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ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﻦ ﺷﻤﺎره
 55ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﻴﺮ
 54ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻧـﺠـﺎت
ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻣﻄﻠﺒﻲ از دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺪﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕـﺮه ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ.
 53ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻣـﺮﻳـﻜـﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ زﻫﺮا ﻛﺮﻳﻤﻲ.

 51ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧـﻪ
ﮔﺰﻳﺪه اي از ﺳﺨﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺘـﺨـﺎب
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﻴﺎن.

 46ذﻫﻨﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ و ﻓﺮﻫـﻨـﮓ
اﻧﺪرزي ﻗﺴﺴﻤﺖ دوم و ﭘـﺎﻳـﺎﻧـﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ي روح اﻧﮕﻴﺰ ﻛﺮاﭼﻲ در ﺑـﺮرﺳـﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻧﺪرزي آن
ﻛﻪ از ﻣﺠﻠﻪ ي زﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ.
 43ﮔﻞﻫﺎﻳﻲ از ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪي
ﺗﺮﺟﻤﻪي ﮔﺰﻳﺪهي ﺑﺨﺶ دﻳﮕـﺮي از
ﻛﺘﺎب ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪي ﺗﻮﺳـﻂ دﻛـﺘـﺮ
ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر.
 41ﭘﺮﻧﺪه
داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از آذر رﺷـﻴـﺪي
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺪ ﻣﺠﺒﻮب ﺑﻪ اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ.
 38اﺳﻼم و اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﻣﻘﺎﻟﻪي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪهاي از ﻣﺠﻠﻪي ﻧـﮕـﺎه
ﺗﺎزه از اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ م .ﻓﻬﻤﻲ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ.

 50ﻣﻦ روﻳﺎ ﭘﺮدازم .ﮔـﺰﻳـﺪه ي
ﭘﻴﺎم ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒـﺎدي ﺑـﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ.

49

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻲ ﺳـﻮادي.
داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﻓـﺮﻳـﺪون
ﺗﻨﻜﺎﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪي اﺣﻤـﺪرﺿـﺎ
ﻣﻤﺪوﺣﻲ.

 33ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﺑـﻪ ﻓـﻬـﺮﺳـﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﮔﺰارﺷﻲ ازﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔـﻨـﺒـﺪ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺮاث ﻓـﺮﻫـﻨـﮕـﻲ
ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻬﻨـﺪس
ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ.
 31ﮔﺰارش ﻛﻨﮕـﺮه ﭼـﻬـﺎرم
آﺳﻴﺎﻳﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻨﮕﺮه ي آﺳﻴﺎﻳـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷـﻮد .اﻣﺴـﺎل در
ﻛﺸﻮر ﻧﭙﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ
آن را رازن ﻣﻨﺎﻧﺪﻫﺎر ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﻪي ﻣـﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد

ﻳﻚ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺜﻨﻮي ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺷﺪ

ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪي ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دو زﺑﺎﻧﻪي ﻓﺎرﺳﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺷﻤﺎره 13و  14ﭘﺎﻳﻴﺰ/زﻣﺴﺘﺎن 1384
ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲISSN ١٧٢٨-٦١٧٤ :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻤﺎره :ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠﺪ
ﺳﺮدﺑﻴﺮ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ

•

ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺎﺧﺬ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ و از اﺳﺘـﻔـﺎده
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد دو ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﺸﺮﻳﻪاي را ﻛﻪ در آن
ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧـﻲ ﻣـﺠﻠـﻪ
ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ.

•

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪهي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

•
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ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪي اﻳﻦ ﺷﻤﺎره:
ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ
م .ﻓﻬﻤﻲ
زﻫﺮا ﻛﺮﻳﻤﻲ
ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر
اﺳﺪ ﻣﺤﺒﻮب
رازن ﻣﻨﺎﻧﺪﻫﺎر)ﻧﭙﺎل(
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ
ﺑﻬﺠﺖ ﻣﻤﺪوﺣﻲ
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﻴﺎن
ﮔﺮاﻓﻴﺴﺖ :ﺑﺎﺑﻚ ﺗﺮاﺑﻲ
اﻣﻮر ﭼﺎپ :رﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲﺣﺴﻨﻠﻮ

ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ :ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن

ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ :آروﻳﺞ 7500565

ﻧﺸﺎﻧﻲﻫﺎ:
ﺗﻬﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ 17765 -184
ﺗﻠﻔﻦ88348929 :
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲwww.sabzandishan.com :
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚinfo@sabzandishan.com :

ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ي ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮي
ﺑﻴﺶ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺳﺖ
اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺘﻲ ﮔﺮﻳﺰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻨﺎي آن ﻧﺪارﻳﻢ ﺗﺎ از ﻣﺸﻜﻼت ﭼﺎپ ،آن
ﻫﻢ ﭼﺎپ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺻﺪ درﺻﺪ ”ﺗﻮﻟﻴﺪي“ در
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ در اﻳﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﻮدن ﺑﻪ از ﻧﺒﻮدن اﺳﺖ ﺧﺎﺻﻪ در ﺑﻬﺎر!
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ
ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ .در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻮﺷﻴﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺷﻤﻊِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ دﻧﻴﺎي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  -در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد -ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻜﻮﺷﻴﻢ ﻛﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺧﻮد را وام دار ﻳﺎراﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﺳﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮاﻧﺎن اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم.
از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪ ي ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟِﻲ .آر .آر .ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ،زﺑﺎن ﺷﻨﺎس،
زﺑﺎن دان و زﺑﺎن ﺳﺎز اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﻣﻘﺎﻟﻪ ي ﮔﺰﻳﺪه اي
از ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ درﺑﺎره ي ﺿﺮورت ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮدن در
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ و دو ﮔﺰارش از ﻧﻮدﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ي ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮ وﻳﻠﻨﻮس ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
ﻣﻘﺎﻟﻪ اي از اﻣﺒﺮﺗﻮ اﻛﻮ درﺑﺎره ي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻞ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب  -ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺘﺢ و ﺑﻬﺎر – ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﺧـﺎﻗـﺎﻧـﻲ ﻛـﻮﭼـﻪ
ﻋﻠﻴﺰاده ﭘﻼك 33

N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

ﺷﻤﺎره 13و  14ﭘﺎﻳﻴﺰ ـ زﻣﺴﺘﺎن 1384

ﭘﻴﺎم دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻪ
ﻧﻮدﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم را ﺑﻪ ﻧﻮدﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ  ،ﻛـﻪ ﺗﺼـﻤـﻴـﻢ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﻳﻜﺼﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮدش را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ”ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ“ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاري ﻛﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً 50
ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎري ﭘﺮﺛﻤﺮ در اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﻲ دارﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ،از ﺳـﺎل  1997اﻳـﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ دارد ،ﺑﻄﻮرﻳـﻜـﻪ ﺷـﺎﻫـﺪي ﺑـﺮ اﻫـﻤـﻴـﺘـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲدﻫﺪ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ،زﺑﺎﻧﻲ ﻃﺮحرﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑـﺮاي ارﺗـﺒـﺎﻃـﺎت ﺑـﻴـﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،ﻛﺎﻣﻼً اﻣﺮوزي ﺑﻮده و ﻣﺎ را ﺑﻪ روﻳﺎي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﻲ
ﺑﺎزﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ ،ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ،وﺣﺪتﺑﺨﺶ و ﺻﻠﺢآﻣﻴﺰ اﺳﺖ.
ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از آرزوي ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ارزشﻫﺎ و ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎي ﺗـﻨـﻮع ﻓـﺮﻫـﻨـﮕـﻲ و
زﺑﺎﻧﻲ ،ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ”اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ“ ﻣﺼﻮب در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻮﻧﺴﻜـﻮ در ﺳـﺎل
 2001ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ،ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ.
در واﻗﻊ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ اﻫﺪاﻓﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دارد ،اﺑﺰاري ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑـﺮاي اﺗﺼـﺎل
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛـﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻏـﻨـﺎي ﻓـﺮﻫـﻨـﮕـﻲ ﺟـﻬـﺎن ،ﻛـﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي دروﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺗﻨﻮع ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﺪه آن را ﻣـﻨـﻌـﻜـﺲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪن ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،از ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨﮕﺮه دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛـﻨـﻢ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﭘﻠـﻮراﻟـﻴـﺴـﻢ ﺗـﻼش ﻛـﻨـﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺘـﻴـﺠـﻪ آن
ﺗﺒﺎدﻻت و ﺧﻼﻗﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸـﺘـﺮك اﻓـﺮاد و
ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎري ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻦ از ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﻜﺎن داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷـﺪه و
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ را آرزو دارم.
ﻛﻮﺋﻲﭼﻴﺮو ﻣﺎﺗﺴﻮورا
دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ دﻳﮕﺮ

در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ
اﻳﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻗﺪﻳﻤﻲ ،در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ،از  1997ﺗﺎ  2000وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪي ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﻮده
اﺳﺖ.

در ﺷﻤﺎرهي  8ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن )ﺻﻔﺤﻪي  (15ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎرﮔﺎرﺗﺎ ﻫﺎﻧﺪزﻟﻴﻚ )،(Malgorzata Handzlik
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲِ ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ دﻳﮕﺮي ،ﺑﻪﻧﺎم ﭘـﺮوﻓﺴـﻮر
ﺑﺮوﻧﻴﺴﻼو ﮔِﺮِﻣِﻚ ) (Bronislaw Geremekآﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ،ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﻲ از ﻛﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن
ـ زادﮔﺎه زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻣﻮﻟﻒ آن دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ـ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
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در روز  18ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2004رادﻳﻮ ﻟﻬـﺴـﺘـﺎن ،در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ” اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اِﻛﺴﭙﺮِﺳﻮ“ ﺑﺮاي ﻧـﺨـﺴـﺘـﻴـﻦ ﺑـﺎر
ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ي ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮔِﺮِﻣِﻚ ،ﻋﻀﻮ ﭘـﺎرﻟـﻤـﺎن
اروﭘﺎ را ﭘﺨﺶ ﻛـﺮد .اﻳﺸـﺎن در رادﻳـﻮ ﺑـﻲ اِﻟْﺴـﻜـﻮ
) (Radio Bielskoاﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧـﻮب
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘﺎ ”در درﺟـﻪ ي اول ﺑـﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧـﮕـﻠـﻴـﺴـﻲ“  .وي
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﻴﺶ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲِ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
”ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻢ ﻛﻪ در اﺗـﺤـﺎدﻳـﻪ ي
اروﭘﺎ ﻣﺮدم در درﺟﻪي اول ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ
ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﻣﻦ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻗﺪري ﻣﺴﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﺪود
ﻧﻴﻢﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪﻳﺎدﮔﻴﺮيِ اﻳﻦ زﺑﺎن ـ ﻛـﻪ زﺑـﺎن
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰي اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدي ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ آﻓـﺮﻳـﺪه
ﺷﺪه ـ ﻛﺮدم .اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از اﻳﻦ زﺑﺎن اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻣﻲﺷﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣـﺎﻛـﻢ ﺑـﻮد،

N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

ﭼﺮا ﻛـﻪ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻣﺠـﺒـﻮر
ﻫﺴﺘـﻢ ﻛـﻪ زﺑـﺎن
اﻧﮕﻠﻴـﺴـﻲ را ﻳـﺎد
ﺑﮕﻴﺮم ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﺎ ﻧـﺒـﺎﻳـﺪ
زﺑﺎن ﻟﻬﺴﺘـﺎﻧـﻲ را
ﺑــﻴــﺎﻣــﻮزﻧــﺪ .وﻟــﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻤﻴﻦﻃـﻮر
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺴـﺖ ،و
ﺑﺎﻳﺪ آنرا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻮيﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ زﺑـﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮي در اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اﻣـﺎ زﺑـﺎن
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ،زﺑﺎن ﻓﻨﻲِ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ،دارد زﺑـﺎن اﻧـﮕـﻠـﻴـﺴـﻲ
ﻣﻲﺷﻮد“.
ﭘﺲ از آنﻛﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺮوﻧﻴﺴﻼو ﮔِﺮِﻣِﻚ در ﺳـﺎل
 1950ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ ،از ﺳﺎل 1989
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ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺳِﻴﻤﻮ ) ،(Sejmoﺑﺨﺸـﻲ از
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،و از ﺳﺎل 1997
ﺗﺎ  2000ﻧﻴﺰ وزﻳـﺮ اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟـﻪ ي
ﻛﺸﻮرش ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻗﺎي ﮔِﺮِﻣِﻚ
وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ و ﺳﻨﮕﻴﻦ دﻳﮕﺮي را ﻧـﻴـﺰ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ :رﻳﺎﺳﺖ اﺗـﺤـﺎدﻳـﻪ ي
آزادي )  ،(2000-2001ﻋﻀـﻮﻳـﺖ در
ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاريِ اروﭘﺎ در ﺳِـﻴـﻤـﻮ )
 ،(2000-2001ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷـﻮراﻫـﺎي
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺮاﻧﻴـﺴـﻼو ﮔِـﺮِﻣِـﻚ در
ﻣﺠﺎﻣﻊ داﻧﺶ ﮔﺎﻫﻲ و آﻛﺎدﻣـﻴـﻚ ﻧـﻴـﺰ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ،ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻣـﺜـﺎل،
وي اﺳﺘﺎد داﻧﺶﮔﺎه ورﺷﻮ و ﻛﺎﻟﺞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑـﻮده ،و در
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن اروﭘﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻬﺴـﺘـﺎن ،اﻧـﺠـﻤـﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اروﭘﺎ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘِﻦ )(PENﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬـﺎﻧـﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻗﺮون وﺳـﻄـﻲ اروﭘـﺎ،

 1999ﻧﻴﺰ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮔﺮﻣﻴﻚ ﻛﺘﺎبﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﺗـﺎﻟـﻴـﻒ
ﻛﺮدهاﺳﺖ .در ﺑﻴﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت اﺧﻴﺮ اﻳﺸﺎن ،ﮔـﻔـﺖ ﮔـﻮي
ﺑﺮوﻧﻴﺴﻼو ﮔِﺮِﻣِﻚ ﺑﺎ ﺟِﻲ ﺳﻲ وﻳﺪال )ﻣﺎدرﻳﺪ ،(1997
ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺸﺘﺮك )ﭘﺎرﻳﺲ  ،(1993و ﻣﺮدم ﺳـﺎﻻري در

در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎرﺑﺎرا ﭘﻲاِﺗْﺮزاك ) (Barbara Pietrzakﺳﺮدﺑﻴﺮ و ﻣﺠﺮيِ رادﻳﻮيِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮزﺑﺎنِ ﻟﻬﺴﺘﺎن در  10ژ اﻧﻮﻳﻪي :2003

 ...ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪي ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﺗـﻮاﻧﺴـﺘـﻢ از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺮدم .اﻻن ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ...
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﺳـﻠـﻄـﻨـﺘـﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻋﻀﻮ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ داﻧﺶﻧﺎﻣﻪي اﻓﺘﺨﺎري
ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ از داﻧﺶﮔﺎه ﻛﻴﻮ ﻳـﻮ اِي
) (QUAدر ﻣﻮﻧﺘﺮآل ﻛﺎﻧﺎدا ،داﻧﺶﮔﺎه ﻣﺎرك ﺑﻼچ در
اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرگ ،داﻧﺶﮔﺎه واﺳِﺪا در ژاﭘﻦ و داﻧـﺶ ﮔـﺎه
ﻛُﻠُﻤﺒﻴﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ .ﻧﺸﺎن ﻫﺎ و ﺟﻮاﻳـﺰي ﻛـﻪ ﮔِـﺮِﻣِـﻚ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﺻـﻠـﻴـﺐ ﺑـﺰرگ
ﻟِﺌﻮﭘﻮﻟﺪ دوم از ﺑﻠﮋﻳﻚ ،ﺟﺎﻳﺰه ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳـﻴـﺎﺳـﺖ
ﺳﻮرﺑﻦ ﭘﺎرﻳﺲ در ﺳﺎل  ،2000ﺟﺎﻳﺰهي ﺷـﻬـﺮوﻧـﺪي
اروﭘﺎ و ﮔﺮوه  ELDRدر ﭘﺎرﻟﻤـﺎن اروﭘـﺎ در ﺳـﺎل

اروﭘﺎ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آر داﻫِﺮﻧْﺪورف و اِف ﻓﻮرِت ،رم (1993
ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮔِﺮِﻣِﻚ در ﻣﺼـﺎﺣـﺒـﻪ ي
ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ،اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎرﮔﺎرﺗﺎ ﻫﺎﻧﺪزﻟﻴﻚ از
رﺳﻤﻴﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫـﻨـﺪ
ﻛﺮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺠﺖ ﻣﻤﺪوﺣﻲ
ﻣﻨﺒﻊhttp://ĝangalo.com/esperanto/20.html :
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ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺟِﻲ .آر .آر .ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ،ﺧﺎﻟﻖِ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻛﺘﺎبﻫﺎي ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.
در ﺷﻤﺎرهي  10ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن )ﺳﺎل ﺳﻮم ،زﻣﺴﺘﺎن  ،1383ص  (4-7ﺑﺎ اوﻣﺒِﺮﺗﻮ اِﻛﻮ ،ﻓﻴﻠﺴﻮف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎس و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي ﻣﺸﻬﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎﻳـﻲ،
آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ و ﻧﻈﺮات او را در ﺑﺎرهي ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺟِﻲ .آر .آر .ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎس ،زﺑﺎندان و زﺑﺎن ﺳـﺎز
ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  -و ﺧﺎﻟﻖ ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ –آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ و ﻧﻈﺮ او را درﻣﻮرد زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ.

ﺟﺎن روﻧﺎﻟﺪ روﺋﻞ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ) (1892-1973زﺑﺎنﺷﻨﺎسِ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻲ
)ﻓﻴﻠﻮﻟﻮگ( ،زﺑﺎندان ،زﺑﺎنﺳﺎز و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي ﺷﻬﻴﺮ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )،(2
در ﻛﺸﻮر آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪ وﻟﻲ در ﺳﻪﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪﻫﻤـﺮاه
ﻣﺎدر و ﺑﺮادرش ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎز ﮔﺸﺖ .ﺷﻬﺮت ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘـﺮ از
ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ-ﺗﺨﻴﻠﻲاش اﺳﺖ ،ﺑـﻪ وﻳـﮋه
ﻛﺘﺎب ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ )  (3ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(4ﻧﻜﺘﻪي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در ﻣـﻮرد
ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ– ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺧﻮدش ﮔـﻔـﺘـﻪ اﺳـﺖ – اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
داﺳﺘﺎنﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ زﺑﺎنﻫﺎيِ اﺑﺪاﻋﻲاش ﻣﻲﻧﻮﺷﺖ! در واﻗﻊ،

) ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه از ﺟﺬاﺑﻴﺖ اش
ﺑﺮاي او ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ(  ،ﮔِﻴﻠـﻲ
را )ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ از آن ﺑـﺪش
ﻣﻲ آﻣـﺪ( ،وِﻟـﺰي را )ﻛـﻪ
ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮد(  ،و ﻓﻨﻼﻧﺪي را
)ﻛــﻪ او را ﺳــﺮﻣﺴــﺖ
ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ( .دو زﺑﺎنِ اﺧﻴﺮ و
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي
در ﻃــﺮاﺣ ـﻲِ زﺑــﺎن ﻫــﺎي
ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﻪي او داﺷﺖ.

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ،ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ  15زﺑﺎن

ﺗﺎﻟﻜﻴﻦِ زﺑﺎنﺳﺎز

اﺑﺪاﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ! وي ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰهي اﺻﻠـﻲ اش از

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻮش ﺳـﭙـﺮدن ﺑـﻪ
ﻧﻮاي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﻫﻨﮓﺳﺎزي دارﻧﺪ ،ﺗﺎﻟﻜﻴـﻦ
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ زﺑﺎندوﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦِ زﺑﺎنﻫﺎي ﺧـﻮد
ﻛﺮد .و ﺑﻌﺪﻫﺎ در داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﻮد ،دﻧﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻫـﺎﻳـﺶ
ﺑﻪوﺟﻮد آورد! ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎي ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋـﺒـﺎرت
اﺳﺖ از ﻛِﻨْﻴﺎ ) (Quenyaو ﺳﻴﻨﺪارﻳـﻦ ) .(Sindarinﻛِـﻨـﻴـﺎ
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ دارد )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﺣـﺮف
ﺗﻌﺮﻳﻒ ،اﻓﻌﺎلِ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻏﻴﺮه(.

ﺟِﻲ .آر .آر .ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ
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ﺧﻠﻖ دﻧﻴﺎي ﺗﺨﻴﻠﻲِ ﻣﻴﺎن-زﻣﻴﻦ )  (5در ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﺶ ،آﻓـﺮﻳـﻨـﺶِ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮدهاﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهي او در آن ﺻﺤـﺒـﺖ
ﺷﻮد.
ﺗﺎﻟﻜﻴﻦِ زﺑﺎندان
ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آﻛﺴﻔﻮرد ،و از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺳـﻲ.
اِس .ﻟﻮﺋﻴﺲ ) ،(1898-1963ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي ﻣﺸﻬﻮر دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ)
 - (6ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر آﻟﻴﺲ در ﺳﺮزﻣﻴﻦِ ﻋﺠﺎﻳﺐ  -ﺑﻮد ،از
ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖﻫﺎي ﻣـﺎدرش ﺑـﺮاي ﻣـﻄـﺎﻟـﻌـﻪ ﻛـﺮدن،
ﺧﻮشﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮي زﺑﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮد.
وي اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﮕﺮﻓﻲ در زﺑﺎنآﻣﻮزي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .ﺗﺎﻟـﻜـﻴـﻦ
زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻓﺮاﻧﺴـﻮي را
)ﻛﻪ از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد( ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را )ﻛﻪ در  17ﺳﺎﻟﮕﻲ آﻣﻮﺧﺖ ،و
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻮد( ،ﮔُﺘﻲ را )ﻛﻪ ﻧﻔﺲاش را ﺑـﻨـﺪ ﻣـﻲ آورد(،
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ را )ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ آنرا دوﺳﺖ داﺷﺖ( ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ را
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

اﻟﻔﺒﺎﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﻪي ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ
ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ﻛﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮاي زﺑﺎنﻫﺎي ﺧـﻮد
اﻟﻔﺒﺎﻫﺎي وﻳﮋهاي ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﻳﻦِ آنﻫﺎ ﺗِﻨﮓ وار
) (Tengwarو ﺳﻴﺮْت ) (Cirthاﺳﺖ .واژهي  Tengwarدر
زﺑﺎنِ ﻛِﻨﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲِ ﺣﺮوف اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸـﺨـﺼـﻪ ي اﻳـﻦ
اﻟﻔﺒﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ،وﺟﻮدِ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﺷﻜﻞِ ﺣـﺮوف آن ﺑـﺎ
ﺻﺪاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺟﺪ آن اﺳﺖ .ﺣﺮوفِ اﻳﻦ اﻟﻔـﺒـﺎ ﻋـﻤـﻮﻣـﺎً از
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ /
Intervjuo

ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ و دﻧﻴﺎي ﻣﻴﺎنزﻣﻴﻦِ ﺟِﻲ .آر .آر .ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن آﺷﻨﺎ و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪهي ﻗﻠﻴﻠﻲ
از اﻳﻦ اﻣﺮ اﻃﻼع دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰهي اﺻﻠﻲِ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ از آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻳﻦ دﻧﻴﺎي ﺷﮕﻔﺖآور – در درﺟﻪي اول  -ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎﻧـﻲ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﻪي او ،ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  15ﻋﺪد اﺳﺖ ،در آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ،زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﻪﻋـﻨـﻮان
زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ ).(1
ﺗﺮﻛﻴﺐِ دو ﺷﻜﻞ ﺑﻨﻴﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد :ﺧﻄﻲ ﻋﻤﻮدي ،ﻛﻪ ﻳـﺎ
ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ،و ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻗﻮسِ ﻛﻮﭼﻚ )ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮاﻧـﺪ
ﺧﻄﻲ زﻳﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﺳﻤﺖِ راﺳﺖ ﻳﺎ ﭼـﭗِ ﺧـﻂ
ﻋﻤﻮدي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد( .از اﻳﻦ اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﺎرش زﺑﺎنﻫﺎي دﻳﮕـﺮ
ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮدِ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮيِ ﺑﻴﻦِ
ﺷﻜﻞ ﺣﺮوفِ آن ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻓﻮﻧِﺘﻴﻚ ﻳﺎ آواﻳـﻲ
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﺻﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد ،و ﻫـﺮ
ﺣﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺻﺪا دارد – دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪِ اﻟﻔﺒﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ
در آن ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻞ اﻣﻼء ﻳﺎ ﻫﺠﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻠﻔﻆ
ﻳﺎ اداي ﻛﻠﻤﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﺲ از ﭼـﻨـﺪ ﺳـﺎﻋـﺖ
ﻓﺮاﮔﻴﺮيِ اﻟﻔﺒﺎي آن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘـﺒـﺎﻫـﻲ ﻫـﺮ
ﻛﻠﻤﻪ را ﻛﺎﻣﻼً ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﺪ .ﺣﺴﻦِ اﻟـﻔـﺒـﺎﻫـﺎي
اﺑﺪاﻋﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗِﻨﮓوار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎي زﺑﺎنﻫﺎي ﺳـﻨـﺘـﻲ و
ﺣﺘﻲ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎي زﺑﺎنﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻛﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻳﻜﻲ از اﻟﻔﺒﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ،ﻋﺪمِ واﺑﺴﺘﮕﻲِ آنﻫﺎ ﺑـﻪ
زﺑﺎن ،ﺧﻂ ﻳﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻣﻠﺖ ﻳﺎ ﻗﻮمِ ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ .وﻟـﻲ ﻋـﻠـﺖ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺒﺪﻋﻴﻦِ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺎﻧـﻨـﺪ دﻛـﺘـﺮ
زاﻣﻨﻬﻮف ،ﺧﺎﻟﻖ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي – و اﻟﺒـﺘـﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻲﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻓﻮﻧﺘﻴﻚﻛﺮدن  -اﻟﻔﺒﺎﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺗﻴـﻦ
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﭼﺎپ و ﺗـﻠـﮕـﺮاف ﻫـﺎي
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﻲ ،ﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭼـﻪ
ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﻪ ،در ﻫﺮ ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻤﻞِ ﻧﻮﺷﺘﺎريِ ﺧـﻮد،
ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻔﺒﺎ ﻳﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
ﭘﻴﺶ از آنﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻳﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻟـﻔـﺒـﺎي

ﭘﻬﻠﻮي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎ دو
ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﻟﻔﺒﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑـﺎن ژاﭘـﻨـﻲ و
ﭼﻴﻨﻲ.
ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎ در درﺟـﻪ ي
اول ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرِ ﻓﻨﻲِ آن ﻳﺎ ”رﻳﺎﺿﻴﺎتِ زﺑﺎن“ )ﻳﻌـﻨـﻲ دﺳـﺘـﻮر
زﺑﺎن ،ﻗﻮاﻋﺪ ،ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﺤﻮهي ﺗﻔﻜﺮ و ﻏﻴﺮه( ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋـﻜـﺲ،
ﺑﻪﻃﻮرِ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻨﺮيِ و در ﻛﻞ زﻳﺒﺎﺋﻲِ
آن ،ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐِ ﺻﺪاﻫﺎ ،آﻫﻨـﮓِ ﻛـﻼم و
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﺷﻌﺮيِ زﺑﺎن( .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺗﺎﻟﻜﻴـﻦ ،واژه ي
وِﻟﺰيِ وﻳﺒﺮِن ) ،(wybrenﺑﺴﻴﺎر رﺳﺎﺗﺮ )و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺮاي ﻣﻌﻨـﻲ
آن ،ﻳﻌﻨﻲ آﺳﻤﺎن( از ﻛﻠﻤﻪي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲِ ﺳﻜﺎي ) (skyاﺳﺖ.
آﺛﺎر ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ
آﺛﺎر اﺻﻠﻲِ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ،ﺟﺪا از اﺷﻌﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻓـﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻪ در
زﻣﻴﻨﻪِ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲِ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﺳـﺘـﺎﻧـﻲ
ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺮده ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻫﺎﺑﻴﺖ ﻳﺎ آنﺟﺎ و ﺑﺎز اﻳﻦﺟـﺎ )-73
 ،(1925ارﺑﺎبِ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ) (1954-55ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺟﻠﺪِ ﻳﺎرانِ ﺣﻠﻘﻪ،
دو ﺑﺮجِ ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖِ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،و ﺳﻴﻠـﻤـﺎرﻳـﻮن )
 (1917-1973ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﻮتاش ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺴـﺮش در ﺳـﺎل
 1973ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺎنزﻣﻴﻦ و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﺎرهي اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳـﺎﻛـﻦ آن،
زﺑﺎنﻫﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،و  ...ﺣﺘﻲ اﺳﻄﻮرهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮنِ اﻳﺸـﺎن اﺳـﺖ!
وﻳﻠﻴﺎم اُﻟﺪ ) ،(1924-ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻧـﻮﻳﺴـﻨـﺪه و ﺷـﺎﻋـﺮ ﺷـﻬـﻴـﺮ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﺘﺎبِ ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ )  ،(3ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي آن از ﻃـﺮﻳـﻖ
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اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪراﻳﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖرﺳﻲ اﺳﺖ ).(8

8
49

ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ درﺑﺎرهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ درﺑـﺎره ي ﻣﺸـﻜـﻞ زﺑـﺎن
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و راهﺣﻞ اﻳﺪهآلِ آن ،ﺑﺮاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪﻓﻜﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮيِ ﻳﻚ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ،اﻳـﻦ
زﺑﺎن ﺷﻨﺎس و زﺑﺎنﺳﺎز ﺑﺰرگ ،در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻴﺴﺖ:
”ﻣﻦ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎسِ ﺗﺎرﻳﺨﻲ )ﻓـﻴـﻠـﻮﻟـﻮگ( ،ﺑـﻪ
ﻧﻬﻀﺖ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪِ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪهي زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲِ ﺟﺎﻟﺐ،
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪم  -ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎس دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷـﺪ
 و ﺑﻪوﻳﮋه ﻃﺮفدار ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻢ.“...ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،N ،زﺑﺎﻧﻲ ﻧﺒﻮغآﻣﻴﺰ و ﺳﺎدهﺗﺮ از اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
اﺳﺖ ) (9اﻣﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺴﻴﺎر زﺷﺖ – ﻣﻬﺮِ ﺳﺎﺧﺖِ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ،ﻳـﺎ
ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﮔﻮﻳﺎﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﺎتِ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟـﺰاي
آن ﺧﻮرده – و ﻓﺎﻗﺪِ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﻳﺖ ،اﻧﺴﺠﺎم و زﻳـﺒـﺎﻳـﻲ اﺳـﺖ،
ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﺑﺎنﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲِ ﺑﺰرگ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧـﻮرد و
در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ درﺟﻪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪاي )ﺑﻪاﺣﺘـﻤـﺎلِ ﻗـﻮي ﺗـﺎ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪاي ﻛﻪ در ﻳﻚ زﺑﺎن ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘـﻪ ﻣـﻤـﻜـﻦ اﺳـﺖ(
ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻫﻮﻳﺪا اﺳﺖ – و اﻳﻦ اﺛﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺒﻮغ ﺳﺎزﻧﺪهي ﻧﻮآور
آن ...
اﻧﺪرز ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻳﻦ را دارﻧـﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶِ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ” :وﻓﺎداراﻧـﻪ
از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ(10) “.

ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ" :اﻧﺪرزِ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧـﻲ
ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻳﻦ را دارﻧﺪ ﻛـﻪ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶِ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﭙﻴﻮﻧـﺪﻧـﺪ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ’ :وﻓﺎداراﻧﻪ از اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ"‘.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺟﺎﻧﺐداري و ﺣـﻤـﺎﻳـﺖ
ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﺪي ﻧﺪارد .او – ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻣـﻌـﻨـﺎي
واﻗﻌﻲِ ﻛﻠﻤﻪ در اﻣﺮ زﺑﺎن و زﺑﺎنﻫﺎي اﺑﺪاﻋﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳـﺖ –
ﻫﻢ ﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎم ،ﻫﻮﻳﺖ و زﻳﺒﺎﺋﻲِ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ ﻣـﻬـﺮ
ﺗﺄﻳﻴﺪ زده اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟـﻨـﺒـﺶ زﺑـﺎن
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪي ﻣﻮﻛﺪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧـﻲ
از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
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اﻳﺪهﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮكِ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ و ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از آﺛﺎر ﻋﻠﻤﻲ-
ﺗﺨﻴﻠﻲ و دﻧﻴﺎي ﺧﻴﺎﻟﻲِ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ،ﻛﻪ در ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔـﻮن اش
ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﺪه ﻫـﺎ و
اﻳﺪهآلﻫﺎي ﺑﻴﺎنﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ در اﻳﻦ آﺛﺎر ،ﻧﺰدﻳﻜﻲِ ﻓﺮاواﻧـﻲ
ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎي زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دارد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤـﻮﻧـﻪ ،در
ﻛﺘﺎب ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘـﺮي ﻫـﺎ،
ﻛﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﻫﺎﺑﻴﺖﻫﺎ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻛﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدِ زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن
ﺣﻜﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎتِ ”ﻧﮋادي“ ﺧـﻮد را
ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢدﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎعِ ﻣﻴﺎنزﻣﻴﻦ ﻛـﺎر و
ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﻳﺪه ﺑﻴﺎنﮔﺮِ ﻳﻜﻲ از آرﻣﺎن ﻫﺎي اﺻـﻠـﻲ زﺑـﺎن
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻓﺮﻫﻨﮓِ آن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮدن ﺑـﺮ روي
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻃﻨﻲِ ﺗﻤﺎم آدمﻫﺎ – در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي
ﻇﺎﻫﺮيِ اﻳﺸﺎن  -و ﻫﻢﻛﺎري و ﻫﻢﻳﺎريِ دوﺳﺘﺎﻧـﻪ ي اﻳﺸـﺎن در

وﻳﻠﻴﺎم اُﻟـﺪ ) ،(1924-ﻣـﺘـﺮﺟـﻢ،
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻬﻴﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان،
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﺘﺎبِ ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ را ﺑـﻪ
زﺑﺎنِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖِ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲِ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻴﺘـﻲ
اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻣﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺟﺎنﻣﺎﻳﻪ و اﻧﮕﻴﺰهي اﺻﻠﻲ در ﭘﻴﺪاﻳـﺶ
و ﭘﻴﺶﺑﺮد زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ آن ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ  -و
اﺻﻮﻻٌ رﻳﺸﻪي واژهي ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ) (Esperantoﻛﻠﻤﻪي ”اﺳﭙِﺮو“
) (Esperoﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲِ ”اﻣﻴﺪ“ اﺳﺖ  -در ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑـﻲ
ﻣﻄﺮح و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ :ﺑﺪي و ﺷﺮورت ﺑﻪوﺿﻮح ﺗﻮﺳﻂ زﺷﺘـﻲ و
ﻋﻮارضِ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ .ﺧﻮﺑﻲ و ﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦاﻧﺪازه
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ و ﺛﻤﺮات آن از ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺪاوم ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ در ﻛﺘﺎب ﺧـﻮد ﺑـﻪ وﻋـﻆ و ﺧـﻄـﺎﺑـﻪ
ﻧﻤﻲﭘﺮدازد ،اﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮب او در ﻋـﻤـﻞ ﻧﺸـﺎن ﮔـﺮِ
ﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ،ﭘﺎﻳﻤﺮدي ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ و دوﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨـﺪ.
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺪ و ﺧﺒﻴﺚ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرون ) (Sauronو ﺳﺎروﻣﺎن
) (Sarumanﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻨﻔﺮ ،ﺣﺮص و ﺗﺸﻨﮕﻲِ ﻗﺪرت ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎرون ﺑﺮ روي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼٌ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﻬﻨﺠﺎري ﺑﻮدﻧـﺪ،
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺪي و ﺧﺒﺎﺛﺖ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳـﮕـﺮ،
ﻧﺎﺑﻮديِ ﺳﺎرون ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺮ
ﺑﺪيﻫﺎ ﭼﻴﺮه ﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
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ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ي اﺻﻠﻲ اش از
ﺧﻠﻖ دﻧﻴﺎي ﺗﺨﻴـﻠـﻲِ ﻣـﻴـﺎن-زﻣـﻴـﻦ در
ﻛﺘﺎب ﻫﺎﻳﺶ ،آﻓﺮﻳﻨﺶِ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ
ﻛﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ي وي در آن
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد.
ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊِ ﺑﺰرگِ ﺑﺪي ،ﺳﺒﺐ از ﺑـﻴـﻦ رﻓـﺘـﻦِ
ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﺑﺪيﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ آﻣﺎدﮔـﻲِ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪيِ ﺑﺪيﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
)(1
www.fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/flotr/
sideshow7.jpg,
www.skyscript.co.uk/im/
tolkien_head.jpg,
www.tlotr.com/cast_pics/
tolkienpic3.jpg
)(2
John Ronald Reuel Tolkien
)(3
The Lord of the Rings
وﻳﻠﻴﺎم اُﻟﺪ ﺟﻠﺪﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي اﻳﻦ ﺷﺎهﻛﺎرِ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ:
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 Du Turegoj, La 2a parto
de La Mastro de l’ Ringoj (The Lord of the
Rings), trad. W. Auld, Jekaterindurg: Sezonoj,
1996, 429 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.
) (4ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺘﺎبِ ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در ﺳـﺎل
 1978ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ راﻟﻒ ﺑﺎﻛﺸﻲ ) )Ralph Bakshiﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ.

ﭘﻴﺘﺮ ﺟﻜﺴﻮن ) (Peter Jacksonﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫـﺎي  2001و
 2003ﻳﻚ ﺗﺮﻳﻠﻮژي ) ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ( را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺎﻟﻜﻴـﻦ
ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﻛﺮد.
)(5
Mez-tero/Middle-earth
)(6
)Clive Staples Lewis (C.S. Lewis
)(7
www.pedroiy.free.fr/alphabets/tolkien.htm,
http://erkit.cts.com/tolkien/circle_l.jpg
)(8
www.sezonoj.itgo.com/Ind-tolk.htm
) (9ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻣـﻨـﻈـﻮر ﺗـﺎﻟـﻜـﻴـﻦ از  ،Nزﺑـﺎن ﻧُـﻮﻳـﺎل
) (Novialاﺳﺖ .ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن ،ﻛﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ
زﺑﺎنﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﻳﺎل در ﭘـﻴـﻮﺳـﺖ
ﺷﻤﺎرهي  2ﻛﺘﺎب ﭘﺪﻳﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،راهﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻠـﻲ،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانِ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل زﺑﺎنﻫﺎي اﺑﺪاﻋﻲ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ.
)  (10ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪي ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ در ﺑﺎرهي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ در
ﻣﺠﻠﻪي The British Esperantistﭼﺎپ ﻟﻨﺪن ،در ﺳﺎل 1932
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ،از ﺟﻤﻠﻪ ،در ﻣﻘﺪﻣﻪي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ي ﻛـﺘـﺎب
ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ،ﻳﺎرانِ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
TOLKIEN, J.R.R. La Kunularo de l’ Ringo, Trad.
W. Auld, Ekaterinburg: Sezonoj, 1995, p.11-12.
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋـﻨـﻮان
ﻣﺜﺎل در ﺳﺎﻳﺖ زﻳﺮ:
www.donh.best.vwh/Languages/tolkien1.html

ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 -1اُﻟﺪ ،وﻳﻠﻴﺎم .ﭘﺪﻳﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،راهﺣﻞِ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﻲ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ ،ﺗﻬـﺮان :ﻧﺸـﺮ آروﻳـﺞ،1384 ،
410ص.
2- Microsoft Encarta 2004, far ĉirkaŭ 700
kontribuantoj kaj 100 konsultantoj, versio:
13.0.0.0531, Usono: Microsoft, 2004, 5 CDs
3- www.eo.wikipedia.org
4-www.donh.best.vwh/Languages/tolkien1.html

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ:

ﺧﻮدآﻣﻮز زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ”آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ زﻳﺎن دﻧﻴﺎ“
ﺗﺎﻟﻴﻒ :اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ

ﺑﻬﺎ  45000رﻳﺎل
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ﺿﺮورت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي

ﻧﺠﺎت از دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن » «OFFSHOREﺟﻬﺎن ،ﺣﺮف زدن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺸﺨﺺ اﺳﺖ .اﻣـﺎ ﺑـﻴـﻦ
اﻃﺎﻋﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻳﺎ از ﺳﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ از اﺑﺮ ﻗﺪرت آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﻲ،
راﺑﻄﻪاي ﻣﻨﻄﻘﻲ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ ،ﻳﺎ زﺑﺎنﻫﺎي روﻣﻦ )اﮔﺮ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻘـﺎﺑـﻞ در درون اﻳـﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ( و ﺑﻪزودي زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻢ وﺟﻮد اراده ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
اﺳﺖ.

آﻟﻦ ﻣﻴﻨﻚ اﻳﻦ روﻳﺎ را در ﺳﺮ داﺷﺖ و زﻣﺎن ﻛﻤﻲ ﻻزم ﺑـﻮد
ﺗﺎ آﻗﺎي ﻛﻠﻮد ﺗﻠﻮ ﺑﻪ آن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ .آﻟﻦ ﻣﻴـﻨـﻚ اوﻟـﻴـﻦ
ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ،1989ﺷﻴﻔﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨـﻬـﺎد آﻣـﻮزش
اﺟﺒﺎري زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ از آﻏﺎز ﺗﺤﺼﻴـﻼت اﺑـﺘـﺪاﻳـﻲ ﺷـﺪ.
]ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻪ[ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺟﺎزه
اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲداد و ﺗﺤﻜﻴﻢ روش ﻫـﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ و آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼـﻴـﻞ
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻳﺎ درﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ )اﻣﻼ(  ...را ﭘﻴـﺶ
ﺷﺮط ﻗﺮار ﻣﻲداد .1اﻣﺎ ﻛﻠﻮد ﺗﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪﻳـﺮ ﻫـﻴـﺎت
ﻣﻨﺎﻇﺮه 1ﻣﻠﻲ در آﻳﻨﺪه ﻣﺪارس ﮔﺰارﺷﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻓـﻴـﻮن
وزﻳﺮ آﻣﻮزش ﻣﻠﻲ اراﺋﻪ داد ﻛﻪ در آن ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﺟﺒﺎري ”زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ“ را از ﺳـﺎل دوم
اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﺮد .2اﮔـﺮ ﭼـﻪ
وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺪه آﻣﻮزش ﻳﻚ زﺑﺎن زﻧﺪه از ﻛـﻼس
اول اﺑﺘﺪاﺋﻲ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ
ﻳﻚﺳﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ اي
ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن ”ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ“
ﺑﻲآنﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ ،زﻳﺎد اﺳﺖ .3ﻋﺪم ﺗـﻔـﻜـﺮ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣـﻞ :واﻗـﻌـﻴـﺖ و
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان )و ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎزﻧﻤﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اوﻟﻴﺎ و ﻣـﺮﺑـﻴـﺎن(،
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ زﺑﺎﻧﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارشﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎت ﺗـﻠـﻮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺣﺮفﻫﺎي ﭘﺎي ﭘﻴﺸﺨﻮان ﻛﺎﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻴﺸﻨـﻬـﺎد
آﻣﻮزش اﺟﺒﺎري زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻧـﻘـﺎط
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اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ آﺷﻜﺎرا ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺑﻲ ارﺗـﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧـﻴـﺎزﻫـﺎي
”ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ“ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧـﮕـﺮش
ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اروﭘﺎ و دﻧﻴﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺴﻠﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ] ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﻣـﺮﻳـﻜـﺎ[
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﺎدي ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻜﺮده )ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣـﻲ و
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﻴـﺮﻫـﺎي
اﻧﺮژي و ]ﻣﺠﺮاﻫﺎي[ ﭘﻮﻟﻲ و ﻏﻴﺮه( ﺑﻠﻜـﻪ و ﺧﺼـﻮﺻـﺎ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻴﻼي ﺑﺮ اذﻫﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻪوﻳـﮋه
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ در ﻣﻲآﻣﻴﺰد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴـﺴـﻲ در
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺸﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ دﻻر
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺎ وام ﮔـﻴـﺮي 3از
واژهﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ]ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ[ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻜـﻲ
ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺳﺘﺎره اي ﺑﺮﺗﺮ ) اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﻣـﺮﻛـﺰي ﺧـﻮاﻧـﺪه
ﻣﻲﺷﻮد( ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻚ دوﺟﻴﻦ ﺳﻴﺎره زﺑـﺎﻧـﻲ ﺑـﻪ دور آن
ﭼﺮﺧﻴﺪه و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻴﺎرهﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود  200ﻗﻤﺮ زﺑـﺎﻧـﻲ
ﻛﻪ در ﻣﺪار آنﻫﺎ ﺣﺪود  6000زﺑﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻲﭼﺮﺧﻨﺪ ،اﺣﺎﻃـﻪ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ دوﮔﺎﻧﻪ روش ﭘﺮداﺧﺖ
و ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ،ﺗﻤﻴﺰداده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻜﻨﺎس ﺳﺒﺰ ،ﺑـﻪ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺻﺪﻗﻪﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎره اﺟﺎزه
ﺣﻴﺎت ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻤﻠﻚ زﺑﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درآﻣﺪي ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰي اﻋﻄﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﻳﻚ ﻋﺎﻳﺪي اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭼﺮا ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻮاﺑﻎ اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ]ﻳﻌﻨﻲ ﻫـﻤـﺎن[ ﺑـﺨـﺶ
ﺑﺮون ﻣﺮزي اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺷﺪه و آﻧﺎن را ]وادار[ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑـﺎ
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زﺑﺎن ﺟﺎري ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑـﻴـﻨـﺶ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻣﻲﻛﻨﺪ .4ﻫﻤﺎنﻃـﻮر
ﻛﻪ آﻗﺎي ﻛﻠﻮد ﻫﺎ ژژ اﺳﺘﺎد ﻛﺎﻟﮋ دو ﻓـﺮاﻧـﺲ ﺧـﺎﻃـﺮﻧﺸـﺎن
ﻣﻲﻛﻨﺪ” :ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻮاﺑﻎ ﺻﻨﻌﺘﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي )ﻗﻠﻤﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓـﻲ از آن ﺻـﺤـﺒـﺖ
ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ( ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮده و از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫـﺪ زﺑـﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد “.5ﻳﻘﻴﻨﺎ ،ارزشﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻪ رﻳـﻴـﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺟﻮرج دﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮش ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺮوزياش را
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻨﺎ ﻛﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻨﻪﮔﺎن اﻳﻦ
”ﻣﺪل“ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ دارد ،دﻳﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺎﻳﺪياي
]ﺑﺮاي[ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﭼـﺮا
ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي و ﺗﺮﺟﻤﻪ از )و ﻳـﺎ ﺑـﻪ(
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ.
آﻣﻮزش اﻳﻦ زﺑﺎن از ﻧﻈﺮ روشﻫﺎي ]ﻣﻮرد اﺳـﺘـﻔـﺎده[
اﺑﺰار ارزشﻳﺎﺑﻲ و ﻛﺎدر آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ واﻗﻌـﻲ و
ﻣﻘﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﻧﮕﻠـﺴـﺘـﺎن
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﻲ ،ﺑـﺪون رﻋـﺎﻳـﺖ
اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ زﺑﺎﻧﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ،ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺪهﻫـﺎي
اﺷﺘﺮاﻛﻲ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده و ﺑـﺮ ﻟـﺰوم
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧـﺎروا
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑـﺎن را ﻣـﻮرد
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده واﻧﮕﻬﻲ ،دﻳﮕﺮان را وادار ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ
اﺿﺎﻓﻲاي ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺪهﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .آﻳـﺎ اﻳـﻦ
ﻫﻤﺎن ”رﻗﺎﺑﺖ آزاد و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه“ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘـﺮوژه
”ﺳﺎﺧﺘﺎر ])ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ([ اروﭘﺎ“ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ آن ارﺟـﺎع ﻣـﻲ
ﮔﺮدد؟
اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر دو
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده و در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻚ ﻗﻄﺒﻲ زﺑﺎﻧـﻲ
ﺟﻬﺎن ﺳﻬﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼـﻨـﺪ
ﻗﻄﺒﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮد .اﻳﻦ ]دﺳﺘﻴﺎﺑـﻲ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﻲ[ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﻠﺐ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺤﻮري ﺑـﻮدن
از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎدﻳﻦ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺎدي
اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑـﺎ ﻣـﻔـﻬـﻮم
”ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ“ و ﻓﺮاﮔﻴﺮي درك ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﻄﻦ اﻳـﻦ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻫـﺎي
روﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﻳﻦ دﻳﺪ ،زﺑﺎنﻫﺎي روﻣـﻦ

ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎﻧﻲ واﺣﺪ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘـﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ.
روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺨﻴﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
ﻃﺮح ﺣﺠﻤﻲ از اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮد :زﺑـﺎن ﻫـﺎي
روﻣﻦ زﺑﺎن رﺳﻤﻲ در 60ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ 30 .ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ 20 ،ﻛﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﺋﻲ زﺑﺎن 7 ،ﻛﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ زﺑﺎن2 ،
ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي زﺑﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﺋﻲ )اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﺳﻮﻳﻴﺲ( و  1ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي
زﺑﺎن روﻣﺎﻧﻴﺎﺋﻲ .ﻛﺸﻮر آﻧﺪور را ﻫﻢ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻛﺎﺗﺎﻻن اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ در  45ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ زﺑﺎن رﺳﻤﻲ اﺳـﺖ
و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ در  25ﻛﺸﻮر.
اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧـﻲ در اروﭘـﺎ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﻤـﺎم
زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از )زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و آﺳﻴﺎﻳـﻲ( و
ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻧـﮕـﻠـﻴـﺴـﻲ
ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
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از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻨـﺎﺳـﻲ در ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﺳـﺎل
2025ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ]ﺟﻤﻌﻴﺖ[ 1 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  561ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭼﻴﻨـﻲ،
 1ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 48ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ اﺗﺒﺎع ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑـﺎن،
 484ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﺋﻲ زﺑﺎن 258 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺗـﻐـﺎﻟـﻲ
زﺑﺎن و  506ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
آﺧﺮﻳﻦ رﻗﻢ داده ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺴـﻴـﺎري از
ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي رﺳﻤﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﺒـﺖ ﺑـﻪ
اﻳﻦ زﺑﺎن ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻛﻪ رﺳﻤﺎ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﻴﺖ ﻛﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ زﺑـﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را دارﻧﺪ( .6اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ ﺑـﺰرﮔـﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟـﻴـﺎ و
روﻣﺎﻧﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎنﻫﺎي روﻣـﻦ ﺻـﺤـﺒـﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑـﻴـﺴـﺖ ﺳـﺎل
آﻳﻨﺪه در ﺣﺪود  1ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  300ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣـﻘـﺎﻳﺴـﻪ
)اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﭼﻴﻨﻲ ،زﺑﺎنﻫﺎي روﻣﻦ( و در آﻳﻨﺪه اي ﻧـﺰدﻳـﻚ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ) ﺑﺎ  448ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه در ﺳـﺎل
 (2025اﺷﺘﻴﺎﻗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي ﺗﺠﺴﻢ )ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ زﺑـﺎﻧـﻲ
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در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﺎ ﺻـﺮف ﻧـﻈـﺮ
ﻛﺮدن ]از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ[ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش )ﭘﻴﺸﺮوي( را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ دوﻟﺖ ]ﻛﺸﻮرﻫﺎي[ روﻣﻦ زﺑﺎن ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑـﻪ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻓﻬﻢ ﻣـﺘـﻘـﺎﺑـﻞ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻬﺮهاي ﺟﻬﺎﻧﻲ
و ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي زﺑﺎن ﭼﻴـﻨـﻲ
دوﻣﻴﻦ ﻧﺎﻣﺰد اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اﻣﻮر ﺳﻴﺮ ]ﻃﺒﻴـﻌـﻲ[ ﺧـﻮد را ﻃـﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .آﻗﺎي ﺟﻮﺋﻞ ﺑﻞ ﻻﺳﻦ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ رﺷـﺘـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﺪ ” :ﻛﻪ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺻـﺪ ﻣـﻴـﻠـﻴـﻮن
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻛـﺮد .در
آﺳﻴﺎ زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻛـﻨـﻮن
ژاﭘﻨﻲﻫﺎ و ﻛﺮهايﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
و زﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪرﻳﻦ ]ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺪرن[ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛـﻨـﻨـﺪ .در ﻛـﺮه
]اﻫﻤﻴﺖ[ زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻴﺴـﺖ .اﻳـﻦ زﺑـﺎن
اﺑﻌﺎدي ﭼﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ“ .7ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘـﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻧﻴﻢ ﭼﻴﻨﻲ ﺣﺘﻲ
در ﺷﻌﺒﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻓﺮا ﻣﻠﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦاﻟﻤـﻠـﻠـﻲ
ﻏﻴﺮ از زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻣﻮزش اﺟﺒﺎري زﺑﺎن اﻧﮕﻠـﻴـﺴـﻲ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ آﺷـﻜـﺎرا
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺑﻲارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ”ارﺗـﺒـﺎﻃـﺎﺗـﻲ“
ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﮕـﺮش
ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اروﭘﺎ و دﻧﻴﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑـﺎ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ روي زﺑـﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن ”ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ“ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺷـﺪه،
ﺧﻮب اﺳﺖ از آن ﺳﺨﻦ ﺑـﺮاﻧـﻴـﻢ .آن ﭼـﻪ از اﻳـﻦ زﺑـﺎن
ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ اي ]اﺳـﺖ ﻛـﻪ[
داراي واژﮔﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺑﺎﺷﺪSMCP : .ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زﺑـﺎن
ﻛﺎﭘﻴﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ ) (SEA SPEAKﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑـﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣـﻜـﺎﻟـﻤـﻪ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻃﺮحرﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ .زﺑﺎن ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﺧﺪﻣﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻫﻮاﻳﻲ ،اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺗـﺨـﺼـﺼـﻲ
ردهﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ”ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس“ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ رﺷﺘﻪﻫـﺎي
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ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺘﻞداري ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ،داراﻳﻲ
]اﻗﺘﺼﺎد[ و ﻏﻴﺮه ]از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳـﺖ[ .ﻛـﺎﻣـﻼ ﻣﺸـﺨـﺺ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي زﺑﺎنﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳـﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ و در
ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻟﺰوم در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻲ؟ ﻣﺒﺎﻧﻲ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و واژﮔﺎن روزﻣـﺮه؟
در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ” ﻣﺠﻤـﻮﻋـﻪ“ آﻣـﻮزﺷـﻲ را
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ] ﻣﻨﻄﺒﻖ[ ﻣﺠﻬـﺰ ﺷـﺪ.
ﺑﻲﺷﻚ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ آﻣـﻮزش ]زﺑـﺎن[ از ﺷـﺮوع
ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ.
ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻫـﺮ زﻣـﺎﻧـﻲ از
دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در آﺳﻴﺎ زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻛﻨﻮن ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ و ﻛﺮه اي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎدﻻت
ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و زﺑـﺎن ﻣـﺎﻧـﺪرﻳـﻦ
]ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺪرن[ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﻛﺮه ]اﻫﻤﻴﺖ[
زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ زﺑـﺎن
اﺑﻌﺎدي ﭼﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻌﻼ و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻴﺎﻧﺪاﺧـﺘـﻦ
آﻳﻨﺪه ]و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ[ در اروﭘﺎ و در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋـﻲ ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻠﻜﻪ دو زﺑـﺎن ﺧـﺎرﺟـﻲ ﺗـﺪرﻳـﺲ
ﻣﻲﺷﻮد .واﻧﮕﻬﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺷﻮراي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎرﺳﻠـﻮﻧـﺎ
در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻣﺎرس  2002ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴـﺴـﻲ
ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن اﺟﺒﺎري و ﻳﻜﻲ از اﻳـﻦ دو زﺑـﺎن ﺧـﺎرﺟـﻲ
اﺷﺎرهاي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﻲ در اروﭘـﺎ ﻫﺴـﺘـﻴـﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﻤﺎم زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻏـﻴـﺮ از
)زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و آﺳﻴﺎﻳﻲ( و ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ .اﮔﺮ ﻛﻪ ”ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ“ ذﻛﺮ ﺷـﺪه در ﺑـﺎﻻ
ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﻀﻲ ،ﻫﻤﻴـﺸـﻪ ﺑـﺮاي
ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻓﻮري زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑـﺎن ﺳـﻮم زﻣـﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ اروﭘﺎﻳﻴﺎن ﺗﻨـﻬـﺎ ﺑـﻪ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ
ﺑﻮد ،ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻴﻢ .در ﺑﻄﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺷﻤﺎر ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ
زﺑﺎنﻫﺎي روﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻨﺪ  174ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ
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ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﺮان

ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ]) آﻣﻮزش([ ﻓـﻬـﻢ ﻣـﺘـﻘـﺎﺑـﻞ
زﺑﺎنﻫﺎي روﻣﻦ از آﻏﺎز ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ،دادن دﺳﺘﺮﺳـﻲ
ﺑﻪ ﻓﻬﻢ دو و ﻳﺎ ﺳﻪ زﺑﺎن اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﺷﻮراي اروﭘﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎارزﺷﻲ ﻃـﺮاﺣـﻲ
ﻛﺮده ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ اروﭘـﺎﻳـﻲ ﻣﺸـﺎوره ﺑـﺮاي
زﺑﺎنﻫﺎ 9ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد درﺟﻪ ﺑﻨﺪياي ﺑﻪ ﺷـﺶ رده را داده
اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ردهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻮاﻧﺎﻳـﻲ
در ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺑﻴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ادراﻛﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ زﺑـﺎن را ﺑـﺮاي
زﺑﺎنآﻣﻮز ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.
از اﻳﻦ ]ﻣﻮﺿﻮع[ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﻮزﺷﻲ رﺳﻴﺪ ﻛـﻪ
ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺶ ]ﻧﻴﺰ[ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ آﻣﻮزﮔـﺎران در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ وﻇﻴﻔﻪﺷﺎن را ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﭘـﻴـﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ ،آﻣﻮزش ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎ ﻣﻲﭘـﻨـﺪارﻧـﺪ
)اﺑﺮاز ﻧﻮﺷﺘﺎري و ﺷﻔﺎﻫﻲ ،درك ﻧﻮﺷﺘﺎري و ﺷﻔﺎﻫﻲ( ،اﻣـﺮي
ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
 1ـ آﻟﻦ ﻣﻴﻨﻚ ،ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺰرگ ،ﮔﺮﺳﻪ ،ﭘﺎرﻳﺲ1989 ،
2ـ در  24ام ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﺎﻳﺰه ﺳﺎل  2004آﻛﺎدﻣﻲ ﻗﺎﻟﻴﭽﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛـﻪ
ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﺳﺨـﺘـﻲ اش ﺑـﺮاي
ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺗﺴﻠﻂ ]زﺑﺎن[ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ـ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻫﺪا ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺑﻪ آﻗـﺎي
ﻛﻠﻮد ﺗﻠﻮ و ﺟﺎﻳﺰه ﻣﺨﺼﻮص ]ﺷﺨﺼﻴﺖ[ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ آﻗﺎي ﻛﻠﻮد ﺗﺮﻳﺸﻪ ،ﻣﺪﻳـﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اروﭘﺎﻳـﻲ) ،(BCEﺑـﺮاي ﺑـﻴـﺎن «I am not a
»frenchmanدر آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد و ﺳﺨﻨﺮاﻧـﻲ در ﻣـﻮرد ﺳـﻴـﺎﺳـﺖ
)(BCEﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،اﻫﺪا ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶﺗـﺮ در
ﻣﻮرد اﻛﺎدﻣﻲ0675268805 :
3ـ در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ) ،(Last but not leastﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠـﻴـﺴـﻲ
ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﻮﻣـﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن در  22/10/2004ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻠﻮد ﺗﻠـﻮ
را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻮد« :ارﺗـﺶ
ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻲ ]زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻫﺎ آﻣـﺎده دﻓـﺎع از
داﺷﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
4ـ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ” :در ﺧﺪﻣﺖ زﺑﺎنﻫﺎي روﻣﻦ“” ،ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻳﺎ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن“” ،دﻳﻮار زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ“ و ”زﺑـﺎن دﻻر“ ،ﻟـﻮﻣـﻮﻧـﺪ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎرس  ،1994آورﻳﻞ  ،1994ﻣﻪ  1995و ﻣﻪ .2000
5ـ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ آﻧﮋو ،ﻣﻪ  .2002آﻗﺎي ﻛﻠﻮد ﻫﺎژ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي واﺿﺢ
]و ﺳﺎده[ و ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ :ﻓﺮاﻧﺴﻮي و ﻗـﺮن ﻫـﺎ )
) ،1987ﻛﻮدك ﺑﺎ دو زﺑﺎن ) (1996و اﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣـﺮگ زﺑـﺎن ﻫـﺎ )،(2000
ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اودﻳﻞ ژاﻛﻮب )ﭘﺎرﻳﺲ( ،اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴـﺖ
ﻗﺸﺮ ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﻣﺮدم ﻋﺎدي را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
6ـ ﻓﺮاﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻲ در دﻧﻴﺎ 2002ـ ،2003ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻓﻮﻧﻲ ،ﻫﻴﺎت
ﻣﺸﺎوره ،ﻻروس ،ﭘﺎرﻳﺲ.2003،
7ـ ﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن13 ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .2004
8اﻣﺒﺮﺗﻮ اﻛﻮ ـ ﺟﺴﺘﺠﻮي زﺑﺎن ﻧﺎب در ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎﻳﻲ ،ﺳﻮي ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ.”ﭘﻮان“ ،ﭘﺎرﻳﺲ.1997 ،
9ـ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ”آﻣﻮزش زﺑﺎنﻫﺎي زﻧـﺪه در ﺧـﺎرج از
ﻛﺸﻮر :ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ“ ،ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آﻣﻮزش ،ﺳﻮر ،ﺷـﻤـﺎره ،33
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .2003
10ـ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ـ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ ،واژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻧﺮي ﮔﻮﺑﺎر
در ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ.1974
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ﻛﻢﺗﺮ از  70ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻣﺒﺮﺗﻮ اﻛﻮ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ” :اروﭘﺎﻳـﻲ ﭼـﻨـﺪ
زﺑﺎﻧﻪ آن اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻫـﺎي
ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘـﻨـﺪ
ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن وﻳﮋه ﺧﻮد و ﻓـﻬـﻢ
زﺑﺎن دﻳﮕﺮي ﺑﻲآنﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ آن زﺑﺎن را داﺷﺘـﻪ
8
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﻫﻢﻓﻜﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ“

اﮔﺮ ﻛﻪ آﻣﻮزﮔﺎران زﺑﺎن در ﻣﻨﺎﻇﺮهاي ﺟﻬﺎﻧﻲ ،اروﭘﺎﻳـﻲ
و ﻣﻠﻲ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺮ
ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﺪاف ﻣـﺤـﺪود
ﺑﻪ ”ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ“ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ .ﻣﻨﺎﻇﺮهاي ژﺋـﻮﭘـﻮﻟـﻴـﺘـﻴـﻚ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ” ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺑﺰرگ“ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺑﺘﺪاي ﻗﺮن ،ﻛﻪ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺠﺪدﻳﻦ ]) ﻣﺪرن ﻫﺎ([ و ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳـﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺪد ])ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ([ در ﺟﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد ﻛـﻪ
10
”ﮔﺎﻟﻮرﻳﻜﺎنﻫﺎ“ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ.
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ﺷﻤﺎره 13و  14ﭘﺎﻳﻴﺰ ـ زﻣﺴﺘﺎن 1384

ﮔﺰارش ﻛﻨﮕﺮه  90اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ

14
43

ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﺳﺎل  1905ﻣـﻴـﻼدي)1284
ﺷﻤﺴﻲ( ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣـﺪت دو
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻛﻨﮕﺮهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺴﺎل در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺪهي ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﮕﺮهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑـﻮد
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي وﻳﮋهاي ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري آن در ﻧـﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ)در ﻫـﻤـﻜـﺎري
ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻧـﺠـﻤـﻦ
ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻛﻨﮕﺮه در آنﺟﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧـﻪ ي
ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻧﻮدﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه در ﺳﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﮕﺮهﻫـﺎ در ﻛﺸـﻮر
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ و در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ آن ﺷﻬﺮ وﻳﻠﻨﻴﻮس از ﺗﺎرﻳﺦ دوم ﺗﺎ ﻧﻬﻢ اﻣﺮداد ﻣﺎه
 1384ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ:
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ در اﻳﺮان ﺳﻔﺎرت ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮي و ﻳﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺪارد ﺑﻨـﺎﺑـﺮاﻳـﻦ
ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰاي ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ  3راه در ﭘﻴﺶ رو ﺑﻮد:
 1ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ در ﺗﺮﻛﻴﻪ 2ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ در روﺳﻴﻪ 3ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه وﻳﻠﻨﻴﻮس و درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰا در ﻓﺮودﮔﺎه.ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮي ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم راه ﺳـﻮم
را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﻗﺮار ﺑﺮآن ﺷﺪ
ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه در آنﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ
وﻳﺰاي ورود ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺻﺎدر ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻟﻴﺘـﻮاﻧـﻲ
ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮان دﻳﮕﺮي ﺑﮕﺬرﻳﻢ و آن درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰاي روﺳﻴﻪ ﺑـﻮد .ﭼـﻮن
وﻳﺰاي ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰاي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ روﺳـﻴـﻪ ﺑـﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ  135000ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪﻳﻢ )ﺑﻲآنﻛﻪ از آن اﺳـﺘـﻔـﺎده اي ﻛـﺮده
ﺑﺎﺷﻴﻢ( ﺑﮕﺬرﻳﻢ از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰا ﻃﻲ دو روز ﻗﻴﻤﺖ آن از
 55000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  85000ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ  135000ﺗﻮﻣﺎن رﺳﻴﺪ!
ﻓﺮودﮔﺎه وﻳﻠﻨﻴﻮس:
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎﻋﺖ  11ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه وﻳﻠﻨﻴﻮس رﺳﻴﺪﻳﻢ
ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﻤﻴﺰ .ﻣﺮاﺣﻞ درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  30دﻗﻴﻘﻪ )ﺑﺮاي
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮﻣﺎن( ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪهي ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﻣﻴﻬﻤﺎنﺧﺎﻧﻪايﻛﻪ ﻗﺒﻼ از ﺗﻬﺮان رزرو ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ رﻓﺘﻴﻢ.
وﻳﻠﻨﻴﻮس :ﺗﻤﻴﺰ ،زﻳﺒﺎ ،ﺧﻠﻮت ...
وﻳﻠﻨﻴﻮس ﺷﻬﺮي ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻤﻴﺰ ،زﻳﺒﺎ و آرام اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆدب و
ﺧﻮشﺑﺮﺧﻮرد و در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ”ﺷﻬﺮ“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻲ ﺧﻮد! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﭘﺮواز ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻳﻢ  4روز ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع
ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻦ از اﻳﻦ اﺟﺒﺎر ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدم ﭼﺮا ﻛـﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻬﺮ را ﺧﻮب ﺑﺒﻴﻨﻢ و ”ﺣﺲ“ ﻛﻨﻢ!
”ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ“ و ﺗﺎرﻳﺦ را ﻣﻲﺗﻮان در ﺗﻚ ﺗـﻚ ﻛـﻮﭼـﻪ ﻫـﺎ و
ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .ﻣﺪرن و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺻﻴﻞ ،اﻳـﻦ اﺳـﺖ
وﻳﻠﻨﻴﻮس!
روز دوم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎزﻣﻴﺮ-اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان آرﺷﻴﺘﻜﺖ -از ﻣﻨﻄﻘﻪ ي
ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺪن ﻛﺮدﻳﻢ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻨﻲ-ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺎزﻣـﻴـﺮ ﻟـﺬت
ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺷﻬﺮ را دو ﭼﻨﺪان ﻛﺮد.
ﺷﺮوع ﻛﻨﮕﺮه :ﺷﻨﺒﻪ  1اﻣﺮداد 1384
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اوﻟﻴﻦ روز ﻛﻨﮕﺮه ﻓﺮا رﺳﻴﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ اﻓﺮاد ﺗﻚ ﺗـﻚ و
ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﻓﺮا ﻣﻲرﺳﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪي ﻛﺎرت ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪي ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﮕﺮه،
ﺑﺴﺘﻪي ﻛﻨﮕﺮه را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﻛﺎرت ﻛﻨﮕﺮه ،ﻛـﺘـﺎب ﻛـﻨـﮕـﺮه)ﺣـﺎوي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ -ﻧﻤﺎﻳﺶ -ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و  (...و ﻛـﺘـﺎب
ﺗﻔﻀﻴﻠﻲِ راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻬﺮ وﻳﻠﻨﻴﻮس اﺳﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻼﻗﻪﻣـﻨـﺪان
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﮔﻞﮔﺸﺖﻫﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ  14ﺗﺎ  18اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺮﻛـﺰي اﻧـﺠـﻤـﻦ
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ در اﻳﻦ ﻧﺸﺴـﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﻫﻢزﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻛﺘﺎب ﻛﻨﮕﺮه آﻏﺎر ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ
از ﺳﺎﻋﺘﻲ از ﺟﻠﺴﻪي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮم و ﻫﻢﭼـﻮن ﮔـﺮﺳـﻨـﮕـﺎن
ﺑﻴﺎﻓﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻛﺘﺎب ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻲﺷﺘﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﻛﻴﻒ ﭘـﻮل
ﺧﻮد را ﺳﺒﻚ ﻛﺮده و ﺳﺎك ﻫﻤﺮاﻫﻢ را ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﻛﻨﻢ .ﻋﺼﺮ ﺳـﺎﻋـﺖ
 20ﺗﺎ ” 21آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ“ اﺳـﺖ .در اﻳـﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻲ از ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ آﻫﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎد از ﻣـﻮﺳـﻴـﻘـﻲ
ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﮕﺮه اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨـﻨـﺪ و
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ﻓﻀﺎي دﻟﭙﺬﻳﺮ و ﺷﺎدي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ . ...
ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ  2اﻣﺮداد ﻣﺎه:
ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﻳﺶ رﺳﻤﻲ ﻛﻨﮕﺮه در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ در اﺳﺘﺎدﻳﻮم ﺑـﺰرگ
وﻳﻠﻨﻴﻮس ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻪ ﻣﻪﻧﺎﺳﺲ آرهﻧﺎ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد .ﭘـﺲ از ﺧـﻮاﻧـﺶ
ﺳﺮود ”اﻣﻴﺪ“ اﺑﺘﺪا رﻳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨـﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ –وزﻳﺮ اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟـﻪ -ﭘـﻴـﺎم
ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﻳﻲ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه را ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و ﺳـﭙـﺲ
ﭘﻴﺎم دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷـﻮد و
ﭘﺲ از آن ﺷﻬﺮدار وﻳﻠﻨﻴﻮس ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺧﻮد را
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ آواز و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳـﺎﻋـﺖ
 13ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  25ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ زﻣـﺎن
ﻧﻤﻲﺗﻮان در ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد! ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎ را ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﻼﻗﻪ و ﺷﺪت ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧـﻲ ﭘـﺮﻓﺴـﻮر
ﺗﻮﻧﻜﻴﻦ ﻣﻲروم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ اﻣﺴﺎل ﻛﻨﮕﺮه اﺧﺘـﺼـﺎص دارد:
”ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺳﺪ ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط و داد و ﺳﺘﺪ ﻓﺮﻫﻨـﮕـﻲ“ .ﻋﺼـﺮ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ”ﺷﺐ ﻣﻠﻲ“ از ﺳﺎﻋﺖ  20ﺗﺎ 22در اﺳﺘﺎدﻳﻮم ﺳﻴﻪ ﻣﻪﻧﺎس آرهﻧﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪي ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺎ اﺷـﺘـﻴـﺎق
ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ”ﺷﺐ ﻣﻠﻲ“ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي ﻫـﺮ
ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮر ﻣـﻴـﺰﺑـﺎن
داﺷﺘﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛـﻨـﮕـﺮه ﻧﺸـﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،رﻗـﺺ،
آواز و ﺳﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮔﺮم ﺷﺮﻛﺖﻛﻨـﻨـﺪﮔـﺎن
ﺑﺪرﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
دوﺷﻨﺒﻪ روز ﭘﺮﻛﺎري ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺳﻤﻲ دﻳﺮﻳﻨﻪ ،در ﻛﻨﮕـﺮه ي
ﺟﻬﺎﻧﻲ ،روز دوﺷﻨﺒﻪ ”روز ﻓﺮﻫﻨﮓ“ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﻨـﮕـﺮه
در اﻳﻦ روز از ﻏﻨﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .در اﻳـﻦ روز
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ و ﻣﻴﺰﮔﺮدﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ آدم ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻜﻲ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ ﺟﺬاﺑﻴﺖ دارﻧﺪ.
ﻋﺼﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﻬﺮدار وﻳﻠﻨـﻴـﻮس
در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﺷﻜﻮه ﺷﻬﺮداري ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﮕﺮه ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﺣﺮﻛـﺎت ﻣـﻮزون! آﻣـﺎده ي
ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺟـﺎ رﻓـﺘـﻢ اﻣـﺎ ﭼـﻮن
اﺳﺘﻌﺪادي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارم وارد ﮔﻮد ﻧﺸﺪم! و ﻓـﺮﺻـﺖ را
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮده ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺳﺎﻋﺘﻲ را ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮔﺬراﻧﺪم.
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  4اﻣﺮداد
اﻣﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ” .دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛـﺰي
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﻫﺪ“ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺷﺮﻛـﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻢ” .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري“ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن
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ﮔﺰارﺷﻲ را از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻤﺎن در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺣﺎﺿﺮان اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫـﻢ .در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ”روز آﻣﻮزﺷﮕﺎه“ ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ در آنﻫﺎ آﻣـﻮزش
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮد و ﺷـﻴـﻮه ﻫـﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﺎﻧﻢ دﻛـﺘـﺮ ﻛـﺎﺗـﺎﻟـﻴـﻦ
ﻛﻮاﺗﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺮان و ﺷﻴﻮه ي ﺗـﺪرﻳـﺲ
ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﺷﺮﻛﺖ در ”آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ“ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻤﺘﺤﻦ
از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻳﻦ روز ﭘﺮﻛﺎر ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ”ﻛـﻤـﻴـﺴـﻴـﻮن
آﺳﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻢ .ﻛﺎر اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﻨﺎن
ﻛﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻣـﻮر آﺳـﻴـﺎﺳـﺖ و
اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻀـﻮﻳـﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟـﻮد
ﻣﻮاردي را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﺳﺎﻧﺪم ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣـﻮاﺟـﻪ
ﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ادارهي ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن را ﭘﺬﻳﺮا ﺷﺪم .ﭘﺲ از
ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺟﻠﺴﻪي ” ﺳﺮﻧـﻤـﺎﻳـﻨـﺪﮔـﺎن و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮري اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﺷﺮﻛﺖ ﻛـﺮدم .در اﻳـﻦ
ﺟﻠﺴﻪ اﺳﻤﻮ ﺑﻮﻟﺮ دﺑﻴﺮﻛﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ،ﺑﻴﻦ
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺠﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺸـﻮري آن ﻛـﻪ ﻋـﺒـﺎرﺗـﻨـﺪ از
ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮري اﻧﺠﻤـﻦ ،ﭘـﺮداﺧـﺘـﻨـﺪ و
ﺣﺎﺿﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﻦ
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮان و راهﻛﺎرﻫﺎي آﻧـﺎن
ﻣﺎ را از دوﺑﺎرهﻛﺎري و اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺑﺎز ﻣﻲدارد!
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﻪآﺗﺮ ”ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﻴﻢ“)!( رﻓﺘﻢ .ﺗﻪ آﺗـﺮي
اﺳﺖ ﻃﻨﺰآﻣﻴﺰ و اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼ ﺟﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن در ﭘﺎﻳـﺎن ﻣـﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ و زوج ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣـﺎ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ دوﺳﺖ دارﻧﺪ )ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﮔﺬﺷﺖ!(.
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻛﻨﮕﺮه ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺳﺖ  -ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ روز ﭘـﺮﻛـﺎر و
ﺷﻠﻮغ ﭼﻪ اﻳﺪهي ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ! -ﭼﻮن در اﻳﻦ روز ﺑﻴـﺸـﺘـﺮ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهي ﮔﺮدﺷﻲ/ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣـﻦ
ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﻢ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﻛﻨـﻢ! .ﻋﺼـﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ وﻳﮋهاي ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ .دوﺷﻴﺰه ﺳﭙﻴﺪه ﻟﻌﻞ از اﻳﺮان ﺑـﺎ
راﺑﺮت اﺳﺘﻴﻨﮕﺮ از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺎﻣﺰدي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﻚ اﻳـﺮاﻧـﻲ در
ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺘﻮران اﻳﺮاﻧﻲ وﻳﻠﻨﻴﻮس – ﺳﻮرﻧﺎ -ﺟﺸﻦ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ از آن
ﺣﻮادث ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧﻴﻠﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ! اﻓﺮاد ﺑـﺎ
ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و درﺧﺖ ﻣﻬﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻲزﻧﺪ و ...
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪي آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﺐ
ﺗﺎ دﻳﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻲ از  9ﻛﺸﻮر و  4ﻗﺎره! اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺠﺴﺘﻪ را در
رﺳﺘﻮران ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و روزﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮش و ﭘﺮ ﻣﻬﺮ را ﺑﺮاي دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن
آرزو ﻛﺮدﻳﻢ.
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  6اﻣﺮداد ﻣﺎه
اﻣﺮوز ﻫﻢ روزي ﺷﻠﻮغ وﻟﻲ ﭘﺮﺑﺎر اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻳﻚ روز ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑـﺎﻳـﺪ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪي ”اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺒﺰﻫﺎي اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ“ و
ﺳﭙﺲ دوﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ” ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن آﺳﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ“ .
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﺎت ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪي ﻛﻨﮕﺮه
ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻼم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ” ﻫﻨﺮﻫﺎي زﻳﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺒـﺎ و
ﺟﺬاب ﺑﻮد.
ﺟﻤﻌﻪ  7اﻣﺮداد ﻣﺎه
اﻣﺮوز ﻳﻚ روز ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮاي ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳـﺮان اﺳـﺖ ﭼـﻮن
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪي ﻛﺸﻮري اﻧﺠﻤﻦ ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ

ﺷﻤﺎره 13و  14ﭘﺎﻳﻴﺰ ـ زﻣﺴﺘﺎن 1384

ﺷﻨﺒﻪ روز ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ اﺳﺖ!
ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﻢﭼﻮن آﻏﺎز ﻛﻨﮕﺮه در اﺳﺘﺎدﻳﻮم ﺳﻴﻪ ﻣﻪﻧﺎﺳﺲ آرهﻧﺎ از
ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﺎ  12ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻮدﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ و
ﺳﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد )ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺪهي( ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻲرﺳﺪ .اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﺪ ﺳﺎل )ﻳﻚ ﺳﺪه ﭘﻴﺶ( ﭘﻴﺶ اوﻟﻴﻦ ﻛﻨـﮕـﺮه ي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻛﻨﻮن در ﺳﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد آن ﻳـﺎد ﺑـﺮﭘـﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن را ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲدارﻳﻢ ﺷﻮراﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم رﺳﻤـﻲ
ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻨﮕﺮه ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺗﻌﺪاﺷﺎن  36ﺗﻦ ﺑـﻮدﻧـﺪ روي
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲروﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺧﻮد ﻛﻨﮕﺮه را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲرﺳـﺎﻧـﻨـﺪ ،آواز
ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ و دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا و ﭘﺮ از ﻣـﻬـﺮ دوﺳـﺘـﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮﻓﺴﻮر رﻧﺎﺗﻮ ﻛﻮرهﺳﻪﺗﻲ در ﺣﻀﻮر ﻫـﻴـﺎت
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪي ﻛﻨـﮕـﺮه ي
 90ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻨﮕﺮه را اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻓﻀﺎي اﺳﺘﺎدﻳﻮم ﺑﻐﺾآﻟﻮد اﺳﺖ دوﺳﺘﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲﺷـﻮﻧـﺪ.
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻴﺎن دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد از ﭼﻬﺎر ﮔـﻮﺷـﻪ ي ﺟـﻬـﺎن ﺑـﻮدن
ﺷﻮراﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ و اﻛﻨﻮن ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﻪ ﻛﺎري اﺳﺖ آﺳﺎن اﻣﺎ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ
آن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻨﮕﺮه ،دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳـﺎن ﻧـﻤـﻲ رﺳـﺪ.
ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎي دﻳﮕﺮي در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ!. ...
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻨﮕﺮه اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارم ﺗﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻳﺪﻧـﻲ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺑﺮوم .ﺑﻪ ﻳﺎري دوﺳﺘﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ دﻳﺪار از ﺷـﻬـﺮ ﺑـﻨـﺪري
ﻛﻠﻮﭘﻪدﻳﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮد و  4روز ﺑﻌﺪ ﭘﺮواز ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳـﺮان اﻧـﺠـﺎم
ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﻲدارم ﺑﺎ ﻫـﻤـﻪ ي ﻣـﺮدﻣـﺎﻧـﺶ و
ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ دوﺳﺖﺗﺮ ﻣﻲدارم در آن ﻣﻲزﻳﻨﺪ . ...
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﻳﻜﻲ از اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ در
واﻗﻊ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘـﻴـﻢ
ﻛﺎري را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦﻫﺎ و ﻣﺎﻫﺎ! اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﺪ ،اﻧـﺠـﺎم
دﻫﻴﻢ .اﻣﺮوز آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻣﻘﺪاري از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزم را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮدم .در
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻛﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان آﺛﺎر ﺧﻮد ﮔﺮم ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻮدﻧﺪ  . ...اﻣﺸﺐ ﺳﺎﻋـﺖ 20
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ”ﻋﺼﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺮ“ ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻣـﺪت
ﻛﻨﮕﺮه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﺮي دارﻧﺪ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺒﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻫـﻨـﺮ
ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آواز ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ،ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧـﻲ ،داﺳـﺘـﺎن
ﺧﻮاﻧﻲ و رﻗﺺ اﺳﺖ” .ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮدن“ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ اﺳـﺖ.
درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ روﺳﻲ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﻣﻲﻧﻮازد آوازهﺧﻮان ارﻣﻨﻲ آواز ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و
ﻳﺎ ﮔﺮوه  5ﻧﻔﺮي از  5ﻛﺸﻮر ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و . ....
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﻴﺮا و زﻳﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣـﺘـﺎﺳـﻒ ﺑـﻮدم ﻛـﻪ ﺟـﺎي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺷﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد.

ﻛﻼس آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻧﻮآﻣﻮزان

ﻧﺸﺴﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ آﻣﻮزﮔﺎران اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

17
40

ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪي آﺳﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﻏﺮﻓﻪي ﻣﺠﻠﻪي ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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در ﭘﻲِ درج ﻣﻘﺎﻟﻪي ”اوﻣﺒِﺮﺗﻮ اِﻛﻮ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ در ﺷﻤﺎرهي  10ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن )ﺳﺎل ﺳﻮم ،زﻣﺴـﺘـﺎن  ،1383ص ،(4-7.و
اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻛﻨﺞﻛﺎويِ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ در ﻣﻮرد آرا و ﻧﻈﺮات ﭘﺮوﻓﺴﻮر اِﻛﻮ ،ﺳِﻤﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ اﻳـﺘـﺎﻟـﻴـﺎﻳـﻲ،
درﺑﺎرهي زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در اﻳﻦﺷﻤﺎره ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ از ﻓﺼﻞ  16ﻛﺘﺎب ”ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي زﺑـﺎن ﻛـﺎﻣـﻞ“
ﻧﻮﺷﺘﻪي اوﻣﺒﺮﺗﻮ اﻛﻮ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي رﻣﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺎم ﮔﻞ ﺳﺮخ آورده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘـﻪ ﺷـﺪه،
ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪي زﻳﺮ از ﭼﺎپ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﻦ اﺛﺮ ﺻـﻮرت
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت داﺧﻞ آﻛﻮﻻد }{ از ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﺖ.

اوﻣﺒِﺮﺗﻮ اِﻛﻮ:

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻞ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) (Esperantoﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳـﺎل
 1887ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﻻزار ﻟـﻮدوﻳـﻚ
)(Lejzer Ludwik Zamenhof
ﻣــﻨــﻬــﻮف
زاﻣِــ
ﻛﺘﺎبﭼﻪاي را ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻠـﻲ
) ،(Internacia Lingvoﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر و ﻛـﺘـﺎب ﺟـﺎﻣـﻊ
(Antaŭparolo kaj plena
آﻣـــــﻮزﺷـــــﻲ
) ،lernolibroﺑﺮاي روسﻫﺎ )(por rusojدر ورﺷـﻮ و
ﭼﺎپﺧﺎﻧﻪي ِﻛﻛﻠ ِﺘﺘﺮ ) (Kelterﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺎمِ اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺑﻪاﻳﻦﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ زﺑﺎن در ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺆﻟـﻒ
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،از اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر دﻛﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮاي ﺧﻮد اﺳﺘـﻔـﺎده
ﻛﺮده ﺑﻮد... .
اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﻣﺘﻌﺪدي از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻳـﺎ
ﺑﺎ آن ﻫﻢﺳﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎودﻳﻦ د ﻛـﻮرﺗـﻨـﻲ
)(Baudoin De Courtenayﻳﺎ ٌااﺗﻮ ِﻳﻳﺴ ِﭙﭙﺮ ِﺳﺳﻦ (Otto
) ،Jespersenداﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﭘـﻴـﺎﻧـﻮ ) (Peanoﻳـﺎ
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧـﻲ ﻫـﻤـﺎﻧـﻨـﺪ راﺳـﻞ (Russell).ﻳـﻜـﻲ از
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻛﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛـﺎرﻧـﺎپ )(Carnap
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪي ﺧﻮدﻧﻮﺷﺘﻪاش ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن زﻳﺎدي از
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ﻓﻀﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲزاﻳﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻨـﮕـﺎم ﺣـﺮف
زدن ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ از اﻗـﻮام دﻳـﮕـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد
ﻛﻪ اﻳﻦ ”زﺑﺎن زﻧﺪه  ،...ﻛﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف اﻋﺠﺎباﻧﮕﻴـﺰي
در ﻧﺤﻮهي ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و در ﻋـﻴـﻦ ﺣـﺎل
داراي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ“ (Schilpp 1963: 70).
و ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺗـﻜـﺎن دﻫـﻨـﺪه ي آﻧـﺘـﻮن ﻣـﻴﻠـﻪ
) (Antoine Meilletرا ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪToute ” :
discission théorique est vaine:
) “L’Esperanto fonctionneﺗﻤﺎﻣ ِ
ﻲ ﺑـﺤـﺚ ﻫـﺎي
ﻧﻈﺮي ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ :اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ درﻋﻤﻞ درﺣـﺎل ﻛـﺎر ﻛـﺮدن
اﺳﺖ( (Meillet 1918: 268).
ﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،اﻣـﺮوزه ﺳـﺎزﻣـﺎن
در ﺟﻬ ِ
ﻲ اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ (Universala Esperanto-
ﺟﻬـﺎﻧـ ِ
ﻲ ﺟﻬﺎن وﺟـﻮد
) Asocioﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺻﻠ ِ
دارد .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ درﺑﺮدارﻧﺪهي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚﺻﺪ ﻣﺠﻠﻪ
اﺳﺖ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﺗﻤﺎﻣﻲِ ادﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎن ،از ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي اﻧﺪرﺳﺳﻦ ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه
ﻲ اﺻـﻴـﻞ
اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در اﻳﻦ زﺑﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺛـﺎر ادﺑـ ِ
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)ﻏﻴﺮﺗﺮﺟﻤﻪ( ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد... .

ﺷﺒﺎﻫﺖ واژهي زﺑﺎن ﻳﺎ

دﺳﺘﻮر زﺑﺎنِ ﺑﻬﻴﻨﻪﺷﺪه
اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  28ﺣﺮف اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻـﻞِ
Bücherei

ﻛﺘﺎب

آﻟﻤﺎﻧﻲ

pharmakeia
regina
gallina
héroïne
tsarina

دارو
ﺷﺎه
ﺧﺮوس
ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺗﺰار

اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ
ﻓﺮاﻧﺴﻮي
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ
داروﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻠﻜﻪ
ﻣﺮغ
ﻗﻬﺮﻣﺎنِ زن
ﺗﺰارﻳﻦ
)ﺗﺰارِ ﻣﺆﻧﺚ(

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ Kultura /

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻦِ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﻓﺮاﻧﺴﻮي

اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ

اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ

اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

langue

lingua

lengua

language

lingvo

Buch
pharmacon
re
gallo
héros
tsar

ﺷﺒﺎﻫﺖ واژهي رز ﻳﺎ ﮔﻞ ﺳﺮخ
در زﺑﺎنﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ،ﻫﻠﻨﺪي
آﻟﻤﺎﻧﻲ،

ﺑﺎز

malheurex

ﺑﺴﺘﻪ

heurex

ﻛﻮﺗﺎه ،ﭘﺴﺖ

malo-rostom

ﺑﻠﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ

rostom

ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻛﺴﺎن ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪي ﺻﺪا ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑـﺮ روي
ﺳﻴﻼب ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻗﺒﻞِ آﺧﺮِ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ﺣﺮف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓـﻘـﻂ
ﻳﻚ ﺷﻜﻞ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد:
la homo

la libroj

la abelo

اﻧﺴﺎن

ﮐﺘﺎبهﺎ

زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

}ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﺳﻤﻲ ﺑﺪون ﺣﺮف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻧﻜﺮه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞِ:
)homoاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن() libroj ،ﻛﺘﺎب ﻫـﺎﻳـﻲ(،
 abeloزﻧﺒﻮري ﻳﺎ ﻳﻚ زﻧﺒﻮري({
ﻲ ﺧﺎص ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺣﺮف ﺗﻌـﺮﻳـﻒ
اﺳﺎﻣ ِ
ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
درﺑﺎرهي واژﮔﺎن ،از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺟﻮاﻧﻲ ،زاﻣﻨـﻬـﻮف
ﻲ زﻳـﺎدي
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در زﺑﺎنﻫﺎي اروﭘﺎﺋ ِ
ﻒ دﻳﮕـﺮي
ﻞ ﻣﺆﻧﺚ ﻛﻠﻤﺎت و ﻫﻢ اﺷﺘﻘﺎق ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ِ
ﻫﻢ ﺷﻜ ِ
از ﻧﻈﺎم ﭘﺴﻮﻧﺪي ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ت ﻣﺘﻀﺎد از ﻧﻈﺎ ِم ﭘﻴﺸﻮﻧﺪي ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛـﻨـﺪ
درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎ ِ
)ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در زﺑﺎن روﺳﻲ(:
در ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪﺗﺎرﻳﺦ  24ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1876زاﻣﻨﻬﻮف ﺑﻪ ﺗﻮﺻـﻴـﻒ
اﻳﻦ ﻣﻲﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت زﺑﺎنﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن را ﺑـﺎ
دﻗﺖ ورق ﻣﻲ زده ﺗﺎ ﺗﻤﺎم واژﮔﺎﻧﻲ را ﺑـﻴـﺎﺑـﺪ ،ﻛـﻪ داراي
رﻳﺸﻪاي ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴـﻦ زﺑـﺎن ﻫـﺎي

ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ

اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ

اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
rose

”ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﺮف ﻳﻚ ﺻﺪا ،ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺻﺪا ﻳﻚ ﺣـﺮف“ ﺑـﻨـﺎ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

rosa

roos

rozo

róża

} ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،اﺻﻞ ﻛﻠﻤﻪي ررز از زﺑـﺎن
ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮده و از ﻓﺎرﺳﻲ وارد زﺑﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ{.
از ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد و در ﭘ ِ
ﻲ آن ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ رﻳﺸﻪي ﻣﺸﺘـﺮﻛـﻲ در ﺑـﻴـﻦ
زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﺪ ،زاﻣﻨﻬﻮف دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
واژﮔﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮزﻳﻌﻲ زد ،ﺑﺎ ارﺟـﺤـﻴـﺖ دادن ﺑـﻪ
زﺑﺎنﻫﺎي ﻻﺗﻴﻨﻲِ ﻧﻮ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ زﺑﺎنﻫﺎي ژرﻣﻨـﻲِ
ﻧﻮ و زﺑﺎنﻫﺎي اﺳﻼو .در ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻨـﮕـﺎم
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ واژﮔﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻫﺮ زﺑـﺎن اروﭘـﺎﻳـﻲ
درﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ (1 ) :ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧـﺘـﻦ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻳﺎ در زﺑﺎن ﻣﺎدري او وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴـﻪ
ﺑﺎ آن اﺳﺖ؛ ) (2ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﻠﻤﻠ ِ
ﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮي ﺑـﺮاي او
آﺷﻨﺎﺳﺖ؛ )  (3ﺑﻌﻀﻲ از ﻟﻐﺎت در ﻧﮕﺎه اول ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﻴﺴـﺖ،
ﻲ آن ،آﺷﻨﺎ از آب درﻣـﻲ آﻳـﺪ؛ و
ي ﻣﻌﻨ ِ
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ ِ
ﻼ آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑـﺎﻳـﺪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه )  (4ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از واژهﻫﺎ اﺻ ً
آنﻫﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب
واژه را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ:
abelo

زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ

fali

اﻓﺘﺎدن ،ﺳﻘﻮط ﻛﺮدن

apud

ﻧﺰدﻳﻚِ

frosto

ﻳﺨﺒﻨﺪان ،ﺳﺮﻣﺎ

akto

ﭘﺮده )ﻧﻤﺎﻳﺶ( ،آﻛﺖ

fumo

دود

alumeto

(ﭼﻮب( ﻛﺒﺮﻳﺖ

hundo

ﺳﮓ

birdo

ﭘﺮﻧﺪه

kato

ﮔﺮﺑﻪ

cigaredo

ﺳﻴﮕﺎر)ت(

krajono

ﻣﺪاد

domo

ﺧﺎﻧﻪ

kvar

ﭼﻬﺎر

ﻟﻐﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﻪﺣﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ .زاﻣﻨـﻬـﻮف
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ﻻ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﺑﺎن ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻳﺎ اﻧﺘﺰاﻋﻲ را در ﻧـﻈـﺮ
اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳـﻚ ﻗـﺎﻋـﺪه
اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ  -اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ -
ﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﻌـﻴـﺎري
ل ﺷﻴﻤﻴﺎﺋ ِ
ﻓﺮﻣﻮ ِ
ﺗﺠﺮﺑﻲ ،او اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎنﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﭘﻴﺶ روي ﺧـﻮد
داﺷﺖ ،ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ schiaccianoci
)ﻓﻨﺪقﺷـﻜـﻦ ،در اﻳـﺘـﺎﻟـﻴـﺎﻳـﻲ(tire-bouchons ،
)ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ ِﻛﻛﺶ ،در ﻓﺮاﻧﺴﻮي( و ) man-eaterآدمﺧـﻮار،
در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ( ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد وﺟﻮد دارد ،ﺗﺎزه اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﻴـﻢ ﺑـﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ )ﻛﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎل از واژهﻫﺎي ﺗﺮﻛـﻴـﺒـﻲ
ت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﺎ
ﻦ ﻛﻠﻤﺎ ِ
اﺳﺖ( .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘ ِ
ﭘﻴﻮﻧﺪي  -ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ  -ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔـﺎده
از ﺗﻌﺪاد رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﺤﺪود را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد .ﻗـﺎﻋـﺪه اﻳـﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ واژهي اﺻﻠﻲ ﭘﺲ از واژهي درﺟـﻪ ي دو ﻗـﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد :ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰي )(tablo
ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺤﺮﻳﺮ ) (skriboاﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻲ ﮔـﻮﻳـﻴـﻢ )skribotabloﻣـﻴـﺰﺗـﺤـﺮﻳـﺮ(.
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮيِ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻟﻐﺎت ﭘﻴﻮﻧﺪي ،آﻓﺮﻳﻨﺶِ ﻧﻮآوري ﻫـﺎ
ﻳﺎ ﻧﻮواژهﻫﺎﻳﻲ ) (neologismojرا ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ ،ﻛـﻪ
ﻲ آن{ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ (Zinna 1993).
}ﻣﻌﻨ ِ
ﻞ ﺧﻨﺜﻲ ،ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي o-را ﭘـﺲ
ن ﺷﻜ ِ
ﺑﺮاي ﺑﻪوﺟﻮد آورد ِ
ﻻ ﺗﺼﻮر
ف ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮ ً
از رﻳﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼ ِ
ﻣﻲﺷﻮد ،ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻣﺬﻛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي اﺳﻢ ﻣﻔـﺮد
ﺖ آن .ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﺷـﻜـﻞ
ن ﺟﻨﺴﻴ ِ
اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ِ
ن ﭘﺴﻮﻧﺪ –in-ﺑﻴﻦ رﻳﺸﻪ و ﭘـﺎﻳـﺎﻧـﻪ،
ﻣﺆﻧﺚ را ﺑﺎ ﻗﺮار داد ِ
ﻓﺮاﻣﻲﺳﺎزﻳﻢ:
reĝ.o

ﺷﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎه

reĝ.in.o

ﻣﻠﻜﻪ

poet.o

ﺷﺎﻋﺮ

poet.in.o

ﺷﺎﻋﺮه

ĉeval.o

اﺳﺐ

ĉeval.in.o

ﻣﺎدﻳﺎن )اﺳﺐِ ﻣﺎده(

ﺖ ﻣـﻔـﺮد
ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي – jرا ﺑﻪ ﺣﺎﻟ ِ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ:
reĝo

ﺷﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎه

reĝoj

poeto

ﺷﺎﻋﺮ

poetoj

ĉevalo

اﺳﺐ

ĉevaloj

در زﺑﺎنﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم ،واژهاي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔـﺎوت
ي زﺑـﺎن
وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻛﺴﻲﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮاﮔﻴﺮ ِ
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اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻔﺎوتِ زﻳـﺮ ،ﭼـﻬـﺎر
واژهي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد؛ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺸﻪي )patr-و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻐﺖﻧـﺎﻣـﻪ(
ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻬﺎر واژهي ﻫﻢﺧﺎﻧﻮادهي زﻳﺮ را ﻓﺮاﺳﺎﺧﺖ:
واژهﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوتِ

واژهﻫﺎي ﻫﻢﺧﺎﻧﻮادهي

ﻣﻔﻬﻮم

اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﭘﺪر

padre

patro

ﻣﺎدر

madre

patrino

ﭘﺪرزن ،ﭘﺪرﺷﻮﻫﺮ

suocero

bopatro

ﭘﺪر و ﻣﺎدر)ﻫﺎ( ،واﻟﺪﻳﻦ

genitori

gepatroj

}ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،واژهﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮاي
ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻮق ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ{.
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮيِ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ از ﭘﻴﺸﻮﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﻮﻧـﺪﻫـﺎ ﻣـﻬـﻢ
اﺳﺖ .در زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻴﻠـﻴـﻮرﻳـﻨـﻲ
ﻣــﻲ ﮔــﻮﻳــﺪ ) ،(Migliorini 1986: 34دو واژه ي
)trombett-iereﺷــﻴــﭙــﻮرﭼــﻲ( و candel-iere
)ﺷﻤﻊدان( ﺑﻴﺎنﮔﺮِ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺑﺎ آن ﻛـﻪ
ﻫﺮ دو داراي ﭘﺴﻮﻧﺪي واﺣﺪ اﺳﺖ( ،درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﻣـﻮاردي
دﻳﮕﺮ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂِ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔـﻮن ﺑـﻴـﺎن
ﻣﻲﮔﺮدد:
واژهﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوتِ

واژهﻫﺎي ﻫﻢﮔﻮنِ

اﻧﻮاع ﺷﻐﻞﻫﺎ

اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﻛﻔﺎش

calzolaio

ŝuisto

ﺷﻴﭙﻮرﭼﻲ

trombettiere

trumpetisto

ﺗﺎﺟﺮ ،ﺑﺎزرﮔﺎن

commerciante

komercisto

دﻧﺪانﭘﺰﺷﻚ

dentista

dentisto

ﺣﻜﺎك ،ﻗﻠﻢزن

scalpellino

ĉizisto

}ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،واژهﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮاي
ﺑﻴﺎن ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ{.
در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﻫﻤﻪي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ
ﭘﺴﻮﻧﺪ –ist-ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻫـﻨـﮕـﺎﻣـﻲ ﻛـﻪ
ﺷﺎﻫﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎهﻫﺎ
ﺷﺨﺺ
ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺎ واژهي dentistoروﺑﺮو ﻣﻲﺷﻮد ،ﺷﻚ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
اﺳﺐﻫﺎﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ،ﺷﻐﻠﻲ )– )ist-اﺳﺖ در ارﺗـﺒـﺎط
داﺷﺖ
ﺑﺎ دﻧﺪان (dent-).
ﻧﺤﻮهي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻔﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﺑـﺎ اﻓـﺰودن
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي –aﺑﻪ رﻳﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ،آﺳﺎن و اﺷﺮاﻗﻲ اﺳـﺖ:
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از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ و ﻣﻔﺮد ﺑﻮدن و ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ
اﺳﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪَ .ااﺷﻜﺎل ﺷﺶﮔﺎﻧﻪي ﻓﻌﻞ ،ﺳﺎده ﺷـﺪه
اﺳﺖ و – ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﺻﺮف ﺷﻮد – ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸـﺨـﻴـﺺ از
ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﻣﺼﺪر

ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺣﺎل

آﻳﻨﺪه

vid.os vid.as vid.is vid.i
دﻳﺪن

دﻳﺪ

ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ

ﺷﺮﻃﻲ

اﻣﺮي

vid.us

vid.u

ﻣﻲدﻳﺪ )اﮔﺮ (...

ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ!

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﻛﻪ زﻳﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛـﻨـﺪ (Zinna
) ،1993درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ زﺑﺎنﻫـﺎي ﻧـﻈـﺮي ﻳـﺎ اﻧـﺘـﺰاﻋـﻲ و
دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﻫﺎي اﻳﺠﺎزﮔﺮا ﺳﻌﻲ ﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ در ﺟـﻬـﺖِ
اﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮد ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺻﻞِ ﺑﻬﻴﻨﻪﮔﺮاﻳﻲ را ﻣـﺪ ﻧـﻈـﺮ
داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻳﻦﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎﻧﻲ اﺳـﺖ
ﺑﺪون ﺻﺮف ،وﻟﻲ داراي ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻌـﻮﻟـﻲ )(akuzativo
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن -nﺑﻪ )ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي( ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد.
ﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟ ِ
ن ﺻﺮف ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي ﺣﺮفاﺿﺎﻓﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد،
زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺪو ِ
و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ آنرا ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد.
ﺟﺪا از اﻳﻦ ،زﺑﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ را ﺑﺮاي اﺳـﺎﻣـﻲ از
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،آنرا ﺑﺮاي ﺿﻤﺎﻳﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدهاﻧﺪ .وﺟﻮد ﺣﺎﻟـﺖ
ﺐ ﺗـﺮﻛـﻴـﺐ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺗﺮﺗـﻴـ ِ
)ارﻛﺎ ِ
ن ﺟﻤﻠﻪ( ﻣﻌﻜﻮس ﺷﻮد وﻟﻲ ﻓﺎﻋﻞ و ﻣـﻔـﻌـﻮلِ ﻓـﻌـﻞ
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭼﻨـﺪﻳـﻦ
ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﻛﻪ در زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺪونِ ﺻﺮف اﺗﻔﺎق ﻣـﻲ اﻓـﺘـﺪ،
ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪاﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ از آن )ﻣﺜ ِ
ﻞ زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ( ﺑﺮاي
ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوتِ ﻣﻔـﻬـﻮم دو
ﺟﻤﻠﻪي زﻳﺮ) ﺑﻪراﺣﺘﻲ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ:

ﺟﻤﻠﻪي ﻏﻴﺮﺣﺮﻛﺘﻲ

ﺟﻤﻠﻪي ﺣﺮﻛﺘﻲ

)ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﻧﺪارد(

)ﻣﻘﺼﺪِ ﺣﺮﻛﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ دارد(

La birbo flugas en la
ĝardeno.
ﭘﺮﻧﺪه در )داﺧﻞِ( ﺑﺎغ ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﻨﺪ.

La birbo flugas en la
ĝardenon.
ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪﺳﻮي )درونِ( ﺑﺎغ ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪاي در زﺑﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻣﺒﻬﻢ
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ )ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﺮﻧﺪهي در ﺣﺎلِ ﭘـﺮواز
اﻻن در ﺑﺎغ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﺮو ِ
ن آن(.
ﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت دارد
در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺟﻤﻠﻪي زﻳﺮ دو ﻣﻌﻨ ِ
)درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲِ -nﻫـﺮﮔـﻮﻧـﻪ
اﺑﻬﺎﻣﻲ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد(:
Je l’écoute mieux que vous.
ﻣﻦ )ﺻﺪاي( او را ﺑﻬﺘﺮ از )آنﻛﻪ( ﺷﻤﺎ

ﻣﻦ )ﺻﺪاي( او را ﺑﻬﺘﺮ از )ﺻﺪاي( ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺷﻨﻮم.

)ﻣﻲﺷﻨﻮﻳﺪ (،ﻣﻲﺷﻨﻮم.
Mi aŭskultas lin pli bone ol vi.

Mi aŭskultas lin pli bone ol vin.

}ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺟﻤﻠﻪي ﻓﺎرﺳﻲِ ”ﻣﻦ او را
ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺷﻨﻮم“ ﻧﻴﺰ دو ﻣﻌﻨﻲِ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت دارد{.
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ﻣﻨﺒﻊ:
Eco, Umberto. La serĉado de la perfakta lingvo, el
la itala tradukis Daniele Mistretta, Pisa:
Edistudio, 1994, 317 p., p. 269-274.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ِااﻛﻮ:
Meillet, Antoine. Les langues dans l’Europe
nouvelle, Payot: Paris 1928 (2-a eld.), 1918 (1a eld.).
Migliorini, Buno. Manuale de Esperanto,
Cooperativa Editoriale Esperanto, Milano:
1986.
Schilpp, Arthur. (zorge de), The Philosophy of
Rudolf Carnap, Cambridge UP: London, 1963.
Zinna, Alessandro. Glossematica dell’esperanto,
neeldonita komunikaĵo al Collège de France,
Paris, 1993.

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

ﺳﺒـﺰاﻧـﺪﻳﺸـﺎن

)

)

ﺷﻤﺎرﻩ ﺛﺒﺖ (٩٠٨۵

ﺗﻬﺮان  ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ17765 -184 :
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ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ
ﺑﻴﮋن زرﺷﻜﻴﺎن

از ﺑﺮﻛﺎت ﻣﺒﺎرك آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺳﻔﺮي ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه  5ﻧﻔﺮ از اﺳﭙﺮاﻧﺴﺖﻫﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻛﺸـﻮر
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ .ﮔﺮوه  6ﻧﻔﺮهاي از اﻳﺮان در ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛـﺖ
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﺪود  2ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧـﺠـﺎﻣـﻴـﺪ و
ﺳﻔﺮي در ﺣﺪ ﺧﻮد ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮد.
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ،ﻟﺘﻮﻧﻲ و اﺳﺘﻮﻧﻲ  3ﻛﺸﻮراﻧﺪ در ﺣﻮزهي درﻳـﺎي
ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اروﭘﺎ .ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ  3ﻛﺸﻮر ﺗﺎزه
اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و دوﻟﺖ اﻳـﺮان ﺑـﺎ اﻳـﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺣﺪ ﺳﻔﺎرت ﻧﺪارد .ﺳﻔﺮ  6ﻧﻔﺮ اﻳﺮان
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و ﺳﻔﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ورزﺷﻜﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر
 22ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ .ﺑـﺮ
 35اﺳﺎس ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎ در ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺣﺪود  6ﻧﻔﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨـﺪ
ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ ﺷﻬﺮام و وﺣﻴﺪ رﺳﺘﻮراﻧﻲ ﺑﻪﻧﺎم )ﺳـﻮرﻧـﺎ( در
وﻳﻠﻨﻮس ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﻳﻚ ﺗﺎﺟﺮ و ﭼﻨﺪ ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺰ
در آنﺟﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ دو ﻣﺴﺎﻓـﺮ اﻳـﺮاﻧـﻲ
ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻮﺋﺪ و داﻧﻤﺎرك ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ.
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﻛﺸﻮري ﺳﺒﺰ و ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺖ .ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ زﻳﺒﺎ و ﻣـﺮدﻣـﻲ
آرام و ﻣﻬﺮﺑﺎن دارد .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺪتﻫﺎ در ﺗﺴﻠﻂ ﻟﻬﺴﺘﺎن و روﺳـﻴـﻪ ﺑـﻮده
اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻳﮋه دارﻧﺪ .در
دﻧﻴﺎ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎﻳﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻧـﻴـﺪ.
ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺣﺎل و ﻫﻮاي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻠﻨﺪ آوازه اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر اﺳـﻜـﺎرواﻟـﺪﻳـﻼس
دوﻟﻮﺑﻴﻜﺰﻣﻴﻠﻮش ) (1877-1339اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻠﻨـﺪ آوازه
اروﭘﺎﻳﻲ در  1889ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﺮد و در آنﺟﺎ ﺑﻪ آﻣـﻮزش
زﺑﺎنﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ او در 1889
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .از وﻗﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲاش ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻟﺒﺮت اﻧﻴﺸﺘﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻮد .اﺳﻜﺎر ﻣﻴﻠﻮش ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻗﺎﻣﺖ ﻃـﻮﻻﻧـﻲ
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در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫـﺮﮔـﺰ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ را از دﺳﺖ ﻧﺪاد و در ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ اﺷـﻌـﺎرش
ﻛﻮدﻛﻲ ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ را ﺑـﺎزﻧـﻤـﺎﻳـﻲ ﻛـﺮد .ﺷـﻌـﺮ
)ﺳﻤﻔﻮﻧﻲ( او ﺗﻮﺳﻂ )اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻛﭙﻮر( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﮔﻴﻮم آﭘﻮﻟﻴﺰ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺪرن ﻓﺮاﻧﺴﻮي درﺑﺎره او ﻣﻲﮔـﻮﻳـﺪ:
زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻜﺎر ﻣﻴﻠﻮش ﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .اﺳﻼوي ﻛﻪ
ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧﺸﺪ و ﻣﺎ در اﺷﻌﺎرش ﭼﻨﺎن ﻗـﺪرت ﺗـﺨـﻴـﻞ،
ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ او را در
رده ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎرهي ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ اﺳﺖ .ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳـﻪ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ در ﺷﻤﺎل ﻻﺗﻮﻳﺎ  LaTVIAدر ﺟـﻨـﻮب ﺑـﻼروس
 belarusدر ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻟﻬﺴﺘﺎن و در ﺷﺮق روﺳﻴﻪ اﺳـﺖ.
در ﺳﺎل 1941ﺣﺪود  000/60ﻧﻔﺮ ﻳﻬﻮدي در ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ زﻧﺪﮔـﻲ
ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ زاﻣﻨﻬﻮف ﻳﻜﻲ از آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﻴﺘﻮاﻧـﻲ از
ﺳﺎل  1940ﺗﺎ  1990زﻳﺮ ﺗﺴﻠﻂ روﺳﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻛﻨﻮن ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺑﻪ  10اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺴﻴـﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد .اﻳـﻦ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 -1آﻟﻲ ﺗﺎوسAly taus
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 -2ﻛﺎوﻧﻮKauno
 -3ﻛﻼي ﭘﺪوسKlai pedos
 -4ﻣﺎرﻳﺎم ﭘﻮﻟﺲMariyam pols
 -5ﭘﺎﻧﻪ و ﻳﺰوPanevezio
 -6ﺳﻴﺎ اوﻟﻴﻮSiauliv
 -7ﺗﺎ وراﮔﺲ Tavrayes
 - 8ﺗﻞ ﺳﻴﻮ Tel siv
 -9اﺗﻨﻮس Utonos
 -10وﻳﻠﻨﻴﻮسViliniaus

زﺑﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ
زﺑﺎن ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ از ﺷﺎﺧﻪ زﺑﺎن  Balto- Slavicاﺳﺖ .اﻳﻦ زﺑﺎن
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﻜﻠﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد ﻛﻪ در
 5/3ﻣﻴﻠﻴﻮن آن در ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ  %82در زﺑـﺎن
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎﻳﻲ و %8ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و  %6ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل  2005ﻣﻴﻼدي  617/596/3ﻧـﻔـﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻲﻳـﺎﺑـﺪ .او در
اﻳـــــــــــﺮان
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫـﺎﻳـﻲ
درﺑﺎره ي زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ در 8
ﺷــﻌــﺮ اﻧــﺠــﺎم
ﻣﻲدﻫﺪ و ﭘﺲ از
آن ﺑﻪ ﻣـﺪت 8
ﺳـــــﺎل در
ﻫــﻨــﺪوﺳــﺘــﺎن
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﻛـﻨـﺪ.
ﺑﺮرﺳـﻲ درﺑـﺎره
اﻳﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ
در ﺧﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارم در ﻓﺮﺻﺘﻲ دﻳـﮕـﺮ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
ﺷﻌﺮي از ﻳﻚ ﺷﺎﻋﺮ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل  1918در Kadnas
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻳﺎﺳﺖ اﻳـﻦ اﻧـﺠـﻤـﻦ اﻛـﻨـﻮن ﺑـﺎ
 Povilas Jegorovasاﺳﺖ .او از  15ﺳﺎﻟﮕﻲ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
را آﻣﻮﺧﺘﻪ و در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در ﻛﻨﮕﺮﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴـﺎري
در ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﻛﻨﮕﺮه ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي 70ﻛﺸـﻮر ﺟـﻬـﺎن
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺴﻴﺖﻫﺎي ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺣﺪود
 3000ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﺘﺎﻧﺎس ﭘﻮﺷﻜﺎ (1903-1992) Antanas poska
ﻳﻜﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟـﻨـﺒـﺶ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺎزي ﻛﺮده اﺳﺖ ﭘﻮﺷﻜﺎ اﺳﺖ .ﭘﻮﺷـﻜـﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻢ در
اﺷﺎﻋﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣـﻮﺛـﺮ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .او در ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻨﺪوﺳـﺘـﺎن
ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻋﺮاق و اﻳﺮان ﺳـﻔـﺮ ﻛـﺮده
اﺳﺖ .در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﺒـﺘـﻼ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑـﺎز
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وﻳﺰ ﻣﺎ ﺑﻠﺴﻮﻳﻚ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺣﻤﺪ ﻣﻮﻣﻨﻲ

اﻋﺘﻘﺎد
ﺻﻠﻴﺒﻲ را ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻘﺮﺿﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﺎزوان ﻣﺘﻮازي زﻣﻴﻦ
ﺷﻜﻠﻲ
ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﻲﺳﺎﻳﺪ
ﺳﻜﻮت ﻣﺤﺾ ﺗﺨﺎﻟﻒ
ﺳﻤﺖ ﺳﻴﺎه رﻳﺸﻪﻳﻲ
ﺳﻤﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﻣﻦ
ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﭼﻠﻴﭙﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦام
ﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﻴﺦﻫﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ
ﭘﺎداﺷﻲ و ﭘﺎر آﻓﺮه
ﺧﻨﺪه و ﻋﺬاب
و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در ارﺗﺪاد اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻧﻮد و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮهي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻓﻠﻮراﻧﺲ -اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  4ﺗﺎ  11اﻣﺮداد ﻣﺎه 1385
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:
ﺗﺎ  28اﺳﻔﻨﺪ 1384
اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻏﻴﺮ اﻋﻀﺎ:
ﺟﻮاﻧﺎن:

 187500ﺗﻮﻣﺎن
 231250ﺗﻮﻣﺎن
 93750ﺗﻮﻣﺎن

از ﻓﺮوردﻳﻦ  1385ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻏﻴﺮ اﻋﻀﺎ:
ﺟﻮاﻧﺎن:

 225000ﺗﻮﻣﺎن
 281250ﺗﻮﻣﺎن
 112500ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﻮﺳﺴﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان

ﻫﻤﻪي ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و دوﺳﺘﺪاران
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻣﻲﻛﻨﺪ!

 ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
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ﺗﻮﺟﻪ:

 ﻣﺒﺎﻟﻎ ذﻛﺮ ﺷﺪه ورودﻳﻪ ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﻧﺘﻘﺎلﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم و ﭘـﺮداﺧـﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪي ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﮕﺮه ،ﻫﺰﻳﻨﻪي ﺷﺮﻛـﺖِ ﭘـﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه در
ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1976 /1 /1ﺗـﺎ 1985 /12 /31ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ از  1985 /12 /31ﻛﻪ ﻫـﻤـﺮاه
واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺟﻬﺖ ورودﻳـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﻨـﮕـﺮه
ﻧﻤﻲﭘﺮدازﻧﺪ.
* ﻧﺤﻮهي ﭘﺮداﺧﺖ:

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي )ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺘﻤﺎ رﺳﻴﺪ را درﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻨﻴﺪ(
ﺣﺴﺎب  0584100335331ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑـﻲ
)ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺲ از وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ  09125269646اﻃﻼع دﻫﻴﺪ(
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت  3626505553ﺷﻌﺒﻪ  373ﺑﻪﻧـﺎم ﺣـﻤـﺰه
ﺷﻔﻴﻌﻲ )ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺲ از وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔـﻦ  09122099888اﻃـﻼع
دﻫﻴﺪ(
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 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎي وﻳﮋه

ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان
ﺷﻮﻳﺪ!
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ﻣﺪرﺳﻪي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن
)ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن(

 9ﺗﺎ  19ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 1385
از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دﻋﻮت ﻣﻲ ﺷﻮد در دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻣﻮزﮔﺎران اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي 9روزهي اﻗﺎﻣﺖ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺒﺘﺪي ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻋﺎﻟﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دورهﻫﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ و در ﺻﻮرت ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ آزﻣﻮنﻫﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ اﻣﻜﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،در
ﮔﻞﮔﺸﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻘﺎط دﻳﺪﻧﻲ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ
و ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ارﻣﻨﺴﺘﺎن دﻳﺪن ﻛﻨﻨﺪ.
• اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:
ﺗﺎ  20ارديﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1385
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اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان  360000ﺗﻮﻣﺎن
 375000ﺗﻮﻣﺎن
ﻏﻴﺮ اﻋﻀﺎ:
ﺗﺎ  15ﺧﺮداد ﻣﺎه 1385

 375000ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان
 400000ﺗﻮﻣﺎن
ﻏﻴﺮ اﻋﻀﺎ:
” ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد“
ﺗﻮﺟﻪ:
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:
•
 -3ﺑﻠﻴﻂ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻬﺮان – اﻳﺮوان  -ﺗﻬﺮان
 -1وﻳﺰا  -2ﻋﻮارض ﺧﺮوﺟﻲ
 -6ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
 -5اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ
 -4ﺳﻪ وﻋﺪه ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ روزاﻧﻪ
ﮔﻞﮔﺸﺖﻫﺎ ،ﺑﻠﻴﻂ ورودي اﻣﺎﻛﻦ و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺮﻛﺖ از ﺗﻬﺮان :روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  9ﺗﻴﺮﻣﺎه
ﺣﺮﻛﺖ از اﻳﺮوان ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻬﺮان :ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ  19ﺗﻴﺮﻣﺎه

* ﻧﺤﻮهي ﭘﺮداﺧﺖ:
 -1ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي )ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺘﻤﺎ رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ(
)ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب  -ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺘﺢ و ﺑﻬﺎر – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﻋﻠﻴﺰاده ﭘﻼك  (33ﺗﻠﻔﻦ88824104 :
 -2وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  0584100335331ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ
)ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺲ از وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ  09125269646اﻃﻼع دﻫﻴﺪ(
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اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﻬﺎمداران آن ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﺮا ي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻧﺸﺮﻳﻪﻫﺎي
دﻟﺨﻮاهﺗﺎن را ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻮﻳﺪ!

اوﻟﻴﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن در اﻳﺮان!
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 ﻧﺎم ﻓﺮﻳﺒـﺎ
ﻧﻮري ﻣﺠﺪ ،ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان ،ﺷﻌﺒﻪي ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻛﺪ )140ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺷﻌﺐ ﺳـﺮاﺳـﺮ
ﻛﺸﻮر( ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﺪ3 .ـ اﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴـﺘـﻲ
 ،17765 - 184ﻣﺠﻠﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ﭘﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ اﺷﺘﺮاك ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
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1ـ ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك را ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ -2 .ﻣﺒﻠﻎ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاي:
 اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ 20 :ﻳﻮرو. اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ+آﺳﻴﺎ+آﻓﺮﻳﻘﺎ +آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 15 :ﻳﻮرو. آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ +ژاﭘﻦ +ﻛﺮهي ﺟﻨﻮﺑﻲ +اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ 25 :ﻳﻮرو ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. -3ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺣﺴﺎبﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم Universala Esperanto-Asocio
وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و در ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺪ  ires-uرا 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 ﻛﺸﻮرﻫـﺎي زﻳـﺮ ﺑـﻪ ﻧـﺎم Universala Esperanto-Asocio,
 Rotterdamوارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و در ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺪ  ires-uرا 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 ﻛﺮده و ﻣـﺎ را
از ﭘﺮداﺧﺖِ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﺧﻮد آﮔﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك در ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=2899

ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﺎم:
ﺗﺎرﻳﺦ
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ:
ﻧﺸﺎﻧﻲ:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

ﺳﻦ:
ﺷﺮوع اﺷﺘﺮاك:
ﺷﻬﺮ:
اﻣﻀﺎء:
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ﺗﺤﺼﻴﻼت:
از ﺷﻤﺎره:
ﺗﻠﻔﻦ:
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53 A rt iko lo p r i s - ro
Bronislaw Geremek kaj liaj
vidpunktoj rilate EU kaj lia
esperantisteco kiun tradukis
kaj prepares s-ino Behĝat
M amduhi.

43 Raporto pri la 90-a UK
kiun skribis Reza Torabi
kiel tagnoto koncize kaj
ankaŭ fotoraportas.

56
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50 Ahmad Reza M amduhi
atikolas pri G. R. Talkin kaj
lia mondfama verko “M ajstro
de Ringoj”. La aŭtoro
priskribas emon de Talkin pri
kreado
de divers aj
lingvoplanoj kaj lia opinio
rilate Esperanto.
47 “ N e c e s o
d e
mult lingvis mo” art ikolo
tradukita de la fama franca
revuo La M onda diplomatio
kiun ni prenis de la persa
versio surreta kaj iom laŭ
lingvajo modifies por niaj
perslingvaj legantoj.

39 “Serĉado de la plena
lingvo” A hmad Rez a
M amduhi al la legantoj
klarigas vidpunktojn de
O m b ert o E c o
it a l a
sciencisto pri lingvaj aferoj.

35 Raporto pri la 90-a UK
kaj la kongreslando kiun
faris Biĵan Zereŝkian .

Venontnumere vi legos:

Nuntempa persa poeto

Ahmad Reza Ahmadi, kinema poeto
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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

Kovrilo:
Pri la artikolo Irano kaj Islamo
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Persa kovrilo:
T emas la raporton de la UK

2

***

Grafikaĵo: Babak Torabi
Eldonaj afe roj: Reza Haĝihasanlu
Ekste rlanda abono: Hamzeh Ŝafii
***

Adresoj:
P.O.Kesto 17765-184,
T ehran, Iran
(0098 21) 88348929
(0098 21) 88348928
TTT-ejo : www.sabzandishan.com
Retpoŝto: info@sabzandishan.com

Estimataj legantoj!
Ĉi-foje nia revuo aperas en ne kutima
ritmo pro diversaj kialoj. Ni esperas retrovi
nian kutiman ritmon kaj rekompenci la
okazintan prokraston nedeziratan.
Sincere dirite estas problemoj kiujn
ĉiunumere ni devas trapasi kaj eĉ kelkajn
preterpasi(!) por aperigi nian revuon.
Kultura movadumo en simem estas sufiĉe
mon/ temporaba afero kies rezultojn oni ofte
ne povas rekte senti sed malrekte aperas
multaj agrablaj aferoj.
Aperado de nia revuo en simem estas
neprof itdona af ero k aj dank al tiuj
gesamideanoj kiuj malavare subtenas mone
aperadon de ĝi, sed apero de la revuo
alportas multajn bonajn aspektojn kaj
prestiĝon al nia movado ĉu nacinivele ĉu
internacinivele.
P ost 4 jaroj, nun mi konsideras ke al nia
revuo malgraŭ ĝia merito mankas iu grava.
Ni ne sukcesis prezenti nin al Esperantujo
k aj ankoraŭ E-publiko ne sufiĉe konas nian
revuon, multaj eksciante pri ĝia ekzisto
miras kial ni ne varbadas pri ĝi ktp. Simple
dirite, al ni mankas verbiloj kaj varbeblecoj!
Ni esperas tiuj kiuj jam ricevas nian
revuon ili mem estu niaj varbantoj (se laŭ ili
valoras la revuo) kaj prezentu la revuon al la
publiko.
Bonan legadon!
La Red.

***
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 eletronika citado aŭ
eldonado de materialoj de IRANA
ESPERANTIS TO, ĉu originale ĉu tradukite
en aliajn lingvojn, estas permesata. Bonvole
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.
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Kongresejo de la 90-a Universla Kongreso

La savita
martestudo
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Spe ciale / وﻳﮋه

Maljuna martestudino apenaŭ povis
naĝi. Ŝi renkontis delfeninon. La
delfenino demandis: “Kien vi naĝas,
mia amikino?” La keloniino respondis:
“Al la malgranda
insulo por ellasi
miajn ovojn.” La
delfenino: “Sed tie
estos danĝera por
viaj idoj ĉar ekzistas
mu lta j
m a ls at aj
kraboj, korvoj kaj
aliaj malicaj bestoj.
Kial vi ne iras al la
granda insulo? Tie
estas pli imuna.” La
granda rampulino:
“Mi scias ĉion sed
mi ne kapablas naĝi
al tiu pli fora insulo.
Mi ne plu estas juna
kaj ankaŭ fariĝis
granda kaj malforta.”
Poste ŝi adiaŭis
kaj daŭrigis sian vojon. Ŝi pene
sukcesis atingi la celinsulon kaj borinte
truon sur ties marbordo, ŝi ellasis siajn
ovojn en la truo.
Pasis tempo kaj malgrandaj idoj
komencis eliri el siaj ovoj kaj arde
klopodi atingi la oceanon. Sed kiel
antaŭe diris la saĝa delfenino, ekzistis
multaj danĝeroj. Ruĝaj kraboj trovis

tiujn bestidojn taŭgaj manĝaĵoj. Nigraj
korvoj konsumis multe da ili. Multaj el
tiuj kiuj povis atingi oceanon, fariĝis
viktimoj de kruelaj ŝ arkoj. Nur
malmultaj povis savi
sin de danĝero-plena
junaĝo.
Pasis jaroj kaj
jaroj. Ĉiuj el tiuj
iamaj martestudidoj 54
jam forpasis, kelkaj
3
pro malsato, kelkaj
pro malsano kaj
kelkaj pro kaptiĝo en
la reto de fiŝistoj.
Nur unu el tiuj
gefratoj restis. Nun
tiu ununura savito
havas la aĝon de
ĉirkaŭ 118 jaroj. Tiu
verda besto esperas
vivi longe kaj fariĝi
la estro de ĉiuj bestoj
en la oceano kaj tiam
ordoni ke grandaj fiŝoj ne manĝu la
malgrandajn, fiŝistoj ne kaptu fiŝojn,
homoj ne malpurigu la akvon kaj multe
da aliaj esperoj. Pro tio ĝiaj amikoj
nomas ĝin “Esperanto”.
Kejhan Sajjadpur

(Okaze de la jubilea Universala Kongreso en
la naskiĝlando de Esperanto)
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Mia Vojaĝo al la Urbo
de Sala Lago (Usono)
Ĉi-printempe Irana E-istino, D-rino Zahra Karimi, vojaĝis al Usono por ekonomia konferenco
kaj ŝi ankaŭ kaptis la okazon por renkonti E-istojn. Jen ŝia raporto pri la vojaĝo:

53
4

M i regule ricevas informojn de M onda
Banko (World Bank) pri diversaj ekonomiaj
trejnadaj kursoj en diversaj landoj. En Nov.
2004, mi ricevis informon pri interesa dusemajna kurso en Universitato de Utaho en
Usono. La temo de la kurso estis: "Genro kaj
M akroekonomio". M i kompletigis formularon
kaj petis partopreni en la kurso.
La kurso estis senpaga kaj havis financan
helpon por aviadil-bileto, hotelo, manĝaĵoj,
ktp. En la formularo mi akceptis pagi 1000 $
por kovri parton de la elspezoj.
Pasis kelkaj monatoj kaj mi tute forgesis
pri la kurso, sed mi ricevis formularan invitleteron, kiu anoncis akcepton de mia peto por
partopreni en la kurso. Ankaŭ estis informo
pri internacia konferenco post la kurso kie ni
povis prezenti artikolon, se la temo de la
artikolo estus konfirmita per speciala
komitato.
M i sendis al la ĉefo de la komitato mian
artikolon. Feliĉe mia artikolo akceptiĝis. Do
mi okupiĝis pri vizo.
La plej malfacila parto de mia vojaĝo
estis viza proceduro. Telefone mi fiksis la
daton de intervjuo en Usona konsulejo en
D ubai; p reparis mult ajn bez onat ajn
dokumentojn, kiujn mi devis montri kiel
konfirmilo por mia reveno al Irano post la fino
de la konferenco.
M i petis de vojaĝ-agentejo por aranĝi Dubaivizon kaj aviadil-bileton por mi. (Vizo de
Dubai kostas ĉirkaŭ 90 dolarojn.)
En Usona konsulejo en Dubai estis multaj
atendantoj je la 7:30 matene. M i supozas, ke
ĉirkaŭ duono de la atendantoj estis irananoj.
M ultaj irananoj aplikas por la vizo kaj ne
povas ricevi ĝin. Do ili elspezas multan
monon en Dubai vane.
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

Ni devis pasi multajn divers ajn
procedurojn (speciale sekurecaj aferoj) por
atendi en la intervjua ĉambro. Intervjuo estis
mallonga (ĉirkaŭ 5 minutoj), la oficistino diris
al mi ke vi ricevos la vizon, sed post 10 tagoj.
Do mi denove devis vojaĝi al Dubai por ricevi
mian vizon.
M i devis kontroli la ret-paĝon de la
konsulejo ĉiu-tage, ĉar kiam mia speciala
numero estis konfirmita, mi havis permeson
por ricevi vizon. Pasis unu monato, kaj mi
pensis eble ili ne volas doni vizon al mi, sed
finfine mia numero aperis sur la ret-paĝo.
Denove mi ricevis Dubai-vizon kaj vojaĝis
tien, kaj ricevis la vizon.
Antaŭ mia vojaĝo, mi skribis leteron al
kelkaj esperantistoj en Usono kaj klarigis pri
mia restado en Salt Lake City. Post kelkaj
tagoj mi ricevis leteron de s -ro Charles Hall
kiu invitis min al sia hejmo en Salt Lake City.
En la 25a de M ajo mi flugis al Usono tra
Nederlando. En Amesterdam flug-haveno,
usonaj oficistoj kontrolis ĉiujn pasportojn. Ili
montris mian pasporton al kelkaj kolegoj kaj
poste demandis la kialon de mia vojaĝo. Nia
aviadilo havis prokraston en Amesterdamo pli
ol 3 horoj. Kaj ĉiuj pacience sidis en aviadilo
kaj diris nenion.
En aviadilo mi sidis ĉe irakano, kaj dum
longa prokrasto kaj flugo ni parolis pri
amikeco inter iranaj kaj irakaj popoloj
malgraŭ la milito. Li estis usona civitano. Li
migris al Usono dum la milito de Irako
kontraŭ Kuvajto. Li donis min valoraj
informoj pri vivo en Usono, speciale bonegaj
informoj por aĉetado en malmultekostaj
vendejoj!!
Kiam ni atingis al Detroit flughaveno,
multaj pasaĝeroj facile montris pasportojn kaj
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iris eksteren, sed kelkaj, certe mi estis inter ili,
devis atendi en la oficejo de enmigrantaj
aferoj. M i plenigis specialan formularon kaj ili
denove demandis kelkajn demandojn, fingroprintis min kaj petis kiam mi volas lasi
Usonon, denove certe atendi la oficejon de
enmigrantaj aferoj.
M i finfine atingis "Salt Lake City" la
Urbo de la Sala Lago. Feliĉe studento de
Universitato de Utaho estis en flug-haveno kaj
ni kune veturis al universitata gastodomo.
Salt Lake City estas bela urbo apud montaroj.
La universitato situas inter la montetoj; similas
al Beheŝti Universitato en Tehrano, sed pli
bela, pli granda kiel urbeto. Granda lago estis
videbla de la universitato.
Nia kurso estis bonega. M i konatiĝis kun
multaj ekonomiistoj de diversaj landoj. La
temoj de diskutoj estis ege utilaj. Ili aranĝis
interesajn ekskursojn en belegaj montaroj apud
Salt Lake City. M i prezentis mian artikolon "
Ebleco de labor-kreado en kooperativoj en
Irano". Estis bona sukceso por mi, ĉar multaj
kolegoj interesiĝis pri labor-merkato kaj ni
multe diskutis pri Irano. Usonanoj en la
universitato havis amikajn rilatojn kun mi.
M ultaj bedaŭris pri malbona politika rilato
inter du landoj. M i ne vizitis profesorojn kiuj
subtenis la politikojn de usona ŝtato en Irako
kaj kontraŭ Irano.
En stratoj, trajnoj, vendejoj, aviadiloj, ...
multaj usonanoj kiuj sciis ke mi estas iranano,
amike parolis kun mi. M i ne vidis signon de
mal-amikeco kontraŭ Irano.
Dum mia restado, mi kontaktis esperantistojn.
Oni invitis min al jara kunsido de usonaj
esperantistoj en Teksaso en Junio 11, sed
Konferenco en Universitato de Utaho estis ĵus
en 11-13a de Junio, kaj mi ne povis vojaĝi al
Teksaso. M i kelkfoje parolis telefone kun Dino Anĝelina Taremi, kiu estas iranano kaj
aktiva esperantisto loĝanta en Arizono kaj
havas Esperanto-domon tie.
Je la 14a de junio s-ro. Charles Hall venis
al universitata gasto-domo kaj ni kune iris al
lia hejmo. Estis unua fojo por mi viziti usonan
familion en ilia hejmo. Estis simpla, sed bela
kaj pura domo. M i vidis lian edzinon kaj
gefilojn kaj gebofilojn. S-ro Charles kaj mi
vizitis la hejmojn de kelkaj esperantistoj en la
urbo. (la foto montras s-ron Charles,
esperantistinon kaj ŝian filon, kiu bone parolis
esperanton kaj ŝian edzon. )
S-ro Charles estas murmuno. M urmuno
estas interesa religio, kreita longa tempo antaŭ

krist-nas ko, s ed p ost e ili akceptis
kristianismon. M urmuno havas riĉajn kaj
gravajn preĝejojn en Salt Lake City kaj Utaho
provinco. Ili sendas misiistojn al diversaj
landoj, do oni facile rilatas kun fremduloj. Pro
tio Charles interesiĝis pri lingvoj, kaj nun
volas lerni turkan lingvon ankaŭ. Li montris
min belegajn parkojn, muzeojn,... en la urbo.
Ni ankaŭ vizitis irananon (Hassan) kiu loĝas
apud lia hejmo. Do per Esperanto mi trovis
bonegan oportunon por viziti usonajn kaj
iranan familiojn en Salt Lake City.
M i forlasis la urbon de Sala Lago je la 16a
de Junio. En flug-haveno oficiroj, vidinte mian
pasporton, zorgeme kontrolis miajn aĵojn kaj
eĉ ordonis min demeti miajn ŝuojn. La flugo
de Salt Lake City al M emfis denove havis pli
ol unu horon da prokrasto. Ni atingis al
M emfis flug-haveno je la 7a ptm.
M i devis atendi denove en la oficejo de
enmigrantaj aferoj en M emfis flug-haveno.
Kiam mi iris al la oficejo de enmigrantaj
aferoj, neniu estis tie kaj la oficejo estis
fermita. La respondeculo de flug-agentejo diris
ke mi devas resti en flug-haveno por informi la
oficejon pri mia forlaso. Sed mi ne povis ŝanĝi
mian reven-bileton. Estis stranga afero, ke oni 52
volas ricevi informon, sed la oficejo estas
5
fermita!!
M i decidis ne ŝanĝi mian bileton kaj mi
daŭrigis mian flugon al Tehrano. Eble se mi
volus denove vojaĝi al Usono, mi havos
problemon!!
Entute mi ĝuis belecon, progreson kaj
bonordon de Usono kaj speciale varman kaj
amikan kontakton de multaj ordinaraj homoj.
Ĉiam mi komparis la situacion de Irano kun
Usono. Certe ili havas komplikajn problemojn
rilate al junuloj, familioj, ktp, sed ili solvis
multajn sociajn problemojn, kiuj ni en Irano ne
klopodas solvi. M i ankaŭ multe bedaŭris pri
politikaj obstakloj kiuj malpermesas iranajn
studentojn por studi en Usono. M i vizitis
multajn studentojn de Turkio, Tajlando,
Ĉinio,... kiuj studis senpage por doktoriĝi, ili
eĉ ne bezonis ricevi financan helpon de familio
por kovri restadajn elspezojn. Ili mem povas
havi enspezojn facile kun laboro en
universitatoj. Rilate al Esperanto, certe
Anĝelina estas bonega persono por aranĝi pli
bonan rilaton inter irana kaj usona esperantomovadoj.
Zahra Karimi, 2a de Aŭgusto 2005
zakarimi@umz.ac.ir
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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Saĝe kaj Spirite
Enesperantigis: Morteza Mirbaghian
%99de advokatoj donas al la cetero malbonan nomon.
Klara konsicenco estas signo de malbona memoro.
Biero estas pruvaĵo ke Dio volas ke ni estu gaja.
Mi neiam vidis elektron, tial mi ne pagas por ĝi.

Steven Wright
Steven Wright
Benjamin Franklin
Steven Wright
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Unu nokton mi marŝis hejmen tro malfrue kaj fal-dormis sur la satelita
telero de iu. Miaj sonĝoj estis ...tra la tuta mondo.
Steven Wright
Nur unu afero pli timigas ol diri la veron kaj tio estas ne diri la veron.
Naomi Wolf
Estis ja saĝa homo, tiu, kiu inventis bieron.

Plato

Nur du aferoj estas senfinaj, la universo kaj homa stulteco, kaj mi ne
certas pri la lasta.
Albert Einstein
Metu vian manon sur varmega forno dum unu minuto kaj tio ŝajnas unu
horon, kunsidu kun bela knabino dum unu horo kaj tio ŝajnas unu
minuton, Jen relativeco.
Albert Einstein
Homo, kiu je la kvindeka jaraĝo vidas la mondon tiel, kiel li kutimis vidi
ĝin je la dudeka jaraĝo, perdis tridek jarojn de sia vivo.
Muhammad Ali

N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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Ŝirin Ebadi (Nobel-premiito por Paco):

MI ESTAS

REVEMULO
Refoje eksplodoj faritaj per teroristoj
en Londono kaŭzis multe da diskuto en la
amasko mun ikilo j kaj inter opin ioinfluantoj pri la detrua forto de ekstremista
religia kredo.
M i mu lt fo je p ris krib is mian
konvinkiĝon ke nedemokrataj medioj
subtenas individuoj sentema al ekstremista
kredaro. Senigita je (voĉdon)rajto civitanoj
ne estas altigita en toleremaj socioj, ne
estas prosperitaj de propraj
liberoj kiel libera penso
kaj parolado. Ho mo j
vivanta sub tirana regulo,
ĉu estas religia aŭ politika
diktatorado, multe pli vole
akcep tus ekst remist aj
pensoj.
Se ĉi t iuj individuoj
estus altigitaj en lando kun
s an a kaj d emo krat a
registaro, se ili estus
alku t imiĝ it aj al est i
aŭdataj tra justaj politikaj
procedoj anstataŭ bomboj
kaj komandaj taktikoj,
eble la mondo estus sur
b a zo
d e ma l s a ma
paradigmo. En sanaj demokrataj socioj kie
homaj postuloj estas plenumataj tra
bonorda politika diskurso certaj membroj
ne sentas neceson sin turni al armiloj kaj
terorismo.
Bonŝance, unuiĝ inta fronto de
antaŭenigajn pensantajn Islamanojn estas
formit sen rigardi la politikajn landlimo jn.
Ĉi tiu estas antaŭsigno de libereco por
Islamanoj de religia ekstremismo. Ĉi tiu
movado ne havas nomon aŭ iu gvidanton,
aŭ centra administro kun filioj. Ĝi loĝas en
la koro de ĉiu Islamano kiu ne povas toleri
maljuston kaj ne volas akcepti ĉiu nevalida

aserto kiel religia. Relig iaj progresemuloj
kies nombroj bonŝance estas plimultiĝanta
en Islamaj landoj, defias la ekstremistojn.
Kun logiko kiu estas ĉe la koro de religio
ili pruvas ke ĉiu ago de administrado, eĉ se
ĝi asertas la nomon, ne faras ĝin Islama. Ili
penas malhelpi la fitrakton de ilia religio
per proklami ke Islamo kaj demokratio
iras manon ĉe mano: ni povas esti
Islamanoj kaj respekti demokration kaj
homajn rajtojn ĉar nia
religio estas sur baze de
egaleco. Islamo estas
ko n t ra ŭ d ir e kt e
al
diktatoreco kaj terorismo
portita en la Islama
mondo.
Meze de ĉiuj tumu ltoj
en la Islama mondo, Mi
havas revon. Mi revas de
progresanta Islamo ke ne
nur estas tute konforme al
demokratio kaj homaj
rajtoj, sed portas la flagon
d e ĉi t iu j v alo ro j
tutmonde. En ĉi tiu revo,
Mi vidas la unuecon de
ĉiuj homaj koroj. tio m, ke
ĉiu individuo sentas la doloron kaj suferon
de alia kvazaŭ ĝi estas sia propra.
Mi estas revemulo kaj Mi kredas
atingi niajn idealojn estas havenda parto
de la homa historio kaj ĉiam estos tiel.
Multe de tio, kion ni spertas nunepoke
estas sur bazo de revo aŭ idealo.
Tradukis: Hamze Ŝ afii
Fonto:

http://www.ashena.com/modules.php?name=news&file=article&sid=266

Desegnaĵo:
http://sicknick.org/archives/03/he_nobel_peace_prize_goes_to_iran.shtml

N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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Ferejdun Tonkaboni (1937-), unu el la nuntempaj verkistoj de la persa, ne estas
tute nekonata en Esperantujo. Almenaŭ traduko de unu el liaj noveloj aperis en la
beletra gazeto Fonto antaŭ ĉ. 20 jaroj: Vojiri sur la Reloj far A.R. Mamduhi.

Maŝino kontraŭ
analfabeteco
Nuntempa novelo satira

Estis la jaro 2045 (1). La kampanjo kontraŭ
analfabeco estis tre forta kaj furora. La ŝtato
49 dediĉis ĉiujn siajn budĝetojn ĉu militajn ĉu
8 civilajn, kaj ĉu kaŝajn ĉu malkaŝajn al la
batalado kontraŭ la analfabeteco. Policistoj
anstataŭ bastono pendigis de sia zono
gigantan krajonon, per kiu ili batis la kapon
de tiuj, kiuj ĝenis la publikan ordon. La
bajonetoj de la soldatoj uziĝis por pintigi
krajonojn. Oni plu ne punis per monpago,
vipo, prizono kaj ekzekuto. Se aŭta
kondukisto ne obeis la ruĝan lampon de
semaforo, oni devigis lin eksidi ĉe la
skribotablon de la plej proksima policejo, kaj
kvincent fojojn skribi: “Mi plu ne malobeos
ruĝan signalon de semaforo”. Fotistoj ne
fotis analfabetojn kaj la Statistika Oficejo ne
donis al ili transskribon de la identigilo.
(Kvankam por enskribiĝo ĉe la kursoj
kontraŭ la analfabeteco, oni postulis de ili
kvar fotojn kaj du transskribojn de la
identigilo.)
Kiam atendantaj en la vicoj por
aŭtobusoj kaj taksioj, oni legis malkarajn,
grandajn aŭ malgrandajn librojn, kiujn
eldonis “Centro por Preparado de Legaĵoj
por la Analfabetoj”. Tiajn librojn oni abunde
trovis en razejoj, ŝuistejoj kaj atendoĉambroj
de kuracistoj. La ŝtataj oficistoj anstataŭ
unutagan salajron, memvole kaj kontente
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

dediĉis sian 30-tagan salajon al la sankta
programo kontraŭ la analfabeteco, kaj poste,
kolektive, kun siaj edzino kaj gefiloj,
formortis, kaj la ŝtato por glori ilin aranĝis
funebrajn ceremoniojn. Tiuj, kiuj havis
liberajn profesiojn monigis ĉion sian kaj
transigis la sumon en konton KM-7-7
(Kontraŭ-analfabeteca Movado laŭ la sepa
sepjara programo). Ankaŭ ili formortis unu
post la alia, kaj rekompence sepdek
aŭtomobiloj, kiujn ili estis gajnintaj komune,
postsekvis iliajn kadavrojn, kaj per sepcent
menoj*(2) da oro kaj sepcent menoj da
arĝento, kion ili akiris kiel premion, oni
konstruis por ili grandiozan maŭzoleon, por
ke ĝi estu pilgrimejo por la venontoj kiel la
simbolo de sindonemo kaj sinofero.
Oni aranĝis konkurson por elekti
poemon kiel frapfrazo de la KontraŭAnalfabeteca Asocio, kaj fine tiu ĉi verso
venkis:
Da manĝaĵoj tenu malplena la internon
Por ke en ĝi de l’ saĝo vi vidu la lumon (3)
Ekde tiam oni presis la verson sur ĉiujn
paperaĵojn kaj lernejajn librojn, kaj oni
grande skribis ĝin sur la murojn kaj por
eternigi la kontraŭ-analfabetecan movadon
en la historio de la lando, oni gravuris la
verson tiel grandlitere sur la trunko de la
Damavand-monto, ke ĝi tre facile legeblis de
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la ĉefurbo.
Pro ĉio ĉi, logike plu ne devus ekzisti
analfabeta homo. Sed kaŭze de treeco de
naskado kaj reproduktado (kio mem estis
rezulto de pliiĝantaj progresadoj de la lando,
kaj plialtiĝo de la popola vivnivelo kaj
foriĝo de senlaboreco kaj solvo de la
lo ĝ ejp ro b lemo ) an ko raŭ ek zis t is
kelkmilionoj da analfabetoj en la lando (laŭ
la plej nova popol-nombrado, la landa
populacio estis pli ol ducent milionoj) kaj
ĉar la Unuiĝinta Naciaro lasis la mondan
kontraŭ-analfabetecan bataladon al nia
lando, la koncernaj
r e s p o n d e cu l o j
rapidis fintrakti
tiun ĉi analfabetan
grupon, kaj poste
okupiĝi pri la aliaj
lando j de
la
mondo. Do, post
longaj pripensadoj
kaj meditadoj, oni
elpensis rimedon
kaj difinis tre
grandajn premiojn
por tiuj, kiuj
helpas al rapida
n en iig o
de
a n a lfa b e t e c o .
Komparate kun
tiuj ĉi premioj,
sepdek aŭtoj kaj
sepcent menoj da
oro estis mokindaj kaj infanaĵaj.
Post ses monatoj la nova ideo
fruktodonis kaj juna inventisto, kiu finis
politektikon, inventis kontraŭ-analfabetecan
maŝinon. La maŝino produktiĝis en diversaj
grandecoj: unupersona, kelkpersona kaj
multpersona, la plej malgranda estis kiel
telefonkiosko. Ni ne scias pri la teknikaĵoj
de la aparato (la juna inventisto tute
malkaŝis tion kaj estis registrinta la aparaton
kiel sian inventaĵon), sed ĝia funkciigado
estis tre facila: oni metis analfabeton en la
aparaton, ekfunkciigis ĝin (la aparato
funkciis per ducent dudek-volta elektro),
post unu minuto, oni eligis la personon jam
kapablan legi kaj skribi, el la aparato. Do,
anstataŭ unu monato aŭ unu jaro, oni
bezonis nur unu minuton por ‘kuraci’ ĉiun

analfabeton, kaj tia ŝparado en tempo estis
eksterordinare grava.
Post kiam la profesiuloj testis la
specimenon de la maŝino, kaj ties enorda
funkciado konfirmiĝis kaj garantiiĝis, oni
instalis la ĉefan grandan maŝinon kaj
ekfunkciigis ĝin. Flanke de la maŝino
ekzistis stirilo, sur kiu vidiĝis numeroj.
Simile al la fridujoj, kies temperaturon oni
povas kontroli per turnado de butono, ankaŭ
tiu ĉi aparato havis diversajn gradojn. Se oni
elektis gradon unu, post unu minuto ĝi eligis
leg- kaj skrib-kapablan personon. Se oni
elektis gradon ses,
post ses minutoj
elvenis persono,
kiu kleriĝis kiel
s e s ja rs t u d in t a
lernejano. La grado
naŭ est is po r
mezlernejanoj, dek
du por diplomitoj
kaj dek ses por
licenciuloj. Por pli
altaj studniveloj,
oni devis duoble 48
kuiri ilin, t.e. post 9
la unua etapo,
denove meti ilin en
alian kuirejon por
du aŭ kvar minutoj.
En la unua kazo,
elvenis magistroj
kaj en la dua kazo
doktoroj.
Post funkciado de la maŝino, la juna
inventisto tiel famiĝis en la tuta mondo.
Inunde alvenis lin premioj, medaloj,
insignoj kaj oficialaj invitiloj. De ĉiuj landoj
venis mendoj por aĉeti la maŝinon, kaj ili
devis atendi ses monatojn aŭ jaron por ties
konstruado kaj ricevo.
De Japanio oni mendis aparaton, kiu
anstataŭ elektro funkcias per transistoro kaj
baterio. La maŝino tuj prepariĝis kaj dum
mallonga tempo, granda grupo da
analfabetaj japanoj edukiĝis, kiuj famiĝis je
‘japanaj edukitoj’ aŭ ‘transistoraj edukitoj’.
Unu el la petrolaj kompanioj mendis
aparaton por aziaj kaj afrikaj dezertoj, kio
funkcias per petrolo, ĉar tie elektro ne
ekzistis, aŭ estis tro kara, kaj anstataŭe
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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p e t ro lo
abundis kaj
malkaris. La
aparato per
grado dek ses
e l i g i s
i n ĝ en i e ro n
k
a
j
sp ecialis ton
pri petrolo.
Sed ,
iun
tagon
pro
neglekto de la
kontrolisto de
la
aparato,
ĝia meĉo tre altiĝis, kaj estigis fumaĵon.
Sekve elvenis grupo da fumaĵitoj kaj
nigrigitoj el la aparato. La kompanio ne
akceptis ilin kiel inĝen iero jn kaj
specialistojn, kaj laborigis ilin kiel simplaj
laboristoj.
Dume, la ĉefa aparato funkciis bone.
Oni kolektis analfabetojn de tie kaj tie, kaj
pogrupe alportis ilin per kamionoj kaj
malplenigis ilin en la ujon de la aparato, kaj
el ties alia flanko elvenis veraj edukitaj
homoj tute puraj kaj pakitaj (komplete
aŭtomate, senhelpe de manoj). La nombro
de analfabetoj estis nuliĝanta, kiam pro
neglektado de la elektro-kontrolisto, du
malbonaj akcidentoj okazis.
La unua akcidento okazis kaŭze de
longaj maldormadoj de la kontrolisto, kiu
laboris ekstrajn horojn: li tiel laciĝis kaj
dormetis, ke ne atentis pri la kontrolado de
la aparato. Pro nesciataj kialoj, la tensio de
la elektro eke malaltiĝis, kaj duoniĝis. Ĝis
kiam la kontrolisto eldormiĝis kaj solvis la
problemon, la aparato eligis kelkmilojn da
diplomitoj kaj licenciuloj, kiuj pro la
nesufiĉa varmo bedaŭrinde ne bone kuiriĝis
kaj ne krustiĝis; ĉiuj ili estis nebakitaj kaj
krudaj. Kvankam ili bone parkeris ĉiujn
materialojn de la lernejaj libroj, kaj povis
reciti ilin sen plej malgranda eraro, tamen ili
ne saĝis eĉ kiom azeno.
La dua akcidento okazis la postan
nokton. La elektro-kontrolisto por certiĝi pri
la enorda funkciado de la aparato, altigis
ĝian tension. Sekve la produktoj de la
aparato tro varmiĝis kaj brulis.
Kiam oni malfermis la pordon de la
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

elira ujo de la aparato - espereble neniam vi
renkontu tiajn katastrofojn - sennombraj
profesoroj elverŝiĝis el la aparato: ili estis
tre maldikaj, havis falditajn haŭtojn, kaj iliaj
ostoformoj videblis pro la troa maldikeco.
Ili surhavis malnovajn eluzitajn vestaĵojn,
kiuj neniel konvenis al ili. Iliaj okulvitroj
estis tiel dikaj kiel la fundo de glasoj.
Elvenante, ili estis entuziasme diskutantaj
pri la sciencoj kaj literaŭro de la ŝtonerao,
kaj ties pralingvoj, kaj la etimologio kaj
filologio kaj gramatikaj karakterizaĵoj kaj
diversaj branĉiĝoj de tiamaj lingvoj. Ili nek
laciĝis, nek malsatiĝis, kaj nenio povis ĝeni
ilian koncentradon. Eĉ se oni mortigis
homon ĉe ilia orelo, ili nek turnis sian
kapon, nek interrompis sian diskutadon. La
kompatinduloj kvazaŭ ne apartenis al tiu ĉi
terglobo.
Piednotoj:
(1)La novelon Ferejdun Tonkaboni (1937-)
verkis en 1966, kaj la tepmon de la
historio menciis 2006, do kun 40-jara
distanco. Tial ankaŭ en la traduko saman
distancon la tradukinto menciis ekde la
nuna tempo.
(2) Malnova mezurunuo de Persujo; ĉiu
meno egalas preskaŭ 3 kg.
(3) Tre fama verso el La Golestano (La
Florejo) de Sadio (1184-1281), kion oni
citas ankaŭ kiel proverbon en la persa.
Fonto:
TONKABONI, Ferejdun. Setare-haje ŝabe
tire (La steloj de malluma nokto),
Tehrano: AmirKabir, 1978. Citita en:
Ĉehel dastane kutahe irani az ĉehel
nevisandeje moaser (Kvardek iranaj
noveloj de kvardek nuntempaj verkistoj),
komp. Hasan Zolfagari, Tehrano: Nima,
2004 (2-a eld.), 505 p., p. 338-341.
Desegnaĵo:
Far
Tim
Brinton
el:
http://
www.newsart.com/tb/personal/tb1512.jpg
Bildo de Nombranta infano el: http://
s t at ic .n y cwp .o rg / i mag es / g in a mo s s /
addingmachine.jpg
Tradukis: Asad Mahbub
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Artikolo / ﻣﻘﺎﻟﻪ

Soci-patologia rigardo al la irana literaturo
Morala Menso kaj Admona Kulturo
Dua kaj fina parto
En la antaŭa revunumero vi legis la unuan parton de la artikolo de Ruhangiz Karaĉi, kiu
serĉas la radikojn de la nuntempaj sociaj problemoj de Irano en la antikvaj literaturaĵoj de
Persujo kaj ties reganta atmosfero. Jen la dua kaj la fina parto, kiu daŭriĝas ĝis nuntempa
poetino Parvin Etesami, kies patro, Josof Etesami (1874-1937), fama je Etesam-ol-molk, estis
unu el la verkistoj kaj tradukistoj de la tepmo, kiu multe kontribuis al konigado de eksterlando,
precipe Eŭropo al irananoj. Li ankaŭ en nia afero okupas specialan lokon historian: li skribis la
unuan pri-Esperantan artikolon en Irano.
La Red.
Samkiel jam menciiĝis, la moralo kaj la
admonoj depende de variaĵoj kiel tempo kaj
loko estas ŝanĝeblaj, tamen rilate al du aferoj
ili estas preskaŭ senŝanĝaj. Unue la
parolmaniera strukturo de la admonoj rilatiĝas
al la maljunaĝo de la admonanta homo, ekz-e
la admonoj de Ĥosro Gobadijan skribiĝis
kiam li mortontis (M ahmud Ĝafari 1992),
Anuŝirvanaj admonoj, fakte estas lia
testamento, la admonoj de
Sa bokt ak in al Sult a no
M ahmud verkiĝis post kiam li
transdonis la regadon al
M ahmud, kaj ankaŭ Golestano
kaj Bustano, la moralaj verkoj
de S ad io , l a m ez a ĝa
mondvojaĝinto, kies motivo de
ilia verkado estis plibonigado
kaj instruado de la individuo.
D ue la admonado ka j
konsilado estis la speciala
rimedo de la politikaj kaj
reli gia j a ŭt orit at oj ka j
gvidantoj. Tiel, la kondutaj
principoj skribiĝis aŭ diriĝis
per la granduloj, potenculoj kaj religiaj
sciuloj, por ke ĉiuj popolklasoj prisciĝu kaj
utiligu ilin. La origino kaj deveno de la
hierarkia sintenado, kio ekzistas en tuta irana
kulturo, tiel montris sin en la admona kaj
morala literaturo, “La popolo ĉiam devas havi
pligrandulon, ĉar la hegemonio de la pli

granda super la malpli granda ekzistas en la
naturo de la homo” (1). Estas notinde ke
virinoj neniam sin trovis pligrandaj, por ke
admonu la aliajn; kvankam praktike virinoj de
longe faris tion, tamen nenia admonlibro
ekzistas far virino. La verkinto de Aĥlage
Ĝalali (Ĝalalia M oralo) evitigis la junajn
virinojn de la maljunulinoj akuzitaj je
kontraŭmoralaj agoj kaj ankaŭ rekomendis al
ili ne interkonsiliĝi kun ili, ĉar
ilia malalta saĝo kondukus al
malmoralo
(Ĝalal-ed-din
Davani 1922, p. 201).
Verŝajne la ekzisto de la
instrua literaturo kaj tiom
multe da moralaj kaj admonaj
libroj en la persa literaturo,
estas unu el la atestaĵoj
montrantaj, ke la irana socio en
la pasinteco estis efikita per la
malmoralaj bazoj, kaj pluraj
kontraŭvaloroj furoris: ŝtelado,
hip okr it ec o,
ra ba do,
prostituado, pederastio kaj
ignorado. Por kontraŭi tiajn
maldeziratajn elementojn, la poetoj kaj
verkistoj kulture sentis la neceson por atenti al
tiaj problemoj, kaj per esprimado de admonoj
ekmilitis kontraŭ ili. Sendube libroj kiel Hijalol-nesa (Virinaj ruzoj) kaj Hijal-ol-losus
(Ŝtelistaj ruzoj) kaj admonverkoj kaj moralaj
libroj estas produktaĵoj de socio plenplena da
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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malmoralaj elementoj, kiuj verkiĝis kun la
celo moralecigi la socion kaj eduki
moraleman homon. La riĉa fluado de la
admonema literaturo, kio komenciĝis de unuaj
skribitaj verkoj, atingas al la grandioza morala
verko de la nuntempa poetino, Parvin
Etesami, kio kvankam ne verkiĝis tiutempe,
tamen povas esti bona finanto por tia verkado.
Antaŭ 66 jaroj publikiĝis poemkolekto, kio
ankoraŭ estas sur la plej alta loko, kaj kio
malkiel aliaj admonlibroj, kiujn verkis
maljunaj viroj, verkiĝis per juna virino, Parvin
Etesami, kiu nek havis aŭtoritaton politike,
nek havis potencon religie, kaj
kiu aliflanke kredis ankaŭ al
fatalismo, kaj ni scias, ke la
fatalismo kaj moralo kontraŭas
unu la alian. Estas dirinde, ke
tiuj ĉi du kontraŭaj kredoj
ekzistas tra la tuta poemlibro de
ŝi. Sed antaŭ atenti al la
internaj emoj de la poetino al
admonado kaj moralo, ni
anentu al la eksteraj faktoroj,
kaj al la socio, kiu estis
ŝanĝiĝanta, por vidi kiel ili,
ĉirkaŭante la poetinon, efektis
sur ŝi.
Estas tute nature, ke dum
la socipolitikaj ŝanĝiĝoj, kaj sekve de
penetrado de la fremdaj kulturoj - kaj la
renkontiĝo de la tradicio kun la moderneco kriterioj de la malnovaj moralaj valoroj iom
post iom ŝanĝiĝu. Inter la idealoj kaj la realoj
de la socio ekestiĝas kontraŭeco, kaj,
nenormalaĵoj kaj malvaloroj anstataŭiĝas la
antaŭajn normalaĵojn kaj valorojn, kaj
ĝenerale la kriterio por valoroj ŝanĝiĝas, kaj
ĉar la valoroj estas dependaj de la politikaj,
sociaj kaj kulturaj faktoroj de la socio, kaj
efikas sur la homoj, sekve, ankaŭ la moralaj
sintenoj de la homoj en la socio iom post iom
aliiĝas.
La pozitivaj kaj negativaj reagoj de
artistoj, devenantaj de iliaj eksterordinaraj
sentivecoj, estas unu el la faktoroj
kondukantaj al la moralema literaturo. Parvin
Etesami dum la tempo de la aliiĝado de la
moralaj valoroj, volis ekvilibrigi kaj
konvenigi socion, kiu jam estis deformiĝinta
kaj kontraŭmoralaj elementoj en ĝi estis
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

plimultiĝantaj. La alta frekvenco de la moralaj
temoj en ŝiaj poemoj montras ŝian kredon al la
plibonigado de la individuo en la malsana
socio. En ĉiu el la 209 poemoj de ŝi, oni povas
trovi moralajn temojn; iam unu verso aŭ
kelkaj versoj, kaj iam la tuta poemo estas pri
morala temo, admonante kaj invitante al
boneco (2). Eĉ la frekvenco de la moralaj
vortoj montras ŝian sindediĉon al la
plibonigado de moralo: en ŝiaj 42 odoj la
vorto vero 10foje, justeco 17foje, boneco
15foje, sci(enc)o 39foje, prudento kaj pensado
8foje ripetiĝis. Kvankam tempo, okazo kaj
oportuno ne estas moralaj
vortoj, tamen por ŝi bona
utiligado de la tempo kaj okazo
tiel multe gravis, ke 25foje
ripetis ilin. Aliflanke, en tuta
ŝia poemaro oni ne povas trovi
vorton aŭ temon kontraŭa al nia
malnova moralo kaj tradicio, aŭ
ion, kio povus interpretiĝi kiel
malmoralaĵo aŭ malvaloro.
La poemoj de Parvin ne
estis nur s implaj moralaj
admonoj, ŝi en tiu malsana
socio kaj kun tiom multe da
pikantaj sociaj realoj, sentis
respondecon por si, kaj ĉar ŝi
ne povis krii anstataŭ la silentaj subpremataj
homoj, kaj trovis la vojojn por batalado kaj
sciigado baritaj, enpoemigis admonojn
devenintaj de siaj spertoj. Tamen, atentado al
la moralaj problemoj, neniam forigis ŝin al
rigardado al la politikaj problemoj. Ŝia
angorado pri la deformiĝintaj moralaj valoroj,
instigis ŝin al ilustrado de pura medio kaj
ideala homo, kiuj ĝuis justecon, honestecon,
verdiremon, purecon, bonecon kaj
grandanimecon, kaj ŝi imagigis la homojn en
Utopio, kiun ŝi kreis plej bone kaj dezirinde
pere de arto kaj scienco, kiuj estas la nuraj du
faktoroj formantaj la homan moralon.
La enhavo de ŝiaj poemoj konsistis el
valoroj, al kiuj ŝi kredis, kiuj baziĝis sur ŝiaj
moralaj kaj homecaj devontigoj, kaj kiuj
devenis de ŝia humanista sintenado. Parvin pli
estis logika kaj raciista homo ol sentema
poeto; ŝi simpatiis kun aliaj homoj, kaj ilies
problemojn ne konsideris aparte de siaj
problemoj; alies suferado kvazaŭ estis ŝia
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suferado, kaj ŝi plenpove strebis por malaltigi
la suferadon de la homoj kaj instituciigi la
justecon kaj verdiremon. Kvankam ŝi sciis, ke
la arto ne havas nur edukadan rolon, tamen
kredis, ke ĝi povas esti instruanta kaj helpi al
estigado kaj konservado de la korekta moralo.
Ŝia morala kaj homeca tasko, kiel poeto por la
socio, estis racia konfirmado de moralaj
kutimoj kaj juĝoj, kiam ŝi disponis nenian
rimedon krom la poemo, per kiu ŝi kapablis
disvastigi bonkonduton kaj indan moralon kaj
kion ajn alian laŭ ŝi korektan. Sendube en tiuj
sociaj kondiĉoj, la poemo estis la plej konvena
ilo en la manoj de virino, kiu neniel rajtis
sinesprimi en la virrega (patriarkeca) socio.
Kiel ajn, Parvin klopodis por fortikigado
de morala socio, sed kial ŝi tion volis fari kaj
kial tian sintenon ŝi prezentis en siaj poemoj?
Certe tio dependis de ŝia intovertemo kaj
morala edukado kaj sintenado, kio devontigis
ŝin rilate al la moralaj principoj de la socio,
kaj kio estigis en ŝi specialan senton por
respondeco kaj eksterordinaran sentemon por
strebi kiom eble plej multe cele al plibonigado
de la socio kaj estigado de moralema medio.
La homo pro sia sociemo, ĝuas simpation kaj
kompaton al aliaj, kaj ankaŭ pro iliaj suferoj
kaj doloroj reagemas. Sed la sentemaj kaj
emociaj reagoj de la poetino kontraŭ la
suferoj, doloroj kaj deprimiĝoj de la homoj,
melankoliigis la etoson de ŝiaj poemoj kaj ĉar
la poemo estas reflektaĵo de la reala mondo,
tio transformis ŝian poemon en admonojn kaj
konsilojn, kaj tiel konigis ŝin kiel la plej
moraleman poeton de nuntempo.
La simpatio de Parvin pri la suferoj de
aliaj homoj, devenis de ŝiaj introvertaj sentoj,
kiuj forte dependis de ŝiaj menso kaj
personeco, kaj sendube unu el la plej gravaj
faktoroj, kiuj pliigis la moralemon de Parvin
estis ŝia introverta personeco. Laŭ skribaĵo:
“Ŝi pro subigado de ĝio (id), kio estas la fonto
de deziroj, far subigantaj egoo kaj superegoo,
kaj psika kaŝado, havis personecon, kiu agis
laŭ la volo de la patro, kaj tial ŝi lian metodon
alprenis por si; kaj malgraŭ nespertado de
patrineco, la imagado pri esti patrino kaj havi
tian sperton tiel ekregis ŝin, ke ĉiuj ŝiaj
poemoj plenpleniĝis de patrina sento, kio en
psikologio de C. G. Jung, famas je ‘granda
patrino’” (Alireza M ozaffari 1993).
Ho koro, vane ne angoru pri la mond’

Ne pripensadu ne venintan morgaŭon
Se vi ĝuste pensas, la angulo de la kaĝo,
Estas kiel florejo por pacienca bird’
Fendu la teron kaj tiam rigardu
La tempon fifaman senafabla
Ankaŭ tiu ĉi faktoro estas grava en
distingado inter la poemoj de Parvin kaj tiuj
de la samtempaj poetoj kaj eĉ poetinoj. La
poemo de Parvin pro ĝia raciema enhavo, kaj
virineca lingvo, kaj la specialaj temoj, trovis
sian identecon kaj propras al ŝi. Krome, neniu
alia poeto en la historio de la persa poezio
tiom multe pensokupiĝis pri la moralo kaj
admonado.
Piednotoj:

(1)Citita el Ŝahnameje AbuMansuri (Ŝahnameo laŭ
AbuMansur), verkita en la 346-a lunheĝira jaro,
(Charles Henry de Fuche Core 1998, p.131).
(2) Surbaze de la suba eldono de ŝia poemaro:
ETESAMI, Parvin. Divane gasajed va masnavijjat va
tamsilat va magtaat (Poemaro inkluzive odojn,
masnaviojn, alegoriojn kaj fragmentojn), Tehrano:
Abol-fath Etesami, 1962 (la 5-a eld.).

Referencoj:

ABOL-GASEMI, Mohsen. Jasne panĝaho sevvom (53a Jasno), Farhang, vol. 14, n-ro 1 kaj 2, printempo kaj
somero de 2001, p.1
AĤUNDZADE, Fath-ali. Alefbaje ĝadid va maktubat
(Nova al fadeto kaj skribaĵoj), Hamid Mohammadzade (red.), Tabrizo: Naŝre ehja, 1978.
DAVANI, Ĝal al-ed-din (Mohammad ebne Asad).
Aĥlage Ĝal ali (Ĝalalia moralo), Lekahnu: Nulkeŝvar,
1923.
FUCHE CORE, Charles de Henry. Aĥlagijjat
(Moralaĵoj, Moralia), trad. persen M. A. AmirMoezzi kaj A. Ruh-baĥŝan, Tehrano, Markaze naŝre
daneŝgahi, 1998.
ĜAFARI, Mahmud. Adabijjate andarzi dar motune
farsije mijane (Admona literaturo en la tekstoj de la
mez-persa), Ĉista, vol. 9, n-ro 8, 1992, p.868.
MOĤTARI, Mohammad. Tamrine modara (Praktikado
de tolerado), Tehrano: Vistar, 1998 (2-a eld.).
MOĤTARI, Mohammad. Ĉaŝme morakkab (Kunm etita
okulo/Okulo de inko) Noŭ-andiŝi az negahe ŝe’re
moaser (Novpens ado laŭ la nuntempa poezio),
Tehrano: Tus, 1999.
MOZAFFARI, Ali Reza. Nagde ŝaĥsijjate Parvin
(Kritiko de personeco de Parvin), aperinta en la revuo
de la fakultato pri literaturo kaj homaj sciencoj en la
Ferdoŭsia universitato de Maŝhado, jaro 26, n-ro 1,
1993.
TALEBOF, Abd-ol-rahim ebne Abutaleb Naĝĝar
Tabrizi. Masalek-ol-mohsenin (Principoj de bonuloj),
kun enkonduko de Bager Momeni, Tehrano: Ŝabgir,
1977.

Fonto:

KARAĈI, Ruhangiz. Zehnijjate Aĥlagi va Farhange
Andarzi (Morala Menso kaj Admona Kulturo), Zanan
(Virinoj), 13a vol. Bahman 1383 (Jan. 2005), 112 p.,
p.62-5.

Foto:

http://www.enel.ucalgary. ca/People/ far/hobbi es/i ran/
parvin/left.html
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

44
13

Irana poezio / ﻧﺜﺮ اﻳﺮاﻧﻲ

1384  ﭘﺎﻳﻴﺰ ـ زﻣﺴﺘﺎن14 و13 ﺷﻤﺎره

Floroj el

"La Florejo
Florejo"" de Sadio
Por tiu ĉi numero refoje utilaj maksimoj estas elektitaj el la riĉa mino de la lasta ĉapitro de
Golestan (la Florejo) far Sadio. Legu kaj apliku ilin por pli plaĉa vivado!

La oro akireblas el la mino per ago . زر از ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻛﺎن ﻛﻨﺪن ﺑﺮآﻳﺪ و زدﺳﺖ ﺑﺨﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻛﻨﺪن
minista kaj el la avarulo per ago insista.
La tero ricevas de l’ ĉiel’ favoron kaj la
ĉielo ricevas de l’ ter’ pulvoron. El ĉio
sekreciiĝas tio, kio estas en ĝi.
43
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Se laŭ vi mia kondut’ estas fia,
Vi daŭre agu laŭ la bona via.
Kiu kun si pacigas malamikojn, tiu celas
ĉagreni amikojn.
Ho la saĝa! Evitu tiujn amikojn
kiuj rendevuas viajn malamikojn

 ﻛـﻞ اﻧـﺎء،زﻣﻴﻦ را ز آﺳﻤﺎن ﻧﺜﺎر اﺳﺖ و آﺳﻤﺎن را از زﻣﻴﻦ ﻏﺒﺎر
.ﻳﺘﺮﺷﺢ ﺑﻤﺎﻓﻴﻪ

ﮔﺮت ﺧﻮي ﻣﻦ آﻣﺪ ﻧﺎﺳﺰاوار
ﺗﻮ ﺧﻮي ﺧﻮﻳﺶ از دﺳﺖ ﻣﮕﺬار
. ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﺮ آزار دوﺳﺘﺎن دارد
ﺑﺸﻮي ﺧﺮدﻣﻨﺪ از آن دوﺳﺖ دﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﻮد ﻫﻢ ﻧﺸﺴ ﺖ

Du personoj mortis kaj sopiron
forportis : unu kiu havis kaj ne utiligis
kaj la alia kiu sciis kaj ne aplikis.

 ﻳﻜﻲ آﻧﻜﻪ داﺷـﺖ و ﻧـﺨـﻮرد و:دو ﻛﺲ ﻣﺮدﻧﺪ و ﺣﺴﺮت ﺑﺮدﻧﺪ
.دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ داﻧﺴﺖ و ﻧﻜﺮد

Ja se iu vidas avaran noblulon
tiu klopodas veki pri li suspektojn.
Sed se malavarul’ faras ducent pekojn,
Lia malavar’ kaŝas liajn difektojn.

ﻛﺲ ﻧﺒﻴﻨﺪ ﺑﺨﻴﻞ ﻓﺎﺿﻞ را
ﻛﻪ ﻧﻪ در ﻋﻴﺐ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻛﻮﺷﺪ
ور ﻛﺮﻳﻤﻲ دوﺻﺪ ﮔﻨﻪ دارد
ﻛﺮﻣﺶ ﻋﻴﺐ ﻫﺎ ﻓﺮو ﭘﻮﺷﺪ

La regno pro kleruloj belaspektiĝas kaj ﻣﻠﻚ از ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺟﻤﺎل ﮔﻴﺮد و دﻳﻦ از ﭘﺮﻫﻴﺰﮔـﺎران ﻛـﻤـﺎل
la religio pro piuloj perfektiĝas. La reĝoj  ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺮدﻣﻨﺪان از آن ﻣﺤﺘﺎج ﺗـﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ.ﻳﺎﺑﺪ
bezonas maksimon de l’ kleruloj pli ol
.ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
tiom, kiom la kleruloj bezonas intimon
de l’ reĝoj.
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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Troa kolero kaŭzas timon kaj ﺧﺸﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﺸﺖ آرد و ﻟﻄﻒ ﺑﻲ وﻗﺖ ﻫﻴـﺒـﺖ
malĝustatempa favoro detruas estimon;  ﻧﻪ ﭼﻨﺪان درﺷﺘﻲ ﻛﻦ ﻛﻪ از ﺗﻮ ﺳﻴﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧـﻪ ﭼـﻨـﺪان،ﺑﺮد
nek tiom koleru ke oni malŝatu vin, nek
.ﻧﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ دﻟﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ
tiom toleru ke oni ekmastru vin.
Kiu kverelas kontraŭ personoj de alta
rango, tiu sekvigas verŝiĝon de sia
sango.

. ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﺘﻴﺰد ﺧﻮن ﺧﻮد رﻳﺰد

Ĉu vi pensas ke vi altrangas?
Ja la strabul’ vidas unun du,
Baldaŭ vundiĝos via frunto,
Kontraŭ virŝafo se vi ludu!

ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺑﺰرگ ﭘﻨﺪاري
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻳﻚ دو ﺑﻴﻨﺪ ﻟﻮچ
زود ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ
ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎزي ﻛﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎ ﻗﻮچ

Malmulto sur malmulto fariĝas abundo  ﻳﻌﻨﻲ آﻧـﺎن،اﻧﺪك اﻧﺪك ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮد و ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺳﻴﻠﻲ ﮔﺮدد
kaj guto sur guto fariĝas inundo; tio ﻛﻪ دﺳﺖ ﻗﻮت ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ وﻗـﺖ
signifas ke malfortuloj tenu ŝtonetojn
.ﻓﺮﺻﺖ دﻣﺎر از دﻣﺎغ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮآرﻧﺪ
por ĝustatempe venĝi uzurpulojn.
Guto sur guto fariĝas rivero,
Kaj river’ sur river’ fariĝas maro.

و ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻲ ﻗﻄﺮ اذا اﺗﻔﻘﺖ ﻧﻬﺮ
وﻧﻬﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﻬﺮ اذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﺤﺮ

Malmuto sur malmulto fariĝas multo,
Gren’ sur greno, grenejo estas rezulto.

اﻧﺪك اﻧﺪك ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر
داﻧﻪ داﻧﻪ اﺳﺖ ﻏﻠﻪ در اﻧﺒﺎر

Aforismoj de M.M
,PvC pwì× Ä¡µ ÚÞlF ¢¡iF
.PwìÛ pwì× Úlì¡iF ÚÞlF Ä¡µ D×C
Ve povas doni sen ami,
sed ne povas ami sen doni.

lëph ÚCßN í× íOvÞk DF ¯Ã¾ Co íOvÞk
Amikecon nur per amikeco devas aĉeti.

.kß¡Ê ÚCßOì×ÚÞok qC ®Ã¾ Coí×kAHÏÂ
La homan koron eblas
malfermi nur elinterne.

,lFDë Pvk Ä¡µ ´ßÛ ÝëpNÔµC éF kp¾ Èë pÊC
Dç ÚßìÏì× Mp¿Û ÚkpÆ íSÜh êCpF Ä¡µ ÚA
.kßF lçCßh í¾DÆ p¿Û
Se unusola homo atingas
la plej altan specon de amo,
ĝi estos sufiĉa por neutraligi
la malamon de milionoj.

, PvC p¿w¾ oßÛ ÚßaØç íOvÞk oÞÛ
.lzDF ÈëoDN ÚA ½Cp¬C éÆ kßz í× ælëk
í×DËÜç ¯Ã¾
la lumo de amikeco estas kiel tiu
de Fosforo, vidata kiam ĉirkaŭe mallumas.

ÚkoÆ kÞFCÛ êCpF Ý~~Ø®× Þ p®h íF æCo
DèÜN
.êqDv kßh PvÞk Co êÞ éÆ PvC ÚA ÝØzk
la sole imuna kaj certa maniero neniigi
vian malamikon estas amikiĝi kun li.

.lÜOwç ÁDZEßìµ ,lzDF pºÓ Ä¡µ íOÂÞ
kiam amo magras, kulpoj estas dikaj.

N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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Tradukita nuntempa novelo

La Birdo
Verkis: (s-ino) Azar Raŝidi
Elpersigis: Asad Mahbub
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”Azade! Tiu ĉi kompatinda kaj mizera
pasero rompis sian bekon. Ho, kiom
senkompataj estas vi. Kial vi ne liberigas ĝin?”
”Onjo, onjo, ĝi ade ekflugas al la vitro,
frapiĝas kontraŭ ĝi, kaj falas teren.
Ekde la meteno ĝis nun pli ol dek fojojn ĝi flugis al la fenestro kaj kontraŭfrapis sin al la vitro. Tial ĝia beko eksangis.”
”Oh, vi mem scias tion, kaj ankoraŭ ne
liberigas ĝin?!”
Pari iras al la fenestro kaj …
“Onjo Pari, kion vi volas fari?”
“Mi volas liberigi la mizeran besteton.”
“Ne, onjo, se vi liberigas ĝin, Sijavoŝ
tiel koleriĝos.”
“Tio ne gravos.”
“Pari, nun ne liberigu ĝin, lasu nin
kuraci ĝian bekon, poste ni forflugigos
ĝin.
Pari ekiras al sia fratino.
”La malbeno de la malfeliĉa birdo
trafos vin. Azade kial vi?! Mi ne
atendis, ke vi lasu la infanojn malliberigi la mizeran birdon en la ĉambron.”
“Mia oponado ne povis efiki ilin. Nome
mi ne povis konvinki ilian patron. La
ĉefa kulpanto estas ilia patro. Ĉu vi ne
memoras kiom longe li fordonadis sian
monon por aĉeti najtingalojn, kanariojn
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

k.s. por teni ilin en la kaĝo?! Vi ne
povas diveni kiom multe ni kverelis pri
tio. Li tiel obstinas. Mi neniel povas
konvinki ilin; li ne komprenas kion mi
diras.”
”Se mi estus anstataŭ vi, mi elflugigus
tiujn birdojn tra la fenestro kiam li forestis; kion li povus fari?!”
“Nu, la morgaŭon de tio li irus kaj anstataŭ ĉiu birdo, aĉetus du birdojn!
Fakte li faris tion kelkfoje - plurfoje.
Ĉu li ne kolektis mutajn kolombojn sur
la tegmenton?! Kelkajn fojojn mi disrompis la kaĝojn, sed tio nenion
solvis.”
Pari, sekvante sian fratinon, iris en la
kuirejon kaj staris tie.
”Ĉu li ankoraŭ havas la kolombojn?”
”Ja, lia moŝto ĉiutage pasigas kelkajn
horojn sur la tegmento. Li okulumas
ĝenante la najbarojn…”
“Kiel vi deziras la teon? Ĉu en glaseto,

Iranologio / اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
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aŭ glaso?” Pari respondis ke tio ne
diferencas por ŝi.
”Vi ne scias kio okazis hieraŭ. Li iris
kuŝi sur la balkonon. Estas kelke da
tempo, ke iu malfeliĉa birdo faris
neston sur la ombrigilo super la
fenestro kaj demetis ovojn. Nun estas
du tri semajnoj, ke ĝiaj idoj eloviĝis.”
Azade metis la te-pleton sur la plankon
antaŭ la fratinon kaj petis ŝin eksidiĝi.
Pari metis la birdon sur sian manplaton
kaj delikate karesis ĝin. Oni sonoris ĉe
la pordo. Pari iomete moviĝis.
”Estas neniu (fremda); Siavoŝ, kiu iris
aĉeti fruktojn, revenis; estu komfortaj.”
“Saluton onjo. Onjo ĉu vi vidis mian
paseron. Rigardu kiom belas ĝi.”
“Jes ĝi tre belas, sed la birdeto ĝenatas.
Kiel vi havigis ĝin al vi?”
”Onjo, hieraŭ mia patro kaj mi sidis
sur la balkono, kiam ni ekvidis ĝin, kiu
falis sur la teron elde sia nesto. Ĝi falis
antaŭ nin. Mia patro tuj eksaltis kaj
kaptis ĝin. Ĝi ankoraŭ estas eta paserido kaj ne povas bone flugi. Onjo,
donu ĝin al mi.”
Pari duon-malfermis sian manon kaj
diris : “Vidu kara, ĝia beko sangis, vi
devas liberigi ĝin, ĝi vere kompatindas.”
“Ne, onjo, mi faris skatolon por ĝi, kaj
metas ĝin en la skatolon, vidu!”
Li ekkuris en la dormoĉambron kaj revenis kun distruigita skatolo.
”Vidu, jen ĝia domo. Mi truigis la
skatolon por ke la areo bone atingu
ĝin.”
“Kara Sijavoŝ, la mizera besteto tiel
timas. Vidu kiom rapide batas ĝia
koro.”
“Pari, trinku vian teon!”
“Mi trinkos tion. Ne hastemas mi. Mi
ŝatas teon malvarma.”

Ŝi metis la pasereton en la skatolon kaj
diris al Sijavoŝ : “Metu ĝin en iun
angulon, kaj kiam ĝia beko resaniĝis,
lasu ĝin foriri. Permesu ĝin iri al sia
patrino.”
“Onjo, hieraŭ ĝia patrino flugadis super niaj kapoj kaj pepegis. Mi patro
diris al mi porti la paseridon en la domon, por ke ĝia patrino ne vidu ĝin.
Sed ĝis la vespero la patrino pepadis
kaj ne foriĝis de antaŭ la fenestro.”
”Nu, kion diris via patro? Ĉu li ne diris
al vi ellas i ĝin ĉar ĝi ĝenatas. Ĝia patrino estis insultanta kaj malbenanta
vin.”
”Ne, li mem kaptis ĝin por mi.”
La patrino enmanigis la skatolon al Sijavoŝ kaj diris al li meti ĝin en angulon. Poste ŝi rigardis al Pari kaj diris :
“Mi – kiu mem estas patrino – komprenas tiun malfeliĉan patrinon. Kredu
min, ĝi volis beki la kapon de Sijavoŝ, 40
kiam li tenis ĝian idon enmane. Ĝi fa- 17
ris kion ajn ĝi povis. Ĝi volis enveni en
la domon kaj sekvi la idon.”
Sijavoŝ portis la skatolon en la dormoĉambon kaj revenis. Li iris en la kuirejon kaj kunportis bovlon da akvo en
sian ĉambron.
”Ĉion kaŭzis lia patraĉo. Sijavoŝ estas
infano kaj ne komprenas ion. Hieraŭ
mi kverelis lian patron. Mi diris al li:
‘Vi ne estas infano, lasu ĝin foriri. La
malfeliĉa birdo kompatindas, vi ne
estu tiom senkompata.’ Fine mi diris
lin: ‘Kio ajn, vi estas buĉisto’, li ekridegis kaj diris: ‘Ja vi estas la reĝino
de kompato kaj afablo, ĉu ne?!’”
Pari rigardis sian horloĝon kaj diris :
“Ĉiuj viroj estaj tiaj. Kion ajn ili diras,
tio devas plenumiĝi. Tio ne dependas
de tio ke ili estas buĉistoj aŭ ne.”
“Ne, li estas alio. Li buĉis tiom multe
da bovoj kaj ŝafoj, ke li plu ne havas
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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kompaton. Ankaŭ Sijavoŝ ekploradis,
kaj diris, ke li ne deziras ellas i la birdon. Nome, li sekvas sian patron. Fine
mi diris al Sijavoŝ ke morgaŭ li devas
liberigi ĝin, sed lia patro diris min lasi
lin teni ĝin.”
Subite ekaŭdiĝis bruado de infanoj el la
ĉambro. Azade interrompis sian parolon kaj demandis ilin: “Kio okazis al vi
aĉaj? Kial vi tiel bruadas?”
“Panjo, Sijavoŝ deŝiris mian kajeron. Li
disŝiris ĉiujn miajn hejmtaskojn.”
“Ne, panjo, ŝi mem ekpuŝis min kaj mi
falis sur ŝ ian kajeron. Ĝi mem
disŝiriĝis, sed ŝi diras ke mi ŝiris ĝin.”
Azade kap-aludis al Pari kaj la teo, kaj
diris ŝin: “Via teo jam malvarmas.”
La patrino ekiris al la ĉambra pordo. La
krioj de la infanoj jam pliiĝis.
”Panjo, vidu kion li faris kontraŭ mia
kajero.”
La filino montris la disŝiritajn foliojn al
sia patrino. Sijavoŝ ekbatis la stomakon
de la fratino per sia pugno, kaj diris:
“Vi, mensogulo! Mi ne ŝiris tion, ĝi
mem ŝiriĝis.” Li ekkuris al krajono, kiu
kuŝis sur la tero kaj tenante ĝiajn ekstremojn en la manoj, duonigis ĝin per
la frapo de sia genuo. La patrino ekkaptis lian manon kaj diris : “Vi tre malboniĝis. Kial vi faris tiel. Kial vi rompis la krajonon? Nun kiel ŝi skribu siajn
taskojn? Verŝajne vi bezonas puniĝi por
pliboniĝi. Nun vi iru en la banĉambron
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

por kelkaj minutoj, por ke vi plu ne
ripetu tiajn fiaĵojn.”
Ŝi trenis lian manon kaj puŝis lin en la
banĉambron, kaj fermis ĝian pordon.
”Ekde hieraŭ ĝis nun vi ade ĝenis kaj
kolerigis min. Vi, ne kompreniva infanaĉo!”
La banĉambro estis malgranda kaj
malluma. Sijavoŝ forviŝis siajn larmojn
per sia mandorso. Kiom ajn li rigardis
al la muro por trovi la ŝaltilon de la
lampo, li ne povis vidi ĝin. Li kaŭre
sidiĝis en angulon de la banĉambro por
ke liaj okuloj kutimiĝu al mallumo kaj
povi vidi ion. Lia spirado malfaciliĝis.
Kio okazus, se la blatoj de la banĉambro venus al li! Li ĉiam timis de
mallumo. Li eksentis plimalfacilan spiradon. Li sentis ke la muroj proksimiĝas al li kaj premas lin.
”Panjo, panjo pardonu min. Mi eraris,
malfermu la pordon!”
Li pugnofrapis kontraŭ la pordo.
”Panjo, mi plu ne disŝiros ŝian kajeron,
Mi promesas tion. Malfermu la pordon.”
La patrino malfermis la pordon kaj
diris : “Nu, iru al via fratino kaj pardonpetu de ŝi; neniam plu ripetu tiajn
agojn.”
Sijavoŝ iris al sia fratino kaj preterpasis
ŝin. Li eligis la birdon el la skatolo kaj
malfermis la fenestron. La birdo malaperis en la bluan ĉielon.
Fonto:
RAŜIDI, Azar. Nane-tanha (Sol-panjo),
Tehrano: Naŝre Eŝare, 2004, 107 p., p.
33-38.
Bildoj:
http://www.norsecode.com/mlstudio/images/
yukon/sparrow.jpg
http://www.ha.sad22.us/BenJohnson/sparrowsmall.gif
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kaj

Irananoj
Antaûparolo
Pasis pli ol 14 jarcentoj ekde la
kunpuŝiĝo de irananoj kaj muzulmanoj
kaj de islama eniro en Iranon, sed
malgraŭ tio, ankoraŭ ni alfrontas al
interpretoj kaj juĝoj ne juste mezuritaj
kaj malĝustaj. La publiko elprenas tion
laŭ kredaj vidpunktoj, sed inter la
edukitoj kiuj bezonas je pruvoj firmaj
kaj logikaj, kelkfoje oni vidas ankaû
juĝojn malĝustajn. Kompreneble al tiuj,
kiuj paŝadas en kultur-historia sfero, la
problemo estas solvita, sed tiuj, kiuj
malpli konas debatojn ĉi-rilate, aŭ ilia
stud-kampo aŭ laboro estas ekster la
sfero, ili en siaj interpretoj implikiĝas
en troigoj aû maltroigoj kaj ne havas
sincerajn juĝojn.
La motivo havigi ĉi tiun skribaĵon
jam formiĝis alfronte al menciitaj
individuoj kaj estas kolopodo-kvankam
koncize-elmeti la kialojn por la facila
disfalo de monda regnado de Sasanida
dinastio antaŭ la atako de arabaj
muzulmano j ka j is laman iĝo de
irananoj.
La politika, ekonomia kaj socia
situacioj de Irano en la lasta-tempo
de sasanidoj
La serioza kaj ĉiu flanka ekmovo de
Ar a b a j m uz u lm a no j a l I r an o
komenciĝis en la erao de kalifo Omar

Irano kaj Islamo /اﻳﺮان و اﺳﻼم

Islamo

kaj mallongtempe post kelkaj gravaj
militoj irananoj estis venkitaj kaj iom
post iom la tuta Irano falis en la manojn
de muzulmanoj kaj Jazdgerdo la 3a, la
las ta ŝ aho Sas anida nur gajnis
malvenkojn kaj forkurojn senutilajn.
Ĉi tie ni priskribas nur la kondiĉojn kaj
analizante tiujn ni venos al konkludo. 38
La politika pozicio de Irano en la fruaj 19
tempoj de kalifo Omar estis intensigita
kaj implikita. Post la morto de Ĥosroparviz la lasta granda Sasanida ŝaho
(628-632p.k), kiam Jazdgerdo la 3a
sidis sur tronon, dum kvar jaroj Laû
orde 12 personoj surtroniĝis, kiuj aû
preterlasiĝis aû estis mortigitaj. Tiu
fenomeno indikis al la ne-stabileco de
la politiko kaj manko de inda individuo
por la regado. Samtempe pro la
malfortiĝo de ŝtat-potenco centra, la
komandantoj, nobelaro kaj zoroastraj
sprituloj konkeris kelkajn regionojn kaj
ekregadis, kio pliigis la disiĝon kaj la
sporadon. Kelkaj agadoj de Ĥosroparviz plantis la semojn de malforteco
kaj estonta dekadenco, ekz. li pro kialoj
iluziaj faligis la araban ŝtaton en
“Hireo”, kio situis kiel baraĵo inter
Irano kaj atakemaj araboj kaj bone
konis la araban milit-manieron kaj ties
helpo povus esti efika por li.
Ĥosro-parviz kvankam en militoj
kontraû orienta Romo(Bizanco) mirige
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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atingis al grandiozaj venkoj, sed li
povus utiligante la malfortecon de
Bizanco fari profitan pac-kontrakton
favure al Irano, tamen li daûrigis la
militadon kaj foruzis la forton de siaj
armeanoj kaj perdis multajn regionojn.
Resume la Sasanida ŝtato, interne estis
dronita en plenan perverson, korupton
kaj dekadencon.
Ekonomie la finacaj reformoj de
Anuŝirvano, provizore plibonigis la
popol-staton kaj kompreneble en longa
tempo la altaj tavoloj profitis .
Aliflanke, sennombraj militoj kaj
maltrankviliga situacio kaûzis detruon
e n c om e rc a d o, in d us tr io k a j
agrikulturo. Inundego de riveroj Dajle
(Tigriso) kaj forato (Eufrato) de Irano,
kiuj ruinigis ties okcidentajn kampojn
kaj la epidemio de plago en la regionoj,
pli gravigis la mizeron de la popoloj.
La riĉaĵoj kaj postenoj estis centralizitaj
ĉe specialajn homojn kaj la plejmulto
estis senigitaj de siaj ordinaraj rajtoj kaj
perdante siajn financ-rimedojn pagis pli
kaj pli da impostoj, sed la reĝaj
ĉirkaûuloj kaj elitaj tavoloj tute ne
pagis imposton. Tiaj kondiĉoj jam faris
la po po lo jn m a lk on te nt a j ka j
malpaciencaj.
Laû socie la popoloj estis dividitaj
en kvar klasojn aû soci-tavolojn:
relegiuloj, militistoj, sekretarioj kaj
normalaj homoj. La dividiĝo estis tro
kruda kaj estis kalkulata kiel kasta.
Krom esceptaj kaûzoj, la ordinaraj
homoj ne kapablis altrangiĝi kaj ili
devus ĝis la fino de la vivo fikse resti
en siaj klasoj aû tavoloj. Tiu afero en la
komenco kaûzis stabilecon en la socio,
sed iom post iom malkunlaborado kaj
malakordo inter la tavoloj kaûzis
grandan spacon inter ordinaraj popoloj
kaj altaj tavoloj, ĉar ili eltenis la
premojn de imposto kaj finaco kaj
garantiis la infanterion de armeo
estante sengita de ĉiaj rajtoj kaj
avantaĝoj.

N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

La situacio de la kulturo, pensado
kaj kredo en Irano
En la lasta erao de Sasanida dinastio,
la edukado preskaû estis monopoligita
nur ĉe la reĝa familio kaj elitaj tavoloj
kaj la publiko estis senigita de tiu rajto
kvankam en la mezo kaj sub-tavoloj
ekzistas pli da talentoj, kiuj bezonas
edukadon kaj subtenon.
Se ni juste rigadas, ni vidos, ke ekde
la Sasanida erao ni ne estis liverinta ion
rimarkindan en kampon de scienco kaj
havis tre malmultajn sciencistojn, kiuj
ne kompareblas kun la amaso da
sciencistoj en la islama periodo en
Persujo.
La subtenado de kristanismo per
Bizanca-ŝtato, havi eklezian bazon en
la lando, ekzisto de judaj centroj inter
la limoj de Irano, la alesto de Buddistoj
en la oriento, ankaû la alesto kaj
daûrado de Maniaj (Maniĥeaj) kaj
Mazdakaj pensoj, iomete da greka
filozofio precipe post la fondiĝo de
Ĝondiŝapur-universitado en Ĥozestano
kun grekaj profesoroj, cirkuligis fluojn
en la socio kiel rivalojn kontraû la pens
-maniero de ŝtato, kiu impresis la
menson de la popoloj, kiuj almenaû per
siaj penso kaj kontemplado ekis
kontraûi la oficialan relegion kaj
regantan penson.
Bedaûrinde la Zaraduŝtra religio
kaptite en la manoj de Zoroastraj
spirituloj oportunistaj, fariĝis jam
faktoro por la premado kaj popolsilentigado. Tiu ĉi ofic iala relegio
subtenis kaj konfirmis la soci-tavolan
kaston, ankaû flanke de Sasanida ŝtato
estis misuzita. La Zoroastraj sprituloj
pleje atentis al la eksteraĵo kaj
ceremonioj kaj pritraktis nur rekoni la
kredantojn el la miskredantoj, nomi la
kontraûulojn sendiaj, kaj pereigi ilin kaj
tenadi la homojn en sia flanko. la
regadon akompanis diversaj torturoj kaj
turmentoj.
La Armea situacio de Sasanidoj
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Eta rigardo al oficiala relegio de
Sasanida ŝtato
La oficiala relegio de sasanida ŝtato
estis Zoroastrismo, kiu nia-opinie estis
trovinta ĉefan diferencon kun la
relegio, kiun la Zoroastro mem la irana
profeto alportis-Kio siavice postulas
apartan debaton.
La Zoroastrismo de Sasanida epoko
kiel la mez-epoka kristanismo eklezia,
intervenadis en tutan vivon de la

popolo kaj eniris en ĉiujn angulojn de
la homaj vivoj. Ili ŝanĝadis la leĝojn
kaj relegiajn dekretojn laû siaj deziroj.
La religio de spirituloj obstine subtenis
kaj konfirmis la kategoriojn de la tavolsistemo kaj kontraûi tion estis kalkulata
kiel granda peko. Ili induktis al
popoloj, ke la reĝo estas estaĵo Dia kaj
eterna. La klabo anatema ĉiam estis
levinta super la kapoj de kontraûuloj.
En lastaj tempoj de Sasanidoj pro la
aperinta dubo pri la Zoroastra religio,
du apartaj branĉoj ekaperis en
Z o r oa s tr is m o : Z ar v an id o j ka j
Kjumarsidoj, ke por trakti ilin kaj ties
apero-kialojn oni bezonas apartan
studadon. La tuto de la aferoj kaj
unuiĝo de la monda kaj religia mastroj
kaj kaptigi homojn por atingi al voloj
siaj faris la popolon malpaciencaj kaj
kor-rompitaj. Ili kvazaû atendadis por
iu, ies voĉo aû mesaĝo, kiu komprenus
ilin kiel homoj kaj ĝuigus ilin almenaû
pri etrajtoj.
36
Pli antaûe la strebemaj kontraûstaroj
de Manio (Manikeo), kaj Mazdao estis 21
e lf or m iĝ int a j e n tu te ap ar ta j
cirkonstancoj, kaj tial la ŝtato povis
kontraûbatali ilin rigore, sed kvazaû tiu
ĉi misio estis destinita realiĝi per
islamo. laû la teoriistoj, eĉ se islamo ne
estus aperinta, kristanismo prosperus en
Irano. Islamo aperis ĝuste tiam, kiam
Arabujo estis droninta en krizojn de
idoladorado kaj diseco kaj ne havis
alian alternativon krom adori Dion kaj
fariĝi unueca, kaj precize tiam, kiam
ankaû Irano pro la diversaj problemoj
kaj vasta dekadenco ne povis rezisti
kontrau la arabaj atakoj.

Irano kaj Islamo /اﻳﺮان و اﺳﻼم

La armeo de Sasanidoj estis potenca,
armita kaj ordema, kiun konsistigis
kavaliero kaj infanterio. La kavaliero
estis organizita el nobelaro kaj
aristokratoj, kiuj ne pagis imposton kaj
la infanterio el ordinara popolo kaj
vilaĝanoj. Ĉi tiu ordema kaj potenca
armeo reorganiziĝis en la tempo de
Anuŝirvano* kaj fariĝis pli armita kaj
sukcesigis iranon en diversaj militoj.
La grandegaj militoj de Ĥosro-parviz,
kiu kelktempe disvastigis la teritorion
de la Send-rivero ĝis la Egiptujo, per
tiu armeo realiiĝis. Post la unuaj venkoj
de Ĥosro-parviz, la daûrado de militoj
kaj atakoj, kiuj plu jam fariĝis
ferenezecaj, kaûzis la eluziĝon de la
armeo kaj havis malbonan efikon sur la
spiritojn de la armeanoj. Ili estis jam
mallogitaj kaj malkontentaj. La militoj
kvankam gajnitaj alportis al ili
malvenkon fine, ĉar la infanterio, kiu
konsistis el vilaĝanoj kaj ordinaraj
popolanoj kaj estis la korpo de la
armeo, krom la militservoj ili pagis la
imposton kaj estis ankaû implikitaj en
la soci- tavolaj premadoj, estante for de
sia vivo kaj laboro, ricevis nenian
porcion kaj salajron, do, kiel ili povus
subteni la ŝtaton, kiu melkis ilin kaj
profitis de iliaj servoj sen estigante
avantaĝn al ili? Do, ili perdis la emon
de rezistado kaj en la tempo de arabaj
atakoj eĉ disdonado de mono inter ili
ne persvadis ilin al batalo, Ĉar sprito
dumlonge lacigita kaj frakasita ne
ripareblas per tuja kuracado.

La atako de Arabaj muzulmanoj al
Irano
En la komenco de is lamo, kiam
araboj alfrontis al irananoj de Sasanida
periodo, ili male de Irano kio spertis
krizajn politikojn, ĝuis fortikan kaj
c entralizitan ŝ taton en Madineo
(Medino) kun viglaj soldatoj plenN-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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motivaj. Ili anstataû la iranaj kredaj
krizoj havis firman kredon kaj unuecan
religion. Eĉ la malmultaj armiloj kaj
ekipaĵoj al ili estis avantaĝo por pli
facile plenumi la milit- kaj forkurmanieron antaû la pezaj armeanoj
Sasanidaj.
La atakoj de araboj havis multajn
kialojn. eble la leteroj senditaj de la
profeto en sia vivo al ĉefoj de diversaj
landoj indikis, ke la islama religio estas
monda religio kaj li havas mision
disvastigan kaj eblas ke arabaj motivoj
por ekmovi al Irano estis plenumi la
volon de la profeto. Laû la administra
vidpunkto de la kalifo, la atako al
najbaraj landoj kiel Irano eblus
malhelpi la arabojn de sendiiĝo kaj
malkonsentiĝo. Aliflanke la pliiĝo de
muzulmanaj numbroj en Arabujo kaj
ilia senlaboreco povus okazigi multajn
daĝerojn inter la ĵus naskita islamo, do,
la danĝero devus es ti iamaniere
trans lok ita eks teren. Ankaû la
disvastigo de is lamo kaj monoteismo
povus esti unu el la kaûzoj de la atako,
ĉar kiam la homo atingas al nova kredo
laû si perfekta, volas altiri ankaû la
aliajn kaj entute estas naïve pretervidi
la ekonomiajn kialojn, povrecon kaj
malsaton de araboj kaj la penson pri la
akirado de la trofeoj.
Do, sekve de la faktoroj numbritaj
pri irana situacio, t.e.: “La kriza
politika situacio, ekonomia dekadenco,
finacaj premadoj, kriza socio, tavola
kasto, la kreda krizo kaj dissplitiĝo de
la relegio, malmulta aparta grupo
monopoliganto, la armeo kaj korpuso
laca, eluzita kaj trista pri la milito, kaj
popoloj malkontentaj kaj maltrankvilaj
pri la ŝtato” ni pravigu al Sasanida ŝtato
facile disfali antaû la araboj. Eblas, ke
se anstataû araboj aliaj atakus, ankoraû
la sasanida ŝtato disfalus. Laû unu el la
historiistoj:” La sasanida ŝtato similis al
la mortinta Solejmano (Salomono)
apoginta al bastono sia kaj nur skueto
sufiĉis renversigi lin (ĝin).
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

Ne la tuta muzulmanaro kaj
atakantoj aliris al Irano por disvastigi
islamon, kompreneble la grupoj, kiuj
unuafoje venis, vere celis tion sed,
kelkaj aliaj araboj forrabistaj por facila
rabado sin enmiksis en la atakantojn kaj
ĝuis el venkaj fruktoj sennumbraj.
Laû la interpretoj menciitaj, Fakte
Irano ne rezistis aû ne povis rezisti
antaû la arabaj atakoj kaj en kelkaj
lokoj venkiĝis per milito kaj masakro
kaj en kelkaj per paco kaj negocado,
sed kelkaj regionoj de la lando kiel la
nordo de Irano tre malfrue ĉirkaû la 2a
aû eĉ 3a arcentoj post la heĝiro estis
venkitaj.
La islamo de irano
Pos t la venko de Irano fare
muzulmanoj, la irananoj ne unu-foje,
sed iom post iom akceptis islamon.
Nature kelkaj premate en milito
muzulmaniĝis, kies nombroj estis
malmultaj kaj grupoj el altaj tavoloj por
gardi siajn profitojn kaj ne perdi ilin
akompanis la muzulmanojn. En
konkerado de la urboj, muzulmanoj
unue alvokis la popolojn al islamaniĝo
kaj poste (se ili tion ne akceptis) al
pagado de ĝezjeo(impos to, kion
kredantaj neislamanoj devas pagi al la
islama ŝtato, en kiu ili loĝas) kaj fine
(se ili ne akceptis pagi tion)al batalo.
Do, la afero ne estis tiel, ke ĉiuj homoj
perforte is lamaniĝu, ĉar la fontoj
indikas pri la plu-ekzistado de sanktaj
fajrejoj antikvaj (de zoroastranoj) kun
multe da klientaro en la 2a kaj 3a
heĝiraj jarcentoj en diversaj regionoj de
la lando.
La kialon de muzulmaniĝo de iranoj
oni devas priserĉi en islamo mem kaj
en la internaj problemoj de Zoroastra
religio mem. La Zoroastro de Sasanida
epoko eble povis esti kontentiga en la
komencaj periodoj de la regado de
sasanidoj, sed post pasado de la jaroj
pro la popola renkotiĝo kun la pensoj
de kris tano j, judo j, budd is to j,
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en Sasanida epoko, kiu la superecon
vidis en materia ĝuado).
Laû kelkaj, irananoj por forkuri el
pagado de ĝezjeo, muslulmaniĝis. Tio
ne estas ĝusta, ĉar islamaniĝinte ili
devus pagi duopan imposton, tio estas
Zakaton* kaj Ĥomson*. do, anstataû
unu forpago, du forpagojn ili devus
pag i, do la realan kia lon de
muzulmaniĝo de irananoj oni devas
serĉi en menciitaj sociaj kaj pensaj
kondiĉoj.
Ĉiu-kaze, irananoj post la akcepto de
islamo fariĝis muzulmanoj stabilaj kaj
seriozaj kaj liveris pli da servoj ol la
araboj al islamo kaj havis grandan
rolon en fondado de brila is lama
c ivilizac io. Pli ol duono de la
sciensistoj de la islama periodo estas el
Irano kaj per rigardo sincera kaj justa,
ni vidas, ke la nivelo de scienco kaj ties
disvatiĝo neniel kompareblas kun la
antaû-islama erao kaj tio montras, ke
plimulto da popoloj muzulmaniĝis 34
memvole, ĉar kiam oni kredas sub la
perforto, neniam okupas sin servi al la 23
religio kaj oni ne devanc as la
alportintojn de la religio. Ekzistas
tradicio de la profeto-kio malgraû la
ĝusteco aû malĝusteco-ŝajnas interesa:
li diris al siaj kunuloj: “Mi vidas tagon,
kiam tiuj ĉi irananoj batalos kontraû vi
por muzulmanigi vin.”
Irano kaj Islamo /اﻳﺮان و اﺳﻼم

maniĥeanoj, mazdaoj kaj filozofiaj
id e o j e s t iĝ is ŝ a nĝ o e n ilia j
pensmanieroj. La dualismo rezulte de
ada konflikto inter Ahura-Mazdao kaj
Ahrimano (satano) pliigis la mensan
disecon de la popolo. Kelkaj por
transformi la dualecon al unueco fondis
la branĉ on de Zarvan is mo aû
Zarvanidoj. Laû tio la Zarvano, la Dio
eterna estas la patro de Ahura kaj
Ahrimano. Pli poste pro la duboj pri tiu
religio aperis alia religio nome
Kiumarsismo aû Kiumarsidoj. Entute
tiuj ĉi diskutoj postulas teknikajn kaj
implikitajn debatojn. Konc ize oni
povas diri, tiuj ĉi religiaj branĉiĝoj
indikas pri la kredaj krizoj, kiuj ne
harmonias kun la evoluintaj kaj
progresintaj pensoj de la popolo.
Male kiam venis islamo kaj la popolo
konatiĝis kun tio, ties Dio havis tiujn ĉi
specifojn:
”Estis ĉio pova, ne havis rivalon rezisti
antaû li kaj batali kontraû li, ne estis
naskita kaj ne estis naskinta, ne
aûskultis nur al paroloj de sprituloj,
religiuloj kaj reĝoj, sed atentis al ĉiuj
homoj kaj antaû ĉiu demando-signo
havis indan respondon, do, Allah
anstatavis Ahuraon kaj Zarvanon..
La originala islamo kaj ne tio, kio
poste fariĝis ornamita kaj eltranĉita kaj
ilo en la manoj de la regantoj dispotaj,
havis mesaĝon pri la egaleco kaj
kontraûis ĉian tavolan diskriminacion
kaj ĉiuj homoj de reĝo ĝis la servistoj
kaj simplaj vilaĝanoj egalis ĉe tio kaj
tio por irananoj, kiuj dum jarcentoj
estis implikitaj en tavola premateco
estis tre stranga kaj interesa, ke alvenis
relegio, kiu egalestigas ilin kun la
imperiestro.
La ordonoj de originala islamo,
ma lper mes is la t ira nec o n ka j
rekomendis la donacon, egalecon kaj
antaûenigis kulturon por kolopodi al
edukado kaj lernado al ĉiuj tavoloj de
la socio (pretervidante la tavolan kaj
materian superecon male de Zoroastriso

(1) Fama reĝo sasanida
(2) Zakato: Almozo
(3) Ĥomso: Kvinono de la imposto
Fonto :
SOLTANI. R. eslam va iranian (Islamo
kaj Irananoj) Negahe tazeh, literatura,
kultura, arta sezon-letero, numero 20
kaj 21 vintro 1380 kaj printempo 1381
eldonita en Beheshti universitato.
Tradukis: M.Fahmi
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Soltanieh Aliĝis la
UNESKO-Liston de
En sia sesio en Durban, SudAfriko, Monda Heredaĵo Komitato aprobis inkluzivi
Soltanieh kupolon kiel la sepa Irana ejo en la listo de monda heredaĵo.

33
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Tehrano -Julio 15 2005(CHN)Soltanieh kupolo , la plej granda el tiaj
konstruaĵoj en la mondo kiu estas farita
el briko, estis aprobita esti registrita sur
la UNESKO listo de Monda Heredaĵo
hodiaŭ. Ĉi tiu decido estis farita en la
hodiaŭa (Vendredo) sesio de Monda
Heredaĵo Komitato renkontiĝo. Tiele la
kupolo fariĝis la sepan Iranan ejon
registrita sur la listo de UNESKO
Monda Heredaĵo.
”Gajnninte la ple j parto de
voĉdonoj post la livero de ICOMUS
s pe rt u la
raporto
sur
S olt anieh
dosiero, ĉi tiu
antikva Irana
kupolo estis
lokita sur la
lis t o
de
UN ES KO
M o n d a
Heredaĵo en la
hodiaŭa sesio
de la Monda
Her edaĵo
Kom itato
r e n k o n t iĝ o ,
k iu
es t is
dediĉ ita
al
registriĝo de
N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006

nomita antikvaj kaj arkeologiaj ejoj kaj
objektoj s ur la listo de Monda
Heredaĵo,” diris Ahmad Ĝalali, la Irana
Ambasadoro al UNESKO.
”Soltanieh estas la simbolo de unu
el la plej gloraj periodoj de Irana
historio,” aldonis Ĝalali, “kaj ĝia
registriĝo sur la monda heredaĵo listo
konfirmas ĝian internacian gravecon.”
Soltanieh kupolo kun alteco kiu
superas 54 metroj estas unu el la plej
mirindaj pecoj de arkitekturo de
“Ilĥanida” (Mongolo dinastio regita

Foto: M . R. Torabi
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Iranon) epoko. La konstruado de ĉi tiu
antikva monumento kiu estas situita 30
kilometroj for de Zanĝano, provinca
ĉefurbo en okcidente de Irano, datiĝas
ekde 700 jaroj antaŭe. Ĉi tiu kupolo
kun sia ok-angula bazo, ravega kahela
laboro, kaj imponega arkitekturo estas
unu el la plej unikaj ekzemploj de
Islama arkitekturo.
Soltanieh estas la plej grava ekzemplo
de Ilĥanida arkitekturo, kiu verŝajne
influis la arkitekturon de multaj aliaj
historiaj konstruaĵoj en Irano,” diris
Sejjed Mohammad Beheŝti, la vicdirektoro de Irana Kultura Heredaĵo kaj
Turisma Organizo Esplor-Centro, “ĉi
tiu kupolo estas la plej granda en la
mondo kiu estas farita el briko kaj pri
ĝia alteco estas la tria plej alta inter
similaj en la mondo.”
Li indikis, “Registriĝon de Iranaj
ejoj montras la gravecon de la rolo de
ĉi tiu lando en la internacia kunteksto.”
Post la registriĝo de Soltanieh sur la
Monda Heredaĵo listo, la prezidanto de
Monda Heredaĵo Centro, Francesco
Bandarin, kaj Muniro Buŝ enaki,
UNESKO kultura vicdirektoro gratulis
la Iranan delegacion aparte.
Antaŭ ĉi tiuj renkontiĝoj, en lia
vizito al Irano lastan februaron,
Buŝenaki priskribis la kondiĉon de
Soltanieh dosiero por registriĝo kiel
“Favora”.
Li asertis, “la Irana parto transdonis
kompletan dosieron pri ĉi tiu ejo kaj
estas tre neverŝajna ke la registriĝproc edo de Soltanieh havus iun
malhelpon.”
Soltanieh kupolo estas la sepa Irana
ejo kiu estas registrita en la listo de
Monda Heredaĵo post Naqŝ’e Ĝahan
Palaco, Perspoliso, Ĉoĝa Zanbil zigorat
(ofta formo de mult-tavola templo en

antikva Elamo), Taĥt’e Solejman,
Pasargado, kaj Arg’e Bam (Bam
citadelo). Estante agnoskita per la
Monda Heredaĵo Komitato, kiu traktas
kaj prizorgas la registriĝo sur UNESKO
listo de Monda Heredaĵo, metos la ejon
sub protekto kaj konservo de preskaŭ
ĉiuj landoj tutmonda.
La 29-a ĉiujaraj renkontiĝoj de
Monda Heredaĵo Komitato komencis
dimanĉon (Julion 10) en Durban,
SudAfriko, kaj daŭris ĝis sekvanta
Dimanĉo (Julio 17). pli ol 700 spertuloj
de proksimume 180 landoj ĉeestis ĉi
tiuj renkontiĝoj kiuj celas decidi pri la
registriĝo de 42 historia, natura, kaj
miksaj ejoj sur la listo de Monda
Heredaĵo. Cetere, la supre menciita
komitato estas respondeca stud(ad)i la
kazon kaj kondiĉon de en-danĝera
Monda Heredaĵo dum ĉi tiuj
32
renkontiĝoj kaj decidi pri ili sekve.
Aktuale 788 ejoj estas registritaj 25
sur la listo el kiuj 611 ejoj estas
kulturaj, 154 estas naturaj, kaj 23 ejoj
estas miksitaj.
UNESKO 1973 konvencio por
kultura kaj natura heredaĵo protekto
kun 178 membroŝtatoj estas unu la
p le j d is v as t iĝ int a j int er nac ia j
konvencio. La membroŝtatoj de ĉi tiu
konvencio estas respondecaj protekti
kaj konservi mondajn heredaĵojn ejojn
kaj objektojn kaj ankaŭ siaj propraj
naciaj kaj regionaj kulturaj kaj naturaj
ejoj.
En la ĉijara renkontiĝo, Sejjed
Mohammad Beheŝti, la estro de Irana
Kultura Heredaĵo kaj Turisma Organizo
Esploro(j) Centro, prezidis la Iranan
delegacion kiu konsistis el spertuloj kaj
res pondeculoj de Irana Kultura
Heredaĵo Organizo.

N-ro: 13&14 Aŭtuno 2005 / Vintro 2006
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La 4a Azia Kongreso
Razen Menandhar - Nepalo
Preparo
Azia Kongreso estis nia revo, kaj ankaŭ mia.
Post kiam Bharat revenis el Koreio, kun la
granda respondeco, mi multe ekscitiĝis. Iam
mi pensis ke ni eble ne povos ĉar mi sciis ke
mankas eĉ parolantoj, do denove venas alia
penso por plenumigi la vakon - ne, ni havas
sufiĉe da laborantoj kaj ni ankaŭ povas kreski
novajn esperantistojn dum du jaroj.
Ni devas danki al Kim Yong Jin kiu de
Koreio multe helpis nin kaj ankaŭ kuraĝigis
nin. Li luis luksan ĉambron ĉe Thamel por ke
ni daŭre laboru. Venis vizaĝoj en la oficejoj
kiuj ne daŭre laboris dum la preparperiodo.
M i sicias ke estis nur malmulte da homoj kiuj
laboradis kaj ili certe multe laboris.
La atendo finiĝis kiam la dato finfine
alvenis. Same kiel nepala kutimo, Nepala
Esperanto-Asocio (NespA) faris Lokan
Kongresan Komitaton kun pli ol 20 da
membroj kaj denove “laborgrupo” estis kreita
ĉar la NespA komprenis ke labori kun tiom
granda teamo estis malfacila. M i ĝojis ke min
donis respondeco propagandi - tion mi certe
volis fari.
Tagoj pasis; semajnoj, monatoj kaj eĉ
jaroj pasis. Sed la laborrapideco estis same.
Interese, dum kunvenoj, almenaŭ tiuj en kiuj
mi partoprenis, ne okazis novajn gravajn
decidojn. Oni dum horoj diskutis pri iu temo
sed sen rezulto. Dio donis al ni du orelojn kaj
unu buŝon sed en LKK, Bharat kaj M ukunda
nur povas diri kaj tute ne aŭskulti. M i estas
silentema sed venis kelkaj homoj kiu ankoraŭ
havas energion kritiki kaj esperi pli belan
estonton - ili preskaŭ batalis sed la oreloj nur
aŭskulti aŭ, kiel nepala proverbo diras aŭskultis per unu orelo kaj forĵetis per alia.
M i memoras, Hori Yasuo venis al Nepalo
dum Himalaja Renkontiĝo kaj preskaŭ detale
preparis la ĉiutagajn programojn. Sed la
diskuto pri tio neniam finis (kaj daŭris ĝis la
komenco de la kongerso mem) kaj pli
interese, oni tre volis diskuti pri manĝaĵo kaj
loĝado en hoteloj por “turistoj” sed ne pri
temoj sur kiuj oni kongresu.
Kiel Dio volis, okazis nenomita puĉo en
Nepalo
kaj
sekvis
rompiĝo
de
telefonkontakto. M i povas imagi ke KAEM
kaj aliaj aliĝintoj timegis pro tio kaj tuj volis
ke oni nuligu la kongreson (aŭ almenaŭ
prokrastu). NEspA mem ne povis decidi kion
fari kaj KAEM ĝustatempe prokrastis.
Nepalanoj eĉ ne havis senton - ĉu konsenti aŭ
diri ke Nepalo tute taŭgas okazigi la
kongreson.
Kreiĝis granda ĥaoso post kiam Libera
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Folio donis longan novaĝon pri la prokrasto.
Kiel ĵurnalisto, tio plaĉis al mi sed kiel LKKano, mi trovis ke ĝi troigis la novaĵon.
Antaŭkongreso
Alvenes la tagon de la planita Azia Kongreso
kaj ankaŭ atingis al Nepalo tiuj kiuj aliĝis al la
AK kaj ne volis aŭ ne povis nuligi iliajn
vojaĝojn al Nepalo. Kelkaj el ili eĉ diris ke ili
venis malgraŭ la protesto de la ŝtato kaj ankaŭ
de siaj familianoj. Ege interese. Estis pli ol 20
kaj mi inter ili konis Franziskan, M iĉikon kaj
aliajn.
Kongreso okazis – mi ne estis certa ĉu estis
vera aŭ antaŭigita. Plej parte ili babilis pri la
“sukceso de kongreso” dum la kongreso kaj
ne temis pri io. La organizanto petis al
partoprenantoj paroli pri la kongreso kaj ili ne
havis vortojn. Ili ankaŭ kantis en nepala
lingvo kaj iomete dancis. Sed tie mankis
Esperanteco – ili ne povis diskuti pri
Espearnto- movado ĝenerale, nek povis ili
diskuti pri la movado en Azio aŭ Nepalo.
Venis aferoj pri religio kaj lingvoj do mi ne
povis plu resti silenta. M i volis klarigi kiel la
granda grupo trudas malgrandajn grupojn. Kaj
preskaŭ alvenis bataleto inter nepalanoj – mi
diris ke aliaj lingovj ne rajtas ekzisti en
registaro kaj M ukunda protestis, dirante ke
“ili” ankaŭ “rajtas” instrui sian lingvon en
lernejoj. Pli ol tio, mi multe esperis ke oni
diskutu pri kaj ideologiaj kaj praktikaj temoj –
ekz, komerco, politiko, religio, socio, homaj
rajtoj, reto, UEA ktp. Sed mi nur povis aŭdi
iomete pri M onda Turismo.
Azia Kongreso
Venis tempo por la prokrastita Azia Kongrso
mem. Okazis LKK-kunvenoj sed tute freneze.
Unu tagon, mi vizitis LKK-oficejon je 12.00
sabate kaj poste Bharat diris al mi – “Vi povas
veni je la 3.00 se vi volas, okazos la LKKkunveno.”
Nur antaŭ unu semajno, Bharat parolis pri
la Kongresa Libro al mi kaj mi akceptis la
respondeco de ĝia eldono. M i certe diris ke
povus esti pli bone se iu alia laborus. Bharat
donis al mi la materialon por prepari la
Kongeran Libron. M i kunportis ĝin, pensante
ke li laboras tuttage; li devas fari ion por ĝi.
Sed ho ve !; kiam mi malfermis la disketon,
mi vidis ke nur estis salutmesaĝoj de Landaj
Asocioj kaj nomlisto de partoprenantoj.
Bone, mi iel verkis, kompilis kaj tradukis
la materialon por ĝi kaj mankis denove ;
finfine ni finis en tri tagojn kaj iris al la
presejo kaj ni miris ke M ukunda jam kompilis
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pli ol 100-paĝan libron. Kaj Bharat tuj diris al
ni ke en la asocio, M ukunda neniam parolis
pri tia afero. Li ankaŭ diris ke kiam ajn oni
eldonas libron nome de la asocio, li aŭ ŝi
devas proponi tion en la estrara kunveno kaj la
estraro decidas ĉu la libro meritas eldono aŭ
ne. Li pravas.
25-a de aŭgusto (ĵaŭdo)
M i estis ĉe la halo antaŭ
komencis. M i salutis al s -ro
venis mia vera ĝojo kiam mi
Doi, s-non Tahira kaj s-ron
jaroj, ili bone konis min.

la akceptado
Hori kaj tiam
ekvidis s -inon
Kido. Post 11

M i petis permeson ke mi elsendu
aktualajn novaĵojn pri la AK per reto. M i jam
faris
blogejon
www.aziakongreso.modblog.com kiu laŭ mi
estas tre taŭga malmultekosta kaj rapida
informdissendilo. M i trovis la permeson. Do
Kongresa Kuriero “M ontejo” kaj la reta
dissendilo estis mia respondeco. M i vidis ke
en LKK-oficejo en la hotelo haveblis
komputilo kun retaliro. M i pensis ke mia
laboro estos tre rapida.
Okazis KAEM Kunsido kun la LKK-anoj. M i
vidis nur kelke da LKK-anoj dum la kunveno.
Hori klarigis ke la inŭgura programo estos
preciza kaj okazos en Esperanto krom prelego
de registara oficisto. La LKK konsistas el 23
membroj, sed mi vidis ke nur kelkaj
partoprenis.
M i demandis pri la deviga prokrasto kiu
parte kaŭzis tiel ke venis malpli multe da
partoprenantoj ol oni komence planis.
Esperanto en Azio iam raportis ke estos 225
kongresanoj – sed ne venis respondo de
KAEM . Eble ili ne volis diskuti pri tiu afero.
Venis nur 40 gesamideanoj el ses landoj kaj
pli ol 60 Nepalanoj aliĝis. 20 estis volontuloj.
Estis Japanoj la plej multe, eble kvar el
Barato, unu el Vjetnamio. Du ĉininoj venis
sed ili ne estis kongersanoj, nur raportistoj. Ne
venis eĉ unusola reperzentanto el Koreio, kie
okazis la pasinta AK kun centoj da
partoprenantoj. Kaj mi ne ankaŭ vidis
reprezentantoj de Irano, Pakistano, Tajlando
kaj aliaj landoj.
Poste venis tempo por bankedo, kie venis
preskaŭ ĉiuj eksterlandaj kongresanoj kaj

kelke da nepalanoj. M i parolis kun Doi kaj
Tahira kaj do alvenis A Giridhar. Li aspektis
pli juna ol mi imagis kaj li parolis tre rapide
kaj ĝuste.
Tahira diris al mi ke la unua numero de
Kongrea Kuriero (M ontejo) devas esti eldonia
dum la unua tago, por ke la kongresanoj havu
imagon pri la programoj aŭ programŝanĝoj.
M i perdis la ŝancon eldoni ĝin. Sekvis
interkona vespero kie oni prezentis kantetojn
aŭ alian artaĵon. De Nepalo, junulinoj
prezentis nepalajn kantojn kaj dancojn.
Nepre estis tre interesa sed mi tre volis
elsendi la plej fruan novaĵon al la reto per la
blogejo. Unue ĝi funkciis sed vespere tion mi
ne povis fari. M i perdis mian partoprenon al la
naica vespero kaj denove ne sukcesis dissendi
la novaĵon.
26-a de aŭgusto (venderdo)
Unuafoje en Nepalo okazis tiel publika
manifestacio de Esperanto surstrate. Estis tre
artifika organizo – kun la armea ĉevalĉaro kaj
ankaŭ la Panchebaja. La preterpasantoj mire
rigardadis al la grupo kaj ankaŭ demandis la
nepalanojn pri kio temis. Kvar kongresanoj,
inkluzive de Hori sidis sur la ĉevalĉaro - la
evento ankaŭ estis honoro por la gravaj
partoprenantoj de la kongreso. Hori esprimis
ke tio estis “grandioza kaj senvorta” organizo,
dum la inaŭgura ceremonio. Ni kongersanoj
trapasis la Reĝan Palacon kun la esperanta
skribaĵoj.
Post tio okazis la “solena” inaŭguro. M inistro
por kulturo Buddhi Raj Bajracharya estis
invitita por tio. Li alvenis duon horo malfrue
(tio estas kutimo en Nepalo). Same kiel ĉiam
okazas en Nepalaj Espearnto eventoj,
M ukunda invitis homojn - ne esperantistojn kiujn li konis. Kaj la programo estis preskaŭ
en nepala lingvo kaj la programmastro Bharat
traduikis gravajn anoncojn en Espernato !
Purna Suresh, la esperntistino el Barato
prezentis dancon je la fino.
M i iris ekstere por fine eldoni la M ontejon
kaj ankaŭ por elmeti fotojn el mia fotilo al la
blogejo. M i ne povis ĉar la fotoj iris al la reto
tre malrapide kaj fuŝis. M i sukcesis iel eldoni
M ontejon, kiu estas la kongresa kuriero.
Post la teda ceremonio estis tempo por teo kaj
oni devis multe atendi por sia vico. Ja estis aro
da homoj. M i ne povis komprenis kial tiom
multe da homoj, kompeneble neesperntisto
estsis invititaj dum la inaŭguro – ĉu por
montri al la eksterlandanoj ke troviĝas tiom
multe da esperantistoj en Nepalo? Dum la
tagmanĝo okazis same.
Fakkunsidoj
Estis la unua tago de kongreso kaj plena je
fankunsidoj. Post tagmanĝo, okzis sep
fakkunsidoj en tri haloj. Estis longaj kaj
mallongaj, estis seriozaj kaj gajaj – sed ĉie
estis partoprenantoj kaj ili ĝuis la kunsidojn.
1. M ukunda Pathik instruis nepalan lingvon al
partoprenantoj; estis kvar aŭ kvin lenrnitoj.
2. Ajit Joshi kaj aliaj junuloj instruis nepalajn
kantojn. Ili kantis “Resham Firiri” kaj la
Baratanoj bone lernis.
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3. Okazis instruado de Esperanto por
komencantoj.
4. Razen M anandhar prelegis pri la evoluo de
la Budhismo kaj ĝia aktuala pozicio en la
naskiĝlando de Budho. Estis pli ol 12 homoj
kaj ili kurioze demandis pri la religio-politiko
de Nepalo.
5. Saiko Tume diskutis pri stato de virinoj en
aziaj landoj dum virina fakkunsido. Nur
Japanio kaj Ĉinio povis paroli pri virinoj en
siaj landoj. M i ne ĉeestis sed mi aŭdis ke eĉ
nepalaj virinoj ne eĉestis. Ili diskutis pri la
graveco de egalaj rajtoj kaj kunlaboro kun la
virinoj.
6. Tahira M asako instruis al progresantoj. Ĉar
miksiĝis komencantinoj, ili ne bone povis
lerni pri pli malfacilaj ekzercoj.
7. Hori Yasuo Hasuo prelegis pri la historio
de Japanio.
27-a de aŭgusto (sabato)
1. M atene komenciĝis la plej grava
fakkunsido pri azia agado – estis frue kaj nur
malmulte da homoj venis. Hori kondukis ĝin.
Esperantistoj de ĉiuj landoj (nome Japanio,
Ĉinio, Vjetnamio, Aǔstralio, kiu helpis
prezenti pri Ĉinio, kaj Nepalo) kiuj okupiĝas
aǔ interesiĝas pri movado partoprenis. Kaj do
estis la plej granda laǔ la nombro de
partoprenantoj ankaǔ – estis ĉirkaŭ 30. Estis
tri-hora kaj komence oni pensis ke estos tro
longa sed poste la tempo mankis kaj oni
rapide iris al la konkludoj. La tri horoj ne
sufiĉis por la diskutado kiu ekscitigis la
partoprenantojn kaj ankaǔ donis sanĉon al ili
lerni pri azia agado.
Estis dividita la kunsido en tri partoj:
a. Dum unua parto estis pri movadaj aferoj.
La reprezentantoj prezentis
koncizajn
raportojn pri la situacio de la Esperantomovado en siaj landoj. M i lernis ke en Japanio
kaj Ĉinio, maljunuloj abundas sed en aliaj
landoj junuloj kresas. Kvankam Esperanto
venis ĉirkaǔ antaǔ unu jarcento almenaǔ en
kelke da aziaj landoj, la evoluo de ĝi estis ne
kontentiga en multaj alaj landoj (krom Japanio
kaj Ĉinio). La partoprenantoj diris ke la
evoluo en tiuj aliaj landoj, ne tuŝita antaǔ
longe, nun kreskas rapide.
b. Poste oni diskutis pri la movadaj aferoj
laǔteme.
i. Oni parolis pri sia Esperanto-oficejo. La
landoj pli malpli mankas stabilajn oficejon kaj
opinias ke la movado ne firme antaǔen iras
sen propra oficejo.
ii. Kotizo-koleltado ja estas grava afero sen
kio la landa asocio ne povas glate funkcii.
Nature, oni ne mem kun intereso pagas ĝin
sed devas esti lerte kolektita kaj samtempe
devas esti klara kie la monon estas uzata.
Eldono de organo povas esti efika metodo por
kolekti kotizon.
iii. Ĉiuj landoj ofte-malofte instruas
Esperanton kaj ofte okazas tiel ke komence
multaj homoj lernas ĝin kaj ĉesas uzi ĝin
poste. Koresponda instruado kaj perretaj
kursoj ankaǔ estas fruktodona metodo
nuntempe, laǔ la partoprenantoj. Venis Chol
Nath el Nepalo por prezenti pri la instruado de
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Espeanto, mirinde !
iv. Lernolibro kaj vortaro estas gravaj
materialoj por kursoj. En ĉiuj landoj troviĝas
lernolibroj (Barato jam havas en kelkaj
lingvoj) ; nur mankas vortaro en kelkaj. Temis
pri la Nepali-Espernto vortaro kaj Razen
M anandhar transdonis manuskripton de la
vortaro kion li kompilis al M ukunda Pathik, la
prezidanto de Nepala Esperanto-Asocio. Hori
tuj promesis ke KAEM subtenos ĝian
eldonon.
v. Organo estas ne nur ilo por kolekti la
kotizon sed ankaǔ la disinformilo pri la agadoj
de la asocio. Ĉiuj landoj ja havas sian
organon/bultenon sed kelkaj ne estas regula.
En Ĉinio kaj Vjetnamio la ŝtatoj subenis
Esperanto-bultenon sed poste ĉesis. En ĉiuj
landoj, dissendo pli malfacilas kaj kostas
multe ol eldonado. Pro tio, oni nuntempe
preferas retan version de la eldonaĵoj. Bharato
raportis ke ret-rondo estas efika metodo
dissendi informojn kiu povas ludi la rolon de
organo kaj ĝi jam anstataŭigis ilia paperan
organon “La Fenestro”. M i volis paroli pri nia
retrondo “nepalesperanto” sed Bharat klarigis
ke Nepalo ne havas tion! Kaj mi diris ke mi
laboris por “M ontejo” de 1992 ĝis 1994 kaj
poste multaj homoj venis por labori sur ĝi kaj
mi ĉesis.
vi. Diskutado pri aktiveco de junuloj estis
grava sed mankis tempo por serioze kaj detale
paroli pri tio. Ĉiuj landoj konsentis ke alveno
de junuloj al la movado gravas. Oni penis pri
devesaj metodoj allogi ilin je lernado de
Esperanto kaj ankaǔ movadigi ilin.
c. Esperanto en Azio : Hori Jasuo enkondukis
pri la organo de KAEM , “Esperanto en Azio”.
Ĝi estas sendata al pli ol 350 geesperantistoj
kaj asocioj de aziaj kaj aliaj landoj per poŝto
kaj estas tute senpaga, dank’ al afablaj
subtenantoj. La organo helpas esperantistojn
je interkonado kaj intersanĝo de spertoj kaj
opinioj. Kaj, ĝi ankaǔ funkcias kiel organo de
propraj landoj por tiuj kiuj mankas organo.
. Projektoj de KAEM : KAEM , krom aliaj
projektoj, helpas aziajn junulojn je aliĝo al
UEA. Tio rezulatas je plimulto de aktivuloj en
aziaj landoj. Strange, venis subite Bharat kaj
manĝentile diris ke pli ol unu persono de ĉiu
lando ne devas membriĝi tiel.
2. Junuloj instruis al kelkaj eksterlandanoj
nepalan dancon.
3. Doi daŭre instruis al komencantoj.
4. Junuloj prelegis pri sia agado.
Okazis duontagaj ekskursoj al la palacplaco
de Patan, Pashupati kaj Boudha. M i revenis
dum la vespermanĝo. M i hazarde iris al alia
ĉambro kiu estis por voluntuloj. Tiom multe
da nekonataj vizaĝoj ! Ili manĝaĉis kvazaŭ
neniam havis manĝon en sia vivo. M i poste
komprenis ke estis alia manĝejo por
kongresanoj. La manĝejo denove estis
plenplena. La luksa hotelo manĝigis denove al
tiuj homoj kiuj ne konis Esperanton!
La kultura prezentado ‘Nacia Vespero’
estis bone – eble neforgesinda vespero por
ĉiuj partoprenantoj. Prezentiĝis dekoj da
dancoj, gajaj kaj kolorplenaj, dum la kultura
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programo. Plejparte, la prezantado estis farita
de la junaj geesperantistoj mem. Ankaǔ venis
profesiaj muzikistoj kaj dancistoj. Antaǔ la
fino, multaj eksterlandaj partoprenantoj ankaŭ
ĝuante dancis kune kun la Nepalaj artistoesperantistoj.
28-a de aŭgusto (dimanĉo)
Fakkunsidoj darŭris ankaŭ dimanĉe. Okazis
fakkunsidoj pri Origami, jogo kaj denove
daŭris instruado al komencantoj.
1.Origami estis praktike interesa kunsido.
M ultaj komencantoj vidis la paperojn kaj
imagis diversajn objektojn sur ĝi kaj per gvido
de Saiki Akira, ili sukcese faris. Formo de
Gruo estis ilia ekzerco kaj ankaŭ estis la plej
antikva praktiko de Origamio. M i tre volis
ĉeesti sed ne povis iri pro mia laboro por
M ontejo.
2. M ukunda Pathik instruis la ĉeestantoj pri
Jogo. M i ne ĉeestis sed mi vidis ke estis
proksimume dek ĉeestantoj.
3. Pli ol ĉio, okazis grava kunsido pri
Esperanto-instruo. Instruado de Esperanto
estas la fundamento de movado sed ĝi ne estas
tiom facila – kurso-gvidantoj de ĉiuj landoj
ĉiam frontas aron da problemoj aŭ
malfacilaĵojn dum kaj post la kursoj. Estis tio
gividita de Isino M asajo kun helpo de aliaj
geesperantistoj. Venis ĉeestantoj el ĉiuj landoj
por diskuti pri plibonigo de kurso-gvidado en
siaj landoj – en tute estis pli ol 20 inkluzive de
kelkaj junuloj kiuj ankoraŭ ne gvidis kursojn.
La kunsido donis ŝancon al ĉeestantoj prezenti
siajn asocian aŭ personan spertojn pri kursoaranĝado. La instruistoj kaj instruintoj parolis
pri la praktikaj problemoj kiujn ili frontis dum
instruado.
La plej unua problemo kion ĉiuj vidis,
estis altiri lernontojn. La mondo ja
moderniĝas kaj alkaŭ samtempe materialiĝas
do homoj ne elspezas tempon en tiuj lokoj aŭ
flankoj kie mankas ebleco gajni monon. Uzi la
ŝancon kiel skolta renkontiĝo povas esti unu
el la solvoj. Kaj, por instruado, permesoj de
lernejestro
kaj registaro
ktp
ankaŭ
malkuraĝigas la instruistojn. Alie, se
instruistoj lernas Esperanton, la ŝanĉo
duobliĝas ke ili iam povos instrui ĝi al siajn
gestudentoj. Kaj alia malfacilaĵo estas tiu ke la
gelernantojn facile lernas bazan nivelon – ili
bone komprenas la fundamenton sed kiam ili
progresas, ili ekvidas multajn malfacilaĵojn
kaj finfine ili malaperas. Troviĝas multaj lerno
-libroj kaj lego-libroj sed restas tiam problemo
pri elektado. Ne ĉiuj instrumaterialoj estas
bonkvalitaj kaj aliflanke la sama materialo
povas esti bona kaj malbona al du grupoj.
Kune la ĉeestantoj konkludis ke devas
estis bonkvalita lerno-libro kaj patienca
instruisto kaj samptepe bezonatas helpoj de
landaj asocioj kaj ankaŭ aliaj sociaj
organizaĵoj. De tempo al tempo, okazas bonaj
kursoj far eksterlandaj instruistoj anstataŭ la
lokaj. Kaj tiuj landoj kiuj havas sufiĉe da
instrumaterialoj povas donaci iom al la aliaj
kun malfortaj movadoj, kondiĉe ke la
materialoj estu bone uzataj.
4. Instuado al komencantoj darŭris ankaŭ

hodiaŭ. Doi daŭre instruis kaj hodiaŭ ŝi ankaŭ
iomete klarigis pri la Esperanto, Esperantomovado, UK kaj Jokohama UK.
6. F-ino Apsana Giri prelegis pri botaniko de
Nepalo al ses homoj.
7. Kaj Aliflanke estis longa sed same interesa
fakkunsido pri Barato “Bunta M ozaiko”.
Ranga, Giridhar, Venkatesh kaj Abdul en siaj
vicoj klarigis diversajn flankojn de la vasta
sudazia lando kun tiom riĉa kulturo kaj
naturo.
Okazis duan ekkurson – al Svajambhu,
palacplado de Katmando kaj Bhaktapuro.
29-a de aŭgusto (lundo)
Jen venis al fino. M atene okazis fakkunsidoj
pri Pasporta servo kaj Ajurveda.
1. La fakkunsido pri Pasporta Servo estis
interse - multaj partoprenantoj prelegis pri siaj
spertoj kun gastoj kaj kiel gastoj en diversaj
landoj. Venis temoj pri la reto de gastigantoj,
plezuro de gastigado, decaj kaj maldecaj
gastoj, mono por la gastoj kaj ankaŭ
gastolibroj. M i diris ke troviĝas tiaj gastoj kiuj
lasas hejmon sen informo kaj denove alvenas
nokte por dormi. Aŭ ankau troviĝas tiaj kiu
perdas biciklon de gastiganto kaj ne volus aĉti
aŭ kiu ĵetas ŝtonon al najbaro de gastiganto.
2. Instruado al komencantoj daŭris.
3. Ranga prezentis detalan prelegon pri
Ajurveda.
M i havis ŝancon donaci la kopioj de “The
Himalayan Times” en kiu mi aperigis novaĵon
pri la Azia Kongreso. M i havis ŝancon paroli
kun M irinda pri Esperanto-ĵurnalismo.
M irinda kaj Ĝoja estis du esperantistinoj kiuj
venis el Ĉinio nur por raporti pri la kongreso
por Ĉina Radio. Estis tiel agrable ke ili kaj
ĝuas Esperanton kaj laboras. M i revas tian
laboron, kiu permesas min pensi pri
Esperanto. Kaj, pli ol tio mi s incere dankas
homojn kiel ili kiuj laboras por la movado
centoble plimulte ol tiuj kiuj sin nomas
aktivuloj. Nia movado perdos signifon se ni
ne povos disinformi pri ĝi al samideanoj de
aliaj patoj de la mondo. Ni devas saluti ilin.
M i tre bedaŭris ke mi ne povos ĉeesti
dum la fermo. Fatke lundo estas mia feria tago
sed la ĉefo ne volis ke mi ĉeestu en la
Esperanto-kongreso kaj vokis al mi ke mi
laboru en tiu tago. Ĉefoj estsa ĉefoj – mi devis
obei.
Vespere mi aŭdis ke la fermo ankaŭ estis
tiel enua kiel estis la malfermo. Estis bone ke
Japanoj au JEI donacis monon por la LKK por
bilanci la malprofiton. Dankon ! Kaj,
M ukunda kunportis liajn sekretajn librojn mezgrada lernolibro kaj libro pri Esperantomovado.
Ĉiuj rajtas verki Esperanto-librojn. Sed
mi forte opinias ke kiam la Asocio eldonas
ion, almenaŭ la estraranoj devas scii ke la
libro estas eldonata kaj ili ankaŭ devas diskuti
pri ĝia bezono, signifo ktp. Kiu pagos por ĝi?
KAEM pagis por la unua lerno-libro kaj ĉu
KEAM denove? Aŭ LKK? Aŭ NEspA mem?
Ì
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“…bonŝance venis

”IRANA ESPERANTISTO”,

kiu diversnuance kaj riĉe proksimigas la
kulturon de tiu ĉi fora lando. Jen per prezento
de la materia kulturmonumento de tiu ĉi
lando, granda turisma atrakciaĵo devenanta el
la 10-a jarcento Bam-Citadelo, la plej granda
adoba kontruaĵo en la mondo, kalkulita de
UNESCO al la universala kulturheredaĵo…”
Radio Polonia, Barbara Pietrzak.
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IRANA ESPERANT ISTO

IRANA ESPERANTISTO estas internacia kultura
sezon-magazino sendependa. Legante ĝin vi
povas:
Konatiĝi kaj kun plej grandaj antikvaj persaj
poetoj/mistikuloj ...
Sciiĝi pri gravaj eventoj en Irano, ekz-e en la 5a nro estis pli ol dek paĝoj pri Ŝirin Ebadi,
NobelPacPremiito en 2003.
Lerni pri plej allogaj vidindaj lokoj (historiaj); ĝis
nun …
IRANA ESPERANTISTO aperas ĉiu-sezone sur
56 paĝoj, ĝi estas 29cmx20.5cm, kun koloraj
kovrilpaĝoj, ISSN 1728-6174.
Pliaj informoj pri la magazino, kune kun
enhavtabelo alireblas en:
http://eo.wikipedia.org/wiki/Irana_Esperantisto
Jen informfontoj pri la magazino en la persa:
http://www.sa bzandishan/com ,
http://www.magiran.com/subscription.asp?
mgID=2899

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

Perantoj de
Belgio:
FEL
Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen
PO LLANDO :
Stanislaw Ŝmigielski
Ul. Krasickiego 12/6
PL-47-206 Kedzierzyn-Kozle
USO NO:
Joel Brozovsky
Esperanto-Ligo por Norda Ameriko
1257 Hollis St
Emeryville CA 94608-2514, Usono
Por eventualaj legantoj en Usono: por la jaro
2004, la revuo "Irana Esperantisto" estas
abonebla pere de la abonservo de ELNA (PO
Box 1129, El Cerrito CA 94530, tel +1 510 653
0998, retadreso: elna@esperanto-usa.org,
ttt-ejo: http://www.esperanto-usa.org kaj iru al
"Books & Other Materials" kaj poste al
"Subscriptions").
Tutmonde :
Universala Esperanto-Asocio
Niewe Binnenweg 176,
Rotterdam, Nederlando

Perantoj estas se rĉataj en aliaj landoj!

Abonilo

Familia Nomo:

T elefono:

Aĝo:

E-poŝto:

Sendu la abonilon al la adreso, P.O.Kesto 17765-184, T ehrano, Irano.
E-poŝto: info@sabzandishan.com
Bonan legadon,

Irana Esperantisto
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