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گل.  جھانی است مشکلمحيط زيست يك  یآلودگ ھای  درختی كه در جن

اه !  شود به مای ايراني نيز مربوط است آمازون بريده می انفجار دھشتناك نيروگ
ه مرزھای  قبلاتمی كه چند سال  در چرنوبيل اكراين رخ داد پيامدھايش فقط ب

ز در سال  آن كشور محدود نشد بلكه بنا به گزارشاتی حتی گاو ي دی ن ن ل ھای ھ
 ! ھای بعد دچار مشكالتی حاصل از آن واقعه شدند

ھای طرفدار حفظ محيط زيست احساس خطر  ی پيدايش گروه انگيزه
د  درباره انھدام ونابودی  آينده ا از رون ی بشری بود و اين كه بايد تالش شود ت

ايی  ي م ي واد ش ده از م ن تخريب محيط زيست جلوگيری شود چرا كه طبيعت آك
رای  دست كبت ب اری و ن م ي ی جز ب ساز انسانی و عاری از درخت، محصول

 . ساكنان زمين در پی نخواھد داشت
ديشه ما اگر سوگوار تخريب زمين و نابودی جنگل ی  ھا ھستيم و در ان

رھنگ خريب ف وار ت ا،  چاره جويی برای جبران اشتباھات انجام شده، سوگ ھ
 ! ھای بومی ھم ھستيم تيھا و ھو زبان

انی  - المللی زبان بين ی انديشه         دار حفظ محيط   ھمچون جنبش جھ طرف
 ھای و ضرورت  درك مشاھدات عينی از مشکالت فرا رو  بر مبنای  زيست، که

ر آن ذي ازی  -است   گريزناپ ي ه از ن ت رف رگ عی  ب ي رای  طب اط در   ب ب اد ارت ج اي
گر   تبعيض از ھرگونه  برابر وعاری  ای عرصه انی دي ه زب ه ب باآنانی است ک

ر و   و زبانی  تنوع فرھنگی.  نويسند زنند، می انديشند و می حرف می ذي گريز ناپ
ز  زباني جوامع متنوع انسانی  و  فرھنگی  يكسان سازی ي خريب   ن ھمچون  ت

              .  محيط زيست آثار و عواقب جبران ناپذيری را بدنبال خواھد داشت
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ال از ٢٠٠١سال    ، از طرف سازمان ملل، و در استقب
دن پيشنھاد رئيس جمھورِ  م گوی ت ا  انديشمند ما، سال گفت ھ

ان.   اعالم شده است ي ران ا اي رای م هب اي ی   ی ، م ت خوشوق
ی  است كه دنيا ما را پرچمدار گفتگوی تمدن ا، در فضاي ھ

عاری از تعصب و زورگويی برای رسيدن به درك متقابل 
 .و تفاھم بين المللی بداند

اھميت اين ديدگاه، زمانی ارزشی ويژه يافته است،  
ی  اي گون "  كه در مقابل تئوری ايدئولوگ آمريك ن ي ت ان " ھ
 .ھا تاكيد دارد قرار گرفته است كه بر نزاع وجنگ تمدن

ظار می     ت ن  در دنيايی كه ان ت اف ان ي اي ا پ رفت ب
ھای اتمی و خطر جنگ   دوران جنگ سرد، تھديد سالح

ا اعالم  ا ب ك ري رسد، دولت آم ان ب جديد جھانی نيز به پاي
ی"  پروژه جنگ ستارگان و  ان خود تالش "  نظم نوين جھ

ای  مي ورزد به دور از چشمِ  ي ی دن ن رقيب اصلی خود، يع
ر سوسياليسم، منطقِ  ه   زور و آقايی خود را ب ت ك ان دي جھ

ون تئوری پردازان  . كند ن ه، اک اي روزی دنيای سرم ي از پ
دن م ودی و اضمحالل ت اب طعيت ن ر و ق ھای  تمدن برت

ن حال .  آورند ضعيف سخن به ميان می ي اما درست در چن
می،يك بار ديگر و ھوايی، ات ای خ ن  ، آق ودن اي حط ب ن م

ی از و داشته اعالم را ديدگاه  ان ضرورت ايجاد فضايی جھ
رای  اری ب وان راه ك برای داشتن ديالوگ و گفتگو، به عن
م،  رفع سؤتفاھمات بين المللی و تالش برای رسيدن به تفاھ

اه، .  صحبت به ميان آورده استصلح  و دوستی  دگ ن دي اي
 .ه استجھانی روبرو گرديدپرشور با استقبال خوشبختانه 
ان از جنگ در      ردم جھ را م ال؟ زي چرا استقب

ه ھر روز  ؛اند ی اشكال آن خسته شده ھمه ان ف اگر چه متاس
انا در گوشه ن جھ ر می ،ی از اي ر جنگ ب ي ف زد ن و   خي

و آمريكا و متحدانش  ؛شود گروھی، قصاب گروه ديگر می
ی ه  كه خود آتش بيار خاكستر دشمن د ب ن ت ه ھس ن ري ھای دي

وی  ای محت ھ ب م د و ب دان می شون ي عنوان ناجی وارد م
ردم   اورانيوم خود را بر سر آن ا  م ھ ن ھا می ريزند و نه ت

ھر دو طرف را نابود می كنند، بلكه حتی به سربازان خود 
 .  كنند نيز رحم   نمی

چ كس  مردم جھان ديگر نمی     راي ھي د ب خواھن
د ه.  حق برتری قائل شون ي اد اعالم ف ه م ی ك اي ي ی  در دن

ھا   جھانی حقوق بشر سند و مالك ارزيابی عملكرد دولت
د  وان ه می ت شده است، منطق گفتگو تنھا منطقی است ك
ال  ب ق ت ن است رمز اس اشد و اي مورد پذيرش ھمگانی ب

می ات اي خ اد آق ھ ن ش ي ي از ضرورت .  جھانی از پ ت وق
د، مگر می  ان می آي ي رعايت حقوق بشر صحبت به م

ز اي م د است و وجه ت ن ديشم او از   شود به بشری كه ان
ان آن است  ي ی ب اي وان حيوانات قدرت تفكر، انتخاب و ت

د  ی آزادی انديشه و بيان را نداد؟ ھر كس می اجازه وان ت
گرانا دارای جھان بينی و عقيده  و  ؛ی باشد مستقل از دي

ه ان آزادان ي ا حق ب د ب وان ت اع از آن  ،آن ی بايد ب ه دف ب
ن  برخيزد و اجازه دھد كه ديگران نيز به ھمين سان از اي

ديشه امل ان ع ا حق برخوردار باشند تا در ت رھنگ  ،ھ ف
رای يك .  بشری بتواند به غنا و تعالی دست  يابد ی ب ت وق

رای يك  ه ب فرد می بايست چنين حقی را قائل بود چگون
اين حق را   ھای فرھنگی چندين ھزارساله ملت با پشتوانه

ره حل  ذاك نبايد قائل بود؟ اختالفات را بايد در پاي ميز م
د.  كرد ن وان ت ه ب م ا ھ  بايد فرصت آن را داشت و داد ت

گی  با ويژگیرا ديگران  رھن ا  خودھای فكری و ف ن آش
 . کنند
ان است و   وي زبان خشونت، زبان متعصبان و زورگ

ی اصلی  مردم عادی در شرايط حاكميت اين زبان، بازنده
 .ھستند

ھوف     ن ر زام ت ان  -دك كر زب ت ب ذار و م گ ان ي ن ب
طق و دركی   -اسپرانتو  ن نيز درست بر اساس چنين م

ی ه در آغاز جوان ود ك ه ضرورت  ،از نياز زمان ب ب
ی.  پی برد ھا ھا و ملت گفتگوی تمدن دور از ه ب گفتگوي

ردازی دارانِ   تحريفات و دروغپ م است ي را  ھاي س ظاھ
درت  ع شخصی و ق اف ن ملی، كه ھمه چيز را در پای م

ی ب اه طل زِ  طلبی ھا و ج ي ون آم ی  ھای جن ان رب خود ق
از اقدام به ابداع زبان اسپرانتو.  كنند می ي ن ن ، پاسخ به اي
 .بود

جازه بدھيد كمی به فضای قرن نوزدھم بازگرديم ا   
 .و شرايط اروپای آن زمان را بررسی كنيم

قرن نوزدھم، با ظھور ديكتاتور جديدی كه خود را 
ه به عنوان  ود و ب ا زده ب رانسه ج قالب ف ان ان رم ھ ق

ناپلئون .  سرعت خود را امپراتور اعالم كرد، رقم خورد
ن ي وغ درآوردن سرزم ر ي ه زي ھای   بناپارت، برای ب

ردديگر ه . ، لشکركشی ھای خود را آغاز ك ل ھای  شع
حِ  ،جنگ ات ان ف د و لشکري وردي  سراسر اروپا را در ن

 . ناپلئون تا دروازه ھای مسكو تاختند
ره سنت اما،  ه جزي د او ب با شكست ناپلئون و تبعي

گِ ن ن، ج ل ت ھ اف ي ه ن م ات ا خ وری.  اروپ رات پ ای   ام ھ
ريش وری ات رات پ ون، ھمچون ام ان،   -گوناگ ت جارس م

*ھا اسپرانتو و گفتگوى تمدن  

ان  وي ان و زورگ زبان خشونت، زبان متعصب
ن  ميت اي ط حاك است و مردم عادی در شراي

 .ی اصلی ھستند زبان، بازنده

 غالمرضا آذر ھوشنگ 
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ه روس و  ی امپراتوری تركي وری پ رات پ ی و ام ان م ث ع
ه می  ل د و کردروس، نه تنھا به حكومتھای محلي حم ن

ی ه اراضي  آنھا را به اشغال خود درم ه ب ك ل د، ب آوردن
ز  ي گر ن د دست میتحت اشغال يكدي دن ازي طه  ي ا سل ت

جالب .  برقرار كنند نيزاستعماری خود را براين مناطق 
اين كه ھمه آنھا، جنگ و خونريزی جنايتكارانه خود را 

شوكت و جالل  منافع ملی و گسترشِ  لوای حفظحت ت
ن خاطر  دولت فخيمه ي ه ھم ی خود انجام می دادند و ب

 . لقب قھرمان ملی را برای خود يدك می كشيدند ،نيز
ا،   حاصل اين جنگ زی جز ھ ه چي ودی دست اب ن

ه . بودنجمعی مردم اروپا  ان اش ه و ك ان ا،  آن ی تخريب خ ھ
تصادی و  دی و اق تخريب شھرھا به ھمراه مؤسسات تولي

خی آن اري گی و ت ا و  بناھای فرھن اھ ت ودی روس اب ا، ن ھ
ن جنگ نتيجه مزارع و منابع طبيعی آنھا وم اي حت ا  ی م ھ

ا  ھا و به ھمراه آن، مردمی كه در اين مكان سرزمين.  بود ھ
ر   دست می شدند وه دست ب ،زندگی می كردند وغاز زي  ي

د آن ديگری در می ی به زير سلطه ،مدهنيااين يك در ن ت . رف
شبح ھولناكي سراسر .  نفرت و كينه در اروپا موج می زد

ود ده ب وردي ار .  اروپا را درن ت ا، كش ن آدمكشی ھ اوج اي
بود كه بدست اشرافيت  ١٨٧٢كمونارھای پاريس در سال 

و  ؛فرانسه و در اتحاد با نيروھای اشغالگر اتريش رخ داد
ان  ي ه  م ردی ب ی و ف ات ق نشان داد آنجا كه پای  منافع طب

ا  ،آيد، ديگر منافع ملی و ريخته شدن خون ھموطن می ن مع
ه ب ه  ،و مفھومی ندارد و يك ش ل ب دي ب گر ت ال دشمن اشغ

ھی دست  دوست و ناجی می شود تا قدرت به دست مردم ت
ه  . خودی نيافتد ردار، ب داران زشت ك م ماھيت اين سياست

ه  ه ادام وضوح در مقابل چشمان كساني كه ديگر حاضر ب
وداين دشمنی نبودند روشن شد ا از خود .  ه ب ردم اروپ م

رای چه؟ه پرسيدند ب می و   راستي دشمنی و كينه چرا و ب
 افتند؟ بيديگر کبه جان يبايد آنھا برای چه 

ل درستماركس و يارانش  ي ن دل ي ه ھم ديشه  ،ب ان
رودست ،  ات ف ق ي طب ضرورت اتحاد و دوستی بين الملل

د و     ردن ا را مطرح ك اھ كارگران و كشاورزان و خرده پ
 .را پايه گذاری كردند" بين الملل اول " 

د ان م . دكتر زامنھوف جوان نيز از اين تأثير دور ن
ھای آن زمان  او اگر چه از نظر ايدئولوژيك با كمونيست

ردم  اماخوانی نداشت،  ھم ه م ود ك ده ب ي به اين باور رس
ان  عادی در اين جنگ دگ ازن ا ب ھ ن ر، ت ذي اپ ان ن ھای پاي

ه  زشان ب ه چي م واقعی ھستند كه در زمان شكست، ھ
ی رود و در  ر م گ ال غ ای اش روھ ي ای ن م غ ان ي زم

ه"  ھای  پيروزی ان ی خود، در ازای از دست "  قھرمان
ن  ،شانا دادن انسانيت و انسان دوستی خار كشت ت و به اف

ه " مردم دشمن "  بيرحمانه  ، در نھايت سينه آنھا مزين ب
ه  ا  ب د ت ا می شون د رھ ع يك مدال قالبی می شود و ب

ده و  ی خانواده در تامين معاشِ  ، باز ھمسختی رنج كشي
ها.  خود بكوشند ی تكه پاره شده ن ا ين صح راه  ،ھ ه ھم ب

ن  واقعيت ي زب ي ر ت ت ان دك اك خود از چشم ن ھای دھشت
رد . ماند زامنھوف دور نمی كر می ك اگر  ،او با خود ف

ی واسطه د  ب ن ت وانس  ی مردم كشورھاى  مختلف می ت
ھای سياستمدار خود، با يک ديگر گفتگو كنند، آن  رجاله

ا  ی ب ن رای دشم وقت می فھميدند كه ھيچ دليل منطقی ب
ی را  ت ح و دوس م صل رچ د، پس پ دارن ر ن گ يک دي

انِ  ب ه جنگ طل درت  برخواھند افراشت و جنگ را ب ق
رای   طلب واگذار خواھند كرد و فرياد دعوت آن ھا را ب

د  ن خواھ يك ن ب ی ل ل حفظ دروغين آب و خاك و شرف م
ی خود .  گفت ل چرا كه اشراف فرانسه، معنای  شرف م

روھای  ي ای ن ه پ ه، ب ی ک ان وحفظ آب و خاك را زم
ام  اشغالگر اتريشی ريختند تا آن ي ه ق د ك اری دھ ھا را ي

رانسه  ردم ف ه م ی ب مردم پاريس را درھم بكوبند، بخوب
 .       نشان داده بودند

ن   ي م ب اھ ف ان ت دكتر زامنھوف برای پيدا كردن زب
داع  ،ھا ای برای گفتگوی ميان آن ملل و وسيله كر اب ه ف ب
 : زبانی افتاد كه

ان و   -  ١ ه زم از ب ي رى آن ن ي راگ اشد و ف اده ب س
 .زحمت بسيار نداشته باشد

احساسات متعلق به مردم ھيچ كشوری نباشد تا   -  ٢
 .ناسيوناليستی ديگران را برنيانگيزد

م ون،  تا آن زمان و متاسفانه بايد گفت ھ ن اك ان ت چن
ی كشورھای مسلط زبان  ل ان م شه زب ي م ی ھ بين الملل

ی، .  قدرتمند و استعماری بوده است ال غ رت زمانی زبان پ
سی ي ل گ . زمانی اسپانيولی، زمانی فرانسوی و زمانی ان

ان ن و زب ي ران زم خ اي ج آن،   نگاھی به تاري ھای راي
گر  ی، خود روشن ران عليرغم غنای زبان و فرھنگ اي

ه است ل ان.  اين مسئ صادی،   زب ت وذ اق ف ط، ن ھای مسل
 .دنبال دارنده سياسی و فرھنگی را نيز با خود ب

د،  وي اط می گ دكتر زامنھوف درست در ھمين ارتب
ل  ل ی م دگی داخل اسپرانتو می كوشد بدون آن كه در زن

اشد ه ب د  ،گوناگون دخالتی داشت خواھ ه ب دون آن ك و ب
ه ھای ملی موجود را تحت فشار قرار دھد، امكانی ب زبان

ری  تاآورد می وجود  ي ملل غير ھمگون بتوانند با بھره گ
ي از يك زبان صلحِ  ل ل م ن ال ي ه درك  ،ب دن ب راي رسي ب

د ان خود، تالش ورزن ي ژهه ب.  متقابل و تفاھم در م  ،وي
د  ن ت زاع ھس مللي  كه بر سر زبان مسلط با يكديگر در ن
كسان و  مي توانند  اين زبان را كه احساس و احترامي ي
د رن گي . برابر نسبت به كليه ملل جھان دارد، به خدمت ب

راز  ي اب ست ي ت ران پ ه اس ھر گونه عقيده و باور ديگري ك
و در "  دارد، امری كامال ت ران قی شده و اسپ شخصی تل

 .     قبال آن مسئوليتي نخواھد داشت

المللی ھميشه زبان ملي  بينمسلط زبان 
 كشورھای قدرتمند و استعماری بوده است

در دنيايی كه مفاد اعالميه جھانی حقوق بشر سند 
ھا شده است، منطق  و مالك ارزيابی عملكرد دولت

گفتگو تنھا منطقی است كه می تواند مورد پذيرش 
 ھمگانی باشد 
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ن     ه اي ل، ب ائ ن مس دكتر زامنھوف، با تحليل اي
انديشه افتاد كه اگر زبان ملی يك كشور نه، چرا زبان 

 سادگي و سھولتِ  ضرورتِ  اصلِ .  ھا نباشد  ھمه آن
د كه ساده ترين و انزبان نوين، او را به اين سمت كش

ه ن ريش ري ی را          ی خوش آھنگ ت اي ات اروپ م ل ك
 ١۵ای كه خود در آن می زيست و به بيش از  قاره(  

ی )  زبان ملی آن آشنا بود ان ور زب د و دست را برگزين
ه "   كامال اضی را ب قاعده مند و استوار با منطق ري

 .آن بيافزايد تا فراگيري آن را  تسھيل كند
يست   ان،  از آن زمان تا كنون، اسپرانت ھای جھ

اعی،  م اسی، اجت ي اگر چه در آرا و عقايد فلسفی، س
د  اخالقی و فرھنگی خود متفاوت ھستند ولی می پذيرن

زرگ آن داراي  در دنيای بزرگی، كه ملل كوچك و ب
ه  تاريخ و فرھنگ چند ھزارساله ھستند، می ايست ب ب

گوی  عقايد و فرھنگ آن ت ف اب گ ھا احترام گذاشت، ب
ه  آزاد و دوستانه را با آن ه ب ھا گشود و اجازه داد ك

ه، در  الن اھ عصب و غرور ج ه ت ون رگ دور از ھ
وا م، گوشی شن اھ ف داشت   فضايي صلح آميز و پر ت
ا آن كی ب زدي ا  برای شنيدن آرای ديگران و ن ه  ،ھ ب

ان  رك از انسان و جھ ه دركی مشت جھت رسيدن ب
 .  پيرامون او

ی          ھمه ساله، اين سنت نكوھيده در نشست جھان
ه  اسپرانتيست ھای جھان در يك كشور انتخابی پاس داشت

اه، زرد و  ی قاره 5می شود و از  ي د و س ي ف ان، س جھ

ھا و مذاھب گوناگون گرد ھم  ھا، فرھنگ سرخ با انديشه
رھنگ كشور  ردم و ف ا م ی ب اي ن می آيند تا ضمن آش

ه ميزبان، دوستانه با يکديگر پيرامون مسايل گوناگون  ب
 .گفتگو بنشينند

ره گ ن ي ك ل وع اص وض ن م ي ی  ی ب ل ل م ال
ست ي ان در سال  اسپرانت ه  در  ،١٩٩٧ھای جھ ك

تحمل پذيری و عدالت "  كشور استراليا برگزار شد،  
اگون  ون رھنگ ھای گ ر "  در جوامع دارای ف و پ

ود ن.  تعارض ب ي گره ب ن ی ك ی  موضوع اصل ل ل م ال
د ،١٩٩٨ ردي ا گ ر پ رانسه ب ه در كشور ف ز         ،ك ي ن

 .بود" ھا  مديترانه، شاھراه تمدن" 
ارس      ارم م ھ س  ،١٩٩٩در چ وي ش ن ي پ
ه     بيانيه ه ب د ك ردي ای جھانی در شھر پاريس تنظيم گ

ه .  معروف گرديد"    ٢٠٠٠مانيفست "   ي ان ي ن ب در اي
ان  كه به امضای ھزاران اسپرانتيست در سراسر جھ

ح "  با شعار محوری  ه است،رسيد براي فرھنگ صل
م"  و جھانی عاری از زور وستم  ي وش ك ردم  ،ب از م

ح  جھان دعوت  می ی صل اي ي ن دن رای ساخت شود ب
دری،  عاری از  آميز، عادالنه، عاری از زور و قل

ی،  ل گی، م ن رھ ومی، ف ژادی، ق ھر گونه تبعيض ن
ی وق ه  ؛جنسی، سنی و حق ی ك اي ي ن دن رای ساخت ب

ری   به ذي حمل پ درت ت عصب، ق ه ت ون دور از ھرگ
اورھای  فرھنگ ه ب ھای گوناگون را داشته باشد و ب

گوی  ت ف رای گ گذارد و راه را ب رام ب ديگران احت
يش شرط و  آزادانه تمدن ه پ ون ھا، به دور از ھرگ

برای ساختن دنيايی به دور  ؛پيشداوری باز نگاھدارد
ی  ؛رحمی از خشونت، جنايت و بی برای ساختن دنياي
ر و زوي ا  زيبا و بدور از ت رای  ; ري عت  ب ف ن طرد م

ا  ز، ب طلبی  ظالمانه، برای ساختن دنيايی امن و سب
اع از سالمت  ا دف ط زيست، ب دفاع از تعادل محي
ات انسان در  است و حي ادر م ه م وبقای طبيعت ك

وق  ؛گروی حيات آن برای دفاع از ابنای بشر و حق
ات  ؛آن وان ي ان و ح برای دفاع از حقوق زنان، كودك

ری و .  بكوشيم راب بايد برای دفاع از روح آزادی و ب
در .  برادری و برای دفاع از صيانت انسانی بكوشيم 

ار، در  ھر كجا كه ھستيم، در محل زندگی، محل ك
شھر، در سرزمين خود، در قاره و جھانی كه در آن 

ان ن آرم د از اي اي م، ب ري ھای شريف و  بسر می ب
رای  ه ب م ك انسانی دفاع كنيم تا بتوانيم جھانی بسازي

ل زيست،   نسل آينده، كه كودكان امروز ما ھستند قاب
ن .  باشد زيبا، انسانی و سراسر مھر و دوستی ن دي اي

 . ماست به آيندگان
ح  اسپرانتيست ھا، در كنار مردم فرھيخته وصل

اع از  ز و دف دوست جھان، در كنار فعالين جنبش سب
محيط زيست و در كنار مردمی كه قلبي برای دوست 
ن  ام اي ج رای ان د، ب دن دارن ن و عشق ورزي ت داش
ه  ون اب ھرگ رسالت تاريخي خود خواھند كوشيد و ب
ی  ل گفتگوی متمدنانه را برای رسيدن به تفاھم بين المل
اي شريف  ھ ان و درك متقابل گشوده و دست ھمه انس

 .     را برای رسيدن به اين اھداف مشترك می فشارند
 بنی آدم اعضاي يكديگرند

 كه در آفرينش ز يك گوھرند
 چو عضوی به درد آورد روزگار

 را نماند قرار دگر عضوھا
 

 پيروز باشيد 
                                                      

          



 
 
 

ھشت   *  ب متن سخنرانی نويسنده که در تاريخ دوم اردي
تھران در سمينار  ١۵در سالن ھمايش شھرداری منطقه  ١٣٨٠ماه 

 . ايراد گرديد “ھا و حفظ محيط زيست اسپرانتو، گفتگوی تمدن" 

يست ی بين موضوع اصلي كنگره ت ران ھای  المللی اسپ
زار  ،١٩٩٧جھان در سال  رگ كه  در كشور استراليا ب

ری و عدالت در جوامع دارای "  شد،   ذي حمل پ ت
 و پر تعارض بود" فرھنگ ھای گوناگون 
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 لودويك الزارو زامنھوف

در شهر بياليستوك لهسـتـان    1859/ دسامبر/ 15در 
شـد، در     زمان جزئي از امپراتوري روسيه محسوب مي كه آن

. ددنـ يـ امـ متولد شد كه او را الزارو ن ياي كليمي كودك خانواده
بياليستوك شهري بود كه در آن چهار قوم لهستاني، كليـمـي،   
.                    روسي و آلماني با چهار زبان مختلف سكني گزيـده بـودنـد     

در بياليستوك بـه   1869-1873الزارو زامنهوف در سال هاي 
به دبيرستـان  1879تا جوالي  1873مدرسه رفت و از دسامبر 
بعـد از دوسـال دانشـجـويـي در              .  زبانشناسي ورشو رفت

پزشكي مسكو و چهارسال در دانشـگـاه ورشـو،         ی هدانشكد
اما او، با روح   .  پزشكي دريافت نمودي  رشتهديپلم خود را در 

 .حساس خود، تحمل رنج بيماران و محتـضـران را نـداشـت        
كار، تخصص چشم پزشكي را انتـخـاب    مدتيبنابراين پس از 

. هاي بيـمـاران ديـگـر بـود          دور از آالم كرد كه تا حدودي، به

به وين  1886تحصيل، در سال  ي ادامه براي زامنهوف
، 1897ازدواج كرد و تـا سـال     1887در سال او .  رفت 

در ورشو و سپس در ليتواني، براي تأمين زندگي  بتداا
در آغـاز    زامنـهـوف     .  خود به كار طبابت مشغول شد

در ورشو ساكن شد، شهري كه تا زمان مرگش  1898
ي   فـه يـ اگر چه  وظ او،.  در آنجا به كار پرداخت ) 1917( 

ه داد، اما اين شغل، ب انجام مي تيبا جدرا  خود پزشكي
 شبـرايـ     رنج  حاصلـي  جز ي كه داشتعلت روح لطيف

به علت فقر مراجعه كنندگانش، مجبور بـود  او .  نداشت
اي    زندگي فقيرانه تابپذيرد را مريض  40تا  30روزانه 

فـرزنـد     3زامـنـهـوف      . اش فراهم كنـد  را براي خانواده
از مـحـبـت و         سرشارداشت و زندگي خانوادگي وي 

 .عاطفه بود
 راث علمي و اخالقي دكتر زامنهوفيم

. زامنهوف در جواني، بسيار پركار و باهوش بـود   
هميشه در كالس، شاگرد اول بـود و دوسـتـان و              

فقيت درخشاني را براي او پيش بـيـنـي       اطرافيانش مو
سـه     . ه داشتيژاستعدادي ودر مورد زبان، .  كردند مي

زبان روسي، لهستاني، آلماني را به راحتي صـحـبـت      
. خواند ، التين، عبري و فرانسه را به رواني مي دنمو مي

درباره يوناني، انگليسي، ايتاليايي و چند زبان ديـگـر،     
اما هميشه به .  شناختي تصادفي و بيشتر نظري داشت

نگريست و فقط بـه   عنوان زبان ميهني خود مي زبان روسي به
هـم  او ليتـوانـي را        . گفت اين زبان و گاهي اسپرانتو شعر مي

احاطه داشتن او به چنـد زبـان،     .    پنداشت ميوطن خود چون 
 . زيست انعكاس شرايطي بود كه در آن مي

 اولين تجربيات 
ي   هطور جدي در انديشـ  زامنهوف در دوران دبيرستان، به

ابتدا، بر اين تصور بود كه بـتـوانـد    .  المللي بود ايجاد زبان بين
عنوان زبـان     ههاي ملي را ب ديگران را قانع كند تا يكي از زبان

المللي در ارتباط با ديگران بكار گيرند، امـا خـيـلـي زود            بين
گونه سازگاري با عدالـت و بـرابـري         دريافت كه اين امر هيچ

هاي ملي، فـرسـوده و داراي        ساختار زباناز آنجا كه .  دندار
رسوباتي ضخيم هستند، يادگيري آنها براي ديـگـران بسـي        

ها،  ناخودآگاه  برحسب شكوفايي طبيعي ايدهاو .  دشوار است 

Memoro

 

ياد بود 
 

 محمدرضا ترابی
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بافان پيشين گذاشته  كه  پا جاي پاي بسياري از خيال در حالي
التين را احيا كنـد،  ي  هزبان مردكه فكر افتاد ن  يا بود، ابتدا به

كه لغاتش از يـك      افتاد   سپس به فكر زباني كامال غيرتجربي
قابل بيان ريـاضـي تشـكـيـل          ي  سري حروف به هم پيوسته

هـر  ابتدا   او .  ) و غيره    aa,al,ac,...la, ca, daمثل(شد  مي
بردن به عيـوب   برد و با پي ميسيستم جديد را در عمل به كار

  -ار ورزد     صـر اها  بست كه كوركورانه در بن  جاي اين آنها به
بـا     -شناسان آن زمان مـرسـوم بـود      همانگونه كه بين زبان

وي ي       مطالعه.  داخترپ يمجو  و  جستبه شهامت، همچنان 
هاي  هاي غني زبان در زبان انگليسي، به او ياد داد كه تصريف

 رفتحقيق ژ.  كهني همچون اسالوي، كامال غير ضروري است
هاي روسي و آلماني به او نشان داد كه انتخاب خوب  در زبان

. تواند از قطر لغت نامه بـكـاهـد      پيشوندهاي مناسب چقدر مي
هـاي     ي واژه     آمـاده ي     نهلهستاني و آلماني گنجي هاي زبان
هـا     آموختـنـي  ي   او از همه.  در مقابل او قرار دادالمللي را  بين

ارجمند خود سود جست و در تعطيـالت سـال     ي  براي پروژه
بـا     » الـمـلـلـي       زبان بيـن « عنوان  خود را بهي   ،  پروژه1878

وي، در   ي    هجهيزيي  هرضايت همسرش و با استفاده از هزين
هاي روسي ، لهستاني، فرانسه و آلمانـي   چهار كتابچه به زبان

كـه     -امـيـدوار     به معني     -با امضاي مستعار دكتر اسپرانتو

در مـعـرض        ن نام خوانده شدياو به ا  نيزا زبان ابداعي هبعد
  .داوري متخصصان قرار داد و به چاپ رسانيد

ي  هاما انتشار اسپرانتو، آغاز راه بود ، نه پايان يك پروژ
يـك  ه گـذار      يـ پا، تنها با همت خود زامنهوف،.  شناسانه زبان

بلكه با زندگي و منش خود، راهي را براي تـفـاهـم      ،نبودزبان 
ها و مذاهب گوناگون پديد آورد كـه در       ها، قوميت ميان مليت

او خود بسياري از   .  گذر زمان،  به فرهنگ اسپرانتو مبدل شد
زبـان  بـه    را   هاي ارزشمند ادبي، فرهنگي و مـذهـبـي         كتاب

هاي  اسپرانتو را در ايـجـاد          تا توانايي ترجمه كرداسپرانتو 
در .  عنوان زبان ارتباطي، عمال نشان دهده ها، ب تفاهم بين ملت

هاي زامنهوف، اغراق نيست اگر گفته شـود     مورد نقش ترجمه
زامـنـهـوف    . داشـت  كه بدون آنها واقعاً اسپرانتويي وجود نمي

كـرد      عنوان يك ابزار مكانيكي ارتباطي تصور نمـي  زبان را به
تواند ايجاد تفاهم  پنداشت انساني كه مي بلكه آن را  ابزاري مي

هاي فكري خود را بـرايـن اسـاس       او شالوده.  و دوستي نمايد
گونه تبعيض و جنـگ بـيـزار       او به شدت از هر.  ريزي كرد پي
هـا فـارغ از          عاشق عدالت، برابري و برادري بين انسان.  بود

.                  ي صـلـح بـود          او شـيـفـتـه      .  رنگ و نژاد و مـذهـب بـود       
 » سپـاهـيـان صـلـح       « ي او، نه سربازان جنگ بلكه  در انديشه

Pacaj batalantoj  نـه بسـوي شـمـشـيـر           « وجود داشت و
كــه                Ne al glavo sangon soifanta»  آغشــتــه بــه خــون    

 »خــــــــانــــــــواده بــــــــزرگ بشــــــــري                « 
 Unu grandan rondon familian هاي  انديشه.  معني داشت

گـفـتـگـوي     « .  كنند ارجمند او، اينك در روزگار ما نمود پيدا مي
كه امروزه ديالوگ غالب مجامع جهاني شده اسـت    -»  ها تمدن

در .  هاي  هميشگي ذهن پوياي زامنهوف نيز بـود    از دغدغه  -
اي بود كه زامنهوف جوان را بر آن  حقيقت، پيامد چنين انديشه

باشد، زبانـي كـه مـال        ”  زبان گفتگو“ داشت تا در جستجوي 
كـه انـحـصـاري          زبانـي !  هيچكس و متعلق به همه كس باشد
به همـانـگـونـه كـه در          .  نباشد، بلكه صورتي از ائتالف باشد

پـذيـري      زندگي اجتماعي، بشريت را گريزي از ائتالف و ديگر
 .نيست

او به تمامي مذاهب يكتا پرست احترام عميق قلبي داشـت  
اي پيش آورد كه مذاهب بزرگ  كرد تا زمينه  و تالش بسيار مي

جهان همچون اسالم، مسيحيت، يهوديت و بوديسم بـتـوانـنـد     
آميزي را  در فضايي برادرانه پيش رو داشـتـه        گفتمان تفاهم

الملي، توفيقي  ي زبان بين در اين زمينه، بر خالف مقوله.  باشند
چرا كه زندگي كوتاهش اين فرصت را از   .  برايش حاصل نشد

ها، امـروزه در مـجـامـع          اما نمود آن انديشه.  او دريغ داشت
� هم چون سازمان ملل متحد و سازمان يونسكـو �  المللي  بين

شود كه چگونه مذاهب بزرگ، سعي در درك بـيـش    آشكار مي
ديـگـر در        ي گفتمان را با هـم  از پيش يك ديگر دارند و شيوه

او به مرزهاي مصنوعي جغرافيايي اعـتـقـادي      .  اند پيش گرفته
اين انسان بود كه براي او قابل احترام بود نه روسي، .  نداشت

دكتر زامنهوف بر اين .  لهستاني، آلماني يا فرانسوي بودن آنها
المـلـلـي را در پـي            المللي، تفاهم بين تصور بود كه زبان بين

توان گفت كه در اين مورد او بـه   راستي مي خواهد داشت و به
چرا كه زبان ابداعي او، مرزهاي جغرافيايي را .  خطا نرفته بود

گوياني دارد كه هر يـك     در نورديده و در سراسر گيتي سخن
با حفظ فرهنگ و آداب و سنن ملي خود، در ارتباط با ديگـران  

اين خواسته و روياي زامنـهـوف   .  كنند از اسپرانتو استفاده مي
ي تحقق اين رويـاي بـزرگ بشـري را           بود و خود نيز زمينه

 . وجود آورد براي ما به

عاشق .  گونه تبعيض و جنگ بيزار بود او به شدت از هر
ها فارغ از رنـگ و     عدالت، برابري و برادري بين انسان

 .نژاد و مذهب بود
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 پ حبيب پور.م

با نگاهي گذرا به تـاريـخ زنـدگـي انسـان و              
ي او،      گـذشـتـه      ی هدستاوردهاي علمي موجود دربـار 

هـاي     شكل گـروه    هاي نخستين، به يابيم كه انسان درمي
دور    پراكندة كوچك و بزرگ در نقاط مختلف زمين و به

شرايط گوناگون زنـدگـي     .  اند كرده از يكديگر زندگي مي
خـبـري آنـان از           هاي جدا از هم، دوري و بي اين گروه

وضع يكديگر، نبود امكان برقراري ارتباط دائم، ترس از 
هـاي دائـم و          ، كـوچ   » دشمن« يا »  بيگانه« هاي  گروه

اي را در هر گـروه   بسياري علل ديگر، شرايط خود ويژه
هـاي     آورد كه در بسياري موارد بـا ويـژگـي        وجود  به
ايـن  .  هاي ديگر كامال متفاوت بـود  وجودآمده در گروه به

هاي گوناگوني، شكل ظاهري  تدريج شالوده ها، به ويژگي
انسان، قبيله، قوم، نژاد، ملت، آداب و رسـوم، زبـان،           

هاي انساني  جدايي گروه.  كردند ريزي  را پي...  فرهنگ و 
هاي  ها و تبديل گروه از يكديگر، حتي پس از گذشت قرن

رغمهاي بزرگ و كـوچـك،      ها و دولت اوليه به ملت ي ل  ع
هاي مختلف، فرهنگ و باورهاي  پيشرفت چشمگير تمدن

ي آن      متفاوت، هنوز هم متاسفانه ادامه دارد و از جمله
ها، شرايط دشوار سفر بـه نـقـاط         هم چنان  دوري راه

ديگر جهان، قوانين سختگيرانه مرزي كشـورهـا، و در       
 .هاي يك ديگر است ها، ندانستن زبان كنار همة اين
شود، در جهان نزديك به سه هـزار زبـان        گفته مي
اما بيشتر ساكنان جهان متأسفانه فقـط بـا     .  وجود دارد

شايد تا قبل از رنسانس، .  زبان مادري خود آشنا هستند
لزوم دانستن زباني جز زبان مادري چـنـدان احسـاس      

هاي بزرگي را در زمينه ي    رنسانس، دگرگوني.  شد نمي
درپـي،     اختراعات پي.  ها با يكديگر ايجاد كرد روابط ملت

امكـان  نقليه سريع، وسائط .  تر كرد طول سفرها را كوتاه
هاي نزديك مردم را با يكديگر در نقاط مـخـتـلـف      تماس

ي بـازرگـانـي،     ي فزاينده توسعه.  جهان  گسترده تر كرد
مـوجـب   ...  تبادالت علمي و صنعتي، فرهنگي و نظامي و 

هاي ملل  هاي حاصل از ندانستن زبان شدند كه دشواري
مردم دريافتند كـه    .  ديگر ، به معضلي جدي مبدل گردند
هاي يك ديگر را ياد  براي سهولت انجام كارها بايد زبان

هـاي بـيـگـانـه           بگيرند و نيز دريافتند كه يادگيري زبان
فراگيري يـك زبـان، وقـت و            .  چندان هم آسان نيست

كه  در ايـن          ني بگذريم از ا.   طلبد ي زيادي را مي هزينه
 .ستنيكافي  بيگانهزبان  يكزمان فقط دانستن 

وجود آمد كـه     كم اين انديشه در بعضي اذهان به كم
جاي فراگيري چند زبان، هـمـه يـك         شايد بهتر باشد به
اما كدام زبان را؟ طبيعـي بـود كـه        .  زبان را ياد بگيرند

ن عجيب نيست كه زبان ي ا.  » ! زبان مرا« :  هركس فكر كند
ترين و بهـتـريـن زبـان        مادري هر كس به نظر او آسان

عنـوان   هاي ملي موجود به اما پذيرش يكي از زبان!  باشد
المللي، صرف نـظـر از مـوانـع اقـتـصـادي،               زبان بين

بـه دلـيـل دشـواري         ...  اجتماعي، سياسي، نظامـي و      
بـا هـمـه      ي توان گفت كه تقـر  مي.  فراگيري آن عملي نبود

هاي ملي كه طي قـرون مـتـمـادي و بـه شـكـل                 زبان
هـا،     قاعـدگـي   اند، سرشار از بي خودبخودي شكل گرفته

ها، معاني چندپهلو، دستورزبان اغلـب   استثناها، استعاره
زبـان  ى  ها يادگيـر  هستند، كه همين...  پيچيده و متغير و 

 .كند را بسيار دشوار مي
راحتي آن  فكر ابداع زباني فراملي و آسان كه همه به

هـا     نخستين تـالش .  شد را بپذيرند، از اين شرايط ناشي 
زبان .  براي ساختن چنين زباني از قرن هفدهم آغاز شد

المللي داشـت،   هاي طوالني نقش تقريبا بين التين كه سال
انـديشـمـنـدان و       .  گر كـاربـرد چـنـدانـي نـداشـت             ي د

شناسان، زبان التين را به دليل دشواري آن، ديگـر   زبان
اي،    در نـامـه       1629دكارت در سال .  دانستند كارآ نمي

درباره زباني ساده و آسان كه مانند اعداد داراي نـظـم   
منطقي باشد و بتوان آن را مـانـنـد شـمـارش اعـداد               

كند و تصـورات خـود          آساني فراگرفت، صحبت مي به
. * دهـد  درباره پيش طرح چنين زباني جهاني را شرح مي

 1661نام دالگارنو در سال  شناس اسكاتلندي به يك زبان
هاي زبان جهاني و زبـان     ويژگي« اي با عنوان  در مقاله
مفاهيم ذهني بشر را به هفده طبقـه تـقـسـيـم        »  فلسفي

كند و هر طبقه را با يـك حـرف بـزرگ مشـخـص             مي
مثال طبقه جانداران با يك حرف بزرگ مشخـص  .  كند مي
تر يعنـي   ي حرفي كوچك اضافه همان حرف، به.  شوند مي

اضافه حرفي سوم يعني  حيوان، و باز همان دو حرف به
 .حيواني خاص

نيتس هم در اواخر عمر در فكر زباني بـود كـه      اليب
در آن همه حقايق عقالني  بشر به شيوة چـهـار عـمـل       

هاي ديـگـري هـم از           طرح.  شد اصلي رياضي بيان مي
ارائه شد كه كـم     ديگرشناسان  سوي دانشمندان و زبان

هاي فوق بودند و در عمل نتوانستنـد   و بيش مشابه طرح
 .كارايي خود را نشان دهند

تدريج به اين فكر افتـادنـد    شناسان به گروهي از زبان
المللي شـدن تـا حـد           كه زبان ملي خود را با هدف بين

هـايـي      به اين ترتيب تـالش .  امكان ساده و خالصه كنند
هاي فرانسه، انگلـيـسـي،     براي ساده و آسان كردن زبان

اما نتـيـجـه ايـن       .  اسپانيايي، آلماني و غيره به عمل آمد

ی مختصری درباره  
المللی و اسپرانتو ی ايجاد زبان بين علل پيدايی انديشه  

Artikolo
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زبـان  « ها در بيشتر موارد اين شد كه فراگيـري     تالش
، از فراگيري اصل آن نيز دشوارتر از آب »  آسان شده

 .درآمد
تـوان بـه طـرح         ها مي ش ترين اين گونه تال از موفق

ارائه شـد،      1935كه در سال   Basic    »  بيسيك« زباني 
اين طرح كه براساس آن زبان انگـلـيـسـي،     .  اشاره كرد

واژه تشكـيـل شـده       850شد، فقط از آسان و ساده مي
از طرف دولت انگـلـسـتـان     »  بيسيك« طرح زباني .  بود

اشكال اين طـرح    .  مورد تشويق و پشتيباني قرار گرفت
آن است كه به دليل محدود بودن واژگان، بـايـد بـراي      
رساندن مطالبي معمولي از عبارات و كنايات فراوان و   

 .جمالت طوالني استفاده كرد
شناسان در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه يـك   زبان

الـمـلـلـي بـاشـد، كـه               تواند بين زبان ابداعي وقتي مي
 :هاي زير در آن منظور شده باشند ويژگي

.  خط آن با تلفظ آن هيچگونه تفاوتي نداشته بـاشـد    
مـوسـيـقـي آن       .  ها آسان باشد تلفظ آن براي همه ملت

دستور آن خالصه و منطقي و بدون .  آهنگ باشد خوش
سـازي در آن       واژه.  قاعدگي باشد هرگونه استثنا و بي

بـه  .  منطقي و براساس استفاده از آوندهاي معين باشـد 
طـرف     اي تعلق نداشته و در نتيجـه بـي     هيچ ملت ويژه

. زبان مادري و ملي هيچ قوم و ملتي را نفي نكـنـد  . باشد
» تهاجم فرهنـگـي  « اهداف استعمار فرهنگي و به قولي، 

 .را دنبال نكند
نخستين زباني كـه پـس از چـهـار قـرن تـالش                   

شناسان و ارائه تقريبا پانصد زبان آزمـايشـي از      زبان
سوي آنان، شرايط فوق را كم و بيش دارا بود، زبـانـي   

كشـيـش      يـك زبان   ين سازنده ا.  » والپوك« نام  بود به
 .ير بود كاتوليك آلماني به نام مارتين شله

والپوك خيلي سريع گسترش پيدا كـرد و ازطـرف       
امـا ايـن زبـان        .  هاي اروپا پذيرفـتـه شـد      فرهنگستان

رغم گسترش خود و پذيرفته شدن هـمـگـانـي آن،        علي
كه هفت سال پس از والپوك » اسپرانتو«درمقابل زبان 

والپـوك در سـال       .  پا به ميدان گذاشت، پس نشـسـت  
به جـهـان مـعـرفـي           1887و اسپرانتو در سال  1880
 .شدند

دكتر لودويك زامنهوف بنيانگذار اسـپـرانـتـو يـك          
اما او بيشتر زندگي خود را   .  پزشك لهستاني بود چشم

ها كرد و به همـيـن خـاطـر هـم حـرفـه               صرف زبان
هـا     او از كودكي بـه زبـان      .  پزشكي را كنار نهاد چشم

ي آنها نـبـوغ    عالقه داشت و درمورد آموختن و مطالعه
سـالـگـي       او در نوزده.  داد چشمگيري از خود نشان مي

ريزي كرد و در بيـسـت    نخستين طرح زباني خود را پي
و هشت سالگي طرح كامل شده ي خود را بـا عـنـوان      

اي خـودآمـوز بـه         ، به شكل كتابچه» المللي زبان بين« 
زبان روسي و با نام مستعار دكتر اسپرانتو مـنـتـشـر     

 .كرد

ي كامل از هـمـه تـجـربـيـات            زامنهوف با استفاده
اي طراحي كـرد     گونه پيشينيان، زبان ابداعي خود را به

ها و شرايط يادشده بـراي يـك زبـان           كه همه ويژگي
زامنهوف در سنين بلوغ به پانزده . المللي را دارا بود بين

ي  زمان خود  از جمله يوناني و التين تسلط  زبان زنده
ي خودآموز او بالفاصله بـا   انتشار كتابچه.  كامل داشت

كـه بـا زبـان           اقبال عمومي روبرو شد و همه كسانـي 
والپوك آشنا بودند، برتري اسپرانتو را نسبت بـه آن      

هـاي     زودي به زبـان    به»  المللي زبان بين« . تأييد كردند
. لهستاني، فرانسه، آلماني و انگليـسـي مـنـتـشـر شـد           

هاي معتبر جهان آن را تأييد كردنـد و بـه        فرهنگستان
به نام مؤلف آن   »  المللي زبان بين« رسميت شناختند و 

جـالـب   .  دكتر اسپرانتو معروف شد و به همين نام ماند
ي والپـوك نـيـز جـزو              ير سازنـده  اينكه مارتين شله

نخستين كساني بود كه زبان اسپرانتو را پـذيـرفـت و      
زامنهوف احتـرام بسـيـاري      .  خود نيز اسپرانتودان شد

 .براي او قائل بود
، زبان اسپرانتـو را    1954سازمان يونسكو در سال 

طرف به رسميت شناخت و    المللي بي عنوان زبان بين به
سازمان ملل متحد، آموزش آن را به همه كشـورهـاي     

از آن تاريخ تاكنون سـازمـان     .  عضو خود توصيه كرد
جهاني اسپرانتو در رابطه با يونسكو و سازمـان مـلـل      

 .دهد فعاليت رسمي خود را ادامه مي
اسپرانتو در ايران حدود نود سال قبل شناخته شـد  

مندان آن تا اين زمان فعاليت خود را در زمينـه   و عالقه
 .دهند ادامه مي بيشآموزش و گسترش آن كم و 

اسپرانتو شانزده اصل تغيير نيافتنـي در دسـتـور        
زبان خود دارد و اين فراگيري آن را بسـيـار آسـان          

كـمـك آونـدهـا انـجـام              سازي در آن بـه  واژه.  كند مي
قاعدگي و استثناء در ايـن زبـان        هيچگونه بي.  گيرد مي

در اسپرانتو  با مشكل بـزرگـي كـه در          .  وجود ندارد
يم يـعـنـي      شود سر و كار ندار هاي ديگر ديده مي زبان

، چرا كـه    تفاوت نوشته با تلفظ آن وجود نداردمشكل  
شود كه نـوشـتـه شـده        طور خوانده مي هر كلمه همان

يعني اسپرانتو به هيچ وجه مشكلي  به نام امـالء    .  است
 .ندارد

يادگيري اسپرانتو براي كساني كـه بـا يـكـي از             
نـهـايـت آسـان، و          هاي اروپايي آشنايي دارند بي زبان

تر از يادگيري هـر زبـان      براي ديگران نيز بسيار آسان
كساني كه فـقـط خـوانـدن و           .  ي  فعلي دنيا است زنده

توانند اسپرانتو را ازطـريـق        دانند نيز مي نوشتن را مي
طـرف،     اسپرانتو زباني اسـت بـي    .  فرا گيرند  خودآموز
 . ي جهانيان و متعلق به همة مردم جهان براي همه

                 
 
 
زبان جهاني، تـاريـخـچـه و زبـان          “ براي اطالع بيشتر به كتاب * 
  اثر پيرژانتون ترجمه محمدجواد كمالي مراجعه كنيد “اسپرانتو  شناسي تطبيقي
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جنبش مشروطيت در ايران، رويكردي معطوف به دانايـي    
كـه بـه       -توان جنبش برپايي مدارسِ نوين در ايران را  مي.  بود

يـكـي از       –همت و پشتكار زنده ياد حسن رشديه پـا گـرفـت        
اي كـه     پايه.  هاي بنيادينِ بنيان مشروطيت در ايران دانست پايه

 .در پي كشف جهاني نو و پرورش انساني نو برآمده بود
پس از پيروزي نخستين جنبش مشروطيت، موج بـرپـايـي     

گويي هـمـه   .  ها در ايران باال گرفت ها و كتابخانه مدارس، انجمن
در پي آگاهي، در پي تبيين جهان و در پـي يـافـتـن پـاسـخ                 

هـا   هاي برآمده از برخورد با جهان پرتكاپوي دوردست پرسش
در چنين روزگاري، براي ايرانيان، زبان جهانيِ اسپرانتو .  بودند

نيز روزني بود گشوده از جهاني عتيق بر عصر پر شتاب جهان 
ي گشت از ايـن مـوج       علضزبانِ جهاني اسپرانتو، .  ها دگرگوني

 . دانايي خواهي ايرانيان
رويكرد ايرانيان به زبان جهاني اسپرانتو از نيازي درونـي    

اين سخن، سخني گـزاف نـيـسـت؛ زيـرا          .  گرفت سرچشمه مي
اي بودنـد تـا      وسيله يابي به ايرانيان در آن روزگار در پي دست

به ياد بياوريم كه در .  صدايي شوند در جهان صداهاي آن روز
كشور همسايه تركيه، جنبش زبان جهاني اسپرانتو قدمتي بيش 

دانيم جنبش زبان جهاني اسپرانتو در كشـور     مي.  از ايران دارد
 –  1912كلمبيا، در سـال        تركيه همزمان با كشورهاي مصر و

شكـل    –يعني چهارسال زودتر از پيدايي جنبش اسپرانتو ايران 
در   –يا به تعبير ديگر تنظيمات   -گرفت؛ آن سان كه مشروطيت

اما جنبش زبان جـهـانـي    .  تركيه نيز قدمتي بيشتر از ايران دارد
تر و قدرتمندتر از تـمـامـي         تر، زنده اسپرانتو در ايران پيوسته

 .ساله خود بوده و هست 86كشورهاي منطقه در طول حيات 
جنبش زبان جهاني اسپرانتو در ايـران، بـعـد از اعـالم              

ق برابر  1334ذيقعده  30كه در تاريخ جمعه   –موجوديت خود 
چگونه به فعاليت پـرداخـت     –انجام گرفت  1916سپتامبر  30با 

 و چگونه در راه آموزش زبان جهاني اسپرانتو كوشيد؟
هاي موجود در نشريـات آن دوره، بـجـز           براساس آگهي

سيدرضاصدر، مدرسان ديگري نيز در تهران به آموزش زبـان  
هـا     اما آنچه از محتواي اين آگهي.  پرداختند جهاني اسپرانتو مي

هـاي     ارتباط بـودن ايـن گـروه        و بي ييآيد، نشان از جدا برمي
 .گر دارديك ديآموزشي از 

) نيـ نصرالـد ( گروهي كه در جنب زيارتگاه سيد ناصرالدين 
هاي روسي، فرانسوي و انگليسي يك شـب   تهران در كنار زبان

پرداختنـد؛   در هفته به آموزش رايگان زبان جهاني اسپرانتو مي
متشكل از سيدرضا صدر و سـيـد ابـراهـيـم صـدر بـودنـد                 

). 1917ق برابر با اول فوريـه     1335الثاني  ربيع 8عصرجديد، ( 
آيا اين دو تـن،    .  با هيچيدانيم؟ تقر اما امروزه ما از آنان چه مي

 ... .دادند؟  برادر بودند؟ چه كتابي را آموزش مي
گروه ديگر، متشكل از بهمن ميرزا شيداني، ميرزا احمدخان 

اين گروه از مـدرسـان     .  و موچول خانم مصور رحماني بودند
هاي متعددي در تـهـران بـرگـزار        زبان جهاني اسپرانتو، كالس

براساس آگهي مندرج در روزنـامـه عصـر جـديـد            .  كردند مي

نـوامـبـر     12ق برابر با 1335محرم الحرام  24شنبه مورخ  سه( 
هاي زير تشكيل  ها و مكان هاي اين گروه در زمان كالس)  1916

 :شد مي
چهارراه حسن آباد، كوچه محمدعلي درشتي، كـوچـه   )  الف

 آقاي ميرزا احمدخان. حمام، شب يكشنبه و چهارشنبه
خيابان منتظم دربار، كوچه حاجي مستشار دفتر، نمـره  )  ب

 آقاي ميرزا احمدخان. شب شنبه و دوشنبه 2
شنبه و       خيابان قوام الدوله، كوچه قوام دفتر؛ عصر سه)  پ
 موچول خانم مصور. جمعه
شنـبـه و         خيابان قوام الدوله، كوچه قوام دفتر؛ شب سه)  ت
 بهمن شيداني. جمعه

مـحـرم      29يكشنبه   ( ديگري كه تنها يك هفته بعد   در آگهي
در نشـريـه عصـر        )  1916نوامبر  26ق برابر با  1335الحرام 

هاي آمـوزش زبـان جـهـانـي             جديد منتشر شد، يكي از مكان
 :اسپرانتو در تهران تغيير كرده است

چهارراه حسن آباد، كوچه قاپوچـي بـاشـي، مـنـزل          )  الف
آقـاي مـيـرزا      .  شنبه و چـهـارشـنـبـه        محمدتقي خان؛ شب يك

 احمدخان
بدين ترتيب، در تهران شش روز در هفته  كالس اسپرانتـو  
داير بود و در ميان اين چهار كالسِ آمـوزش زبـان جـهـانـي          
اسپرانتو كه همگي رايگان بودند، كالس موچول خانـم مصـور     
رحماني مخصوص بانوان و دختران بود كـه در عصـر روز         

 .شد شنبه و جمعه تشكيل مي سه

 )٢(تاريخ اسپرانتو در ايران 
 عليرضا دولتشاهي 

Historio

 

  
تاريخ 

 

كالس آموزش زبان جهاني اسپرانتو موچول خانم مصـور    
 رحماني، يگانه كالس زنانه آزاد آموزش زبان در تهران بود
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ي آموزش اسپرانتو، آن چنان كه از شواهد  اين كالسِ زنانه
داير   –آيد، يگانه كالس آموزش آزاد يك زبان غيرفارسي  برمي

اما اين سخن به آن معنا نيست كه . براي بانوان بود –در تهران 
بـراي  .  گانه را بيامـوزنـد  يتوانستند زباني ب بانوان آن عصر نمي

توان به يك آگهي ديگر كه دو ماه پيشتـر از آگـهـيِ         نمونه، مي
ي   هاي زبان جهاني اسپرانتو، در همان روزنامه برگزاري كالس

نظر كـه در      آگهي مورد.  عصرجديد درج شده است اشاره كرد
برابر بـا     1334ذيقعده   30عصر جديد مورخ جمعه  11شماره 

به چاپ رسيده است، حاكي از گشايش يـك   1916سپتامبر  29
در تاريـخ اول      –ي جديد فرانسوي مخصوص دختران  مدرسه

. در تـهـران اسـت       -ق 1334مطابق با دوم ذيحجه  1916اكتبر 
پشـت سـفـارت         6نشاني اين مدرسه، خيابان نواب شـمـاره       

ن آگهي به اطالع عـمـوم   يا.  ي غربي سفارت بود انگلستان كوچه
پروگـرام  « هاي فارسي و فرانسوي براساس  رساند كه زبان مي

در ضـمـن، دانـش        .  شـود    تدريس مـي »  وزارت جليله معارف
. آموزان دروس خياطي و پيانو را نيز آموزش خـواهـنـد ديـد        

شـش  .  مدير اين مدرسه، مادموازل سكوس معرفي شده اسـت   
ي فرانسـوي، مـرتضـي       ماه پيشتر از انتشار آگهيِ اين مدرسه

اي كه در تاريـخ   ممتازالملك، وزير معارف و اوقاف، در اطالعيه
، 1916مه  25ق برابر با  1334رجب المرجب سال  22شنبه  پنج

چـون  « :  دارد كـه  ي عصرجديد نشر يافت، اعالم مي در روزنامه
عده مدارس نسوان بالغ بر پنجاه مدرسـه شـده اسـت و          
وزارت معارف به اين صورتي كه دارد اين عده مـدارس را      

داند، لهذا از اين به بعد بـه كسـي      براي شهر تهران كافي مي
اين اطالعيـه بـيـان      .  » اجازه تأسيس مدرسه اناث نخواهد داد

ي  ي دخـتـرانـه      دارد، درصورتي كه يكي از پنجاه مـدرسـه     مي
اي جديد صادر خواهـد   تهران منحل گردد جواز تأسيس مدرسه

 .شد
اما، گفتيم كه كالس آموزش زبان جهاني اسپرانتو موچـول  
خانم مصور رحماني، يگانه كالس زنانه آزاد آموزش زبان در   

آموزانِ دخـتـر    اين سخن به آن معنا نيست كه دانش.  تهران بود
رفـتـنـد در آن           موجود در تهران مـي »  مدارس نسوان«كه به 

آموختند و اين به شرطـي بـود كـه         مدارس، زبان خارجي نمي
آنان در مدارسي به تحصيل بپردازند كه توسط خارجيان اداره 

ولي اگر بانويي كه در   .  شد، مانند مدرسه مادموازل سكوس مي
امكاني در   ايخواست زبان بياموزد، آ آموزي نبود مي سن دانش

 !اختيار داشت؟
البته دختران و زنان اشرافـزاده بـراي آمـوخـتـن زبـان             

توانستند معلم سرخانه يا معلم خصوصي داشتـه بـاشـنـد،        مي

ي مرتضي الملك، حداكثر سن براي  زيرا براساس همان اطالعيه
 .ورود به مدارس نسوان دوازده سال تمام بود

گـروه  « و   »  صـدرهـا  « بار ديگر بايد پرسيد، آيـا مـيـان        
كه در مـراسـم         –باشد     PEAكه بايد همان گروه »  شيداني

در    1916 سپتـامـبـر     30برابر با  1334ذيقعده  30روز جمعه 
ارتباطي وجود داشت؟ اگر ارتـبـاطـي      –تهران موجوديت يافت 

بوده است چرا در آگهي گروه شيداني، نامي از صدرها نيست؟ 
 1335الثاني    در ربيع( هاي صدرها  آيا در زمان برگزاري كالس

هاي گروه شيدانـي هـنـوز فـعـال           ، كالس) 197برابر با فوريه 
اند؟ آيا در نگرشِ به زبان جهاني اسپرانتو، ميان ايـن دو       بوده

گروه اختالفي وجود داشت كه صدرها اسپرانتو را در كـنـار         
كردند، در حالي كه گروه شيداني تنـهـا    ها تدريس مي ديگر زبان

 پرداختند؟ به تدريس و ترجمه از زبان جهاني اسپرانتو مي
امروزه از اين افراد كه در حقيقت از نخسـتـيـن مـدرسـان        

دانيم؟ آنـهـا در        زبان جهاني اسپرانتو در ايران هستند، چه مي
اند؟ از چه كساني؟ آنچه مسلم است ايـن     كجا اسپرانتو آموخته

اند؛ امـا     است كه آنان از طريق زباني ديگر، اسپرانتو را آموخته
دانـيـم      از كدام زبان؟ روسي؟ فرانسوي؟ يا حتي تـركـي؟ مـي     

 26را زامنـهـوف در       )  كتاب اول (     unua libroنخستين بار، 
در .  به زبان روسي، در شهر ورشو منتشـر كـرد     1887ژوئيه 

هـم مـدارس عـادي        :  ايران نيز مدارس روسي وجود داشتـنـد  
بـراي نـمـونـه       .  روسي و هم مدارس متعلق به بريگـارد قـزاق    

خانه، كه  منصبانِ بريگارد قزاق توان از مدرسه اطفالِ صاحب مي
روسيِ تـهـران      ي گشايش يافت، يا مدرسه 1334ذيقعده 27در 

 15برابر با  1334ذيقعده  29موسوم به مدرسه باكولين، كه در 
 .در تهران گشوده شد، نام برد 1916سپتامبر روسي 

 .هايي است كه بايد پاسخي براي آنان يافت اين پرسش 
 )                     ادامه دارد(                                       
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 .اينک ابتدا بند دوم بيانيه و تفسير پرفسور کارترس بر آن  ارايه می شود. در شماره گذشته اولين قسمت از تفسير بيانيه جنبش زبان اسپرانتو تقديم خوانندگان گرامی شد

آموزي كـه     مثالً دانش.  خاصي وابسته است)قوميت(هر زبان، به فرهنگ و مليت:  آموزش فراملي.٢
ويـژه آمريكـا و      آموزد فرهنگ، جغرافيا و سياست كشورهاي انگليسي زبان، بـه     زبان انگليسي مي

ي جهاني بدون مرز كه در آن هـر كـشور     آموزِ اسپرانتو، درباره اما زبان.  بريتانيا را فرا  مي گيرد
كنيم، آموزش هر زبان قومـي بـه بخـش       ما اعالم مي.  بيند ي يك خانه است، آموزش مي منزله  به

 .ما جنبشي براي آموزش فراملي هستيم. باشد خاصي از جهان محدود مي
 گانهيهاي ب پروفسور در زبان –دونكان كارترس 

 
ي دبستان و پس از آن،      به آموزشي كه در دوره       

ي يـ هـا  به آموزه.  ديد، فكر كنيا ي جهان فراگرفته درباره
گـانـتـان فـرا       يـ كه امروز، فرزندانتان و فرزندان همسـا 

هـاي اخـيـر، آگـاهـي             در دهه.  ز بينديشيديرند نيگ مي
جهان آن چنان   هاي ن ملتيمابيهاي ف ي وابستگي درباره

ك باور جهاني مبدل شـده    يبا به يافته كه تقريگسترش 
ي زماني اروپاي متحـد زاده شـده        ن دورهيدر ا.  است

الت سـيـاسـي،      يـ است؛ سازمان ملل متحد و ديگر تشك
هاي گـونـاگـون در       دوستانه و بازرگاني در زمينه بشر

سطح جهاني فعال شده اند؛ مسافران بيـش از پـيـش،        
ي    هيچ ترديد و رنجشي به دورترين نقاط اين خـانـه   بي

، آمـوزش و    اين كنند؛ اما با وجود جهاني خود سفر مي
آماده سازي كودكانمان در دنيايي كه بيش از امـروز،    
جهان بدون مرز را تجربه خواهد كرد، به راسـتـي در       

 ي سوم چگونه است؟  هزاره

هاي آن زمان را، در  من هنوز كمي از محتواي درس    
هاي فرهنگي  ارزش.  آورم هاي بريتانيا به ياد مي مدرسه

از واقعيت هايي معمول سرچشمـه  )  انگليسي( بريتانيايي
 چيزي فراتر از آن عجيـب، بـيـگـانـه و          هرگرفتند؛  مي

 .         اما، قطعا ربطي به ما نداشت احتماال جالب بود،

 
هاي محلي خود و شهرهاي اصلـي   ي حكومت ما درباره

ي قلمروهاي مستعمرات سابـق،   آموختيم؛ درباره آن مي
ي تـمـام جـزئـيـات           كه از دست داده بوديم؛ و درباره

بايست به خوبـي   سيستم ثابت پارلمانيِ بريتانيا، كه مي
هاي تحـت اشـغـال       ي سرزمين تاريخِ همه.  مطلع باشيم

خود را،  به همراه نام تمام شاهان و شهبانوهاي آن، و 
عمدتـا  (  هاي اصلي و معروف آن را  نام تمام شخصيت

ي تـاريـخِ        دربـاره .  آمـوزانـدنـد      به مـا مـي    )  سياسي
هاي ديگر، آن هم چنانچه به كشور ما مربـوط   سرزمين

ي    دربـاره :  شـديـم     شد، ما فقط بعدها مـطـلـع مـي       مي
ي آمريكا، كـه     مستعمرات سابق، از جمله اياالت متحده

ساكنان آن با نشان دادن مـنـشـي نـاسـپـاسـانـه و               
ي جغرافيـاي   و درباره غيرمتمدنانه، عليه ما قيام كردند؛ 

ي اروپايي خود، كه ساكنـانـش نـه       كشورهاي همسايه
يِ دمـكـراسـيِ     هميشه، چندان پايبند به اصول  متمدنانه

 . بودند
هايم سرانجام شروع بـه     زماني كه من و همشاگردي   

يادگيري زبان فرانسه نموديم، از رسمي پيروي كرديـم  
رسمي كه مبتني بر مباني . كه تا به امروز هم ادامه دارد

تاريخ سياسي و فرهنگي و نزديكي جغرافيايي بود؛ اما، 
 .نه هميشه بر اساس احترام متقابل

آن هـا در      .  من، پدرِ دو دخـتـر آمـريـكـايـي شـدم             
هاي آمريكايي، رؤساي جـمـهـور،     شان، با ايالت  مدرسه

حقانيت غرورآميز مبارزات استقالل طلبانه و جدايي از   
من مـتـوجـه    .  مستعمرات اربابان بريتانيايي آشنا شدند

آنـهـا، بـا          درصد محتواي دروس 95شدم كه بيش از 
يـك بـار، از       .  آنچه كه من تجربه كردم ناهمگون است

  ?Kio ni estas kaj kion ni celasھستيم و چه ھدفی داريم ؟   چه

داند، نه گـروه   اسپرانتو زبان كسي است كه آن را مي
اي ديگر، كه آنها هميشه بر آن بيشتـر از مـا        بيگانه

 مسلط هستند
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آيـا آمـوزگـاران      :  اي كـردم  مدير مدرسه پرسش ساده
ي  هاي درس خود، مطالبي را هم درباره شما، در كالس
هاي اجتماعي ساير كشـورهـا مـطـرح        تاريخ و سيستم

كنند؟ او بي آن كه از اين سؤال ناراحت شود، پاسخ  مي
ي خوبي است؛ اما حتما مي پذيريد كـه   اين  ايده:  داد كه

بـنـابـرايـن     .  آن ها زمان محدودي براي آموزش دارنـد 
د بهتر است فرهنگ خودشان را به طور  رن ي عميق ياد بگ

شناختي سطحي از ديگران داشته باشـنـد، كـه      تا اينکه 
 !ممكن است بدتر آنها را گيج و سر درگم كند

اگر فرزندان من بخواهند دانشـجـوي دانشـگـاه مـن            
يـكـي   .  ي ادبيات را بگذرانند باشند، ناگزير بايد دو دوره

ي زبـان و         از اين دو دوره، مي بايست الزاما دربـاره 
اما از آن جا كه ايـن دوره، بـر         .  ادبيات خارجي باشد

هـاي     و دوره    -بـاشـد        اساس انتخاب شخصـي مـي    
تـقـريـبـاً هـمـه           -گوناگون و متنوعي هم وجود نـدارد 

دانشجويان از ميان ادبيات انگليـسـي زبـان، ادبـيـات          
 .كنند آمريكا يا انگليس را انتخاب مي

كه والدينش نه فـقـط      مشناس آموزي را مي من دانش   
ي يادگيري زبان اسـپـرانـتـو را          براي او امكانِ تجربه

فراهم آوردند، بلكه به او ياد دادند چگونه با بهره گيري 
ي با ديگران بپردازد و به نـقـاط      از اين زبان، به مكاتبه

ي تحصيـلـي خـود، در         هژاو براي پرو.  ديگر سفر كند
ي    علوم اجتماعي، توانست با بيش از صد نقـطـه    درس

جهان ارتباط بر قرار كرده و بـه غـنـاي ايـن پـروژه            
ي    بدين ترتيب، او توانست اطالعاتي را دربـاره .  بيفزايد

ي زندگي جوانان ملل ديگر فراهم  ابعاد فرهنگي و شيوه
او نه تـنـهـا    .  هاي خود برساند كند و به اطالع همكالسي

موفق شد در يك كنفرانس تخصصي، با طرح چگونگـي  
ي خود، آموزگارش و ديگر آموزگاران را تـحـت    تجربه

ي خـود   تأثير قرار دهد، بلكه با به كارگيري هوشمندانه
از امكانات زبان و فرهنگ اسپرانتو، موفق گرديد يـكـي   

ي  هاي معروف را براي ادامه از خوش نام ترين دانشگاه

 .تحصيل خود انتخاب كند
اكنون براي اين دختر جوان، نه فقط كشور خود، بلكه   

زيـرا  .  شده اسـت    اش ي زمين هم چون خانه ي كره همه
كاري كه او كرد، بدون آن كه چيزي را از دست بدهـد،  
در واقع پاسخ گويي به عاليقي شخصي بود؛ و هـمـيـن    

اي شد براي ارضاي طبيعي  حس  كـنـجـكـاوي        انگيزه
او فقط به افقي كه مـعـلـمـش،       .  خود و يادگيري بيشتر

منابع و زبان مادري در برابر او گشوده بـود، دسـت       
او به نحو منحصر به فردي، موفق شد اين افـق    .  نيافت

هاي خـود، بسـيـار         ي با ساير همكالسي را در مقايسه
آيا اين امكاني است همسان با آمـوزش  .  تر كند گسترده

دروس، به كمك هر زبان و فرهنگ بيگانه؟ به واقع و به 
 !خير داليل بسياري،

اي، كسي به فراگيري زبـان   زماني كه در مدرسه  -كمي 
پردازد، بيشتر به آموزش خود آن    و فرهنگ ديگري مي

شود و اين امكان را نـدارد كـه بـا             زبان مشغول مي
آن زبان تكلم مي كنند، ارتباط برقرار كنـد    كساني كه با

. ها از نزديك آشـنـا شـود        ي آن و با فرهنگ و انديشه
بخاطر سختي تكاليف، او اغلب در همان سطح يادگيري 

شـود،     زبان و فرهنگي كه درمتون درسي خالصه مـي 
 .ماند باقي مي

هاي خارجي، تـقـريـبـاً بـه طـور              دروس زبان  -دوم 
هـا و       هاي بين فرهـنـگ   ي تفاوت گريزناپذيري، درباره

ه آمـوزش،    نـ ايـن گـو      . كنـنـد   نمايندگان آنها گفتگو مي
 گانه دوريهاي ب شتر از فرهنگيآموزان را هر چه ب دانش
چون، آنها خود را با زبان و فـرهـنـگ مـادري       .  كند مي
كـه بـا        خواهـنـد   ميكنند و  شتر مأنوس احساس مييب

ها را بـا فـرهـنـگ خـودي             نگاهي منفي، ساير فرهنگ
ها، در اين رابطه،  اما حتي اگر اين آموزش.  مقايسه كنند

به نحو موفقيت آميزي ارائه شوند، باز هم دنياي دانش 
. شود آموز، حداكثر به آشنايي با دو فرهنگ خالصه مي

وجود آمدن احسـاسـي غـيـر        تواند سبب به و همين مي
هـا و درك سـايـر           گـاه يـد ي د ي گستره واقعي درباره

 .ها گردد فرهنگ
كه ماهيتاً زبـانـي     (  وسيله اسپرانتو  آموزش به  -سوم 

. ي ديگري را به همـراه دارد    كالً نتيجه)  غير قومي است
وسيله همان زباني با يكديگـر ارتـبـاط       آموزان به دانش

سـانـي      كي يـ   شناخت كنند كه در سطح روان برقرار مي
دانـد،   اسپرانتو زبان كسي است كه آن را مي.  قرار دارد

هاي خارجي، تقريباً به طور گريزناپذيري،  دروس زبان
ها و نمايندگان آنـهـا      هاي بين فرهنگ ي تفاوت درباره

آموزان را هـر   ه آموزش، دانشناين گو  . گفتگو مي كنند
 .كند مي گانه دوريهاي ب شتر از فرهنگيچه ب
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اي ديگر، كه آنها هميشه بر آن بيشتر از  نه گروه بيگانه
پس زبان آموزان، ترسي از اشتباه در .  ما مسلط هستند

سخن گفتن ندارند تا مـبـادا احـتـرام خـود را نـزد                 
سخنگوياني كه از بدو تولد به آن زبان حرف مي زننـد  

كـنـنـد آن را         ان تـالش مـي      يسخنگو.  از دست بدهند
برند، بي آنكه بدانند آيـا واقـعـا         كار  صورت دقيق به به

 .كارش گرفته اند يا خير درست به 
سـطـح      تـبـادل هـم       -ترين مورد و شايد مهم  -چهارم  

در آموزش هـاي  .  هاي آموزندگان است تجربيات و ايده
همرسوم زبان هاي  د نه جنبه هاي جـالـب و     ي ، شابيگان

هـاي     هاي نسبتا اندك فرهنـگ  سرگرم كننده، كه تفاوت
در (   اگر چـه ايـن مـوارد         .  شود گوناگون، برجسته مي

شـونـد،      ناديده گـرفـتـه نـمـي         )  هاي اسپرانتو آموزش
هـاي     طور طبيعي، به درك آن ارزش     آموزان، به دانش

طـور     جهاني دست خواهند يافت كه در ميان آن ها بـه   
ها را به يك ديگـر مـتـصـل        مشترك وجود دارد و  آن

اين آموزندگان، بيشتر مـايـل خـواهـنـد بـود             .  كند مي
احترام، عشـق و      گرايانه داشته باشند؛ احساسات صلح

لذت از داشتن ارتباط با ساير جواناني را تجربه كـنـنـد    
كه منطقا داراي تجارب، آرزوها و آمال بسيار هم گوني 
هستند؛ درست به سان هم سن و ساالني  كه در يـك      

 . كنند ي انساني زندگي مي خانواده، از يك تيره
بر اساس درك احترام آميز متقابـل، دانـش آمـوزان          

هاي آموزگار خود، امكان خواهند داشت  تحت راهنمايي
هاي خـاص قـومـي         ها و نگرش به آزمونِ پيش داوري

آن هـا    .  ي خويش، بپردازند خود، حتي در درون جامعه
نائل شوند كه به �  تاريخ� قادر خواهند بود به دركي از 

توان به سادگي، هم چون فهرستي از تاريخ هـا     آن نمي
ها تحقـيـق    آن ي اي نگاه كرد كه درباره و وقايع رخداده

احتي و بدون تـفـكـر    ر شده است و افراد معمولي هم به
چنين شرايـطـي، تـاريـخ قـومـي،           در .  رنديذپ آن را مي

ي خود، تصويري ذهنـي و     تواند از هويت و گذشته مي
تصويري كـه نـه     .  خودساخته در جهان امروز، بسازد

هاي مثبتي است كه آن قوم براي حفظ  فقط شامل تالش
تواند احتـرام   زندگي خود، بدان دست يازيده است و مي

مردم خودي و ديگران را برانگيزانـد، بـلـكـه شـامـل           
اي است عـلـيـه       هاي منفي نفرت بار و جنگ طلبانه نگاه

: مـثـال  .  كـنـنـد      مردمي كه ظاهرا امنيت ما را تهديد مـي   
ي يك مـوضـوع    توان ديد كه چگونه درباره خوبي مي به

يـك     ي   دربـاره    يـا د؛   شو  يمشخص سياسي گفتگو م
مشكل تاريخي، در ميان كشورهايي كه زمانـي روابـط     

ها  انگليسي:  عنوان مثال اند؛ به ر داشتهگتاريخي با يك دي
ها واختـالفـات قـرن       ي درگيري ها، درباره و اسپانيايي

ي    ها، دربـاره    ها و مكزيكي شانزدهم خود؛ و آمريكايي
 .حقوق قلمروي دو ملت در عصر مدرن كنوني

بايستي مطلقا، جهاني فرا قومي و  جهان فرداي ما، مي   
زيرا تغييرات غيرقابل اجتناب در روابـط    .  فراملي باشد

هاي سريعي منجـر شـده      المللي، به آن چنان جهش بين
ود را پشـت سـر         جي موشهاي آموز است كه سيستم

امكانات  تكنولوژيكي، اكـنـون ارتـبـاطـات        .  نهاده است
بـا  .  المللي را ممكن گردانـيـده اسـت      ع بينيآسان و سر

، كه )اينترنت(ي مخابراتي  گيري از تكنولوژي شبكه بهره
ي ارتباطي موجود، افـزوده اسـت،        هاي گسترده بر راه

المللي خـواهـد تـوانسـت درهـاي آمـوزش              زبان بين
ي     ي فراملي واقعـي خـود را در گسـتـره              واسطه بي

براي چنين هـدفـي، زبـان تـنـهـا             .  پهناورتري بگشايد
شرفت مورد نظر يان پيبتواند پشت اي است كه مي وسيله
آمـوزي،     ي اسپرانتو، هـر دانـش       تنها، به وسيله.  باشد
اي خواهد توانست از آمـوزش زبـان بـه           هيچ وقفه بي

از طـريـق آمـوزش          تنهـا، .  گيري از زبان فرا رود بهره
سوي احترام   هتوان در شاديِ ساختنِ پلي ب اسپرانتو مي

هـاي قـومـي، مـلـت هـا و                  ي زبان به نمايندگان همه
هاي گوناگون، بر اساس اشتراكات انسـانـي و        فرهنگ

. ها، مشـاركـت داشـت      برادري ميان انسان

 

  Francisco L.Veutheyطرح از                        
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ي اينترنت جزء جدايي ناپذير مـجلـه مـا        صفحه 
بنا داريم به زبـان سـاده، مـطـالـبـي را               .  خواهد بود

تارعنكبوت جهاني كه به اسپرانـتـو مـربـوط        ي هدربار
انوسِ شگفت انگيزِ ياق.  باشند، به اطالع شما برسانيم مي

هر روز، هزاران سايت و .  نهايت وسيع است اينترنت بي
آيند كه امكان اطالع و بررسي آنها  گروه خبري پديد مي

عمال از توان ما خارج است، اما با توجه به عـالئـق و       
 .مند شد خود مي توان از برخي از آنها بهره هاي شيگرا

 !اينترنت گردي 
هاي اسپرانتويي را  در اين قسمت، بهترين سايت

 .براي شما معرفي خواهيم كرد
 net.esperanto.www   

 58از      اطالعات گوناگون به بيش ي هدربردارند
 ي   هاطالعات گوناگون دربـار   . ي اسپرانتو زبان، درباره

 موضوعات متنوع به زبان اسپرانتو
www.uea.org  

اطـالعـات   .  سايت رسمي انجمن جهاني اسپرانتو
انجمن به شش زبـانِ اسـپـرانـتـو، روسـي،            ي هدربار

امكان دسترسـي  .  انگليسي، فرانسه، اسپانيايي و آلماني
يسـه  ئت رأليست اعضاي هي.  به آخرين خبرهاي انجمن

 ... .مركزي انجمن و  ي هو كميت
be.esperanto.www   

سايت رسمي انجمن اسپرانتو بلژيك با طـراحـي      
داراي لـيـسـت      .  ساده و كاربرد آسان براي كـاربـران  

كاملي از اطالعات تخصصي به اسپرانتو و ليست كامل 
 .هاي اسپرانتويي بهترين سايت

ها امكاناتي كه اينترنت  آشنايي با يكي از ده  
 !گذارد بطور مجاني در اختيار ما مي

به انـگـلـيـسـي        (    dissendolistoگروه خبري يا  
mailgorups (دهد كه از طريـق   ،  اين امكان را به ما مي

الكترونيكي پيام خود را به گيرندگانِ بخصـوصـي    پست
! ارسال كنيم بدون آنكه نشاني گيرندگان خود را بدانيم

هـا پـيـام خـود را              يا نيازي باشد كه به تك تـك آن   
هاي خبري با گرايش هاي گوناگـون در     گروه. بفرستيم

وجود دارند كـه تـقـريـبـا          )  اينترنت( شبكة تارعنكبوتي
 : باشد آنها يكسان مي ي هكاركرد هم

با ارسال يك نـامـه درخـواسـت عضـويـت             -  1 
خودكار، از مـديـر گـروه        طور  اي به نامه  -  ٢.  كنيد مي

شـود بـا      مي تهكنيد كه در آن از شما خواس دريافت مي
ارسال مجدد آن نامه به فرستنده، درخواست عضويـت  

و بدين وسيله، شما مورد شناسايي ( خود را تكرار كنيد
پس از ارسال مجدد نـامـه بـطـور         -  3)   گيريد قرار مي

كنيد كه  بـه     اي از مدير گروه دريافت مي خود كار، نامه
 !گويد شما خوش آمد مي

هاي خبريِ اينترنتي به همـيـن    عضويت در گروه
 !  آساني است

سبزانديشان چهار گروه خبري  1379از زمستان  
كـي  يـ را راه اندازي كرده است كه نشاني پست الكترونـ 

 :ها عبارت است از آن
Irana-Esperanto-Centro@yahoogroups.com 

هاي اسپرانتو در ايران؛ تـبـادل نـقـطـه           اخبارِ فعاليت 
هاي افراد درباره مسائل مختلف مرتبط  نظرات و ديدگاه

 با زبان اسپرانتو به زبان اسپرانتو
S a b z a n d i s h a n @ y a h o o g r o u p s . c o m                  

هاي سبزانديشان بـه     گزارش فعاليت)  به زبان فارسي( 
كه به اسپرانـتـو آشـنـايـي         كساني  برايزبان فارسي؛ 

هايـي در     مند به پيگيري و دريافت خبر ندارند، اما عالقه
 .آن هستند، اين گروه خبري مفيد خواهد بود ي هبار

ilei-ir@yahoogroups.com  
 هاي آموزشي سبزانديشان فعاليت ي ههاي ويژه دربار گزارش

I R E J O @ y a h o o g r o u p s . c o m                        
 گروه خبري ويژه بخش جوانان سبزانديشان

 :فرمول درخواست عضويت    
هاي اينترنتي،  براي درخواست عضويت در گروه   

 :شود از اين فرمول استفاده مي
نام گروه  -subscribe@سرويس دهنده 

،اگر ) Sabzandishan(     2مثال در مورد گروه رديف 
خواهيم در خواست عضويت دهيم به ايـن نشـانـي        مي

:      كــنــيــم      ي بــدون مــتــن ارســال مــي           يــك نــامــه  
Sabzandishan-subscribe@yahoogroups.com  

اين روند در آغاز اين نوشتار تـوضـيـح داده         ي هادام
به ياد داشته باشيد كه اين روش در مـورد    .  شده است

باشد و فقط نـام     سان مي تي يكنها ي اينتر گروه ي ههم
 .كند گروه و نشاني سرويس دهنده است كه تغيير مي
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 :هاي خبري درخواست خروج از گروه    
،  2براي درخواست خروج مثال از گروه رديـف         

-Sabzandishanاي بـــــراي                 نـــــامـــــه. 1
unsubscribe@yahoogroups.com   بفرستيد. 

اي از طرف مدير  طور خودكار نامه هبالفاصله، ب. 2  
گردد و طي آن، درخـواسـت    گروه براي شما ارسال مي

خواهيد از گروه خارج شويد آن نامه  شود كه اگر مي مي
پس ! )  كنيد replay(  را دوباره به فرستنده ارسال كنيد  
از گروه حـذف   خود بهاز ارسال مجدد آن نامه شما خود

اي دريافت نخواهيد كرد، مـگـر      خواهيد شد و ديگر نامه
 .اره درخواست عضويت كنيدباين كه دو

 چگونه به گروه نامه بفرستم؟    
توانيد به يك گروه نامه بفرستـيـد    شما زماني مي   

 2اگر مـثـال عضـو رديـف           !  كه عضو آن گروه باشيد
هســـتــــيــــد، بــــا ارســـال نــــامـــه بــــه                    

Sabzandishan@yahoogroups.com    
ي شما را دريافت خواهند  هاعضاي گروه، نام ي ههم

 . كرد
   esperanto.org@نشاني اختصاصي در     
هاي زيادي هستند كه نشاني پسـت   امروزه شركت 

هـا،     نشانـي    گونه داشتن اين.  دهند الكترونيك مجاني مي
ري خـاص  مثل اين است كه شما پيراهني با مارك سيگا

! آيـد    كه اصال از سيگار خوشتان نـمـي   بپوشيد، درحالي
خواهيد پيراهن تبليغاتي بپوشيد چرا آن پيراهـن،   اگر مي

 تبليغِ اسپرانتو نباشد؟
ــا ارســال يــك درخــواســت بــه                 هــركســي ب

admin@esperanto.org   تواند نشاني اختصاصي  مي
در واقع، اين سرويس يك نشـانـي      .خود را داشته باشد

 .كند عمل مي” برچسب“مجازي است كه همانند
 esperanto.org@هاي داشتن نشاني در  مزيت 

مثال نشاني ( تر خواهد بود نشاني شما به ياد ماندني.  1   
آيا اين نشـانـي بـه        .  است reza@esperanto.orgمن 

 !)سادگي فراموش شدني است؟
ها، نشاني شما تـغـيـيـر        دهنده با تغيير سرويس.  2 

كافي است يـك روز قـبـل از تـغـيـيـر                ! ( نخواهد كرد
ــس  ــد    ســروي ــن ــد را              ی هده ــدي ــي ج ــان ــود، نش خ

هـاي     اطالع دهيد تا نـامـه    admin@esperanto.orgبه
 . جديد ارسال شود ي هشما به نشاني سرويس دهند

مراحل ثبت نام براي داشتن نشاني در     
@esperanto.org   

زدشما داراي  نشاني پست ا  . ١  کی ن ي رون کت يـك     ل
)   Yahooحتي مجاني مثل ( سرويس دهنده يا يك نشاني

 .هستيد
نويسيد  مي admin@esperanto.orgاي به  نامه. 2   

نـام يـا نـام        ( كـنـيـد    و درخواست اختصاص نشاني مي
البته .  خانوادگي يا هر نام ديگري كه مورد نظر شماست

مشروط بر اين كه، قبال نام مورد نظر شما بـراي كـس     
مثال .  اختصاص نيافته باشد   esperanto.orgديگري در

reza@esperanto.org         چون قبال درج شـده اسـت ،
تواند درخواست اخـتـصـاص چـنـيـن          كس ديگري نمي

 )اي را داشته باشد نشاني
درخواست خود شما بايـد نشـانـي        ي هدر نام.  3   

هاي شما بـه آن      بايستي نامه پست الكترونيكي را كه مي
 :فرستاده شوند به روش زير ارسال كنيد

reza@esperanto.org  >  torabi@mail.com 
هايـي   نامه  ي هفوق اين است كه، همي  همعناي جمل   

ونـد  شـ  ارسال مي reza@esperanto.orgكه به نشاني 
خواهند  torabi@mail.comبه طور خودكار به نشاني 

به   torabi@mail.comو اگر نشاني من بعدا از  .  رفت
   torabireza@yahoo.comيك نشاني ديگري مـثـال       

 اي بـه      قبل از تـغـيـيـر، نـامـه          بايد تغيير پيدا كند، من 
admin@esperanto.org  بنويسم و نشاني جديد خود

 .        هاي خود اعالم كنم نامه دريافترا براي 
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گروه آموزشی  سبزانديشان :   تھيه و تنظيم   

 
 
 
 

 مقدمه
ه  يکی از سؤاالتی که بسيار مطرح می    ن است ک شود اي

ه  ١٦اگر اسپرانتو فقط  ازی ب ي قاعده دارد، پس ديگر چه ن
م؟ در  رامری آن داري کتابھای دستورزبان و موشکافی گ

ه در سال  ١٦پاسخ بايد گفت که اين  اعده ک ه  ١٨٨٧ق ب
عرفی  عنوان اساس و شالوده و م ت ران ان اسپ ورزب ی دست

ان  ن زب شدند، تنھا نشانگر ميزان تکامل يافتگی و رشد اي
ھستند و در آموزش زبان اسپرانتو نقش راھبردی يادگيری 

اس  ھمه.  زبان را به عھده دارند ب ه ل م ک ري ذي پ د ب اي ی ما ب
م  سالگی نمی  مان را در ده  سالگی يک ھ توانيم بپوشيم، اما م

رای کودک  اس ب ب ن ل ه اي م ک ي اش ه ب است به خاطر داشت
 .ديگری قابل استفاده است

سترده، وسيع و     سيار گ ان، ساختاری ب ضمن اين که زب
ده دارد، قاعده ال پيچي ن ح ت  در عي ردن و عمومي د ک من

اه  د بخش کوت ه در چن بخشيدن قواعد آن و بيان اصول اولي
ای در شکل بخشيدن به درک عمومی از  کمک بسيار عمده

د زبان و مکانيزمھای ساختاری آن می سله .  نماي ن سل در اي
ان  ری زب ول گرام م اص ر داري ی در نظ ب آموزش مطال
ر  الوه ب م  و ع ی کني ل بررس ور کام ه ط پرانتو را ب اس

اييم ع نم ام را رف ن .  آموزش، نکات ابھ ه اي رای رسيدن ب ب
اب                                            دف، کت ھ

پرانتو" ل اس ی کام تورزبان تحليل                          "دس
)Plena Analiza Gramatiko de Esperanto  (

 . به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است
 

 الفبا -الف
 )Ortografio(شکل نوشتاری حروف و کلمات       
ھر يک .  حرف است ٢٨الفبای زبان اسپرانتو دارای      

 کوچکو  (majusklo) بزرگاز اين حروف به دو شکل 
(minusklo) تواند ظاھر شود می. 

Majuskloj: A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K 
L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z 
Minuskloj: a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o 
p r s ŝ t u ǔ v z 

گر  ǔحرف :  نکته د از يک حرف دي ع شه ب ي م ٌ ھ تقريبا
دای .  آيد می)  eيا  aعموماٌ (  ت اده از آن در اب ف ت د اس ھرچن

 ) Ŭej-ho(مثالٌ کلمه ژاپنی ويھو . کلمه نيز منعی ندارد
ادی                         ي ن ات ب ن ري م اب ت ت راف اول ک اراگ در پ

)Fundamenta Ekzercaro  ( ن شکل ه اي نام حروف ب
 :آمده است

  

 
  Aa(آ)  Bb( ب)   Cc( تس)   Ĉĉ( چ)  Dd( د)  Ee( ا)  
Ff(ف)  Gg(گ)  Ĝĝ(ج)   Hh(ح)  Ĥĥ(ُخ)  Ii(ئي) 
Jj(ي)  Ĵĵ(ُژ)   Kk(ك)  Ll(ُل)   Mm(م)  Nn( �ن )  
Oo(ُا  )   Pp(پ)  Rr(ر)  Ss(س)   Ŝŝ (ش)  Tt( �ت ) 
 Uu(ئو)   Ŭǔ( و)  Vv(و)   Zz( ز) 

ار می اين نام  ه ک ز ب ي د          ھا در ھجی کردن حروف ن رون
ی  kotopoکه ھجا ميشود  ktpمثل (  ن ” ُکتُُپ به معن از اي

ام).  “ قبيل ن ن می، اي ردھای عل ارب ا  با وجود اين  در ک ھ
ری  و شکل Oخيلی مناسب نيستند، زيرا حرف صدادار  ي گ

ا را  باقاعده غيرقابل انعطاف اين نام ھ ن آن ي ھا، تشخيص ب
و  no  ،ĵoو  moمثل . ( سازد در بعضی موارد مشکل می

ŝo  ل ث ...). و  COOH، و يا در بيان فرمولھای شيمی م
ھای نامگذاری ديگری برای کاربردھای  به اين دليل سيستم

م  ي س ق ی ت ه اصل ه دو دست ه ب د ک تخصصی پيشنھاد شدن
ان .  شوند می ادی زب دسته اول سعی دارد در چھارچوب بني

ه دوم  ده دست که ھدف عم ي ال د، درح ان م اسپرانتو باقی ب
ان  نزديکی بيشتر به نام گرزب جه  الفباھای دي ي ت ا و در ن ھ

 . باشد عموميت بخشيدن به الفبا می
ان يکی از تفاوت    ا زب و ب ت ران ھای  ھای عمده الفبای اسپ

ه .  است y، و q ،w ،xالتينی حذف چھار حرف  از آنجا ک
ه ه  اين حروف بعنوان نماد در رشت ل لف از جم ھای مخت

ان ارزش  رياضی به کار می ا ھم رود، در اسپرانتو نيز ب
 kuo ،duoblaنام اين حروف به ترتيب . شوند استفاده می

vo ،ikso ،i greka  ا وان .  است ipsilonoي ه عن ا ب ام
 q:  نويسند حرف، در اسپرانتو آنھا را با الفبای اسپرانتو می

ا  k ،wرا با  ا  v ،xرا ب ا  y، و ksرا ب ايش  iرا ب م ن
د می ل در .  دھن ب وان سم ه عن ه ب ز ک ي ی ن ان ون حروف ي

ه کار می رياضيات و ساير رشت ا ب ن شکل  ھ ه اي د ب رون
 : شوند خوانده می

Alfa, beta, gama, delta, epsila, dzeta, eta, 
teta, jota, kapa, lambda, mu, nu, ksi, omikra, 
pi, ro, sigma, taǔ, upsila, fi, ĥi, psi, omega 

 )psila ،mikra و ،mega  وده و خود به عنوان صفت ب
 ).به ترتيب به معنای نازک، کوچک، و بزرگ می باشند

ح  ه شکل صحي ه ب چه را ک ام آن م ده ت ي نکات فوق چک
وط می رب و م ت ران ر  نوشتاری حروف در اسپ شود در ب

البته نکات ناچيز ديگری نيز وجود دارد که ذکر .  گيرد می
اشد ھا در اين نشريه الزم نمی آن اره.  ب ه  در شم ده ب ن ی آي

 .گذاری دراسپرانتو خواھيم  پرداخت آيين نگارش و نقطه
              

 

In آموزش اسپرانتو      
str

uado

ش   
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ي آسيايي اسپرانتو كه هر سه سال يك بـار   كنگره
شود؛ امسال در كـره     در يكي از كشورهاي آسيايي برپا مي

يشنهاد مـديـر مـؤسـسـه        پبرگزار شد و خوشبختانه من به 
ي اين مؤسسه و بـا حـمـايـت        عنوان نماينده سبزانديشان به

از  تاريخ .  برگزاركنندگان اين كنگره به اين كشور سفر كردم
يعني از هنگامي كه قرار شد بـه ايـن       1381سوم مردادماه 

اندركـاران   دريغ دست هاي بي سفر بروم تا زماني كه با كمك
در .  هفته طول كشيد 4اين سفر مقدمات رفتن من آماده شد، 

با گذر از مالزي به كره پرواز كردم  2002 اگوست ٢٠تاريخ 
 2002اوت      22صبح روز   7و پس از دو روز رأس ساعت 

در فرودگاه، ميزبانان خود را مالقات كـردم  .  وارد كره شدم
 .و آنان مرا به محل برگزاري كنگره راهنمايي كردند

تفـاهـم بـيـن       « سومين كنگره آسيايي با موضوع 
 2002اوت      26آغاز شد و تا    2002اوت  23از »  ها فرهنگ

كشـور     16اسپرانتودان از      506در اين كنگره .  طول كشيد
آلمان، هندوستان، پاكستـان، ويـتـنـام،       . ( بودند شركت كرده

 ... )ژاپن، چين، كره و 
یها در اولين روز،  كيف كـنـنـدگـان        بين شركـت  ي
هـمـراه كـارت         ي كـنـگـره بـه       پخش شد كه در آنها كتابچه

طـرح  ( ي زبان سالم    اي درباره ي كنگره و حتي برگه شماره
و )  جويان افغاني در ايـران  اسپرانتو به پناه آموزشابتكاري 

هايي از شهر سئـول وجـود      نقشه
 .داشت

در طـــول اولـــيـــن روز،          
اسپرانتودانان با يكديگر آشنا شدند و هدايايـي بـيـن خـود         
ردوبدل كردند، هدايايي كه بيشترشان از كـارهـاي دسـتـي       

بدون حضور اعضـاي    ( سپس در نشستي غيررسمي .  بودند
KAEM*    (هاي كشورهاي مختلـف عـرض سـالم         نماينده

كنندگـان از نـامـزدي         كردند و در اين هنگام بود كه شركت
 .ي چهارم مطلع شدند ايران و نپال براي برگزاري كنگره

براي بسياري از اسپرانتودانان بسيار جـالـب بـود كـه         
ي ايران در كـنـگـره         عنوان نماينده ديدند دختر جواني به مي

است و نيز بسيار كنجكاو بودند بدانند چـرا در     شركت كرده
ايران بيشتر، جوانان مايلند اسپرانتو ياد بگيرند و چه تعـداد  

 اسپرانتودان در ايران وجود دارد؟
 KAEM اعضاي  در دومين روز، در نشست تخصصيِ

ي جنبـش   ، نمايندگان ايران و نپال را دعوت كردند تا درباره
ي    من نيـز دربـاره    .  اسپرانتو در اين دو كشور بيشتر بدانند

ي اولين انجمـن و     تاريخ جنبش اسپرانتو در ايران، و درباره
 .شمار تقريبي اسپرانتودانان ايران سخن گفتم

پس از نشست مذكور، نشست عمومي آغاز شد و طـي      
خود را معرفـي كـردنـد،         KAEMآن نشست ابتدا اعضاي 

سپس نمايندگان كشورهاي مختلف ازسوي كشورهاي خود 
گـونـه    من نيز از سوي اسپرانتودانان ايراني اين.  سالم گفتند

 :صحبت كردم
 !هاي گرامي آرمان هم« 

ويـژه كـانـون         من از سوي اسپرانتودانان ايران و بـه   
فرستم اميدوارم سـومـيـن       اسپرانتو ايران به شما درود مي

اي كـه       كنگره.  ي آسيايي با موفقيت به اهدافش برسد كنگره
هاي سنتي براي كمك بـه   اينك ديگر يكي از بزرگترين كنگره

پيشرفت اسپرانتو، نه فقط در كشور ما بلكه در بسيـاري از    
هـاي     اسپرانتو در طـي سـال    .  است كشورهاي آسيايي شده

ه خـود  بطوري كه  است به خوبي در ايران رشد كرده اخير به
ي آسـيـايـي       دهيم تا شما را براي برگزاري كنگره جرأت مي

Raporto

 
گزارش  
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 ی جنوبی  گزارش سفر به كره
نيره                                  
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از صميم قلب موفقيـت ايـن     .  بعدي به وطن خود دعوت كنيم
 ».كنگره را آرزو مندم

در سومين روز كنگره وقتي به پشـت تـريـبـون         
 :دعوت شدم، پيام دبيركل مركز اسپرانتو ايران را خواندم

ي آسـيـايـي     شركت كنندگان عزيز سومين كنگره« 
 !اسپرانتو

شـمـا درود        هاز سوي اسپرانتودانـان ايـران بـ       
. ي پربار و موفقي را در كره آرزو دارم     فرستم و كنگره مي

ايـن  .  شكي نيست كه ايران شمار زيادي اسپرانـتـودان دارد    
هـاي     هاي آنان در فعـالـيـت    ها و مشاركت واقعيت را فعاليت

دهد و بـه رغـم       مختلف مربوط به جنبش اسپرانتو نشان مي
  ايم و ايـران بـه     ي ملي نداشته آن متأسفانه ما هيچگاه كنگره

دور مانده از اسـپـرانـتـودانـان اسـت كـه             نوعي، بخشي به
اسپرانتودانانش احتماال كمـتـريـن ارتـبـاط را بـا ديـگـر                 

تـوانـيـم       ايـن كـه مـا نـمـي           .  اسپرانتودانان جهـان دارنـد    
هاي زيادي ترتيب دهيم بيشتر بـخـاطـر مسـايـل         گردهمايي

ولي اينك زمان آن فـرارسـيـده        .  اقتصادي و سياسي است
ما ايـنـك نـامـزد بـرگـزاري           .  است كه اين روش تغيير يابد

ي    چهارمين كنگـره .  ايم ي آسيايي بعدي در ايران شده كنگره
برگزار خواهد شد و ما زمانـي سـه      2005آسيايي در سال 

 .ساله براي سازماندهي و آماده سازي داريم
هاي ملي خود را بـرپـا      طي اين سه سال ما كنگره

ي ملي ما در سال آينده برپاخواهد  اولين كنگره.  خواهيم كرد
. نـمـايـيـم       ما شما را براي شركت در آن دعـوت مـي        .  شد

ي آسيايي چهارم موردتأييد  اميدوارم نامزدي ما براي كنگره
اي    توان باور داشت كه كنگـره  در آن صورت مي.  قرار گيرد

. اي براي آسـيـاي خـاوري      اي منطقه آسيايي است، نه كنگره
ي چهارم آسيايي  همچنين موضوع پيشنهادي ما براي كنگره

اسپرانتو، كشورهاي آسـيـايـي، بسـتـر        « :  به اين قرار است
 .»با بهترين آرزوها براي موفقيت كنگره. » بين ما روابط في

پس از قرائت پيام، نمايندگان نپال، ژاپن و  ويتنـام  
بالفاصله پس از پايان اين نشسـت، نشـسـتـي       .  سخن گفتند

و نمايندگـان     KAEMكاري تشكيل شد مشتمل بر اعضاي 
ي آينده تعيـيـن    نپال و ايران تا طي آن، محل برگزاري كنگره

هـاي انـجـمـن          ابتدا از من خواستند تا كمي از فعاليت.  شود
طـور خـالـصـه از            اسپرانتو ايران سخن بگويم و مـن بـه    

 .هايمان صحبت كردم فعاليت

 هاي من نام سازمانمان را يادآوري كردم، از دوره
هاي  حضوري و غيرحضوري سخن گفتم، از برنامه آموزش

هاي منتشره در نشريات جوانان بـه   ي آگهي گلگشت، درباره
الـمـلـلـي ، سـازمـانـدهـي                منظور شناساندن زبـان بـيـن     

هاي اينـتـرنـتـي      هاي مختلف در طول سال، جايگاه گردهمايي
فـارسـي     –و غيره، چاپ فرهنگ اسـپـرانـتـو        IRECOمثل 

استاد آذري، تشويق اسپرانتودانان خارجي براي سـفـر بـه      
ژاپني  15ايران، از جمله فعاليت آقاي خيرخواه كه باعث شد 

ي    گرفتن مجوز اولـيـن نشـريـه      .  براي ديدار از ايران بيايند
فارسي ، طرح زبان سالم بـه ابـتـكـار         -ي اسپرانتو دوزبانه

هاي  آقاي محمدرضا ترابي، اهداف طرح زبان سالم و فعاليت
تشكـيـل چـهـار       :  اسپرانتودانان ايراني در رابطه با آن مانند

در نهايت در . جويان افغان كالس در مشهد و تهران براي پناه
ر نشست عمومي بـه  د   KAEMروز چهارم كنگره، اعضاي 

ي بعدي  كنندگان سومين كنگره اعالم كردند كه كنگره شركت
ي  بدين ترتيب سومين كنگره.  در كشور نپال برپا خواهد شد

 .آسيايي پايان يافت
روز نزد اسپرانتودانـان   10من پس از پايان كنگره 

اي ماندم و سپس در روز ششم سپتـامـبـر بـه ايـران           كره
در اينجا الزم است از كساني كه براي انجـام ايـن     . بازگشتم

سفري كـه تـجـربـيـات        .  سفر به من كمك كردند تشكر كنم 
ه در رابطه بـا    چفراواني در اختيارم گذاشت چه شخصي و 

 .                                                 هاي اسپرانتو فعاليت
  

 *KAEM (Komisiono pri Azia Esperanto-Movado) 
   کميسيون آسيايی سازمان جھانی اسپرانتو 
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Foto: kompleze  de KAEM 
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 روز زامنھوف در تھران

آذرماه به مناسبت  يک صد و چھل و                 ٢٤روز يکشنبه    
ان  ھوف  در سراسر جھ ن سومين سالگرد تولد دکتر زام

و ت ران ه ،انجمن ھای اسپ ام رن د ب دن دارک دي ی را ت اي  . ھ

ھای  نفر ازاسپرانتودان ٤۵در دفتر موسسه سبزانديشان نيز
رامی ا ضمن گ د ت دن م آم ردھ ی گ ران ھ داشت زادروز  ت

وف ھ ن د ،زام ن اش ه ب ت م داش ا ھ داری ب د دي دي ج  .ت

د  ودن م راد ن تنی چند از اسپرانتودانان سخنان کوتاھی را اي
ه ل م ی :  از ج راب ر   –رضا ت ت ی و دک ن دي رام ال ر ک ت دک
ضمنا دفتر جديد موسسه سبزانديشان نيز  بطور .  صيادپور

 .رسمی در اين روز بازگشايی  شد
 
 
 

 کالس آموزش اسپرانتو در دانشگاه مازندران   
ه     ب ن و از روز دوش ت ران پ اه  ٤کالس آموزش اس آذرم

ان  -در دانشکده علوم انسانی  ١٣٨١ عات زن طال ر م  -دفت
د روع ش دران ش ازن اه م گ  .دانش

می )  آذر( اين کالس توسط خانم  دکتر زھرا  ري اد   –ک ت اس
ی سبزانديشان  ی موسسه رييس ھيات مديره  -رشته اقتصاد 
 .ھدايت می شود

 
 ای اسپرانتو از طريق اينترنت آموزش مکاتبه       

ق      و از طري ت ران ان اسپ ه آموزش زب دان ب ن ه م عالق
د از دوره ن وان ه اينترنت مي ت ب ات ك ان  ی م ای آموزش زب

ران  ودان اي ت ران اران اسپ اسپرانتو كه توسط انجمن آموزگ
د ن ن اده ك ف ت ت اس ده اس ه ش ي ھ  .ت

م  ی مكاتبه اين دوره ای با ھمكاری انجمن جھان وطنی فراھ
ه .  شده است رسی ب ر و دست برای دريافت اطالعات بيشت

د  ی آموزش رايگان مکاتبه دوره ن وان ای عالقه مندان می ت
ی ان ه نش              www.esperanto.persianblog.comب
 .مراجعه کنند

 كالس آموزش اسپرانتو در دانشگاه شھيد باھنر كرمان
ر       ن اھ د ب ي اه شھ و در دانشگ ت ران كالس آموزش اسپ

انجمن علمی زيست شناسی در آذر   -دانشكده علوم  -كرمان
اه  د ١٣٨١م روع ش  . ش

ه   د سرداری دانشجوی رشت ي ن كالس را سع ھدايت اي
 . زيست شناسی دانشگاه فوق  به عھده دارند

 
  

 
 ی زبان اسپرانتو پايان نامه درباره

اسی  خانم نگين صراف دانشجوی دوره           ارشن ی ك
ران مركزی   -ارشد دانشگاه آزاد اسالمی  ھ در   -واحد ت

موضوع  پايان نامه خود را  ،شناسی ھمگانی ی زبان رشته

ان" با عنوان  گی و  پژوھشی بر تاريخچه زب ھای ساخت
خ "  ساختار شناسی زبان اسپرانتو اري ه در ت ارائه نمود ك

ورد  ١٧/  ۵با نمره  ١٨/١٠/١٣٨٠ و درجه بسيار خوب م
ت ه اس ت رف رار گ ب ق وي  .تص

ه ام ن ژوھش ژوھش پ دود پ ع ن صراف از م ي گ ای  ی ن ھ
        .ی  زبان اسپرانتو در ايران است دانشگاھی درباره

 
 
 

 ی نابينايان آموزش اسپرانتو ويژه
ران      موسسه     ان اي واي ن اش ان و ن اي ن ي اب ايت از ن ی حم

ه )  ٣٣۵٨٣٨٢تلفن  (  دام ب ران اق ار در اي برای نخستين ب
برگزاری دوره ھای آموزش اسپرانتو برای نابينايان نموده 

ای دورهاست که اولين  اه سال  ی آن توسط آق ساعد در  آذر م
د  اون ان دم اب جاری در خانه فرھنگ قاسم آباد  واقع در خي

 . تھران برگزار گرديد

خبرھا
 

Novaĵoj
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Foto: Reza Torabi 

Foto :Ali Reza Dowlatshahi 

راه سه )   رديف آخر نفر اول از سمت چپ( آقای ساعد عباسی   م ه ھ ب
ايت از  نفر از زبان آموزان نابينای اسپرانتو و مدير عامل موسسه حم

در   -نفر سوم رديف آخر از سمت چپ   آقای بھزاد ھاشميان  -نابينايان 
  ١٣٨١ديدار از دفتر سبزانديشان   روز پنج شنبه سوم بھمن ماه 
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 Respondeca direktorino : 
     Fariba N. Maĝd 
 Ĉefredaktoro :  
     M. Reza Torabi 
 

  Kovrile: Bildoj rialte Persepolo 
   

 
 Eldonaj  aferoj : 
       Reza Haĝihasanlu 
 Eksterlanda abonantara afero: 
       Hamzeh Shafiee 

 
Adresoj: 
P.O.Kesto 17765-184, 
Tehran, Iran 
Telefono : (0098 21) 7437138 
Fakso :      (009821)  7463812 
TTT-ejo : www.sabzandishan.com  
Retpoŝto: info@sabzandishan.com  
 

    
 Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj 

kaj kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu 
publikigitaj ie ajn . 

  Bonvenas kultur-temaj kontribuaĵoj. 
Ni aperigas kaj Perse kaj E-e nur unua 

foje prezentitaĵojn. 
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 Persa parto : 
E-o kaj interciviliza dialogo…………...  paĝo 30 
    Gholam Reza Azarhoushang  skizas 
kaj konkludas ke E-istaro emas havi 
bonan  rilaton kun aliaj      kulturoj kaj 
ke e-istoj estas pacamaj. Li faris la 
prelegon en Tehrana urbo-domo. 
L. L. Zamenhof           ……………..…...  paĝo 27 
    Reza Torabi prezentas koncizan  
vivhistorion de Zamenhof kaj liaj 
klopodoj. 
Kialo de bezoneco de Internacia lingvo..paĝo 25 
    M. P. Habibpur artikolas pri la historio 
de neceseco de komuna internacia lingvo 
kaj finfine apero de E-o. 
Historio de E-o en Irano         …………..paĝo 23 
    Ali Reza Dowlatshahi kiel esploristo 
de la historio de E-o en Irano  prezentas 
dokumentojn pri la aperiĝo de E-o en 
Irano kaj starigas ankaŭ demandojn  tiu 
rilate. 
Kio ni estas kaj kion ni celas?        ……..paĝo 21 
    Traduko de la dua parto de samtitola 
libreto de UEA. Prezentante la celojn de 
E-movado tra la mondo. Tradukis  Reza 
Torabi. 
Mondo de interreto             ……………. paĝo 18 
    Prezento de diversaj eblecoj per kiuj 
oni povas ĝui  facilan komunikadon. 
Esperanto-instruado  ……………...……paĝo 16 
Raporto pri la 3-a  Azia E-Kongreso  …paĝo 15 
    (f-ino)Nayereh Ebrahim Pour 
partoprenis en la 3-a Azia Esperanto-
Kongreso kiel la delegitino de Irana 
Esperanto-Centro. Ŝi raportas pri sia 
vojaĝo kaj sperto. 
E-o novaĵoj             ………………………paĝo 12 
    Novaĵoj   pri/rilate E-o en Irano 
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Faĝr Film-      
Festivalo 

 Mahsan Seifodin kaj Keyhan Sayadpour 
 

  De antaû 20 jaroj, ĉiu jare dum la festoj de la venko de irana 
revolucio (inter la 30-a de januaro ĝis la 10-a de februaro, Faĝr 
tagdeko) organiziĝas la plej elstara irana kinfestivalo, Faĝr Film-
Festivalo (FFF). Antaû 20 jaroj, la unua FFF okazis en la tiama 
militanta Irano, etoso ne konforma al arta okazaĵo. La neniam 
anoncita aû konigita juĝistaro de la unua FFF deklaris ke neniu 
filmo aû persono meritas ricevi premion. Oni apenaû povis 
antaûvidi dudekjariĝon de la juna festivalo, precipe pro la tiama 
morto de aliaj festivaloj antaû ties duaj aû triaj datrevenoj. La 
dua FFF tute ne similis al la unua estante malgranda kaj loka; 
kvazaû iu alia festivalo estus naskita. Sed tiu malgrandiĝo estis 
oportuna pro ĝia konformo al tiamaj eblecoj kaj potencoj. 
  FFF-oj kreskis unu post la aliaj kaj grandiĝis samtempe kun la 
evoluo de irana kinarto. Ekde la 4-a FFF, la festivalo 
internaciiĝis per la aldono de tri neiranaj filmaj sekcioj. Unu el 
tiuj tri, "infana kaj junulara kino" fariĝis sendependa festivalo tri 
jarojn poste. Dum la pasintaj dudek jaroj, irana kino progresis 
kaj samtempe FFF fariĝis neseparebla parto de tiu kino, ties 
spegulo kaj ilo por ties evoluo. Ĉiuj iranaj filmproduktantoj 
sendepende de la vidpunktoj deziras ke iliaj produktaĵoj 
sursceniĝu dum FFF pro la atento de ĉiuj kinartistoj kaj 
kinemuloj al tiu okazaĵo. Eĉ la nova kaj neregistara "Festo de 
Kino-Domo" ne sukcesis superi FFF-on. Malgraû la vintra 
klimato dum la festivalo, ĉi-jare longaj vicoj da fervoraj 
kinemuloj staras antaû kinejoj de la festivalo, speciale favore la 
filmoj de famaj iranaj reĝisoroj. Por la preskaû ĉiuj iranaj 
kinartistoj kaj la plejmulto de kinemuloj, FFF estas irana kino.                        

 
 
  Foto: 
 "Mi, Tarane, 
e s t a s 
dekkvinjara" , 
gajninto de tri 
premioj dum 20-
a FFF pro la 
p l e j  b o n a 
reĝisoro, la plej 
bona scenaro 
kaj la plej bona 
aktorino de ĉefa 
rolo 
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Estimataj ! 
  Jen la 2-a numero de 
nia revuo! 
    Aperigi revuon en 
lando kiel la nia  similas 
naĝi kontraŭ fluad-
direkton. De longa 
tempo Irana esper-
antistaro suferis  pro la 
manko de komunikilo 
kaj nun post longa pro-
cedado ni havas pub-
likan tribunon kiu   
ebligas nin prezenti 
nian movadon al Irana 
socio. 
 Fakte ni celas du ĉe-
f a j n  d i r e k t o j n  
aperigante la revuon: 
-Informadi al la 
perslingva mondo pri 
E-o, E-movado kaj      
E-kulturo. 
- Prezenti Iranan kultu-
ron al la E-mondo. 
    Nian agadon neniu 
subtenas kaj tute mem-
stare kaj sendepende ni 
aperigas la revuon kaj 
tio signifas ke nia plua 
ekzisto forte dependos 
al akcepto de niaj unu-
opaj legantoj. Nia    
potenco ne estas tio 
kion vi konsideras!. Mi 
bone konscias ke 
ankoraŭ restas multaj 
mankoj sur la paĝoj de 
nia revuo sed ni inten-
cas  ke ĉiu numere pli-
bonigi la enhavon de la 
revuo.  ĉu kvalite ĉu 
kvante. 
    Se la revuo plaĉas al 
vi bonvolu diskonigi 
ĝin al la aliaj! 
    Se la revuo ne plaĉas 
al vi bonvolu speguligi 
tiun al ni! 
    Viaj kontribuaĵoj 
estas bonvenaj. 
Daŭre je via dispono; 
          

 La redaktoro 
 
  
  
  

Arte
  
ری
ھن
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      Antaû kelkaj jaroj, mi devis paroli pri 
Esperanto por ne esperantistoj. Mi decidis 
paroli pri Historio de Esperanto. Do, mi re-
travidis miajn librojn kaj mi skribis kelkajn 
notojn, sed dum mia serĉado, al mi kreiĝis 
demando.  
      Je miaj libroj mi trovis libreton, kiun 
donacis al mi, mia pola amikino -  kiu 

bedaûrinde ne estis/as esperantistino -  kaj 

por unua foje mi tralegis ĝin .  
     Tiu du–lingva libreto (Pole kaj Esperante) 
nomiĝis Kiel Kreiĝis la internacia lingvo 
(1995) de s–ino Halina Baranowicz . Antaûe 
mi ne legis ŝian nomon . Sur la paĝo 25 de 
ĉi-tiu libreto oni povis legi :  
“La 17an de decembro en la 1878 jaro, en la 
hejmo de Zamenhofoj okazis vesperkunveno, dum 
kiu la multnombre kunvenita familio, geamikoj 
kaj  kolegoj aplaûdis la feliĉan kreinton de la 
internacia lingvo. La patro ne ĉeestis ĉi–tiun 
solenaĵon.La knaboj horkantis himnon de frateco 
verkitan de Ludoviko : “Malamikeco de la nacioj 
/ falu, falu jam tempo estas / la tuta homaro en 
familion / unuiĝi devas”. 
   Sed kiam mi legis ĉi-tiun paragrafon, apud 
mia mano estis la libro de Adam Zakrzewsi: 
“Historio de Esperanto 1887- 1912”.           
Mirinde, sur la 6-a paĝo de ĉi-tiu libro oni 
povis legi “La 5an de decembro 1878 en 
rondo de varsoviaj gimnazianoj estis 
entuziasme festita la apero de nova lingvo, 
simbolo de frato unuiĝo de tuta homaro . 
Dum tiu festo longe sonis strofoj de nova 
himno : Mal amikete de las nacjes / kado َ◌ , 

kado َ◌ jam temp َ◌ esta َ◌ ! / la tot َ◌ homoze in 

familje / konunigare so deb َ◌a”.   

   Tuj , mi rememoris ke en “Historio de la 
lingvo Esperanto” – Verkita de Edmond 
Privato- ankaû mi legis pri ĉi–tiun temon. sur 
la paĝo 27 de la libro oni povas legi la 
priskribon de L.L Zamenhof mem: “la 5an 
de decembro 1878 ni ĉiuj kune solene festis 
la ekvivigon de la lingvo. Dum tiu ĉi festo 
estis parolo jen la nova lingvo, kaj ni 
entuziasme kantis la himnon. kies komencaj 
vortoj estis la sekvantaj : Mal amikete de las 
nacjes/ kado َ◌ , kado َ◌ jam temp َ◌  esta َ◌ / la 

tot َ◌ homoze in familje / konunigare so 

deba َ◌”.  

   Ankaû mi rememoris ke D-ro Lins sur la 
paĝo 532 de sia libro – La danĝero lingvo – 
skribis pri tiu nokto: 1878, 17-a decembro 
projekto de “lingwe uniwersala” pretigita.  
  Laŭ historio de nia movado, mia opinie, tiu 
okazo kaj la festo estas tre grava,  ĉar  L.L.Z. 
kreis la “ lingwe uniwersala” kiun mi deziras 
nomi “La pra- esperanto”. Nun, mi 
demandas min: La 5an aû la 17an de 
decembro? kiu estas ĝusta? Kial diferenco?  
Ankaû mi demandas: Se Zamenhof mem 
skribis 5an de decembro, kial s-ino 
Baranowicz koj D-ro Lins skribis 17an de 
decembro?  
   Ĉu  Zamenhofo  skribis laû malnova 
kalendaro? Se tiu kalendaro estis Pollanda,  
ĉu ĝi similis  kiel Ruslando? Aû ekzistas aliaj 
kialoj?                                                    

La  5an    aû   La 17an de decembro? 
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Ali Reza Dowlatshahi 

Historie

 

 
تاريخ

 

ABONILO 

 Sabzandiŝan     (Mesaĝo de Verdpensuloj) 

          Kultura sezon-revuo en E-o kaj la persa 
 Jes mi deziras aboni la revuon. 
 Nomo :  Familia nomo :           Naskiĝjaro :  Profesio : 
 

 Adreso : 
  
                                                                                                                         Dato :             Subskribo :  

Jara abonkotizo (inkluzive aerpoŝta sendado) :  20 Eûroj 
 Pagmaniero :Oni  bonvolu pagi ĉe UEA al la  konto :  iece-h  (Irana Esperanto-Centro) kaj  sciigi la redakcion sendante la 
subskribitan abonilon. 
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      Mia nomo estas Gholamreza Azarhoushang. 
En iu tago, kiu estis malvarma, mi salutis al tiu ĉi 
mondo. Kriante kaj plorante. Eble nek mi, nek mia 
familio estis interesa por mia alveno. Mi naskiĝis 
en ĉi-tiu familio kiu estis malriĉa je ekonomie  kaj 
riĉa je infano. Ĉiokaze, mi venis. Vole aŭ ne vole. 
Tiu, tute ne estis grava por la mondo aŭ eble por 
homaro. Tiu malvarma tago estis la 10an de marto 
de 1956. Ĝuste dektagoj antaŭ  Irana novjaro.  
   Mi pasigis elementan lernejon kaj mezlernejon, 
ne tro malfacile. Sed  kiam mi komencis 
altlernejon mi devige laborante pasigis mian 
studadon. Intertempe, studi pri historio, literaturo, 
filozofio kaj ekonomio estis miaj interesaj temoj. 
Kiam mi fariĝis 18 jaraĝa, mi skribis mian unuan 
novelon.  
    Post du jara militservado, mi sukcesis pasigi   
specialan ekzamenon kaj fariĝis instruisto en alta 
lernejo, instruante historion kaj literaturon.     
Samtempe mi fariĝis studento en universitato.  
    En 1978, okazis revolucio en Irano kaj mi tiu 
rilate ankaŭ estis aktiva en altlernejo kaj en socio. 
Sed, revolucio ne permesis al mi resti longe kiel 
instruisto. Oni tre ĝentile diris al mi: " iru for!" kaj 
mi kiel obeema homo lasis tiun profesion, kiun mi 
tre ŝatis. 
   Post okazo de "kultura revolucio", denove oni 
diris al mi: " Nia socio ne plu deziras homojn kiel 
vi, esti studento. Bonvole iru for! " kaj mi por 
ĉiam adiaŭis unversitatan studadon.  
    Mi por kelkaj jaroj, laboris kiel taksi-ŝoforo, 
laboristo kaj fine kiel ĝenerala direktoro de       
diversaj kompanioj kaj uzinoj. Intertempe, mi   
okupiĝis pri teatraĵo kaj kino, skribante kritik-
artikolojn, scenojn por kino kaj televid-serioj. Mi 
ankaŭ kiel reĝisoro kaj helpanto de reĝisoro  du 
film-seriojn por televid-elsendo reĝisoris. Tamen 
denove miaj skribaĵoj ne estis akceptitaj kaj finfine 
mi lasis tiun ĉi profesion al tiuj, kiuj povis en 
tiama politik-atomosfero labori kaj toleri. 
  En 1987 mi konatiĝis kun Esperanto. Tiam mi 
lernis ĝin ne serioze. Mia tre kara amiko, s-ro 
Reza Kheyrkhah instruis ĝin al mi kaj mia edzino. 
Li poste, kiam estis en Japanio, sendis al mi libron 
pri speciala alternativa medicino, nomiĝante 
Yumeiho terapio, kiun iniciatis  d-ro Saionji      
Masayuki. Mi legante ĝin intersiĝis pri ĝia        
kapableco kaj laŭ propono de s-ro Reza       
Kheyrkhah, mia edzino tradukis ĝin al la persa 
lingvo kaj d-ro Masayuki invitis min iri al Japanio, 

en  jaro 1991.  
   Ne longe pasis, ke mi fariĝis Yumeiho-terapiisto 
kaj Esperantisto. Mi vojaĝis al 27 landoj en kvin 
kontinentoj, kiel internacia reprezentanto de la 
Internacia Medicina instituto de preventa 
praktikado, instruante Yumeihon kaj uzante 
Esperanton.   
   Dume, mi tradukis jenajn librojn el Esperanto al 
la persa lingvo: 
1- Sindonema arbo, de Silvester Shel Stajn 
2- Aventuro de reĝo stultulof, de F.V. Durono 
3- Vulpoj de amikeca insulo, de Takashi         
Hiroyuki 
4- La luksaj mortintoj, De Oe Kenzaburo 
5-La knaboj de Pau'lo- starto, de Ferenc Molna'r 
6- Facile legebla Akupunkturologio, de Zhu Bin 
7-Dua versio de Yumeiho terapio, de Saionj  
Masayuki ( kiun mi mem enordigis  laŭ mia sperto 
dum mia  instruado) 
8- Usona horloĝo, de Artur Miler, de angla ligvo 
kun mia edzino Zahra Karimi 

Verkoj en Persa lingvo: 
1- Asraneh, 15 kolektivaj noveloj ( atendas      
permeson de ŝtato por eldono) 
2- Denove Mi salutas al la suno  ( romano, kies 
unua volumo estas jam finita). 
 Mi jam estas ano de UMEA ( universala Medicina 
de Esperanto Asocio), ano de MYS ( Monda 
Yumeiho Societo) kaj ano de ( IVA )                
Irana Verkista Asocio.  
   Estonteco montros, kiel mi vagados en la mondo 
kaj en la miaj ŝatataj temoj kaj en la vivo. 
      

 

 Mia biografieto 
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Sinprez
en

to

رفی 
مع

 

Foto: Reza Torabi 
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Bastardo 
La doktoro diris: " mi gratulas vin, sinjoro! Via 
filino estas graveda." 
La patrino batis al sia kapo: " eksteredzeca infano?!" 
La patro frotadis siajn dentojn kaj portis sian filinon 
trenante kaj kolereme al la hejmo. 
La fratoj demandis ŝin:“Kiu estas ĝia patro?”   
La knabino ne respondis. Ekbatado komenciĝis. La 
knabino perdente premis siajn lipojn por ke neniu 
aŭdu ŝian krion. La familiaj viroj, kiam laciĝis, ĵetis 
la forte batitan korpon de la knabino en subteretaĝo 
kaj ŝlosis la pordon al ŝi. Poste ili iris trovi tiun 
knabon, kiun ili konjektis, ke li povas esti la patro 
de la infano.  
La knabino en la mallumo, per mano tuŝis sian    
ventron kaj mallaŭte diris al si mem: " oh, mi jam     
fariĝas patrino!"  

 Soleco 
La virino ekkriis: " Ĉu vi aŭdas min? Mi ne povas 
pli toleri solecon." 
La viro diris nenion. 
La virino ĝemis`: "Mi pensis ke havi edzon devus 
esti ĝoja afero." 
La viro ankoraŭ estis silentinta. 
La virino daŭrigis: " Jam estas dekkvin jaroj, ĉu  vi 
pensas ke ankoraŭ ne estas sufiĉe?" 
La viro, denove diris nenion. 
La virino diris: " Nu, ne bezonas diri ion. Mi bone 
scias kion via koro deziras!" 
La virino surmetis al la brusto de la viro, florbuke-
don, kiun ŝi kunportis kaj diris “mi denove revenos 
al vi, ĉar mi al kiu plu povas libere korelverŝi!” 
Kiam la virino ekstaris kaj malproksimiĝis de la 
viro, tombejo el sia profunda silento akompanis ŝin. 

  
Ŝtelado 

La viro tenante stangon de la buso per mano, sentis 
ke iu mano eniris al lia jakpoŝo . Li timante serĉis 
siajn jakpoŝojn. Ili estis malplenaj. Tiam, ekkriis: " 
Ho, ŝtelisto! Oni ŝtelis mian monujon." Li turnis al 
sia malantaŭo kaj rigardis al ĉiuj homoj en la buso. 
Mano de iu knabo estis enigita en sia poŝo kaj     
timante estis rigardanta al la viro. 
" Montru al mi, vian manon, knabo!" 
Estis kelkaj ĉifataj monbiletoj en lia mano. La viro 
prenis la monnbiletojn de la knabo kaj forte nukbatis 
lin. 
" Ĉu vi ne hontas? De nun?" 
Knabo diris: "Sed, sinjoro ..." 
La buso haltis en stacidomo. Iu pasaĝero, kaptis ĉe-
mizkolumon de la knabo kaj ĵetis lin eksteren de la 
buso. "Silentu, aĉuleto! " La knabo alkuris al buso 

kaj diris: "Vidu sinjoro, tiu estis mia mono por aĉeti 
medikamentojn" Pordo de la buso estis fermita kaj 
buso ekiris. 
Iu pasaĝero diris al la aliaj: " Anstataŭ laboro, ili de 
nun komencas ŝteladon." 
Kiam la viro enmetis monon en sian pantalon-
poŝon, lia mano tuŝis memajn monbiletojn kiuj 
ankoraŭ estis en la poŝo. 
 

La granda savanto 
Popolo kriis: " libereco!" 
La savanto jam staris sur alta loko kaj vokis: " 
libereco al vi estu benata!"  
En alia tempo. La popolo denove alvenis kaj kriis:   
"laboro!" La savanto skuis sian manon al la ĉeestan-
toj kaj promesis al ili: " Laboro por vi estu donata! " 
Alifoje la popolo sin atingigis la pavilionon de la 
savanto, ne tolerante plu stari kaj ĝemis: " pano!" 
La savanto ridetis kaj ĝojigan novaĵon diris al ili:     
" Beno al vi estu multaj!" 
La popolo ne plu petis ion de la savanto. Sed, la 
granda savanto, kiu ankoraŭ entuziasme deziris fari 
sian profetan mision, aperis sur la kadavroj de la 
homoj kaj diris al siaj proksimaj amikoj: " ili estis 
bonaj sekvantoj, sed bedaŭrinde ne plu toleris. Mi 
ankoraŭ havis por ili multajn aliajn donacojn."  

 
Amo kaj malamo 

La knabo diris: " Mi amas vin!" 
La knabino respondis: " Mi ankaŭ amas vin!" 
La knabo diris: " Ĉu ne estas bone ke ni geedziĝu?" 
La knabino konsentis: " Kial ne! La amo estas la 
plej bela kaj pompa afero en la mondo. " 
La viro diris: " Estas sufiĉe. Mi laciĝis pro viaj   
ĉiamaj grumbladoj." 
La virino reagis: " Mi ankaŭ laciĝis pro viaj      
vagabondoj. Mi tute ne scias kien vi iras, kun kiu vi 
iras, kun kiu vi venas, kiam vi iras, kiam vi venas, 
kion vi faras, kion vi ne faras? Mi estas via edzino, 
ĉu vi forgesis?" 
La viro respondis: " Ĉu vi pensas pro tiu granda 
fakto, ke vi estas mia edzino, mi dum mia tuta vivo 
devas kondamni min esti en tiu ĉi ekzilejo kaj     
ĉiutage tri foje - matene, tagmeze kaj vespere - esti 
deviga rigardi al via netrovebla bel-vizaĝo? " 
La virino diris: " iru for! Mi malamas vin." 
La viro diris: " Nu, bone. Mi alifoje volonte obeas 
vian ordonon kaj faras ĝuste kion vi deziras." 
De tiam, la viro iris kaj malaperis. La virino trovis 
neniun postsignon de li.                   
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Rakontetoj

 

داستان
 

هاي كوتاه 
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Gholam Reza Azarhoushang 
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    Inter nuntempaj vizaĝoj de Irana poezio, 
Biĵan Ĝalali (1927-2000) estas unika vizaĝo . 
Lia poezio havas facilan lingvon, sed ne-
facilan signifon. Lia filozofia temo 
esprimiĝas en facila formo. 
   Biĵan Ĝalali naskiĝis en Tehrano en fama 
familio. Li estas nevo de Sadegh Hedayat 
(1903-1951) - la fama Irana verkisto.  Li finis 
sian du-gradan instruadon en Tehrano, kaj 
poste li iris al Francujo. Li studis dum 5 jaroj 
en Parizo, sed li ne finis sian studadon, do li 
revenis al Irano, kaj eklernis Francan 
literaturon ĉe Tehrana universitato. Poste li 
laboris en petrola ministrio. Li neniam 
edziĝis kaj li vivis sole kun siaj hundoj  kaj 
katoj. Li forpasis en Tehrano, en feria tago, je 
la komenco de vintro. Liaj poemoj estas jam 
tradukitaj al Angla, Franca, Pola, Araba    
lingvoj kaj nun Esperante.  
   La verso de Biĵan Ĝalali ne estas branĉo de 
la movo kiun Nima faris; sed havas radikon 
en Franca versa tradicio. Lia verso havas iun 
propran skandon de parolo. Eviti aranĝojn 
kaj literaturajn faradojn donis al lia poemaro 
specialan simplecon kaj senvestecon kiu 
impresis la verson de la postaj generacioj, 
precipe la 7-a jardeko de la kuranta jarcento 

laŭ Irana kalendaro. 
    Lia poezio estas senpena kaj abstina. 
Verso ekstreme simpla, sed plenplena da 
propraj angoroj de Ĝalali. Ĉiama angoro de 
Ĝalali estas la ĉeesto de morto. En la 
nuntempa(nunepoka) Persa verso, morto 
havas la plejan ĉeeston en la versoj de Ĝalali. 
Je la filozofia vidpunkto, Ĝalali estas 
pesimista poeto; li rigardas la mondon kaj la 
futuron de la homaro, precipe la estontecon 
de neprogresitaj landoj, pesimisme.  
    La poemo de Ĝalali sidas inter du ĉefaj 
movoj de la nuntempa Persa verso: Blanka 
verso gvidata de Ahmad Ŝamlu kaj la kosmo-
mensisma verso gvidata de Jadolah Rojaji 
(Yadollah Royaee). Sed ĝi havas 
fundamentan diferencon kun tiuj du movoj. 
kontraŭe al la atakema kaj agresema verso de 
Ŝamlu, la poemo de Ĝalali estas delikata, 
milda kaj kvieta; kaj kontraŭe Ŝamlu kiu 
implikitas la simplecon, Ĝalali simpligas la 
implikaĵon. Sed la poemoj de Ĝalali havas 
ankaŭ diferencon kun la kosmo-mensisma 
verso de Rojaji. Por Rojaji grava estas la 
vorto mem kaj ne la ekstera refero (ekstera 
implicio) de ĝi, sed la vortoj de Ĝalali 
enhavas vastan etendon de homa scio kaj 
kompreno, per kiuj Ĝalali multe pli cerbumas 
(pripensas) eltrovi (deĉifri) la ekziston ol la 
tempo. 
    Lia rilato kun la mondo temp-al-tempe  
estas primitiva kaj infana, kiu direktas lin al 
iu senkonatiĝo kaj donas lin nova difino de 
fenomenoj; difino jen multfaca jen 
multflanka. 
    Ĝalali havis grandan korinkliniĝon al    
bestoj kaj nutris la bestoj en sia kvartalo. La 
amo de Ĝalali al bestoj memorigas nin 
Franĉesko-n.  
    Liaj libroj estas : 
Tagoj (1962), Nia koro kaj la mondo 
(1963), La  koloro de l’akvoj (1971),  Suno 
kaj akvo(1983), Lum-ludo(1990), Ĉiu-tage 
(1994), Pri poemo (1999). 
 
*Kosmo-mensismo = angle: space-mentalism  

Biĵan Ĝalali   Irana poeto         
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Kovrilo de la libro : 
  “Dar Barej-e Ŝeer”  (Pri poemo) 

  
 
De la fino de l’mondo 

Mi iris 
Kun la nova parolo 

De la komenco de l’ mondo 
  

  
Mi timas  
De la fino de l’poemo 
Kiam 
Mia mano skribas 
La unuan vorton 
 

   
Spegule 

Mi rigardas 
Kaj rediras 

La bildon de l’mondo 
Por mondo 

 
   

 Mi ne havas sekreton 
Mi nur rediras 
La sekreton de l’blankan 
paperon 

  
             Poemo 

Sen fine komencas 
           Poemo  
        Estas unu de miaj branĉoj 

  

  
  

La mondo  
Je komenco ĝis fino 
Estas malgaja poemo 

 La mondo estas kiel respondo 
Al demand, kiun 
Ni neniam scias 

  
 

 La nudan korpon de arbaro 
Kovras neĝo 
Kiel malvarma vesto 

  
 

 Mia respondo al mondo 
Al ĝojo, al malĝojo 

Al homoj 
Al ĉiu kaj ĉio 
Estas poemo 

  
 

Lampo estas la poemo 
Por mi 

kaj per tiu 
Mi rigardas 
Mallumon 
  

 
       Sojlo  
       Estas nia amiko 
       Ĉar ĝi estas kun ni 

       Je komenco 
       Ĝis fino  
 
 
Tagon 
mi edzinas, 
Nokton 
mi amatinas. 

   
 

 Poemo falas  
Kiel aerolito 

Kaj ĉiuj fenestroj de fatalo 
Kune kuntremas 

 
  
  
Tradukis:Ali-Reza Dowlatshahi   
 
  

 
 

 ھای مديتيشن حقيقت  دوره
 

 خودشناسی از راه عشق
 
 

خوشبختی و آرامش را با 
در درون خود   سکوت

 بيابيد
 

                          خانم حجازی                        
 

   ۶٧١٧٣٩۶     ۶٧١۶۵٢۵    تلفن  
        

 !زبان اسپرانتو را با مكاتبه بياموزيد
 

براي كسب اطالعات بيشتر ودريافـت بـروشـور رايـگـان           
اي آن با ما  هاي آموزش مكاتبه دربارة زبان اسپرانتو و دوره

 :تماس بگيريد

 )٩٠٨5شماره ثبت (( سبـزانـديشـان 

 المللي اسپرانتو كانون پژوهش و كاربرد زبان بين
 
          ١٧٧۶۵ -١٨٤:   تھران ، صندوق پستی

 ٧٤٣٧١٣٨: فكس
info@sabzandishan.com  
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    Flugo al Tehrano pere de Iran Air super la 
kanaloj kaj Amu-Darja kaj Turkmenbaŝi-
kanalo (kiu deprenas la akvon de Aral) mon-
tris la kanal-sistemon. La kanaloj finiĝas en 
lagoj en la dezerto; ŝajne tiuj lagoj ne havas 
verdaĵojn ĉirkaŭ si; do, la akvo simple      
vaporiĝas kaj eniras en la grundon. Post mal-
longa halto en Aŝgabad, la flugo daŭriĝis laŭ 
la vasta montaro Elburz (Alborz), inter du 
montar-ĉenoj, kie ŝajne ne ekzistas verdaĵo. 
La flugo super Tehrano montris la grandan 
amplekson de tiu ĉi 10 (aŭ eble 12) miliona 
urbo. Kiam mi planis la vojaĝon mi serĉis 
eblecon veturi per trajno (Aŝghabad, 
Maŝhad). Bedaŭrinde tio ne eblis, kaj busoj 
nur veturis al la landlimo, do, mi esperas, ke 
la internacia trajno-trafiko estos plibonigata. 
   En flughaveno la kontrolistino serĉis 
porno-broŝurojn, sed ne interesiĝis pri miaj 
multaj tekstoj … . Ĉio okazis en agrabla   
atmosfero. Feliĉe jam atendis min Sadegh kaj 
alia studento, kiuj portis min al esperantista 
familio de Gholamreza kaj Azar en Tehrano; 

Ilia filo tuj interesiĝis pri la situacio en     
Germanio, oni scias pri malbonaj aferoj,  
ekz-e ke domoj kie loĝas azilpetantoj estis 
bruligitaj (kaj kelkaj mortis tiam), kaj pri 
ksenofobio. Bedaŭrinde oni scias kutime la 
plej  malbonajn aferojn - kaj malmulte pri la 
normala vivo, ke ekz-e multaj azilpetantoj 
preferas Germanion pro relative bona      
situacio. Multaj germanoj helpas al la azil-
petantoj. Kiam la ekonomia situacio malpli-
boniĝas, multaj   homoj (ek)timas. En la ger-
mana socio nun daŭras plia disfalo de riĉuloj 
kaj malriĉuloj; tio estas la fono por tiuj fiaj 
agadoj. Necesas saĝa politiko. 
   Mi havis la elekton dum la semajnfino  
kunveturi al la Kaspia Maro aŭ al Borujerd, 
kie ankaŭ estas vigla Esperanto grupo. Do, 
Sadegh kun kolego veturigis min al Borujerd, 
laŭ la vojo oni vidas la novan, gigantan   
maŭzoleon por Imam Khomeni, la ekkon-
struadon de nova aeroporto 50 km for de  
Tehrano(espereble ili instalos bonan publikan 
trafikon), grandan salo-blankan ebenon kaj la 
urbon Ghom, kie estas centro de la persa 
Islamo. Borujerd estas urbo kie multaj 
biciklas, ĝi situas inter ne-verdaj montoj. En 
la valo estas verdaĵo, kaj vendrede la familioj 
faris piknikon - lavado de aŭtomobilo en   
rivereto ankoraŭ eblas tie (mi esperas ke iam 
ili ekscios, ke tio estas malbona por la estaĵoj 
en la rivereto). Kamparanoj falĉis herbejon. 
Vespere ni sidis en eksterurba vilao kaj miaj 
viraj amikoj (bedaŭrinde ĉi tie ne eblis kun 
ge-amikoj) regalis min per tradicia manĝaĵo 
(tipa pano, ktp.) kaj dungitaj muzikistoj de la 
radio-stacio muzikis kaj kantis por la ger-
mana gasto melodiojn de la araba, irana kaj 
kurda etnoj - kaj ili klarigis la diferencojn. 
Kompreneble ni ankaŭ diskutis pri la vivo en 
Germanio. 
   Dank al Masud mi ege bone loĝis en hotelo 
de teksaĵkompanio. Mi eĉ ricevis gvidon tra 

Irano laŭ germana sperto 
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la bonekipita kaj  - organizita fabriko kaj vidis 
naĝejon, sportejon, vendejon kaj preĝejon 
por la laboristoj. La firmao situas preskaŭ en 
flor-ĝardeno kaj eĉ havas propran puriginsta-
laĵon por la uzitaj akvoj. 
   En la seminariejo de literaturo de profesoro 
Pakravan ni plurfoje renkontiĝis: por paroli 
la anglan lingvon kun du lernantoj, por     
intervjuo de regiona radio-stacio, por paroli 
pri Esperanto-grupoj en Irano kaj en        
Germanio. Kaj mi havis eblecon paroli kun la 
tre afabla s-ino Pakravan, ŝi estas akuŝistino 
kaj diris, ke akcepto de uzo de ĉador estas 
unue privata religia afero kaj nur nun ankaŭ 
ŝtate devigata.  En Borujerd estas pluraj    
lernantoj de Esperanto ekde junaĝo . 
   Mi vizitis plurajn moskeojn kaj rajtis     
supreniri sur unu turo. Ili estas tre variaj     
ĉi-tie mi ne povas rakonti pri miaj impresoj.  
   Ni reveturis per buso al Tehran dum 4-5 
horoj; en tiaj busoj ne estas divido inter viroj 
kaj virinoj; sed en en-urbaj busoj viroj devas 
sidi antaŭe kaj estas divido-strange. En     
Tehrano ni vizitis i.a. palacon de la antaŭ-
lasta Ŝaho. Ĝi estas unu el pluraj, mi ne miris 
ke iĝis la revolucio; siatempe mi favoris tion 
kontraŭ-feŭdalan revolucion; nun mi esperas, 
ke ĝi gvidu al respekto de la homaj rajtoj, 
kiel ekz-e vera libereco je elekto de religio 
kaj je esprimado de sia opinio.  
   Surstrata teatraĵo montris fragmetojn el la 
Ŝah-name de Ferdousi (poeto, antaŭ plurcent 
jaroj). Ekspozicio pri la atakoj de Irako  
montris la damaĝojn; laŭdire Irako montris 
ke kemio-armilo povis mortigi tutan vilaĝon 
(de Kurdoj). Tiu ĉi gento bedaŭrinde nenie 
havas hejmlandon. Krome ni vizitis pentro-
lernejon kaj arto-galerion; tri virinoj lernis 
pentri - unu el ili pentris malpli realeca kaj 
tiu ĉi bildo plej plaĉis al mi; krome mi vidis 
bildon kio montris Jesuon. Tamen ne necesis 
miri, ĉar Jesuo estas unu el la profetoj. 
   Trafiko en Tehrano estas terura - ili devus 
finkonstrui la metroon - aŭ trovi alian     
eblecon. Eble pli facile estas konstrui        
super-teran veturilon por publika transporto 
kiel en Wuppertal (t.n. Schwebebahn, pen-
danta    trajno).Necesas plurfoje ŝanĝi inter 
buso kaj taksio. Pro tio ne eblis viziti la 
naturhistorian muzeon; bedaŭrinde la muzeo 

sub la    Azadi-Turo ankaŭ estis fermita. La 
bazaro preskaŭ memorigis min al la rakontoj 
el 1000+1    noktoj . 
   Mi eĉ rajtis viziti prelegon de                 
esperantistino en la ekonomia fako de la   
Tehrana universitato; kaj poste la ĉeestantaj  
docentoj kaj profesoroj diskutis kun mi pri 
diferenco inter islama kaj okcidenta lando 
(sekureco, libereco, ekonomio kaj ekologio). 
Mi spertis, ke (eble dank' al la nova 
prezidento?) la homoj ne timas diskuti eĉ   
tiklajn temojn. Irano estas vizitinda lando,    
havas tre longan historion kaj diversajn     
klimatojn. Por virinoj nun  ĉador certe ĝenas, 
sed alimaniere mi vidis, ke virinoj tute libere 
kaj eĉ nokte estas surstrate kaj ne timas ata-
kojn de "sovaĝaj" viroj. Kaj mi ne havis iujn 
problemojn - nur devis respondeci pri kelkaj      
fi-germanoj. Mi deziras reformojn al pli    
demokrata kaj libereca politiko, sen perdo de 
orientiĝo, kio estas problemo en okcidentaj 
landoj. Mi jam spertis, ke tutmondiĝo ne  es-
tas haltigebla - dum vendereda atendado en 
mia hotelo en Borujerd mi spektis filmon en 
televido kiu laŭ mi devus esti cenzu-
rita/malpermesata: temis pri truk-filmo,    
vetveturado de fantaziaj aŭtomobiloj kun  
ŝoforoj kiuj aspektis kiel robotoj kaj kiuj 
ŝatis fi-agi unu kontraŭ la alia. 
   Mi reflugis denove pere de Iran Air al 
Frankfurt kaj denove parte ĝuis la mondon el 
la ĉielo; tamen mi preferus veturi trajne.         
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 Nasim Ĥejrĥah Vatan 

 
Ĝojon mi skribos 

Mensogon mi skribos 
 

  
 Mi koncias , plu neniu aŭskultas al miaj rakontoj. 
  Plu ĉiuj estas forpelitaj de lineoj plen ĉagrenaj. 

Ek de nun, ĝojon mi skribos, 
Pri la revaj feliĉoj ne superantaj la romanojn 
Pri la ridoj frostitaj sur la lipoj plu ne ekzistantaj 
Sub la belaj tegmentoj, lulas la luliloj de bonfartaj kaj feliĉaj infanoj per nutristinoj 
afablaj. 
Mi skribos, sur la tero, plu neniu naskiĝos kun piedoj kriplaj kaj okuloj strebaj. 
Ĉiuj korboj plenas de fruktoj  
Manĝotukoj plenas de panoj 
Malplenas ĉiuj malliberejoj kaj la povreco estas koncepto abstrakta kaj malpreciza. 
La lulkanton de l’ pluvo murmuras ĉiuj fenestroj en supozaj sekecoj. 
Mi scias, 
Oni devas ŝanĝigi  
Kaj nun ĵus estas la momento, en kiu la kristo disdonas la justecon en bovloj puraj 
inter homoj senbezonaj. 
Plu neniu okulo malsekiĝos de l’ploro 
Kaj malriĉfraŭlinojn de l’universo atendas reĝfilaj nupt-ĉambroj. 
Plu neniu mano dekjara fendetiĝos de malvarmo kaj laboro neeltenebla 
La tuta tero plenplenas de stringoj viola kaj blanka 
Mi skribas, ke panoj estas pli dolĉaj ol mielo 
Kaj la koroj pli klara ol okul-akvo 
Plu birdoj en neniu kaĝo sopiras pri la ĉielo kaj libereco  
Kaj neniu homo adoras krom la Dio. 
Ke la mondo estas dronita en lumo, ĝojo, aklamado kaj birdoj liberaj. 
Jes, mi skribos  
Kaj poste mi  
Anstataŭ ĉiuj malgajaj rakontoj de la mondo ploros. 

 
  

 
Esperantigis: M. Fahmi 
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PERSEPOLO 
La plej pompa kaj impona aro da historiaj palacoj de Irano kaj la mondo. 

N i klopodas prezenti la arkitekturaĵojn 
kaj vidindaĵojn de Irano. Pro la graveco kaj alta 
valoro de historiaj postrestaĵoj de                
Fars-provinco, ni decidis prezenti ilin en ĉi tiu 
numero koncize. Kvankam ĉio el ili bezonas 
centojn da paĝoj de priskribo kaj ankaŭ multaj   
libroj estas verkitaj pri ili. En ĉi-tiu numero ni 
resume priskribas  ilin.  

 
 Takhte Jamshid 

Takhte Jamshid estas la loka nomo de 
ĉefurbo de Daryoush, la granda kiun la grekoj 
nomis “Persepolo” kies postrestaĵoj estas unu el 
la pompaj restaĵoj de Irana kaj monda historio. 
Tiu ĉi konstruaĵo establiĝis laŭ la ordono de 
Daryoush, la unua reĝo de Hakhamaneŝaj reĝoj 
en 518 a. k. Ĝi konstruiĝis dum cent dudek jaroj 
por krei ĉefurbon en ebenaĵo de Marvdasht sur 
deklivaĵo de la sankta monto de Rahmat (monto 
de Mehr). 

La kolektaĵo estas konstruita tute el ŝtono 
sur vasteco de 135000 kvadrata metro. La 
konstruistoj ne uzis murteron inter la ŝtonoj, nur 
en kelkaj lokoj ligis ilin per feraj ligiloj. La aro 
de Persepolo konsistas el sep palacoj, 
salono,pentraĵoj bareliefaj, ŝtuparoj, kolonoj kaj 
du maŭzoleoj. 

 
 La palaco de Apadana 

Apadana aŭ la palaco de Daryoush estas 
la plej grava palaco laŭ vasteco, alteco kaj 
lerteco de l’arkitektoj. Apadana havas 72 
kolonojn je alto de 20 metroj kaj ankaŭ du 
grandajn ŝtuparojn en norda kaj orienta flanko. 
La ŝtonĉizaĵoj de ties verandoj estas unu  el la 
valoraj kaj unikaj ĉefverkoj de Hakhamanesh-a 
erao. Direndas ke la vintra ĉefurbo de Daryoush 
en Shoush ankaŭ nomiĝas Apadana. 

 La centra palaco 
En sudoriento de Apadana ekzistas alia 

kvadrata palaco. Ĉar ĝi situas meze de aliaj 
palacoj, oni nomas ĝin la centra palaco. Ĝi 

ankaŭ renomas je “tri-pordega kastelo”.  
 La palaco de Hadish 

   La palaco de Hadish estas unu el la privataj 
palacoj de Khashayarsha kaj situas sur alta roko 
sude de Persepolo. 
 

 La palaco de Tachar 
La privata palaco de Daryoush kiu estas en la 

sudo de Apadana kaj pro la poluriteco de ĝiaj 
ŝtonoj renomas je “Salono de la spegulo”. 

Cent kolona salono 

Cent kolona salono estis la plej granda 
akcepteja palaco de Khashayarsha kaj ties 
vasteco estis 4900 kvadrata metro kaj ĝi 
formoĝis el cent ŝtonaj kolonoj. Ĉi-tiu salono 
havis 8 antaŭ pordo(aŭ porĉo) enir-elira. En 
Persepolo ekzistas en tute pli ol 3000 bareliefoj 
kiuj eksterordinare havas harmonion unu kun la 
alia. La kolonoj de Persepolo estas el la gravaj 
elementoj de arkitekturo de Hakhamanesh-a 
erao. 

 
 La pordego de Khashayarsha 

Post paso el eniraj ŝtuparoj ni renkontiĝas  
salonon 612.5 kvadrat-metra en kies okcidenta 
antaŭpordo ekzistas la statuoj de du kolosaj 
flugilhavaj bovoj kiel gardistoj kaj vidiĝas du 
fabelaj bestoj nomataj Abolhowl kiujn formas la 
kapo de homo, flugilo de aglo, kaj torso de bovo 
en orienta antaŭpordo. En supra parto de 
Persepolo en deklivaĵo de Rahmat-monto 
ekzistas du maŭzoleoj kiuj estas la tombejoj de 
Ardeshir, la dua, kaj Ardeshir, la tria. 

Persepolo dum ĉirkaŭ ducent jaroj estis la 
loĝloko de la reĝoj, kaj en la jaro 330 a. k. 
Aleksandro Makedonia ĝin bruligis por pereigi 
la esperon de la persoj por restariĝo de sia ŝtato 
kaj de post tiam Persepolo estis forlasita. 

 
 Pasargad 

La ebenaĵo de pasargad situas norde de 
Persepolo en la distanco de sepdek kilometroj 
sur kampo de Morghab. Tie ekzistas la 
postrestaĵoj de la unua ĉefurbo de 
Hakhamanesh-a kiun oni vere povas nomi la 
lulilon de dokumentita historio Irana. Pasargad 
deriviĝas el la nomo de unu el la persaj  gentoj 
kaj signifas parta bivakejo. Pasargad kontraŭe al 
Persepolo ne estas sur unu kampo sed ĝin 
konsistigas kelkaj disaj palacoj en vasta ebenaĵo. 
Kvankam en postaj tempoj translokiĝis la 
ĉefurbo el  Pasargad al Persepolo, sed la kronada 
ceremonio havis precipan lokon en Pasargad. 
Kourosh-la granda- ne nur formis la plej 
grandan kaj fortan imperion de pers-gentaj 
nomadoj sed ankaŭ li bazis novan kaj  imponan 
manieron en arto kaj arkitekturo mallongtempe 
ne kredebla kiu poste en Persepolo famiĝis je 
stilo de Hakhamanesh-a.  

La palacoj de Pasargad, ĉiuj situis inter 
plenakvaj kaj verdaj ĝardenoj. La plej gravaj 
remalkovritaj postrestaĵoj de pasargad estas: 
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 La maŭzoleo de Kourosh 
La nomo de Pasargad ĉiam estas sinonima 

kun la maŭzoleo de Kourosh. Ĉi tiu simpla 
konstruaĵo estas la debuta konstruaĵo kaj 
kons is tas  e l  b lanka  ŝ ton-mansarda 
plafono(Shirvani) kiu staras sur kelkŝtupa 
piramido kaj havas nur unu eniran pordon. Ĉi tiu 
tombejo kvankam simpla sed demonstras la 
forton kaj aŭtoritaton de ĉefo de Hakhamanesh-a 
dinastio. 

 
 La enira palaco 

Je distanco de milmetra nord-oriente de 
maŭzoleo de Kourosh estas restaĵoj de konstruaĵo 
pri kiu oni supozas estui la enira palaco. La 
salono de palaco havis ok ŝtonajn kolonojn kun 
glataj kaj poluritaj surfacoj. Tuta planko de la 
palaco estas pavimita du-tavole per ŝtono. Ĉirkaŭ 
150 metra okcidente de la enira palaco oni 
malkovris la restaĵojn de ponto sur rivero. Sur du 
flankoj de la ponto estas konstruita du ŝtonaj 
muroj kaj en la fundo del’rivero ekzistis 9 ŝtonaj 
kolonoj. 

Verŝajne ĉi tiu ponto estis la vojo inter la 
enira palaco kaj la akcepteja palaco. 

 
 La akcepteja palaco 

Cent metroj maldekstre de la ponto ekzistis 
palaco kun altaj kolonoj kiu estis konstruita 
speciale por akceptad-ceremonio de la 
reprezentantoj kaj gravuloj alilandaj kiuj venis 
por viziti Kourosh la grandan. 

 
 La centra salonego 

La centra salonego havis ok kolonojn de kiuj 
post 25 jarcentoj, nur unu surprizige ankoraŭ 
restas. Kvar pordo malfermiĝis el balkonoj al 
centra salonego kiu estis ornamita per reliefaj 
pentraĵoj. 

 Privata palaco de Kourosh 
Ĝi situas ĉirkaŭ tricent metra for de akcepteja 

palaco. Ĝia plano estis H-forma kaj ĝia salonego 
estis surstarigita sur 30 kolonoj. La orienta    
balkono de salonego ankaŭ konsistas el  kvardek 
kolonojn. Sur la muro de unu el balkonoj  
Ekzistas epigrafo kun kojnoforma teksto tri 
lingve kiu legiĝas jene: “Mi estas Kourosh, la 
Hakhamanesh-a reĝo”. Ĝia okcidenta balkono 
havas 24 kolonojn. La muroj kaj balkono havis 
multe da reliefoj kiuj jam ruiniĝis. Supoze ke ĝi 
estus la privata palaco de Kourosh, la granda. 

El aliaj postrestaĵoj en Pasargad ni povas citi 
la malliberejon de Salomono citadelon, kaj 
adorejon. 

 
 
  

Naghshe Rostam 
Shiraz havas la plej valorajn praajn heredaĵojn 

kiuj konsistas el postrestaĵoj de eraoj de 
Hakhamanesha kaj Sasanian, kaj eĉ pli la postaj. 
Inter ili ruiniĝis parto pro la naturaj difektoj, kaj 
parto pro la homaj ruinigaj intervenoj. Nur iom el 
ili restis imuna. Unu el ili nomiĝas “Naghshe 
Rostam”  

Naghshe Rostam estas aro da restaĵoj kiuj 
estas farita en la sino de la monto. Malsupre de la 
monto oni povas trovi bareliefojn de Sasanian 
erao kiuj konsistas el sep ŝtonaj ĉizaĵoj el 
diversaj scenoj de Sasanioj kaj supre de la monto 
la maŭzoleon de Hakhamanesh-aj reĝoj. La kvar 
tombejoj de Naghshe Rostam apartenas al    
Daryoush la unua; Khashayarsha; Daryoush la 
dua kaj Ardeshir la unua. 

En la tombejo de Daryoush la unua ekzistas 
grandaj ŝtonaj epigrafoj je kojnoforma skribo 
kiuj tekstas preĝon de Dio kaj religiajn temojn. 
Daryoush la unua citis en tiuj skribaĵoj la nomojn 
de siaj subordigitaj landoj, kaj multaj spiritaj 
admonoj. 

La bareliefoj de la monto kiuj restis el 
Sasanian erao konsistas el la scenoj de Nersi, filo 
de Shapour la unua; la batalo de Bahram la dua; 
kun la malamiko; la venko de Bahram la dua; kaj 
paralamento de Ardeshir Babakan. 

Unu el la bareliefoj montras Sasanian reĝon 
t.e. Hormoz la dua kiu sur teren ruligas sian 
malamikon per ĉevalo.. 

La plej granda kaj pompa ŝtona ĉizaĵo de 
Sasanian erao en Naghshe Rostam estas la sceno 
de venko de Shapour, la unua al la romana 
imperio, Valerin kiu okazis en 242 ĝis 271 p.k. 
En ĉi tiu sceno Valerin surgenuiĝis antaŭ 
Shapour la unua kiu glore estas sur la ĉevalo. 

El aliaj restaĵoj en Naghshe Rostam kiu restis 
imuna de tempodaŭra difekto estas kaaba 
(Kubforma konstruaĵo) de Zaratuŝtro kiu estas 
konstruaĵo el Hakhamanesh-a erao. En la epoko 
de Sasanian reĝo, Shapour, la unua, estas ĉizita 
skribaĵoj je lingvoj de Pahlavi -Ashkani- Sasani, 
kaj greka sur la muroj de Kaaba de Zaratuŝtro. La 
Kaaba de Zaratuŝtro, kies nomo venas de ĝia 
kubformeco estis fajrejo kies fajrolumoj nokte 
prilumis la monton kaj la tombejojn de 
Hakhamanesh-aj reĝoj. 

La precizeco kaj orda tajlado de la grandaj 
blankaj ŝtonoj kaj eksterordinara proporcio de ĉi 
tiu konstruaĵo rakontas pri la lerteco de nekonataj 
majstroj de Hakhamanesh-a erao. 

   
   

Elpersigis: Mahmoud Mirbozorgi 
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