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ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺒﯿﺮی
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﯽ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﯿﺎن
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر وﻟﯿﻨﮑﻮف

ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻏﺰل ﻣﻌﺮوف ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗـﺮﺟـﻤـﻪ و ﺑـﻪ دﻧـﯿـﺎی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﮐﺎر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،اﺣـﻤـﺪرﺿـﺎ
ﻣﻤﺪوﺣﯽ اﺳﺖ.
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اﻣﻮر ﭼﺎپ :رﺿﺎ ﺣﺎﺟﯽﺣﺴﻨﻠﻮ

ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ  :ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن

ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ :آروﯾﺞ 7500565

ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎ:
ﺗﻬﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ 17765 -184
ﻓﮑﺲ7463812 :
ﺗﻠﻔﻦ7437138 :
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖwww.sabzandishan.com :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏinfo@sabzandishan.com :
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دوﺳﺘﺎن ارﺟﻤﻨﺪ!
در ﭘﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن اﯾﺮان و
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻣﺠﻠﻪ و ارﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎی
ﻓﺮاوان -ﺑﻪ وﯾﮋه راﺟﻊ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرِ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻧﺼـﯿـﺐ
ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی و اﯾﺮان ﺷﺪ ،ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ -در اﯾﻦ
ﺷﻤﺎره  16ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻧﺒﺎﻟﻪدار ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ درج ﺗـﺮﺟـﻤـﻪ ای از ﯾـﮏ داﺳـﺘـﺎن
اﺻﯿﻞ) ارژﯾﻨﺎل( اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ،اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗـﻮﺟـﻪ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
در ﺑﺨﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓـﺮﻫـﻨـﮓ
اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻻﻧـﺎ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی
ﻏﺰل ﻣﻌﺮوف ”ﺣﯿﻠﺖ رﻫﺎ ﮐﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎ“ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .داﺳﺘﺎﻧﯽ از
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﺻﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑـﻪ ﻃـﺮح
دﻏﺪﻏﻪی ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘـﺮدازد .دو ﻣـﻄـﻠـﺐ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎرهی ﮐﻮه دﻣـﺎوﻧـﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﺪف ﻣﺎ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ،در اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهی
ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟـﯽ
زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻣﺎن دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ 4،داﻧﺸﺠﻮی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾـﯽ از
ﺟﻤﻠﻪی آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی از ﭘـﯿـﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ای ﺑﺮای دﯾﺪار از اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻧﺪاﺷـﺘـﻨـﺪ ،ﺑـﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارگ ﺑﻢ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهی ﭼﻬـﺎرم
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ درج ﺷﺪه ﺑﻮد ،آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾـﻦ اﺛـﺮ
ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﺪن
ارگ ﺑﻢ رﻓﺘﻨﺪ! .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣـﻌـﺮﻓـﯽ
داﺷﺘﻪﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺴـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.
در ﻣﺪت اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی زﯾـﺎدی از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻋـﻼﻗـﻪ ﻣـﻨـﺪی
ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ
دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﻧـﻮع ﺧـﻮد ﻣـﻨـﺤـﺼـﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺪف ﺑﺰرگ
ﻣﺎﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ از اﯾﻦﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺗـﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪون ﻣﺮز اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را از داﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻀﻮر
ﻧﻮﻗﻠﻤﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧـﻮاﻧـﻨـﺪﮔـﺎن
ارﺟﻤﻨﺪ درﺑﺎرهی ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ!

ﺗﺒﺮﯾﮏ!
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺠﻠﻪ ی ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧـﻮد را از
اﺧﺘﺼﺎص ﺟﺎﯾﺰه ی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋـﺒـﺎدی اﺑـﺮاز
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ی ﺻـﻠـﺢ اﯾـﺮان
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﯿﺪ آنﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘـﺮﺗـﻮان و

دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎی ﻫﯿﭻ ﭘﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺴﺖ...
دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎی ﻫﯿﭻ ﭘﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺴﺖ . . .اﯾـﻦ
ﺳﺮوده ای از اﻣﯿﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﭘﻮﯾﺎن اﺳﺖ ،اوﯾـﯽ ﮐـﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ از او ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﯽ.
اﻣﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ،ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺎم وی را ﺑـﻪ
ﯾﺎد دارد .ﭘﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﺷﺎه ﺟﻨﮕﯿﺪ وﺟﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺧـﻮد ﻧـﻬـﺎد
ﺑﯽآنﮐﻪ درﯾﺎﺑﺪ آن آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻤـﺎﻧـﺪ ﺗـﺎ
واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻼدی را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺑﺒﯿﻨﺪ :ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ اﻗﺘﺪار ﮔﺮا را.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ از ﺷﻌﺮ ﭘﻮﯾـﺎن ﺗﺼـﻮﯾـﺮﮔـﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺮوزی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدیﺳﺖ و ﺷـﯿـﺮﯾـﻦ
ﻋﺒﺎدی ،اﻣﺮوز ﻧﻤﺎد ﺟﻨﺒﺸﯽﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﺮان
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای اﻓﺰونﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺪه دارد .ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﻮاﻫﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺰام ﻧﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﮔـﺮوه
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اروﭘﺎ آﻏﺎزﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ ﮐﻠﻤـﻪی
ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫـﺪف
ﺧﻮد راه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،از
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ رﻫﺮواﻧﯽ ﭼـﻮن
ﺣﯿﺪر ﺑﻤﺒﯽ و ﻫﺰاران ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ،ﮔﻢﻧﺎم و ﻧﺎمدار ،ﺗـﺎ
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺪﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ رﺳـﯿـﺪه
اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪی ﭼﭗ روی ﭘﺲ
ﭘﺸﺖ ﻧﻬﺎده ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻄﻖِ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﮑﻠـﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ی آن ﻏـﺮق در
اﯾﻬﺎم و روﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎی رﻓﯿﻊ آن در ﺧﯿﺎل .ﭼـﺮا
ﮐﻪ:
دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎی ﻫﯿﭻ ﭘﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺴﺖ،

ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺖ و ﺳﺘﺎره.
اﮔﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮِ ﻧﺴﻞِ زادﮔﺎن دﻫـﻪ ی ﭼـﻬـﻞِ
ﻫﺠﺮیِ ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﺧﺸﻢ و ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ ﺑـﻮدﻧـﺪ،
ﻏﺮق در ﻗﻬﺮ و ﮐﯿﻨﻪ ،ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾـﻦ
ﻋﺒﺎدی اﺳﻄﻮرهی ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮدای اﯾﻦ ﺧﺎک اﺳـﺖ،
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در دوران ﺳﻼم و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﺎﻟـﯿـﺪ،
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ آرای دﯾـﮕـﺮان را
ﻣﯽآﻣﻮزد ،و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﻧﺰد ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﯾﻦ اﺳﻄﻮرهی ﻓـﺮدا ،ﺑـﺮ ﭘـﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﯾﻦ ﺧﺎک.

ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﻫﻤﻪی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾـﻦ
ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان زﻣﯿﻦ!
N-ro: 5 Aŭtuno 2003
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و دﯾﮕﺮاﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎی ﺟﻬﺎن
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ﺷﺎدﺑﺎش ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮی ﺻﻠﺢ اﯾﺮان
ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠـﺢ ﻧـﻮﺑـﻞ ﺳـﺎل
 2003ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزهی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣـﻮج
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از
ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ)اﺻﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫـﺎ در
ﺑﺨﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره درج ﺷﺪه اﺳﺖ( :

ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدیِ ﻣﺤﺘﺮم!
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﻤﺎ آن ﻗﺪر ﭘـﯿـﺎم درﯾـﺎﻓـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨـﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص
آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ زﺑﺎنِ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ
ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﯿـﺸـﮕـﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺎن زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑـﺮای رواﺑـﻂ
ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺑﻮﺟﻮد آوردن اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﺎن
ﻫﺮ زﺑﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺰرگ و ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺣﯿﻄﻪی زﺑﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺷـﻤـﺎ را
ﮐﺎﻣﻼ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎی ﻣـﺎ را
ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ.
رﻧﺎﺗﻮ ﮐﻮرﺳﻪﺗﯽ – ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
)دارای رواﺑﻂ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ(
ارﺟﻤﻨﺪان !
از ﻃﺮف ﮐﻠﻮب ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎ ،ﮐﻠﻮب ﭼـﺎرﻧـﺖ و اﻧـﺠـﻤـﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﻮﺗﯿﻮ ﭼﺎرﻧﺖ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی
را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺎﯾﺰه ی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾـﮏ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﯿـﻢ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای ﻫﻤﻪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻫﻤﻪ ی ﻣـﺒـﺎرزان
ﺻﻠﺢ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎرﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺲ ﮐﻮﻧﺪری

ﻫﻢاﻧﺪﯾﺶﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺤﺘﺮم،
ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدیِ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ،
ﮐﺴﯽﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ را از آن ﺧﻮد ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در
ژاﭘﻦ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرهی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾـﺮان اﻃـﻼﻋـﺎت
زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ آژاﻧﺲﻫﺎی ﺧﺒـﺮی
ﺟﻬﺎن در اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن ﻫـﺎ
اﺧﺒﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آژاﻧﺲﻫﺎی ﺧﺒﺮی ژاﭘﻨﯽ ﻫﻢ از ﺑـﯿـﻦ آن
اﺧﺒﺎر ،ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺒﺎر را دوﺑﺎره ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨـﻨـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔـﯿـﺮد ،ﺑـﺮﻃـﺒـﻖ
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ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻤـﺎ ﻣـﺘـﻦ
وﯾﮋهای را ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ درﺧﺼﻮص اﯾﻦ زن ﻓﻌﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﻣـﺎ ﺑـﺎ
ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ آن را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻋـﻨـﻮان
ﭘﻞِ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
وﯾﻮﻻ م آﻧﺪو )ﮐﺎﻧﺎزاوا ،ژاﭘﻦ(

ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ!
دوﺳﺖ دارم از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی اﯾﺮان از ﺻﻤﯿـﻢ
ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾـﻢ .ﺣـﺘـﯽ در ﺑـﻠـﮋﯾـﮏ
دوردﺳﺖ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎ درﺑﺎره ی ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮداﻧﯿـﺪن
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ.
از ﻃﺮف ﮔﺮوه اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی »ﮐﻨﮑﻮ« از ﺷﻬﺮ اوﺳﺘﻨﺪ در ﺑﻠﮋﯾﮏ
Ooestende Else Huisseune

ﺳﻼم
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ  2003در دﺳﺖﻫـﺎی ﯾـﮏ زن
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرﮐﺘﺎن ﺑﺎد !
ﺑﺮزﯾﻞthekra@zipmail.com.br

N-ro: 5 Aŭtuno 2003

ویﮋﻩ Speciale /

ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1382

ﺳﻼم ﺑﺮ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﺎن اﯾﺮان،
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻋﺒﺎدی ،اﺗﻔﺎق ﺗﺎزهای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﺮای ﺣـﻘـﻮق
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﻫﻠﻦ ﻓﺎﻟﮏ )ﮔﺮوه اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎی ﺑﺮوﮐﺴﻠﯽ( ،ﺑﻠﮋﯾﮏ

رو ﺳﺎرﺗﻮر )ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ،آرژاﻧﺘﯿﻦ(

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ،ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪوﯾـﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺎدل اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ
ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎ
ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎن ازﻃﺮﯾﻖ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧـﺘـﻪ
ﺷﺪه در اﯾﺮان و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی اﯾﺮان ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺗﺸﮑﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر او اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﺗـﺒـﺮﯾـﮏ
آرژاﻧﺘﯿﻦ esperanto@fibertel.om.ar
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

۴

ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺒﺮﯾﮏﻫﺎ و ﺗﺸﮑﺮﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻢ ﺷـﯿـﺮﯾـﻦ
ﻋﺒﺎدی .ﭘﺎﯾﺪاری او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ ﻣـﺒـﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ دوﺑﺎره داد.

ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻋﺰﯾﺰ!
از ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮدم را ﺑﺨﺎﻃﺮاﯾﻦﮐﻪ آﮐـﺎدﻣـﯽ
ﻧﻮﺑﻞ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی را ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰه ی اﻣﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮد ،اﺑـﺮاز
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ یِ ﻣـﺪﻧـﯽِ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ
ﺑﻪوﯾﮋه درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷـﺎن را ﺑـﺪون
دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻖ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋـﻨـﻮان
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﯾﺮان.
ﻫﻮﮔﻮ ﻣﻮرا – ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ

ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﺎ ،ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ،از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن درﺑﺎرهی
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﺟﺎﯾـﺰه ی ﻣﺸـﻬـﻮر
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﺷﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧـﯿـﻢ
ﮐﻪ او ﭼﻪ ﻓﺮد ﻓﻌﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧـﺎن
و ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺎ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑـﺮﺳـﺎﻧـﯿـﺪ .ﺑـﻪ ﺑـﺮﮐـﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن و دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺎدلِ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽِ
ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞِ دﺳﺘﺮس و واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺎ از اﯾﺸـﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﺮو ﻣﻮﮔﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺧﺮﺳﻨﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ
زن ﺑﺮﻧﺪه ی ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺑﺮی دو ﺟﻨﺲ را
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻮام ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﻨﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻧﺎم ﻫﻤﻪی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
ﺟﻮﺳﻠﯿﻦ ﻣﻮﻧﻪرت )ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ( ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪ ،ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان و ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻘﻮق زﻧـﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟـﻬـﺎن
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻄﻔﺎ ﺳﭙﺎس ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺑﻼغ ﮐﻨﯿﺪ و از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻮرﺗﺲ -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻮﺑﻞ
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ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ 2003
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺮوژ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺳﺎل  2003را ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﺑﺮای ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی او ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮاﻫﺪا ﮐﻨﺪ.ﻣﺒﺎرزات او ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺑﺮ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﺑﻪﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ،ﻗﺎﺿﯽ ،ﺳﺨﻨﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﻌﺎل ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺿﻮح و ﺑﺎ ﻗﺪرت در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ،اﯾﺮان ،و ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ
از ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦاش ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .او ﺑﻪﻋﻨﻮان وﮐﯿﻠﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﺮدی ﺷﺠﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ وﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻬـﺪﯾـﺪات ﻋـﻠـﯿـﻪ اﻣـﻨـﯿـﺖ
ﺷﺨﺼﯽاش ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد .زﻣﯿﻨﻪی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﻧﻤﯽﺗـﻮان
ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در ﻋﺼﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ازﻋـﺪم ﺧﺸـﻮﻧـﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮای او ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاداﻧﻪ ﺑﻨـﺎ ﺷـﻮد.
اوآﮔﺎﻫﯽ دادن و ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﻐﯿﯿﺮﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺣﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻋﺒﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎن آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .وی ﺑﯿﻦ اﺳﻼم وﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﻣﻬﻢ اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻣﺬاﻫـﺐ
دﻧﯿﺎ ،ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮدرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺮوژاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﺻـﻠـﺢ
ﻧﻮﺑﻞ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد او اﻓﺘﺨﺎرﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗـﻤـﺎﻣـﯽ ﮐﺴـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ
درﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزهاﻧﺪ.
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺮوژ ،ﺑﺎدادن ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠـﺢ
ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ .واﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ در ﮐﺸﻮر او ،ﭼﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،و ﭼﻪ در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣـﺒـﺎرزه
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ دﻣﯿﺪن روﺣﯽ ﺗﺎزه و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارد.
اﺳﻠﻮ 10 ،اﮐﺘﺒﺮ 2003
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1382

ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق آن ﮐﻪ ”ﺧﻮشﺗﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ دﻟﺒـﺮان،
ﮔﻔﺘﻪ آﯾﺪ در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮان“ ،در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎر و اﻗـﻮال
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺎره ی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ،ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از اﻋـﻄـﺎی
ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﭼﻪ ﭘﺲ از آن ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﺎد
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاریِ ﺧـﺎﻧـﻢ
ﻋﺒﺎدی ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺳـﭙـﺎس
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ی دِﯾﻠﯽ اِﺳﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪهاﺳﺖ:
”ﺷﯿﺮﯾﻦ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎد زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوج اﻧﻔـﻌـﺎل در
ﺣﺎل آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺠﺬوبِ او ،ﻓﺮﻫﺎد اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﮐﻮﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن ﺑـﺮای
ﻣﺤﺒﻮبِ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻗﺼﺮ و ﺑﺎغ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .ﺷﯿﺮﯾﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮﻧـﺪه ی
ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪ ،ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦِ اﻓﺴﺎﻧﻪای وِ ﻣﻨﻔﻌﻞ اﺳﺖ و در واﻗﻊ
اداﻣﻪدﻫﻨﺪهی ﮐﺎر ﻓﺮﻫﺎد اﺳﺖ .ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻـﺮف ﺗـﺮاش
دادن ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻇﻮاﻫﺮی را ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان اﺳـﻼﻣـﯽ
را از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﺪاﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،دور ﻧﻤﺎﯾﺪ و او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺷـﮑـﯿـﺒـﺎﯾـﯽ،
اﺷﺘﯿﺎق و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ“).(2
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻫﺪاء ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ،ﺑﺤـﺚ ﻫـﺎ و
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺎرهی اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد:
” اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺳﻮﺋﺪیِ ﻧﻮﺑﻞ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧـﺎﻇـﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻧﺘﻘﺎدی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑـﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ی ﺳﺎل  2003اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺮاق“).(3
ﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻـﻠـﺢ
ﻧﻮﺑﻞ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
”ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﺟﺎﯾﺰهی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در ﻧﺮوژ از آن ﺧـﻮد ﺳـﺎﺧـﺖ.
ﺟﺎﯾﺰهی ﺳﺎل  2001راﻓﺘﻮ ) (Raftoﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒـﺎدی ،ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﺸﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در ﺟﻬﺖ ﺣـﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪوﯾـﮋه در ﺟـﻬـﺖ
ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽِ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮدهاﺳﺖ“).(4
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ:
”در ﺳﺎل ” 1996ﻧﺎﻇﺮانِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ“ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ”ﺑـﻬـﺘـﺮﯾـﻦ
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ“ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در اﯾـﺮان،
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ  ...وی ﯾﮏﺑﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﻮرت دادن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻓﻌﺎل ﺑﺮای
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ :اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﻬﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺳﺨﺖﮐﻮش ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺒﺎرزهﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ“).(5
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ،ﺷﺎدیﻫﺎ
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺ اﯾﺸـﺎن را ﺑـﺎ
ﺧﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ذﻏﺬﻏﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖ روﺑﺮو ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﻮام و آﺷـﻨـﺎﯾـﺎن
اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و دﻟﻮاﭘﺴﯽﻫﺎ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ – ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ در
ﺷﺎدیﻫﺎیِ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،اﯾﺸﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ﺷﺪهاﻧﺪ:
”ﻣﯿﻨﻮ ﯾﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺎدر  79ﺳﺎﻟﻪی ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷـﻨـﯿـﺪن
اﻋﻼﻣﯿﻪی ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش اﺷﮏ رﯾﺨﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺎر
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن از داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ زﻧـﺪاﻧـﯽ
ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻮدهاﺳﺖ“).(6

رﻗﺒﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ – ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺟـﺎﯾـﺰه
در ﺗﻤﺎﻣﯽِ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ – ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗـﺒـﻪ ای ﺑـﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﯾﮑﯽ از رﻗﺒﺎی اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻋـﺒـﺎدی،
رﻫﺒﺮ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻟِـﺦ واﻟِﺴـﺎ – رﻫـﺒـﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل  – 1983از اﻧﺘﺨـﺎب
ﻧﺸﺪن او اﺑﺮاز ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ از رﻗﺒﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑـﺮای
ﺟﺎﯾﺰه ی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ،رﺋﯿـﺲ ﺟـﻤـﻬـﻮر ﺳـﺎﺑـﻖ ﭼـﮏ ،واﺳـﻼو ﻫـﺎوِل
) (Vaclav Havelﺑﻮد:
” ﻫﯿﺎت داوریِ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻮﺑﻞ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد –
وﻟﯽ ﺟﻮاب ﮔﻮی آن ﻧﯿﺴﺖ – ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارد و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد را در
ﭘﺸﺖ دربﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را – ﮐﻪ اﻣﺴـﺎل
 165ﺗﻦ ﺑﻮدهاﺳﺖ – ﺑﻪ ﻣﺪت  50ﺳﺎل ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻫـﺮﭼـﻨـﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﻣﺰدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را ﻓﺎش ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ...ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در
 10دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل )  19آذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل( در ﺷﻬﺮ اُﺳﻠﻮ و در ﺳﺎﻟﺮوز ﻓﻮتِ آﻟﻔـﺮد
ﻧﻮﺑﻞ اﻫﺪاء ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ“).(7
اﻧﮕﯿﺰهی ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻧﻮﺑﻞ
ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻧﻮﺑﻞ در اﻃﻼﻋﯿﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﻫﺪای ﺟﺎﯾـﺰه ی
ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫـﺎی ﻓـﺮاوان
اﯾﺸﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ:
”اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﻌﻒ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻧﻮﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ زﻧﯽ اﻫﺪاء
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او اﻓﺘـﺨـﺎر
ﮐﻨﺪ ﻫﻢﺻﺪا ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ – در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – در ﻣﺒﺎرزهاﻧﺪ...
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗـﺎرﯾـﺦ،
ﯾﮑﯽ از ﻫﻢ وﻃﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده اﺳـﺖ،
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶِ ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر او ،در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻧـﺒـﺮد
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰش و ﺣﻤﺎﯾﺖ دارﻧﺪ“).(8
اوﻟﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
از ﺟﻤﻠﻪ ی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻋـﺒـﺎدی
ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
”ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎﯾﺰه ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﺒﺎدی وارد ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧـﮕـﺎر
ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﻧﺮوژ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد
و از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿـﺎر
ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ .اﻣـﯿـﺪوارم ﺑـﺘـﻮاﻧـﻢ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ“).(9
و ﺑﺎﻻﺧﺮه  ...ﻧﺒﻮغ آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺎرهی ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻮﺑﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮﻧـﯽ
اﺑﺮاز ﺷﺪهاﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮغ آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ )  (1833-1896ﮐـﻪ ﭘـﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن از ﻓﻮتاش؛ ﻫﻨﻮز در دﻧﯿﺎی ﻣﺎ زﻧﺪﮔﺎن اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺘﺮﮔﯽ دارد ،ﺑﺮای ﻫﯿﭻﮐﺴﯽ ﺟﺎی ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻮاﯾﺰ ﻋﻠﻤـﯽ،
ادﺑﯽ و ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻠﻤﺎ و ادﺑﺎ وﭘﯿﺸﺒﺮدِ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺗﻮﺳﻌـﻪ ی
ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ درِ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ:

ﺑﮕﻔﺖ اﻧﺪُه ﺧﺮﻧﺪ و ﺟﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪ )ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ(
 -1ﺑﮕﻔﺖ آنﺟﺎ ﺑﻪﺻﻨﻌﺖ در ﭼﻪ ﮐﻮﺷﻨﺪ
-2 http://www.dailystar.com.lb/opinion/14_10_03_b.asp
-3http://en.wikipedia.org/wiki/Shirin_Ebadi
-4http://www.iranianchildren.org/ebadi.html
-5http://www.hrw.org/press/2003/10/ebadi-bio.htm
-6http://www.foxnews.com/story/0,2933,99681,00.html
-7http://english.peopledaily.com.cn/200310/10/eng20031010_125758.shtml
-8http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3180486.stm
-9http://www.suntimes.com/output/news/10nobel.html
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” ...اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ“
ﻧﻘﻞ از :

www.msbc.com/news/979275.asp?cp1=1

ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺳﺎل  2003ﻣﺠﻠﻪی ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﻧﺠﺎم داد ﮐـﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ:

ﮐﻼم آﺧﺮ :ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺳﻼم
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣﺎری واﻻ )(Marie Valla

واﻻ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در روﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ؟

ﺷﻤﺎره  11اﮐﺘﺒﺮ 2003

ﻋﺒﺎدی :اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره در ﭼﻬـﺎرﭼـﻮب
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدهام .ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧـﻮن
ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام .ﻣﻦ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ
از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢداﺷﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨـﻢ .در
ﺳﺎل  1999وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻦ
از ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه دﻓـﺎع
ﮐﺮدم و اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻨـﺎﺑـﺮاﯾـﻦ
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺎﻣﺖ و اﻧـﺮژی ﺑـﺪﻫـﺪ .درواﻗـﻊ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ
ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸـﺒـﺮد ﺣـﻘـﻮق
ﺑﺸﺮ در آنﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد.

ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮزوﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل
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وی ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ،ﻣـﺎری واﻻ ،ﻣﺼـﺎﺣـﺒـﻪ ای
درﺑﺎرهی وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾـﻦ ﺟـﺎﯾـﺰه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،اﻧـﺠـﺎم
داد .در زﯾﺮ ﮔﺰﯾﺪهای از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:

ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ی اﺧﯿﺮ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋـﺒـﺎدی  56ﺳـﺎﻟـﻪ و
ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در ﺧـﺎرج از وﻃـﻨـﺶ
ﻓﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﻋﺒﺎدی ﺑﻪﻋﻨـﻮان
ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺿﻌﯿﻔﺎن ،و ﺳـﻤـﺒـﻞ ﻣـﻘـﺎوﻣـﺖ
ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﭼﻬﺮهی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﺑﻮد .وی ﺗﺎ اﻧـﻘـﻼب
ﺳﺎل  1979ﮐﻪ زﻧﺎن را از ﺷﻐﻞ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐـﺮد،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .وی ﭘﺲ از اﻧﻘـﻼب
وﮐﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔـﺮﻓـﺖ ،و
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽاش را وﻗﻒ اﯾﻦ اﯾﺪهی ﺳﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دو ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﺘﻀﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾـﻦ ﻫـﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻐﻞ ﻋﺒﺎدی وی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ی ﻗـﺎﻧـﻮن
ﮐﺸﺎﻧﺪ .در ﺳﺎل  2000اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺎﺑﻖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻮار اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﮑﯽ از ﻟﺒﺎس ﺷـﺨـﺼـﯽ ﻫـﺎی
درﮔﯿﺮ در ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .دادﮔـﺎه
او را ﺑﻪ  15ﻣﺎه ﺣﺒﺲ در زﻧﺪان و 5ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از
اﻣﻮر وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وی
ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﺒﺎرز در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣـﺘـﯽ ﺑـﺮﺧـﯽ ﻣﺴـﺌـﻮﻻن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای او ﭘﯿﺎم ﺗـﺒـﺮﯾـﮏ ﻧـﻪ
ﭼﻨﺪان ﮔﺮم ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻋﺒﺎدی در راه ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻃـﺮف
ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوازش ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺳﺪ ﮐـﻪ
ﺧﺒﺮ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ را از رادﯾﻮ ﺷﻨﯿﺪ .ﻋـﺒـﺎدی ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﺜـﻞ ﻫـﺮﮐـﺲ
دﯾﮕﺮی از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪ .ﺻﺒﺢ روز ﺑـﻌـﺪ،
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واﻻ :آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ رژﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را اﺻﻼح
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪای ﺑﯿﻦ اﺻﻼحﻃﻠـﺒـﺎن و
ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮان اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در رژﯾﻢ ﺑﻮﺟﻮد
آورد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻋﻤﻞ و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﮑﺮ ﻋـﻤـﻞ ﮔـﺮاﯾـﺎﻧـﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﺪهای ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮا اﻣـﯿـﺪوار ﻣـﯽ ﮐـﻨـﺪ ﮐـﻪ
اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺮاﻧﺠﺎم رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

واﻻ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐـﻪ ﺣـﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧـﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی
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ﻋﺒﺎدی :ﺗﻀﺎدی ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﻼم ،و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ در ﺑﺴـﯿـﺎری از ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،دﻟﯿﻠﺶ ﺗﻔﺴﯿـﺮ و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ از اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻫﻤﻪی ﺗﻼش ﺑﯿـﺴـﺖ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪام ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴـﯿـﺮ
دﯾﮕﺮی از اﺳﻼم ،اﻣﮑـﺎن ﻣـﻌـﺮﻓـﯽ دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﺑـﻪ ﺗـﻔـﺴـﯿـﺮی از
اﺳﻼم ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﻦ اﺻـﻼً

واﻻ :ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را
ﺑﺎ روﺳﺮی ﯾﺎ ﺣﺠﺎب ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪﯾﺪ .آﯾﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻋﺒﺎدی :در اﯾﺮان زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘـﻨـﺪ
ﺣﺠﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻦ آنرا رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗـﻔـﺴـﯿـﺮ
ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮی از اﺳﻼم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ را ﺗﻐـﯿـﯿـﺮ دﻫـﯿـﻢ.
ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﺴـﺘـﮕـﯽ
دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺠﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

واﻻ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ آﯾﺎ ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ و آﯾﻨﺪهﺗﺎن در اﯾـﺮان
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ و ﻧﮕﺮان اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘـﺎد
ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﭼﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴـﺘـﻢ و

ویﮋﻩ Speciale /

اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

ﻋﺒﺎدی :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘـﺎً

آرزو دارم در ﮐﺸﻮرم ﺑﻤﯿﺮم .ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾـﻢ:
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺎدر ﺷﻤـﺎ ﭘـﯿـﺮزﻧـﯽ
ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی دﯾﻮار ﺑﻪ دﯾﻮار ﺷﻤﺎ
ﻣﺎدری ﺟﻮانﺗﺮ و ﺷﺎدابﺗﺮ دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑـﺎ
ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐـﻨـﯿـﺪ ﭼـﻮن او ﻣـﺎدر
ﺷﻤﺎﺳﺖ .وﻗﺘﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾـﻤـﻦ اﻧـﻘـﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻫﻤﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ ،ﻃـﺒـﯿـﻌـﺘـﺎً
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ و ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم  .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺧـﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.

واﻻ :اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺒﺎدی :اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﻣﻦ اﺑﺰار زﯾﺎدی ﺑﺮای آﮔﺎه ﻣﺎﻧـﺪن در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدم ،ﻣﺎ ﻧـﻪ ﮐـﺎﻣـﭙـﯿـﻮﺗـﺮ

٧

داﺷﺘﯿﻢ و ﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ی
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ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿـﺪوارم ﮐـﻪ ﺟـﻮاﻧـﺎن
اﻣﺮوز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﺮای ﮐﺸـﻮرﻣـﺎن
ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

Du verkoj de
iranaj karikaturistoj pri Ŝirin
Ebadi

Far:
Ĝamal Rahmati
ﻃﺮح از ﺟﻤﺎل رﺣﻤﺘﯽ

Far:
Mana Nejestani
ﻃﺮح از ﻣﺎﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ

N-ro: 5 Aŭtuno 2003
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آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ  :ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد .اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ،درﭘﯽِ ﭼﻨﺪ ﺑﺪﺑﯿﺎری در ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ،ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞِ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘـﻤـﺎﻧـﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻟﻔﺮد ﺑـﻪ دﻧـﯿـﺎ آﻣـﺪ ،دﭼـﺎر
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1837اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾـﺪ،
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ و ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﻨﻼﻧﺪ و روﺳﯿﻪ ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .آﻧﺪری ﯾِـﺖ
ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﻐﺎزهی ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﭼـﻨـﺪاﻧـﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦﺣﺎل اِﻣﺎﻧـﻮﺋـﻞ در ﮐـﺎر ﺗـﺎزه ی ﺧـﻮد در
ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگِ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .وی ﮐﺎرﮔـﺎﻫـﯽ را
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ارﺗﺶ روﺳﯿـﻪ ﻣـﯽ ﺳـﺎﺧـﺖ.
اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺰار و ژﻧﺮالﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی دﺷﻤﻦ و اَﻣﻦ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦِ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﯿﻦﻫـﺎی
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
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آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ) (1833-1896ﻣﺨﺘﺮع دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ و ﻣﺒﺪع ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻮﺑﻞ

ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪی آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ

 . . .در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﯽِ داراﯾﯽِ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ :ﮐﻞِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اَﻣﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوﻗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠـﻪ از آن ،ﻫـﺮﺳـﺎﻟـﻪ
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻫﺪا ﮔﺮدد.
ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﯾﺸـﺎن
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﯾﺎ اﺧـﺘـﺮاع را در
زﻣﯿﻨﻪی ﻓﯿﺰﯾﮏ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ... ،ﺷﯿﻤﯽ  ...ﭘﺰﺷﮑﯽ  ...ادﺑﯿﺎت  ...و ﯾـﮏ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺟـﻬـﺖ
ﺑﺮادریِ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ،در راه ﺑﺮﭼﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارﺗـﺶ ﻫـﺎ و
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺻـﻠـﺢ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺟﻮاﯾﺰ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﻮﺋﺪ .. . ،و
ﺟﺎﯾﺰهی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه ﺑﻪاﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎرﻟـﻤـﺎن ﻧـﺮوژ
اﻋﻄﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻄﺎی
اﯾﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ داده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾـﺰه را درﯾـﺎﻓـﺖ ﻧـﻤـﺎﯾـﺪ ،ﭼـﻪ
اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﻪ.
آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ در  21اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  1833در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻪدﻧﯿﺎ آﻣـﺪ.
ﭘﺪر او ،اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻧﻮﺑﻞ ،ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس و ﻣﺨﺘﺮع ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﭘﻞﺳﺎزی اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد ،اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻦِ ﺻﺨﺮهﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎدر آﻟﻔﺮد ،آﻧﺪریﯾِﺖ آﻫﻞﺳِﻞ ) ،(Andriette Ahlsellاز
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آﻧﺪریﯾِﺖ آﻫﻞﺳِﻞ ،ﻣﺎدر آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ورﺷﮑﺴﻨﮕﯽِ ﻫﻤﺴﺮش ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻣﻐﺎزهی ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد.

اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻧﻮﺑﻞ ،ﭘﺪر آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ،ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ آﻟﻔﺮد دﭼﺎر ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ.

ﻣﯿﻦ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ – ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽِ ﺧﻮد او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ،
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﮐﺮﯾﻤﻪ ) (1853-1856در
واﻗﻊ اﺟﺎزهی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪنِ ﻧﺎوﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽِ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺗﯿـﺮرسِ
ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻧﺪاد .اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼحﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽِ ﮐﺸﺘﯽِ ﺑﺨﺎر ﻧـﯿـﺰ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮد .در ﭘﯽِ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل 1842
ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﻪ ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﯿﺎورد .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﺴـﺮان او
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ

ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1382

ﮔﺮدﻧﺪ .آﻣﻮزش اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ادﺑﯿﺎت ﺑﻮد.
آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﻦ  17ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻼﯾﻖ اﺻﻠﯽ او را ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ و
ﺷﯿﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .ﭘﺪر او ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﭘﺴﺮاﻧﺶ راه و ﮐﺎر او
را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،و ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ آﻟﻔﺮد ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ادﺑـﯿـﺎت
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آدﻣﯽ درونﮔﺮا ﮔﺸﺘـﻪ اﺳـﺖ ،راﺿـﯽ ﻧـﺒـﻮد.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﻖﻫﺎی ﻓﮑﺮی آﻟﻔﺮد ،او را ﺑﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮر
آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗـﯿـﺐ
در ﻃﻮل دو ﺳﺎل آﻟﻔﺮد ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ ،آﻟﻤـﺎن ،ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ و اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ آﺷﻨـﺎ ﺷـﺪ .در ﺷـﻬـﺮ ﭘـﺎرﯾـﺲ ،ﮐـﻪ در ﻧـﻈـﺮ او
دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،آﻟﻔﺮد در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘـﺮوﻓﺴـﻮر ت.ج.ﭘـﻠـﻮز
) (T.J.Pelouzeﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻟﻔﺮد ﺑﺎ اَﺳﮑﺎﻧﯿﻮ
ﺳﻮﺑﺮِرو ) ،(Ascanio Sobreroﺷﯿﻤﯿﺴﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
از آن ،ﻧﯿﺘﺮوﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ ،ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﻔﺠﺮهای ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ،را اﺧﺘﺮاع ﮐـﺮده ﺑـﻮد،
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺤﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﺣﺮارت ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﻨـﻔـﺠـﺮ
ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی آن و اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺻﻮﻻ ﻣﯿـﺴـﺮ ﻧـﺒـﻮد.
آﻟﻔﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﻓـﮑـﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن در ﮐـﺎرﻫـﺎی
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
در ﺳﺎل  1852از آﻟﻔﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧـﺎﻧـﻮاده اش
ﺑﺎزﮔﺮدد و در ﺣﺮﻓﻪ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ روﻧﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺸﺎن ﺳﻼح ﺑﺮای ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ ﺑـﻮد.
آﻟﻔﺮد ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﺮی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﺘﺮوﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻣﻦ و ﺑﯽﺧﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘـﻔـﺎده ی
ﺗﺠﺎری ﻗﺮار داد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر اِﻣﺎﻧﻮﺋـﻞ
دﭼﺎر ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ .وی ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮش ،آﻟﻔﺮد و اِﻣﯿﻞ ،ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ را ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺗﺮک ﮐﺮد .دو ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ او ،روﺑﺮت و ﻟﻮدوﯾﮓ ،در روﺳـﯿـﻪ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دو ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻣﻨﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗـﺎﺳـﯿـﺲ
ﺻﻨﺎﯾﻊ روﻏﻦ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽِ اﻣﭙﺮاﺗﻮریِ روﺳﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ و در ﮐﺎر ﺧﻮد
ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎری زﻧﺪﮔﯽِ آﻟﻔﺮد از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪﺑﻌﺪ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺳﺎل  :1860آﻟﻔﺮد دوﺑﺎره آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻧﯿﺘﺮوﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾـﻦ آﻏـﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎل  :1863ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺘﺮوﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺎده ی
ﻣﻨﻔﺠﺮهی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﺎل  :1864اﻣﯿﻞ ﺑﺮادر او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ی اﻧـﻔـﺠـﺎر
ﻧﯿﺘﺮوﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ ،ﺣﯿﻦ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ،ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣـﺎ آﻟـﻔـﺮد ﺑـﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺎل  :1865آﻟﻔﺮد ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺳﺎل  :1866در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ روﻏﻦ اﻧﻔﺠﺎری ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎل  :1867ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع و ﺛﺒﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺎل  :1870در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺎﻟﯽِ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ را ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﻧﻬﺪ.
ﺳﺎل  :1871در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎل  :1872ﭘﺪرش ،اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود.
ﺳﺎل  :1873آﻟﻔﺮد در ﺳﻦ  40ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ،وی ﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻪ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﺶ از  90ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺑﯿﺶ از  20ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺎﮐﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻣﺴـﺎﻓـﺮت ﮐـﺮدن ﺑـﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮﮔﻮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺷﻬﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﮏﺑـﺎر
او را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد” :ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دورهﮔـﺮد اروﭘـﺎ“ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ

اﺧﺘﺮاع و اﮐﺘﺸﺎف در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ،آﻟﻔﺮد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
در ﺑﺎره ی ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼـﺮم و
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و  . . .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐـﻪ ﺗـﺎ
ﺳﺎل  ،1896ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻮﺗﺶ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ  355اﺧـﺘـﺮاع،
اﮐﺘﺸﺎف و ﻧﻮآوری در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎل  :1875آﻟﻔﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع ژﻻﺗﯿﻦ اﻧﻔﺠﺎری ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺎل ﺑـﻌـﺪ
آن را ﺑﻪﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﺎل  :1876ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﻓـﺮاوان درواﻗـﻊ
وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽِ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻟﻔﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در
ﺳﻦ  43ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
آﮔﻬﯽ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن در ﯾﮏ روزﻧـﺎﻣـﻪ ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮ ﺳـﺎﺧـﺖ ” :ﯾـﮏ
ﻧﺠﯿﺐ زاده ی ﻣﺴﻦ ،ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑـﺎﻧـﻮﯾـﯽ
ﮐﺎﻣﻠﻪﺳﻦ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﻣـﻮر ﻣـﻨـﺰل
اﺳﺖ “.ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ داوﻃﻠﺐ ،ﺧﺎﻧﻤﯽ اﻃﺮﯾﺸﯽ از آب درآﻣﺪ ﺑﻪﻧﺎم ﮐﻨـﺘـﺲ
ﺑِﺮﺗﺎ ﮐﯿﻨﺴﮑﯽ ) .(Bertha Kinskiﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐـﺎر ﮐـﺮدن
ﺑﺮای ﻧﻮﺑﻞ ،ﮐﻨﺘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻃﺮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﺎ ﮐﻨﺖ آرﺗﻮر ﻓـﻮن
زوﺗﻨِﺮ ) (Arthur von Suttnerازدواج ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ دوﺳﺘﯽِ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺘﺲ
و ﻧﻮﺑﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺎﻣﻪﻧﮕـﺎری
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻨﺘﺲ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮﺗﺎ ﻓﻮن زوﺗﻨﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣـﻨـﺘـﻘـﺪان
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮐﺘـﺎب ﻣﺸـﻬـﻮری را ﺗـﺤـﺖ ﻋـﻨـﻮان
” ﺳﻼحﻫﺎﯾﺘﺎن را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ“ ﻧﮕﺎﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗـﺮﺗـﯿـﺐ ﺑـﻪ
ﭼﻬﺮهای ﻣﺸﺨﺺ در ﻧﻬﻀﺖ ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪونﺷﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻟﻔﺮد
ﻧﻮﺑﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑـﺮ
او داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎﯾـﯽ اﺧـﺘـﺼـﺎص
دادهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻂدﻫﻨﺪهی ﺻﻠﺢ در ﺟﻬﺎناﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﻮت آﻟﻔﺮد
ﻧﻮﺑﻞ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺮوژ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺳﺎل  1905را ﺑـﻪ
ﺑﺮﺗﺎ ﻓﻮن زوﺗﻨﺮ اﻫﺪاء ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺎل  :1889آﻧﺪیﯾِﺖ ،ﻣﺎدر آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود.
ﺳﺎل  :1891در ﭘﯽ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻔﺮد ﭘﺎرﯾﺲ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨـﺪ
و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎن رِﻣﻮ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺎل  :1896آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ در دﻫﻢ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﺳﺎن رﻣﻮ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود .در
ﻫﻤﯿﻦ روز ﺑﻮد ﮐﻪ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪی او ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪ و دﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺒـﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ داراﯾﯽﻫﺎی او ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺟﻮاﯾﺰی ﺑـﻪ اﻓـﺮاد
ﺳﺮآﻣﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ادﺑﯿﺎت و ﺻﻠﺢ اﻋﻄﺎء ﮔﺮدد.
دو ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮان ﻣﺎﻣﻮر اﻧﺠﺎم وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﻧـﻮﺑـﻞ را
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدن از ﻣﺎﺗﺮک ﻧـﻮﺑـﻞ و
ﻫﺪف دﯾﮕﺮ آن اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮﻧـﺪه در ﻣـﻮرد
اﻋﻄﺎی ﺟﻮاﯾﺰ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ دو ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮان وﻇﯿﻔﻪ ی ﺳـﺎده ای
ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ اﻗﻮام ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ و ﻫـﻢ
ﻣﻘﺎﻣﺎت زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن آن را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎل  :1901ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه ی ﺻـﻠـﺢ ﻧـﻮﺑـﻞ ﺑـﻪ ﻫـﻨـﺮی دوﻧـﺎن
) ،(Henri Dunantﻣﺒﺪع ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ و ﻓﺮدرﯾﮏ ﭘﺎﺳﯽ اﻫﺪاء ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻋﻈﻤﺖ آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ در ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽِ او در ﺗﺮﮐﯿﺐ ذﻫﻦ ﻣـﻮﺷـﮑـﺎف
ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺨﺘﺮع اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﭘﻮﯾﺎ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺻﻨـﻌـﺖ ﮔـﺮ.
ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ و
ﻧﻈﺮات او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ -در آنزﻣﺎن  -ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺸـﻪ ای ﯾـﺎ رادﯾـﮑـﺎل
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .وی ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪی واﻓﺮی داﺷﺖ و از او اﺷﻌﺎر و
ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻮﺑﻞ در ﺣـﻘـﯿـﻘـﺖ اداﻣـﻪ و
ﺗﺪاومﺑﺨﺶ ﻋﻼﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽاش داﺷﺘﻪاﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1382

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن:

” اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺻﻠﺢﮔﺮاﯾﯽ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺪ“

1

 1864-66 ،1859و1870 -71ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﺑﺎرهی
ﭘﻮﭼﯽ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .در  1891ﺑﺮﺗﺎ ”ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺻﻠﺢ اﺗﺮﯾﺶ“ را ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﮐﺮد
و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ رﺋﯿﺲ آن ﺑﻮد .او در ﺗﻤﺎم ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫـﺎی ﺻـﻠـﺢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻣﺠﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ”دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ“ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد.
در ﮐﻨﮕﺮه ﭼﻬﺎرم ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑِﺮن ،در ﺳﺎل  1892ﺑـﻨـﯿـﺎن ﮔـﺬاری
”اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ“ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ! آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ﮔﻔﺖ” :

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ زودﺗﺮ از ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﺟﻨﮓ را ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .روزی ﮐﻪ دو ارﺗﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏدﯾـﮕـﺮ را در
ﻋﺮض ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺣﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ارﺗﺶ ﻫﺎ را ﻣﻠﻐﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ“ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ!
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ﺑﺮﺗﺎ زوﺗﻨَﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی زن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  1889درﻻﻫﻪ ﺑـﺮﮔـﺰار
ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر او – ”ﺳﻼحﻫﺎﯾﺘﺎن را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ“ – ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﮔﺸﺖ.
دراﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات او را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ”واﻟـﺘـﺮ
ﮐﻼگ“ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهی  1997 /2ﻣﺠﻠﻪی ”ﺳﺪهی دوم اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﭼـﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ):(4
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻮﻣﯿـﺖ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽِ اﻣﻮر ،ﺟﻨﮓ اﺳﺖ” ،ﺑﺮﺗﺎ ﻓـﻮن
زوﺗﻨﺮ“ راه دﯾﮕﺮی را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺮد .ﺗﻤﺎﯾﻼت او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را از زﺑﺎن ”ﻫﻨﺮﯾﺶ آرﻧﻮﻟـﺪ“
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :
”ﺳﺎل  1906ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻢ ﮐُﻨﺘِﺲ ”ﺑﺮﺗﺎ ﻓﻮن زوﺗﻨﺮ“ ﻧﺰد واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎن
ﺑﻮد .درﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و
ﯾﺎد ﮔﯿﺮی اﯾﻦ زﺑﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﮐﻪ در آنﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮان ﺑﻮدم ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐـﺮد .ﻣـﻦ
اﯾﻦ دﻋﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺣﺎل ،ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ،اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﺑـﯽ ﭘـﺎﯾـﺎن و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی روﺣﯽ ،ﭼﻪ روزﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ،و ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰﯾﺰی را
ﻣﺪﯾﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻢ“.

ﺧﺎﻧﻢ زوﻧﺘﺮ ﺑﺎ اﺻﺮار از آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﻫﺪافِ ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﻪی او ،دﺳـﺖ
ﺑﻪ اﺑﺪاع ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺑﺰﻧﺪ(2).
” ﺑﺮﺗﺎ“ در ﻧﻬﻢ ژوﯾﻦ  1843در ﭘﺮاگ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ او ﻣﺘـﻮﻟـﺪ ﺷـﺪ
ﭘﺪرش دﯾﮕﺮ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺎدرش ﻫﻤﺮاه ”ﺑﺮﺗﺎ“ی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻪ ﺑﺮن و ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد” .ﺑﺮﺗﺎ“ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در وﯾـﻦ
ﮔﺬراﻧﺪ .درﺳﺎل  ،1873ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎرون ”زوﺗﻨﺮ“ ﺷﺪ .ﺑﺎرون ﭼـﻬـﺎر
دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ .آن زﻣﺎن ”ﺑﺮﺗﺎ“ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎرون ”زوﺗﻨﺮ“ ﺟﻮان 23
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد” .رﺗﺎ“ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺧﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﯿﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﻧﺎم ”آرﺗﻮر“ ﺑﻮد .ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺪل ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
”زوﺗﻨﺮ“ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ وﺻﻠﺖ آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﻧﻢ ”زوﺗﻨﺮ“ ﺑﻪ ”ﺑـﺮﺗـﺎ“
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ،ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕـﺎم در ﭘـﺎرﯾـﺲ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺑﺎ ﻧﻮﺑﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .وﻟﯽ دوﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ”آرﺗﻮر ﻓﻮن زوﺗﻨﺮ“ ازدواج ﮐﺮد .در  1885ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ”آرﺗﻮر“ آﺷﺘﯽ ﮐﺮد .در زﻣﺴﺘﺎن  1886-87اﯾﻦ زوج در ﭘﺎرﯾﺲ اﻗﺎﻣـﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .وی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﺧـﺎﻧـﻢ
”ژوﻟﯿﺖ آدام“ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .او ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑـﻮد .در اوﻟـﯿـﻦ ﻣـﻼﻗـﺎت
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ” .ﺑﺮﺗﺎ“ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻟﺐ و ﺻﺎﺣـﺐ
ﻧﻔﻮذ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از وﺟﻮد ”ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ و دﯾﻮان داوری ﻟﻨﺪن“
آﮔﺎه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟـﯿـﺖ
ﺑﺮای ﺻﻠﺢ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .در ﺳـﺎل ﻫـﺎی 1887-89رُﻣـﺎﻧـﯽ ﺑـﺎ ﻋـﻨـﻮان
”ﺳﻼحﻫﺎﯾﺘﺎن را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ“ ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ رﻣﺎن در  1889ﭼـﺎپ ﺷـﺪ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد .او ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﯽ را در ﻃﻮل ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی
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دﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ، 1896آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ در وﯾﻼی ﺧﻮد در ”ﺳﺎن رﻣﻮ“ی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از
دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .او ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻫﺪاف ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮد ،ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑـﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻠﺞ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪی ﺑﺮﺗﺎ اﺧﺘﺼﺎص داد -ﺧﺎﻧﻢ زوﺗﻨﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل 1905ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﺧﺎﻧﻢ ﺑِﺮﺗﺎ زوﺗﻨِﺮ” :ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،زﺑـﺎن اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ در
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ روزاﻓـﺰون اﺳـﺖ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺗﺤﺎدی ﺻﻠﺢ آﻣﯿـﺰ ﺳـﻮق
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ اُرﮔﺎن ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ .وارد ﮐـﺮدن
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﻣﺪارس ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺳﯽ اﺟﺒﺎری،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ آن ﮐﻮﺷـﺶ
ﻧﻤﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن -اﺗﺮﯾﺶ ،ﮐـﻪ از
ﻧﻈﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ،اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓـﺘـﺪ ،ﭼـﻪ اﺛـﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺎوات و ﺻﻠﺢ زاﯾﯽ ﺧـﻮاﻫـﺪداﺷـﺖ!
ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ دوران ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫـﺎ ،ﺗـﻮﻧـﻞ ﻫـﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و رﻓﺖ وآﻣﺪﻫﺎی روزاﻓﺰون اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﻧﯿـﺎ
را ﺑﺪون اﯾﻦ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد(3)“.
 105ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در  ،1898ﺗﺰار ﻧﯿﮑﻮﻻس دوم ﺑﻪ ﺗﻤـﺎﻣـﯽ دوﻟـﺖ ﻫـﺎ،
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖِ ﺻﻠﺤﯽ را درﺑﺎرهی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ
واﻗﻌﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ارﺳﺎل ﮐﺮد .در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﯽ و ژوﺋﻦ  1899در ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻪ ،اوﻟﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻪ
ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ! ”ﺑﺮﺗﺎ“ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی زن در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد .ﺑﯿـﺴـﺖ و
ﺷﺶ دوﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﮑﺰﯾـﮏ،
ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ وﺳﯿﺎم ) ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ( .دراﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﻣﻮرد ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻠـﺢ
آﻣﯿﺰاﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿـﻦ دﯾـﻮان داﯾـﻤـﯽِ داوریِ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﻻﻫﻪ در  1907ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮدوی اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ راه را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ” ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣـﻠـﻞ“ )ﺷـﮑـﻞ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦِ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.

ﺳﮑﻪ دوﯾﻮروﯾﯽِ اﺗﺮﯾﺶ ﯾﺎدآور ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﺘـﺎق ﺗـﺮﯾـﻦ
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ ” :ﺑﺮﺗﺎ ﻓﻮن زوﺗﻨﺮ“.
 89ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ژوﺋﻦ” 1914ﺑﺮﺗﺎ ﻓﻮن زوﺗﻨﺮ“ در وﯾﻦ در
ﺳﻦ  71ﺳﺎﻟﮕﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .ﻓﻮت او درﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻔﺠﺎر اوﻟـﯿـﻦ
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺗﺎ وی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻦ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎی ﺗـﻤـﺎﻣـﯽِ
ﻋﻤﺮش ﻧﺸﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﻓﺴﻮر ”دﯾﺘﺮﯾﺶ ﺳﺘـﻮﯾـﺎنِ“ آﻟـﻤـﺎﻧـﯽ،
ﺳﮑﻪی ﯾﻮروﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﺮهی ” ﺑﺮﺗﺎ“ ﺑﺮ روی آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ
ﺳﮑﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:

(1)www.worsten.org/eo_esperanto.html
(2)www.swarthmore.edu/library/peace/cdgb/suttner.html
(3)www.satamikarohm.free.fr/esperanto/komunikoj/vonsuttner.html
) (4ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﻪی  Eeperantoارﮔﺎن رﺳﻤﯽِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) (UEAدارای رواﺑـﻂ ﻣﺸـﻮرﺗـﯽ ﺑـﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﺳﺎل  96اُم ،ﺷﻤﺎرهی  ،1158آورﯾﻞ  ،2003ص.79.
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اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ از 26ﺟﻮﻻی ﺗـﺎ2

ﮔﺰارش Raporto /

ﮐﻨﮕﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
آﮔﻮﺳﺖ  4)2003ﺗﺎ  11اﻣﺮداد ﻣﺎه  (1382در ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺗﻪﺑﻮرگ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﮐﻞ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ” :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟـﻬـﺖ ﺑـﺮﻗـﺮاری
ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺻﻠﺢ در ﺳـﻄـﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎری ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ“
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺳـﻮﺋـﺪ،
آﻗﺎی ﮔﻮران ﭘﺮﺳﻮن ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪی ﻫﺸﺘـﺎد
و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷـﻬـﺮ
ﮔﻮﺗﻪﺑﺮگ ﺳﻮﺋﺪ:
ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫـﻤـﺎﯾـﺶ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ورود ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺳﻮﺋـﺪ و
ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺗﻪﺑﻮرگ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﺷﻤﺎ در ﻓﺼـﻠـﯽ از
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ در آن ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهی
ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻌﺮا و آﻫﻨﮓﺳﺎزان ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ،ﻃﯽ ﻗﺮون ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺳﺮﺳـﺒـﺰی
اﻋﺠﺎب آور و ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻄﺒﻮع ﻧﯿﻤﻪی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻮﺋﺪ زدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهی زﺑﺎن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘـﻪ اﻧـﺪ
ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮر وﯾﮋهی ﻧﯿﻤﻪی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﻪ ﺧـﻮﺑـﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﺑﺎن ،ﭘﯿﺶﺷﺮﻃﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎری ﺣﺮوف ،واژهﻫﺎ و
ﺟﻤﻼت ،ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ،و از
ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ ...زﺑﺎن ،ﺷﺮﻃﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ رو
دارﯾﺪ از ﺟﻬﺎت ﺑﺴﯿﺎری واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﻣـﯿـﺪوارم ﮐـﻪ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ و
ﺑﺴﻂ زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑـﻪ
اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و از اﯾـﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ،در ﺟﻬﺖ ﺻﻠﺢ و آزادی و اﺷﺘﺮاک ﻣﺴﺎﻋﯽ در درون
ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻓﺮای آن ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.

ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﮐﻞ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻫـﻤـﺎﯾـﺶ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪی اﯾـﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ :اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑـﺖ از دﺑـﯿـﺮﮐـﻞ
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ اﻫﻤﯿـﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ – ﭼﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
و ﭼﻪ ﻣﻠﯽ -ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺤﺎد و ﺗﻔﺎﻫﻢ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﺎ ارزش زﯾﺎدی ﺑﺮای رواﺑﻂ ﺳﺎل دارﻣـﺎن ﺑـﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ

ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺗﻔـﺎﻫـﻢ و
ﺻﻠﺢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎری ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ .ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ زﺑـﺎن ﻫـﺎ را
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﻠﺢآﻣﯿـﺰ،
اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋـﻨـﺎﺻـﺮی
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.
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ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎل  2004در ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ و در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ،
و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎل  2005در ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔـﺰار ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ .در ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺟـﻬـﺖ اﻗـﺪاﻣـﺎت
اوﻟﯿﻪی ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻮدﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ،اﺧﯿﺮاً ﻣﺒﻠﻎ  14500ﯾﻮرو در اﺧـﺘـﯿـﺎر ﺳـﺎزﻣـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ،در واﻗﻊ ،ﻫﻢ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﺎﻣـﻌـﻪ و
ﻫﻢ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﺗﯽ اﺳـﺖ .ﻫـﺮ
ﯾﮏ از زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ی روﺷﯽ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﺮای درک
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣـﺎ
ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﺒﻨﺪﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫـﺎ ،ﮐـﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻨﻮعاﻧﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓـﺖ .ﻧـﻬـﻀـﺖ
اﻧﺘﺸﺎر زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎدی ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص از روشﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ،در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﭘﻞﻫﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺎﻫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وﺣﺪت در ﻋﯿـﻦ ﺗـﻨـﻮع،
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ
اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوری را ) در ﻋﺮﺻﻪ ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و زﺑـﺎن ﻫـﺎ( ﺑـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و آرزوی ﻣـﻮﻓـﻘـﯿـﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ را دارم.
ﺟﺎن داﻧﯽﯾﻞ ) (John Danielﭘﺎرﯾﺲ2003/7/23 ،
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ Esperanto-movado /

ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1382

ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺩﺍﺭﻳﻢ؟)(۵

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎ

ﺋﻮوِ ﯾﻮآﺧﯿﻢ ﻣﻮرﯾﺘﺰ – ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آزادیﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ )آﻟﻤﺎن(

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﯽ

 .5ﺣﻘﻮق زﺑﺎنﻫﺎ :ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت در ﻣﯿﺎن زﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪﻣﻌﻨﯽِ

١٢
45

ﻧﺎاﻣﻨﯽِ ﻣﺴﺘﻤﺮ زﺑﺎن اﯾﺸﺎن و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن ﯾﺎ زﺑـﺎن ﻫـﺎی دﯾـﮕـﺮ اﺳـﺖ.
درﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ-زﺑﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدریﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸـﺎن
”ﮐﻮﭼﮏ“ ﯾﺎ ”ﺑﺰرگ“ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دوی اﯾﺸﺎن در ﻣﺤﯿﻂِ زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐـﻪ
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﻃﺮف اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖِ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن و ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻫـﺮ دو
ﻃﺮف ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﯾﺎ ﻣﻠﯽِ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮ زﺑﺎن ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اراﺋﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽِ راهﺣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺖ درﻣـﺎن
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮔﺴـﺘـﺮدهی

ﻗﺪرت در ﺑﯿﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏﺳﺎن و ﺑﺪون ﺗـﺒـﻌـﯿـﺾ
زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮای اﺣﻘﺎقِ ﺣﻘﻮق زﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧـﻪ درﺑـﺎره ی
ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از زﺑـﺎن) ﻫـﺎی( ﺧـﻮد)ﺷـﺎن( در
ﻫﻤﻪ ی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و در ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﺳـﻄـﻮح
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧـﯿـﺰ
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از ﯾﮏ ﺣﻖ ،ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﯽِ اﻟﺰام در اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدنِ از آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،داﺷﺘﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺷﻤﺎ را اﺻﻼً ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﻫـﺮ
اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدریﺗﺎن و ﯾﺎ اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ،
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺷﻤﺎ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧـﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از 5000زﺑـﺎن
ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از زﺑﺎن ﻣﺎدری ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم آن را ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﭙﺮدازﯾﻢ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ وارد ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ
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ﮐﻼس اول ﻣﯽروﻧﺪ ،آﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ زﺑﺎن ﺧﺎﻧـﻮادﮔـﯽ ﺧـﻮد
»ﺷﻨﺎور« ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ درون درﯾـﺎی زﺑـﺎﻧـﯽ
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
10ﯾﺎ  15ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ
ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ زﺑـﺎن
رﺳﻤﯽِ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﯾﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ؟
آﯾﺎ ﻣﻨﺸﯽِ ﺷﻬﺮدار ﺷﻤﺎ ،ﻗﺎﺿﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒـﺎنِ
ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،زﺑﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿـﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤـﻮده و
زﺑﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺻﻞ »دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ«
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدنِ از اﮐﺜﺮﯾﺖ؟
و ...
ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞِ ﻓﻮق ،ﻣﺸـﮑـﻞ ﺳـﺎز
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣـﺎدری آنﻫـﺎ
زﺑﺎن رﺳﻤﯽ )ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽِ( ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﺳـﺖ،
وﭼﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر »ﺧﻮب« ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ
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ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از دوزﺑـﺎﻧـﮕـﯽِ
اﺟﺒﺎری ،اﺻﻮﻻً آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﺎل ،در ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﻮال ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺﺗﺎن ،در ﮐـﻨـﮕـﺮه ﻫـﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿـﻘـﯽ ﯾـﺎ
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪزﺑﺎن ﻣﺎدریﺗﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﺪ؟
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی ﺷﻤﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧـﺶ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد؟
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ زﺑـﺎن ﻣـﺎدری ﺗـﺎن را
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮد  -و زﺑﺎن ﻣﺎدریِ ﺷﻤﺎ ،زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾـﺎ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ – آﯾﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ؟
و...

ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی وارد ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل
از ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﭘﺮﭼﻢ »ﺟﻨﺒﺸـﯽ ﺑـﺮای
ﺣﻘﻮق زﺑﺎن ﻫﺎ « را ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز در ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﺑـﺮای ﻋـﻤـﻮم
ﻣﺮدم ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ  ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽِ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻫﻨﻮز درﺑﺎرهی ﺑـﻌـﺪ دوم
ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﺑﺎن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧـﯽ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮای ﺣﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺎﮐـﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را روی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﯿـﻀـﺎت
ﻋﯿﻨﯽای ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن درﻣﻮرد زﺑﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
وﺟﻮد دارد ،ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی دو زﺑﺎناﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ ﻣﻮارد روزﻣﺮه در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾـﺶ
ﺑﺮآﯾﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﺑﺎن ﺧﺎص) ﻣﺎدری( ﺧﻮد
را در ﯾﮏ ﺳﺮی از رواﺑﻂ )ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﯿـﻦ
دوﺳﺘﺎن ،در ﻣﺤﻠﻪ ﯾﺎ دﻫﮑﺪهی ﺧﻮﯾﺶ ،و اﺣﺘﻤﺎﻻً در
ﺷﻐﻞ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓـﺮﻫـﻨـﮕـﯽ( ﺧـﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را)رﺳﻤﯽ/ﻣﻠـﯽ( ﺑـﺮای

ﻃﺮح از Francisco L.Veuthey

 . . .اﻓﺮاد ﺳﺎدهﻧﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑـﻨـﺎﺑـﺮ
اﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی»دو زﺑﺎﻧﻪ« ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﻘﻮق
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐـﻪ
زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺸﺎن اﺻـﻮﻻً ﺑـﻪ روز ﻧـﯿـﺴـﺖ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺎﻗﺪ واژﮔﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در
ﺑﺎره ی ﺷﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻪای و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽـﯿـﺪه ی
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ...
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻤﻪ ی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻫﺎ در ﺑـﺮاﺑـﺮ
ﻧﺤﻮهی ﮐﺎرﺑﺮدِ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ زﺑﺎن در ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿـﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ
ﻣﻌﺘﺮضاﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕـﯽِ ﺧـﻮد را درﺑـﺎره ی
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﻮب

ﻫﺪفﻫﺎی رﺳﻤﯽ)ﻣﺪرﺳﻪ ،اداره» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺰرگ«(
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و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮﻧﺪ.
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ﻣﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽِ ﻣﻨﺒﻌﺚ از آن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺮای
ﯾﮏ ﻓﺮدِ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﻮراب ،ﺳﺎﻣﻮﺋﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺲ ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ ﺗﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻫﻞ ﻫﻠﻨﺪ ،ﺳﻮاﻣﯽ ،آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﺎن زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺟﺰو اﻗـﻠـﯿـﺖِ
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﻣﻀـﺎﻋـﻒ از آزار و
اذﯾﺖﻫﺎی ﻫﻢوﻃﻨﺎنﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺒﻊِ دﻻﯾﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣـﻘـﻮﻗـﯽ ،ﻣـﻌـﻤـﻮﻻً،
اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،زﺑﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﻣـﺘـﺒـﻮع ﺧـﻮد را
ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنرا ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘـﻨـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮآن،
اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد را ﻧﯿـﺰ دارﻧـﺪ -ﮐـﻪ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد زﺑﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻗﻮم اﯾﺸﺎن اﺳـﺖ .در ﻣـﻮارد
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽِ ﺧـﺎص و
ﻋﻮاﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪروز ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد در ﺗﻤﺎﻣﯽِ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ
آﻣﺎده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ،ﺧـﻮاه ﻧـﺎﺧـﻮاه
دوزﺑﺎﻧﻪی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ

N-ro: 5 Aŭtuno 2003

ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ Esperanto-movado /

ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1382

ﻓﺮاﮔﯿﺮی دو زﺑﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ ﻣﻮارد روزﻣﺮه
در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣـﯽ ﺑـﺎﯾﺴـﺖ زﺑـﺎن
ﺧﺎص)ﻣﺎدری( ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺳﺮی از رواﺑﻂ )ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ،در ﻣﺤﻠﻪ ﯾﺎ دﻫﮑﺪه ی ﺧـﻮﯾـﺶ ،و
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺷﻐﻞ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را)رﺳﻤﯽ/ﻣﻠﯽ( ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی
رﺳﻤﯽ) ﻣﺪرﺳﻪ ،اداره» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺰرگ «( و ارﺗـﺒـﺎط ﺑـﺎ
اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ ﺑـﺮای ﺣـﻖ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ،
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ روی دﯾـﮕـﺮ
ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻋﯿﻨﯽ ای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن درﻣﻮرد زﺑـﺎن در
درون ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
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اﻓﺮاد ﺳﺎدهﻧﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ،
ﭼﻨﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی»دو زﺑﺎﻧﻪ« ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣـﻘـﻮق زﺑـﺎﻧـﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﺑـﺎن ﻗـﻮﻣـﯽ
اﯾﺸﺎن اﺻﻮﻻً ﺑﻪ روز ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺎﻗﺪ واژﮔـﺎن
ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺑﺎرهی ﺷﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻪ ای و دﯾـﮕـﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .زﻫﯽ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻃﻞ! آﯾﺎ زﺑـﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ  . . .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦﮔـﻮﻧـﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ زﺑـﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺪان ،زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد؟ از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ،ﻫﻨﻮز ﻧﻪ ﭘﻠﯿـﺲ و
ارﺗﺸﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ »ﻣﻨﻄﻘﯽ« ،اﻗﻮام ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
) اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ (… ،ﺑﻪﯾﺎریِ ﺳﺎﺧـﺘـﺎر ﻧﺴـﺒـﺘـﺎً
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی دوﻟﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎﻧﯽ ،ﭘﺲ از ﻃـﯽ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ،رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑـﺮﺳـﻨـﺪ .اﻣـﺎ ،و
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ آن ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﻮام در داﺧـﻞ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،ﺳﺪﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق زﺑﺎنﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق زﺑﺎﻧﯽ دَم ﻣﯽ زﻧﯿـﻢ،
در اﺻﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﺎویِ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦِ ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﺟﻮاﻣﻊ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓـﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﯾﮏ ﭘـﯿـﺶ ﺷـﺮط
ﻻزم اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ – ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
آن ﻫﺎ ﺣﺘﯽ زﺑﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ) ﮐﺸﻮری( ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرﮔﯽ و اﯾﺮﻟﻨﺪی – ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،و ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،از
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔـﺎده ﮐـﺮدن از
آن ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﯾـﻦ،
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻗـﺘـﺼـﺎدی ﺑـﺮای
اﻣﺮوزﯾﻨﻪ ﮐﺮدن زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﻪوﯾﮋه
آﻣﺎده ﺳﺎزی واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺘﺎبﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺎن زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺟﺰو
اﻗﻠﯿﺖِ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ،ﺑـﻪﻃـﻮری
ﻣﻀﺎﻋﻒ از آزار و اذﯾﺖﻫﺎی ﻫﻢوﻃﻨﺎنﺷﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺟﻮاﻣﻊ زﺑﺎﻧـﯽ از ﻧـﻈـﺮ
ﺣﻘﻮﻗﯽ و در واﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﻫﺎ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫـﺎ ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪراﺳﺘﯽ»ﺑﺎﻟﻎ « ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از دراﯾﺖ ﮐـﺎﻓـﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘـﻮق ﺧـﻮد را
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ) ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘـﺎ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ( اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾـﻨـﺪ .ﺗـﻨـﻬـﺎ
درآن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽِ زﺑﺎﻧﯽ – و در ﭘـﯽ آن،
اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽِ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺷـﺮط اﯾـﻦ ﮐـﻪ زﺑـﺎنِ ﻣﺸـﺘـﺮک و
ﭘﻮﺷﺶدﻫﻨﺪهی ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪی آن ﻫﺎ و در واﻗـﻊ ،ﭘـﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻣﻊ ،زﺑﺎﻧﯽ واﻗﻌﺎً ﺑﯿـﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ و
ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺴـﺘـﯽ
ﮐﺎرا و آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻮابﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺎزﻣـﻨـﺪی ﻫـﺎی
ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺪون وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽای ،ﺣـﺘـﯽ
ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ارزﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺘﺎب در ﮐﻨﮕﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﭘﺮاگ1997/1375 -
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﻭﻟﺘﺸﺎﻫﻲ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﭘﯿﺪاﯾﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔـﺎری آن در
اﯾﻦ ﺧﺎک ،ﻣﺪﯾﻮن ﺗﻼش ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎه
ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﺎن در ﯾﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘـﯿـﺶ از
اﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﭼﻬﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﭘﺲ ﭘﺮدهی ﮔﻢﻧﺎﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧـﺪ
و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺟﺰ ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﯿـﻢ .در
ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘـﯿـﻦ اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮداﻧـﺎن اﯾـﺮاﻧـﯽ ،ﺑـﻮدﻧـﺪ
روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت و ﻧـﯿـﺰ ﮔـﺎه ﺑـﻪ
ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی در ﺳﺎل  1296ق]1880م[ در ﺣـﺎﺟـﯽ
ﻃﺮﺧﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در آن ﺷﻬﺮ و در
ﺷﻬﺮ ﻣﺴﮑﻮ ،در ﻣﺪرﺳﻪ رآل دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .در
ﺳﺎل  1318ق ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﮐﻨﺴﻮﻟـﮕـﺮی ﺣـﺎﺟـﯽ
ﻃﺮﺧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در آﻣـﺪ.
وی ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ ،ﺗـﺎﺗـﺎری ،روﺳـﯽ و اﻧـﺪﮐـﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ارﻣﻨﯽ و اﻟﺒﺘﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ.
ﺣﺎﺟﯽ ﻃﺮﺧﺎن ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓـﺎرﺳـﯽ ﺑـﻪ آن
ﻫﺸﺘﺮﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺪری ،در ﺟـﻨـﻮب
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺨﺶ اروﭘﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ و از ﺑﻨﺎدر ﻣﻬـﻢ درﯾـﺎی
ﺧﺰر .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺼﺐ رود وﻟﮕﺎ ﻗﺮار دارد و ﺗﺎ
ﺳﺎل  1557ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﯾﻮان ﭼﻬـﺎرم ،ﺗـﺰار
روﺳﯿﻪ ،در آﻣﺪ ﺟﺰء ﻗﻠﻤﺮوی ﺧﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺗﺎر ﺑﻮد.
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺳـﺮﮔـﺬﺷـﺖ ﻣـﯿـﺮزا
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ در
ﮐﺘﺎب ” رﺟﺎل وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ در ﻋﻬﺪ ﻧـﺎﺻـﺮی و
ﻣﻈﻔﺮی“) ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ (1365
آﻣﺪه:

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺮاﺳﻨﻮدﺳﮏ  ،1321ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻗﻨﺴـﻮﻟـﮕـﺮی
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ﻋﺸﻖ آﺑﺎد  ،1325ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﻮقاﻟـﻌـﺎده ﺑـﻪ ﻗـﻮﭼـﺎن،
رﯾﯿﺲ ﻗﻨﺴﻮﻟﮕﺮی وﻻد ﻗﻔﻘﺎز  5ﺷﻮال  ،1328ﻋﻀـﻮﯾـﺖ
ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت  27ذی اﻟﺤﺠﻪ  ،1330ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤـﺎت و
ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ روﺳﯽ ﺑﺮای ﻣـﺒـﺎﺷـﺮت وﺻـﻮل و اﺑـﻄـﺎل
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ  9رﺑﯿﻊ اﻻول  ،1331وﮐـﺎﻟـﺖ
ﻣﺮاﻓﻌﻪ در ﻋﺪﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﻪ .1331
اﻣﺎ وی ﮐﺠﺎ و ﮐﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را آﻣﻮﺧـﺖ؟ آﯾـﺎ
وی ﻧﯿﺰ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺑـﻬـﻤـﻦ ﺷـﯿـﺪاﻧـﯽ
آﻣﻮﺧﺖ؟ اﯾﻦ ﻓﺮض ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﻫﻤﺎد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان – آن ﮔـﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ – در ﺳﺎل  1344ق )1916م( ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ .اﻣـﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ” رﺟﺎل وزارت ﺧـﺎرﺟـﻪ“ . . .
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن را ﺗـﺎ ﺳـﺎل 1331ق ﺑـﺎز
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزا ﻫﺎﺷـﻢ ﺧـﺎن
رﺋﯿﺲ داﯾﺮه ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ
در ﺿﻤﻦ ﻣﺪرس ”ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻋﺎﻟﻢ“ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣـﻪ وزارت ﺧـﺎرﺟـﻪ21 ،
ذﯾﺤﺠﻪ  ،1332ص  (7ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ
آﻣﺪه از ﭘﺮوﻧﺪه اداری ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧـﺎن ﺷـﻌـﺒـﺎﻧـﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا اﺑـﺮاﻫـﯿـﻢ ﺧـﺎن
ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﯿـﺶ از اﻋـﻼم
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ  PEAاﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را آﻣﻮﺧﺘﻪ .از ﻃﺮف دﯾـﮕـﺮ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ)اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی اﯾﺮان(
 PEAرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺎم ﻣـﯿـﺮزا
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﺪاﻧﯽﻫـﺎ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وی ارﺗﺒـﺎﻃـﯽ ﺑـﺎ
ﮔﺮوه  PEAﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠـﯽ ﻣـﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﮐﺠﺎ ،ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ را
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟!
N-ro: 5 Aŭtuno 2003
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آﯾﺎ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﻗﺎﻣـﺖ
در ﺣﻮزه ﻗﻔﻘﺎز اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را آﻣﻮﺧﺖ؟ زﯾﺮا ﻗﻔﻘـﺎز ﻧـﯿـﺰ
ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺠﺪد از آنﺟﺎ راﻫـﯽ
ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان -از ﻃﺮﯾﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اراﻣـﻨـﻪ اﯾـﺮان-
ﮔﺸﻮد .ﻗﻔﻘﺎز ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎهﻫﺎی روﺷﻨﻔـﮑـﺮان روس
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻮزه ﺑـﻪ ﻣـﺜـﺎﺑـﻪ
ﭼﻬﺎرراه ﯾﺎ ﺗﻼﻗﯽﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﺮق و ﻏـﺮب ﺑـﻮده.
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿـﺖ ) ارﺗـﻮدﮐـﺲ و
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ( ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،از
ﯾﺎد ﻧﺒﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ واﻏﯿﻨﺎک ﺳﺮﮐﯿﺴﯿﺎن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻔﻘﺎز
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را آﻣﻮﺧﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿـﻦ ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪه ی
 UEAدر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل  1912ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳـﯿـﺪه
اﺳﺖ .او آراداش ﻫﻮرﻫﺎﻧﯿﺴﯿﺎﻧﺲ ) ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﯽ(
و ﺳﺎﮐﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮده) .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐـﺘـﺎب

( Enciklopedio de Esperanto p.13ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐـﻪ
وی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در ﺳﺎل  ،1897در  15ﺻـﻔـﺤـﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺗﺮﺟﻤﻪ روﺳﯽ آن در ﺳﺎل  1915ﻧـﯿـﺰ
ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ را اوﻟﯿﻦ داﺳﺘﺎن اﺻﯿﻞ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎﯾـﺪ وی را ﭘـﺪر

ﺳﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﺤﻤـﺪرﺿـﺎ ﺗـﺮاﺑـﯽ -آﻣـﺎده
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اﻧﺘﺸﺎر( .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اراﻣﻨﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﯽ و ﭘﻮﯾـﺎﯾـﯽ
ﺟﻨﺒﺶ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾـﺮان اﺷـﺎره ﮐـﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ) .رک ،ﭘﯿﺎم ﺳﺒﺰ اﻧـﺪﯾﺸـﺎن ش  3ص  ( 3اﯾـﻦ
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی  UEAدر اﯾـﺮان ﯾـﮏ
اﯾﺮاﻧﯽ ارﻣﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺛﻘﻞ ﺣﻀﻮر آﻧـﺎن
در ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن ﺷـﻌـﺒـﺎﻧـﯽ ﭘـﯿـﺶ از
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ را
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل 1318ق ﭘﺲ ﻣـﯽ ﺗـﻮان اﻓـﻖ
آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﭘﺲﺗﺮ ﺑﺮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﻓﻖ را ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘـﺲ ﺗـﺮ
ﺑﺮد؟ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﺣﻀﻮر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾـﺮان
ﮐﺪام اﺳﺖ؟
در داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ)ﺑﻮداﭘﺴﺖ  .1986چ (2اﻓﻖ
ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان  103ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻌـﻨـﯽ ﺳـﺎل
 1900ﻣﯿﻼدی آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨـﺪرج در
ﻣﺪاﺧﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن داﯾـﺮۀ اﻟـﻤـﻌـﺎرف ،ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
 M. Abegusوی ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ روﺳﯽ )ﻫﻤﺎن ﺑـﺎﻧـﮏ
اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ( ﺑﻮده اﺳﺖ .وی در آﻏﺎز در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﮐـﻮ و
ﺳﭙﺲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑـﻮده .وی اﻫـﻞ
ادب و ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .داﺳـﺘـﺎﻧـﯽ از وی ﺑـﻪ
ﻧﺎم  Kraljeviĉ Markدر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ادﺑﯽ اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺑــﻪ ﺳــﺎل  1898ﺑــﺮﻧــﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ )رک ﺑــﻪ
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ﻃﺮح از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی  1382/6/3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣﻔﺼﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺮاث ﺑﺎ دو
ﺗﻦ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 103 ”:ﺳﺎل اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان“

داﺳﺘﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐـﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮدان
روﺳﯽ  -در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﯾﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ زﺑـﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧـﺪارد .آﯾـﺎ ﺑـﻪ
راﺳﺘﯽ وی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ وی
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده؟ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﻮﺳﻒ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ در ﻣﺠﻠﻪ ﺑـﻬـﺎر )  12ﺟـﻤـﺎدی
اﻻﺧﺮ  1328ق ( دﯾﮕﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﻓﻖ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾـﯽ ،ﯾـﮏ
دﻫﻪ ﭘﺲ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ
اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ – ﺷﺎﯾﺪ -ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎر ﻧﺎم اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻧـﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗـﻬـﺮان ﺷـﻨـﯿـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﻮد وی ﻧﯿﺰ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻧﺒﻮد ﻣﺪرﮐـﯽ دال ﺑـﺮ ﭘـﺎﺳـﺦ ﻣـﺜـﺒـﺖ ﺑـﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،دﻟﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻧـﻤـﯽ ﺷـﻮد .ﺷـﺎﯾـﺪ
روزی دﯾﮕﺮ -ﺣﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور -در ﻻﺑﻼی ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت
آن دوره ﯾﺎ در ﻫﺰار ﺗﻮی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻨـﺎد در ﻣـﺮاﮐـﺰ
اﺳﻨﺎدی و آرﺷﯿﻮﻫﺎ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣـﻮﺟـﻮد ،ﭼـﻪ در
اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪرﮐﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗـﺎﯾـﯿـﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﯾـﺎﻓـﺖ ﺷـﻮد .ﮐﺴـﯽ ﭼـﻪ
ﻣﯽداﻧﺪ؟!
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ﻣﻘﺎﻟﻪ Eseo /

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧِﺖ
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓـﺮاواﻧـﯽ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف ﻧﻤﻮدن ﺣﺮوف
ﮐﻼﻫﮏدار آن ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ ﻋـﻤـﺪه ﺑـﺮای ﭼـﻨـﯿـﻦ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟـﺖ در اﻣـﺮ
ﭼﺎپ ﮐﺘﺐ و ﻣﺠﻼت ،و در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،آﺳﺎنﺳﺎزیِ اﺳﺘـﻔـﺎده از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ در ﻧـﻮﺷـﺘـﺎر زﯾـﺮ) ، (1
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺗﺤﻮﻻت آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ـ و در واﻗﻊ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ـ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  ITﯾـﺎ
ﻓﻦآوریِ اﻃﻼﻋﺎت )  ، (2ﭼﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻨﻔﺮد و ﭼﻪ
در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ اﺷـﮑـﺎﻟـﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﺨﺖاﻓﺰاریِ ﺟـﻬـﺎن ،ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮُﺳﺎﻓﺖ) (3و ﻣَﮏاﯾﻨﺘﺎش ) ، (4اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ را ﻧـﯿـﺰ ،در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ واژهﭘﺮداز ﻣﺎﯾﮑﺮُﺳﺎﻓـﺖ وُرد
)  (5ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮُوﺳﺎﻓﺖ اﯾـﻨـﺘـﺮﻧـﺖ اِﮐﺴـﭙـﻠُـﺮِر ) .(6
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ )  (7ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔـﻮﮔِـﻞ ) ، (8
دارای رواﯾﺖ ) (9اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺑﻪ ﺑـﺮﮐـﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣـﺒـﺪع
آن ،دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ،در آﻏﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 -1ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

در واﻗﻊ ،ﺷﺒﮑﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮیِ آن از ﻃـﺮﯾـﻖ
زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪایِ ) (10
آن )ﺣﺎویِ ﺻﺪا ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک( ﺳـﺎﯾـﺖ ﻫـﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪی ﻣﺠـﺎزیِ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )  ، (11ﯾﮑﯽ از ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧـﻮاع
و اﻗﺴﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪایِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑـﺎﺷـﺪ .ﺑـﺮای
ﻧﺸﺎن دادن وﺳﻌﺖ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،در
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽِ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣـﺠـﺎزی ﻧـﻘـﻞ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗـﺎ ﻫـﺰاران
زﯾﺮﺑﺨﺶ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ،ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮد دارد:
 -1ﻣﻌﺮﻓﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن
 -2ﻓﺮاﮔﯿﺮیِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 -3آدرس و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﻬﺎن
 -4ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽِ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 -5ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 -6ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﻼت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 -7زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽِ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﺷﻨﺎﺳﯽ
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 -8اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 -9ادﺑﯿﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 -10واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و داﯾﺮۀاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 -11ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 -12ﻣﻮﺳﯿﻘﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از آنﻫﺎ ﮔﻮش ﺳﭙﺮد(
 -13اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨـﺘـﺮﻧـﺖ ﻧـﯿـﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﮔﻮش ﺳﭙﺮد(
 -14ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 -15ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 -16اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی
اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮهﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ(.
...
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮِ ادﺑﯿﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﯾﮏ ﺳـﺎﯾـﺖ
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﻣﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ از آن
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗـﺮﺟـﻤـﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی )  (12ﮐـﺮد و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾـﻦ ﺳـﻄـﻮر
) اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل  ،(1381درﺑﺮدارﻧﺪهى ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎً
ﺣﺎویِ  36،312ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ـ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد آن ﻧﯿـﺰ ،در ﺣـﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ـ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی زﯾﺮ اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ
ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧـﺎم
ﻣﺆﻟﻒ ،ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت و اﻧﺪازهی ﭘﺮوﻧﺪهی ) (13آن ،ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
 -1ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن :ﭼﻬﺎرﺟﻠﺪ از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺎﻧﺲ ﮐﺮﯾﺴـﺘـﯿـﻦ
اﻧﺪرﺳﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣﺎویِ  960ﺻﻔﺤﻪ 6 /2 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ؛ ﺳﻪ ﺟـﻠـﺪ از
آﻟﯿﺲ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ،اﺛﺮ ﻟﻮﺋﯿﺲ ﮐَﺮُل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣـﺎویِ 526
ﺻﻔﺤﻪ 6 /5 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ؛ ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ،اﺛﺮ ﺳﻨﺖ دو اﮔـﺰوﭘـﺮی84 ،
ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﺼﻮر 2/1 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ... ،
 -2ادﺑﯿﺎت )ﻧﺜﺮ( :ﺟِﯿﻦ اِﯾﺮ ،اﺛﺮ ﺷﺎرﻟﻮت ﺑﺮوﻧﺘﻪ ،دو ﺟﻠﺪ ،ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎً
 680ﺻﻔﺤﻪ 3 /7 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ؛ ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان ،اﺛﺮ اﯾﻮان ﺗﻮرﮔـﯿـﻨـﻒ،
 257ﺻﻔﺤﻪ 1 /7 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ؛ ﻧﺒﺮد زﻧﺪﮔﯽ ،اﺛﺮ ﭼﺎرﻟﺰ دﯾـﮑـﻨـﺰ106 ،
ﺻﻔﺤﻪ 396 ،ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ؛ ﮐﺘﺎب ﻟﻄﯿﻔﻪﻫﺎ ،اﺛﺮ ﭘُﻞ دِ ﻟِـﻨـﮕـﯿِـﻞ191 ،
ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﺼﻮر 1/2 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ... ،
 -3ادﺑﯿﺎت ) ﻧﻈﻢ اﺻﯿﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( :ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ ،اﺛﺮ اوژن ﻣﯿﺨﺎﻟﺴﮑﯽ،
 85ﺻﻔﺤﻪ 196 ،ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ؛ ورای ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻦ ،اﺛﺮ ﻓﺮﻧﺲ ﺳﯿـﻼﺟـﯽ،
 83ﺻﻔﺤﻪ 856 ،ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ؛ ﺑﻮﺗﯿﮏِ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،اﺛﺮ رﯾﻤﻮﻧﺪ ﺷﻮارﺗﺰ،
 130ﺻﻔﺤﻪ 1/6 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ... ،
 -4ادﺑﯿﺎت ) ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ( :ژوﻟﯿﻮس ﺳﺰار ،اﺛﺮ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ 128 ،ﺻﻔﺤـﻪ،
 440ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ؛ ﺟﻮرج داﻧﺪﯾﻦ ،اﺛﺮ ﻣﻮﻟﯿﺮ 75 ،ﺻﻔﺤﻪ 228 ،ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ؛
روﺑﻮتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽِ روﺳﻮم ،اﺛﺮ ﮐﺎرل ﭼﺎﭘﮏ 163 ،ﺻـﻔـﺤـﻪ384 ،
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ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ... ،
 -5ﻋﻠﻮم :ﺟﻤﻬﻮری ،اﺛﺮ اﻓﻼﻃﻮن 309 ،ﺻﻔﺤﻪ 909 ،ﮐﯿﻠـﻮﺑـﺎﯾـﺖ؛
ﮐﺮاﺗﯿﻠﻮ ،اﺛﺮ اﻓﻼﻃﻮن 60 ،ﺻﻔﺤﻪ 334 ،ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ؛ اُﭘﺘﯿﮏ )ﻣـﺒـﺤـﺚ
ﻧﻮر( ،اﺛﺮ ژاﻧﻮس ﺳِﺮﮐﻮزی 122 ،ﺻﻔﺤﻪ 1/3 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ؛ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽِ
ﭘﺎﯾﻪ ،اﺛﺮ ﮐﺎرل ﺳﺘﻮپـﺑﻮﯾﺘﺰ 53 ،ﺻﻔﺤﻪ 484 ،ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ؛ ﻫﻨﺮِ اﻧﻀﺒﺎط
ﺷﺨﺼﯽ ،اﺛﺮ ﺷﺎرل ﺑﻮدوﺋﯿﻦ 49 ،ﺻﻔﺤﻪ 124 ،ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ... ،
 -6آﺛﺎر ﺧﺎﻟﻖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی در ﺑﺎرهی او :ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎﯾـﯽ در
ﺑﺎرهی زﺑﺎن ،اﺛﺮ ل .ل .زاﻣﻨﻬﻮف 108 ،ﺻﻔﺤﻪ 1/2 ،ﻣـﮕـﺎﺑـﺎﯾـﺖ؛
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،اﺛﺮ ل .ل .زاﻣﻨﻬﻮف 95 ،ﺻﻔﺤﻪ 732 ،ﮐـﯿـﻠـﻮﺑـﺎﯾـﺖ؛
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،اﺛﺮ ل .ل .زاﻣﻨﻬﻮف 135 ،ﺻﻔﺤـﻪ264 ،
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ؛ زﻧﺪﮔﯽِ زاﻣﻨﻬﻮف ،اﺛﺮ ادﻣﻮﻧﺪ ﭘﺮﯾﻮا 114 ،ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﺼـﻮر،
 12/7ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ... ،
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ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﺑﺎرهی اﯾـﻨـﺘـﺮﻧـﺖ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺷﺒﮑﻪی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽِ ﺑﺴﯿﺎر وﺳـﯿـﻌـﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳـﺎﺧـﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﻫﺮﻓﺮدی ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
از ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (14ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔـﺮدد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان
از ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﭼﻪ از ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ از ﻣﺤﻞ ﮐـﺎر ،ﺑـﺮای ارﺗـﺒـﺎط
ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﺮﻧﻘﻄﻪ از دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺖﮐﻢ دارای ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ دو
ﺑﺨﺶ آن ،از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮑـﯽ )  (15و
ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ )  .(16ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﮔﺮوهﻫـﺎی
ﺧﺒﺮی )  ، (17اﺗﺎقﻫﺎی ﮔَﭗ زدن )  (18و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻋﻼﻧـﺎت ).(19
ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻤﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻓـﻨـﯽ ﺗـﺮ اﺳـﺖ :ارﺳـﺎل
اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪﯾﺎریِ ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﺮوﻧﺪه).(20
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد؛
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺘﺮگ در زﻣﯿﻨﻪی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻂ و اﺧـﺘـﺮاع
ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻏﺎزﮔﺮ دوراﻧـﯽ ﻧـﻮ در
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺎﮐـﺖ
اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺒﺮ و در ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﻪ دﺳﺖ درﯾـﺎﻓـﺖ ﮐـﻨـﻨـﺪه
ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑـﺮای ﻣـﮑـﺎﺗـﺒـﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداریﺷﺎن از ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻬـﺮه
ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺎﻣﭙﯿـﻮﺗـﺮ اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ...ﻓﻘﻂ دهﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ آن اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی را در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘـﯿـﻢ ﺑـﺎ ﺗـﻤـﺎﻣـﯽِ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺎهداری ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻗـﺮار
دﻫﺪ .ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻗـﺪام
ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪی ﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﻮد ،اﺗﺎق در ﻫﺘﻞﻫﺎ رزرو ﮐﺮد ،ﮐـﺘـﺎب ﺧـﺮﯾـﺪ،
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،در
ﺣﺮاجﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻧـﺪه
ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ دﺳﺖ ﭘـﯿـﺪا
ﮐﺮد و ﺻﺪﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن از ﻃﺮﯾـﻖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ارزانﺗﺮ از روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
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ﺗﻌﺪد زﺑﺎنﻫﺎ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای واژهﭘـﺮدازی ﺗـﻮﺳـﻂ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑـﺮای
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮیِ ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺸﮑﻞزا ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺳﻌـﯽ
ﺑﺮ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ در ﺻﺪد اراﺋـﻪ ی
راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﻗﺘﯽ ،ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
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ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ،ﺗﻤﺎﻣﯽِ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺎﻣﻼً ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از اﯾﻦﺟﺎ رﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃـﺮف،
زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،دارای اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻓﻦآوریِ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﻧـﺤـﺼـﺎری در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن ﻧُﻀﺞ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ ﮐـﺮد .اﺑـﺘـﺪا در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﭘﺲ از آن ،ﻋﻤﺪﺗﺎً در آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﺷﺒﮑﻪ ى ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ ،از
اﺑﺪاﻋﺎت ﺗﯿﻢ ﺑِﺮﻧِﺮزـﻟﯽ ) ، (21داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .و ﻫﻤﺎنﻃـﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،و ﺑﺪونِ ﻫـﺮﮔـﻮﻧـﻪ
ﻋﻼﺋﻢ اﺿﺎﻓﯽِ دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ŭ, ĵ, é
 ،ﻋﻼﺋﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ  ø, łو ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ )  (22ﺷﺒﯿﻪ ،(ą, ę, ç
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،در آﻏﺎز ،ﻃﺮاﺣﯽِ ﮐﺎﻣـﭙـﯿـﻮﺗـﺮ ﻫـﺎ و
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨـﻬـﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
ﻧﺸﺎندادن و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اى
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ،اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ
 ŝدر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﯾﺎ  éدر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی وﺟﻮد داﺷـﺖ؛ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻻﺗﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻨﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧـﻈـﺮ
ﺑﻮد ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗـﯿـﺐ ،ﺗـﻘـﺮﯾـﺒـﺎً
ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽِ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪﺟﺰ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ روﻧﺪ ﺣﻞ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳـﻪ دوره ی
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد .دورهی ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫـﻪ ی
ﻫﺸﺘﺎد ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان دورهى اَﺳﮑﯽ ) (23ﻧـﺎﻣـﯿـﺪ.
دورهی دوم ،ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهى دﻫﻪی ﻧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺼﺮ اﻟﺤـﺎﻗـﺎت
اَﺳﮑﯽ )  (24اﺳﺖ .و دورهی ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻫﺰارهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷـﺮوع
ﺷﺪه ،دورهی ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ) (25ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اَﺳﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺰو  646ﻧـﯿـﺰ ﻣـﻌـﺮوف ﺷـﺪه )،(26
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای ﻧﺤﻮهی ﮐُﺪﺑﻨﺪیِ  128ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳـﺖ.
ﭼﺮا  128ﻋﻼﻣﺖ؟ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دو ﺑﻪﺗﻮان ﻫﻔﺖ ﺑْﯿﺖ ) ، (27دﻗﯿـﻘـﺎً
 128ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ  128ﻋﻼﻣﺖ33 ،
ﻋﺪد آن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ .ﯾـﮑـﯽ از
آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ) (28اﺳﺘﻔـﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد94 .
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ )  (29ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اﻟﻔﺒﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )… ،(Aa, Bb, Cc,
ارﻗﺎم ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻧُﻪ ) ،(0, 1, 2, 9ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری )ﻣﺜﻞ :؟  /؛  (.و
دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ (% ... +} :اﺳﺖ .اﯾـﻦ  94ﻋـﻼﻣـﺖ
اَﺳﮑﯽ ،ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑـﻮد
ﻫﺮ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪهی ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﻫـﺮ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽاى ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ آنرا ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی درﯾﺎﻓـﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راهﺣﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،اﺳﺘﻔﺎدهی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
ﻋﻼﺋﻢ اَﺳﮑﯽ ﺑﺮای ﺣﺮوف ﻏﯿﺮاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺜـﺎل در
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﮐﻼﻫﮏ دار اﻟﻔﺒﺎ ،ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ی ﺑﻨﯿـﺎد
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،از Chﺑﻪﺟﺎی  ، Ĉاز  Ghﺑﻪﺟـﺎی  Ĝو … اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻨﺘﻬﯽ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻤـﻞ ﻣـﺮﺗـﺐ ﺳـﺎزیِ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪﺟﺎی آن ،اﺳﺘﻔﺎده از  Jx ، Gx ، Cxو
… در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷـﺮوع ﺷـﺪ )زﯾـﺮا  xدر
اﻟﻔﺒﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اواﺧﺮ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در
ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزیِ واژهﻫﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ،اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ(.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ از ^ ^C ، Cو ﯾﺎ’ Cو ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ راهﺣﻞﻫﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻋﻼﺋﻢ } { > < ] [ #
ﮐﻪ ﺟﺰو ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی اَﺳﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑـﺮ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ،ﺣﺮوف ﺧﺎص اﻟﻔﺒـﺎی
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www.esperanto.be/tiparoj.html

ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺣـﺮوف
ﮐﻼﻫﮏدار ،ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ )ﻣﺜﻞ (Æ, ¼, þ, ø :ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﺗﯿﻦ 3-ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ ﺷـﺪه اﻣـﺎ،
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )  (35ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻻﺗﯿﻦ 3-ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎده ،ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺳﺎﯾـﺖ ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،1-ﻻﺗـﯿـﻦ 2-ﯾـﺎ
ﻻﺗﯿﻦ 3-درﺑﺮدارﻧﺪهی ﺣﺮوف وﯾﮋهی اﻟﻔﺒﺎی زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ و ﯾـﺎ
زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻻﺗﯿﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ،روﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﻮع اﻟﺤﺎﻗﺎت اَﺳﮑﯽ ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨـﮕـﻮ
ﺑﻮدن ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﭼﻨﯿﻦ زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ  15ﻋﺪد ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻟﺤﺎﻗﺎت اَﺳﮑﯽ ،اﻟﻔﺒـﺎی ﻓـﻮﻧـﺘـﯿـﮏ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )  (36ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ؛ در
آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸـﺎﻫـﺪه
ﮐﺮد:
www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/fonts.htm

اﻣﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽِ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻟﺤﺎﻗـﺎت اَﺳـﮑـﯽ ،ﺑـﻪ دﻟـﯿـﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از  8ﺑﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﯾْﺘﯽ ) (37ﺑﻮدن ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻘـﻒ
 256ﻋﻼﻣﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾـﯽ،

 -4ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ

ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷﺒﮑﻪی ﺟـﻬـﺎﻧـﯽِ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،روز اﻓﺰون اﺳـﺖ.
ﺑﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣـﺮورﮔـﺮ
ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ :رواﯾﺖﻫﺎی  4و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اِﮐﺴﭙﻠُﺮِر و ﻧِﺖﺳﮑِﯿﭗ ﻧَﻮﯾﮕِﯿﺘِﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وﯾﻨﺪوز  95ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ
) 2000 ، ME ،98 ،95و  .(XPﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺮوف ﭼﺎﭘـﯽ
ﯾﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺤﺚ آن ﺷﺪ ،در روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗـﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  WGL4را از آدرس
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽِ زﯾﺮ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
http://www.microsoft/.com/OpenType/fontpack/

ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻗﻠﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ(46) :
N-ro: 5 Aŭtuno 2003
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ﺧﻮد را در ﮐُﺪﻫﺎی اَﺳﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﺗﺮﻓﻨﺪ در آﻟﻤﺎن ﺣﺮوف  Ää Öö Üü ßدر اَﺳﮑﯽِ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ و در
دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ
ﺷﯿﻮه ی ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻫﺎ ،ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑـﺮای اﺿـﺎﻓـﻪ
ﮐﺮدن ﻋﻼﻣﺖ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﺸﺎن ،ﭘﻮﻧﺪ )  ( £ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در دوره ی دوم ،ﯾﻌﻨﯽ دﻫﻪی ﻧﻮد ،ﮐﺎﻣـﭙـﯿـﻮﺗـﺮﻫـﺎ ﭼـﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎش و ﭼﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮُﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾـﻦ را
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﺋﻢ  8ﺑﯿﺘﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗـﯿـﺐ ،ﻋـﻼﺋـﻢ
اَﺳﮑﯽ ﺑﻪ  256ﻋﺪد ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﻪﺗﻮان ﻫﺸﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  128ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺪ )ﻫﺮﭼﻨـﺪ از ﻧـﻈـﺮ
ﺗﺌﻮری  32ﻋﺪد آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨـﻨـﺪه ی ﺧـﻮد
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ(.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای وارد ﺳـﺎﺧـﺘـﻦ ﺣـﺮوف
وﯾﮋهی اﻟﻔﺒﺎی آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺣﺮوف à
 ، ç é è ê ë ùﺑﺮای داﻧﻤﺎرﮐﯽ و ﻧﺮوژی  ، æ ø åﺑﺮای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ á é
 í ñ ó úو  ...اﻟﺤﺎﻗﺎت اَﺳﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﺗﯿﻦ 1-ﻧﯿﺰ ) ،(30ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ
و اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺸﺖ ).(31
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻻﺗﯿﻦ 1-راه ﺣﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎی آنﻫﺎ اﺻﻼً
ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد از آن ﺑﻬﺮهاى ﻧﺒﺮدﻧﺪ .ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧـﯿـﺰ ،در اﯾـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺤﺎﻗﺎﺗﯽ دﯾـﮕـﺮ
ﺑﻪﺟﺎی ﻻﺗﯿﻦـ 1ﺑﺮای اَﺳﮑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻻﺗـﯿـﻦ 2-
ﻧﯿﺰ ) (32ﭘﺎ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪی وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘـﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺮوف  ą ć ę ł ń ś ź żﺑـﺮای زﺑـﺎن
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺣﺮوف č ď ě ň ř š ť
 ů žﺑﺮای زﺑﺎن ﭼﮏ و  ...ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻻﺗﯿـﻦ ــ 3ﮔـﺮه
ﮔﺸﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ) ،(ğ I şﻣﺎﻟﺘﺎ )(ċ ġ ħ
و  ...ﺷﺪ ) .(33ﺧﻮﺷـﺒـﺨـﺘـﺎﻧـﻪ
اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ در ﻻﺗﯿﻦ ــ3
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑـﻮد.ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ :
ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ )  (34راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻨﯽ ،ژاﭘﻨﯽ و ﮐُﺮهاى ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻋﻼﺋﻢ ،ﺑـﺮای
اﻟﻔﺒﺎی ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ ،راهﺣﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﺎﯾﺘﯽ )  (38ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻟﻔﺒﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼـﻨـﺪﯾـﻦ ﻫـﺰار
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از دو ﺑـﺎﯾـﺖ ﺑـﺮای ﻫـﺮ
ﻋﻼﻣﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ  65،536ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐُـﺪﺑـﻨـﺪی ﮐـﺮد
) ،(256×256ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻧﺰدهﺗﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﻧﺰده ) (39از
 0020ﺗﺎ .FFFF
در آﻏﺎز ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی  ،90ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮُﺳﺎﻓﺖ ،ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎش ،ﺳﺎن )  ، (40ﻫْﯿﻮﻟِﺖ ﭘَﮑﺎرد ) (41و آی ﺑﯽ
اِم )  ، (42ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪی ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﮐُـﺪﺑـﻨـﺪیِ
ﭼﻨﺪﺑﺎﯾﺘﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿـﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﯽِ
ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ،اﯾﺰو  10646اﺳﺖ ).(43
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻻﺗﯿﻦ 1 -رواﯾﺘﯽ ﻓـﺮای اَﺳـﮑـﯽ اﺳـﺖ
)ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﮐﺪﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اِﺳﮑﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،ﯾﻮﻧﯽ ﮐُـﺪ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮای ﻻﺗﯿﻦ) 1-و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮای اِﺳﮑﯽ ﻧﯿﺰ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮیِ واﻗﻌﯽِ
آن ،ﻣﺪتﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رواﯾﺖﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﺑﻮد ،وﯾﻨﺪوز اِن ﺗﻰ و وﯾﻨﺪوز  95ﺑﻮد اﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘـﯿـﻦ
واژهﭘﺮدازﻫﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗـﺎ ﺳـﺎل  1997ﮐـﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وُرد  97ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ ،ﺻﺒﺮ ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﺳـﺎل
ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﻋـﻼﺋـﻢ
ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﺑﻮد ،اراﺋﻪ ﺷﺪ :رواﯾﺖﻫﺎی  4ﻧِﺖ ﺳﮑِﯿﭗ ﻧَﻮﯾﮕِﯿﺘِﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ
اِﮐﺴﭙﻠُﺮِر .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻧﻮاع ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ.
ﺑﻪزودی ﻣﺎﯾﮑﺮُﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ وُرد ﺗـﻌـﺪاد
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻮاع ﺣﺮوف را ﻧﯿﺰ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾـﺎن ﺧـﻮد ﮔـﺬارد
 .(44)WGL4:اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧـﯿـﺰ ﻗـﺎﺑـﻞ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزیِ راﯾﮕﺎن ﺑـﻮد ،ﺣـﺎویِ
اﻟﻔﺒﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽِ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾـﯽ،
از ﺟﻤﻠﻪ روﺳﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ... ،
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد .از اﯾـﻦ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﻣﺎﯾﮑﺮُﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰار دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻫﺰارهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮُﺳﺎﻓﺖ ) AUMS(45را اراﺋﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪهی ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ 2-ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  40ﻫﺰار ﺣﺮف ﺑﻮد! ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽِ زﺑﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻨﯽ ،ﻫـﻨـﺪی،
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ژاﭘﻨﯽ و  ...ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدهیِ درﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ Eseo /

ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1382

> Start > Settings > Control Panel > Fonts > File
Install New Font

در ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺖﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  95ﻣﻰﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل
ﮐﺮده ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ،ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ(47) :

Start > Settings > Control Panel > Add/Remove
Programs > Windows Setup > Multilanguage Support
و ﮐﻠﯿﺪ  Yesرا در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻦﮐـﻪ

آﯾﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﯿـﺪ ﺑـﻪ
ﺻﻔﺤﻪی آزﻣﺎﯾﺸﯽِ زﯾﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ:
www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/html-ttt/uniktest.htm
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ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وُرد ) (Wordﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و رواﯾـﺖ آن
 Word 97ﯾﺎ ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ،واژهﭘﺮداز ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﯾﻮﻧـﯽ ﮐُـﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿـﺪ .اﻟـﺒـﺘـﻪ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ  WGL4را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿـﺪ
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﻪ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ )در ﺑﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽِ اﻧﺠـﺎم آن
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ( .ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﻫﺮ ﺣﺮف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﯿـﺪ ﺑـﻪ
اﯾﻦﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
 -1در داﺧﻞ ﻣﻨﻮی  ، Insertﮔﺰﯾﻨﻪی  Symbolرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 -2ﺣﺎل ) Font: (normal textرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 -3ﺣﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -4ﺣﺎل  Insertرا ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ  Closeرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
از آنﺟﺎﮐﻪ اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﻫﺮ ﺣﺮف ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﻋﻼﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺪرت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ© , Æ ,Θ, Γ, ◄, ♀ :و  ...اﻣﺎ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ،ﻧﮕﺎرش ﻣـﻘـﺎﻟـﻪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪزﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﮐـﺪام
از ﺣﺮوف ﺧﺎص اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )  (ĉ,, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ,ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﯾـﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ را ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ) Alt+cﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎهداﺷﺘـﻦ
ﮐﻠﯿﺪ  Altو زدنِ ﮐﻠﯿﺪ  (cﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﺣﺮف  ، ĉﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠـﺎم
دﻫﯿﺪ:
 -1ﯾﮏ ﺳﻨﺪ را در  Wordﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -2ﯾﮏ ﻗﻠﻢ را ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ،Times New Romanاﻧـﺘـﺨـﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
 -3ﻣﺮاﺣﻞ  1و  2و  3را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 -4ﮔﺰﯾﻨﻪی  Shortcut Keyرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 -5ﮐﻠﯿﺪ  Altرا ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻠﯿﺪ  cرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.
 -6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  Assignو  Closeرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎل ﻫﺮﮔﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی  Wordﮐﻠﯿﺪ  Altرا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎهدارﯾﺪ و c
را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺮف  ĉﺗﺎﯾﭗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑـﻘـﯿـﻪ ی
ﺣﺮوف ﺧﺎص اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪی ﻣﺎ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻫﻢ ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Altو Shift
و ﺣﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )ﺑﻪﻋﺘﻮان ﻣـﺜـﺎل Alt+Shift+c
ﺑﺮای  .(Ĉﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روشﻫﺎ در ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی
 ، Microsoft Officeﻣﺎﻧﻨﺪ  Outlook Expressو PowerPoint
ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در  Wordﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤـﻮد
و ﺳﭙﺲ آنرا از ﻃﺮﯾﻖ  Copyﯾﺎ  Cutدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ Paste
ﮐﺮد.
راه دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﻮدﮐـﺎر
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ را ﺑﺮای اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی  (48 ) EKﻧﻮﺷﺘﻪی ﯾﻮری ﻓﯿﻨﮑِﻞ ) (49از
اﯾﻦ ﺳﻨﺦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آدرس زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑـﺎ آن
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و آنرا ﭘﯿﺎده ﮐﺮد:
http://www.bertilow.com/komputo/vindozo_eks.html

ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ در ﺷﺒﮑـﻪ ی ﺟـﻬـﺎﻧـﯽِ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘـﻮن دﻟـﺨـﻮاه را در
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 Wordﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﻮده و در اﻧﺘﻬﺎ ،ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 Save as ، Documentﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر Word ،ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  UTF-8ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﺑﺎﻷﺧﺮه ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎطﺗﺮﯾـﻦ
روش ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرهی ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﺣﺮوف اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻣـﺜـﺎل،
ﺷﻤﺎرهی ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﺣﺮف  ،ĉﻋﺪد  265اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش
ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺎ واژهﭘﺮدازی ﺳﺎده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  ، Notepadﺑﻪ ﺟﺎی
ﺣﺮف  ĉﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ  &#265را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ،
ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻠﻤﻪی  Aĉetiﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ  a&#265;etiرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.
درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺮورﮔﺮِ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﺻﻔﺤﻪی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ﺷﻤﺎ در ﺷﺒﮑـﻪ ی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ واژهی ﺻﺤﯿﺢ  Aĉetiرا ﻣﺸـﺎﻫـﺪه ﺧـﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد.
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  UTF-7ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺷﻤﺎرهی ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﺣﺮوف ﺧﺎص اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎرهی

ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ

ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ

ﺷﻤﺎرهی

ﺣﺮوف ﺑﺰرگ

ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ

٢۶۵

ĉ

٢۶۴

Ĉ

٢٨۵

ĝ

٢٨۴

Ĝ

٢٩٣

ĥ

٢٩٢

Ĥ

٣٠٩

ĵ

٣٠٨

Ĵ

٣۴٩

ŝ

٣۴٨

Ŝ

٣۶۵

ŭ

٣۶۴

Ŭ

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﯾﻮﻧﯽﮐُﺪ ﻣـﯽ ﺗـﻮاﻧـﯿـﺪ ﺑـﻪ آدرس
www.unicode.orgﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -5ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺣﺎل ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣُﺪِم ) (50ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن
را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ وﺻﻞ ﮐﺮده و از ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮏ اراﺋﻪدﻫﻨﺪهی ﺧﺪﻣـﺎت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) (51ﯾﺎ  ISPﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزیِ
)  (52اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻫﺮ ﻣـﻄـﻠـﺐ و
ﻣﻨﺒﻌﯽ در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﺟﺴـﺘـﺠـﻮﮔـﺮ
) (53ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ،
ﮔﻮﮔِﻞ ) (Google: www.google.comاﺳﺖ ﮐـﻪ راﻫـﻨـﻤـﺎی
اﺳﺘﻔﺎدهی آن ﺑﻪ ﺑﺴـﯿـﺎری از زﺑـﺎن ﻫـﺎ ،از ﺟـﻤﻠـﻪ ﻓـﺎرﺳـﯽ
)  (/http://www.google.com/intl/faو اﺳـــﭙـــﺮاﻧـــﺘـــﻮ
) (/http://www.google.com/intl/eoﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﺼﻞ )(54
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ،از آنﺟﺎﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﯾـﺎ
ﺣﺮوف ﺧﺎص اﻟﻔﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در ﭘﻨﺠﺮهی ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾـﻦ ﮔـﻮﻧـﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در  Wordﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ آنرا ﺑﺎ  Copyﯾﺎ  Cutدر ﭘﻨﺠﺮهی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔـﺮ
ﻣﻮر ﻧﻈﺮ ـ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﮔﻮﮔِﻞ ـ  Pasteﻧﻤﻮد.
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
Yahoo: www.yahoo.com
Lycos: www.lycos.com
AltaVista: www.altavista.com

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬـﺎﻧـﯽِ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪزﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ،ﻣـﯽ ﺗـﻮان
ﻋﺒﺎرت  +kaj +laرا در ﭘﻨـﺠـﺮه ی ﺟﺴـﺘـﺠـﻮی ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ـ ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﺻﺪﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ دﯾـﮕـﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اَﺑَﺮﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ )ﺟﺴـﺘـﺠـﻮﮐـﻨـﻨـﺪه ﻫـﺎی
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واژه ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه
Volapük

Loglan

Esperanto

+kaj +la

ﻧﺎم
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﻮرد ﻟُﮓﻻن
ﻣﻮرد وﻻﭘﻮک
اﺳﺖ
اﺳﺖ
اﺳﺖ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪزﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
اﺳﺖ

اﺳﺘﻔﺎده

6،880

6،050

1،120،000

202،000

Google

6،130

5،390

1،020،000

168،000

Yahoo

17،409

2،131

886،987

272،207

Lycos

3،148

2،743

418،863

90،362

AltaVista

ﻣﻮرد

از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔِﻞ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2001ﺣﺪود
 125،000ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣـﯽ ﻧـﻤـﻮد )، (55
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن در
ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد :در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺣﺪود  14ﻣﺎه ﺗـﻌـﺪاد اﯾـﻦ
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ در ﺟﻬﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،در اﯾﻦ
ﺟﺪول ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﺑﺎنﻫﺎی اﺧﺘﺮاﻋﯽِ ﭘـﯿـﺶ از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،وﻻﭘﻮک ،و ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﭘـﺲ از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻟُﮓﻻن ،ﻧﯿﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -6ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ آدرس ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در اﯾﻦﺟﺎ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮐـﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪی دﯾﮕﺮ راه ﯾﺎﻓـﺖ،
آورده ﻣﯽﺷﻮد:
در ﻣﻮرد ادﺑﯿﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ:
www.donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/literaturo.html

ﺑﺮای ﮔﻮشﺳﭙﺮدن ﺑﻪ رادﯾﻮی ﻟﻬﺴﺘﺎن )زادﮔﺎه زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺧﺎﻟﻖ
www.start.at/retradio
آن دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف(:
درﺑﺎرهی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:
www.bertilow.com/pmeg/index.php

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و اﻧﮕﻠـﯿـﺴـﯽ )و
ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ و زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ(:

http://www.iis.nsk.su/persons/pok/Eo/KompLeks/htm
l/DEFAULT.html
واژهﻧﺎﻣﻪی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮpurl.org/NET/voko/revo/ :

ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ(:

www.edukado.net
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ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ( ،ﻣﺎﻧﻨﺪ Dogpile: www.dogpile.comـ ﺗـﺎﯾـﭗ
ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺟﺴﺘﺠﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺛـﺎﻧـﯿـﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻫﻢ واژهی  kajو ﻫﻢ ﻟﻐﺖ  laاﺳﺘﻔـﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .از
آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ واژهی  kajو ﻫـﻢ واژه ی la
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫـﺮ
واژه ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﭘـﯿـﺪا
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔـﺮ ﺑـﺨـﻮاﻫـﯿـﻢ
ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪزﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ در ﻣـﻮرد
ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ  libro +kaj +laﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ )ﭼﻨﺎﻧـﭽـﻪ
ﻓﻘﻂ  libroرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪزﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾـﯽ
ﻧﯿﺰ آورده ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد(.
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﻬﻢ ،ﻫﻨﮕـﺎم
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﺳﻄﻮر )اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل  (1381ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه
اﺳﺖ:

www.uea.org
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ):(UEA
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣﺠﺎزیِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺰاران
www.esperanto.net/veb/
ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:

ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
 .1ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽِ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/retarevolucio.htm
http://www.bertilow.com/komputo/vindozo_eks.html
http://www.forst.unimuenchen.de/OTHERS/AIS/scio/iso8859.html
http://www.rano.org/esperanto-kodoj.html
http://www.rano.org/askio.html
2. IT: Informada Teknologio/Information Technology
3. Microsoft
4. Macintosh
5. Microsoft Word verkilo/Microsoft Word word processor
6. Microsoft Internet Explorer, Interret-foliumilo/Microsoft
Internet Explorer, internet browser
7. Serĉilo/Search Engine
8. Google Esperanta: http://www.google.com/intl/eo/
9. Versio/Version
10. Multmedia/Multimedia
11. Virtuala Esperanto-Biblioteko (VEB):
http://www.esperanto.net/veb/
12. Enŝuti/Download.
13. Dosiero/File
14. ISP: Interret-Servo Provizanto/Internet Service Provider
15. Ret-poŝto (E-poŝto)/E-mail
16. TTT: Tut-Tera Teksaĵo/WWW: World-Wide Web
17. Novaĵgrupoj/Forumoj, Usenet
18. Babilejoj/Chatrooms
19. Afiŝejoj/Bulletin Boards
20. DTP: Dosier-Tanssenda Protokolo/FTP: File Transfer
Protocol
21. Tim Berners-Lee :
وی ﮐﻪ در ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل  1955در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻟﻨﺪن و ﮐﻮﺋﯿﻨﺰ ﮐﺎﻟﺞِ داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ،در رﺷﺘﻪى ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑـﻪ اﺗـﻤـﺎم
رﺳﺎﻧﺪ .در ﺳﺎل  1989ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ ) WWW: World-Wide
 (Webﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎل  1994ﮐـﻨـﺴـﺮﺳـﯿـﻮم ﺷـﺒـﮑـﻪ ی ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ ) WWW
 (Consortiumرا ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﺒـﮑـﻪ
ﻣــﯽ ﺑــﺎﺷــﺪ ،در اِم .آی .ﺗــﯽ ) MIT: Massachusetts Institute of
 (Technologyﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از آنزﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنرا ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد.
آدرس ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻓﻮق  http://www.w3.org/.اﺳﺖ.
22. Supersignoj, trasignoj kaj subsignoj.
23. Askio/ASCII
24. Aski-etendoj/ASCII extensions
25. Unikodo/Unicode
26. ISO646
27. Bito: binara diĝito (cifero)/Bit: binary digit
28. Spaco/Space
29. Printeblaj Signoj/Printable Characters
30. Latina-1/Latin-1
 .31ﻧﺎم اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO/IEC8859-1 :اﺳﺖ.
32. Latina-2/Latin-2
33. Latina-3/Latin-3
34. Enŝuti/Download
35. Interreto-legilo/Internet Browser
36. IFA: Internacia Fonetika Alfabeto/IPA: International
Phonetic
37. Bajto (bitoko)/Byte
38. Plurbajta/Multibyte
39. Deksesuma/Hexagonal
40. Sun
41. Hewlett Pacard
)42. IBM (International Business Machines
43. ISO10646
44. Windows Glyph List 4
45. Arial Unicode MS
> 46. Komenci > Agordi > Regpanelo > Tiparoj > Dosiero
Instalu novan tiparon
> 47. Agordi > Regpanelo > Aldoni/forigi programojn
Vindoza instalprogramo > Multlingva subteno
48. Esperanta Klavaro por Vindozo
49. Jurij Finkel
50. Modemo (Modulilo/Malmodulilo)/Modem
)(Modulator/Demidulator
51. ISP: Interret-Servo Provizanto/Internet Service Provider
52. Kiberkosmo/Cyberspace
53. Serĉilo/Search Engine
54. Konektite/Online
55. ttp://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/retarevolucio.htm
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ﮔﻞ ﮔﺸﺖﻫﺎ و اردوﻫﺎی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ در ﺗﻬﺮان و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ 8808100
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﺪ!
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ودرﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮوﺷﻮر راﯾﮕﺎن درﺑﺎرهی زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
و دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای آن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

ﺳﺒـﺰﺍﻧـﺪﻳﺸـﺎﻥ

ﮐﺎﻧﻮن ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﺗﻬﺮان  ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ17765 -184 :

ﮐﺘﺎب ﺳﺎل 2003
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﮐﺸﻮری
و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،رادﯾﻮﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن.

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ!
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ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺶ ﺩﻭﻡ:
ﺑﺨ ِ

ادﺑﯿﺎت اﺻﯿﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺁﺫﺭﻫﻮﺷﻨﮓ

azarhushang@sabzandishan.com

در ﺷﻤﺎرهی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎرهی ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻗﺪرت ﺗﺮﺟﻤﻪ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ داد .اﯾﻨﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
در اداﻣﻪی ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﺑـﺎن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد واژﮔـﺎن آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ اﻧﺪک اﺳﺖ و از اﻧﺘـﻘـﺎل
ﺑﺎر ﺣﺴﯽ و زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی آﺛﺎر ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی ﻋـﺎﺟـﺰ
اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺰ ﺗـﻮاﻧـﺎﯾـﯽ
ﻻزم را ﻧﺪارد .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
در ﺗﺮﺟﻤﻪ ی آﺛﺎر ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﻪ
اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم » اﺻـﻞ ﺗـﺎﺛـﯿـﺮ ﺑـﺮاﺑـﺮ«
) .(Ekvivalenta Efektoﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟـﻤـﻪ ی ﺧـﻮب و
ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔـﺎن آن
اﺛﺮ در زﺑﺎن ﻣﻘﺼﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن در زﺑﺎن ﻣﺒﺪاء درﯾﺎﻓﺖ داﺷـﺘـﻪ اﻧـﺪ .ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺧﻮب آنﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜـﻼ
ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی دون ﮐﯿـﺸـﻮت
اﺛﺮِ ﺳﺮواﻧﺘﺲ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻟـﺬﺗـﯽ ﮐـﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ اﯾـﻦ اﺛـﺮ در ﺧـﻮد اﺣﺴـﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ژان ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ اﺛﺮ روﻣﻦ روﻻن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﺎ
دون آرام ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺷﻮﻟﻮﺧﻒ روﺳﯽ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ » ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ«  ،ﻇﺮﻓﯿﺖ زﺑـﺎﻧـﯽِ
ﯾﮏ زﺑﺎن ،ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿـﺴـﺖ .ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺮ روز ﻣﺎ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﮔﺎه اﺛﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﻫﻢﭼﻮن وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﻟﮑﻨﺮ را ﺑـﻪ ﻓـﺎرﺳـﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،اﮔﺮ روح ﻓﺎﻟﮑﻨﺮ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد ،ﺣـﺘـﻤـﺎ
ﺗﻨﺶ در ﮔﻮر ﻣﯽﻟﺮزد .ﺑﺎ ﺳﭙﺮدنِ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺎ ارزش و
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﺎﺷﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺗـﺎ
ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و دﺑﯿـﺮﺳـﺘـﺎﻧـﯽ ﭘـﺎﯾـﯿـﻦ
ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ای ﺑﯽ رﺑﻂ اراﺋـﻪ ﮐـﻨـﯿـﻢ .از ﻧـﻈـﺮ

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾـﻦ
ﻧﯿﺎز و ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺖ .ﮔﻮاه آن ﺗـﺮﺟـﻤـﻪ ی آﺛـﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ادب و ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ زﺑـﺎن اﺳـﺖ.
ﺣﺘﯽ آﺛﺎر ﻣﻨﻈﻮم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آن ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻟﺬتﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺸﯽ آن در زﺑﺎن اﺻـﻠـﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﯾـﮏ ﺗـﺮﺟـﻤـﻪ ی ﺧـﻮب
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺧﻮب ،ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ،
)ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدش ﻫﻢ دارای ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪی ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺳﺒﮏ او و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺷـﺮاﺋـﻂ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨـﺪه ی
اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺗﺮﺟﻤﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮐﺮده آﺷﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ارﺟﺤﯿـﺖ و
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن »اﻣﺎﻧﺖ داری« -ﮐﻪ ﮔـﺎه اﯾـﻦ
اﺻﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺗﺤﺖاﻟﻔﻈﯽ و ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﺳﻘـﻮط
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارزشﻫﺎی ادﺑﯽ ﮐﺎر را ﺧـﺮاب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺿﻮع و ﻇـﺮاﯾـﻒ اﺛـﺮ ﻫـﻢ
ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺮﺟﻤﻪی »آزاد« را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽﮐﺸﺪ).ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﺮﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﺟـﻤـﻪ در
اﯾﺮان آﻗﺎی ذﺑﯿﺢاﻟﻪ ﻣﻨﺼﻮری اﺳﺖ(.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺧﻮب و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﺟﻤـﻪ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »اﺻﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی آﺛﺎری
ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺮدﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧـﺎم ،آﻗـﺎی ﻣـﺤـﻤـﻮد
اﻋﺘﻤﺎدزاده » ﺑﻪ آذﯾﻦ« از آﺛﺎر روﻣﻦ روﻻن ﺑﻪ وﯾـﮋه
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ژان ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ،اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﺷـﺎره ﮐـﺮد .روﻣـﻦ
روﻻن ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳـﺖ و
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﺰرﮔـﯽ را ﺑـﻪ
ﺟﻬﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪی ﺑﻪآذﯾﻦ از اﯾﻦ اﺛﺮ ،آنﭼﻨﺎن ﻣﺘـﻦِ ﻓـﺎرﺳـﯽِ
آنرا زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮاﻧـﻨـﺪه اﯾـﺮاﻧـﯽ از
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ اﺛﺮ آنﭼﻨﺎن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ روﻣﻦ روﻻن را
در ﺻﺪر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮیِ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾـﺮان،
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺑﺴـﯿـﺎر ﺧـﻮب
اﯾﺸﺎن از دون آرام اﺛﺮ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺷﻮﻟﻮﺧﻒ .ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ از دون ﮐﯿﺸـﻮتِ ﺳـﺮواﻧـﺘـﺲ؛ ﯾـﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ی آﻗﺎی ﺳﺮوش ﺣﺒﯿﺒﯽ از ژرﻣﯿﻨﺎلِ اﻣـﯿـﻞ زوﻻ.
در اﯾﺮان ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ادﺑﯽ از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﺳﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪهی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر
از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﺻﻮرت ﻧـﮕـﺮﻓـﺘـﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ واﮐﻨﺶِ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ »در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن« اﺛﺮ اوﺋﻪ ﮐﻨﺰاﺑﻮرو  -ﺑﺮﻧﺪهی ﺟـﺎﯾـﺰه ی
ادﺑﯽِ ﻧﻮﺑﻞِ ﺳﺎل  - 1994ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐـﻪ
از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑـﻪ زﺑـﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟـﻪ ﺧـﻮد را
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﺒﺤﺮی ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾـﻦ ﮐـﺎر را در
ﮐﻨﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺳﺘﺎن ﻫـﺎی ﮐـﻮﺗـﺎه و رﻣـﺎن ،ﺷـﺮوع
ﮐﺮدهاﺳﺖ.
اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺮﺟﻤﻪی آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﯾﮏ زﺑﺎن واژﮔﺎن ﮐـﺎﻓـﯽ و ﻣـﻨـﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای
ﺗﺮﺟﻤﻪی واژﮔﺎن زﺑﺎن ﻣﻘﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐـﺎر
ﺗﻤﺎم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮر
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑـﺎ آن
زﻣﯿﻨﻪی داﻧﺶ و ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﻣﺴﻠﻢ ﮐـﺎر
ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر اﺳﺖ.
در زﻣﯿﻨﻪی واژﮔﺎن ،زﺑـﺎن اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ ﯾـﮑـﯽ از
ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺗﺮﯾﻦ ،ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ و واژهﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﻫـﺎﺳـﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻤﯽ رﯾﺸﻪی ﮐـﻠـﻤـﻪ و
ﺗﺮﮐﯿﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ آوﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در اﯾﻦ زﺑﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴـﯿـﺎر زﯾـﺎدی واژه
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽِ ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﯾﮑﺎﯾﮏ آنﻫﺎ را ﻫـﺮ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﯽ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی ﺟﻬﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪی ﻟﻐﻮی )رﯾﺸﻪﻫﺎ ،آوﻧـﺪﻫـﺎ و ﭘـﺎﯾـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ(
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﻪدور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم و ﺳـﻮءﺗـﻔـﺎﻫـﻤـﯽ،
درک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،رﺳﯿﺪن ﺗﻌﺪاد رﯾﺸﻪی
ﮐﻠﻤﺎت زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از  912ﻋﺪد در آﻏـﺎزِ راه ،ﺑـﻪ
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ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهی واژﮔﺎن در اﯾﻦ زﺑﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨـﮕـﺴـﺘـﺎن
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زﺑـﺎن اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
اﺻﻮﻻ ﯾﮏ زﺑﺎن اﺑﺪاﻋﯽِ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﺳﺖ و ﺑـﺮای ﺣـﻔـﻆ
راﺑﻄﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﻫﺰارانﺳﺎﻟﻪ ی زﺑـﺎﻧـﯽِ ﺑﺸـﺮ،
رﯾﺸﻪی واژﮔﺎن ﺧﻮد را از زﺑﺎن ﻫـﺎی ﻃـﺒـﯿـﻌـﯽ وام
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ واژه ﺳﺎزی ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش واژهرﯾﺸﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ از زﺑﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽِ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟـﻬـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻏﻨﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿـﺸـﺘـﺮ زﺑـﺎن،
ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻧﺰده
ﻗﺎﻋﺪهی اﺻﻠﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎً ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪ،
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾـﺖ اﺻـﻮل
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ .ﯾﻌﻨﯽ واژه ی ﺟـﺪﯾـﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮش آﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﻧﻈﺮ آواﯾﯽ ﺣﺪاﻟـﻤـﻘـﺪور ﺑـﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر آواﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪِ ﺻﻮتِ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن
ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﺰ ﺑـﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎﻻﺧـﺮه اﺻـﻞ
ﺳﺎدﮔﯽ زﺑﺎن را ﺧﺪﺷﻪدار ﻧﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎنﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾـﻦ ﻇـﺮﻓـﯿـﺖ را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻘﺺ ﮐﻤﺒﻮد واژﮔﺎن ﻣﻌـﺎدل در رﺷـﺘـﻪ ﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ،ﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻞ »ﻧﺴﺒـﯿـﺖ در زﺑـﺎن«
اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮ ﺑﻮدن آن رﺷـﺘـﻪ از ﻋـﻠـﻮم و
ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪی ﻋﻠﻤﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻤﯿﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎ ،ﭼﻘـﺪر ﮐـﻤـﺒـﻮد
واژﮔﺎﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم وﻓﻨـﻮن دارد و
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮاردی اﺻﻞ واژهی ﺑﯿﮕـﺎﻧـﻪ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد و در ﻓﺮﻫﻨﮓ واژﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد داﺧﻞ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ
ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮری ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑـﺮ آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻤﻪی واژﮔﺎن اﻟﺰاﻣﺎ و ﺑﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻮری اﯾﻦ زﺑﺎن ﺗﺒﯿﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ داﺧﻞ زﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﭘﺴـﻮﻧـﺪی
ﻫﻢ ﭼﻮن  ilﮐﻪ ﭘﺲ از رﯾﺸﻪ در ﮐﻠﻤﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔـﯿـﺮد،
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﺳﻢ وﺳﯿﻠﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽِ
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﻞ را دارد .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻌﯽ اﺑـﺰار اﻧـﺠـﺎم
ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻓﻌﻞ ﺑﺮﯾﺪن در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  Tranĉiاﺳﺖ
 .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺑﺰار ﺑﺮش ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮ در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد
 . Tranĉiloﻓﻌﻞ ﻋﮑﺲ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد
 ، Fotiدورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد . fotiloﺑـﻪ ﻫـﻤـﯿـﻦ
ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺣﺮف ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻧـﻮع
اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰار اﻧﺠﺎم ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣـﺮوف
 iloﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ-1 ،
اﺳﻢ اﺳﺖ -2 ،ﺑﻪ اﺑﺰار اﻧﺠﺎم ﮐﺎری اﺷﺎره دارد.
ﺧﻮب ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ
اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﺮﺟﻤﻪی آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗـﺤـﻘـﯿـﻘـﯽ
اﺳﺖ؟
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ﻣﺠﻠﻪی ﻧﯿﻮزوﯾﮏ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای ازﻣﺠﻠﻪی ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ) ،(Newsweekﺷﻤﺎرهی  11آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎلِ  ،2003ص 52

"" Speaking Up for Esperanto
ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺟﯿﻨﺎن ﺑﺮاوﻧﻮِل )(Ginanne Brownwell

ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻫﻨﻮز در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ
ﻃﺮف داران ﻣﺸﺘﺎق زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤـﺎدی،
از ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﻧﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧـﻔـﺮ
ﯾﻬﻮدی اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  1887ﺑﻪاﻣﯿـﺪ اﯾـﺠـﺎد و
ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻓﺮا-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﯾﻦ زﺑﺎن را اﺧﺘﺮاع ﮐـﺮد ،اﻓـﺮاد
ﺑﺪﺑﯿﻦ و ﻣﻨﻔﯽﺑﺎف آنرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪی اﯾﺪهآﻟﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آدمﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ در دﻧﯿﺎی زﺑﺎن اﺳﺖ ،ﻣـﻮرد
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮاردادهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ،زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻫﺪاف ﺟﺎهﻃﻠﺒـﺎﻧـﻪ و
ﺻﻌﺐاﻟﻮﺻﻮل ،ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻨﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪی از ﺳﻮی اﯾﻦ زﺑـﺎن
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق را ،در
دوران زﻣﺎمداری ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪی ﺧﻮد ،از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻮرج ﺳﻮروس )  ،(George Sorosﺑﯿﻠﯿـﻮﻧـﺮ ﻧـﯿـﮑـﻮﮐـﺎر،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽِ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﯽداﻧﺪ :وی در ﺳﺎل 1946
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐﻪ در ﮐﺸـﻮر
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ در آن زﻣـﺎن
ﺗﺤﺖ ﻗﻮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﮕﺮﯾﺰد.

ﺗﻌﺪادی از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺸﺘﺎق و ﭘـﺮوﭘـﺎ
ﻗﺮصِ اﯾﻦ زﺑﺎن ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑـﻪ
زﺑﺎن رﺳﻤﯽِ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ ﺗـﺒـﺪﯾـﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﻃﺮفداران ﻣﺸﺘﺎق اﯾﻦ زﺑﺎن – ﮐﻪ ﺗﻌـﺪادﺷـﺎن
ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ در ﺣﺎل ازدﯾﺎد اﺳﺖ – ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ روز ﻫـﺎی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻫﻨﻮز در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن
ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ـ و ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽ آﯾﺪ ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﺸﺎن را ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺑﯿﻦ

ﻣﻠﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل
رواج ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ اﺳـﺖ .ﻫَـﻤـﻔـﺮی ﺗـﻮﻧـﮑـﯿـﻦ،
) ،(Hamphery Tonkinاﺳﺘﺎد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در داﻧﺸﮕـﺎه
ﻫــﺎرت ﻓــﻮرد ) (The University of Hartfordو
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖِ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ” :ﺑـﻪ

ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾـﺎدی در ﺗـﻌـﺪاد
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ دارﻧـﺪ ،در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻮدهاﯾﻢ “.در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺗﻌﺪادی از
ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺸﺘﺎق و ﭘﺮوﭘﺎ ﻗﺮصِ اﯾﻦ زﺑﺎن ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽِ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮای ﻋﺼﺮ ﺟـﺪﯾـﺪ ،زﺑـﺎﻧـﯽ
اﯾﺪهآل و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺳـﺮاﺳـﺮ

ﻫــﯿــﭻ زﻣــﺎﻧــﯽ ﺑــﻬــﺘــﺮ از ﻋﺼــﺮ
ﺣﺎﺿﺮﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻠـﯽ ﺷـﺪن
اﯾﺪه ی او )دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ،ﻣﺨﺘﺮع زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺼﺮی ﮐـﻪ
در آن دﻧﯿﺎ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺗـﺮ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎن ،ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﯾﺎریِ ﺗﺠﺎرت آزاد ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﺣﺎل ﻓﺮورﯾﺰی اﺳﺖ – اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺣﺘﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽِ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﺣﺎل ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺘـﻦ ﺑـﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮﻧﺪ – ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ.
ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق و ﺟﺎﻧﺐداری از اﯾﻦ زﺑﺎن ،در ﻃﻮل ﻫﻔـﺘـﻪ ی
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺗﻪﺑﺮگِ ) (Goteborgﺳﻮﺋﺪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾـﺶِ ﺳـﺎﻻﻧـﻪ ی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  1800ﺗﻦ از اﻓﺮاد اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮدان
ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )دارای رواﺑﻂ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣـﺎن
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ﻣﻠﻞ و ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ( – ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺪد و ﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ ،ﻧﭙﺎل و ﺑﺮزﯾﻞ ﮔﺮدﻫﻢآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﺮﮔﺰار ﮔـﺮدﯾـﺪ.
آوای ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﯾﺸﺎن ،ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از ﺗـﻠـﻔـﻈـﯽ
واﺿﺢﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،و ﺗﻠﻔﻈﯽ ﻟﻄﯿﻒﺗﺮ ﻧﺴﺒـﺖ ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎتِ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫـﻨـﺪﮔـﺎن اﯾـﻦ

ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﺎن،
زﺑﺎن اﻧﮕﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﻫﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﻞ ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ اﻧﺘـﻈـﺎر
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،زﺑﺎن اﯾﺸـﺎن
را ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪان ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ – آن ﻫـﻢ
دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن آن را
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!
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ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه ی اﻣﺴﺎل ،ﺑﯿﺴﺖ درﺻـﺪ
از ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﯾـﻦ درﺣـﺎﻟـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻌﺪادﺻﻔﺤﺎت اﺻﻠﯽِ ) (Home pageزﺑﺎن اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،از  330ﻋﺪد در ﺳﺎل  1998ﺑﻪ  788ﻋـﺪد در ﺳـﺎل
 2003ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﺟﻬﺸﯽ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزاتِ اﺻﻠﯽِ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ در
درﺟﻪی اول ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﯽِ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾـﮕـﺮ در
ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را در ﯾﮏ زﻣـﯿـﻦ ﺑـﺎزیِ
ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻤﻮار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ،از ﻫﺮ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﻫﻢﮔﻮن ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮیِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐـﺮده ﺑـﺎﺷـﻨـﺪ(؛ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ
زﺑﺎن ﻣﺎدریﺷﺎن ،زﺑﺎن اﻧﮕﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏدﻫﻢ ﺟﻤﻌـﯿـﺖ
ﮐﻞ ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﻣـﺮدم
ﺟﻬﺎن ،زﺑﺎن اﯾﺸﺎن را ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪان ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن ﻫـﻢ
دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن آنرا ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑـﺮﻧـﺪ و
ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! ﺑﻪﻗﻮلِ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎن وِﻟﺰ )،(John Wells
اﺳﺘﺎد ﻓﻮﻧﺘﯿﮏ ) آواﺷﻨﺎﺳﯽِ( داﻧﺸﮕﺎه  UCLﻟﻨﺪن” :ﺑﺴﯿﺎری از

ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﻫﺎﻟﯽِ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
از ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎن آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ
ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽِ ﺧـﻮد
ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ
اﯾﻦﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺟﻮد
دارد؟“
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ در اروﭘﺎ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎرهاى ﮐﻪ اﯾﻦ زﺑـﺎن در
آنﺟﺎ ،ﭘﺎی ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪی وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .دﮐﺘﺮ ﻟﻮدووﯾﮏ زاﻣﻨﻬﻮف
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) (Ludovic Zamenhofاﯾﻦ زﺑﺎن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد و ﺗﺤﺖ
ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر دﮐﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽِ ”اﻣﯿﺪوار“( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .در
زﻣﺎن او ،اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻓﺮاﮔﯿﺮیِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
زﺑﺎن روﺳﯽ دهﺑﺎر آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣـﻮﺟـﻮد ،ﻟـﺌـﻮ
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ زﺑﺎن را در ﻣـﺪت ﭼـﻬـﺎر ﺳـﺎﻋـﺖ
ﻓﺮاﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ،ﺑﻪﻣﻮازات رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻦ زﺑﺎن در آن دوران،
ﺗﺮسِ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦِ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان
ﻣﺜﺎل ،ﻫﯿﺘﻠﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻬﻮدیﻫـﺎ
” ﺟﻬﺖِ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺳﺎنﺗﺮ“ ﻣﻮرد اﺳـﺘـﻔـﺎده ﻗـﺮار ﮔـﯿـﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪِ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾـﺪه ی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﻪدﻟـﯿـﻞ ﻓـﺮاﮔـﯿـﺮی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺒﺮی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐـﺮد .و ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻤﺎر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﮔﺬارد.
اﻣﺮوزه ،ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﺎن اروﭘﺎﯾﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴـﻨـﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﯾـﻦ زﺑـﺎن را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ – ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠـﻮﯾـﺎن در ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی
ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ اﺧﺬ درﺟﻪی
دﮐﺘﺮا ﻧﯿﺰ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠـﯽِ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،رﻧﺠﺶِ رو ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧـﮕـﻠـﯿـﺴـﯽ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺗـﺠـﺎرت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﺮوﺑﺎل داﺷﮕـﻮﭘـﺘـﺎ
) ،(Probal Dasguptaاﺳﺘﺎد رﺷﺘﻪی زﺑـﺎن ﺷـﻨـﺎﺳـﯽ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺣﯿﺪرآﺑﺎدِ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ” :ﺑﻮش

و ﺑﻠﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ،زﯾـﺮا
ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎد در ﺑﺎدﺑﺎنﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽِ اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ،ﺑﻪﺑﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم
ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺟﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،آنﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ زﺑﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪه و آرﻣـﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ “.اﻣﯿﺪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،از ﻟﺤﻈﻪ اى ﮐـﻪ دﮐـﺘـﺮ
زاﻣﻨﻬﻮف زﺑﺎنِ ﻣﺴﺎوات-ﻃﻠﺐِ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﮔـﻮش
رﺳﯿﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻫﯿﭻزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮای
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﺪه ی او
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺼﺮی
ﮐﻪ در آن دﻧﯿﺎ روز ﺑـﻪ
روز در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺗـﺮ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻟﯿﺎ ﻣﺎرﺗﯿﻨِﺰ
Dalia Martinez
در ﻟﻨﺪن
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اﺷﺘﺮاک ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﻬﺎمداران آن ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﺮا ی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﻪی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن در اﯾﺮان!
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی
دﻟﺨﻮاهﺗﺎن را ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮﯾﺪ!
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ) 4ﺷﻤﺎره(
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 20000رﯾﺎل
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ  30000رﯾﺎل

ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﺮاک داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
1ـ ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ2 .ـ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری  40181617ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻧﻮری ﻣﺠﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺷﻌﺒﻪی ﭘﺎﺳﺪاران ،ﮐﺪ )140ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در
ﺷﻌﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر( ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ3 .ـ اﺻﻞ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک را
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ  ،17765 - 184ﻣﺠﻠﻪی ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺴﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﺮاک ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
1ـ ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ -2 .ﻣﺒﻠﻎ اﺷﺘﺮاک ﺑﺮای:
 اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ 20 :ﯾﻮرو. اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ+آﺳﯿﺎ+آﻓﺮﯾﻘﺎ +آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ 15 :ﯾﻮرو . آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ +ژاﭘﻦ +ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ +اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ 25 :ﯾﻮروﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم Universala
 Esperanto-Asocioوارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻓﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺪ iece-h
را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
MeesPierson, Postbus 749, 3000 AS Rotterdam (konto:
;)25.52.89.804
ABN-Amro Bank, Postbus 949, 3000 DD Rotterdam
(konto: 42.60.51.599).
و ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺑـﻪ ﻧـﺎم Universala
 Esperanto-Asocio, Rotterdamوارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ و در ﻓـﯿـﺶ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺪ  iece-hرا ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
Belgio: 000-1631831-97; Germanio (Koeln): 3182 91
; 509 BLZ 370 100 50; Nederlando: 37 89 64
Svedio: 74374-0; Svislando (Bulle): 12-2310-0.
 -۴در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ
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ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﺎم:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع اﺷﺘﺮاک:
ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ:

ﺗﺤﺼﯿﻼت:

ﺳﻦ:
از ﺷﻤﺎره:

ﺷﻬﺮ:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﻧﺸﺎﻧﯽ:
اﻣﻀﺎء:

N-ro: 5 Aŭtuno 2003

ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1382

ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ -ﻓﺎرﺳﯽ

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردهی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

ﺗﺎﻟﯿﻒ :اﺳﺘﺎد ﻋﺎرف آذری
اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ آن ﺑﺮ ﻫﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ!
ﺟﻠﺪ ﮔﺎﻟﯿﻨﮕﻮر 55000:رﯾﺎل
ﺟﻠﺪ ﺷﻤﯿﺰ 39500 :رﯾﺎل
ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت روزﻣﺮه اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
?Ĉu vi parolas Esperante
ﮐﺘﺎب +دو ﻋﺪد  CDﯾﺎ ﻧﻮارﮐﺎﺳﺖ)اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(  30000رﯾﺎل
ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ Junul-kurso
 15000رﯾﺎل ﺑﺎ ﻧﻮارﮐﺎﺳﺖ ﯾﺎ ) CDاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(  25000رﯾﺎل
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی  Pasporta Servoﺑﻬﺎ 90000 :رﯾﺎل
ﺑﻬﺎ 60000 :رﯾﺎل
Jarlibro
ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن

ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ
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ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ Monato
ﭼﺎپ ﺑﻠﮋﯾﮏ .اﺷﺘﺮک ﺳﺎﻻﻧﻪ 150000 :رﯾﺎل )184000رﯾﺎل ﭘﺴـﺖ
ﻫﻮاﯾﯽ(
دوﻣﺎهﻧﺎﻣﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -آﻣﻮزﺷﯽ Kontakto
ﭼﺎپ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن  .اﺷﺘﺮاک ﺳﺎﻻﻧﻪ 24000 :رﯾﺎل
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی داﻧﺶآﻣﻮزی -آﻣﻮزﺷﯽ Juna Amiko
ﭼﺎپ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن  .اﺷﺘﺮاک ﺳﺎﻻﻧﻪ 40000 :رﯾﺎل
ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ادﺑﯽ Litova Stelo
ﭼﺎپ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ  .اﺷﺘﺮاک ﺳﺎﻻﻧﻪ 160000 :رﯾﺎل
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی tejo-tutmonde
ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ،ﭼﺎپ ﻟﻬﺴﺘﺎن
اﺷﺘﺮاک ﺳﺎﻻﻧﻪ 40000 :رﯾﺎل
ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎرهی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﯾﺎن ،دهﻫـﺎ
ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ -ادﺑﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻧـﺠـﻤـﻦ ﻫـﺎی ﻣـﻠـﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و  ...ﺑﻬﺎ 20000 :رﯾﺎل
 4 Mazi en Gondolandoﻋﺪد ﺳﯽ دی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺎ 60000 :رﯾﺎل
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ردهﻫﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ

ﻋﻀﻮﯾﺖ )[membro-abonanto kompleta]A(-T
237500رﯾﺎل
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ +ﮐﺘﺎب ﺳـﺎل ) +(Jarlibroﻣـﺎه ﻧـﺎﻣـﻪ
Esperanto
اﻓﺮاد زﯾﺮ 30ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟـﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐـﯽ( و
ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی  Kontaktoو  tejo-tutmondeرا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀــﻮﯾــﺖ )[membro-abonanto-jarlibro] MA(-J
95000رﯾﺎل
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ +ﮐﺘﺎب ﺳﺎل)(Jarlibro
اﻓﺮاد زﯾﺮ  30ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟـﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐـﯽ( و
ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی  Kontaktoو  tejo-tutmondeرا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮﯾﺖ [membroabonanto-gvidlibro] MG
 38000رﯾﺎل

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ +درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ
]ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل[
اﻓﺮاد زﯾﺮ  30ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟـﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐـﯽ( و
ﻣﺠﻠﻪ  Kontaktoرا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ درﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب )از ﺧﺎرج ( ،ﭘـﺮداﺧـﺖ
ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ UEAو آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﺎت  ….ﻣﺒﻠﻎ ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری  2824ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻌﺒـﻪ
 97ﻗﺼﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن وارﯾﺰ ﻧﻤﻮده
و ﻓﯿﺶ آن را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ  17765-184ﺗﻬﺮان ارﺳـﺎل
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻔﺎرﺷـﺎت ﺷـﻤـﺎ اﻧـﺠـﺎم
ﭘﺬﯾﺮد
ﺗﻮﺟﻪ !
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﻪ CD ،و ﻧﻮارﮐﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ !
در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪان ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
راﯾﮕﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

 24-31ژوﯾﯿﻪ  2-9 / 2004اﻣﺮداد ﻣﺎه  1383ﭘﮑﻦ – ﭼﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ از  11دی  82ﺗﺎ  11ﻓـﺮوردﯾـﻦ

ﭘﺮداﺧﺖ از  12ﻓﺮوردﯾﻦ  1383ﺑـﻪ ﺑـﻌـﺪ

) 10دی :(1382

 31 ) 1383ﻣﺎرس :(2004

)ﯾﮑﻢ آورﯾﻞ :(2004

اﻋﻀﺎی 600000 : UEAرﯾﺎل
ﻏﯿﺮ اﻋﻀﺎ 700000 :رﯾﺎل
ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ 30ﺳﺎل 300000 :رﯾﺎل
ﻫﻤﺮاﻫﺎن /ﻣﻌﻠﻮﻻن)ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ(  450000:رﯾﺎل

اﻋﻀﺎی 700000 : UEAرﯾﺎل
ﻏﯿﺮ اﻋﻀﺎ 850000 :رﯾﺎل
ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ 30ﺳﺎل 350000 :رﯾﺎل
ﻫﻤﺮاﻫﺎن /ﻣﻌﻠﻮﻻن)ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ(  550000:رﯾﺎل

اﻋﻀﺎی 850000 : UEAرﯾﺎل
ﻏﯿﺮ اﻋﻀﺎ 1050000 :رﯾﺎل
ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ 30ﺳﺎل 450000 :رﯾﺎل
ﻫﻤﺮاﻫﺎن /ﻣﻌﻠﻮﻻن)ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ(  650000:رﯾﺎل

ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ  31دﺳﺎﻣﺒﺮ 2003
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دﻧﻴﺎی ایﻨﺘﺮﻧﺖ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ :ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺒﯿﺮی
kabiri@sabzandishan.com

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ اوﻟـﯿـﻦ ﺑـﺎر ﺗـﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐـﺖ
ﻧﺖاﺳﮑﯿﭗ و در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﺮورﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺠـﺰا اراﺋـﻪ
ﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺗـﺮ ﮐـﻨـﻨـﺪ .اﻣـﺮوزه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗـﺮﯾـﻦ
آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
– Flash– ShockWave – Acrobat – RealPlayer
QuickTime – LiveAudio
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  RealPlayerﻣﺤـﺼـﻮل
ﺷﺮﮐﺖ  RealNetworksﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻮش ﮐـﺮدن
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و رادﯾﻮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص )ﺻﻮﺗـﯽ( اﯾـﻦ
ﻧﺮم اﻓﺰار)ﻋﻤﻮﻣﺎً(  2دﺳﺘﻪاﻧﺪ :ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺟﺮﯾﺎﻧﯽ.
ﺑﺮای ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﭘﺴـﻮﻧـﺪ
" "raﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ،
ﻧﺮم اﻓﺰار  RealPlayerاﻃﻼﻋﺎت را از ﺷﺒﮑﻪ درﯾـﺎﻓـﺖ و
آن را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑـﺎ ﻋـﻤـﻞ ﺑـﺎﻓـﺮ ﮐـﺮدن
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺎزی روی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آن در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ) ﻣﺜﻼً  ( zamenhof.raذﺧﯿﺮه ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ
آدرس زﯾﺮ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﻣـﯽ ﺗـﻮاﻧـﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﺪای
زاﻣﻨﻬﻮف ﮔﻮش دﻫﯿﺪ.
http://members.at.infoseek.co.jp/amiko465/esp
/zamenhof.ra
http://members.tripod.co.jp/amiko465/esp/zam
enhof2.ra
در ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑـﻪ
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿـﻮﺗـﺮ

ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل داده و ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ ).ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓـﺎﯾـﻞ ﻫـﺎی
اﺳﺘﺮﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔـﻮش داد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف در ﺑﺎﻻ(
www.musicexpress.com.br
آﻣﻮزش آﺳﺎن زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
http://www.lernu.net
http://www.lernu.net/lernu.php?lingvo=eo
آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ :
http://esperantoland.org/de/kurs/mini_arch.ht
ml
” اُرﯾﮕﺎﻣﯽ“ ﯾﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ژاﭘـﻦ اﺳـﺖ .در
اُرﯾﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ ،ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و اﺷﯿﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔـﻮﻧـﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ )ﻣﺜﻼ ﺣﻠﺰون!( اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ!
http://perso.wanadoo.fr/corobu.mireille/
http://perso.wanadoo.fr/corobu.mireille/heliko.
html
ﺑﺮای ﻃﺮف داران ،آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺳﺨـﻦ ﮔـﻮﯾـﺎن زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐﻠﻤـﻪ ) TEJOﺳـﺎزﻣـﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ ﺟـﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان( ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫـﻢ ﻧﺸـﺎﻧـﯽ
 TEJOدر ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ http://www.tejo.org :
ﻣﺠﻠﻪی ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی »ﻟـﻮﻣـﻮﻧـﺪ« در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧـﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
راﯾﮕﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﺳـــﯿـــﺎﺳـــﯽ ﺑـــﻪ زﺑـــﺎن اﺳـــﭙـــﺮاﻧـــﺘـــﻮ اﯾـــﻦ
http://eo.mondediplo.com
اﺳﺖ:
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 11ﻋﺼﺮ در  www.radioriodejaneiro.am.brﯾـﺎ ﺑـﺮ
روی ﻃﻮل ﻣﻮج  1400ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ ﮔﻮش ﮐﺮد.
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
اﻣﺮوزه  600ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،در ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽﺷﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎرهی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ،
زاﻣﻨﻬﻮف  ،ﺳﺎدﮔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿـﺪ
و ﺗﺼﺎوﯾﺮی رﻧﮕﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ
ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑـﺎ ﺑـﺮﮔـﺰاری ﻧـﻮدﻣـﯿـﻦ ﮐـﻨـﮕـﺮه ی ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ) ،(Vilnius, 2005اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ و ﻫـﯿـﺎت
ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﻧﺸﺮﯾﻪ ” ﻣﻮج اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ دوره ﻫـﺎی
ﺑﺎزآﻣﻮزی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ای را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨـﻨـﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗـﺎرﯾـﺦ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ Aleksander
 Korĵenkovدر اﯾﻦ زﻣﯿـﻨـﻪ ده
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧـﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .اوﻟـﯿـﻦ
دورهی ﺑﺎزآﻣﻮزی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ از 22
ﺗﺎ  23ﻓﻮرﯾﻪ  2003و دوﻣﯿﻦ دوره از
29ﺗﺎ 30ﻣـﺎرس  2003در ﺧـﺎﻧـﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  Kaunasﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﭼﯽ؟ ﮐﯽ؟ ﮐﺠﺎ روی ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺤـﻞ ﮔـﺮد ﻫـﻢ آﯾـﯽ ﻫـﺎی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔـﺰار
ﻣﯽﺷﻮد آﮔﺎه ﺷﺪ؟ ﻣﻌﻤﻮﻻًٌ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗـﺎرﯾـﺦِ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧـﻤـﯽ ﮐـﻨـﺪ.
 Esperantolandدر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐـﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﻞ ﺑـﺮﮔـﺰاری ﻧﺸـﺴـﺖ ﻫـﺎی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺗﻼش در ﺳﺎﯾﺖ زﯾـﺮ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ:
www.Esperantoland.org/renkontighoj
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﺎً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽﺷﺎن را در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻌـﺪاً
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﻮارد ﻻزم را ﺑﻪ ﮐـﻤـﮏ
ﮐﺪﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺣﺘـﯽ
ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘـﻦ ﺻـﻔـﺤـﺎت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،دﯾـﮕـﺮان را از
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ژاﭘﻨﯽ
وزارت ﭘﺴﺖ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2002
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮐﻨﮕﺮه ی ﻣﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ژاﭘـﻦ در
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ :ﻧﯿﺮه اﺑﺮاﻫﯿﻢﭘﻮر
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺷﻬﺮ  Hukusimaﮐﺎرت ﭘﺴﺘـﺎل
) (Angersﻗﺼﺪ دارد در ﺳـﺎل
lumino@sabzandishan.com
وﯾﮋه ای را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .اﯾـﻦ ﮐـﺎرت
 ،2004ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲاش
ﭘﺴﺘﺎل در  113دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﭘـﺨـﺶ
را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ،
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻞ  50ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ از آن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ژاﭘﻦ ﻗـﯿـﻤـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ”ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘـﺎﯾـﺪار“
ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎلﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 50ﯾﻦ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑـﻬـﺎی اﯾـﻦ
)ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدهﺳـﺎزی ﻣـﺤـﯿـﻂ زﯾﺴـﺖ ،اﻧـﺮژی
ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ژاﭘـﻦ  45ﯾـﻦ ﺑـﻮد.
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،دامداری و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﻟﻢ ،آب ﺗﻤﯿﺰ ،ﺗﻦدرﺳﺘﯽ و (...
اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ 5250 ،ﯾﻦ ﻫـﺪﯾـﻪ دادﻧـﺪ.
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ،ﺟـﻮاﯾـﺰی
روی ﮐﺎرت ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ” :زﺑﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ و
ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﯽ ﺗـﻮاﻧـﯿـﺪ ﺑـﺎ
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ﻣﺸﺘﺮک اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣـﺮز
ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ“.

ﮐُﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ در ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه  Dankookﺗـﻨـﻬـﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷـﺘـﻪ ی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣـﺎ از  23ژوﺋـﻦ  2003داﻧﺸـﮕـﺎه
 ،Wonkwangاﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧـﻮد ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﺮزﯾﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎری ﮐﻪ در ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ) IBOPEﯾـﮑـﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮزﯾﻞ( درج ﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی رادﯾـﻮﯾـﯽ
”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،زﺑﺎن ﺑﺮادری“ ،در ﺑﯿﻦ  22ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهِ رادﯾـﻮﯾـﯽ
رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ را
ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  3ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋـﺖ
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
Esperanto-centro, A. Frangeul, 6 rue du
Buis, FR-49000 Angers. Francio.
Rete: bertrand_gilet@wanadoo.fr
اﯾﺮان
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒـﺮی اﯾـﺮان
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ درﺑﺎرهی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﻣﺼﺎﺣـﺒـﻪ ی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺮاث ﺑﺎ دو ﺗﻦ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
در اﯾﺮان و اﻧﺘﺸﺎر آن در روزﻧﺎﻣﻪی ﻫـﻤـﺸـﻬـﺮی ،ﻣﺼـﺎﺣـﺒـﻪ ی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن و اﻧﺘﺸﺎر آن در روزﻧﺎﻣـﻪ ی
ﺷﺮق از ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮردﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿـﺰ اﻃـﻼﻋـﺎت،
اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرهی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮔﺴـﺘـﺮش ﻗـﺎﺑـﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﻮﺷﺘﻪی :دوﻧﺎﻟﺪ.ﺟﯽ .ﻫﺎرﻟﻮ

داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺕﺎﻩ Novelo /

ﺗﺎزه وارد
ﺗﺮﺟﻤﻪی :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ آذرﻫﻮﺷﻨﮓ

azarhushang@sabzandishan.com

دوﻧﺎﻟﺪ.ﺟﯽ .ﻫﺎرﻟﻮ در ﺳﺎل  1942در اﯾﺎﻟﺖ اورﮔﻮن ) در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ( آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او در رﺷـﺘـﻪ
ﻧﺠﻮم ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .او  12ﺳﺎل در ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺎرﻟﻮ ،از ﺳﺎل  1955ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ ﭘـﺮداﺧـﺖ و ﺗـﺎﮐـﻨـﻮن در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺎرﻟﻮ ازدواج ﮐﺮده و دارای  4ﻓﺮزﻧﺪ و ﺳﻪ ﻧﻮه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ”ﺗﺎزه وارد“ ،درﺑﺎرهی دو دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آن و زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻀـﺎﯾـﯽ
ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ) .ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف و اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎی ﻫﻢ دورهی او( اﻣـﺎ در ﻗـﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ورود ﺑﻪ دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺒﻌﯿﺖ و ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ آزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑـﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .آﯾﺎ اﻣﯿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﯾﺒﺎی دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮد؟
دﮐﺘﺮِ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪام ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻋﺠـﯿـﺐ در
ﮐﻮﭘﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮد وﺧﻮدش را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻮﭘﻪ اﻧﺪاﺧﺖ” .ب..ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ“
و ﺑﺎ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ،ﺣﺮﻓﺶ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد” :ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﯽﺗﻮﻧـﻢ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ رو ﺻﻨﺪﻟﯽ؟“
دﮐﺘﺮِ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ:
” ﻣﺸﮕﻠﺘﻮن ﭼﯿﻪ؟“
” ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﻪ .ﻗﻠﺒﻢ ﺿﻌﯿﻔﻪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻗﺮص
ﺧﻮردم ،ﺗﻮی راﻫﺮوِ ﻗﻄﺎر .اﯾﻦ ﺑﭽﻪی ﺗﺨﻢ ﺟﻦ “...
ﻣﺮد ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و دﺳﺘﺶ را روی ﻗﻠﺒﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
” ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .راﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮر آدﻣﺎ اﺻـﻼ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪهن ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺑﺸﻦ .ﻧﮑﺒﺘﯽ ﺗﻮی واﮔﻦ ﺳﯿﮕﺎری ﻫـﺎ،
درﺳﺖ روﺑﺮوی ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و از ﭘﻨﺠﺮهی ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺑـﯿـﺮون ﻧـﮕـﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻪ و داد ﻣﯽزﻧﻪ” :ﻫﯽ ،اون ﺟﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻦ! ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷـﯿـﻦ!
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ داره ﻣﯽآد ﻃﺮﻓﻤﻮن” .ﺑﻤﺐ اﺗﻢ؛ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﻮن ﻟﻌﻨﺖ! ﻣﮕـﻪ
دﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽده اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دوﺑﺎره ﺑﯿﻔﺘﻪ!“
دﮐﺘﺮ ﭼﯿﺰی از ﺣﺮف ﻫﺎی او ﺳﺮ درﻧﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﮑـﺮد .آن
ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی او ﺟـﻮاب ﺑـﺪﻫـﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪی دﯾﮕﺮ...
ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ،از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .در زﯾﺮ
آﻓﺘﺎب ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﯿﺮون زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧـﻈـﺮ ﻣـﯽ آﻣـﺪ.
ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ ،درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻏﺮق در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﻗﻬـﻮه ای.
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ،در ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺧﻮد ،اﻧﮕﺎر آرام ﺧﻮد را از
دﯾﺪﮔﺎه ﻗﻄﺎر ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺑﺎ آن ﺳﺮ ﻃﺎس ،رﯾﺶ ﭘﺮﭘﺸﺖ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻬﺮﺑـﺎن از ﭘﺸـﺖ
ﻋﯿﻨﮏ دﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰی ﻇﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧـﺪاﺷـﺖ
ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺳﺘﺎرهی ﮐﻮﭼﮏ
ﺳﺒﺰرﻧﮕﯽ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻢﻣﺴـﻠـﮑـﺎن
)اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ( دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻬﺮهای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ داﺷﺖ .ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑـﺎ
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اروﭘﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ،ﺣﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ

دﮐﺘﺮ .او ﻣﺮد ﻗﻮیﻫﯿﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﮕﺮی رﻧﮓ ،ﭼﺸـﻤـﺎﻧـﯽ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و دﻣﺎﻏﯽ ﺳﺮخ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎز ﮔﻞ ﺷﺒـﺎﻫـﺖ داﺷـﺖ.
ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار دﺳﺖ ﺧﺎﮐﺴﺘـﺮی رﻧـﮓ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﮐﺮاواﺗﯽ ﺑﺪ رﻧﮓ.
دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ” :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ آﻗﺎ ...دوﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺴﻠـﮏ
ﻣﻦ ...ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دارﯾﻦ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه؟“
ﻧﮕﺎهِ ﻣﺮد ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﯿﺮون دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪﻃـﺮف
دﮐﺘﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و روی ﺳﺘﺎرهی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺖ او ﺳﻨﺠـﺎق ﺷـﺪه
ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ.
”ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺎرﯾﺲ؟ ﻧﻪ .ﻣﻦ دارم ﻣﯽرم ﺧﻮﻧﻪ .اوﻧﻢ ﺑﻌﺪ از ﯾـﻪ ﺳـﻔـﺮ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ“.
دﮐﺘﺮ ﻣﺘﻔﺮاﻧﻪ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺶ را ﻟﯿﺴﯿﺪ” :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،آﻗﺎ! ﻣـﺘـﻮﺟـﻪ ﻧﺸـﺪم.
ﻣﯽدوﻧﯿﻦ ،آﺧﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻨﻈﻮرﺗﻮن رو از ﭘﻨـﻬـﺎﻧـﯽ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم؟“
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ” :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﻤﺶ را ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻦ “...ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﺶ را ﻗـﻄـﻊ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ” :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ! ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﮐﺠﺎﺋﯿﻦ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻦ ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮال رو ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ“...
دﮐﺘﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ” :ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎدهای ﻫﺴﺘﻢ و در
ورﺷﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ“.
”ﭼﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺸﻨﮕﯽ! ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺤﺮان اﺧﺮاج ﺑﮑﻨﻦ،
از اون ﺟﺎ دﯾﺪن ﮐﺮدهم“.
”ﺑﺤﺮان؟“
دﮐﺘﺮ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﺣﺮﻓﺶ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
”آن ﻫﻢ در ﺑﺎﻟﮑﺎن؟“
ﻣﺮدِ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ” :ﺑﺤﺮان ﻣﮕﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗـﻮﻧـﻪ وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟“
ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ داد” :ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدم آﻗﺎی دﮐﺘﺮ .ﻣﯽدوﻧﺴﺘﯽ ﻗﯿﺎﻓـﻪ ﺗـﻮن
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪِ .ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ رو ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪهﯾﻢ“.
دﮐﺘﺮ اﺳﻢ ﺧﻮدش را ﻧﮕﻔﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻧـﻤـﯽ ﺧـﻮاﺳـﺖ
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ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
”ﻧﻪ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ“.
”ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ...ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ رو ﺟـﺎﯾـﯽ
دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،اﮔﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﻦ از ورﺷﻮ ﻣﯽآﯾﯿﻦ“...
ﻣﺮد دوﺑﺎره ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون دوﺧﺖ.
دﮐﺘﺮ اﺻﻼ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻮﺿـﻮع را
ﻋﻮض ﮐﻨﺪ” :ﻣﯽدوﻧﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪه؟“
”اﻟﺒﺘﻪ“.
ﻣﺮدِ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽاش اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ” :ﺳﺎﻋﺖ“...
ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺑﺮوﻫﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﮔﻔﺖ و آن را
ﻣﺤﮑﻢ ﺗﮑﺎن ﺗﮑﺎن داد .ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺤﻮی زد و اداﻣﻪ داد ” :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ
از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده“.
دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،ﺳﺎﻋﺖ دارای
ﺳﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ی زﻣﺎنﻧﻤﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی روزﺷﻤﺎر ،ﻣﺎه ﺷﻤﺎر ،ﺳﺎل ﺷﻤﺎر و
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎه ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺳﺎل
ﺷﻤﺎرش ،ﺳﺎﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﻣﺮد ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪام ﮔﻔﺖ” :ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻗﺎی ﻋﺰﯾﺰ “.و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑـﻪ
ﺑﯿﺮون ﭘﻨﺠﺮهی ﮐﻮﭘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد:
”ﻫﻨﻮز ﺻﺒﺢ زوده .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﻦ .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوﻧﺴﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ“.
”درﺳﺘﻪ ،اﻣﺎ ...ﻣﯽ دوﻧﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮده .ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﯾـﻪ.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ؟ ﻣﻦ ﮐﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺎﻻش داده م .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮری از
ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﻪ“.
ﻣﺮد ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ آن را در ﯾﮑﯽ از ﺟﯿﺐ ﻫـﺎی
ﻣﺘﻌﺪدش ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ” :ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻪ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﮐـﻪ ﺳـﺎﻋـﺘـﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ زﻣﺎن درﺳﺖ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻪ ،ﻣﻦ از رادﯾﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮم“.
ﻣﺮد ﺟﻌﺒﻪای ﻓﻠﺰی را ﮐﻪ ﺟﻠﺪ ﭼﺮﻣﯽ داﺷﺖ از ﺟﯿﺐ دﯾﮕﺮش ﺑﯿـﺮون
آورد .دﮐﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ” :اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﻘﺪر ﺟﯿﺐ داره “.ﺟﻌﺒﻪی ﻏﺮﯾـﺒـﯽ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه ﺑﻮد ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﻠـﺪ
ﭼﺮﻣﯽ ،رﻧﮕﯽ ﻗﻬﻮهای داﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﻮراخﻫﺎی رﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪد و دو ﺻﻔﺤﻪی
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
”ﺣﺎﻻ ﻣﻦ رادﯾﻮِ ﺧﻮدم رو روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ “.
ﻣﺮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﻨﮕﯽ داد ” :ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ دﯾﮕﻪ ،ﺻﺪ در ﺻـﺪ رادﯾـﻮ
ﺳﺎﻋﺖ دﻗﯿﻖ رو اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻪ“.
او ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .ﻓﻮرا ﺻﺪای ﺧِﺮﺧِـﺮی
از ﻣﯿﺎن ﺳﻮراخﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ .ﻣﺮد آن ﯾﮑﯽ ﺻﻔﺤﻪی ﺳـﺎﻋـﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .ﺻﺪای ﺧِﺮﺧِﺮ اﻋﺼﺎب ﺧﺮدﮐﻦ ﺑﯽوﻗﻔـﻪ اداﻣـﻪ
داﺷﺖ .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ” :ﭼﺮا ﺧِﺮ ﺧِﺮ ﻣﯽﮐﻨﻪ؟ آﻫﺎن ،ﻓﻬﻤﯿﺪم “.و ﺷﮑﻠﮑـﯽ
در آورد و ﮔﻔﺖ” :اﻃﺮاف ﻣﺎ دﯾﻮارهﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﯾﻪ ،ﮐـﻪ روی اﻣـﻮاجِ
رادﯾﻮﯾﯽ ﭘﺎرازﯾﺖ ﻣﯽﻧﺪازه “.و زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ ” :ﺧﯿﻠﯽ ﻣـﺘـﺎﺳـﻔـﻢ “.و
رادﯾﻮ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻣﺮد دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ ” :ﻣﯽدوﻧﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻮ آﻣﺮﯾـﮑـﺎ،
ﺗﻮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽِ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر
داره .ﻣﻮﺷﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮑﺎر ﻣـﯽ رن ،ﮔـﺎه
ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ“.
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد وﮔﻔﺖ” :اوه ،ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ ﺑﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ رو ﻣﯽﺳﺎزﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﻫﻢ
زﻣﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺷﮏ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﻪ“.
” ﻧﻪ! ﻣﮕﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﻮوﻧﻪ ﺷﺪﯾﻦ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ؟ ﻣﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﺪاﯾـﺘـﯽ
رو ﺑﺮای ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﻗﺎرهﭘﯿﻤﺎ و ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﻓﻀﺎ ﭘﯿﻤﺎ رو ﻃـﺮاﺣـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ،روی ﺳـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻫـﺎی داﺧـﻠـﯽ
ﻣﻮﺷﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻫﺪاف اﻧﺴﺎﻧﯽ رو دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻪ“.
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دﮐﺘﺮ ﻓﻮرا از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ” :آﻗﺎ ،ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﺣﺎﻟﺘﻮن ﺧﻮﺑﻪ؟ ﻫـﯿـﭻ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ اﺻﻼ ﭼﯽ ﻣﯽﮔﯿﻦ؟ ﻗﺪرت ﺑﺮد ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺷﮑﯽ اون ﻗﺪر ﻧﯿﺴـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ از ﯾﻪ ﻗﺎره ﺑﻪ ﻗﺎرهی دﯾﮕﻪ ﺑﺮه .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎروت ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻪ“...
” ﺑﺎروت؟“
ﻣﺮدِ ﻋﺠﯿﺐ ،روی ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮﯾﺪ ” :آﻗﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺎدوﻧـﯿـﻦ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﺷﮏ از ﺑﺎروت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻦ؟
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﻪ از اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺎﯾﻊ ،ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻦ
و در آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺧﻮان از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺗﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻦ .ﻣـﺎ
ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﺑﺎروت ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﻫـﺎی
اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ رو ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد!“
دﮐﺘﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را روی ﮔﻮﺷﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد زد” :
ﺑﺲ ﮐﻨﯿﻦ ،ﺑﺲ ﮐﻨﯿﻦ آﻗﺎ! ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾﻦ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ﺧﯿﻦ ﮔﻔﺘﯿﻦ ﭼﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺎدی را ﮐﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارن
ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﯾﻦ“...
ﻣﺮد ،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﺶ را ﺑﯿﺮون داد و دوﺑﺎره روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻌـﺪ
از ﺟﯿﺒﺶ ﺑﻄﺮی آﺑﯽ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻗﺮﺻﯽ ﺑﻪ دﻫﺎن اﻧـﺪاﺧـﺖ و ﺑـﺎ
ﺟﺮﻋﻪای آب آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
”ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮام .اﯾﻦ ﺑﺮام ﻗﺎﺑﻞ درﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿـﺎری از
ﻟﻐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻪ .ﺷـﻤـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏِ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﻐـﺖ ﻫـﺎی
رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ .ﺣﺘﯽ در رﺷﺘﻪی ﺧﻮدم ﻫـﻢ ﮐﺴـﺎﻧـﯽ
ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻟﻐﺖ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻦ“.
دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﮔﻔﺖ ” :ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،اﮔﻪ اﯾﻦ ﻟـﻐـﺖ از زﺑـﺎن
روﺳﯽ اوﻣﺪه ﺑﺎﺷﻪ ،ﺗﺎ اون ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدوﻧﻢ ،ﻣﻌﻨﯽاش ﻣﯽﺷـﻪ
” ﻫﻤﺮاه ” ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ“...
”ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻨﻪ .ﺷﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﯽدوﻧﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ در
واﻗﻊ ﻫﻤﻮن ﻣﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽﯾﻪ“.
دﮐﺘﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮ ﺧﻨﺪهی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد ” :ﻣﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ؟ ﺑﻪ ﺣـﻖ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺸﻨﯿﺪه! ﻣﮕﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ؟“
”ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدن زﺑﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺲ .اﻣـﺎ
زاﻣﻨﻬﻮف ﺧﻼف اﯾﻦ رو ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد“.
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻗﺮار ﮐﺮد ” :ﺑﻠﻪ ،درﺳﺘﻪ“.
اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ اداﻣﻪ داد ” :اﻣﺎ ...اﻣﺎ زﺑﺎن
اﻣﺮیﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻪ“.
”ﻣﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻧﻪ .ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺤﻪ ﮐﻪ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿـﮏ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻧﺴﺒﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﯿﮑﯽﯾﻪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف درﮔﯿﺮ در ” ﺟﻨـﮓ
ﺳﺮد“ رو وادار ﮐﻨﻪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺼـﻨـﻮﻋـﯽ
ﮐﺸﻮﻧﺪه ﺑﺸﻦ “...
ﻧﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ” :آﻗﺎ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮐـﻠـﻤـﺎت
ﭼﯿﻪ؛ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ی
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد؟“
” ﻣﮕﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدوﻧﯿﻦ؟ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽﺷﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿـﻪ
در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺟﻨﮓ ﺑﻮدن .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑـﯿـﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ وﺟﻮد اوﻣﺪ“.
” اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی؟ اﯾﻦ دﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽده ،اﺗـﺤـﺎد ﮔـﺮد
آﻣﺪﮔﺎن؟“
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Enkonduke…
Fine la unua semajno de Oktobro.
Ĉiuj partoj de la revuo estas pretaj. Baldaŭ
ĝi estos sendita al presejo…
Neatendite surprizia novaĵo…
Nobela Pac-premio…Irano…Ŝirin Ebadi…
Kion ni faru? Silenti ne eblas. Ni kiel
Esperantistoj, kiel movado de pacdefendantoj ne povas ne reagi. Venas
amaso da gratul-mesaĝoj el foraj kaj
proksimaj partoj de la mondo. Tio montras
ke la Esperantistaro de la mondo ne estas
indiferentaj pri la aferoj pac-rilataj… Tiel
estis ke ni decidis aldoni kroman 8 paĝojn
dediĉita al tiu ĉi grava evento; malgraŭ 8paĝa jam aldonita parto. Aparte grava estas
ĉi-jara pac-premio pro tio ke ĝi estas unika
de diversaj flankoj: La unua Nobel-premio
por Irano…pli grave ke ĝi estas donita al
virino…ankaŭ grava pro tio ke ĝi estas
pac-premio al civitano de lando kie oni
propagandas kiel fonto kaj subtenanto de
terorismo. Tio montras ke homojn oni ne
povas juĝi amase, sed individue. Kaj ke ne
ĉiuj estas samaj… .
Sur aliaj paĝoj vi legos kiel regule
pri diversaj kaj variaj aferoj, de anekdoto
ĝis poemo, kaj de lingvo ĝis ludo.
Perslingvanoj povas ĝui interesajn kaj
informodonajn artikolojn en la persa parto.
Hamzeh Ŝafii

Al tiu kiu foren donas sian liberecon, por ĝin havigi al aliaj.

Al Farhadeca Ŝirino*
Vi kiu gajnis pac-premion,
Certe pasigis malpacajn premojn.
Kiam vi defendis malfortulojn
Vi ĉiam frontis la fortegulojn.
Se iam aperis problemo al vi
Vi nur provis solvi ĝin perpace.
Al plej danĝeraj frontoj vi iris
Por savadi sendefendulojn.
Advokatino alvokanta juston
Savantino liberiganta homon
Leĝon ĉiam vi respektis
Kvankam por fari tion
Vi dev-suferis neleĝon.
Feliĉe jam ekburĝonis
Klopodoj egaj viaj
Ĉar alia geniulo
Alfred Nobelo la nobla
Pli ol cent jarojn antaŭe
Angoradis pri ĉiuj vi
Kiuj pacon disvolvigus.
Restu en paco animo lia
Dum vi kaj viaj aliaj anoj
Zorgas pri la homaj rajtoj.
De-nun poste pli esperu
La infanoj kaj virinoj
Je sia helpa advokatino.
Asad Mahbub
* Ŝirin kaj Farhad estas unu el la plej famaj geamantoj

en la persa
literaturo. Farhad por atingi al sia amatino, Ŝirin, akceptas la kondiĉon de
sia rivalo, Ĥosro t.e. fari vojon tra ŝtona monto per sia hakilo. Farhad estas
simbolo de senlaca laborego celen. La am-historion poeme rakontis Iljas
ebn Jusof Nezami de Ganĝe (1072-1202) konata je Nezami Ganĝavi en sia
longa epopeo Ĥosro kaj Ŝirin

Nova proverbaro
Niaj pensoj nin trompas, kaj niaj sentoj nin
rompas.
Oni diru vorton kiu egalas arĝenton, alie
prefereble tenu silenton.
Al la vulpido kaptita en truo, ne plu helpas
ĝia patra instruo.
Riĉuloj kiuj regas post la kurteno, preferas
azenojn sur la politika sceno.
Pli ol kruelaj reĝoj, vundas maljustaj leĝoj.
Kiu konstante parolas pri bono, estas aû
sankta ulo, aû fripono.
Mizero estas doloro, sed ne estas
malhonoro
Kiu donas amon, meritas la samon.
Por kadukulo, morto; egalas al komforto.
Kie sukero, tie formikoj, kie sufero, tie
amikoj!
Arbo falas pro manko de fortaj radikoj,
homo falas pro manko de bonaj amikoj.
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

verkis:

Morteza Mirbagian

Kiu havas belajn okulojn, freneze amas
spegulojn.
Amo estas supo varma: ju pli varma, des pli
ĉarma.
Amo blindigas okulojn, kovras amatinajn
makulojn.
Arbon rompas vento-potenco, homon
rompas nigra penso.
Arbo falinta ne havas radikojn, homo
falinta ne havas amikojn.
Multaj homoj imitas la abelojn, dorse pikas
dum buŝe donas mielojn.
Jen fidelaj amikoj de ĉiu persono, malnovaj
edzino, hundo kaj preta mono.
Al la bezonoj de la kokino, infano kaj
virino mankas fino.
Kiam infano agadas stulte, tiam bezonas
amon plej multe.
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Afganio estas lando kiun la mondo estis
jam forgesinta de antaǔ longaj jaroj ĝis tiam
kiam post sangverŝaj interbataloj enlande,
aperis “Talebanoj” kiuj prezentis la plej
radikalan Islamon kaj de tiu jam aperis
minacoj akraj kontraǔ la cetera mondo kaj
tiel la mondo jam komencis konsideri
Afganujon kaj ties problemaron … .
Pri E-movado ĝis 1981 nenion oni povas
trovi en Afganio kaj ĝuste en tiu jaro aperas
la unua esperantisto kiu estas d-ro Hejdar
Raŝidi (Heydar Rashidi). Li naskiĝis en 1920
en Kabulo, la ĉefurbo de Afganio.
D-ro Raŝidi estas kuracisto kiu aǔtodidakte
eklernis E-on kaj komencis disvastigi la
lingvon okazigante E-kursojn en Kabula
Universitato sed pro la enlanda milito kiu
trapasis la tutan landon li devis forlasi la
patrujon kaj rifuĝi al najbara lando Irano kiu
kompare kun Afganio estis pli sekura (Dum
tiu jaro komenciĝis milito inter Irano kaj
Irako sed la situacio kompare kun Afganio
estis ankoraŭ pli tolerebla).
Kaj tiel la movado kiun d-ro Raŝidi
komencis en Afganio rapide stagnis sed li
mem neniam forlasis E-on. Li verkis multajn
librojn pri sia fako medicino kaj radiologio
kaj dum kelkaj jaroj redaktis fakgazeton pri
medicino kiu eldoniĝis en Kabulo. Pli ol 500

eseoj kaj artikoloj
de li jam estas
eldo nit aj
en
diversaj revuoj kaj
gazetoj. Post sia
rifuĝo al Irano li
eldonis lernolibron
de Esperanto en la
persa kaj ankoraǔ
restas ne aperintaj
libroj GermanaFoto de: Kejhan Sajjadpur
P er s a- G er ma n a
Vortaro kaj Esperanto-Persa-Esperanto
vortaroj kiujn li jam finredaktis. Li ankoraǔ
plenenergie aktivas kaj verkadas. La revuo
Esperanto en aprilo 1998 aperigis intervjuon
kun li. Li ofte plume kontribuas al Irana Emovado kaj estas membro de Irana
Esperanto-Centro. En majo 2003 fondiĝis
Afgana Esperanto-Klubo (AFESPO) en
Maŝhado kaj d-ro Raŝidi kiel la patro de
Afgana E-movado estis renomita kaj
respektita de Afganaj rifuĝintaj gejunuloj
kiuj laǔ la projekto “lingvo de paco”
subtenita de Universala Esperanto-Asocio
kaj Irana Esperanto-Centro, eklernis E-on
kaj jam komencis movadumi. Respektante la
agadojn de nia Afgana samideano ni
aperigas erojn de lia verkaro en nia revuo.

Panjo…
Kiam mi vidis vian fantomon
Tre rapide batis mia koro.
Mi volas kisadi vian manon
Ĉar mi amas vin kiel amanto.
Kion deziras vi kara mia
Ordonu al mi, mi faros ĉion.
D-ro H.Raŝidi
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Nur la Amo:

Rumi (Moŭlana),
La Plej Granda Mistika Poeto
Ahmad Reza Mamduhi

mamduhi@sabzandishan.com

Verkinte tiel belajn kaj profundajn poemojn en la plej diversaj formoj
kaj ritmoj, Rumi negemas kaj ignoras poemikon - en siaj poemoj! Ekz-e:

Rimon mi elpensantas sed diras mia amatino:
“Krom mian ekviziton, pripensadu vi nenion!”
Disordigu mi versduon, ritmon kaj rimon,
por ke parolivu kun vi for de tiu ĉi trio!
۵۳
4

Ĝalal-ed-din Mohammad (1207-1273)
estas la plej granda mistika poeto. En la
okcidento oni konas lin kiel Rumi (ĉar
loĝinta ĉefe en Rum, t.e. en Malgrand-Azio,
Turkio) kaj en Irano kiel Moŭlana (ĉar liaj
sekvantoj nomis lin tiel, laŭvorte: “nia
mastro”) aŭ Moŭlavi (turka prononco de
Moŭlana). Liaj poemoj jam tradukiĝis en
multajn lingvojn kaj li estas unu el la plej
legataj poetoj diverslande inkluzive
okcidenton kaj Usonon, nun.
Inter la perslingvaj poetoj, Rumi havas la
plej ampleksan verkaron. Li havas ses
famajn verkojn. Unu el ili, la 6-voluma
Masnavije
Ma’navi
t.e.
spirituala
masnavio*(1),
konsistas
el
25,000
poemlinioj aŭ rimaj distikoj. Fakte en la
persa lingvo oni proverbe similigas ĉiun tre

Vino de ni ebriiĝis, ne ni de ĝi!
Moldo de ni ekestiĝis, ne ni de ĝi!
longan rakonton aŭ historion al “Masnavio
70 menojn*” (ĉiu meno* egalas 3
kilogramojn). Ankaŭ pro la tre alta
populareco de tiu ĉi verko, kiam oni diras
“Masnavio”, tio signifas la verkon. Por
kompareto tempa kaj volumena: La Dia
Komedio de Dante (1265-1321) estis
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

verkita
preskaŭ
duonjarcenton
post
Masnavio kaj havas proksimume duonan
volumenon de ĝi (2).
Krom sennombraj iranaj kleruloj, kiuj
esploris multege pri Rumi – el kiuj eble la
plej elstara estas B. Foruzanfar (1899-1979)
- jam ankaŭ pluraj tre grandaj okcidentaj
orientalistoj dediĉis multe el siaj vivoj al
kon(ig)ado de Rumi kaj liaj verkoj, precipe
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La alia verko de Rumi, nomata ŜamsGazalaro enhavas 3229 gazalojn! Kiel ekzo, traduko de unu el liaj gazaloj prezentiĝas
kun tiu ĉi artikolo. Por lia elkono, laŭ la
poemo de li mem, oni devas esti tre
atentema tiel ke oni bezonas ekpovi vidi per
siaj oreloj:
Mi estas nur spegulo, ne la viro de l’ diradoj,
Jam vidiĝos mia stato, se okuliĝu viaj oreloj.

Li uzis la lingvon okulfrape sia-stile,
libereme kaj fakte logikige - iele
Esperantece - t.e. ĝeneraligante kaj
utiligante regulon por kazoj, kiajn neniu
uzis antaŭe tiuregule. Por doni ekzempleton,
kiu eble iome induktu lian lingvouzon, jen
la supra versduo en pli fidela traduko al la
persa Rumia originalo:
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Masnavio. Kiel ekz-o, profesoro R.A.
Nicholson(1868-1945), elp.Nikolson, verkis
tre multe pri Rumi kaj liaj ĉefverkoj, kaj
ankaŭ tradukis anglen multajn poemojn de
li (i.a. li tradukis tutan Masnavion kaj verkis
kompletan interpretadon pri ĉiuj ties ses
volumoj!).
“… Sen ĉia ajn dubo, Nicholson estas la
plej granda Rumiologo okcidenta, kies
anglalingvaj studoj kaj verkoj ankoraŭ estas
sensimilaj, kaj verŝajne ne aperos alia
orientalisto kiel li. Liaj plej grandaj verkoj
estas pri Moŭlana, …” (3)
Bedaŭrinde lia forpaso ne lasis lin finverki
la enkondukon al sia lasta libro pri Moŭlana
nomata Rumi, Poeto kaj Mistikulo (4). La
libro entenas tradukojn elektitaj el diversaj
verkoj de Rumi kun klarigaj notoj celante
prezenti ĝeneralan bildon kaj konon pri
sufiismo (5). Feliĉe, A.J. Arberry (19051969) – mem ege kompetenta esploristo kaj
nomanta sin lernanto de Nicholson –
preparis la libron por presiĝo aldoninte du
alineojn je la fino de la nefinita enkonduko.
Arberry en la plej lasta alineo de la
enkonduko belege esprimas siajn admiron
kaj laŭdon kaj pri Rumi kaj pri Nicholson:
“En Rumi, la persa mistika genio trovas
sian plej superan esprimiĝon. Rigardante al
la vasta pejzaĝo de sufia poezio, ni vidas lin
kiel subliman montopinton, dum la aliaj
poetoj – tre multnombraj – ĉu antaŭ li, ĉu
post li, estas nur montetoj, en komparo. La
influado de lia imitinda ekzemplo, lia
pensmaniero kaj lia lingvouzo estas forte
sentata dum ĉiuj post-liaj jarcentoj; ĉiu
sufio post li, kapabla legi la persan,
agnoskis lian nekontesteblan gvidantecon.
Por la okcidento, kiu nun estas malrapide
konstatanta la grandecon de lia genio –
dankeg’ al la laboro de la subtila klerulo,
kies lastaj skribaĵoj trovas sin en tiu ĉi
verko – Rumi estas tute kapabla aperi kiel
fonto de inspirado kaj ravo nesuperita de
kiu ajn alia poeto en la literaturo de la
mondo.” (6)
Kiel vidite, Arberry tre diligente
antaŭdiris la okcidentan logiĝon al Rumi,
jam en 1950! Ankaŭ Arberry multe verkis
pri mistikismo, sufiismo, Rumi kaj aliaj
mistikuloj.

Spegulas mi, spegulas mi, ne dirviras mi,
Jam vidiĝos mi, se okuliĝu l’ oreloj al vi.

Li naskiĝis en Balĥurbo. Ĉiuj liaj prauloj
estis Ĥorasananoj. Kvankam li pasigis
plejmulton de sia vivo en Konja-urbo (tiame
nomata Iconium), li ĉiam menciis en siaj
poemoj pri Ĥorasano. Sed tio neniel indus
interpretiĝi tiel ke en lia esto ekzistis plej
eta signo de ŝovinismo, naciismo, k.s., ĉar li
ja superis ĉiajn malgrandskalajn temojn
supraĵajn kiel tiuj ĉi, kaj li senhezite,
plenenergie kaj tiel bele esprimas:
Lin demandis mi: “Kio estas via
deveno?” mokete diris li:
“Ho mia kara,
duono de mi devenas de turkujo,
duono de mi de Forganeo
duono de mi estas el koto,
duono de mi el anim’ kaj koro
duono de mi ĉeas la maron,
duono de mi tute el perlo

Lia patro, kiu nomiĝis Valad, estante tre
renoma kaj populara en Balĥo, deviĝis
elmigri el la urbo kelkal: unue ĉar la reganto
tiea, M. Ĥarazm-Ŝaho, timige ĵaluzis lian
polularecon inter la regatoj; due ĉar Imamo
Pinte de sia renomo, Rumi forlasis
sian tre altan socian staton, nur pro
amo.
Faĥr-Razio, tiama kaj tiea altreligiulo,
ĝuanta bonan interrilaton kun la reganto,
kontraŭis Valadon, kaj trie por ke la
Mongola invado minacis orient-iranajn
klerulojn, kiel Damokla glavo. Sekve, kiam
N-ro: 5
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Rumi estis ankoraŭ 12 aŭ 13jara, elmigris
kun sia patro el Balĥo pilgrimonte al
Mekko. Forlasinte la naskiĝurbon, ili unue
atingis la survojan urbon Nejŝaburon, kaj tie
vizitis ŝejkon F. Attar (1119-1229?) –
famega poeto kaj tre brila vizaĝo en la
mistikismo kiu instruis kaj/aŭ inspiris
multajn post-siajn mistikulojn.
Jarojn
poste, Rumi tiel pripoemis Attaron:
Attar transpasis jam la urbsepon de la am’.
Ni ankoraŭ mezirantas aleeton l’ unuan.

Post kiam ili forlasis Mekkon, ekloĝis en
Malgrand-Azio, ĉar orienta regiono de Irano
jam estis invadita de mongoloj. Post iom da
tempo, Kejgobado, la selĝuka reĝo, invitis
ilin al Konja, kie ili loĝis pleje dum sia
vivoresto. Rumi edziĝis 18-jaraĝe kaj perdis
sian patron 24-jaraĝe. En la sama jaro, t.e.
1231, la sekvantoj de Valad petis lian filon
anstataŭi la patron kaj ekgvidi ilin.
Rumi pasigis sep jarojn en Halabo kaj
Damasko daŭrigante siajn studojn. Post tio
dum kvin jaroj li instruis en Konja, kaj liajn
instruojn, utiligis pli ol 400 lernantoj! Nun li
estis tre fama teologo kaj instruisto
plenestimata.

Viglo, vivemo kaj melodio en liaj
gazaloj estas unike movaj.
Kiam Rumi estis 38-jaraĝa, Ŝams-ed-din
Mohammad de Tabrizo (1185?-1247),
vagabonda derviŝo mistika - famiĝonta je
Ŝams - venis al Konja kaj ilia renkontiĝo
kaŭzis elradikan aliiĝon al Moŭlana, kvazaŭ
li renaskiĝis. Rumi tiel absorbiĝis al
personeco kaj pensmaniero de Ŝams, ke
forgesis ĉion pri sia socia stato kaj
populareco, ekkondutante tre senzorge rilate
al sia reputacio ĉe sia jam tre granda
sekvantaro, kaj fariĝis mistikulo sufia. La
sekvantoj de Rumi, vidinte la eklogiĝon de
sia mastro al Ŝams, kaj senigitaj de karaj
instruoj de “sia mastro”, komencis kontraŭi
kaj ĝeni Ŝamson, tiel ke post 16 monatoj, li
foriris el Konja al Damasko.
Rumi, tro-ĝenita de la disiĝo, poemis
multe pri la apartiĝo kaj sopiro retrovi
Ŝamson, kaj sendis sian filon, SoltanValadon, kune kun 20 el la sekvantoj - kiuj
jam estis pentintaj pro siaj miskondutoj
kontraŭ Ŝams - al Damasko por inviti lin al
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

Konja. Fine, post 15-monata foresto, li
denove estis ĉe Rumi. Sed pro la fanatikeco
de la popolamaso, kaj priklaĉoj kaj ĝenadoj,
li denove deviĝis forlasi Konja-on, kaj
ĉifoje laŭŝajne por ĉiam, ĉar de post tio,
neniaj spuroj de li estas trovitaj en la
historio.
Gazalojn, kiujn Rumi verkis inspirite de
Ŝams – ĉu dum lia ĉeesto ĉu dum lia foresto
- Moŭlana nomis Ŝams-Gazalaron. La
mistikecan kialon por tia nomado,
Nicholson klarigas tiel ĉi: unu el la ĉefaj
principoj en sufiismo estas unuiĝo kaj
unueco de amanto kaj amato; do post
ekamo inter Moŭlana kaj Ŝams, ili estis
sama persono: ili estis unu spirito en du
korpoj, Ŝams estis la alia memo (alter ego)
de Rumi: sekve Ŝams signifis Rumion, kaj
Rumi estis Ŝams!
NOTOJ:
1.Riman versduon en la araba kaj persa oni nomas
masnavio*, kio laŭlitere signifas duopo-n.
2.Paĝo 273 de la verko n-ro 8 en la Fontoj.
3.El la paĝo sepdek de la verko n-ro 3 en la Fontoj.
4.Verko n-ro 1 en la Fontoj.
5.Laŭ la plej akceptita etimologio por tiu ĉi vorto,
Sufio* estas derivita el araba vorto suf signifanta
lanon. Ĉar sufioj iam vestis lanan robon; ili dediĉas
sin al la mistika vivado.
Sufiismo estas la
mondorigardo kaj vivmaniero de sufioj. Pri skolo de
ĝi bv. vd. Esperant-lingvan artikolon menciitan en la
Fontoj, n-ro 7.
6.El la paĝoj 25-6 de la verko n-ro 1 en la Fontoj.
Fontoj:
1.Anglalingva verko: NICHOLSON, Reynold A.
Rumi, Poet and Mystic 1207-1273, London: George
Allen & Unwin ltd, 1973 (6a eld.), {1a eld.
1950},190 p.
2.Perslingva verko: Gozideje Gazalijjate Ŝams
(Elektitaj Gazaloj de Rumi), selektado, enkonduko
kaj notoj far d-ro M. R. Ŝafi’ije Kadkani, 6a eld.,
Tehrano: Ketabhaje Ĝibi, 1986, 632 p., entenanta
466+7 Gazalojn.
3.Persa traduko de NICHOLSON, Reynold A. The
Idea of Personality in Sufism (La Ideo de Personeco
en Sufismo), “Tasavvofe Eslami” trad. kaj
enkonduko far d-ro M. R. Ŝafi’ije Kadkani,Tehrano:
Tus-eldonejo, 1979, 254 p.
4.La Nobla Korano, Trad. Italo Chiussi, 2a eld,
Kopenhago: TK, 1970, 20+677 p.
5.www.rumi.net
6.www.khamush.com. Tiu ĉi fonto enhavas multajn
materialojn pri kaj de Rumi en 11 lingvoj. Rumi
estis konata ankaŭ kiel Ĥamuŝ (Khamush) kio
signifas silenta-n.
7.SHAHMAGSUDI, M.T.O. Sufiismo: la vojo al
Dio, Trad. Ĵila Sadigi, Kontakto, n-ro 191 (2002:5),
p.10.
8.Perslingva verko: d-ro Zarrinkub, A. Ĝostoĝu dar
tasavvofe Iran (Esplorado pri Sufiismo en Irano),
Tehrano: Amir-kabir, 1984 (2a eld.), (1a eld. 1978),
446 p.
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Ho amanto, forlasu ruzon, freneziĝu freniziĝu
Ekenvenu en fajrokoron, faleniĝu faleniĝu (1)
Kaj fremdiĝu al via memo, kaj detruu al vi la domon
Post tio venu, kaj kun amantoj, samhejmiĝu samhejmiĝu
Vian sinon, kiel la sinoj, tutpurigu je rankoroj
Poste por la amovino, pokaliĝu pokaliĝu
Vi devas tutanimiĝi, por indiĝi je animuloj
Se vi iras ebriulojn, ebriiĝu ebriiĝu
La orelringo de belulinoj, kunparolantiĝis ties vizaĝojn
Se vi sopiras tiujn orelojn, kaj vizaĝojn, ekperliĝu ekperliĝu
Se soris supren, spirito cia, pro fabelo dolĉa nia
Neniiĝu, kaj kiel amantoj, fabeliĝu fabeliĝu
Nun vi estas, tombnokte sombra, celu fariĝi gadr-nokte (2) gaja
Kaj kiel la gadro-nokto, vi spiritojn, loĝejiĝu loĝejiĝu (3)
Penso via iras ien, poste tiras vin al tie
Penson advancu, kaj sorteske, antaŭiĝu antaŭiĝu
Al ni la korojn, serure fermas, dezir’ kaj kapric’
Ŝlosiliĝu, la ŝlosilon dentetiĝu dentetiĝu
Kolumnon la ĝemantan, eksonigis Mostafa-lumo (4)
Ne malplias vi lignaĵon, ĝemantiĝu ĝemantiĝu
Vin Salomono aldiras: “Aŭskultu la birdolingvon
Vi kaptilas, birdfuĝigas, eknestiĝu eknestiĝu” (5)
Se amatino vizaĝon montris, je ŝi pleniĝu spegule
Kaj se al si hararon ŝi ovris, kombiliĝu kombiliĝu
Ĝis kiam ture nur dubranĉa, ĝis kiam peone mallongira
Ĝis kiam vi dame iras oblikve, sciuliĝu sciuliĝu (6)
Vi jam fordonis multajn dankaĵojn pro la amo, el havaĵoj
Forlasu havaĵojn, vin mem fordonu, dankaĵiĝu dankaĵiĝu
Iomtempe vi elementaris (7), por iom da tempo vi animalis
Iomon da tempo animeskiĝu, animuliĝu animuliĝu (8)
Ho parolulo (9), ĉesigu iri al pord’ kaj tegment’, flugu hejme (10)
Jam forlasu vi, parolon perlangan, senbuŝiĝu senbuŝiĝu
Esperantigis: Ahmad Reza Mamduhi
NOTOJ: 1.En la persa literaturo kaj mistikismo, freneziĝo signifas forlasi kalkulemon kaj zorgojn kaj for de ĉia
saĝo, nur tut-enamiĝi en la amaton, tiel kiel ankaŭ la falenoj dumnokte alflugas la kandelflamon kaj pro sia amego
al lumo, pretas ĉirkaŭflugi ĉeiĝante la flamon kaj eniri fajroflamon senzorge kaj … mortiĝonte. 2.Gadr-nokto aŭ
kadr-nokto, estas tre speciala nokto en Islamo, dum kiu ĉies deziroj ekrealiĝas sekve de sinceraj preĝoj tiunoktaj.
Prof. d-ro Italo Chiussi, en sia E-a traduko de La Nobla Korano, por gadrnoko utiligis la frazon: “la nokto de la
Dia dekreto”. 3.Laŭ La Nobla Korano (ĉapitro 97/verso 5), dum la gadrnokto la anĝeloj kaj la spirito venas
malsupren sur la teron, do la nokto enloĝigas ilin. 4.Mostafa estas unu el la nomoj de la islama profeto. Laŭ la
historio de lia vivo, li predikante kutimis apogi kontraŭ iu seka trunko de daktilpalmo. Poste, kiam oni faris
katedron por li, tiu trunko, foriĝinta de la profeto, komencis soni/ĝemi pro la ĉagreno, tial ĝi famiĝis je “la
ĝamanta kolumno”. 5.Laŭ La Nobla Korano (ĉapitro 27/ verso 17), Salomono diris: “Ho vi homoj! Al ni estis
instruita la lingvo de la birdoj, kaj al ni ĉio estas donita.” 6.Movmanieroj de ŝakpecoj estas metafore utiligitaj ĉi
tie: tiuj de turo, peono kaj damo, simbolas sklavecean, monotonan kaj rutinan vivmanieron, kio nur for(ges)igas
onin de si mem, kaj tiele baras al oni la sciuliĝon. 7.La elementaron, laü la antikvaj persoj, konsistigis la akvo,
vento, fajro kaj tero, t.e. senvivaj estaĵoj kontraste kun vivaj plantoj kaj animaloj.8.Komence vi estis senviva (t. e.
elementaro), poste fariĝis vivanta (animalo) kaj sekve vi iĝis simila al animo kaj trovis homan spiriton, nun provu
iĝi eĉ pli supreca, t.e. tutanimiĝu, animuliĝu! 9.Parolulo signifas homon, ĉar la homo estas la nura animalo kiu
povas paroli. 10.Ĝis kiam vi vane iras tien kaj tien serĉante veron? Fokusu vin mem, ĉio tieas.
N-ro: 5
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Irana poezio / ﺷﻌﺮ اﻳﺮاﻥﯽ

Unu Gazalo el Ŝams-Gazalaro far Rumi (Moŭlana)

Eble tiu ĉi gazalo estas la unua verko de Rumi, kiu eldoniĝas E-te. Certe la traduko ne malhavas
mankojn, ĉar unuflanke la tradukinto ne spertas en poezio kaj nur la amo al Moŭlana kaj la sopiro
prezenti lian vastegan mondo(vido)n al la samideanoj, tradukigis lin kaj aliflanke la Rumiaj verkoj
plenplenas de plursencaj kaj profundaj signifoj, kies traduko certe estas tasko malfacilega – se ne
malebla! Feliĉe la tre forta esprimivo kaj alta fleksebleco de Esperanto estis grandaj helpoj kaj kuraĝigoj
por la tradukinto. Ĉiuokaze proponoj kaj plibonigoj certe estas tre bonvenaj!

۵۰
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Sekvi la Majstron interrete
Nun ekzistas granda trezoro de verkoj pri
kaj en la Internacia Lingvo, sed por multaj
antaj kaj untaj Esperantistoj ne ekzistas
facila alirebleco al ĝi. Certe se facila kaj
malkara alirivo ebliĝu al la publiko,
Esperanto-komunumo ekkreskegos kaj
kvante kaj kvalite.
Senpaga alirebleco al la E-a literaturo en
la interreto havos pluraspektan rezultaron
por diversaj E-istoj kaj neE-istoj: de
ekstermondanoj, kiuj povus trovi fortan
motivon por eklerni la lingvon, tra jam Eistoj kiuj povus plifundigi sian konon kaj
scion pri la lingvo, ĝis la verkistoj, kiuj
ekdisponus grandegan inspir-fonton. Feliĉe
tia senpaga alirebleco al la E-aj materialoj
en la interreto – dankeg’ al nia diligenta
kolegaro – jam ne estas malmulta, sed, tion
endus plenumi en pli granda kiomo kaj pli
organizita kielo.

Senpaga prezentado de diversaj
verkoj pri kaj en Esperanto al la
publiko pere de interreto,
disvolvigos la movadon
konsiderinde.
Nun interreto disponigas la eblecon
preskaŭ senpage kaj prezenti kaj utiligi
intelektajn materialojn. Tion ni devus inde
ekspluati ĝiseble. Ĝis antaŭ la inventiĝo kaj
populariĝo de interreto, oni devis elspezi
multon por prezenti sian verkon al la
publiko, sed nun oni povas fari tion tre tre
malkare dank’ al la interretaj rimedoj.
Profesoro Luis Guillermo Restrepo
Rivas, specialisto kaj esploristo pri artefarita
intelekto, aŭtomata tradukado kaj robotiko
en Politeknika Universitato de Kolombio
kaj instruisto pri interreto, jam - kaj tre
adekvate- proponis senpagan kaj
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

Nia majstro, d-ro L.L. Zamenhof,
dediĉis sian vivatingaĵon, t.e.
Esperanton, al la homaro; ĉu ne
indus ke ankaŭ ni faru similon pri
niaj verkoj lia-lingvaj!? Kaj tiel
kontribui efike al la fina venko?
senkopirajtan disdonadon de la E-aj
lernolibroj kaj legolibroj pere de interreto
(Esperanto, n-ro 1155/1, Jan. 2003, p.11),
tamen, fakte la ĉefan motivon por la
eklernado mem de la lingvo - aŭ por ĝia
utiligado en praktiko - kaŭzus la facila kaj
senpaga alirebleco al vere utilaj materialoj
interesaj en ĉiuj terenoj, kiel beletro,
sciencoj,… en E-o. Tutklaras ke se oni povu
konvinki iun pri tio ke tion kion – kaj
espereble iam, tiom kiom – li/ŝi nun povas
atingi utiligante la anglan, li/ŝi povas
disponi ankaŭ pere de Esperanto, la motivo
por eklerni kaj utiligi nian lingvon fariĝas
multobla. Ĝangalo (www.gxangalo.com)
estas bona provo en tiu ĉi direkto.

١٣٨٢ ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﺰ

Profesoro L.G.R. Rivas jam - kaj
tre adekvate - proponis senpagan
kaj senkopirajtan disdonadon de la
E-aj lernolibroj kaj legolibroj pere
de interreto, tamen, fakte la ĉefan
motivon por eklernado mem de la
lingvo kaŭzus la senpaga alirebleco
al vere utilaj materialoj interesaj
en ĉiuj terenoj kiel beletro,
sciencoj, … en E-o.
samon aŭ similon faros la aliaj posedantoj
de la E-aj materialoj. Ekz-e, librojn aŭ
revuojn oni povas tiel disponigi al la
samideanaro - kaj al la ekstera mondo, se
temas pri nacilingvaj - almenaŭ post certa
tempo ekde ilia eldoniĝo, t.e. post jaro aŭ
pli – aŭ malpli!? Eĉ malnovaj fontoj povas
grave helpi al multaj, ekz-e al historiistoj,
verkistoj, eseistoj k.t.p., kiuj alie, tre
malfacile – se fakte eble - povus atingi al sia
serĉato.

Eblege la plej granda movad-informa
fonto estas revuo Esperanto; certe se UEA
metu ĝiajn pasintajn n-rojn sur la interreto,

Dum en multaj evoluintaj landoj,
oni povas unu-monate perlabori
sufiĉe por aĉeti novan aŭtomobilon,
en tre multaj evoluantaj landoj la
monata salajro de plejmulto ne
sufiĉas por aĉeti la Novan PIVon
aŭ eĉ tre malpli karajn librojn!

Movade / ﺝﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻥﺘﻮ

Kiel guteto, ni kontribuos al tio, pere de
prezentado de la kompleta enhavo de nia
revuo, Irana Esperantisto, en la interreton
kaj senpaga alireblo al ĝi por la publiko
(www.sabzandishan.com). Ni esperas ke

eĉ kune kun bona tekst-serĉilo por ili, tio
kaj kaŭzos altan ondon de kreado de novaj
analizoj kaj eseoj kiuj vigligus la movadon,
kaj estos inda ekz-o por aliaj fari la samon.
Ja, ĉiam troviĝas tute pagivaj homoj – ĉu en
evoluintaj ĉu en evoluantaj landoj - kiuj
volonte pagus por tiaj servoj kaj eĉ donacus
ekstran sumon por subteni tiajn agadojn.

Eta ŝanĝo strategie, se bone
kalkulita, povas kaŭzi egan efikon
nekalkuleblan sur la progresritmon
de la movado - nun interreto
disponigas al ni bonan okazon ĉirilate.

Angla-Esperanta-Hungara etVortaro pri Lingvo
kaj Komunikado Aperis

Ilona Koutny: Angla-Esperanta-Hungara etVortaro pri Lingvo
kaj Komunikado. Kun ekzercoj. Poznan: ProDruk. 126 p. B6 formato.
9,90 eŭro. La libron eblas mendi ĉe UEA, FEL kaj ĉe la aŭtoro. La
ĉapitro pri "lingvoj kaj lingvistiko" disponigas la bazajn nociojn rilatajn
al lingvoj, gramatiko kaj diversaj terenoj de lingvistiko, kiujn oni
bezonas, se oni lernas kaj interesiĝas pri lingvoj. La listo de ĉ.250
lingvoj estas nur elekto el la pli vaste uzataj kaj konataj. En la dua
ĉapitro pri "komunikado praktike" kolektiĝis parolturnoj de la ĉiutaga
komunikado, kiu abundas je frazeologiaĵoj kaj tre varias de lando al
lando, sed en Esperanto nur malmultaj fiksiĝis. Esperanto funkcias kiel
interkultura komparilo inter la du etnaj lingvoj.
La Angla-Esperanta-Hungara laŭtema etvortaro plene trafas vian
celon, se vi volas lerni lingvon (ĉefe en progresa nivelo) kaj
ekzameniĝi, aŭ se vi volas paroli kaj skribi pri iu temo kun riĉa
vortprovizo. La ĉ. 1200 vortoj kaj esprimoj en la unuopaj temoj estas
ordigitaj sub ofte-uzataj kapvortoj laŭ la praktikaj bezonoj de
lingvouzo. Ilia speciala lingva bildo de la mondo vokas al plua
migrado. Fine, kelkaj leksikaj kaj komunikaj ekzercoj helpas la
prilaboron de la temoj.
Dua en la serio de CELTRAFO, laŭtemaj etvortaroj estas: Lingvo kaj
Komunikado. La unua volumo: Lernado kaj laboro aperis en 2002, ĝi
ankoraŭ mendeblas. D-ino Ilona Koutny, estas membro de AdE kaj
gvidanto de Interlingvistikaj Studoj, Universitato Adam Mickiewicz
Miedzychodzka 5, PL-60-371 Poznan,T: +48-61 829-27-09,
Sekretariejo: 829-27-01, Fakso: +48-61 829-27-00 (sekretariejo)
!ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﺪودی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
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Floroj el "La Florejo" de Sadio
Ŝejĥ Moslehoddin Sadio Ŝirazi rekonita
kiel Sadio, estas unu el la plej famaj iranaj
antikvaj poetoj kiu vivis antaŭ 800 jaroj en
Ŝirazo. Oni konas lin kiel la majstron de
persaj prozo kaj poemo. Li havas fortan
influon sur la persan literaturon.
"Golestan" (la persa vorto por florejo)
estas lia plej fama libro kiu plenas je
rakontoj kaj admonoj. En ĉi tiu nova
rubriko, estos prezentataj al vi fragmentoj
el tiu libro tradukitaj al Esperanto.

Rakonto
La mosko estas tio kio mem odoras; ne tio
pri kio parfumisto oratoras. La saĝulo
similas al parfum-botelo, silenta kaj artohava; sed la malsaĝulo similas al milita
tamburo, malsilenta kaj kava.
Saĝulon inter malsaĝuloj
Ĝuste similigis pensuloj
Al belulino inter blinduloj
Korano hejme de sendiuloj
Tradukis: d-ro Kejhan Sajjadpur

Portreto de Sadio (1184-1218)

Rakonto
Foje vojaĝis mastro kun sia sklavo per
ŝipo. La sklavo neniam estis vidinta ŝipojn.
Tial li maltrankviliĝis kaj tedis la popolon,
kiu vojaĝis kune. Li senĉese paŝadis en la
ŝipo ĝemante. En la ŝipo sidante saĝulo siageste diris ĵetu la sklavon en la maron!
La sklavo ne scipovis naĝi. Estis tre malbona
situacio. Li klopodis atingi la ŝipon, sed
vane. Li anhelis kaj ekkriis: Helpu, savu
min! La sklavo preskaû estis droninta, la
saĝulo gestis:“Savu lin!”
Poste la sklavo sidis en la ŝipo trankvile
sen tedo. Oni demandis la saĝulon, pri la
kialo. La saĝulo respondis ridete: Estis
necese ĵeti lin en la maron por ke li sciu la
valoron de la ŝipo.
Tradukis:
d-ro H. Raŝidi,Torbat-e Ĝamo (Irano/Afganio)

N-ro: 5 Aŭtuno 2003
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Verkita de (d-ino) Ŝirin Ahmad-Nia

Tio tiel strange sonis al li. Li demandis ŝin:
-Tiel rapide geedziĝi?
Ŝi jam estis dirinta al li:
Mi trovas vin sufiĉe bona! Pri viaj boneco
kaj meritoj, mi ne dubas. Do, kial ne agi
rilate al la svatado de mi. Venu por paroli
kun miaj gepatroj. Kial perdi la tempon! Ĉu
vi dubas pri mia amo al vi?
Kaj li miris. Ili nur ĉirkaŭ du-monatojn
konis unu la alian. Ja, ŝi estis sufiĉe bela,
tia kaj tia. Li serioze pensis pri sia rilato
kun ŝi. Li kompreneble dezirus havigi al si
edzinon kiel ŝin, tamen por
atingi al tiu grava decido, tio
estas, geedziĝo, li ankoraŭ
bezonis pli da tempo. Li
pensis: -‘Se temus pri aĉetado
de aŭtomobilo, aŭ domo, mi
ne tiom hezitus. Sed, temas
pri dum-viva kunulino, kaj
estonta patrino de miaj
gefiloj. Neniel decas hasti. Ni
devas pasigi pli da tempo unu
kun la alia kaj sperti nian
kunestadon dum diversaj okazoj. Ni devas
en trankvileco interparoli pri niaj
pensmanieroj, idealoj, ŝatataĵoj kaj
malŝatataĵoj. Mi kredas ke reala vivo multe
foras de la revaj bildoj, kiujn ofte la
gejunuloj antaŭ la geedziĝo bildigas al si.
Necesus almenaŭ iom pli klarvide antaŭenpaŝi. Alie, geedziĝo baziĝus sur nura ŝanco!
Li estis embarasita. Lia ŝi-o ne povis atendi,
aŭ ne volis. Ŝi kiel tradicie edukita irana
junulino supozis: - “Ne estas dece longtempe vidiĝi kun junulo, sen baldaŭa
fianĉiniĝo, aŭ edziniĝo al li. Oni pri-klaĉos
pri mi. Eble post multaj monatoj de
amikeco, li plu ne amos kaj forlasos min.
Tiam li estante viro, facile povos komenci

novan rilaton kun alia fraŭlino, sed pri mi
temos pri perdo de bona edzo, kaj ankaŭ fifamiĝo. Oni dirus, ĉiu-tage ŝi trovas novan
amikon!” Do, ŝi diris al li:
- Nia rilato ne povas longe daŭri ĉi tiel. Vi
devas rapide decidi. Aŭ vi amas min kaj ekagos rilate al nia geedziĝo, aŭ plu vi ne
vidos min.
Li estis irana junulo, kiu pasigis multajn
jarojn eksterlande en okcidenta lando. Eble
se li ne jam vivis tiom da jaroj ekster-irane,
tiuj paroloj de lia amatino tute ne ŝajnus
strangaj al li. Nu, efektive la
pli-multo de la junuloj lialande sam-tiel geedziĝas, tre
frue kaj ofte kun nur surfaca
reciproka kono. Tio estas
normala tiulande. Sed li
spertis alimanieran konduton
de gejunuloj en alia lando.
Tie ili povis tute libere kaj tre
intime geamikiĝi. Pasigi
longan tempon kune sen
interveno de la gepatroj, kaj
esti tute indiferentaj pri la pensmaniero de
la ĉirkaŭuloj. Ili povis kunvivadi eĉ sen
geedziĝo, sed en lia lando, ĝenerale, eĉ
simpla amika rilato de gejunuloj devus esti
kontrolata kaj prizorgata de gepatroj kaj
okaze de malpermsoj, la rilato okazus nur
kaŝe kaj sekrete kun multaj problemoj. Tie
do la gejunula kontakto ofte kondukiĝis al
geedziĝo, alie la bona reputacio de la
fraŭlino kaj tiu de ŝia familio endanĝeriĝus.
Jen, kion li povus fari? Ĉu cedi al la trudaj
kondiĉoj sia-landaj, tio estas, preskaŭ blinde
decidi pri sia futuro esperante ke li bonŝancos rilate al ŝi, aŭ tute forlasi la ideon kaj
turniĝi al la lando, kie pensmaniero de
popolo pli harmonias al la lia? 

N-ro: 5
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Geedziĝo aŭ fuĝo
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Nobela Pac-premio por

Irana Virino
Ŝirin Ebadi, la Unua Islamanino Gajninta Nobel-PacPremion en la Mondo
Jen la traduko de deklaracio de Nobel-komitato citita el la oficiala TTT-ejo (en la norvega kaj
angla): http://www.nobel.se/peace/laureates/2003/press.html
La traduko aperis: http://donh.best.vwh.net/Esperanto/nobel_2003.html

NOBEL-KOMITATO
La Nobela Pac-premio 2003

۴۵
12

La norvega Nobel-komitato decidis aljuĝi La
Nobelan Pacpremion por 2003 al Ŝirin Ebadi pro
ŝiaj klopodoj por demokratio kaj homaj rajtoj. Ŝi
fokusis precipe sur la batalon por la rajtoj de virinoj
kaj infanoj.
Kiel advokato, juĝisto, lekciisto, verkisto kaj
aktivulo, ŝi eldiris sian parolon klare kaj forte en sia
lando, Irano, kaj multe pli foren trans ĝiajn
landlimojn. Ŝi stariĝis kiel adekvata
profesiulo, kuraĝa persono, kaj neniam priatentis la
minacojn kontrau sia sekureco.
Ŝia ĉefa areno estas la luktado por bazaj homaj
rajtoj, kaj tio ke neniu socio meritas esti nomita
civilizita krom se la rajtoj de virinoj kaj infanoj estas
respektataj tie. En epoko de perforto, ŝi konstante
subtenis senperforton. Estas fundamenta al ŝi la
opinio ke la supera politika potenco
en komunumo devas baziĝi sur demokratiaj
elektadoj. Ŝi preferas informadon kaj dialogon kiel la
plej bonajn vojojn por ŝanĝi sintenojn kaj solvi
konflikton.
Ŝirin Ebadi
Ebadi estas konscia Islamano. Ŝi vidas ne konflikton
inter Islamo kaj fundamentaj homaj rajtoj. Laŭ ŝi tio
estas grava ke la dialogo inter la diversaj kulturoj kaj religioj de la mondo davas preni al si kiel deirpunkton, siajn komunajn valorojn. Estas plezuro por la Norvega Nobel-Komitato aljuĝi la PacPremion al virino kiu estas parto de la islama mondo, kio povas esti fiera pri ŝi - kune kun ĉiuj kiuj
batalas por homaj rajtoj kie ajn ili vivas.
Dum la lastaj jardekoj, demokratio kaj homaj rajtoj antaŭeniris en diversaj mondopartoj. Per siaj
dis-aljuĝoj de la Nobela Pacpremio, la Norvega Nobel-Komitato provis rapidigi tiun ĉi procedon.
Ni esperas ke la irana popolo ĝojiĝos pro tio, ke por la unua fojo en la historio unu el iliaj
civitanoj estas aljuĝita la Nobelan PacPremion, kaj ni esperas ke la Premio estos inspirado por ĉiuj
kiuj batalas por homaj rajtoj kaj demokratio en ŝia lando, en la islama mondo, kaj en ĉiuj landoj kie
la batalo por homaj rajtoj bezonas inspiradon kaj subtenon.
Oslo, la 10an de Oktobro 2003.

N-ro: 5 Aŭtuno 2003
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Speciale / وﻳﮋﻩ

La Unua
Nobelo
por Irano
Foto: Ĵurnalo “Ŝarg” 11 10 2003

Ŝirin Ebadi, la Unua Nobel-PacPremiito el Irano

Jen Esperanta traduko de partoj de biografio de Ŝirin Ebadi, la gajnintino de ĉijara NobelPacpremio, laŭ la TTTejo de Nobelo, en la norvega kaj angla (alirebla sur:
http://www.nobel.se/peace/laureates/2003/ebadi-bio.html):

LA NORVEGA NOBEL-KOMITATO

Biografio
ŜIRIN EBADI

۴۴

Ŝirin Ebadi, La Irana advokato kaj aktivulo por homaj rajtoj, naskiĝis en 1947. Ŝi ricevis
licencion pri juro de la Universitato de Tehrano. Dum la jaroj 1975-79 ŝi servis kiel prezidento de la
urba tribunalo de Tehrano, estante unu el la unuaj juĝistinoj en Irano. Post la revolucio en 1979 ŝi
estis devigita eksiĝi. Ŝi nun laboras kiel advokato kaj ankaŭ instruas ĉe la Universitato de Tehrano.
Kaj en siaj esploroj kaj kiel aktivulo, ŝi estas konata pro antaŭenigo de pacaj, demokratiaj solvoj
al gravaj problemoj en socio. Ŝi aktive partoprenas en publikaj debatoj kaj estas konata kaj admirata
per la ĝenerala publiko en sia lando por la defendado antaŭ la tribunalo por viktimoj de atako de la
konservativa frakcio kontraŭ libera parolado kaj politika libereco.
Ebadi reprezentas Reformitan Islamon, kaj argumentas por nova interpretado de islama juro kio
estas harmonia kun bazaj homaj rajtoj kiel demokratio, egaleco antaŭ la leĝo, religia libereco kaj
libera parolado.
Ebadi estas aktivulo por rifuĝintaj rajtoj, kune kun tiuj de virinoj kaj infanoj. Ŝi estas la fondinto
kaj gvidanto de la Asocio por Subtenado de la Infanaj Rajtoj en Irano. Ebadi verkis kelkajn
akademiajn librojn kaj artikolojn fokusintaj sur homaj rajtoj. Inter ŝiaj libroj kiuj tradukiĝis
anglalingven estas La Rajtoj de la Infano, Esploro de Juraj Aspektoj de Infanaj Rajtoj en Irano
(Teherano, 1994), eldonita kun subteno de UNICEF, kaj Historio kaj Dokumentaro de Homaj
Rajtoj en Irano ( NovJorko, 2000).
Kiel advokato, ŝi envolviĝis pri kelkaj disputigaj politikaj kazoj. Ŝi estis la advokato de la
familioj de la verkistoj kaj intelektuloj kiuj estis viktimoj de la seriaj murdoj en 1999-2000. Ŝi
laboris aktive - kaj sukcese – por malkaŝi la ĉefulojn malantaŭ la atako kontraŭ la studentoj ĉe
Universitato de Tehrano en 1999 kie kelkaj studentoj mortiĝis. Rezulte, Ebadi estis malliberigita en
multaj okazoj.
Kun Islamo kiel sia deirpunkto, Ebadi kampanjas por pacaj solvoj al sociaj problemoj, kaj
antaŭenigas novan pensmanieron pri islamaj terminoj. Ŝi montris grandan personan kuraĝon kiel
advokato defendanta individuojn kaj grupojn kiuj fariĝis viktimoj de potenca politika kaj jura
sistemo kio estas leĝigita tra nehumana interpretado de Islamo. Ebadi montris sian volon kaj
kapablon kunlabori kun reprezentantoj de kaj sekularaj kaj religiaj opinioj. Oslo, 10 Oktobro 2003
N-ro: 5
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La Lasta Vorto: Ŝirin Ebadi

Demokratio kaj Islamo
Far: Marie Valla
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Numero de 11-a de Okt. Ĝis la lasta semajno,
Nobel-Pacpremia laŭreato Ŝirin Ebadi, 56-jaraĝa,
estis apenaŭ konata figuro ekster sia patrio. Sed en
Irano, Ebadi fariĝis fame konata kiel senlaca
defendanto de malfortuloj, kaj simbolo de paca
rezistado. Ŝi estis juĝisto ĝis la 1979-a revolucio,
kiam ĝi ekskluzivis virinojn el la juĝistaro kaj ŝi
ekreprezentis nombron da alt-profilaj
reĝimkritikuloj, dediĉanta sian vivo al la simpla
ideo, ke Islamo kaj homaj rajtoj ne estas
neakordigeblaj. Fine, tamen, Ebadi-a laboro ankaŭ
alterigis ŝin trans la leĝon. En 2000 la eksjuĝistino
estis arestita kaj akuzita pro disdonado de
surbendigita konfeso de privatmilicano envolvita
pri perforto kontraŭ reformistoj. La tribunalo
kondamnis ŝin al 15 monatoj en prizono kaj
malpermesis ŝin praktiki juron por kvin jaroj.
Fine, ŝia kondamniĝo nuligiĝis. Lastan semajnon
la kampanjanta advokato fariĝis monde fama, kaj
eĉ gvidantoj de irana registaro estis devigitaj eldiri
malvarmetajn publikajn gratulojn. Ebadi estis
survoje al la pariza flughaveno por kapti aviadilon
reen al Tehrano kiam ŝi aŭdis de la radio ke ŝi
gajnis la Pac-premion de Nobelo. Ebadi, kiu estis
en Francio por parola batalo, estis ŝokita kiel ĉiuj.
La sekvantan matenon ŝi sidis kun NEWSWEEKa Marie Valla priparoli la situacion en Irano kaj
kiel la premio povus helpi al ĝia ŝanĝado. Jen
eltiraĵoj:
VALLA: Ĉu ĉi tio estas turnopunkto por
demokratio en Irano?
EBADI: Mi esperas jes. Mi ĉiam agadis kadre de
la leĝo; mi neniam faris ion kio estis kontraŭleĝa.
Mi subtenas pacajn protestojn. Sed kiam aferoj
problemiĝas mi estas tie por defendi la viktimojn,
senpage. En 1999 kiam la studento-dormejoj estis
atakitaj, mi defendis unu familion de viktimoj
antaŭ la tribunalo kaj tio gvidis min en prizonon.
Do mi esperas, ke ĉi tiu premio donos al
subtenantoj de homaj rajtoj en Irano la kuraĝon
kaj la energion por daŭrigi. Efektive, la plej
granda profito de tiu ĉi premio estas tio ke
montras ankoraŭ tio estas ebla ke oni restu en
Irano kaj laboru por la antaŭenigado de la homaj
rajtoj tie.
Ĉu vi pensas ke la reĝimo en Irano povas reformi
sin aŭ ĝi estas senmoviĝinta en senespera
senelirejo inter la reformistoj kaj la malnova
gardo?
Mi kredas ke ankoraŭ eblas ke oni alportu
reformon al la reĝimo, sed nun estas la tempo por
ekago kaj ankaŭ pragmata penso. Eĉ en Irano, kie
ne estis iu grava reformo, la nombro de homoj kiuj
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subtenas reformon pliiĝis. Tio donas al mi esperon
ke ĝi fine iam okazos.
Vi dum longa tempo argumentis ke homaj rajtoj
povas ekzisti en islama respubliko. Kiel vi povas
klarigi la nunan situacion en islamaj landoj
tutmonde?
Ne estas kontraŭdiro inter islama respubliko,
Islamo kaj homaj rajtoj. Se en multaj islamaj
landoj homaj rajtoj estas malobeataj, ties kaŭzo
estas malĝusta interpretado de Islamo. Ĉion kion
mi provis fari en la lastaj 20 jaroj estis por pruvi
tion, ke per alia interpretado de Islamo estus eble
enkonduki demokration al islamaj landoj. Ni
bezonas interpretadon de Islamo, kiu lasas multe
pli da spaco por virinoj ekagi. Ni bezonas Islamon
kiu estas kongrua kun demokratio kaj respektemas
la individuajn rajtojn.
Vi ne kovris vian kapon per la heĝabo , aŭ vualo,
ĉe la gazetara konferenco. Ĉu vi volis eldiri ion
tiel?
Ene de Irano, virinoj estas postulitaj per leĝo
surmeti la heĝabon do mi surmetas ĝin tie. Sed
kiel mi menciis, mi kredas tion, ke per pli
progresema interpretado de Islamo ni povas ŝanĝi
tion ĉi. Mi kredas ke tio dependas de individuaj
virinoj decidi ĉu ili volas surmeti la heĝabon , aŭ
ne.
Kion vi pensas ke okazos kiam vi reiros al Irano?
Ĉu vi estas angora pri via sekureco kaj via
estonto?
Ĉio okazis tiel rapide ke mi vere eĉ ne havis
tempon por pripensi ĝin. Mi neniom timas kaj mi
ne gravigas tiel multe pri tio ke kio okazos al mi.
Mi reiros al Irano ĉar mi estas iranano kaj mi
deziras morti en mia lando. Mi diru ion al vi:
imagu ke vi estas hejme kaj via patrino estas
malsana maljunulino, dum via najbaro ĵus apud
via domo havas pli junan kaj pli viglan patrinon.
Ankoraŭ, vi restos kun via malsana maljuna
patrino ĉar ŝi estas via patrino. Kiam mi estas en
Parizo, kie dank' al la Franca Revolucio homoj
havas ĉiujn rajtojn, kompreneble mi ĝuas tion kaj
mi estas gaja. Sed ĝi ne estas mia hejmo.
Kio estas via espero por la estonteco de Irano?
Mi esperas, ke junaj irananoj povas iri pluen ol
mi. Mia generacio havis nemultajn rimedojn por
teni sin informitaj. Kiam mi estis juna ni havis nek
komputilojn nek la Interreton. Nia nura fonto de
informoj estis malgranda biblioteko de la
universitato. Do mi esperas, ke hodiaŭaj gejunuloj
povas agadi multe pli kaj fari multe pli bone por
nia lando ol mi.
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Esperantistaj Mesaĝoj al
Jen parto de mesaĝoj kiujn ni ricevis de eksterlandaj gesamideanoj al/pri Ŝirin Ebadi.
Dankon al ili, gratulon al ŝi !
Estimata sinjorino Shirin Ebadi,
Mi kredas, ke en ĉi tiuj tagoj vi ricevas tiom da
mesaĝoj, ke vi ne povas atenti ĉiujn kaj ĉefe ne tiujn
en strangaj lingvoj.
Ĉi tiu mesaĝo en la internacia lingvo Esperanto
celas nur gratuli vin okaze de la transdono al vi de la
premio Nobel pri paco. Bonvolu konsideri, ke
parolantoj de la internacia lingvo daŭre havas la celon
krei kondiĉojn por pacaj interrilatoj inter la popoloj,
kaj por certigi al parolantoj de ĉiu lingvo, granda kaj
malgranda, la respekton de la lingvaj homaj rajtoj.
En tiu senco ni tute komprenas viajn klopodojn.
Bonvolu akcepti plej sincerajn bondezirojn.
Renato Corsetti
Prezidanto de Universala Esperanto-Asocio
Estimataj gesamideanoj,
Brazila Esperanto-Ligo esprimas gratulon pro la
bela venko de la monda paco, rilate al Paca
Nobelpremio gajnita de SHIRIN EBADI.
Certe, tiu ekzemplo elmontras al ĉiuj
mondcivitanoj, kiuj vere amas la pacon kaj respektas
la homrajtojn, ke estas ĉiam eble plibonigi nian
planedon !
Elkore kaj varme salutas vin,
D-ro Lucio de Almeida Castro
BEL-Prezidanto (Brazilo)
Karaj gesamideanoj!
El Kostariko, mi esprimas mian ĝojon pro tio ke la
Nobel-Akademio elektis Shirin Ebadi-on por la ĉijara premio. Kiel esperantisto kaj mondcivitano ĉio,
kio okazas en Irano interesas min, precipe pri aferoj
koncernantaj homajn rajtojn. La rajton de la irana
popolo difini siajn vivmanierojn, sen ekstera
enmiksiĝo, kaj la rajton de siaj virinoj esti
konsiderataj plenaj homoj, mi subtenas.
Miajn bondezirojn por la irana popolo ankaŭ!
Hugo Mora tikoguau@yahoo.com (Kostariko)
Elkorajn gratulojn kaj dankojn al sinjorino Shirin
EBADI. Ŝia persistemo redonis kuraĝon al ĉiuj kiuj
batalas por justa celo.
Hélène FALK
Esperantista Brusela Grupo (Belgio)
Kun grandega ĝojo aŭdis ni, mia edzino kaj mi,
pere de televido, pri Ŝirin Ebadi, al kiu ĵus estis
atribuita la mondfama pacpremio Nobel.
Ĉar ni ja scias, kiel aktiva ŝi estas por la homrajtoj en
Irano, kaj aparte por la rajtoj de la virinoj kaj de la
infanoj, ni petas vin tutkore gratuli al ŝi tutsincere.
Dank' al agadoj kiel la ŝiaj, la socia ekvilibro de la
mondo fariĝas pli kaj pli atingebla kaj reala: tial, ni
dankas multe al ŝi, esprimante al ŝi nian simpation !
Hervé Mougin herve.mougin1@libertysurf.fr
(Francio)
Mi franca esperantistino,estas feliĉa ke virino gajnis
Nobelan Premion. Tio pruvas egalecon de la du
seksoj kiun certaj gentoj forpuŝas.Gratulojn, dankon
nome de ĉiuj virinoj kiuj batalas por virinaj rajtoj, al

tiu sinjorino.
Jocelyne Monneret (emerita instruistino), St Rémy
(Francio)
Estimataj,
Nome de nia loka klubo Charente Esperanto, kaj de
nia regiona asocio Esperanto Poitou-Charentes
(Francio), ni varme gratulas la premiiton de la Nobelpremio pri paco Ŝirin Ebadi, kaj ni esperas, ke tiu
premio estos favora al ĉiuj irananoj kaj al ĉiuj pacbatalantoj.
Kore, Marie-France Conde Rey, (Francio)
Estimataj Iranaj samideanoj
Mi gratulas al vi pro la aktivisto Ŝirin Ebadi, kiu la
pacpremion Nobel estas ĵus atribuita.
En japanio ni ne povas havi informon multe pri
sociala situacio de Irano.
Ĉar kiel vi scias, novaĵ-agentejoj de mondo estas
monopolita de okcidentaj eŭropaj kaj usonaj
kompanioj. Ili elektas la novaĵojn, kaj plie japana
novaĵ-agentejo elektas de ili. Tiamaniere, kiam la
novaĵoj atingas antaŭ ni, ili estis elektitaj laŭ
vidpunkto de partaj homoj. Se via asocio publikigus
specialan tekston en esperanto pri ĉi tiu aktivisto kaj
la movado, ni volonte legos ĝin. Mi esperas, ke
Esperanto funkcius kiel pontlingvo por popolo.
Amike, Viola M Ando (Kanazawa, Japanio)
Saluton karaj geamikoj!
Pere de la la iranaj Esperanto-asocioj, mi ŝatus
korege gratuli s-inon Ŝirin Ebadi! Eĉ en la
malproksima Belgio, ni aŭdis pri ŝia laboro por
plibonigi la situacion de la virinoj kaj la infanoj en
via lando. Nome de la Esperanto-grupo "La Konko"
el la belga urbo Oostende,
Else HUISSEUNE, Prezidantino, (Belgio)
Saluton
Mi ĵus scias ke la Nobel-premio pri Paco de 2003
iris al irananino kaj tre gratulas al vi!
thekra@zipmail.com.br (Brazilo)
Salutojn al Ges-noj de Irano:
Ke la Paco-Nobel premiitino ŜIRIN EBADI estu
nova okazo por ni ĉiuj senĉese labori por la homaj
rajtoj de inoj kaj infanoj en la tuta mondo.
Ro.Sartor (Buenos Aires, Argentino)
Ŝirin Ebadi, al kiu la pacpremio Nobel estas ĵus
atribuita, estas muzulmana irananino, kiu aktivas por
la homrajtoj en sia lando, kaj aparte de la rajtoj de la
virino kaj de la infano.
Tio estas signifa paŝo por ĉiuj virinoj, sen kiuj la
socia ekvilibro de la mondo estas neatingebla.
Certe valorus ke ĉiuj esperantistoj, kaj precipe
esperantistaj virinoj, pere de siaj iranaj geamikoj kaj
konatoj en Irano, aŭ de la iranaj Esperanto-asocioj,
esprimu sian simpation kaj dankon al Ŝirin Ebadi pro
ŝia laboro, ke ili gratulu ŝin.
esperanto@fibertel.com.ar (Argentino)
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Kelkaj aspektoj de vortludoj kaj luda komunikado en Esperanto

Aleksandro S. Melnikov
La suba artikolo estas bazita sur la baldaŭ aperonta pli ol 200-paĝa libro “Vortludoj kaj luda
komunikado en Esperanto: lingvaj premisoj, tipoj, specifeco kaj antologieto” de Aleksandro
S. Melnikov. Ni kore dankas lin pro la kontribuaĵo al nia revuo.
La Red.
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Nia artikolo estas dediĉita al tio, kion
Sigmund Freud (1856-1939) nomis la plej
multnombra kaj ‘ĉipa’ spritaĵ-grupo sed la
aŭtoro de duonmilpaĝa studego pri ĉi-temo, V.
Sannikov, epitetis alie: ‘kaj bonega instruisto
pri belvortumado, kaj amuza kunparolanto, kaj
granda
konsolisto-psikoterapeŭto’
(1)
[Sannikov-1: 26-27, 514] – al vortludo (2) kaj
luda komunikado (3) (LK) aŭ lingva ludo
(LL) ĝenerale.
Laŭ Freud, lingva ŝerco kontentigas interalie
homan agresemon kaj obscenemon, kutime
subprematajn de kulturo (4). La funkcio de la
ludaĵo estas ĉi-kaze maski la obscenaĵon je io
deca por superi la cenzuron de kulturo. LL
‘dolĉumas’ ankaŭ didaktikemon kaj
moralemon: io instrueca kaj delonge konata
dank’al LL ekhavas tute freŝan aspekton kaj per
tio pli fortan efikon, iam eĉ filozofian
sentencecon. Ĝi kamuflas kaj mildigas
malĝentilecon kaj vulgarecon (ekzemple, en
ironio). Eĉ ŝajne absurda spritaĵo ludas sian
rolon. Laŭ Freud, ĝi estas ‘siaspeca ribelo
kontraŭ la tiraneco de la menso. Ni konsideru,
cetere, ke en ĉiuj sferoj de sia vivo homo
strebas ian ordecon (do, malliberecon) kaj
samtempe liberecon. Kiel ekzemplo de la lasta
povus esti menciitaj diversspecaj preskaŭ
senbridaj karnavaloj, festoj ks., kie oni rajtas
neglekti kutimajn normojn kaj malpermesojn.
Io simila validas pri LL – ĝi estas siaspeca
lingva karnavalo, sekve, ‘velura ribelo’ (ĉar
sensanga, milda) kontraŭ la potenco kaj postuloj
de Lingvo (5). Krome, kaj ŝerco-produktanto
kaj -konsumanto ĝuas ne nur la ribelon, sed
ankaŭ sian kreivon/komprenivon – do, sian
intelektan bonstatecon kaj, iam eble, superecon
al la protagonistoj de lingvaj ŝercoj [kp.
Sannikov-1: 27, 29, 30].
Ofte oni konsideras Esperanton malsupera al
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

etnaj/naciaj lingvoj. Ankaŭ sfere de vortludoj.
Tial ĉi-studete ni traktu nur unu aspekton de tiu
vasta fenomeno. Ni analizu tipojn de distingoj
inter la vortoj aplikataj por vortludoj kaj ŝercoj
en la rusa kompare kun Esperanto.
En ruslingvaj VL-j oni ofte koliziigas por estigi
humuran efekton:
Rektan kaj figuran sencojn de vortoj. La samo
ekzistas en Eo: – Panjo, ĉu estas vere, ke la
anĝeloj havas flugilojn? – Jes. – Ili do povas
flugi. – Certe. – Ĉu ankaŭ nia servistino povas
flugi? – Kial tia demando? – Hieraŭ paĉjo kisis
ŝin kaj nomis ŝin ‘anĝelo mia’. – Ŝi forflugos
morgaŭ matene (koliziigo de la rekta senco
‘flugi’ kaj figura – ‘rapide for-moviĝi’) [Kruko:
110]; – Ĉu vi diros al mi, kiu estas la vojo al la
malliberejo? – Volonte. Ĉu vi vidas jen unu
sinjoron! Nu, forprenu de li la poŝhorloĝon kaj
oni kondukos vin en la malliberejon [la du
sencoj de ‘vojo’: rekta – ‘plej taŭga irejo, uzata
inter du lokoj’ kaj figura – ‘agmaniero, rimedo,
por aliri al io celata’) [Ossaka: 11].
Propranoman kaj ĝeneralan vortojn. La samo
ekzistas ankaŭ en Eo: Jes, mi komprenas: Tage
(antaŭnomo de reala homo – A.M.) Erlander
estas la ĉefministro de Svedujo... Tage (en la
hela tempo de diurno – A.M.) li estas Erlander.
Sed kiu li estas nokte? [koko krias: 146/147];
Iam li komprenis ke en informado ne helpas
Lapenna sed la peno [Esp-Aktuell: 1998, 6,
21]; [pri Boulton, vicestro de instruista
seminario en Hexham] Talent’ penetra, riĉa,
formodresa / Eks-amon sondas ne per
Hexhametro (‘hibrido’ de heksametro kaj
Hexham – A.M.) [LNLR 1961, 33, 96].
Terminecan kaj ĝeneraluzan signifon de
vortoj: – Rakontu al mi ion pri la familio
(termino – A.M.) de la orkideoj. – Pardonu,
fraŭlino, sed mia patrino ne permesas al mi
klaĉi pri aliaj familioj (ĝeneraluza signifo –
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kiu tiam estis forveturonta, diris al la
ĵusveninto: ‘Mi povas donaci al vi miajn
pantalonojn.’ – ‘Dankon, sed mi ne bezonas.’ –
‘Prenu. Tutegale ili estas por mi superfluaj, ĉar
mi ja hodiaŭ forveturos’. - ‘Kial do vi ne
kunprenus ilin kaj uzus aliloke’. - ‘Sed ili ne
uzeblas aliloke’ ktp. Evidentiĝis, ke en tiu
SEJTo la manĝado eblis laŭ specialaj kuponoj,
kiuj ricevis ŝercan nomon ‘pan-talonoj’ el la
rusa‘талон’ (‘talon'’)(6), kio signifas kuponon.
Firmiĝu, homoj - baldaŭ LETO! [retmesaĝo de
A. Ananjin-Grigorjevskij]. Priluditaj: la rusa
‘лето (leto)’, kiu ekvivalentas al la E-a
‘somero’ kaj la E-a siglo ‘LETO’ el ‘Libera
Esperanto-Tendaro’.
Do, ni vidas, ke ne ekzistas premisoj por luda
komunikado, kiuj ĉeestas en la rusa lingvo sed
ne eblas en Esperanto.
Iom pri luda komunikado bazita sur paronimio
Paronimio estas lingva fenomeno, kiu konsistas
en tio, ke ekzistas vortoj, kiuj tre similas forme,
sed malsimilas enhave (ekzemple: balo – bolo).
Tiajn vortojn oni nomas paronimoj. Ili estas
oftege uzataj en esperantlingvaj vortludoj kaj
LK ĝenerale.
Vortkvanta konsisto de la priludataj paronimoj
En nia materialo troveblas paronimoj, kies
unuoj estas klasifikeblaj jene.
1. Unu aparta vorto – alia(j) aparta(j)
vorto(j).
Ekzemploj: Kion vi ĉi tie faras? – Mi menuas
kaj enuas [V. Aroloviĉ, reala konversacio en
restoracio]; [Okaze de sia postreferenduma
eksiĝo ŝtatestro diris] La fidelec-atesto aŭ pli
vere, la fideleca testo de mia popolo ĝiskore…
duŝis min (ne esprimita sed atendita paronimo:
tuŝis) [KS: 192]; [Okaze de studentaj ribeloj en
Francio 1968] Tiam la studentoj, edukataj en
unirenversitatoj, deziris renversi ĉion, se ne tuj
katedralojn, do almenaŭ … katedrulojn [KS:
187].
Ankaŭ en la rusa abundas tiaspecaj vortludoj:
миф о ‘железном занавесе’ сдать ‘в
истерический архив’; traduke al Eo: la miton
pri ‘fera kurteno’ – fordoni al la ‘histeria
arkivo’
(enga ĝita j
paronimoj:
исторический/истерический respektive
historia/histeria) [Ŝĉerbina: 55].
2. Unu aparta vorto – pluraj vortoj en grupo.
Ekzemploj: Proleto, sub la prem’ de malegalo
/ Kaj ofte sub ferbot’ en mallegalo, / Ne dolĉo
via viv’, sed male, galo. / Burĝar’ militen
drivas, mise regas, / vivas en lukso, dum vi
mizeregas [KV: 209]; [pri eksedziĝo] Kaj ilia
paradizo fariĝis para diso [KS: 105].
3. Grupo de vortoj – alia(j) grupo(j) de
vortoj.
Ekzemploj: [Aludo je Neŭtrala Esperantomovado] Neutila Esperanto-movado [GG: 198,
5, 35]; [invito al Ĉinio] Al Popola Ĉinio (bazita
sur la fonaj scioj pri la ekzisto de E-lingva
gazeto ‘El Popola Ĉinio’ kaj ties aspekto) [GG:
N-ro: 5
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A.M.) [Step: 103]; Ne supozu… ke deksepjaraj
koleginoj ekde ĉi tiam anstataŭ pri virina modo
(ĝeneraluza signifo – A.M.) babilos ekskluzive
nur pri gramatikaj modoj (termino – A.M.)
[Piĉ: 30]; La publiko direktis sian aplaŭdon ne
tiom al la aspektoj (termino – A.M.) de la
verboj, kiom al la aspektoj (ĝeneraluza signifo –
A.M.) de la oratoroj [La Praktiko: 1960, 9,
127]; La instruisto instruas lecionon pri verbaj
tempoj kaj sin turnas al lernanto, kiu sidas sur
la lasta benko kaj diras: – Mi tusas, vi tusas, li
tusas, ŝi tusas. En kiu tempo (termino – A.M.)
estas tio? – Vintra tempo(ĝeneraluza signifo–
A.M.), kamarado instruisto! – aŭdiĝas tuj la
voĉo de la neatentema lernanto [Infana mondo,
1983/84, 1, 4].
Liberan vorton kaj vorton – parton de
frazeologiaĵo. Similaĵo ne mankas en
Esperanto: tiuj, kiuj … petas la manon de via
edzino / ĝentile ĝis kongresfino / (ĉe kio estus
amuze vidi ilian vizaĝon, / se fakte ili ricevus
nur la manon!) (koliziigo de la signifoj:
frazeologia ‘edziĝproponi’ kaj libera vortkuno
‘peti manon’, kiu estus tute analoga al ‘peti
kruron, okulon….’)
Ĝ e n e r a l u z a n
k a j
individuan/neologisman/porokazan vorton;
temas kaj pri la formo kaj pri la signifo. Tio
troveblas ankaŭ en Esperanto: D-ro Kalocsay
uzis tro densan lingvon kaj plej ofte nur nudajn
radikojn sen la necesaj afiksoj. Ĉu tiu nudismo
(la signifo de tiu vorto en ĉi-ŝerco ne egalas al
la ĝenerale akceptita – A.M.) tiel ŝokas vian
prudenton, Brenda? [LNLR: 1960, 31, 23].
Pluraj ‘hibridoj’ cititaj ĉi tie apartenas al
porokazaj vortoj kun individuaj kaj formo kaj
signifo.
Dialektan/ĵargonan kaj literaturan vortojn.
Kvankam en Esperanto ne ekzistas dialektoj en
la klasika senco de l’vorto, tie ja enestas
interferolektoj, t.e. specifaj formoj de
Esperanto, kondiĉitaj de la influo flanke de la
gepatra (ĉefa, domina) lingvo. La menciita
fenomeno estas uzata por krei t.n.
dialektumojn/krokodilumojn: specon de LK,
en kiu estas uzataj paronimoj plene
kompreneblaj (aŭ asocieblaj) nur al homoj, kiuj
posedas la saman nacian lingvon aŭ dialekton,
ĵargonon ks. Foje oni kombinas esperantajn kaj
naciajn morfemojn/kvazaŭmorfemojn en unu
hibrida vorto. Foje V. Samodaj diris pri
malamiko de Esperanto (kaj samtempe la
‘direktoro de la sovetiaj esperantistoj’, t.e. la
sola homo, al kiu la ŝtato pagis salajron por ke li
‘kontrolu kaj reguligu’ la E-movadon en
Sovetio!) A. Berjoza: Kaj tiel tjfu (hibrido de la
Ea ‘kaj tiel plu’ kun la rusa ‘тьфу (tjfu)’, kio
signifas ‘kraĉ’). En sovetian junularan Earanĝon SEJT alveturis esperantisto, kiu
preterlasis la unuajn tagojn de la tendaro kaj
ankoraŭ ne sciis realaĵajn kaj lingvajn
specifaĵojn de la aktuala SEJTo. Alia SEJTano,
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1981, 6, 1].
Morfemaj/leksikologiaj trajtoj de la priludataj
paronimoj
Laŭ la morfema konsisto unuopaj eroj de
vortludoj povas esti kombinitaj jene.
1. Simpla (t.e. unuradika, senafiksa) vorto –
alia simpla vorto.
Ekzemplo: Ne jubilea, sed jubila estas la
informo, ke la homo … elektiĝis en la estraron
de la Federacio [ER: 1981, 8, 136].
2. Simpla vorto – derivita vorto.
Ekzemplo: Sed vane li admonis nin ĝistede, /
neeble ja persvadi nin (= nesvedojn – A.M.)
persvede [KV: 208].
3. Simpla vorto – kunmetita (plurradika)
vorto.
Ekzemploj: Oni prezentas majonezon ĉirkaŭ la
fiŝo. Sed la ekspozicion oni prezentos al ni
ĉirkaŭ la majomezo! [GP: 213]; Valizohava
Niko … / Ofte vojaĝas de Azio ĝis Afriko. /
Amasturismon Nik evitas / de Serv’ pasporta li
profitas; / Imitu lin mondskale: sekvinda laŭ
tek-Niko! (implicita paronimo: tekniko) [JA:
207].
4. Derivita vorto – alia derivita vorto.
Ekzemplo: Vi pruvis, ke ventaĵoj (vento estas
protagonisto de la citata fabelo – A.M.) ja ne
ĉiam estas vantaĵoj [VP: 41].
5. Derivita vorto – kunmetita vorto.
Ekzemplo: Feinkanto (= fein-kanto – A.M.)
estas dolĉa vorto, elvokanta la tutan ĉarmon de
l'poezio. Bedaŭrinde, la sama vorto, en la virgenro, revokas nin al plej banala prozo
(implicita paronimo: fek-anto tra fe-kanto).
6. Kunmetita vorto – alia kunmetita vorto.
Ekzemploj: [El ŝercaj anoncoj de “GEJ-gazeto”]
Stelo-kurzoj en 1984 … ŝtelo-kursoj en 1985
[GG: 1982, 4, 20]; [serio da raportoj far R.
Schwartz] Laŭ mia… ridpunkto (implicita
paronimo: vidpunkto) [KS: 99].
Notoj.
1. Kunmetitaj vortoj povas enhavi afiksojn,
inkludi aŭ ne kunligajn interradikajn
vokalojn. Ekzemplo: Provo de raporto pri unu
parto de partoprenantoj en la Universala
Kongreso de Esperanto en Munkeno [KS: 33],
kie ‘part’o-pren’ant’o’j’ enhavas interradikan
vokalon kaj ‘fein-kanto’ (el la supra ekzemplo),
kiu ne havas ĝin.
2. La radikoj de la priludataj vortoj povas esti
samaj (Li volis esti ridiga, sed estis nur
ridinda. Verdeskaj pensoj de Georgo Handzlik
[LodE: 2001, 10, 18]) kaj malsamaj. La
plejparto en nia esplorita vortludaro apartenis al
la malsamaj.
3. En nia materialo estis priludataj samtempe
ĝis ses radikoj. Ekzemploj: Mi estas ankoraŭ…
tute kokjara! (paronimo: dudek-okjara) [KS:
152].
4. Kiel radika vorto en nia materialo rolis:
substantivoj, adjektivoj, adverboj, verboj,
interjekcioj, pronomoj, numeraloj, prepozicioj,
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artikoloj, subjunkcioj kaj eĉ afiksoj. Principe
nenio malebligas ĉi-celan uzon de konjunkcioj
kaj partikuloj. Do, el la parolelementa
vidpunkto vort- kaj radik-karaktero tute ne
influas eblecon engaĝi ĝin en vortludon.
5. Kiel ni trovis, povas esti priludata plena
vorto, ĝia mallonga formo aŭ eĉ siglo.
Ekzemploj en Eo: [‘Rubriktitolo’ en parodio je
la revuo “Esperanto”] TEDO-paĝo (implicita
paronimo: TEJO-paĝo) [GG, 1981, 5, 35];
enkadre de la sovetia esperantista junulara
tendaro SEJT-1976 okazis festo de naskiĝintoj.
Dum alportado de la celebratoj la lastaj devis
imiti kriadon de la ĵusnaskitoj: “ŭa ŭa”.
Anstataŭe la aŭtoro de ĉi-verko, por demonstri
sian UEA-delegitecon, kriis: “UEA-UEA”, kio
elvokis ridon de la partoprenantoj; Enkonduko
de Mag. (ĉu magiisto?) Atilio Orellana Rojas
(saluton!) LKK: 1998, 88 JLP p.23; Longe mi
supozis, ke ‘mag.’ Signifas, se ne magiisto,
almenaŭ magazenestro aŭ io simila. Unu fojon,
en Vieno, mi sukcesis saluti junulon, kies
vizitkarto anoncis ‘mag. ped.’ Kiel ‘sinjoron
magistratan pedelon’! Poste oni informis min,
ke la junulo estas ‘magistro pri pedagogio’
[KS: 133]; D.L.T.: DorLoTo informatika.
(paronimoj: ‘D.L.T.’ kiel siglo de la projekto
‘Distributed Language Translation’ populara
Esperantuje en la 1980-90-aj kaj ‘DorLoTo’
kiel intence misortografiita ‘dorloto’) [Arnau-2:
15].
6. Laŭ sia leksika kriterio, la studitaj vortoj
apartenis al:
r eg ulaj
kaj
po ro k az aj
ĝeneralleksikaj/komunaj nomoj; ekzemplo de
la porokaza nomo: Bis-Bis! … Ni ne estas en
bisejo! (implicita ĝeneralleksika paronimo:
pisejo) [KS: 37];
regulaj kaj porokazaj propraj nomoj
(asimiltaj kaj ne); ekzemplo (pri la iama ‘seka
leĝo en Usono’): Male, Leibniz ne fi-kritikas /
La Usonan akvomanion, / Ĉar devige ĉiu
aplikas / Lian ‘Limonadologion’ (implicita
paronimo: ‘La Monadologio’ – fama scienca
studo de Leibniz); (en la korpuso de la
‘ludkomunikaĵoj’, kiujn kolektis S.F., propraj
nomoj, ĉefe la personaj, okupis tutan kvaronon
[Fiedler 2001: 588]);
barbarismoj; ekzemplo: la ĉefurbo de
Hungario okaze de la 68-a UK estis ornamita
per tolaĵoj kun la surskribo en esperanto kaj la
hungara: Monda Espertanto-Kongreso –
Eszperantó Világkongresszus; naskiĝis ŝerco: ni
partoprenas vilaĝ-kongreson [ER, 1983, 9,
160].
7. La propraj nomoj estis formitaj el:
antroponimoj (= nomoj de homoj); ekzemploj:
[pri Perla Martinelli]: La perlo de la jaro [GG,
1982, 5, 24]; Hodiaŭ al ni alveturos bulgaro
Kunĉo Valev. – Kun kiaj ĉevaloj? [el
telefonparolo de la subskribinto]; La tutlande
konata bulgara talentulino Radka Malamova –
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Notoj:
1.
Tradukis ĉi tie kaj en ĉiuj aliaj lokoj,
krom speciale notitaj, la subskribinto.
2.
Tre detala difino de VL aspektas jene:
vortludo estas lingvaĵofiguro, kiu realiĝas per
koliziigo de pluraj sencoj de la sama
vorto/vortkuno aŭ uzo de diversaj kombinoj de
vortoj/vortgrupoj (inkluzive porokazajn
neologismojn), similaj fonetike kaj/aŭ
ortografie, sed malsimilaj enhave/semantike,
kiuj kaŭzas kutime humuran, satiran, ironian
ktp. efekton, interalie, pro intenca ripetado de
vort(er)oj, detruo aŭ misformado de kliŝoj,
konscia koliziigo de norma vorto kaj ĝia
porokaza kripligita formo, ĝusta kaj intence
misa
mor fema na liza ĵo,
uzo
de
malsamĝenraj/stilaj leksemoj en la sama teksto,
uzo de leksemoj en ‘misaj situacioj’ aŭ kun
misa sintagmumo, intermikso de vorta
intensionalo kun ekstensionalo. Iam en
vortludoj povas esti uzataj malsamformaj vortoj
kun kvazaŭsinonima/antonima signifo.
3.
Ni nomos ‘luda komunikado’, imite al S.
Fiedler, ‘plej diversajn tipojn de krea lingva
aktiveco’ [Fiedler 2001: 585].
4.
Rezigno de ‘primaraj ĝuoj’ malfacilas por
la homa psiko.
5.
Kp. la opinion de O. Revzina koncerne

kialojn krei porokazajn vortojn (neologismojn):
‘La rilatoj de homo kun lingvo estas formataj en
la reĝimo de nelibero: homo dependas de
lingvo, sed lingvo kiel sistemo de signoj ne
dependas de homo. […] Sed kiel ĉiu potenco, la
potenco de lingvo havas siajn malfortajn
punktojn, lokojn de forglitemo’. Dum parola
agado, daŭrigas ŝi, la homo povas por
momentoj elliberigi sin de la lingva potenco
(eble, liberigas sin la subkonscio) - kaj kreiĝas
nova vorto [vd. Revzina: 305].
6.
Kp. en la rusa: А отчего панталоны, а не хам-купоны? [Sannikov1: 68].
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kiu malgraŭ sia nomo amas (implicita porokaza
neologismo: Malamova kun pseŭdoradiko ‘am’
kaj pseŭdosufikso ‘-ov-’) sian publikon! –
konigos sin … [KL: 44];
toponimoj (= nomoj de geografiaj lokoj);
ekzemplo: Ŝi estis fama filmaktorino, al kiu
enamiĝis… rano! Kiel en la fabeloj. Rano kun
sceptro kaj trono. Rano kun numero. Kiel
hotelĉambro. Nome, Rano, III-a, princo de
Monsako aŭ proksimume (implicita paronimo:
Monako) [KS: 124];
titoloj de E-presaĵoj; ekzemplo: Kaj se iam
okazos, ke ankaŭ ŝi devos enŝovi paŭzon en
siajn promenadojn, tiam iu… ‘Sensacieca
revuo’, ĉiam bone informita, tuj instruos …
(implicita paronimo: Sennacieca Revuo) [KS:
176];
nomoj de esperantaj konkursoj; ekzemplo:
[epigrafo al versaĵo] nepremiita ĉe la Ploraj
Ludoj (implicita paronimo: Floraj Ludoj) [VT:
15];
nomoj de E-institucioj; ekzemplo: La Lingva
Komikado (implicita paronimo: La Lingva
Komitato) [LN, 1966, 33, 110-111];
nomoj de planedoj; ekzemplo: La Lunon ni
konkeris. Nun ni konkeru ankaŭ Uran…usonon!
(‘hibrido’ de Uranuso kaj Usono) [KS: 138];
nomoj de planlingvoj; ekzemplo: Por vi ĝi (=
Esperanto – A.M.) estas… Edzperanto!! [VT:
30].
Ĉiuj priluditaj vortoj formaspekte diferencis pro
malsameco kaj/aŭ (mal)esto de unu aŭ pluraj
literoj/sonoj, liter/grafem-silab-morfem-ordo.

Citita kaj referencita literaturo

Per asteriskoj estas markitaj la titoloj de E-periodaĵoj. Se la
enparenteza indiko kaj la plena titolo de la periodaĵo
koincidas, ĝia nomo ne estas deĉifrata ankoraŭ foje. Se
eldonjaro ne estas indikita, ni metas ĝin inter parentezojn.
1.[Arnau] - Arnau. Pli ol homo, esperantisto!- Zagreb, 1996
2.[ER] - [Esperanto]* (oficiala organo de UEA)
3.[Esp-Aktuell] - Esperanto Aktuell*
4.[Fiedler] -Fiedler, Sabine. “Die B/blanke Wissenschaft” – Luda
komunikado en Esperanto // Studoj pri interlingvistiko; Studien
zur Interlinguistik; Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev
Blanke; Festschrift für Detlev Blanke zum 60. Geburstag. Red.
Sabine Fiedler, Liu Haitao. - Dobřichovice(Praha), 2001. - P. 585602
5.[GG] - GEJ-Gazeto*
6.[ĜP] - Schwartz, R. La ĝoja podio. 2-eld. - Aabyhøj: Dansk
Esperanto-Forlag, 1975
7.[Infana mondo]*
8.[JA] - Jarlibro. – Rotterdam: UEA, 1984
9.[KKJ] - Szilagyi, F. Koko krias jam. 2-a eld. - Budapest, 1976
10.[KL] - Kongresa Libro
11.[Kruko] - Beaucaire, L. Kruko kaj Baniko el Bervalo. 2-a
korektita eld. - Kopenhago, 1974
12.[KS] - Schwartz, R. ...kun siaspeca spico.- La Laguna, 1971
13.[KV] - Auld, W., Dinwoodie, J.S., Francis, J., Rossetti, R.
Kvaropo. 2-a eld. - Budapest, 1977
14.[La Praktiko]*
15.[LKK] - La Kancerkliniko*
16.[LNLR]- La Nica Literatura Revuo*
17.[LodE] - La Ondo de Esperanto*
18.[Ossaka] - Ossaka, K. Plena kursolibro por japanoj. - Japana
Esperanto-Instituto, (1970)
19.[Piĉ] - Piĉ, Karolo. Kritiko kaj recenzistiko en Esperanto. Saarbrücken: Edition Iltis, 1999
20.[Revzina] - Ревзина, О.Г. Поэтика окказионального слова //
Язык как творчество. Сб. статей к 70-летию В.П. Григорьева.
- М.: ИРЯ РАН, 1996. - С. 303–308
21.[Sannikov] - Санников, В.З. Русский язык в зеркале
языковой игры. - М., 1999
22.[Step] - Butler, Montagu C. Step by Step in Esperanto. Chorleywood: The Esperanto Publishing Company Ltd., 1965
23.[Ŝĉerbina] - Щербина, А.А. Сущность и искусство
словесной остроты (каламбура). - Киев, 1958.
24.[FVP] - Beaucaire, L. Fabeloj de la verda pigo. - AntverpenoLa Laguna: TK/Stafeto, (1981)
24.[VT] - Schwartz, R.Verdkata testamento. 3-a eld. - Aabyhøj,
1974.

Pri la aûtoro:

D-ro Aleksandro S. Melnikov (naskiĝis en 1951, ruso)
diplome kaj kvalifike finis la Rostovan universitaton (kemia
fakultato), Pjatigorskan fremd-lingvo-instruistan superan lernejon
(angla lingvo), diplomita Ĉe-instruisto, doktoro de filologio (en la
rusia sistemo “kandidato de filologiaj sciencoj”, disertacio pri
interlingvistika temo), adjunkto de la Akademio Internacia de la
Sciencoj San Marino (AIS), docento (en Rusio-scienca rango
senpere antaŭ la plej alta en supera lernejo-profesoreco), nun
laboras kiel docento (posteno-la 3-a ŝtupo el 4 eblaj en la sistemo
de la supera klerigado de Rusio) ĉe akademio de agrikultura
maŝinkonstruado (instruas Esperanton kaj la anglan), lastatempe
verkas disertacion “Kulturologiaj aspektoj de internacia
planlingvo” por fariĝi “doktoro” en la rusia sistemo (en pluraj
aliaj landoj – Dr.Hab.). E-isto ekde 1965; multjara prezidinto de
la Rostova E-klubo, prezidinto de SEJM (Sovetia E-Junulara
Movado-la sola movada tutsovetia organizaĵo ĝis 1979), vicprezidinto de SEU (tutsovetia E-asocio), TEJO-ekskomitatano,
iamaUEA-ĉefdelegito por USSR, nuna Delegito en Rostovo.
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Ni Estas Parto de la Tero
Refoje ni postlasis la kvinan de junio, la tutmondan tagon de la ekologio, sed la ekologio kaj
la loĝata terglobo ade estas implikitaj en eventoj malagrablaj. La arboj kun miriga rapideco
ekstermiĝas. La maroj, riveroj, lagetoj kaj subteraj akvoj ĉiutage poluciiĝas. Ĉiujare novaj
specioj de la sovaĝa bestaro kaj plantaro malaperas. Poluciita aero de la urboj estas plumba
kaj peza kio pli malfaciligas la spiradon de la urbanoj. Ĉijare anstataŭ funebre kantadi pri la
ekologia krizo, ni elektis la oratoraĵon de "Siatel" la estro de la tribo "Dovami", kiun li eldiris
kontraŭ la propono de Usona ŝtato pri la aĉetado de ruĝhaŭtulaj teroj. Kvazaŭ ĝi estas himno
malĝojiga pri katastrofoj altruditaj al la ekologio. Lia elokventa kaj poemeca parolo post 150
jaroj pli ol ĉiu alia epoko por ni nuntempuloj estas plena da punktoj skuigaj. Jen partoj
elektitaj:
...Kiel la homo povas aĉeti la ĉielon aŭ
vendi ĝin aŭ la varmecon de la tero? Tiaj ĉi
supozoj por ni estas ne konataj kaj fremdaj.
Kiam ni ne posedas la freŝecon kaj travideblecon de la akvo, kiel vi povas aĉeti ĝin de
ni?
Miaj vortoj similas al la steloj, ili ne subiros. Ĉiu angulo de ĉi tiu lando por mi estas
sankta. Ĉiu brilanta folio, ĉiu sablostrando,
ĉiu nebulo en mallumaj arbaroj, ĉiu luma
radio tra la arbaj folioj kaj ĉiuj insektaj zu-

Foto
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madoj, en la pensoj kaj spertoj de mia
popolo estas sanktaj. La sukoj fluantaj tra la
vejnoj de arboj, kunportas memoraĵojn pri la
ruĝhaŭtuloj.
Niaj mortintoj neniam forgesas ĉi tiun sensacian landon, ĉar la tero estas la patrino de
la ruĝhaŭtulo.
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Ni estas parto de la tero kaj ĝi estas parto
de ni. La bonodoraj floroj estas niaj fratinoj.
Gazeloj, ĉevaloj kaj la aglo granda estas niaj
fratoj. Rokoj altaj, herbejoj plenakvaj, la varmecon de la homa ekzisto, kaj la poneoj, ĉiuj
estas el la similaj familioj.
Ni pripensas pri via aĉet-propono rilate al
nia lando, sed tio ne estos simpla, ĉar tiu ĉi
lando estas sankta por ni. La ekzisto de la
arboj igas nin ĝojaj. Mi ne scias; nia vivmaniero kaj la via diferncas. La akvo diafana
kaj fluanta en la urboj kaj riveroj, ne estas
nur akvo, sed ĝi estas ankaŭ sango de niaj
antaŭaj generacioj.
Se ni vendos nian
landon, vi devas scii, ke ĉi tiu lando estas
sankta kaj vi instru ankaŭ al viaj infanoj ke
nia lando estas sankta.
Mi scias, ke blankulo ne komprenas alian
vivmanieron. Ĉi tiu parto de la tero por li
similas al ĉiu alia parto, ĉar li estas fremda
kun ĝi. La tero ne estas lia frato. Kiam li
konkeras iun terpecon, li ankoraŭ galopas
antaŭen. Li postlasas la tombojn de siaj prapatroj indiferente. Li - la blanka viro - kun
sia patrino, la tero, kaj kun sia frato, la ĉielo,
traktas tiel kvazaŭ ili estas objektoj porteblaj
kaj rabindaj.
Mi ne scias; nia vivmaniero kaj la lia
diferencas. Viaj urbaj pejzaĝoj ofendas la
okulojn de ruĝhaŭtulo. En la urboj de blankhaŭtuloj ne ekzistas trankvileco kaj la kialo
eble nur estas tio ke mi ne estas edukita kaj
dresita kaj ne povas kompreni!
Kiam oni ne povas aŭdi la kanton de la
birdoj aŭ la kverelon de la ranoj en marĉo
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Ĉio farita kontraŭ la tero, ĝenos ankaŭ la
filojn de la tero. Vi instruu al viaj infanoj, ke
la tero sub ilia piedo estas la cindro de niaj
prapatroj, por ke ili rekonu la respekton al la
tero. Al ili diru, ke la tero plenas de spiritoj
de niaj antaŭaj generacioj.
Ni sicias ke la tero ne apartenas al homoj,
sed la homo apartenas al la tero. Ni scias
ankaŭ tion, ke ĉiuj objektoj kaj estaĵoj in-

terrilatas forte, kiel la sango kio estas komunaĵo inter la familianoj. La tuta universo
estas unueca tutaĵo.
La homo ne estas la kreinto de la vivreto,
sed li nur estas ereto de ĝi. Kiam vi damaĝas tiun ĉi reton, tio estigos plagon kontraŭ
vi mem.
Ni pripensos pri la propono de la blanka
viro pri la vendo de nia lando, sed mia
popolo demandas min: kion postulas la
blanka viro de ni? Kiel oni povas aĉeti la
ĉielon, la varmecon de la tero, aŭ la rapidecon de la paŝoj de antilopoj? Kiel ni povas
vendi ilin al vi, kiel vi kapablas aĉeti ilin de
ni? Ĉu vi povas fari kion ajn vi deziras kontraŭ la korpo de la tero? Nur tiupretekste ke
la ruĝhaŭtulo stampas paperpecon kaj donas
ĝin al vi?
Ni pripensos pri via propono. Ni sicas, ke
se ni ne vendos nian landon, sendube la
blanka viro alproprigos ĝin al si perforte de
siaj armiloj, sed ni estas ne dresitoj. Ni pripensos pri la elmigrado al kampadejo. Ĉu ni
tiu-fore vivos en paco?
Niaj infanoj vidis siajn patrojn venkitaj kaj
humiligitaj. Ili post la malvenko en la milito
pasigas la tagojn vane. Ili venenigos sin per
dolĉaj manĝajoj kaj fortaj trinkaĵoj. Plu
neniu infano restas de nia granda etno por
plori sur tombo de unu nacio; la nacio, kiu
komence estis tiom forta kaj esperoplena.
Ni scias ion, nia dio estas la ununura dio.
Tion la blankulo eble iam eltrovos. Eble vi
supozas, ke vi povas posedi ankaŭ la dion
samkiel vi volas ekposedi nian landon? Sed
vi ne kapablas fari tion. Li estas la dio de
ĉiuj homoj. Tiu ĉi lando estas valora por la
dio. Detrui la teron signifas malrespekti la
kreinton.
Ankaŭ la blanka generacio iam neniiĝos de
sur la tero - eble pli rapide ol la aliaj gentoj.
Blankulo, pli galopu, venenigu vian kuŝejon. Alvenos nokto, kiam vi enteriĝos en
ŝlimejon kiun vi mem estigis!
Fonto: “Ni Estas Parto de la Tero”
Tradukis persen H. Gadir-neĵad, Alefba eldonejo, citita en: tagĵurnalo Hamŝahri
(Samurbano), N-ro 3070, 8 Junio 2003, p. 5.
Esperantigis: (f-ino) M. Fahmi
fahmi@sabzandishan.com
N-ro: 5
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dumnokte, kian signifon havos la vivo?
Mi estas ruĝhaŭtulo kaj ne povas kompreni
tion. Ruĝhaŭtulo amas la zumkanton de la
vento; la vento, kiu karesas la surfacon de l’
lageto. Ruĝhaŭtulo amas la bonodoron de la
vento; la vento, kiu jam puriĝis sub la pluvo
tagmeza aŭ peziĝis de aromo de l’ pinarboj.
Sed se ni vendos nian landon al vi, ne
forgesu vi, ke la vetero por ni estas tre kara
kaj valora.
Mi estas viro nedresita, kiu alian vivmanieron ne konas. Ni jam vidis milojn da
bizonoj masakritaj fare blankuloj el la trajno
pasanta. La bizonojn ni ĉasas nur por nutri
nin kaj pluvivivi.
Kio estus la homo sen la bestoj? Se la bestoj ne ekzistus la homo estus mortinta en
izoleco de sia animo.
Ĉio kio okazas kontraŭ la bestoj, baldaŭ
kaptos ankaŭ la homon, ĉar ĉiuj objektoj kaj
estaĵoj estas en striktaj rilatoj kun unu la alia.

۳۶
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۳۵

Internacia Fotokonkurso
Post kvin sukcesaj konkursoj (1998, 1999, 2000, 2001, 2002) la redakcio de La Ondo de Esperanto
invitas al partopreno en la sesa Internacia Fotokonkurso. La konkurso ne estas ligita al deviga temo.
En la konkurso rajtas partopreni ĉiu fotemulo amatora aŭ profesia, sendepende de la loĝlando kaj
lingvokono. Unu persono rajtas partopreni per maksimume kvin fotoj. La minimuma formato estas
10×15 cm. Fotoj povas esti koloraj aŭ nigra-blankaj, vertikalaj, horizontalaj kaj aliformataj. Fotoj
senditaj elektronike ne estas akceptataj.
La konkursaj fotoj devas esti senditaj unuekzemplere al la sekretario de la konkurso, Halina Gorecka
(RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1248, Ruslando). La fotoj devas atingi la sekretarion antaŭ la 15a de
decembro 2003. La konkursaĵoj devas esti subskribitaj per pseŭdonimo. En aparta koverto kunsendata
devas esti slipo kun la pseŭdonimo, aŭtenta nomo kaj poŝta adreso de la aŭtoro. Oni povas aldoni
titolon aŭ klarigan noton al la fotoj, sed tio ne estas deviga. En la konkurso ne rajtas partopreni fotoj,
kiuj jam estis premiitaj aŭ publikigitaj.
Tripersona juĝkomisiono aljuĝos premiojn al la laŭreatoj:
1a premio: 50 eŭroj kaj abono de La Ondo de Esperanto 2004.
2a premio: 25 eŭroj kaj abono de La Ondo de Esperanto 2004.
3a premio: abono de La Ondo de Esperanto 2004.
Specialan premion (libroj de Sezonoj kontraŭ ekvivalento de 50 eŭroj) ricevos la plej bona foto teme
ligita kun Esperanto. Ĉiu premiito ricevos diplomon. La organizantoj rezervas al si la rajton ĝis la 31a
de decembro 2005 uzi la ricevitajn fotojn en papera kaj elektronika formo kaj en ekspozicioj.
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Libro-prezento
Hamzeh Ŝafii
Dum la Pasinta monato mi finlegis
du libr(et)ojn : « Gerda Malaperis » de
Claude Piron kaj « La Nekonata Konato »
de Douglas P. Boatman. Ambaŭ Libroj estas
aventur-plenaj, mistikaj rakontoj kiuj altiras
la leganton pludaŭri kaj senĉese legi la
libron ĝis la fino.
«Gerda Malaperis» celas plueduki lingvolernantojn en progresa nivelo, tamen ĝi estas
tre bone aranĝita kaj povas servi kiel
detektiv-romano kvankam mallonga. Mi
rekomendas ke ankaŭ vi legu ĝin se vi
ankoraŭ ne faris tion. Fine de la libro estas
anoncita ke ekzistas intenca eraro en la
romano por ke leganto pli atente legi kaj
trovi ĝin. Mi mem ne atentis tiun rimarkon
antaŭ ol legi la libron kaj ne serĉis ĝin poste.
Do, se vi decidis legi la libron, estus pli
interese ke vi trovu ankaŭ la eraron.
«La Nekonata Konato» estas 122-paĝa
libreto kiun mi legis dum kvartagoj survoje
inter la laborejo kaj la hejmo en buso aŭ
subtera trajno. La libro estas facila kaj
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

hamzeh@sabzandishan.com

intereso-leveka por progresantoj kaj
perfektiĝantoj de Esperanto. Mi legis la
kvaran eldonon (1977) de la libro kies unua
eldono aperiĝis en 1932 pere de Heroldo de
Esperanto (HdE). Sur la malantaŭa kovrilpaĝo estas kopio de 4-a numero de
Bibliografia Gazeto, kies redaktoro estis K.
Kaloscay. La gazeto prezentas la libron
ĉitiel :
«…la violkolora, malhela kovrilo de la
Nekonata konato tuj vekas la interesiĝon, ne
parolante pri la titolo, kiun mi trovas vere
feliĉa. La subtitolo sonas : mistera rakonto,
kaj la mistero komenciĝas jam sur la
titolpaĝo… Poste oni komencas foliumi la
libron kaj … oni ne formetos ĝin antaŭ plena
ellego. …»
«Ŝajnas al mi, ke en la ventfrape rapida,
glata, agrabla, rutina, facila stilo eble tie kaj
tie ĉi troviĝas makuleto : ŝajnas al mi, sed
mi ne scias ! La libro tiel forte kaptis min,
mi tiel avide glutis ĝiajn paĝojn, ke mi ne
povis atenti pri tio»
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Alta kaj Fiera, Simbolo de Irano
M.Reza Torabi

Iranaj vidindaĵoj / دﻳﺪﻥﯽهﺎی اﻳﺮان

DAMAVAND
torabi@sabzandishan.com

Damavand estas la tegmento de Irano. La
100km for de Tehrano kaj 75 km for de la
montopinto estas historie scenejo de praaj
Kaspia Maro. Ekzistas multaj skribitaj
mitoj pri ĉi tiu monto en la irana historio.
herooj de la antikva Persio kiel Ĝamŝid,
Ekzemple, oni diras ke ekzistas
Rostam kaj Ferejdun kiujn priskribis la plej
malliberigita monstro ĉe la pinto de la
granda irana epopeisto Abolgasem Ferdoǔsi
(940?-1020?) en sia grandioza kaj
monto. La deklivoj kaj intermontoj de ĉi tiu
altaĵo estas plenaj de vulkana lafo.
superordinara poemlibro Ŝahname (Libro de
Reĝoj). Damavand estas la nacia simbolo de
Cetere, estas kelkaj malgrandaj vulkanaj
Irano kaj ekzistas tre
kavoj apud la pinto el
multaj organizoj kiuj
kiuj sulfurgasoj kutime
Faktoj
pri
Damavand
por prezenti sin/siajn
eliĝas.Proĝia
Diversaj nomoj
Demavend
produktojn utiligas la
konusformo, grimpado
Kuh-e Damavand
bildon de ĉi tiu fama
estas ebla de ĉiuj
Damavand
montopinto: eble plej
flankoj, sed la konataj
Alteco (futoj)
18602
evidentajn oni
vojoj por atingi la
Alteco
(metroj)
5670
povas trovi sur bankpinton estas naŭ. La
notoj, monbiletoj,
plej facila kaj ĝenerala
Loko
Alborz(Elburz) Montaro, norde
de
Irano,
sude
de
Kaspia
maro
kreditkartoj aŭ …
estas la norda vojo.
aŭtobusbiletoj.
Ekzistas kvar ĉefvojoj
Latitudo
35ƒ 57' 21" N
Multaj turistoj kaj Longitudo
kaj
ĉiu
el
ili
52ƒ 06' 31" E
alpinistoj el la tuta Plej bona tempo por Julio, Aŭgusto, Septembro
havas
malsaman
mondo kredas ke grimpado
karakteron.
Suda
Damavand estas la plej Jaro de unua sukcesa 1937
vojo estas la plej
b e la
k o n u s fo r ma grimpado registrita
normala vojo sur kiu
Unua
registrita
W.T.
Thomson
montopinto de Azio.
troviĝas unu ŝirmejo ĉe
Tio estas la plej alta grimpisto
altitudo 4100m. La
Aktiva
montpinto de Irano. Ĝi Vulkana stato
norda vojo disponigas
Plej
lasta
erupcio
Nenio
registrita
situas norde de la
du ŝirmejojn: la unua
Albo r z- ĉenmo nt aro Oportuna grimpcentro Raineh (vilaĝo ĉe la suda bazo ĉe 4000m altitudo kaj
de la monto)
disponiganta ebenaĵojn
la dua ĉe 5000m.
proksima grava
Tehrano, Mehrabadplen-florajn
kaj Plej
Okcidentaj vojoj havas
flughaveno
flughaveno
deklivojn verdajn. Se
po unu ŝirmejon ĉe
oni intencus supreniri de la vilaĝo Rineh,
altitudo 4550m kaj la nordorienta vojo havas
estas 8-hora marŝado de la startejo Gusfandunu ŝirmejon ĉe 4800m. Ĉe la montopinto
Sara (ŝaf-ejo) kaj 8-hora grimpado de la tria
ekzistas superŝutita
flaveca sulfurika
ŝirmejo al la glora pinto de Damavand.
elstaraĵo kaj la diametro de la kratero estas
Monto Damavand 5671 metrojn alta, estas
pli ol 180 metroj. Alborz montaro el kiu la
N-ro: 5
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monto Damavand estas la plej alta pinto,
estas ĉeno laŭ la montaroj de Alpoj kaj
Himalajo, sed Damavand ne konektiĝas
al iu alia monto de Alborz montaro. Oni
taksas tion, ke ĉi tiu vulkano aĝas pli ol 2
milliard-jaroj. Pro ĝia aparta lokiĝo ĉe la
Kaspia maro norde kaj dezerto sude, ĝi
havas tre specialan klimaton, kiu
malfaciligas la vivadon. Ventoj ĝenerale
blovegas de okcidento kaj nordokcidento
kune kun humideco kaj pluvo. La
montopinto kaj la deklivaĵoj preskaǔ ĉiam
estas kovritaj de neĝo.
La unua sukcesa grimpado registrita al ĉi
tiu montopinto devenas de 1900. Dum tiu
jaro, irana geografiisto, sukcesis alpintiĝi.
De tiam ĝis 1937
ne estas registrita
grimpado. Sed en la 1940-aj jaroj la grimpoj

estis multobligitaj kaj novaj vojoj estis
malfermitaj. Je la fino de 50-a jardeko,
multaj eksterlandanoj estis allogitaj kaj
interesitaj supreniri Damavandon. Kvankam
Damavand ne erupciis de antaǔ 100,000
jaroj, kaj estas neaktiva, tamen la
geologiistoj ne povas esti certaj ke ĝi denove
ne reaktiviĝos kaj pro kelkaj kialoj, laǔ
iliaj vidpunktoj, eblas ke Damavand-vulkano
reaktiviĝu. Unu el la kialoj estas tio, ke el la
vulkano ankoraŭ fluas varma mineral-akvo:
fakte ekzistas multaj fontoj ĉirkaǔe de ĝi. Ĉi
tiuj mineral-akvoj allogas homojn
kiuj kredas je ĝia resaniga potenco kaj
alvenas por akvotrapio pere de la fontakvo.
Sur Damavand deklivaĵoj kreskas diversaj
herboj kaj sovaĝaj tulipoj kaj papavetoj

Esperantistoj sur la pinto de Damavand!
۳۳
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De antaû 6 jaroj iranaj geesperantistoj organizas supreniran programon al Damavando.
Lastfoje-kio estis la 3-a tia okazaĵo– el 19-kapa grupo kiun organizis Irana Esperanto-Centro
(IRECO) je la 1-a de augusto 2003, 14 geesperantistoj sukcesis supreniri montopinton Damavando
kaj tria-foje Esperanto-flagon karesis Damavand-vento super tegmento de Irano!
En la mezo de la unua vico videblas la respondeca direktorino de nia revuo kiu ĉi-jare unua-foje
sukcesis supreniri la monton.
N-ro: 5 Aŭtuno 2003

