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از زﺑﺎن ﻣﺎدري
ﺗﺎ
زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﻧﮕﺎه اول ﻋﺠﻴﺐ و اﻏﺮاق آﻣﻴﺰ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت روزﻣﺮهي
ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ زﺑﺎن را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ:
• زﺑﺎن ﻣﺎدري ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ ،ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از
ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد آنرا ﻓﺮا ﻣﻲﮔﻴﺮد.
• زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ،ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ از زﻣﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ
آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺪون ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ آن زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﺸﻮر
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار – اﮔﺮ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ  -اﺳﺖ.
• زﺑﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ درك ﻫﺮﭼﻪ دﻗﻴﻖﺗﺮ دﻳﻦ و
ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﺾ آن ،ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮد.
• زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي آن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻦ
در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدري آن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدري ﺷﺨﺺ و/ﻳﺎ
زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ راه ﮔﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن.
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي زﺑﺎﻧ ﻲِ ﻣﺘﻔﺎوت ،زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺎدري و
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
زﺑﺎن ﻣﺎدري
اﻫﻤﻴﺖ زﺑﺎن ﻣﺎدري – ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ آن

در ﻋﻤﻞ ،ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي
آﻣﻮزش ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ و ﺷﻔﺎﻫﻲ
در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺎﺳﻲ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ:
” زﺑﺎن و ﺧﻂ رﺳﻤﻲ و ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد

و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺘﻮن رﺳﻤﻲ و ﻛﺘﺐ درﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن و ﺧﻂ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﺪرﻳﺲ ادﺑﻴﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ،در ﻛﻨﺎر
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ آزاد اﺳﺖ“.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ در
ﺑﺎره ي ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﺎدري – ﻳﺎ
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در اﺻﻞ ﻓﻮق آﻣﺪه” ،زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ“ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ راه را ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي آﻣﻮزش و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزاد و اﺧﺘﻴﺎريِ زﺑﺎن ﻫﺎي
ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ،آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ،اﺻﻞِ ﻳﺎدﮔﻴﺮيِ زﺑﺎن
ﻣﺎدري و ﺗﻘﺪم آن ﺑﺮ آﻣﻮزشِ ﻫﺮ زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ،اﻳﻦ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﻴﭻ زﺑﺎنِ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺎدري را ﻧﺪارد .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮي دادن ﺑـﻪ
ﻳﻚ زﺑﺎن ﻣﻠﻲ – ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﻲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮانِ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺤﻤﻴﻞ آن ﺑﻪ ﺗﻤـﺎﻣـﻲ
ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻠﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و آن را ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲداﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد  -ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ
و ارزش ﮔﺰاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪي روزاﻓﺰوﻧﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ
اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻚ روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﻲ
زﺑﺎن ﻣﺎدري ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﻲ
ﻗﻮي ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪي زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺎدري دﻧﻴﺎ ،در ﻛﺸﻮر
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻴﺸﺒﺮد زﺑﺎن ﻣﺎدري در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ) 21ﻓﻮرﻳﻪ( ﻳﻌﻨﻲ روزي
ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زﺑﺎن ﻣﺎدري ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان و در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺮاﺳﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ دادن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدري
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اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از  25ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﻳ ِ
ﺐ
ﻗﺎﻧﻮنِ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺎدري اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪي ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻪاﺟﺮا در ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﻣﺎدري ﺣﻖ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ
در ﻣﻮردِ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﻣﺎﻧﺎ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ آن
ﻣﻲ ﮔﺮدد ،در ﻣﻮرد زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺎدري ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ،ﺗﻨﻮع
زﺑﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴ ﺖِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎ و ﻗﻮام ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﻮام
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻣﻲ ﮔﺮدد .از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ،ﻛﺸﻮر
ﻣﺎ ﻏﻨﻲ اﺳﺖ :اﻳﺮان ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﻪ ﻛﻪ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ
وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ از زﺑﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺣﺪاﻗﻞ  5زﺑﺎن
ﻣﻮﺟﻮد در آن داراي ﮔﻮﻳﺶوراﻧﻲ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ،ﺗﺮﻛﻲ ،ﻛﺮدي ،ﻋﺮﺑﻲ و ﺑﻠﻮﭼﻲ
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زﺑﺎن ﻣﻠﻲ
زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﺣﻜﻢ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﻛﺸﻮر را دارد و در واﻗﻊ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ارﺗﺒﺎﻃﻲ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ادﺑﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ
در اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در اﺻﻞ
ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ” ،اﺳﻨﺎد و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺘﻮن رﺳﻤﻲ و ﻛﺘﺐ
درﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن و ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ“ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
ﺿﺮورتﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪي

زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪاي
زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪاي در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺎدري ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،و او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺳﻜﻮﻧﺖ داﻳﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪاي دﻳﮕﺮ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺸﺎن،
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮد .ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎنﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري
از ﻣﻮارد ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ،زﺑﺎن ﻣﻠﻲ  -ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﻓﺮض ﺑﺎﻳﺪ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ – ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪودي ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر رود.

آﻣﻮزشِ )اﺟﺒﺎري ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﺧﺘﻴﺎري( زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي
دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )و ﻳﺎ ﻫﺮ زﺑـﺎن ﻣﻠـﻲِ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ي دﻳﮕﺮ( ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﻞ دﻳﮕـﺮ اﻣـﺮ
ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ از ﻃﺮﻓـﻲ در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻛﻮدﻛـﺎ نِ اﻣﻜـﺎن آﻣـﻮزش و
ﻓﺮاﮔﻴﺮ يِ ﻛﻼﺳﻴﻚِ زﺑﺎن ﻣﺎدري ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و در واﻗﻊ
اﻏﻠﺐِ آنﻫﺎ ﺑﻲﺳﻮادا نِ زﺑﺎ نِ ﻣﺎدري ﺧـﻮﻳﺶ ﻫـﺴﺘﻨﺪ،
” ﻣﺠﺒﻮر“ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ يِ زﺑﺎن ﻣﻠﺘﻲ دﻳﮕﺮ ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ زﺑـﺎ نِ
رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .و از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ
آﻣﻮزشِ اﺟﺒﺎري ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي وﺧﻴـﻢِ از ﺧـﻮد ﺑﻴﮕـﺎﻧﮕﻲ و
ﺑـﻲ ﻫﻮﻳـﺘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ را از اوان ﻛﻮدﻛـﻲ در وﺟــﻮد
ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻳﻨﺪه ي اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد.
زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻇﺎﻫﺮا ﺟﺎي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲاي وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﻳﺮا
ﻫﻢ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻫﻢ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ در ﭘﻲ آﻣﻮزش و اﺳﺘﻔﺎده ي ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ در ﻛﺸﻮري ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ زﺑﺎن در
ﻣﺪارس آن ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد ،آن زﺑﺎن ﻫﻤﺎﻧﺎ زﺑﺎن ﻣﻠﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﻠﻲ – ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ  -ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪي زﺑﺎن ﻳﺎ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﻠﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات در زﻣﺎنﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﺷﻐﺎل ﮔﺮ ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه و در
زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪي ﻗﺪرت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ /رﺳﺎﻧﻪاي دوﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ و ﺳﻠﻄﻪ ي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
دارﻧﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻲِ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي
آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ،آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﻣﻠﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
در ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪر دادن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي
ﻣﻠﻲ و اوﻗﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﻧﻴﺮوي ﮔﺮان ﺑﻬﺎ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﻮان
ﻛﺸﻮر ،ﭘﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
وارد ﻣﻤﻠﻜﺖ ﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺨﺶ
زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ
ﺑﺎره در ﻣﻮرد ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد
ﻛﻪ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
در ﺑﺮﺧﻲ از ”دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر“ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ!؟
زﺑﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻓﺮاﮔﻴﺮيِ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ زﺑﺎن ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ،

زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻲ و ﻓﺮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻲِ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻴﺴﺮ و
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﻴﻦ زﺑﺎﻧﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ زﺑﺎن در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻴﺰ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ دﻓﻌﺎت
دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﻲ زﺑﺎن
ﻻﺗﻴﻦ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ و زﻣﺎﻧﻲ زﺑﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ؛
زﻣﺎﻧﻲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي و زﻣﺎﻧﻲ )ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ( زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ واﻗﻌ ﻲِ ﻛﻠﻤﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺶ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،زﻳﺮا:
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻄﻪي ﻧﻈﺎﻣﻲ و
.1
ﻛﺸﻮرﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮي آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺗﻨﻔﺮ
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺳﻠﻄﻪﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺸﻮري
ﺟﺪﻳﺪ ،ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻌﺪي ﻣﻲ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﺮ )ﭼﻨﺪ(
ﻧﺴﻞ در واﻗﻊ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد)ﻧﺪ(.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ،ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ
زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺶ از ﻣﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻮي را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲ آﻣﻮﺧﺖ و ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﻳﺎد
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،و اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﻴﺶ ﺑﺮود ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺎ ﻓﺮدا ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻲ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ؟
.2
از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﻠﻲ ،زﺑﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو ﻳﺎ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮي آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ – ﻛﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﻲ
ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ
اﻣﺮ ،ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي دﻳـﮕـﺮ و
ﮔﻮﻳﺶوران آن اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد – ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار و
زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻲِ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪهي اﺻﻠ ﻲِ اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ،
ﻳﺎدﮔﻴﺮيِ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﻘﺖ آﻣﻴﺰ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار
ﻣﻲ ﺳﺎزد:
اﻟﻒ :ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آواﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﻮﻧِﺘﻴﻚ ﻧﺒﻮدن اﻟﻔﺒﺎ ،اﻣﺮ
ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤﻴﺢ در اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.
N-ro: 7 Printempo 2004
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ﻫﺮ ﻛﺪام در ﮔﻮﺷﻪاي از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎور ﻗﻠﻤﺮوي وﻳﮋه ي
ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﻣﻠﻲ – ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ آن
ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ  -وﻇﻴﻔﻪي ﻫﺮ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ،و ﻓﺮاﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﻣﺎدري
ﺣﻖ اﻳﺸﺎن.

ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ
از ﻓﺮاﻳﺾ دﻳﻨﻲ ﻻزم اﺳﺖ .آﻣﻮزش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارس و/ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺮ دﻳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و
اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎدي ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ و اﺷﺎﻋﻪي آن ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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ب :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﺎ اﻣﻼ :دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮآواﻳﻲ
ﺑﻮدن اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
پ :ﮔﺮاﻣﺮ ﻳﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﻗﻮاﻋﺪ
دﺳﺘﻮري ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻓﺮاﮔﻴﺮي دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و
ﻣﺸﻘﺖﺑﺎر اﺳﺖ.
ت :واژﮔﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻟﻐﺖﻫﺎ :ﻛﻠﻤﺎت اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ آنﭼﻨﺎن زﻳﺎد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﺣﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از آن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻗﺖ و
اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎري از
واژه ﻫﺎ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮزي روﺷﻦ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮي و
ﺗﺴﻠﻂ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻣﺮي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﻲ آﻣﻮزشِ زﺑﺎﻧﻲ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان – ﺑﺎ ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و وﻗﺖ و اﻧﺮژي ﺑﻴﺶ از
اﻧﺪازه – زﺑﺎن ﻣﻠ ﻲِ ﻛﺸﻮر ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن آﻣﻮزش داد ،در واﻗﻊ دروازه اي
اﻳﺪه آل ﺑﺮاي ورود ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ درون اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ
ﺑﺎز ﻛﺮده اﻳﻢ .ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻣﻮزش ﻫﺮ زﺑﺎنِ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺸﺨﻮر آن زﺑﺎن
اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و اﺻﻮﻻ دﻟﻴﻞ وﺟﻮدي ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ،اﺻﻄﻼح ﻳﺎ

از اﻳﻦ ﻛﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻛﻨـﺎر آﻣـﻮزش
زﺑﺎ نِ رﺳﻤﻲِ ﻓﺎرﺳﻲ ،در ﺻﺪد آﻣﻮزش زﺑﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي
ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺟﺎي ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺳﭙﺎس اﺳﺖ اﻣﺎ
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اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ،زﺑﺎ نِ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮري ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺟﺎي
ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ.
ﺣﺘﻲ ﻧﺤﻮهي ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻼت در ﻫﺮ زﺑﺎﻧﻲ ،از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
روش زﻧﺪﮔﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﻲ آن زﺑﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻳﻦ ،آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ،ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪي ﻛﺸﻮرﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪي ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن زﺑﺎن
ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ :اﺧﻴﺮا در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه
ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ”دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر“ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ!؟ از اﻳﻦ ﻛﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻛﻨﺎر آﻣﻮزش زﺑﺎنِ
رﺳﻤ ﻲِ ﻓﺎرﺳﻲ ،در ﺻﺪد آﻣﻮزش زﺑﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺟﺎي ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺳﭙﺎس اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن،
زﺑﺎنِ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪاي ﭼﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﺟﺎي ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲﻃﺮف و ﻓﺮاﻣﻠﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﻮزشِ )اﺟﺒﺎري ﻳـﺎ ﺣـﺘﻲ اﺧﺘﻴـﺎري( زﺑـﺎن ﻣﻠـﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )و ﻳﺎ ﻫﺮ زﺑﺎن ﻣﻠﻲِ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪي دﻳﮕﺮ( ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺠﻴﺐ
و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از
ﻛﻮدﻛﺎنِ اﻣﻜﺎن آﻣﻮزش و ﻓﺮاﮔﻴﺮيِ ﻛﻼﺳﻴﻚِ زﺑﺎن ﻣﺎدري ﺧﻮد را
ﻧﺪارﻧﺪ و در واﻗﻊ اﻏﻠ ﺐِ آنﻫﺎ ﺑﻲ ﺳﻮادانِ زﺑﺎنِ ﻣـﺎدري ﺧﻮﻳـﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ” ،ﻣﺠﺒﻮر“ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮيِ زﺑﺎن ﻣﻠﺘﻲ دﻳﮕﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺑـﺎنِ
رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ آﻣـﻮزشِ
اﺟﺒﺎري ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي وﺧﻴﻢِ از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺑﻲﻫﻮﻳﺘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را
از اوان ﻛﻮدﻛﻲ در وﺟﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻳﻨـﺪه ي اﻳـﻦ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲ آورد.
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ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺪهآل :زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲِ ﺑﻲﻃﺮف و ﻓﺮاﻣﻠﻲ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺷﺪه  -ﻛﻪ در
ﭘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ
– ﻣﺪت ﻣﺪﻳﺪي از ﻛﻮﺷﺶﻫﺎي ﻧﻮآوران و ﻧﻮاﺑﻎ ﺑﺸﺮي ﻣﻲﮔﺬرد
ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﻳﺪن زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻲﻃﺮف )از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﮋادي( زدهاﻧﺪ .اﻳﻦ زﺑﺎن ﻫﺎي اﺑﺪاﻋﻲ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﺮاﺣ ﻲِ
ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﺪف ﻣﻨﺪﺷﺎن از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اﻟﻒ :ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آواﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﻮﻧِﺘﻴﻚ ﺑﻮدن اﻟﻔﺒﺎ ،اﻣﺮ

ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزاد و اﺧﺘﻴﺎر يِ زﺑﺎن ﻫﺎي
ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ،آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد،

اﺻﻞِ ﻳﺎدﮔﻴﺮيِ زﺑﺎن ﻣﺎدري و ﺗﻘﺪم آن ﺑﺮ آﻣﻮزشِ
ﻫﺮ زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺒﺎري در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻲ و ﺑﻲ ﻃﺮف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤﻴﺢ در اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.
ب :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﺎ اﻣﻼ :دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آواﻳﻲ ﺑﻮدن
اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ.
پ :ﮔﺮاﻣﺮ ﻳﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮريِ اﻧﺪك
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮي دﺳﺘﻮر
زﺑﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن و ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ.
ت :واژﮔﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﻟﻐﺖ ﻫﺎ :اﻳﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻴﺴﺘﻢ آوﻧﺪي )ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻫﺎ ،ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ( و وﻳﮋﮔ ﻲِ
ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﻮدن – ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻞ رﻳﺸﻪي ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻲﮔﺮدد –
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮيِ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪودي از واژه ﺑﺨﺶ ﻫﺎ )رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻚ اﻳﺴﺘﺎﻫﺎ ،ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻫﺎ،
ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎ( ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻲ ﺷﻤﺎري ﻛﻠﻤﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﺎزد ﻛﻪ ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدنِ ﻣﻌﻨﻲِ آنﻫﺎ
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺮﻛﺪام از آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺎﻧ ﻲِ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهي آن – ﻧﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﻪ
ﭼﻴﺰي ﻛﻤﺘﺮ .ﺑﻪﻋﻼوه روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎي واژهﻫﺎ و وﺟﻮد ﻣﺮزي
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧ ﻲِ واژﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮي و ﺗﺴﻠﻂ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎوري آﺳﺎن ،ﺳﺮﻳﻊ و
ﻛﻢﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن اﺑﺪاﻋﻲ
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻗﺮﻧ ﻲِ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ از ﺑﻮﺗﻪي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤﻲ و ادﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﻨﻲﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﻪي ﺟﻬﺎن ،در دﻧﻴﺎ
ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪفﻫﺎي
اﺳﺎﺳﻲ آن دﻓﺎع از ﻫﻮﻳﺖ زﺑﺎﻧﻲ ،ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮕﻲ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در
ﻋﺮﺻﻪي زﺑﺎن اﺳﺖ ،در ﻛﻨﺎر ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از زﺑﺎن ﻣﺎدري ،ﺧﻮد
را ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهﺗﺮ از ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﮔﺸﻮدن ﺑﺎب ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﻮﻳﺖ اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﺑﺎﻧﻲ  -ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﭼﻪ
در ﺳﻄﻮح ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ  -اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻌﺎر ”ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن)ﻳﺎ زﺑﺎن ﻫﺎي( ﺧﻮد ،ﻳﻚ

زﺑﺎن ﺑﻲ ﻃﺮف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ“
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

را ﻣﻄﺮح
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اﻳﺮان

،

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻛﻨﻨﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ي زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺘﺎبِ آﻣﺎده ي اﻧﺘﺸﺎر آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن دﻧﻴﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ و آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲﭘﺮدازد ،درﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎد اﻳـﺮان
درﺑﺎره ي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده
از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 1921ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲِ اﻳﺮان در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺟﻼﺳﻴﻪ ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ 1
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻧﻨ ﺪِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ،ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 2ﺑﻮد
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲِ اول در ﺳﺎل  1920ﺗﻮﺳﻂ  49ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﻢﻛﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﭘﻴﺶﮔﻴﺮي از
ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
وﻳﻠﺴﻮن 3رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻜﻲ از
ﻣﻌﻤﺎران اﺻﻠﻲِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻴﭻوﻗﺖ
ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮد ،در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  13ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ،اﻳﻦ ﻧﻬﺎد در ﺳﺎل
 1946ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ داد.

اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺮان
اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ،در ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻮرﺧﻴﻦِ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺗﺎرﻳﺦ
اﻳﻦ زﺑﺎن را ﺑﻪ دو دوره ي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰِ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺮان
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دﻧﻴﺎ در
ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺮان اﺷﺎره
ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻴﻠﻮان زﻓﺖ )  ،(Sylvan Zaftﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :زﺑﺎ نِ دﻫﻜﺪه ي ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮدهاﺳﺖ ،در ﻓﺼﻞِ دوم اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﺖِ ﻧﺎمِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

" در دﻫﻪ ي ﺑﻴﺴﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲِ اﻳﺮان در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در رواﺑﻂ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ

ﺑﺮاي اﻳﻦ زﺑﺎن در ﺣﺎل ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻦ ﺑﻮد .در ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶآﻣﺪ ،ﺣﻤﻼتِ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮز وﻳﮋه اى ﺑﺎ ﻫﻴﺎﻫﻮي زﻳﺎد ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او زﺑﺎن
5
ﻓﺮاﻧﺴﻮي زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮد".
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ،در ﺗـﺎرﻳـﺦ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ،ﺗـﺎ
آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻮرﺧﻴﻦِ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ زﺑﺎن را ﺑﻪ
دو دوره ي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰِ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﭘﻴـﺸـﻨـﻬـﺎد اﻳـﺮان
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻛﻠﻮد ﭘﻴﺮون ) ،(Claude Pironاز ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
در دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻦ راﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﻛﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﻓﺎرﺳﻲِ آن ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺑﺎره ي ﻫﻤﻴﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:

"دﻫﻪ ي  1920ﻣﻲ آﻳﺪ .اﻳﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺪرت ﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﺟﺒﻬﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ” :ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻣﺪﻓﻮن
ﺳﺎﺧﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺑﺮﺗﺮ يِ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲِ ﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ“.
اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎﻧﻔﻮذﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺮاي
ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ – ﺑﻪ ﺷﺮم آورﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ –
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪ و دودﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ 6" .
ﮔﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦراﻧﻲِ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻫﺪاي ﺟﺎﻳﺰه ي
زاﻣﻨﻬﻮف از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ)داراي رواﺑﻂ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ وﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( ﺑﻪ دﺑﻴﺮﻛﻞ وﻗﺖ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ،آﻗﺎي اﺣﻤﺪ
ﻣﺨﺘﺎر اﻣﺒﻮ ،در  16دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  1986در ﻣﻘﺮ اﺻﻠﻲ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در
ﭘﺎرﻳﺲ اﻳﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻛﺘﺮ ادﻣﻮن ﭘﺮﻳﻮا
ﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﻲ در اراﺋﻪ ي اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،دﻛﺘﺮ ادﻣﻮن
N-ro: 7 Printempo 2004

ﭘﺮﻳﻮا،7

ﻳﻜﻲ از
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ﭘﻴﺸﺘﺎزان ﻧﻬﻀﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .وي ﻛﻪ از اﻫﺎﻟﻲ
ﻓﺮاﻧﺴﻮي زﺑﺎن ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺑﻮد ،در ﺳﻦ  14ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را آﻣﻮﺧﺖ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ  16ﺳﺎل داﺷﺖ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ي ﺟﻬﺎﻧﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﺳﺎل  1905در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﻟُﻨْﻲ -ﺳﻮر -ﻣِﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد .در ﻫﻤﻴﻦ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ وي اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻄﻴﺐ و ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺎﻫﺮ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  1907ﺗﺎ  1911وي ﺑﺴﺎن ﺳﻔﻴﺮي ﻣﺸﺘﺎق و
ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺮاي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻃﻲ ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي
آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﻴﻪ ،ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻳﻦ زﺑﺎن در
دﻧﻴﺎ ﻳﺎري ﻧﻤﻮد .در ﺳﺎل  1912ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ژﻧﻮ را
ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎد و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و

"ﭘﺮﻳﻮا از اﺑﺘﺪاي ﺟﻮاﻧﻲِ ﺧﻮد در دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﻧﺪﮔﻲ
ﻛﺮد ،ﺷﺨﻀﻴﺖ او از ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي او ﺑﺮاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻔﻜﺎك ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ اﺣﺴﺎس و اﻋﺘﻘﺎد ـ اﻋﺘﻘﺎدِ ﻣﻨﻄﻘﻲِ
ﺷﺨﺼﻲ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ـ در آﺛﺎر او ﻣﻮج ﻣﻲ زﻧﺪ .ﺟﻤﻼت او در
ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﺳﺖ ،و در
آﺛﺎرش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﻃﻴﻒ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲِ ﺣﻘﻴﻘﻲ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت او از ﻫﻤﺎن دوره ي ﻧﺨﺴﺖِ
ﻧﻬﻀﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮ روي ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ـ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ دوم در
ﻧﻬﻀﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ـ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد و
اﻳﺸﺎن را از ﺗﻤﺎﻳﻼت ادﺑﻲِ ﺧﺸﻚ و ﻛﻬﻦ رﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺨﺸﻴﺪ 11" .

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﭘﺮﻳﻮا ﻛﻪ از
ﺳﺎل  1920ﺗﺎ 1943
ﺳﺮدﺑﻴﺮ يِ ﻣﺠﻠﻪ ي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪﻋﻬﺪه داﺷﺖ
و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ارزﺷﻲ را ﭼﻪ
از ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ي ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮات روﺷﻦﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ي ﺧﻮد
و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﻚ
ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اش ،اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮد ،در واﻗﻊ در ﻃﻮل
ﺳﺎل ﻫﺎي  1921ﺗﺎ 1928
ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲِ
دﻛﺘﺮ ادﻣﻮن ﭘﺮﻳﻮا
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﻳ ﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ
ﻣﺠﺪد ﻛﺮد و رﻫﺒﺮي اﻳﻦ
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﺮ
ي ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺑﺎره ي او ﭼﻨﻴﻦ
ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.ﻛﺘﺎب ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ِ
ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

ﭘﺮﻳﻮا ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻼت اوﻟﻴﻪاش را در ژﻧﻮ ﺑﻪﭘﺎ ﻳﺎن
رﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ دﻛﺘﺮاي ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻮن در ﭘﺎرﻳﺲ اﺧﺬ
ﻧﻤﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ رﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﺗﺪرﻳﺲ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را در
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﺷﺎﺗِﻞ 12آﻏﺎز ﻛﺮد .از اﺑﺘﻜﺎرات او در دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﺮﭘﺎﺋﻲِ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ-ﻓﻨﻲ در ﺑﺎره ي " اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻣﺪارس" ،و
" اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﺠﺎرت" در ﺳﺎل  1923در ﺷﻬﺮ وﻧﻴﺰ و اﺑﺪاع "داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲِ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﺳﺎل  1922ﻧﻴﺰ وي
ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻮرد " اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و رادﻳﻮ" در ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ
ﺗﺮﺗﻴﺐ داد و در ﺳﺎل  1925اﻳﺴﺘﮕﺎه رادﻳﻮﺋﻲِ ژﻧﻮ را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮد .در
ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ از  55ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲِ او ،ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺧﺎﻃﺮات ﺟﺎﻟﺐ وي در
ﻣﻮرد زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻣﻬﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪي ،روﻣﻦ روﻻن و …
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  1952و  1954ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ از
رادﻳﻮ ﺑِﺮن ﺳﻮﺋﻴﺲ در ﺳﺎلﻫﺎي  1961و  1962ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ،
و در ﺳﺎل  ،1962ﭘﺲ از ﻓﻮﺗﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ 13وي
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد درﺑﺎره ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﻲﭘﺮدازد و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ:
"ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ي اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ،ﺳﻤﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ
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"ﭘﺮﻳﻮا ﻣﺒﺘﻜﺮ اراﺋﻪ ي اﺳﭙﺮﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞِ ﺳﺎﺑﻖ در
ﺳﺎل  1921ﺑﻮد ،وي در آن ﺟﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي دوﻟﺖ
اﻳﺮان ،ﺑﺎ ﺑﻼﻏﺖ از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دﻓﺎع ﻛﺮد .ﻋﻠﻲ رﻏﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎي ﻫﻴﺄت ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲِ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ،
اﺟﻼﺳﻴﻪ ي ﻋﻤﻮﻣﻲِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ) ي ﻣﻠﻞ( ﻣﻬﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺰارش
ﻣﻬﻢِ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اُرﮔﺎن ﻫﺎي ﺧﻮدِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲِ ﻛﻤﻜﻲ“8
زد؛ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻬﻀﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ،
ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ده زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي
9
ﻣﻠﻞ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ".
ﭘﺮﻳﻮا اﻧﺴﺎﻧﻲ آزاده و آزادي ﺧﻮاه ﺑﻮد .در ﺳﺎل 1917
ﻛﻤﻴﺘﻪ اى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﻼل ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪاﻓﻊ
ﻣﻬﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪي ﺑﻮد و او را در ﺑﺎزﮔﺸﺖاش ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1931
ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﺮد.
دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻧﺲ ﺳﻴﻼﺟﻲ ،10اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانِ ﺳﻮﺋﺪ يِ ﻣﺠﺎرﺗﺒﺎر ،ﻛﻪ
ﺧﻮد از ﻣﺆﻟﻔﻴﻦِ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از  30ﻛﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
دارد و ﺑﻪ  9زﺑﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﭘﺮﻳﻮا
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
N-ro: 7 Printempo 2004

ﺷﻔﺎﻫﻲِ ﻟُﺮد ﺳِﺴﻴﻞ 14و ﻧﺎﻧ ﺴِﻦ 15را داﺷﺘﻢ ،از دوﺳﺘ ِ
ﻲ
اﻳﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﭼﻴﺰﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ از آن ﻫﺎ ،در
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﺎن ،ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ .در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﮔﻴﻠﺒﺮت ﻣﻮرِي 16اﺳﺘﺎد ﻳﻮﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ از آﻛﺴﻔﻮرد ﻧﻴﺰ،
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد .وي ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲِ ژﻧﺮال ﺳﻤﺎﺗْﺲ 17را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي آﻓﺮﻳﻘﺎى ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .در
واﻗﻊ در آن دوران ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ى ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺸﺎن ،ﻧﻪ ﻣﻠﻴﺖِ اﻓﺮاد ،ﺑﻠﻜﻪ
اﻳﺪه ﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
اﻓﻜﺎر ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ي ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻢﺳﻮ ﺑﻮد ،وي
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي آن ﻛﺸﻮر ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﺪ.
ﺧﻮدِ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل از دوﺳﺘﻲام ﺑﺎ
ﭘﺮﻧﺲ ارﻓﻊ ،18ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي اﻳﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ) ي ﻣﻠﻞ(،
ﻣﻴﮕﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ زودي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﻓﺘﺨﺎري و ﭘﺲاز آن
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زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎده ي 10
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ) يﻣﻠﻞ( را ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣـﻴـﺎﺗـﻲ و
ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲِ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀـﻮ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮد ،ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ ،ارﻓﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴـﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺮأت ﻛﺮد رأي ﻣﻨﻔﻲِ ﺧﻮد را ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋـﻠـﻨـﻲ
اﻋﻼم ﻛﻨﺪ

ﻣﻴﺮزا رﺿﺎ ارﻓﻊاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻠ ﻞ

ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻔﻴﺪي آﻣﻮﺧﺘﻢ و از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ او ﻋﺸﻖ
ﻣﻲ ورزﻳﺪم .او از آن اﻧﺴﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﻲ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد ،ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد.
دوﻟﺖِ آنزﻣﺎن اﻳﺮان ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲِ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺎدي را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮدم ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺲ ارﻓﻊ ﻛﺎر ﻛﻨﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ
ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻲِ ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﮔﺮدم و در ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح
ﺷﺪن زﺑﺎنِ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎن )اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( در ﺟﺎﻣﻌﻪ ) ي ﻣﻠﻞ(،
اﺟﺎزه ي دﻓﺎع از آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .وي ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ
ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﺮاي دوﻟﺖ اش ﺗﻮﺿﻴﺢ داد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﺮﻳﻮا ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ،در ﭘﻲ اﻳﻦ اﻗﺪا ِم
ﭘﺮﻧﺲ ارﻓﻊ ،دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ او را ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﺰه ي
ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺎﻣﺰد ﻛﻨﻨﺪ19 .
دﻛﺘﺮ ﭘﺮﻳﻮا در ﺟﻠﺪ دوم ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ،ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪن زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﺳﺖ و ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ روﻧﺪ وﻗﺎﻳﻌﻲ را ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ رخ داده  ،ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻛﺮده اﺳﺖ 20ﻛﻪ وﻳﻠﻴﺎم اُﻟﺪ ) ،(William Auldﻧﺎﻣﺰد درﻳﺎﻓﺖ
ﺟﺎﻳﺰه ي ادﺑﻲ ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎلﻫﺎي  1999و  2000ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن
در ﻓﺼﻞِ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ،ﺗﺤﺖ ﻧﺎمِ ﭘﺪﻳﺪه ي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،اﺷﺎره
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) .ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﺛﺮ در ﻛﺘﺎب ”آﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ زﺑﺎن دﻧﻴﺎ“
آﻣﺪه اﺳﺖ(

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ درﺑﺎرهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﻳﻮو ﻻﭘﻨﺎ ،21ﻣﻌﻤﺎر ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺪرن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم .ﭘﺮﻧﺲ
ارﻓﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺸﺨﺺﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ) ي ﻣﻠﻞ( ﺑﻮد.
وي ،دﻳﭙﻠُﻤﺎﺗﻲ ﺳﺎﻟﺪار ،ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺠﺎع ﺑﻮد،
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﺮد اﺻﻞِ ﻣﻬﻢ ﻋﺪاﻟﺖ،
ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ از وي ﺣﻜﻤﺖ و

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪم .ﭘﺮﻧﺲ
ارﻓﻊ ،ﺧﻮد از ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻧﻬﻀﺖ )اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي( ﻣﺎ ﺑﻮد و
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ) راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( را ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﺮد ﺳِﺴﻴﻞ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ
ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ،اﻣﻀﺎ ﻛﺮده ﺑﻮد.
ﭘﺮﻧﺲ ارﻓﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ) ي ﻣﻠﻞ(  ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺎﻧﺴﻦ از ﻧﺮوژ .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺑﺮﻗﺪرت ﻫﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎده ي  10اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ي ﺟﺎﻣﻌﻪ) يﻣﻠﻞ( را ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ
و ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲِ دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻋﻀﻮ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮد ،ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ ،ارﻓﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺟﺮأت ﻛﺮد رأي ﻣﻨﻔﻲِ ﺧﻮد را ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻠﻨﻲ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ـ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وزراي اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ي ﺑﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﻮﭼﻚ،
ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ از دادن
رأي ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﺎد دارم ﻛﻪ وزراي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از
ﭘﺮﻧﺲ ارﻓﻊ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ از دادن رأي ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ،
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ و ﺗﻤﻠﻖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتﺷﺎن در ﻣﻮرد
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن ﭘﺮﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ( و
ﻳﺎ داد نِ اﻓﺘﺨﺎراﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وي ،و در اﻧﺘﻬﺎ … ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎﻳﺸﺎن .وﻟﻲ ،ﭘﺮﻧﺲ ارﻓﻊ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪار يِ ﺗﻤﺎم،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺎم اﻳﺮان ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ،
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻧﻪ ي ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ او ،ﺑﺎ اﻧﺮژ يِ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ
ﻃﻨﻴﻦ اﻓﻜﻦ ﮔﺸﺖ ،و در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺪاي
ﭘﭻ ﭘﭻ ﻫﺎي ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻣﻴﺰِ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﮔﻮش ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ رﺳﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﻮﭼﻚ ،ﺑﺮاي ﻓﺸﺮدن
دﺳﺖ ﭘﺮﻧﺲ و ﺗﺸﻜﺮ از او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺎﻣﺘﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﺮاﻛﻪ رأي او
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت دادن اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد".

7
50

ﻣﻘﺎﻟﻪ Artikolo /

ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﺎر 1383

ﺟﻬﺎن ،در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ دو ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎي
ﻋﻤﻠﻲِ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در ﻣﺪارس و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزشِ
ﻋﺎﻟﻲِ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ .در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ي
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ زده ﺷﺪ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در واﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎنِ
ﻛﻨﻮﻧﻲِ ﺟﻬﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ يِ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در ﻣﺪارس ﻛﺸﻮر
ﺧﻮد ،ﻣﺪﻳﻮن اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺬر آ ن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺮان در ﺳﺎل  1921اﻓﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ .ﻧﻜﺘﻪ ي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ

آﻣﻮزش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮان
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ،
آﻣﻮزش زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ – ﻣﺜﻞ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﺳﺎﺑﻖ و
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در دوران ﺣﺎﺿﺮ – ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء و ﻗﺪرﺗﻤﻨ ﺪِ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنِ ﻣﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻳﺎ
دو ﺳﺎل ﭼﻨﺎن ﺗﺴﻠﻄﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ اﻳﺸﺎن در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اى ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻴﺎنِ
ﺳﺎل ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ ،ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ي آﺛﺎر ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻞ ادﺑﻴﺎت ﻏﻨﻲِ
ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن را از اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ي

اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻲ و ﻃﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،دو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از
ﻃﺮف ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در واﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،در
واﻗﻊ ،ﻣﻜﻤﻞ و ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﻳﻚدﻳﮕﺮاﻧﺪ .
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اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺎ اﻳﺮان ،ﻫﻴﭻﮔﺎه اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي درﺳﻲِ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺰرگﺳﺎﻻنِ اﻳﻦ ﻣﺮز
و ﺑﻮم را از ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ يِ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻲ ﻃﺮف ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺳﺎزﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻤﺪنﻫﺎ و زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻧﻜﺘﻪ ي ﺟﺎﻟﺐِ ﺗﻮﺟ ﻪِ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻤﺪن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﺳﻮي ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،ﺗﻤﺪن ﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ ﺟﻬﺎن داراي زﺑﺎنﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد
ﺣﺘﻲ در درون ﺗﻤﺪﻧﻲ واﺣﺪ ،ﮔﺎه دهﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﺪﻫﺎ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺑﺪون وﺟﻮدِ زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك در ﺑﻴﻦِ ﺗﻤﺪنﻫﺎ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮاﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك
در ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ آن اﺣﺘﻴﺎج دارد و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك و
ﺑﻲ ﻃﺮف ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از زﺑﺎن ﻳﻜﻲ از ﻃﺮف ﻫﺎي
ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻤﺪن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺪن ﻳﺎ ﺗﻤﺪن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲِ ﺗﺤﻘﻴﺮ
زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓِ آن )ﻫﺎ( اﺳﺖ .ﺣﺎل ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺑﻴﻦ
آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻫﺮ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎ آﺣﺎد ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺪن ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ،زﺑﺎن
ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﻲﻃﺮف ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى آﺳﺎن،
ارزان و ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ي ﻣﺮدﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ
ﻛﺮه ي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،آن ﭼﻨﺎن در ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻗﻮي و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﺮاي
"ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ" اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﺻﻮري و
ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲِ ﻣﻌﻨﻮي و ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﻮش ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﺑﻮﺗﻪ ي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ در آﻣﺪه
اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦِ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻗﺮنِ ﺧﻮد ،در اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ و
دوﺳﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺳﺰاوار يِ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺆﺛﻖ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻧﻴﺰ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﻮﺷﺎن ﻣﻬﺮ و اﻣﻴﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﻳﻦ زﺑﺎن ﻛﻪ وﺳﻌﺖِ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲِ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﺣﺪودِ ﺗﻤﺪنِ ﻛﻞِ ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻨﺪ ،آﺛﺎري ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺗﻤﺪن ﻫﺎي
ﮔﻴﺘﻲ اﺳﺖ ،ﭼﻪ "ﺑﺰرگ" و ﭼﻪ "ﻛﻮﭼﻚ" ،ﭼﻪ ﻏﻨﻲ و ﭼﻪ ﻓﻘﻴﺮ؛ ﭼﺮاﻛﻪ
ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﻲِ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﮔﻴﺮ يِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﺳﺎن ،ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﺑﻮده و
ﺑﺴﻴﺎري از آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،آﺛﺎر ادﺑﻲِ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻢ اﻛﻨﻮن آﺛﺎر ادﺑﻲِ ﺑﺴﻴﺎري از
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ،از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ي اﻳﺸﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺼﻞِ ﺷﺸﻢ ﻛﺘﺎب
ﭘﺪﻳﺪه ي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ آﻳﻨﺪهي اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
و در اﻧﺘﻬﺎ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از
ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اى در ﺗﺮوﻳﺞ ،ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮ يِ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﺧﻮد را در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ و … ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖِ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺮ روي
ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﻣﻌﺎدﻻت ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ و ﺳﺎزﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ-
زﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ آن در ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﭼﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرِ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن در
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر – و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن – ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ …  :ﻫﻤﺎن ﻛﺸﻮري ﻛﻪ آﻏﺎزﮔﺮِ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺘﺮگِ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺎﻳﺎن و ﭘﻴﺮوز يِ آنرا ﻧﻴﺰ ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ!
ﺑﺮاي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و دوﻟﺘﻲ ﻳﺎرﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
)Internacia Tradukreto pere de Esperanto (ITRE
ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر
Internacia T radukreto
pere de Esperanto
ﻳﺎ ﺑـﻪ اﺧﺘـﺼﺎر  IT REﻳﻜـﻲ
ازﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺑﺎﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎدهي ﺗﺠـﺎري از زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﻳـﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﻌـﺪادي ﻣﺘﺮﺟـﻢ
ﺣﺮﻓﻪ اي وﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ از زﺑﺎن ﻣـﺎدري ﺧـﻮد
ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام از زﺑﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 61ﻣـﺘﺮﺟﻢ در
اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ  29زﺑﺎن را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣـﻲﺗـﻮان
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ را از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ  29زﺑﺎن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ دﻳﮕـﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن درﻣﻮرد ﻣﺘﻦﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و روزﻣﺮه وﻣﺘـﻦ ﻫـﺎي
ﺗﺠﺎري وﺟﻮد دارد و در ﻣﻮرد ﻣﺘﻦﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣـﺴﻠﻤﺎ ﻣﺤﺪودﻳـﺖ
وﺟﻮد دارد.
زﺑﺎنﻫﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي  29زﺑﺎن ﻣﺘﺮﺟﻢ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ زﺑـﺎن ﻫـﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺑﻠﻐﺎري ،ﭼﻚ ،ﭼﻴـﻨﻲ ،داﻧﻤـﺎرﻛﻲ ،ﻓﻨﻼﻧـﺪي،
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪي ،آﻟﻤﺎﻧﻲ ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ،ﻣﺠﺎري ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ،ژاﭘﻨﻲ ،ﮔﺮﺟـﻲ،
ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ،ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎﻳﻲ ،ﻫﻠﻨﺪي ،ﻓﺎرﺳﻲ ،ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،روﻣﺎﻧﻴـﺎﻳﻲ ،روﺳـﻲ،
ﺻﺮب ،اﺳﻠﻮاﻛﻲ ،ﺳﻮاﺣﻠﻲ ،اوﻛﺮاﻳﻨﻲ ،ازﺑﻜﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ.
ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از زﺑﺎن اﻟﻒ ﺑﻪ زﺑـﺎن ب ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﻮد
اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ اﻟﻒ زﺑﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﻗﺮارداد ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑـﺴﺘﻪ

ﺷﻮد .ﻣﺘﺮﺟﻢ اﻟﻒ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﺮﺟﻢ ب زﺑﺎن را ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤـﻮد و ﭘـﺲ از
ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﺘﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در اﺧﺘﻴﺎر وي ﻣﻲﮔﺬارد .ﻣﺘﺮﺟﻢ ب زﺑـﺎن
ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ب آن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮي ﻗـﺮار
ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻃﺮز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺮ100ﻛﻠﻤﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻌﺎدل  1/5ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺖﻣـﺰد ﻳـﻚ
ﻛﺎرﮔﺮ در ﻛﺸﻮر اﻟﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .از اﻳﻦ ﻣﺒﻠـﻎ  %60ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ
ﻣﺘﺮﺟﻢ اﻟﻒ و %40ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ب ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺳـﺎﻳﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻧﻤﺎﺑﺮ ،ﭘﺴﺖ ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدري ﺧﻮد و ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ درﺣﺪ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻓـﺮد ﺑﺎﻳـﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺎﻳﭗ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ اﺷـﺘﺮاك ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن:
رﻳﺎﺳﺖ وﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪهDaniel Durand :
ﺣﺴﺎبدارLaurent Vignaud :
ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ:
- 1آﻗﺎي رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ reza@esperanto.org
 - 2دﻛﺘﺮﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر keyhan@esperanto.org
آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ:
www.recim.org/itre

ﭘﺎ ﻧﻮﻳﺲﻫﺎ:

اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدهي آﻛﺴﻔﻮرد اﺳﺖ و از ﺳﺎل  1906ﺗﺎ ﺳﺎل  1923ﻋﻀﻮﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد و در ﺗﻬﻴﻪي ﭘﻴﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺖ  .وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي
ﻛﺸﻮرش در ﻛﻤﻴﺘﻪي ﺧﻠﻊ ﺳﻼح در ژﻧﻮ ﺑﻮد و ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺰ،
ﮔﺮدﻳﺪ  .وي در ﺳﺎل  1937ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰهي ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪ .
 (1861-1930)Fridtjof Nansen -15وي ﻛﻪ اﻫﻞ ﻧﺮوژ اﺳﺖ از ﻛﺎﺷﻔﺎنﻣﺸﻬﻮر
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل  1918ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﻛﺸﻮرش در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و
ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻴﺮﻳﻪ ي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧ ﻲِ اول ،ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن روﺳﻴﻪ ) ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎريِ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ( و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن روﺳﻲ ،ارﻣﻨﻲ و ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮد  .در ﺳﺎل 1922ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪدرﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰهي ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل  1927ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﻧﺮوژ در ﻛﻤﻴﺘﻪي ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ ﺑﻮد .
 (1866-1957)Prof. Gilbert Murray -16ﻋﺎﻟﻢ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل 1908ﺗﺎ
ﺳﺎل  1936اﺳﺘﺎد زﺑﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ و ﻳﻮﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در آﻛﺴﻔﻮرد ﺑﻮد  .وي در ﻛﻤﻴﺘﻪي ﺗﻬﻴﻪي
ﭘﻴﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺖ و از ﺳﺎل  1921ﺗﺎ ﺳﺎل  1923ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲِ
آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ و در ﺳﺎل  1924ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
وي ﺟﺰو ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪي ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﺳﺎل  1923ﺗﺎ
ﺳﺎل  1938رﻳﺎﺳﺖ آنرا ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ  .وي داراي ﻛﺘﺐ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﺎرهي ﻳﻮﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ .
 (1870-1950)Jan Christiaan Smuts -17ﺳﺮﺑﺎز و دوﻟﺖﻣﺮد آﻓﺮﻳﻘﺎيﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻛﻪ از ﺳﺎل  1919ﺗﺎ ﺳﺎل  1924و در ﺳﺎل  1939ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪي اﻓﺮﻳﻘﺎيﺟﻨﻮﺑﻲ
و از ﺳﺎل  1933ﺗﺎ  1939وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻮد .
 -18ﭘﺮﻧﺲ ارﻓﻊ اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻴﺮزا رﺿﺎﺧﺎن ) 1848-1936م 1227-1315/ه .ش .(.
19-Privat, Edmond. Aventuroj de Pioniro, La Laguna: J.
Régulo, 1962, 143 p., p. 87.
20-Privat, Edmond. Historio de Lingvo Esperanto; 18871927. 1a parto 1911, 2a parto 1927, Hago: IEI, 1982
(represo), 74p.+199p., Ĉe la Ligo de Nacioj, p.136-151.
)21-Ivo Lapenna (1909-1987

1-Ligo de Naciog/League of Nations
2-Unuiĝinta Naciaro/United Nations
)3-Thomas Woodrow Wilson (1856-1924
 -4ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎﻳﺖِ http://www.uea.org/informado/ED38- :
 eo.htmlﻛﻪ در آن اﻛﺜﺮِ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﻳﺨ ﻲِ ﺟﻬﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮدآوري و اراﺋﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪوﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ي ) 38-E (2003در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﺳﻨﺎد
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ ﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ .
5-ZAFT, Sylvan. Esperanto: A Language for the Global
Village,
 -6ﭘﻴﺮون ،ﻛﻠﻮد  .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻳﻜﺼﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺟﻤﻴﻠﻪ اورﻧﮓ،
ﮔﺰارش وﻳﮋهي ﻣﺠﻠﻪي آدﻳﻨﻪ ،ﺷﻤﺎرهي  20 ،19دي  ،1366ص  . 64-5.ﺑﺮاي ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲِ
اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ،ﻛﻪ ﺑﻪزﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهي  973ﻣﺠﻠﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ،
اُرﮔﺎن رﺳﻤ ﻲِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) داراي رواﺑﻂ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻨﺤﺪ و
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ( ،ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ژاﻧﻮﻳﻪي ﺳﺎل  1987ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ  .اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ  96ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻲِ ﻓﻮق در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎدم اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ
ﻳﻜﺼﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎل اﺑﺪاع زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﺑﻪﭼﺎپ رﺳﻴﺪهاﺳﺖ .
)7-Edmond Privat (1889-1962
8-L’Esperanto comme langue internationale axiliare
9-Courtinat, L. Historio de Esperanto (1887-1960), Bellerive-sur-Allier: 1964-66, 1332 p., p.1273-4.
)10-Ference Szilágyi (1859-1967
11-Ibid., p.1274.
12-Neuchatel
13-Privat, Edmond. Aventuroj de Pioniro, La Laguna: J.
Régulo, 1962, 143 p., p. 85-6.
 (1864-1958)Lord Edgar Algernon Robert Cecil -14ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار
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ﺳﻔﺮ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ اﻳﺮان

ﺗﺪرﻳﺲ و اﺣﺴﺎس ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ در اﻳﺮان
ﺗﺮزا ﻛﺎﭘﻴﺴﺘﺎ -ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮاﻧﻲ

در ﭘﺎﻳﻴﺰ  1382ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﺑﺎنآﻣﻮزان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزﮔـﺎري را ﺑـﻪ اﻳـﺮان
اﻋﺰام ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ﻛﺴﻲ ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮزا ﻛﺎﭘﻴﺴﺘﺎي  76ﺳﺎﻟﻪي ﺻﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺮان در  52ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺷـﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮزا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه در اﻳﺮان ﺑﻮد و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻬﺮان دﻳﺪار ﻛﺮد .وي ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺸﻮر ﺧـﻮد ﮔﺰارﺷـﻲ از
ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺟﻬﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻴﺶ از ﻫـﺮ ﭼـﻴﺰ دﻳﮕـﺮي ﻣـﺸﻬﻮد و ﻣﺤـﺴﻮس اﺳـﺖ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺮ ﺳﻄﺮ آن ﺟﺎري اﺳﺖ.

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن ﭘﻴﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از رﻧﺎﺗﻮﻛﻮرﺳﻪ ﺗﻲ
ً
)رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( و آﺗﻴﻠﻴﻮ اورﻻﻧﺎ ) ﻣﻨﺸﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻣﻮزﮔﺎران اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ( ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري
ﻛﻼﺳﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )،(UEA
ﭘﺮوژه ي "زﺑﺎن ﺳﻼم" ﺑﺮاي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﻲ در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻢ،
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدم .در اﺑﺘﺪا ﻓﻜﺮي ﻧﻪ درﺑﺎره ي اﻳﺮان ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺎرس
ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن زﻳﺎد ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدم اﺣﺴﺎسِ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮد و
ﺳﭙﺲ واژه يِ ”ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن“ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ آن را ﻣﺜﻞ ﻧﺪاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ دادن
اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم .ﭘﺲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﻳﺮان و
اﻧﺠﺎم آنﭼﻪ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ.
ﭘﺲ از ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﭘﻮلِ ﺑﻠﻴﻂِ ﭘﺮواز ﻣﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ ﻛﻪ اﻗﺎﻣﺖِ ﻣﺮا در اﻳﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻛﺮدم .در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻼش ﻛﺮدم
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ي اﻳﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورم .دﻳﺪاري از ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان در
ﺑﻠﮕﺮاد داﺷﺘﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺎن در ﺑﻠﮕﺮاد
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .در آن ﺟﺎ ﻣﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪم و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  4ﻛﺘﺎب
درﺑﺎره ي اﻳﺮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﺻﺮﺑﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻳﻚ  CDﺑﻪ رﺳﻢ ﻫﺪﻳﻪ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدم .ﭼﻴﺰي ﻛﻢ ﻧﺒﻮد و دو ﺑﺎﻧﻮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎرﻳﻨﺎ و آﻧﺎ
ﭘﻴﮕﻞ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻛﻨﻮن از اﻳﺮان ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺘﻮ و روﺳﺮيﺷﺎن را ﻛﻪ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺎﻧﺖ دادﻧﺪ و

ﻣﻦ ﺳﻔﺮم را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦِ ﺟﺎوﻳﺪ آﻏﺎزﻛﺮدم!
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي ﻣﻦ در اﻳﺮان  26ﻧﻮاﻣﺒﺮ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻳﺮاﻧﻲ در
ﺳﺎل  1382ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ .در ﻓﺮودﮔﺎه رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد .در
ﺧﺎﻧﻪ ي او ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻋﺼﺮاﻧﻪ ي اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ او ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺗﻬﻴﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﺷﺪ.
ﺧﺐ در ﻃﻲ اوﻟﻴﻦ ﻏﺬا ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ ﺧﻮراك ﻫﺎي
اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص و ﻟﺬﻳﺬ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﻴﻦ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ را او )ﻓﺮﻳﺒﺎ( ﺑﺮاي
ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻮن ﻳﻚ زن ﺑﺎﻳﺪ از زن دﻋﻮت ﻛﻨﺪ .ﺷﺐ را ﻧﺰد ﺷﻬﻴﻦ
ﺳﻴﺪزاده ﺳﭙﺮي ﻛﺮدم .ﺧﻮاب ﺑﺮ روي ﻓﺮش و ﺗﺸﻚ و ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﻨﺖ
اﻳﺮاﻧﻲ. ...
در روز دوم ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮوازﻛﺮدم .ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺑﻴﺶ از 1000
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺗﻬﺮان و آنﺟﺎ ﺳﻪ دﺧﺘﺮِ ﺟﻮان اﻓﻐﺎﻧﻲ و ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻳﺎد داده ﺑﻮد و در آن ﺷﻬﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻮد و
ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ي ﺗﻤﺠﻴﺪ اﺳﺖ ،در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮانِ ﺟﻮان
ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻲ ﺑﺎ روﺳﺮيﻫﺎي ﻛﻴﭗ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻲ در دﺳﺖ
آن ﻫﺎ ﮔﻞِ رز ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﺧﻲ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﺮاي ﻣﻦ آورده
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ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﻚ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮي دﻟﭙﺬﻳﺮ!
در ﻫﺘﻞ ﺧﻮﺑﻲ اﻗﺎﻣﺖﻛﺮدم .ﻏﻴﺮ از اﺗﺎق آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻢ
ﭼﻮن اﻳﺮاﻧﻲﻫﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻏﺬا
ﺑﭙﺰﻧﺪ .ﻫﺘﻞ ﻧﻪ رﺳﺘﻮران داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎر ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﻲ ﭼﻮن
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ ﻧﻤﻲﻧﻮﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﺎي و آب ﺳﻔﺎرش
دﻫﻴﺪ و در اﺗﺎق ﺧﻮدﺗﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ .اﻣﺎ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎور
ﻫﺴﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﺎي درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺨﺎري ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﺎر
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮر ﻓﻘﻂ از آن ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
روز اول را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺷﺮوع ﻛﺮدم .اﺷﺘﻴﺎق و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﻮد و ﺟﺎ ﻛﻢ .ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﺎ يِ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪادي از آن ﻫﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً
ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎﻧﻮان
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ ) (AFESPOﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاي
ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ درس ﻣﻲ دادم .ﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ دﻳﺮ آﻣﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﻼس ﺑﻮد
ﺑﺮاي اﻳﺮاﻧﻲﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎدي اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻦ ﮔﺎه ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ  30دﻗﻴﻘﻪ
ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺿﻴﺢ دادم ﻛﻪ در اروﭘﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦﻛﺎري ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ
ﻣﻌﻄﻞ ﻣﻲﺷﺪم ً .
و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮدم دﻗﻴﻖ و ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﭘﺲ از  3– 2روز
آنﻫﺎ ﻋﺎدت ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .اوﻟﻴﻦ اﺛﺮي ﻛﻪ در ﺑﺪو ورودم ﺑﻪ
ﻛﻼس در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم آن روﺳﺮﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻮد! ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ
روﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺪ! ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن درﺧﺸﺎن آن دﺧﺘﺮان ﺑﺴﻴﺎر
ﺟﺬاب و ﻛﻨﺠﻜﺎو اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﮔﻮش
ﻣﻲ دادﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮا
ﻣﻲ ﺑﻠﻌﻨﺪ و درﺧﺸﺶ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﺮﻣﮕﻴﻨﺎﻧﻪ و ﺧﺠﻠﺖ زده ﺷﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﺑﺮاي داﻧﺴﺘﻦ و ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴﺮت ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ.
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﺑﻪآﺳﺎﻧﻲ از درسﻫﺎي ﻣﻦ
ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ را درس دادم و ﺳﺌﻮال ﻛﺮدم :اوﻟﻴﻦ
روز ﻛﺎر يِ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺑﻮد - :ﺷﻨﺒﻪ .و روز ﺗﻌﻄﻴﻞ؟ -
ﺟﻤﻌﻪ .ﺑﻠﻪ ،در اﻳﺮان اﻳﻦ ﺟﻮري اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ را ﻳﺎ دﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ
راﺟﻊ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦِ روز ﺳﺎل ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﻛﻪ در اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ روز ﺳﺎل
ﻧﻮ  21ﻣﺎرس اﺳﺖ .و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ آنﻫﺎ  12ﻣﺎه دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺷﺶ ﻣﺎه اول
ﺳﺎل  31روز و ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺑﻌﺪي  30روز و ﻣﺎه آﺧﺮ  29روز اﺳﺖ .ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اروﭘﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﮕﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را
ﻓﺮا ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﺗﻘﻮﻳﻢ آنﻫﺎ ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ) ﻣﻴﻼدي و ﺷﻤﺴﻲ( ﭼﺎپ
ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﻤﻲﺑﺎﻳﺴﺖ زﻣﺎن ﺗﺪرﻳﺲ
ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻃﺒﻖ اﻟﻔﺒﺎي ﻻﺗﻴﻦ را از دﺳﺖ ﻣﻲ دادم .ﺷﻴﻮه ي
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ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﮔﻮﻧﻪ ي دﻳﮕﺮي اﺳﺖ .از ﺻﻔﺤﻪ ي آﺧﺮ دﻓﺘﺮﺷﺎن
و از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮا ﺷﮕﻔﺖ زده ﻛﺮد وﻗﺘﻲ دﻳﺪم ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ي ﻣﻔﻌﻮل
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) (akuzativoو ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن
ﻗﺎﻋﺪه ي دﺳﺘﻮري ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻫﺎ
) (korelativojﺑﻪآﺳﺎﻧﻲ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ
اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﻨﻨﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻏﺬا ﺑﭙﺰﻧﺪ.

ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻔﺶﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻣﻲ آوردﻳﻢ و در ﺳﺎك ﻫﺎي
ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻣﻲﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ،و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻲﺑﺮدﻳﻢ و آن ﺟﺎ ﺑﻪ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲدادﻳﻢ ﭼﻮن ﻣﺤﻮﻃﻪ ي ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﭼﻨﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن)!( ﻛﻔﺶ وﺟﻮد دارد! وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم از در ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
ﭼﻮﺑﻲ ﺣﻜﺎﻛﻲ ﺷﺪه را ﻧﻮازش ﻧﻤﻮده و دروازه را ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻨﺪ .داﺧﻞِ
ﻣﺴﺠﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ي دﻳﻮارﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از آﻳﻨﻪ ﻫﺎي
ﻛﻮﭼﻚ و رﻳﺰه آﻳﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ .آﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ و
ﺳﺘﺎره .ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﺎﻻي ﻣﻘﺒﺮه اﻣﺎم رﺿﺎ ﺿﺮﻳﺢ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﻛﺎري ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ راﻫﺮوﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و روي زﻣﻴﻦ ﻓﺮش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻦﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮشﻫﺎي زﻳﺒﺎ ﻧﺪﻳﺪه
ﺑﻮدم ،ﻧﻮع ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﻲ از آنﻫﺎ را در ﻣﺴﺠﺪ دﻳﺪم .ﺑﺮ روي ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي
ﻛﻨﺎر دﻳﻮارِ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﭼﺮﻣﻲ ،آب ﻃﻼ و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد .واﻗﻌﺎً زﻳﺒﺎﺳﺖ! ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻣﻲدارﻧﺪ و ﭘﺲ از
اﺳﺘﻔﺎده آن را دوﺑﺎره در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ .وﻗﺘﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﭼﺎي ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ.
ﻣﺎدري را دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﭽﻪاش را ﺷﻴﺮ ﻣﻲداد ،ﭘﻴﺮزﻧﻲ روي ﻓﺮش ﺧﻮاب
ﺑﻮد ،و ﺧﺎﻧﻮادهاي ﻛﻪ دور ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و در ﻛﻤﺎل آراﻣﺶ و ﺑﺪون ﺷﺘﺎب

ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪﺟﺎي ) oاُ() u ،او( ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدم ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺷﺮوع ﻧﺎم را ﺑﺎ ﺣﺮف ﺑﺰرگ ﻧﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﭼﻮن
در ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﻧﺪارﻧﺪ .وﻗﺘﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺰل ﺷﺎن را ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻣﻲﻛﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ
ﺣﺮوف ﺳﺮﻫﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ و ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .روي ﺗﺨﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﺮدم ﭼﻮن
وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻧﺎن و ﻣﻴﻮه ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺳﺮ ﻛﻼس
ﻣﻲﺑﺮدم .ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺐ دﺷﻨﺎم و ﻧﺎﺳﺰاﻫﺎ ﺑﻮد و دﻳﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ
ﻛﻠﻤﻪ ي ) kieﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺠﺎ( در ﺗﻠﻔﻆ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻲ
و ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ke .ﻫﻤﺎن ”ﻛﻪ“ اﺳﺖ .ﻋﺪد ﺷﺶ در ﻓﺎرﺳﻲ ﺷﺒﻴﻪ
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﺣ ﺲِ ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻣﺮا ﺑﻴﺪار ﻛﺮد ﺗﺎ ﻗﺮآن
ﺑﻪ  sesدر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﻆ  seدر ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ
را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ آن ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
ﻋﺪد  3اﺳﺖ .وﻟﻲ ﺑﻴﺶ از  50واژه ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﺻﺪا ﺑﺎ
اﺳﺖ
واژه ﻫﺎي ﺻﺮﺑﻲ ﺑﻮد .ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺎ از زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﺮك ﻫﺎ ﺣﺪود  500ﺳﺎل در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻦ
ﻏﺬا ﻣﻲﺧﻮردﻧﺪ و ﮔﭗ ﻣﻲزدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم روز را در آن ﺟﺎ ﮔﺬراﻧﺪه و
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺗﺮكﮔﺮاﻳﻲ زﻳﺎدي را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ .اﻣﺎ ﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
واژهﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺮﻛﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﺴﻲ ﭼﻪ ﻣﻲداﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻴﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺿﺮﻳﺢِ
اﻳﻦ ﺣﺎل وﻗﺘﻲ آن ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت آن ﻫﺎ را
اﻣﺎم رﺿﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ي ﺿﺨﻴ ﻢِ ﻃﻼﻛﺎري ﺷﺪه اي اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﻗﻔﺲ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎعِ ﺣﺪود  2ﻣﺘﺮ و ﻗﺒﺮ وي را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدم دﺧﺘﺮانِ
ا
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ي اﻓﻐﺎﻧﻲ اﺟﺎزه ي ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس و آﻣﻮزشﮔﺎهﻫﺎ يِ دوﻟﺘﻲ ر
آن را ﻟﻤﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آرزوﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ از ﺳﺮ و ﻛﻮل
ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻲروﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪادي از
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺣﺴﺮتِ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و داﻧﺴﺘﻦ از ﻫﺮ اﻣﻜﺎﻧﻲ و
زﻧﺎن در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ و آوﻳﺰان دﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ي ﺿﺨﻴﻢ ﺿﺮﻳﺢ
ﻛﻼﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ :ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،زﺑﺎنِ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺧﻄﺎﻃﻲ،
ﺗﻌﺪادي ﻛﺎرﻫﺎي دﺳﺘﻲ و ﻏﻴﺮه
ﮔﺮه زده اﻧﺪ .ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺟﻴﻎ ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ ،اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
و ﻧﻴﺰ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ.
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
...
ﺿﺠﻪ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ .ﺻﺤﻨﻪ اي ﻛﻪ
ﭘﻴﺶ از ﻇﻬﺮ وﻗﺖ
ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺮﺧﻲ
آزاد داﺷﺘﻢ و ﻫﻤﻴﺸﻪ 3-2
ﻫﻢ دﺳﺘﻤﺎل ﺳﺒﺰ اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ را
دﺧﺘﺮِ ﺟﻮان اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺢ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻮزه ي اﻣﺎم رﺿﺎ ،ﺑﺎزار
ﻣﻲ ﻣﺎﻟﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻗ ﺪِ اﻣﺎم رﺿﺎ
اﺑﺮﻳﺸﻢ ذات ﺗﻘﺪس را ﺑﻪ ﺧﻮد
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ آراﻣﮕﺎه
ﮔﻴﺮد و ﺑﻌﺪاً دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮانِ
ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢ و زﻳﺒﺎﺳﺖ! ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اي درﺳﺖ ،ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻜﺎن
ﻛﻤﻚ و ﻣﺪدي در ﻟﺤﻈﺎتِ
ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ و ﻓﻼﻛﺖ ﺑﻪﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
زﻳﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ
آﻣﺪ! داﻧﺶ ﺟﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻛﺸﻮر و ﮔﺎه در روزﻫﺎي
وﻳﮋه اي ﺣﺘﻲ ﺗﺎ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي از اﻣﺎم
رﺿﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻢ .ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻜﺮ
ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﻲآﻳﻨﺪ .ﻣﻴﺪان ﺑﺰرﮔﻲ
ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻣﺮﻣﺮ و ﻋﻘﻴﻖ ﻫﺎي
ﻛﺮدم ،آنﮔﺎه ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﻴﺰي در
رﻧﮕﺎرﻧﮓ .در ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺪان
درون ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اي اﻣﺎم
ﺑﺰرگِ ﺗﻮاﻧﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﺟﺎ
ﻣﺮدان ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ آﻗﺎي وﺣﻴﺪ ﭘﺮﺗﻮي ﻧﻴﺎ و ﺗﻌﺪادي از د اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و وﻃﻦﺷﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻦ!
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ  2ﺗﺎ
زﺑﺎن آﻣﻮزان اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻲﺷﻮﻳﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ
زﻧﻲ را ﻛﻪ اﻳﻦﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ
 4ﺧﻂ اﺗﻮﺑﻮس زﻳﺮﮔﺬر ﺑﺮاي
ﻧﺪﻳﺪم و ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﭼﺮا .ﺑﺨ ﺶِ ورودي ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮدان و زﻧﺎن از
ﺗﺮدد درونﺷﻬﺮي ﻗﺮار دارد .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه اﻣﺎم
رﺿﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎد ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل
ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺟﺪا اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖِ ورودي زﻧﺎن ،ﻣﺄﻣﻮران زن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ  3ﺑﺎر ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻧﺪ .در
ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺷﻴﺎء ﻣﻤﻨﻮع ﻣﺜﻞ اﺳﻠﺤﻪ ،دورﺑﻴﻦ و ﻏﻴﺮه زاﺋﺮان را ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ
N-ro: 7 Printempo 2004
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اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺮدﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ و زﻧﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ.
ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻴﻠﻪاي آﻫﻨﻲ آنﻫﺎ را ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.
وﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻮم او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در ﺟﻠﻮ دوﻳﺪ
و ﺑﻠﻴﻂ ﻣﺮا ﻧﻴﺰ داد و ﺳﻮار ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪﻃﺮف آﺧﺮﻳﻦ در دوﻳﺪم .ﺑﻌﺪاً ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎ دﻗﺖ او را ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﺪم ﻛﻪ ﻛﺠﺎ ﭘﻴﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻦ در اﺗﻮﺑﻮس ﺟﺎ
ﻧﻤﺎﻧﻢ .ﻣﺸﻬﺪ  5/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻫﺘﻞ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺎﻛﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ .در
آن  6ﺗﺎ  7ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ 2 .ﻧﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ راﻧﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﻮل
ﺑﻴﺶﺗﺮي ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ .ﻋﺼﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎنِ درس
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از داﻧﺶﺟﻮﻳﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺗﺎ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
آن ﺟﺎ ﻓﻮراً ﭼﺎي درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ در ﻫﺘﻞ ﻣﻲ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﮔﭗ ﻣﻲزدﻳﻢ و ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻫﺘﻞ را
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ .ﻣﺎ در ﺣﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺣﺮف ﻣﻲ زدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮل ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ زﻳﺮا ﺗﺼﻮر
ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﻴﺰي ﺑﺨﺮم
اﺑﺘﺪا ﻣﻦ ﻣﻲرﻓﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮدم و ﭘﺲ از ﻣﻦ آنﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﻦ ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ
و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ ”ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﻠﻲ“ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪﻧﺪ.
داﻧﺶ ﺟﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي از اﻣﺎم رﺿﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻢ .ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ،آن ﮔﺎه ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﻴﺰي
در درون ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اي اﻣﺎم ﺑﺰر گِ ﺗﻮاﻧﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻫﺎ را
ﺑﻪ وﻃﻦﺷﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻦ !
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ﻃﻲ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﺎ وﺣﻴﺪ ﭘﺮﺗﻮﻳﺎن ) ﻛﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد( ﻣﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ داﻧﺸﻜﺪه ي
رﻳﺎﺿﻲ ﻛﻪ او در آن ﺟﺎ ﻛﻼس اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ داﺷﺖ ،رﻓﺘﻢ .او ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻼس درس داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادم ﻛﻪ روش
ﺗﺪرﻳﺲ ” چ“ ) (Cseh metodoﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و  2ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻼس
ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ .ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪاً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ در داﻧﺸﻜﺪه  % 75از داﻧﺶﺟﻮﻳﺎن
را ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آنﻛﻪ ﻣﻴﻞدارﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻣﻌﺎرﻓﻪ ي دﻟﭙﺬﻳﺮي ﺑﻮد و اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ وﺣﻴﺪ ﺑﺎ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﺣ ﺲِ ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻣﺮا ﺑﻴﺪار ﻛﺮد

ﺗﺎ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻨﻴﺪهام وﻟﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻜﺮدهام
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ  4زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
وﻟﻲ آنﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ داﺷﺘﻨﺪ)!(.
ﭘﺲ از آن آﺷﻨﺎﻳﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از داﻧﺶ ﺟﻮﻳﺎن ،ﺳﻌﻴﺪه
زﻳﺮك ﺑﻪ ﻧﺎﻫﺎر دﻋﻮت ﺷﺪم .ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﻚ اﻳﺮاﻧﻲ روي
ﻓﺮش ﻛﻪ روي آن دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺰرگ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﭘﻬﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و روي آن
ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮش ﻣﺰه و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺳﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺠﻲ ﻛﻪ روي آن
زﻋﻔﺮان دارد ﻗﻄﻌﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ! و ﻣﺎﺳﺖ و ﺳﻴﺮ و ﻧﻌﻨﺎ.
ﺑﻌﺪاً ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﺮف اﺳﺖ .در اﺗﺎق ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ ﻓﺮش ﻫﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ در ﮔﻮﺷﻪ .ﻛﻨﺎر دﻳﻮارﻫﺎ
ﻛﻮﺳﻦﻫﺎي درازي )ﭘﺸﺘﻲ( ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﻪﺳﺒﻚِ ﺗﺮكﻫﺎ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و
ﮔﭗ ﻣﻲزﻧﻨﺪ و ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ .ﺣﺘﻲ ﻣﻦ در ﻳﻚ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﻲ دﻳﺪم ﻫﻤﻪ
روي ﻓﺮش ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦﻃﻮري از ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ
داﻧﺶﺟﻮﻳﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدشِ ﻋﻠﻤﻲ رﻓﺘﻴﻢ .دﻳﺪار از ﻣﻮزه و ﭘﻴﻜﺮه يِ ﻳﺎدﺑﻮد
ﻧﺎدر ﺷﺎه ﻛﻪ ﺷﻬﺮه ي آﻓﺎق اﺳﺖ ﭼﻮن آن زﻣﺎن اﻳﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﺑﺎ ﻧﺎم " اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺰرگ ﭘﺎرس" .در آﺧﺮﻳﻦ روزِ
اﻗﺎﻣﺘﻢ ﺑﺎ  10ﺗﺎ از داﻧﺶ ﺟﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻮس رﻓﺘﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺒﺮه ي
ﻓﺮدوﺳﻲ ـ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﭘﺎرﺳﻲ ـ و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪﺧﺎﻃﺮِ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪي
ﺷﺎه ﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺮن  13اﺳﺖ .آن ﺟﺎ از ﻣﻮزه و ﺑﻨﺎي ﻳﺎدﺑﻮد او ﺑﺎزدﻳﺪ
ﻛﺮدﻳﻢ .ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ او را ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺣﺲ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ
ﺧﻮش و اﻟﻬﺎﻣﻲ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻟﻤﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﺷﺐ را در ﺧﺎﻧﻪ ي دﻳﺎﻧﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺎدر
و ﺧﻮاﻫﺮش روﻧﺎ و اﻋﻀﺎي ﻛﻠﻮپ  AFESPOﺣﺪﻳﺜﻪ اﻛﺒﺮي ،ﺣﻤﻴﺪه
ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺟﺪي ﮔﺬراﻧﺪم .آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻋﺮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺘﺎبِ ﺷﻌﺮش درﺑﺎره ي رﻧﺞ ﻫﺎي اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺑﻮد ،ﺧﻮراك ﻫﺎي
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎم و ﻣﻴﻬﻤﺎنﻧﻮازي ﺑﺴﻴﺎر دﻟﭙﺬﻳﺮ و ﻣﻄﺒﻮﻋﻲ
ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .درﺑﺎره ي زﻧﺪﮔﻲ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻧﺒﻮدنِ
ﺷﺮاﻳﻂِ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .در آنﺟﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر
ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖاﻧﺪ و ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﺐ اﻳﻦﻫﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ
ﺗﺎ وﻗﺘﻲﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻴﺰي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
اداﻣﻪ دارد.

زﺑﺎن ﺳﺒﺰ در ﺧﻄﻪ ي ﺳﺒﺰ ﻣﺎزﻧﺪران
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮔﺴﺘﺮه ي ﺗﺎزه اي را در اﺛﺒﺎ ِ
ت
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اش ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮادي از ﺳﺮاﺳﺮِ
ﺟﻬﺎن ،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ،و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن در ارﺗﺒﺎﻃﺎتِ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚﺳﺎل از اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ي ﻣﻌﺮﻓﻲ
و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻴﺮاﻣﻮنِ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺧﺮدادﻣﺎه  1382از ﻃﺮف ﻛﺎﻧﻮن ﻧﻴﻮﺷﺎك و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎر يِ اداره ي ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ،اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﺤﻨﻪ ي اﺳﺘﻘﺒﺎل و
ﺣﻀﻮر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻦ زﺑﺎن و ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎﻧﺎنِ ﺧﺎرﺟﻲ
و ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼسﻫﺎي آﻣﻮزش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ زﻫﺮا ﻛﺮﻳﻤﻲ و آﻗﺎي ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ آذرﻫﻮﺷﻨﮓ زوج
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانِ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻮاﻧﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺎﺑﻠﺴﺮي ﺗﺎﻛﻨﻮن دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ
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ﮔﺮوﻫﻲ از زﺑﺎنآﻣﻮزان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻛﺮﻳﻤﻲ در
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ

در ﻛﻼس ﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻛﺎﻧﻮنِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در
ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ زﻳﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ و اﺧﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻲﻛﻨﺪ :
http://newshuck.persianblog.com
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آزادﺳﺎزي اﻧﺴﺎنﻫﺎ
اﺷﭙﻮﻣﻨﻜﺎ اﺷﺘﻤﻴﭻ  -ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )ﻛﺮواﺳﻲ(

ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ Esperanto-movado /

ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻲ دارﻳﻢ؟)(7

ﺑﺮﮔﺮدان :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ!
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎرهي ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻲ دارﻳﻢ“ ﺑﻪ ﺗﻔـﺴﻴﺮ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪي زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  -ﻛﻪ در ﺳﺎل  1376در ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ – ﻣﻲﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﺼﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﻫﺪفﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻨﺒﺶ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻨﻚ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶِ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد .از ﺷـﻤﺎره ي
آﻳﻨﺪه در ﭘﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را درﺑﺎرهي ”ﺑﻴﺎﻧﻴﻪي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮقِ ﺑﺸﺮ در ﺣﻴﻄـﻪ ي زﺑـﺎن“ ﺷـﺮوع
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.

 . 7آزادﺳﺎزي اﻧﺴﺎنﻫﺎ :ﻫﺮ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ دادنِ ﻗﺪرتِ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎﻧﺶ ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷـﺪنِ ارﺗـﺒـﺎطِ آﻧـﺎن ﺑـﺎ
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎنِ زﺑﺎنﻫﺎيِ دﻳﮕﺮ ،آﻧﺎن را آزاد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺒﻮس ﻣﻲﺳﺎزد .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪﺑﻪﻋﻨﻮانِ ﻳﻚ وﺳـﻴﻠـﻪ ي ارﺗـﺒـﺎﻃـﻲِ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﻜﻲ از ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﺎرا در ﺟﻬﺖ آزادﺳﺎزيِ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻃﺮﺣﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي
ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻢﻛﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﺸﺮي ﺑﺎ ﺣﻔﻆِ رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﻳﺖ زﺑﺎﻧﻲِ ﺧﻮﻳﺶ  -اﻣﺎ ﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺎﻧـﻊ آزادي ﺑـﻴـﺎن،
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آن .ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎدهي اﻧﺤﺼﺎري از زﺑﺎن ِ

ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ  .ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺮاي آزادﺳﺎزي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ .
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ وارد ﺳﺪهي دومِ ﻫﺴﺘﻲ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ " ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ
اﻧﺪازه ي ذرهاي ﻧﺎﭼﻴﺰ از زﻣﺎن ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن " )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮِ اﻳـﻮو
روﺗﻜﻮﻳﭻ ،ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲاش درﺑـﺎره ي ﮔـﺬرِ
زﻣﺎن( اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ژرﻓﻲ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﻬﺎن ﭘـﻴـﺮاﻣـﻮنِ ﻣـﺎ
ﺑﺮﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲِ ﺧﻮد را در آن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﻧﻬﻀﺖِ آزادﺳـﺎزي
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺑﺮانِ ﺧﻮد ﻳﺎري ﻛـﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را از واﺑﺴﺘﮕﻲِ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ زﺑﺎنو ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﻣﻠﻲ ﺧـﻮد،
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ،در آن " ﻛﺎﺷﺘﻪ " ﺷﺪهاﻧﺪ ،آزاد ﺳـﺎزﻧـﺪ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﻓﺮاي ﻣﺮزﻫﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑـﺮد ﻛـﻪ زﺑـﺎن،
آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﺷﺪه اﺳﺖ. .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﺎ
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﻮي ﻣﺮزﻫﺎي ﻛﺸـﻮري ﻣـﻲ ﺑـﺮد و ﻣـﺎ را ﺑـﺎ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،آدابو ﺳﻨﺖﻫﺎ ،و دﻧﻴﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺟﺬب ﺧـﻮد ﻛـﺮده

اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂِ وﻳﮋﮔﻲاي ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻣﺴﺤﻮر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ.
اﻳﻦ زﺑﺎن ﻗﺪرت آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨـﻨـﺪﮔـﺎن ﺧـﻮد
ﻣﻲ ﮔﺰارد – ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ آن از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدنِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮﻧـﺪ،
ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮهوري از "ﺷﻮﺧﻲِ ﻣﻔﻬﻮم " و "ﺷﺮابِ
ﻧﺎب " ) ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻛﻠﻮد ﭘﻴﺮون( را در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺸـﺎن
ﻣﻲ ﮔﺰارد .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﻋﺚِ ﺟﺬاﺑﻴﺖِ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺧﻮد ﻣﻲﮔﺮدد ﻛـﻪ
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻟﺒﺮﻳﺰِ از ﻇﺮاﻳﻒ ادﺑﻲ
ﺑﻴﺎراﻳﺪ – ﻛﺎري ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم آن در زﺑـﺎن
ﻣﺎدري ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎزه ،ﻟﺬﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻫﻨﮕﺎمِ از رﻣﺰ ﺧـﺎرج
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲِ اﻳﻦ واژهﻫﺎ ﻣﻲﺑﺮد ،ﺑﻪﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﻮﻳﻨﺪهي
آن ﻧﻴﺴﺖ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪنِ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد،
ﻛﻪ ﺑﺎ زور و از ﻃﺮﻳﻖِ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪروي داﻧﺶ ﺟﻬـﺎﻧـﻲ
ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﺪ ،آنﻫﻢ ﺑﺎ روﺷﻲ ﺳﺎده ،ﺳﺮﻳﻊ و ارزان.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺸﺎ و اﻫﺪاف اش ﻫـﻨـﻮز
N-ro: 7 Printempo 2004
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ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐِ ﺣﻘﻮقِ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﺑﺎنِ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻨـﺪ
ﻫﻨﻮز در اﻧﺘﻈﺎر رﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮد و ﻟـﻲ در اﻳـﻦ
ﺑﻴﻦ ،ﺧﻮد ،ﺑﺎﻋﺚِ آزادﺳﺎزي ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲﺷﻮد .اﻟـﺒـﺘـﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﻦ رﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﺳﺨﻨﮕﻮﻳـﺎنِ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺑـﺎر
ﻧﻤﻲ آورد ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨـﺪ از ﻏـﻨـﺎي
ﻧﺎﻣﻜﺸﻮف اﻳﻦ زﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﺳﺨﻦﮔﻮﻳﺎﻧـﻲ ﻛـﻪ ﻛـﻤـﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮو و زﻣﺎنِ ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﺑﺘـﺪاﻳـﻲِ اﻳـﻦ زﺑـﺎن
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺎداش آن را ﻣـﻲ ﮔـﻴـﺮﻧـﺪ،
ﺑﻪوﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎتِ ﻛﺎرﺑﺮدِ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻦ زﺑﺎن دﺳﺖ
ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮔﺎم ﻣﻲﻧـﻬـﺪ،
اﺑﻌﺎدِ رﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶِ آن را ﺣﺘﻲ ﮔﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،اﺑﻌﺎدي ﻛـﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﻓـﺮاي ﻣـﺮزﻫـﺎﻳـﻲ
ﻣﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ زﺑﺎن ،آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣـﻠـﻲ ﺑـﺎﻋـﺚ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﺷﺪه اﺳﺖ . .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﻓﺮاﺳﻮي ﻣﺮزﻫﺎي ﻛﺸـﻮري ﻣـﻲ ﺑـﺮد و ﻣـﺎ را ﺑـﺎ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،آداب و ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ،و دﻧﻴﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﺷـﻨـﺎ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و در واﻗﻊ اﻣﺘﻴﺎزي اﺿﺎﻓـﻲ
اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖِ اﻳﻦ زﺑـﺎن ،ﻫـﻤـﺖ
ﻣﻲﮔﻤﺎرﻧﺪ.

ﻃﺮح از ﻓ ﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ وﺗﻮري  /ﺑﺮزﻳﻞ

N-ro: 7 Printempo 2004

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،دﺳﺖرﺳﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎزد. .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦﻛﻪ ﻣـﺎ
ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮد ﮔﻮاه ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ ﻣـﻮردِ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺘﻲ آن ﻫﺎﻳـﻲ
ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻤﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺎﻳﻲ ﻫـﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃـﺮﻳـﻖ اﻳـﻦ زﺑـﺎنِ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺰارﻧﺪ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دﺳﺖ رﺳﻲ ﺑﻪ داﻧﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ
ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎزد. .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮد ﮔﻮاه ﺑﺮ
آن ﺑﻮدهاﻳﻢ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻮردِ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ،
اﻣﺎ ﺣﺘﻲ آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻤﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺎﻳﻲﻫﺎ
و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ زﺑﺎنِ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺣﺘﺮام
ﻣﻲﮔﺰارﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺗﻼشﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،در دﻫﻪﻫﺎي آﻳـﻨـﺪه
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﺴﺘﮕﻲِ ﺗﺎم ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﺑـﺎن
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،دارد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻛﺮدن و ﻟﺬت ﺑﺮدن از آن ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺸﺎﻧﺪنِ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞِ ﺣـﺎﺻـﻞ از
آزادﺳﺎزي و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮي ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد ،ﺑـﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن از ﻣﻮﻫﺒـﺖ اﻳـﻦ ﻧـﻴـﺮوي
آزادﮔﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺗﻬﺮان

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
از آﻏﺎز اﺑﺪاع و اﻧﺘﺸﺎر زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺎل  1887ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻫﺰاران ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻴﺶ از  6000ﻋـﻨـﻮان
ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ دورهﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺳﺎل ﻧـﺎﻣـﻪ و
ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ ،در دﺳﺘﺮس اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲﻫـﺎي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن و ﻏﻴﺮاﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﻋـﻤـﺮي
ﺑﻴﺶ از  100ﺳﺎل دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺠﻠﻪي ” ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن“ ﻣـﺪت
زﻳﺎدي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺗﻬﺮان ،ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺸـﻬـﻮرﺗـﺮﻳـﻦ،
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦﻫﺎيِ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎتِ دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧﺎﻟﻲ از ﻟـﻄـﻒ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻟﻒ  -ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 ) Espe rantoاﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( :ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ – ﺣـﺎوي
ﻣﻘﺎﻻت و اﺧﺒﺎر درﺑﺎرهي ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﺮور ﻛﺘـﺎب ،آﺧـﺮﻳـﻦ
اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﮕﺮه ي ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) (UKو ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن )  ، (IJKو ﻧﻴـﺰ آﮔـﻬـﻲ ﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒISSN:0014-0635.

اﺧﺒﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺠﻠﻪي ارﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:
ﮔﺰارش ﺻﻌﻮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﻪي دﻣﺎ وﻧﺪ در
ﺳﺎل  1382روي ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ
ﻣﺠﻠﻪ در ﺑﻴﺶ از  115ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺘﺮك دارد!

 ) k ontaktoارﺗﺒﺎط( :اﻳﻦ دوﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺮﻳـﺎتِ ﺑـﺨـ ﺶِ ﺟـﻮاﻧـﺎن
” ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) “(UEAاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  40ﺳﺎل اﺳـﺖ ﺑـﺮاي
ﻧﻮآﻣﻮزان و ﺟﻮاﻧﺎنِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از  90ﻛﺸـﻮر
ﺟﻬﺎن دارد .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﭼﺎپ در ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟـﻴـﻞ
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﻼت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ در ﻣﻴـﺎنِ ﺟـﻮاﻧـﺎن
اﺳﺖ .اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ زﻳﺮ  30ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳـﻦ
ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﻪراﻳﮕﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪISSN: 0023-3692 .
ب  -ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت
) Monatoﻣﺎه( :ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪي ﻣﺴﺘﻘﻞِ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﺑﺎرهي ﺳﻴﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼـﺎد ،و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻪ در  65ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـﺠﻠـﻪ ﺑـﻪ
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺟـﻨـﺒـﺶ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲﭘﺮدازد .اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻫـﻢ ﭼـﻮن ﺗـﺎﻳـﻢ و
ﻧﻴﻮزوﻳﻚ را در دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد .اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ
ﻣﻲرﺳﺪ.
ISSN: 0772-456X
• ) La O ndo de Espe rantoﻣﻮج اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( :ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1909در روﺳﻴﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻣـﺪﺗـﻲ
وﻗﻔﻪ ﻣﺠﺪد اً ﺑﻪ ﺻﻮرتِ دوﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
•  ) Fontoﭼﺸﻤﻪ( :ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪي ادﺑﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮزﻳﻞ ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮد .ﺷـﺎﻣـﻞِ
ﻣﻘﺎﻻت ،ﺷﻌﺮ ،ﻧﺜﺮ و آﺛﺎر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﻧﺎمدار اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ي اﻳـﻦ
ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲرﺳﺪ ،ﺑﺨﺶﻫـﺎي ﻣـﻌـﺮﻓـﻲِ
ﻛﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻻت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ارﮔـﺎنِ رﺳـﻤـﻲِ
اﻧﺠﻤﻦِ )ﻗﻠﻢ( ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ) (EVAﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
•  :Espe ranto sub la Suda krucoارﮔﺎنِ ﻣﺸـﺘـﺮك
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮِ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ادﺑـﻲ،
ﻣﺮور ﻛﺘﺎب ،و اﺧﺒﺎر از ﻧﻴﻤﻜﺮهي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ  30ﺻﻔﺤـﻪ اي در
ﻫﺮ ﺷﻤﺎره  4ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
•  :La Gaz e toدوﻣﺎهﻧﺎﻣﻪي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭼﺎپ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
•  : La Kance rklinikoﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻃﻨﺰ ﭼﺎپِ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن اﻋﻀﺎيِ آﻛﺎدﻣﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•  :J una Amikoﻣﺠﻠﻪي وﻳﮋهي ﻧﻮآﻣﻮزان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑـﺎ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ
ﻣﺘﻨﻮع و ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ
•  :Kara Amikoﻣﺠﻠﻪي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح ،ﻧـﻘـﺎﺷـﻲ ،آوازﻫـﺎ و
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﮔﺮمﻛﻨﻨﺪه .دوﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎپ ﻟﻬﺴﺘﺎن
 :Enigmoﻣﺠﻠﻪي وﻳﮋهي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﺣﺎوي ﺟﺪول و ﻣﻌﻤﺎﻫﺎي ﻓﻜﺮي.
و ....
در ﺷﻤﺎره ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪي آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻳﻜﻲ از
ﺧﺎﺳﺖ ﮔﺎهﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺠﺪد و ﺗﺠﺪدﮔﺮاﻳﻲ در اﻳﺮان اﺳـﺖ.
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وروديﻫﺎي اﻧﺪﻳﺸﻪي ﺗﺠﺪد ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺪل ﮔﺸﺖ.
از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺨﺖﮔﺎه وﻟﻲﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،دوﻣﻴﻦ
ﺷﻬﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻮد .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از
دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺷـﻬﺮ ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖِ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اﻳـﺮان در آن دوران
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻬﺮان ،در ﺳﺎل  1255ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﻮد ﻛـﻪ در
ﺗﺒﺮﻳﺰ داراﻟﻔﻨﻮن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد – اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت و در رأس آن ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ داراﻟﻔﻨﻮن در ﺗﻬـﺮان
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻧﺒﻮد و اﻳﻦ روح زﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬـﻢ را
ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر در ﻣـﺪت ﺻـﺪارت ﺧـﻮد اﺻـﻼﺣﺎﺗﻲ
اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد  -ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻔﻠـﻲ
ﭼﻮن داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻲﻫﻴﭻ ﺷﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزيِ ﻓﻜﺮي اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از رﻳـﺸﻪ دارﺗﺮﻳـﻦ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان اﺳﺖ .ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺴﺮوي ﺑـﺎ
دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺠﻤﻨﻲ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد .دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ او ﻫﻴﭻﮔـﺎه ﻧـﺎﻣﻲ از آﻧـﺎن ذﻛـﺮ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  UEAدر اﻳﺮان ﻓﺮدي ارﻣﻨﻲ و ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑـﻪ
ﻧﺎم آراداش ﻫﻮرﻫﺎﻧﻴﺴﻴﺎﻧﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺠﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ « ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
اﻧﺠﻤﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺮوي از آن ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺮد؟ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ
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ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب »اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﭼﻬـﻞ درس « اﺷـﺎره ﻛـﺮد.
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻴﺮزا ﺣﺒﻴﺐاﻟﻪ ﺧﺎن ﺟﺎوﻳﺪ ،ﻣﻴﺮزا ﻫﺪاﻳﺖاﻟـﻪ
ﺧﺎن ﺟﺎوﻳﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐاﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺸﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﭼﻪ
ﻣﻲداﻧﻴﻢ؟
ﻣﻴﺮزا ﺣﺒﻴﺐاﻟﻪ ﺟﺎوﻳﺪ از اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﺑـﻮد .او
ﻣﺪﻳﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺗﻤﺪن و ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ و ﺳﺮودﺳﺎز ﺑﻮده ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗـﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) .رك  .رﺋﻴﺲ ﻧﻴـﺎ ،رﺣﻴـﻢ .
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ .ش  .18زﻣـﺴﺘﺎن  .(1376اﻳـﻦ
ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ از او ﻣﻲداﻧﻴﻢ .آﻳﺎ ﻫﺪاﻳﺖاﻟﻪ ﺧﺎن ﭘﺴﺮ ﻳـﺎ
ﺑﺮادر ﺣﺒﻴﺐاﻟﻪ ﺧﺎن اﺳﺖ؟ اﻳﻦ دو ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻟـﺴﻠﻄﺎن
ﻣﺸﻴﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ راﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ زﺑـﺎن
را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ.
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از رﻳﺸﻪدارﺗﺮﻳﻦ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان اﺳﺖ.
» اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﭼﻬﻞ درس « ﺑﻪ واﻟﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺣـﺎﺟﻲ
ﻣﻴﺮزا ﻣﺨﺒﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻬـﺪي ﻗﻠـﻲ ﺧـﺎن
ﻣﺨﺒﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻲﻗﻠﻲﺧﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺨﺒﺮاﻟﺪوﻟـﻪ و ﻧـﻮه ي
رﺿﺎ ﻗﻠﻲﺧﺎن ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ .او در ﺳﺎل  1280ق .در ﺗﻬﺮان زاده
ﮔﺸﺖ ،در ﺳﺎل  1295ق .ﻋﺎزم آﻟﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺳـﺎل  1297ﺑـﻪ
اﻳﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل  1303ق .ﺑﻪ اﺳﺘﺎدي زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
در داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸﺖ .در اوﻟﻴﻦ ﻛﺎﺑﻴﻨـﻪ ﻣـﺸﺮوﻃﻪ
وزﻳﺮ ﻣﻌﺎرف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ واﻟﻲﮔﺮي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن رﺳﻴﺪ .در زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻃﻠﺒـﺎن و ﻣـﺴﺘﺒﺪﻳﻦ وي در
» ﻗﻮرﺧﺎﻧﻪ « ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﺸﻮد و ﺧﻮﻳﺶ از اﻳﺮان ﮔﺮﻳﺨﺖ و
ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﻴﺪ .در ﺳﺎل  1306ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ وزﻳـﺮي
ﻣﻨﺼﻮب و ﺗﺎ ﺳﺎل  1312در اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮد.
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ﮔﻞ ﮔﺸﺖﻫﺎ و اردوﻫﺎي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ در ﺗﻬﺮان و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

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

ﺳﺒـﺰاﻧـﺪﻳﺸـﺎن

ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ 8808100
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ!

ﺷﻤﺎرﻩ

ﺛﺒﺖ ) (٩٠٨۵

ﻛﺎﻧﻮن ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟ ﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﺗﻬﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ17765 -184 :

www.sabzandishan.com

اﻃﻼﻋﻴﻪ
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ :

ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺷﺎﺧﻪي ﻫﻨﺮي ﺧـﻮد را ﻓـﻌـﺎل
ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻫﻤﻪي اﻋﻀﺎي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در رﺷـﺘـﻪ ﻫـﺎي
ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺎﺧﻪي ﻫﻨﺮي آﻗﺎي راﻣﻴﻦ ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ ﺑﻌـﺪ از ﻇـﻬـﺮ روزﻫـﺎي
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ 8922366 :و 7437138
N-ro: 7 Printempo 2004

ﺗﺎرﻳﺦ Historio /

اﻣﺎ او ﺑﺎ »ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ « داراي ﭼـﻪ رواﺑﻄـﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﻮق ﺑﻪ وي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺸﺘﻪ؟ آﻳﺎ او ﺑﻪ ﺟﻨﺒـﺶ
زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎمِ ﭘﺮﺳﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دورهي ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ
ﻓﺮدي ﺑﻪﻧﺎمِ ف .ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده ﺑﺮﺧﻮردﻳﻢ ﻛﻪ در ﻧﺸﺮﻳﻪي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎرﺳﻲ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اي درﺑﺎرهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از وي درج ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑـﻮد .اﻳﻨـﻚ
ﭘﺮﺳﺸﻲ درﺑﺎره ي وي ﻃﺮح ﻣﻲﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻲرﺑﻂ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳـﺎ او – ف.
ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده – ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده ﻓﺮﻳﻮر اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﻪراﺳﺘﻲ اﻳﻦ دو
ﺗﻦ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﻢ .او ﻛﻴﺴﺖ
و در ﻛﺠﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪﻳﺎد دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ او در ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎرﺳﻲ،
ش  16 ،6ﺷﻬﺮﻳﻮر  5135ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  3ذﻳﻘﻌﺪه  1334ق (.ﭘﻴﺶ از ﺑﺮﭘﺎﻳـﻲ
ﺑﺎﻫﻤﺎد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آنﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎم او
در ﮔﺮوه ﺷﻴﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺎﻣﺪه ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺎم ﺻﺪرﻫﺎ ﻧـﻴﺰ ﻧﻴﺎﻣـﺪه،
ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪواﺳﻄﻪي ﺷﻴﺪاﻧﻲ ،ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﻳﻦ دوﺗﻦ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ:
ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده ﻓﺮﻳـﻮر در ﺳـﺎل  1267ﺧﻮرﺷـﻴﺪي )
1888م (.در ﺷﻬﺮ ﺗﻔﻠﻴﺲ زاده ﺷﺪ .در ﺗﻔﻠﻴﺲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮد و در
ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ و ﺑﺎﻛﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪ .ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل
ﭘﺲ از زاﻳﺶِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪه در ﻣﺤﻴﻂِ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲِ ﻗﻔﻘـﺎز،

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻼﻗﻲﮔﺎه اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﺘﺮﻗﻲ آن روز ﺑﻮد ،ﭘـﺮورش
ﻳﺎﻓﺖ .و اي ﺑﺴﺎ در ﻫﻤﺎن دورهي ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻳـﺪ.
در ﺳﺎل  1297ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﻪ اﻳﺮان آﻣﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈﺎﻣـﺖ ﻣﺪرﺳـﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﻳﺪ .وي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻋﺮﺻـﻪ ي
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ و ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﻴـﺰ
ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺎﺳﻲ وي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺰب دﻣﻮﻛـﺮات
اﻳﺮان ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﺎت ادب و ﺗﺠﺪد ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﻛﺎري ﻣﻲ ﻛﺮد.
ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﺗـﻦ را ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ ﻛـﺴﺮوي ،ﺗـﺎ
ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺪﻟﻴﻪ در ﺗﻬـﺮان ،ﻧـﻴﺰ در ﻫﻤـﺎن ﻣﺪرﺳـﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1298ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده ﻓﺮﻳﻮر در واﻗﻊ ﻫﻢ ﻛﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻳﺎ در اﻧﺠﻤﻨﻲ ﻛـﻪ
ﻛﺴﺮوي ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻨﻴﺎد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ف .ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده ﻳـﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده ﻓﺮﻳﻮر ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻘـﻲ رﻓﻌـﺖ ﻧـﻴﺰ از دﻳﮕـﺮ
ﻫﻢ ﻛﺎران ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده ﻓﺮﻳﻮر در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺑﻮد .ﻣﻲداﻧﻴﻢ او
– رﻓﻌﺖ – ﺳﺮدﺑﻴﺮي ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺠﺪد را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺮﻳﻪاي ﻛﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده ﻓﺮﻳﻮر ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﻛﺎري ﻣﻲ ﻛﺮد .از
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از ﻳﺎد ﻧﺒﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺮزا ﺣﺒﻴﺐ اﻟـﻪ ﺧـﺎن ﺟﺎوﻳـﺪ از
اﻋﻀﺎي »ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ « ﻧـﻴﺰ ﻣﻌﻠـﻢ ﺗﺎرﻳـﺦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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دﻧﻴﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮي
ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و ﻛﺘﺎبﻫﺎ
 K ontaktoﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻃﺮفدارﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠـﻪ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي ﻧﻮآﻣﻮزان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آدرس زﻳﺮ ﺳﺮي ﺑﺰﻧﻴﺪ:
http://www.esperanto.org/internacia/TEJO/
publikajhoj/kontakto/e-kontakto.html
ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﻣﺠﻼت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ
http://www.esperanto.se/virtuala/gazetoj.html
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ اﻳـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.
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ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖِ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آدرس
زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
http://www.librejo.com
اﻳﻦﻫﻢ آدرس ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ آن ﺑﻪﺻﻮرت
 PDFوﺟﻮد دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ آنﻫﺎ را ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ*.
http://www.sudakruco.org
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
اﮔﻪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﺪ
و ﻳﺎ دﺳﺘﻮرِ زﺑﺎنِ آن را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺖ زﻳﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:
http://www.ling.ohio-state.edu/~hana/esr/
grammar/EsrGrammar-Title.html
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و رادﻳﻮ

در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ،ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻮرد رادﻳﻮﻫـﺎي
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻴﺪ.
http://osiek.org/aera/en.html
http://osiek.org/aera/index.html
و
http://www.radio.com.pl/polonia/eo
و
http://online.cri.com.cn/radio4u/esperanto.html
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ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ

ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮاﺳﻢ وﻳﮋهاي در ﺗﺪارك اﺳﺖ .ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ
از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ:

http://boulogne2005.online.fr/eo/historio/
index.htm
*  -ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓـﺖ  .ﻳﻜـﻲ
از ﭘﺮﻃﺮاﻓﺪارﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ  ،ﻧﺮماﻓـﺰار Download Accelerator Plus
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اداﻣﻪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ،از ﻣﺤـﻞ ﻗﻄـﻊ ﭘﻴـﺎده
ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  DAPﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﻗﺴﻤﺖ دوم

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ :ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﺎﻟﻴﻮود ﻣﻲرود
ﺳﺎل  1939ﺑﺮاي دوﺳﺘﺪاران ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧـﻲ
اﺳﺖ ،زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻓﻴﻠﻢ ”ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ“ 1ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در آﻣﺪ.
ﺑﺎزي ﻛﻼرك ﮔﻴﺒﻞ 2در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ،او را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎره ﺑﺰرگ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي
ﻫﺎﻟﻴﻮودي در آورد.
اﻣﺎ ﺳﺎل  1939ﺑﺮاي ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﺳﺎل ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ،
زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺳﺎل زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي در دو ﻓﻴﻠﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ي
ﻫﺎﻟﻴﻮود داﺷﺖ .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ﻓﻴﻠﻢ "دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺑﺰرگ" ﻫﻨﻮز ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺟﻬﺎن ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود .اﻣـﺎ ﻓﻴﻠـﻢ دﻳﮕـﺮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ،اﻣـﺎ اﻛﻨـﻮن در
اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻮم ﺟﻬﺎن ﺧﺎك ﻣﻲﺧﻮرد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠـﻢ
ﻫﻤﻪ ي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺖ :در اﺳـﺘﻮدﻳﻮ
ﻣﺘﺮوﮔﻠﺪن ﻣﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪاي از راﺑﺮت ﺷـﺮوود
) ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﭘﻮﻟﻴﺘﺰر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻳﻜﻲ از اﺟﺮاﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ در
ﺑﺮادوي را داﺷﺖ( ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ،و از ﺑﺎزي ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﻲ ﭼـﻮن ﻛـﻼرك
ﮔﻴﺒﻞ و ﻧﻮرﻣﺎ ﺷﻴﺮر 3و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﺒﺤﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﭼـﺎرﻟﺰ ﻛﺒـﻮرن 4و
ﺑﺮﮔﺲ ﻣﺮدﻳﺖ 5ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮد .در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻼرك ﮔﻴﺒﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻲ از ”  “Putting on the Ritzرا اﺟﺮا ﻛـﺮده و ﺣﺮﻛـﺎت
ﻣﻮزوﻧﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺎي ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ اﮔـﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻓﻴﻠـﻢ Idiot’s
 Delightرا ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﺻﻮﻻً اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ
درﺑﺎره ي ﭼﻪ ﺑﻮد و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ در آن داﺷﺖ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﻬﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.
ﻓﻴﻠﻢ داﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚِ رﻗﺺ )ﻛﻼرك ﮔﻴﺒﻞ و
ﺷﺶ دﺧﺘﺮ ﺑﻠﻮﻧﺪش( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞِ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ در
ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﻚ ﻛﻤﺪي
ﺿﺪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﺟﺘﻨـﺎب از ﻧﺎﺧـﺸﻨﻮدي و
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﻠﺖﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ را

در ﻓﻴﻠﻢ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺑﺰرگ ﺷﺎﻳﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ اﻳـﻦ
دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎيﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻳـﻚ
زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻠﺘﻲ ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد
و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دوﻟﺖﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ دﻫﻪ ي  1930از
اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
) ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﺷﻴـﺴﺖ در ﺗﻌـﺪادي از
آن ﻫﺎ( ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻛﺸﻮر داﺳﺘﺎن ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻤﮕـﻲ
ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻴﻨـﻲ
ﻫﺪف ﻃﻨﺰ اﻧﺘﻘﺎدي ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻓﻴﻠﻢ،
ﻳﻚ اﻓﺴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻓـﺴﺮان
ﻧﺎزي ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻓﻴﻠﻢ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﻴﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي زﻳﺎدي از رﻗﺺ و آواز در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻤﺪي
ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻮررﺳﺖ آﻛﺮﻣـﺎن ) (Forrest Ackermanﻳﻜـﻲ از
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ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎ و دارﻧﺪه ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻳﺎدﮔﺎرﻫﺎي ﻫـﺎﻟﻴﻮود
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮزهاي ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻤﻮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده
اﺳﺖ .وي ﺿﻤﻨﺎً ﻳﻚ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮده و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻜﺴﻲ
از ﻧﻮرﻣﺎ ﺷﻴﺮر ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﻲ در ﭘﺸﺖ آن ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻂ و اﻣـﻀﺎي
ﻧﻮرﻣﺎ دارد .درﺑـﺎره ي ﻣـﻮزه ي آﻛﺮﻣـﺎن ” “Ackermuseumو
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﺻﺎﺣﺐ آن و راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺖ
ﺟﺎﻟـﺐ او ﺑـﻪ آدرس http://www.best.com/~4forry/
 esper.htmدﻳﺪن ﻛﻨﻴﺪ.
اﻣﺎ ﻓﻴﻠﻢ دﻳﮕﺮ ﻫﺎﻟﻴﻮود ﻛﻪ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ اﺳـﺖ،
ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر و از آﺛﺎر ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻤﺎ
ﺣﺘﻤﺎً آﻧﺮا دﻳﺪهاﻳﺪ” :دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺑﺰرگ“ اﺛﺮ ﭼﺎرﻟﻲ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﻛـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
 Idiot’s Delightدر ﺳﺎل  1939ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪ.

ﺑﻴﺶ از  90درﺻﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺮوﺷﮕـﺎه ﻫـﺎ و
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي روي دﻳﻮارﻫﺎ در ﻓﻴﻠﻢ دﻳـﻜـﺘـﺎﺗـﻮر
ﺑﺰرگ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ!
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در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ در اوﻟﻴﻦ اﺛﺮ ﻧﺎﻃﻘﺶ ،دو ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ.
ﻳﻜﻲ ﻧﻘﺶ آدﻧﺎﺋﻴﺪ ﻫﻴﻨﻜﻞ ) (Adenoid Hynkelدﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﻳـﻚ
ﻛﺸﻮر ﻓﺮﺿﻲ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻳﻤﺎﻧﻴﺎ ) ،(Toimaniaو ﻧﻘـﺶ
دﻳﮕــﺮ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳــﻚ آراﻳــﺶ ﮔــﺮِ ﻳﻬــﻮديhttp://) .
. (www.imdb.com/title/tt0032553
زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد،
آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻠﻤـﺎت دﻳـﺎﻟﻮگ ﻫـﺎ
ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎي ﮔﺰﻳﻨـﻲ
ﺑﺮاي ﻳﻚ زﺑﺎن ﻣﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻴـﭻ
ﻣﻠﺘﻲ ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دوﻟﺖﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ
دﻫﻪ  1930ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﻧﮕﺮدد .اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻔﺴﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
واﻗﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖِ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻳﻚﺳﺎل و ﻧﻴﻢ اداﻣﻪ
داﺷﺖ .ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﻴﺘﻠﺮﻳﺴﻢ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده و ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﻬﺎن را از اﻳﻦ ﺧﻄﺮ آﮔﺎه ﺳﺎزد .وي از اﺳﺘﻌﺪاد و ذوق ﺳﺮﺷﺎر
ﺧﻮد و ﻧﻴﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲاش ﺑـﻪ دﻳﻜﺘـﺎﺗﻮر ﻧـﺎزي ﻛﻤـﺎل
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻓﻴﻠﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺴﺎزد .ﻧﺎمﻫﺎي اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه در ﻓﻴﻠﻢ ،ﻫﺮﻳﻚ ﺗﺪاﻋﻲﮔﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻲ در دﻧﻴـﺎي واﻗﻌـﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻛﺸﻮري ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻮﻳﻤﺎﻧﻴﺎ )ﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔـﺎه ﻧـﺎم
آﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﻲﺳﺎزد( دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺑﻪﻧﺎم ﻫﻴﻨﻜﻞ )ﻛﻪ
در واﻗﻊ ﻛﺴﻲ ﺑﻪﺟﺰ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﻧﻴﺴﺖ( ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .وي ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ
ﻛﺸﻮر اوﺳﺘﺮﻟﻴﺶ )ﺗﺪاﻋﻲﮔﺮ اﺗﺮﻳﺶ( ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و آنرا ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮ روي دﻳﻮارﻫﺎ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺴﻴﺎري را
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧـﺪ) Kafejo :ﻗﻬـﻮه ﺧﺎﻧـﻪ(Vestaĵoj ،
)malnovajﻟﺒﺎسﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ() Cigaroj ،ﺳـﻴﮕﺎر(Ĉambroj ،
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) اﺗﺎقﻫﺎ() Terpumoj ،ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ(.
در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ي زﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻢراه آراﻳﺶﮔﺮ را
ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻫﺎﻧﺎ ﻧـﺎم دارد .او ﻛـﻪ ﻧـﺎم اﺻـﻠﻲ اش Paulette
 Goddardاﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ واﻗﻌﻲ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﺑﻮد .ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ او را
ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاي ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد:
ﻣﺎدرش ﻫﺎﻧﺎ .ﺗﺒﻠﻮر ﺑﺨﺸﻲ از دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ در دﻧﻴﺎي ﻣﺠﺎزي.
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺑﺰرگ ﻃﻨﺰي ﮔﺰﻧﺪهﺗﺮ از  Idiot’s Delightدارد و ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺮﮔﺮمﻛﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪاي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
ﻫﻴﺘﻠﺮ و ﺣﺰب ﻧﺎزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻢ زاد
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺗﻮﻳﻤﺎﻧﻴﺎ ﻳﻚ آراﻳﺸﮕﺮ ﻳﻬﻮدي اﺳﺖ .ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ي
اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ،از ﺑﻴﻤﺎر يِ رواﻧﻲ ﻫﻴﺘﻠﺮ در ﺗﻨﻔﺮ از ﻳﻬﻮد آﮔﺎه ﺑﻮد و ﻳﻘﻴﻨﺎً از
ﻋﺪاوت وي ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑـﻲ ﺷـﻚ
ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﻤﺪردياش ﺑﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎن را داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .او ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در ﻓﻴﻠـﻢ
ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﻳـﺪﮔﺎه
اﺧﻼﻗﻲ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ او ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎي دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف و ﺑﺴﻴﺎري
از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ دارد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ از
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻴﻨﻤﺎ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣـﺬﻛﻮر را در زﻳـﺮ
ﻣﻲآورﻳﻢ:
” ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻳﻚ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﺎﺷﻢ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣـﻦ
ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮاﻧﻢ ﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻢ .دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﻢ :ﻳﻬـﻮدي ،ﻏـﻴﺮ ﻳﻬـﻮدي،

ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺖ ،ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ .ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻳـﻚ دﻳﮕـﺮ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻴـﻢ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚدﻳﮕﺮﻧﺪ .ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ در ﻛﻨﺎر ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﻫﻢراه ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ دﻳﮕﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ دﻳﮕﺮان .ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ و دﻳﮕﺮان را ﺧﻮار و ﺣﻘﻴﺮ ﺑﺸﻤﺎرﻳﻢ .در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺟﺎ ﺑﺮاي
ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ .و زﻣﻴﻦ ﺧﻮب ﻣﺎ ﻏﻨﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﺪ .راه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آزاد و زﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ راه را ﮔﻢ ﻛﺮده اﻳـﻢ.
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ﺣﺮص و آز رو حِ ﺑـﺸﺮي را
ﻣﺴﻤﻮم ﻛـﺮده ،و دﻧﻴـﺎ از
ﻧﻔﺮت و ﻛﻴﻨـﻪ ﭘﺮﺷـﺪه و
اﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑـﺪﺑﺨﺘﻲ و
ﺧﻮن رﻳﺰي ﻛﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ
از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺮﻋﺖ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ
ﻛﺮده اﻳﻢ اﻣـﺎ ﺧﻮدﻣـﺎن را
ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ .ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ داده ،اﻣﺎ ﻣﺎ
را در ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .داﻧﺶ ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ درﺳﺘﻲ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري ﺑﺸﺮ
ﺑــﺪﮔﻤﺎن و ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ
ﻫﻮش ﻣﻨﺪي او ﺳـﺨﺖ و
ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎد ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺧﻴﻠﻲ
ﻛﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻴﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اﻧـﺴﺎﻧﻴﺖ اﺣﺘﻴـﺎج دارﻳـﻢ .ﺑﻴـﺶ از
ﻫﻮش ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ و ﺧﻮشرﻓﺘﺎري ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .ﺑﺪون اﻳﻦ اﻣـﻮر
ﻛﻴﻔﻲ ،زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮔـﻢ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﺷـﺪ.
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و رادﻳﻮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻴﻌﺖ ذاﺗﻲِ اﻳﻦ
وﺳﺎﻳﻞ ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ در ﺑﺸﺮﻳﺖ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ او ﺑﻪ ﺑﺮادري ﺟﻬﺎﻧﻲ،
ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ اﺳﺖ .اﻛﻨﻮن ﺻﺪاي ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻲرﺳﺪ ،ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻣﺮد ،زن ،و ﻛﻮدك ﻧﺎاﻣﻴﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎنِ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮده و ﻣﺮدم ﺑﻲﮔﻨﺎه را ﺑـﻪ زﻧـﺪان
ﻣﻲ اﻓﻜﻨﺪ.
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺻﺪاي ﻣﺮا ﻣﻲﺷﻨﻮﻧﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ” :ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧﺸﻮﻳﺪ“.
ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﻋﺒـﻮر ﺣـﺮص و
ﻃﻤﻊ ،ﺗﻠﺨﻲ ﺟﮕﺮﺳﻮز ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
ﻧﻔﺮتﻫﺎ از ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻲروﻧﺪ ،و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ ،و ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ
آﻧﺎن از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ ،آزادي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .ﺳﺮﺑﺎزان! ﺧﻮدﺗﺎن را ﻓﺪاي
اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﺳﺒﻊ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﺑﺮدﮔـﻲ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲﺗﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ دلﺧﻮاه ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﻲآورﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ.
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،و ﻫﻢﭼﻮن ﮔﻠﻪي
اﺣﺸﺎم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑـﺎ
اﻓﻜﺎر ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و ﻗﻠﺐﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻧﻔﺮوﺷﻴﺪ! ﺷﻤﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ! ﺷـﻤﺎ
اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ! ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ در ﻗﻠﺐﻫﺎﻳﺘﺎن! ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ!
ﻓﻘﻂ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻔـﺮت ﻣـﻲ ورزﻧـﺪ،
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮتﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ .ﺳﺮﺑﺎزان! ﺑﺮاي
ﺑﺮدﮔﻲ ﻧﺠﻨﮕﻴﺪ .ﺑﺮاي آزادي ﻧﺒﺮد ﻛﻨﻴﺪ .در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺳﻦ ﻟـﻮك

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺪاوﻧﺪ درون اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ در ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺑﻠﻜﻪ درﻫﻤﻪ ي اﻧﺴﺎنﻫﺎ .در ﺷﻤﺎ .ﺷﻤﺎ ،ﻣـﺮدم،
ﻗﺪرت دارﻳﺪ ،ﻗﺪرتِ ﺧﻠﻖِ ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﻗﺪرتِ ﺧﻠﻖِ ﺷـﺎدي .ﺷـﻤﺎ ،ﻣـﺮدم،
ﻗﺪرت دارﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ را آزاد و زﻳﺒﺎ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ،اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑـﻪ
ﻣﺎﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬاب و ﻋﺠﻴﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ از اﻳﻦ ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﻢ .ﺑﺮاي ﻳﻚ دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ،دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن آﻳﻨﺪه روﺷﻦ و ﺑـﻪ
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑـﺎ ﻗـﻮل دادن ﻫﻤﻴـﻦ ﭼﻴﺰﻫـﺎ
زورﻣﺪاران ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ دروغ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ! آﻧـﺎن ﺑـﻪ
ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛـﺮد! دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻫـﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن را آزاد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺮده ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳـﻲ
ﺟﻬﺎن ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ! ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻠﻲ را ﺑﺮدارﻳﻢ! ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ،ﻧﻔﺮت ،و
ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ! ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮاي دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻖ ،ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ در
آن ﻋﻠﻢ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲِ ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺗﻼش ﻛﻨﻴـﻢ.
ﺳﺮﺑﺎزان ،ﺑﻪ ﻧﺎم دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﻢ!
ﻫﺎﻧﺎ ،آﻳﺎ ﺻﺪاي ﻣﺮا ﻣﻲﺷﻨﻮي؟ ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه
ﻛﻦ! ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻫﺎﻧﺎ! اﺑﺮﻫﺎ ﻛﻨﺎر ﻣـﻲ روﻧـﺪ! ﺧﻮرﺷـﻴﺪ از ﻣﻴـﺎن اﺑﺮﻫـﺎ
ﻣﻲ درﺧﺸﺪ! ﻣﺎ از ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲروﻳﻢ! ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪي
وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ،دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ ،دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ آزﻣﻨﺪي اش ،ﺑﺮ
ﻧﻔﺮت و ﺧﻮي ﺣﻴﻮاﻧﻲ اش ،ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻫﺎﻧﺎ! روح ﺑـﺸﺮﻳﺖ
ﺑﺎل در آورده اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘـﺮواز ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ .ﺑـﻪ درونِ
رﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ درون روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻮر اﻣﻴﺪ“.
اداﻣﻪ دارد.
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
1-Gone With The Wind
2-Clark Gable
3-Charles Coburn
N-ro: 7 Printempo 2004
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ﺑﺎزﺗﺎب Reeĥo /

ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﺎر 1383

ﺟﻮانﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮِ ﭘﺎرﻟﻤﺎنِ اروﭘﺎ:

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ،
زﺑﺎن اﻳﺪهآل اﺗﺤﺎدﻳﻪيِ اروﭘﺎ
ﻣﺎرﻛﻮ ﻛﺎﭘﺎﺗﻮ  ، Marco Cappa t oﺟﻮان اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎﻳـﻲ ﻋﻀـﻮ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ،ﻫﺮﮔﺎه در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘﺎ ﺑﺤﺚ در ﻣـﻮرد آﻳـﻨـﺪه ي
ﻧﻈﺎم زﺑﺎﻧﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ را ﺑـﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﻲ و در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ  .ﻣﺠﻠﻪي اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ ﺑـﺎ او
درﺑﺎره ي ﻣﺴﺎﺋﻞ زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻜﻴـﺪه ي آن را در
اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﺪ :
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 ﮔﺴﺘﺮش اروﭘﺎ ،ده زﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛـﺮد ﻛـﻪاﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺘﺒﻲ دﻳﮕـﺮ و در ﻛـﻞ
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن اﻣﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋـﻲ و
ﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚِ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻴﺴﺖ؟
 اﻳﻦ ﻳﻚ راه ﺣﻞِ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑـﻲ را ﺑـﺮ رويﻛﻴﻔﻴﺖِ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺘﺒﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳـﻦ
ﻣﺘﻜﻠﻤﺎنِ ﻋﻀﻮِ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اداي واژهﻫﺎ ،ﻣﻲﺑﺎﻳـﺴﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺴﻴﺎر
زﻳﺎدي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺪي ﭘﻴـﺶ ﻣﺎرﻛـﻮ
ﭘﺎﻧﻼ  Marco Pannellaرﻳﻴﺲ ﺣﺰب رادﻳﻜﺎل ﻛﻪ ﻟﺤﻦِ ﺑﻴـﺎنِ ﺑـﺴﻴﺎر
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار و ﻗﻮي دارد ،ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن ﺑـﺮاي
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ”راه ﺣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ را“ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ .او ﺑـﺎ
وﺟﻮدي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﻃﻊ و ﺟﺪي و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻲ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻴﺎن داﺷـﺖ،
اﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺷﻔﺎﻫﻲ آن اﺻ ﻼً ﻛﻨﺎﻳﻪ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﻟﻘﺎء ﻧﻜـﺮد
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺷﻔﺎﻫﻲ ،اﻳﻦ ﺣﺲ در ﺷﻨﻮﻧﺪه اﻟﻘﺎء ﻣـﻲ ﺷـﺪ
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﭘﺎﻧﻼ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن را ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻄﻠﺒﻲ را از زﺑﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎﻳـﻲ ﺑـﻪ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﺳﭙﺲ از اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔـﺮداﻧـﻴـﺪ،
ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ را ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻣـﺒـﺪاء
ﺑﻮده اﺳﺖ ،از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻲ در زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺒﺪاء ﻓﺮﻫـﻨـﮓ و
اﺻﺎﻟﺖ آنﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﻲدﻫﺪ
 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎرﻳﺰﻳﻮ ﺗﻮرﻛﻮ  Maurizio Turcoﻋـﻀﻮِﮔﺮوه رادﻳﻜـﺎلﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻫﻢ ﭼﻮن زﺑﺎنِ راﺑﻂ ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻫـﺎي
ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاردﻫﻴﻢ .در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻧﻴـﻞ ﻛﻴﻨﻜـﻮك Neil
 Kinncockدر ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻈﺮدﻫـﻲ اﺑـﺮاز داﺷـﺖ ﻛـﻪ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺎ آن ﺣﺪ وﺳﻴﻊ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﻮان از آن ﺳـﻮد ﺟـﺴﺖ و
درﺳﺖ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن دﻳﮕﺮ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻈﺮي داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
N-ro: 7 Printempo 2004

 ﺑﻬـــﺘﺮ آناﺳـﺖ ﻛــﻪ ﻣــﺎ
ﺑﻴـــــﺎﻳﻴﻢ و
اﺳـــﭙﺮاﻧﺘﻮ را
ﻫﻢ ﭼـﻮن ﻳـﻚ
زﺑـﺎنِ ارﺗﺒﺎﻃـﻲ
ﺑــﻪ ﺑﻮﺗــﻪ ي
آزﻣﺎﻳــــــــﺶ
ﺑﮕـــــــﺬارﻳﻢ.
ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﺷــﻤﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻄﻠﺒﻲ
را از زﺑـــﺎن
اﻳﺘﺎﻟﻴــﺎﻳﻲ ﺑــﻪ
اﻧﮕﻠﻴـــﺴﻲ و
ﺳــــﭙﺲ از
اﻧﮕﻠﻴــﺴﻲ ﺑــﻪ
ﻓﺮاﻧـــــــــﺴﻪ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﺧﻮاه
ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ را ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻣﺒﺪاء ﺑﻮده اﺳﺖ ،از دﺳـﺖ ﺧﻮاﻫﻴـﺪ
داد .در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ
راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻲ در زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺒﺪاء ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺻﺎﻟﺖ آن ﻫـﺎ
را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺘﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳـﻦ
ﻛﺮدن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه اﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻲ ﺑـﺲ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎري ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره در ﻃـﻮل ﺗﺎرﻳـﺦ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻋﻠﻴﻪ آن ﺟﺒﻬﻪﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻳـﺪاري
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺗﺪاوم اﻳﻦ زﺑﺎن ،ﺑﺎ وﺟـﻮد ﻣﻮاﻧـﻊ ﻓـﺮاوان ﺧـﻮد
دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ زﺑﺎن در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در اروﭘـﺎ و
ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ؟

اﺧﻴﺮا اﻋﻀﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋـﻀﺎي
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺰوي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ در
ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي روﺑـﺮو ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ .ﺣـﺘﻲ آن ﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤـﺎن ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ
ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي در ﺧﺼﻮص ﻣﻜﺎن ﻓﻌﻠﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘـﺎ در ﺷـﻬﺮ
ﺑﺮوﻛﺴﻞ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ آن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ .آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روﻳـﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ
ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﺑـﻪاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﺻﻮل دﻣﻜﺮاﺳﻲ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧـﻮد
ﻣﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ ام و ﺑـﻪ ﻃـﻮر
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ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ در دوران ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻢ ﭼﻪ در دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ،ﭼـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻣﺪﺗـﻲ
ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ام ،و ﺣـﺘﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  18ﻣـﺎه اﻗﺎﻣـﺖ در
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهي ﭘﻲ در ﭘﻲ از اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑـﻮدم ،در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ زﻣﺎنِ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ زﻳـﺎدي ﻛـﻪ ﺻـﺮف
ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺮده ام ،ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﻲ و ﺗﺒﺤـﺮِ ﻳـﻚ ﻋـﻀﻮ
ِاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎنِ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻢ .ﻫﻢ اﻳﻨﻚ در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ
درﺻﺪِ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑـﺎن ﺗﻜﻠـﻢ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ در اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ
زﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ،ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎ را ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از اﻳـﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ  .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اروﭘﺎﻳﻲ ﺣﻖ دارد ﻧﺎﻣﺰد اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻪي ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻘـﺾ ﺣﻘـﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .

 ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﺧﺼﻮصِ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﺳﺮي اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾﻫﺎ و ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﻲﻫﺎ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ اﻣﺎ راه
ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي آن اراﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ اﻋﺘﺮاض آن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﻓﺮدي ﺑﺎﻗﻲ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻟﺤﺎظِ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي اﻋﻼم
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺷﻜﻮه
ﻛﺮدن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد را ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻠﻜﻪ
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺪف ﻣﻨﺪ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﺳﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ
اﻫﺪافِ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻮﻟﻲ را ﭘﺎﻳﻪرﻳﺰي ﻛﻨﻴﻢ.

 ﻫﻤﻮاره در ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ،ﻫﻢ ﭼﻮن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ ِﻦ
ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻟﺤﺎظِ ﺗﻮانِ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﻏﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ
وﺻﻒ آﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﺳﺨﻨﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮنِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺑﺮاﺑﺮي زﺑﺎن ﻫﺎ اﻣﺮي
ﮔﺰاف و ﺑﻴﻬﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪي ﻳﻚ ﺟﻨﮓ از ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑﺮي زﺑﺎن ،ﺟﻨﮕﻲ ﺑﻴﻬﻮده واز ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .آري ،ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در اروﭘﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ
دارد ،اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎمِ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺳﻮدِ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﻮزهي ﺷﺨﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﻳﺪِ ﻣﺮدمِ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ
اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﺎ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺖ .زاﻣﻨﻬﻮف ﺑﺎ ﻛﺎر روي اﻳﻦ

ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را در ﺧـﺎرج از ﻛـﺸﻮر ﻓـﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ام و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ در دوران ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻢ ﭼﻪ
در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﺑـﻪ آن
اﺧﺘﺼﺎص دادهام ،و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  18ﻣـﺎه اﻗﺎﻣـﺖ در
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ي ﭘﻲ در ﭘﻲ از اﻳـﻦ زﺑـﺎن
ﺑﻮدم ،در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ زﻣﺎ نِ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ زﻳـﺎدي ﻛـﻪ ﺻـﺮف ﻳـﺎدﮔﻴﺮي
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺮده ام ،ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و ﺗﺒﺤﺮِ ﻳﻚ
ﻋﻀﻮ ِاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎ نِ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻢ .ﻫـﻢ
اﻳﻨﻚ در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺗﻨﻬـﺎ درﺻـﺪِ ﻛﻮﭼﻜـﻲ از ﻛـﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺗﻜﻠـﻢ
ﻛﻨﻨﺪ.
زﺑﺎن آنﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺪون اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  ،ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ رﺳﻴﺪ
ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﺎ در ﻋﺼﺮِ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦِ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيِ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻮﻳﻦ
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ و اﻳﻦ دور از ذﻫﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
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ﭘﺎپ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﻴﺎم ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ!
ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن  13ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻣﻴﺪان ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوي واﺗﻴﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﻴ ﺪِ ﭘﺎك ﺑﻪ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﻴﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭘﻴﺎم ﻋﻴﺪ ﭘﺎك ﭘﺎپ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از
ﺳﺎل  1992ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل 1992
ﺣﺰب رادﻳﻜﺎل اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ) اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ( از واﺗﻴﻜﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ زﺑﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻫﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،و ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم  -ﻛﻪ ﺧﻮد در
ﺟﻮاﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ -ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻢ ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ رادﻳﻮ واﺗﻴﻜﺎن ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﻴﻘﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﻟﻴﺴﺖ
ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رادﻳﻮﻳﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ي
” دﻧﻴﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ“ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﻋﻜﺲ روﺑﺮو
ﺻﺤﻨﻪ اي از ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ از http://www.ikue.org/pasko2004/ :
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻼﻛﺎرد ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻧﺎزي ﺻﻮﻟﺖ
ادوارد اُ .و ﻳﻠﺴﻮن اﺳﺘﺎد ﻛﺮﺳﻲ ﻓﺮاﻧﻚ ﺑﻴﺮد در ﻋﻠﻮم و رﺋﻴﺲ
ﺑﺨﺶ ﺣﺸﺮهﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮزه ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در داﻧﺸﮕـﺎه ﻫـﺎروارد
اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري او را داروﻳﻦ زﻣﺎن و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ زﻳﺴـﺖﺷـﻨـﺎس و
ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .او ﭘﺪر ﻋـﻠـﻢ زﻳﺴـﺖ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ
)ﺳﻮﺳﻴﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي( و از ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاران ﭼﻨﺪﻳﻦ رﺷﺘﻪ ي دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ،و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ .او ﻫـﻢﭼـﻨـﻴـﻦ
ﭼﻬﺮه ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و
رﻓﺘﺎر ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  300ﮔﻮﻧﻪ از آن را ﺗﻮﺻـﻴـﻒ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب او ،ﺗﻨﻮع ﺣـﻴـﺎت ،ﺑـﻴـﺎنﮔـﺮ
ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي از دﺳﺖ رﻓﺘﻦِ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي وﻳﻠﺴﻮن را در ﻳﻚ ﻋﺮﺻﻪ ي دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ دﻓـﺎع از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي در ﺧﻄﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ي ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴـﻴـﻦ
وﻫﺎبزاده ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ي ﻣﻮزه ي آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻳﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺳﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚﻫﺎ و
ﮔﻤﻨﺎمﻫﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺦ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫﺎ يِ ﻫﺮز وﻗﻌﻲﻧﻤﻲ ﻧﻬـﻨـﺪ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺐﭘﺮه ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ
ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ را از ﺑﻼي رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛـﺎﻛـﺘـﻮس
ﻧﺠﺎت داد ،ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﭘﺮﻳﻮش ﻗﺮﻣﺰ درﻣﺎ نِ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎﺟﻴﻜﻴﻦ و ﻟﻮﺳﻤﻲ ﻟﻨﻔﺘﻴﻚ ﻛﻮدﻛﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،ﻛـﻪ
ﺳﺮﺧﺪار ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ اﻣﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺳﺮﻃـﺎن ﺳـﻴـﻨـﻪ و
ﺗﺨﻤﺪان ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳـﻲ در ﺑـﺰاق زاﻟـﻮ
ﻟﺨﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮن را در ﺣﻴﻦِ ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛
ﺑﺮﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ از ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
” ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ“و ” اﺧﻼق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ“ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺘﺎب را ﺑﻬﺘﺮ روﺷـﻦ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺟﺎ دارد ﮔﺰﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي درﺳﻲِ ﺗﻤﺎﻣـﻲ
ﺳﻄﻮح ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮشِ اﻳﻦ ” اﺧﻼق“ ﻛـﻤـﻜـﻲ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ارزش را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﺎن ﻛﻪ دﻏﺪﻏﻪ ي
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﺷﺎن را دارﻧﺪ ،و ﺑ ﻪوﻳﮋه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎد
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

”...ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻮﺷﺶﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻧﮕﻴﺮد ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﻳـﺎ
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﺷﺪ ....ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻲﻛﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﻴﻤﻲ از آنﻫﺎ از ﺻﺤﻨﻪ
زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد؟ ﺑﮕﺬارﻳﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮم .ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫـﺎي ﺟـﺪﻳـﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺸﻜﻴﺪ .ﺛﺮوتﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ي زﻳﺴﺖﺷﻨـﺎﺧـﺘـﻲِ
ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻲﺷﻮد ،داروﻫﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﭼﻮب،
اﻟﻴﺎف و ﺧﻤﻴﺮ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺧﺎك ،ﺟﺎيﮔﺰﻳﻦﻫﺎي ﻧﻔـﺖ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در راه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲﺷﻮد .در
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺳﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚﻫﺎ و ﮔﻤﻨﺎمﻫﺎ ،اﻳـﻦ
ﻛﺦ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫﺎ يِ ﻫﺮز وﻗﻌﻲﻧﻤﻲﻧﻬﻨﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳـﻚ
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ﺷﺐﭘﺮه ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ را از ﺑﻼي رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از
ﺣﺪ ﻛﺎﻛﺘﻮس ﻧﺠﺎت داد ،ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﭘﺮﻳﻮش ﻗﺮﻣﺰ درﻣﺎنِ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﻃـﺎن
ﻫﺎﺟﻴﻜﻴﻦ و ﻟﻮﺳﻤﻲ ﻟﻨﻔﺘﻴﻚ ﻛﻮدﻛﺎن را ﻓﺮاﻫـﻢ آورد ،ﻛـﻪ ﺳـﺮﺧـﺪار
ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ اﻣﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻣـﺎده
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﺰاق زاﻟﻮ ﻟﺨﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮن را در ﺣﻴﻦِ ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ و
اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻫﻪ از ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺪود ،ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻣﻮشﻛﺎران ﺧﻮشﺧﻴﺎل آﺳﺎن اﺳﺖ ﻛـﻪ
ﺧﺪﻣﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺧﺎك را
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰ و ﻫﻮا را ﻗﺎﺑﻞﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون آن ﺑـﻘـﺎي
اﻧﺴﺎن ﺑﺮروي اﻳﻦ ﻛﺮه ﻛﻮﺗﺎه و رﻧﺞﺑﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻴﺎتﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن را
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ و ﻳﻚ ﻟﺸﻜﺮ از ﻣﻮﺟﻮدات ذرهﺑﻴﻨﻲ و ﺟﺎﻧﻮران اﻏﻠﺐ ﻛﻮﭼﻚ
و ﮔﻤﻨﺎم ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻒﻫﺎ وﻛﺦﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از
ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻨﻮع
ﻓﺮاوانﺷﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر را ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮده و
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻫﺠﻮم آورﻧﺪ . ....
 . . .ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧـﻄـﺮ
ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮدن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻼﺧﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺑﻪﺟﺎن ﺑﺨﺮﻳﻢ.
ﻣﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻴـﻪ
ﺧﻮد را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﮔِﻞ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﻨﺪ..... ....ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮرﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪراﺣﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻨﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﻜـﺎﻧـﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﺎﻳﻲ دارد و اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﻧﺴﺎن ـ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ داروﻫﺎ را
ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻏﺬا را از ده ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪي
اﻫﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪدﺳﺖ آورد ،اﻗﻠﻴﻢ و آب و ﻫﻮا را ﺑﻪﻛﻤﻚ اﻧﺮژي ﺟﻮش
ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺮد و دﻧﻴﺎ را ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻨﺎﻳﻲ ﺑﻠﻜﻪ واﻗﻌﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻔﻴﻨﻪ ي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛـﻪ
ﻣﺮدماش از روي ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺮﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻓﻘﻂ دﻛﻤﻪﻫﺎ را ﺑﻪﻓﺸﺎرﻧﺪ....
ﺛﺮوتﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳـﺖ :ﻣـﺎدي ،ﻓـﺮﻫـﻨـﮕـﻲ ،و
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ .دو دﺳﺘﻪ اول را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦﻫـﺎ
ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﺳﺖ .اﺳﺎس ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ زي ـ
ﮔﻮﻧﮕﻲ در آنﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺮوت زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻳﻚ ﺧﻄﺎي ﻋﻤﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﮕﺬرد
ﺗﺎﺳﻒ ﺑﻴﺶﺗﺮي ﺑﻪﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺗﻨﻮع ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟـﻘـﻮه از
ﺛﺮوتﻫﺎي ﻣﺎدي ﺑﻪﺷﻜﻞ ﻏﺬا ،دارو و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﻣﺎدي و روﺣـﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﻠﻮروﻓﻮن ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻴﺮاث
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﻜـﺎﻣـﻞ در اﻳـﻦ
ﻟﺤﻈﻪ و اﻳﻦ ﻣﻜﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲاش درﺣﺪ زﺑﺎن و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد“.
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اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﻬﺎمداران آن ﻫﺴﺘﻨﺪ!
اوﻟﻴﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن در اﻳﺮان!
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ )  4ﺷﻤﺎره(
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  28000رﻳﺎل
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻲ  40000رﻳﺎل

ﺑﺮا ي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻧﺸﺮﻳﻪﻫﺎي
دﻟﺨﻮاهﺗﺎن را ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻮﻳﺪ!

ﺷﺮاﻳﻂ اﺷﺘﺮاك داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
1ـ ﻟﻄﻔ ﺎً ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك را ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ 2 .ـ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري  40181617ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠﺪ ،ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه ﻛﺎرﮔ ﺮان ،ﺷﻌﺒﻪي ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻛﺪ )140ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در
ﺷﻌﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر( ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﺪ3 .ـ اﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﺗﻬﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  ،17765 - 184ﻣﺠﻠﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ﭘﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

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

ﺳﻦ:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

ﺗﺤﺼﻴﻼت:

از ﺷﻤﺎره:
ﺷﻬﺮ:

ﺗﻠﻔﻦ:
اﻣﻀﺎء:

N-ro: 7 Printempo 2004
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ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  -ﻓﺎرﺳﻲ

ﺗﺎﻟﻴﻒ :اﺳﺘﺎد ﻋﺎرف آذري
اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ﻛـﻪ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ آن ﺑﺮ ﻫﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﻲ ﻻزم اﺳﺖ!
ﺟﻠﺪ ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮر 55000:رﻳﺎل
ﺟﻠﺪ ﺷﻤﻴﺰ 39500 :رﻳﺎل
ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت روزﻣﺮه اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
?Ĉu vi parolas Esperante
ﻛﺘﺎب  +دو ﻋﺪد  CDﻳﺎ ﻧﻮارﻛﺎﺳﺖ )اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ (  30000رﻳﺎل
ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲ Junul-kurso
 15000رﻳﺎل ﺑﺎ ﻧﻮارﻛﺎﺳﺖ ﻳﺎ ) CDاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ (  25000رﻳﺎل
ﻛﺘﺎﺑﭽﻪي  Pasporta Servoﺑﻬﺎ 90000 :رﻳﺎل
ﺑﻬﺎ 60000 :رﻳﺎل
Jarlibro
ﻛﺘﺎب ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن

ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ
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ﻣﺎه ﻧﺎﻣﻪي ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ Monato
ﭼﺎپ ﺑﻠﮋﻳﻚ .اﺷﺘﺮك ﺳﺎﻻﻧﻪ 150000 :رﻳﺎل )  184000رﻳﺎل ﭘﺴﺖ
ﻫﻮاﻳﻲ (
دوﻣﺎه ﻧﺎﻣﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  -آﻣﻮزﺷﻲ Kontakto
ﭼﺎپ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن .اﺷﺘﺮاك ﺳﺎﻻﻧﻪ 24000 :رﻳﺎل
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪي داﻧﺶآﻣﻮزي  -آﻣﻮزﺷﻲ Juna Amiko
ﭼﺎپ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن .اﺷﺘﺮاك ﺳﺎﻻﻧﻪ 40000 :رﻳﺎل
ﻣﺎه ﻧﺎﻣﻪي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ادﺑﻲ Litova Stelo
ﭼﺎپ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ  .اﺷﺘﺮاك ﺳﺎﻻﻧﻪ 160000 :رﻳﺎل
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪي tejo-tutmonde
ﻧﺸﺮﻳﻪي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ،ﭼﺎپ ﻟﻬﺴﺘﺎن
اﺷﺘﺮاك ﺳﺎﻻﻧﻪ 40000 :رﻳﺎل
ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎرهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ زﻳﺎن ،دهﻫﺎ
ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲ  -ادﺑﻲ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎي ﻣـﻠـﻲ و
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و  ...ﺑﻬﺎ 20000 :رﻳﺎل
ﻣﺎزي در ﮔﻮﻧﺪوﻻﻧﺪو  2ﻋﺪد ﺳﻲ دي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺎ  30000 :رﻳﺎل

ﺗﻮﺟﻪ !
ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﻪ CD ،و ﻧﻮارﻛﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي
آﻣﻮزﺷﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ !
در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ،ارﺳﺎل
ﻣﻲﺷﻮد .
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ!
ﻟﻮح ﻓﺸﺮدهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ! 1383
ﺷﺎﻣﻞ :آﻣﻮزش ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ده ﻫﺎ ﻛﺘﺎب و واژهﻧﺎﻣﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 +ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ  6ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن!
N-ro: 7 Printempo 2004

ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙ ﺮاﻧﺘﻮ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ردهﻫﺎي ﻋﻀﻮﻳﺖ زﻳﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣـﻖ
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردهي ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ :

ﻋﻀﻮﻳﺖ ) [membro -abonanto kompleta]A(- T
27 0000رﻳﺎل
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ  +ﻛﺘﺎب ﺳﺎل ) + (Jarlibroﻣﺎه ﻧـﺎﻣـﻪ
Esperanto
اﻓﺮاد زﻳﺮ 30ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ( و
ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎي  Kontaktoو  tejo-tutmondeرا درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮﻳﺖ )[membro -ab on an to -jarl i b ro ] MA(-J
 110 000رﻳﺎل
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ  +ﻛﺘﺎب ﺳﺎل)(Jarlibro
اﻓﺮاد زﻳﺮ  30ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ( و
ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎي  Kontaktoو  tejo-tutmondeرا درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮﻳﺖ [membroabonanto-gvidlibro] MG
 50 000رﻳﺎل

ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ +درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ
]ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻛﺘﺎب ﺳﺎل[
اﻓﺮاد زﻳﺮ  30ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ( و
ﻣﺠﻠﻪ  Kontaktoرا درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ درﻛﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎب )از ﺧـﺎرج (،
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ UEAو آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻧﺸـﺮﻳـﺎت ….
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري  2824ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣـﻠـﻲ
اﻳﺮان ﺷﻌﺒﻪ  97ﻗﺼﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن
وارﻳﺰ ﻧﻤﻮده و ﻓﻴﺶ آن را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ 17765-184
ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺳـﻔـﺎرﺷـﺎت
ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻤﻴﻦ
ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

 24-31ژوﻳﻴﻪ 2004
 3-9اﻣﺮداد ﻣﺎه 1383
ﭘﻜﻦ – ﭼﻴﻦ
اﻋﻀﺎي 850000 : UEAرﻳﺎل
ﻏﻴﺮ اﻋﻀﺎ 1050000 :رﻳﺎل
ﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ 30ﺳﺎل 450000 :رﻳﺎ ل
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Enkonduke!
Eble niaj legantoj – ja la neiranaj imagas ke ni bondeziras rilate al la nova jaro
jam tro malfrue. Tamen tio ne veras, ĉar en
Irano la nova jaro komenciĝas ĉe la unua
sekundo de printempo. Ĝuste tial la irana
novjaro ne komenciĝas je sama horo ĉiujare
– kiel ekzemple okazas por la kristana
novjaro, t.e. ĉxe noktomezo – ĉar la
printempa ekvinokso ne okazas saman
horon de tagnokto ĉiun jaron.
La vorto noŭruzo* (laŭvorte: novtago)
devenas el pahlavia lingvo kaj signifas la
unuan tagon de irana kalendaro, kiun oni
festas de jarmiloj antaŭe.
La nuntempa irana aŭ ĝalalia* kalendaro,
kio estas laŭsuna – kontraste kun la islama
kiu estas laŭluna - ekestiĝis en 1078 per
Kajjam (ĉ. 1045-ĉ. 1122) - kies robaioj
famas ankaŭ en Esperantujo - kaj kelkaj
aliaj astronomoj en la Selĝuka regno de
Ĝalal-ed-Din M alek-ŝah.
Irana jaro ekkomenciĝas kun la
printempa ekvinokso, t.e. momemto kiam la
suno trairas la ĉielan ekvatoron kaj la nokto
kaj tago ĝuste samlongas. Laŭ la gregoria
kalendaro tio okazas dum aŭ 21a aŭ 22a de
marto.
Ĉiuokaze ni esperas prosperan novjaron
iranan al ĉiuj niaj legantoj kaj deziras al ili
venkojn grandajn ankaŭ movade.
Tiu ĉi numero ne malbuntas: vi konatiĝos
kun s-ro Azari, kiu verkis plej grandan
Esperanto-pers an vort aron, kaj alies
rememoroj pri li kaj lia verko.
Rilate al Afganio, ni prezentas kaj verkerojn
de afganaj infanoj rifuĝintaj en Iranon, kaj
verk-fragmentojn el M ohsen M aĥmalbaf,
renoma irana reĝisoro kaj verkisto, pri liaj
travivaĵoj kaj trovitaĵoj en Afganio.
Pri nuntempa socio de Irano, sociologian
artikoleton vi trovos pri laborado de virinoj
en Irano, kaj ilia ĉiam-pligrandiĝanta
interesiĝo/partoprenemo en la civilan
socion.
Literaturaĵojn vi renkontas kaj de
malnovaj verkistoj, kiel Sadio, M oŭlana
(Rumi), Ĥaragani, kaj de novaj kiel Sepehri.
N-ro: 7 Printempo 2004

Ankaŭ satiraĵojn ni prezentas ĉinumere
kaj el la antikvaj verkoj “Rido kun la
granduloj” kaj el la nuntempa fonto “Ruzo
kaj truko de la virino”.
En la iranologia rubriko ĉifoje vi konatiĝos
kun unu el la plej famaj vilaĝoj de Irano
nomata Abjaneo.
Kaj laste kaj tre interese vi povas legi
memoraĵojn de s-ino Tereza Kapista pri ŝia
relative longa vizito al Irano. Kvankam
movado-cela estis ŝia alveno, tamen ŝiaj
skribaĵoj prezantas bonan perspektivon
ankaŭ al la iranaj viv-maniero kaj socio el la
vidpunkto de eksterlandano.
Pri la persa parto ni ne menciu multon,
ĉar vi – se eksterlanda – interesiĝunte,
plejeble ne povos legi la materialojn, krom
se tra amiko perslingva! Jen tamena
klarigeto: la ĉefartikolo temas pri lingvaj
rajtoj kaj disdivido de lingvoj laŭ ilia
aplikado: 1- gepatra (genta) lingvo 2- nacia
lingvo 3- regiona lingvo 4-religia lingvo kaj
5- internacia lingvo. La plej neglektataj
estas la gepatraj (gentaj, indiĝenaj) lingvoj,
kiuj malaperas iom-post-iome kaj bezonas
seriozan prizorgadon, kaj la internacia
lingvo, kio ĝis nun neniam elektiĝis
demokratie kaj internacie. Nur potenco –
milita en pasinto kaj ekonomia en nuntempo
– volis/as difini iun nacian lingvon kiel la
internacian.
Alia persa artikolo prezentas historion de
irana kontribuo al la temiĝo de nia lingvo en
la Ligo de Nacioj en 20aj jaroj, kaj
rememorojn de prof. Edmond Privat ĉirilate.
La artikolo kvazaŭ volas instigi irananojn
plu-kontribui al la movado, (kon)sciigante
ilin pri la rolo de ilia lando kaj en la Ligo
kaj en prezentado de Dialogo inter
Civilizacioj – kiel du iniciatoj kompligantaj
unu la alian.
En la 2a parto de Esperanto kaj Kino, ni
atestas alvenon de E-o en Halivudon pleje
per fama filmo de Charlie Chaplin (Ĉarli
Ĉaplin), t.e. La Granda Diktaturo (1940).
Ahmad Reza Mamduhi
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Prezento /ﻣﻌﺮﻓﻲ

Irana
Leksikologo de Esperanto
Nia celo prezentante Iranajn geesperantistojn en tiu ĉi rubriko estas tio ke oni
konatiĝu kun la aktivuloj de nia komuna afero. Ĉiu el ili laboras por nia movado
en iu specifa kampo. Ekde la unua numero ni petis de ĉiuj gesamideanoj sendi al
ni sinprezentojn por oportunokaza aperigo. Dank, al ĉiuj kiuj jam sendis al ni
siajn kontribuaĵon, ni atendas la aliajn.
Ĉi-foje ni prezentas nian altestimatan samideanon s-ro Aref Azari -honora
membro de UEA- kiu edukis multajn gesamideanojn kaj verkis plenvalorajn
Esperanto-Persa-Esperanto Vortarojn.

Anstataŭ sinprezento ĉi-foje ni havas linprezenton!
Li naskiĝis en 1923 en Eŝg-Abad
(nuntempe la ĉefurbo de Turkmenio). Lia
gepatra lingvo estis la turka. Ĝis sia sepjariĝo li parolis turke kaj fojfoje perse ĉar
la familio estis irana. Li komencis studadon
tie turklingve kaj dum dek-jariĝo
translokiĝis al Irano kune kun sia familio.
Post unu jaro en Maŝhad li translokiĝis al
Tehrano kaj tie li iris al franca lernejo. Ĉitiel li konatiĝis kun tria lingvo, la franca. Li
dum feriado laboris en diversaj fabrikoj.
Poste li studis maŝinfabrikadon en alta
tekniklernejo kie instruis germanaj
instruistoj.
Li pro financaj kialoj ne sukcesis
kompleti la studadon dum li ĉiam havis
altan rangon rilate siaj studoj. Li poste
kelkfoje pasigis diversajn staĝojn en
Germanio, Usono kaj Francio por
kompletigi sian scifakon.
En laborkampo li unue komencis en
ŝtata organizaĵo kaj poste li daŭrigis siajn
laborojn en privataj organizaĵoj kaj li ĉefe
okupiĝis pri maŝin-instalado (plej multe en
Darugar kiu estis fama firmao kiu
produktas lavmaterialojn en Irano) kaj
manaĝerado en diversaj sekcioj. Li ankaŭ
lernis kaj finis anglan kurson en Asocio de
Iran -Usono en Tehrano. Do, krom
Esperanto li scias ses lingvojn; la persan,
turkan, rusan, francan, germana kaj

anglan.
En 1945 li pere de sia frato sciiĝis pri
Esperanto kaj eklernis ĝin alfabete sed en
1977 pere de iu varbilo eksciis pri liberaj
Esperantaj kursoj en Tehran-universitato.
Do li komencis lerni ĝin kiel bona, utila
hobio kaj samtempe bona rimedo por koni
eŭoropan literaturon. Li tuj regis ĝin kaj
komencis instrui. Li gvidis kelkajn
esperantajn kursojn en Tehrano kaj
partoprenis
en
kvar
Universalaj
Kongresoj; en 1979 en S visio, 1985 en
Germanio, 1986 en Ĉinio kaj 1988 en
Nederlando. Post partopreni UK-on en
S visio, li instigiĝis per d-ro Pezeŝki por
verki vortaron kiun li komencis kaj post 20
jaroj de daŭra laborado li sukcesis publiki
ĝin. En 2001 li pro valoraj servoj al
Esperanta movado omaĝiĝis kiel honora
membro de UEA.
Nun post preskaŭ 25 jaroj spirado en
Esperanto sfero, li pensas:"Emfazo devas
esti sur instruado kiu estas preterlasita pere
de respondeculoj kaj regantoj de organizaĵoj.
Atingi atestilojn estas tre malfacile kaj
multekoste por interesatoj precipe por
junuloj. Malgraŭ tio ke iam estis anoncite ke
pere de Komenius universitato neĉeestantoj
povus studi Esperante diversajn fakojn kaj
akiri atestilon."

Mia plej interesa memoraĵo

La plej interesa memoraĵo kiun mi rememoras pri M ajstro Azari okazis dum komuna
esperantista montgrimpado sur la monto Sabalan en 1997. M i tre miris vidante lin facile
grimpantan kun ni malgraŭ tio ke li aĝis duoble kompare kun ni. M i malsaniĝis je montmalsano
sed li ŝajne ne havis problemon dum nia restado en alteco de 3000 metroj.
D-ro Kejhan Sajjadpur
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E n la jaro 1994 pere de d-ro Hosejn Vahidi mi konatiĝis kun d-ro
M ohammad Pezeŝki kiu tiam en sia kabineto ĉiu-semajne okazigis Erondon. Laŭ la invito de d-ro Pezeŝki mi ĉeestis en ilia semajna rondo
kaj tie por unua-fojo mi konatiĝis kun s-ro Azari.
Mi prezentis al la rondĉeestantoj nian tiaman organizaĵon IREJO-n, s
-r o Azari demandis min pri la signifo de IREJO kaj mi klarigis al li la
signifon, poste li diris "Do, kio por maljunuloj kiel mi? Eble ni devus
krei PIREJO-n" (Mi devas klarigi ke "pir" en la persa signifas
"maljuna") kaj s-ro Azari kritikŝerce alparolis min, ke dum ne ekzistas
landa asocio vi fondis junularan organizaĵon … .
Ĉiukaze dank , al sorto mi konatiĝis kun s-ro Azari de kiu multon mi
lernis kaj vere li influis al mia animo diversflanke. Lia agmaniero kaj
juĝmaniero pri aliaj personoj estis la plej bona leciono kiun mi akiris de
li. Mi ja kredas ke post konatiĝo kun li nia radikala organizaĵo (laŭ
a gminero) jam komencis ektrovi ekvilibron kaj pli saĝan agmanieron
k iu finfine varbis al si la aĝulojn de la movado kaj tiel fondiĝis "Irana
Esperanto-Centro" kiun ni anime ŝuldas al nia kara Azari.
L ia lernemo al mi ĉiam ŝajnis valora kutimo: dum en nia socio oni
ŝajnigas sin "ĉio-sciaj", personoj kiel s-ro Azari tiom sinceraj kaj tiom
amikaj vere estas malmultaj, tiel sinceraj kaj tiel amikaj.
Konatiĝo kun s-ro Azari estis unu el la plej bonaj ŝancoj kiun donacis al
mi la vivo!
Reza T orabi

Kiu dediĉis vivparton de si

Simin Emrani

Mi memoras la 18an de
novembro 1998 kiam e-grupo
iris ekster T ehranon okcidenten
al vilaĝo Sangan kiu havas tre
belajn montetojn kaj valojn.
Tre sorĉanta aŭtuno puŝis
homon al kaj en pejzaĝoj(n). Sro majstro Azari post multaj
jaroj
partoprenis
tiun
ekskurson. Li parolis pri sia
libro Esperanto-Persa vortaro
kies verkado daŭris 20 jarojn.
Li dediĉis tiujn jarojn de sia
vivo pacience kaj favore al E-o
movado en Irano. Mi donacas
ĉi- kanton kiun en Sangan mi
faris:
Amike co
Ni ĉiuj promenas en arbaro
Kaj hirundoj kiuj flugas for
La suno ridante al ni brilas
Kun ĝojo kaj amo en sia kor’

Kiam s-ino Ahmadnia proponis min partopreni preskaŭ 20-jara
en iu rondo en domo de s-ro Azari kies celo estis k un la bo r a do
traduki PIVon (Plena Ilustrita Vortaro) al la persa kun
diversaj
lingvo, mi konsiderante la volumenon de tiu libro f a k ulo j.
Li
Ni ĉiuj grimpas sur montaro
iomete hezitis akcepti tiun proponon. Sed kiam mi neniam ĉesis
La ĉielo rigardas bel-blue
unuafoje partoprenis en la rondo mi hontis l e r n i
Aŭtunaj folioj falas flave
kaj
rigardante la laborvolumenon sole faritan de s-ro demandi. Lia
Aŭdiĝas milda kanto susure
Azari. Fakte nur la reviziado de tiu bone ordigita valora libraro
tradukaĵo ne estis kompleta. Mi komencis daŭrigi div e r s- lin gv a
En nia kor’ krias forte
revizadon helpe de gesinjoroj Ahmadnia kaj e st a s
amikeco
a li a
Mamduhi kiu kelkfoje estis ripetita pro peno de s-ro indikilo de lia Trairas la espero tra la mond’
Azari prepari la plej eble ĝustan, kompletan verkon. vasta scio kaj En la fino ni ĉiuj kune kantos
T amen mi ne havis ian opinion pri la graveco de la lia daŭra emo
Pri l’ homo, amo, frateco
afero kaj ne sciis kiom longe ĝi daŭriĝos. Finfine por lernado. En
Beleco, amikeco, amikeco
nur s-ro Azari sola havis tian persiston kaj diversaj okazoj
paciencon por fini tiun grandan, valoran laboron. li helpis min trovi mian deziratan temon serĉatan.
T iuj kiuj jam havis sperton en preparado de vortaro,
Laŭ mia scio li scias almenaŭ kvar aliajn
povus pravigi min pri seriozeco kaj precizeco lingvojn krom la persan; t.e.: Esperanton, anglan,
bezonataj por tia afero kio iĝis farebla per s-ro germanan kaj turkan. T ia kapablo kune kun libraro
Azari.
lia helpis nin trovi la plej konvenan vorton por la
T iel mi trovis tiun ŝancon konatiĝi kun s-ro tradukota vorto. Tamen li neniam estis/as kontenta
Azari kiu vere estis tre valora oportuno por mi kaj pri la farita laboro kaj deziris aperigi la plej
mi ĉiufoje lernis de li iun punkton kaj mi havas tre kompletan verkon uzante la spertojn de ĉiuj pasintaj
bonajn rememoraĵojn pri tiuj rondoj dum kiuj ni vortar-verkistoj. Li sola jam preparis la Persanankaŭ ĝuis lian piano-ludadon dum niaj ripozoj.
Esperantan version de tiu vortaro, kies publikiĝon
Li havis/as tre zorgeman vid-punkton kiun mi ĉiuj atendas.
Nazi Solat
apenaŭ trovis en aliaj kunlaborantoj miaj dum
kvankam vi estas maljuna laŭ vizaĝe
kuraĝigis nin paroli serioze.
div e r sa jn vidp unkto jn p r i
Sed staturo via monteskas
T amen ke li ne estante pli k o mp o st a do k a j p ro sia
Starante kontraŭ hipokriteco de l'
juna sed lia entuziasmo por lerni pedanteco (skrupeco) eĉ li
tempo.
en diversaj kampoj ege impresis decidis lerni programon de
Koro via estas diafana ĉielo
min eĉ hontigis min. Li ĉiam komputilo (softvaro) por ke li pli
A. Zokai*
volis lerni kaj scii pli kaj pli precize kaj rapide ĉion enordigu.
Ankaŭ en sporto li ankoraŭ
Antaŭ 20 jaroj estis la unua senlace; tiu ankaŭ lernigis nin ke
ĉiam
estas
tempo
por
lerni
kaj
ni
e
st
a s akt iv a. Sp ec iale e n
foje ke mi vidis lin. S-ro Azari
kaj d-ro Pezeŝki (Dentisto, kiu ankaŭ devas fari tiel. Mi admiris/ grimpado.
Fariba N.Maĝd
min konatigis kun esperanto) as lian potencon kaj klopodon
speciale
dum
preparado
de
lia
parolis per stranga lingvo!! Post
*- A. Zokai, P oem-kolekto de Tavalodi
kelkaj monatoj s-ro Azari estis valora libro.
Az Kharestan (Naskiĝo el rubusejo), 3a
Kiam
mi
ekis
unuajn
paŝojn
mia bona instruisto por instrui
ed. 1378, (2000) Tehran, Seda eldonejo,
strangan lingvon. Li sen ofertis de preparado de lia vortaro por P . 17
instruon al sia lernantoj kaj presi, ĉar li havis precizajn kaj
N-ro: 7 Printempo 2004
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Al suno diru
Ne brilu
Al luno, ne lumu
Malantaŭ ĉiu ŝtono
Embuskas pafisto
Al infanoj diru
Al ludo ne venu
Al knabinoj diru
Ĉe la fonton ne alvenu
Malantaŭ ĉiu ŝtono
Embuskas pafisto
Al ĉiuj diru
Afganaj infanoj
Sur teron minoplenan
Metas siajn piedojn
Kaj post ĉia ĝojsalteto
Plu ne havas piedon
Al ĉiuj vi diru

Sopirante
Revon

Spe ciale / وﻳﮋه

Re me moroj de afganaj rifuĝintaj infanoj en Irano

Abdol Rahman Zokai
S-ro Abdol Rahman Zokai* aranĝis kaj
publikigis libron en la jaro1997 entenanta
skribaĵojn kaj desegnaĵojn de afganaj infanoj
rifuĝintaj en Iranon. F-ino M. Fahmi,
Esperantigis parton de la libro por niaj
legantoj:
M i aĝis ok jarojn kaj mi memoras la internan
militon,en kiu la homoj batalis kontraŭ sia
popolo aŭ najbaro kaj fratmortigadis. Tiu ĉi
milito trudis plian damaĝon al la popolo, ĉar en
milito kontraŭ Sovet-Unio la homoj almenaŭ ne
batalis kontraŭ siaj najbaroj kaj fratoj, sed
kontraŭ sia malamiko kaj celo estis libereco kaj
elpelo de la malamiko. Sed post la venko de la
milito, ekflamis la interna milito inter afganoj pri
la regado kaj pliiĝis malfacilaĵoj de la popolo
s enpeka. Tiam mi estis ses-jaraĝa, sed mi bone
vidis la suferon de la homoj kaj kelkaj el ili pro
la milito kaj sangoverŝado ne kuraĝis eliri el la
domoj kaj restis hejme. M i havas maldolĉan
memoraĵon ne forgeseblan. Iun tagon mia
patrino vokis min kaj diris: “Fatemeh, iru alporti
akvon el la fonto”. M i timante militon ne
akceptis iri. La patrino sentante mian animstaton diris: “Ne timu, iru kun M omene (ŝi estis
kaj mia amikino kaj najbaro), tagmeze eblus ke
la milito ne esti aktiva. M i ne eviteble iris kun
M omene. Kiam ni alvenis ĉe la fonton kaj volis
preni akvon, eksonis laŭta kuglo. Ni ambaŭ
ektimis kaj haste plenigis niajn kruĉojn kaj
rapidis hejmen. Pro la longa distanco multaj
kugloj trafis kontraŭ teron ĉirkaŭ ni. Kiam ni
alproksimiĝis al la domo, mia patro ade kriis:

“ Ĵetu la kruĉon”. Ĉiakaze ni atingis hejmen kaj
p atro multe kverelis kun ni kaj disputis kun la 52
patrino. Resume, tiu tago pasis kun mizero,
ankaŭ semajnoj, monatoj kaj milito venis al sia 5
fino. Ne nur ni sed ankaŭ la tuta popolo eltenis
gravan suferon kaj multaj estis mortintaj. Kelkaj
kiel ni devige vagadis kaj rifuĝis al fremdaj
landoj. Ni ankaŭ decidis iri al Irano. Antaŭ la
foriro mia fratino kun sia filino venis vidi nin kaj
restis kelkajn tagojn ĉe ni kaj disiĝtempe ni
multe ploris kaj adiaŭis kun ŝi.
En iu tago sunsubirtempe mia pli aĝa frato,
kiu jam perdis siajn du infanojn infanaĝe kaj nur
havis unu filinon, venis al nia hejmo kaj diris:
“M orgaŭ nokte ni ekiros al Irano”. Ni por pagi la
lukoston de la aŭto vendis niajn vivrimedojn.
Nokte kiam ni volis paki la objektojn, la najbaro
kaj ŝia filino venis adiaŭi nin. Vere ilia disiĝo ne
estis eltenebla por ni.
La p os t an tagon fininte la preĝon, ni
enaŭtiĝis; la aŭto tre malbonodoris. Ni adiaŭis la
landon, lando en kiu ja estis nia tuta ekzisto.
Dum la vojo ni multe suferis kaj malsaniĝis,
aparte la nevino tre malbone fartis kaj mankis dro por kuraci ŝin. Tolerinte ĉian mizeron ni
alvenis al la limo inter Afganestano kaj Irano.
Ĉirkaŭ 40 tagoj ni restis sub tendoj kaj multe
suferis. En iu nokto pro la kriziĝo de nevina
malsano, la frato devige turnis sin al kuracisto en
fora distanco. La d-ro jam donis al li kelke da
sekaj seromoj por forigi ŝian soifon. Ni miksante
tion kun akvo faris solvaĵon kaj donadis al ŝi,
kiam ŝi sentis soifon. M atene kiam ni vekiĝis, ni
N-ro: 7

Printempo 2004

Spe ciale / وﻳﮋه

1383 ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﺎر

51
6

ektrovis ŝin mortinta. Ŝia forpaso havis tre
malbonan efikon sur la gepatroj kaj malsanigis
ilin. Ĉiakaze, la postan tagon ni atingis al Irano
kaj komence eniris la sanktan urbon M aŝhado
kaj loĝis en gastejo por trovi ejon. La posedanto
de gastejo disponigis al ni gas-kuirilon por povi
almenaŭ infuzi teon sed neniu el ni povosciis uzi
ĝin, do ni redonis ĝin. M i kaj mia patrino kaj
bofratino(edzino de mia frato) tiom malbone
fartis, ke ni ne sciis kie ni estas kaj ade naŭzis
kaj havis kapdoloron.
P ost iom mia patrina onklo informiĝis pri ni
kaj venis kaj kunportis nin al sia domo. Ĉirkaŭ
15 tagojn ni restis ĉe ili kaj tiam ni povis trovi
domon por lui. Dume ni iom fartis pli bone. Post
unu semajno patrina onklo kiun mi ne jam vidis
antaŭe, venis el Tehrano kaj kelkajn tagojn restis
ĉe ni. Vintro venis al sia fino kaj ni familie iris al
brik-farejo kaj okupiĝis tie.
En la venonta jaro mi kaj mia bofratino
skribis niajn nomojn en la klaso de Alfabetiga
M ovado kaj finis la unuan klason (sukcese). Pro
la manko de la laboro kaj malalteco de la
laborpago, miaj fratoj devige iris al Tehrano.
P ost unu jaro la patro diris: “Ni devas iri al alia
loko”. M i devige forlasis la klason kaj iris al
M alajero, urbo en provico Hamadano kaj denove
iris al brikfarejo kaj ĉar la vetero estis tre
malvarma kaj ade neĝis kaj pluvis, mi kun la
patrino kaj miaj fratoj reiris al Tehrano kaj post
unu semajno revenis.
Tiun jaron ni tre suferis, ĉar mi kaj mia eta
frato devis kolekti ĉiujn brikojn faritajn de miaj
patro kaj fratoj. Nefarunte tion oni grave punus
nin. Aŭtune, kiam la brikfareja laboro finiĝis, ni
denove revenis al M aŝhado, kaj mi iris al la
klaso. Kiam mi finis la trian klason kaj komencis
la kvaran, miaj tri grandaj fratoj iris labori en
T ehrano. M i kaj miaj gepatroj kaj la bofratino,
kiu lastatempe estis naskinta filinon, kaj miaj
kvar aliaj fratoj restis tie. Du el miaj fratoj tage
teksis tapiŝon kaj nokte iris al la (alfabetiga)
klaso. M i ankaŭ iris al kvara klaso. M ia eta frato
estis en unua klaso kaj alia frato estis sesjaraĝa.
Unu el miaj fratoj kaj lia edzino por helpi la
fratojn iris al Tehrano. M i estis alkutimiĝinta al
ilia filino, kaj la disiĝo multe min ĉagrenis.
Ni estis pretiginta nin doni ekzamenon, kiam
mia patro denove decidis iri al M alajero. M i
multe persistis malhelpi aŭ almenaŭ kun mia eta
frato resti en la hejmo de la patrina onklo, sed la
patro ne akceptis kaj diris: “La laboron de
brikfarejo senhelpe oni ne povas fari, ni devas iri
kune.” M i kaj mia etfrato estis tre maltrankvilaj
forlasi niajn lecionojn. M i devige disiĝis el la
lernejo kaj ĉi-foje kun du familioj de mia patrina
onklo ekiris al M alajero. Ĉirkaŭ sep monatojn
(t.e.) ĝis la fino de la aŭtuno ni laboris tie kaj
p oste pro la insisto de miaj fratoj ni ĉiuj iris al
T ehrano. Tie ni iris al domo, kiun la fratoj estis
N-ro: 7 Printempo 2004

luintaj. La domo estis tre malgranda kaj du
etaĝojn havis, kun eta korto, en kiu nur oni povis
meti kelke da bicikloj uzitaj por ir-revenado al
agrikultura laboro. Kelk- monatojn ni restis tie.
Poste ni luis alian lokon pli grandan. Post unu
jaro mi prenis identigan karton de unu konato en
Tehrano kaj komencis iri al lernejo. Du jarojn
poste la posedanto de la domo rifuzis nin pro la
vendo de la domo. Pro tio ni serĉis alian lokon
por vivi komforte. Ni multe suferis kaj aŭdis
malbonajn vortojn kaj multe sentis humiliĝon.
Speciale oni multe mokis min kaj diris: “Vi
venis kaj okupis nian landon!” Tiam mi vere
ekdeziris, ke ni ne estus metintaj la piedojn ĉi
tien !
K iam ni translokiĝis, la nova domo estis tre
malpura kaj fatraso-plena. M i kaj la patrino kaj
bofratino helpis purigi la domon, sed ĉar la domo
estis tre malnova, ne fariĝis pura laŭ-dezire kaj
ĉar ni ne kapablis lui la pli bonan, neeviteble
akceptis ĝin. Nia kuirejo estis plena de skaraboj
kaj gekoj. Ili min multe timigis. Du jaroj ni restis
t ie kaj mi finis la kvaran klason. Kiam mi volis
enskribi mian nomon en la kvina klaso, la
instruisto, s-ino Abbasi diris al ni kaj aliaj, kiuj
lernis per alies (identigaj) kartoj: "Vi plu ne
enskribu vian nomon, ĉar oni eblus veni el
ministrejo kaj ekscii, ke vi lernas per falsaj kartoj
kaj ili grave vin monpunos. M algraŭ ŝia averto ni
s kribis nian nomon kaj finis la jaron sen
problemo.
T rovi la domon pli konvenan ne estis facile.
Oni postulis kaj luprezon kaj antaŭ-mon(sum)on.
Fine ni povis kun mia dua frato, kiu havis du
filojn t rovi domon duetaĝan kaj prenis
hipotekon. La suba etaĝo havis du ĉambron kaj
unu kuirejon kaj necesejo estis apud la ĉambro.
En la supra etaĝo estis unu kuirejo en kiu estis
mus oj. Post kelkaj semajnoj la posedanto
postulis la luprezon. M ia patro diris : “En la
kontrakto ni ne havis luprezon kaj vi ne aludis
pri tio en la subskribita interkonsento”. Sed la
posedanto postulis dekmil tomanojn kaj la patro
kontraŭis. La posedanto por la evakuo de la
domo, donis limtempon de du tagoj. Ni denove
fariĝis vaguloj kaj iris trovi domon. Aliflanke mi
volis enskribi mian nomon en la sesa klaso. Ili
diris, ke mi estas multaĝa, kaj ni ne akceptas vin
kaj vi devas lasi la studadon. Aŭdinte tion mi
multe iĝis maltrankvila.
Fine ni trovis alian domon hipotekpreni. Post
kelkaj monatoj mi sukcesis daŭrigi la studadon
en afgana lernejo kaj sentis min tre gaja studi sen
nenies bonfaro, kvankam nenie estas kiel mia
lando kaj ties lernejoj.
Fateme Mohammadi – la lenantion

*Presisto, eldonisto kaj poeto naskita en jaro1953.
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La Rolo de La Internaciaj
Organizoj en Afganio
Tradukis: (f-ino) Simin Emrani

Mohsen Maĥmalbaf, renoma reĝisoro irana, verkis longan artikolon (pli ol 50 paĝojn) en la jaro 2001
titolita: “En Afganio Budho ne Detruiĝis, ĝi Disfalis de Honto”. Ĝi jam tradukiĝis en dekojn da lingvoj.
Kelkaj fragmentoj de la artikolo aperas ĉi-sube en nia lingvo. Pri biografio kaj kariero de Maĥmalbaf
kaj teksto de unu el liaj famaj intervjuoj, vidu: n-ron 3 de Irana Esperantisto, printempo 2003, p. 3-5.

Estas dirite ke en Afganio aktivas 180
internaciaj organizoj. En Harat-urbo mi ju pli
serĉis des malpli trovis. M i iris al “La Ruĝa
Kruco” sed, ili evitis respondi eĉ al miaj nepolitikaj demandoj. Finfine mi konstatis ke
ilia rolo inkluzivas kelkajn aferojn:
1-Disdoni panon inter la agoniantaj
malsatuloj.
2-Klopodi por libergi aŭ interŝanĝi la
nordajn aŭ sudajn malliberuloj.
3-Elfari artefaritajn piedojn kaj manojn por
la surmin-irintoj.
Sed krom la eta rolo de la internaciaj
organizoj, la gejunuloj kiuj tiele venis (kaj
aktivas), tre ravas min. M i renkontiĝas kun
angla dek naŭ-jara fraŭlino kiu elfaras
artefaritajn manojn kaj piedojn. M i demandas
ŝin kial en tia junaĝo kiam ŝi devus vivi en la
komforta eŭropo, ŝi venis al tiu ĉi malsekura
lando en kiu ŝi eĉ ne povas promeni surstrate?
Ŝi respondas: “La situacio iomete diferencas
por mi. En Afganio kie la virinoj estas sub
Bargao 1, mi laboras sen kaptuko en la oficejo
kaj laborĉambro. S ed responde al tio ke kial
mi jam venis al Afganio, mi diras: ĉar tie ĉi
mi estas utila kaj ĉiutage faras manojn kaj
piedojn por la homoj, sed en Anglio ne
ekzistas laboro kiu povus kontentigi min.
Ekde kiam mi venis, kelkcent homoj (per
piedoj kiujn mi faris) jam povas vojiri.”
M i sentas ke la rolo de internaciaj
organizoj estas ŝmiri iomete da ungvento sur
profundajn kaj vastajn vundojn de afgana
nacio, kaj nenio plu. D-ro Kamal Hosejn, la
reprezentanto de UN jam hontas plu telefoni
al mi, ĉar li ne povis eĉ preni vizon de
Pakistano por mi. M i rememoras lin kiam
venis al mia oficejo kaj deziris kunlabori kiel
vicreĝisoro ĉar li jam sentis vanecon pri sia
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laboro. Kaj ankaŭ mi, kiu jam finis la filmfaradon de “Vojaĝo al Kandeharo”2, same
atingis al absurdo pri mia profesio. Mi ne
povas kredi ke la profundan oceanon de
homara nesciado bruligos la flameto de iu
raporto aŭ filmo. Kaj mi ne povas ekkredi
ke iu 19jara angla fraŭlino povu savi
landon kies popolo dum venontaj 50 jaroj
devos perdi siajn manojn kaj piedojn pro
senplane instalitaj minoj. Do kial ŝi iras al
Afganio? Kaj kial d-ro Kamal Hosejn malgraŭ
sia senesperiĝo ankoraŭ raportas al UN? Kaj,
pro kio mi faris tiun filmon? Aŭ kial mi
skribas tiujn ĉi notojn? M i ne scias, sed kiel
Paskalo3 diras, la koro havas argumentojn,
pri kiuj la racio nenion scias.

NOTOJ:
1- Longa kaptuko por virinoj kovranta ankaŭ la vizaĝon kun
malgranda punta parto antau okuloj, tra kiu oni povas vidi.
2- El gravaj urboj de Afganio
3- Franca verkisto kaj filozofo/ 17a jarcento pK
FONTO:
MAĤMALBAF, Mohsen. Didan va Nadidan (Vidi kaj ne
Vidi), Tehrano: Nej-eldonejo, 2002, 408 p., p. 273-331
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Afgana virino,
La plej mallibera virino en la mondo
Mohsen Maĥmalbaf
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A f g a n a s o c io e st a s
patriarka socio. Oni eĉ povas
pretendi ke la rajtoj de 10
milionoj de afganaj virinoj,
k iuj konsistigas duonon da
afgana socio, estas malpli ol
t iuj de la p le j malforta
nekonata afgana gento. Rilate
al la afgana partiarkio, neniun
genton oni povas ekskluzivi.
La fakto ke Afgana virino,
eĉ laŭ vidpunkto de T aĝikoj,
ne rajtas partopreni en
elektadoj, e stas la plej
malmulta parolo kiun oni
povas aŭdi pri afganaj virinoj.
P o s t e k a p e r o de
T alebanoj, knabinaj lernejoj
f ermiĝis kaj ĝis longa tempo
oni malpermesis la ĉeeston de
la v ir inoj sur stratoj. Pli
ĉagrena afero estas tio ke eĉ antaŭ T alebanoj, el ĉiu
dudeko da afganaj virinoj, unu persono kapablis
legi kaj skribi. Ĉi tiu statistiko montras ke afgana
kulturo estis malebliginta frekventadon de 95
p rocentojn da virinoj al la lernejoj, kaj T alebanoj
malebligis la restitan 5 procentojn. Do kial oni ne
demandu pli realiste ke: “Ĉu afgana kulturo estas
efiko de T alebanoj aŭ kaŭzo de ĝi?”
Mi kiam estis en Afganio, sur stratoj vidis
virinojn sub Borgao 1 , frekventantaj, butikumantaj
kaj almozpetantaj, kompreneble ĉe butikoj kiuj
vendis eluzitajn varojn. T io, kio kaptis mian
a t e nton, estis virinoj sub borgaoj sidantaj ĉe
kolportvendistaj knaboj, kiuj lakis iliajn ungojn.
Por longa tempo mi estis pensanta kial ili ne aĉetas
lakon por uzi ĝin hejme? Poste mi komprenis la
kialon: ĉar tio estis pli ekonomia: aĉeti lakon estas
pli multkoste ol uzi ĝin por unu fojo. Mi diris al mi
m em tio estas bona signo ke mallibera virino sub
borgao ankoraŭ deziras vivi kaj beliĝi, kaj malgraŭ
la malriĉeco ŝi ankoraŭ tiom pensas pri sia beleco.
Sed pli poste mi rezultis, oni ne rajtas malliberigi
v irinojn en iu socio, medio, aŭ tradicia vesto kaj
p oste esti kontentaj ke “Ŝi ankoraŭ pensas pri sia
beleco!” T io, nur montras tion ke malgraŭ tiu ĉi
m a lle be r e jo , afgana virino devas restigi sin
akceptebla por sia edzo por ke ne estu tute forlasita
(flanke de la edzo) kompare kun aliaj virinoj, kiuj
estas ŝiaj havuoj2 .
Poligamio, kiun praktikas ankaŭ la pli junaj
afganaj viroj, transformis domojn de multaj afganaj
familioj al haremoj. Malgraŭ tio ke edziĝo bezonas
pagi multan monon kvazaŭ oni volas aĉeti la
v ir in o n , t amen mi mem dum filmado vidis
maljunulojn kiuj edzinigis sian 10-jaraĝan filinon
al alia viro, kaj per la akirita mono, ili mem
enpensiĝis edzinigi al si alian 10jaran knabinon.
N-ro: 7 Printempo 2004

Tradukis: (s-ino)Fariba N.Maĝd
Kvazaŭ eta kapitalo iras de
ies mano al alies mano por
translokigi knabinojn de ĉi tiu
domo al alia domo . Pro tio, la
nombro de virinoj kies edzoj
e stas pli aĝaj ol ili mem, por
30 ĝis 50 jaroj, ne malaltas.
Ofte ĉi tiuj edzinoj vivas en
sama domo kaj eĉ en sama
ĉambro unu apud la aliaj kaj
i l i n e n u r c e d a s se d
alkutimiĝas al la afero.
De Afganio kaj Pakistano
mi kunportis multajn vestojn
k a j borgaojn por filmado,
multaj virinoj kiuj finfine kaj
tre malfacile akceptis aperi en
la filmo kiel amas-aktorinoj,
a n st a t a ŭ la sa lajro volis
ekposedi la borgaon. Unu el
ili volis ĝin por geedziĝfesto
de sia filino. Sed ĉar mi timis ke ankaŭ en Irano
borgao fariĝu populara, al neniu mi donacis ĝin.
Unu-foje kiam mi iris al afganaj virinoj por ke
ili ludu rolon en mia filmo, iliaj viroj protestis kaj
diris: “ Ĉu ni estas tiom senpudoraj ke ni ekspoziciu
niajn virinojn”. Mi diris: “ Via virino estos sub
borgao kiam ni filmos ŝin”. Sed li respondis: “ Do
spektantoj povas imagi ke sub la borgao estas
virino kaj tio estas sen-pudoraĵo”. Kelkfoje mi
de m a n dis min mem: “Ĉu T alebanoj alportis
bo r ga o n a ŭ borgao alportis T alebanojn? Ĉu
politiko estas efika en ŝanĝado de kulturo aŭ
kulturo efikas la politiksistemon?”
En Niatek kampadejo (rifuĝejo), situanta en
Irano, afganaj migrintoj mem fermis publikan
banujon por viroj kaj virinoj, argumentante ke eble
kiam iu pasas preter la muroj de la banujo, sciante
ke alia sekso estas nuda malantaŭ la muro, enpekiĝu.
Nun-tempe en Afganio ne ekzistas kuarcistino,
k aj se iu malsana virino volas diri sian problemon
al kuracisto, ŝi devas iri al la kuracisto kun sia
proksima parenco, ekz-e la filo, edzo aŭ frato por
k e li diru ŝian doloron aŭ problemon al la
kuracisto.
Ankaŭ ĉe geedziĝoj, anstataŭ la novedzino, ŝia
patro aŭ frato devas diri la “ Jeson”.
NOTOJ:
1- Vizaĝkovrilo, kiun surmetas virinoj.
2- Ĉiu edzino de sama edzo nomiĝas havuo de la alia(j)edzino
(j). Do eble “ samedzulino” taŭgus por “ havuo”.
FONTO:
MAĤMALBAF, Mohsen. Didan va Nadidan (Vidi kaj ne
Vidi), Tehrano: Nej-eldonejo, 2002, 408 p., p. 273-331 .
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Soci-ekonomia
Partoprenado de
Virinoj
(d-ino) Ŝirin Ahmad-Nia
La seksa malegaleco estas universala
fenomeno kaj Irano ne estas escepto tiurilate.
En la mondo, nur kvin percentoj da pozicioj
kiel politikaj estroj kaj ĉef-direktoroj de
ekonomiaj instancoj kaj grand-kompanioj kaj
altaj postenoj ĉe internaciaj organizaĵoj
apartenas al virinoj, dum fakte virinoj
grandnombre laboras en diversaj ŝtataj
organizaĵoj, administraj oficejoj kaj fabrikoj
ĉefe okupiĝante en malalt -nivelaj kaj malaltsalajraj postenoj (Karl, 1995).
Nuntempe multaj homoj tra la tuta mondo
emfazas pri la neceso de la virina
partoprenado en diversaj aspektoj de socipolitika vivo de la socioj. Precipe, kiam oni
parolas pri soci-politika kaj ekonomia
evoluado mondskala, oni rekonas la gravan
rolon de virinoj kiel la duono de la homaro
sen kies helpo, la dezirata evoluado ne povus
efektiviĝi.
M ultaj opinias ke sen egala partoprenado
de viroj kaj virinoj en ĉiuj aspektoj de la vivo
kaj decidado-proceduro, neniam oni atingos
al la reala demokratio. Partoprenado de
virinoj povas okazi en diversaj formoj
ekzemple en la formo de partoprenado en la
nivelo de la familia vivo, samkiel en
ekonomiaj, soci-kulturaj kaj ankaŭ politikaj
formoj. Ju pli multe virinoj partoprenas en la
sceno de ekonomia aktivado de iu nacio, des
pli alte taksiĝas la nivelo de la soci-ekonomia
evoluado de tiu nacio, ĉar lastatempe la
procento de virinoj en la labor-merkato estas
konsiderata kiel unu el la indikiloj de tia
evoluado. Estas menciinde ke pli antaŭe oni
gravigis la kvantajn aspektojn de virina aktiva
partoprenado, tamen nuntempe oni ankaŭ pri-
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Atenton! Virinoj laboras
atentas la kvalitan aspekton de ties
partoprenado. Tio estas, oni pri-atentas ne nur
al la nombro de envolvitaj virinoj, sed ankaŭ
al tio ke ĉu ili partoprenas en decidaj aferoj
aŭ ne. Fakte ekzistas reciproka rilato inter
kvantaj kaj kvalitaj aspektoj de la
partoprenado kaj oni juĝas la kvalitan eĉ pli
grava (sama fonto).
M algraŭ la senduba graveco de aktivado
de virinoj soci-nivela, ankoraŭ estas
sennombraj malhelpoj sur la vojo al tiu celo.
Precipe kulturaj baroj sin altrudas al la
efektiviĝo de la idealo. Tiaj baroj sin montras
en la simplaj formoj, ekzemple la malhelpo
kaj malakceptado de edzoj pri la laborado de
iliaj edzinoj ekster-hejme. Ali-ekzemple
ankaŭ iuj direktoroj de laborejoj kaj
kompanioj malkonsentas enlaborigi virinojn
preferante dungi virojn. En Irano, momente,
la kiomo de virina senlaboreco estas relative
duobla kompare al tiu de la viroj eĉ nun kiam
N-ro: 7

Printempo 2004

Artikolo / ﻣﻘﺎﻟﻪ

1383 ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﺎر

47
10

la nombro de alte-edukitaj virinoj jam tiel
grande kreskis. La figuroj 1 kaj 2 kaj la
ciferoj en la tabulo 1 prezentas faktojn pri la
situacio de iranaj virinoj kaj klarigas iujn
terenojn kie la malegaleco kun la viroj pli
rimarkeblas.
Por kontraŭstari la problemojn sur la vojo
de virina vasta soci-politika partoprenado, oni
lastatempe emfazas sur strategioj kielekzemple la “kapabligado” de virinoj. Tio, iudifine signifas re-distribuadon de homa
laborforto (Karl, 1995). Ali-vorte tio signifas
komunan agadon por pli-altigi la socipolitikan konsciadon de virinoj kio baziĝas
sur la memstariĝo kaj sin-kontrolado de ili.
Tio celas ke virinoj povu pli efektive gvidi
siajn proprajn vivojn, ne necese alies vivojn.
Tiel ke ili povu atingi la kapablon interagi
kun aliuloj ĉirkaŭ si por ke la favorataj ŝanĝoj
efektiviĝu. La rezulto de tia “kapabligado”
estos do akirado de pli da potenco, pli da
memfido, kaj pli da kontrolo pri propraj
enspezoj por virinoj. Tiu celo konsideriĝas
ankaŭ kiel unu el la postulaĵoj de novaj naciaj
evoluado-planoj.
Tiun strategion ankaŭ forte subtenas kaj
sekvas la tiel nomataj “ne-registaraj
organizoj” de virinoj, kiuj lastatempe tiel
grande kreskis en nombro ankaŭ en Irano
(M arkaze Omure M osharekate Zanan, 2001).
Ili sekvas tion pere de informado,
kapaciigado, kaj organizado de virinoj nacie
kaj internacie. Tiel oni deziras aliigi la neegalan staton inter viroj kun virinoj, pliigi la
decido-povon de virinoj hejme kaj socinivele, kaj atingi pli grandan soci-politikan
partoprenadon de virinoj mondskale.

Lau la ĉi-jaraj statistikoj tiu percento jam
atingis 80.
Figuro 1: Elcenta distribuo de virinoj laŭ aktivadostatpo en Irano: 1996 (fonto: ISC, 2000, p. 142)

Figuro 2: Elcenta distribuo de alfabetaj virinoj laŭ
studnivelo en Irano: 1986 kaj 1996 (fonto: ISC, 2000,
p.55)

Tabelo 1: Socio-ekonomiaj indikiloj pri seksmalegaleco en Irano
Indikiloj (%)

1988

1995

1997

Virina ekonomia
aktivado kompare al
viroj
Virinoj en ŝtataj
postenoj
Alfabetaj virinoj

11.6

13.9

14.3

29.7

29.2

29.1

46.3

63.8

67.0*

Alfabetaj viroj

67.1

78.5

81.9

Akirita enspezo de
virinoj
Akirita enspezo de viroj

7.6

9.1

9.7

92.4

90.9

90.3

Virinoj en parlamento

2

3.3

5.2

Viroj en parlamento

98

96.7

N-ro: 7 Printempo 2004

94.8

FONTOJ:
-Irana Statistika Centro (ISC), Viĵegihaje EĝtemaiEgtesadije Zanan
dar Iran
(Soci -ekonomiaj
karakterizaĵoj de virinoj en Irano), Tehrano: Irana
Statistika Centro, 2000, 300 p.
-KARL, Marilee. Women and Empowerment,
Participation and decision making (Virinoj kaj
Kapabligado, Partoprenado kaj Decidado), London &
New Jersey: Zed Books Ltd, 1995, 173 p.
-Human Development Report of the Islamic Republic
of Iran, 1999 (Raporto pri homa evoluado en Islama
Republiko de Irano, 1999, Tehrano: Plan and Budget
Organization & UN.
- Markaze Omure Mosharekat e Zanan (Irana Centro
pri virina partoprenado), Moŝarekate zanan va doŭlate
haftom 1999-2002 (Virina Partoprenado kaj la Sepa
ŝtato 1999-2002), Tehrano: Markaze Omure
Mosharekat e Zanan, 2001, 178p.
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Rido kun la Granduloj estas titolo de perslingva libro entenanta mallongajn kaj dolĉajn rakontojn elektitaj el
diversaj famaj verkoj de la persa literaturo kaj mistikismo. Jen traduko de kelkaj rakontoj kun la cito de la font
-verko kaj ties verkisto:

La Soleco de Ŝahid Balĥi
Iu-tage Ŝahid Balĥi sidis kaj
legis libron. Iu malklerulo
proksimiĝis al li, salutis lin
kaj diris: “Sinjora moŝto! Vi
sidas sola!”
Ŝahid diris: “Nun, kiam vi
alvenis, mi soliĝis ĉar via
alveno jam detenis min de
studado.”
Citita el: Ĝavame-ol-Hekajat (Rakontujo), far
M ohammad Oŭfi (12a jc.)

Taŭga respondo
Iun tagon M ir-Ali Ŝah
alvokis al M oŭlana Banai.
Kiam
M oŭlana
Banai
troviĝis de malproksime, M ir
-Ali Ŝah iel rigardis al li,
kvazaŭ li ne konis lin. Kiam
li proksimiĝis, M ir-Ali ŝah
diris: “Banai! Tio estis vi?
Kiam
vi
troviĝis
de
malproksime, mi imagis ke iu azeno venas.”
Banai diris: “Ankaŭ kiam mi vidis vin de for,
mi imagis ke iu homo sidas tie.”
Citita el: Badaje-ol-vagaje (Novaj kaj Strangaj
Okazaĵoj), far Zejn-od-Din Mahmud Vasefi (16a jc.)

La Frenezuloj de Basreo
Iam Bohlul Bagdadi estis en Basre-urbo. Oni
diris al li: “Nombru la frenezulojn de Basreo!”
Li diris “Tio estus sennombra, sed se vi diru ke
mi nombru la saĝulojn, (tio eblus ĉar) ili estas
tre malmultaj.”
Citita el: Latajef-o-Tavajef (Ŝercaĵoj de Gentoj), far
Moŭlana Faĥr-ed-Din Ali Safi (16a jc.)

Irana satiro / ﻃﻨﺰ اﻳﺮاﻧﻲ

Rido kun la Granduloj
Bona preĝo por Haĝĝaĝ

Iam en Bagdado ekaperis
derviŝo kies petoj tra la
preĝoj ĉiam akceptiĝis
flanke de dio. Oni sciigis
tion al Haĝĝaĝ Jusef.
Li alvokis la derviŝon kaj
diris: “Preĝpetu ion bonan
por mi”.
La derviŝo diris: “Ho dio!
forprenu lian animon!”
Haĝĝaĝ diris: “Pro la Dio, kia estas tiu ĉi
preĝo”?
La derviŝo diris: “Tio estas bona preĝo por vi
kaj por la tuta islamanaro.”
46
Citita el: Golestan (Florejo), far Mosleh-od-Din Sadio
(14a jc.)

Haĝo de Bajazid
Oni rakontas ke Bajazid Bastami diris: ”Iu
viro survoje venis ĉe min kaj diris: “kien vi
iras?”
M i diris: “Al (M ekko por) Haĝo.” (Haĝo estas
necesa pilgrimado por ĉiu islamano, kiu povas
pagi la bezonatajn kostojn. I.a. la pilgrimanto
devas rondiri ĉirkaŭ Kaabo, t.e. di-domo, sep
fojojn.)
Li diris: “Kion vi havas?”
M i diris: “Ducent derhamojn.” (tiea monunuo)
Li diris: ”Bonvole donu al mi vian monon kaj
sepfoje rondiru ĉiekaŭ mi; via haĝo estas tio ĉi,
ĉar mi (estas malriĉa kaj) havas edzinon kaj
infanojn.”
Bastami diras: “M i tiel faris kaj revenis.”
Citita el: Tazkerat-ol-Oŭlija (Biografioj de Kunuloj),
far Farid-od-Din Attar (13a jc.)

Tradukis: (s-ino) Behĝat Mamduhi
FONTO:
BARABADI, Mahmud (kompil). Labĥand ba Bozorgan
(Rido kun la Granduloj), Bildoj far Ehsan Barabadi,
Tehrano: Naŝr Tarh va Eĝraje Ketab, 2000, 96 p.
N-ro: 7
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Ŝejko
Abol-Hasan Ĥaragani,
Altruista Mistikulo
Ahmad Reza Mamduhi
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“Al ĉiu kiu envenas
en tiun ĉi domon, donu
panon kaj ne demandu lin
pri lia kredo, ĉar tiu kiu
valoras je vivo ĉe la trono
de la dio, certe valoras je
pano ĉe la manĝotuko de
Abol-Hasan.”
Tion li estis skribinta
super la enirejo de sia
ĥangaho* (koleltiĝejo de sufioj, derviŝoj kaj
ŝejkoj)
Ŝejko Abol-Hasan Ali-ebne Ĝafar-ebne
Salman de Ĥaragano, konata je Abol-Hasan
Ĥaragani (962-1033) estas unu el la renomaj
mistikuloj de Irano kiun pleje karakterizas
altruismo, asketismo kaj toleremo. Li i.a. estis
samtempa kun alia tre fama mistikulo ŝejko
Abu-Said Abol-Ĥejr (967-1049) [vidu: Irana
Esperantisto, n-ro 6, vintro 2004, p. 21-25] kaj
Abu Ali-ebne Sina, granda filozofo kaj
medicinisto irana, okcidente konata je
Aviceno
(980-1037)
kaj Naser-Ĥosro
Gobadijani (1003-1088) renoma poeto,
verkisto kaj esploristo de Irano. Ĉiuj ili
vojaĝis al Ĥaragan-vilaĝo por viziti al
Ĥaragani. Tio per si mem montras la
grandecon de la mistikulo. Li naskiĝis kaj
forpasis en Ĥaragano, vilaĝo proksima al
Bastam-urbo en tiama Ĥorasano kaj nuna
Semnan-provinco de Irano.
Majstroj de Ĥaragani
Konata estas lia diraĵo ke li neniam havis
majstron homan:
Kaj li diris: “Min mirigas tiuj ĉi lernantoj,
kiuj diras ‘Ni iris ĉe la majstron’ sed vi scias
N-ro: 7 Printempo 2004

ke mi neniun prenis kiel majstron, ĉar mia
majstro estis la dio, la benata kaj la supera,
kaj mi esti mas ĉiujn malju nulojn
(majstrojn). [269]
Tamen li amegis pri Bajazid Bastami (m.
874), titolita kiel soltan-ol-arefin (la sultano
de mistikuloj) kiun li neniam povus viziti
fizike, ĉar kiam Ĥaragani naskiĝis, jam pasis
ĉ. jarcento de Bajazida forpaso. Distanco inter
Bastam-urbo kaj Ĥaragan-vilaĝo estas ĉ. 5
km, kaj Ĥaragani multfoje piede iris la vojon
por atingi la tombon de Bajazid inspiriĝonte
kaj trovonte respondojn al siaj demandoj.
Sian amon al Bajazid, li esprimis en multaj
okazoj kaj diraĵoj, ekz-e:
Iutage li demandis lernanton: “Kio estus pli
bone?” La disĉiplo diris: “Ne scias mi”. Li
diris: “La mondo plenus de viroj, ĉiuj kiel
Bajazid”. [464]
Por montri kiom multe Ĥaragani sekvemis
Bajazidon pensmaniere, ni atentu al jenaj
paroloj de ili du; kvazaŭ Ĥaragani estis
plenumanta Bajazidajn postulojn. Barazid
estis dirinta:
“Mia disĉiplo estas tiu kiu staru ĉe enirejo de
la infero kaj prenu la manon de ĉiu kiun oni
volas alporti en la inferon kaj sendu lin al la
paradizo kaj mem iru en la inferon anstataŭ
li.”
Kaj Ĥaragani kvazaŭ responde al Bajazid
diris:
Estus dezirinde se anstataŭ ĉiuj popolanoj,
mi mortu s por ke la popoloj ne deviĝus morti
…
Estus dezirinde se anstataŭ ĉiuj popolanoj,
mi puniĝus por ke ili ne deviĝus ekvidi la
inferon …
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Liaj Diraĵoj
Ĥaragani kiel Abu-Said ne tiel emis skribi pri
siaj spertoj kaj trovitaĵoj. Tamen, denove
samkiel okazis pri Abu-Said, aliaj inklinis kaj
faris tion, t.e. surpaperigis liajn diraĵojn kaj/aŭ
rakontojn pri li. La plej ampleksa kaj fama
verko tia, titolas Nur-ol-Olum (Lumo de
sciencoj) skribita far unu el liaj disĉiploj. La
verkon redaktis kaj publikigis M oĝtaba
M inovi, nuntempa irana esploristo, kune kun
fragmentoj de aŭ pri Ĥaragani el aliaj
literaturaj verkoj, plejparte el fama verko de
ŝejko Farid-od-din Attar (1119-1229?), mem
giganta mistikulo kaj poeto de Irano. La verktitolo de Attar estas Tazkerat-ol-Oŭlija
(Biografioj de Kunuloj) kaj ĝi servas bonege
kiel klasika “Kiu estas kiu en mistikismo”.
Aliaj verkoj, el kiuj M inovi citis priĤaraganiajn skribaĵojn estas kiel: Asrar-otToŭhid (La Sekretoj de l’ Unueco), kompilita
far M ohammad-ebne M onavvar inter 1179 kaj
1192, pri lia avo Abu-Said Abol-Ĥejr (9671049), Mas nav ije Manav i (Spirituala
M asnavio) far Rumi (1207-1273) [bv. vd.
Irana Esperantisto, aŭtuno 2003, N-ro 5, Jaro
2, pp. 4-7], Nafahat-ol-Ons (Amikecaj
Blovetoj) far Abd-or-Rahman Ĝami (14141492), persa poeto kaj mistikulo, kaj Kaŝf-olMahĝub (M alkovro de Kovrito) far AbolHasan Hoĝviri. Plejmulto de diraĵoj de
Ĥaragani cititaj en tiu ĉi artikolo elekiĝis el la
valora kolektaĵo de M inovi. Tiajn citaĵojn
distingigas numeroj en krampoj, kiuj montras
paragraf-numeron en la verko.
Granda Altruisto
Unu el ĉefaj trajtoj de Ĥaragani eble estas
abnegacio aŭ altruismo. Al ĉiu verko kiu
enhavas liajn diraĵojn kaj/aŭ rakontojn pri li,
neniel mankas divers-nuancaj materialoj
montrantaj pri lia funda altruismo. Tio vere
gravas ke kvankam li mem apartenis al la
asketece suferemaj aŭ sinsuferigaj mistikuloj,
li ĉiam angoris pri aliaj kaj deziris ke ili ne
ensuferiĝu. Por plenumo de tia deziro, li
tutpretis sinoferi, kiel ekz-oj:
Kaj li diris: “Matene kiam vekiĝas scienculo,
li serĉas pri plua scienco; kaj la piulo serĉas
pri plua pieco; kaj Abol-Hasan pripensegas
atingigi gajon al la koro de frato. [159]
Kaj li diris: “Se de Turkujo ĝis Ŝamo ies
fingron pikas dorno, tiu (fingro) estas mia; kaj
ankaŭ se de Turkujo ĝis Ŝamo ies piedo
ekfrapiĝas kontraŭ ŝtono, ties doloro estas
mia; kaj se ĉagreno estas en koro, tiu koro
estas mia.” [86]
Kaj li diris: “ Ho dio! Sendu vian mort-

anĝelon por ke li forprenu mian vivon kaj mi
forprenu lian vivon tiel ke oni forportu la
kadavrojn de ambaŭ ni al la tombejo (kaj
n e n i es
a l ia n v iv o n
l a a nĝ e l o
forprenivu).” [222]
Celante altruismon, li eĉ anoncis sian
volon al la dio pereigi la paradizon kaj la
inferon:
Kaj li diris (al la dio): “Mi neniigos la
paradizon por vidi kien vi alportus
paradizulojn, kaj mi neniigos la inferon, por
vidi kien vi alportus la inferulojn.” [130]
Ĉar li kredis ke nur tiel oni distingos verajn
kredantojn:
Li diris: “Ho dio! Kio okazus se la infero kaj
patradizo ne ekzistus por ke evidentiĝu kiu
(vere) estas di-adorema.” [144]
Li diris: “Mi tiel enpacas kun popolo ke
neniam militis (kontraŭ ili) kaj kun mia memo
(nafs) mi tiel militis ke neniam repaciĝis (kun
ĝi)”. [161]
Toleremo
Vastaj kaj malfermitaj pensmaniero kaj menso
de mistikuloj estigas grandan toleremon ĉe ili
ĝenerale, tamen rilate al Ĥaragani, tiu ĉi eco,
malgraŭ asketeca vivmaniero de li mem, estas
eĉ pli konsiderinda. Li, elektinte tre
malfacilan kaj suferoplenan vojon al dezirato,
ne malpravigas alies vojojn. Fakte, lia-krede
laŭ-nombre de unuopaj homoj povas ekzisti
ĝustaj vojoj al la celo:
Kaj li diris: “Oni ne povas nombri la vojojn
al la dio. Kiom ekzistas homoj, tiom estas
vojoj al la dio; sur ĉiu vojo, kiun mi iris, mi
vidis homgrupon…” [151]
Amikeco
Amo kaj amikeco esas unu el la ĉefaj esencoj
de mistikismo, kaj tia amo ampleksas ĉion kaj
ĉiun. Fama poemo de Sadio (1184-1281)
bonege montras la amplekson: ”M i amas la
tutan mondon, ĉar tut-mondo estas Lia”. Nun
ni vidu kiel Ĥaragani esprimis sin ĉi-terene:
Kaj li diris: “Se amiko renkontas amikon, li
vidas (gravigas) nur la amikon, ne vidas sin.”
Certe por pure ami, oni devas forpeli la
malon. Ĥaragani sekve de sia amego, ne povas
imagi pli malbonan kaj pli malfacilan aferon
ol malamado:
Kaj li diris: “ En la mondo ne ekzistas pli
malfacila afero ol tio ke vi malamu iun.”
S cienc-rango ĉe la Mistikulo
Kvankam mistikuloj ĝenerale pli gravigas pri
intuicioj, inspiroj kaj supernatureskaj
fenomenoj kiel karamat (miraklaĵo) kaj
N-ro: 7
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farasat (mens-legado), tamen Ĥaragani
altestimis ankaŭ la natursciencojn, kaj kiel
dirite, por ekz-o, li estimoplene sintenis ĉe
Aviceno – plejeble tre alta simbolo de (natur)
sciencoj ne nur tiutempa – kiam li vojaĝis al
Ĥaragano por viziti Ĥaraganion. Jen du diraĵoj
de Ĥaraganio montrantaj lian fundan kredon
al scienco kaj scienculoj:
Kaj li diris: “Se scienculoj diras ‘mi’, vi estu
‘duon-mi’, kaj se (ili estas) ‘duon-mi’, vi estu
‘kvaron-mi’”. [351] (En la persa originalo
ekzistas ambiguo: la persa vorto por “mi”
signifas ankaŭ malnovan pez-unuon egalan al
proksimume 3 kg.)
Iam li diris al persono: “Kien vi iras?” Tiu
diris: “Al Heĝazo (urbo en nuna SaudArabio kiu entenas ankaŭ urbon Mekko, kies
pilgrimo t.e. haĝo, necesas por ĉiu islamano,
kiu pagivas ties kostojn.)”. Li diris: “Kion vi
faros tie?” Tiu diris: “Mi serĉos la dion” li
diris: “Kie estas la dio de Ĥorasano, ke oni
devas iri al Heĝazo? Lia profeta moŝto, la
paco estu super li, diris ke serĉu la sciencon
eĉ se (por tion fari) vi devas iri ĝis Ĉinujo,
(sed) li ne diris ke serĉu la dion”. [367]
Renkontiĝo kun Abu-S aid Abol-Ĥejr
Foje, kiam Abu-Said kune kun la edzino kaj la
filo Abu-Taher, eliris sian loĝlokon
pilgrimonte al M ekko (haĝo), survoje iris al
Ĥaragano por viziti la ŝejkon. Estas dirite ke
dum sia 3-taga restado ĉe Abol-Hasan, AbuSaid estimegante lin ne parolis ĉe li, dirinte ke
li venis por aŭskultado.
Ĥaragani i.a., pri la pilgrimado, diris al li:
“Ho ŝejko, ni vidas ke ĉiu-nokte la kaabo
rond-iras ĉirkaŭ via kapo, por kiu laboro vi
iras al la kaabo, reiru, ĉar oni irigis vin por
viziti nin, nun vi jam faris haĝon…Vi estas
amato de la mond(anar)o”. Ŝejko Abu-Said
diris: “Ni iros al Bastamo (kie sin trovas
tombo de Bajazid Bastami) por pilgrimado
kaj revenos.” [16]
La supran rakonton krom en Asrar-ot-Toŭhid,
oni trovas kaj en Kaŝf-ol-Mahĝub (tradukita
anglen far profesoro R.A. Nicholson (18681945), elp. Nikolson, p.(163) kaj en Nur-olOlum.
La Edzino ne Kredis je Li
Ĥaragani sendube apartenas al klerularo, kies
edzinoj ne kredis je ili. Kiam Aviceno iris al
Ĥaragan-vilaĝo por viziti lin, la edzino
malferminte la dompordon, komencis
malbondiri pri la edzo, kiu momente estis for
por kolektado de brullignoj. Ŝejko Farid-odDin Attar (1119-1229?), giganta mistikulo kaj
N-ro: 7 Printempo 2004

poeto de Irano, en sia fama verko Tazkerat-olOŭlija (Biografioj de Kunuloj), rakontas pri la
vizito de Aviceno al Ĥaragani kaj la malbona
sinteno de la edzino kontraŭ sia edzo. Ankaŭ
Rumi (1207-1273) detale, per pli ol 100
verslinioj, bele rakontas la okazaĵon en la sesa
kajero de unu el siaj ĉefverkoj, nomata
Spirituala M asnavio (versoj 2044-2152): kiam
Aviceno atingis al Ĥaragani, vidis ke leono
portas la kolektitajn brullignojn por li. Post
iom da interparolo, i.a. Ĥaragani diris: “Se mi
ne tolerus tian vulpon (la edzinon), tia ĉi leono
ne tolerus mian ŝarĝon!”
Patrino ĉe Ĥaragani
Ne multon oni skribis pri la gepatroj de
Ĥaragani, tamen tra skribitaj diraĵoj kaj
rakontoj oni povas bone kompreni ke li estis
tiel valoriganta ilin kaj laŭ li ĉio kion oni faras
por siaj gepatroj ne estas sufiĉa por
rekompenci iliajn amojn, angorojn kaj
zorgojn:
Estas citite ke la ŝejko diris: “Iam du fratoj
vivis kun la patrino. Ĉiu-nokte iu frato
okupiĝis servi al la patrino kaj la alia
okupiĝis servi al la dio. Tiu persono kiu
(ĉiam) okupiĝis pri servo al la dio, estis gaja
pro la di-servado, (kaj iam) diris al la frato:
“Ankaŭ ĉi-nokte bonvole lasu min servi al la
dio.” Tiu-nokte dum di-servado (kiam li)
terenkuŝiĝis, li endormiĝis, (kaj) aŭdis vokon
ke: “Ni jam pardonis vian fraton, kaj vin
pardonis pro li”. Li diris: “Tio estis mi, kiu
okupiĝis pri di-servado, kaj li servis pri la
patrino, (kaj nun) vi pardonas min pro li?”
La voĉo diris: “Ĉar ni ne bezonas al tio kion
vi faras sed via patrino neniel ne bezonas la
servadon de via frato.” [46]

Tombejo kaj statuo de Ĥaragani
en Ĥaragan - Ŝahrud
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Interparolo de ŝejko Abol-Hasan Ĥaragani
(citita de Minovi 1988 [664] el kolektaĵo en biblioteko Hanif Afandi en Solejmanijeo en Istanbulo/Turkio, n-ro 452)

Iun nokton post adorado kaj preĝoj al
la Dio, la pura kaj la supera, ŝejko AbolHasan Ĥaragani ekparolis al dio pri siaj
sekretoj kaj bezonoj kaj diris:
“Ho Dio! Morgaŭ ĉe la reviviĝa tago
(resurekto), tiam kiam oni enmanigos al ĉiu,
leteron pri ties agoj kaj montros al ĉiu el ili,
iliajn faritaĵojn, kiam estos mia vico kaj mi
trovos okazon, mi scias kian saĝan
respondon eldiri.”
Ĵus tiam, sekrete voko venis al li ke: “Ho
Abol-Hasan, tion kion vi volas diri ĉe la
kolektiĝa tago (resurekto), eldiru ĉitempe!”, Li diris:
“Ho Dio! Kiam vi kreis min en la utero de la
patrino, vi kuŝigis min en la mallumo de
neiveco, kaj kiam vi estigis min, vi kunigis
kun mi malsatan stomakon, tiel ke kiam mi
ekestiĝis, mi ploris pro malsato, kaj kiam
oni metis min en lulilon, mi pensis ke jam
venis komforto, sed oni ligis miajn manojn
kaj piedojn (per vindotuko) kaj lacigis min,
kaj kiam mi fariĝis saĝa kaj paroliva, mi
diris min jam mi estos libera, (tamen) oni
disponigis min al instruisto, kaj per
ĝentiliga bastono kvazaŭ mortigis min kaj
mi timegadis lin, kaj kiam mi pasigis tion,
vi regigis pasion super mi tiel ke pro intenso
de pasio mi ne povis priatenti alian aferon,
kaj kiam timante adulton kaj pek-punon mi
nuptis virinon, vi estigis gefilojn al mi kaj

FONTOJ:
1-MINOVI, Moĝtaba. Ahval va Agvale Ŝejĥ Abol-

Hasan Ĥaragani (Statoj kaj Diraĵoj de Ŝejko Abol
-Hasan Ĥaragani), T ehrano: Tahuri, 1988 (4a
eld.), 181 p.
2-ESTELAMI, Mohammad. Bajazid va Ĝonejd
(Bajazid kaj Ĝonejd), elektaĵoj el Tazkerat-olOŭlija far Attar, Tehrano: Amir-Kabir, 1983 (3a
eld.), (1a eld.: 1956), 32 p.
3- Encyclopaedia Iranica, Center for Iranian

metis ilian amemon en mian enon, kaj (tiele)
vi pereigis mian vivon ĉagrenigante min pri
iliaj manĝaĵoj kaj vestaĵoj, kaj kiam mi
transpasis tion, vi allasis maljunecon kaj
malforton al mi kaj lasis doloradon al miaj
membroj, kaj kiam mi transiris tion mi diris
al mi eble kiam la morto atingu min, mi
komfortiĝos, (sed) vi kaptigis min per mortanĝelo tiel ke li glave kaj sendomaĝe
forprenis mian animon (vivon) sekve de
cent suferigoj, kaj kiam mi transpaŝis tion
vi enmetis min en malluman tombon kaj en
tia mallumo kaj neiveco vi sendis du noblajn
personojn (anĝelojn Nakiro kaj Monkero,
kiuj demandadas ĵus-entombigitojn ĉe unua
nokto postmorta) ke: “kiu estas via dio kaj
kio eatas via religio?” kaj kiam mi liberiĝis
de tiu repondado, vi levis min el mia tombo,
kaj en tiu ĉi tempo kiam vi starigis min en la
malvarmo de reviviĝa tago kaj anstataŭ
envio kaj pentiĝo vi enmanigis al mi mian
leteron ke: ‘Legu vian libron (leteron)!’
Ho dio! Mia libro estas tio, kion mi ĵus
diris, ĉio ĉi baris min al via obeado, kaj pro
multaj malfacilaĵoj kaj suferoj, mi ne
plenumis la necesan servadon al vi; (tamen)
kiu malhelpas vin por postmorta pardonado
kaj pek-nuligado?”
Voko venis ke: “Ho Abol-Hasan! Mi
pardonis vin pro miaj donemo kaj
pardonemo.”
Studies, Columbian Univrsity, New York,
London, Boston, Melbourne and Henley:
Routledge & Kegan Paul, (la dato ne
menciita),Vol. 1, Fascicle 4, p. 378.
4-MEJHANI, A.S. Asrar-ot-Toŭhid (La Sekretoj
de l’Unueco), Diraĵoj de kaj rakontoj pri Ŝejko
Abu-Said Abol-Ĥejr, kun 15-paĝa enkonduko far
d-ro Ali Asgar Halabi, T ehrano: Safi-Aliŝah,
1997, 310 p.
5-http://www.farhangsara.com/fkharaghani.htm
6-http://www. uwaiysi.org/
features_archive/2002_jun.html
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Kelkaj diraĵoj de ŝejko

Abol-Hasan Ĥaragani
( cititaj el Minovi 1988. La numeroj en la krampoj montras paragraf-numeron en la libro)

Kaj li diris: “La viroj ne parolas de tie kie ili estas, ili venas pli malsupren por ke
aŭskultanto povu kompreni (ilin). [272]
Kaj li diris: “Viroj kiuj supreniras (sukcesiĝas), per pureco (boneco) ili supreniras, ne per multeco de laboro.” [290]
Oni demandis: “Kiu estas mistikulo?”
Li diris: “Mistikulo estas kiel birdo, kiu avidante nutraĵon eliris el la nesto, kaj
netrovinte ĝin, volis reiri la neston kaj ne trovis la vojon, restis en konsterno kaj
deziras iri hejmen, (tamen) ne povas.” [539]
41
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Ŝebli diris: “Mi deziras ke mi ne deziru (ion)”, kaj li (Ĥaragani) diris ke:
“Ankaŭ tio estas iu deziro”. [520]
Kaj li diris: “Popoloj estas tri grupoj: unu (grupo) neĝenite de vi, ĝenas vin; kaj
unu se ĝenite de vi, ĝenas vin; kaj unu kiun se vi ĝenas, ne ĝenos vin. [413]
Kaj li diris: “Kiom multe da homoj, kiuj vojiras sur la tero sed estas mortintaj;
kaj kiom multe da homoj dormintaj sub la tero, kiuj estas vivantaj. [417]
Oni demandis lin: “Ĉu vin timigas la morto?” Li diris: “La mortinto ne timas
morton; kaj ĉio per kio Li timigis popolojn pri la infero, ne estas (eĉ) ereto de tio,
kion mi jam gustumis, kaj de ĉio, kion Li promesis al la popoloj pri la komforto
(paradizo) mi ne deziras (eĉ) ereton. [462]
Kaj li diris: “Preĝado kaj fastado estas grandaj (aferoj), tamen pli bone estas
eligi el la koro orgojlon, ĵaluzon, kaj avidon.” [386]
Kaj li diris: “Lanajn vestaĵojn havas multaj, (sed) la kora honesto estas havinda;
kian utilon havus vestaĵo? Se (nur) per havado de lanvestaĵoj kaj manĝado de
hoedeo (pano) oni povus viriĝi (grandanimiĝi), azeno devus esti viro
(grandanimulo), ĉar ĝi kaj havas lanvestaĵon (ŝarĝoselon) kaj manĝas hordeon.” [372]
(sufioj vestis – kaj iuj el ili ankoraŭ vestas - lanaĵon, kaj laŭ multaj, deveno de la
vorto sufi en la araba lingvo estas suf, t.e. “lano”).
N-ro: 7 Printempo 2004
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L’ Amikino
Grandioza estis ŝi,
kaj el loĝantaro de l’ hodiaŭ’,
Rilata al ĉiuj vastaj horizontoj estis ŝi,
kaj kiom bone komprenanta la dirtonon de l' akvo kaj ter’.
Ŝia voĉo
kiel tristo, angoris de l’ realo,
kaj ŝiaj palpebroj
al ni montris
la puls-vojon de l’ elementoj,
Kaj ŝiaj manoj
foliumis
la pur-aeron de malavar',
kaj al ni puŝis
afablon.
Ŝi estis kiel sia soleco,
kaj ŝi interpretis la plej ameman kurbon de sia temp',
por spegulo,
Kaj pluv-stile ŝi plenis je l’ freŝeco de l’ ripet',
Kaj arbo-stile ŝi disvastiĝis
en la lumo-kreskejo.
Ĉiam ŝi vokis l’ infanecon de la vento.
Ĉiam ŝi nodis afablo-ŝnuron
al la akvo-klinko.
Ŝi iun nokton
Tiom precize praktikis por ni
la verdan preĝon de l’ amo
ke ni ektuŝis la emocion de l' tersurfaco,
kaj ni freŝiĝis kiel la dialekto de sitel-akvo.
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Kaj multfoje ni vidis
kun kiom da korboj
ŝi iris por kolekti la beraron de bon-novaĵoj.
Tamen tio ne okazis
ke ŝi eksidu kontraŭ la verŝajno de kolomboj,
kaj ŝi iris ĝis la rando de l’ nenio,
Kaj ŝi ekkuŝis malantaŭ humoro de l’ lumoj,
kaj ŝi neniom pensis
kiom solaj restis ni
por manĝi pomon
inter konfuzo de pord-prononcoj.
De Sohrab Sepehri (1928-1980) pri Forug Farroĥ-zad pro ŝia ne atendita forpaso
Tradukis: d-ro Kejhan Sajjadpur
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Floroj el

"La Florejo
Florejo"" de Sadio
Unu el la plej interesaj partoj de la libro “Golestan” estas ĝia enkonduko. Sadio en tiu relative
longa parto, post kelkaj vortoj pri la dio, la profeto kaj printempo, priskribas kial kaj kiel li
verkis la libron. Kelkaj partoj de tiu ĉi enkonduko estas elektitaj kaj elpersigitaj por aperi ĉinumere en tiu ĉi rubriko.

Dankon al Dio, la plej glora kaj la plej
valora, kies obeado proksimigas al Li la
korojn kaj kies dankado multobligas Liajn
favorojn. Ĉiu spiro enirante vivon
daǔrigas kaj elirante animon plezurigas;
do du favorojn de ĉiu spiro oni ricevas kaj
pro ĉiu favoro danki devas.

39
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Kapablas kies manoj kaj lango,
Danki Lin laǔ Lia dia rango.
...
Estas pli bone ke la preĝanta homo,
Pardonpetu de Dio pro sia manko,
Alie neniu laǔ lia merito,
Kapablas esprimi sufiĉe da danko.
...
Al tapiŝanta eosta vento Li ordonis etendi
verdan tapiŝon kaj al mamnutranta
printempa nubo Li dikt is kreskigi sur la
lulilo-tero infaneskajn plantojn. La arbojn

N-ro: 7 Printempo 2004

Li vestis per verda folio-robo kiel
Noǔruza* vesto kaj pro alveno de
printemp-sezono sur infaneskaj branĉoj Li
surmetis ĉapelon de burĝono.
Kansuko fariĝas dolĉa sukero per lia
forto kaj daktilkerno fariĝas alta palmo
per lia varto.
Nubo, vento, luno, suno kaj ĉiel’ laboras,
Por ke vi gajnu panon kaj ne manĝu
neglekte,
Ili ĉiuj por vi okupatas kaj obeas,
Ne estas juste se vi ne obeu respekte.
Tradukis: d-ro Kejhan Sajjadpur
*Noǔruzo: Laŭvorte signi fanta “ Novtago”, ĉar ĝi est as
la unua tago de la novjaro laŭ la irana kalendaro. Ĝi
fakte estas la unua tago de printempo (21a de marto),
kiun Irananoj festas tradicie de jarmiloj antaŭe, i.a. per
vestado de novaj vestoj.
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Ruzo kaj truko
de la

virino
virino!!
Tradukis: (f-ino) M. Fahmi
En malnova tempo, estis viro, kiu havis
kvar edzinojn*. La edzinoj estis ruzaj unu pli
ol la alia, kaj ĉiu el ili iel trompis kaj priplukis
lin. La viro tiom estis sofukiĝinta (laciĝinta)
de iliaj ruzaĵoj, ke fine li ellasis ilin kaj
ekvagadis tra la urboj por vidi, aŭdi kaj
kompili rakontojn pri la virinaj ruzaĵoj kaj fari
libron el tio sub la nomo de ‘virina ruzeco’
kaj tiele elverŝi ĉion el sia koro.
La viro ekis iri en la urbojn, ade promenis,
vidis kaj demandis , ĝis li ekvidis sin
kolektinta grandan libron pri la hipokreteco de
la virinoj. Li intencis reiri al sia urbo.
Trapasante la urbojn li alvenis al Esfahano.
Estis sumero kaj la vetero estis varma. La
miz era viro tro laca de pied-irado, vidis
pordegon de riĉula domo kun peronoj ambaŭ
flanke. Li iris kaj eksidis sur unu el ili.
A penaŭ li estis sidanta, ke la pordo de la korto
restis ne para kaj tra ĝi ekaperis la kapo kaj
kolo de virino tre bela.
La viro malgraŭ sia abomeno kontraŭ virinoj
vidante ŝin transformiĝis en alian anim-staton,
senvole ekstaris kaj salutis. Ankaŭ la virino
vidante la palan vizaĝon de la viro konstatis,
ke la saluto ne sensignifa estis. Ŝi klinante la
kolon respondis al la saluto kaj demandis pri li
kaj lia laboro.
La viro, kies buŝo jam saliviĝis vidinte la
virinon, respondis: “fremdulo en via urbo!
Ĵuras mi, la virinoj tiom trompis min, ke mi
ade vagas tra la urboj por skribi tion, kion mi
p er miaj propraj okuloj vidas kaj de la popolo

aŭdas pri virinaj ruzaĵoj. Post la reiro al mia
urbo mi faros libron el tio, por ke ĉiu sciu kiaj
ruzulinoj ili estas”.
Kiam la virino aŭdis tiujn vortojn, diris en
s ia koro (ĉe si): “En plagon mi ĵetos vin, ke vi
p lu ne kuraĝos enmeti la piedon en niajn ŝuojn
(enmiksi vin en nian aferon).” Poste ŝi diris al
li: “Kial ĉi tie vi sidis? Bonvolu veni en la
korton, ne timu, krom ni neniu estas en la
domo. La viro de-dion-peteganta (dezirege),
sekvis ŝin. Ili ambaŭ eniris ĉambron. La viro
vidinte la lokon konvenan volis elmontri la
amon, sed la virino ne permesis kaj diris:
“Vidu, ni estas solaj en la domo, sidu iom
mallaciĝi”. Poste ŝi iris kaj kun du bovloj da
ŝorbeto revenis kaj metis unu el ilin antaŭ lin
kaj la duan ŝi tenis en la mano. La viro por
atingi la celon kiom eble plej rapide unuspire
fortrinkis la ŝorbeton kaj ankoraŭ li ne metis
la bovlon surteren ke la pordo-frapo de la
korto eksonis. La virino aŭdinte tion frapis al
si la kapon kaj diris: “Dio umu vin!”
Kiam la viro vidis la embarasitan virinon,
diris : “ D amo, kio okazis, kiu frapas la
pordon?”
La virino respondis: “Ho ruiniĝinta domo!
Ah, bone estus se viaj piedoj estus rompitaj
kaj vi ne estus enveninta; estas la edzo. Nu, ne
atendu, tuj eniru en tiun komodon kaj restu
silenta, se li vidu vin, la plej granda peco de
vi, estos via orelo (li diserigos vin)”. La
mizera viro embarasita, enŝoviĝis tuj en la
komodon kaj tenis al si la spiron en la brusto
N-ro: 7
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(eĉ spir-sonon ne eligis). La virino haste ŝlosis
la komodon kaj iris malfermi la pordon de la
korto. Kaj revenis kun la edzo.
La timanta viro rigardis tra la fendeto “Ho
vah! Kia edzo, kvazaŭ blanka monstro”. La
edzo enirinte la ĉambron ekis: “Por kiu vi tuft ranĉit a (s enhont ulino), havigis tiun ĉi
ŝorbeton? Post mi, kiu venis ĉi tien?”
La virino elmontrinte sin maltrankvila kaj
pentema, diris: “ Ho viro, vi vere bone konas
min, kaj vi scias ke mi nek perfidis nek
perfidos vin; post via eliro, mi venis fermi la
pordon post vi, ke iu grandaĉa fiviro perforte
ekenvenis kaj volis malvirtigi min. M i estis
sola, do mi devige lin regalis ĝis vi venu. Ade
mi petis la dion, ke vi alvenu kiom eble plej
rapide kaj punu lin. Dank’ al dio, realiĝis mia
peto.
La viro aŭdinte tion ĵetis rigardon al
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ĉirkaŭo kaj indigne minacis: "Kio? Kie estas
tiu friponulo? La virino aludis al la komodo
kaj diris, li estas kaŝita en ĝi. La edzo ekkriis:
"Glavon mian alportu por venĝi lin. La virino
saltis angulen kaj elprenis la glavon de sur la
komodo kaj venis antaŭ la edzon kaj staris,
s ed kiam la viro etendis la manon kaj prenis la
glavon, la virino ekridis kaj diris:"Vi forgesis
la veton de brusto-osto (ia memor-ludo inter
du personoj, kio komenciĝas per ekrompo de
brusto-osto de ĵus-manĝita kokinaĵo far la
ludont oj, kaj finiĝas kiam iu malgajnonte
p renas de alies mano ion ajn)!”. La viro
v i d i n t e s i n t iel facile malgajnint a,
mirkons t ernite restis senmova por kelkaj
sekunderoj, kaj poste ekĵetis la glavon, kaj
ofendite eliris el la domo kolere.
Kiam la virino certiĝis pri eliro de la edzo,
venis al la komodo kaj malfermis ĝin kaj
ekvidis la viron, kiu estis
s v e n i nt a! “ H o ve, D io
kompatu” ŝi diris kaj plu ne
atendante, tro pene elirigis la
viron kaj akvon ŝprucis sur
lian vizaĝon. Kiam li venis al
si (konsciiĝis) kaj bonfartiĝis,
la virino diris: "Nu, stariĝu,
baldaŭ alvenos mia edzo, ne
prokrastu”.
L a viro kun bedaŭro
rigardis ŝin kaj diris: "Virino
febla, Dio ne pardonu vin, kia
t ruko estis tiu ĉi, kiun vi
altrudis sur min?”
La virino respondis: “Ĉu
vi mem ne diris, ke vi volas
eks cii pri la ruzaĵoj de la
virinoj? Nu, tiu ĉi estis iu
artifiko, kiu estis necesa por
la fino de via libro, iru kaj ne
forges u, ke la ruzaĵoj de
virinoj ne estas unu aŭ du
(malmult-nombraj)!
Fonto:
Gol aga (perslingva satira revuo),
Aŭgus t o 2003, n-ro 5, Iranaj
rakontoj, kompilita kaj verkita de
Sejjed Abolgasem Ŝirazi, Elektita
de Valiollah Dorudian

Far
Far Elahe
Elahe Ŝadidi
Ŝadidi
N-ro: 7 Printempo 2004
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Abjane-Vilaĝo:
Vivanta Muzeo
Asad Mahbub

La S ituo
Abjaneo, unu el la plej famaj vilaĝoj de Irano,
situas en Esfahan-provinco, 38 km-ojn nordoriente de Natanz-urbo, kaj 18 km-ojn de la
vojo konektanta Natanzon al Kaŝan-urbo. La
vilaĝo, 2500 metrojn super la marnivelo,
konstruitas sur nord-okcidenta deklivaĵo de
Karkas-monto; supre de 25 km-ojn longa kaj
verda valo de Barz-rud (Barz-rivero).
La Klimato, Agrikulturo kaj Bredado
La klimato estas malvarma – ĉefe pro la alteco
de montara regiono, sur kiu la vilaĝo trovas sin
- kaj ekzistas sufiĉa akvo, kaj rivere kaj fonte,
por ĝuigi al la loĝantaro
fruktodonan
agrikulturon. La ĉefaj kultivaĵoj de la loko
estas pomo, pruno, tritiko, terpomo kaj
alfaalfa. La plej bredataj animaloj en Abjaneo
estas kaproj, sed oni bredas ankaŭ ŝafojn kaj
aliajn brutojn – kio estas unu el la ĉefaj
ekonomi-rimedoj de la vilaĝo. Virinoj teksas
tapiŝojn nur en malgranda kvanto. Ili ankaŭ
faras giveojn* (t.e. teksitaj ŝuoj kotonaj).
Historiaj Valoroj
Kiel jam trovite de
la fakuloj, unu el
la plej efikaj
met odoj
p or
kons ervado
de
h i s t o r i a j
konstruaĵoj kaj
kvart aloj,
estas
vivantigi ilin per
injektado de realaj
kaj
ĉiut agaj
funkcioj, ekz-e se
malnovan domon
historie valoran
oni transformu en
gas t igejon,
aŭ

vendejon, la okupantoj mem ĉiam zorgos pri
ili, ĉar la laboro ilia postulas tion. Abjaneo,
tute nature konserviĝis tiel ĉi! Ĝi fakte neniam
malpleniĝis de loĝantoj, do ĉiam prizorgatis
kaj restis sana. Unesko registris Abjaneon kiel
historian vilaĝon, ene de kiu la malnova Irano
ankoraŭ videblas. Notinda karakterizaĵo de
Abjaneo estas tio ke kaj la fizika medio kaj la
vivmaniero de la loĝantaro bone konserviĝis
dum longega periodo. Eble unu el la ĉefaj
En Abjaneo oni povas vi di la plej altan
gradon de adaptado inter homo kaj la
medio.
kialoj por tio estas ties lokiĝo for de ĉirkaŭaj
urboj, kio eble malmultigis inter-agadon de la
vilaĝo kun la ekstera mondo. Sekve, nun ĉio
en la vilaĝo verŝajnas originala kaj malnovstila. Samo validas ankaŭ pri ceremonioj,
kostumoj kaj … la dialekto. Ĉio ĉi igas
Abjaneon unika relative al plejmulto de aliaj
iranaj vilaĝoj, kiuj pro influiĝo de la proksimaj
urboj, tuj urbeskiĝis, kaj forgesis pri la origina
stato de si.
Planado kaj Desegnado
La vilaĝo estas formiĝinta laŭlonge de la
rivero, por ĝui maksimuman sekurecon
kontraŭ inundoj, lokaj ventegoj kaj atakoj de
malamikoj. Krome, ankaŭ tri kasteloj estis
konstruitaj por defendado de la vilaĝo. La
domoj estas tiel dense konstruitaj ke ekzistas
nur tre mallarĝaj aleetoj; ĉio ĉi ankaŭ utile
helpas la loĝantaron kontraŭ la malvarma
klimato. Tiu-cele ankaŭ la someraj kaj vintraj
ĉambroj arkitekture diferencas unu de la alia.
La situo de la vilaĝo sur la deklivaĵo, rezultis
en deklivaj vojoj kaj ŝtupar-forma domkonstruado, sekve de kiu, tegmento de domo
estas la korto por la alia domo.
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Konstru-materialoj
Ĝenerale, daŭremajn arkitekturaĵojn garantias
restemaj konstrumaterialoj. Certe ĉia klimato
postulas tre specialan materialaron, se la celo
estas longdaŭreco de konstruaĵoj. Ĝuste tial
iam domoj aĝas multe, aliam malmulte. En
Abjaneo, material-elekto por konstruado,
sekve de ties longa historio kaj spertado, estis/
as tre taŭga kontraŭ la lokaj klimat-trajtoj. Ekz
-e la konsisto de la brikoj estas tia ke ju pli
multe la pluvoj malsekigas ilin, des pli
fortikiĝas ili. Do la ofta pluvado de la loko ne
nur ne difektas konstruaĵojn, sed eĉ pli
fortigas ilin.
Laŭ-klimata Planado kaj Orientiĝo
Precipe en malnovaj tempoj, kiam ne ekzistis
la modernaj divers-specaj varmigiloj aŭ
malvarmigiloj, laŭ-klimata desegnado kaj
planado vivo-gravis. Do plej ĉefa faktoro
formanta konstruaĵojn, ĉu en skalo de unu
domo, ĉu en skalo de la tuta vilaĝo aŭ urbo,
estis (aŭ devis esti) klimataj karakterizaĵoj de
la loko. Tial, en malvarmaj regionoj, domoj
emis pli-proksimiĝi unu al la alia, kio estigas
mallarĝajn kaj malmultajn aleojn, kaj male en
la varmaj regionoj ĉiu domo, kaj eĉ eroj de
sama domo, devas distanciĝi de la aliaj, por
enlasi plej multan venton, aŭ aer-fluon.
Abjaneo, situante en malvarma montara
regiono, krom ĵus-diritaj punktoj, utiligado de
sunlum-varmo tre tre gravas. Tial, cele al la
plej multa ensorbado de sunenergio, la domoj
direktitas al oriento estigante – aliflanke – tre
harmonian kaj tutecan formon por la vilaĝo.
Seksdifinaj Pordo-frapoj
La ornamitaj lignaj enir-pordoj de la domoj
ĉefe estas du-klapaj, ĉiu el kiuj
surhavas frapilon por iu sekso –
unu specifa frapil-formo por la
virinoj, ali-forma por la viroj.
Tiel, samkiel okazas en multaj
aliaj vilaĝoj iranaj, la domanoj
povas distingi de la frap-sono, ĉu
la pordofrapanto estas viro aŭ
virino, kaj laŭ tio prepari sin por
la renkontiĝ-maniero. Flanke de
mult aj dom-enirejoj ekzistas
malgranda masonita benkaĵo, sur
kiu kaj la preterpasantoj lacaj
povas ripozeti minutojn, kaj la
loĝantoj mem povas sidi ekster la
domo por vario.
S ocia Kohereco
Kompare kun aliaj partoj de la
lando, A bjaneo havas p lej
N-ro: 7 Printempo 2004

malmultajn analfabetojn kaj abjaneanoj
speciale zorgis delonge pri la edukado de la
knabinoj. En aliaj regionoj de la lando,
precipe en vilaĝoj, ĝis antaŭ nelonge, eĉ
alfabetiĝo de knabinoj ĉu en la lernejoj ĉu eĉ
en la domoj ne estis akceptata per la socio.
Ankaŭ socia kohereco en Abjaneo estas
konsiderinda. Ekz -e la enspezo gajnita de
certaj kultivaĵoj, ĝis la 60a jardeko estis
destinita por la plibonigado de sociaj
komunaĵoj.
Tiu ĉi rimarkin da vilaĝo, malkiel
multege de aliaj vilaĝoj iranaj, konservis siajn malnovajn ecojn – kostumajn, dialektajn, ceremoniajn, arkitekturajn - ĝis hodiaŭ, malgraŭ tio ke ĝia
loĝantaro relative al la aliaj vilaĝoj,
eble estas la plej alte studinta eĉ universitatnivele, ĉu enlande ĉu eksterlande.
Konservemo pri Tradiciaĵoj
La plejmulto de la domoj, konstruitaj sur la
deklivaĵoj, konsistas el tri aŭ kvar etaĝoj kun
balkonoj kaj latisaj fenestroj, kio donas
allogan aspekton al la vilaĝo regata per okra
koloro de konstru-materialoj. Krom tio, la plej
identigaj karakterizaĵoj de la vilaĝo estas la
ekzisto de malnovaj konstruaĵoj kaj la
konservemo de la loĝantaro pri la dialekto,
kostumoj kaj multege de diversaj ceremonioj
tradiciaj. Se temas pri la vestaĵoj, la viroj
ankoraŭ vestas tre malstriktajn pantalonojn
nigrajn, dum la virinoj surmetas longajn
plisitajn jupojn kaj allog-kolorojn bluzojn kun
fendoj ĉe ambaŭ flankoj. Ili kovras la harojn
per foldita kvadrat-kaptuko.
Antikva Fajro-templo
En la mezo de la vilaĝo staras la
restaĵoj de zoroastra fajro-templo
(p ers e : a taŝ gah , l aŭ vort e
“fajrejo”). La templo, kion oni
ankoraŭ nomas ataŝgah, datiĝas je
Sasanida periodo, t.e. 226-636
p.K. Laŭ Maxime Siroux, elp.
M aksim Siro, kiu komp lete
priskribis la konstruaĵon, la templo
(bv. vidu la des egna ĵon),
konstruita sur kruta deklivaĵo, estis
klare videblea el la vilaĝaj domoj.
Ĝi havis tri etaĝojn kaj estis
konstruita en du fazoj (Iranica
Antica 7, 1967). La malsupra
etaĝo, la plej malnova parto de la
konstruaĵo, el kiu partoj ĝisvivis
hodiaŭon, probable datiĝas je 5a
jc. p.K., dum, la pli supraj etaĝoj
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konstruiĝis en la 7a jc. Nun, unu el la vilaĝaj
vojetoj trapasas la mezan etaĝon, kiu siatempe
entenis fajro-altaron kaj diversajn di-servajn
ĉambrojn. La plej supra etaĝo, fakte estis iu
kupolita “ĉ(ah)artag” t.e. kvar-kolonaĵo, kio
ankoraŭ starantas kun detruita kupolo.
Unesko registries Abjaneon kiel historian
vilaĝon, ene de kiu la malnova Irano
ankoraŭ videblas.
Postrestaĵoj de Zoroastrismo
Por la abjanea loĝanto probale la kompleta
konvertiĝo de Zoroastrismo al Islamo, okazis
relative malfrue. Tion evidentigas certaj
kutimoj malnovaj kiuj restemis
inter ili ĝis la nuna tempo. La
vilaĝanoj fiere montras sian
konscion pri la antikvaj kutimoj
de la vilaĝo. La popolo ankoraŭ
memoras ke la funebraj kaj aliaj
preĝoj, kiuj nun plenumiĝas
vizaĝe al M ekko, antaŭe estis
plenumataj al la suna direkto,
finiĝontaj antaŭ la sunleviĝo.
Spuroj de ritoj celantaj instigi
la popolon al disdonado de
manĝaĵoj kaj trinkaĵoj al la malriĉuloj por
gajigi la spiritojn de siaj forpasintaj gekaruloj
– tre grava kaj disvastigita praktiko inter la
zoroastranoj – troviĝas en multaj kutimoj
nunaj de la vilaĝo.
Tamen la aserto de Siroux (Anciennes
voies et monuments routiers de la région d’
Ispahan, M émoires de l’Institut français
d’Archéologie Orientale du Caire 82, Cairo,
1971, pp. 20, 23, 221, 223), kredanta malfruan
alvenon de Islamo al la valo Barzrud, t.e. dum
la tempo de Ŝaho Ismailo (1502-24), ne povas
esti prava, ĉar en la regiono ekzistas ankaŭ
malnovaj moskeoj. Nek subteneblas lia aserto
pri forfuĝo de multaj zoroastranoj el Abjaneo
sekve de la ŝaha netolerado.

Islamaj Monumentoj
Abjaneo disponas ankaŭ pri rimarkindaj islam
-periodaj monumentoj kaj domoj. La ĉefmoskeo de la vilaĝo enhavas fajnan lignan
mehrabon* (t.e. niĉo en moskeo direkte al la
M ekko). La mehrabo estas 2x1.08 metroj kaj
kreiĝis en 1084-5 laŭ la ordono de Abu-Ĝafar
M ohammad-ebne Ali. Sur ĝi estas detale
engravuritaj koranaj versoj kaj en simpla kaj
en ornamita kufea* skribo (Kufeo* estas urbo
en nuna Irako kaj kufean skribmanieron, kio
p leje uz iĝas por konst uaĵ-ornamoj,
karakterizas regado de horizontalaj kaj
vertikalaj linioj de la literoj). En la moskeo
ekzistas ankaŭ eĉ pli malnova valoraĵo:
katedro kreita en 1073-4, kio jam ripete
ripariĝis. Ankaŭ la moskeo mem ripariĝis en
1322.
Vivanta Muzeo
Abjaneo estas nomata ankaŭ “La
enirejo en la historion de Irano”
ĉar diversp eriodajn historitavolojn oni povas vidi en la
vilaĝo. En multaj domoj ankoraŭ
ekzistas fajencoj kelkjarcentojn
aĝaj. M ultaj novedzinoj ankoraŭ
fiere ves t as edz iniĝ-robon
hereditan de siaj avinoj.
Ĉio ĉi, transformis Abjaneon al
kvazaŭ arkitektura kaj antropologia muzeo, en
kiu tamen la ĉiutaga vivo daŭras. Rezulte de
ĉio ĉi, Abjane-vilaĝo delonge estas unu el la
plej famaj kaj plej vizitataj vilaĝoj de Irano far
turistoj enlandaj kaj eksterlandaj.
Fontoj:

www.abyaneh.com
www.tehran.stanford.edu.Iran
www.iccim.com.English.Iran
www.iccim.org.English.Magazine
www.iranparadise.com.Iran.Abyaneh.htm
www.kelisa.org.IRAN.places.ABYANEH.htm
Encyclopaedia Iranica, Center for Iranian Studies,
Columbian Univrsity, New York, London, Boston,
Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul, (la
dato ne menciita),Vol. 1, Fascicle 4, p. 402-5.
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Deveno de Vorto “Abjaneo”
La vorto Abjaneo devenas de “viona”
signifanta laŭvorte “salik-busko”-n. En la loka
dialekto, nomata la abjanea, “vej” signfas
“saliko”-n. La abjanea dialekto, kiel nombro
de aliaj proksimaj kaj similaj dialektoj kiuj
estas parolataj en la vilaĝoj ĉirkaŭ Kaŝan-urbo
kaj ĝiaj najbaraj regionoj, apartenas al la
Centraj Dialektoj de Irano.
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Sen komprenemo via, neniel efikos diradoj niaj!

Kiel egaligi la (mal)facilecon de E-o por ĉiuj
Ĉu Esperanto venkis? Ne venkis? Aŭ malvenkis?
Certe ĝi ne malvenkis, ĉar vi estas leganta tiun ĉi
materialon en ĝi. Esperanto nek finvenkis, ĉar ne tiel tutmondiĝis. Do ĝi venkis nur certa-grade, ĝuste tiom,
kiom ni E-istoj klopodis por ties venko. En tiu ĉi
artikoleto, la lingvaj kialoj por la nevenkado de
Esperano traktiĝas iomete.
Bonvole provu legi kaj kompreni la suban tekston:
“Az ketabĥaneo ĉandtajn ketab ojn
amanatis man. Jek az anha darbareje
Esperanto astis. An ketabo goftis ke
Esperanto zabano asana astas.”
Plejeble vi nenion komprenis krom tio ke la teksto
utiligas Eperanto-finaĵojn kaj iel rilatiĝas al Esperanto.
Do nur la finaĵoj estas konataj por vi. Sed perslingvanoj
(aŭ aliaj kies patrinlingvo proksimas al la persa), kiuj
neniom lernis Esperanton, kaj eĉ ne priscias Esperantajn
finaĵojn, kaj nur lernis la latinajn literojn, preskaŭ ĉion
povas kompreni. Ĉar: 1- ĉiuj vortradikoj estas persdevenaj (anst ataŭ la romandevenaj radikoj de Esperanto)
do la signifo kompreneblas. 2- la vortordo imitas la
persan (anst ataŭ la romanlingvan), do oni ne devas puzle
movetadi la frazerojn por povi diveni la ĝustan tekstsignifon.
Por ke vi povu kompreni la supran teksteton
dulinian, vi devas lerni 15 vortojn kaj/aŭ radikojn.
En la sekvanta versio de la sama teksto, la Esperantaj
solstarivoj estas utiligitaj; vidu nun kiom vi povas
kompreni ties signifon:
“El la ketabejo ĉandtajn ketabojn amanatis
mi. unu el ili pri Esperanto astis. Tiu ketabo
goftis ke Esperanto zabano asana astas.”
Probable la teksto ankoraŭ ne kompreneblas. Bone,
nun ĉiuj vortoj iĝos esperant-radikaj (t.e. romanaj):
“El la librejo kelkajn librojn prunteprenis
mi. Unu el ili pri Esperanto estis. La libro
diris ke Esperanto lingvo facila estas.”
Ŝajnas ke ankoraŭ io ĝenas vin! Jes, la vortordo!
Bone, ankaŭ tion mi nun elpersigas por vi romanigante
ĝin:
“Mi prunteprenis kelkajn librojn el la
librejo. Unu el ili estis pri Esperanto. La
libro diris ke Esperanto estas facila lingvo.”
Sed, ĉu vere Esperanto estas facila lingvo por
perslingvanoj, kiom ĝi estas por romanidlingvanoj?

Tamen nun vi konscis pri tio ke en E-io la inversan
itinieron neniu plenumas por la perslingvaj E-istoj, nek
por iu ajn alia E-isto kun ne-roman-devena patrinlingvo!
Eble el ĉiu mil homoj, nur cent homoj jam aŭdis pri E-o.
El la cent eble nur dek komencas lerni ĝin. Kaj el la dek
nur unu ellernas E-on kaj fakte aldoniĝas al la monda Eistaro. Kiel konate multaj komencintoj de E-o forlasas la
klasojn sentante seniluziiĝon pri la miteca facileco de la
lingvo.
Ĉu E-o ne estas facila? Ĉu ĝi malfacilas? Ĉiuokaze,
ĉu ties facileco – aŭ mal facileco – estas s ama por ĉiuj
kun diversaj patrinlingvoj?
Certe E-o ne estas facila absolute – sed relative, jes ĝi
pli facilas. Relative al eble ĉiuj naturaj lingvoj, E-o estas
pli facila. Do oni povas diri ke ĝi estas la plej facila el
ĉiuj naturlingvoj.
Kion ni povas fari por samomigi la facilecon de E-o
por ĉiuj? Se pensi damoktarie, ideale ties facileco indus
esti sama por ĉiuj nacianoj/lingvanoj de la mondo.
Jen kelkaj konkretaj proponoj:
A- Pri la radikoj kaj vortfarado
1. Utiligi la bazajn radikojn kune kun diversaj afiksoj
ka finaĵoj por esprimi diversajn ideojn, anstataŭ tuja
enkonduko de nova radiko en Esperanton kiel
nelogsmon. Se iam enkonduko de neologosmo estas
certa:
2. Ekde nun neologismoj deriviĝu el la ne-romanaj
lingvoj. Ĉar la romanaj jam abundas en E-o.
3. Eĉ por jam ekzistaj vortradikoj, oni aldonu ankaŭ ne
roman-devenajn radikojn en E-on kiel neologismojn.
La novaj radikoj enkonukotaj en E-on, endus elektiĝi el
ĉiuj lingvo(grupo)j – kiel jam dirite krom la romanaj –
laŭproporci e de la nombro de la parol antoj de ĉiu lingvo
(grupo).
B- Pri vortordo en la frazoj
Ni bonvenigu kaj instigu plej diversajn vortordojn en la
esperantaj frazoj, tiel ke parolantoj de ĉiuj naciaj lingvoj
sentu memfidon esprimi sin laŭ la patrin-lingva
vortordo. Nome ni allasu ankaŭ la aliajn vortordojn
krom la tipa SVO (Subjekto, Verbo, Objekto). T.e. kvin
aliaj SOV, OSV, OVS, VSO kaj VOS. Ekz-e por
perslingvanoj, kaj francoj paroli kaj skribi laŭ SOV
estus multe pli facile kaj “ nature”.

Libro-prezento
Ek al leg’! Legolibro por perfektiˆgo en Esperanto.
Komp. H. Alos, K. Velkov. Red. L. Trifonĉovski.
Sofio, 1991. 92+196p. 21cm. Laŭgradigitaj originalaj
tekstoj. Du-voluma.
La libro enhavas kolekton de diversaj legaĵoj el variaj
fontoj. La libro komence uzas facilajn verkojn kaj
kunekun la progreso de leganto, oni trovas pli altnivelajn materialojn, kaj fine de la libro atingas poeziaĵojn
kaj literaturajn tekstojn.
Laŭ la kompilantoj de la libro “... nia emo estas iel tuj
helpi la iniciatemajn instruistojn kaj memlernantojn per
modernaj altnivelaj internaciaj materi aloj nepre simplaj
por perfektigo lingva kaj stila ...”.
La libro estas du voluma, sed mi finlegis nur la unuan
kajeron.
N-ro: 7 Printempo 2004

Apena papilioj en Bergen-Belsen. Trevor Steele. Vieno, 1994. 148p. 23cm. Romano pri la spertoj de
juna anglo en Germanio de la 60-aj jaroj.
Jen interesa romano por maz- kaj alt-nivelaj esperantistoj. La etoso en kiu okazas la rakonto estas iom
nekutima kaj ĝuste pro tio pli interesa. Legante la libron, mi multe pensis pri la post-milita vivo de militkaptitoj kaj eĉ ordinaraj homoj en tiama Germanio
(Post la dua mond-milito), stranga sento de kompato
kaj vakuo. Por sperti la tuton de tiu sento, mi legis la
libron senĉese. Sed la fino de la romano estis tute
ŝokiga kaj ne atendita. Ĝuste pro tio ne atendita fino, en
mi restis tiu sento de vakuo.
Plezura legado atendas vin en tiuĉi ne-tro-granda
romano.
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P reskaŭ samtempe venis retpoŝta mesaĝo
de Renato Corsetti kaj Atilio Orellana kun
demando ĉu mi pretas gvidi kurson en Irano
kadre de la UEA programo "Lingvo de la
Paco" por rifuĝantinoj el Afganio en Irano.
U nue kaptis min penso pri ne Irano sed Persio
pri kio mi tiom multe aŭdis. Poste la vorto
"rifuĝintoj" bedaŭrinde tre bone konatas en
mia lando. M i sentis tion kiel vokon al helpo
al donado de la espero. Do, mi sen iu ajn
longa pripensado akceptis vojaĝi al Irano kaj
fari tion kion ili komisiis al mi.
P os t iom da komp likaĵo mi havis
informon ke la bileto estas pagata. Intertempe
mi jam korespondis kun Reza Torabi kiu
organizos mian restadon en Irano. Ankaŭ mi
uzis tiun tempon por informiĝi pri Irano. M i
vizitis Ambasadejon de Irano en Beogrado,
kiuj afable sendis min al ilia Kultura Centro
kiu ekzistas en Beogrado. Tie mi estis amike
akceptita kaj tuj ricevis 4 librojn pri Irano
donace, en serba lingvo. Jam la titoloj montris
iun kunligon kun mia lando kaj Irano. La unua
es t is "P ers a kult uro s ur t erit orio de
Jugoslavio" kiu aparte estis interesa por mi.
La dua, "Irano, la lando de la eterneco". La
sekvonta "Esploroj de iranologoj sur teritorio
de eksa Jugoslavio". Kaj la kvara estis monata
revuo "NUR" por kulturo kaj islamaj temoj
kiu aperadas en Beogrado. M i ankaŭ ricevis
video-dis kon pri Irano. Do, informoj ne
mankis. Niaj du esperantistinoj Katarina kaj
Ana Pigl kiuj studis la persan lingvon kaj nun
revenis el Irano pruntedonis al mi manton
(longan mantelon) kaj kaptukon nomatan
maknae. M i trankvile ekis al la lando de
eterneco!
M ia aviadilo alteriĝis al Irano la 26an de
novembro, en la jaro 1382-a laŭ irana
kalendaro. Ĉe flughaveno atendis min s-ro
Reza Torabi. Ĉe lia domo okazis mia unua
irana vespermanĝo, preparita de lia edzino
F ariba. Do, mi jam dum unua manĝo konstatis
ke iranaj manĝaĵoj es t as s pecialaj kaj

Tereza Kapista / Serbio
bongustaj. Ŝi sendis la invitleteron al mi, ĉar
en Irano virino devas virinon inviti.
M i tranoktis ĉe s-ino Ŝahin Sejedzade.
D ormado sur tapiŝo kaj matraco, denove irana
tradicio … .
La duan tagon mi flugis tuj al M aŝhad.
P liaj 1000 km for de Tehrano. Tie atendis min
3 junulinoj-afganaj kaj Said kiu instruis ilin
kaj meritas laŭdon pro pionira laboro en tiu
urbo. La junulinoj nigre vestitaj kun strikta
kaptuko, sed ruĝegis la rozo en ilia mano,
kiun al mi alportis. Agrabla surprizo!
M i loĝis en bona Hotelo. Krom la ĉambro
mi havis ankaŭ kuirejon, ĉar la irananoj havas
kutimon vojaĝi kun familio kaj kuiri mem.
D o, la hot elo ne havis restoracion, nek
trinkejon ĉar oni alkoholaĵojn ne trinkas. Vi
povas mendi nur teon aŭ akvon kaj trinki en
via ĉambro aŭ en salono ĉe enirejo. Sed
samovaro estas en kuirejo kaj vi mem povas
kuiri teon. La forno funkcias per gaso kaj en
t uta lando oni nur tion uzas ankaŭ por hejtado
de la domo.
J am la unuan t agon mi komencis
instruadi. La intereso estis grandega. La ejo
malgranda. La kursanoj devis stari, ne sufiĉis
loko por ĉiuj. Pro tio kelkaj poste decidis veni.
Nur post la unuaj studhoroj mi eksciis ke la
ejo apartenas al AFESPO. (Afgana virina
Es p erant o K lubo). M i instruis kaj por
komencantoj kaj por progresantoj. Grandega
p roblemo p or mi estis malfruado de la
kursanoj al studhoroj, simple tio estas irana
kutimo mi eĉ po 30 minutojn devis atendi.
P oste mi klarigis al ili ke en Eŭropo ni tion ne
faras kaj mi petas ilin venadi akurate, post 2-3
tagoj ili alkutimiĝis venadi pli akurate. La
unua impreso kiam mi eniris la lernoĉambron
estis tiuj nigraj tukoj! Helas nur la vizaĝoj!
Poste mi ekvidis la brilantajn okulojn de tiuj
belegaj knabinoj, ĉarmaj, scivolemaj kiuj
atenteme aŭskultis ĉiujn miajn vortojn. M i
sentis ke ili simple suĉas per okuloj miajn
vortojn kaj la okulbriladoj, honestaj ridetoj
N-ro: 7
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Miaj instrulaboro kaj impresoj
en Irano
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hejmtaskojn mi konstatis ke preskaŭ ĉiuj
montris ke ili vere sopiras scion. La kontakto
skribas preslitere ne kunligante la literojn. Do
estis tuja, sincera kaj reciproka. Ili simple ĝuis
mi montris kiel skribi kaj kunligi la literojn.
miajn lecionojn. M i ne sciis ke en Irano la
M i multe desegnis sur tabulo ĉar ne havis
virinoj ne rajtas kanti kaj mi kantigis ilin kaj
sufiĉajn ludilojn kaj alportadis veran panon,
ili komprenante tion ke la kantoj apartenas al
fruktojn. Interesaj estis ankaŭ
la leciono kantis, ĉiam pli laŭte kaj
la -malamikaj vortoj - kie en
ĝoje. Estis interesaj aferoj kiam mi
irana signifas kiu? Ke estas
ekz. instruis la tagojn en semajno
kaj demandis: kiu tago estas la
same ke, samsignifa. Ŝeŝ en la
unua labortago en la semajno kaj la
p ersa estas ses do tre simila al
res p ondo estis: sabato. Kaj la
nia ses. Sed kun en la persa
festotago? Vendredo. Jes, en Irano
s i gn i fas p os t aĵon. “ Se”
es t as t iel. K iam ili lernis pri
signifas numeron tri. Sed pli
kalendaro mi demandis la unuan
ol 50 vortojn mi trovis kiuj
t agon de la jaro kaj montriĝis ke en
similas kaj preskaŭ samsonas
Irano la unua tago de la jaro estas
kun serba, pro tio ĉar multaj
21-a de marto, la irana Novjara
vortoj devenas el turka lingvo
Tago .En Irano ili same havas 12
kaj la turkoj regis ĉ-500 jarojn
monatojn sed la unuaj 6 monatoj
miajn landp art ojn kaj ni
havas po 31 tagoj, la sekvontaj 5
akceptis multajn turkismojn,
Foto:www.irancaravan.com
monatoj po 30 tagoj kaj la lasta
sed iu diris ke eblas ke la
estas 29 tagoj. Sed ili ankaŭ konas
persaj vortoj influis la turkan
Moskeo Goharŝad
l a t i e l n o m a t a n e ŭ r o p an
lingvon. Kiu scias, tamen ili
kalendaron, ĉar preskaŭ ĉiuj lernas
ĝojis kiam mi ion komprenis
la anglan.Ankaŭ en kalendaroj estas ambaŭ
de ilia interparolado. Post iom da tagoj mi
sistemoj stampitaj. Tio estis mia feliĉo ĉar mi
konstatis ke la afganinoj- rifuĝantoj ne rajtas
ne devis perdi tempon instrui ilin skribi laŭ
frekventi la regulajn ŝtatajn lernejojn kaj pro
latina alfabeto, la persa skribmaniero estas
t io s opirante scion ili lernas ĉiujn eblajn
tute alia. Ili komencas skribi sur la lasta paĝo
k u rs ojn: kiel flegado de mals anuloj,
de la kajero kaj s kribas de deks t re
komputiladon, anglan lingvon, kaligrafadon,
maldekstren. Do kun literumado ni ne havis
kelkajn manlaborojn ktp. do ankaŭ E-on. Ili
problemon. Ankaŭ surprizis min ke ili ne
jam mem gvidas kurs ojn al aliaj pri
havas problemon kun akuzativo ĉar ili havas
komputilado! Sed menciinda estas ilia lernado
iun similan regulon. La korelativoj same facile
de la angla. Tion oni povas fari en Irano en 5
estis lernitaj. La prononco estis vere bonega
ŝtupoj. La 1-a ŝtupo se vi nur deziras lerni
nur foje ili anstataŭ o prononcas u. En skribaj
iomete paroli sen skribado kaj sen legado. La
ekzercoj mi konstatis ke ili la nomojn ne
2-a se vi deziras ankaŭ lerni legi. La 3-a se vi
s kribas per majusklo sed mi komprenis, ĉar en
deziras kaj skribi kaj legi kaj paroli. La 4-a se
persa tio ne ekzistas. Ankaŭ korektante la
vi lernas nur lingvaĵojn de iu fako kun

Foto:www.irancaravan.com

Imamo Reza maŭzoleo - Maŝhado
N-ro: 7 Printempo 2004

1383 ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﺎر

skribado kaj legado sed sen iu alia literatura
s cio. La 5-a estas la vera kurso kiel en Eŭropo
kiam vi lernas paroli, skribi kaj legi. Certe tio
estas pro nescio de latinaj literoj kaj instrui
tion forprenas sufiĉe da tempo kaj kiu estas
ekz . vendisto sufiĉas ke sciu nur iomete
demandi pri la deziro de la aĉetanto sen
skribado kaj legado.
Antaŭtagmeze mi havis liberan tempon kaj
ĉiam venadis 2-3 junulinoj gvidi min al
M uzeo de Imam Reza, malnova bazaro aŭ al
M oskeo de Imamo Reza; ĝi estas grandega kaj
belega! Verdire M aŝhad estas pilgrima loko
kien venadas el la tuta lando en specialaj
tagoj. La islamanoj, foje ĝis 2 milionoj da
homoj alvenas. La ega placo estas kovrita per
diverskoloraj oniksaj marmoroj. En centro
estas la loko kie la viroj lavas la piedojn antaŭ
eniro. M i ne vidis virinojn fari tion, kaj mi ne
scias kial. La enirado estas aparta por virinoj
kaj virinaj deĵorantoj traserĉas la virinojn por
trovi la malpermesitajn objektojn (militiloj,
fotilo, ktp) Ni ĉiuj devas elŝuiĝi kaj meti la
ŝuojn en nilonan sakon, enporti en moskeon
kaj t ie doni al gardejoj, ĉar estas multaj
grandegaj por gardi kelkmil ŝuojn! Kiam oni
eniradas tra la pordo devas karesi la lignan
gravuraĵon kaj fine kisi la pordegon. Ene oni
povas preni parteton de argila plata aŭ ronda
peco ĉar kaŭrante la frunto devas esti sur ĝi.
La M oskeo estas neimagebla en interno, ĉiuj
muroj es t as kovritaj per speguletoj etaj,
diversformaj kiuj formas florojn aŭ stelojn.
A pud kaj super la tombo de Imamo Reza la
murkovrilo estas el arĝentaj kaj orumitaj
p art et oj. Ĉie estas koridoroj same brile
aspektantaj kaj sur la planko la belegaj persaj
tapiŝoj, do mi ne devis viziti ekspozicion de
tapiŝoj; ĉiujn belajn kaj specialajn mi vidis en
mos keo. Sur la ap udmuraj bretoj estas
Koranoj per ledo binditaj, orumitaj ornamaĵoj
en granda kvanto, vere belaj! Oni prenas ĝin
kaj post uzado remetas al bretoj. Kiam la
homoj venas el aliaj urboj ili en moskeo

Foto:www.irancaravan.com

Maŭzoleo de Ferdoŭsi
atingas preskaŭ sub la tombo de Imamo la
ŝoforo krias: salutu Imam Reza, tiam la tuta
buso laŭte elparolas vortojn de saluto kaj tion
oni ripetas trifoje. En buso la viroj sidas en la
antaŭa kaj la virinoj en la malantaŭa parto.
Intere, meze de buso estas fera stango kiu
dividas ilin. Do, kiam mi iris kun Said, li kuris
al unua pordo kaj donis mian bileton, eniris
buson kaj mi kuris al lasta pordo. Poste mi
N-ro: 7
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En la oficejo de Irana Esperanto-Centro ,Tehrano

manĝas, trinkas teon el termosoj, mi vidis
p a t r i non kiu mamnut ris la infanon,
maljunulino dormis sur tapiŝo kaj familianoj
en cirkloj sidas, manĝas kaj babilas tute
t rankvile sen hastado. Ili la tutan tagon
pasigas tie kaj vespere forvojaĝas. La plej
ekscitiga estis la sceno apud la tombo de
Imam Reza kion ĉirkaŭas orumita dika reto
(granda kaĝoforma altas ĉ.2m.) kiun ĉiuj volas
t uŝi por ke la deziroj kaj petoj estu plenumitaj
Tie estas iaspeca stampedo kaj ili tiras unu la
alian por sukcesi alproksimiĝi. Kelkaj virinoj
falas en transon kaj ploradas, kriadas, petegas,
ĝemas, pendante per manoj ligitaj al la dika
reto. Nekutima sceno por mi. Ankaŭ virinoj
havante verdajn silkajn tukojn frotas la reton
per ili kaj tiamaniere la silko prenas sanktan
econ kaj p os t e hejme estos uzataj en
malfeliĉaj moment oj p or help o! M iaj
studentinoj sufloris al mi ke mi petu ion de
(Imamo) Reza. M i pripensis la aferon kaj
konstatis ke mi nenion bezonas de LI. M i
havas du belajn filinojn kaj 3 genepojn. Kion
mi pli povas deziri? M i estas kontenta kun
mia vivo. Tiam subite en mi diris: Imamo
granda povulo gvidu la afganinojn al ilia
hejmo!
Sub la moskeo estas 2-4 linia aŭtosubirejo por urba trafiko. Kiam per buso ni
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devis bone atenti kie li elbusiĝos, ke mi ne
restu en buso. M aŝhad havas 3.5 milionojn da
loĝantoj. La distanco de hotelo ĝis lernejo
estis ĉ. 1 horo. Do ni devis uzi taksion. En ĝi
s idas eĉ po 6-7 personoj (du apud ŝoforo),sed
se vi pagas pli povas esti eĉ sola. Vespere post
instruhoroj ĉiam kelkaj kursaninoj akompanis
min ĝis hotelo. Tie tuj kuiris al ni teon kaj ni
sidis en hotelo kaj babiladis en Esperanto,
vekant e scivolemon de aliaj hotelgastoj.Ili
ankaŭ ŝatis restadi kun mi en mia ĉambro kaj
manĝeti ion kune. Pri la bazaro mi ne deziras
multon skribi, kiu rigardis filmojn pri oriento
nepre vidis scenojn el bazaro. Tio devus esti
aparta rakonto! Se ni parolis esperante dum
aĉetado ni pagis pli multe ĉar ili vidis ke ni
estas eksterlandanoj. Do, kiam mi deziris ion
aĉeti mi iris rigardis kaj poste ili iris, sen mi
kaj aĉetis la jam elektitajn objektojn pagante
la “lokan” prezon.
Laŭ la konsento kun Vahid Partovinia
(kiu ricevis p ermes on gvidi kurson en
Fakultato) mi iris al Universitato de M aŝhad
al M atematika Fakultato kie li gvidas E-an
kurson. Li nur havis kelkajn studhorojn kun
virinoj, ĉar en kurso estas nur 1 viro. M i
montris kiel funkcias la Cseh metodo kaj faris
du studhorojn. Poste ili regalis min per kukoj
kiuj estis alportitaj. Vahid gitarludis kaj kantis
l a E . H i m n o n s ed laŭ iomet e irana
popolmelodio kiun li mem "komponis" kaj
estis plaĉa. Vere ĉarmaj iraninoj. Poste mi
eksciis ke en la fakultato estas 75% da virinoj.
Eble pro tio ke ili deziras montri ke ili
s a m v aloras kun viroj! Es t is agrabla
renkontiĝo kaj mi esperas ke Vahid havos
bonan sukceson kun ili. M ultaj aferoj vekis en
mi scivolemon legi la Koranon kaj mi scias ke
ĝi estas tradukita al E-o, mi deziras certiĝis
kelkaj aferoj kiujn mi nur aŭdis sed ne mem
kontrolis. Ekz. la viroj rajtas havi 4 edzinojn,
sed kiun ajn mi ekkonis havis nur unu!
Post tiu renkontiĝo mi estis invitata por
tagmanĝi de studentino Saide Zirak. La unuan
fojon mi manĝis iran-maniere sur tapiŝo kiun
oni kovras per nilona tuko kaj sur ĝi servas la
divers ajn kaj bongustajn manĝaĵojn ĉiam
nepre havante rizon kun safrano! Kaj joghurto
kun ajlo kaj mento.
P os t e mi vidis ke tio estas kutimo
preskaŭ ĉie. En grandegaj ĉambroj estas nur
tapiŝo, eventuale TV en angulo. Nenia meblo.
Ĉirkaŭ la muroj estas longaj kusenoj, kiujn
oni bezonas apud la muro sidante en “turka
s ido” babilant e, manĝante. Eĉ mi vidis
edziĝfeston kiam ĉiuj sidas sur la tapiŝo kaj
es t as t iel regalit aj. M i ekskursis kun
kurs aninoj al M uzeo kaj monumento de
N-ro: 7 Printempo 2004
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Statuo de Nader-Ŝaho ĉe la muzeo de Maŝhado

Nader Ŝaho kiu estis tre fama ĉar tiam Irano,
Afganio kaj Pakistano estis unu lando - La
G randa Persio. En la lasta tago de mia restado
ni faris ekskurson kun 10 kursaninoj al Tus,
loko kie estas la M aŭzoleo de Ferdoŭsi,
klasika persa verkisto, fama pro nacia epopeo
Ŝahname el XIII-a jarcento. Tie ni vizitis
ankaŭ la muzeon kaj lian monumenton. La
tomboŝtonon oni tuŝas por havi kontentan
vivon kaj inspiron al poezio.
La lastan vesperon kaj nokton mi pasigis
en la domo de Diana Karimi kun ŝia patrino,
fratino Rona kaj la aninoj de AFESPO Hadise
Akbari, Hamide Salehi. Fateme Saĝĝadi. Ĉi
lasta estas poetino, kies poemlibro aperis pri
suferoj de afganinoj, bedaŭrinde ĝis nun ne
tradukita al E-o. Estis memorinda etoso,
diversaj specialaĵoj por vespermanĝo kaj
agrabla ega gastamo. Ni interparolis pri ilia
vivo, kaj pri malebleco reiri al Afganio.Tie
estas ĉio detruita kaj ne ekzistas loĝejoj kaj
kiuj ekzistas estas multekostaj sed laborlokoj
entute ne haveblas, do, ili ne scias kial reiri ĝis
kiam io ne ŝanĝiĝos tie?
Fino de la 1-a parto
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Fihe Ma Fih

En ĝi estas, kio ĝin enestas
Post forpaso de Moŭlana, aŭ Rumi (1207-1273) oni kolektis liajn intimajn parolojn al liaj proksimuloj kaj eldonis ilin kun la titolo Fihe Ma Fih (En ĝi estas, kio ĝin enestas). Eble la titolo implicas pri simpleco kaj facileco de la enhavo, kiu ne bezonus tian interpretadon, kian postulas
aliaj verkoj de Rumi. Kvankam en tiu ĉi libro li tre simple kaj intime parolas al siaj kunuloj,
tamen ĝi ankoraŭ ĝuas profundecon atendatan de li. Multaj proponas la legadon de Fihe Ma Fih,
kiel enkondukan paŝon al liaj pli komplikaj verkoj kiel la Masnaio kaj Ŝams- gazalaro.
plenumante utilajn
En Fihe Ma Fih, ie Rumi i.a. diras:
aferojn. M i lernas
“La parolo elvenas laŭmezure. Miaj paroloj
sciencon, mi studas
estas kiel akvo, kiun la mirabo* kondukas al
filoz of io n,
direkto (mirabo estis persono kies laboro
religiaĵon, logikon,
konsistis el disdivido de akvo inter la
ast rologion kaj
uzantojn: akvisto, akvodistribuisto). Kiel la
medicinon’, sed ĉio
akvo povus ekscii ke kien la mirabo
ĉi estas por vi, vi
kondukas ĝin, ĉu al kukumejo, brasikejo aŭ
ne estas por ili. Se
al florejo?
vi bone pripensu,
Se multa akvo elfluiĝas, tio montras ke
vi komprenos ke vi
malsataj teroj estas multaj, sed se malmulta
estas la ĉefaĵo, kaj
akvo elvenas, evidentiĝas ke la teroj
ĉio
ĉi
es t as
malmultas; aŭ temas (nur) pri ĝardeneto, aŭ
flankaĵoj. Vi ne
malgranda kvarmu raĵo (dometo).
s cias
ke kiaj
Se mi diru mallonge: mi estas ŝuisto. Mi
mirigaĵoj kaj kiaj senfinaj mondoj ondas en vi.
havas multe da ledoj, sed mi (sole)
Vere, tiu ĉi korpo de vi, estas via ĉevalo, kiu
laŭmezure de ĉies piedoj eltondas la ledon
manĝas el la mondo-fojnujo. La manĝaĵo de la
kaj kudras ĝin.”
ĉevalo, ne estas via manĝaĵo.
Tagon, M aĝnuno ekintencis iri al la loĝujo de
Jen traduko de iu parto de Fihe Ma Fih:
Lejlio (Lejlio kaj M aĝnuno estas la plej famaj
geamantoj en la persa literaturo). Senpacience
Ora Kaldrono kaj Rapo
kaj kun koro amoplena li (M aĝnuno) sursidis
iun kamelon kaj ekvojis. Survoje, de tempo al
Iu diris: “M i forgesis ion.” M oŭlana (Rumi)
tempo, li tiel enreviĝis pri Lejlio, ke li (tute)
diris:
forgesis la kamelon. Ankaŭ la kamelo havis
“En tiu ĉi mondo, se vi ĉion forgesu, ne
idon angule de la vilaĝo (de M aĝnuno). Ĉiam,
gravus; nur unu aferon oni ne devas forgesi:
kiam ĝi trovis M aĝnunon sinforgesinta, reiris
Vi venis en la mondon por iu laboro, kion se
al la vilaĝo, kaj atingigis sin al la ido. Kiam
vi ne plenumu, vi faris nenion. Homo povas
ajn M aĝnuno rekonsciiĝis, ekkomprenis ke li
fari ion, kion nek la ĉielo nek la tero nek la
jam reiris farsangojn* (ĉiu farsango estas ĉ. 6
montoj kapablas fari, sed vi diras: ‘M i povas
km). Tri monatojn li restis survoje. Do, li
fari multajn (diversajn) laborojn’, tiu ĉi via
komprenis ke tiu kamelo ne estas samvoja kun
diro, estas kiel tio ke, vi uzu multekostan
li. Li ĝin forlasis kaj piede ekvojiris al Lejlia
glavon reĝecan, kiel viand-tranĉilon, kaj vi
loĝloko.”
diru: ‘M i ne lasis la glavon senlabora’; aŭ vi
kuiru rapon en ora kaldrono; aŭ gemTradukis: (f-ino) Lumina Ebrahimpur
ornamitan tranĉilon vi enigu en la muron por
pendigi rompitan kukurbon. Ho nesciulo! tiun
FONTO:
ĉi funkcion ankaŭ ligna najlo povas plenumi.
MOŬLANA (RUMI), Ĝalal-ed-Din Mohammad. Fihe Ma
Ne vendu vin tiel malkare, ĉar vi estas tre
Fih (En ĝi estas kio ĝin enestas), kompilis Mohammad
multkosta.
Kazem Mazinani, Bildoj far Nilufar Mohammadi, Tehrano:
Naŝre P ejdajeŝ, 2002 (4a eld.), 120 p., p. 15-19.
Vi pretekstas ke: ‘M i pasigas la tempon
N-ro: 7
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“…bonŝance venis

”IRANA ESPERANTISTO”,

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

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