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در استقبال از رونمایی تازهترین
اثر تالیفی «داریوش شایگان»

فانوس جادویی زمان
علی دهباشی
مدیر مجله بخارا

کتاب «فانوس جادویی زمان» درباره مارسل پروست و شاهکارش؛
«در جس��توجوی زمان ازدست رفته» است که داریوش شایگان
چند س��الی س��رگرم نوش��تن آن بود .البته عالقه او به پروس��ت
برمیگردد ب��ه دوران تحصیلش در ژنو س��وئیس .مصادف با این
ایام« ،ژان روس��ه» که یکی از نمایندگان مکتب ژنو است ،کالسی
تحت عنوان تحلیل و بررسی آثار پروست برگزار میکرد که او هم
در این کالسها حضور داش��ته و «در جستوجوی زمان از دست
رفته» را بهعنوان رمان درخش��ان قرن بیستمی مورد تحلیل قرار
میداد .این مسئله در ذهن او تهنشین شد و بعد که مجلدات آن را
خواند ،سالها در این فکر بود که کتابی درباره پروست تالیف کند.
چند سال پیش که شایگان ،پژوهشی درباره «شارل پیر بودلر» را
شروع کرد -و حاصلش منتج به کتاب «جنون و هشیاری» شد -از
ارتباط این دو نویسنده در آثار والتر بنیامین شواهدی یافت ،باعث
شد که پس از آن پژوهش درباره او را آغاز کند .کتاب مذکور درباره
پروست ،بیشتر به قصد تشریح و تفسی ِر تفکرات و تامالت پیچیده
او اس��ت .او در مقدمه ،از مهدی س��حابی که این اثر را به فارس��ی
برگردانده تجلیل کرده و بعد مجموعه منابع مورد استفاده خود را
معرفی کرده که مش��تمل بر زبانهای فارسی ،انگلیسی ،آلمانی و
البته بیشتر فرانسوی میش��ود .این کتاب در  6فصل تنظیم شده
است؛ «مارسل پروس��ت پیش از آفرینش رمان در جستوجوی
زمان از دس��ت رفته»« ،خواب –خاطره»« ،روانشناس��ی در فضا،
حلقه من– زمان –مکان» ،جستوجو :حکایت یک سیروسلوک»،
«هنر و جوهر» و «مسئله عارف بودن پروست» را مورد بحث قرار
میدهد .مجموعه این مطالب ،ذیل عنوان کتاب «فانوس جادویی
زمان» فراهم آمده و اثری پدید آورده که ابهامات این رمان بیشتر
باز شود تا بسیاری از کس��انی که حتی شاید یک جلد از این رمان
را به سبب پیچیده بودنش نخوانده باشند ،باعث شود بتوانند آن را
بهتر و عمیقتر درک کنند ک��ه از این منظر کار بزرگی از داریوش
شایگان بهحساب میآید.

بهمناس�بت انتش�ار و رونمایی از کتاب «فانوس جادویی زمان»
تازهترین اثر تالیفی داریوش شایگان ،شب «مارسل پروست»،
ام�روز س�اعت 17
باحض�ور داری�وش
ش�ایگان ،محم�ود
دولتآبادی ،کامران
فانی،حامدفوالدوند،
محمدمنصورهاشمی
و علی دهباش�ی ،در
خانه اندیش�مندان
علوم انسانی واقع در
خیابان نجاتاللهی،
نبش خیابان ورش�و
برگزار میکند.
عکس :مجتبی سالک

ترامپ و جهان!

به قول مردم گفتنی 50/

س��الی که گذشت س��ال خشم و خش��ونت و خون بود.
جغد جنگ بر جهان س��ایه افکنده بود و کبوتر صلح در
پستوها نهان بود و چشمانتظار که به پرواز درآید ،جهانی
بیجنگ را بنگرد و بالهایش را بر سر کودکانی بیگناه،
پناهندگانی بیپناه و آوارگانی دربهدر بگستراند.
بینش
داعش از نظر نظامی س��رکوب ش��د اما اندیشه و ِ
داعشی که بر حق مطلق و خود را حق دانستن و برای حق
انگاشتن به زور و قدرت دست یازیدن از میان نرفته است.
در هرکجای جهان هر که خویش را حق مطلق بیانگارد
و برای اجرای حق خودساخته بهقدرت و زور دست یازد،
داعشی است.
حامالن
شگفتا که خاورمیانه و دنیای اسالم به دست این
ِ
جهل و جنون و جنایت به آتش و خون کش��یده ش��د.
شگفتا که قاتل و مقتول ،ظالم و مظلوم ندای اهللاکبر سر
میدهند ،جان میدهند و جان میس��تانند و حوریان
بهشت را در انتظار مییابند.
به نام خدای بخش��نده مهربان سر میبریدند ،خانهها را
آتش میزدند .کتابها را میسوزاندند ،موزهها را ویران
میکردند ،زنان را به بردگی میکشاندند و همه اینها به
نام خدا بود .همه این کارها بهدست سادهلوحانی انجام
یافت که چرخ کارخانههای اسلحهسازی را گرداندند و
چرخاندند.
دنیای ما به برکت فضاهای مجازی دنیایی بیمرز شده
است .هیچ حد و حصر و حبس و حصاری نمیتواند آدمی
را از اندیشیدن بازدارد.
هی��چ م��رز و دی��واری
نمیتواند یگانگی انسان
را از میان بردارد.
سالی که گذشت انبوهی
از مس��لمانان میانم��ار
تنها به جرم مس��لمان
ب��ودن خانههایش��ان
آتش گرفت و س��وزانده
شد و بیپناه در جادهها
س��رگردان و س��ر ب��ه
کلیسای وانک  /اصفهان
گریبان رو به کشور فقیر
بنگالدش روانه ش��دند،
در کش��وری که بانویی جایزه صلح برده اس��ت ،چنین
جنگ جنونآمیزی بهپا شد.
و در این س��وی جهان مسیحیانی تنها به جرم مسیحی
بودن کشته ش��دند و در مسجدی در مصر صوفیانی که
چون داعشیان نمیاندیشیدند به خاک و خون کشیده
شدند.
زادگان چندین کشور مسلمان به فرمان رئیسجمهور
آمریکا از ورود به آن کشور بازداشته شدند .رئیسجمهور

آمریکا نمیداند و درنمییابد که زاده ش��دن انسانی در
سرزمینی به وی ربطی ندارد.
در آتش جنگی ناخواسته به س��ودای زندگی بهتر «در
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنان هایل» هزاران تن
در دریاها غرق شدند .چه غم! چه بیم! سر مدیران صنعت
اسلحهسازی جهان سالمت که در این سوی جهان جان
میس��تانند و بر صفرهای دالرهایشان میافزایند .اما
اجماع جهانی نشان داد یک بار دیگر نشان داد که جهان
بر داد میچرخد و روزگار بیداد را از میان برمیدارد.
رویاروی تصمیم نابخردانه ترامپ  128کشور ایستادند و
تهدیدها و تطمیعهای نماینده آمریکا را به هیچ انگاشتند
و قدس را پایتخت فلسطین دانستند .در هر کجای جهان
که باشیم به یاد میآوریم که سال نو میالدی و کریسمس
اندکی پس از زادروز مسیح آغاز میشود .همو که «پل»
ساخت میان انسانها و دیوارها را از میان برداشت.
امروز در صحن بزرگ واتیکان سرو بلند سبزی بهچشم
میخورد .زادگاه مسیح به زیبایی آراسته شده و در این
بازسازی باشکوه سه تن به دیدار مریم مقدس و فرزندش
عیسای مس��یح دیده میش��ود .این س��ه تن هدایایی
برکف دارند و به گفته انجیل ،از س��رزمین ما از پارس به
فلسطین آمدند.
آنان بنا به پیشگویی حضرت زردش��ت؛ پیامبر پارسی
از حرکت س��تارگان دریافته بودند که در آن شب سرد
مس��یح با َدمش جهان را گرم میسازد .در این بازسازی
آن سه ایرانی نیز حضور دارند اما کمتر کسی میداند که
آنان پارسی و پدران ما بودند و از راهی دراز به دیدار مریم
مقدس و مس��یح پیامبر صل��ح و آزادی و آگاهی آمدند.
مردمی که در ش��هر آبادان دیوار مسجد و کلیسایشان
یکی است .حافظ شاعر آسمانی این مردم قرنها پیش
چنین سروده است :همه
ک��س طال��ب یارند چه
هشیار و چه مست  /همه
جا خانه عشق است چه
مسجد چه کنشت.
ایران و ایرانیان همیشه
حرفی برای گفتن دارند.
راهی ب��رای رفتن با مِهر
«پ��ل» میس��ازند و با
عشق بناها میآفرینند.
دیوارها را خوش ندارند و
«پل»ها را با خشت جان
و دست عشق همواره برپا
میدارند .شاعر شورشی ناصرخسرو علوی قرنها پیش بر
زبر این زمین سبز و زیر این آسمان آبی این سروده زیبا
را سرداد :خلق همه یکسره نهال خدایند /هیچ نه برکن
تو زین نهال و نه بشکن.
میالد مسیح پیامبر عشق بر همه عاشقان داد مبارک باد.
همه کسانی که به «پل» باور دارند و انسان را در جهانی
بی دیوار میطلبند .س�لام به مس��یح ...سالم به صلح و
مهربانی ...سالم به آگاهی و آزادی. ...

دکه

فرخنای کویر در «ایرانشهر امروز»
تازهترین شماره دوماهنامه
مطالع��ات ایران��ی و نقد
کتاب «ایرانش��هر امروز»
به مدیرمس��ئولی مسعود
س��لطانی و س��ردبیری
س��یدعلی آلداود منتشر
ش��د .مقاالت سیاحتگر
سوئدی در فراخنای کویر /
سیدعلی آلداود و ابنسینا
و «اتفاق» در سماء طبیعی
«شفا»  /احسان موسوی خلخالی ،مقاالت قدرت اقتصادی ،کار/
احمدسمیعیگیالنی،عطاولقاءمدرنیسمنیما/سعیدرضوانی،
از تجربه نشر ژاپن چه میتوان آموخت؟  /عبدالحسین آذرنگ،
مرگ کدام نویسنده؟  /حسن میرعابدینی ،ضرورت حضور در
میدان تحقیق /علی بلوکباشی ،جمالزاده ،شهروند داستان/
بهناز علیپورعسکری ،برگزیدهای دیگر از شاهنامه فردوسی/
سجادآیدنلو،علمدین/حمیراارسنجانی،تاریخچهرمانپلیسی
 /طهمورث ساجدی و هخامنشیان و اورارتوها /شیما جعفری
دهقی به همراه یادکرد عطاءاهلل بهمنش ،بزرگ نادرزاد و مریم
میرزاخانی ،از اهم عناوین این ش��ماره اس��ت .شماره  7مجله
ایرانشهر به قیمت  15هزار تومان نشر یافته است.

هنر مدرن ایران بخشی
از م��وج فرهنگ��ی-
اجتماع��ی تجددطلبی
اس��ت که از اواخر سده
 19آغ��از و بهتدری��ج
ب��ا ابع��اد مختلف��ی از
الگوی زیس��تی و حیات
اجتماع��ی ایرانی��ان را
تحتتاثیر ق��رار داد .در
تجربه هنرمندان ایران،
فرآیند جذب مدرنیس��م و تلفیق آن با عناصر بومی برای
نیل به هن��ری ملی و در عی��ن حال امروزی ،به اش��کال
متنوع��ی ص��ورت پذیرفت .کت��اب «زایش مدرنیس��م
ایرانی» مجموعه گفتارهایی است که تجزیه و تحلیل آرا
و ذهنیتهای شماری از هنرمندان شاخص است .درواقع
کتاب بیش��تر درباره هنرمندان ایرانی است تا هنر ایران،
گو اینکه ش��ناخت گرایشها و رویکردهای رایج در میان
هنرمن��دان ایرانی ،تصویر قابل درک��ی از هنر ایران را نیز
ارائه خواهد داد .علیرضا سمیع آذر در این کتاب به تحلیل
آثار هنرمندانی چون سهراب سپهری ،عباس کیارستمی،
آیدین آغداش��لو ،نصرتاهلل مس��لمیان ،پروی��ز تناولی،
غالمحس��ین نامی ،منیر فرمانفرمائی��ان و ...میپردازد.
کتاب را موسس��ه فرهنگی -پژوهش��ی چاپ و نشر نظر
منتشر کرده و قیمت آن  69هزار تومان است.

نویسنده و شاعر

● ●یک ساعت دیر رسیدن بهتر از چهارصد سال در این وضعیت ماندن است.
● ●یکساعتدیرتررسیدنبهترازهزارسالنرسیدناست.میتوانپرسید میخواستیم
به کجا برسیم ،کی؟
● ● در این هوای داغ س��تمگاهی ،هیچ چیز ما را خنک نمیکند حتی نفس س��رد این
بددهنان.
● ●یک ساعت دیر رسیدن ،وضعیت ناخوشایندی در تاریخ برای ما رقم زد که بهتر بود
به هر قیمتی شده ،یک ساعت زودتر میرسیدیم.
● ●رسیدن و نرسیدن ،دیر و زود که ندارد .باید میدانستیم کجا میخواستیم برسیم؛ که
البته هیچکس در این راه از خود نپرسیده بود.
● ●در هوای داغ س��تمگاهی ،وقتی به مرز جزغاله شدن رسیدیم ،کسی آمد و خبر داد
میتوانستهاند ما را از سرما منجمد کنند ،بعد برنامه تغییر کرده است.
● ● در هوای منجمد ستمگاهی ،ماموتها با خونسردی ما را نظاره میکردند که چگونه از
آن وضعیت آب شدیم و یخ بستیم و همه چیز در این فاصله از دست همه رفت.
● ●چهارصد س��ال راه آمده بودیم .سپهس��االری آمد دنباله راه را قیچی کرد و ما را برد
چسباند به چهارصد سال پیش.
● ●در اخبار ش��بانگاهی ،گوینده ما را به خوابی ک��ه نزدیک آن بودیم دعوت کرد .طبق
دعوت ایشان ،به خواب خوشی فرو رفتیم که بیداری با آن نبود.
● ●پیش از اخبار ش��بانگاهی همه چی��ز در روزی خوش جریان داش��ت .هرگز گمان
نمیبردیم اخبار شبانگاهی بتواند روزی چنان پرلذت را تبدیل به ماتمکده کند.
● ●در اخبار ش��بانگاهی موجوداتی نامرئی دس��ت به یکی کرده بودند که بر این سیاره
واقعیتی جز کشتارجمعی تحقق نیابد.
● ●آن موج��ودات چندان هم نامرئی نماندند .ما که مدتی مرئی بودیم پس از ش��صت،
هفتاد س��ال عمر بیعزت به آنها پیوستیم و دیدیمش��ان .حاال ما هم یک پا شده بودیم
موجودات نامرئی.
● ● در این هوای منجمد ش��رقی میتوانیم کجا ش��هادت دهیم -اگر بتوانیم -که هیچ
کویری چنین انجمادی نداشته.
● ●اگر یک ساعت دیرتر رسیده بودیم به محل حادثه ،آن حادثه گذشته بود بیما .شاید
هم حادثه یک ساعت زودتر حرکت میکرد که همان میشد که حاال شده.
● ●این است که عوام میگویند .حادثه دیر و زود ندارد.
● ●اگر میتوانستیم زودتر از وقوع حادثه به هوای منجمد شرقی برسیم ،در هوای منجمد
شرقی بیحادثهای یخ میبستیم.
● ●ساعتی دیر رسیدن بهتر از یک ساعت زودتر رسیدن است .احتمال دارد طرف یک
ساعتی منتظرتان بماند.

روزنه

به انگیزه بزرگداشت «غالمعباس توسلی»

نیمقرنتالشبیوقفه
محدثه قزوینی

دانشآموخته علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مقا ِم استاد «غالمعباس توسلی» در سپهر جامعهشناسی ایران برای
تمامی اس��اتید ،پژوهش��گران و عالقهمندان حوزه علوم اجتماعی
مثالزدنی است .توسلی پس از پایان تحصیالت آکادمیک خود در
فرانسه و بازگشت به ایران ،در سال  1345به دعوت احسان نراقی،
مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در آن
موسس��ه به تحقیق و پژوهش پرداخت و چندین طرح پژوهشی را
سرپرس��تی کرد .وی در س��الهای ابتدایی ورود جامعهشناسی به
ای��ران ،به هر چه نیرومندت��ر کردن نهال جامعهشناس��ی در ایران
مشغول بوده اس��ت .او پس از انقالب  1357نیز همکاری با موسسه
تحقیقات و مطالعات اجتماعی ،ایس��تادگی در برابر حذف رش��ته
جامعهشناسی در شورای انقالب فرهنگی و تألیف نخستین کتاب با
موضوع جامعهشناسی دین در ایران را در کارنامه فعالیتهای علمی
خود داشته است .اینها همه روایتگر تالش بیوقفه استادی است که
باوجود فعالیتهای سیاسی ملی -مذهبی خود در جامعه ،نهاد علم
را در حوزه جامعهشناسی تقویت کرده است.

یک��ی از ثمرههای تالشه��ای بیوقفه او در این پن��ج دهه ،تربیت
اساتی ِد حوزههای مختلف جامعهشناسی است .به تعبیر محمدامین
قانعیراد هیچ استادی در عرصه جامعهشناسی را نمیتوان نشان داد
که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ایشان آموزش ندیده باشد.
ب��ا توجه ب��ه هم��راه بودنش ب��ا غالمحس��ین صدیقی ،پ��در علم
جامعهشناس��ی در ایران و طی کردن فراز و فرودهای این رش��ته،
میتوان توسلی را تاریخ گویای جامعهشناسی ایران دانست.
هرچند امروز نیز از مقام واالی این استاد بهمانند تمامی برنامههای
رسمی دیگر تجلیل میشود اما آنچه در جامعه واقعیت دارد این است
که اراده و عزمی از سوی نهادهای رسمی در راستای تجلیل از مقام
این اس��اتید بهعنوان پرورشدهنده جامعهشناسی در ایران وجود
ندارد .البته تجلیل نه به معنای گرامیداشت آنان بهصورت نمادین
بلکه به معنای به رسمیت شناختن جامعهشناسی برای حوزهای ذاتاً
نقادانه در عرصههای کالن سیاسی و سیاستگذاریها!
امروز پاسداشت مقام استادی است که عمر خود را در راستای بارور
کردن رشته جامعهشناسی گذاشت .درحالیکه جامعهشناسی در
ادامه فعالیت خ��ود در جامعه ایرانی با مش��کالت متعددی روبهرو
اس��ت .در برخی موضوعاتِ جامعهشناس��ی ،با اص��ل پژوهش که
ویژگی ذاتی آن اس��ت مخالفت میش��ود .فرات��ر از دولتهایی که
میآیند و میروند ،سیاس��تگذاریهای آموزشی نیز آنچنانکه
بای��د اهمیت علوم انس��انی و بهصورت اخص جامعهشناس��ی را به
محصالن معرفی نمیکند .از دیگر معضالت موجود در این رش��ته
آمارها و گزارشهای رسمی است که در اختیار جامعهشناسان قرار
نمیگیرد و یا اص ً
ال آمار دقیقی از آنچه در جامعه عینیت دارد ،وجود

ندارد .اگر سیاستگذاران این را بپذیرند که مشکالت جامعه بدون
استمداد از جامعهشناسی حل نمیشود این بزرگداشتها کارکرد
بهتری خواهد داشت.
هش�تمین مراس�م اهدای جای�زه علمی دکت�ر علیمحمد
کاردان ،امروز ساعت  15همراه با تجلیل از نیم قرن فعالیت
علمی و دانش�گاهی «غالمعباس توسلی» در فرهنگسرای
ارس�باران واقع درخیابان دکتر علی ش�ریعتی ،باالتر از پل
سيد خندان ،خيابان جلفا برپا میشود.

روايت يک تصوير

کتابخانه

مدرنیسم در هنرایرانی

جواد مجابی

پایان زندگی اعتصامی پدر
رضا سلیمان نوری
روزنامه نگار

تاریخ سیاس��ت و ادبیات ایران پر از پسرانی است که
زیر سایه پدران قرار گرفته و بهرغم بزرگی کمتر دیده
ش��دهاند .همچنین تعداد پدرانی هم که زیر س��ایه
پسران مش��هورتر خود قرار گرفته و کمتر شناخته
ش��دهاند ،به نسبت کم نیس��ت اما تعداد پدرانی که
در سایه دختران خود کمرنگ شده و بهرغم بزرگی
ناش��ناخته ماندهاند به تعداد انگش��تان یک دست
هم نمیرسد .اعتصامالملک آشتیانی دوران قبل از
شناسنامهدارشدنمردمایرانویوسفاعتصامیپس
از این دوران از جمله این تعداد کمتر از انگشتان دست
است.اوچونپدردختریبهمانندشاعرهبزرگپروین
اعتصامی اس��ت تا بدان حد مهجور مانده که حتی
بسیاری از اهل فضل و دانش و ادبیات هم نمیدانند
او خود یکی از برجستهترین نویسندگان و مترجمان
سالهایپایانیعهدقاجارونخستینسلطنتپهلوی
اول است .یوسف اعتصامی که سال  ۱۲۵۴در تبریز
به دنیا آمده است خود البته فرزند رئیس کل دارایی
ایالت آذربایجان آن زمان یعنی ابراهیم اعتصامالملک
اس��ت .يوسف تا آخر حيات پدر مش��هور به اعتصام

دفتر بود و پس از فوت او ملقب به اعتصامالملک شد.
او دوران کودک��ي را تحت تربي��ت پدرش و معلمان
خصوصي به تحقيق مقدمات علوم پرداخت سپس
ادبيات فارس��ي ،عربي ،فقه ،اص��ول ،منطق ،کالم و
حکم��ت را بهخوبي فراگرفت و ب��ه زبانهاي ترکي
اسالمبولي ،فرانسه و عربي تسلط بينظيري پيدا کرد
بهحدي که او را در زمره بزرگترين نويسندگان مصر
و سوريه کنوني قرار داد .او سپس هنر خوشنويسي را
فراگرفت و در نوشتن خطهاي نسخ ،شکسته ،سياق
و نستعليق به استادي رسيد .اعتصامی در حدود سال
 ۱۲۷۰شمسی ،اولین چاپخانه حروفی تبریز را دایر
کرد تا در این زمینه هم جزو نخستینهای ایران لقب
گیرد .وي خيلي زود دريافت که بايد از ديوان استيفا
(دارايي) که دستيار پدرش بود فاصله بگيرد و تمام
وقت خود را صرف کار فرهنگي کند .از اين رو به همراه
محمدعلي تربيت ،سيدحسن تقيزاده و عبدالرحيم
طالبوفمجلهگنجينهفنونرادرتبريزدرسال1281
منتشر کردم و سفينه غواصه اثر ژول ورن که همان
 20هزار فرسنگ زير درياست را در شمارههاي پياپي
اين مجله ترجمه کرد.
او در دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی به ترتیب
بهعنوان نماین��ده مردم تبریز و ته��ران حاضر بود.
یوسف خان اعتصامی در  ۱۲۸۹مجله بهار را تأسیس

سنگ مزار اعتصامالملک در صحن اتابکي حضرت معصومه (س)

کرد و مدیریت آن را بهعهده داش��ت .اغلب مقاالت
این مجله نوش��ته یا ترجمه یوس��ف اعتصامی بود و
بخش وس��یعی به فرهنگ غرب اختصاص داشت.
به روای��ت ادوارد ب��راون مجله بهار «لحنی بس��یار
معاصر و اروپایی» داشت .مجله بهار نخستين تجربه
مجلهنويسي در تهران بود .اين نشريه حاوي قطعات
ادبي ،بيوگرافي شخصيتها و بهخصوص ترجمه آثار
نويسندگان کالس��يک بود .اعتصامالملک با انتشار
اين مجله ب��اارزش ،نحوه مجلهن��گاري را به جامعه
مطبوعاتي ايران آموخ��ت .وي داراي مکتبي در نثر
فارسي است و اگرچه نثر وي به محمدعلي فروغي و
طالبوف نميرسد اما داراي وجوه قابل توجه است و
آن وجه قابل تقليد بودن آن است .یوسف اعتصامی

نزدی��ک به  40جل��د کتاب ترجمه کردهاس��ت که
ترجمه فارسی تربیت نسوان قاسم امین ،کتاب اول
تیرهبختان ویکتور هوگو و خدعه و عشق فریدریش
شیلر از آن جمله هستند .از دیگر آثار او تفسیری به
عربی از اطواقالذهب ابوالقاسم محمود زمخشری و
فهرست کتابخانه مجلس است .او را برخی نخستین
کسی میدانند که ایرانیان را با زبان اسپرانتو آشنا کرد.
اعتصامی سال1304شمسی از سوي ارباب کيخسرو
ش��اهرخ ،بنيانگذار کتابخانه مجلس به مديريت آن
انتخاب ش��د و تا  11دي ماه 1316شمس��ی که دار
فاني را وداع گفت در اين سمت باقي ماند .تصویر باال
سنگ مزار وی را به همراه سنگ مزار دخترش پروین
درصحناتابکيحضرتمعصومه(س)نشانمیدهد.

