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بَ تٌاعب ُواى اهکاًی کهَ هها دس   . ًِایت خشعٌذم کَ با دّعت خیلی ػضیض، آقای دغیٌی دغٌیاس هخاطب ُغتن

سا ههشّس هیٌوهامین، یؼٌهی ایهي بهذاى هؼٌاعهت کهَ        " عیوای ؽهغٌاى "افغاًغتاى داسین، بِواى اًذاصٍ صفذۀ اًتشًیتی 

ُویي اکٌْى پشعؾی سا . ذیاساى ها دّس اص اهکاى ّ تصْس اعتداخل ؽذى دس ایي صفذَ، هذام الْقت بشای ُو

   َ بهَ آى وهْاد دُهن، ایهي دّعهتاى دیمهش ّ هغهیّلیي دیمهش          بایهذ  کَ ؽوا هطشح ًوْدٍ ایذ، اصاًل ایي ههي ًیغهتن که

، اهها هیتشعهن کهَ ًؾهْد دیمهش دّعهتاى ٌُهْص ایهي ًْؽهتَ سا          ُغتٌذ کَ اص هقام سعهوی خهْیؼ وهْاد اسامهَ ًوایٌهذ     

ّلی هي بٌا بش دّ دلیل خْد سا ًاگضیش داًغتن تا سقوی چٌذ دس سابطَ بَ هْضْع طشح ؽهذ  ؽهوا   . اؽٌذًخْاًذٍ ب

 : صًن

دّ وای، هي هخاطب قشاس گشفتَ ام، ّ دّ ایٌکَ؛ ادغهاط هیکهٌن عهْام ؽهوا      ییک ایٌکَ؛ دس ًاهۀ ؽوا یک       

ّسّد بَ اصل هغایل طشح  پیؼ اص یٌجا،ا. ًاؽی ؽذٍ اص گضاسؽی کَ چٌذ سّص پیؼ بَ ایي صفذَ فشعتادٍ بْدم

هیخْاُن بَ ػجض خْد هؼتشف ؽْم ّ آى ایٌکَ، با تأعف فاسعی هي، بِواى اًذاصٍ ای کَ بایهذ دسعهت   ؽذ  ؽوا، 

هفاُوَ ًواین ًیغت، ؽوا اص فِْای کالهن دس هی یابیذ کَ ووالتن تیت ّ پشاگٌذٍ اعت، بٌهاًا اص ُووهْ کهالم وغهتَ     

 هفِْهی بذعت آّسد؟ ّ گشیختَ چمًَْ هیتْاى

هي دس گضاسػ خْد خیلی کْؽیذم تها هطالهب سا ّضهادت دُهن ّلهی ُوهاى هؾهکل صبهاى ههادسی عهذ ساُهن                   

 پشعؼ ؽهوا  دس هْسد ای دغٌیاس اواصٍ بفشهایٌذ، هياگش آق. افادٍ ًواین ًتْاًن قشاس گشفت تا هطالب سا ّاضذتش

خْاٌُهذ   "وهْاد "کَ هغتقیوًا ارى پاعه  سعهوی داسًهذ،     اهیذ ّاسم دّعتاًی بشػکظ ّ ،کٌن "ابشاص ًظش" صشف

صیهشا ایؾهاى هغهیّلیت    سا هطالؼهَ هیٌوایٌهذ یها خیهش؟     " عهیوای ؽهغٌاى  "ًویذاًن آقای خْػ ًظهش پهاهیشصاد   . فشهْد

 .دُی بَ پشعؼ آقای دغٌیاس سا خْاٌُذ داؽت دسوَ یک پاع 

 7002؛ دس عههام گههشدمبههَ ػقههب بش ،هههاسّی دشفِههای  بخههاطش ّضههادت بیؾههتش یکبههاس دیمههش  اوههاصٍ دُیههذ       

هیالدی بشای اّلیي باس ّصاست هؼاسف اػالى ًوْد تا هتخصصیي صباى ُای عهْم سعهوی کؾهْس کهَ دس قهاًْى      

اعاعی اص ایي صبهاى ُها ًهام گشفتهَ ؽهذٍ اعهت، اگهش ػالقوٌهذ تهألیف کتهب دسعهی بهَ صبهاى ههادسی خهْیؼ باؽهٌذ،                 

بهذّػ داؽهت کهَ پهْم      "وِهاًی  باًهک "پهشّۀ  بهضسم هلهی سا    ي ّ وٍْ هالی ای. بْصاست هؼاسف هشاوؼَ ًوایٌذ

 .دس ایي ساٍ هصشف ًوْد سا ٌُمفتی

دس آى صهاى بٌذٍ تقشیبًا عَ هاٍ قبهل دس ّصاست هؼهاسف اص طشیهو یًْغهکْ دس سیاعهت پهالى اعهتخذام ؽهذٍ                

َ پالًمزاسی، هشاقبهت  بْدم ّ بٌا بش پظ هٌظش ًؾشاتی کَ داؽتن دس اهْس ًصاد تؼلیوی ّ کتب دسعی تْظیف ب

بهَ ایهي   دیهذسی  خهاى  اّلهیي بهاس دّعهتاى هها خهْػ ًظهش خهاى پهاهیش صاد ّ خیهش هذوهذ           اهها  . ّ اسصیابی ؽذٍ بهْدم 

ّ ؽاهل دپاستوٌت پاهیشی سیاعت ًصاد تؼلیوی ّصاست هؼاسف ؽذًذ، بؼذًا دّعت دیمش  هشاوؼَ کشدًذپشّۀٍ 

َ   اعاعهی  ّ فکش هیکٌن کهاس  پیْعت، ها، آقای خْػ ًظش خاى بیک صاد ًیض بَ صف ایي دّ تي اص عهام   ایهي ؽهؼب

 . بَ بؼذ ؽشّع ؽذ 7002

فقه  یماًهَ فشصهتی بهْد کهَ باًهک وِهاًی ّ دّلهت افغاًغهتاى دس          ایهي  هطلهب آًغهت کهَ     غشض اص تْضیخ       

پهالى گهزاسی    "تألیف ّ چاپ کتهب دسعهی  "اختیاس صباًِای عْم کؾْس قشاس دادٍ بْدًذ، ّ دس ایي پشّۀٍ صشف 

چهَ هیکهشد؟ آیها ایهي      یدپاستوٌهت صبهاى ؽهغٌاً   ، پظ دس ایي صهْست  ًَ تشبیۀ هؼلویي بشای صباًِای عْم بْد ؽذٍ

پشّۀٍ سا ًویپزیشف ّ ایي اهکاًات ًادس سا اص دعت هیذاد ّ یا آًشا پهیؼ هیبرهشد؟ ّ یها بفشههْد  ؽهوا اّم هؼلوهیي       

اص واًهب  . اسف کذام پالًی سّی دعت ًبْدهؼلویي اص واًب ّصاست هؼ يسا تشبیَ هیکشد؟ صیشا بشای تشبیۀ چٌی

 .دیمش ّصاست هؼاسف ُن صالدیت سد پشّۀٍ سا ًذاؽت

دس کابهل ّ یها دس بذخؾهاى بهشای تشبیهۀ هؼلوهیي صباًِهای پهاهیشی اص لذها            ،دیمش ها بذخؾاًی ُها  طشفاص        

ی، ّوهٍْ ٌُمفهت   ؽخصهی ُهیا اهکاًهاتی سا دس اختیهاس ًذاؽهتین، صیهشا ُهش پهشّۀٍ خصْصهًا دس ؽهشای  اههشّص           

باًک وِاًی دس دهو صباًِهای عهْم کهشدٍ بهْد بایهذ اص        کَ پظ بایذ ُویي ػٌایتی. هالی سا کاس داسد کَ ها ًذاؽتین

 .آى اعتفادٍ صْست هیمشفت کَ گشفت، ّ تا اهشّص ُن دپاستوٌت صباًِای پاهیشی با داؽتي دّ ًفش فؼام اعت

هتْعطَ ًام گهشفتن، ّ دس آًجها رکهش کهشدم کهَ دتهی کتابِهای         هي دس گضاسػ خْد اص کتابِای ؽغٌاًی دّس        

، دتهی  ًؾهذٍ اًهذ   ّلهی ُوهیي کتهاد ُها ٌُهْص چهاپ      . دّس  هتْعطَ ُن تألیف ؽذٍ ّ ُویي اکٌْى آههاد  چهاپ اعهت   

کتاد ُای دّس  ابتذامیهَ یؼٌهی اص صهٌف اّم تها صهٌف ؽؾهن ُهن چهاپ ًؾهذٍ اًهذ ّ اًتظهاس ًْبهت سا دس چاپخاًهَ              

 .َ ایٌکَ دس اختیاس ؽاگشداى قشاس گشفتَ باؽٌذ ّ تذسیظ ؽًْذچَ سعذ ب. هیکؾٌذ

بهْد، ّ بؼهذ اص ّسکؾهاپ     کتهاد ُها  هؼلویٌی کَ اص بذخؾاى دػْت ؽذٍ بْدًذ، صشف بخاطش آؽٌامی با ایهي         

دپاستوٌت صباًِهای پهاهیشی، یهک یهک فْتهْ کهاپی کتابِهای صهٌف ُفهتن، ُؾهتن ّ ًِهن سا دس اختیهاس              ؽؼ سّصٍ،

ي قشاس داد تا بَ هذل سفتَ، ایي کتابِها سا بها ؽهاگشداى ّ صهادب ًظهشاى هذهل دس هیهاى بمزاسًهذ، ّ         ُویي هؼلوی



ًظشیات هثبت ّ هٌفی سا دس هْسد تألیف ّ کیفیت کتابِا ووؼآّسی ًوْدٍ بَ دپاستوٌت صباًِای پاهیشی بفشعهتٌذ  

ّ  اگش ضشّس باؽذ تا بش هبٌای آى دس ایي کتاد ُا تغییشات ادتوالی کهَ ایهي کهاس دس صباًِهای     . سدٍ ؽهْد بْوهْد آ

 .اصبکی، بلْچی، ًْسعتاًی، پؾَ یی ّ غیشٍ ًیض صْست هیمیشد

دس ههْسد صبهاى    غهتاى هْضْع دیمشی کَ ؽوا بهَ آى اؽهاسٍ ًوهْدٍ ایهذ؛ هفاُوهَ ّ هؾهْسٍ بها دّعهتاى تاوک               

فؼههاًل ایههي یههک پههشّۀ   اص دیههذ بٌههذٍ، چهْى بههشای . ّادهذ ّاخههاًی، ؽههغٌاًی ّ اؽکاؽههوی هیههاى دّ طهشف آهههْ اعههت  

دس ایهي   .ًویتْاًهذ ؽهاهل دهام تاوکغهتاى ؽهْد     بٌهاًا  با بْدوۀ افغاًغتاى ّ کوک بشای افغاًغتاى اعت،  افغاًغتاًی،

 صیهادی ّ دتهی عهالِای    سا هیٌوایهذ  هْسد هشاّدٍ ُای بغیاس پیویذ  دپلْهاتیک ًیاص اعت ّ ایجاد صهاى طْالًی

هؼضلَ سا دس دذ خْد یؼٌی افغاًغهتاى دهل ًوهامین، کهاس کالًهی سا اًجهام دادٍ       اگش ها ػجالتًا بتْاًین . سا کاس داسد

گپ دّم ایٌکَ اص خیلهی صهاًهَ ُها بذیٌغهْ دّعهتاى پهاهیشی تاوکغهتاى هها، سّی صبهاى ُهای پهاهیشی خاصهتًا             . این

ن؟ کهَ ًکهشدٍ   صباى ؽغٌی کاس هیٌوایٌذ، آیا تا کٌْى بَ ها هشاوؼَ ًوْدٍ اًذ کَ صباى خْد سا چمًَْ اًکؾاف بذُی

دس بذخؾهاى ّ دّؽهٌبَ تاوکغهتاى دضهْس داؽهتٌذ، آیها        اص افغاًغتاى دتی دّعتاى پاهیشی سّؽٌفکش فشاّاًی. اًذ

بکذام تای آًِا الاقل هشاوؼَ ًوْدٍ بْدًذ ّ یا اص ایؾاى دس هْسد پشّۀ  خْیؼ دػْت ًوْدٍ بْدًذ؟ کَ ًَ ًوْدٍ 

 .بْدًذ

قشاس ًذاسین، ّلی اهکاًات تأهیي سابطَ با آًاى ّ اهکهاى بْدوهَ بیؾهتش    بِش دام، ها دس آى دذ تٌگ ًظشی        

، صیههشا پههشّۀ  ههها پههشّۀ     ّ ایههي عههفش سا دس پههیؼ بمیههشین    سا دس اختیههاس ًههذاسین کههَ بههاُن یکجهها اعههتفادٍ ًوههامین     

خصْصههی ًیغههت بلکههَ کههاهاًل یههک پههشّۀ  دّلتههی بهها کوههک بههیي الوللههی اعههت کههَ ًویتْاًههذ ؽههاهل دههام بههشادساى     

البتهَ ههها هیتههْاًین چٌههیي کاسُهای هؾههتشخ سا هیههاى خْدهههاى یؼٌهی بههیي بذخؾههی ُههای     .ههها قههشاس بمیههشد اىغهت تاوک

افغاًغتاى ّ تاوکغتاى تٌظین ًوهامین، کهَ دسیٌصهْست ًیشُّهای داخهل هذهل دس دّ بذخؾهاى ابتکهاس سا دس دعهت          

 . بمیشًذ تا هاُایی کَ دّس اص هذل قشاس داسین

، آیا ُویي اهشّص هتْوَ ُغتین کَ ها دس صبهاى فاسعهی دسی خهْد، بها دّعهتاى      گزؽتَ اص ایي ُوَ هؾکالت       

داسین؟ با ّصفی کَ یک صبهاى بغهیاس صًهذٍ بها تهاسی  بغهیاس دسخؾهاى ّ         ی چقذس دسد عشُاییغتاًایشاًی ّ تاوک

ّ " فاسعههی"دس اختیههاس هاعههت، ّلههی ُههش سّص تْعهه  خههْد ههها بههش هؾههکالت ههها افههضّدٍ هیؾههْد، ههها ًههَ   ،طههْالًی

سا قبْم داسًهذ، ّ بهشادسا ایشاًهی هها ُهن      " فاسعی"ّ " دسی"ها ًَ  غتاًیسا قبْم داسین، دّعتاى تاوک" اوکیت"

ٌی صبههاى ُههای صباًِههای ههها ًیغههت؟ ُوههیي اکٌههْى ؽههغ آیهها ایههي یههک تجشبههۀ خیلههی تلهه   . سا" تههاوکی"ّ " دسی"ًههَ 

ّلهی هها اکٌهْى ُهن     . هیمْیٌهذ " پهاهیشی صباى "، آًِا سا اعتؼوام ًویکٌٌذ "صباى ؽغٌاًی" ّاۀ  تاوکغتاى، ُیا گاٍ

دس ػهیي   .هیمهْمین " صباى اؽکاؽوی"ّ " صباى ّاخاًی"، "صباى ؽغٌی" داسین،" پاهیشی"کَ دپاستوٌت  با ّصفی

ّ " عهشیلیک "صهاى دس تاوکغتاى، ؽهغٌاًی سا بهَ دهشّف     هها دس ایٌجها قهشاس اعهت بهَ دهشّف دسی،        هیٌْیغهٌذ، 

 . ػشبی، پؾتْ ّ عٌذی بٌْیغین

 َجاعت کَ چمًَْ الفبامی سا بایذ اًتخاد ًوْد ّ اعتخشاج کشد، ّ دس ایهي هیهاى تْافهو چمًْه    ٌظ عْام ایپ       

دسهیاى خهْد بشعهش عهَ چِهاس دهشف وهْس ًوهی آمهین، پهظ آیها بها             ، دس افغاًغتاى،بْوْد خْاُذ آهذ؟ ها دس ایٌجا

 اُین سعیذ؟ هي چَ هیذاًن؟بشعش دشف ُای ُؾتاد عالۀ عشیلیک بَ تْافو خْ (پاهیشی ُا) ُا غتاًیتاوک

دس ّاقؼیت، دس ایٌجا سّی تأعیظ ًؾشیۀ ُفتَ ّاس یا هاُاًَ کذام هؾهکلی اص لذها  عیاعهی،    ! آقای دغٌیاس       

ههي ّقتهی کهَ کتهاد صهٌف ُفهتن       . هؾکل اهالمی اعت ًماسؽی ّ ها هؾکل قاًًْی ّ سعوی ّوْد ًذاسد، هؾکل

، چههْى هتصههذی ّ یهها ُوکههاس  ى دس اهههالی بٌههذٍ تغییههش آّسد دسعههی سا تههألیف ًوههْدم، ُههضاس بههاس خههْػ ًظههش خهها  

ههي ُهن دشفهی بهش صبهاى ًیهاّسدم، ُوهیي اکٌهْى خیهش هذوهذ خهاى بها              یکی دپاستوٌهت بهْد ّ صهالدیت داؽهت،    تخٌ

، ّ عایش دّعتاى ایٌجها ًیهض بها دیمهش     ًصاد تؼلیوی ّصاست هؼاسف قطغ سابطَ ًوْدٍ اعت" پاهیشی"دپاستوٌت 

سا بوالًذ، چَ کغی ًْؽتَ کٌذ ّ چَ کغی بخْاًهذ؟ ایهي   " ًؾشیَ"پظ چَ کغی . غتٌذهؼضلَ ُا دعت بمشیباى ُ

ّ    فقه  ! باُن اختالفات ؽخصهی داسًهذ، ًخیهش   ها بذاى هؼٌی ًیغت کَ دّعتاى  بهَ تفهاُن ًوهی     ّدهذت ًظهش ًذاسًهذ 

 .َ ًوایذسا بَ اًؼطاف پزیشی تشبی ص علی ُای واًاًَ کاس بمیشد ّ ُوۀ هاسعٌذ، پذسی ُن ّوْد ًذاسد کَ ا

. ایهذ کهَ بهَ ؽهغٌاًی بٌْیغهین تها ؽهوا بخْاًیهذ         عهفاسػ دادٍ دکتش صادب پیکاس ّ بٌذٍ  بَؽوا ! ّ دشف آخش       

بشاعهتی  . خْد سا خْاًهذٍ ًتهْاًن، پهظ ؽهوا چمًْهَ خطهن سا خْاُیهذ خْاًهذ         خْدم خ  هي پاع  هي ایٌغت؛ ّقتی

ّ بؼهذ بهش هبٌهای    ّ اههالی ّادهذی سا بْوهْد بیهاّسین     ُن، هي عالِای عام دس اًتظاس بْدم تا اگش بتْاًین دشّف 

َ  عهام ي چیضی سا بذعت ًیهاّسدم ّ ًهاگضیش   خْد سا تذّیي ًواین، عالِا گزؽت ّلی ه" ٌیفشٌُگ ؽغ"آى    گزؽهت

 .ذٍ امیپیواًّ خشیطَ ُا ّ دس الی دّعیَ ُا  با اعتفادٍ اص بیکاسی ُای طْالًی آًشا ًْؽتن

. ایؾاى صباًؾٌاط ُغتٌذ، ّ دس صباى هادسی ُن دعهت دساص داسًهذ  . اص ایي اعت اها دشف آقای پیکاس، وذا       

هها ّ  "هي ُن خهْاُؼ خهْد سا بها دسخْاعهت ؽهوا تهْدم ًوهْدٍ اص ایؾهاى هیخهْاُین تها هْضهْع واًاًهَ ای بهشای              

 بَ ؽغٌی بٌْیغٌذ ّ بؼذ آیا ها ّ ؽوا خْاُین تْاًغت آًشا تشووَ کٌین یا خیش؟" ؽوا

        

 !سّص ؽوا ّ عایش دّعتاى خْػ باد! ٌیاسآقای دغ
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