به ًام آًکه فزصت داد ها را
سخي سزدبیز
تزبیت هعلن در ایزاى :افتخار به کذام گذشته؟ اهیذ به کذام آیٌذه؟
ایشانیان تش این تاوسنذ که داسای گزشته ای پشسونق دس وقهصع ػ قس ندقتبذ تقا کقذا شقا ض
میتهان چبین ادػایی سا اسصیاتی کشد؟ یکقی اص شقا ضنقای انییقی یقد پذیقذع دس ویقا
اجتیاػی« ،اسصش آن دس صنذگی مشد » و«استیشاس آن دس صمان» اسی مبظقهس اص اسصشقیبذی دس
ویا

اجتیاػی آن اسی که ػامه مشد دس صمانی که ته آن افتخاس میشهد ،ته آن پذیذع تهقا دادع

تاشبذ و آن پذیذع و امهس مشتهط ته آن سا ،قذس شبا ته تاشبذ مبظهس اص استیشاس ،آن اسی که آن
پذیذع دس ویا

اجتیاػی تش دوش و دسی مشد  ،استیشاس ویا

یافته و تا نش ندییی مخقاف،،

اص جای ته دس نشذع تاشذ
یکی اص این افتخاسا

وهصع ػ س ،ػبایی ایشانیان تقه نهادنقای ػ قس اسقی کقه نیقهد آن سا

وجهد «دانشگاع جبذی شاپهس» ق یذاد میکببذ گفته میشهد که دس صمان فؼافیقی نهقاد مقزکهس،
داسای شکهع و ػظیی و قات یی و اثش فشاوان تهدع اسی نیچبین اسی «نظامیهنقای سقثضواس و
نیشاتهس» تش ی تش این تاوسنذ که «ستغ سشیذی» نیقض داسای چبقین اسصش و اػتثقاسی اسقی دس
ایبکه وهصع ػ ییه اطفهان دس صمان طفهیه ته ػبهان ید نهاد مهثش اجتیاػی ػیل کقشدع اسقی،
کیتش تشدیذ میشهد اما این نهادنای ػ س دس ایشان ،چگهنه تشکیل شذع و تا چه صمان اسقتیشاس
ویا

دادعانذ؟
تأسیس نش ید اص این نهادنا سا میتهان تا تظییس ید واکس یا یقد س دق ه وکقهمتی دس

پیهنذ دیذ تا آن واکس تش مدبذ قذس
چهن اص طذس قذس
ایشان ،ته پشتهانه قذس

تهدع اسی ،آن نهاد ػ یی نیقض چشایقی سوشقن داشقته و

فشود آمذع ،نهاد ػ یی نیض تیسون شذع اسقی یؼبقی چبقین تقهدع کقه دس
وکهمی طاوة نهاد ػ یی تهدعایس و نش گقاع واکیقان تقذان ػبایقی

نذاشتهانذ ،اص ػ س و ػافس دس ویا

اجتیاػی ثشی نثهدع اسی شایذ تتهان نشانهنایی اص چبین

تاوس و ػی ی سا امشوص نیض دس ویا

اجتیاػی مشانذع کشد یؼبی نیچبقان دس فشنبقع ػیقهمی

فظ بامه مطافؼا

تشنامه دسسی ،شیاسع  ،05سال سیضدنس ،پاییض 7931

چبین تاوسی داسای قذس

اسی که چشس ته دستان و افؼال واکیان میدوصیس تا تیایبذ و کقاسی

دس وهصع ػ س تکببذ
نهاد ػ س دس ایشان ،اص جی ه نیاصنای ویا

اجتیاػی نثهدع و افثته امشوص نس نیچبان نیدی

نهاد ػ س ته مانبذ ید تضیین یا کاس تیواطل طاوثان قذس

ق یذاد شقذع اسقی و تقا ترییقش و

سویکاسآمذن وکهمینای جذیذ ،ته سثة انتداب نهاد ػ س ته انذان پیشقین ،تدقاط آن نیقض
نیچهن انذانش تشچیذع شذع اسی اطهالً ،نهاد ػ س اص آن م ی و دس دستان م ی قشاس نذاشته
اسی این ویژگی نهاد ػ س دس ایشان ،آن سا ته پاسعای اص تن وکهمی تثذیل کشدع اسقی چبقین
تظهسی اص نهاد ػ س ،تیتؼ قی م ی سا دس پی داشته؛ ته گهنهای که م ی ندثی ته تهد و نثهد آن
«تیتفاوتی» ا تیاس کشدع اسی
اص این مبظش ،تاسیخ نشان میدنذ که نهاد ػ س تا وضهس واکیان هب پذیذ آمقذع و ققه
گشفته اسی هاجه نظا افی د ته تأسیس نظامیهنقا پشدا قی و تقا او تقش سقشیش ققذس

تقهد،

نظامیهنا نس قذستیبذ ػیل میکشدنذ و تا نثهد او ،آنها نیض اص سون افتادنذ و کدی تقشای اویقای
آنها اقذا نکشد هاجه سشیذافذین فضل اهلل نیض ته تأسیس ستغ سشقیذی اققذا کقشد و تقا نثقهد
قذس

پشتیثانی ایشان ،آنها نیض ته ناتهدی گشاییذنذ میشاث امیشکثیش دس داساففبهن نیقض تقا نیقین

سشنهشی نیشاع تهدع اسی این اسی که مقا امقشوص داسای یقد نهقاد ػ یقی نیانبقذ آنچقه دس
انگ دتان و فشانده و سوسیه و آمشیکا شانذیس ،نیدتیس وتی دس جهان اسقم نیقض شقانذ تققای
طهالنی مذ

«االصنش» دس مظش ندتیس اما چبان وضؼیتی سا تشای نهادنای پشسون تشی دس ایقشان

نییتیبیس ػ ی این سا میتهان دس «فقش استثاط» و «فقش تؼ » جدتجه کشد یؼبقی نهقاد ػ قس دس
ایشان دس استثاط تا مشد شکل نگشفته اسی و مشد ندثی ته آن اوداس تؼ

نییکببقذ ایبکقه

طاوة نهاد ػ س ،واکیان ق یذاد شذعانذ ،ػامل اط ی استیشاسنیافتن این نهاد اسی وتی وقتی
تا اشخاص ػافس نیض مهاجه ندتیس ،نیچبان پای وکهمی و قذس
ایشان ،ساصنذع و تهفیذکببذع قذس

دسمیان اسی ػ س دس تاسیخ

نثهدع اسی؛ ت که دس واشیه امن واطقل اص ققذس  ،استقضا

کشدع اسی
نیین وضؼیی دس تشتیی مؼ س نس جاسی اسی داسافیؼ یین که تا دستهس و تهاف واکیقان
قاجاس دس سال  7931دس ایشان تأسیس شذ ،اص نیان اتتذا دس دامان واکییقی ػیقل کقشد یؼبقی
امشی وکهمتی که تا اسادع وکهمی می تهاندی فقشاص و فقشود یاتقذ چبقین نیقض شقذ تقا ترییقش
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سخن سشدتیش

وکهمی قاجاس و تشکیل وکهمی په هی« ،مؼ س» داسای سسافتی اساسی دس تهسقؼه «تجقذد» و
پیشثشد «تشقی» شذ این نقش مؼ یان یا این انتظقاس اص مؼ یقان ،سقثة شقذ تقا تقشای تشتیقی و
وشمی آنان ،تظیییاتی متفاو

اتخار گشدد گشچه سضاشاع دس این استثاط ته تؼطی ی تیا ػیقاس

تشتیی مؼ س وکهمی پیشین فشمان نذاد ،اما ته دگشگهنی آن تشای کید ته تحق انذاف مقهسد
نظش اقذا کشد
دس طی دوسع واکییی په هی ،تشتیی مؼ س دس دو وشکی یا سویکشد ته طقهس جقذی دنثقال
شذ :سویکشد تشتیی مؼ س دانشگانی و سویکشد تشتیی مؼ س مذسسهای دس وشکی تشتیی مؼ قس
دانشگانی ،که تبیانگزاسی تشتیی مؼ س دس آن تدتش تهدع اسی ،قهاػذ مذاسس ػافیقه تقش تشتیقی
مؼ س واکس تهد و تؼذا دانشگانها محل اجشای آن شذنذ این تشتیی مؼ س که اص اتتذا تش سقطه
تاالتش مؼ یی تیشکض داشته اسی ،هد سا ته طهس جذی پایتبذ قهاػذ آمهصش ػافی داندته و تقه
آن افتخاس کشدع اسی دس وشکی تشتیی مؼ س مذسسهای ،نهػی نظا تشتیی نیشوی اندانی پذیقذ
آمذ که ته شیهع اسفبجی تتهانذ ته نیاصنای متریقش آمقهصش و پقشوسش پاسقخ گهیقذ و افثتقه تقه
مهاصین آمهصش ػافی هد سا گشفتاس نکبذ تشتیی مؼ س تحی این سویکقشد ،تقه طقهس سقبتی دس
دامان «آمهصش و پشوسش» فؼافیی کشدع اسی و اطهال هد سا داسای طمویی تیشقتشی تقشای
تشتیی مؼ س تشای ػیبل میداندته اسی
طی سافهای شکلگیشی نظا نای دوگانه تشتیی مؼ س دس ایشان ،نه په قهی تقه دسقتاوسدنای
تشتیی مؼ س قاجاس تهجه کشد ونه جیههسی اسممی ته دستاوسدنای تشتیی مؼ قس په قهی اگقش
نثهد افضا اجتیاػی تشای تهسؼه نظا آمهصشی ،شایذ کافثذ آنها نیض استیشاس ویقا

نیقیداشقی

دس این مهضهع مهس اجتیاػی ،وتی استیشاس «نا » نس دیذع نییشهد! تا چقه سسقذ تقه اسقتیشاس
تجشته! وقتی انقمب اسممی دس ایشان ته پیشوصی سسیذ و نظا مقذس جیههسی اسممی مدقتقش
شذ ،دس اوفین فشمان آمهصشی دومین سئیس جیههس ،تؼطی ی تیامی مشاکضی که تقه کقاس تشتیقی
مؼ س مشرهل تهدنذ ،مطش گشدیذ و این مشاکض تؼطیل شذنذ سپس ته سثة نیاص اجتیاػی تشای
تامین مؼ س مهسداتی تاصع تاسیس شذنذ که نا جذیذی تقش آنهقا نهقادع شقذ :تشتیقی مؼ قس؛ و
انتظاسا

تاصعای اص آنها مطش گشدیذ

این واقؼیی که جامؼه ایشان تا نثهد استیشاس دس نهادنای وهصع ػ س ،اص تجشته انثاشقتی آنهقا
نس محشو تهدع ،واقؼیتی اسی که تا جدتجهی دس تاسیخ ،ته وضقه آشقکاس مقیشقهد نیقین
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ػبظش اساسی و ظیظه تاسص فؼافیینای وهصع ػ س دس وهصع تشتیی مؼ س نقس جشیقان داشقته
اسی که «افتخاس ته گزشته» دس این وهصع سا ،تا تشدیذ مهاجه میکبذ این مهضهع افثته مشتهط ته
قضاوتی اسی تش تبیاد استیشاس؛ چشا که اگش ممک اسصیاتی سا «ترییش» قشاس دنیس ،آنگقاع آنچقه دس
این گزشته مییاتیس نیه اص نهع افتخاس اسی ممک استیشاس اص آن جهی داسای اسصش اسی کقه
میتهانذ «انثاشی تجشته» سا میکن ساصد و این دستاوسد اسی که صمیبهساص «اػتمء» میشهد تقا
تاسیس تبیادنای جذیذ ،گشچه امکان نهآوسی مهیاسی ،اما نیقیتقهان دس آن فشطقینقای الص
تشای تهثهد و اطم سا فشانس آوسد تشتیی مؼ س دس ایشان ،تا کبهن اص تجشتقه گزشقته قهد تقه
طهس جذی و ػیی تهشعمبذ نکشدع اسی نش وکهمی ،آن سا اص نه سا ته اسی این «نهسا تن»
وُدبی اسی که وکهمینا ته ایذع هیش تذان پشدا تهانذ و ػیثی اسقی کقه تجشتقه قث قی سا
نادیذع انگاشتهانذ
اکبهن ما میتهانیس تا سبی فشنبع ػیهمی هد ،ته ساتقه تشتیی مؼ س دس ایشان نظش کبقیس و
هد سا میشاثداس آن تذانیس و تش این میشاثداسی هد تثافیس؛ نشچبقذ کقه دس تهقشعگیقشی اص آن
تجشته تدی کسکاسیس تاوجهداین ،وظیفه ػقمنی آن اسقی کقه اکبقهن ایقن میقشاث سا دس آییبقه
پژونشنای ػ یی ته تظهیش تکشیس و هیش سا دس آییبه دیگقشی ،تثیبقیس فظق بامه مطافؼقا
تشنامه دسسی ،سال طذ تاسیس «داسافیؼ یین» دس ایشان سا تهانه کشد تا چبین فشطقتی سا تقشای
پژونشگشان ػشطه تشتیی مؼ س فشانس آوسد و ید شیاسع سا ته پاس ذما

یشانذیشان تاسیخ

تشتیی مؼ س که نیّی هد سا مظشوف تأسیس و وفظ ایقن نهقاد اسصشقیبذ ویقا

اجتیقاػی

کشدعانذ ،ته تشسسی میشاث آنان ا تظاص دادع اسی امیذ داسیس که این ػیل کهچد دس نهضی
تضسگ فؼافیینای پژونشی وهصع تشتیی مؼ س ایشان ،تتهانذ گامی دس ذمی اتخقار تظقیییاتی
تاشذ که تشتیی مؼ س سا ته ػبهان «دُسّ یکتای» م ی ،دس قذمی تقه نظقا تشتیتقی ایقشان تؼقافی
تخشذ؛ ته قهل وافظ:
پشتققه

تاصپشسققیذ ققذا سا کققه تققه پشوانققه کیدققی

دوفققی طققحثی آن شققیغ سققؼاد

میدنذ نش کدش افدقهنی و مؼ قه نشقذ

کققه دل نققاصک او مایققل افدققانه کیدققی

یا سب آن شقانهش مقاع سز صنقشع جثقین

دُسّ یکتای کقه و گقهنش یقد دانقه کیدقی
ًعوتاهلل هوسیپور
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