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 1سیدجواد طاهایی

 چكيده  

عکس، ب ار  ب ه امک ان    ر(، اما ب  1366، نیست )پهلوانگفت بیاموزیم که مطلق ممکن  جان الک می

امک ان   ،مختلف همیشه د  فرهنگ ر تا یخ ایران جا ی بوده اس ت  د  ای ن ملا  ه    یمطلقْ به انحا

ش ود ر   بودن یا ایرانیت ر نیرری تا یخی استمرا  ت ا یخ ای ران تیری ف م ی     ار یه ایرانیه مطلق، هست

سیاس ت اس ت    ه آغ ازین ایرانی ت د  عر     ه ی هم ین هس ت  فراتر آنکه، انلالب اسالمی بلوغ نه ای 

 از انتلال محتوای ا لی تا یخ ایران به زمان حال   است ، عبا ت 57اساس، جمهو ی انلالب  براین

ای رجود  ار یهه ادرا  تکوین ایران، ا ل نخستین یا هسته این پرسش ا لی ماست که آیا د  هم

تبلو  نهایی آن بوده باشند؟ فرضیه آن است که ب ا  داشته که همه تحوالت ر تجربیات د خدمت 

تا یخِ )د  مینای نهایت ممک ن ت ا یخ( ای ران، تمای ل     ه شود که فلسف انلالب اسالمی آشکا  می

دیگ ر، هس ته آغ ازین     عبا ت به  در تی ملدس ر قد تمند است تأسیساتصال به مطلق ازطریق 

ده اس ت ک ه رب رخالر گ رایش فک ری      تشکیل اجتماع ایرانی یک تمایل فکری ر  رحی فزاین

گوید اتصال قومی یا نزدیکی جمیی ب ه مطل ق ر الج رم امک ان      های دیگر[ می بسیا ی از ملت

، به هیئ ت  ناز ساخت مطلق ایران  ا فراتره اتصال سیاسی به آن، امری شدنی ر ممکن است  اید

 در ت، د آر ده است   تأسیساجتماع میطور به  یا «اجتماع سیاسی»

راسطه ش هود   گیرد بی کوشد آنچه د برابر آگاهی ر ذهن قرا  می تحلیق پدیدا شناختی می  رش

که تا یخ ایران ب ه نهای ت تکام ل خ ود     تنها زمانی ملا ه این د ک بنیادین است که ه د  یافتشو

ش ود    داش تن آن قاب ل د ک م ی     سیده ر تجلی عمومی یافته باشد، فلسفه یا د یل غایی رجود

ناچا  مؤخر بر تحو ی سراس ری ر نه ایی   ه یگر، یک د ک سراسری ر نهایی از ایران، بتیبیر د به

 نتواند بود   57) خداد( خواهد بود که آن  ا د  افق دید ما قرا  دهد ر چنین تحو ی جز انلالب 

                                                                                                                                        
 (tahaee126@gmail.com. دكتراي علوم سياسي دانشگاه تهران )1
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مطلق، دازاین ایرانی، هسته نرم تا یخ ای ران، هه و  اگزیس تانس، فلس فه     ه اید واژگان كلیدي:

 یران، توسیه ایران انلالب ا
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 مقدمه 

وجود تمایالت پژوهشي قووي  هووو     ایران بيشتر در ناخودآگاه و عواطف ما جاي دارد و با
موضوع شواخت عقلي قرار نگرفته است؛ شواختي كه چون مبوایي است  ضروري است. اموا  

توهوا  هرنوع شواخت عقلي یا فلسفي ا  ایران  شواخت كليوت  تواری ي ایوران اسوت و كليوت      
شود كوه   قابل شواخت است. روشن است كه هرچيز موقعي درک مي  كه متعين شود ماني 

شوود شوواخت فلسوفي مجتوا       روسوت كوه عمومواف گفتوه موي      در دسترس قرار گيرد. ا همين
 انقالب است. 

ناچوار   گيریم كوه بوه   قبل ا  هر پژوهشي براي شواخت ایران  ما دربرابر دوراهي قرار مي
گيري و تکوین ایران بر اصوو    باید یکي را مبوا قرار دهيم و دیگري را واگذاریم: آیا شکل

تور  اببتوه اوبوي     عدد استوار بوده است یا فقط بر یک اصل ن ستين؟ دیدگاه رایو  ن ستين مت
هوا پيراموون تواری  و هویوت ایوران بووده        همه پوژوه  ه است كه تاكوون هم مبوا و هم نتيج

موقتواف فور     .عکس اسوت اب( بو 29-30 :1390ارسطو  است؛ اما استدال  ما ملهم ا  ارسطو )
كويم اصو  ن ستين متعددي در تشکيل ایران وجود دارند و اصل ن ستيوي وجود ندارد.  مي

یوا   1انود  اما اگر اصو  ن ستين متعددي وجود داشته باشود  آنها یا با هم ارتباط دارند و موظم
نهوا  هواي آ  پوس نتوای  و دنبابوه     اگور آن اصوو  نواموظم باشوود     2ارتباطوود و نواموظم.   با هم بي
اسوت و   3صورت  ایرانْ ایران نيست بلکه سراسر آشفتگي و نابساماني تر است و دراین ناموظم
دیگور  اگور آن    ا سووي  . یرا موضوع فهم  نظم و هماهوگي اسوت  .رو قابل فهم نيست ا این

علتوي بيرونوي. اگور    ه وسويل  هاند یا بو  خودشان نظم یافتهوسيله  بهاصو  ن ستينْ موظم باشود  یا 
اش را علتوي بيرونوي    علتي بيروني نظم یافته  پس  چون نظم در اصو  ن ستينوسيله  بهن ایرا

همان علت بيروني و فاقد هستي مستقل است. ه به آن داده  بوابراین  ایران واقعيتي تابع و ادام
اند  چيز مشتركي وجود دارد كه آنها را بوه هوم    یافته خودشان نظموسيله  بهاما اگر آن اصو  

                                                                                                                                        
1. Ordered 
2. Disordered 

3. Chaos 
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 و آن چيز اصل ن ستين است؛ اصل ن ستين تکوین ایران.  دهد ميد پيون
توانود   براساس این استدال  عقلوي  ایوران )تواری  آن و هموه نتوای  و متعلقوات ( نموي       

ا  ابتودا    ن ستين نباشد. پس كل تاری  و هستي ایرانه مجصو  و دستاورد یک اصل یا هست
سووو   سووتين بوووده اسووت. امووا ا آن توواكوون  عبووارت ا  صوويرورت تکوواملي همووان اصوول ن  

چيزگوویي یوا دانو      پایان و به همه هاي توصيفي بي به پژوه « اصو  ن ستين متعدد»فر 
گفوت بسويارآموختن    شود. گویي ارسطو در بيان همين مشوکل بوود كوه موي      یاده موتهي مي

ه بووه اسووارت در چوبوور « اصووو  ن سووتين متعوودد »هوواي بسوويار اسووت.   سوورآزا  سووردرگمي
انجامد؛ بوه نجووي كوه     گيري مي نتيجهه ها  به عدم وحدت شواخت و به ضعف قو گوناگوني

مثالف در تعریف چيستي هویت ایراني ناچاریم همچون هموایون كاتو یوان بگوویيم ا  بجوا      
« اصو  ن ستين متعودد »تاری ي  ایران چيزي است ناشي ا  چيزهاي م تلف. بوابراین فر  

ودن  زيرراهگشا و زيرمفيد نيز هسوت. اموا مسو له مهوم آن     ب و زيرموطقي عالوه بر زيرمستد  
تاری  ایوران را ممکون   ه هم به توهایي  شواخت فلسفي ایران یا فلسف« اصل ن ستين»است كه 

با  هم بزوماف چوين شوواختي    حتي اگر به كما  تاری ي خود برسد  سا د. اصل ن ستين نمي
است كوه شوواخت عقلوي    « اصل ن ستين»یافتن  بلکه با تبلور و عيويت  نهد را در دسترس نمي
ماه كاملْ بارداري كوافي نيسوت  بلکوه عوالوه بور       9شود. در مثل  گذراندن  ایران ممکن مي

كلي  هرچيوز بایود در دسوترس    طوور  بوه رسيدن نيز صورت گيورد.   وجود آن  باید  ای  و به
 قرار گيرد و متعين گردد تا قابل شواخت شود.  

شوود كوه    تاری  ایران فقط هوگامي قابول درک موي  ه ت كه فلسفالجرم باید نتيجه گرف
آن   ایو  و والدت پراهميتوي صوورت گيورد     « هستيه هست»پس ا  اكما  اصل ن ستين یا 
اش به متفکر عرضه شود و گویاي  اش یا تاری  ایران در نهایت كه طي آن  ایران در تماميت

تعبيوري    آن باشد كه اصل ن ستينِ مکوّنِ ایران  به نهایت ممکن خود پيوند خورده است. به
تجو  سراسري و نهایي و انجواميوي     مؤخر برناچار بهیک درک سراسري و نهایي ا  ایران  

 خواهد بود كه كليت آن را در افق دید ما قرار دهد. 
گشواید. ایون    دانایي دیرهوگوام بوا  موي   ه در همين معواست قو  مشهور هگلي كه پرند

شوود. عمومواف هوم گفتوه شوده       تجربه ممکون موي  ه بدان معواست كه استدال  در انتهاي پروس
هواي بويوادین پوس ا  وقووع      سوفي یوا رسويدن بوه شوواخت     است كه طرح تفکورات جوامع فل  

شود؛ ایوکه تفکر فلسفي مجتوا  ههوور انقوالب     تجوالت سياسي و اجتماعي بزرگ آزا  مي 
 است.  
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مطووابق بووا بجوو  فوووا  درک مووا ا  فلسووفه توواری  نيووز متکووي بوور تعریفووي ا  موووریس  
یک فلسوفه تواری    » :گوید مربوپونتي  فيلسوفي ا  سوت فرانسوي پدیدارشواسي است كه مي

هوا  مووافع و    هاي افراد  ماجراها  ایوده  سادگي عبارت ا  كوارهم قرارگرفتن وقایع  تصميم هب
سووي یوک وضوعيت برتور حركوت       نهادها نيست  بلکه كليتي است كه بالتأخير و پيوسته به

ن (. درواقوع ایو  Aron, 1962, 142-143« )ب شد كود؛ وضعيتي كه در نهایت به كل معوا مي مي
 كود.   كليت آزا ین همان چيزي است كه ارسطو به اصل ن ستين تعبير مي

اساس  دربرابر این پرس  كه ایران چيست یا ایراني كيست]پرسشي درخصوو    براین
شواخت ایران[؟ پاس  آن نيست كه بگویيم ایران اكوون چه هست یوا در گذشوته چوه بووده      

موا دوسوت داریوم    ه گونوه كوه همو    به همان 1باشد؛تواند  ایران نهایتاف چه ميبلکه این است كه 
توانيم باشيم مورد ار یابي و درک قرار گيریم  نه براساس آنچوه   براساس آنچه در آیوده مي

 ایم.  كه اكوون هستيم یا در گذشته بوده
ترتيب روشن است: آن اصل ن ستيوي كه بوا به ضورورت عقلوي  ا     پرس  اصلي بدین
كشور درخدمت تبلوور نهوایي آن بووده  چيسوت؟     ه تجوالت گذشتابتداي تاری  ایران همه 

و جمهووري   57االذهاني و معقو  سا یم كه با انقالب  كوشيم این گمانه را بين درپاس   مي
 تأسويس تر  شووا اتصوا  بوه مطلوق ا طریوق       شود كه تمایل و درست بالفصل آن آشکارمي

تواری  ایوران و   ه یابوود  تکووین ه سوت دوبتي مقدس و قدرتمود  اصل ن ستين تکوین ایران یا ه
تاری  ایران است. به عبارت دیگور  اراده  ه بوابراین نهایت ممکن تاری  ایران و بوابراین فلسف

گسترش امر مقدس بر بسيط  مين در قابب یک دوبت قدرتمود  احتمواالف ا  آزوا  پيوامبري    
« دبيول  نودگي در ایوران   »و « دبيول  نودگي ایوران   »تاری  ایران یا ه  رتشت به این سو  فلسف

 است.  
 3فکوري )برسواخته( نيسوت بلکوه یوک داده      2تاری  ایران  یک ساختهه این معوا ا  فلسف

رو  انکشوا  ا هموين  ه شوود و كلمو   عيوي است كه در آن چيزي پوهان  كشف و آشکار موي 

                                                                                                                                        
توانود   گفت موظور ما ا  طرح سؤا  انسان چيست؟ این است كه انسان چوه موي   . مشابه این  گرامشي نيز مي1

كرد كه در بج   ( یک رومانتيک آبماني نقل مي1801-1772بشود؟ او همچوين ا  قو  فریدری  نوابيس )
حضوري ندارد. )نک: فرهوگ نيز مس له مهم  آشواشدن با خویشتن برتر خود است كه در  مان حا  چودان 

رودي  تهوران: انتشوارات پوژواک      آنتونيو گرامشي  درباره فرهوگ و آمو ش  ترجمه ر. آروین و م. سور  
1358 :5  17-18 .) 

2. made, construct 

3. given, datum 
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داشوتن یوا    عيوي است كوه ا  تواری   ه رو یک داد تاری  فوا ا آنه برگزیده شده است. فلسف
سوادگي  چوون ایوران تواری  دارد پوس       هشود. به عبارت دیگر  ب ایران نتيجه مي مودي ری تا

داشتن یک چيز یا هر چيز  در خود فر  و مفهوومي    یرا تاری   تاری  هم دارده حتماف فلسف
گوویيم[ و هموين خوود دو     ا  پيوستگي و انسجام آن چيز را هم دارد ]كه بدان هویت نيز مي

داستان نيست  یورا هرچيوز   ه رساند: یکتایي آن چيز و استمرار آن چيز. اما این هم معوا را مي
واجود آن اسوت  تجووالت تواری  خوود را تجربوه       درپرتو امکاناتي كوه درون خوود دارد و   

سپرد. این یعووي حركوت    تواند باشد  ره مي سوي آنچه كه نهایتاف مي كود و با این تجربه به مي
. ایوران  1داشتن ایران  همزموان یعووي تصودیق ایوکوه      ا  هرفيت به فعليت. پس  تصورِ تاری 

حوا     بوه نهوایتي دارد. درایون    . ایون كليوت رو  2كليت  نوده یوا تماميوت مانودگاري دارد و     
مجدداف  پرس  مركزي آن است كوه آن چيوز یکتوا و مسوتمر كوه ا  هرفيوت درونوي خوود         

كود  آن نهایت ممکن تاری  ایران  چيسوت؟ در یوک    اش حركت مي سوي فعليت بيروني به
 تاری  ایران چيست؟  ه كالم  فلسف

سووت كووه در آن طووي هوواي مووورد اجموواع( اسووتوار ا مفوورو  )یووا پووذیره 10فرضوويه بوور
وحدت ایران آزوا  و  ه رسيم. این مفروضات ا  اید اي موطقي  ا  یکي به دیگري مي  نجيره

طورح فرضويه را فوراهم    ه هوا  ميوو   شوند و درانوت  به ناگزیري یک انقالب تام ایراني ختم مي
 آورند:  مي

 (. صورت واحد و یگانه وجود دارد )در تصور ما و در واقعيت بيروني ه. ایران ب1
تردید امري مستمر و موداوم اسوت   یورا اگور اسوتمراري       . این وحدت و یگانگي بي2

هواي م تلوف     توانود در  موان   نباشد تصور وحدت ممکن نيست. به بيان دیگور  ایوران نموي   
 هاي م تلف داشته باشد! وحدت
اي  . اما ممکن نيست نيروهاي كور مادي بتوانود وحدت انساني موعطف و هوشومودانه 3

توانود مجصووبي    نوي مسوتمر  نموي    آید. یک اتجاد انسا ا ند. ا  عدم  امر موجبه پدید نميبس
معوا باشد و حتمواف بایود موطوق یوا بويوادي وجوود        تصادفي ناشي ا  تصادفات و مستجدثات بي

 داشته باشد كه استمرار آن را توجيه و مدبل كود و معقو  سا د.  
تواند بويوادي عيووي و موادي باشود   یورا اگور        مي. اما این بوياد  مستمر وحدت ایران  ن4

عوامول موادي )مانوود اسوتبداد ش صوي  كمبوود آب         توأثير چوين باشد  با كاه  قودرت و  
هاي خارجي  خشونت طبيعت(  دبيلِ بودنِ ایران هم باید ا ميان برود. به تعبير دیگور    هجوم

 یافت.     ایران استمرار نميبود اگر بوياد  مستمر وحدت ایران بويادي مادي یا طبيعي مي
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الجورم ایون بويواد       توانود موادي و عيووي باشود     . چون بوياد واقعي وحدت ایران  نموي 5
 معوا قرار دارد. ه واقعي  در حو 

تورین   تواند قابل درک نباشد؛ یکي ا   یورین  . این بوياد  معوایي وحدت ایران نيز  نمي6
انود   شودني  اني هموواره مفهووم یوا درک   هواي انسو   مفروضات ذهن بشر آن است كه واقعيوت 

(Aron, 1962: 26        اما این بوياد  معوایي یوا روحوي مانودگار چگونوه توسوط فورد قابول درک )
 است؟
پذیرد كه معواها تا ابد نهفته و بابقوه بمانود و سرانجام در چيزي یا در  . ذات عقل نمي7

نفسوه   د نهایتاف جلووه نکوود. شويی فوي    توان واقعيت پوهان یا بابقوه نمي و بذا امري تجرّي نيابود
اش  بدون پدیداري و تجلي قابل تصور )چه رسد به درک( نيست. پس  ایران پوس ا  تجلوي  

 اما .رو  انتظار تجلي ایران معقو  است[ قابل درک است ]و ا این
. آن تجو  یا رخدادي كوه بويواد بوزرگ هسوتي ایوران را در خوود نموای  یوا تجلوي          8

  دهود  موي واند امر باعظمت و بزرگي نباشد. هرچيز كه عظمت را تجلوي  ت   خود نميدهد مي
 خودش هم عظيم است.  

. وقتي بوياد بزرگ هستي ایران در تجوبي به همان انودا ه بوزرگ جواري شوود  ایون      9
   :تواند امري مبواب    مؤسس یا بويادگذار نباشد و سرانجام ایوکه تجو  بزرگ نمي

تواند در سياست یا روابط داخلي قدرت و سپس در نهواد   . هيچ امر بويادگذاري نمي10
 دوبت تجلي نيابد یا به آن موجر نشود. 

پس  دبيل وحدت كهنِ اجتماع ایراني یا بويواد كهون اسوتمرار ایوران بایود سورانجام در       
و در چيزي شبيه یک خيزش یوا رسوتاخيز بوزرگ  در یوک انقوالب سياسوي كبيور  متبلوور         

سياست یا دوبت جاري شود تا فهميده شوود. براسواس ایون سلسوله مفروضوات  فرضويه آن       
تاری  ایران یک تمایل فکري و روحي فزایوده است كه ]برخال  گورای   ه است كه فلسف

اتصا  قومي یا نزدیکي جمعي به مطلق  اموري  » :گوید هاي دیگر[ مي فکري بسياري ا  ملت
  این تمایل در طوو  تواری  ایوران  یکوي تموایالت مهودویتي       ا نتای«. ممکن و شدني است

جمعوي  ه است  دیگري باور به دوبت قدرتمود و فراگير است  دیگري  امکان عمل جسوران
و ناگهاني ا  جمله انقالب و دیگري  اقبا  به تکثر و تسواهل و حتوي آ ادي اسوت. دربرابور     

مطلوق توا تسواهل و آ ادي چوودان      هشود. برخال  تصوور  ا  ایود   مطلق  همه چيز فرعي مي
اي نيست؛ استبداد صفتي براي اجتماع ایراني نيست  آن ویژگي نهاد دوبوت در ایوران    فاصله
 است.  
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و جمهووري بالفصول    57انقالب ه هد  تجقيق  تجکيم این گزاره كلي است كه رابط
امور  ه اكامول  رابطو  امر كامل با امور ن ه فعليت با بابقوگي است؛ رابطه رابط  آن با تاری  ایران

بوودگي. و   ایسوتایي بوا در و پيلوه و       بورون ه آگاهي با ناخودآگاه  رابطه بابغ با امر جويوي  رابط
تور و   یوافتگي  انقوالب ایوران واقعيتوي اصويل      یابي و كليوت  مودي  تجسم دبيل نهایت هایوکه  ب
 تر ا  كل تاری  ایران است.  كامل

 چهارچوب نظری. 1

ههوور  ه هایودگر اسوتوار اسوت. دا ایون نظریو      1دا ایون ه بوه بور ایود   چارچوب نظري ایون مقا 
  انسان تام آبماني است. دریکي ا  اشعار كليدي خوود  هایودگر  ه سابق ناگهاني  فراگير و بي

دا این انساني اسوت   .كود سا  ا  بابقوگي به فعليت توصيف مي  دا این را نوعي انتقا  دوران
؛ كليتوي  دهود  موي سا د و وي را بر روي آن قرار  اه مياش آگ كه وجود او را ا  كليت قومي

اي با آن برقورار كوود.    توانست چوين رابطه صورت با كمک عقل موتزع نمي كه او در زيراین
كاربرد عقل است  چوان عظمتي یافته كوه بوا   ه دا این  باوجودآنکه انساني متواضع در گستر

همواره ناپيدا بوود )تماميوت قوومي(     كود و گوهري را كه اش گفتگو و نجوا مي كليت قومي
ه شواسان (. وجه زایت87-88 :1383سا د )هایدگر   در هي ت یک نيرو  معقو  و ملموس مي

گفتگوست و یادآور این درس اساسي ارسطو براي فهوم   ترتيب امري بي بدین هایدگرتفکر 
بشري است كه هرچيز و همه چيوز در پرتوو دركوي ا  زایوت و كموا  آن چيوز قابول درک        

 گردد.  مي
شود و نه فقط این  بلکه درک خوا    كه وجود یافت قابل درک مي دا این در  ماني

معوا كه موقعيوت  آگواهي    درهمان .كود ز تجميل ميعووان فلسفه جدید بر همه چي خود را به
 (. 139كود. فلسفه  خودو ابرا ي دا این است )همان   درخور خود را ایجاد مي

اند ا  برمال كوردن و   گردد كه عبارت ابعاد و كاركرد دا این عمدتاف حو  دو مفهوم مي
  كوود  بورمال موي   دیگور را  2گشودن. وجود داشتن دا این به ایون معواسوت كوه هسوتومودهاي    

كوود و   آنهوا را بوا  موي   ه كود  را  پيچيود   ند  آنها را كشف مي حجاب ا  ر  آنان كوار مي
 (.163 :كود )همان ناگاه قيام ههوري مي  گشاید. دا این هرحا  آنها را دربرابر خوی  مي به

كووود كووه داراي  بووا ایوون قيووام ناگهوواني  بووا رخووداد  دا ایوون ا  انسوواني حکایووت مووي    
                                                                                                                                        
1. Dasein 
2. Ontic 
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هاي حا  و امکانوات آیووده اسوت.     ها و جوبه بودگي است  جامع امکانات گذشته  افق هرآن
تردید ا  بجا  مکاني نيوز داراي گسوتردگي كامول در سوطا حيوات قوومي        چوين انساني بي

ابظهوري است موادي آزوا  جهوان اصويل آبمواني      انسان ممکن  است. براي هایدگر  دا این
رسود و بوا ههوور خوود تواری  بشور را دگرگونوه         ور موي كه ا طریق انقالب )رخداد( به ههو 

كود. هایدگر به ههور چوين انساني عالوه بور آبموان در جاهواي دیگور نيوز اميودوار بوود         مي
 (. 1387)هایدگر  

فرد یا اجتماع آبماني به یوک رسوتاخيز سياسوي بوزرگ     ه ا  فضایل ویژ هایدگردرک 
قالب یا بعثت بزرگ قومي  ا  ضروریات تفکر (. باور به انFarias, 1989آبماني نيا  داشت )

ا  ابتدا نيوز بوراي برخوي قابول تصوور بوود كوه در         1و ا   مره نتای  ناگزیر آن است. هایدگر
ه فلسفه هایدگر به اندا ه سياست  مس له انقالب اهميت دارد و مفهومي كليدي در كل فلسوف 

مجقق شد. تا قبل ا  انتشوار دفترهواي   بيشتر  2هاي سياه (؛ چيزي كه با انتشار دفتر.Ibidاوست )
 یورا فاقود قضواوت       هایدگر درواقع جز در حکوم مقدموه نيسوت   ه (  همه فلسف2014سياه )

 صراحت  سياست و آبمان )وطن( است.  
سياسي دا این عليه مدرنيته است. هایدگر بوراي نقود مدرنيتوه ا  مفهووم     ه انقالب  داعي

اي امور نوو ]كوه آرنوت آن را در اثور       در معوواي ههوور ریشوه    ؛كود مدرن انقالب استفاده مي
شدن پرمعواي نيروي یک ملوت اسوت و در آن     [. انقالب جاريدهد ميانقالب خود توسعه 
ور ي با این پادشاه یا آن خانودان اهميوت داشوته باشود  نتوای  خابصواف        بيشتر ا  آنکه ضدیت

رسد؛ تعهد فرد بوه دیگور    ري فرد فرا ميگي انساني آن اهميت دارد. در انقالب  بجظه تصميم
هموطوان  و به تاری  مشترک  ا  حابت ناخودآگواه بوه وضوعيت معقوو  و آگاهانوه ارتقوا       

اي   (. تفکر به انقالب  یعووي تفکور در امکوان ترييور ریشوه     Murchadha, 2014: 191یابد ) مي
جوود دارد و نوه فقوط    آثار هایودگر و ه جامعه  در ب   عمده دهود سریع و ناگهاني و انتقا 
(. اموا هایودگر بوه جواي     Ibid: 157بوودي كوويم )   دارد كه آنها را نظام این  بلکه ما را توانا مي

( به تفکيوک  kairosانقالب مایل است ا  رخداد س ن براند؛ چيزي كه در  ماني زيرعادي )
 روي شوده  معهوود و  یسوت شوده ]وطون[      ( اموا در مکواني عوادت   chromos) مان عادي  ا 

                                                                                                                                        
 . افکار آرنت خاصه در حو ۀ انقالب  نوعي توسعۀ سياسي تفکر هایدگر است. نک: 1

Felix Ó Murchadha (An Interview) heidegger, politics, phenomenology, religion. In, 

http://www.3ammagazine.com/ 
2. Black Notebooks 
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 (. Ibid:15) دهد مي

 پایگاه عينی الزمه تفكر فلسفی. 2

تفکر  فقوط   عووان امر بويادگذار عظمت انقالب بهه انقالب  استلزام تفکر فلسفي است. دربار
اجتمواعي  و خاطر بياوریم كه گفته بود همه تفکر سياسوي    هكافي است س ن آیزایا بربين را ب

ثوواب  ه خطوا و كجوا بو    هكه انقالب فرانسه كجوا بو  سراسر قرن نو دهم اروپا پيرامون آن بود 
یا این س ن مشهور هگل را كوه هموه فلسوفه آبمواني فلسوفيدن انقوالب        .(175رفت )بربين  
 فرانسه است.  

درک فلسفه تاری  ایران مستلزم تفکر فلسفي است. اما تفکر فلسفي چيوزي اسوت كوه    
ه د )چيزي كوه خصولت بوار  اندیشو    تواند در خالی و با سفر ا  تجرید به تجرید آزا  شو نمي

خواهود و آن پایگواه عيووي نواگزیر       سياسي معاصر ایران است(  وناگزیر  پایگواه عيووي موي   
ه مثابو  كه تاری  جدید اروپا گواه است  یک انقوالب قوومي گسوترنده اسوت كوه بوه       آنچوان

یوا سوپهر   « علوم سياسوت جدیود   »قو  توكویل  همؤسس تاری  جدید عمل كود؛ انقالبي كه ب
كوه موضووع  نودگي و    ایجاد كود سياسي متفاوتي بيافریود؛ فضاي عمومي كمابي  آ ادي 

كلي موشأ سرآزا  تاری  جدیود گوردد و امکوان تفکور را بوه      طور به .تجربه و عمل واقع شود
ود  یوا خوود را   دنبا  خود تمهيد كود. پس  فقط هوگامي كه ایران به تمو  درآید  مجقق ش

یوا  « ما»توانيم متافيزیکي ا   وجود درآید  ما مي صورت یک امکان دراختيار قرار دهد و به هب
ابتودا  بوذا  ا  ایران برسا یم و بر آن اساس  درسطا عقالني و نظوري كشوورمان را بشواسويم.    

 وجود رسيد.   باید به
یرانوي یوا دا ایون ایرانوي      برطبق نظریه دا این  ا  فلسفه تاری  ایوران فقوط فورد جوامع ا    

تواند سو ن بگویود. اموا امتوواع آن اسوت كوه        كليت تاری  ایران باشد  ميه فردي كه نمایود
خود وي نيست. او  موجوودي ضوعيف  مجودود و    ه ههور جامع فرد ایراني هيچگاه تابع اراد

برساند؟  گانگي ند خود را به جامعيت و همه توا مشروط به انواع شرایط پيراموني  چگونه مي
گونه  استلزام تفکر پيرامون ایران  دراختيار داشتن تماميوت یوا    كه متواقض این درحابي است

درک تماميت ایران اسوت؛ دانشوي مركوزي كوه استجصوا  آن امکوان عقلوي نودارد. آرون         
توانم را   توانم بفهمم  چطور مي كه من را  نزدیکترین كسان خود را نمي گوید درحابي مي

 (. Aron, 1962: 138-139ع را بفهمم )كليت اجتما
گواه درک كليوت یوا جامعيوت بوراي فورد متفکور ممکون          تواقض دردناكي است: هويچ 
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مودي به فورد هبوه    نيست  اما ضرورت دارد. توها راه آن است كه جامعيت یا توانایي جامعيت
ني ایرانوي یوا   صورت  من )یعوي انسوا   یرا درزير این .یا اعطا شود و اببته  باید هم چوين شود

هاي متعار  اما با تمایالتي فرارونده و امپریابيست( تا ابد بابقوه و جويووي    آبماني  با توانایي
ام باقي خواهم ماند و تا ابد آني هستم كوه موجوودم    واكوشگر به تجوالت و شرایط پيراموني

كه مستقل ا   ابيتوها راه آن است كه منِ جامع یا من موعود  درح .توانم باشم نه آني كه مي
 شرایط منِ موجود است ههور بيابد. 

سه ویژگي متموایز دارد   57فلسفي است. انقالبه انقالب ایران یک معجز  در این معوا
سابقه  ناگهواني و قيوامواره  و    كه متواهر با شرایط ههور دا این است: این انقالب تکين و بي

توانست ههوري تکوين   وجود داشت كه  سراسري و فراگير بود. چه اكسيري در تاری  ایران
گونه را سبب شود؟ توانست بر بسيط  سابقه را رقم  ند؟ توانست ههوري ناگهاني و قيام و بي

موذهب روسوتایي    ایران چيره شود و همه را )ا  استاد دانشگاه تهوران توا اموام جماعوت سووي     
ناهشويار و اعتقوادي   شوده    تردید امري  یست دوردست در سيستان( بسي  كود؟ این نيرو بي

بود كه طي هزاران سا  تکوین یافت و هوگامي كه بوه بلوون نهوایي خوود رسويد  فسوادهاي       
ههور خوود سواخت. موا ا  دبيول زوایي      ه معموبي یک دیکتاتوري متعار  و معموبي را بهان

دانويم و احتمواالف هرگوز ن وواهيم دانسوت. انقوالب        آ ادشدن ناگهاني این نيورو چيوزي نموي   
ایران  تبلور ناموتظر تاری  ایران در ایران جدید )مدرن( بوود؛ تبلوور كليوت و    ه گون آتشفشان

 چيزبودگي.   همه
تاری  ایران  یعوي تا قبل ا  ه ورترین بجظ قراردادن مایه باید درنظر داشت كه بدون مبوا

اف ایران و تاری  آن گفت و برعکس تقریبو ه شد دربار وقوع انقالب ایران  تقریباف هرچيزي مي
شود هم ا  آ ادي گفت هم ا  اسوتبداد  هوم ا  نظوم هوم ا       شد گفت؛ مي هيچ چيز هم نمي

بوودن تواری     آشوب  هم ا  قدرت هم ا  ضعف  هم ا  امتداد هم ا  گسست  هم ا  اساسوي 
اسالمي  هم ا  وحدت هم ا  توووع  هوم ا  اهميوت    ه مدرن هم ا  اهميت ایران باستان و دور

ناپوذیر   ها و دستاوردها  هم ا  فردیوت چيرگوي   هم ا  اهميت مقاومتها  ها و ناكامي شکست
كواري اجتمواعي وي  هوم ا  دمکراسوي هوم ا        گرایوي سووتي و مجافظوه    ایراني هم ا  جموع 

هواي پررنوگ و مؤكودي     شود قضواوت   ابيگارشي.... و درباره هركدام ا  این شقوا نيوز موي  
همين دبيل  تا قبل ا  ههور یک انقوالب كبيور   هاي مؤید ارائه كرد! اما به  مبتوي بر انواع داده

شود سو ن گفوت.     اتکوایي درخصوو  تواری  ایوران نموي      ایراني ا  هيچ چيز قطعي و قابول 
 اي رسيدید عکس آن نيز درست است![ گفت درباره هودوستان به هر نتيجه ]هریفي مي
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گري(  ميول تسولط بور     كریتيک )سوج ه گري  ههور اراد تأسيسه طلب آ ادي  اراد
ایورانِ  ه شواسوان  ناموتظَر و مستروي ا  شورایط جامعوه   صورت بهسرنوشت  حسِ فراروندگي...  

ایراني  ههور فورد  ه   ر  دادكمي متساهالنه  ههور سوژ1هفتاد ميالدي  همچون رخداده ده
شورایط ماقبول    طبيعوي و جبوري  ه توانسوت نتيجو   خودآگاه ایراني است و به همين دبيول نموي  

شواسوي انقوالب ایوران؛ طلوب      انقالب ایران ا  جامعوه ه انقالب باشد. این  یعوي استقال  فلسف
نيافتگي  اسوتعمار  مدرنيزاسويون     تواند موبود شرایط انفعابي )توسعه آ ادي )امر خالقه( نمي

 استبداد...( باشد. 
هگلوي اسوت كوه     آزا  تفکر براساس انقالب متواسوب بوا بصويرت مشوهور آبمواني یوا      

گویود پدیودار اجتمواعي توا بوه نهایوت تکامول خوود نرسود  قابول درک نيسوت )پوروا               مي
ارسوطویي اسوت كوه هور آدموي       هوگام جرد ميوروا(. این درواقع همان رهيافت مشوهور  شب

داستاني است؛ یعوي ا  همان ابتداي  ای  خود طرحي براي شدن است؛ هرفيتوي اسوت كوه    
قوو    ه؛ امکاني براي آیوده است. هر انساني یک آزا  تا ه است. بشود شود یا نمي جاري مي

(.  ایو   336  1390كه آزا ي باشد  انسان آفریده شود )آرنوت    سوت آگوستين  براي آن
تجقق یک فضيلت است؛ هر آدمي یک فضيلت ممکن است. تا چوين ه هر آدمي آزا  پروژ

. هوور انسوواني بووا شووود نموويا  گووري ا  صوويرورت موون  آزوو نباشوود  داسووتان  نوودگي  روایووت
اش  تقالهواي مورتبط بوا هموان      آیود و تموام  نودگي    اش بوه دنيوا موي    اش  با تکيوگي هرفيت

كوشود آن را در طوو     آید و مي دنيا مي تکيوگي یا هرفيت خا  است. هركسي با چيزي به
اش گسترش ب شد و به كما  برسواند. بودون ایون هرفيوت نهفتوه و جويووي )كوه موا           ندگي
تووانيم تووعوات را بوه اصوو       دانيم(  نمي رتاف ا  آزا  و دبيل ههورش چودان چيزي نميضرو

پایان و ناتواني ا  صدور احکام قطعوي و حتوي نسوبتاف     تووعات بيه برگردانيم و تا ابد در چوبر
قطعي  چيزي كه گرای  به آن ذاتي ذهن بشري است  باقي خوواهيم مانود. ارسوطو همانوود     

 اي در مورد اجتماعات نيز صادا است.  حقایق فردي گوید چوين هگل مي
بزوم پایگاه عيوي بوراي تفکور فلسوفي در تواری  ایوران  دومعووا دارد: وجووب وطون و         

 رخداد.  

                                                                                                                                        
1. event  



 19     : انکشاف فلسفه تاریخ ایران57انقالب

 تفكره وطن، خان. 1-2

... هموه  داراي وطون هسوتود و    و هاي فکري بوزرگ  حقایق  نيروهاي ژر  تاری ي  جریان
اي یوا جهواني    اند كه سپس تجورّي موطقوه   خاصي مجصو  حيات قومي و اجتماعات تاری ي

گفت رابطه فورد بوا وطون موأبو  همچوون رابطوه جووين بوا موادر اسوت            اند. مارسل مي یافته 
كوه   اسوت   مدرن وطن موضوع تفکر فلسفي نيست. ایون درحوابي  ه (. اما در دور52)مارسل  

فلسوفي تواری ي   نواگزیر تفکور   ه وطن خاصه درهوگام یک قيام ههوري یا اگزیستانس  سوژ
وطن  تصور امر جهاني یا جهان قرار دارد. جهان ا  نظر متفکریوي چون ه است. درمقابلِ اید

گفوت عموميوت یوا همگانيوت      نيز موي  هایدگریاسپرس و آرنت جز وسعتي تصوري نيست. 
پایوان   كود و ایوکه در مفهوم جهان یوا عموميوت  جوز وسوعت بوي      ونشان مي نام چيز را بي همه
 (. 200: 1378چيز وجود ندارد )خاتمي   هيچ

كووم    وقتوي بوه تواری  نگواه موي     »گویود:   هایدگر در مصاحبه معروف  با اشوپيگل موي  
اده   ماني بوده كه وطن داشته و در تداوم یوک سووت   بيوم هرگاه بشر كار مهمي انجام د مي

در هموين مصواحبه گفتوه بوود       هایودگر (. 1387)هایودگر   «  یسوته اسوت   جمعي خا  موي 
اند كه به مسائل ملي و اجتماعي یک كشوور خوا  و    هایي هاي اصلي تفکر  پرس  پرس 

ودن  در وطن بودن نه مسائل عمومي بشري مربوطود. همواره موظور هایدگر ا  درو جهان و ب 
یابود و   بيواني فلسوفي و عموومي موي    « جهوان »است. ار ش و اصابت اجتماع آبماني در قابب 

 (. 32 :1394گردد )آرنت   مؤكد مي
]كوه معوواي آن بعودها در انتشوار دفترهواي سوياه        داري معووي در دوران مدرن بوه نجوو   

ت فلسوفي وطون موضووع    گردد[ اهمي ( با تأكيد بر سرشت سياسي یهودیان معلوم مي2014)
شود. هایدگر در گفتگوي مشهور خوود بوا اشوپيگل بوه تلمويا گفتوه بوود         فراموشي واقع مي

 جایگاه ميهن را اشرا  كرده است.  1 جامعه
كوه هسوت بيشوتر ا  یوک بسوتر       نفسه و آنچوان طور في با وجود آنچه كه رفت  وطن به

 یابد.  سفي و هرفيت تفکر ميتجرک نيست؛ وطن با رخداد است كه اهميت فل ساكن و بي

 رخداد. 2-2

نزد هایدگر  رخداد بزرگ  عبارت ا  یک قيام ههوري یکباره  یا یک اگزیسوتانس قوومي   

                                                                                                                                        
1. Society 
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حوا    موان حوا      كوود و در آن  است كه تمام یک تاری  قومي را در  مان حا  جاري موي 
قوومي  كوود. وضوعيت    فقط  موان حوا  نيسوت  یورا گذشوته و آیووده را نيوز نمایوودگي موي         

  یک انتقا  عظيم یعوي سرریز تاری  به  موان حوا    هایدگره كم در فلسف اگزیستانس  دست
بوب یوک    است؛ جمعِ بين آگاهي فرد و امکانوات تواری ي نهفتوه در اجتمواع وي كوه در قوا      

نمایانود   تجو  بزرگ  یک رخداد  كه تجوبي حاكي ا  كليت یا نهایت است  خوود را موي  
 (. 1385)جمادي  
سياسوي اگزیستانسويابيزمِ   ه اي ا  آثوار و افکوار او  توسوع    رنوت كوه ب و  عموده    هانا آ
د و انقالب شو متجلي« انقالب»تواند در قابب یک  است  معتقد است كه رخداد مي هایدگر

گردد. این انسان تواری ِ قوومي    نيز با یک فردیت ویژه  با انسانِِ نوعي م تص خود مال م مي
خوود را در  موان حوا  در قابوب انقوالب یوا       ه ی ي مسوتمرِ نهفتو  خود و در واقع  حقيقت  تار

 تواند   ماني چوين كود )همان(.  سا د یا مي رخداد  جاري مي
گوید  س ن مي«همه چيز»اي است كه ا   باره یکه گون متشابهاف  انقالب ایران ههور قيام

ت؛ یعووي حاصول   بوودگي اسو   بودگي یا همواره  و حکایتي ایراني ا  پدیداري دا این یا هرآن
گونوه   جمع گذشته  حا  و امکانات آتي در حيات قومي است؛ خيزشي ناموتظر و آتشفشوان 

عيويووت كشوويد؛ ه كووه همووه چيووز را ا  اعموواا ناهشوويار وجوودان جمعووي ایرانيووان بووه عرصوو   
جانبه  یکپارچه  بوا   آشکارشدگي ناخودآگاه  هستي پوهانِ قومي. انقالب اسالمي تجوبي همه

انگار است كه فجواي اساسي یک تاری  قومي یعوي استقرار نظم مقودس و   قهایي مطل داعيه
ههوور رسواند.   ه ار  در قابب دوبتي قدرتمود را در این  مان به موصو ه آسماني بر روي كر

هواي تواری     انقالب ایران یک رخداد فلسفي كبيور اسوت حتوي اگور سوا ندگان آن  سووژه      
 جدید  این حقيقت را درنيابود.  

شورایط تفکور  تفکور كوود      ه ا  ابتدا توا پایوان در پوي آن اسوت كوه دربوار       هایدگر كه
كود و پاسو  او بوه ایون پرسو  آن اسوت كوه تفکور         پرسد چه چيزي تفکر را ممکن مي مي
ه خيزاند؛ یعوي اعطاي وجوود در یوک برهو    كه آن را برميشود  ميآن چيزي ممکن وسيله  به

 (.  Murthadha, heidegger, politics, phenomenology,Religion« )تاری ي
 گوذار )یوا انتقوا ( درقابوب رخوداد      در یک برهه تاری ي خا   با اعطا یا ههور وجود

اي  رخووداد گونووه«. گووذار  سرشووت بويووادین رویووداد ]یووا رخداد[اسووت»گيوورد.  صووورت مووي
برپاخيزي یا رستاخيز یا قيام ههوري است كه در خدمت آزوا  امور نوو اسوت. بوا امور نوو یوا         

شوود؛ چيوزي كوه ههوور آن در      ناپذیر  حقيقت پوهان آشکار مي بيوي پي اي  گونه به سرآزا 
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حو ه تملک و كوتر  ما قرار ندارد. بدین نجو اسوت كوه بوا اندیشوه و تفکوري كوه م لووا        
گوید. اما وجود مقارن انساني ویوژه   آید و س ن مي رخداد است  هستي یا وجود به  بان مي

 اضر و داراي هرآنيت  دا این.  ح  است  انساني همه و جا و
آیود آن اسوت كوه پوس ا  انقوالب یوا        راهيابي بسيار بزرگي كه بدین طریق پدیود موي  

گونوه نيسوت كوه تواری  ایوران       جمعي اگزیستانس  ههور امر بزرگ  دیگر ایون  رخداد دسته
افتواده اسوت  بلکوه ایون بوار       سا د  تصووري كوه بسويار رایو  و جوا       مان حا  آن را معوادار 
پوس ا  انقوالِب موا ایرانيوان  مجتواهواي تواری ي موا را قابول درک         ه برعکسِ هميشه  حابيو 

در پرتو رخداد انقالب ایران  هوگامي كوه امور بوابقوه آشوکارگي یافوت  ایرانيوان        .سا د مي
توانوود بفهموود كوه تواكوون و هموواره  چگونوه انسوان و چگونوه اجتمواعي           فهمود  یا مي مي
ام  حوابتي اسوت كوه در آن     حابتي كه من بفهمم تاكوون كه یا چه بووده  اند. این حابت  بوده

دست بياورد. این انکشا   ههور  شود تا آنکه او خود آن را به گویي آگاهي به فرد داده مي
انسانِ نوعي ایراني درجامعيت آن )یا بگویيم  ههوورِ دا ایون ایرانوي( اسوت؛ انسواني كوه در       

دبيول عموق هسوتي و گسوتردگي      در او قرار دارد؛ انسواني كوه بوه   ایران قرار ندارد بلکه ایران 
 كود.  هایي ا  خود تبدیل مي حضور خود  هموطوان  را ا  آنِ خود یا به مثا 

 امتناع تفكر در ایران مدرن. 3

در ایوجا س ن مهوم آن اسوت كوه اگور ههوور دا ایون ایرانوي مبوواي تواری  جدیود كشوور            
مودرن  ه ته ابوژه خواهوود بوود نوه سووژه؛ یعووي در دور      مجسوب نشود  ایرانيان همچون گذش

انود.   تاری  جدید قرار داده شوده ه شان بر آستانه تاری  جدید قرار ندارند بلکه بر آستان تاری 
وجوود   صورت  آنوان فقوط موجودنود و در آن حابوت قورار ندارنود كوه چيوزي را بوه          دراین

م داشوت؛ وجوود نوداریم توا سوپس      وجود نرسوانيم  وجوود ن وواهي    برسانود. اگر چيزي را به
 ب واهيم بيودیشيم.  

یعووي بودون ابتووای بور       بسياري یا تقریباف همه پژوهشگران ایراني در حابت عودم وجوود  
خواهوود بيودیشوود. اموا ایون تمایول       ایوران موي  ه دا این ایراني و مبتوي بر تجووالتي ا  گذشوت  

تجوالت تاری  ایران اسوت بلکوه بوا    آنکه مستقل ا   ناممکن است. فلسفه تاری  ایران نه حتي
یعوي هرچه بج  تجووالت تواری ي بيشوتر باشود بيشوتر گویواي آن        ؛آن نسبت توافري دارد

است كه ذهن در گرداب تجوالت خا  و پراكوده فرو رفته و خروج  ا  آن براي انتزاع 
 تور باشوود   دادن تأمالت كالن دشوارتر شده است. تجقيقات تواری ي هرچوه دقيوق    و صورت
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اند  مگرآنکه دیگران پيشتر آن را انجام داده باشود و ایوک نتای   بيشتر مزاحم تفکر تاری ي
آن جهت تأمل در دسترس فيلسو  باشد؛ كواري كوه مورخوان ومستشورقان اروپوایي بوراي       

 (. Azadpour, 2012اي چون هگل انجام دادند ) فالسفه
ه ایران اندیشويد و پاسو  آن اسوت    توان دربار بوابراین مس له این است كه چه  ماني مي

متجقوق  « تماماف»گردد كه ایران  ممکن مي كه درک یا تفکر فلسفي درباره ایران فقط هوگامي
كوود    یابد كه ذات خوود را مسوتقالف تعقول    یا متبلورشده باشد. بعد ا  انقالب  ایران امکان مي

بووابراین زيرخالقانوه بوود و    آنکه قبل ا  انقالب  تفکر سياسي در ایران امري واكوشي و  حا 
ه طلبد. چوانکه دیدیم  ال مو  خود را ميه بوابراین اساساف تفکر نبود. تفکر  انسان و شرایط ویژ

كوه   هواي موجوود اسوت؛ همچووان     تفکرگسست ا  ادبيات پيشيوي و تردیود در اعتبوار نظریوه   
يرویوي كوه   هوا  ن  هاست. نيروي رهاكردن قطعيت خالقيت  مستلزم شهامت  رهاكردن قطعيت

دارد  همانا تجير ناشي ا  دیدن امور عظويم یوا رخوداد اسوت؛ هموان        آزا  تفکر را ممکن مي
 انقالب فرانسه دست داد. ه تجيري كه به هگل جوان هوگام دیدن بارق

مرحله است: تجير  سوتای  و   سهاحتماالف متضمن  دهد مي  تفکر كه بعد ا  رخداد روي
  نظور هایودگر   انگواریم. ا   سا  مي كه آن را عظيم و دوران ایمان به سرنوشت ایده یا آرماني

« توانيود  گوزاردن آمو یود  آنگواه اندیشويدن موي      ن سوت سوپاس  »تفکر موبود ستای  است: 
(. اما حدوث این مراحل یا چيزي شوبيه بوه آن در اهول فضويلت ایوران       90 :1383)هایدگر  

 ناخودآگاه  مفروضات علوم اجتماعي مدرن  مشاهده نشد. ه سيطر دبيل بهشاید 
اي گزیوشوي یوا    كاربرد نظریه هایدگري وجود در تاری  ایران  این تواری  را بوه مقوبوه   

ه نفسو  كوود؛ تووابي اموور تواری ي و گویوایي فوي       گرایانوه تبودیل موي    اختيارگرایانه و مداخله
يوي كوه طوي آن وجوود بوه تموو       هواي ن سوت   راه  جواي آن  هشود و ب اهميت مي تجوالت بي

گرایانوه   وجوود  پورداختن بوه تواری  ایوران را موقعيوت      ه یابد. نظری درآمده است  اهميت مي
مطلوق یوک نظوام تعبيور     ه نمایاند. در واقع نظری انگارانه مي آن را موتظرانه و زایت و سا د مي

ه ست. نظریو است؛ عموميت بر مصادیق ندارد و متکي بر دریافت شهودي یک فرد حساس ا
واسووطه و مبتوووي بوور پدیدارشواسووي اسووت. بوخوسووکي  عمووومي مطلووق در ایووران  دركووي بووي

و چيوزي ا  هويچ اصووبي     دهود  موي هوا توضويا ن   پدیدارشواسي چيزي را با قوانون »گوید:  مي
واسطه  آنچه را كه دربرابر آگاهي قرار دارد  یعوي موضووع خوود    كود  بلکه بي استوتا  نمي
درنتيجه تمام توجه آن به چيوزي اسوت كوه عيووي یوا موضووعي اسوت. نوه         كود.  را شهود مي

(. 109 :1379)بوخوسوکي   « آن نيسوتود ه مفهوم ذهوي و نه فعابيت ذهوي مستقيماف موورد عالقو  
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روش پدیدارشواسوي روش اسوتدال  نيسوت    » :گویود  كوئوين بوئر در همين معواست كوه موي  
ه دیگوران نيوز اموور را بوه هموان سوان       رود ك بلکه روش توصيف است و در آن اميد آن مي

كوود   كلي را وصوف نموي  « خوا »نجو  در فکر هایدگر نيز تجليل وجودي  به همين«. ببيوود
تواند وجود داشته باشد.  كود كه دا این بدان طریق مي طرا ممکوي را وصف مي بلکه صرفاف

براین  در موورد  نامود )هموان(. بووا    مي« اوصا  وجودي»او این طرا ممکنِ وجود داشتن را 
تجصولي  ه یافتو  مطلق یک شواخت عمومي پو یتيف یا یک دان  قطعي و تماميته ایران اید

نهد  بلکه آن یک گرای  ضموي قابل درک در سوير تجووالت تواری  ایوران      در اختيار نمي
 است. این ایده پایان درک ایران نيست  آزا  آن است. 

تور  تواری     اي تجليلوي  گونوه  ار ندارد  بلکه بهمطلق در تاری  ایران قره نتيجه آنکه نظری
ایران عبارت ا  جریان ایده مطلوق اسوت. موظوور آن اسوت كوه هموه وقوایع تواری  ایوران و          

یابود و ا    مطلوق )روح تواری  ایوران( تقليول موي     ه بوابراین كل تاری  ایران به مثابي براي اید
انقوالب بوراي احورا  مطلوق      شوود.   بهوره موي   ذاته و مستقل بوراي خوود بوي    داشتن ار ش في

تووان مراحول و    مجصو  تاری  ایران نيست بلکه ایران مجصو  ایون تمایول اسوت. اببتوه موي     
سرگذشت مقوالتي چون دمکراسي یا بيبرابيوزم یوا اسوتبداد یوا آ ادي... را در تواری  ایوران       

تواری    و كواركرد ایون مقووالت را در    تأثيرتوان  مورد پژوه  قرار داد   یرا به سهوبت مي
موورد تورجيا خوود را درخصوو  آنهوا تقویوت كورد. هموه ایون          ه كشور نشان داد و نظریو 

انود. اموا هويچ     هایي در تواری  ایوران جواري بووده     مقوالت با تعابير متفاوت و شدت و ضعف
سوي مطلق نيست  بلکه بورعکس  ایون شووا اتصوا  بوه       اي در تاری  ایران راهبر ما به مقوبه

مثابوه بلوون تواری  ایوران اسوت كوه چوودین         قدامِ وجودي بوزرگ بوه  مطلق و تجري آن در ا
 گذارد.   اختيار مي كود و در بودي مي كاسه و بسته هزارسا  تاری  را یک

شوود و   رهيافت هایدگري  تفکر به بلون تاری ي وطن است و الجرم به اميد موجر موي 
در صدسا  اخير  تفکور بوه   متفکران ایراني « خوداندیشي ملي»بيوانه است؛ اما  رهيافتي خوش

تووان گفوت    عدم بلون تاری ي است و ماهيتاف رهيافتي بدبيوانه و نوميدانه است. با اطميوان موي 
هواي كالنوي چوون توسوعه  سوا ندگي و       كه بر پایه چوين بيوشي  نيرویي براي تجقوق پوروژه  

 نه و ا  دیگور موداگكلي ا  یکسو سوو طور بهآید. تفکر ایراني توسعه   پدید نمي اقتدار كشور
 آر ومودانه است وبيشتر حاوي ادبيات فقدان و ناكامي است.   سو
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 نظریه انقالب عليه نظریه توسعه. 4

ادبيات سياسي كشور موا را  ه تمام حو بي  ا  صد است تقریباف گيري كه  پرس  رای  و همه
این است كه چرا ایران توسعه نيافت یا مدرن نشود؟ مقودمتاف  تواكوون دو      متعلَّق خود ساخته

 1گرفتوه اسوت: اوبوي انقوالب     شيوه كلي براي تکامل و پيشرفت یک جامعه مورد تصور قرار
قو  برد آكتن روش پيشرفت مدرن و نيروي نجات ا  عصور مورده[ كوه در اندیشوه      هاست ]ب

هوا و   كووده در سرگذشت دوبت ان نيرویي تعيينعوو سياسي زرب همچون بوياد پيشرفت و به
شود. دوم  مفهوم توسعه است. اوبي بيشتر در مباحو  تواری  اروپوا و     جوامع و مجسوب مي

رود و دومي بيشتر در جوامع زيرزربوي مودخليت دارد و تفکورات     كار مي در جهان زرب به
و رهيوافتي كموابي    ماندگي است. اوبي مفهوم  رفت ا  وضعيت عقب متأخرتري براي برون

و دومووي رهيووافتي اندیشوويده و آگاهانووه اسووت. اوبووي تفکراتووي     خووودي هالیشووعر و خودبوو
هایي كمابي  واكوشوي و   توسعه( گرای ه مابعدعمل و  یست شده و دومي )نظریه یا اندیش

 اند.   تجربه ماقبل

 گرایانه نيست توسعه واقعه الف( نظری

بوه كشوور كمتور      تور اسوت   یافته صوعتي توسعه كشوري كه ا  نظر»گفت:  كار  ماركس مي
(. طبوق سو ن مواركس     1384)وود  « دهود  ميخودش را نشان ه یافته توها تصور آیود توسعه

اي بکوود   یوک كشوور موثالف خاورميانوه    ه تواند كمکي به توسوع  اروپاي صوعتي و پيشرفته نمي
ه امورو ه ایون مسوير    شدن را در اختيارش بگذارد. اما روشن اسوت كو   جزآنکه مسير اروپایي

خطي پذیرفتوي نيست. اما راه بدیل چيست؟آیا توسعه یک كشور مسويري ا پوي     تکه ساد
توانيم به امکان توسعه برسيم یا هایدگرواره  باید امکوان   قابل طراحي و تعقل دارد؟آیا ما مي

چگونوه  توسعه به ما اعطای شود و ما را در شرایط خود قرار دهد؟ دردنبابه خواهيم دیود كوه   
 فقط این دومي ممکن است.  

سوا  پوي  تواكوون     صود  گيوري كوه ا  حودود     چوانکه بيان شد  پرس  رایو  و هموه  
ادبيات سياسي كشور ما را فراگرفته این اسوت كوه چورا ایوران توسوعه      ه نزدیک به تمام حو 

نيافت یا مدرن نشد؟ استدال  ما آن است كه این پرسو   نوه حتوي نادرسوت بلکوه م ورب       
 .بورد  فایوده بوه هور  موي     هواي نادرسوت و بوي    تووعي ا  نيروها و امکانات را به سمتاست و 

                                                                                                                                        
1. Revolution 
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مفرو  اساسي و ناهشيارِ مودر  در این پرس  آن است كه در آزا  دوران معاصر  امکان 
مدرن  همچون زرب اروپا  براي ایران هم وجود داشوته  اموا ا  آن  موان )ا  حودود     ه توسع

مدرنيته در ایران( مجقوق نشوده و   ه ران )یا به تعبير دیگر  تجربایه قرن هفدهم( تاكوون توسع
 نع  بررسي و برطر  شود.  باید موااكوون 

طلبوي و كراهوت ا  پوذیرش اصول نوابرابري  یکوي ا         در پرس  فوا  تمایل به برابري
هواي بشوري ا  ابتوداي خلقوت تواكوون  وجوود دارد. ا  یواد نبوریم كوه           ترین واقعيوت  واقعي

ور ي اسوت.   خواهي( انتزاع و ذهويوت  تر  برابري واقعيت است اما برابري )و درستنابرابري 
كراهت ا  پذیرش اصل نابرابري احتمواالف ماهيوت ایودئوبوژیک )تفکور فلسوفي جانبدارانوه(       

گيري مفروضوات بيبورا  در سياسوت و تفکور ایوران معاصور اسوت:         همه دارد؛ یعوي ناشي ا 
مودرن آزوا    ه هوا بوراي آزوا  تجربو     ماهيتاف فلسفي برابري ملوت توسعه  با فر  ه درک مس ل

اي سراسري و بشوري فور     شود. مدرنيته در تصوري رای  اما كمي قابل مجامله  تجربه مي
هوا جلوو و برخوي عقوب      ميان برخي ملوت  شود كه چطور دراین گردد و سپس پرس  مي مي

شود بلکه  ابت هم نابرابري تصدیق نمي(؛ اما حتي در این ح1392بالني   و اهلل افتادند )عوایت
ها نقض شده اسوت. در واقوع مسو له     انسانه پرس  آن است كه چگونه مفرو ِ برابري اوبي

 شود نه انساني.  خودي( درک مي هي تقدیرواره و نيز مکانيکي )خودبصورت بهها  توسعه ملت
مودرن  ه   تجربو هوا در آزوا   عمومي توسعه درحابي بر فر  بيبرابي برابري انسوان ه نظری

ابمللوي...   بوين  هوا  مواسوبات    استوار است كه با توسل بوه تواری  واقعوي جهوان  اوضواع ملوت      
واسوطه ا    توان فر  برابري مودر  در آن را تأیيود كورد. در واقوع توسوعه  بوال      س تي مي به

كه كاميابي یک ور شوکار  همزموان گویواي ناكوامي      گوید  همچوان عدم توسعه س ن مي
ست. مشکل موطقي این است كه اگر تصور كويم با نده و برنده )ایران و زورب(  رقيب وي ا

صورت هم فور  مبوار ه    اند برنده باشود  در این توانسته همزمان یا با كمي فاصله  هر دو مي
عوالوه  تصوور ا  پيورو ي و     هشود و هم فر  تقابل فرد پيرو  و فرد با نوده. بو   م دوش مي

 شود.  يشکست هم تصوري بالتصدیق م
 17ایران توسعه نيافت چون در  مان مورد نظر فاقد شرایط توسعه بود. ایوکه در قورون  

خواسوت ایوران را بشواسود توا یوک ایرانوي اروپوا را  بسويار          یک فرد اروپایي بيشتر مي 18و 
تور بووده    شواختن دركدام طر  قويه كه اشتياا به دانستن و اراد دهد ميپرمعواست و نشان 

قورار داشوته اسوت. پوس        نفسگي در كدام بوفسگي در كدام طر  و حابت في است؛ حابت
توانسته در همان حدود  ماني توسوعه زورب  پيشورفت و توسوعه بيابود  عقوالف        ایوکه ایران مي
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نيوافتگي را معقوو     امکان نداشته است. بوابراین  نابرابري را باید برسوميت شوواخت و توسوعه   
هواي متفواوت بلوون قوومي دانسوت.       تواری  ه نيوافتگي را نتيجو   دانست و باید توسعه و توسوعه 

بلون آن است كه باید باالخره  ماني بوه پایوان برسود و جواي       ترین معواي شرایط عدم اصلي
خود را به شرایط آزا  بلون بدهد. این عدم بلونِ تواری ي شورایط  خيلوي بيشوتر ا  عوواملي      

ي رهبران  اشتباهات و اختالفات داخلي و جوز  كفایت مثل استثمار و چپاو  موابع  خيانت و بي
 نيافتگي یا تأخر توسعه بوده است.   آن  عامل توسعه

حقيقت مهم دیگرآنکه چون برابري ذاتاف ممکن نيست  پس شرایط عدم بلون كوه ذاتواف   
كشويدن باشود.    موقتي است  چيزي نيست كه قابل مالمت  قابل مجکوميت یا شایان حسرت

بلوون  ه مانود توا بوه دور    پذیر و تابع ميتأثيركه هر چيز كه زيربابغ باشد  هميشه ایوگونه است 
خود عمل كوود. بلوون   مانوه دارد و  مانوه     ه خود وارد شود و ا  آن به بعد برطبق موطق ویژ

 است.   بيوي پي آن نيز متأسفانه به س تي قابل 
نوابرابري  ه نتيجو  آنکه نابرابري طبيعي است و ناقض اصل عدابت نيست. بووابراین   نتيجه

موت   خوود قابول موذ    خوودي  هاست و بو   یعوي عدم توسعه نيز  برخال  تصورات رای   طبيعي
نيست. همه س ن این است كه یک موجود  نده  فردي یا جمعوي  توا  موان بلوون  زيربوابغ      

بلوون آن و تموایل    ه اندا ه كه  مانو  است و زيربابغ بودن آن طبيعي و بدیهي است؛ به همان
   طبيعي است.  به رشد

هواي عقلوي    : توسعه ایران توابع طراحوي  شود ميترتيب  پاس  پرس  پيشين معلوم  بدین
گيرد؛  یرا تا قبل ا  رخداد كه طي آن به تعبير هایدگر  افراد نداي تبارشان  پيشيوي قرار نمي

و  اي گوید  هيچ دانو  پایوه   شان با آنها س ن مي ( و تاری 24 :1383شووند )هایدگر   را مي
مبوایي ا  شيوه  اهدا  و مسير توسعه ایران در دسترس نيسوت؛ ایون مووقعيتي اسوت كوه در      

توانيم جز مصداا همان سو ن   خواهيم. بدون این دان  پایه  ما نمي دانيم چه مي آن  ما نمي
زربوي و پویيودن تواری  آنهوا را ب وواهيم.      ه جویي با جواموع پيشورفت   پيشين ماركس  شباهت

نياوردن وطن یا ميهن است؛ یعوي  كردن و به حساب تردید مقارن فراموش يچوين خواستي  ب
مان در آن مودر  اسوت. توا نيول بوه ایون دانو  پایوه          امکاناته همان جهان عمودي كه هم

خا  ه بزرگ یا تفکر بزرگ  مانه بزرگي داشت. اراده معقو  نيست كه درخواست و اراد
 طلبد.  خود را مي
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 ظهور اگزیستانس جمعی استب( توسعه، مشروط به 

الجرم  هيچ دبيل قاطعي وجود ندارد كه طبق آن  بتوان ایورانِ قبول ا  انقوالب را كشوور یوا      
بوومي خوود را تجربوه كوود اموا چووين       ه توانست توسعه بيابد یا مدرنيت تاری ي دانست كه مي

آن یافوت و  ه هایي بوراي توسوع   توان با سير در فرهوگ و تاری  ایران پتانسيل نشد. گوكه مي
توانسوتود   هوا حتمواف بایود یوا موي      توان اثبات نمود كه این پتانسويل  آنها را فهرست كرد اما نمي

 شوند.  اروپا جوبشي ه همزمان با توسع
درحابتي كه امتواع تاری ي آن وجود دارد[  ما در واقع   درچوين حابتي ]آر وي توسعه

راستي  هبود آن توسعه  ب آنکه تفکر و پشت ا كويم؛ ح آر وي بهوگام بودن امر نابهوگام را مي
اقتضای نداشته است. براساس آنچه رفوت  هويچ  وا  یوا چيوز سووگواكي وجوود        57تا بهمن 

در  57انقوالب  ه نفسه بوودیم و ایووک بوه مودد تجربو      نداشته و ندارد: ما تاكوون در حابت في
چيزي بووده كوه بایود باشود و     اي در  مان خود همان  هر جامعه»ایم.  حابت بوفسه قرار گرفته

 (. 59 :1393)آرون  « توانسته چيزي خال  آن باشد اساساف نمي
داشوت    چون قابل تصور نيست كه اگر نفوذ زرب در ایران نبود ایران چه وضعيتي موي 

بومي یا راه ه ایراني یا توسعه هاي استعماري نبودند  مدرنيت توان حکم داد كه اگر دوبت نمي
شد بلکه بيشتر آنچه كه ا  ابتودا تواكوون وجوود داشوت  یعووي       تماف مجقق ميایراني توسعه ح

یافت. قضاوت بزرگ درپاس  به ایون   وضعيت جويوي یا عدم فعابگي ایران و ایراني ادامه مي
 .نمایاند كه آیا وضعيت پس ا  انقالب ایران وضعيتي انفعابي و پذیراست پرس  خود را مي

شود یوا بورعکس  دوران جدیود       ي بر ایوران جواري موي   وضعيتي كه طي آن تجوالت تاری
توسوعه  ه شوود؟ اندیشو   ایران و ایراني بر تاری  خود جاري ميه دوراني كه در آن اراد ؛است

مقابول عمول   ه نقطو بوذا  گویود و   قبل ا  هرچيز ا  نبود توسعه و بوابراین ا  انفعوا  سو ن موي   
 گيرد.   وجودي قرار مي

نيرویي براي زلبوه بور سواختارهاي نهوادیوي      ؛نيا  استبراي توسعه  نيروي توسعه مورد 
آنکوه نيوروي    اند و بوابراین نيرویي براي زلبه بر تقدیر. نتيجوه  كه به ناخودآگاه افراد كوچيده

در قوميوت   ؛گورا قورار نودارد    ال م براي پيشرفت و تکامل اجتماع ایراني در ن بگوان توسوعه  
توسوعه  ه اند. بدون انقالب  اندیش وجود رسيده بهاي وجود دارد كه به یمن رخداد   برافراخته

 تمواي بلون در شرایط امتواع آن است. 
زيروجووودي   پردا نوودگان بووه بجوو  توسووعه در ایووران ا  ابتوودا توواكوون  ه تقریبوواف هموو
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ور ي بووده اسوت. چوانکوه     ذهويوت   یعوي تأكيدشان بر تقدم آگاهي و اوبویوت  ؛اند اندیشيده
گاني چون سيدجواد طباطبایي كه در مطابعات خوود نيوز آن را   اشاره شد  فر  مهم نویسود

هواي ضوعف و    توان با مطابعه جوبوه  كوود آن است كه مي شان تعقيب مي عووان هد  نهایي به
كار  ماندگي كشور در گذشته  اصو  پيشرفت آن را در آیوده شواسایي كرد و سپس به عقب

مکتب فرانکفورت كوه آگواهي رهانووده    انتقادي و ه اصلي اندیشه بست  یعوي همان مفروض
است. همين فر  مهم هوگامي كه ادبيات موجود  یعوي مطابعات تاری ي دربواره ایوران یوا    

 . دهد ميگذرانيم  همچون فکري مجوري خود را نشان  توسعه در ایران را ا نظر مي
 تووان بوه   ضعف و فتور ملت  نموي ه اما مشکل آن است كه با كسب دان  فراوان دربار

كسب اقتدار و توسعه آن رسيد؛ بوا تفکور و پژوهشوي كوه سولبي باشود        ه دانشي درباره نجو
توان راهبردي موجبوه و مثبوت سوامان داد. اساسواف ایون دو دانوایي ا  یوک جووس          ميمشکل 

مانودگي كشوور در گذشوته  بتووان اصوو        هواي ضوعف وعقوب    جوبوه ه نيستود. ایوکه با مطابع
حول مشوکل     تمركز بر یافتن راه  جاي هد  مثل آن است كه بپيشرفت آتي آن را شواسایي كر

ایوم  كمکوي بوه بلوون      بر خود مشکل تمركز كويم. نيل بوه ایون درک كوه بوه بلوون نرسويده      
نيوافتگي   كود. درک  نداشتن بلون  درک  داشتن بلون نيست. مطابعات توسعه مان نمي تاری ي

 یافتگي ندارند.  ربط ضروري به توسعه

 راهبردیرویكرد . 5

او  اش قابليوت طورح بيابود. در واقوع      سپس مسائل  توضيا داده شودایران   باید چيستيابتدا 
هوا را   هوا و آن فرصوت   باید بدانيم ایران چيست كه این مسائل و آن مشکالت یا ایون مزیوت  

 دارد. 
رو ابتدا باید دركوي   كل  نه فقط مفيد  نه حتي ضروري  كه ناگزیر است. ا اینه اندیش

عقلي ا  كليت ایران سامان داد و سپس بر آن مبوا بوه مسوائل ایوران پرداخوت. درک فلسوفه      ت
هواي   تاری  ایران  فهم معواي ایران و درک دبيلِ بودن آن است. چوين دركي  بوياد آگواهي 

 رو یک گرای  تجقيقي ضروري است.   تر درباره ایران خواهد بود و ا این خردتر و اجرایي
دانایي نسبت بوه كيسوتي خوودم یوا چيسوتي كشوورم  چيوزي همچوون احورا           ه ا  بجظ

؛ گوویي آن دیگور كوامالف دراختيوار مون اسوت و ایووک        دهد ميام ر   مابکيت كامل بر خانه
تر بر روي آن كار كوم. تا  مان نيول بوه    تر به آن بيودیشم و هم عملياتي توانم هم مش ص مي
ترتيب ممکن اسوت   پاس  است. بدین قط یک پرس  بيف« ما»تاری ي ا  ایران  اساساف ه فلسف
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ها مأنوس هسوتيم و   یابيم كه حجم وسيع اصطالحاتي با پسوند ایران كه ازلب بدان یکباره در
انگاریم )تاری  ایران  فرهوگ ایراني  بوا ار   گيریم و مفرو  مي كار مي سادگي آنها را به به

درک جامعي ا  ایران دربجران معووایي و مفهوومي    خاطر عدم  ه...(  دقيقاف بو ایران   ن ایراني
تواری   ه قرار دارند. این مشکل نهفته اما بسيار اساسي را یک بج  موفق پيرامون فلسوف   نهفته

 كود.  ایران حل مي
« سوا ي اجتمواعي   نظریوه »تووان   تاری ي درخصو  ایران  نميه بدون استظهار به فلسف

سووي آیووده را نشوانه گرفوت.      مومي كشور بوه گيري ع توان جهت یعوي بدون آن نمي ؛كرد
بزرگ  اندیشيدن به پرنسيپ قابل تجقق تاری  ایران  همانا عبارت ا  بواور  ه بستن به آیود د 

بوزرگ و تفصويل و تبيوين آن بوا     « آرمان»ایراني است. به عبارت دیگر  ات اذ ه به آرمان ویژ
 .  شود ميتوجه به فلسفه تاری  است كه ممکن 

تاری  ایراني  ابعاد م تلف  ندگي اجتماعي در ایوران را ذیول یوک درک      یک فلسفه
عوالوه  یوک فلسوفه تواری       هسوا د. بو   فراگير ا  تماميت تاری ي ایران به همدیگر مرتبط مي

تواند به طرح مسوير و   ایراني  اگر موضوع اجماع نسبي دانشوران و متفکران كشور باشد  مي
گوناگون اجتماعي در نسوبت بوا آن سوا مان یابوود؛ یوک      با بيوي افقي موجر شود كه اضالع 

آنکوه   فکر كالن كه درک ما ا  امور م تلف كشور را ا  افراط و تفریط با دارد. ایون یعووي  
گذارد فرد یا دوبت ایراني توها و عریان دربرابر سرنوشوتي   ایراني نميه استظهار به یک فلسف

ه د یوا سوا مان دوبوت( دربرابور توووع و گسوتر      گذارد كه او )فرد باش نامعلوم قرار گيرد؛ نمي
بوه او   ها دچوار سرگشوتگي و عمول انفعوابي شوود و      ها و ناشواخته پایان تجوالت و تا گي بي

كوه ناشوي ا  اسوتظهار او بوه دبيلوي       دهد ميدربرابر همه آنها حسي ا  اعتماد و قدرت دست 
 براي بودن و حضور در جهان است. 

نهدكه نووع فعابيوت و      قانون مستد  و جامعي در اختيار ميعالوه بهفلسفه تاری  ایران 
كوه فهوم    دهود  موي سا د و نشوان   جهت عمومي رفتارهاي فرد و دوبت ایراني را مش ص مي

خا  اجتماع ایراني  اقدام ایراني  نگرش و نجوه قضاوت عمومي اجتماع ایراني  در سوطا  
ها نيست. بدین نجوو    هست و چهها  مصادیق  چهه پرنسيپ  چه هست و چه نيست و در حو 

 درک فلسفي و تاری ي ا  ایران  دركي مفيد و معطو  به اجراست.  
  ي  بواور بوه وحودت معووایي تواری  ایوران      عبوارت  بهدرک فلسفي و تاری ي ا  ایران  یا  

او در   كه حقيقت نهایي دربواره فورد و جامعوه    مودي ناگزیر نيز هست: هوگامي عالوه بر فایده
دسوت آورد یوا آن را تفسوير     كول بوه  ه مثاب گذشته بهه اي دربار توان ایده دست نيست  آیا مي
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تردید  بدون استظهار به تماميوت جامعوه  هرگونوه اههوار نظور       بي .(Aron, 1978: 15كرد؟ )
و چوون چووين اسوت  اعتبوار اههارنظرهواي      شوود   موي آن جامعه ا  اعتبار ساقط ه كلي دربار

 گيرد.  جزئي نيز كاه  مي

 گيری نتيجهبندی و  جمع

چون خدا در درون تاری  آن نيست] بلکوه برفورا      گفت اسالم فلسفه تاری  ندارد كُربن مي
یران قرار داشوت. پوس   مطلقي بود كه درون تاری  اه آن است[ اما انقالب  ههور سياسي اید

معوا و جهت و استمرار در این تاری  همواره وجود داشت و پس ا  انقالب قابل درک شود  
 كه تاری  ایران تاری ِ سير این ایده بوده است.  

؛ نيا موود با سوا ي و انتوزاع نيسوت     اسوت  تاری  ایران بيشتر داده و كمتر سواخته ه فلسف
این فلسفه ا  نيرویي واقعي و حياتمود در هموه ابعواد   بلکه باید آن را شواخت و پذیرفت  یرا 

تاری  ایران تفکر پيراموون شوواخت ایون    ه كود. مبج  فلسف حيات تاری ي ایران حکایت مي
 فلسفه و نتای  آن است  نه با سا ي فکري و تجریدات درخصو  اصل این فلسفه.  
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