
  خدا بنام
نودو دومين جلسه از سلسله جلسات نظام سياسي اسالم در پژوهشكده نظريه پردازي سياسي و روابط بين الملل با 

سخنراني دكتر محمد علي فتح الهي و با  جايگاه فلسفي تهران و نقش آن در تحول هويت ملي ايراني عنوان
  ه شرح ذيل مي باشد:حضور اساتيد در سالن انديشه برگزار شد. مشروح سخنراني ب

مباحث اين نشست با تحليل شكل گيري پايتختي تهران آغاز مي شود كه در نهايت بتوان جايگاه     
 از يك هيچ سراغ پايتخت، انتخاب براي قاجار خان محمد آقافلسفي و هويتي تهران را ارزيابي كرد. 

 جديد شهري تأسيس به اقدام عبيريت به او. نرفت داشتند؛ زمينه اين در اي سابقه كه بزرگي شهرهاي
 تاريخي خاص ويژگيهاي و سوابق با مردمي محيط يك در ايران، جديد پايتخت. نمود پايتختي براي
 كه اي محاوره زبان حتي. نمايند تحميل حكومت بر را خود خصوصيات بتوانند سوابق آن كه نيامد بوجود

 از عاري و گرفتند مي الهام سعدي ادبيات از نوعاً كه بود مستوفيان و اديبان زبان شد، رايج تهران در
 شكل به و تاريخي فرايند يك در اينكه نه شد مهندسي و طراحي تهران،. بود محلّي زبانهاي ويژگيهاي

 قرار سازندگان ذهن در اسالمي -ايراني تمدن و ها شهر تاريخ دستاوردهاي هم. باشد گرفته شكل سنتي
 شهرهاي زمان آن در. بود نظر مد تهران ساختن براي بود، آمده پيش هك جديدي مقتضيات هم و داشت
 كه بود روسيه در پترزبورگ آنها جمله از. شوند ساخته و شده مهندسي كه داشت وجود جهان در كمي
         .شد ساخته و طراحي جديد شهر يك عنوان به كبير پتر توسط

 داشته حكومت با انس آمدند، گرد آن در كه هاييآن. گرفت شكل حكومتي شهر يك صورت به تهران    
 يابي مكان و بود توجه مورد معني اين هم تهران شهر داخل ساخت نقشه در .بودند حكومت مدعيان و

 شد مي انجام اي گونه به سلطنتي هاي كاخ و نظامي و دولتي مراكز و مسكوني مناطق و مساجد و بازار
 و اقوام همة از. شد گذاشته پذيري مهاجر بر تهران بناي. نمايد يلتسه را جديد حكومت اهداف بتواند كه

 كشور مختلف مناطق بين مساوي نسبت يك درواقع و شد مي يافت تهران در نمايندگاني ايران، مناطق
 و شود مي ايران مختلف مناطق و قوميتها از نمايي تمام آئينه تهران. گرديد مي برقرار حكومت مركز با

  .   دهد مي شكل را ملي همزيستي از نويني تجربه
 مركز  چندي از  پس گرديد،  ايران  اقتصادي و  سياسي مركز  ، شدنش  پايتخت با  كه  تهران كوچك شهر   

 صفويه سقوط از بعد بحراني دوره از پس و قاجار دوره در كه عمومي آرامش. شد نيز  فلسفي و  فرهنگي
 وضع ديگر طرف از. كرد مي فراهم فلسفي تكاپوهاي و وزشهاآم براي مناسبي محيط بود؛ آمده پديد
 تنهايي، احساس همچنين بود؛ گرفته صورت آن ساخت در كه مهندسي و تهران شهر سنتي غير و جديد
 عدم با توأم حكومت به وابستگي مختلف، اقوام كنار در زيستن با توأم اجتماعي شدگي رها و غربت



 مركزيت مناسب را شهر اين آمد، مي پديد آدميان براي كه رّديفتآن و  قبال در اجتماعي حمايت
 عبداله مال( برجسته حكيم يك آمدن با كه بينيم مي ترتيب اين به. كرد مي حكمي و فلسفي فعاليتهاي

  .دگير ميشكل  تهرانفلسفي  مركزيت تهران، به ))1257م(زنوزي
 شهر خود در فلسفي مكتب اين احكام كه ستا اين از عبارت تهران فلسفي مكتب مهم ويژگيهاي از    

 نيز تهران شهر تهران، فلسفي حوزه حيات تداوم مسير در كه گفت توان مي. است يافته تعين هم تهران
 حركت حال در و متحول موجودي تهران،. كند مي تجربه را فلسفي پديده يك گونه به سرنوشتي
 درواقع. باشد مي متعاليه حكمت فلسفي هاي آموزه عيني نمايش تهران، تحول تاريخ و است جوهري
 و فلسفه بايد پس آن از و بود شده حكمت و فلسفه مظهر خود، بلكه بود، فلسفي شهر يك تنها نه تهران

 از را خود سياسي حيات كه شهر اين. شد مي جستجو تهران، هويتي و شهري زندگي وضع در حكمت،
 شخصيت و هويت كه داد نشان تنباكو قيام با و قرن يك حدود از بعد بود، نموده شروع طبيعي وضع يك
  . كرد عرضه را  "البقا روحانيه و الحدوث جسمانيه" فرايند از عيني نمايشي و است كرده پيدا را خود
 در ولي ندهد، رخ اجتماعي جدي اتفاق و كرد تبعيد را مجتهد مسيح ميرزا شد مي تنباكو، قيام از قبل    

 و نمود مقاومت تهران كند، تبعيد را آشتياني حسن ميرزا خواست قاجار شاه ناصرالدين وقتي تنباكو واقعه
 نمي كه است گرفته شكل تهران هويت و آمده وجود به تهران شد معلوم. بيفتد اتفاق كار اين نگذاشت

 جستجو سيسيا هاي قيام با را خود هويت تهران، .كنند اجرائي را خود منويات راحتي به حكومت گذارد
 و ايماني هويت تكوين، اجتماعي و سياسي قيام. نمود رخ تنباكو قيام در بويژه كه چيزي آن كند، مي

 هويت گيري شكل و تهران در فلسفه تعين قمري، 1307 سال در تنباكو قيامقانوني را باعث مي شود. 
 بين درك توانست تهران هم تمشروطي قيام با. دهد مي نشان را ايراني ملي هويت نماد عنوان به تهران
 هاي العمل عكس و شود مي احساس تهران در الملل بين عرصة تحوالت. سازد نمايان را خود المللي
 را آن از پس تحوالت همچنين و اسالمي انقالب پيروزي. گردد مي ابراز شهر اين طرف از آن مناسب

   . نمود تبيين تهران المللي بين هويت گيري شكل با توان مي هم
 با را خود مركزيت هويت، اين و بود ايراني ملي هويت نمايش با توأم تهران، فلسفي حوزه تكوين    

 آثار   نگاشتن در  زنوزي  مالعبداللّه  اقدام. . آورد مي بدست تهران التأسيس جديد شهر هويت تكوين
  اعتالي باعث هست؛ هم يغرب فلسفه تهاجم شروع كه معاصر دوران شروع در ، فارسي زبان  به  فلسفي
 ملي هويت براي مركزي كه شد باعث تهران پايتختيِ .بود ملي هويت استحكام جهت در  فلسفي فارسي
 ويژگيهايي فاقد گذشته، حكومتهاي در قبلي هاي پايتخت و بود سابقه بي كه چيزي آن. شود پيدا ايراني
 براي كه شهري عنوان به تهران. كنند جلوه ايراني ملّي هويت پايتخت و مركز عنوان به بتوانند كه بودند



 اين در و شود مي نمايان باشد، گرفته شكل تاريخي حوادث گذر در اينكه نه و شود مي ساخته پايتختي
  . كرد مشاهده خوبي به را ايراني مليت عناصر توان مي تهران، شهر شدن ساخته

 و سياسي جديد مفاهيم طرح چون ديگري ابعاد رد را ايراني ملي هويت نماد عنوان به تهران نقش    
 را شاه محمد مرگ از پس خواهي جمهوري حركت. نمود جستجو توان مي هم آن تحقق براي پيگيري

 دولت كه خواهي جمهوري حركت اين. آورد حساب به ايراني ملي هويت تكاپوي مظاهر از توان مي
 چون بديلي نظامهاي در تأمل و سلطنت ظامن از عبور براي انديشه كه دهد مي نشان شد؛ مستعجل
 سلطنت. است افتاده اتفاق روز آن زماني مقطع در مردمساالري، هاي زمينه طرح همچنين و جمهوريت
 و ايمان و شود نمايان ايراني ملي هويت پرچم و مظهر عنوان به توانست نمي ديگر آن از بعد قاجاريه
 گرفتن فاصله با كه بود گرفته قرار مسيري در مردم وفاداري و ماناي. باشد داشته خود با را مردم وفاداري

  .باشد ديني و معنوي ملّي، قدرت معطوف سلطنت، مادي قدرت از


