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  بسمه تعالي

  است. به چه معنا آن ايده بودنايده است و يك چرا ايران، 
              .زد نخواهد صدمه را او چيز هيچ كه است الهي موجود يك ايران

  )28/5/59 قربان عيد در اسالمي كشورهاي سفراي با ديدار در) ره(خميني امام(

فرهنگي هم سخن گفته مي شود. آيا ايران يك از ايده ايران سخن گفته مي شود، همچنانكه از ايران 
 چگونه يك جغرافياي خاص مي تواند ايده باشد. است. و ايده فرهنگ

 و حقيقت ايده، .است كردن مشاهده و ديدن معناي به كه گردد مي باز باستان يونان به ايده اصطالح سابقه
 بلكه شود؛ ساخته گذشته اساس بر كه نيست اين. گردد مي ظاهر و شود مي ديده آينده در كه است جوهري
آينده اي است كه گذشته و حال را به سمت خود مي كشد و آنها را . شود مي ظاهر كه است گذشته حقيقت

را بوجود  اراده و طلبانتظار آينده،  و كند مي تداعي آن ديدن و حركت براي را آرماني و افقمعني مي كند. 
 هاي پديده مورد درانجامد و  مي عمل به كه است تفكري و حركت يك و تفكر موتور نوعي ايدهمي آورد. 

 درايده عبارت از ايماني است كه  .رود مي كار به سياسي و اجتماعي فرهنگي، اخالقي، آرمانهاي و فلسفي
 به و دهد مي شكل را اجتماعي و تاريخي ذهني، فضاي ايده، .مي باشد فعلي و انضمامي بودن، عقالني عين
 پيام .كند مي پيدا را خود نتعي دوره آن با متناسب اي دوره هر در و شده بازتوليد و توليد تاريخ، بستر در نوعي
 و تاريخي امر يك ايده .است زدن حرف براي اي بهانه و زند مي حرف. كند مي منتقل را معنايي بار و دارد

   .باشد مي تاريخي و اجتماعي تخيليك 
 -  مدني آزاديهاي و آزادي -اساسي قانون يا مشروطيت -شهروندي - دانشگاه چون مواردي در ايده كلمه
 رفته كار به... و -پيشرفت -عادالنه جنگ و عدالت -...و مدرن قانوني، پاسخگو، رفاه، مقتدر، نهادي، دولت
كه به عنوان  اروپاكر شود. ذكشوري جز ايران را سراغ نداريم كه به عنوان ايده اما در مورد كشورها،  .است
      كه در پي نايل شدن به آن  در بر مي گيرد هاي متعددي را زير چتر خودكشور مطرح است؛ ايدهيك 

   از اين جهت ايران فرهنگي هم مثل اروپا است كه كشور هاي زيادي را در اين منطقه در بر . مي باشند
باشد كه بايد به آن نايل شد. در اين ؛ مي تواند ايده هست مشخصي كشور نامكه  ايرانلفظ  امامي گيرد. 

الزمه ايده بودن ايران آن است كه آن را به  .هاي ديگر با اين ايده، چگونه خواهد بودنسبت كشور صورت
. آن چيزي كه اكنون را در نظر بگيريم كه در آينده ظاهر خواهد شد گذشته و حال جوهر و عنوان حقيقت
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سمت خود مي كشد. دركي فلسفي از آن را اراده بدهيم كه قابليت انضمامي بودن را هم جهت مي دهد به 
    داشته باشد.

چه خصوصياتي  ي شهري و روستايياين مجتمع ها ها مي باشد.موعه شهرها و روستاآيا ايران صرفاً مج
 نيست بالذات مكتفي تعبيري به و بسنده خود ،سامان خود ايران، در شهرمهمترين ويژگي آن است كه دارند. 

 شهرهاي كنار در حتي و اطراف روستاهاي بادر ارتباط . كند برطرف را خود نيازهاي تواند نمي خودش و
 اين وضعيت را در قبل از اسالم و پس از آن شاهد هستيم كه عمدتاً بايد جغرافياي. كند مي پيدا معني ديگر

ه مناسباتي مي شود كه بيك نظام شدن همين وضعيت باعث پيدا سياسي و فرهنگي را عامل آن دانست. 
       تشكيل را واحدي كل روستاهايش، و شهرها با كشور اينتدريج مي توانيم از آن به كشور نام ببريم. 

 مجموعه صرفاً اينكه نه است؛ مدينه باطن مناسباتي كهعبارت از يك نظام  كشور. دياب مي سامان و دده مي
داشته باشد ي و خود بسندگي را خود سامان ددر سطح كشور است كه مي توانايران . باشد وستاهار و شهرها

 كشورهاي به وابستگي در كهنيست  كشورها بعضي از مثل. دمي باش ديگر هاي كشور از نياز بي تقريباًكه 
 اين و دشو مي محقق كشور گستره در در ايران، يمدن هويت ترتيب اين به. يابند مي سامان و معني ديگر
  . آورد مي بوجود را بودن تاريخي و دكن مي پيدا تدريجي ماهيت و است زمان نيازمند ،امر

 و واقعيت دگير قرار مردم ايمان و توجه مورد كه زماني مناسباتي به خودي خود واقعيتي ندارد؛ ولي نظام
 مورد وقتي اعتباري مانظ. گرفت ناديده را آنو نمي توان  دشو مي قدرتمند و كند مي پيدا اجتماعي حقيقت
 بر افراد سلطه از قويتر بسيار هم آن ي سلطه. شود مي مسلط و كند مي پيدا جان و روح بگيرد؛ مردم ايمان
 و ايمان از عبارت بلكه نيست مردم نظام،. داشت خواهد انسانها بر تسخيري فاعليت نوعي به و است افراد
 ديگر نظام شوند بي ايمان اگر ها آدم همه است ها آدم و جوامع ايمان از نظام قدرت. است آن به مردم باور

   قرار توجه مورد كه انيزمي به نظام و استمناسباتي  نظام ايران .است خوابيده ايمان در نظام ندارد وجود
بكار رفتن لفظ ايران براي اين سرزمين تدريجي همين امر باعث شده است كه . شود مي محقق گيرد، مي
 بطور كه بود اول پهلوي دوره در حتي .كند مي پيدا تحول تاريخ، طول در آن از درك و ايران به توجه. باشد

   . كنند استفاده ايران نام از صرفاً كه شود مي اعالم كشورها همه به رسمي
 و كند مي پيدا كاربرد رسمي اسناد و تاريخي كتابهاي در »ايران« لفظ كه است هفتم قرن دربطور ويژه 

 قرن اوايل و هفتم قرن اواخر تاريخي كتابهاي در بار اولين براي. شود مي سرزميني حدود داراي ،زمين ايران
 قبل. گرفت سراغ ايران سرزميني حدود براي ،زمين ايران و ايران لفظ بكارگيري از توان مي كه است هشتم
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. شد مي خوانده ها سلسله اسم به ها مملكت و رفت نمي بكار تاريخي اسناد و كتب در اسم و لفظ اين آن، از
 اقتدار تناسب به ها مملكت ثغور و حدود. رفت مي بين از هم سلسله آن مملكت اي، سلسله هر آمد و رفت با

 قرن از پس ولي. نداشت وجود حاكم هاي سلسله از مستقل سرزميني هويت هيچ و كرد مي تغير ها سلسله
 نياز آمد، بوجود آن حضور از كه سنگيني احساس و جامعه در هويتي گوناگون هاي عرصه تحقق با و هفتم

 كاربرد ؛بود گرفته صورت كه اي دوباره تولد و اجتماعي و سياسي بلوغ. شد جدي ايران لفظ و اسم كاربرد به

 با متناسب و تاريخي فرايند يك در بلكه نداشت، عاديايران، حالت  نامگذاري. دنمو را ايجاب ايران لفظ
 برقراري بودن تدريجي. است بوده توجهي بي مورد هم هايي زمان. است گرفته قرار توجه مورد شرايط
  .است ايران لفظ از غير ايران به توجه. دهد مي نشان را آن بودن ايده آن، به توجه و نام يك با ارتباط

 جامعه در نخبگي و روشنفكري بودن عمومي از عبارت كند؛ مي پشتيباني تدريجي توجه اين از كه چيزي آن
 مي آن با را خود هم مردم عامه و كنند مي انتخاب را اسمي مردم، از جدا نخبگان معموالً. است ايراني
 امر اين. بيافتد جا اسمي كه باشد داشته پذيرش شده عمومي نخبگي و روشنفكري بايد ايران در اما. شناسند

 صورت پهلوي رژيم توسط كه تقويم تغيير مثل موارديمقاومت در مقابل . بود خواهد تدريجي الجرم هم
 ايراني، زندگي ساحتهاي همه در سياسي تحليل قدرت و روشنفكري. دهد مي نشان را امر اين گرفت،
  . باشد مي عمومي

 نسبت بايد ها موضع كه است آني و سازد مي ظاهر را فلسفي احكام كه است فلسفي اي پديده يك ايران، 
 مي ترتيب اين به. شود مي روشن آن از بحث با افراد اجتهاد و مواضع نظرها، اختالف. شود معلوم آن به

 و فرهنگ. هست هم تخيل و فرهنگ جغرافيايي، نام يك بر عالوه ايران. گفت سخن ايران ايده از توان
. باشد مي تحقق قابل ايده كه دهد مي نشان ايران. يابد تعين كشور يك قالب در است توانسته كه تخيلي
 تحقق ايران. است رو پيش در آرمان باالتر مراتب حال عين در و است شده يكي ايران در واقعيت با آرمان
 نهادينه ايران، در آن خواست كه است پيشرفت بخش الهام ايران ايده. دارد اخالقي حيات و است كرده پيدا
    فراهم را سياسي مشاركت بستر آورد، مي وجود به  جامعه در را ملي وفاق و اجتماعي انسجام. است شده
 اجتماعي و سياسي مناسبات نظام از عبارت ايران. شود مي تر آماده آينده حوادث با مواجهه براي و كند مي

. يابد مي معني اساسي قانون با نسبت برقراري در بودن ايراني و كند مي پيدا تعين اساسي قانون در كه است
 پيشرفت و رشد نظام و معرفتي مباني حقوقي، تمدني هاي عرصه در توان مي را ايران آرمان تحقق فرايند

  .كرد جستجو
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 آينده در نام اين اينكه تا گيرد مي شكل گذشته در حوادثي ، در گرو آينده بودن ايران است.مقوله مهم ديگر
 و امروز باشد، تاريخ و گذشته به مربوط كه آن از بيش آن از بحث چون است ايده ايران،. باشد داشته كاربرد
 را افقي چه و دارد كنوني دنياي در گفتن براي حرفي چه كه دهد مي نشان. نماياند مي را جامعه آينده بلكه
 آينده و شناختي جامعه مطالعات. نمايد مي طرح آينده افق در را معاصر جامعه مسائل و گشايد مي آينده براي

 را ما آينده، ايران. شود مي ظاهر بلكه شود؛ نمي ساخته "آينده ايران". دارد اولويت ايران، بارة در پژوهي
 بايد بلكه. شود انزواجويانه گرا و گذشته سياسي تفكر يك به تبديل نبايد ايده، اين. كشد مي خود بسوي
 ايران ايده در را آينده ايران توان مي تنها نه. دهد پيوند آينده اندازهاي چشم با را جامعه عيني هاي واقعيت
 با ارتباط بي ايده اين البته. يابد باز آن در را خود تواند، مي تكثّراتش همه با هم كنوني ايران بلكه يافت؛
  . گسلد نمي عتيق گذشته با را خود پيوند و نيست گذشته
 سبب را انتظاراتي و تخيالت و نمود برآورده را انتظاري. است آينده انتظار و انقالبي تحرك ايمان، يك ايران
 عليه رضا امام با ايران، و شد سبب را انتظار جريان و ايمان اين ايران، به السالم عليه رضا امام حركت. شد

 ايراني و است كرده درست را آن اسالم كه است ايماني ساخت يك ايراني مليت. شود مي شناخته السالم
 تحميل به نيازي و است امرحاضر از گفتن سخن آينده، ايران از گفتن سخن. است اسالمي اي مقوله بودن،
 خود، تحميل براي جمعي، زيست با ارتباط بي و نگر گذشته تفكر. ندارد مردمان جان و ذهن بر گذشته
. نيست غريب امري برساختن معناي به است، آينده ايران از سخن وقتي. است زني برچسب و طرد نيازمند
 به بخشي فعليت به كمك "آينده ايران" حركت به سمت وضع كمال يافته تري نسبت به اكنون است. بلكه،
 پيدا تحقق آينده در كه است قرار و گيرد مي قرار توجه مورد ايران ايده. باشد مي ايراني انسانهاي  امكان
  .است ديگر هاي كشور گرايي براي امكان ايران كند؛ پيدا تحقق است قرار كه چيزي آن. كند

 ايده با نتوانند اطراف هاي كشور كه شود نمي آن باعث است؛ مشخص مرزهاي با كشوري ايران، اينكه
 راحتي احساس آن در هم ها ايراني غير كه است جايي ايران. بگيرند الهام آن از و كنند برقرار ارتباط ايران
 ايران ملت و است تحوالت كشور و دارد قرار حوادث مركز در ايران .كنند برداري الگو توانند مي و كنند مي

 اما هست؛ ايران به مسمي كه است كشوري همين از عبارت ايران .گمارد مي همت انقالب به كه است
 به. كنندارتباط برقرار  ايرانبا ايده  توانند مي بدهند؛ تغيير را نامشان بخواهند آنكه بدون هم ديگر كشورهاي

 و جهان امروز مسائل و ها واقعيت از منتزع نبايد را ايران. است جغرافيايي مرزهاي از فراتر ايران معني اين
 بلكه دارد، وجود آن سايه در همسايه كشورهاي با آميز صلح مناسبات بسط امكان تنها نه. كرد طرحمنطقه 

   . باشد امر همين براي بنيان مهمترين تواند مي


