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رسيدن هفته پژوهش نشستي با عنوان : فراالملل و حقوق با توجه به ي مطالعات سياسي و روابط بينپژوهشكده
 ١٣ساعت ١٤٠٠آذرماه٢٤جهان ايراني اسالمي در روز چهارشنبه-تخيل سياسي در زيست«نقد و بررسي كتاب 

  آيد.نشست در ذيل به اختصار ميكرد كه خالصه پژوهشگاه برگزار در  ١٦الي 

انساني و مطالعات پژوهشگاه علومدر» جهان ايراني اسالمي-تخيل سياسي در زيست« و نقد كتاب نشست بررسي
خانم دكتر  مباحث مقدماتي توسط مدير جلسهپس از ارائه آغاز شد.  ،حضوري و مجازي، به صورت فرهنگي

نده جهت سبه باور نوياز مباحث اثر را بيان نمودند.  ايچكيده، كتاب آقاي دكتر فتح الهي، نويسنده ،محمدي كيا
اين بوده  تالشفهم هرچه بهتر كتاب بايسته و شايسته است با مباني فلسفه اسالمي به اين بحث ورود نماييم. 

با  حوادث گذشته رادر دل ميراث خود بيابيم.  ،است سياسيكه مفهومي نو در علوم ،است تا تخيل سياسي را
توانيم درك نماييم. در در زمان رخدادها حضور داشتند مي تر از كساني كهت تخيل و زيست متخيالنه ژرفقدر

كه تخيل در مبحثي ديگر بايد به اين نكته توجه نمود آيد. تر از گذشته در آينده به دست ميهاي عميقواقع فهم
ل براي ما زمينه ساز انجام شناسي مبتني بر تخيشناسانه را نيز داراست. روشامكان و پتانسيل بحث روش

  ردد. گميهايي نو پژوهش

هاي خود در ارتباط با كتاب گاه شهيد بهشتي، به ارائه ديدگاهدر ادامه خانم دكتر كيخا، عضو هيات علمي دانش
فلسفه سياسي بر مباحث كلي ايجاد فلسفه سياسي برمبناي خيال را بايد نقطه تمايز اين اثر دانست. پرداختند. 

انسان برمبناي خيال تعريف شده و انسان ناطق مبناي رويكرد است. طرح شده ،جديدچوب رمبناي خيال و درچا
عالم خيال به حوزه خصوصي گرفته است. ا قدرت خيال از عالم طبيعي فاصله آدمي بقرار نگرفته است. سياسي 

توان در نسبت ميان اخالق و سياست را ميدر سطحي ديگر در حوزه عمومي مورد نظر است. تعلق ندارد بلكه 
توجه به است. هاي كتاب بر مبناي نسبت اخالق و سياست كوشش بنده واكاوي رويكردالبالي اثر رصد نمود. 

اسالمي كتاب مباحث فلسفه ها از دريچه ارتباط اخالق و سياست در كتاب به جد دنبال شده است. كرامت انسان
ع رنگ فلسفه سياسي به مفاهيم شيعي و تاريخ تشيّرا از زاويه فلسفه سياسي به بحث نهاده است. و فلسفه تاريخ 
تلقي ويژه گيري از كليدواژه ايمان رويكرد جالب توجه اثر است. ين ارتباط اخالق و سياست با بهرهداده است. تبي

 گويد و ايناز اخالق و ايمان تدريجي سخن مي است. كتاب از كليدواژه ايمان ارتباط دهنده اخالق و سياست
رويكرد به قانون در معناي انجامد در اين اثر مورد توجه قرار گرفته است. ايده كه اخالق دفعي به خشونت مي

قانون خدا تعبيري است كه ل شده است. باكتاب دنست نيز مبحث مهم ديگري است كه درالهياتي آن در سيا
ر اخالق به تبيين در فرازي ديگر نويسنده با وارد كردن عناصر شيعي دگيرد. اين فراز از آن بهره مييسنده در نو



ل به قانون و دروني كردن انتظار و مگويد توحيد به معناي عكه نويسنده ميپردازد. آنطورسياست مطلوب مي
   اميد در جامعه است.

ا از ها و نظراتشان در ارتباط با اثر پرداختند. ايشان كتاب رگاهطيبه محمدي كيا به ارائه ديد در ادامه خانم دكتر
م در گا. دادند. كتاب داري نقاط قوت بسياري استشناسانه مورد بررسي قرار دو زاويه متن پژوهانه و روش

ار چنين رويكردي كتاب را در شمكند. مي كمتر ديده شده تخيل سياسي خطر  نخست اثر به ارائه عبارت مهم و
در اين ميان بايد  هايي است.مضموني واجد نوآوريو كتاب هم به لحاظ ظاهري دهد. آثار بديع و نوآورانه قرار مي

-نيز با نوآوريالبته خواننده اثر در واژه پردازي و واژه سازي  ود.مشيوه و تعابير زيبا و متفاوت اثر توجه ن بيانبه 

تواند و اي ميكرده است كه از تخيل سياسي مراد عناي موسعي مكتاب با توجه به  شود.هاي بسياري روبرو مي
ثر در ارتباط با عرفان سياسي، ادبيات فارسي و فلسفه سياسي كالسيك و ؤبسا بايد در بردارنده مطالعاتي م

تالش براي پيوند زدن ميان عين و ذهن و عبور از اين ويژگي فلسفه سياسي كالسيك را بايد معاصر باشد. 
هاي كتاب در عين اينكه داراي نوآوريل شده است. بااثر دانست كه در همه مباحث كتاب دن گي كليژوي

ي نيز به آن افزوده گردد و تخيل سياسي به شكل جدي در هاي ناگفتهبسياري است. نيازمند اين است كه بخش
چندوچون برخاسته از تخيل سياسي و توجه به آرمانشهر ساحت كنش و عمل سياسي مورد بحث واقع گردد. 

  توانست در اثر مورد توجه نويسنده قرار گيرد. بايد از جمله مباحثي دانست كه ميبرپايي آن را 

سخنران بعدي نشست بودند. ايشان با توجه به مطالعات درباره تاريخ ايران و مليت آقاي دكتر سيد جواد ميري 
در جامعه ديده سه گفتمان برجسته درباره مليت ايراني امروز م نمودند. ايراني به بررسي كتاب تخيل سياسي اقدا

هر يك از اين گردد. (مله) و ملت به مثابه ناسيون مي گرايي، هويت ايراني ذيل دينشود كه شامل: باستانمي
نمايد شت به مباحث كتاب اين پرسش رخ ميدر اين ميان با بازگگردد. ژه مطرح ميرويكردها ذيل گفتماني وي

را بر آيا مليت ايراني امكان ايفاي نقش هاي گوناگون را باز گذاشته است. يا مليت ايراني امكان حضور گرايشكه آ
ر است. كتاب بايد به تنوع موجود التفات و متكثّ عت يك مفهوم متنوينايراد. يگشاهمگان در عرصه سياست مي
در اين كتاب از چندوچون ظهور مليت ايراني دهد. وجه قرار را در اين زمينه مورد ت ورزد و وحدت در عين كثرت

- نويسنده قرار ميكالن پروژه پژوهشي كتاب نقاط قوت بسياري دارد. اثر در ادامه است. شده پرسش در آينده 

- أمل قرار ميوضوع محل تمدر اين برنامه ابعاد مختلف گيرد كه به تعبير الكاتوش يك برنامه پژوهشي است. 

لت را با ااصهاي پيش گفته گي شده است و ذيل هريك از گفتماننوعي چندپار ذهنيت ايراني دچار. گيرد
اين  روند و راهكار سازگاري ميان تالش شود . امروز بايددهدحي ميانديشه مدرن، امر باستان و يا شريعت و و

  برقرار گردد.سه 



ي با توجه به مباحث اثر پرداختند. خانم دكتر ميرمجيدهايي اضران در جلسه نيز به ارائه پرسشدر ادامه ح
آقاي دكتر مقيمي با توجه باره ارتباط قانون و تخيل سياسي به طرح پرسش در زمينه جرم شناسي پرداختند. در

به رويكرد فلسفه اسالمي مباحث كتاب را واكاوي نمودند و ضرورت ابهام زدايي از مفاهيم مركزي مانند تخيل را 
آقاي دكتر رباني ضمن برشمردن نقاط قوت اثر خوانشي انتقادي از كتاب طرح نمودند و كتاب را دادند.  پيشنهاد

آقاي دكتر مبلغي ضمن بر دادند. باحث ويراستاري مورد انتقاد قراربا توجه به سبك نگرش و نگارش و نيز م
به جاي خالي رويكرد به مبحث زبان در معناي عام كلمه و زبان شمردن نقاط مثب كتاب و خواندني دانستن آن 

پيش  و زبان فارسي هم آيدچشم ميبا تخيل در كتاب به دو مقوله  آنفارسي به صورت خاص با توجه به نسبت 
ادبي و زبان زبان تغزلي و پس از آن در سطوح مختلف (زبان ديواني و اداري، زبان حوزه عمومي،  از صفويه و هم

كه در تجديد چاپ است  عي ما ايرانيان بوده است. اميد آنمآمدن خيال ج عرصه بر نتريمهم )تباطي مردمار
ي با مطرح نمودن جايگاه خيال و تخيل در فلسفه قدكتر شقاگردد. مهم مورد توجه بيشتري واقع، اين كتاب

مباحث باره مبحث فرهنگ پرداختند و ارتباط فرهنگ و تخيل سياسي را با توجه طرح پرسش دراسالمي به 
به طرح پرسش پرداختند به باور ايشان مطالب و  يدر ادامه آقاي دكتر اكبرمورد سوال قرار دادند.  كتاب

فتن تخيل رپيشتري مورد بازبيني واقع شود. و با ويرايش دقيقگيرد قرارمل بيشتري أمحل تمحتواي كتاب بايد 
از ميان موضوع ديگري بود كه از سوي ايشان مطرح گرديد.  ،مطرح شده در كتابهاي سياسي با توجه به تكثّر

هاي خود اره كتاب به ارائه پرسش و ديدگاهمخاطبان برخط نيز آقاي دكتر فوزي و آقاي دكتر صداقت درب
  پرداختند.

  


