
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  
  

 آغازین سخن
 از شـد، یکـی   تـشکیل  اروپـا  در مدرنیته گیري شکل با همراه  ملت-دولت که زمانی از

 شناسـی سیاسـی رابطـه    سیاسی مدرن و جامعه علوم مورد مطالعه موضوعات مهمترین
جوامـع غیراروپـایی در    ملت در -دولت گیريشکل با. است بوده ملت و دولت بلمتقا

اولویت بیشتري پیـدا   و ملت  دولت متقابل رابطه مناسب نوع موضوعِ ، 20 و 19قرون 
البته باید توجه داشت که با وجود اختالفات شرایط تاریخی، فرهنگی، اقتصادي و             . کرد

یکـسانی   ت در جوامـع مختلـف دینـا فراینـد    اجتماعی جوامع بشري، تکوین دولت مل
. اسـت  شـده  تـشکیل  مختلـف  هـاي  ویژگی با ها  ملت-دولت انواع نداشته است، بلکه

 در فراینـد » در حـال توسـعه  «یا » جهان سومی«اصطالح  به کشورهاي اغلب بعالوه، در
 و اثرگذاشته نیز نامساعد داخلی، عوامل خارجی عوامل بر عالوه ها  ملت-دولت تکوین
 اجتمـاعی  نهادهاي سایر و ملت با متناسبی و متوازن شده رابطه ایجاد دولت شده سبب
در . آورد بـه وجـود   را ها کژکارکردي و ها ها، ناکارکردي کژریختی و انواع نکرده برقرار

 - تاریخی دولـت -نتیجه، به سبب فرایند مختلف تکوین و اختالف در شرایط اجتماعی        
هـا   هـا و ملـت   اي رابطه مناسب یکسانی بین همـه دولـت    شهتوان بطور کلی  ها، نمی  ملت

 ملتـی  -ها تجویز کرد؛ بلکه باید براي هـر دولـت    ملت-یافت و آن را براي همه دولت      
متناسب با شرایط خاص آن جامعه موضوع مورد مطالعه قرار گرفته و روابط مناسـب و     

 .   کارآمدي شناسایی و تجویز گردد
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 عوامـل داخلـی  . باشـد نیـز مـی   ایران در  ملت-تدول این وضعیت شامل تکوین
در ایران  ملت و متقابل دولت رابطه اندشده سبب گرمداخله خارجی عوامل و نامساعد

 در. نباشـد  متناسـب  و اجتماعی متوازن و فرهنگی ي، اقتصاد سیاسی، مختلف ابعاد در
 وجود هاینهزم همه ملت در و دولت بین بزرگ و رابطه ناکارآمدي شکاف پهلوي دوره

 سـقوط  و اسـالمی  نهایت انقالب در و رژیم پهلوي مشروعیت بحران سبب که داشت،
 شـد  انجـام  رابطه این در که و اصالحاتی ها دگرگونی با اسالمی انقالب از پس. شد آن

 و هـا  از کژریختـی  بخـشی  امـا . گردیـد  تـر و متـوازن  تـر هماهنـگ  ملت و دولت رابطه
 جدیـد  خارجیِ و داخلی عوامل و شده منتقل جدید  دورهبه قبل دوره هايِ کژکارکردي

 متقابـل  رابطـه  هـا زمینه از بعضی در هنوز که است شده سبب و افزوده شده، آن به نیز
هایی  شکاف و نداشته را الزم کارآمدي مدنی و اجتماعی نهادهاي سایر و و ملت دولت
 هـاي اقتـصادي،  زمینـه  از بعضی در جدي هايآسیب آن هنتیج در و باشد، داشته وجود

 و عالمانـه  مطالعه و با بررسی است الزم که آید، به وجود اجتماعی و فرهنگی سیاسی،
 و شده شناخته موجود هاي شکاف اجتماعی مختلف علوم منظر از روابط اینه واقع بینان

که، همچنان که اشاره  آنجا از. شود پیشنهاد آنها کاهش رفع و جهت مناسب راهکارهاي
 فرمـول  آنهـا  رفـع  جهت کارآمد و راهکارهاي روابط این وضعیت شناخت براي رفت،

 علـوم  اندیـشمندان  دارد ضرورت ندارد، وجود  مناسبیهشد پیش ساخته از و استاندارد
 بررسـی  را موضـوع  بـومی  هاي دیدگاه و رهیافت و پژوهش با مختلف کشور اجتماعی

مـسئوالن   و کننـد،  مطـرح  ایـران  شـرایط  در اجـرا  قابل و کاربردي و پیشنهادهاي کرده
 الزم، همـاهنگی،  اصـالحات  انجـام  و پیـشنهادي  راهکارهـاي  کارگیريبه با نیز جامعه
 ملـت،  و طـرف،  از یـک  دولتمـردان  و دولـت  بین بیشتري همزبانی و همدلی و توازن،

 هـاي اجتمـاعی   آسـیب  تـا  کننـد،  برقرار دیگر طرف از شهروندان و نهادهاي اجتماعی

 اسـت  هـا  شکاف نتیجه این غالباً که غیره و فساد اعتیاد، بیکاري، فقر، ملهج از موجود،

  .یابد افزایش ایران بردبار و ملت صبور معنوي و مادي زندگی کیفیت و یافته کاهش
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بـه ایـن منظـور    » بررسی نظري و عملی روابط دولت و ملـت در ایـران        «همایش  
مهم توجـه خاصـی نمـوده و در    برگزار گردید که  نخبگان علمی کشور به این موضوع  

این زمینه تامل و تفکر و تحقیق کنند تا شناخت بهتري از نوع روابط موجـود دولـت و       
ها و آسیب هاي احتمالی موجـود شـناخته شـود، و             ملت در ایران حاصل شود، شکاف     

ایـن  . هاي مناسبی براي ترمیم و اصالح و کارآمد کردن این روابط پیشنهاد شود      سیاست
ه فصلنامه علوم اجتماعی حاوي تعدادي از مقاالت ارائه شده در همایش است،        ویژه نام 

که امید است بتواند حساسیت بیشتر متخصصان کشور را به این موضوع اساسی جلـب           
بـرداري از ایـن      کند، تا عالوه بر مالحظه تنوع موضوعات موجود در این زمینه و بهـره             

بـدیهی اسـت کـه سـایر      . ه انجـام رسـانند    مقاالت، تحقیقات بیشتري را در این حوزه ب       
  . مقاالت ارائه شده در کنفرانس در مجموعه مقاالت کنفرانس به طبع خواهد رسید

  
                                                   دکتر محمد حسین پناهی

  مدیر مسئول فصلنامه علوم اجتماعی                                              
                     و دبیر همایش بررسی نظري و عملی رابطه دولت و ملت در ایران                     

  
                            


