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 سخن سردبیر

ی وجود   ار  و ریکوا از رشوته روام علموی بوه       رابطه تنگاتنگ« علم»و « تمدن »بین  

-ام را نموی اند و نقش ریچ رشوته فیاخدر مدضدع خد ، به پیشیفت جامعه بشیم کما کی ه

رام مختلف علمی، علدم سیاسوی  رشتهرسد  ر میان شقدق و تدان نا کده گیفت . به نظی می

تیم با تمدن و حیات انسانها  ار ،زکیا ا بار کا کامیابی کا ملت، به میزان بسویار  نسبت وثیق

زکا م به سیاست آن بستگی  ار . سیاست عملی که بیآمده از نظیکه سیاسوی اسوت جهوت    

ه و بسویارم از  کند.  ر جدامعی کوه سیاسوت، حوداک یم بود     گییم ساکی علدم را تعیین می

و « آمودز  »تی اسوت.  شدند، اکن رابطه و تاثییگذارم ملمدستلقی می« امی سیاسی» مسائل

شدند. پژورش، نتیجه آمدز  مناسو  اسوت و    و رکن علدم سیاسی محسدب می« پژورش»

گشاکد. پژورش کوه کیوی از مهمتویکن ارودا، آن،     رام جدکدم را به روم اکن حدزه میافق

است، کیی از وجده تفاوت سطدح مجوام  علموی اسوت.    « نظیکه پی ازم»  و« مفهدم سازم»

شودند.  کننده اندکشوه محسودب موی   پی ازم  اشته باشند، ندعی صا رجدامعی که تدان نظیکه

« میکز» رام مختلف علدم سیاسی  ر جهان حاکی از آن است که الگدم بیرسی منشا نظیکه

پوی ازم نیوز حواکم    وجد   ار   ر عیصه نظیکوه  که  ر ساکی حدزه رام جدام « پییامدن» و 

رواکی بود ه کوه بسویارم از آنهوا      است و بسیارم از جدام   ر حال تدسعه، وار  کننده نظیکه

 ر پاسو  بوه ینوین    « بومی  سوی    » را رستند. مدضدعمتناس  با محل تدلید اکن نظیکه

 شیاکطی مطیح شده است.

نش سیاسی و نظیکه پی ازم سیاسوی شویا،    رد که میان کتارک  معاصی اکیان نشان می

زرگ) مشویوطیت  عظیمی وجد   ار . اکیان تنها کشدرم است که طی کا قین،  و انقالب بو 

 1299و انقالب اسالمی(  ر آن رخ  ا ه اسوت ورمننوین  و کد توام مهوم  ر سوال روام       

م  رآن به وقدع پیدسته است. نهضت ملی شدن نفت، بوه عنودان کیوی از آبشوخدررا    1332و

فییم جیکان عدم تعهد و ناسیدنالیسم  ر اکیان شیل گیفت و از رمه مهمتی انقالب اسوالمی  

ساز، توامالت نظویم    ر اکیان اکجا  شده است. به رغم اکن رمه تحدل و کنش سیاسی جیکان

 ر باب آنها قابل قیاس نیست و به رغم ارتمام پژورشگیان اکیانی، رندز تبیین رام متناس  

یاسی مذکدر انجام نشده است. اکن نوابیابیم میوان کونش سیاسوی و نظیکوه  ر      با تحدالت س
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نوه   یان،کو ا یانقالب اسوالم  تی است.ز آن بسی یشمگییمدر  انقالب اسالمی و تحدالت پس ا

نیز انقالب بزرگتیم محسودب   تنها کا انقالب سیاسی، بلیه  ر عیصه نظیکه پی ازم سیاسی

.  آن نبود   نییو تب ینیب شیقا ر به پ 1970اخی  ره وامتعار،  ر  یاسیس علدممی شد  که 

روام  ی نظیکوه انقوالب اسوالم   «مبوی مبنوا  »بیخی از پژورشگیان خارجی مانند میشل فدکود  

روام  کگویان را   جدکدم مطیح کی ه اند،اما بخش عمده پژورشگیان وطنوی کماکوان نظیکوه   

» که  ر آن مفاریمی یودن   رباره انقالب اسالمی و تحدالت پس از آن بدکژه جنگ تحمیلی 

ت ، تدلید شد، مدر  مداقه قیار می  رند و کمتی نظیکه جدکودم بوه علوم سیاسو    «قدرت نیم

افزو ه اند. کیی از علل اکن مساله، مقام سخت نظیکه پوی ازم اسوت و معودو  پژورشوگیانی     

د. رستند که پس از سالها، به طیح نظیکه ام بدک  و مدر  قبدل جامعه عملی مدفق می شودن 

حال که ارمیت نظیکه پی ازم و بدمی سازم علدم سیاسوی مطویح موی شود ، طبوق عوا ت       

مالد،، بیخی  یار افیاط شوده و بوه سواختن بنواکی نود موی اندکشوند کوه  ر آن ، تموامی          

 ستاور رام م بت  کگیان نا کده گیفته می شد .  اگییه ری انودازه از  وره مودرن متصول     

الن که قا ر به تبیین حل مشیالت  رمه جدام  است، اعتبار گذر می کنیم، فیارواکت رام ک

ماعی بدکژه علدم سیاسی بیشتی  نماکان و ارمیت بدمی بد ن علدم اجت رد  ی ست م خد  را

آن است که  نظیکه رام آن  از کیسد بیپاکه وکژگی روام  « بدمی سازم معقدل»می شد ، اما 

سودم  کگوی بوه  سوتاور رام علموی  کگوی       فیرنگی رمان جامعه استدار باشد و از  -ردکتی

-فیرنگی است که آن را از بقیه متمواکز موی   -اندکشمندان. جامعه اکیانی  ارام وکژگی  کنی

کند.  ر بدمی سازم علدم ، اکن وجه را نمی تودان نا کوده گیفوت. از سودم  گوی،  ر محوی        

بدون رواکت روام   کند که مبنام آن، بیخی نظیکه رام علمیسیاسی و بین المللی رفتار می

قدمی  است که  ر حقیقت  سوتاور  بشوی محسودب موی شودند. ضومن پاسداشوت         -ردکتی

ژورشگیان بدمی بدکژه اسواتید صواح  نظوی و پژورنودگان جودان کوه  ر راه       ارتمام تمامی پ

اعتالم اکیان اسالمی به توامالت نظویم و بودم سوازم معقودل مشوتدل رسوتند ، فصولنامه         

ید گام  ر وا م علدم سیاسی می نهد کوه جاکگواری بویام انعیواس     سیاست پژوری،با اکن ام

ام  از مشیالت جامعه اسالمی مان حل پارهرام نظیم با روکیی  بدمی سازم معقدل و تال 

باشد.  ستیابی به اکن رد، واال بدون کارم تمامی پژورشگیانی که ینین  غدغوه ام  ارنود،   

 میسی نخدارد شد.
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