
ویژه نامه دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

سـید محمـد رضـوی در سـال 1310 در رفسـنجان چشـم به جهان گشـود، تحصیـات ابتدایی خـود را در 
زادگاهـش بـه پایـان رسـاند و بـرای تكمیـل تحصیـات متوسـطه به كرمـان رفـت. اندكی پـس از دریافت 
دیپلـم، در سـن هجـده سـالگی، پـدرش را از دسـت داد. در ایـن زمـان، وی بـرای تحصیـل در مقطـع 
كارشناسـی رشـته حقـوق بـه دانشـگاه تهـران رفت و در سـال 1332 موفق به كسـب مدرك لیسـانس شـد. 
رضـوی هماننـد بسـیاری از دوسـتان خـود از كودتـای 1332 تأثیـر بسـیاری پذیرفـت كـه بـه نقطـه عطفـی 
در زندگـی وی تبدیـل شـد؛ وی در ایـن زمـان بـه خاطـر فعالیت هـای دانشـجویی علیـه حكومـت كودتـا 
بـرای مـدت شـش مـاه بـه جزیـره خـارك تبعید شـد و با اتمـام مـدت تبعیـد، بیدرنگ كشـور را تـرك كرد.

ایشـان در سـال 1333 بـه پاریـس رفـت و بـه تحصیـل در مقطع كارشناسـی ارشـد و دكتری علوم سیاسـی 
در موسسـه مطالعـات سیاسـی پاریـس پرداخـت. وی كـه بـه حـوزه تاریـخ اندیشـه های سیاسـی عاقمنـد 
بـود، رسـاله  دكتـری اش را بـه راهنمایـی ژان ژاك شـوالیه، دانشـمند سیاسـی مشـهور، به نـگارش درآورد؛ 
رسـاله ای كـه كاوشـی بـود در اندیشـه سیاسـی محافظه كاری و بـه ویژه تأثیـر سـاموئل كولریـج در بریتانیا. 
او در سـال 13۴0 بـرای اسـتفاده از منابـع موجـود در مدرسـه اقتصـاد و علـوم سیاسـی لنـدن رهسـپار ایـن 

شـهر شـد و در سـال 13۴3 نیـز از رسـاله خـود دفـاع كرد.
دكتـر رضـوی پـس از بازگشـت بـه ایران به عنـوان عضو هیـات علمی گـروه علوم سیاسـی دانشـگاه تهران 
مشـغول بـه كار شـد. ایشـان در سـال 13۵7 بـه مـدت كوتاهـی بـه عنـوان رئیس دانشـكده حقـوق و علوم 

سیاسـی انتخاب شـد.
اسـتاد رضـوی بیـش از چهـار دهه در دانشـگاه تهران به آمـوزش و تربیت دانشـجویان بسـیاری پرداخته و 
راهنمایـی رسـاله های زیـادی را بـه عهـده داشـتند. شـاگردان و همـكاران وی، از اسـتاد به عنـوان آموزگار 
نظـم علمـی و مربـی خاقیـت ذهنـی یـاد می كننـد، ضمـن آنكـه وطن پرسـتی ایشـان زبانـزد عـام و خاص 

است. 
»اندیشـه سـاالر سـپهر سیاسـت« و »معرفـت علمـی، ارزش و قـدرت در علـوم سیاسـی« دو كتابی هسـتند 

كـه بـه كوشـش دكتـر ابوالفضـل دالوری از نظـرات و درس گفتارهـای دكتر رضوی منتشـر شـده اسـت. 
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