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درباره نویسنده
مهدی مالمیر سـال  1358در تویسـرکان همدان به دنیا آمد .وی مدرک کارشناسـی خود را در رشـته پژوهشگری
علـوم اجتماعـی از دانشـگاه بوعلی سـینا همدان و کارشناسـی ارشـد و دکتری خود را خود را از دانشـگاه شـهید
بهشـتی کسـب کرد .ایشـان در سـال  1395در رشـته جامعهشناسـی (گرایش مسـائل اجتماعی ایران) از رسـاله
دکتـری خـود بـا عنـوان «مطالعـه تطبیقی-تاریخـی زمینـه و ریشـههای اجتماعی شـكاف دولتـملت بـا تأكید
بـر ایـران ( »)1304-1357دفـاع کـرد .از وی مقـاالت علمـی متعـددی در مجلات معتبـر بـه چـاپ رسـیده
اسـت .ایشـان سـابقه تدریس دوره کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد در دانشگاههای شـهید بهشـتی ،الزهرا ،آیت
اللـه بروجـردی،آزاد اسلامی و پیامنـور را نیز دارد.

چکیده اثر

ایـن تحقیـق بـه دنبال شناسـایی علـل و زمینههای سـاختاری و تاریخـی موجبه شـکاف دولتـملـت بهعنوان
نوعـی اختلال رابطـهی سیاسـی اسـت کـه طـی آن رابطـه بیـن دولـت بـا ملـت دچـار مشـكل میشـود و بـه
حالـت شـكنندگی در میآیـد .بـرای بررسـی ایـن مسـئله در سـطح كالن از چارچوب نظـری تلفیقی بـا اتكاء
بـر نظریـه عمومی قدرت اسـتفاده شـده اسـت .مطابق ایـن مدل عمومـی و چندسـطحی ،رابطه بیـن دولت با
ملـت بـر مبنـای توانایـی و ظرفیـت دو عاملیت دولـت و ملت تحت تاثیر شـرایط سـاختاری درونـی و بیرونی
قـرار دارد .در ایـن مطالعـه مبتنـی بـر روششناسـی تركیبـی از دو روش كیفیـتطبیقی(فـازی) بـرای تحلیـل
مسـئله در سـطح ( )Nبـزرگ و روش تاریخی(موردپژوهـی) بـرای تحلیل مسـئله در ارتباط با مـورد ویژه ایران
اسـتفاده شـده اسـت .در ارتبـاط بـا وضعیت خـاص ایـران ،سـه مقطـع پهلـوی اول( ،)1304-1320پهلوی
دوم( )1320-1332و پهلـوی سـوم( )1332-1357مـورد مطالعـه قرار گرفته اسـت.

معرفی برگزیدگان

75

Social sciences and Communication

MAHDI MALMIR
Rank: 3rd Rank in the Adult Section
Degree: Ph.D
Research Title: A Comparative-Historical Study on
Social Context and Roots of State-Nation Cleavage
)with Emphasis on Iran (1925-1979

مهدی مالمیر

رتبه :برگزیده سوم بخش بزرگسال
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :مطالعه تطبیقی تاریخی زمینه و ریشههای اجتماعی
شكاف دولتـملت با تأكید بر ایران ()1304-1357

