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Abstract:

Ethnic literature and studies around the world and in Iran in the last three decades, with
the collapse of the Soviet Union, the emergence of ethnic conflicts in a number of countries
and the new wave of globalization has grown and expanded. Corresponding to the many
and costly experiences resulting from conflicts and conflicts within the national borders of
countries, in the field of ethnic studies, works and extensive literature have been produced,
created, reproduced and distributed. With such an introduction, this study seeks to answer
the key question of how the knowledge of ethnic studies relates to peace. In general, has
the production and scientific literature of this field been able to soften the atmosphere of
this field and communicate with the concept of peace, including peace in its classical and
negative sense, or peace in the positive and new sense?
While the core, the main orientation and outcome of peace is focused on forgiveness,
forgiveness and sacrifice, dialogue, negotiation and negotiation, reconciliation,
satisfaction, softness and friendship, and finally reconciliation; The core and spirit of
ethnic research is the production and formulation of the literature on "differentiation" and
"separation" of identity. Literature produced in the science of ethnic studies with a focus
on "diversity" as a fact and a value; "Identifying and fulfilling the demands of multiple
ethnic identities" is the focus of his efforts. This science is semantically, conceptually,
theoretically, appropriately, methodically and in a space influenced by "critical approach
to modernism", especially "the manner and process of state-nation-building",
"malfunctions of modern governments" and "expansion of globalization literature".
Knowledge is found in the sphere of thinking, the dominance of discourse and sometimes
empathy. Perhaps in a critical approach it can be argued that this literature in some cases
under the protection of distributive justice and restorative violence examines violent
divergent movements with empathy and perhaps the institution and the state-nation as the
most important human political structure in the form of idealistic rhetoric has caused a
crisis of legitimacy and identity.
The present study tries to use a qualitative-exploratory method to measure and evaluate
the relationship between these studies and peace, which is innovative in its kind.
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() 1

مطالعات قومی در سطح جهان و ایران در چند دهه ا یهر رشهد و سهرر رراوا هی
داشر است .مرناظر با تجرب های رهراوان و رره ینه ی اشهی از مناقشهات قهومی در
سطح ظام بینالملل و درون مرزهای ملی کشورها ،در حوزه مطالعهات قهومی آثهار و
ادبیات سرردهای لق و بازتولید و توزیع ردیده اسهت که بعًهاز از ر زمینه ها و
محرواهای مطالب جو و اهمگرا حکایت داشر است .با چنین ریشزمین ای این رژوهش
ب د بال راسخگویی ب این ررسش کلیدی است ک دا ش مطالعات قومی چ سبری بها
صلح مییابد و آیا درمجموع ادبیات تولیدی و علمی این حوزه توا سهر اسهت رًهای
این عرص را تلطیف ماید و با مفهوم صلح اعم از صلح در مفههوم کسسهیک و منفهی
آن و یا صلح در مفهوم مثبت و جدید ارتباط برقرار ماید؟
درحالیک جانمای  ،جهت یری و برآیند اصلی صلح معطوف ب عفهو و بخشهش،
ذشت و ایثار ،فرگو ،مذاکره و چا ز ی ،آشری و ساز  ،رضایت ،رمش و دوسری
و هایراز مصالح است؛ هسهر اصهلی و روح حهاکم بهر رژوهشههای قهومی ،تولیهد و
صورتبندی ادبیات «تمای » و «تفکیک» هویری است .ادبیات تولیدشده در این دا ش با
تکی و تأکید بر «تنوع» ب مثاب یک واقعیهت؛ «شناسهایی و تحقهق مطالبهات هویتههای
مرکثر قومی» را وجه همت ویش قهرار داده اسهت و در رًهای مرهأثر از «رویکهرد
ا رقادی ب مدر یسم» ب ویژه « حوه و ررایند دولهت -ملتسهازی»« ،بهدکارکردیههای
دولتهای مدرن» و « سرر ادبیات جها یشدن» ب لحاظ معنهایی ،مفههومی ،ظهری،
رویکردی ،روشی و معررری در سپهر ا دیش ورزی ،غلب فرمها ی و بعًهاز همدن ه
یارر و شاید در رویکردی ا رقادی بروان ادعا کرد ک این ادبیات در مهواردی در رنهاه
طرح عدالت توزیعی و ترمیمی ،تحرکات وا رایا ه شهو ت را را بها گهاهی همدن ه
مورد کنکا و بررسی قرار میدهد و چ بسا ههاد و سهاحت دولهت – ملهت ب مثابه
مهمترین سازهی سیاسی بشری را در قالب لفهاظیههای آرمان رایا ه دچهار بحهران
مشروعیت و هویت سا ر است.
رژوهش ریش رو تس دارد با بهره یهری از رو کیفهی – تفهمهی به شهیوهای
اکرشاری و مروری سبت این مطالعات را با صلح موردسنجش و ارزیهابی قهرار دههد
ک در وع ود وآورا می ماید.
كليدواژهها :مطالعات قومی ،صلح ،تمای و تفکیک ،دولت ملی ،ایران.
* دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی .واحد تهران مرکزی .تهران .ایران (نویسنده مسئول).
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مقدمه و طرح مسئله

اگر تحقق صلح ،همچون دستیابی به توسعه ،کرامت انسانی ،آزادی و عدالت را ازجملهه
غایات اغلب انسانها و گروههای مُصلح از ابتدای تاریخ تاکنون بدانیم؛ در عمه ننهی
آمال و آرزویی کمتر تحققنیافته و گاه علیرغم انتظار طبیعی از دانش بشری ،ای دانهش
در حوزهها و موضوعات ،خهال انتظهارات عمه نمهوده و خواسهته و یها ناخواسهته،
مستقیم و غیرمستقیم در خدمت نگرشهای ستیزهجو قرار گرفته است .بها ننهی طهر
بحثی ای مقاله به دنبال بررسی ای موضوع است که دانهش ماالعهات قهومی بههعنوان
جزئی از دانش بشری نه نسبتی با صلح دارد؟
بهعبارتدیگر؛ اگر ماالعات قومی را یکی از حوزهها و رشتههای علمی نسبتاً جدید
در زیرمجموعه علوم اجتماعی -انسانی ارزیابی نماییم؛ ای ماالعات تا نه حد توانسهته
است به تولید ادبیات صلح و مصالحه ،گفتگو و تعام کمه نمایهد؟ و آیها درمجمهوع
توانسته است فضای ای حوزه را تلایف نماید و با مفهوم صلح اعم از صلح در مفههوم
کالسی و یا صلح در مفهوم مثبت ارتباطی برقرار نماید؟
احتماالً سؤال ماروحه میتواند ناظر بر همهی علوم بهوده و ااسهخ مشهابهی داشهته
باشد که کارکرد همهی علوم ناظر بر تعریف ،تبیی  ،تحلی  ،بازنمایی ،ایشبینی علمی و
آیندهاژوهی است و اصوالً علوم با توجه به ماهیت جهانشهمول و فراگیهر خهود ،نگهاه
ارزشگذارانهای نسبت به ادیدهها ،مسائ و رویدادها ندارند و تنها از منظهر علمهی بهه
موضوعات موردنظر میاردازند و صورتبندی عالمانهه و بیطرفانههای ارائهه میدهنهد؛
بدی لحاظ در ی معنا خنثی و بدون جهتگیریهای ارزشداورانه ارزیهابی میشهوند
(بنگریههد بههه بهتچرجههه؛ )1-9 ،2012؛ لههذا دانههش ماالعههات قههومی نیههز در ای ه دایههره
موردسنجش قرار میگیرد.
اژوهش ایش رو با بهرهگیری از روش کیفی و تفهمی به شیوهای اکتشافی و با عاهف
به یافتهها ،ماالعات و اندوختهههای علمهی حهدود یه ربه قهرن اژوهشهگر در حهوزه
ماالعات قومی و با مرور اژوهشهای ای حوزه تالش دارد؛ ماالعات قومی را از دریچهه
و زاویه صلح مورد طر و بررسی قرار دهد .در ای بخش  24کتها از میهان حهدود 82
کتا نویسندگان ایرانی در دو دهه  1380و  1390ه.ش منتهی به سال  1400که در ایهران
تألیف و انتشاریافته و یا تجدید ناپشهدهاند؛ بهر اسها شهاخصهایی نهون مرجعیهت
علمی نویسنده ،اعتبار ناشر ،تأیید و معرفی صاحبنظران حوزه ماالعهات قهومی انتخها
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گردیده و در نسبت بها صهلح ،مهورد اژوههی شهدهاند .بههعالوه بها مهروری بهر فراوانهی
اایاننامهها و رسالههای دانشجویان از دانشگاههای مختلف ،رشتههای دانشگاهی و اسهاتید
راهنمای مربوطه گستردگی ماالعاتی ای حوزه مورد طهر و توجهه قهرار گرفتهه اسهت؛
هرنند هر ی از اجزاء ماروحه ظرفیت بررسی مستق و جداگانهای دارد.
پيشينه و ادبيات پژوهش

هرنند در مورد متغیرهای اصلی اژوهش ایش رو یعنهی؛ «ماالعهات قهومی» و «صهلح»
بهصورت مجزا آثار زیادی به رشته تحریر درآمده است و به زبان فارسی نیز میتهوان از
دهها اثر اعم از کتا و مقاله نام برد ،ولی از منظر ترکیبی و ارتباطی میان دو متغیر و نیز
از منظر صلح اثری منتشر نگردیده است؛ از ای منظر مقاله حاضر تالش دارد از دریچهه
صلح ،ادبیات ماالعات قومی را مورد تجزیهوتحلی قرار دههد و مفهاهیم اایهه ،محتهوا،
جوهره ،سویهها و نتایج آن را بررسی نماید.
برخی از شاخصتری آثار اعم از تهألیف در حهوزه ماالعهات قهومی در ایهران کهه
کموبیش ابعاد مختلفی از تحوالت قومی را مورد طر و بررسی قهرار داده و تفهاوت و
تمایز را برجسته ساخته به شر زیر است .جدول زیر تنها به بخشی از آثهار منتشهره در
حوزه ماالعات قومی ارداخته و محتوای آنها را مینمایاند که شیوه و نحوه شناسایی و
انتخا آنها ایشتر اعالم گردید.
جدول شماره  :1بررسي  24کتاب منتشره در حوزه مطالعات قومي به زبان فارسي در بازه زماني
دهه  1380و  1390ه .ش (اعم از تألیف و ترجمه و تجدید چاپشدهها)
ردیف عنوان كتاب

1

مشخصات
شناسنامهای

توصيف و بررسی

کتاب با نگاهي انتقادی از منظرر روششناسري بره مطالعرات
قومي در ایران ،شیوه تعمیم غیرر تراریخي مفراهیم قومیرت و
قومگرایي غربي به جوامعي نظیرر ایرران را نامناسر دانسرته
ازنظر نویسنده؛ آنچه در ادبیرات کنروني علروم اجتمراعي بره
قومیت و
حمید احمدی؛ قومیت و ناسیونالیسم قومي موسروم اسرت در گذشرته ایرران
قومگرایي در
( ،)1395تهران :قابلمشاهده نیست و تنها از اواسط قرن بیستم به بعد است که
ایران :افسانه و
تالشهایي در جهت سیاسي کردن و دامن زدن بره اتتالفرات
نشر ني
واقعیت
از طریق طرح مسائل زباني و مذهبي صرورت گرفتره اسرت.
نویسنده چارچوب نظری تود را بر اساس سه متغیر اساسري؛
دولت مدرن اقتدارگرا ،مبارزه نخبگان سیاسي و تأثیر سیاسري
بینالمللي استوار کرده است.
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مقاالت این کتاب که از سروی برتري از صراح نظران ایرن
حوزه تدوینشده است ،در چارچوب چنرد مووروع شرامل؛
حمید احمدی؛
بنیادهای نظری و تاریخي اصالت هویت ملي ایران ،تابوزدایي
( ،)1386تهران:
از بحث مربوط به هویت ایراني و شیوههای استحكام وحردت
مؤسسه تحقیقات
ملي و آسی شناسي هویت ایراني و چالشهای فراروی اقروام
و توسعه علوم
ایراني سازماندهي شده است .در متن و بطن اثر هرر یرک از
انساني
نویسررندگان تررالش نمودهانررد برره برترري شرربهات از سرروی
قومگرایان نسبت به هویت ملي و ایراني پاسخ بگویند.
حمید احمدی؛ این کتاب با نقد رهیافتها و دیردگاههای گونراگون سرنتي و
( ،)1388تهران :مدرن به هویت ملي ایراني به معرفري دیردگاه «جامعهشناسري
پژوهشكده تاریخي» ميپردازد؛ و با بهرهگیری از ایرن دیردگاه بازسرازی
مطالعات فرهنگي گفتمان هویتي مرردم -شرهروندمحور را بررای جامعره ایرران
و اجتماعي پیشنهاد ميدهد (مقصودی ،حیدری .)337 :1391
این اثر از منظر علوم اجتماعي و با بهرهگیری از رهیافت برین
رشتهای و با مدلسازی  8وجهي شامل؛ نقش نخبگران قرومي،
موقعیت مناس جغرافیایي ،دوران گذار در عرصه داتلي و یا
مجتبي مقصودی؛
در ساتت نظام بینالملل ،گزینش عقالني ،نقش ابرقردرتها،
( ،)1380تهران:
احساس محرومیت نسبي ،کاهش قدرت حكومرت مرکرزی و
مؤسسه مطالعات
ساتت نابرابر اجتماعي به بررسي علل و زمینههای داتلري و
ملي
تررارجي بررروز بحرانهررا و نرراآراميهررای قررومي در منرراطق
آذربایجان ،کردستان ،بلوچسرتان ،ترکمنصرحرا و توزسرتان
ایران پرداتته است.

2

ایران :هویت،
ملیت ،قومیت

3

بنیادهای
هویت ملي
ایراني

4

تحوالت قومي
در ایران؛ علل
و زمینهها

5

قومیتها و
کتاب برا ارائره چرارچوبي نظرری مترأثر از عناصرر ملري -
نقش آنان در
مجتبي مقصودی؛ بینالمللي ،جغرافیرایي و اقتصرادی آغراز مريگرردد؛ سرس
تحوالت
( ،)1382تهران :نویسنده به طرح ساتتار اقوام در ایران مريپرردازد و ورمن
سیاسي
مرکز اسناد تبارشناسي اقوام ،عملكرد آنها را در مقاطع مختلف تراریخي
سلطنت
انقالب اسالمي بهویژه در دوران پهلوی دوم از منظرر تعارورات چنردوجهي
محمدروا
بیان ميکند و تنش در روابط دولت_اقوام را بازنمایي ميکند.
پهلوی

6

ازنظر نویسنده اثر روابط متقابل اقوام و نظام سیاسي در تاریخ
سید روا صالحي معاصر ایران از دریچه همزیستي و تعامل دچار مشكالتي بوده
امیری؛ ( ،)1391است .بهاستثنای انقالب اسرالمي و جنر تحمیلري در سرایر
مدیریت
منازعات قومي تهران :مرکز مقاطع و دوران این تعامالت متأثر از عوامل مختلف داتلي و
بینالمللي دچار مشكل بوده است؛ بنابراین مووروع وحردت
تحقیقات
در ایران
استراتژیک ملري همررواره بررهعنوان یرک هرردا اسررتراتژیک موردتوجرره
حكومتهای ایران بوده است.
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7

مدیریت
سیاسي در
جوامع چند
فرهنگي

علي کریمي؛
( ،)1387تهران:
مرکز
پژوهشهای
مجل شورای
اسالمي

درآمدی بر
جامعهشناسي علي کریمي؛
 8سیاسي تنوع ( ،)1397تهران:
سمت
قومي :مسائل و
نظریهها

9

علياشرا نظری
راهنمای مراکز
و بهاره سازمند؛
و پژوهشگران
( ،)1385تهران:
مطالعات قومي
تمدن ایراني

مفاهیم بنیادین حسین گودرزی؛
 10در مطالعات ( ،)1385تهران:
تمدن ایراني
قومي

11

ناسیونالیسم و آیتاهلل میرزایي؛
قومیت در ( ،)1399تهران:
آگاه
ایران

تنوع قومي در
حمید هوشنگي؛
جمهوری
( ،)1396تهران:
 12اسالمي ایران؛
دانشگاه امام
راهبردها و
صادق (ع)
سیاستها

کتاب با روش تطبیقي و با هدا کمک به امرر سیاسرتگذاری
های هویتي در ایران با بهرهگیری از تجربه تعدادی از کشورهای
چند فرهنگي ازجمله کشورهای آمریكا ،بریتانیا ،هند ،پاکسرتان،
ترکیه ،لبنان در قبال اقلیتهای فرهنگي به رشته تحریرر درآمرده
است .سس نویسرنده بره مردیریت سیاسري تنروع فرهنگري و
آسی شناسي عملكرد نظام جمهروری اسرالمي ایرران در قبرال
قومیتهررا پرداتترره و راهكارهررای سررلبي و ایجررابي برررای
سیاستهای موجود برای حفظ تنوع در عین حرکت بره سرمت
وحدت و همگرایي ارائه داده است.
کتاب در قال متني آموزشي پ از بیران پیشرینه و ادبیرات
موورروع در جهرران و ایررران ،برره توورریح اجمررالي دانررش
جامعهشناسي سیاسري و تحرول پرارادایمي آن ،مفهروم تنروع
فرهنگري و زمینرههای پیردایش و نیرز مسرائل جامعهشناسري
سیاسي ناشي از تنوع قومي پرداتتره اسرت .در ایرن اثرر در
راستای آشنایي مخاطبان به نظریرههایي چرون؛ نظریرة بسریج
منابع؛ تعاملگرایي نمرادین و ...پرداتتره کره توانرایي تبیرین
پویشهای قومي را دارند.
در این اثر با هدا آشنا ساتتن پژوهشگران حروزه مطالعرات
قومي با کنشگران فردی و نهرادی ایرن حروزه ،مشخصرات و
اطالعات دهها پژوهشگر ،مرکز پژوهشري و بخرش احصرا و
معرفي شده و راههای ارتباطي با آنان ذکر گردیده است.
کتاب با هدا پر کردن تأل نظری و توسرعه ادبیرات علمري
پیرامون مطالعات قومي در سه بخش و دوازده فصل به تعریف
مفاهیم و اصطالحات رایج ،نظریههای مهرم و سیاسرتگذاری
قومي تهیه و تنظیم شده است.
در این کتاب ومن کلیشه زدایري از «ناسیونالیسرم ایرانري» برا
بازسازی مفهومي و نیز گونهشناسي از آن بهعنوان یک پدیردهی
اجتماعي موردبررسي و پرژوهش جامعهشرناتتي بهمثابره یرک
پدیده نیروی اجتماعي قدرتمند در ایران قرار گرفته است .ازنظر
نویسنده ،فهم ناسیونالیسم به معنای دقیرق کلمره فهرم پدیردهی
«ملت» و «مسئلهی ملت» در ایران معاصر است.
ازنظر نویسنده از منظر فرهنگري ،کشرور ایرران در مرکزیرت
تمدن و فرهنگي قرار دارد که محققین از آن به ایران فرهنگري
یادکرده و ميکنند .در این بستر فرهنگري ،تنروع قرومي یرک
واقعیت بوده و اگرچه ابزاری برای بهرهگیری نخبگان قرومي و
کشورهای معارض برای فشار به حكومتهای ایرران در دوره
معاصر بوده و هست ولري برا توجره بره اسرناد باالدسرتي و
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13

همسازی و
تعارض در
هویت و
قومیت

ایرانیت ،ملیت،
14
قومیت

روشنفكران
 15آذری و هویت
ملي و قومي
سیاستهای نو
محافظهکاران
آمریكا در
16
تصوص
قومیتهای
ایران

ظرفیتهای قانوني نظام و در صرورت کاربسرت راهبردهرا و
سیاستهای مناس ميتواند فرصتي برای جمهروری اسرالمي
تبدیل گردد.
کتاب مذکور حاصل جمعآوری  13مقاله از آثار نویسرنده برا
محوریت هویت و قومیت در عصرر جهراني -محلري گرایري
است .موووعات متنوعي از دموکراسي ،دیاسسورای علمي ترا
ناصر فكوهي؛
مباحث توسعه و اینترنت موردبررسي قرار گرفته است .ازنظرر
( ،)1391تهران:
نویسنده علیرغم ریشههای تاریخي ملت و دولت در ایران کره
گلآذین
ظرفیتهررای همسررازی آن را م رينمایان رد روی دیگررر سرركه
مخاطرات و چالشهایي است که ظرفیتهرای تعرارض میران
قومیتها و با دولت را فراهم ميآورد.
کتاب با مروری بر نظریههای گوناگون به سنجش گرایشهرای
نظری مختلف ایرانگرایي و ایرانگریزی در ایران قرن نوزدهم
ميپردازد .در ادامه نویسنده با نگاهي به فعالیتهای سیاسي و
فرهنگي در آستانة انقالب مشروطیت ،ووعیت زبان فارسي در
آستانة پیردایش گرایشهرای ناسیونالیسرتي و قومگرایانره در
همسایگي ایران و تأثیر آنها در ایران را مورد طرح و بررسي
اصغر شیرازی؛
قرار ميدهد.
( ،)1395تهران:
در بخشهای بعدی کتاب نویسنده به محیط تراریخي انقرالب
جهان کتاب
مشروطیت و تأثیر آنها بر گسترش آگاهيهرای ملري ،موانرع
انقالب و روند ملتسازی ،تأثیر استعمار ،جن و شورشهای
تجزیهطلبانه بر تقویت گرایشهای اقتدارطلبي ،تمرکزگرایري،
یكسانسازی قومي و درنتیجه تضعیف روند ملرتگرایي مري
پردازد اصرالحات مدرنیسرتي و اسرتبداد رواشراهي دوروی
سكهای هستند که جامعه ایران را تحت تأثیر قرار ميدهند.
کتاب ومن بررسي مفاهیم مربوط به روشنفكری و قومیت ،به
پیشینه تاریخي آذربایجان و نظرات روشنفكران آذری در ادوار
علي مرشدی زاد؛
مختلف نسبت به ملیت ایراني ميپردازد و دو عنصر «سیاسرت
( ،)1384تهران:
داتلي دولتها» و «عوامل و سیاستهای تارجي» را در سره
نشر مرکز
دوره رواشاه ،محمدرورا شراه و جمهروری اسرالمي مرورد
کنكاش و دقت نظر قرار ميدهد.
نویسندگان در این کتاب با بررسري قومیتهرای مختلرف در
روحاهلل بی زاد
ایران به سیاستهای آمریكا علیه ایران پرداتته برر ایرن نكتره
و جواد بابازاده
تأکید دارند که  11سستامبر  2001برای ایاالتمتحرده فرصرتي
آغ اسماعیلي؛
طالیي بود تا بتواند نظم نویني را در منطقه تاورمیانره حراکم
( ،)1397تهران:
نموده و با بهرهگیرری از ابرزار قومیتهرا و ایجراد تنشهرا و
صالحیان
بحرانهای قومي سیاست براندازی را تعقی نماید.
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محمد رحمان
زاده هروی؛
نژاد ،قوم و
ملت در ایران ( ،)1393تهران:
کتاب آمه

نادر انتصار؛
سیاست کردها ( ،)1390تهران:
18
در تاورمیانه ترجمه عرفان
قانعي فرد ،علم

19

جعفر حقپناه؛
( ،)1387تهران:
کردها و
مؤسسه فرهنگي
سیاست
مطالعات و
تارجي
تحقیقات
جمهوری
اسالمي ایران بینالمللي ابرار
معاصر تهران

اسماعیل
تبارشناسي
یوردشاهیان؛
 20قومي و حیات
( ،)1390تهران:
ملي
فرزان روز

کتاب در جستارهایي به نژادها و اقوام ایراني پرداتتره اسرت.
در سه فصل اول نویسنده گرذری کوتراه برر مفهروم نرژاد و
نژادگرایي ،پیشینه مفهومسازی و کاربرد مفهروم قروم و گرروه
قومي ،تفاوت آن با نژاد و ملت و ساتتار و پیشرینه قرومي و
قومگرایي در ایران و مفهوم فراگیر ملت و ناسیونالیسم و نهایتاً
به پیشینه ملت و ناسیونالیسم در جهان و ایران داشته است .از
فصل چهارم به بعد جایگاه ملت و ملتگرایي و کیستي ملرت
و ملتسازی در ایرران از روزگرار ساسرانیان ترا پایران دوره
رواشاه مورد بازنمایي قرار گرفته است.
موووع این کتاب ،تبیین سیاسرتهای کردهرا در کشرورهای
تاورمیانه و تأثیر این سیاستها بر حكومتهرای کشرورهای
موردبحث است .نویسنده ،در کتاب حاور به کاوش و بررسي
سیاستهای کردها در کشورهای تاورمیانه پرداتتره و ترأثیر
این سیاستها و منازعات سیاسري را از جنبرههای تراریخي،
سیاسري ،اجتمرراعي و حقروقي بررر حكومتهرای کشررورهای
موردنظر شرح داده اسرت .عنراوین فصرول مختلرف کتراب،
عبارتاند از :کردها؛ کردها در ایران؛ کردهای عراق :از قرباني
تا تودمختاری؛ تحول مسائل کردستان و سیاسرت کردهرا در
بافت منطقهای.
کتاب حاور ومن اشاره به نقرش و ترأثیر تحروالت منراطق
کردنشین بر سیاست تارجي و ارتبراط گرروههرای قرومي و
نظریه قومگرایي با مقوله تأمین امنیت و سیاست تارجي و نیز
سیاستهای پیچیده بینالمللي کره گراه بره منازعرات قرومي
مذهبي داتلي دامرن مريزنرد بره بررسري تحروالت منراطق
کردنشین در دوره معاصر و رقابتهای چهرار دولرت ایرران،
ترکیه ،سوریه و عراق با یكدیگر و چگونگي دستیابي به تروازن
قوا در این مناطق سخن گفته است .مؤلف در دنباله سخن ترود
رشد ناسیونالیسم کردی و چالش آن را با دولتها ،مورد بحرث
و پژوهش قرار داده است و گزارشي از سیاست ایرران در برابرر
تحوالت مناطق کردنشین در طي این سالها ارائه ميکند.
این کتاب در سه بخش شامل تبارشناسي (تاسرتگاه قرومي و
حیات ملي  -تبار اقوام) ،زبان و فرهن مشترک (تعریف زبان
– گفتمان و واژگان مشترک) و پدیدارشناسي (پدیدارشناسري
تاریخي) تدوین شده است.
یوردشاهیان هدا از تدوین این کتاب را نره تاریخنگراری و
روایت مسائل زیستي و اجتماعي ،بلكه تبیین تاریخ و فرهنر
و تمدن جوامع مختلف در طول ادوار تاریخ تا عصرر کنروني

87

سال بیستوسوم ،شمارهی 1401 ،1

کثرت قومي و
 21هویت ملي
ایرانیان

بحران هویت
22
قومي در ایران

23

عرب تائن
نیست؛ مدعي
مفتری است

دانسته است .نویسنده کوشیده ترا ورمن بره پرسرش گررفتن
بسیاری از مسائل گذشته و باورهای تراریخي و فرهنگري ،برر
مبنای روش و دیدگاهي تازه به تحلیل آنها بسرردازد و ورمن
زدودن غبار و پوشریدگيهرای تراریخي و گمانرهزني گرذار
تاریخي ،آینده جوامع کهنسرال را در برترورد برا اندیشره و
عوامل دنیای مدرن ،تئوری حیرت اجتماعي مطرح کند.
نویسنده ابتدا مقوله هویت ملري را از دیردگاه جامعهشناسري
بررسي و سرس زبانهرا و قومیتهرای گونراگون ایرانري را
تشریح مينماید و درعینحال تالش دارد تا ارتبراط مقروالت
ویا الدین
یادشده مانند؛ هویت ،قومیت ،ملت و ایرانیان را بازنمایي کند.
صدراالشرافي؛
بهزعم نویسنده ،عرواملي چرون سررزمین ،منرافع اقتصرادی،
( ،)1397تهران:
سیاسي ،امنیتي و دفاع مشترک و وحردت قروانین و احسراس
اندیشه نو
روانشناسي فردی ر جمعي به کس هویت ملي مريانجامرد.
بخش پایاني کتاب به بحث درباره انرواع هویتهرای فرردی،
اجتماعي و انساني اتتصاص دارد.
کتاب بحران هویت قرومي در ایرران مجموعرهای از مقراالت
نویسنده در باب هویت ،عوامرل بحررانزا در هویرت قرومي
علي الطائي؛
جامعه ایران و تعامل زبان فارسي و عربي و البته با تأکیرد برر
(تهران) ،تهران:
نقش هژمونیک زبان عربي است .اثر ورمن اشراره برر نقرش
انتشارات شادگان
وحدتآفرین همهی اقوام بر توجه ویژه به محرومیرت منراطق
عربنشین توزستان تأکید مينماید.
نویسنده ومن کاربرد اصطالح ملت عررب نسربت بره اقروام
اعراب توزستان به پاسخ به شربههای مريپرردازد کره عررب
علي الطائي؛
توزستاني را به تیانت به ایران متهم کرده برود .نویسرنده در
( ،)1396تهران:
این کتاب با تحلیلي انتقادی از جریان صهیونیسم و تأکیرد برر
انتشارات شادگان
تمدن عرب تاطرنشان ميکند که عررب ترائن نیسرت؛ برل
مدعي مفتری است!

حقوق فرهنگي
اقلیتهای
قومي در نظام
حقوق اساسي سید احمد حبی
نژاد؛ (،)1395
جمهوری
24
اسالمي ایران و تهران :مجد
اسناد
بینالمللي
حقوق بشر

نویسنده در ابتدا به مفاهیم کلیدی پژوهش ازجمله اقلیتهرا و
هویتهای دیني ،ملي و قومي و به طرح حقروق فرهنگري در
وجوه فردی و جمعي بره اسرتناد اعالمیرهها ،کنوانسریونها و
میثاقهای جهاني پرداتته است .سس از تالل قانون اساسري
جمهوری اسالمي ایران حقوق این گروهها را در اصول عام و
تاص و در موووع زبان ،دین و محل اقامت و سكونت مورد
طرح و بررسي قرار داده است.
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مفاهيم پایه در حوزه مطالعات قومی و صلح

 -1ماالعات قومی بهمثابه دانشی بی رشتهای به شاخه و رشتهای از ماالعات اجتماعی-
انسانی اطالق میشود (اسلتر )32 2020 ،که به دنبال فههم و بررسهی روشهمند و علمهی
وضعیت اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی گروههای قومی است .ای ماالعهات و
بررسیها گاهی به ماهیت گروههای قومی میاردازد و گاه در ارتو ماالعهات مقایسههای
انجام میشود.
 -2قوم و گروههای قومی به اجتماعی از انسانها در اجتماعی بزرگتر اطالق میشهود
که بهصهورت واقعهی و یها احساسهی و ادراکهی اعضهای آن دارای مشهترکات فرهنگهی،
تاریخی ،زبانی ،رفتاری ،مذهبی ،سمبلی و نمادی هسهتند کهه ممکه اسهت بهه آبهاء و
اجدادشان برگردد یا بر اسا عوام دیگری به وجهود آمهده باشهد؛ بنهابرای یه گهروه
قومی بعضاً با مختصات و هویت فرهنگی خاص اسهت کهه ضهم همگرایهی و انسهجام
درونگروهی ،با دیگر گروههای قومی متمایز میشوند و اعضای آن به تعلقات گروههی و
قومی خویش آگاهی دارند (ناندرا400 2006 ،ه397؛ مقصودی 21 1380 ،و .)22
 -3صلح نیز مفهوم دراز دامنی است که همزاد بشریت بوده و بعضاً در مقاب جنگ
معنی و مفهوم مییابد و در متواترتری تعریف ،صلح به شرایط فقدان جنگ ،خشونت
و منازعه اطالق میشود .ای تعریف کالسی از صلح را بسیاری از صاحبنظران در
دهههای اخیر «ناکام »« ،تقلی گرایانه»« ،سنتی»« ،محدود»« ،گذشتهنگر» و «نارسا»
ارزیابی میکنند و بر آن نام صلح منفی مینهند (دهی 10 2016 ،ه 1و هیرث2016 ،
107ه .)104در تعاریف نوی از صلح ،ابعاد و مؤلفههای بیشتری ظهور و بروز مییابند.
در «قرائت جدید از صلح» بهمثابه «صلح مثبت» ای مفهوم با آموزههایی نظیر عهدالت،
حکمرانی خهو  ،رعایهت حقهوق بشهر و دمکراسهی ،محهیط کسهبوکار سهالم ،امیهد و
امیدواری نسبت به آینده ،سرزندگی و نشاط عجی و همبسته است و نهادها ،سهاختارها و
نگرشهایی متولی فضاسازی ،تولید و بازتولید و بسط و گسترش مفاهیم و ادبیهات صهلح
هستند .هد «صلح مثبت» ایجاد انسانها ،جامعه و نهادههایی سهرزنده و امیهدوار اسهت؛
بدی لحاظ مفهوم صلح مثبت «آیندهنگر»« ،استراتژی » و «توسعهگرا» سهت کهه در باه
خود با تولید انرژی مثبت ،محدودیت نااذیر ،ب بسهط یابنهده و گسهترشاذیر در تمهامی
ساو و جوانب زندگی بشری قاب رؤیت است (تایلهان258 2015 ،ه.)251
جانمایه و جهتگیری اصلی صلح و کنشگران آن ترویج عفو و بخشش ،گذشهت و
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ایثار ،گفتگو ،مذاکره و نانهزنی ،آشتی و سازش ،رضهایت ،نهرمش و دوسهتی و نهایتهاً
مصالحه است تا جایی که صلحخواهی ،صلحطلبی و مصالحه جویی را نوعی کنشگری
و فضیلت اخالقی برخاسته از سرشت و طب انسانها مهیداننهد کهه همکهاری ،تعامه ،
مصالحه جویی و آرامشطلبی را ایگیهری مهینمایهد کهه در باه خهود تونمهان نهوعی
فضیلت و شجاعت با رویکردی اخالقی را به همراه دارد (مورفی.)2012 ،
 -4ناصلح به موقعیتها ،وضعیتها و روابای در میان انسانها و جوام اشاره دارد
که در با و مت خویش و بهانحاءمختلف اعم از آشکار و نهان ،مستقیم و غیرمسهتقیم
دربرگیرنده خشونت و خشونتوارههاست .در ای وضعیت ،موقعیت و روابط؛ تولید و
بازتولید و گسترش ای خشونت نرم یا سخت برسهاختهی مناسهبات اجتمهاعی اعهم از
کالمی ،رفتاری ،آیینی ،ساختاری ،تهاریخی و ایهدئولوژی اسهت کهه در آن خهودی بها
تعریف دیگری تعیّ مییابد (مقایسه کنید با فاضلی.)1398 ،
اهداف و محتوای مطالعات قومی

در جم بندی مختصر از اژوهشهها و ادبیهات حهوزه ماالعهات قهومی بهه محتواههای
تولیدشده در ای حوزه به شر زیر میتوان اشاره کرد
 احصاء و گونه شناسی گروههای قومی در ساح جهان و جوام ملی و محلی؛ شناسایی ویژگیها و ممیزهههای فرهنگهی -اجتمهاعی از حیه وجهود شهباهتها وتفاوتها میان گروههای قومی؛
 بررسی بازتا و ایامد تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی قومی بر سیاسهتگذاریههایقومی و برعکس بر نحوه و میزان بهرهمندی از مواههب و دسترسهی بهه امکانهات و
فرصتها در جوام ملی؛
 کم به فهم مناسبات قومی اعم از؛ روابط میان قومی و برون قومی و با اقوام دیگهر،با دولت و بها نهادههای مهدنی -اجتمهاعی و فرهنگهی ،اعهم از برابهر و یها نهابرابر،
مسالمتآمیز ،رقابتجویانه و یا ستیزهجویانه ،دوسهویه یها ننهد سهویه ،متهوازن یها
نامتوازن ،آمرانه و اقتدارآمیز یا دوستانه و تکثرگرایانه؛
 تولید مفاهیم و اصاالحات ،نظریات ،روشهها ،تکنی هها و رهیافتههای ماالعهاتیمتناسب و متناظر با وضعیت و موقعیت گروههای قومی .مفهاهیم و نظریهاتی نهون؛
ناسیونالیسم قومی ،تقسیمکار قومی ،واگرایی قومی ،خودآگاهی قومی ،سلاه قهومی،
نابرابری قومی ،نماداردازی قومی ،نخبگان قومی؛
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 محیطشناسی ،روند اژوههی جغرافیهایی ،تهاریخی ،ههویتی ،زبهانی ،مهذهبی و دینهیگروههای قومی و بررسی تاور و تحول ای گروهها در گذر زمان؛
 وضعیت سنجی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گروههای قومی و مقایسهه بهادیگر گروههای قومی؛
 هستی بخشی هویتی ،تاریخی -فرهنگی بهه گهروهههای قهومی از طریهق بازنمهایی وبازآفرینی واقعی و یا آرمانی ،بیطرفانه و یا جهتدار نمادهها ،اسهاورهها ،قهرمانهان
تاریخی ،ادبیات و زبانهای محلی -مناقهای؛
 آسیبشناسی ،نظریهاردازی ،آیندهاژوهی و آیندهنگاری و ارائه راهبرد (مقایسه کنید بااسلتر8 2011 ،ه 5و عیوضی و دیگران.)1397 ،
روششناسی و جوهرهی مطالعات قومی

برخال جامعهشناسی سیاسی کالسی که مفهوم «طبقه اجتمهاعی» و «دولهت ملهی» از
مهمتری مفاهیم کلیدی در تفکی و تمایز و درعی حال همگرایی انسانها و گروههای
انسانی بود در جامعهشناسی سیاسی معاصر مفاهیم کلیدی نهون؛ «هویهت»« ،قومیهت»،
«جهانیشدن» و «تکثرگرایی فرهنگی» برجستگی یافته اسهت (ژانهگ)3-6 2019 ،؛ بهدی
لحاظ ،هویت محور اصلی همگرایی  -واگرایی و خود -دیگری شد و هویت قومی هم
یکی از مهمتری مباح در کنار هویت جنسیتی مار است.
در نارنو مالحظات روششناختی بخش زیادی از ماالعهات قهومی بها انتخها
رهیافت بی رشتهای و در موارد قاب توجهی کاربست رویکرد اوزیتیویسیتی و در مهوارد
زیادی روشهای کمّی ،بهویژه کاربرد ابزار ارسشنامه بهمثابه وجه غالب روششهناختی
(بهشتی و حقمرادی15 ،1396 ،ه14؛ جعفرزاده اهور و حیهدری)63 1393 ،؛ نتهایج تمهایز و
تفکی را جنبه علمی و کمّی بخشهیده و در تحلیه شهرایط عینهی و واقعهی ،متهأثر از
تحوالت ملی ،مناقهای و بی المللی گروهههای قهومی را بهدون درنظهر گهرفت «اهس-
ایشزمینهها» ی ،جامعهی هد در نظرسنجیها و ماالعات میدانی قهرار داده و از ایه
طریق آمال و آرزوهای محلی -قومی را به مدد جهدول و نمهودار و نقشهه ،لبها علهم
اوشانده و بینش تعلقات قومی و تمایز و تفکی را گسترش بخشیده است.
جانمایه اصلی و رو حاکم بر اژوهشهای قومی ،تولید دانش و طر ادبیات «تمایز»
و «تفکی » هویتی با ابتناء بر تعریهف و تحدیهد هویتههای قهومی ،شناسهایی ،تحلیه و
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واشکافی تمایزات و تفاوتهای فرهنگهی ،تمهایزات نیاکهانی ،تمهایزات زبهانی ،تمهایزات
دینی -مذهبی ،تمایزات در سب زندگی ،تمایزات تاریخی و تمایزات اساورهای است.
ادبیات تولیدشده در ای دانش با تکیه و تأکید بر «تنوع و تکثر» بهمثابه ی واقعیهت و
ی ارزش« ،شناسایی هویتهای متکثر قومی» را وجهه همت خویش قهرار داده اسهت و
در فضای متأثر از «رویکرد انتقادی بهه مدرنیسهم و کهالن روایتهها»« ،بهدکارکردیههای
دولتهای مدرن» و «گسترش ادبیات جهانیشهدن» بهه لحهاظ معنهایی ،مفههومی ،نظهری،
رویکردی ،روشی و معرفتی در سپهر اندیشه ورزی غلبه گفتمانی و بعضاً همدالنه یافت.
در تشریح بیشتر عناصر تأثیرگذار بر تولید و نشر ادبیات تنوع و تکثر و اسهتقبال از آن،
اول باید به فضهای متهأثر از رویکهرد انتقهادی بهه مدرنیسهم و خدشههاذیریههای کهالن
روایتهای زمخت از توسهعه و مهدیریتهای اجتمهاعی اشهاره کهرد .کهالن روایتهها و
سیاستگذاریهایی که با توجه کمتر به ظرافتهای حوزه مهدیریت جوامه ننهد قهومی،
مسیر خای توسعه ،شبیهسهازی و جهذ گروهههای قهومی را در درون دولتههای ملهی
جستجو میکرد .درای ارتباط بدکارکردیهای دولتهای مدرن مزید بر علت شهده و ایه
دولت بهجای تصدی نمایندگی آحاد ملت و استقرار دولتهی فراگیهر؛ بهه دولتههای غیهر
دمکراتی تبدی شده است.
افزون بر آن گسترش ادبیات جهانیشدن ضم در هم نوردیدن مرزهای جغرافیهایی
و ارتقاء فهم ،دانش و بینش گروههای قومی از ریشههای تهاریخی -فرهنگهی خهود ،در
کنار ادبیاتی نظیر نند فرهنگ گرایی ،شهروندی جهانی ادبیات متناظر بها آن در جوامه
ملی و محلی و در رقابت و نالش با دولتهای مستقر رشد و گسترش یافت.
در کنار زمینههای ایشگفته نمیتوان به استفادههای ابزاری از ادبیات ماالعات قومی
در راستای تضعیف و ننداارگی حوزه نفوذ و اقتدار رقبای سیاسی ،ملهی و بی المللهی
بی اعتناء بود .نخبگان ،همسایگان و قدرتهای مناقهای رقیب در راسهتای تضهعیف و
ایجاد تشتت در مناسبات قدرت در درون جوام ملی ابهایی از اسهتفاده ابهزاری از ایه
ماالعات و خلق جعلیات و وارونهنویسیها ندارند.
به «لحاظ رویکردی»؛ دانش ماالعات قومی در تقید و زیرمجموعهی «جامعهشناسهی
تغییر و دگرگونی» ،به تولید دانش انتقادی ،ماالبهگرایانه ،خاصگرایانه ،بعضاً غیر خنثی،
همدالنه ،جهتدار ،احساسی و هنجهاری گهرایش دارد و در «فضهای رسهانهای شهدهی
علم»؛ تهییج و بسیج گری را نیز نون کنشگران قومی در سرلوحهی خویش قرار داد.
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از «منظههر معنههایی ،مفهههومی ،نظههری -انضههمامی» ،ظرفیتسههازیهههای نظههری و
نارنو بندیهای مفهومی به مدد گسترش دایهره واژگهانی و بسهط ادبیهات نظهری و
انضمامی و مصداقی نظیر؛ اقلیتهاکثریت ،مرکزهایرامون ،سهتم ملهی و قهومی ،ماالبهات
قومی ،احسا محرومیت و تبعیض قومی ،نخبگان قومی ،هویهت طلبهی ،ناسیونالیسهم
قومی ،حقوق قومی و گروهی ،فدرالیسم ،توسعه اجتمهاعی – قهومی؛ تمهایز و تفکیه
هویتی و ناصلح در ای مناسبات را بشدت برجسهته سهاخته و بها امتهداد آن در عرصهه
مصداقی و انضمامی ،ای حوزه را بشدت تحت تهأثیر قهرار داد .مایکه هشهتر ،مایکه
بانتون ،دیوید میلر ،آنتونی اسمیت ،بیخو اارخ  ...در زمره ای صهاحبنظرانند .در ایهران
نیز نویسندگانی نهون؛ عزیهزی بنهی طُهر  ،جهواد هیئهت ،علهی الاهائی ،ضهیاءالدی
صدراالشرافی را در ای ارتباط میتوان نام برد.
گزارههایی چند از وضعيت مطالعات قومی

علیرغم قدمت ماالعات قهومی و قومشناسهی و ایونهدهای نزدیه آن بها قومنگهاری و
انسانشناسی فرهنگی؛ ماالعات قومی بهمثابه رشهتهای علمهی و حهوزهای تحقیقهاتی در
ساح جهان و ایران در سه دهه اخیر رشد و گسترش فراوانهی داشهته اسهت .فروااشهی
اتحاد جماهیر ،یوگسالوی ،نکسهلواکی و تجزیهه آنههی انهدونزی ،سهومالی و بهروز
ساوحی از تنش و منازعه قومی در اقصی نقاط جهان از عراق ،سوریه ،لبنهان و یمه و
افغانستان تا اسپانیا و ایرلند ادبیات ای حوزه را با محتوای مکتو  ،اسهنادی ،تصهویری،
تحلیلی و تبیینی از وضعیتهای ناصلح بشدت گسترش بخشیده و تجربههها ،یافتههها و
دستاوردهای فراوانی از جنگ و منازعه را در همه ابعهاد و سهاو در حهوزه ماالعهات
قومی به همراه داشته است.
شک گیری مراکز و داارتمانهای ماالعات قومی در بسیاری از دانشگاهها و تأسهیس
مؤسسات و مراکز اژوهشی در ساح جهان و تعریهف دههها طهر ملهی و بهی المللهی
(نظری ،سهازمند )1385 ،با تدوی هزاران کتا  ،مقاله ،گزارش و تحلی و تفسیر ،در کنار
توجه احزا و کنشگران سیاسی به ظرفیتهای بسیجگری گروهههای قهومی در رونهد
مبارزات سیاسی و بهویژه در جوامعی که احزا ملهی از ضهعفهای جهدی برخهوردار
بوده (مقصهودی )84 1385 ،و از کارکردهای ملی دورافتادهاند ،عامه دیگهری در توجهه
کههنشگههران علمهی ،سیاس هی و اجتمههاعی بههه موضههوع و موضه گروههههای قههومی در
وضعیتهای ناصلح شده است.
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در کنههار حمایهت دانشههگاهها و نهادهههای اژوهشهی از طر ههها و ماالعههات قههومی؛
مصوبات و اقدامات جامعه بی المل اعم از مصوبات و اقدامات شورای امنیهت ،مجمه
عمومی ،کمیسیون حقوق بشر ،شورای اقتصادی-اجتماعی و یونسکو ادبیات حقهوقی و
فضای دیپلماتی مناسبی برای اژوهشهگران اجتمهاعی و حقهوقی در وضهعیت سهنجی
گروهها و جوام هد فراهم آورد.
وضعیت ماالعات قومی در ایهران نیهز متفهاوت از شهرایط ایشگفتهه نیسهت و بههطور
مشخص نهتنها از روند فوق تبعیت مینماید؛ بلکه از آشفتگی گستردهای به لحاظ محتهوایی،
ساختاری و جهتگیری در رنج است .انتشار دهها کتا  ،صدها مقاله و اایاننامه (مقصهودی،
64 ،1392ه )42از شیوع و «اایدمی ماالعات قومی» بهویژه علیالظاهر و علیالقاعده بها ههد
تولید و گسترش ادبیات علمی ،ولی در عم و در واق تولید و گسهترش بهیرویهه ادبیهات
قومی که برخی بشدت احساسی ،واگرایانه و تحریف گونه است در کنهار بهه حاشهیه رانهی
ادبیات ملی حکایت از وضعیت ناصلح در ای عرصه علمی دارد و ای امر در کنهار ضهعف
گسترده نهاد آموزش عالی و اتخاذ «سیاست غلط بومی گزینی» در کنار برخهی حمایتههای
مالی از اایاننامهها و رسالههای دانشگاهی واگرا ای وضعیت آشفته را دام زده است.
در ی بررسی اجمالی از برخی سهامانههای اطالعرسهانی فارسهی در ایهران نظیهر؛
اایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،اایگاه مجالت تخصصی نهور (نهورمگز)،
ارتال جامعه علوم انسانی ،سامانه نشریات علمی ایران ،بان اطالعات نشهریات کشهور
(مگیران) در بازه زمانی  20ساله منتهی به تدوی ای مقاله ،حدود  350مقاله با سهاختار
و ظواهر علمی در نشریات مورد تأیید کمیسیون نشریات علمی کشور اعم از اژوهشی،
مروری و ترویجی منتشر گردیده است .در ای اثنا کمتر مجلهی علمی در حهوزه علهوم
انسانی و اجتماعی یافت میشود که نندی مقالهه خهود را بهه موضهوع قهوم ،قومیهت،
هویت قومی و اقوام اختصاص نداده باشد و ای جدای از هزاران یادداشتها و ماالهب
فراوان منتشره در نشریات و مجالت و سایتهای خبری و اطالعرسانی است.
مراجعه به اایگاه اطالعات علمی ایهران (گهنج) در بهازه زمهانی  25سهاله از  1375تها
 1400با کلیدواژه قوم ،قومیت و هویت قومی مؤیهد فراوانهی و گسهتره عمهودی و افقهی
اژوهشها در ای موضوع است .شناسایی  1335اایاننامهه در مقاه کارشناسهی ارشهد و
دکتری در ای سامانه 1220( ،اایاننامه در مقا کارشناسی ارشد و  115در مقا دکتهری
تخصصی) ،سهال  1397بها  171اایاننامهه 1398 ،بها  147اایاننامهه ،سهال  1396بها 145
اایاننامه ای گسترش عمودی و افقی را تأیید مینماید.
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جستوجو در سامانه گنج و از جستجو در میان  928رکهورد اطالعهات ،در انجهره
سازمانها و دانشگاههای متولی اایاننامههای ارشد و دکتری در حهوزه قهوم ،قومیهت و
هویت قومی به لحاظ فراوانی وضعیت زیر را مینمایاند
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشهکده علهوم انسهانی دانشهگاهتربیت مدر  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکهزی،
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده ادبیات و علهوم انسهانی
دانشگاه گیالن ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید نمهران اههواز ،دانشهکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مازندران و دانشهکده حقهوق و علهوم اجتمهاعی ،دانشهگاه
تبریز به ترتیب با  13 ،14 ،16 ،16 ،17 ،19 ،20 ،22و  13اایاننامه ارشد و رساله دکتهری
در رن ای لیست قرار میگیرند.
https://ganj.irandoc.ac.ir

جستوجو براسا رشتههای دانشگاهی در ارتبهاط بها اایاننامههها و رسهالهها نیهز
اعداد و ارقام زیر را نشان میدهد که مؤید گستردگی تألیف و بازنمایی ادبیات ماالعات
قومی و بهنوعی رها بودگی در ای حوزه است؛ علوم اجتماعی با  ،199علوم انسانی بها
 ،190علوم سیاسی با  ،135معماری با  ،52جغرافیا با  ،40زبان و ادبیات خارجی بها ،35
هنرهای تجسمی (هنرهای تصویری) با  ،31زبان و ادبیات فارسی با  ،30اژوهش هنر با
 24و تاریخ با  21عنوان به ترتیب در باالی ای لیست قرار میگیرند.
https://ganj.irandoc.ac.ir

جمعبندی و نتيجهگيری

ماالعات قومی با تکیه تام و تمام بر عنصر هویت ،بهویژه در مفهوم قهومی آن تهالش نمهوده
است؛ در بستر کنشگری علمی به بازنمایی تفاوتها ،تمایزات ،شکا ها ،نقارهها و متعاقهب
آن جنگها و ستیزها بپردازد؛ در ای مسیر عمالً خواسهته یها ناخواسهته در بسهتر کمه بهه
افزایش آگاهی قومی؛ بهه برجستهسهازی هویتههای قهومی ازیه طر بهمثابهه خهودی و
غیریت سازی و دگرسازی از طر دیگر کم کرده است ننانکهه در مهواردی بهصهورت
غیرمستقیم موجب توسعه ادبیات نفرت و بازنمایی وضعیتهای ناصلح شده است.
در ای اژوهش کوشش شده است با مروری بر حوزه ماالعات قومی در ایهران دریهابیم
که ای حوزهی دانشی تا نه حد بینش و ایوندهای انسانی را تقویت کهرده اسهت؟ از منظهر
نظری ،مفهومی ،رویکردی و روشی دریافتیم کهه هرننهد یافتهههای اژوهشههای قهومی در
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مواردی به سیاستگذاریهای ملی -بی المللی برای رف تبعیض کم کرد ولهی در عهو
حوزه ماالعات قومی در نگاه کالن و از منظربینشی و آیندهاژوهانه با تکیههبر خهاصگرایهی
های قومی ،جوام را بیشازایش بهصورت منتزع شده برجستهسازی کرد.
حمایتگری و تسهی گری در حوزه ماالعات قومی از سوی نهادهای مختلف دولتهی،
غیردولتی و بنیادهای خیریه و گاه مستق در ساو بی المللی ،مناقههای ،ملهی و محلهی
باع رشد و گسترش بیسابقه مراکز ،مؤسسات و داارتمانهای ماالعات قومی ،تولیهد و
توزی حجم وسیعی از تحقیقات علمی و آکادمی در قالب تهیه و تهدوی کتها  ،رسهاله
دانشگاهی و مقاالت در ژورنالها شد و نرخش اطالعات تولیدی و بازنشهر آن بهه مهدد
انقال در عرصههای ارتباطی و اطالعاتی بجای تأکید بر مشترکات فرهنگی ،با تأکیهد بهر
منفردات بیشازایش به ادبیات تفکی و خاصگرایی و تفاوت دام زد.

یادداشت
 -1بخشی از ایدههای ای مقاله قبالً در دو همایش ملی بهصورت سخنرانی ارائهشده ولی مت کام و مسهتند
آن برای اولی بار در ای اژوهش ارائه میشود .نکیده سخنرانیها با مشخصات زیر در دستر است
مجتبی مقصودی ،)1398( ،ارزیابی انتقادی دانش ماالعهات قهومی از منظهر صهلح ،سهخنرانی در سهومی
همایش ساالنه انجم علمهی ماالعهات صهلح ایهران ،علهوم انسهانی و اجتمهاعی و صهلح ،تههران ،خانهه
اندیشمندان علوم انسانی ،سوم دی.
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