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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. 

 

keywords: Ethnic Studies, Peace, Distinction, National Government, Iran. 

                                                 
 Associate Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University. Central Tehran 

Branch. Tehran. Iran (Corresponding Author). 



  
 81-97 صص، بهار، 1401، 1 یه، شمارموسوبیست، سال 89؛ مطالعات ملي یهفصلنام

 
  https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult?ItemID=409428/ 4/87% یابي:لینک نتیجه مشابهت

Doi: 10.22034/rjnsq.2022.324534.1353          Dor: 20.1001.1.1735059.1401.23.89.7.6 
 

 از منظر صلح یمطالعات قوم یانتقاد یبررس
  پژوهشينوع مقاله: 

Maghsoodi42@yahoo.com mail:-E      یمقصود يمجتب* 
 

  24/12/1400: پذیرشتاریخ  23/12/1400تاریخ بازنگری:   24/10/1400تاریخ دریافت: 
 (1)چكيده

 یسهرر  رراوا هرشهد و   ریهدر چند دهه  ا  رانیدر سطح جهان و ا یمطالعات قوم
در  یاز مناقشهات قهوم ی اشه ینه یرهراوان و رره  یهاداشر  است. مرناظر با تجرب 

آثهار و  یکشورها، در حوزه مطالعهات قهوم یمل یو درون مرزها المللنیسطح  ظام ب
و  هانه یزماسهت که  بعًهاز از ر  دهی رد عیو توز دی لق و بازتول یا سررده اتیادب

رژوهش  نیا یان یزمشیر نیداشر  است. با چن تیو  اهمگرا حکاجو مطالب  یمحرواها
بها  یچ   سبر یاست ک  دا ش مطالعات قوم یدیررسش کل نیب  ا ییب  د بال راسخگو

 یًهاحوزه توا سهر  اسهت ر نیا یو علم یدیتول اتیدرمجموع ادب ایو آ ابدییصلح م
 یو منفه کیمفههوم کسسه و با مفهوم صلح اعم از صلح در دی ما فیعرص  را تلط نیا

 د؟یارتباط برقرار  ما دیصلح در مفهوم مثبت و جد ایآن و 
صلح معطوف ب  عفهو و بخشهش،  یاصل ندیو برآ یری جهت  ،یماجان ک یدرحال
 ی رمش و دوسر ت،یو ساز ، رضا یآشر ،یز  فرگو، مذاکره و چا   ثار،ی ذشت و ا

و  دیهتول ،یقهوم یههاکم بهر رژوهشو روح حها یمصالح  است؛ هسهر  اصهل رازیو  ها
دا ش با  نیدر ا دشدهیتول اتیاست. ادب یریهو «کیتفک»و  « یتما» اتیادب یبندصورت

 یههاتیو تحقهق مطالبهات هو ییشناسها»؛ تیهواقع کیمثاب  ب « تنوع»بر  دیو تأک  یتک
 کهردیرو»مرهأثر از  یقهرار داده اسهت و در رًها شیرا وجه  همت  و «یمرکثر قوم

 یههایبهدکارکرد» ،«یسهازملت -دولهت ندی حوه و ررا» ژهیوب  «سمیب  مدر  یقادا ر
 ،ی ظهر ،یمفههوم ،ییب  لحاظ معنها «شدنیجها  اتی سرر  ادب»و « مدرن یهادولت

و بعًهاز همدن ه   یغلب   فرمها  ،یورز ش یدر سپهر ا د یو معررر یروش ،یکردیرو
در رنهاه  یدر مهوارد اتیادب نیدعا کرد ک  ابروان ا یا رقاد یکردیدر رو دیو شا ارر ی

همدن ه   ی را را بها  گهاه شهو ت ا ه یتحرکات وا را ،یمیو ترم یعیطرح عدالت توز
 مثابه ب  ملهت –بسا  ههاد و سهاحت دولهت و چ  دهدیقرار م یمورد کنکا  و بررس

ان دچهار بحهر ا ه ی راآرمان یههایرا در قالب لفهاظ یبشر یاسیس یسازه نتریمهم
 سا ر  است. تیو هو تیمشروع

 یاوهیبه  شه تفهمهی – یفهیاز رو  ک یریه رو تس  دارد با بهره شیر رژوهش
قهرار دههد  یابیهمطالعات را با صلح موردسنجش و ارز نی سبت ا یو مرور یاکرشار

 .دی مایک  در  وع  ود  وآورا   م
 

 .رانیا ،یدولت مل ک،یو تفک  یصلح، تما ،یمطالعات قوم :هاواژهكليد
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 مسئله طرحو  هقدمم
 ازجملههتحقق صلح، همچون دستیابی به توسعه، کرامت انسانی، آزادی و عدالت را اگر 

از ابتدای تاریخ تاکنون بدانیم؛ در عمه  ننهی   ی مُصلحهاگروهو  هاانسانغایات اغلب 
ی  دانهش و گاه علیرغم انتظار طبیعی از دانش بشری، ا افتهینتحققآمال و آرزویی کمتر 

و موضوعات، خهال  انتظهارات عمه  نمهوده و خواسهته و یها ناخواسهته،  هاحوزهدر 
قرار گرفته است. بها ننهی  طهر   جوزهیستی هانگرشدر خدمت  میرمستقیغمستقیم و 

 عنوانبههبررسی ای  موضوع است که دانهش ماالعهات قهومی  به دنبالبحثی ای  مقاله 
 لح دارد؟دانش بشری نه نسبتی با ص ی ازجزئ
 دینسبتاً جد یعلم هایها و رشتهحوزهاز  یکیرا  یاگر ماالعات قوم؛ گریدعبارتبه
ماالعات تا نه حد توانسهته   یا م؛یینما یابیارز یانسان -یعلوم اجتماع رمجموعهیدر ز

درمجمهوع  ایهو آ د؟یهصلح و مصالحه، گفتگو و تعام  کمه  نما اتیادب دیاست به تول
و با مفهوم صلح اعم از صلح در مفههوم  دینما فیحوزه را تلا  یا یتوانسته است فضا

 د؟یبرقرار نما یصلح در مفهوم مثبت ارتباط ایو   یکالس
ی علوم بهوده و ااسهخ مشهابهی داشهته همهناظر بر  تواندیمسؤال ماروحه  احتماالً

ی علمی و نیبشیای علوم ناظر بر تعریف، تبیی ، تحلی ، بازنمایی، همهباشد که کارکرد 
و فراگیهر خهود، نگهاه  شهمولجهانعلوم با توجه به ماهیت  اصوالًی است و اژوهندهیآ

ها، مسائ  و رویدادها ندارند و تنها از منظهر علمهی بهه ای نسبت به ادیدهگذارانهارزش
؛ دهنهدمیارائهه  ایطرفانههبندی عالمانهه و بیاردازند و صورتموضوعات موردنظر می

 شهوندمیداورانه ارزیهابی ارزش هایگیریجهتی  معنا خنثی و بدون  بدی  لحاظ در
دانههش ماالعههات قههومی نیههز در ایهه  دایههره  لههذا ؛(1-9، 2012؛ بهتچرجهههبنگریههد بههه  )

 .ردیگیمقرار  موردسنجش
ی اکتشافی و با عاهف اوهیشروش کیفی و تفهمی به از  یریگبهرهبا رو  شیاژوهش ا

ربه  قهرن اژوهشهگر در حهوزه   حهدود یه یعلمه یهاندوختهه، ماالعات و اهاافتهبه ی
 چههیرا از در یاالعات قومدارد؛ محوزه تالش   یا یهابا مرور اژوهش ی وماالعات قوم

 82کتها  از میهان حهدود  24در ای  بخش  قرار دهد. یصلح مورد طر  و بررس هیو زاو
که در ایهران  1400سال  ه.ش منتهی به 1390و  1380کتا  نویسندگان ایرانی در دو دهه 

یی نهون مرجعیهت هاشهاخص؛ بهر اسها  اندشهدهناپو یا تجدید  افتهیانتشارتألیف و 
حوزه ماالعهات قهومی انتخها   نظرانصاحبعلمی نویسنده، اعتبار ناشر، تأیید و معرفی 
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بها مهروری بهر فراوانهی  عالوهبهه. اندشهدهگردیده و در نسبت بها صهلح، مهورد اژوههی 
ی دانشگاهی و اسهاتید هارشتهی مختلف، هادانشگاهی دانشجویان از هارسالهو  هانامهانیاا

راهنمای مربوطه گستردگی ماالعاتی ای  حوزه مورد طهر  و توجهه قهرار گرفتهه اسهت؛ 
 ای دارد.هرنند هر ی  از اجزاء ماروحه ظرفیت بررسی مستق  و جداگانه

 
 پيشينه و ادبيات پژوهش
 «صهلح»و  «ماالعهات قهومی»ای اصلی اژوهش ایش رو یعنهی؛ هرنند در مورد متغیره

از  تهوانیم آثار زیادی به رشته تحریر درآمده است و به زبان فارسی نیز مجزاصورت به
اثر اعم از کتا  و مقاله نام برد، ولی از منظر ترکیبی و ارتباطی میان دو متغیر و نیز  هاده

ای  منظر مقاله حاضر تالش دارد از دریچهه  از ؛از منظر صلح اثری منتشر نگردیده است
قرار دههد و مفهاهیم اایهه، محتهوا،   یوتحلهیتجزصلح، ادبیات ماالعات قومی را مورد 

 بررسی نماید. آن راو نتایج  هاهیسوجوهره، 
آثار اعم از تهألیف در حهوزه ماالعهات قهومی در ایهران کهه   یترشاخصبرخی از 

ت قومی را مورد طر  و بررسی قهرار داده و تفهاوت و ابعاد مختلفی از تحوال شیوبکم
زیر است. جدول زیر تنها به بخشی از آثهار منتشهره در  به شر تمایز را برجسته ساخته 

که شیوه و نحوه شناسایی و  اندینمایمرا  هاآنحوزه ماالعات قومی ارداخته و محتوای 
 ایشتر اعالم گردید. هاآنانتخا  
 

کتاب منتشره در حوزه مطالعات قومي به زبان فارسي در بازه زماني  24سي : برر1جدول شماره 
 ها(شدهچاپو ترجمه و تجدید  فیتأله. ش )اعم از  1390و  1380دهه 

 عنوان كتاب ردیف
مشخصات 

 توصيف و بررسی یاشناسنامه

1 

و  تیقوم
در  یيگراقوم
: افسانه و رانیا

 تیواقع

حمید احمدی؛ 
(، تهران: 1395)

 ني نشر

بره مطالعرات  يشناسرروشی از منظرر انتقاد ينگاهکتاب با 
و  تیرقوم میمفراه يخیترار ریرغ میتعم وهیشي در ایران، قوم
را نامناسر  دانسرته  رانیرا ریرنظ يجوامع یي غربي بهگراقوم
بره  علروم اجتمراعي يکنرون اتیرآنچه در ادب؛ سندهینو ازنظر
 رانیرا گذشرته موسروم اسرت در يقوم سمیونالیو ناس تیقوم
بعد است که  به ستمیو تنها از اواسط قرن ب ستیمشاهده نقابل
و دامن زدن بره اتتالفرات کردن  ياسیدر جهت س یيهاتالش

صرورت گرفتره اسرت.  يو مذهب يمسائل زباناز طریق طرح 
 ي؛اساسر ریتود را بر اساس سه متغ یچارچوب نظر سندهینو

 ياسریس ریو تأث ياسیدولت مدرن اقتدارگرا، مبارزه نخبگان س
 .است کرده استوار يالمللنیب
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2 
 ت،ی: هورانیا
 تیقوم ت،یمل

حمید احمدی؛ 
(، تهران: 1386)
 قاتیسسه تحقؤم

و توسعه علوم 
 يانسان

ایرن  نظرانصراح که از سروی برتري از مقاالت این کتاب 
در چارچوب چنرد مووروع شرامل؛ است،  شدهنیتدوحوزه 

ویت ملي ایران، تابوزدایي بنیادهای نظری و تاریخي اصالت ه
های استحكام وحردت از بحث مربوط به هویت ایراني و شیوه

فراروی اقروام  یهاشناسي هویت ایراني و چالشو آسی  ليم
در متن و بطن اثر هرر یرک از  شده است. يدهایراني سازمان

برره برترري شرربهات از سرروی  انرردنمودهنویسررندگان تررالش 
 و ایراني پاسخ بگویند. نسبت به هویت ملي انیگراقوم

3 
 یادهایبن
 يمل تیهو
 يرانیا

؛ حمید احمدی
 :(، تهران1388)

پژوهشكده 
 يمطالعات فرهنگ
 يو اجتماع

و  يگونراگون سرنت یهادگاهیرو د هاافتیکتاب با نقد رهاین 
 يشناسرجامعه» دگاهیرد يبه معرفر يرانیا يمل تیمدرن به هو

 یبازسراز دگاهیرد نیرااز  یریگ؛ و با بهرهپردازديم «يخیتار
بررای جامعره ایرران شرهروندمحور را  -مرردم يتیگفتمان هو

 .(337 :1391 یدریح ،ی)مقصود دهديم شنهادیپ

4 
 يتحوالت قوم

علل  ران؛یدر ا
 هانهیو زم

مجتبي مقصودی؛ 
تهران: (، 1380)
سسه مطالعات ؤم

 ملي

نیبر افتیاز ره یریگو با بهره يمنظر علوم اجتماع این اثر از
شامل؛ نقش نخبگران قرومي،  يوجه 8 یسازو با مدل یارشته

موقعیت مناس  جغرافیایي، دوران گذار در عرصه داتلي و یا 
، هاابرقردرت، گزینش عقالني، نقش المللنیبدر ساتت نظام 

احساس محرومیت نسبي، کاهش قدرت حكومرت مرکرزی و 
و  يداتلر یهانهیعلل و زم يبه بررسساتت نابرابر اجتماعي 

در منرراطق  يقرروم یهررايهررا و نرراآرامبررروز بحران يتررارج
 صرحرا و توزسرتانکردستان، بلوچسرتان، ترکمن جان،یآذربا
 پرداتته است.ایران 

5 

و  هاتیقوم
نقش آنان در 
تحوالت 

 ياسیس
سلطنت 
محمدروا 
 یپهلو

مجتبي مقصودی؛ 
 :(، تهران1382)

مرکز اسناد 
 انقالب اسالمي

 - يمترأثر از عناصرر ملر یظررن يچرارچوب کتاب برا ارائره
؛ سرس  گرردديآغراز مر یو اقتصراد یيایرجغراف ،يالمللنیب
و ورمن  پرردازديمر رانیبه طرح ساتتار اقوام در ا سندهینو

 يخیمقاطع مختلف تراردر ها را اقوام، عملكرد آن يتبارشناس
ي دوم از منظرر تعارورات چنردوجه یدر دوران پهلو ژهیوبه

 .کنديم یياقوام را بازنما_وابط دولتتنش در ر و کندبیان مي

6 
 تیریمد

 يمنازعات قوم
 رانیدر ا

 يروا صالح دیس
(، 1391ی؛ )ریام

مرکز تهران: 
 قاتیتحق
 کیاستراتژ

 خیدر تار ياسیروابط متقابل اقوام و نظام س نویسنده اثر ازنظر
بوده  يو تعامل دچار مشكالت يستیهمز چهیاز در رانیمعاصر ا
 ریدر سرا يلریو جنر  تحم يانقالب اسرالم یاستثنااست. به

و  يتعامالت متأثر از عوامل مختلف داتل نیمقاطع و دوران ا
وحردت مووروع  نیدچار مشكل بوده است؛ بنابرا يالمللنیب
موردتوجرره  کیهرردا اسررتراتژ کیرعنوان همررواره برره يملر

 بوده است. رانیا یهاحكومت
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7 

 تیریمد
در  ياسیس

جوامع چند 
 يفرهنگ

ي؛ میکر يعل
(، تهران: 1387)

مرکز 
 یهاپژوهش

 یمجل  شورا
 ياسالم

یگذاراسرتیو با هدا کمک به امرر س يقیبا روش تطب کتاب
 یاز کشورها یاز تجربه تعداد یریگبا بهره رانیدر ا يتیهو یها

هند، پاکسرتان،  ا،یتانیبر كا،یآمر یازجمله کشورهافرهنگي چند 
به رشته تحریرر درآمرده  يگفرهن یهاتیدر قبال اقل نانلب ه،یترک

و  يتنروع فرهنگر ياسریس تیریبره مرد سرندهینواست. سس  
در قبرال  رانیرا المياسر یعملكرد نظام جمهرور يشناس یآس
 یبرررا يجررابیو ا يسررلب یپرداتترره و راهكارهررا هرراتیقوم
حرکت بره سرمت  نیع درحفظ تنوع  یموجود برا یهااستیس

 ارائه داده است. یيوحدت و همگرا

8 

بر  یمددرآ
 يشناسجامعه
تنوع  ياسیس
: مسائل و يقوم

 هاهینظر

ي؛ میکر يعل
(، تهران: 1397)

 سمت

 اتیرو ادب نهیشریپ انیرپ  از ب در قال  متني آموزشي کتاب
دانررش  ياجمررال حیبرره توورر ران،یررموورروع در جهرران و ا

آن، مفهروم تنروع  يمیو تحرول پرارادا ياسریس يشناسجامعه
 يشناسررمسرائل جامعهنیرز  و شیدایررپ یهانرهیو زم يفرهنگر
ایرن اثرر در پرداتتره اسرت. در  ياز تنوع قوم يناش ياسیس

 جیة بسریرنظر ؛چرون یيهاهیرنظر راستای آشنایي مخاطبان به
 نیریتب یيکره توانرا پرداتترهو...  نینمراد یيگرامنابع؛ تعامل

 را دارند. يقوم یهاشیپو

9 
مراکز  یراهنما

و پژوهشگران 
 يمطالعات قوم

 ینظر اشرايعل
؛ و بهاره سازمند

(، تهران: 1385)
 يرانیتمدن ا

اثر با هدا آشنا ساتتن پژوهشگران حروزه مطالعرات  نیدر ا
حروزه، مشخصرات و  نیرا یو نهراد یبا کنشگران فرد يقوم

احصرا  و  بخرشو  يها پژوهشگر، مرکز پژوهشراطالعات ده
 است. دهیان ذکر گردآنبا  يارتباط یهاو راه شده يرفمع

10 
 نیادیبن میاهمف

در مطالعات 
 يقوم

ی؛ گودرز نیحس
 (، تهران:1385)

 يرانیتمدن ا

 يعلمر اتیرو توسرعه ادب یبا هدا پر کردن تأل نظر کتاب
 فیدر سه بخش و دوازده فصل به تعر يمطالعات قوم رامونیپ

 یگذاراسرتیمهرم و س یهاهینظر ج،یو اصطالحات را میمفاه
 شده است. میو تنظ هیته يقوم

11 
 و سیونالیسمنا

 در قومیت
 ایران

میرزایي؛  اهللتیآ
(، تهران: 1399)

 آگاه

برا « يرانریا سرمیونالیناس» ومن کلیشه زدایري از کتاب نیا در
 یدهیرپد کیعنوان بهشناسي از آن ي و نیز گونهمفهوم یبازساز
 مثابره یرکبه يشرناتتو پرژوهش جامعه يموردبررس ياجتماع
 ازنظرقرار گرفته است.  رانیدر ا قدرتمند ياجتماع یروین دهیپد

 یدهیرکلمره فهرم پد قیردق یبه معنا سمیونالی، فهم ناسنویسنده
 .معاصر است رانیدر ا« ملت یمسئله»و  «ملت»

12 

 در قومي تنوع
 جمهوری
 ایران؛ اسالمي
 و راهبردها

 هااستیس

هوشنگي؛  حمید
(، تهران: 1396)

دانشگاه امام 
 صادق )ع(

 تیردر مرکز رانیرکشرور ا ي،فرهنگر نظراز منویسنده  ازنظر
 يفرهنگر رانیاز آن به ا نیقرار دارد که محقق يتمدن و فرهنگ

یرک  يتنروع قروم در این بستر فرهنگري، .کننديو م ادکردهی
و  ينخبگان قروم یریگبهرهابزاری برای  اگرچهواقعیت بوده و 

در دوره  رانیرا یهافشار به حكومت یمعارض برا یکشورها
ولري برا توجره بره اسرناد باالدسرتي و  ده و هستمعاصر بو
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ی قانوني نظام و در صرورت کاربسرت راهبردهرا و هاتیظرف
اسرالمي فرصتي برای جمهروری  توانديمی مناس  هااستیس

 تبدیل گردد.

13 

 و همسازی
 در تعارض
 و هویت
 قومیت

ي؛ ناصر فكوه
(، تهران: 1391)

 نیآذگل

از آثار نویسرنده برا  مقاله 13ی آورجمعکتاب مذکور حاصل 
محلري گرایري  -محوریت هویت و قومیت در عصرر جهراني

است. موووعات متنوعي از دموکراسي، دیاسسورای علمي ترا 
 ازنظرري قرار گرفته است. موردبررسمباحث توسعه و اینترنت 

ی تاریخي ملت و دولت در ایران کره هاشهیرنویسنده علیرغم 
روی دیگررر سرركه  دانررینمايمرر آن رای همسررازی هرراتیظرف

ی تعرارض میران هراتیظرفیي است که هاچالشمخاطرات و 
 .آورديمو با دولت را فراهم  هاتیقوم

14 
 ملیت، ایرانیت،
 قومیت

شیرازی؛  اصغر
(، تهران: 1395)

 جهان کتاب

 یهراشیسنجش گرا به گوناگون یهاهیبر نظر یکتاب با مرور
 قرن نوزدهم رانیدر ا یزیگررانیو ایي گرارانیمختلف ا ینظر
و  ياسیس یهاتیبه فعال يبا نگاهنویسنده  در ادامه .پردازديم

در  يزبان فارس تیووع، تیانقالب مشروط ةدر آستان يفرهنگ
در  هانریگراو قوم يسرتیونالیناس یهراشیگرا شیدایرپ ةآستان
را مورد طرح و بررسي  رانیها در اآن ریو تأث رانیا يگیهمسا
 .ددهيمقرار 
انقرالب  يخیترار طیمحی بعدی کتاب نویسنده به هابخشدر 

موانرع ي، مل ر یهرايها بر گسترش آگاهآن ریو تأث تیمشروط
 یهااستعمار، جن  و شورش ریتأث ی،سازانقالب و روند ملت

 ،یريتمرکزگرا ،ياقتدارطلب یهاشیگرا تیبر تقو طلبانههیتجز
يمر یيگراوند ملرتر فیتضع جهیو درنت يقوم یسازكسانی

ی دورواصرالحات مدرنیسرتي و اسرتبداد رواشراهي  پردازد
 دهند.تأثیر قرار مي تحتی هستند که جامعه ایران را اسكه

15 
روشنفكران 

 تیو هو یآذر
 يو قوم يمل

علي مرشدی زاد؛ 
(، تهران: 1384)

 نشر مرکز

کتاب ومن بررسي مفاهیم مربوط به روشنفكری و قومیت، به 
اریخي آذربایجان و نظرات روشنفكران آذری در ادوار پیشینه ت

سیاسرت »و دو عنصر  پردازديممختلف نسبت به ملیت ایراني 
را در سره  «ی تارجيهااستیسعوامل و »و  «هادولتداتلي 

شراه و جمهروری اسرالمي مرورد  محمدرورادوره رواشاه، 
 .دهديمکنكاش و دقت نظر قرار 

16 

 نو یهااستیس
ن کارامحافظه
 در آمریكا

 تصوص
 یهاتیقوم

 ایران

زاد  بی اهلل روح
 بابازاده و جواد
اسماعیلي؛  آغ
(، تهران: 1397)

 صالحیان

مختلرف در  یهراتیقوم يبررسرنویسندگان در این کتاب با 
پرداتته برر ایرن نكتره  رانیا هیعل كایآمر یهااستیس به رانیا

فرصرتي  همتحرداالتیابرای  2001سستامبر  11تأکید دارند که 
طالیي بود تا بتواند نظم نویني را در منطقه تاورمیانره حراکم 

و  هراتنشو ایجراد  هراتیقومی از ابرزار ریرگبهرهنموده و با 
 ی قومي سیاست براندازی را تعقی  نماید.هابحران
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17 
 و قوم نژاد،
 ایران در ملت

 رحمان محمد
هروی؛  زاده
(، تهران: 1393)

 کتاب آمه

 پرداتتره اسرت. يرانیبه نژادها و اقوام ا یياکتاب در جستاره
کوتراه برر مفهروم نرژاد و  یگرذر نویسنده فصل اولدر سه 
و کاربرد مفهروم قروم و گرروه  یسازمفهوم نهیشیپ ،یينژادگرا
و  يقروم نهیشریتفاوت آن با نژاد و ملت و ساتتار و پ ،يقوم
 تاًیاو نه سمیونالیملت و ناس ریمفهوم فراگو  رانیدر ا یيگراقوم
 از. داشته است رانیدر جهان و ا سمیونالیملت و ناس نهیشیبه پ

 تملر يستیو ک یيگراملت و ملت گاهیجابه بعد فصل چهارم 
دوره  انیرترا پا انیاز روزگرار ساسران رانیردر ا یسازو ملت
 مورد بازنمایي قرار گرفته است.رواشاه 

18 
کردها  استیس

 انهیدر تاورم

؛ نادر انتصار
تهران: (، 1390)

عرفان ترجمه 
 ، علمفرد يقانع

 یدر کشرورها هراکرد یهااسرتیس نییکتاب، تب نیموووع ا
 یکشرورها یهرابر حكومت هااستیس نیا ریو تأث انهیتاورم

 يدر کتاب حاور به کاوش و بررس سنده،یموردبحث است. نو
 ریپرداتتره و ترأث انهیتاورم یکردها در کشورها یهااستیس
 ،يخیترار یاهرا از جنبره ياسریازعات سو من هااستیس نیا
 یکشررورها یهرابررر حكومت يو حقروق ياجتمرراع ،ياسریس

فصرول مختلرف کتراب،  نیموردنظر شرح داده اسرت. عنراو
 يعراق: از قربان یکردها ران؛یاند از: کردها؛ کردها در اعبارت

کردهرا در  اسرتیس و تحول مسائل کردستان ؛یتا تودمختار
 .یابافت منطقه

19 

دها و کر
 استیس

 يتارج
 یجمهور
 رانیا ياسالم

اه؛ پنجعفر حق
(، تهران: 1387)
 يسسه فرهنگؤم

مطالعات و 
 قاتیتحق

ابرار  يالمللنیب
 معاصر تهران

تحروالت منراطق  رینقرش و ترأث ومن اشاره بهکتاب حاور 
و  يقروم یهراارتبراط گرروه ي وتارج استیبر س نیکردنش
 زیو ن يتارج استیو س تینام نیبا مقوله تأم یيگراقوم هینظر
 يکره گراه بره منازعرات قروم يالمللنیب دهیچیپ یهااستیس

تحروالت منراطق  يبره بررسر زنرديدامرن مر يداتل يمذهب
ایرران، چهرار دولرت  یهادر دوره معاصر و رقابت نیکردنش
به تروازن  يابیدست يو چگونگ گریكدیبا  ، سوریه و عراقترکیه
ت. مؤلف در دنباله سخن ترود مناطق سخن گفته اس نیقوا در ا
ها، مورد بحرث و چالش آن را با دولت یکرد سمیونالیرشد ناس

در برابرر  رانیرا استیاز س يو پژوهش قرار داده است و گزارش
 .کنديها ارائه مسال نیا يدر ط نیتحوالت مناطق کردنش

20 
 يتبارشناس

 اتیو حي قوم
 يمل

 لیاسماع
؛ انیوردشاهی
 (، تهران:1390)

 روز انفرز

و  ي)تاسرتگاه قروم يکتاب در سه بخش شامل تبارشناس نیا
زبان  فیتبار اقوام(، زبان و فرهن  مشترک )تعر - يمل اتیح
 يدارشناسری)پد يدارشناسپدی و( مشترک واژگان و گفتمان –
 .شده است نی( تدويخیتار
و  ینگرارخیکتاب را نره تار نیا نیهدا از تدو انیوردشاهی
و فرهنر   خیتارتبیین بلكه  ،يو اجتماع يستیمسائل ز تیروا

 يتا عصرر کنرون خیو تمدن جوامع مختلف در طول ادوار تار
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ترا ورمن بره پرسرش گررفتن  دهیکوش است. نویسندهدانسته 
برر  ،يو فرهنگر يخیترار یاز مسائل گذشته و باورها یاریبس
ها بسرردازد و ورمن آن لیتازه به تحل يدگاهیروش و د یمبنا

گرذار  يزنو گمانره يخیترار یهرايدگیپوشرو  غبارزدودن 
و  شرهیجوامع کهنسرال را در برترورد برا اند ندهیآ ،يخیتار

 مطرح کند. ياجتماع رتیح یمدرن، تئور یایعوامل دن

21 
و  يکثرت قوم
 يمل تیهو
 انیرانیا

 نیا الدیو
ي؛ صدراالشراف

 (، تهران:1397)
 نو شهیاند

 يشناسرجامعه اهدگیررا از د يملر تیابتدا مقوله هو سندهینو
 را يرانریگونراگون ا یهراتیهرا و قومسرس  زبان و يبررس
ارتبراط مقروالت  تالش دارد تا حالنیو درع دینمايم حیتشر
 .بازنمایي کندرا  انیرانای، ملت و تیقوم ،تیهو؛ مانند ادشدهی
 ،یمنرافع اقتصراد ن،یچرون سررزم يعروامل سنده،یزعم نوبه
و احسراس  نیوحردت قروان و دفاع مشترک و يتیامن ،ياسیس

. انجامرديمر يمل تیبه کس  هو ير جمع یفرد يشناسروان
 ،یفررد یهراتیکتاب به بحث درباره انرواع هو يانیبخش پا
 اتتصاص دارد. يو انسان ياجتماع

22 
 تیبحران هو

 رانیدر ا يقوم

ي؛ الطائ يعل
)تهران(، تهران: 

 شادگانانتشارات 

ی از مقراالت اجموعرهم رانیردر ا يقروم تیبحران هوکتاب 
در هویرت قرومي  زابحرراننویسنده در باب هویت، عوامرل 

جامعه ایران و تعامل زبان فارسي و عربي و البته با تأکیرد برر 
نقش هژمونیک زبان عربي است. اثر ورمن اشراره برر نقرش 

ی اقوام بر توجه ویژه به محرومیرت منراطق همه نیآفروحدت
 .دینمايمنشین توزستان تأکید عرب

23 
عرب تائن 

 يمدع ست؛ین
 است یمفتر

علي الطائي؛ 
(، تهران: 1396)

 انتشارات شادگان

نویسنده ومن کاربرد اصطالح ملت عررب نسربت بره اقروام 
عررب  کره پرردازديمرای به شربهه پاسخاعراب توزستان به 

در  سرندهیو. نمتهم کرده برود رانیبه ا انتیرا به ت يتوزستان
برر  دیرکأو ت سمیونیصه انیاز جر یتقادان يلیکتاب با تحل نیا

؛ برل سرتیکه عررب ترائن ن کنديتمدن عرب تاطرنشان م
 مدعي مفتری است!

24 

 يحقوق فرهنگ
 یهاتیاقل
در نظام  يقوم

 يحقوق اساس
 یجمهور
و  رانیا ياسالم

اسناد 
 يالمللنیب

 حقوق بشر

  یاحمد حب دیس
(، 1395؛ )نژاد

 تهران: مجد

و  هراتیاقل ازجملهاهیم کلیدی پژوهش نویسنده در ابتدا به مف
ی دیني، ملي و قومي و به طرح حقروق فرهنگري در هاتیهو

و  هاونیکنوانسر، هاهیراعالموجوه فردی و جمعي بره اسرتناد 
ی جهاني پرداتته است. سس  از تالل قانون اساسري هاثاقیم

را در اصول عام و  هاگروهجمهوری اسالمي ایران حقوق این 
وووع زبان، دین و محل اقامت و سكونت مورد تاص و در م

 طرح و بررسي قرار داده است.
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 مفاهيم پایه در حوزه مطالعات قومی و صلح
 -ی از ماالعات اجتماعیارشتهشاخه و  به یارشته یبمثابه دانشی ماالعات قومی به -1

د و علمهی که به دنبال فههم و بررسهی روشهمن (32  2020اسلتر، ) شودیمانسانی اطالق 
ی قومی است. ای  ماالعهات و هاگروهفرهنگی، اقتصادی و سیاسی  -وضعیت اجتماعی

ی اسههیمقاو گاه در ارتو ماالعهات اردازد ی قومی میهاگروهگاهی به ماهیت  هایبررس
 .شودیمانجام 
 شهودیماطالق  تربزرگدر اجتماعی  هااز انسان ی قومی به اجتماعیهاگروهقوم و  -2
 ،یمشهترکات فرهنگه یآن دارا یاعضهاصهورت واقعهی و یها احساسهی و ادراکهی هبکه 

و  ءهسهتند کهه ممکه  اسهت بهه آبها ی، سمبلی  و نمادی مذهب ی،رفتار ،یزبانتاریخی، 
گهروه   یه  یباشهد؛ بنهابرا به وجهود آمهده یگرید م بر اسا  عوا ایاجدادشان برگردد 

ت کهه ضهم  همگرایهی و انسهجام با مختصات و هویت فرهنگی خاص اسه بعضاً یقوم
شوند و اعضای آن به تعلقات گروههی و ی قومی متمایز میهاگروهی، با دیگر گروهدرون

 .(22و  21  1380مقصودی،  ؛397ه400  2006ناندرا، )قومی خویش آگاهی دارند 
در مقاب  جنگ  بعضاًنیز مفهوم دراز دامنی است که همزاد بشریت بوده و  صلح -3

و در متواترتری  تعریف، صلح به شرایط فقدان جنگ، خشونت  ابدییمهوم معنی و مف
در نظران صاحب. ای  تعریف کالسی  از صلح را بسیاری از شودیمو منازعه اطالق 

 «نارسا»و  «نگرگذشته»، «محدود»، «سنتی»، «تقلی  گرایانه»، «ناکام »ی اخیر هادهه
  2016و هیرث،  1ه10  2016)دهی ،  نهندیمو بر آن نام صلح منفی  کنندیمارزیابی 

 .ابندییمی بیشتری ظهور و بروز هامؤلفهدر تعاریف نوی  از صلح، ابعاد و . (104ه107
عهدالت،  رینظ ییهابا آموزهای  مفهوم « صلح مثبت»مثابه به «از صلح دیقرائت جد»در 
و  دیهام وکار سهالم،کسهب طیمحه ،یحقهوق بشهر و دمکراسه تیهخهو ، رعا یحکمران

و همبسته است و نهادها، سهاختارها و   یو نشاط عج یسرزندگ نده،ینسبت به آ یدواریام
صهلح  اتیهو ادب میو بسط و گسترش مفاه دیو بازتول دیتول ،یفضاساز یمتول ییهانگرش
اسهت؛  دواریهسهرزنده و ام ییها، جامعه و نهادههاانسان جادیا «صلح مثبت». هد  هستند
سهت کهه در باه  « گراتوسعه»و «  یراتژاست»، «نگرندهیآ»لح مثبت لحاظ مفهوم ص  یبد

 یدر تمهام ریاذو گسهترش ابنهدهیب  بسهط  ر،ینااذ تیمثبت، محدود یانرژ دیخود با تول
 .(251ه258  2015)تایلهان،  است تیرؤقاب  یبشر یساو  و جوانب زندگ

خشش، گذشهت و عفو و ب و کنشگران آن ترویجصلح  یگیری اصلو جهت هیماجان
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 تهاًیو نها ینهرمش و دوسهت ت،یو سازش، رضها یآشت ،یزنگفتگو، مذاکره و نانه ثار،یا
 یگرکنش ینوع و مصالحه جویی را یطلبصلحی، خواهصلحتا جایی که  مصالحه است
تعامه ،  ،یکهه همکهار داننهدیها مهبرخاسته از سرشت و طب  انسان یاخالقو فضیلت 
 یکهه در باه  خهود تونمهان نهوع دیهنمایمه یریهگیرا ا یطلبو آرامش ییمصالحه جو

 .(2012)مورفی،  را به همراه دارد یاخالق یکردیو شجاعت با رو لتیفض
اشاره دارد  و جوام  هاانسانی در میان و روابا هاتی، وضعهاتیناصلح به موقع -4

 میرمسهتقیو غ میمستق ،انحاءمختلف اعم از آشکار و نهانو به شیکه در با  و مت  خو
و  دیتولدر ای  وضعیت، موقعیت و روابط؛  ست.هاوارهخشونت و خشونتدربرگیرنده 

اعهم از  یمناسهبات اجتمهاع یسخت برسهاخته ایخشونت نرم   یو گسترش ا دیبازتول
بها  یاسهت کهه در آن خهود  یدئولوژیهو ا یخیتهار ،یساختار ،ینییآ ،یرفتار ،یکالم
 .(1398یسه کنید با  فاضلی، )مقا ابدییم  یّتع یگرید فیتعر

 
 یمطالعات قوم ایمحتواهداف و 

 یبهه محتواهها یحهوزه ماالعهات قهوم اتیههها و ادبمختصر از اژوهش یبندجم  در
 د اشاره کر توانیم ریحوزه به شر  ز  یدر ا دشدهیتول
 ی در ساح جهان و جوام  ملی و محلی؛قوم یهاگروهو گونه شناسی احصاء  -
و ها شهباهتوجهود  اجتمهاعی از حیه  -ی فرهنگهیههازهیممو  هایگژیویی شناسا -

 ی؛قوم یهاگروه میان هاتفاوت
ی ههایگذاراسهتیسی فرهنگی و اجتماعی قومی بر هاتفاوتبررسی بازتا  و ایامد  -

ی از مواههب و دسترسهی بهه امکانهات و مندبهرهقومی و برعکس بر نحوه و میزان 
 در جوام  ملی؛ هافرصت

 گهر،یو با اقوام د یو برون قوم یقوم انیاعم از؛ روابط م ی  به فهم مناسبات قومکم -
ی، اعهم از برابهر و یها نهابرابر، و فرهنگه یاجتمهاع -یمهدن یبا دولت و بها نهادهها

یها ننهد سهویه، متهوازن یها  هیدوسهو، انهیجوزهیستجویانه و یا ، رقابتزیآممسالمت
 گرایانه؛وستانه و تکثرنامتوازن، آمرانه و اقتدارآمیز یا د

ی ماالعهاتی ههاافتیرهو  هها یتکن، ههاروشتولید مفاهیم و اصاالحات، نظریات،  -
. مفهاهیم و نظریهاتی نهون؛ ی قومیهاگروهمتناسب و متناظر با وضعیت و موقعیت 

قومی، واگرایی قومی، خودآگاهی قومی، سلاه قهومی،  کارمیتقسناسیونالیسم قومی، 
 ؛نماداردازی قومی، نخبگان قومی نابرابری قومی،
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 دینهیو  یمهذهب ،یزبهانی، روند اژوههی جغرافیهایی، تهاریخی، ههویتی، شناسطیمح -
 در گذر زمان؛ هاگروهی و بررسی تاور و تحول ای  قوم یهاگروه

بها  سههیو مقا یقوم یهاگروه یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یسنج تیوضع -
 ی؛قوم یهاگروه گرید
ههای قهومی از طریهق بازنمهایی و فرهنگی بهه گهروه -ستی بخشی هویتی، تاریخیه -

، قهرمانهان هااسهاورهنمادهها،  دارجهتو یا  طرفانهیببازآفرینی واقعی و یا آرمانی، 
 ی؛امناقه -ی محلیهازبانتاریخی، ادبیات و 

)مقایسه کنید با   دارائه راهبر ی ونگارندهیآ و یاژوهندهیآ ،یاردازهینظری، شناسبیآس -
 .(1397و عیوضی و دیگران،  5ه8  2011 اسلتر،
 
 یمطالعات قوم یو جوهره یشناسروش

از « ملهیدولهت »و « یطبقه اجتمهاع»که مفهوم   یکالس یاسیس یشناسبرخال  جامعه
 یهاها و گروهانسان ییهمگرا حال یو درع زیو تما  یدر تفک یدیکل میمفاه  یترمهم
، «تیهقوم»، «تیههو» نهون؛ یدیم کلاهیمعاصر مف یاسیس یشناسدر جامعه بود یانسان
بهدی   ؛(3-6  2019)ژانهگ،  برجستگی یافته اسهت« یفرهنگ ییتکثرگرا»و « شدنیجهان»

هم  یقوم تیشد و هو یگرید -و خود ییواگرا - ییهمگرا یمحور اصل تیهو لحاظ،
 .ستمار  ا یتیجنس تیمباح  در کنار هو  یتراز مهم یکی

بها انتخها   یماالعهات قهومبخش زیادی از  یشناختنارنو  مالحظات روش در
در مهوارد و  یتیسیویتیاوز کردیکاربست روی توجهقاب در موارد و  یارشته یب افتیره

 یشهناختمثابه وجه غالب روشنامه بهکاربرد ابزار ارسش ژهیوبه ،یکمّ یهاروشزیادی 
و  زیتمها جینتها؛ (63  1393 ،جعفرزاده اهور و حیهدری ؛14ه15، 1396 ،)بهشتی و حقمرادی

ثر از أمته ی،و واقعه ینهیع طیشهرا  یهدر تحل ه ودیبخشه ی و کمّیرا جنبه علم  یتفک
 -اهس»را بهدون درنظهر گهرفت   یقهوم یههاگروهی الملل یو ب یامناقه ،یتحوالت مل

  یهو از ا هقهرار داد یدانیو ماالعات م هایهد  در نظرسنج یجامعه ،ی« هانهیزمشیا
لبها  علهم  ،را به مدد جهدول و نمهودار و نقشهه یقوم -یمحل یآمال و آرزوها قیطر

 یده است.را گسترش بخش  یو تفک زیو تما یتعلقات قوم نشیو ب هاوشاند
« زیتما» اتیدانش و طر  ادب دیتول ،یقوم یهاو رو  حاکم بر اژوهش یاصل هیماجان

و   یهتحل ،ییشناسها ،یقهوم یههاتیهو دیهو تحد فیهتعر بر با ابتناء یتیهو«  یتفک»و 
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 زاتیتمها ،یزبهان زاتیتمها ،یاکهانین زاتیتمها ،یفرهنگه یهاو تفاوت زاتیتما یواشکاف
 ی است.ااساوره زاتیتما ی وخیتار زاتیاتم ،یدر سب  زندگ زاتیتما ،یمذهب -ینید

و  تیهواقع  یمثابه به« تکثرتنوع و »بر  دیو تأک هیدانش با تک  یدر ا دشدهیتول اتیادب
قهرار داده اسهت و  شیرا وجهه همت خو« یمتکثر قوم یهاتیهو ییشناسا»ارزش،   ی

 یههایبهدکارکرد»، «ههاتیو کهالن روا سهمیبهه مدرن یانتقاد کردیرو»ثر از أمت یدر فضا
 ،ینظهر ،یمفههوم ،ییبهه لحهاظ معنها« شهدنیجهان اتیادبگسترش »و « مدرن یهادولت
 .افتیو بعضاً همدالنه  یغلبه گفتمان یورز شهیدر سپهر اند یو معرفت یروش ،یکردیرو

، تنوع و تکثر و اسهتقبال از آن اتیو نشر ادب دیبر تول رگذاریثأعناصر تدر تشریح بیشتر 
کهالن  یههایریاذو خدشهه سهمیبهه مدرن یانتقهاد کهردیثر از روأمته یفضها باید به اول
و  ههاتیروای اشهاره کهرد. کهالن اجتمهاع یهاتیریزمخت از توسهعه و مهد یهاتیروا
ی حوزه مهدیریت جوامه  ننهد قهومی، هاظرافتبه  با توجه کمتریی که هایگذاراستیس

ی ملهی ههادولتی قهومی را در درون ههاگروهجهذ  و  یسهازهیشبمسیر خای توسعه، 
و ایه   بر علت شهده دیمز مدرن یهادولت یهایبدکارکرد ارتباط یدرا. کردیمجستجو 
 ریهغ یههابهه دولت ؛ریهفراگ یدولته استقرار آحاد ملت و یندگینما ی تصدیجابهدولت 
 است. شده  یتبد  یدمکرات

 ییایهجغراف یمرزها دنیضم  در هم نورد شدنیجهان اتیگسترش ادبافزون بر آن 
خهود، در  یفرهنگه -یخیتهار یهاشهیراز  یقوم یهاگروه ، دانش و بینشفهم ارتقاء و

ادبیات متناظر بها آن در جوامه   یجهان یشهروند ،یینند فرهنگ گرا رینظ یاتیادب کنار
 .افتیرشد و گسترش مستقر  یهادولتملی و محلی و در رقابت و نالش با 

ماالعات قومی  اتیاز ادب یابزار یهااستفاده به توانینم گفتهشیا یهانهیزمدر کنار 
 یالملله یبو  یمله ،یاسیس یو اقتدار رقبا حوزه نفوذ یو ننداارگ فیتضع یدر راستا

رقیب در راسهتای تضهعیف و  یامناقه یهاقدرتبی اعتناء بود. نخبگان، همسایگان و 
ایجاد تشتت در مناسبات قدرت در درون جوام  ملی ابهایی از اسهتفاده ابهزاری از ایه  

 ندارند. هایسینووارونهماالعات و خلق جعلیات و 
 یشناسهجامعه» یرمجموعهیزو  دیدر تق یدانش ماالعات قوم ؛«یکردیلحاظ رو»به 

 ،یخنث ریغ بعضاً انه،یگراخاص انه،یگراماالبه ،یدانش انتقاد دی، به تول«یو دگرگون رییتغ
 یشهده یارسهانه یفضها»و در  دارد شیگهرا یو هنجهار ی، احساسدارجهتهمدالنه، 

 .داد قرار شیخو یسرلوحهدر  ینون کنشگران قوم زیرا ن یگر جیو بس جیی؛ ته«علم
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و  ینظههر یهههایسههازتیظرف، «یانضههمام -ینظههر ،یمفهههوم ،ییمنظههر معنهها»از 
و  ینظهر اتیهو بسهط ادب یواژگهان رهیهبه مدد گسترش دا یمفهوم یهایبندنارنو 
ماالبهات  ،یو قهوم یسهتم مله رامون،یاهمرکز ت،یاکثرهتیاقل ر؛ینظ یو مصداق یانضمام
 سهمیونالیناس ،یطلبه تیههو ،ینخبگان قوم ،یقوم ضیو تبع تیماحسا  محرو ،یقوم
  یهو تفک زیتمها ؛قهومی – یتوسعه اجتمهاع سم،یفدرال ،یو گروه یحقوق قوم ،یقوم
و بها امتهداد آن در عرصهه  هرا بشدت برجسهته سهاخت ی و ناصلح در ای  مناسباتتیهو

 که یهشهتر، ما که یقهرار داد. ما ریحوزه را بشدت تحت تهأث  یا ی،و انضمام یمصداق
 رانیهند. در ااننظرصهاحب  یاارخ ... در زمره ا خویب ت،یاسم ینتونآ لر،یم دیویبانتون، د

  یاءالدیضهی، الاهائ یعلهعزیهزی بنهی طُهر ، جهواد هیئهت،  نویسندگانی نهون؛ زین
 نام برد. توانیمی را در ای  ارتباط صدراالشراف

 
 یمطالعات قوم تيوضع یی چند ازهاگزاره

و  ینگهارقومآن بها   یهنزد یونهدهایاو  یشناسهقومو  یقدمت ماالعات قهوم مرغیعل
در  یقهاتیتحق یاحهوزهو  یعلمه یارشهته مثابهبه یماالعات قوم ؛یفرهنگ یشناسانسان

 یداشهته اسهت. فروااشه یرشد و گسترش فراوانه ریدر سه دهه اخ رانیساح جهان و ا
و بهروز  یسهومال ،یانهدونز یآنهه هیهو تجز یواکنکسهل ،یوگسالوی ر،یاتحاد جماه

و  و یمه  لبنهان ه،ی، سوراز عراقنقاط جهان  یدر اقص یاز تنش و منازعه قوم یساوح
با محتوای مکتو ، اسهنادی، تصهویری، حوزه را   یا اتیادب رلندیو ا ایافغانستان تا اسپان

و  هاافتههی، هاتجربههو  دهیبشدت گسترش بخشناصلح  یهاتیوضعنی از یتحلیلی و تبی
حهوزه ماالعهات  همه ابعهاد و سهاو  در را در ی از جنگ و منازعهفراوان دستاوردهای

 ت.به همراه داشته اس یقوم
 سیسهأو ت هادانشگاهاز  یاریدر بس یماالعات قوم یهاداارتمان مراکز و یریگشک 
 یالملله یبهطهر  ملهی و  ههادهو تعریهف  در ساح جهان یو مراکز اژوهش مؤسسات

در کنار  ر،یو تفس  یهزاران کتا ، مقاله، گزارش و تحل  یبا تدو (1385 ،سهازمندنظری، )
در رونهد  یقهوم یههاگروه یگرجیبس یهاتیظرفبه  یاسیگران ستوجه احزا  و کنش

برخهوردار  یجهد یهاضهعفاز  یکه احزا  مله یدر جوامع ژهیوبهو ی اسیمبارزات س
در توجهه  یگهری، عامه  دانددورافتاده یمل یو از کارکردها (84  1385 ،ی)مقصهودبوده 
ی در قههوم یهههاگروهبههه موضههوع و موضهه   یو اجتمههاع یاسههیس ،یگههران علمههکههنش
 .ه استشد ناصلح یهاتیوضع
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 ؛یو ماالعههات قههوم هههااز طر  یاژوهشهه یو نهادههها هادانشههگاه تیههدر کنههار حما
مجمه   ت،یهامن یاعم از مصوبات و اقدامات شورا المل  یبمصوبات و اقدامات جامعه 

و  یحقهوق اتیادب ونسکویو  یاجتماع-یاقتصاد یحقوق بشر، شورا ونیسیکم ،یعموم
 یسهنج تیدر وضهع یو حقهوق یاژوهشهگران اجتمهاع یبرا یمناسب  یپلماتید یفضا
 و جوام  هد  فراهم آورد. هاگروه

طور و بهه سهتین گفتههشیا طیمتفهاوت از شهرا زیهن رانیهدر ا یماالعات قوم تیوضع
یی، به لحاظ محتهوا یاگسترده یاز آشفتگ ؛ بلکهدینمایماز روند فوق تبعیت  تنهانه شخصم

 ،)مقصهودی نامهانیو اا مقالهها کتا ، صدها در رنج است. انتشار ده گیریساختاری و جهت
بها ههد   القاعدهیعلو  الظاهریعل ژهیوبه« یماالعات قوم یدمیاا»و  وعیاز ش (42ه64، 1392
 ادبیهات هیهرویبهعلمی، ولی در عم  و در واق  تولید و گسهترش  اتیو گسترش ادب دیتول
که برخی بشدت احساسی، واگرایانه و تحریف گونه است در کنهار بهه حاشهیه رانهی  یقوم

امر در کنهار ضهعف   یو ا ددار از وضعیت ناصلح در ای  عرصه علمی تیحکاادبیات ملی 
 یههاتیحما یدر کنار برخه« ینیگز یغلط بوم استیس»و اتخاذ  یگسترده نهاد آموزش عال

 آشفته را دام  زده است. تیوضع  یا ی واگرادانشگاه یهاو رساله هانامهانیاز اا یمال
 ر؛یهنظ رانیهدر ا یفارسه یرسهاناطالع یهاسهامانه یاز برخ یاجمال یبررس  یدر 

نهورمگز(، ور )نه یمجالت تخصص گاهیاا ،یجهاد دانشگاه یمرکز اطالعات علم گاهیاا
کشهور  اتیبان  اطالعات نشهر ران،یا یعلم اتیسامانه نشر ،یارتال جامعه علوم انسان

مقاله با سهاختار  350مقاله، حدود   یا  یتدو به یساله منته 20 یدر بازه زمان (رانیمگ)
 ،یکشور اعم از اژوهش یعلم اتینشر ونیسیکم دییمورد تأ اتیدر نشر یو ظواهر علم

در حهوزه علهوم  یعلم یمجلهاثنا کمتر   یاست. در ا دهیمنتشر گرد یجیو ترو یمرور
 ت،یهقوم م،مقالهه خهود را بهه موضهوع قهو  یکه نند شودیم افتی یو اجتماع یانسان
و ماالهب  هاادداشتیاز هزاران  یجدا  یو اقوام اختصاص نداده باشد و ا یقوم تیهو

 است. یرساناطالعو  یبرخ یهاتیساو مجالت و  اتیفراوان منتشره در نشر
تها  1375سهاله از  25 ی)گهنج( در بهازه زمهان رانیها یاطالعات علم گاهیمراجعه به اا

 یو افقه یو گسهتره عمهود یفراوانه دیهمؤو هویت قومی  تیقومقوم،  دواژهیبا کل 1400
ارشهد و  یدر مقاه  کارشناسه نامههانیاا 1335 ییموضوع است. شناسا  یها در ااژوهش
 یدر مقا  دکتهر 115ارشد و  یاسدر مقا  کارشن نامهانیاا 1220) ،سامانه  یادر  یدکتر

 145بها  1396، سهال نامههانیاا 147بها  1398، نامههانیاا 171بها  1397سهال  ،ی(تخصص
 .دینمایمای  گسترش عمودی و افقی را تأیید  نامهانیاا
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، در انجهره اترکهورد اطالعه 928 جستجو در میان از جو در سامانه گنج ووجست
ارشد و دکتری در حهوزه قهوم، قومیهت و  یهانامهانیاای متولی هادانشگاهو  هاسازمان
  اندینمایمبه لحاظ فراوانی وضعیت زیر را  قومیهویت 
دانشهگاه  یدانشهکده علهوم انسهانی، دانشگاه عالمه طباطبائی انشکده علوم اجتماعد -
ی، واحد تهران مرکهز ی. دانشگاه آزاد اسالمینو علوم انسا اتیدانشکده ادب، مدر  تیترب

 یو علهوم انسهان اتیدانشکده ادب ی،دانشگاه عالمه طباطبائ یاسیدانشکده حقوق و علوم س
دانشهکده ، نمهران اههواز دیدانشگاه شه یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع ،النیدانشگاه گ

دانشهگاه  ،یلهوم اجتمهاعدانشهکده حقهوق و عو  دانشگاه مازندران یو علوم انسان اتیادب
ارشد و رساله دکتهری  نامهانیاا 13و  13، 14، 16، 16، 17، 19، 20، 22به ترتیب با  زیتبر

 .رندیگیمدر رن  ای  لیست قرار 
https://ganj.irandoc.ac.ir 

نیهز  هارسهالهو  هانامههانیاادر ارتبهاط بها  ی دانشگاهیهارشته براسا  وجوجست
که مؤید گستردگی تألیف و بازنمایی ادبیات ماالعات  دهدیماعداد و ارقام زیر را نشان 

ی بها انسان علوم ،199ی با اجتماع علومی رها بودگی در ای  حوزه است؛ نوعبهقومی و 
 ،35ی بها خارج اتیزبان و ادب، 40، جغرافیا با 52ی با معمار، 135ی با اسیس علوم، 190
با  هنر اژوهش، 30ی با فارس اتیو ادب زبان، 31با  (یریتصو ی)هنرها یتجسم یهنرها
 .رندیگیمعنوان به ترتیب در باالی ای  لیست قرار  21و تاریخ با  24

https://ganj.irandoc.ac.ir 
 
 یريگجهيو نت یبندجمع

در مفهوم قهومی آن تهالش نمهوده  ژهیوبهماالعات قومی با تکیه تام و تمام بر عنصر هویت، 
و متعاقهب  ، نقارههاهاشکا ، تمایزات، هاتفاوتایی است؛ در بستر کنشگری علمی به بازنم

خواسهته یها ناخواسهته در بسهتر کمه  بهه  عمالًو ستیزها بپردازد؛ در ای  مسیر  هاجنگآن 
مثابهه خهودی و به طر  یهازی قهومی ههاتیهوی سهازبرجستهافزایش آگاهی قومی؛ بهه 

صهورت مهواردی به غیریت سازی و دگرسازی از طر  دیگر کم  کرده است ننانکهه در
 ی ناصلح شده است.هاتیوضعغیرمستقیم موجب توسعه ادبیات نفرت و بازنمایی 
 میابیهدری در ایهران ماالعات قومبر حوزه  در ای  اژوهش کوشش شده است با مروری

ی دانشی تا نه حد بینش و ایوندهای انسانی را تقویت کهرده اسهت؟ از منظهر حوزهکه ای  
ی قهومی در ههااژوهشی هاافتههدی و روشی دریافتیم کهه هرننهد ینظری، مفهومی، رویکر

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C&basicscope=1
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA&basicscope=1
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ی برای رف  تبعیض کم  کرد ولهی در عهو  الملل یب -ی ملیهایگذاراستیسمواردی به 
گرایهیخهاص برهیهتکبا  اژوهانهندهیآی و نشیمنظربو از  در نگاه کالن حوزه ماالعات قومی
 ی کرد.سازبرجستهع شده منتز صورتبه شیازاشیبهای قومی، جوام  را 

ی از سوی نهادهای مختلف دولتهی، در حوزه ماالعات قوم یگر یو تسه یگرتیحما
ی، ملهی و محلهی امناقههی، الملل یبو گاه مستق  در ساو   خیریهغیردولتی و بنیادهای 
ی ماالعات قومی، تولیهد و هاداارتمانو  مؤسساتمراکز،  سابقهیبباع  رشد و گسترش 

حجم وسیعی از تحقیقات علمی و آکادمی  در قالب تهیه و تهدوی  کتها ، رسهاله توزی  
شد و نرخش اطالعات تولیدی و بازنشهر آن بهه مهدد  هاژورنالدانشگاهی و مقاالت در 

بهر  دیهتأک با ،فرهنگی بر مشترکات دیکأت یبجا ی ارتباطی و اطالعاتیهاعرصهانقال  در 
 گرایی و تفاوت دام  زد.  و خاصبه ادبیات تفکی شیازاشیب منفردات
 
 

 یادداشت
مت  کام  و مسهتند  یشده ولارائه یصورت سخنرانبه یمل شیمقاله قبالً در دو هما  یا یهادهیاز ا یبخش -1

  در دستر  است ریبا مشخصات ز هایسخنران دهی. نکشودیاژوهش ارائه م  یبار در ا  یاول یآن برا
  یدر سهوم یاز منظهر صهلح، سهخنران یدانش ماالعهات قهوم یانتقاد یابی(، ارز1398) ،یمقصود یمجتب
و صهلح، تههران، خانهه  یو اجتمهاع یعلهوم انسهان ران،یهماالعهات صهلح ا یساالنه انجم  علمه شیهما
 ی.سوم د ،یعلوم انسان شمندانیاند
 شیهمها  یدر هشهتم یناصلح، سهخنران اتیدر ننبره ادب ی(، دانش ماالعات قوم1400) یمقصود یمجتب

و  یدر جامعهه مهدن یعلهوم اجتمهاع یو جامعهه؛ کارکردهها یعلهوم اجتمهاع ،یعلهوم اجتمهاع یروز مل
 .آذر 18 ،یعلوم اجتماع یهاو انجم  رانیا یشناسانجم  جامعه ،یگذاراستیس
 
 

 منابع
 تیهوو ه یقوم تیهو  یماالعات مرتبط با راباه ب  یفراتحل» (؛1396حقمرادی، محمد ) ؛بهشتی، سید صمد -

، ااییز و زمستان، 2، شماره 8دوره ، دو فصلنامه مسائل اجتماعي ایران ،«بر نقش رسانه دیبا تأک رانیدر ا یمل
 .6-27صص 

 ،«فراتحلی  راباه هویهت ملهی و هویهت قهومی در ایهران»(؛ 1393حیدری، حسی  ) ؛فروزنده ،جعفرزاده اور -
 .63ه96 ، تابستان،11شماره  ،3دوره ، راهبرد اجتماعي فرهنگي

ن  نقهد، رایها دری قهومت ماالعها بری مرور»(؛ 1397) باقری، ساروخان و اله فیس ی،اللهفیس ؛عیوضی، یاور -
 .1ه35 صص ،، تابستان22 یاایا ،رانیا يفرهنگ قاتیفصلنامه تحق، «بررسی و ارائه الگو

 شیهمها  یسهوم ،«رد؟یهگیرار مهدر خدمت ناصلح ق یو اجتماع ینرا و نگونه علوم انسان»(؛ 1398) اهللنعمت ،یفاضل -
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 تهران  انجم  علمی ماالعات صلح ایران.، و صلح يو اجتماع يعلوم انسان، رانیماالعات صلح ا یساالنه انجم  علم

 ، تهران  انتشارات تمدن ایرانی.يدر مطالعات قوم نیادیبن هیممفا(؛ 1385گودرزی، حسی  ) -
ی مجلهس ههااژوهش، تههران  مرکهز فرهنگي مدیریت سیاسي در جوامع چند(؛ 1387کریمی، علی ) -

 شورای اسالمی.
 ، تهران  مؤسسه ماالعات ملی.هانهیزمتحوالت قومي در ایران؛ علل و (؛ 1380مقصودی، مجتبی ) -

فصرلنامه ، «مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران بررسی موردی؛ انتخابهات ریاسهت جمههوری»(؛ 1385) ---- -
 .83ه108 ;(28) 4شماره  ،7دوره ، يمطالعات مل

 یمعاونهت فنهاورتههران   ،يبر سالمت اجتماع دیبا تأک ،رانیدر ا تیمطالعات قوم یزیمم(؛ 1392) ---- -
 .رانیا یاسیانجم  علوم س ،یجمهور استیر

، تهران  انتشارات يمراکز و پژوهشگران مطالعات قوم یراهنما(؛ 1385و سازمند، بهاره ) اشر یعلنظری،  -
 تمدن ایرانی.
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