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دکترای علوم سیاسی از دانشگاه میسور هند
علیرضا کریمیان
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نورتهران
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چکيده
وجود اقوام مختلف در درون جامعه کهن ایران ،موجبات داد و ستد فرهنگی و اجتماعی را
در طول تاریخ فراهم آورده است چرا که ایرران کشروری چنرد قرومی اسرتم دوام و اسرتمرار
هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ ،مدیون گروه های مختلف قومی نظیرر کردهرا ،آيری هرا،
لرها ،بلوچ ها ،ترکمن ها ،عرب ها و فارس ها بوده استم با توجه به پویایی فرهنرگ ایرانری و
تحوالت اجتماعی فرهنگی در ایران در دهه های اخیر ،مردم ایران درک جامع ترری از جهران،
فرهنگ جهانی و فرهنگ ایرانی شان یافته اندم این شناخت و آگاهی بی تاثیر از شررای محری
داخلی و خارجی نبوده استم این فرضیه که در اثر جهانی شدن ،شاهد رشد و گسترش هویت
های قومی و در نتیجه به چالش کشیده شدن هویت ملی در ایران خواهیم بود ،به لحاظ نظرری
و عملی چندان قابل دفاع نیستم چرا که در راستای جریان جهانی شدن و به منظرور شناسرایی
نوع رابطه فرهنگ ایرانی با فرهنگ جهانی ،می توانیم فرر

را نره برر جردایی و تمایرپر یری

فرهنگی ،بلکه بر پیوستگی ،تعامل و اثرگ اری فرهنگ ها بر یکدیگر در نظر بگیرریم و برا ایرن
فر

است که مهمترین زمینه برای گسترش روحیه و تمایالت جهان گرایانه در هویت ایرانری

را می توان در منشاء تاریخی آن مالحظه کردم
کليدواژه ها :جهانی شدن ،هویت ملی ،هویت قومی ،فرهنگ ،ایران

1نویسنده مسئول

Email: e_baibordi@yahoo.com
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مقدمه
جهانی شدن و پیامدهای گسترده آن در ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتمراعی و
فرهنگی ،ج اب ترین موضوع مورد بحث در محافرل دانشرگاهی و مهمتررین مسروله و
چالش در حوزه فرهنگ سیاسی کشورها در سطح جهان می باشدم
فرآیند جهانی شدن به طور کلی ،اهمیت مرزها و حوزه کشور -ملت ها را با چالش
روبرو ساخته است بطوری که تمامی دولت های ملی در صدد حفظ تمامیرت خرود در
قالررب دولررت –ملررت برآمدهانرردم در ایررن عرصرره برریش از آنکرره حضررور اقتصررادی و
تکنولوژیک اهمیت داشته باشد ،حضورفرهنگی مهم استم
جهانی شدن بحثی چندبعدی است و بر این باور است که محی جدیدی در سرطح
جهانی بوجود آمده است و همه اجراء و اعضای نظام برین الملرل متراثر از ایرن محری
هستندم در واقع مهمترین مسوله ای که در مواجهه با این فرآیند مطرح مری شرود ،تراثیر
جهانی شدن بر هویت های اجتماعی و فرهنگی ملل دیگر و از جمله هویت ملی استم
اینکه در شرای جدید ،هویت ها و فرهنگ های مختلف چه سمت و سویی می یابنرد
آیا در این عرصه ،فرهنگ های مختلف مناطق مختلف جهان به سرمت همسران سرازی
حرکت می کنند و یا اینکه نوعی ترکیب فرهنگ ها در راه اسرت آیرا حضرور فرهنرگ
های مختلف به معنای رقابت بین آنها و از گردونه خارج شدن برخی از آنهاسرت آیرا
در عصر جهانی شدن ،می توان بدون خدشه دار شدن هویرت ملری ،تنروع فرهنگری را
حفظ کرد آیا جهانی شدن منجر به تضرعیف پیونردهای قرومی ،نرژادی و محلری مری
گردد
در این نوشتار با تکیه بر فرهنگ و جهانی شدن ،سرنوشت فرهنرگ و هویرت ملری
ایران مورد بررسی قرار می گیردم ما در این جستار دنبال پاسخ به این سواالت هستیم:
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 آیا هویت ایرانی در شرای عصر جهرانی شردن ،دچرار فروپاشری شرده و رو بره
اضمحالل می رود یا اینکه دارای ساختار منطقی و هماهنگ است
 آیا در اثر جهانی شدن ،ایران با مشکل شرکا

و گسسرت میران هویرت ملری و

هویت های محلی مواجه است
 با فر


جهانی شدن ،وضعیت هویت و فرهنگ ایرانی چیست

آیا جهانی شدن انسجام و وحدت کشور کثیرالقومی چون ایران را مرورد تهدیرد
قرار می دهد
این پرسش ها از جمله پرسش های اساسی و کالنی هستند که تاییرد و عردم تاییرد

هر کدام از آنها ،موجب بروز تفاوت های معنادار خواهد بودم
در پاسخگویی به این پرسش ها ،باید بدانیم که چه تعبیری از جهانی شدن داریرم
منظورمان از هویت ملی چیست عناصرر و فاکتورهرای فرهنرگ و هویرت ملری ایرران
کدامند و جهانی شدن چه تاثیراتی را برر روی فرهنرگ و هویرت ملری ایرران خواهرد
داشت
جهاني شدن
برای نخستین بار خانم لسلی اسکلیر میان جهانی شدن و برین المللری شردن تمرایر
گ اردمبه نظر وی،بین المللی شدن به معنی جهانی شدن مبتنی بر نظرام موجرود و حتری
متغیر دولت های ملی استمدر حالیکه جهانی شدن نشرانه ههرور فراینردها و نظرامی از
رواب اجتماعی است که بر اساس نظام دولت های ملی استوار نیستم
الزم است میان جهانی شدن با یونیورسالیسم تفراوت قالرل شویممیونیورسالیسرم بره
ارزشهایی معطو

است که انسان را در هرر زمران و مکران فرار از تعلقرات فرهنگری

چونان سوژه ها یا فاعالنی خود مختار در نظر می گیرندماما جهانی شدن که متراخرتر و
مادی تر از یونیورسالیسم است،ارزشهایی را در بر می گیرد که همه مردم جهان بره آنهرا
عالقمندند ،به گونه ای که کرل زمرین را محری مرادی و افرراد روی آن را شرهروندان،
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کنندگان و تولید کنندگان جهان می دانند و خواهران اقردام جمعری بررای حرل

مشکالت جهانی هستندم(حاجیانی )8831:277،م
زمانی که در جایی از جهانی شدن سخن به میان می آید ،منظور این است که نقرش
عوامل فوق ملی در روند اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی همه کشرورها افررایش
یافته استم این تحول رابطه انسان و پیرامونش را دستخوش تغییر می کندم جهانی شدن
به خروج فرد از حالت درون نگرانه و متکی به یک منطقه خاص ،به سمت یک هویرت
برون نگرانه و فرا سرزمینی کمک می کند.
از مفهوم جهانی شدن ،تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان ،اراله شده اسرت ولری
تاکنون تعریف جامع و فراگیر که در برگیرنده کلیه جوانب این پدیده باشد ،ارالره نشرده
است ل ا دراین مقاله به سه تعریف کلی اشاره ای کوتاه می کنیم:
:م جهانی شدن به معنای تحقق شرای جهانی است که در آن ،پیوستگی فرهنرگ
های محلی با یکدیگر حاصل مری شرودم در ایرن نگراه برا توجره بره تعریرف
«رابرتسون» از اصطالح «جهانی-محلی شدن» استفاده شده است« :جهانی شدن
فرهنگ ،عاملی همگون کننده تلقی نمیشود ،چرا که "جهانی" بره طرور مطلرق
مخالف "محلی" نیستم» بنابراین از نظر رابرتسون ،جهانی شدن یعنی فشرردن
جهان و تشدیدآگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کلم
اصلی ترین چهره هایی که در این زمینه بحث کرده اند «رونالد رابرتسرون»
و «آنتونی گیدنر» می باشندم
3م جهانی شدن ،پروژه جهان غرب برای سلطه بر جهان شرق می باشردم بنرابراین
از منظر جهان شرق ،جهانی شدن معادل با غربی شدن و تهاجم فرهنگی استم
مارکسیست های جدید ،جهانی شدن را ادامه سرمایه داری مری داننردم از نظرر
آنها،جهانی شدن ادامه سررمایه داری و بقرای نرابرابری اجتمراعی و اقتصرادی
استم در این نگاه نتیجه بلند مدت جهانی شدن ادغرام اقتصرادی و فرهنگری
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جهان است و شرکا

18

طبقراتی را در سرطح جهران ،میران کشرورهای فقیرر و

ثروتمند و در سطح محلی ،میران ثروتمنردان و فقیرران ،عمیرق ترر مری کنردم
«سمیرامین» معتقد است که در جریان جهانی شدن ،بر عمق نابرابری در سرطح
جهانی افروده می شودم)آزادارمکی)28-23 ::271،
2م جهانی شدن به معنای جهان شمولی و دوره ای است که بعد از مدرنیته محقق
می شودم «آلبرو» در این زمینه چنین می گوید« :اساسا عصر جهانی می خواهد
که جهان شمولی را جایگرین مدرنیته سازدم این امرر بره معنرای تحرول همره
جانبه بر اساس عمل در تشکل های اجتماعی مربوط به افراد و گروه هاسرت»م
)آزاد ارمکی) 21: :278،
با توجه به اعتبار تعریف اول که در آن بر رواب بین فرهنگری در مرتن جامعره
جهانی تاکید شده ،جهانی شدن را می توان فرآیندی دانست که به تبع آن پیوندهای
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بین بازیگران در سطح ملری و برین المللری
افرایش می یابند و اقتدار دولت-ملت ها در مقابل مراکر اقتردار فراملری رنرگ مری
بازندم برای پرهیر از بس سخن به مهمترین ویژگی های عصر جهانی شدن بر پایه
دیدگاه اندیشمندان اشاره می شود:
:م ههور دهکده الکترونیک جهانی (مارشال مک لوهان)
3م شکل گیری جامعه مدنی جهانی یا دموکراسی جهانی (دیوید هلد)
2م انقالب و انفجار اطالعات و ارتباطات (مانولل کاستلر و مارشال مک لوهان)
8م فشردگی زمانی و مکانی
3م گسترش بازیگران فراملی و افرایش اقتدار آنها
1م گسترش آگاهی های سیاسی ،اجتمراعی و بره تبرع آن گسرترش دموکراسری و
کاهش مشروعیت رژیم های اقتدارگر
8م پایان جغرافیا
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7م عصر سیبرنتیک(صنیع اجالل):81: :278 ،
در خصوص مباحث نظری اراله شده از سوی اندیشرمندان در براب جهرانی شردن،
طبقه بندی چهارگانه زیر را می توان ترسیم کرد:
نام رهيافت

توضيح در خصوص رهيافت

طرفداران
ایمانولل

رهیافت

والرشتاین و

نظام های جهانی

تقسیم بندی جهان به محور ،پیرامون و شبه پیرامون

رهیافت فرهنگ

تاکید بر جهانی شدن فرهنگ ،برتری فرهنگ بر اقتصاد و

فدر استون در

سیاست ،چگونه هویت فردی یاملی میتواند در برابر «فرهنگ

«فرهنگ

طرفداران وی
جهانی

جهانی»رو به رشددوام آوردم
رهیافت
جامعه جهانی

تاکید بر اندیشه آگاهی جهانی رو به رشد و تاثیرات آن بر
جامعه ،حکومت و امنیت جهانی
(این رهیافت نقطه مقابل رهیافت فرهنگ جهانی است)

رهیافت
سرمایه داری
جهانی

این رهیافت ،نیروهای جهانی مسل را در ساختارهای یک
سرمایه داری جهانگرا قرار می دهدم

اثر معرو

جهانی» :998
آنتونی گیدنر و
رابرتسون
راسل ،اسکلیر
و تراشت

مالحظه می شود که این رهیافت های چهارگانه ،بر هر یرک از زاویره هرای خراص
مسوله جهانی شدن و تاثیرآن بر پدیده هایی چون دولت ،هویت ،قومیت و ملیت تاکیرد
می کنند و تفسیر آنها از ماهیت جهانی شدن نه تنها متفاوت است ،بلکه در مرورد تراثیر
جهانی شدن بر پدیده های فوق با یکدیگر اختال

اساسی دارندم یعنی از یکسو ،برخی

بر ایجاد یک هویت جهانی واحد تاکید داشته و برخی بر مقاومت های هویتی در برابرر
فرهنگ جهانی ناشی از رشد فراینده جهانی شدن تاکید می کنندم(احمردی33 ::27: ،
واحمدی ):8: :271 ،بنابراین جهانی شدن که جهانی شدن فرهنگی نیر جرء اصرلی و
جدایی ناپ یر آن است ،عبارت است از شرکل گیرری و گسرترش فرهنگری خراص در
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عرصه جهانی که نوعی فرآیند و تحول دیالکتیکی را سبب می شرود ،لر ا برا فروریرری
فراینده مرزهای سیاسی و فرهنگری و ادغرام روزافررون جوامرع در جامعره ای جهرانی،
بسترها و امکان هرای فراوانری بررای همریسرتی ،تبرادل ،آمیررش و تعرالی فرهنگری و
همچنین خاص گرایی های گوناگون فرهنگی ایجاد می کندم (گل محمردی97: :271،
و) :3:-:33
جهاني شدن فرهنگي
در دهه های پایان قرن بیستم شاهد برجسته شدن فرهنگ هستیمم یکی از چالش بر
انگیرین جنبه های جهانی شدن جنبه های فرهنگی جوامع هستم برخیدیگر،یکی شدن
فرهنگ ملت ها را حاصل پیشرفت های عظیم در فناوری ارتباطات و تبادل اطالعات و
نفوي و گسترش شبکه های رایانه ای و ماهواره ای می باشند را یکی از جنبه های مثبت
پدیده جهانی شدن تلقی می کنندم
جهانی شدن فرهنگی عبارت است از شکل گیری و گسترش فرهنگی خاص در
عرصه جهانیم این فرایند موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می آورد و همه
خاص های فرهنگی را به چالش می طلبدم یک برداشت رایج و آشنا از جهانی شدن
فرهنگ غربی همان امپر یالیسم فرهنگیاستم از این دیدگاه ،جهانی شدن عبارت است
از اراده معطو

به همگون سازی فرهنگی جهانم (گل محمدی)721:8:1:83 ،در

این میان آنتونی گیدن راعتقاد دارد که معنای جهانی شدن این نیست که جامعه جهانی در
حال "یکپارچه شدن" استم برعکس این پدیده در برخی ابعاد با تفرق و شقه شقه
شدن روبروست تا اتحاد و یکپارچگیم به عبارت دیگر ،فرآیند جهانی شدن فرآیند
همگن ساز نیست بلکه فرآیندی تفکیک ساز است و همه چیر را به هم به صورت
یکدست توسعه نمی دهد وپیامد هایش به هیچ وجه خطرناک نیستند و از آنها هم
گریری نیستم(سعیدی):8173:
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هويت ملي
مقوله هویت ملی در ابتدایی ترین شکل خود ،با نوعی احترام به مرزهای جغرافیایی
یک کشور و پ یرش آن توس کسانی ارتباط دارد که در درون آن مرزها قررار دارنرد و
همگی در میثراقی مشرخو و مشرترک در براب جامعره ای عالیره سرهیم انردم (پرای و
دیگران):33 : :278،
هویت به معنی «چه کسی بودن» از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و معرفی شدن
به چیری یا جایی نشات می گیردم این احساس نیاز به تعلق ،نیازی ياتی و اساسی است
که در هر فرد وجود داردم به عبارت دیگر هویت ،نوعی نمادسازی و پدیده ای فرهنگی
است که افراد ،گروه ها ،اقوام یا مکان ها برای احراز موجودیت خود و تمایر از دیگران
اتخاي می کنندم یکری از رایرج تررین شریوه هرای تعیرین هویرت همانرا گررینش نرام و
نامگ اری است به طوری که هیچ فرد ،گروه ،قوم یا مملکتی بدون نام پیردا نمری شرودم
(مجتهدزاده):288،
هویت در فرهنگ آکسفورد از ریشره الترین  Identitasاسرت کره از  idemیعنری
تشابه و یکسان گرفته شده است و دو معنای اصلی داردم اولین معنای آن بیرانگر مفهروم
تشابه مطلق است ،این با آن مشابه استم معنای دوم آن مفهوم تمایر است کره برا مررور
زمان سازگاری و تداوم را فر

می گیردم بنرابراین هویرت بطرور همرمران دو نسربت

محتمل را میان افراد یا اشیاء برقرار می سازد ،از یک طرر

شرباهت و از طرر

دیگرر

تفاوتم (گودرزی)22 : :278،
هویت شامل سه سطح فردی ،جمعی (اجتماعی) و ملی می باشد و هویت ملری بره
تعبیری فراگیرتر ،باالترین و مشروع ترین سرطح هویرت اسرتم (جنکینرر) 3: :27: ،
هویت ملی دایر بر واحد مستقل سیاسی ای به نام کشور اسرت و برر ایرن اسراس همره
اف رادی که دارای تابعیت کشوری باشرند ،هویرت ملری مربروط بره آن کشرور را دارنردم
(قاسمی):33: :272،
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هویت ملی را در گ شته «منش ملی» و بعدها «آگراهی ملری» مری گفتنردم اصرطالح
هویت ملی در دهه های اخیر جایگرین عبارت «منش ملی» گردید و به سرعت پر یرش
عمومی یافت (اشر  ):22: :272 ،که در ایرن راسرتا «آنترونیم دیم اسرمیت» معتقرد
است هویت ملی یعنی باز تولید و باز تفسیر دالمی الگوی ارزش ها ،نمادها ،خراطرات،
اسطوره ها و سنت هایی که میراث متمایر ملت هرا را تشرکیل مری دهنرد و تشرخیو
هویت افراد با آن الگو و میراث و با عناصر فرهنگی اشم (اسمیت)28: :272،
در یک تعریف نهایی می تروان گفرت هویرت ملری ،مجموعره ای از گررایش هرا و
نگرش های مثبت نسبت به عوامل ،عناصر و الگو های هویت بخش و یکپارچره کننرده
در سطح هر کشور به عنوان یک واحد سیاسی اسرت و اسراس هویرت ملری ،احسراس
تعلق و تعهد به واحد اجتماع ملی است که بیشتر در قلمرو مرزهای ملی معنا پیردا مری
کند(میرمحمدی ) 31: :273 ،که مهمترین عناصر تشکیل دهنرده هویرت ملری را مری
توان در موارد زیر بیان کرد:
:م وجود سازمان سیاسی واحد
3م فرهنگ ،زبان و دین مشترک
2م پیشینه مشترک تاریخی
8م سرزمین مشترک)گودرزی)31: :273 ،
در نگاه جامعه شناختی که به نظر می رسد الگوی کارآمدتری برای تبیین عناصر و
ابعاد هویت ملی است،تقسیم عناصر هویت ملی به ابعاد اجتماعی ،تاریخی،جغرافیای
سیاسی،دینی،فرهنگی و زبانی مورد توجه استم از این منظر ،ساحت های مختلف
هویت ملی در قلمرو خود شفا

و کامل تر خواهند شدم(حاجیانی  )881:278،در زیر

اشاره مختصری به این ابعاد و قلمرو هر یک خواهد شدم
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بعد اجتماعي هويت ملي
این بعد از هویت ملی در ارتباط با کیفیت رواب

اجتماعی فرد با نظام کالن

اجتماعی استمبه تعبیری یک "ما" ی اجتماعی شکل می گیردم احساس تعلق به
اجتماع ملی جوهره بعد اجتماعی رواب

دوستانه و عاطفی استم (گودرزی

 )371:273،یعنی اعتقاد به وجود و ضرورت وجود جامعه ملی ،احساس تعهد افراد
به اجتماع ملی ،پ یرش یکدیگر به عنوان هموطن ،نگرش مثبت به دیگران متعلق به
ملت ،باورهایی در باب ریشههای اجتماع ملی ،اعتقادات راجع به سرنوشت و آینده
جامعه ،افتخار به عضویت در این جامعه و عالقه و تمایل به پرداختن هرینههای الزم
برای عضویت خود و تداوم حیات این اجتماع و نگرش نسبت به مبانی همبستگی و
همکاری اجتماعی در هویت ملی فرهنگی ،این اجتماع با شاخصه های فرهنگی-
تاریخی تعریف می شودم (ابوالحسنی)821:277 ،م
بعد تاريخي هويت ملي
تحوالت تاریخی در شکل دادن به احساس تعلق و دلبستگی به یک مجموعه هویتی
کامال تاثیرگ ار استم شکستها ،پیروزیها ،شیرینیها و تلخیهای تاریخ یک ملت
همواره از سوی افراد با احساس دلبستگی قرین است و در شکل دادن به انگاره های
جمعی موثر استم
بعد تاریخی هویت ملی عبا رت است از آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گ شته
تاریخی و احساس دلبستگی به آنم این احساس سرنوشت پنداری ،نسل های مختلف
یک ملت را به هم پیوند می دهد م
اگاهی نسبت به گ شته تاریخی و تعلق خاطر به آن سه بعد دارد :نخست ،دانش
تاریخی به معنای آگاهی از حوادث مهم و شخصیت های تاریخیم دوم ،تعلق خاطر به
معنای وجود احساسات و عواطف مثبت و منفی نسبت به حوادث و شخصیت های
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مثبت و منفیم سوم ،اهتمام تاریخی به معنای اهمیت دادن به وقایع تاریخیم (گودرزی
)391:273،م
بعد جغرافيايي هويت ملي
محی

جغرافیایی تبلور فیریکی ،عینی ،ملموس و مشهود هویت ملی به حساب

می آیدم برای شکل گیری هویت واحد ملی،تعیین محدوده و قلمرو یک سرزمین
مشخو ضرورت تام داردمتعریف هویت در بعد جغرافیایی عبارت است از نگرش
مثبت به آب وخاک به این جهت که ما ساکن یک کشور و یک سرزمین معین هستیم و
از جایگاه مشخصی در نظام هستی برخورداریممآمادگی برای دفاع از سرزمین در زمان
بروز خطر،مرجح دانستن زندگی در کشور خودبر سایرنقاط جهان یا عدم تمایل به
مهاجرت و پ یرفتن سرزمین مشخو به عنوان کشور،عالقمندی به یکپارچگی سرزمین
در آینده ،رویکرد و نگرش مثبت به سرزمین خود ،احساس آرامش و آسایش در
صورت زندگی در آنم (ابوالحسنی )831:277،
بعد فرهنگي هويت ملي
فرهنگ به عنوان شناسنامه یک ملت است و هویت فرهنگی ،به عنوان سند تاریخی
تالشها و خالقیتها ،افتخارات و در مجموع فراز و فرودهای افتخار آمیر یا عبرت
آموز گ شته و حال یک ملت محسوب میشودم حفظ هویت فرهنگی هرملتی درتعامل
با سایرفرهنگها ،دغدغه وطندوستانی است که از آبشخورآن فرهنگ سیراب شدهاند و
با الالیی آرامبخش و جاننواز مام میهن در بسترآن فرهنگ رشد و تکامل فکری و
معنوی پیدا کردهاندم
این بعد از هویت ملی بر میراث فرهنگی مشترک یک ملت که توافقی همگانی
نسبت به آن دارند ،داللت داردم این میراث فرهنگی مشترک ،مجموعه ای از آثار
معماری ،شیوه های زندگی ،سنت ها ،اعیاد ،اسطوره ها ،نمادها و سمبل ها ،عر ،
ادبیات شفاهی ،هنر های ملی و بومی ،لباس ،طرز پوشش و عناصری از این دست را
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شامل می شودم جغرافیا و مولفه های اجتماعی را مهمترین عوامل پیدایش تنوع زبانی
دانسته اندم زبان ،اساس مطالبات فرهنگی و ابرار توانمند سازی فرهنگ،سیاست و
هویت استم از جمله کارکردهای زبان تقویت هویت ملی استم هرچند ،نیروهای
واگری دیگری نیر باشند م(کاویانی راد )181:279،زبان هم محمل اندیشه وتفکر ،هم
عامل بازشناسی خویشتن خویش و هم عامل آفرینش های ادبی است (گودرزی
 ) 281:273،زبان هر ملت تنها وسیله سخن گفتن و رفع نیازهای روزانه وی نیست
بلکه وسیله اندیشیدن ،جهان بینی عمل اجتماعی،هویت اجتماعی و رواب خرد و کالن
با یکدیگر و با جهان پیرامون و با زمان های گ شته ،حال و آینده استم
(ابوالحسنی)881:277،م

بعد سياسي هويت ملي
تعلق خاطر افراد یک ملت به مبانی مشروعیت بخش و نظام سیاسی برآمده از آن را
که به شکل حکومت تجلی پیدا می کند ،بعد سیاسی هویت ملی قلمداد می کنندم
بنابراین تنها تعلق قانونی یا فیریکی به یک نظام سیاسی ،بعد سیاسی هویت را شکل
نمی دهدبلکه احساس پ یرش و تعلق خاطر به مبانی ارزشی و نظام سیاسی برآمده از
آن است که پ یرش را جاری و محقق می سازدممهمترین مولفه های بعد سیاسی هویت
ملی را می توان در موارد يیل برشمرد:
 -:دانش سیاسی یا آگاهی از نحوه کار نظام سیاسی
 -3مشارکت و نظارت
 -2عالقه به ملت
 -8تمایل به انجام فعالیت سیاسی
 -3اعتماد واطمینان به نظام سیاسی
 -1پ یرش مشروعیت و کارآمدی حکومت
 -8وفاداری به نهادهای سیاسی (گودرزی )281:273،م
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نکته مهم در خصوص هویت ملی این است که هویت امری يهنی ،سیال و متحرول
است و دالما در حال تغییر و دگرگونی می باشد بدین شکل که برخی عناصر از هویرت
ملی و فرهنگی یک ملت خارج و عناصر جدیدی به آن افروده مری شرودم تصرور بهرره
مندی از هویت دالم ،تصوری مبتنی بر نادیده گرفتن تحروالت زنردگی بشرر در عرصره
های مختلف سیاسی ،اقتصادی و فنی است که در عصر و فرآیند جهانی شدن ممکن بره
نظر نمی رسدم
تاثيرات جهاني شدن بر هويت هاي ملي و قومي
یکی از مباحث مهم مربوط به فرآیند جهانی شدن ،مسوله بقاء یا تداوم هویرت هرای
ملی و قومی در جریان حرکت عظیم اقتصراد و فرهنرگ جهرانی اسرتم از یرک طرر
برخی از پژوهشگران بر آن هستند که جهانی شدن ،اصوال باعرث رشرد پدیرده هویرت
های محلی و قومی می شود و از طر

دیگر سایر پژوهشگران یا از ادغام هویت هرای

محلی در هویت های عام جهانشمول سخن می گویند و یرا برر آن هسرتند کره تفراوت
های محلی بیشتر به شکل هویت یابی های ملی در برابر جهانی شدن رخ نمایردم حرال
با توجه به مفهوم جهانی شدن باید ببینیم این پدیده چه تأثیری بر هویرت ملری خواهرد
داشت و آیا این تاثیرات مثبت است یا منفی
در خصوص جهانی شدن و تاثیرات آن بر هویت های ملی ،دو رویکرد وجرود دارد
که به بررسی مختصر این دو رویکرد می پردازیم:
الف) رويکرد اول
طرفداران فرضیه رشد قوم گرایی در عصر جهانی شدن بره لحراظ نظرری ،بیشرتر از
رهیافت فرهنگ جهانی یاری می جویند و به سایر رهیافت های اشراره شرده (رهیافرت
های نظام جهانی ،سرمایه داری جهانی و جامعه جهانی) توجه چندانی نداردم طرفرداران
این رویکرد ،از مفروضات رهیافت فرهنگ جهانی و به ویژه بحث «فشرده شدن زمان و
مکان» سود می جویند تا رشد حرکت های قومی را به اثبات برسانندم
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از این منظر ،رشد فناوری وسالل ارتباط جمعی نیر عامرل مهمری در رشرد حرکرت
های قوم گرایانه است چرا که از یکسو فشردگی زمان و مکان و از سروی دیگرر رشرد
شگر

تحوالت رسانه های جمعی-بره ویرژه اینترنرت -زمینره را بررای ههرور پدیرده

«خاص گرایی فرهنگی» و در نتیجه ،افرایش آگاهی های قومی فراهم میسازدم
افرون بر این ،طرفداران رویکرد از بحث های نظری فرعی دیگرری همچرون بحرث
دهکده جهانی مک لوهان بهره می گیرند و به مقوالتی چون کاهش نقش دولرت هرا و
زوال آنها –رشد حرکتها و کشمکشهای قومی و فروپاشی کشورهای چند قومی و ملیتی
نیر اشاره میکنندم
بر اساس این رویکرد ،جهانی شدن ،هویت ملی را تضعیف کرده کره ادغرام هویرت
های فراملی و فروملی و فرهنگ های بومی و محلی در فرهنگ جهانی مسل اسرت بره
گونه ای که هویت های فراملی و فروملی بر هویت های ملی غالب ،چیره مری شروندو
فرهنگ تحمیلی موجبات از خود بیگانگی فرهنگی و در هم ریختگی اجتماعی کشورها
را فراهم می آوردم(حاجیانی)22: :277،
ب) رويکرد دوم
مطابق این رویکرد ،جهانی شدن نه تنها به تضعیف هویت های ملی منجر نمی شود
بلکه با حفظ آن به عنوان واسطه و میانجی میان فرد و فرهنرگ هرای قرومی و فرهنرگ
جهانی ،درصدد شکل دهی به آن بر اساس الگوی تعامل مبتنی بر هم جوشی فرهنگ ها
و خارج ساختن آن از حالت تنگ و متعصب نژادی و قومی استم
پیروان این رویکرد ،بر این اعتقادند که «جهانی شدن به لحاظ نظری و نیر برا توجره
به تحوالت عملی در صحنه بین المللی ،ممکن است تاثیرات معکوسی به جای گ ارد و
نه تنها تاثیر چشمگیری بر تقویت هویت های قومی نداشته باشد ،بلکه به رشرد هویرت
های ملی و تقویت نقش دولت ملی در فرآیند جهانی شدن منجر شودم (احمدی:271،
33-28:و تاجیک)38-37: :277 ،
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عناصر و مولفه هاي فرهنگ و هويت ملي ايرانيان
مولفه ها و عناصر هویت ملی در ایران سابقه دیرینه و طروالنی دارد و اندیشرمندانی
که درباره هویت ایرانی سخن گفته اند در مورد مولفه های آن اختال

نظر دارند و هرر

کدام زاویه ای را برای تبیین هویت ایرانی انتخاب می کنند که در مجموع در سه مقولره
زیر قابل تبیین است:
:م برخی زبان را پایه ای ترین مولفه هویت ایرانی می داننردم زبرانی کره برا همره
آمیختگی هایش با واژگان بیگانه ،اصالت خود را حفظ کرده استم
3م برخی دیگر نگاهشان به سوی تراریخ و سرنوشرت مشرترک ایرانیران بروده و
تاریخ ایران را به عنوان مولفه بنیادی هویت ملی برمی شمارندم ایرن دسرته برا
الهام از نظریه «ویلیام هنوی» شرق شناس و ایران شناس مشهور ،عقیده دارنرد
تا ندانیم «که بوده ایم ،نمی توانیم بدانیم که کیستیم» م
2م برخی دیگر بر عنصر دین و م هب تشیع تاکید دارندم
در مجموع هویت ایرانی دست کم در تاریخ جدید خود همواره از ساختمانی
ت رکیبی و به بیانی دیگر اختصاصی برخوردار بوده استم در سطح عام آن ترکیب هایی
چون هویت ایرانی ،اسالمی و غربی را می بینیمم تجلی این سه عنصر در دوران معاصر،
هویت ایرانی معاصر را ساخته استم (میرمحمدی )238-23:: :272،به طوری که
فضل اله رضا در تبیین ماهیت هویت ملی ا یرانیان ،زبان فارسی ،آزادگی ،مردمی گرایی
تاریخ خاص کشور ،اندیشه های حکما ،عرفا ،شعرا ،همربانی همه اتباع ایرانی و مهر و
یگانگی فیمابین آنها را اساسی دانسته استم
بر اساس مباحث مطرح شده،مهمترینمولفه ها و شاخو های هویت ملی ایرانی را
می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
شاخص هاي بعد اجتماعي هويت ملي در ايران
 -1اعتقاد نسبت به وجود جامعه ملی -ایرانی و تمایل به زندگی در جامعه ملی
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 -2ضرورت وجود جامعه ملی  -ایرانی
 -3احساس عضویت در جامعه ملی-ایرانی
 -4تمایل به عضویت در جامعه ملی –ایرانی
 -5احساس تعلق به جامعه ملی –ایرانی
 -6تعهد به حفظ جامعه ملی –ایرانی
 -7پ یرش دیگران به عنوان هموطن
 -8نگرش نسبت به دیگران متعلق به ملت
 -9باورهایی در باب ریشه های اجتماع ملی
-11

اعتقاد راجع به سرنوشت و آینده جامعه ملی

-11

احساس افتخار یا نفرت نسبت به عضویت در جامعه ملی ایرانی

-12

تمایل به پرداختن هرینه الزم برای عضویت در جامعه ملی ایرانی

-13

نگرش نسبت به مبانی همبستگی و همکاری اجتماعی

-14

اعتقاد به ضرورت وحدت و همبستگی سیاسی و اجتماعی کل

جامعه سیاسی ایران
-15

دفاع از یکپارچگی و همبستگی سیاسی

-16

جایگاه و نقش مردم در ارتباط با حکام در ساختارسیاسی

-17

جایگاه و نقش خود در ساختار سیاسی

شاخص هاي بعد تاريخي هويت ملي در ايران
 -:تعریف و تعیین دوره تاریخی ملت ایران
 -3احساس تعلق به دوره های تاریخی
 -2احساس افتخار و نفرت
شاخص هاي بعد جغرافيايي هويت ملي در ايران
 -:تصور محدوده جغرافیایی ملت ایران

جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران

 -3نگرش (مثبت یا منفی)نسبت به آب وخاک
 -2نگرش نسبت به جایگاه سرزمین ایران در کره زمین
 -8نگرش مناسب یا نا مناسب بودن سرزمین برای زندگی و سعادت
 -3مرجح دانستن زندگی در کشور خود نسبت به زندگی در کشورهای دیگر
 -1دلبستگی و تعلق به سرزمین ایران
 -8آمادگی برای دفاع از آب خاک در زمان خطر و تعر

به آن

 -7عالقمندی به یکپارچگی سرزمین در آینده
 -9احساس آرامش و آسایش در صورت زندگی در این سرزمین
شاخص هاي بعد فرهنگي هويت ملي در ايران
 -:اررزش گ اری و قضاوت نسبت به میراث گ شته
 -3اعتقاد نسبت به حفظ و تقویت میراث فرهنگی
 -2اعتقاد و ارزش گ اری نسبت به زبان فارسی
 -8تربیت و نام گ اری فرزندان
 -3ارتباط میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ دینی
شاخص هاي بعد سياسي هويت ملي در ايران
 -:ارزش گ اری به ساختارهای سیاسی گ شته
 -3اعتقاد به ضرورت استقرار یک نظام سیاسی واحد بر کل جامعه ایران
 -2عالقه قلبی به یک سیستم سیاسی دارای ارزش های همه پسند در کشور
 -8دفاع از یکپارچگی و همبستگی سیاسی
 -3نوع نگاه به نقش خود در سیستم (شهروند ،رعیت ،ساالر ،حاکم)
 -1نگاه ونگرش نسبت به جایگاه و نقش حاکمان در جامعه
 -8نگرش نسبت به حکام گ شته در نظام های سیاسی گ شته
 -7جایگاه کشور در نظام بین المللی
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 -9دفاع از تصمیم گیری های سیستم سیاسی کشور
-:8

حمایت از سیاست های کالن کشور(ابوالحسنی):277،

هويت و فرهنگ ايراني در عصر جهاني شدن
ملت و کشور ایران که از ملل محدود دیرپا و کهن گ شته اسرت همرواره درفرآینرد
تاریخی سعی کرده است هویت و موجودیت خود را در برابر اقوام و ملل دیگرر حفرظ
نمایردم (ابوالحسرنی ):8: :277،وجرود اقروام مختلرف در درون جامعره کهرن ایررران،
موجبات دادوستد فرهنگی و اجتماعی را در طول تاریخ فراهم آورده استم این امر کره
در عین حال مفید و کارساز بوده و مانع از ایستایی و خمودگی جامعه ایرران شرده ،بره
مولفه مهم هویت فرهنگی ایران تبدیل شده و پویایی آن را رقم زده استم(صالح:277،
 ):3::دوام و استمرار هویت فرهنگی ایرانی در طول تاریخ ،مدیون گروه های مختلف
قومی نظیر کردها ،آيری ها ،لرها ،بلوچ ها ،ترکمن ها ،عرب ها و فارس ها بوده اسرتم
(صالح) :28: :277،
با توجه به پویایی فرهنگ ایرانی و تحوالت اجتماعی و فرهنگی در ایران در دهه
های اخیر ،مر دم ایران درک جامع تری از جهان و فرهنگ جهانی و فرهنگ ایرانی شان
یافته اندم این شناخت و آگاهی ،بی تاثیر از شرای محی داخلی و خارجی نبوده استم
افرایش رفت و آمد شهری و استانی در ایران ،مساعد شدن شرای

ارتباط بین حوزه

های فرهنگی در ایران و اقدام به مسافرت به کشورهای خارجی ،استفاده از رسانه های
جمعی (ملی و بین المللی) ،گسترش دانش عمومی نسبت به کشورها و فرهنگ های
دیگر ،مشارکت سیاسی و اجتماعی ،تغییر در شرای

جهانی و توسعه رواب

بین

فرهنگی ،موجب شده تا مردم ایران ،بیشتر خود را در جامعه جهانی تعریف کنندم
ل ا این ف رضیه که در اثر جهانی شدن ،شاهد رشد و گسترش هویت های قومی و
در نتیجه به چالش کشیده شدن هویت ملی در ایران خواهیم بود ،به لحاظ نظری و
عملی چندان قابل دفاع نیستم چرا که در راستای جریان جهانی شدن و به منظور
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شناسایی نوع رابطه فرهنگ ایرانی با فرهنگ جهانی ،می توانیم فر
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را نه بر جدایی و

تمایرپ یری فرهنگی ،بلکه بر پیوستگی ،تعامل و اثرگ اری فرهنگ ها بر یکدیگر در
نظر بگیریمم از لحاظ نظری و از میان پارادایم های جهانی شدن فرهنگ (پارادایم
همسان سازی فرهنگی،پارادایم تضاد فرهنگی،پارادایم تلفیق و ترکیب فرهنگ ها)
پارادایم تل فیق و ترکیب فرهنگ ها (پارادایم تعامل بین فرهنگ محله ای و منطقه ای با
فرهنگ جهانی)بیشتر می تواند در مورد شرای جهان معاصر ایرانی مورد استفاده قرار
گیرد چرا که با توجه به اشکاالت موجود در مبانی و روش های پارادایم تضاد با
محوریت اندیشه مارکسی و پارادایم همسان سازی با محوریت نظریه های مکدونالدی
شدن نظام جهانی و ارزش های جهانی،نظریه رابرتسون و گیدنر با تمرکر عناصر
پارادایم تلفیق و تعامل،از اعتبار بیشتری برخوردار استم (آزادارمکی) :33: :271،
پس با این اوصا

می توان گفت جهانی شدن ،بیشتر به معنای حضور همرمان

فرهنگ های متفاوت است تا سلطه فرهنگ خاص بر فرهنگ های دیگرم فرهنگ ها
ضمن اینکه از یکدیگر متمایر هستند و به طور مستقل دارای حیات می باشند ،در شبکه
ای از ارتباطات بین فرهنگی قرار گرفته ،از یکدیگر متاثر شده و هر یک از آنها سازنده
جامعه و فرهنگ جهانی می باشندم
در واق ع بحث و بررسی در مورد وضعیت هویت ایرانی در عصر جهانی شدن،
بدون توجه به ساختار جامعه جهانی و تفاسیری که از هویت جهانی اراله می شود ،بی
معنی استم فرهنگ ایرانی ،امر جاافتاده ای از فرهنگ جهانی نیستم در مقابل فرهنگ
ایرانی ،ضمن تعامل با فرهنگ جهانی ،بخشی از آن شده است ،این فرهنگ (فرهنگ
ایرانی) با حفظ عناصر اصلی اش چون اسالم ،خانواده ،رواب انسانی و نوع دوستی با
دیگر فرهنگ ها به تعامل می پردازدم (آزادارمکی ):83: :271،از منظری دیگر،
فرهنگ ایرانی ،شرای پیوندزنی با فرهنگ جهانی را دارد که از میان مجموعه عوامل
موثر در جهانی شدن جهان ایرانی ،می توان به میران استفاده ایرانیان از رسانه های
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الکترونیک ،مصر

کاالهای مادی و فرهنگی جهانی ،مشارکت در تجارت جهانی و

اثرگ اری مهاجرت اشاره کردم شکل زیر ،عوامل موثر در جهانی شدن جامعه ایرانی را
به وضوح نشان می دهد:
عوامل موثر در جهانی شدن جامعه ایرانی

اما مهمترین زمینه برای گسترش روحیه و تمایالت جهان گرایانه در هویت ایرانی،
منشاء تاریخی داردم در واقع ایران به سبب زمینه های يیل استعداد و توان جهانی شدن
را دارا بوده و می باشد:
:م موقعیت ارتباطی و شاهراه جهانی بودن و نیر فضا و طبیعت متنوع جغرافیایی
و تحرک جغرافیای گسترده و پویایی اقوام ایرانیم
3م اشاعه مستمر عناصر فرهنگی ایران به جهان چه در ایران بعد از اسالم و چه
در مقطع زمانی ایران باستانم
2م در شعر و ادبیات فارسی همواره رویکرد جهانگرایانه برجسته بوده است
(برای مثال مضامین ش عر ایرانی در نرد فردوسی در شاهنامه یا سعدی و
مولوی در این خصوص قابل يکر است)م

جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران
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8م زمینه های تاریخی و عینی مدارا در فرهنگ ایران چه در ایران باستان و پس از
آنم
3م استعداد زبان فارسی و تجارب قبلی درباره جهانی شدن زبان فارسی
1م پرورش دین های جهانی و تلفیق گرایی مستمر دینی توس ایرانیان و داشتن
روحیه تساهل دینیم
8م حاکمیت چندهرار ساله نظام سیاسی فرامرزی و فراقومی در حوزه فرهنگی
ایران
7م بیگانه نوازی و بیگانه پ یری در رفتار جمعی ایرانیان(حاجیانی231: :277 ،
)
بدین ترتیب مالحظه می شود که جهانی شدن صر

نظر از هرگونه قضاوت

ارزشی ،موجب تغییر در جامعه ایرانی شده استم مهمترین آنها نگاه و درک از دیگری
(ایرانیان) ،هویت چند بعدی و در نهایت انسان مدرن استم هویت چندبعدی به معنای
تجلی چندوجهی هویت ایرانی استم صور گوناگون هویت ایرانی در سطح جهانی،
ملی و فردی خودنمایی می کنندم ایرانیان هم جهانی هستند ،در عین حال که هم دینی
اند و هم مدرنم (آزادارمکی) :32: :271،
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نتيجه گيری

موضوع جهانی شدن و تاثیر آن بر فرهنگ و هویت ملی کشورها و از جمله ایران
یکی از مهمترین چالش ها در هر کشوری و از جمله ایران می باشدم بدون تردید
مهمترین مسوله ایران امروز و فردا در سطح ملی و قومی ،مسوله هویت و جهانی شدن
استم جهانی شدن یک پدیده دو چهره است که توامان فاصله زا و فاصله زدا ،پیوندزا
و پیوندزدا ،هویت زا و هویت زدا استم فرآیند جهانی شدن نه مثبت است و نه منفیم
جهانی شدن نوعی انطباق است و به توان انطباق کشورها در شرای جدید وابسته است
و شرط ورود توانایی و آمادگی رقابت از سوی کشورها استم جهانی شدن که لروما
منجر به ح

و نه منجر به تقویت هویت های ملی نمی شود ،بلکه تاثیرگ اری آن

مشروط است ،هم می تواند به عنوان چالش و هم به عنوان فرصتی فراروی هویت های
ملی باشدم با توجه به نقش هویت مشترک در شکل گیری جنبش ها و اینکه پدیده
جهانی سازی نیر به تبلور هویت های ملی و منطقه ای می انجامد تا آنجا که رابرتسون
از مفهوم جدیدی بنام جهانی-محلی نام می برد می توان انتظار داشت تا در جامعه
ایران با دو نوع جنبش اجتماعی در قبال جهانی شدن مواجه باشیمم یکی جنبش های
مقاومت (مانند آن چیری که امروزه در اروپا شکل گرفته است تحت عنوان جنبش های
ضدجهانی سازی البته با بافت ایرانی)و دیگری جنبش های انطباقی که متاثر از اشاعه
کردارها ،ارزش ها ،فن آ وری ها و دیگر محصوالت جهانی در جامعه ایران استم
(شفیعی):273،
ایران نیر از این قاعده مستثنی نبوده و جهانی شدن ،موجب تغییر در جامعه ایرانی
شده است که مهمترین آنها ،نگاه و درک از دیگران (غیرایرانیان) ،هویت چند بعدی و
در نهایت انسان مدرن استم این فرآیند به عنوان فرآیندی فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی ،هرفیت ها و موقعیت هایی را پیش روی جهانیان گ اشته است که در پرتو
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آن تعامل و اثرگ اری فرهنگ ها بر یکدیگر فرونی یافته استم در این فرآیند می توان
نوع رابطه فرهنگ ایرانی با فرهنگ جهانی را نه بر جدایی و تمایرپ یری فرهنگی ،بلکه
بر پیوستگی ،تعامل و اثرگ اری فرهنگ ها بر یکدیگر دانست و دالیل گسترش روحیه
و تمایالت جهان گرایانه در هویت ایرانی را در منشاء تاریخی آن یافت و جهانی شدن
را صرفنظر از هرگونه قضاوت ارزشی ،موجب تغییر در جامعه ایرانی دیدم
باید توجه داشت که جدای از جهانی شدن ،فرهنگ ،حقیقتی زنده و زاینده است که
مدام در حال تطور میباشد و مرگ آن هنگامی رقم خواهد خورد ،که بهواسطه تقلید
مسخ گرددم از این رو در شرای کنونی ما نیر به عنوان یک کشور اسالمی باید با توجه
به فرصت ها و تهدیدهای ناشی از روند جهانی شدن ،خود را برای مواجهه با این پدیده
مهیا ساخته و بااتکا به داشتههای فرهنگ غنی-ایرانی اسالمی خود عالوه بر حفظ
هویت خویش ،با بهره گیری از ابرار برآمده از فرهنگ جهانی ،درصدد جهانی کردن آن
باشیمم چرا که فرهنگ ،محصول آفرینش نیروهای انسانی و اجتماعی است که هر
مظرو

و

آن را نیر تعیین میکندم بنابراین ،فرهنگ بیش از هر بخش دیگری با جهانی

شدن در ارتباط استم هویت های فرهنگی ،ملی ،دینی و اخالقی بر بستر جهانی شدن
شکل جدیدی به خود خواهند گرفتم پس نباید آنها را چون سنتی ثابت و تغییرناپ یر
تقدیس کرد ،بلکه میبایست این عناصر را فرآیندی شکلپ یر دانست که نه تنها می-
توانند خود را با وضعیتهای نو ین تطبیق دهند ،بلکه در عین حال ،اهدا

و غایت آنرا

بازتعریفنموده و درعین انعطا پ یری ،انسجام خود را درعصر جهانیشدن حفظ-
کنندو بی گمان ایران جهانی شده نیر در حفظ هویت خویش ،بیش از یک ایران منروی
و عقب مانده موفق خواهد بود چرا که بدون جهانی شدن ما ایرانی نخواهیم داشتم
جامعه ایرانی نیازمند تالش برای یافتن جایگاه و منرلتی است که بتواند خود را به
عنوان موجد و معمار حوادث اتفاقیه در محی ملی و فراملی مطرح نمایندم

:88

پژوهشنامه رواب بین الملل

منابع:
آزاد ارمکی ،تقی( ،):271فرهنگ و هويت ايراني و جهاني شدن ،تهران :انتشارات تمدن
ایرانیم
ابوالحسنی ،سید رحیم (،):277تعيين و سنجش مولفه هاي هويت ايراني ،تهران:
پژوهشکده تحقیقات استراتژیکم
احمدی،حمید(،):271قوميت وقوم گرايي در ايران -افسانه و واقعيت،تهران:نشر نیم
اشر  ،احمد (،):272بحران هويت ملي و قومي در ايران ،تهران :موسسه تحقیقات و
توسعه علوم انسانیم
اسمیت ،آنتوتیم دی( ،):272ناسيوناليسم :نظريه ،ايدئولوژي ،تاريخ ،ترجمه منصور
انصاری ،تهران :موسسه مطالعات ملیم
پای لوسین  ،و دیگران( ،):278بحران ها و توالي ها در توسعه سياسي ،ترجمه
غالمرضا خواجه سروی ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردیم
جنکینر ،ریچارد( ،):27:هويت اجتماعي ،ترجمه تورج یاراحمدی ،تهران :انتشارات
شیرازهم
حاجیانی ،ابراهیم( ،):277جامعه شناسي هويت ايراني ،تهران :پژوهشکده تحقیقات
استراتژیکم
صنیع اجالل ،مریم( ،):278درآمدي بر فرهنگ و هويت ايراني ،تهران :موسسه مطالعات
ملیم
قاسمی ،فرزانه( ،):272مراتب و مولفه هاي هويت در مباني نظري هويت و بحران
هويت ،تهران:پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهیم
کاویانی راد ،):279( ،ناحيه گرايي در ايران از منظر جغرافياي سياسي،تهران:پژوهشکده
مطالعات راهبردیم

جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران

808

گودرزی ،حسین( ،):273مفاهيم بنيادين در مطالعات قومي ،تهران :انتشارات تمدن
ایرانیم
گودرزی ،حسین( ،):278گفتارهايي درباره جامعه شناسي هويت در ايران ،تهران:
موسسه مطالعات ملیم
گل محمدی ،ماحمد (،):271جهاني شدن ،فرهنگ ،هويت،تهران:نشرنیم
میرمحمدی،داود( ،):272گفتارهايي درباره هويت ملي در ايران ،تهران :موسسه مطالعات
ملیم
احمدی،حمید(« ،):27:جهانی شدن ،هویت قومی یا هویت ملی » ،فصلنامه مطالعات
ملي ،سال سوم ،شماره :27: ،::م
احمدی ،حمید(« ،):271مدخلی بر واکاوی پدیده قوم گراییدر سپر جهانی شدن» ،مجله
سياست داخلي ،سال اول ،شماره 2م
تاجیک ،محمدرضا («،):277هویت در ایران امروز» ،پژوهشنامه پژوهشکده تحقيقات
استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شماره 81م
حاجیانی ،ابراهیم(« ،):277هویت ملی ایرانیان :مبانی و مولفه ها»،پژوهشنامه هويت
اجتماعي ،شماره :277 ،89م
حاجیانی  ،ابراهیم("،):278تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند
فرضیه"،فصلنامه مطالعات ملي،شماره 31:278م
شفیعی ،جهان(«،):273جنبش های اجتماعی در ایران ،زمینه ها و چالش ها» ،فصلنامه
مطالعات راهبردي ،سال  ،1شماره :273م
صالح،فرو (« ،):277هویت ملی ،هویت قومی و وفاق ملی» ،پژوهشنامه هويت
اجتماعي ،شماره :277 ،89م
مجتهدزاده ،پیروز(« ،):288هویت ایرانی در آستانه سده بیست و یک» ،اطالعات
سياسي-اقتصادي ،سال  ،:3شماره :39-:28م

