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 جهاني شدن فرهنگ و تاثير آن بر هويت ملي ايران
 1اسماعیل بایبوردی

 ی علوم سیاسی از دانشگاه میسور هند ادکتر

 علیرضا کریمیان 

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نورتهران 

 (30/9/93تاریخ تصویب  -2/5/93)تاریخ دریافت 

 

 چکيده

اد و ستد فرهنگی و اجتماعی را در طوو  تواریخ فوراهو دورده    وجود اقوام مختلف در درون جامعه کهن ایران، موجبات د

است چرا که ایران کشوری چند قومی است. دوام و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طو  تاریخ، مدیون گروه هوای مختلوف   

رهنوگ ایرانوی و   قومی نظیر کردها، دذری ها، لرها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب ها و فارس ها بوده است. با توجه بوه پویوایی ف  

تحوالت اجتماعی فرهنگی در ایران در دهه های اخیر، مردم ایران درک جامع تری از جهان، فرهنگ جهانی و فرهنگ ایرانوی  

شان یافته اند. این شناخت و دگاهی بی تاثیر از شرایط محیط داخلی و خارجی نبوده است. این فرضیه که در اثر جهانی شدن، 

های قومی و در نتیجه به چالش کشیده شدن هویت ملی در ایران خواهیو بود، به لحوا  نظوری   شاهد رشد و گسترش هویت 

و عملی چندان قابل دفاع نیست. چرا که در راستای جریان جهانی شدن و به منظور شناسایی نووع رابهوه فرهنوگ ایرانوی بوا      

بر پیوستگی، تعامل و اثرگذاری فرهنوگ هوا بور    فرهنگ جهانی، می توانیو فرض را نه بر جدایی و تمایزپذیری فرهنگی، بلکه 

یکدیگر در نظر بگیریو و با این فرض است که مهمترین زمینه برای گسوترش رويیوه و تموایجت جهوان گرایانوه در هویوت       

 ایرانی را می توان در منشاء تاریخی دن مجيظه کرد. 

   جهانی شدن، هویت ملی، هویت قومی، فرهنگ، ایرانکليدواژه ها: 
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 مقدمه

جهانی شدن و پیامدهای گسترده دن در ابعاد مختلوف اقتصوادی، سیاسوی، اجتمواعی و فرهنگوی، جوذاب تورین        

موضوع مورد بحث در محافل دانشگاهی و مهمترین مسئله و چالش در يوزه فرهنوگ سیاسوی کشوورها در سوه      

 جهان می باشد.  

لت ها را با چالش روبرو ساخته است بهووری  م -فردیند جهانی شدن به طور کلی، اهمیت مرزها و يوزه کشور

 دنکوه  از بیش عرصه این در. بردمدهاند ملت–که تمامی دولت های ملی در صدد يفظ تمامیت خود در قالب دولت 

 .  است مهو يضورفرهنگی باشد، داشته اهمیت تکنولوژیک و اقتصادی يضور

دی در سه  جهانی بوجود دموده اسوت و   جهانی شدن بحثی چندبعدی است و بر این باور است که محیط جدی

همه اجزاء و اعضای نظام بین الملل متاثر از این محیط هستند. در واقع مهمترین مسوئله ای کوه در مواجهوه بوا ایون      

فردیند مهرح می شود، تاثیر جهانی شدن بر هویت های اجتماعی و فرهنگی ملل دیگر و از جمله هویت ملی اسوت.  

ویت ها و فرهنگ های مختلف چه سمت و سویی می یابند؟ دیا در ایون عرصوه، فرهنوگ    اینکه در شرایط جدید، ه

های مختلف مناطق مختلف جهان به سمت همسان سازی يرکت می کنند و یا اینکه نوعی ترکیوب فرهنوگ هوا در    

ت؟ دیوا  راه است؟ دیا يضور فرهنگ های مختلف به معنای رقابت بین دنها و از گردونه خارج شدن برخی از دنهاسو 

در عصر جهانی شدن، می توان بدون خدشه دار شدن هویت ملی، تنوع فرهنگی را يفوظ کورد؟ دیوا جهوانی شودن      

 منجر به تضعیف پیوندهای قومی، نژادی و محلی می گردد؟

در این نوشتار با تکیه بر فرهنگ و جهانی شدن، سرنوشت فرهنگ و هویت ملی ایران موورد بررسوی قورار موی     

 ین جستار دنبا  پاسخ به این سواالت هستیو: گیرد. ما در ا

   دیا هویت ایرانی در شرایط عصر جهانی شدن، دچار فروپاشی شده و رو به اضمحج  می رود یا اینکوه دارای

 ساختار منهقی و هماهنگ است؟

 دیا در اثر جهانی شدن، ایران با مشکل شکاف و گسست میان هویت ملی و هویت های محلی مواجه است؟ 

  فرض جهانی شدن، وضعیت هویت و فرهنگ ایرانی  چیست؟با 

    دیا جهانی شدن انسجام و ويدت کشور کثیرالقومی چون ایران را مورد تهدید قرار می دهد؟ 

این پرسش ها از جمله پرسش های اساسی و کجنی هستند که تایید و عدم تایید هر کدام از دنها، موجوب بوروز   

  تفاوت های معنادار خواهد بود.

در پاسخگویی به این پرسش ها، باید بدانیو که چه تعبیری از جهانی شودن  داریوو؟ منظورموان از هویوت ملوی      

چیست؟ عناصر و فاکتورهای فرهنگ و هویت ملی ایران کدامند؟ و جهانی شدن چه تاثیراتی را بور روی فرهنوگ و   

 هویت ملی ایران خواهد داشت؟  

 جهاني شدن  

،بوین المللوی   یلی اسکلیر میان جهانی شدن و بین المللی شدن تمایز گذارد.بوه نظور و  برای نخستین بار خانو لس

شدن به معنی جهانی شدن مبتنی بر نظام موجود و يتی متغیر دولت های ملی است.در يالیکه جهوانی شودن نشوانه    

 ظهور فرایندها و نظامی از روابط اجتماعی است که بر اساس نظام دولت های ملی استوار نیست.
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الزم است میان جهانی شدن با یونیورسالیسو تفاوت قائل شویو.یونیورسالیسو به ارزشوهایی معهووف اسوت کوه     

انسان را در هر زمان و مکان فارغ از تعلقات فرهنگی چونان سوژه ها یا فاعجنی خود مختار در نظور موی گیرنود.اما    

نهوا  دیی را در بر می گیرد که همه مردم جهوان بوه   جهانی شدن که متاخرتر و مادی تر از یونیورسالیسو است،ارزشها

مصرف کنندگان و تولید کننودگان   به گونه ای که کل زمین را محیط مادی و افراد روی دن را شهروندان، عجقمندند،

 (.   472:1388جهان می دانند و خواهان اقدام جمعی برای يل مشکجت جهانی هستند.)ياجیانی ،

انی شدن سخن به میان می دید، منظور این است که نقش عوامول فووم ملوی در رونود     زمانی که در جایی از جه 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه کشورها افزایش یافته اسوت. ایون تحوو  رابهوه انسوان و پیراموونش را       

ه سومت  جهانی شدن به خروج فرد از يالت درون نگرانه و متکی به یک منهقه خوا،، بو  . دستخوش تغییر می کند

 .یک هویت برون نگرانه و فرا سرزمینی کمک می کند

از مفهوم جهانی شدن، تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان، ارائه شده است ولی تاکنون تعریف جامع و فراگیر 

 که در برگیرنده کلیه جوانب این پدیده باشد، ارائه نشده است لذا دراین مقاله به سه تعریف کلی اشاره ای کوتاه موی 

 کنیو: 

جهانی شدن به معنای تحقق شرایط جهانی است که در دن، پیوستگی فرهنگ های محلی با یکدیگر ياصل  .1

: اسوت  شوده  استفاده «شدن محلی-جهانی»از اصهجح « رابرتسون»می شود. در این نگاه با توجه به تعریف 

 "محلوی " مخالف مهلق ورط به "جهانی" که چرا نمیشود، تلقی کننده همگون عاملی فرهنگ، شدن جهانی»

هی نسوبت بوه جهوان بوه     تشودیددگا  و جهوان  فشردن یعنی شدن جهانی رابرتسون، نظر از بنابراین «نیست.

 عنوان یک کل. 

 د.  نمی باش« دنتونی گیدنز»و « رونالد رابرتسون»اصلی ترین چهره هایی که در این زمینه بحث کرده اند 

جهان شرم می باشد. بنابراین از منظر جهان شورم، جهوانی    جهانی شدن، پروژه جهان غرب برای سلهه بر .2

شدن معاد  با غربی شدن و تهاجو فرهنگی است. مارکسیست های جدید، جهانی شودن را اداموه سورمایه    

داری می دانند. از نظر دنها،جهانی شدن ادامه سرمایه داری و بقای نابرابری اجتماعی و اقتصوادی اسوت. در   

مدت جهانی شدن  ادغام اقتصادی و فرهنگی جهان است و شکاف طبقاتی را در سوه   این نگاه نتیجه بلند 

جهان، میان کشورهای فقیر و ثروتمند و در سه  محلی، میان ثروتمنودان و فقیوران، عمیوق تور موی کنود.       

معتقد است کوه در جریوان جهوانی شودن، بور عموق نوابرابری در سوه  جهوانی افوزوده موی            « سمیرامین»

 (34-35: 1386کی،دزادارم(شود.

در ایون  « دلبورو »جهانی شدن به معنای جهان شمولی و دوره ای است که بعد از مدرنیته محقق موی شوود.    .3

اساسا عصر جهانی می خواهد که جهان شمولی را جایگزین مدرنیته سازد. این امور  »زمینه چنین می گوید: 

دزاد ( «.ربوط به افوراد و گوروه هاسوت   به معنای تحو  همه جانبه بر اساس عمل در تشکل های اجتماعی م

 ( 36: 1384ارمکی،

با توجه به اعتبار تعریف او  که در دن بر روابط بین فرهنگی در متن جامعه جهانی تاکید شده، جهانی شدن 

را می توان فردیندی دانست که به تبع دن پیوندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگوی و اجتمواعی بوین بوازیگران در     
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ملت ها در مقابل مراکز اقتدار فراملی رنگ موی بازنود.   -ن المللی افزایش می یابند و اقتدار دولتسه  ملی و بی

 برای پرهیز از بسط سخن به مهمترین ویژگی های عصر جهانی شدن بر پایه دیدگاه اندیشمندان اشاره می شود:  

 ظهور دهکده الکترونیک جهانی )مارشا  مک لوهان(  .1

 نی یا دموکراسی جهانی )دیوید هلد(شکل گیری جامعه مدنی جها .2

 انقجب و انفجار اطجعات و ارتباطات )مانوئل کاستلز و مارشا  مک لوهان(  .3

 فشردگی زمانی و مکانی .4

 گسترش بازیگران فراملی و افزایش اقتدار دنها   .5

گسترش دگاهی های سیاسی، اجتماعی و به تبع دن گسترش دموکراسی و کواهش مشوروعیت رژیوو هوای      .6

 گر  اقتدار

 پایان جغرافیا   .7

 (146: 1384عصر سیبرنتیک)صنیع اجج ،  .8

در خصو، مبايث نظری ارائه شده از سوی اندیشمندان در باب جهانی شدن، طبقه بندی چهارگانه زیر را موی  

 توان ترسیو کرد:  

 طرفداران توضيح در خصوص رهيافت هيافترنام 

      رهیافت 

 نظام های جهانی
 

 محور، پیرامون و شبه پیرامونتقسیو بندی جهان به 

ایمانوئل 

والرشتاین و 

 طرفداران وی

رهیافت فرهنگ 

 جهانی

 

برتری فرهنگ بر اقتصاد و  ،تاکید بر جهانی شدن فرهنگ

فرهنگ »، چگونه هویت فردی یاملی میتواند در برابر سیاست

 .رو به رشددوام دورد«جهانی

فدر استون در 

فرهنگ »اثر معروف 

 1990« جهانی

یافت ره

 جامعه جهانی
 

تاکید بر اندیشه دگاهی جهانی رو به رشد و تاثیرات دن بر 

 جامعه، يکومت و امنیت جهانی

 )این رهیافت نقهه مقابل رهیافت فرهنگ جهانی است(

دنتونی گیدنز و 

 رابرتسون

رهیافت 

سرمایه داری 

 جهانی

این رهیافت، نیروهای جهانی مسلط را در ساختارهای یک 

 ی جهانگرا قرار می دهد.سرمایه دار

راسل، اسکلیر 

 و تراشت
 

 

مجيظه می شود که این رهیافت های چهارگانه، بر هر یک از زاویه های خا، مسئله جهانی شدن و تاثیردن بور  

پدیده هایی چون دولت، هویت، قومیت و ملیت تاکید می کنند و تفسیر دنها از ماهیت جهانی شدن نه تنهوا متفواوت   

یعنی از یکسو، برخی بور   .ر مورد تاثیر جهانی شدن بر پدیده های فوم با یکدیگر اختجف اساسی دارنداست، بلکه د

ایجاد یک هویت جهانی وايد تاکید داشته و برخی بر مقاومت های هویتی در برابر فرهنوگ جهوانی ناشوی از رشود     

بنابراین جهانی شدن که جهانی شدن  (14: 1386وايمدی،  22:  1381فزاینده جهانی شدن تاکید می کنند.)ايمدی، 

ست از شکل گیری و گسترش فرهنگی خا، در عرصوه  ا فرهنگی نیز جزء اصلی و جدایی ناپذیر دن است، عبارت
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یکی را سبب می شود، لذا با فروریزی فزاینده مرزهوای سیاسوی و فرهنگوی و    تکلجهانی که نوعی فردیند و تحو  دیا

ی جهانی، بسترها و امکان های فراوانی برای همزیستی، تبواد ، دمیوزش و تعوالی    ادغام روزافزون جوامع در جامعه ا

 ( 121-122و 98: 1386فرهنگی و همچنین خا، گرایی های گوناگون فرهنگی ایجاد می کند. )گل محمدی،

 جهاني شدن فرهنگي    

زین جنبه های جهانی در دهه های پایان قرن بیستو شاهد برجسته شدن فرهنگ هستیو. یکی از چالش بر انگی

شدن جنبه های فرهنگی جوامع هست. برخیدیگر،یکی شدن فرهنگ ملت ها را ياصل پیشرفت های عظیو در 

فناوری ارتباطات و تباد  اطجعات و نفوذ و گسترش شبکه های رایانه ای و ماهواره ای می باشند را یکی از جنبه 

 های مثبت پدیده جهانی شدن تلقی می کنند. 

شدن فرهنگی عبارت است از شکل گیری و گسترش فرهنگی خا، در عرصه جهانی. این فرایند موجی جهانی 

از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می دورد و همه خا، های فرهنگی را به چالش می طلبد. یک برداشت رایج 

انی شدن عبارت است از اراده جه ،و دشنا از جهانی شدن فرهنگ غربی همان امپر یالیسو فرهنگیاست. از این دیدگاه

زاعتقاد دارد که ن(در این میان دنتونی گید83،101،102)گل محمدی، . معهوف به همگون سازی فرهنگی جهان

است. برعکس این پدیده در برخی ابعاد   "یکپارچه شدن"معنای جهانی شدن این نیست که جامعه جهانی در يا  

فردیند جهانی شدن فردیند همگن ساز  ،و یکپارچگی. به عبارت دیگر با تفرم و شقه شقه شدن روبروست تا اتحاد

ا به هو به صورت یکدست توسعه نمی دهد وپیامد هایش به رنیست بلکه فردیندی تفکیک ساز است و همه چیز 

 (14،85هیچ وجه خهرناک نیستند و از دنها هو گریزی نیست.)سعیدی:

 

 هويت ملي  

شکل خود، با نوعی ايترام به مرزهای جغرافیوایی یوک کشوور و پوذیرش دن      مقوله هویت ملی در ابتدایی ترین

توسط کسانی ارتباط دارد که در درون دن مرزها قرار دارند و همگی در میثاقی مشخص و مشوترک در بواب جامعوه    

 (122:  1380ای عالیه سهیو اند. )پای و دیگران،

شناخته شدن و معرفی شدن به چیزی یا جایی نشات می از نیاز طبیعی انسان به « چه کسی بودن»هویت به معنی 

عبارت دیگر هویت، نووعی  ه گیرد. این ايساس نیاز به تعلق، نیازی ذاتی و اساسی است که در هر فرد وجود دارد. ب

نمادسازی و پدیده ای فرهنگی است که افراد، گروه ها، اقوام یا مکان ها بورای ايوراز موجودیوت خوود و تموایز از      

طووری کوه   ه اتخاذ می کنند. یکی از رایج ترین شیوه های تعیین هویت همانا گزینش نام و نامگذاری است ب دیگران

 (1377هیچ فرد، گروه، قوم یا مملکتی بدون نام پیدا نمی شود. )مجتهدزاده،

ت یعنی تشابه و یکسان گرفته شده اسو  idemاست که از  Identitasهویت در فرهنگ دکسفورد از ریشه التین 

اولین معنای دن بیانگر مفهوم تشابه مهلق است، این با دن مشابه است. معنای دوم دن مفهووم   .و دو معنای اصلی دارد

تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض می گیرد. بنابراین هویت بهور همزمان دو نسبت محتمول را  

 (33:  1384باهت و از طرف دیگر تفاوت. )گودرزی،میان افراد یا اشیاء برقرار می سازد، از یک طرف ش
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هویت شامل سه سه  فردی، جمعی )اجتماعی( و ملی می باشد و هویت ملی به تعبیوری فراگیرتور، بواالترین و    

 ( هویت ملی دایر بر وايد مستقل سیاسی ای به نام کشور است 5: 1381مشروع ترین سه  هویت است. )جنکینز، 

رادی کوه دارای تابعیوت کشووری باشوند، هویوت ملوی مربووط بوه دن کشوور را دارنود.           بر ایون اسواس هموه افو     و

 (155: 1383)قاسمی،

می گفتند. اصهجح هویت ملوی در دهوه هوای اخیور     « دگاهی ملی»و بعدها « منش ملی»هویت ملی را در گذشته 

کوه در ایون راسوتا    ( 133: 1383گردید و به سرعت پذیرش عموومی یافوت )اشورف،    « منش ملی»جایگزین عبارت 

معتقد است هویت ملی یعنی باز تولید و باز تفسیر دائمی الگوی ارزش ها، نمادها، خواطرات،  « دنتونی. دی. اسمیت»

اسهوره ها و سنت هایی که میراث متمایز ملت ها را تشکیل می دهند و تشخیص هویت افراد با دن الگو و میراث و 

 (30: 1383با عناصر فرهنگی اش. )اسمیت،

در یک تعریف نهایی می توان گفت هویت ملی، مجموعه ای از گورایش هوا و نگورش هوای مثبوت نسوبت بوه        

عنوان یوک وايود سیاسوی اسوت و     ه عوامل، عناصر و الگو های هویت بخش و یکپارچه کننده در سه  هر کشور ب

زهای ملی معنوا پیودا موی    اساس هویت ملی، ايساس تعلق و تعهد به وايد اجتماع ملی است که بیشتر در قلمرو مر

 ( که مهمترین عناصر تشکیل دهنده هویت ملی را می توان در موارد زیر بیان کرد:  26: 1385کند)میرمحمدی، 

 وجود سازمان سیاسی وايد  .1

 فرهنگ، زبان و دین مشترک   .2

 پیشینه مشترک تاریخی .3

 (26: 1385گودرزی، (سرزمین مشترک .4

د الگوی کاردمدتری برای تبیین عناصر و ابعاد هویت ملی است،تقسیو در نگاه جامعه شناختی که به نظر می رس

 ،دینی،فرهنگی و زبانی مورد توجه است. از این منظر،عناصر هویت ملی به ابعاد اجتماعی، تاریخی،جغرافیای سیاسی

ره در زیر اشا (40:1380سايت های مختلف هویت ملی در قلمرو خود شفاف و کامل تر خواهند شد.)ياجیانی ،

 مختصری به این ابعاد و قلمرو هر یک خواهد شد.

 

 

 بعد اجتماعي هويت ملي 

 "ما"این بعد از هویت ملی در ارتباط با کیفیت روابط اجتماعی فرد با نظام کجن اجتماعی است.به تعبیری یک 

 فی است.ی اجتماعی شکل می گیرد. ايساس تعلق به اجتماع ملی جوهره بعد اجتماعی روابط دوستانه و عاط

 یعنی اعتقاد به وجود و ضرورت وجود جامعه ملی، ايساس تعهد افراد به اجتماع ملی، (28:1385)گودرزی ،

های اجتماع ملی، نگرش مثبت به دیگران متعلق به ملت، باورهایی در باب ریشه عنوان هموطن،ه پذیرش یکدیگر ب

-در این جامعه و عجقه و تمایل به پرداختن هزینه دینده جامعه، افتخار به عضویت اعتقادات راجع به سرنوشت و

های الزم برای عضویت خود و تداوم يیات این اجتماع و نگرش نسبت به مبانی همبستگی و همکاری اجتماعی 

 (.73:1388 ابوالحسنی،) .شود می تعریف تاریخی-در هویت ملی فرهنگی، این اجتماع با شاخصه های فرهنگی
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 بعد تاريخي هويت ملي 

 تحوالت تاریخی در شکل دادن به ايساس تعلق و دلبستگی به یک مجموعه هویتی کامج تاثیرگذار است.

های تاریخ یک ملت همواره از سوی افراد با ايساس دلبستگی قرین است ها و تلخیشیرینی ها،ها، پیروزیشکست

 و در شکل دادن به انگاره های جمعی موثر است.

رت است از دگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و ايساس دلبستگی بعد تاریخی هویت ملی عبا

 نسل های مختلف یک ملت را به هو پیوند می دهد . به دن. این ايساس سرنوشت پنداری،

دانش تاریخی به معنای دگاهی از نخست،  اگاهی نسبت به گذشته تاریخی و تعلق خاطر به دن سه بعد دارد:

منفی نسبت  به معنای وجود ايساسات و عواطف مثبت و تعلق خاطردوم،  ت های تاریخی.يوادث مهو و شخصی

)گودرزی  .اهتمام تاریخی به معنای اهمیت دادن به وقایع تاریخی. سوم، به يوادث و شخصیت های مثبت و منفی

،29:1385.) 

 بعد جغرافيايي هويت ملي             

می دید. برای شکل گیری   ملموس و مشهود هویت ملی به يساب  عینی، محیط جغرافیایی تبلور فیزیکی،

هویت وايد ملی،تعیین محدوده و قلمرو یک سرزمین مشخص ضرورت تام دارد.تعریف هویت در بعد جغرافیایی 

عبارت است از نگرش مثبت به دب وخاک به این جهت که ما ساکن یک کشور و یک سرزمین معین هستیو و از 

نظام هستی برخورداریو.دمادگی برای دفاع از سرزمین در زمان بروز خهر،مرج  دانستن زندگی جایگاه مشخصی در 

در کشور خودبر سایرنقاط جهان یا عدم تمایل به مهاجرت و پذیرفتن سرزمین مشخص به عنوان کشور،عجقمندی 

دسایش در صورت به یکپارچگی سرزمین در دینده، رویکرد و نگرش مثبت به سرزمین خود، ايساس درامش و 

 (75:1388)ابوالحسنی ، زندگی در دن.

 بعد فرهنگي هويت ملي 

 ها، خجقیت و ها تجش تاریخی سند عنوان به فرهنگی، هویت و است ملت یک شناسنامه فرهنگ به عنوان

 فظي. شود می محسوب ملت یک يا  و گذشته دموز  عبرت  یا دمیز افتخار فرودهای و فراز مجموع در و افتخارات

 سیراب فرهنگ دبشخوردن از که است دوستانی وطن دغدغه ها، سایرفرهنگ با درتعامل هرملتی فرهنگی هویت

 .اند کرده پیدا معنوی و فکری تکامل و رشد فرهنگ بستردن در میهن مام نواز جان و بخش درام الالیی با و اند شده

داللت دارد.  فقی همگانی نسبت به دن دارند،این بعد از هویت ملی بر میراث فرهنگی مشترک یک ملت که توا

اسهوره ها، نمادها و  اعیاد، سنت ها، شیوه های زندگی، معماری، ثاردمجموعه ای از  این میراث فرهنگی مشترک،

طرز پوشش و عناصری از این دست را شامل می  هنر های ملی و بومی، لباس، ادبیات شفاهی، عرف، سمبل ها،

های اجتماعی را مهمترین عوامل پیدایش تنوع زبانی دانسته اند. زبان، اساس مهالبات  مولفه شود. جغرافیا و

 .فرهنگی و ابزار توانمند سازی فرهنگ،سیاست و هویت است. از جمله کارکردهای زبان تقویت هویت ملی است

فکر، هو عامل ( زبان هو محمل اندیشه وت67:1389هرچند، نیروهای واگری دیگری نیز باشند .)کاویانی راد،

( زبان هر ملت تنها وسیله 30:1385بازشناسی خویشتن خویش و هو عامل دفرینش های ادبی است )گودرزی ،
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جهان بینی عمل اجتماعی،هویت اجتماعی و  سخن گفتن و رفع نیازهای روزانه وی نیست بلکه وسیله اندیشیدن،

 (.77:1388)ابوالحسنی، .يا  و دینده است های گذشته،روابط خرد و کجن با یکدیگر و با جهان پیرامون و با زمان 

 بعد سياسي هويت ملي  

تعلق خاطر افراد یک ملت به مبانی مشروعیت بخش و نظام سیاسی بردمده از دن را که به شکل يکومت تجلی 

بعد  ام سیاسی،پیدا می کند، بعد سیاسی هویت ملی قلمداد می کنند. بنابراین تنها تعلق قانونی یا فیزیکی به یک نظ

سیاسی هویت را شکل نمی دهدبلکه ايساس پذیرش و تعلق خاطر به مبانی ارزشی و نظام سیاسی بردمده از دن 

است که پذیرش را جاری و محقق می سازد.مهمترین مولفه های بعد سیاسی هویت ملی را می توان در موارد ذیل 

 برشمرد:

  دانش سیاسی یا دگاهی از نحوه کار نظام سیاسی -1

 مشارکت و نظارت  -2

 عجقه به ملت  -3

 تمایل به انجام فعالیت سیاسی -4

 اعتماد واطمینان به نظام سیاسی -5

 پذیرش مشروعیت و کاردمدی يکومت -6

 (.30:1385وفاداری به نهادهای سیاسی )گودرزی ، -7

 نکته مهو در خصو، هویت ملی این است که هویت امری ذهنی، سیا  و متحو  است و دائما در يا  تغییور و 

دگرگونی می باشد بدین شکل که برخی عناصر از هویت ملی و فرهنگی یک ملت خارج و عناصور جدیودی بوه دن    

افزوده می شود. تصور بهره مندی از هویت دائو، تصوری مبتنی بر نادیده گرفتن تحووالت زنودگی بشور در عرصوه     

 کن به نظر نمی رسد.  های مختلف سیاسی، اقتصادی و فنی است که در عصر و فردیند جهانی شدن مم

 تاثيرات جهاني شدن بر هويت هاي ملي و قومي    

یکی از مبايث مهو مربوط به فردیند جهانی شدن، مسئله بقاء یوا توداوم هویوت هوای ملوی و قوومی در جریوان        

يرکت عظیو اقتصاد و فرهنگ جهانی است. از یک طرف برخی از پژوهشوگران بور دن هسوتند کوه جهوانی شودن،       

رشد پدیده هویت های محلی و قومی می شود و از طرف دیگر سایر پژوهشگران یوا از ادغوام هویوت     اصوال باعث

های محلی در هویت های عام جهانشمو  سخن می گویند و یا بر دن هستند که تفاوت های محلی بیشتر بوه شوکل   

ن باید ببینیو این پدیوده چوه   يا  با توجه به مفهوم جهانی شدهویت یابی های ملی در برابر جهانی شدن رخ نماید. 

 تأثیری بر هویت ملی خواهد داشت و دیا این تاثیرات مثبت است یا منفی؟

در خصو، جهانی شدن و تاثیرات دن بر هویت های ملی، دو رویکرد وجود دارد که به بررسی مختصر این دو 

 رویکرد می پردازیو: 

 الف( رويکرد اول  

صر جهانی شدن به لحا  نظری، بیشتر از رهیافت فرهنوگ جهوانی یواری    طرفداران فرضیه رشد قوم گرایی در ع

می جویند و به سایر رهیافت های اشاره شده )رهیافت های نظام جهوانی، سورمایه داری جهوانی و جامعوه جهوانی(      
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 فشرده شدن زمان»توجه چندانی ندارد. طرفداران این رویکرد، از مفروضات رهیافت فرهنگ جهانی و به ویژه بحث 

 سود می جویند تا رشد يرکت های قومی را به اثبات برسانند.  « و مکان

از این منظر، رشد فناوری وسائل ارتباط جمعی نیز عامل مهمی در رشد يرکت های قوم گرایانه است چرا که از 

 ار زمینوه  -اینترنوت  به ویژه-یکسو فشردگی زمان و مکان و از سوی دیگر رشد شگرف تحوالت رسانه های جمعی

 . میسازد فراهو قومی های دگاهی افزایش نتیجه، در و «فرهنگی گرایی خا،» پدیده ظهور برای

طرفداران رویکرد از بحث های نظری فرعی دیگری همچون بحث دهکده جهانی مک لوهان بهوره   ،افزون بر این

 فروپاشوی  و قوومی  یکشمکشوها  و يرکتهوا  رشد–می گیرند و به مقوالتی چون کاهش  نقش دولت ها و زوا  دنها 

 .  میکنند اشاره نیز ملیتی و قومی چند کشورهای

بر اساس این رویکرد، جهانی شدن، هویت ملی را تضعیف کورده کوه ادغوام هویوت هوای فراملوی و فروملوی و        

فرهنگ های بومی و محلی در فرهنگ جهانی مسلط است به گونه ای که هویت های فراملی و فروملوی بور هویوت    

، چیره می شوندو فرهنگ تحمیلی موجبات از خود بیگانگی فرهنگوی و در هوو ریختگوی اجتمواعی     های ملی غالب

 (33: 1388ياجیانی،)کشورها را فراهو می دورد.

 ب( رويکرد دوم 

عنووان  ه مهابق این رویکرد، جهانی شدن نه تنها به تضعیف هویت های ملی منجر نمی شود بلکه با يفوظ دن بو  

د و فرهنگ های قومی و فرهنگ جهانی، درصدد شکل دهی به دن بر اساس الگووی تعامول   واسهه و میانجی میان فر

 مبتنی بر هو جوشی فرهنگ ها و خارج ساختن دن از يالت تنگ و متعصب نژادی و قومی است.  

جهانی شدن به لحا  نظری و نیز با توجه به تحوالت عملوی در صوحنه   »پیروان این رویکرد، بر این اعتقادند که 

ن المللی، ممکن است تاثیرات معکوسی به جای گذارد و نه تنها تاثیر چشمگیری بر تقویوت هویوت هوای قوومی     بی

نداشته باشد، بلکه به رشد هویت هوای ملوی و تقویوت نقوش دولوت ملوی در فردینود جهوانی شودن منجور شوود.            

 (27-28: 1388و تاجیک، 22-34: 1386)ايمدی،

 ي ايرانيان  عناصر و مولفه هاي فرهنگ و هويت مل

مولفه ها و عناصر هویت ملی در ایران سابقه دیرینه و طوالنی دارد و اندیشمندانی که درباره هویت ایرانی سخن 

گفته اند در مورد مولفه های دن اختجف نظر دارند و هر کدام زاویه ای را برای تبیین هویت ایرانی انتخاب می کننود  

 یین است:  که در مجموع در سه مقوله زیر قابل تب

برخی زبان را پایه ای ترین مولفه هویت ایرانی می دانند. زبانی که با همه دمیختگی هایش با واژگان بیگانه،  .1

 اصالت خود را يفظ کرده است.  

برخی دیگر نگاهشان به سوی تاریخ و سرنوشت مشترک ایرانیان  بوده و تاریخ ایوران را بوه عنووان مولفوه      .2

شورم شوناس و ایوران شوناس     « ویلیام هنووی »رند. این دسته با الهام از نظریه بنیادی هویت ملی برمی شما

 « .که بوده ایو، نمی توانیو بدانیو که کیستیو»مشهور، عقیده دارند تا ندانیو 

 برخی دیگر بر عنصر دین و مذهب تشیع تاکید دارند.   .3
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رکیبی و به بیانی دیگر اختصاصی در مجموع هویت ایرانی دست کو در تاریخ جدید خود همواره از ساختمانی ت

برخوردار بوده است. در سه  عام دن ترکیب هایی چون هویت ایرانی، اسجمی و غربی را می بینیو. تجلی این سه 

به طوری که فضل اله  (320-321: 1383عنصر در دوران معاصر، هویت ایرانی معاصر را ساخته است. )میرمحمدی،

یرانیان، زبان فارسی، دزادگی، مردمی گرایی تاریخ خا، کشور، اندیشه های رضا در تبیین ماهیت هویت ملی ا

 يکما، عرفا، شعرا، همزبانی همه اتباع ایرانی و مهر و یگانگی فیمابین دنها را اساسی دانسته است. 

مولفه ها و شاخص های هویت ملی ایرانی را می توان به شکل زیر دسته ترینهممبر اساس مبايث مهرح شده،

 دی کرد:بن

 شاخص هاي بعد اجتماعي هويت ملي در ايران 

 ایرانی و تمایل به زندگی در جامعه ملی -اعتقاد نسبت به وجود جامعه ملی -1

 ایرانی   -ضرورت وجود جامعه ملی  -2

 ایرانی -ايساس عضویت در جامعه ملی -3

 ایرانی–تمایل به عضویت در جامعه ملی  -4

 ایرانی–ايساس تعلق به جامعه ملی  -5

 ایرانی–يفظ جامعه ملی  تعهد به -6

 پذیرش دیگران به عنوان هموطن  -7

 نگرش نسبت به دیگران متعلق به ملت  -8

 باورهایی در باب ریشه های اجتماع ملی  -9

 اعتقاد راجع به سرنوشت و دینده جامعه ملی  -11

 ايساس افتخار یا نفرت نسبت به عضویت در جامعه ملی ایرانی  -11

 یت در جامعه ملی ایرانی تمایل به پرداختن هزینه الزم برای عضو -12

 نگرش نسبت به مبانی همبستگی و همکاری اجتماعی  -13

 اعتقاد به ضرورت ويدت و همبستگی سیاسی و اجتماعی کل جامعه سیاسی ایران  -14

 دفاع از یکپارچگی و همبستگی سیاسی -15

 جایگاه و نقش مردم در ارتباط با يکام در ساختارسیاسی -16

         جایگاه و نقش خود در ساختار سیاسی   -17

 شاخص هاي بعد تاريخي هويت ملي در ايران

 تعریف و تعیین دوره تاریخی ملت ایران -1

 ايساس تعلق به دوره های تاریخی  -2

 ايساس افتخار و نفرت   -3

 شاخص هاي بعد جغرافيايي هويت ملي در ايران 

 تصور محدوده جغرافیایی ملت ایران  -1
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 نگرش )مثبت یا منفی(نسبت به دب وخاک  -2

 به جایگاه سرزمین ایران در کره زمین  نگرش نسبت -3

 نگرش مناسب یا نا مناسب بودن سرزمین برای زندگی و سعادت  -4

 مرج  دانستن زندگی در کشور خود نسبت به زندگی در کشورهای دیگر -5

 دلبستگی و تعلق به سرزمین ایران  -6

 دمادگی برای دفاع از دب خاک در زمان خهر و تعرض به دن  -7

 ی سرزمین در دینده عجقمندی به یکپارچگ -8

 ايساس درامش و دسایش در صورت زندگی در این سرزمین  -9

 شاخص هاي بعد فرهنگي هويت ملي در ايران 

 اررزش گذاری و قضاوت نسبت به میراث گذشته  -1

 اعتقاد نسبت به يفظ و تقویت میراث فرهنگی  -2

 اعتقاد و ارزش گذاری نسبت به زبان فارسی  -3

 تربیت و نام گذاری فرزندان  -4

 ارتباط میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ دینی  -5

 شاخص هاي بعد سياسي هويت ملي در ايران 

 ارزش گذاری به ساختارهای سیاسی گذشته  -1

 اعتقاد به ضرورت استقرار یک نظام سیاسی وايد بر کل جامعه ایران  -2

 عجقه قلبی به یک سیستو سیاسی دارای ارزش های همه پسند در کشور -3

 همبستگی سیاسی دفاع از یکپارچگی و  -4

 نوع نگاه به نقش خود در سیستو )شهروند، رعیت، ساالر، ياکو( -5

 نگاه ونگرش نسبت به جایگاه و نقش ياکمان در جامعه  -6

 نگرش نسبت به يکام گذشته در نظام های سیاسی گذشته  -7

 جایگاه کشور در نظام بین المللی  -8

 دفاع از تصمیو گیری های سیستو سیاسی کشور  -9

 (1388)ابوالحسنی،ت های کجن کشوريمایت از سیاس -10

 هويت و فرهنگ ايراني در عصر جهاني شدن 

 اسوت  کورده  سوعی  تواریخی  درفردینود  هموواره ملت و کشور ایران که از ملل محدود دیرپا و کهن گذشته است 

 در فمختلو  اقووام  وجود( 14: 1388ابوالحسنی،) .نماید يفظ دیگر ملل و اقوام برابر در را خود موجودیت و هویت

عه کهن ایران، موجبات دادوستد فرهنگی و اجتماعی را در طو  تاریخ فراهو دورده است. این امور کوه در   جام درون

عین يا  مفید و کارساز بوده و مانع از ایستایی و خمودگی جامعه ایران شده، به مولفه مهو هویوت فرهنگوی ایوران    

( دوام و استمرار هویت فرهنگی ایرانی در طو  تواریخ،  121: 1388تبدیل شده و پویایی دن را رقو زده است.)صال ،
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مدیون گروه های مختلف قومی نظیر کردها، دذری ها، لرها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب ها و فارس هوا بووده اسوت.    

 ( 130: 1388)صال ،

دم ایران درک با توجه به پویایی فرهنگ ایرانی و تحوالت اجتماعی و فرهنگی در ایران در دهه های اخیر، مر

جامع تری از جهان و فرهنگ جهانی و فرهنگ ایرانی شان یافته اند. این شناخت و دگاهی، بی تاثیر از شرایط محیط 

داخلی و خارجی نبوده است. افزایش رفت و دمد شهری و استانی در ایران، مساعد شدن شرایط ارتباط بین يوزه 

شورهای خارجی، استفاده از رسانه های جمعی )ملی و بین المللی(، های فرهنگی در ایران و اقدام به مسافرت به ک

گسترش دانش عمومی نسبت به کشورها و فرهنگ های دیگر، مشارکت سیاسی و اجتماعی، تغییر در شرایط جهانی 

 و توسعه روابط بین فرهنگی، موجب شده تا مردم ایران، بیشتر خود را در جامعه جهانی تعریف کنند. 

رضیه که در اثر جهانی شدن، شاهد رشد و گسترش هویت های قومی و در نتیجه به چالش کشیده لذا این ف 

شدن هویت ملی در ایران خواهیو بود، به لحا  نظری و عملی چندان قابل دفاع نیست. چرا که در راستای جریان 

یو فرض را نه بر جدایی و جهانی شدن و به منظور شناسایی نوع رابهه فرهنگ ایرانی با فرهنگ جهانی، می توان

تمایزپذیری فرهنگی، بلکه بر پیوستگی، تعامل و اثرگذاری فرهنگ ها بر یکدیگر در نظر بگیریو. از لحا  نظری و 

از میان پارادایو های جهانی شدن فرهنگ )پارادایو همسان سازی فرهنگی،پارادایو تضاد فرهنگی،پارادایو تلفیق و 

فیق و ترکیب فرهنگ ها )پارادایو تعامل بین فرهنگ محله ای و منهقه ای با فرهنگ ترکیب فرهنگ ها( پارادایو تل

جهانی(بیشتر می تواند در مورد شرایط جهان معاصر ایرانی مورد استفاده قرار گیرد چرا که با توجه به اشکاالت 

سازی با محوریت نظریه  موجود در مبانی و روش های پارادایو تضاد با محوریت اندیشه مارکسی و پارادایو همسان

های مکدونالدی شدن نظام جهانی و ارزش های جهانی،نظریه رابرتسون و گیدنز با تمرکز عناصر پارادایو تلفیق و 

 ( 152: 1386)دزادارمکی، .تعامل،از اعتبار بیشتری برخوردار است

های متفاوت است تا پس با این اوصاف می توان گفت جهانی شدن، بیشتر به معنای يضور همزمان فرهنگ  

سلهه فرهنگ خا، بر فرهنگ های دیگر. فرهنگ ها ضمن اینکه از یکدیگر متمایز هستند و به طور مستقل دارای 

يیات می باشند، در شبکه ای از ارتباطات بین فرهنگی قرار گرفته، از یکدیگر متاثر شده و هر یک از دنها سازنده 

 جامعه و فرهنگ جهانی می باشند. 

ع بحث و بررسی در مورد وضعیت هویت ایرانی در عصر جهانی شدن، بدون توجه به ساختار جامعه در واق

جهانی و تفاسیری که از هویت جهانی ارائه می شود، بی معنی است. فرهنگ ایرانی، امر جاافتاده ای از فرهنگ 

ده است، این فرهنگ )فرهنگ جهانی نیست. در مقابل فرهنگ ایرانی، ضمن تعامل با فرهنگ جهانی، بخشی از دن ش

ایرانی( با يفظ عناصر اصلی اش چون اسجم، خانواده، روابط انسانی و نوع دوستی با دیگر فرهنگ ها به تعامل می 

( از منظری دیگر، فرهنگ ایرانی، شرایط پیوندزنی با فرهنگ جهانی را دارد که از 105: 1386پردازد. )دزادارمکی،

جهانی شدن جهان ایرانی، می توان به میزان استفاده ایرانیان از رسانه های الکترونیک،  میان مجموعه عوامل موثر در

 ،مصرف کاالهای مادی و فرهنگی جهانی، مشارکت در تجارت جهانی و اثرگذاری مهاجرت اشاره کرد. شکل زیر

 عوامل موثر در جهانی شدن جامعه ایرانی را به وضوح نشان می دهد:                  

 وامل موثر در جهانی شدن جامعه ایرانیع
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اما مهمترین زمینه برای گسترش رويیه و تمایجت جهان گرایانه در هویت ایرانی، منشاء تاریخی دارد. در واقع 

 ایران به سبب زمینه های ذیل استعداد و توان جهانی شدن را دارا بوده و می باشد: 

فضا و طبیعت متنوع جغرافیایی و تحرک جغرافیای گسترده و  موقعیت ارتباطی و شاهراه جهانی بودن و نیز .1

 پویایی اقوام ایرانی.

 اشاعه مستمر عناصر فرهنگی ایران به جهان چه در ایران بعد از اسجم و چه در مقهع زمانی ایران باستان.  .2

عر ایرانی در شعر و ادبیات فارسی همواره رویکرد جهانگرایانه برجسته بوده است )برای مثا  مضامین ش .3

 در نزد فردوسی در شاهنامه یا سعدی و مولوی در این خصو، قابل ذکر است(. 

 زمینه های تاریخی و عینی مدارا در فرهنگ ایران چه در ایران باستان و پس از دن.  .4

 استعداد زبان فارسی و تجارب قبلی درباره جهانی شدن زبان فارسی .5

 دینی توسط ایرانیان و داشتن رويیه تساهل دینی. پرورش دین های جهانی و تلفیق گرایی مستمر  .6

 ياکمیت چندهزار ساله نظام سیاسی فرامرزی و فراقومی در يوزه فرهنگی ایران  .7

 (   326: 1388بیگانه نوازی و بیگانه پذیری در رفتار جمعی ایرانیان)ياجیانی،  .8

شی، موجب تغییر در جامعه مجيظه می شود که جهانی شدن صرف نظر از هرگونه قضاوت ارزبدین ترتیب 

مهمترین دنها نگاه و درک از دیگری )ایرانیان(، هویت چند بعدی و در نهایت انسان مدرن است.  .ایرانی شده است

هویت چندبعدی به معنای تجلی چندوجهی هویت ایرانی است. صور گوناگون هویت ایرانی در سه  جهانی، ملی 

 1386جهانی هستند، در عین يا  که هو دینی اند و هو مدرن. )دزادارمکی، و فردی خودنمایی می کنند. ایرانیان هو

:153  ) 
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 نتيجه گيری 

موضوع جهانی شدن و تاثیر دن بر فرهنگ و هویت ملی کشورها و از جمله ایران یکی از مهمترین چالش ها در 

امروز و فردا در سه  ملی و قومی، مسئله  هر کشوری و از جمله ایران می باشد. بدون تردید مهمترین مسئله ایران

هویت و جهانی شدن است. جهانی شدن یک پدیده دو چهره است که توامان فاصله زا و فاصله زدا، پیوندزا و 

پیوندزدا، هویت زا و هویت زدا است. فردیند جهانی شدن نه مثبت است و نه منفی. جهانی شدن نوعی انهبام است 

ا در شرایط جدید وابسته است و شرط ورود توانایی و دمادگی رقابت از سوی کشورها و به توان انهبام کشوره

است. جهانی شدن که لزوما منجر به يذف و نه منجر به تقویت هویت های ملی نمی شود، بلکه تاثیرگذاری دن 

توجه به نقش  مشروط است، هو می تواند به عنوان چالش و هو به عنوان فرصتی فراروی هویت های ملی باشد. با

هویت مشترک در شکل گیری جنبش ها و اینکه پدیده جهانی سازی نیز به تبلور هویت های ملی و منهقه ای می 

در جامعه ایران  تا محلی نام می برد می توان انتظار داشت-انجامد تا دنجا که رابرتسون از مفهوم جدیدی بنام جهانی

مواجه باشیو. یکی جنبش های مقاومت )مانند دن چیزی که امروزه  با دو نوع جنبش اجتماعی در قبا  جهانی شدن

در اروپا شکل گرفته است تحت عنوان جنبش های ضدجهانی سازی البته با بافت ایرانی(و دیگری جنبش های 

وری ها و دیگر محصوالت جهانی در جامعه ایران است. د انهباقی که متاثر از اشاعه کردارها، ارزش ها، فن

 (1382)شفیعی،

ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهانی شدن، موجب تغییر در جامعه ایرانی شده است که مهمترین دنها، 

نگاه و درک از دیگران )غیرایرانیان(، هویت چند بعدی و در نهایت انسان مدرن است. این فردیند به عنوان فردیندی 

موقعیت هایی را پیش روی جهانیان گذاشته است که در پرتو فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ظرفیت ها و 

دن تعامل و اثرگذاری فرهنگ ها بر یکدیگر فزونی یافته است. در این فردیند می توان نوع رابهه فرهنگ ایرانی با 

ر فرهنگ جهانی را نه بر جدایی و تمایزپذیری فرهنگی، بلکه بر پیوستگی، تعامل و اثرگذاری فرهنگ ها بر یکدیگ

دانست و دالیل گسترش رويیه و تمایجت جهان گرایانه در هویت ایرانی را در منشاء تاریخی دن یافت و جهانی 

 شدن را صرفنظر از هرگونه قضاوت ارزشی، موجب تغییر در جامعه ایرانی دید. 

باشد و هور میباید توجه داشت که جدای از جهانی شدن، فرهنگ، يقیقتی زنده و زاینده است که مدام در يا  ت

واسهه تقلید مسخ گردد. از این رو در شرایط کنونی ما نیز به عنوان یک مرگ دن هنگامی رقو خواهد خورد، که به

ها و تهدیدهای ناشی از روند جهانی شدن، خود را برای مواجهه با این پدیده  کشور اسجمی باید با توجه به فرصت

گیری از  ایرانی اسجمی خود عجوه بر يفظ هویت خویش، با بهره-گ غنیهای فرهن مهیا ساخته و بااتکا به داشته

ابزار بردمده از فرهنگ جهانی، درصدد جهانی کردن دن باشیو. چرا که فرهنگ، محصو  دفرینش نیروهای انسانی و 

انی فرهنگ بیش از هر بخش دیگری با جه ،کند. بنابرایناجتماعی است که ظرف و مظروف دن را نیز تعیین می

شدن در ارتباط است. هویت های فرهنگی، ملی، دینی و اخجقی بر بستر جهانی شدن شکل جدیدی به خود 

بایست این عناصر را فردیندی خواهند گرفت. پس نباید دنها را چون سنتی ثابت و تغییرناپذیر تقدیس کرد، بلکه می

ین تهبیق دهند، بلکه در عین يا ، اهداف و غایت های نوتوانند خود را با وضعیتپذیر دانست که نه تنها میشکل
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کنندو بی گمان ایران جهانی شدن يفظپذیری، انسجام خود را درعصر جهانینموده و درعین انعهافدنرا بازتعریف

شده نیز در يفظ هویت خویش، بیش از یک ایران منزوی و عقب مانده موفق خواهد بود چرا که بدون جهانی 

واهیو داشت. جامعه ایرانی نیازمند تجش برای یافتن جایگاه و منزلتی است که بتواند خود را به شدن ما ایرانی نخ

  عنوان موجد و معمار يوادث اتفاقیه در محیط ملی و فراملی مهرح نمایند.
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 منابع:

 تهران: انتشارات تمدن ایرانی. فرهنگ و هويت ايراني و جهاني شدن، ،(1386دزاد ارمکی، تقی)

 ، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. تعيين و سنجش مولفه هاي هويت ايراني(،1388لحسنی، سید ريیو )ابوا

 ،تهران:نشر نی. افسانه و واقعيت- قوميت وقوم گرايي در ايران(،1386ايمدی،يمید)

 سانی. ، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انبحران هويت ملي و قومي در ايران(،1383اشرف، ايمد )

، ترجمه منصور انصاری، تهران: موسسه مهالعات ناسيوناليسم: نظريه، ايدئولوژي، تاريخ(، 1383اسمیت، دنتوتی. دی)

 ملی.

، ترجمه غجمرضا خواجه سروی، تهران: بحران ها و توالي ها در توسعه سياسي(، 1380پای لوسین ، و دیگران)

 انتشارات پژوهشکده مهالعات راهبردی. 

 ، ترجمه تورج یارايمدی، تهران: انتشارات شیرازه. هويت اجتماعي(، 1381ریچارد) جنکینز،

 ، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. جامعه شناسي هويت ايراني(، 1388ياجیانی، ابراهیو)

 ، تهران: موسسه مهالعات ملی.درآمدي بر فرهنگ و هويت ايراني(، 1384صنیع اجج ، مریو)

، تهران:پژوهشکده علوم مراتب و مولفه هاي هويت در مباني نظري هويت و بحران هويت(، 1383قاسمی، فرزانه)

 انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی. 

 ،تهران:پژوهشکده مهالعات راهبردی.      ناحيه گرايي در ايران از منظر جغرافياي سياسي(، 1389کاویانی راد، )

 ، تهران: انتشارات تمدن ایرانی. طالعات قوميمفاهيم بنيادين در م(، 1385گودرزی، يسین)

 ، تهران: موسسه مهالعات ملی.گفتارهايي درباره جامعه شناسي هويت در ايران(، 1384گودرزی، يسین)

 ،تهران:نشرنی.جهاني شدن، فرهنگ، هويت(،1386گل محمدی، .ايمد )

 موسسه مهالعات ملی.، تهران: گفتارهايي درباره هويت ملي در ايران(، 1383میرمحمدی،داود)

 .1381، 11، سا  سوم، شماره فصلنامه مطالعات ملي، «جهانی شدن، هویت قومی یا هویت ملی؟»(، 1381ايمدی،يمید)

، سا  او ، شماره مجله سياست داخلي، «مدخلی بر واکاوی پدیده قوم گراییدر سپر جهانی شدن»(، 1386ايمدی، يمید)

3 . 

پژوهشنامه پژوهشکده تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص ، «ر ایران امروزهویت د»(،1388تاجیک، محمدرضا )

 . 46، شماره مصلحت نظام

 . 1388، 49، شماره پژوهشنامه هويت اجتماعي،«هویت ملی ایرانیان: مبانی و مولفه ها»(، 1388ياجیانی، ابراهیو)

،شماره فصلنامه مطالعات ملي،"ح چند فرضیهتحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طر"(،1380ياجیانی ، ابراهیو)

5،1380. 

، شماره 6، سا  فصلنامه مطالعات راهبردي، «جنبش های اجتماعی در ایران، زمینه ها و چالش ها»(،1382شفیعی، جهان)

1382. 

 . 1388، 49، شماره پژوهشنامه هويت اجتماعي، «هویت ملی، هویت قومی و وفام ملی»(، 1388صال ،فروغ)

، شماره 12، سا  اقتصادي-اطالعات سياسي، «هویت ایرانی در دستانه سده بیست و یک»(، 1377اده، پیروز)مجتهدز

130-129. 
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