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 تعالیبسمه                                                         

 سخنرانیمتن                                               

 گرایی جدید در جهان ملیظهور                                      

 

 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس  ،سخنران: دکتر محمد رضا حافظ نیا

 91/60/9916زمان: 

 خانه اندیشمندان علوم انسانیتهران، مکان: 

 انجمن ژئوپلیتیک ایران  میزبان:

 

که در چارچوب فضای ای  به هم بستههای  است از مجموعه انسانعبارت تعریفی که من از ملت دارم ملت چیست؟ 

 . باشند حقوق شهروندی برخوردار میتعهدات و از  کنند و ساکن هستند و می کشور زندگییک جغرافیایی 

. این افراد انسانی بایستی از ویژگی مقیم بودن در کشور برخوردار باشند نه کسانی که سیار هستند و مهاجر هستند

سیاسی کشور مثل انتخاب های  ه مقیم بودن و شهروند بودن این است که حق دارند در سرنوشت سیاسی و فرآیندشاخص

این افراد انسانی همچنین بایستی از یک ذهنیتی برخوردار باشند که به وجودی . شدن و انتخاب کردن مشارکت داشته باشند

چنین ملتی به مثابه یک به نظر من . خود آگاهی و شعور دارند به این موضوع نسبتو متعلق هستند  به نام یک ملت عینی

و متناسب با سهمشان در سرنوشت  ،هستند مساوی تعهد و سهامو همه افراد ملت در آن کشور دارای  است شرکت سهامی

ین چنین ملتی ا. ملی سهم و مشارکت دارند از مزایای هم در تعهدات ملی و هم در برخورداریآنها . ملی نیز مشارکت دارند

. (...)مثال دارای دین مشترک، فرهنگ مشترک،زبان مشترک و  مشترکی باشندهای  ممکن است اکثریتشان دارای خصیصه

این وظیفه جغرافیدان سیاسی  معتقدم. که تا کنون وجود داشته استباره ملت  دریک تعریف انتقادی است تعریف مزبور 

  (.0931نیا،  )حافظ دنلت ارائه دهاز م تری و جامع تر است که تعریف صحیح
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 . گرایی ملیبه رو هستیم به نام ناسیونالسیم یا  روای  بر پایه تعریف ملت با واژه

 یا ناسیونالیسم چیست؟گرایی  ملی سوال؟

 . گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته شده و تعاریف زیادی از ناسیونالیسم شده استهای  در رشتهاین مفهوم 

 . (0931نیا،  )حافظ حفاظت و توسعه هویت و منافع ملت گرایش به سمتعبارتست از:  ناسیونالیسم زا تعریف من:

تمام  هم هم موجودیت ملت بایستی حفظ شود و از نظر آنها، بنابراین .پایه هویتشان وجود دارند و منافعی دارند بر ها ملت

ملی شامل  این موجودیت ،در کنار هویت. مثل زبان () ه تا معنویمادی گرفتهای  از ارزش. ارزشهایی که ملت به آن باور دارند

نیت تا غذا و خوراک و مسکن و مادی مثل امهای  نیاز. نیازها برای حیات. دارد ها نیاز ینچون حیات دارد بنابرا افراد ملت،

 ،بنابراین منافع. قدرت باشندتمایل دارند یک ابرها  همه ملت همچنین. و غیره زّت ملیع ،پرستیژ ملینیازهای معنوی مثل 

 . دده ملتی تمایل دارد که هویت و منافع خود را توسعه هر .دهد می از نیازهای مادی و معنوی را شکلای  طیف گسترده

با ها  از جمله اینکه تمام جهان به ملتبیات موجود دیدگاههایی وجود دارد در اد ،گرایی و ناسیونالیسم یدر ارتباط با مل 

ملت به ملت تمام  افراد فاداریو. ملت تنها منبع تولید قدرت است. شود می خاص تقسیمهای  اص و ویژگیسرنوشت خ

هر ملتی نیازمند استقالل و ابراز . هر فرد برای آزاد بودن باید متعلق به یک ملت باشد. دهد می شعاع قرارالرا تحت ها  وفاداری

و کشورها و منافع ملی کشورها بر ها  بنیاد حکومت. ایی متکثر از ملتهاستو الزمه صلح و عدالت جهانی وجود دنی ،وجود است

چون . بایستی وفادار به ملت باشندها  کومتبنابراین ح. همه ملتها به دنبال استقالل هستند. شود می پایه این اصول گذاشته

پایه منطقی رفتار تمام این امر  .به ملتهای دیگر به جای ملت خودش وفادار باشد حکومتشهیچ ملتی قبول نمی کند که 

 . این گونه رفتار در همه جای دنیا تجلی دارد. باشند شانوفادار به کشورباید که  است در برابر شهروندانشانها  دولت

 باشد که عبارتند از:  می هفت موردگرایی  لسفی ملی: بنیادهای فگرایی ملیبنیادهای 

) که از دل آن مفهومی  سرباختن برای میهن پدری، سرزمین مقدس، وطن، میهن، سرزمین :(Home land)سرزمین-9

 ...ایثار و شهادت، مفاهیمی مثل حماسه،بر پایه آن شود که  می این سرزمین گاهی آنقدر مهم. آید( می به نام سربازی بوجود

همه ملتها، فدائیان در راه . شود می پیوندد و از آن گزارهای قدسی ساخته می این پدیده مادی به معنویت. شود ساخته می

 . نامند و برای آنها مقام قدسی قائل هستند می یدهوطنشان را ش
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طالیی و های   دوره. کند می سازد و همدردی و همنوایی ایجاد می خاطرات مشترک تلخ و شیرین که یک ملت را تاریخ:-2

وجود دارد و سینه به  و ادبیاتی که در تاریخها  نیقهرما. متعلق به همه استهای  این حماسه. شود می تاریخی گذشته برجسته

و همه خود را به یک . افرادی که در آن مجموعه هستند احساس میکنند به یک ما متعلق هستند. شود می سینه نقل

 . دهند می واکنش نشان ،دانند و همه نسبت به درد و رنج هم وابسته هستند و در برابر غیر می مجموعه وابسته

تا  غذائیهمه از الگوهای . کند می را به هم شبیه افراد ملتاست که هایی  خلق و خویویژگیها و فرهنگ آن  :فرهنگ-9

همنوایی ایجاد کنند و این امر بین آنها  تبعیت می... و ادبیات، موسیقیقومیت، دین،  لباس، زبان،مانند الگوهای مشترک دیگر 

 . پیوندد می هم مشترک یک مجموعه را بههای  این خصیصه. میکند

بیشتر ها  این خصیصه در انسان. هر موجودی تمایل دارد نسبت به دیگران برتر باشند. باور به برگزیدگی: کیش شخصیت-4

ها  حتی برخی. بداندها  را برتر از دیگر ملت خود دوست دارد کهبدنبال منزلت ژئوپلیتیکی است و هر ملتی . نمایان است

 آنها. بداننددهند که خود را الهی و بنابراین قدسی  می برگزیده شدند و به خودشان این حق ر ا کنند از طرف خدا می احساس

 . به دیگران است نسبتآنها یت حاین پاکی و قدسی بودن است که دلیل ارج دارند که باور

ی و معنوی که های ماد و نسبت به آن ارزش مشترک جمع نسبت به منافعسازه انسانی : ادراک منافع جمعی و ملی-5

منافع . شود نیز محسوب می مثل امنیت که یک نیاز است و یک مولفه در منافع ملی. کند می نیازهای افراد ملت را تامین

های  ها و گروه مؤلفه اصلی احساس یگانگی بین افراد یک ملت و در نقطه مقابل احساس جدائی از سایر ملت یجمعی و مل

 . باشد ها می انسانی و کشور

هیچ چیز به اندازه احساس تهدید در یگانه . مولفه دیگری است که در انسجام ملتها بسیار موثر است: احساس تهدید-0

    حتی . در این چارچوب ساخته شده اندها  خیلی از ملت. منسجم موثر نیستانسانی یک سازه گیری  شدن ملت و شکل

State   و  بود بنام عاشور محصول وجود یک تهدیدکه مادها حکومت دایش مثل پی. در پرتو تهدید بوجود آمده است ایران

ha . تبدیل به هسته اولیه ملت ایران شدندو  ملت را دادند تشکیل دولت و آنها
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. یعنی فصل تمایزی قائل شدن بین خود و دیگران. تصور از خود در برابر دیگران. که یک امر ذهنی است تصور خودی:-7

این خود یک ملت . به خودی اعتقاد داشته باشندها  یک مجموعه انسان نی وجود داشته باشد کهاگر این احساس ذهنی یا عی

این یک مسئله ایست که امروزه خیلی زیاد در نگرش و رفتار شهروندان . دهد می قرار خواهد بود که در برابر خودش دیگران را

همین  پنداری بر مفهوم خودی و غیرخودی و غیریت .بینیم و مبنای رفتاری بسیار مهمی شده است می ها کشورها و ملت

 . (0931نیا،  )حافظ اساس شکل گرفته است

با توجه به این . و گرایش به یک موجودیتی به نام ملت هستندگرایی  حس ملیگیری  اساسی شکلهای  مولفهها  این

زی در چی. کنیم می هان آن را مشاهدهبه رو هستیم با واقعیتی که در نقشه جغرافیای سیاسی ج رو یجهان ما درها  بحث

 . باشند می مولفه برخوردار 7نها از این ملت مستقل که همه آ 011حدود 

چیزی که شاهد آن هستیم این است که یک سری حوادث در جهان بعد از جنگ سرد رخ داده که حس خودآگاهی 

 که مربوط به ملت ی ارزشهای جمع گرایانهبه سوو اینها را  داده است،نوع ملت مستقل توسعه  011ملی را در میان این 

ادبیات و  ،دارند ای که و اندازه قالب از شهروندان کشورها در هر شکل وای  پایه چنین وضعی، عده بر. شود سوق میدهد می

این نوع خود آگاهی و شعور نسبت به خود و . دهند می گفتمان مربوط به این موضوع را در سطح کشورشان گسترش

 ،گرایی ملینوع این ساخت  ظهور یا باز. به توسعه است رو ها کشور س تمایز نسبت به دیگران در میان شهرونداناحسا

در . بعضی جاها اثرگذار بوده است. اولیه آن بوجود آمده استهای  هسته. آن شکل گرفته استهای  گسترده نیست اما رگه

برخی بازیگران سیاسی بر پایه به طور کلی . مرحله پیشرفته استدر بعضی کشورها در . برخی جاها در مرحله جنینی است

 ،برخی از نیروهای سیاسی در کشورها بر روی این حس. کشور را به عهده بگیرند سیاسیتوانسته اند قدرت این احساس 

رت سیاسی را به الخره موفق شوند قداکنند تا بتوانند بر پایه این حس مقبولیت عمومی را پیدا کنند تا ب می موج سواری

 . عهده بگیرند

  بدین گونه است:ها  مصادیق این صحبت 

در شهرهای بزرگی مثل مسکو و سن  ،در روسیه و تهاجم به شهروندان کشورهای دیگرگرایی  حس ملیگیری  شکل

به  وسیه رونیروهای راست در ر. پطرزبورگ، بخصوص علیه آسیایی تبارها، علیه شهروندان آسیای مرکزی و حتی ایرانی ها
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تقابلی در کشورهای منطقه  همچنین. ر حال رشد استدگرایی  بنابراین در بطن جامعه روسیه نوعی ملی. رشد است

نیز ها  متقابال روس. و ازبک هاها  مثل ترکمن. را در جامعه شان بر نمی تابندها  اینها روس. ( وجود داردCISالمنافع ) مشترک

مقدار از آن نیز محصول  کی. مقداری از تضاد در جامعه روسیه بدین گونه است. ی پذیرنداین مردمان را در جامعه شان نم

د؟ کن می امنیت آنها را سلب که چه کسی. در شهرهای بزرگ روسیهمثل حوادث تروریستی . حس نگرانی و نا امنی است

 . دکن می دی و غیر خودی این جا معنا پیداخو. از کشور خارج شوند ها بایستی  هغریب

شاهد اخیرا سرزمین دموکراسی . مثل اوگاندا، رواندا، گنگو، بخصوص در افریقای جنوبی. وجود دارد در افریقا موارد متعددی

خود که از کشورهای موزامبیک و زامیبیا و های  اعتراضات شهروندان افریقای جنوبی بوده است علیه هم نژادیموجی از 

وبی در حال رشد موج ضد مهاجرتی در افریقای جن. جر به این سرزمین آمده بودندکشورهای افریقای مرکزی به عنوان مها

چرا؟ چون جامعه . خودی در مقابل غیر خودی. یش بگیردپ ضد مهاجرتی را درهای  دار کرده که سیاستاست و دولت را وا

 هستند و حتی هم نژاد هستندکسانی که هم نوع خود  ،میلیون مهاجر را پناه دهد 6 اگر کند می احساس ی جنوبیافریقا

 racismصرفا نژاد پرستی نیست و گرایی  شود که بحث ملی می بنابراین از این جا مشخص. کنند   برایش مشکل ایجاد می

کشوری که بخواهد رهبری . بینند می در خطرگرائی  عنوان بنیاد فلسفی در ملی  بهمنافع ملی و امنیت خود را  نهاآ. نیست

هده بگیرد و همچنین موقعیت ممتازی از لحاظ ژئوپلیتیکی داشته باشد؛ بایستی این مهاجرین را در خود به ع راآفریقا 

هر کشوری که بخواهد نقش . بودای  اما به دنبال رهبری منطقهشود شهروندان کشورهای دیگر را نپذیرفت  نمی. بپذیرد

بر قرار کل فضا در ها  باید رفت و آمد انسان. در بر بگیردایفا کند بایستی جاذبه و دافعه کل فضای آن کشور را ای  منطقه

اگر انگلیس بخواهد امپراتور جهان باشد بایستی در فرودگاه بین المللی خود از . در فضا نفوذ داشت باشد و گرنه نمی توان

بنابراین هر . ان دنیاستکسیونی از تمامی شهروندبینیم که شهر لندن کل می و امروزه. تمام نقاط جهان نماینده داشته باشد

در کشور افریقای جنوبی بایستی این . کشوری که بخواهد جهانی باشد بایستی شهروندان تمامی کشورها را در خود بپذیرد

بنابراین شهروندان اخراجی از کشور افریقای جنوبی در کشورهای . و گرنه محدود به مرزهای خود خواهد شد اتفاق بیافتد

ha . خواهند کردگیری  موضعها  ی جنوبیخودشان علیه افریقا
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اگر مالحظات دولتی نبود امکان داشت به دلیل نا  در ایران نگرش ایرانیـ  افغانی: چه نگرشی نسبت به افغانیها وجود دارد؟

ات به این این تعارض. . . و  با اینکه هم دین و ایرانی هستند. دادند می خیلی از افغانیها را به کشتن ،امنی مثال در شهر مشهد

ها  ایرانیبنابراین افغانیها، سهام . ، سهمی برای آنها در نظر گرفته نشده استایراندلیل است که در مجموعه شرکت سهامی 

 . کنند می را آسیب پذیر

 . کند که شهروندان خوبی باشید تا شما را تحمل کنند می به مسلمانان بریتانیا توصیه پادشاه عربستان سعودی ملک عبداهلل

ما اگر بخواهیم این خطر را رفع . کند که اسالم گرایان تندرو تهدیدی جدی برای بریتانیا هستند می وزیر امنیت بریتانیا اعالم

 . ندارند راگرایی  امامان مساجد بریتانیا مهارت کافی در برابر این افراط. سال زمان هستیم 01کنیم نیازمند 

اند و در رفراندم رس می کند و به تصویب می را تهیه ره و ارزشهای اسالمیماهواحزب دست راستی سویس طرح ممنوعیت 

کند و خود را در  می همراهیبا او کند و بعد بدنه جامعه  می افتد و فضاسازی می یک گروه راه. گیرد می سویس رای باال

یعنی ما و . یعنی جدایی. آورد می رای در رفراندم. کند می ایده آن گروه وقتی مقبولیت در جامعه پیدا. دهد می رفراندم نشان

 . شما و خودی و غیر خودی

و جام جهانی با خود  مثل المپیک ورزشی در مسابقات بین المللی و جهانیهای  که طرفداران تیمای  ملی گرایانه تصاویر

 . دهد می مختلف نشانهای  را نسبت به تیم ملیشان به صورتشهروندان کشورها واطف ع، دارند

ست به این اتهام که طرفدار غربیهاست و از ما نیرئیس جمهور، ساکاشویلی  در گرجستان برای استعفایگرایی  ات ملیتظاهر

 . های دیگری از این موضوع هستند نمونه. یابد می رفتار سیاستمداران راست گرای هلندی که در یک فیلم تعینو نیز 

  های زیر نیز بر این موضوع تأکید دارند: رویداد

 . )خودی و غیر خودی(. اسالم بزرگترین تهدید غرب است که کشور در دنیا نشان داد 00از  پظر سنجی موسسه گالون

 . کند می با ورود مهاجرین آسیایی به کانادا، چهره اروپایی کانادا تغییر

توانند تفتیش  می م مهاجرین راگذراند که تما  پارلمان اروپا مصوبه قانونی. شود می مقررات ویزا در کشورهای اروپایی دشوار

ha . اسناد هویتشان را و اثر انگشتشان. کنند
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شاخص توسعه . در این است که امنیت ملی و منافع ملی و هویت ملی در خطر است آنکنترل مرزها که ریشه افزایش 

 . گرایی است ملی

به ابتکار ترکیه و اسپانیا که در مادرید ها  مثل همایش ائتالف تمدن، مختلف در گوشه و کنار جهان های  ی همایشربرگزا

 . یافتندبرگزار شد و مقامات سازمان ملل در آن حضور 

 . برای بهبود روابط اسالم و مسیحیت کمک کنند کردواتیکان از علمای اسالمی دعوت 

 . کرداتهام  از خود رفع کرد و بدینوسیلهرا رد گرایی  طو افرا مسازمان کنفرانس اسالمی در نشست سنگال، تروریس

 . چین ملی گرایانه در شهرهای مختلف گسترش تظاهرات ضد غربی و 

 . شوند می امامان جمعه مسلمانان در فرانسه توسط کلیسای کاتولیک آموزش داده

 . فراوانی را به جای گذاشته استهای  مذهبی در نیجریه کشتههای  درگیری

 . نوشته شدو شعارهای ضد اسالمی شد ب نصب صلی. شدبه قبور مسلمانان در فرانسه بی احترامی 

 . دانستوزیر کشور آلمان احزاب چپ اسالمی را تهدیدی برای امنیت و نظم جامعه 

 . گرفتندمسیحیان قبطی در مصر مورد حمله قرار 

یان را موقعیت مسیح کردو در کانتکس رقابتی میان اسالم و مسیحیت سعی  دادبه آفریقا انجام  پاپ اولین سفر خود را

 . تحکیم بخشد

. که بزرگترین اتحادیه جهان زرد را تشکیل دهند گرفتندژاپن تصمیم  شمالی و ، کرهکره جنوبی، در تایلند، آسه آن، چین

این اجالس را با شکست  کردند وتظاهرات  یااما ملی گراهای تایلند در پاتا. گرایانه و منطقه گرایانه یعنی یک سیاست برون

  .کردندروبه رو 

 . داند می وزارت امنیت داخلی آمریکا، راستگرایان افراطی را خطری برای امنیت آمریکا

 . شوند می مسلمانان آیغورستان و چین تبارها با هم در شرق و غرب چین درگیر

 . کردبرای بازنویسی تاریخ جنگ جهانی دوم اعتراض  اقدام اتحادیه اروپابه روسیه و رئیس جمهور آن 

 . برای اینکه بتوانند بهتر نظرات خود را پیش برند ،ستگرای اروپا تشکیل اتحادیه دادندراهای  جنبش
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 . (غیر خودی)خودی در برابر فعال شدند بنیادگرایان مسیحی در نروژ اخیرا

چرا ما  که ،اعتراض کردند این کشورها به بحران اقتصادی یونان و اسپانیا و ایتالیاهای  مردم آلمان و فرانسه به کمک دولت

 . را بدهیمها  آنهای  باید هزینه

خواهیم قانون جدیدی  می .خواهیم خودمان باشیم می دادند که برای اولین بار اعالم کرد ما به نخست وزیری رایها  ژاپنی

. سراسری(گرایی  )حس ملی شود می دهد ارتش ملی داشته باشیم چون امنیت کلی ما تهدید می بنویسیم که در آن اجازه

 . کنند می چنین مقررات غیر ویزایی خود را تشدید کردند و مهاجرین را به شدت کنترلهم

به جمهوری  برگزید تحت عنوان استقالل استرالیا و تبدیل استرالیا داسترالیا،کاندیدای نخست وزیری ، شعاری برای خودر 

 . استرالیا به جای نظام سلطنتی

 . خواهیم دو کره را متحد کنیم و یک کره درست کنیم می کرد می عاآورد که اد در کره جنوبی نخست وزیری رای

در ویتنام، حزب کمونیست به سوی شعارهای ملی گرایانه و اصالت بخشی به ارزشهای دینی معابد بودایی روی آورده و از 

 . گرفته استشعارهای فراکشوری فاصله 

در گرایی  سنگینی روبه رو بوده و ملیهای  با چالشالبته . است در امریکای التین سوسیالیسم بومی به شدت در حال رشد

سوسیالیستی در امریکای التین که قدرت گرفته اند خودشان را های  تمامی جنبش. شود می امریکای التین به شدت تقویت

 . )خودی در برابر غیر خودی(. التین در برابر انگلوساکسن. در برابر امریکا تعریف کرده اند

 . کنند می کنند و مرزهای خود را محکم تر می تحت عنوان خطر خاکستری یادها  نیز از جنوبیها  مالیامریکای ش

)رای منفی یعنی  شویم می یعنی ما در چارچوب این قانون منقرض شد، در فرانسه رای منفی به قانون اساسی اروپا داده

 . خودی(

 . نین ضد مهاجرتی و ضد اسالمی بودن بوده استبه دنبال قوا یلبه دل رانسهدر ف انتخاب سارکوزی به عنوان رئیس جمهور

گرایی  در برابر هویت سکوالریسم و عامگرایی  دارد یعنی اختصاصگرایی  پیروزی حزب اسالم گرای ترکیه نشان از نوعی ملی

 . ترک مبتنی بر خصیصه دینی گرایی  نوعی از ملی. قبلی داشتندهای  که دولت

 . انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوریو  ها ر برابر پرودی چپ گرا و نیز پیروزی راستبرلوسکونی دپیروزی 

ha
fez

nia
.ir



 9 

 . کنند میو ویلز تاکید  اسکاتلندای  منطقههای  در اسکاتلند و ویلز در بریتانیا، نیروهای محلی گرایانه که به خصیصه

 . است دست گرفته قدرت را درسطح محلی و ملی در، در اتریش حزب آزادی راست گرا و ضد اسالم

 . دانند می جایزها  ی را علیه فلسطینیهر نوع تهدید چون اینها  ،سطین اشغالی راستگرایان پیروز شدندلف اسرائیل یا در

ماهیت ملی  ...در انقالب اخیرشان همچنین حوادث در دیگر کشورهای منطقه مثل لیبی و تونس و ها  پیروزی مصری 

 . گرایانه دارد تا ایدئولوژیکی

منافع و یعنی تاکید بر . پیروز شدند بخشی به خود و مبتنی بر اصالت در ایران اصول گرایان با شعارهای ملی گرایانه

ویژه انرژی اتمی به عنوان  اتکائی، توسعه علمی و فناوری به نی ملی نظیر استقالل ملی، تولیدات داخلی، خودودرهای  ارزش

بومی، تاریخی، ملی و  مذهبی سنتی، های ارزش کردندنیروهای جدید سعی . ههای بیگان نماد مبارزه با سلطه قدرت

به دنبال . دادنداصالت و سنتی مذهبی درون گرایانه های  یعنی به ارزش. مطرح کنندآحاد ملت را مرتبط با های  خصیصه

غیر  غرب به عنوان بیگانه و در سطح دولتی نیز مبارزه با. که خودی را در برابر غیر خودی تقویت کند بودندهایی  جنبه

مورد تاکید نیز ارزشهای ملی و باستانی . قرار گرفت آنها لوحه کار کند در سر می تهدیدایران را خودی و مبارزه با آنچه اساسا 

مکتب ایرانی مورد توجه در سطح ملی تحت عنوان مدل توسعه پیشرفت اسالمیـ  ایرانی یا  هایی وحتی مدل قرار گرفت

 . تقرار گرف

 ،تاکید بر ارزشهاکه ملی شکل گرفته گرایی  همه این عالئم نشان از آن دارد که در سطح جهان یک جریان کلی درون

 . د که به چه سمتی خواهد رفتده می نده را قدری غیر شفاف نشانکه آی. داردمنافع و هویت ملی در درون کشورها 

 گیری: نتیجه

گرائی  های ملی، منافع ملی، خوداتکائی و درون سیاسی که بر هویت ملی، ارزش های ها و فرآیند امروزه، موقعیت جنبش

آنها مسائل قومی، نژادی، . باشد ها رو به رشد می کشوری و رد دیگران و تعریف خودی تأکید دارند در بین مردم کشور

ن و خطر آنها را در کانون نمائی دشمنا های سنتی، فرهنگی، هویتی، میراث تمدنی، تبلیغات ضد مهاجرتی، بزرگ ارزش

ا آنه. کنند گرایانه آنها را تحریک می سازند و عواطف و احساسان وطن تبلیغات خود قرار داده و مردم جامعه خود را نگران می ha
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ها، منافع و  کنند که ریشه در فرهنگ، تاریخ، سنت هایی تأکید می گرایانه دارند و بر ارزش کارانه و راست رویکردی محافظه

 .یابند هایی دست می لح جمعی و ملی دارند و در انتخابات به پیروزیمصا
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 باشد:  هایی به شرح زیر می گرایی جدید دارای ویژگی ملی

و غیرآن مبتنی ماهیت و بهانه های سیاسی، اقتصادی، هویتی، ایدئولوژیکی، اجتماعی با جدید در جهان گرایی  ملی پدیده  -0

  اشد.می بهای درون کشوری  بر ارزش

و ساخت  در واقع نوعی باز. گیرد میضد سلطه گرایانه و نفی سلطه مورد توجه قرار های  در حوزه سیاسی اصوال انگیزه

های  ، جنبشوطن و کشور ملی  گرایانه معطوف به ملی ر پایه شعار سیاسیکه بدوره استعمار است سازی مبارزات  شبیه

 . کردند می قا، آسیا و سایر مناطق جهان پیگیریآزادی بخش، استقالل کشورهایشان را در افری

 . شود می مطرحملی منافع مصالح و در حوزه اقتصادی،بحث 

 . استمطرح ما و دیگران  های ها و شناسه موضوع ارزش در حوزه هویتی،

 . شود می در حوزه ایدئولوژیکی، اسالم و غرب مطرح

 . در حوزه اجتماعی،مهاجرت ستیزی و ستیزش با بیگانه

 سیاسیـ  تبلیغاتی در رفتار احزاب دیدهصورت  به. باشد می گوناگونهای  و رخسارهها  تظاهرات ملی گرایانه دارای روش -0

بین المللی های  مختلف از رقابتهای  در گونه. دهند می در میادین ورزش خود را نشان. الگوهای چپ و راست دارند. شود می

 . خود را نشان میدهند

ارزشها و هویت ملی از سوی دیگر  ،منافع ملی ،مصالحو احساس تهدید از سویی،  جدید راگرایی  فلسفی ملیبنیادهای  -9

 . دهد تشکیل می

جهانی شدن از و توسعه  ،از سوییو مقاومت در برابر آن  یند جهانی سازی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، و سیاستفرآ  -4

محلیـ  بومی و ملی های  و برجسته شدن هویتگرایی  به توسعه ملی دیگر از سوئی فناوری اطالعات و فضای مجازیطریق 

 . اند کردهکمک شایانی 

 . خرد و میکرو در حال جهانی شدن هستندهای  به عبارتی هویت

ha . استو توسعه گیری  در حال شکل کشوریو فرا کشوری)قوم گرایی(،  و مقیاس محلی جدید در سه سطح گرایی  ملی  -1
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در  در برخی جاها در بستر اجتماعی و مردمی و در برخی جاها در سطح حکومتی و رسمی و در برخی جاهاایی گر ملی  -6

 . استگرایی  در برابر عامگرایی  و جریان عمومی آن معطوف به اختصاصیابد  توسعه میهر دو سطح 

را با چالش ای  منطقههای  گرفته و سازمانبه طور کلی و نوع افراطی آن به طور خاص در برابر همگرایی قرار گرایی  ملی -7

 . شود می توسعه یافته تلقیای  کند از جمله اتحادیه اروپا را که نماد یک سازمان منطقه می روبه رو

از نوع نیروهای راست گرا در اروپا در برابر دو پدیده اسالم و مهاجرت خارجیان و احساس تهدید از سوی آنها گرایی  ملی

از نوع چپ و ضدیت علیه آمریکا و سلطه گرایی  ملی عدر حالیکه در امریکای جنوبی این نو. سعه یافته استشکل گرفته و تو

 . اقتصادیـ  اجتماعی همراه است و عمل تعدیل نژاد سفید انگلوساکسون و جدایی گزینی منطقه گرا با شعار

تهدید از مناطق دیگر شکل گرفته است )اروپا در  گرایانه در برابر ای نوعی واکنش مشترک و ملی چه در مقیاس منطقه اگر

برابر آسیا و جهان اسالم، آمریکای جنوبی در برابر سلطه و نفوذ انگلوساکسون و آمریکای شمالی(، ولی در مقیاس کشوری و 

ر حال های هویتی هر ملت د و ارزش ی بر پایه ادراک از منافع ملی گرایانه و کشور احساسات ملی ،در درون این مناطق

اتفاق افتاد  0100در درون اتحادیه اروپا و در رابطه با بحران مالی و اقتصادی و نیز سیاسی سال نظیر آنچه . باشد گسترش می

 . رو ساخت  به که اتحادیه اروپا را با چالش بزرگ فروپاشی رو

 
احساس تهدید 

 از بیرون

ا، ه تأکید بر ارزش

 منافع و هویت ملی

های  مقبولیت شعار

 احزاب و

گرا و  های ملی نیرو

 پندار خودی

کسب قدرت سیاسی 

 کشور
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