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 1195، 1 ةم، شمارههفد، سال 65؛ مطالعات ملي ةفصلنام

 
 
 
 
 
 

 هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران های میزان توجه به مؤلفه
 

E-mail: goodarziinfo@yahoo.com          حسین گودرزی * 
E-mial: mahdibakhtiari22@yahoo.com       مهدی بختیاری ** 

 
 92/41/4921: پذيرشتاريخ        92/9/4921تاريخ دريافت: 

 
 چكيده

هاا  دیرا     هویت ملی ادراک یک ملت از چیستی و کیستی خود در مقابل ملت
هاا  خاود    است تا بدین وسیله خاود را از دیرا اب بااز سداساد و باه داساته      

تعلق کدد. تکاوین و بااز تودیاد هویات ملای در بسات  زمااب و مکااب         احساس 
تواناد باه ساکل اساامی      ها و نمادها  هویت ملای مای   گی د. مؤدفه صورت می

گذار  اماکن که خود متاثر  از ر هدای یاک عامعاه      ها تجلی پیدا کدد. نام مکاب
ر است، نشاب دهددۀ میزاب تثکید و توعه تفک  حاکم، ب  اهمیات هویات ملای د   

است. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلای صاورت گ رتاه، در     یک کشور 
گذار  معاب  اصلی سار  ترا اب تاا چاه      پی ب رسی این مطلب است که در نام

ها حاکی از عادم تاوازب    اندازه به هویت ملی و ابعاد آب توعه سده است. یارته
 باسد. ها از حیث توعه به هویت ملی می گذار  در نام
 
 .هویت، هویت ملی، ملت تاریخی، ملت سیاسی، سر  تر اب :ها واژه كليد

                                                        
 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی *

 نویسنده مسئولشناسی دانشگاه اصفهان،  ارشد جامعه آموخته کارشناسی دانش **

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1315، 1سمارۀ ، مفدههسال 

 55 

 هلأه و بيان مسقدمم
ای به بلندای تاریخ بشریت دارد؛ زیرا انسان از همان آغاز به دنبال شناخت  هویت سابقه

خود و در پی پاسخگویی به این سؤال بوده است که من کیستم و چیستم. بهه عبهارتی،   
ترین نیاز معنوی انسان را در خود نهفته دارد. ضروری  ترین و بنیادی این پرسش ابتدایی

عنوان اعضای مؤثر، کیستی خود را مشخص کنهیم،   ر جامعه بهاست ما برای مشارکت د
طورکه ما باید معنها و تفسهیری از افهراد، اشهیا و ثهوادن جههان        به این معنی که همان

)وندر زندن به نقل اطرافمان داشته باشیم، باید از خودمان نیز معنا و تفسیری داشته باشیم 
خودمهان و دیگهران کهه باعها تهداو        این شناخت و تصور از (71: 1191از ثقیقتیان، 

شود، هویت نا  دارد و بدون آن زنهدگی اجتمهاعی ممکهن نیسهت      زندگی اجتماعی می
 .(59: 1191زاده،  )قربانعلی

یعنهی   Idenاسهت کهه از    Identitasهویت در فرهنگ اکسفورد مشتق از ریشه التین 
عنای آن بیانگر تشهابه  تشابه و یکسان گرفته شده است و دو معنای اصلی دارد: اولین م

مطلق است. معنای دو  آن به مفهو  تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تهداو  را  
طور همزمهان دو نسهبت    گیرد. بر همین اساس جنکیز اعتقاد دارد که هویت به فرض می

سازد، از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت  محتمل میان افراد یا اشیا برقرار می
هویت انواع، سهطو  و سلسهله مراتهخ مختلفهی دارد امها در یهک        (5: 1131، )جنکینهز 

توان دو نوع هویت را از یکدیگر متمهایز کهرد. اول هویهت فهردی،      بندی کلی می دسته
فرد او،  ها و خصوصیات یگانه و منحصربه یعنی همان چیزی که فرد را به واسطه ویژگی

کنهد و دو  هویهت    دیگهران متمهایز مهی   دهد و در عین ثهال از   مورد شناسایی قرار می
جمعی است که عبارتست از تعلق خاطر تعدادی از افراد به امهور مشهترب بها عنهوانی     

شود  گیری یک واثد جمعی می خاص. چنین تعلقی موجخ اثساس همبستگی و شکل
یکی از بزرگترین  (1: 1131)توسلی و قاسمی، شود  که با عنوان ما از ماهای دیگر جدا می

تهوان گفهت هویهت     های اجتماعی که فرد بدان تعلق دارد ملت است. بنابراین می گروه
که نیاز به  (196: 1179)ثاجیانی، های هویت جمعی است  ترین بخش ملی یکی از جامع

ههای انکارناپهریر، در    آن و اثساس تعلق و وفاداری و گرایش به سمت آن از ضرورت
 ای است. هر جامعه

شناختی، هویت ملی به این لحاظ اهمیت دارد کهه یکهی از عوامهل     از دیدگاه جامعه
 .(9: 1135)ثجازی، شود  مهم انسجا  اجتماعی و سازگاری ملی در جامعه تلقی می
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با توجه به وضعیت ایران در ثال ثاضر و مسایلی که در سطح داخلهی و خهارجی   
مل ایجاد وفاق در جامعه یعنهی  ترین عا مطر  است، تحلیل وضعیت هویت ملی و مهم

های هویت ملی ثایز اهمیت فراوانی است. هویهت ملهی ماننهد ههر نهوع       تقویت بنیان
دههد. بهه    های خویش ادامه ثیهات مهی   هویت در سطو  دیگر، از طریق بازتولید مؤلفه

طورکه اسمیت اعتقهاد دارد، هویهت ملهی بازتولیهد و بهاز تفسهیر دایمهی         عبارتی همان
هایی هستند کهه   یکی از ابزارهای باز تولید هویت، نا  (11: 1131اسمیت، )هاست  ارزش

 محملی برای انعکاس هرگونه هویت است.
ای از کلمات است که هویهت خاصهی را در تمهامیتش نشهان      نا ، کلمه یا مجموعه

 شهناخت  یابی گروهی، تمایزبخشی، ها شاخصی برای هویت نا  (97: 1131)مهرابی، دهد می
های اجتماعی، تحوالت فرهنگی )ارزشی و اعتقادی(، شهناخت   ها و گسست بندی گروه
 .(1: 1191)نظری، اند های بالفعل و روندهای مختلف درون فرهنگ و جامعه فرهنگ خرده

های یک شهر، خصوصاً پایتخت هویتی اسمی دارند که ایهن اسهامی    معابر و خیابان
ها نشان دهندة میزان توجهه   گراری ن نا تواند نمادهایی از هویت ملی باشد. عموماً ای می

گیهرد. خصوصهاً در    به هویت ملی است که از سویِ تفکر ثاکم بر جامعه صهورت مهی  
 پایتخت هر کشور که نماد سیاسی هر کشور است.

که در بین  رغم این تحلیل مفهو  هویت ملی، مستلز  در نظر گرفتن ابعاد آن است. به
های هویت ملی، نقاط مشهترب زیهادی وجهود دارد،     فهاندیشمندان در مورد ابعاد و مؤل

لکن توافق جامعی دربارة ابعاد ثابت آن وجود ندارد، و هر یک از اندیشمندان براسهاسِ  
اند. به طور مثهال ابوالحسهنی پهنع بعهد       هدف خود، ابعادی را برای خود در نظر گرفته

ابعاد هویت ملهی در نظهر    عنوان ای، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی را به جامعه
 .(1: 1137)ابوالحسنی، گرفته است 

عنهوان   نیا و همکارانش، سرزمین، زبهان، تهاریخ، دیهن، نمهاد و فرهنهگ را بهه       لقمان
. عبهداللهی در فراتحلیهل   (12: 1191نیا و دیگران، )لقماناند  های اصلی در نظر گرفته مؤلفه

کند و ابعاد تاریخی،  پژوهش انجا  گرفته در خصوص هویت ملی اشاره می 51خود بر 
عنوان ابعاد مهورد اسهتفادة غالهخ پژوهشهگران      فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی را به

گونهه معرفهی    . توسلی عنصر هویت ملی را ایهن (1: 1139)عبهداللهی،  معرفی کرده است 
سرزمینِ بعد جغرافیایی، گرشته تهاریخی، فرهنهگ مشهترب، زبهان و دیهن       کرده است:

 .(15: 1171)توسلی، مشترب 
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در این پژوهش به مقتضای مسأله تحقیق، هویت ملی در چهار بعد تاریخی، سیاسی، 
دینی و فرهنگی در نظر گرفته شده است. این ابعاد چهارگانهه قالهخ مناسهبی را بهرای     

توان گفت اسامی  آورد. بنابراین می های جامعه آماری فراهم می بندی و تحلیل داده دسته
تواند بازنمودی از هویت ملی باشد. با بررسی کلی صورت گرفته درخصوص  معابر می

بنهدی کهرد کهه     نمهاد دسهته   5تهوان در   اسامی معابر مشخص شد که این اسامی را مهی 
ملی و رویدادهای ملی با ایهن   های عبارتنداز: اسامی مشاهیر ملی، مفاهیم ملی، نا  مکان

 هایِ مختصر: تعریف
ههای سیاسهی،    هایی هسهتند کهه در زمینهه    اشخاص ثقیقی یا اسطوره مشاهیر ملي:

 اند. فرهنگی، دینی و تاریخی تأثیری مثبت داشته
 های مثبت سیاسی، دینی، تاریخی و فرهنگی باشند. که ثاوی ارزش اسامی مفاهیم ملي:
 های داخلی و یا اسامی کشورهای خارجیِ دوست است. اسامی مکان اسم مکان:

 منظور وقایع تأثیرگرار از ثیا سیاسی، تاریخی، دینی و فرهنگی است. رويدادها ملي:
 های مورد نظر این تحقیق در خصوص ابعاد هویت ملی نیز به شر  زیر است: تعریف

یهک   یعنی افرادی که در داخل یهک سهاختار سیاسهی و مرزههای     بعد سیاسي: -4
)ابوالحسنی، کنند از لحاظ روانی هم خود را اعضای یک سیستم بدانند  کشور زندگی می

توانهد بازنمهایی شهود، اول نها       . بعد سیاسی در چهار نوع نماد و مؤلفهه مهی  (1: 1137
مشاهیر شامل اسامی شهدای جنگ و انقالب اسالمی، مشاهیر خارجی همسو بها ایهران   

های داخلی و اسامی کشورهای خارجی همسو  مکان )فراسرزمینی شخص(، دو  اسامی
 با ایران )فراسرزمینی مکان(. سو  مفاهیم سیاسی و چهار  رویدادهای سیاسی.

عبهارت اسهت از آگهاهی مشهترب افهراد یهک جامعهه از گرشهته          بعد تاريخي: -9
پنداری که مانع  تاریخی، اثساس دلبستگی به آن و اثساس هویت تاریخی و هم تاریخ

. بعهد تهاریخی در ایهن    (1: 1137)ابوالحسهنی،  شود  اش می دن یک نسل از تاریخجدا ش
تحقیق، شامل مفاهیم تاریخی، مشاهیر تاریخی )تاریخ باستان، قبل از معاصر یعنی قبهل  

 شود. های تاریخی و رویدادهای تاریخی می مشروطه و معاصر(، مکان
بندی و وفاداری بهه   برخورداری از دین و تعالیم مرهبی مشترب، پای بعد ديني: -9

دهی به هویت  های مرهبی فراگیر در فرایند شکل آن و اعتقاد و تمایل به مناسک و آیین
ملی بسیار مؤثر است. بعد دینی در این تحقیق شهامل اسهامی مشهاهیر )اسهامی امامهان      

تاریخی(، مفاهیم دینهی، رویهدادهای    معصو )ع(، بزرگان صدر اسال  و بزرگان مرهبی
 های دینی است. دینی و مکان
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پیوند میان فرهنگ و هویت چنان عمیق است که اغلخ هویهت را   بعد فرهنگي: -1
)کاظمی و شاه اند  دانند و برای فرهنگ نقش مستقلی در هویت قایل ای فرهنگی می پدیده
اهیم فرهنگهی، رویهدادهای   . بعد فرهنگی در ایهن تحقیهق شهامل مفه    (115: 1192قلعه، 

 های فرهنگی است. فرهنگی، مشاهیر فرهنگی و مکان
 

 سؤاالت تحقيق
میزان معابر اصلی در شهر تهران که اسامی آنها دارای بار هویتی هستند نسبت به کل  -1

 معابر اصلی شهر تهران چقدر است؟
ابعاد آن توجه گراری معابر اصلی شهر تهران تا چه میزان به هویت ملی و  در نا  -2

 شده است؟
گراری معابر اصلی شهر تهران تا چه میزان از انواع نمادهای ملی )مفاهیم،  در نا  -1

 ها و رویدادهای ملی( استفاده شده است؟ مشاهیر، مکان
 گراری معابر اصلی شهر تهران به کدا  نوع مشاهیر توجه بیشتری شده است؟ در نا  -5
 شهر تهران به کدا  نوع مفاهیم توجه بیشتری شده است؟گراری معابر اصلی  در نا  -5
 است؟ گراری معابر اصلی شهر تهران به کدا  نوع رویدادها توجه بیشتری شده درنا  -6
 ها توجه بیشتری شده است؟ گراری معابر اصلی شهر تهران به کدا  نوع مکان در نا  -7
 

 چهارچوب نظری و مفهومی
 الف( رویكردهای نظری هویت

عرصه نظری بسیاری از اندیشمندان هویت را پدیده سیاسی و اجتماعی مولود عصر  در
عنوان یک مفهو  علمی از نیمه دو  قرن بیستم گسترش یافته است.  دانند که به جدید می

رغم این گرایش مسلط، دیدگاه دیگری معتقد است این مفهو  در جامعه بشری سابقه  به
های مختلفی نسبت به آن تبیین شهده   رویکردها و نگرشای دارد و در گرر زمان  دیرینه
 .(9: 1131)تاجیک، است 

های دیگران، عمومیت میابهد   هویت نزد مید به معنی خود است که تحت تأثیر تلقی
. از نظر گیدنز هویت به درب و تلقی مهرد   (113: 1133)ثاجیانی، کند  و با آن تغییر می

شهود. ایهن    رایشان معنهادار اسهت مربهوط مهی    که چه کسی هستند و چه چیزی ب از این
گیرد که بر سایر منابع معنهایی اولویهت    ها در پیوند با خصوصیات معینی شکل می تلقی
. به عقیده کاستلز هویت فرایند معناسازی براساس یک ویژگهی  (55: 1136)گیدنز، دارد 
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. (36: 1133، )ثاجیانیهای فرهنگی به هم پیوسته است  ای از ویژگی فرهنگی یا مجموعه
های مکتخ کنش متقابل، معتقد است هویت اجتماعی، برقراری  جنکیز تحت تأثیر آموزه

ها و میان  های شباهت و تفاوت میان افراد، میان جماعت مند نسبت و متمایز ساختن نظا 
. هویت اجتماعی از دیدگاه تاچفل بخشهی  (21: 1137)گودرزی، هاست  افراد و جماعت
های اجتماعی  ز خود است که از آگاهی او نسبت به عضویت در گروهاز برداشت فرد ا

شهدن،   پهردازان جههانی   . رابرتسهون از نظریهه  (15: 1131محمدی،  )گلگیرد  سرچشمه می
تهوان بهه شهکلی از مقاومهت در برابهر       وجهوی هویهت را مهی    معتقد است کهه جسهت  

دارد تا  امع را وامیشدن دانست. به عبارتی فشرده شدن زمان و مکان است که جو جهانی
انداز، دیگر اعال   هویت خود را برای مقاصد داخلی و خارجی بیان دارند. در این چشم

 .(95: 1133)ثاجیانی، شدن است  هویت جزیی از اصل فرایند جهانی
توان به دو گروه کالسیک و  رویکردهای نظری هویت را می (1132)از نظر تاجیک 

 بندی کرد: جدید تقسیم
 رویكردهای كالسيک:الف( 

یافتگی هویت داشته و محهور ثیهاتی بحها     که اعتقاد به تعیین رویكردهای گوهرگرا: -1
 اند. شکل گرفته« خودی و بیگانه»دانستند، که بر بنیان  هویت را تقابل اضداد می

تأکید اصلی بهر آن اسهت کهه ماهیهت خهود،       گرایی اجتماعی: رویكردهای برساخت -2
 یابد. گیرد و معنامی اریخ است و در ظرف مکان و زمان خاصی شکل میساخته و پرداخته ت

گرایی قهرار   ها که در میان گوهرگرایی و سازه این دسته از نظریه رویكردهای ميانه: -3
گیرند، بر این اعتقادند که اثساس هویت یک مقوله ثهدوثی و شهدنی اسهت و نهه      می

ابل تکوینی( و یا محولی )در مقابهل  قدیمی و ذاتی. لکن هویت یک جنبه تکونی )در مق
 محققی( نیز دارد.

 ب( رویكردهای جدید
اند که هویت امری تاریخی و محتمل و محصول زمهان و   ها بر آن این دسته از نظریه

 .(71: 1133)ثاجیانی، گیرند  های روان و متغیر شکل می تصادف بوده و در بستر گفتمان
 

 مفهوم هویت ملی و ملت
به نظر اسمیت هویت ملی عبهارت اسهت از بازتولیهد و بهاز تفسهیر دایمهی الگوهها و        

ها را تشکیل  هایی که میران متمایز ملت ها و سنت ها، اسطوره ها، نمادها و خاطره ارزش
پریر  اش امکان دهند و تشخیص هویت افراد با آن الگو و میران و با عناصر فرهنگی می
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کنهیم.   ر معتقد است وقتی دربارة هویت ملی صحبت مهی . میل(11: 1131)اسمیت، است 
عمهران و   )صالحیها چه هستند داشته باشیم  که ملت ابتدا باید تصور روشنی در مورد این

؛ زیرا هویت ملی نوعی هویت جمعی در سطح گروهی اجتمهاعی  (11: 1136شکیباییان، 
فههو  اساسهی در هویهت    . در اندیشه تامپسون، م(1: 1137)ابوالحسنی، به نا  ملت است 

خواهند بخشی از ملت  ملی، اثساس تعلق به یک ملت است. در واقع مرد  همواره می
. به نظهر وی ملهت،   (16: 1133)ثاجیانی، خودشان باشند و بدان وسیله شناسایی شوند 

اجتماعی از افراد است که اعضای آن به وسیله اشتراکات تاریخی در سرزمین و فرهنگ 
 . در(9: 1139)قالیبهاف،  اند  ها کنار هم گرد آمده تفاوت خود با دبگر ملت و با آگاهی از

توان به دست آورد )کهه بها رویکردههای     تعریف کلی ملت، دو نوع رویکرد مهم را می
ارتباط نیست(. رویکردی که در آن ملت بهه مفههو  فرهنگهی تهاریخی      نظری هویت بی

یر، نمهاد و وقهایع تهاریخی و میهران     های سرزمین تاریخی، اساط است که دارای مؤلفه
فرهنگی دارای اهمیت بیشتری هستند. دو  رویکردی کهه کهه در آن تعریهف ملهت بهه      
مفهو  سیاسی است که سرزمین فعلی و یکپارچگی سیاسهی و اجتمهاعی کنهونی دارای    

 .(1: 1137)ابوالحسنی، اهمیت است 
گیهرد. بهه نظهر کاسهتلز      در این پژوهش تعریف کاستلز از هویت مبنای کار قرار می

ههای   ای از ویژگهی  هویت، فرایند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یها مجموعهه  
های فرهنگی،  فرهنگی به هم پیوسته است. یکی از عوامل معناساز هویت و نماد ویژگی

شهود. افهراد جامعهه بهه طهور       گراری معابر از آن استفاده می ای هستند که در نا  اسامی
امل ذهنی با این اسامی قرار گرفته و هویت جمعی خهود را بهه وسهیله آن    مستمر در تع

 گرایی اجتمهاعی  چنین رویکردهای گوهرگرایی و برساخت کنند. هم بازیابی و باز تعریف می
تواند در مورد هویت ملی در ایران صادق باشد. رویکرد گوهرگرایی به این خاطر که  می

گرایی به این علت که  گ است و رویکرد برساختملت ایران، ملتی دارای تاریخ و فرهن
طور مستمر در ثال بازتولید و بازتفسهیر قهرار دارنهد. در     ها و میران فرهنگی به ارزش

 نتیجه هویت ملی در این پژوهش براساس رویکرد نظری کالسیک میانه )که اشهتراب میهان  
هویت ایرانی  گرایی است( تحلیل خواهد شد. ضمناً دو رویکرد گوهرگرایی و برساخت

 های اصلی و فرعی است. شود که دارای الیه ای در نظر گرفته می صورت ساختار الیه به
براساس مطالخ ذکر شده در چهارچوب نظری، مدل نظری این پژوهش را به شکل 

 توان در نظر گرفت: زیر می
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 مدل نظری تحقیق

 
 پيشينه تحقيق
در خصوص هویت ملهی و عوامهل مهرتبط بها آن صهورت      های فراوانی  گرچه پژوهش

گراری معابر را با هویت ملی بهه   گونه پژوهشی که  رابطه بین نا  گرفته است؛ لکن هیچ
طور مستقل مورد بررسی قرار داده باشد، صورت نگرفته است. البته در برخی تحقیقات 

د اشاره قرار گرفتهه  ها در تقویت هویت ملی به طور غیرمستقیم مور اهمیت اسامی و نا 
 توان به موارد زیر اشاره نمود: است. از جمله این تحقیقات می

ههای شههر    گراری خیابان گفتمان نا »ای با عنوان  در مقاله (1133)مرجان بدیعی  -1
، این فرایند را در ارتباط با تغییهر شهکل قهدرت سیاسهی     «تهران پس از انقالب اسالمی

آن مهورد بررسهی قهرار داده اسهت. در ایهن پهژوهش        کشور در زمان انقالب و پس از
عنوان تبلوری از ثافظه تهاریخی و عهاملی در جههت     ها به اهمیت هویت اسمی خیابان

 همبستگی ملی مورد تأیید و بررسی قرار گرفته است.
ها در ایران پهس از   نمادها و آیین»در تحقیقی با عنوان  (1137)زاد  علی مرشدی -2

های  ها از نا  های استفاده شده برای خیابان در نا « در همبستگی ملی انقالب و نقش آنها
کند، گرچه تکرار و  عنوان نمادهای همبستگی یاد می شهدای جنگ و انقالب اسالمی به

 انجامد. یکنواختی آنها به نوعی ضدتبلیغ می

 هويت ملي
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در تحقیقهی بها عنهوان     (1139)محمدباقر قالیباف و به همراه محمدهادی پوینده  -1
های هویت ملی با رویکرد جغرافیهایی،   ضمن تبیین مؤلفه« تبیین جغرافیای هویت ملی»

تأثیر اسامی جغرافیایی را در تشکیل هویهت ملهی و ایجهاد چههارچوب مناسهخ بهرای       
 دهد. یکپارچگی و وثدت ملی مورد تأیید و بررسی قرار می

 
 روش تحقيق

روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا و نوع پهژوهش، توصهیفی اسهت. در    
کوشد تا از طریق مطالعه پیا  مکتوب یها شهفاهی، بهه     روش تحلیل محتوا پژوهشگر می

)درانهی،  هایِ تحقیق خهود را بررسهی کنهد     هایی دست یابد تا به کمک آنها، فرضیه داده
های جیبی شهر تهران تهیه شده  ژوهش، نقشه راه. متن مورد بررسی در این پ(17: 1175

است که توسط مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسهی بهه چها      1191در سال 
رسیده است. نمونه تحقیق شامل اسامی معابر اصلی شهر تهران بوده است کهه در روی  
نقشه به رنگ زرد مشخص شده است. واثد تحلیل نیهز سهه نهوع معبهر اصهلی شهامل       

 دان،خیابان و بزرگراه است.می
 

 های تحقيق یافته
میزان معابری که اسامی آنها بار هویتی دارند، نسبت بهه کهل معهابر چقهدر      سؤال اول:

 است؟
 : میزان معابر دارای بار هويتي نسبت به کل معابر اصلي4جدول شمارۀ 

 خيابان ميدان بزرگراه جمع یا ميانگين
 نوع معابر

 تعداد

 معابر اصلي هويتي 922 29 19 299

 کل معابراصلي 299 429 25 269

 درصد 21% 21% 21% 21%

درصد از معابر اصلی شهر  71دهد در مجموع  های جدول شمارة یک نشان می یافته
کنند. این نسبت بهرای   تهران اسامی دارند که به نوعی هویت ملی ایرانی را بازنمایی می

توان گفهت   درصد است. بنابراین می 55برای میادین درصد و  75ها  ها و بزرگراه خیابان
هها توجهه کمتهری بهه      ها و بزرگراه گراری میادین شهر تهران نسبت به خیابان که در نا 

 های هویت ملی شده است. مؤلفه
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گراری معابر اصلی شهر تهران تا چه اندازه به هویت ملی و ابعهاد   در نا  سؤال دوم:
 آن توجه شده است؟

 
 گذاری معابر اصلي شهر تهران : میزان توجه به ابعاد هويت ملي در نام9شمارۀ جدول 

 بعد سياسی بعد دینی بعد فرهنگی بعد تاریخی جمع
 بعد هویت ملی

 تعداد و درصد

 معابر با بار هويتي 992 22 92 61 299

 درصد از کل معابر 2/66% 6/45% 2/6% 9/44% 411%
  

مهورد از معهابر اصهلی     512دهد که در مجمهوع   می نشان 2های جدول شمارة  یافته
د. از ایهن  نه کن های هویت ملی را بازنمایی می شهر تهران اسامی دارند که به نوعی مؤلفه

درصد بعد فرهنگهی و   7درصد بعد دینی،  19درصد مربوط به بعد سیاسی و  66مقدار 
  کهل  شهود دو سهو   کهه مالثظهه مهی    در صد مربط بهه بعهد تهاریخی اسهت. چنهان      11
 ها در بعد سیاسی خالصه شده است. گراری نا 

گراری معابر اصلی شهر تهران به کدا  یهک از نمادههای هویهت      در نا سؤال سوم: 
 ها و رویدادهای ملی( توجه بیشتری شده است؟ ملی )مفاهیم، مشاهیر، مکان

 
 شهر تهرانگذاری معابر اصلي  : میزان توجه به نمادهای هويت ملي در نام 9جدول شمارۀ 

 مشاهير مفاهيم مكان ها رویدادها جمع
 بعد هویت ملی

 نوع نماد

 تعداد 929 21 12 44 292

 درصد از معابر اصلي 21% 2/42% 5/5% 9% 21%

 
دهد که از نمادهای تعریف شده هویت ملهی در   نشان می 1های جدول شمارة  یافته

گراری معابر اصلی شهر تهران استفاده شهده اسهت.    این تحقیق، به این صورت برای نا 
درصد از کل معابر اصلی دارای بعد هویت ملی  71مورد به نا  مشاهیر که برابر با  172

درصهد(   9مورد ) 57درصد( به مفاهیم ملی،  13) مورد 95است، اختصاص یافته است. 
درصد( به رویدادها و وقایع ملی. بنابراین در امر  2مورد ) 11های ملی و  به اسامی مکان

ها  گراری مکان نا البته ها و مشاهیر استفاده شده است.  گراری بیشتر از نا  شخصیت نا 
ههران مرسهو  بهوده اسهت     به نا  اشخاص متهوفی یها غیرمتهوفی، از عههد قاجهار در ت     

 .(57: 1171یزدی،  لیپاپ)
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ها  گراری معابر اصلی شهر تهران به کدا  نوع از اسامی شخصیت در نا  سؤال چهارم:
 توجه بیشتری شده است؟

 
 گذاری معابر اصلي شهر تهران ها در نام : میزان توجه به مشاهیر و شخصیت1جدول شمارۀ 

 جمع
مشاهير 

 فرهنگی
 مشاهير دینی مشاهير تاریخی

 مشاهير

 سياسی

 ابعاد هویت ملی

 نوع نماد

112 
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 شخصیت

 تعداد 21 5 22 42 49 1 2 5 96

 جمع 925 52 99 96 112

 درصد از کل معابر اصلي 9/69% 5/91% 6/2% 5/5% 411
 

مهورد از معهابر اصهلی     517دهد که در مجمهوع   نشان می 5های جدول شمارة  یافته
 گرار شده است. ها نا  شهر تهران به نا  مشاهیر و شخصیت

% از معابر با هویهت ملهی اسهت. از    76اصلی و % کل معابر 51این تعداد در برابر با 
های سیاسی اسهت، کهه شهامل     درصد اسامی شخصیت 61مورد برابر با  253این تعداد 

ههای   مهورد مربهوط بهه شخصهیت     3مورد نا  شهدای انقالب و جنگ تحمیلهی و   251
 سیاسی خارجی است.

مورد مربوط  57کند که  درصد( نیز بعد دینی هویت ملی را بازنمایی می 21نا  ) 35
مهورد مربهوط بهه    11مورد مربوط به بزرگان مرهبی تاریخی و  15به نا  معصومین)ع(، 

بزرگان مرهبی صدر اسال  است. تعداد اسامی که بعد تاریخی هویت ملی را بازنمهایی  
ههای تهاریخ    مورد مربوط به شخصهیت  13درصد( است که  6مورد )ثدود  21کند،  می

مورد مربوط به تاریخ قبل معاصر )از اول اسال  تها قاجاریهه(    5معاصر )قاجار و بعد(، 
ای نشهده اسهت.    های تاریخ باستان ههیچ اسهتفاده   است و از اسامی مربوط به شخصیت

درصد( است که بزرگان، شهعرا و   9مورد )ثدود  16اسامی مربوط به بعد فرهنگی نیز 
های جهدول فهوق    دادهشود.  های علمی، فرهنگی و تاریخی ایران را شامل می شخصیت

ها بهرای   ثکایت از عد  توازن در توجه به ابعاد هویت ملی در استفاده از نا  شخصیت
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که ثدود دو سو  از اسامی تنها به مشهاهیر و   طوری گراری معابر شهر تهران دارد، به نا 
 های سیاسی اختصاص یافته است. شخصیت

ی و دینی مورد استفاده قرار هایی که در سه بعد تاریخی، فرهنگ کل اسامی شخصیت
درصهد اسهت. در    61درصد و اسامی مربوط به بعد سیاسی به تنهایی  17گرفته، ثدود 

ها ملت سیاسی بیشتر از ملت تاریخی مورد توجه  گراری توان گفت در این نا  نتیجه می
 بوده است.

ملهی   گراری معابر اصلی شهر تهران به کدا  نوع مفهاهیم هویهت   در نا  سؤال پنجم:
 توجه بیشتری شده است؟

 
 گذاری معابر اصلي شهر تهران : میزان توجه به مفاهیم هويت ملي در نام2جدول شمارۀ 

 جمع
مفاهيم 
 فرهنگی

مفاهيم 
 تاریخی

مفاهيم 
 دینی

مفاهيم 
 سياسی

 ابعاد هویت ملی

 تعداد و درصد

 تعداد 29 11 1 4 21

 درصد از کل معابر اصلي 9/26% 2/19% 1% 4% 411
 

درصد کهل   12مورد ) 95گراری  دهد که در مجموع در نا  نشان می 5جدول شمارة 
معابر دارای بار هویت ملی( از معابر اصلی شهر تهران از مفاهیمی استفاده شده است که 

درصد مربوط بهه   56مورد برابر با  51کند. از این تعداد  ابعاد هویت ملی را بازنمایی می
درصد( مربوط به بعد دینی )مانند  52مورد ) 51ل و انقالب(، بعد سیاسی )مانند استقال

عدالت و بهشت( و یک مورد نیز مربوط به بعد فرهنگی است )مانند اردیبهشت( ولهی  
 از مفاهیم تاریخی استفاده نشده است.

گراری معابر اصلی شهر تهران به کدا  نوع از رویهدادها و وقهایع    در نا  سؤال ششم:
 است؟توجه بیشتری شده 

 
 گذاری معابر اصلي شهر تهران : میزان توجه به رويدادهای ملي در نام6جدول شمارۀ 

 سياسی دینی تاریخی فرهنگی جمع
 ابعاد هویت ملی

 نوع نماد

44 

رويدادهای 
 فرهنگي

رويدادهای 
 تاريخي

رويدادهای 
 ديني

رويدادهای 
 وقايع و رويدادها انقالبي

1 1 9 5 

42% 1 1 112/1% 4% 
 درصد از معابر هويتي

41% 1 1 111/1% 4% 
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عدد از معابر اصلی شهر تههران   11دهد که در مجموع  جدول شمارة شش نشان می
مهورد   3کنند. از این تعهداد   ای هستند که وقایع و رویدادهای ملی را بازنمایی می اسامی

دینهی اسهت.   مورد مربوط به رویهدادهای   1مربوط به وقایع سیاسی )دوران انقالب( و 
توان گفت که  اند. در نتیجه می ابعاد تاریخی و فرهنگی هیچ سهمی در این اسامی نداشته

در استفاده از اسامی مربوط به رویدادهای ملی به ابعاد هویت ملی )غیر از بعهد دینهی(   
 به طور متعادلی توجه نشده است.

ها توجه  از اسامی مکانگراری معابر اصلی شهر تهران به کدا  نوع  در نا  سؤال هفتم:
 بیشتری شده است؟

 
 گذاری معابر اصلي شهر تهران های ملي در نام : میزان توجه به مکان2جدول شمارۀ 

 سياسی دینی تاریخی فرهنگی جمع
 بعد هویت ملی

 نوع نماد

22 1 92 9 

 مکان فراسرزمیني های داخلي مکان
 های ملي مکان

9 41 

 جمع 46
 

درصهد   7مهورد )  55گهراری   دهد که در مجموع برای نها   نشان می 7جدول شمارة 
کنهد.   هایی استفاده شده است که هویت ملی را بازنمایی می ازکل معابر(، از اسامی مکان

مورد آن مربوط به  15مورد مربوط به بعد سیاسی هویت ملی است که  16از این تعداد 
یاسی دوستانه با کشور ایهران دارنهد   هایی )کشورها و شهرهایی( است که رابطه س مکان

های داخلهی اسهت کهه جنبهه سیاسهی پیهدا        مورد مربوط به مکان 2)مانند فلسطین(. و 
اند )مانند خلیع فارس(. در بعد دینی نیز تنها از نا  دو مکان اسهتفاده شهده اسهت     کرده

مربوط به مکان استفاده شده است که به نوعی  17)مانند مداین(. در بعد تاریخی از نا  
ایران یا بخشی و شهری از آن است که محملی برای تکوین هویهت ملهی بهوده اسهت     

گهراری   )مانند آذربایجان، جیحون و سبالن(. در نتیجه در استفاده از نماد مکان برای نا 
معابر اصلی شهر تهران، به بعد تاریخی و بعد از آن به بعد سیاسی بیشهتر توجهه شهده    

 توجهی و به بعد فرهنگی هیچ توجهی نشده است. کم است، لکن به بعد دینی
 

 گيری خالصه و نتيجه
تهوان   ها، ثاوی معانی خهاص خهود بهوده و مهی     نا  فضاهای شهری نیز مانند نا  انسان
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های فرهنگی هر سرزمین، تعلق آنها به اقوا  و  ها، ریشه ها مانند خیابان براساس نا  مکان
ها  چنین اسامی خیابان . هم(223: 1136)جونز و دیگران، های پیشین را بررسی کرد  تاریخ

تواند نشان دهندة قدرت سیاسی یک گروه، یا یک ایهدوولویی باشهد. ایهن عناصهر،      می
یعنی میران فرهنگی، تاریخی و ثکومت سیاسی عناصری هستند که چیستی و کیسهتی  

ی افهراد جامعهه از   کند. از آنجا که آگاه یا به عبارتی هویت ملی یک ملت را معرفی می
گیری اثساس تعلق افراد به کشور و ملت خود اسهت، معرفهی    هویت ملی، شرط شکل

تواند باعا وثدت و انسجا  ملی، که از کارکردهای هویهت ملهی اسهت،     جامع آن می
 گراری اماکن و معابر در یک جامعه باید به این موضوع توجه داشت. رو در نا  بشود. از این

جه به این مطلخ، به بررسی این موضهوع پرداختهه اسهت کهه در     این پژوهش با تو
ههای هویهت ملهی توجهه شهده       گراری معابر اصلی شهر تهران تا چه میزان به مؤلفه نا 

دهد که در این رابطه به شکل متوازنی به ابعاد هویت  است. نتایع تحلیل محتوا نشان می
درصد( شهر تهران دارای  71ملی توجه نشده است. گرچه ثدود دو سو  معابر اصلی )
کنند؛ لکن سهم بعد سیاسهی   اسامی هستند که به نوعی ابعاد هویت ملی را بازنمایی می

درصهد   67مهورد،   512که از  طوری  بسیار بیشتر از بقیه ابعاد هویت ملی بوده است. به 
 در صد به بعد تاریخی و 11درصد به بعد دینی،  19اسامی معابر اصلی به بعد سیاسی، 

 در صد به بعد فرهنگی اختصاص یافته است. 7
 71مورد به نا  مشهاهیر کهه برابهر بها      172از نمادهای تعریف شده هویت ملی نیز 

 95چنهین   ههم درصد از کل معابر اصلی بعد هویت ملی دارند، اختصاص یافتهه اسهت.   
 11ههای ملهی و    درصد( به اسامی مکهان  9مورد ) 57درصد( به مفاهیم ملی،  13مورد )
 درصد( به رویدادها و وقایع ملی اختصاص یافته است. 2مورد )

هها   مورد از معابر اصلی شههر تههران بهه نها  مشهاهیر و شخصهیت       517در مجموع 
 گراری شده است. نا 

% از معابر مرتبط با هویت ملی است. از 76% کل معابر اصلی و 51این تعداد برابر با 
های سیاسی اسهت. کهه شهامل     د اسامی شخصیتدرص 61مورد برابر با  253این تعداد 

ههای   مهورد مربهوط بهه شخصهیت     3مورد نا  شهدای انقالب و جنگ تحمیلهی و   251
 سیاسی خارجی است.

مورد مربوط  57کند که  درصد( نیز بعد دینی هویت ملی را بازنمایی می 21نا  ) 35
مورد مربهوط بهه   11مورد مربوط به بزرگان مرهبی تاریخی و  15به نا  معصومین)ع( و 
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ای کهه بعهد تهاریخی هویهت ملهی را       بزرگان مرهبی صدر اسال  است. تعهداد اسهامی  
های  مورد مربوط به شخصیت 13درصد( است که  6مورد )ثدود  21کند،  بازنمایی می

تها  5مورد مربوط به تاریخ قبهل معاصهر )از اول اسهال      5تاریخ معاصر )قاجار و بعد(، 
ای نشهده   های تاریخ باستان هیچ استفاده ی مربوط به شخصیتقاجاریه( است و از اسام

درصد( اسهت کهه بزرگهان،     9مورد )ثدود  16است. اسامی مربوط به بعد فرهنگی نیز 
های جدول  شود. داده های علمی، فرهنگی و تاریخی ایران را شامل می شعرا و شخصیت

هها   فاده از نا  شخصیتفوق ثکایت از عد  توازن در توجه به ابعاد هویت ملی در است
که ثهدود دو سهو  از اسهامی تنهها بهه       طوری گراری معابر شهر تهران دارد، به برای نا 

 های سیاسی اختصاص یافته است. مشاهیر و شخصیت
هایی که در سه بعد تاریخی، فرهنگی و دینهی مهورد    که کل اسامی شخصیت درثالی

تهوان گفهت در ایهن     نتیجهه مهی   درصهد بهوده اسهت. در    17استفاده قرار گرفته، ثدود 
 ها ملت سیاسی بیشتر از ملت تاریخی مورد توجه بوده است. گراری نا 

درصد کل معابر دارای بار هویت ملی( از معابر  12مورد ) 95گراری  چنین در نا  هم
کند.  اصلی شهر تهران از مفاهیمی استفاده شده است که ابعاد هویت ملی را بازنمایی می

درصهد مربهوط بهه بعهد سیاسهی )ماننهد اسهتقالل و         56مورد برابر با  51د از این تعدا
درصد( مربوط به بعد دینی )مانند عدالت و بهشت( و یک مورد  52مورد ) 51انقالب(، 

 نیز مربوط به بعد فرهنگی است )اردیبهشت(، ولی از مفاهیم تاریخی استفاده نشده است.
گراری معهابر اصهلی شههر تههران، در      نا  درباره توجه به رویدادها و وقایع ملی در

عدد از معابر اصلی شهر تهران اسامی دارند که وقایع و رویدادهای ملهی را   11مجموع 
 1مورد مربوط بهه وقهایع سیاسهی )دوران انقهالب( و      3کنند. از این تعداد  بازنمایی می

در ایهن  مورد مربوط به رویدادهای دینی است. ابعاد تاریخی و فرهنگهی ههیچ سههمی    
توان گفت که در استفاده از اسامی مربوط به رویهدادهای   اند. در نتیجه می اسامی نداشته

مورد  55ملی به ابعاد هویت ملی به طور متعادل توجه نشده است. از سویی در مجموع 
هایی استفاده شده است که هویت ملی را بازنمایی  درصد ازکل معابر( از اسامی مکان 7)

مهورد آن   15مورد مربوط به بعد سیاسی هویت ملی است کهه   16ن تعداد کند. از ای می
هایی )کشورها و شهرهایی( است که رابطه سیاسهی دوسهتانه بها کشهور      مربوط به مکان

های داخلی است که جنبه سیاسهی   مورد مربوط به مکان 2ایران دارند )مانند فلسطین(. 
نیز تنهها از نها  دو مکهان اسهتفاده شهده       اند )مانند خلیع فارس(. در بعد دینی پیدا کرده
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مکان استفاده شده اسهت کهه بهه نهوعی      17است. )مانند مداین(. در بعد تاریخی از نا  
مربوط به ایران یا بخشی و شهری از آن است که محملی برای تکوین هویت ملی بوده 

ن بهرای  است )مانند آذربایجان، جیحون و سبالن(. در نتیجهه در اسهتفاده از نمهاد مکها    
گراری معابر اصلی شهر تهران، به بعد تاریخی و بعد از آن بهه بعهد سیاسهی بیشهتر      نا 

 توجهی و به بعد فرهنگی هیچ توجهی نشده است.  توجه شده است، لکن به بعد دینی کم
توان گفت سهم نسبی انواع معابر از نظر داشتن اسامی دارای بار هویتی  چنین می  هم

هها دارای بهار    درصهد خیابهان   75هها و   درصد بزرگهراه  75که  یکسان نیست، به طوری
اسهت. بهه عبهارت دیگهر در      درصهد  55هویت ملی هستند، اما این نسبت برای میادین 

هویت ملهی کمتهر    ها به ها و بزرگراه گراری میادین اصلی شهر تهران نسبت به خیابان نا 
 توجه شده است.

گراری معهابر اصهلی شههر تههران، از نظهر       موارد ذکر شده درباره عد  توازن در نا 
 توان در دو محور اصلی زیر خالصه کرد: توجه به ابعاد هویت ملی را می

های سیاسی، دینی، تهاریخی و فرهنگهی کهه     الف( عد  توازن در توجه به شخصیت
ت؛ از بررسهی اسه  عامل اصلی عد  توازن در توجه به ابعاد هویت ملهی شهده؛ و قابهل    

ه بسیاری که در طول تاریخ در کشور ایران دارای نقش مهمی بهود های  اسامی شخصیت
 باید استفاده کرد.

ههها و  ب( عههد  تههوازن در اسههتفاده از انههواع نمادههها )مفههاهیم، رویههدادها، مکههان  
ها قابلیت  گراری معابر البته قابل توجیه است؛ زیرا اسامی شخصیت ها( در نا  شخصیت

طهور کهه قهبالً ذکهر شهد       ای معهابر دارد و همهان  هه  گراری بیشتری برای استفاده در نا 
گراری اماکن و معابر به نا  اشخاص متوفی یها غیرمتهوفی از دوره قاجهار در تههران      نا 

 مرسو  بوده است.
توان گفت در تعامل ذهنی که افراد جامعه در  های به دست آمده می در نتیجه با یافته

سازی و باز تفسیر الگوهای ملهی بهه طهور    شهر تهران با اسامی معابر دارند، فرایند معنا
گیرد. به عبارت دیگر مجموعه این اسامی قادر به اراوه صورت جامع  کامل صورت نمی

طورکه همه ابعاد هویت مد نظر قرار دهد، نیسهت. از   و کاملی از هویت ملی ایرانیان آن
ایداری و که هویت هم جنبه تکونی و هم جنبه تکوینی دارد، شرط پ سویی به علت این

تواننهد بهه    ها نمهی  تکوین این اسامی مقبولیت این نوع اسامی است. بنابراین این نوع نا 
های هویت ایرانی اضافه شود. ثتی در صورت تحقق این امر، بهه علهت    راثتی به الیه
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های هویت ملی، افراد جامعه شناخت ناقصی از هویت  غفلت از برخی از ابعاد و مؤلفه
 ملی خواهند داشت.
شود، ملهت   ها آشکار می گراری که مفهومی که از ملت در این نوع نا  نتیجه آخر این

تر از پیشینه تاریخی و فرهنگهی   به معنای سیاسی است که در آن یکپارچگی کنونی مهم
و ثتی دینی است. این امر گرچه در کوتاه مدت ممکن است مفید واقع شود، لکهن در  

یت ملی عمل خواهد کرد. لرا الز  است متصهدیان  درازمدت به بهای تقویت بحران هو
گراری معابر در پایتخت و هر جای از این سرزمین، با توجهه بهه اهمیهت همهه      امر نا 
 های هویت ملی، برنامه مدون و جامعی برای این موضوع در دست داشته باشند. مؤلفه
 
 
 
 
 
 منابع

 ( ؛ 1137ابوالحسنی، رثیم)«5، ش 13، دوره فصلنامه سیاست، «های هویت ملی با رویکرد پژوهشی مؤلفه ،
 .1-22صص 

 فصلنامه مطالعات ، «های هویت ملی تأثیر فوتبال بر مؤلفه»(؛ 1192اله ) کاظمی، مسعود، شاه قلعه، صفی اخوان
 .115-115، صص 21، ش 15، س فرهنگ ـ ارتباطات

 ترجمه منصور انصاری، تهران: تمدن ناسیونالیسم، نظريه، ايدئولوژی، تاريخ(؛ 1131آانتونی ) اسمیت، دی ،
 ایرانی.

 ( ؛ 1133بدیعی، مرجان)« فصـلنامه  ههای شههر تههران پهس از انقهالب اسهالمی،        گراری خیابهان  گفتمان نا
 .111-72، صص 1، ش 5س ، ژئوپلیتیک

 ها در تهران دیروز و امروز، ترجمه ابوالحسهن سهرو مقهد ،     ن وچه و خیاباگراری ک نا »(؛ 1171یزدی ) پاپلی
 .57-62، صص 11، ش 11، س فصلنامه تحقیقات جغرافیايي

 ( ؛ 1131تاجیک، محمدرضا)«گفتارهايي درباره هويت ملي در ايران، «ها ها و چالش هویت ایرانی، فرصت ،
 ه مطالعات ملی.داود میرمحمدی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی، مؤسس

 ( ؛ 1171توسلی، غالمعباس)«15، ص 5، ش 1، س مجله ايران فردا، «ملیت، مرهخ و آینده تمدن ایرانی، 
 بهمن و اسفند.

 ( ؛ 1131توسلی، غالمعباس؛ قاسمی، یارمحمد)«س ، نامه علوم اجتماعي، «شدن های جمعی و جهانی هویت
 .1-26، صص 25، ش 11

 ههای انجها  شهده دربهاره      کتاب درسی و هویت ملهی، فراتحلیهل مطالعهه   »(؛ 1139پور، فروزنده ) جعفرزاده
 .11-55 ، صص2، ش 52، دوره فصلنامه مطالعات ملي، «های درسی کتاب
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 ( ؛ 1131جنکینز، ریچارد)ترجمه تورج یاراثمدی، تهران: شیرازه.هويت اجتماعي ، 
 ( ؛ 1136جونز، مارتین و همکاران)فرد و رسول اکبری،  ، ترجمه زهرا پیشگاهیای بر جغرافیای سیاسي قدمهم

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 ( ؛ 1179ثاجیانی، ابراهیم)«فصـلنامه  ، «شناختی هویت ملهی در ایهران و طهر  چنهد فرضهیه      تحلیل جامعه

 .111-223، صص 5، ش 2،س  مطالعات ملي
 -------- (1133 ؛)تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.انيشناسي هويت اير جامعه ، 
 7، س ادبیات نامه کاوش، «گرایی مولوی گرایی فردوسی تا فراملی از ملی»(؛ 1135السادات ) ثجازی، بهجت ،

 .9-12، صص 12ش 
 ( ؛ 1191ثقیقتیان، منصور و همکاران)« آمهوزان مقطهع    هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانهش

 .71-32، ص 91، بهار 1، ش 22، س شناسي کاربردی فصلنامه جامعه، «متوسطه اصفهان
  ( ؛ 1175درانی، کمهال)تههران، انتشهارات   (درآمدی بر تجزيه و تحلیل محتوی )فن تعبیر و تفسیر نظارتي ،

 سازمان دانش مدیریت.
 ههای درسهی    بررسی میزان توجه به هویت ملی در کتهاب »(؛ 1136عمران، ابراهیم؛ شکیباییان، طناز ) صالحی

 .11-53، صص 1، ش 3، س 29، دوره فصلنامه مطالعات ملي، «دوره آموزش ابتدایی
 ( ،؛ 1139عبداللهی، محمد)« فصـلنامه علـوم   ، «ههای فارسهی موجهود    هویت ملی در ایران، فراتحلیل مقالهه

 .1-15، صص 51، ش تماعياج
 فصلنامه مطالعات ملي، «بنیادهای جغرافیایی هویت ملی»(؛ 1139هادی ) قالیباف، محمدباقر؛ پوینده، محمد ،.

 .1-25، صص 55، ش 12س 
 فصلنامه ، «هویت ملی در کتخ مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی»(؛ 1191زاده، مژده؛ هاشمی، ضیاء ) قربانعلی

 .59-71، صص 5، ش 15، س مطالعات ملي
 ( ؛ 1131کاستلز، مانوول)تهران: اتمدن ایرانی.شناختي هويت ملي در ايران با تأکید بر دوره صفويه جامعه ، 
 11-59، ص 11، ش فصلنامه مطالعات ملي، «شدن و بحران هویت جهانی»(؛ 1131محمدی، اثمد ) گل. 

 ( ؛ 1137گودرزی، ثسین)تههران:  در ايران، با تأکید بـر دورۀ صـفوی  شناختي هويت ملي  تکوين جامعه ،
 انتشارات تمدن ایرانی.

 ( ؛ 1137گیدنز، آنتونی)ترجمه ناصر موفقیان، تجدد و تشخص، جامعه و هويت شخصي در عصر جديد ،
 تهران: نی.

 -------- (1137 ؛)ترجمه ثسن چاووشیان، تهران: نی.شناسي جامعه ، 
 های هویت ملهی در   شناسایی مؤلفه»(؛ 1191نیا، مهدی؛ خامسان، اثمد؛ آیتی، محسن؛ خلیفه، مجتبی ) لقمان

 .12-56، صص 5، ش 11، س فصلنامه نوآوری آموزشي، «های درسی براساس نظریه داده بنیاد برنامه
 فصلنامه ، «ر همبستگی ملیها در ایران پس از انقالب و نقش آنها د نمادها و آیین»(؛ 1137زاد، علی ) مرشدی

 .5، سال نهم، ش 16ش ، مطالعات ملي
 ( ؛ 1131مهرابی، امیرثمزه)«ش فصلنامه علـوم اجتمـاعي  ، «بررسی فرایند تغییر نا  معابر و اماکن عمومی ،

 .97-111، صص 17
 ( ؛ 1191نظری، اشرف و همکاران)« فصـلنامه تحقیقـات   ، «گهراری و بازنمهایی هویهت    فرهنگ،سیاست نا

 .1-22، صص 5، ش 5، دوره فرهنگي
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