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چکیده

هوّیّیت که عامل شناسایی خود در برابر دیگری است ،از یکسو نشانگر شباهتهاست و از سوی دیگر نمایانگر تفاوتها .هوّیّیت را مییی-
توان به عنوان یک مفهوم روانشناختی ،فرهنگی و نیز جغرافیایی معّرّرفی کرد که وجهه ،ادراک ،وظایف و تعامالت فرد با دیگران را پی-
ریزی میکند به طوری که هوّیّیت ،ادراک شکلگرفته در افراد از پدیدههای جغرافیایی را تثبیت و تقویت میکند .هدف مقالۀ حاضر آن
است که با بررسی تعاریف و ویژگیهای مفهوم هوّیّیت ،رابطۀ این مفهوم با شاخصهای اساسی علم جغرافیا و به طط طططور اخ فم اب ص ااا ااااهیم

ش ،از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع دست
فضایی ـ سیاسی ارزیابی و مورد مطالعه قرار گیرد .بسته به ماهیت نظری پژوه ش
اول و م تع بر التین و فارسی برای انجام آن استفاده شده است .حال سوال اساسی پژوهش این اس عت نیرتشیب هک ت ااا اااام وه ل ّیّی ب ت

ااا اااا ک ماد

مفاهیم فضایی ـ سیاسی است؟ به نظر مییرسد که هوّیّیت ،مفهومی ذهنی است که نقش مهمی در شکل دادن به صت  ا ریو    ذهن کاردا و ی
ِی جغرافیایی در تعامل مداوم
انسان از مفاهیم فضایی نظیر مکان ،فضا ،مقیاس ،م ّلّلت ،قلمرو و مرز دارد و به عبارتی هوّیّیت با پدیدههای عین ِی
و مستمر است .یافتههای مقاله نشان میدهد که هوّیّیت «مکانی» بخش زیربنایی هوّیّیت افراد و گروهها اس  هک ت اا اااز طری م رگید ق کک ک ککککانها
یعنی «فضا»های وابستگی ،بستری برای فعالّیّیتها و رفتارهای انسانی در «مقیاس»ه م فلتخم یا

ییی ییییباش  .د دددر ای ب ن یی ییین «مرززز»ه وه یا ّیّیّیّیّیّیتی

منجمله مقولۀ هوّیّیت م ّلّلی و به تعاقب آن «قلمرو» م ّلّلی مطرح میشود که آ  نننگ مکاح لامعا ها تتتّیّی تتتت ،ق راظن و ترد تت تتت انح هپ رب یراص نن ن ننننۀ
مشخصی از سرزمی ِنِن باهوّیّیت اعمال میشود .جان کالم آنکه مفه نهذ مو ِیِی وه  ّیّی اب ت

فم ا ینیع میه

ییاضف و رغج افی یییییی ی یییییییییایی سیاس ر ی اابطۀ

تنگاتنگ و ارگانیک دارد و دائمًاًا همدیگر را معنا میبخشند و یکدیگر را بازتولید میکنند .فلذا هوّیّیت با مشخص کردن خود و دیگ یر
در ترکیب با مفاهیم فضایی موجب وابستگی و پیوند فرد و گروههای اجتماعی در مقیاسهای فض یا ی لق هب فلتخم  ممم ممممروه فارغج یا یی یییایی
میشود.

واژگان کلیدی :هوّیّیت ،مکان ،فضا ،مقیاس ،مرز ،قلمرو.
( -1نویسنده مسئول) zohdi1361@gmail.com
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ّدمه و طرح مسأله
مق ّد
یگیردد،
جغرافیا مطالعۀ روابط بین جامعه و طبیعت است .جغرافیا به این مسأله میپردازد که جامعه چگونه ش ششکل می ی
دگرگون میشود و چگونه طبیعت را به شدت دگرگون میکند و از طبیعت ِبِبکر و دستنخورده ،ساختهای انس ینا
نک ککه چش ممم ان زاد
به وجود میآورد و سپس الیههای اجتماع را ـ یکی پس از دیگری ـ در یکدیگر ادغام کردههه ،تا این ن
پیچیدۀ طبیعی ـ اجتماعی حاصل شود ) .(Peet, 1999: 1انسان پیوسته در حال تعامل با محیط اطراف خویش اس .ت
در نتیجۀ تعامل است که شناخت حاصل میشود .شناخت انسان از پیرامون خود به واسطۀ تماس ،مشاهده ،احس سا
یکنن  د کک کککه مع ّرّر ف
و آموزش تکامل پیدا میکند .تمامی موارد ذکر شده تصّوّوراتی از محیط در درون شخص ایجاد می ی
س نآ رررر ررررررر و ک را

شناخت ،برداشت و احساس وی از پدیدهها است .این فرایندی است که انس اب تایح یادتبا زا نا

ته ههای
داشته و به مرور زمان تغییر یافته است .این در حالی است که جهان مدرن با قابل ّیّیت تصّوّور فراسوی مح دود تّیّی ت
ی-
فضایی که از سوی زندگی روزانه تحمیل شده و اندیشۀ تصّوّوری و ادراکی جهان به عنوان یک تصویر تعری م ف یی یی
شود (.)Agnew, 1998: 10
هو ّیّیت پدیدهای ذهنی ـ شناختی است و نشانگرر شخص ّیّیت و ویژگیهای فرد ،خانواده ،قوم و م ّلّلت میباشد .انسان در
تعامل و تماس هر روز خود ،خویشتن را با محیط و اجتماع پیوند زده و ضمن تأثیرگذاری بر پیرامون خود در برخی
یپ ریثأت نیا .دریذ پپ پ پپپپذیری در
موارد به صورت ناخودآگاه و اغلب به صورت خودآگاه ،از مح م ریثأت هعماج و طی یییی یییی
مقیاسهای مختلف شدت و ضعف داشته و با بزرگشدن مقیاس ،احساس پیوند و تع ّلّلق کمتر و کمتر میشود.
هدف مقالۀ حاضر آن است که با بررسی مفهوم هو ّیّیت ،ارتباط و تعامل آن با مفاهیم فضایی ـ سیاسی ررا ب وص ه رت   
مبسوط و دقیق از منظر علم جغرافیای سیاسی مورد مداقه قرار ده ب هک یرما .د ه رگید تبسن

جم مولع اااااااا اااااااااور در

جغرافیای سیاسی کمتر بدان پرداخته شده است و به نوعی میتوان ا ّدّدعا کرد که ادبیات جغرافیای سیاسی در ایران در
این زمینه تحقیقًاًا خالی از تحقیقات مبنایی و جامع است .هر چند که آثار متع ّدّددی در زمینۀ هو ّیّیت م ّلّلی ایران به رش ۀت
صه ع یساسا یا لل ل للللم
تحریر درآمده است .حال سوال که مطرح میشود این است که مفه وبزم مو ر ش مادک اب  اخ صصصصص صصصصص
جغرافیا به طور اعم و جغرافیای سیاسی به طور اخص پیوند ناگسستنی دارد؟ به عبارتی مفهوم هو ّیّیت چه نس ب یتب اا ااا
یرسددد که
مفاهیم وزین جغرافیای سیاسی برقرار میکند و به آنها معنا میبخشد و از آنها تأثیر میپذیرد؟ ب ببه نظر م  یی یی
هو ّیّیت ،مفهومی ذهنی و انتراعی است که نقش بسزایی در شکلدهی به تصاویر ذهن کاردا و ی

اسنا نن نننه  ا ااز مف میها

فضایی نظیر مکان ،فضا ،مقیاس ،م ّلّلت ،قلمرو و مرز دارد و به عبارتی هو ّیّیت با پدیدههای عین ِیِی جغرافیایی در تعامل
دوسویه و دائمی است .بر این اساس برای پاسخگویی به این سوال و نیز با توجه به ماه ّیّیت تئوریک تحقی ر زا ق وووش
توصیفی ـ تحلیلی و روش کتابخانههای استفاده شد و انجام تحقیق در سه مرحله صورت گرفت :نخست مناابع معتبر
و مرتبط با موضوع اعم از منابع دست اّوّول التین و فارسی شناسایی شد در مرحلۀ دّوّوم به استخراج مطالب مورد نی زا
و دستهبندی اطالعات مهم پرداخته شد و در نهایت در مرحلۀ سّوّوم دادهها مورد پر ارق شزاد ر تفرگ   .... ...طبع ًاًا شور 
تجزیه و تحلیل اطالعات با توجه به ماه ّیّیت کتابخانهای پژوهش ،روش تجزیه و تحلیل کیفی است.
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یافتهها و بحث
هو ّیّیت در زبان التین معادل  identitasاست که از ریشۀ idemبه معنای مش نیا ؛هدش هتفرگ ناسکی و هبا هژاو
معنای اصلی و متضاد در خود دارد که معنای اّوّول نشاندهندۀ تشابه مطلق و معنای دّوّوم مع ّرّرف تمایز است

ود      
(Oxford

) .English Dictionaryهو ّیّیت مفهومی است که جایگاه درون ِیِی اختصاصی را نشان میدهد؛ که بیانگر معانیای است
که بازیگران برای مع ّرّرفی خود به عنوان افراد منحصر به فرد (هو ّیّی یصخش ت )) ))) ،نقش

فرح هه هههای (هو ّیّی )شقن ت

ای    

عضو ّیّیت در گروه (هو ّیّیت اجتماعی) انتخاب میکنند ) .(Carter, 2013: 204هو ّیّی عومجم ت هه هههای از معناهاس هک ت   
چگونگی ایفای نقش در وظایف اجتماعی را به فرد القاء میکند؛ همچنین میتوان گفت وضع ّیّی وه هک تسا یت ّیّی ت     
یکن تسیک عجرم هک د ی و    
«چه کسی بودن» را به فرد گوشزد میکند و مجموعهای از معانی را بر م دیلوت یو یا ییی ییی
چیستی اوست ) .(Burke, 1991: 83هو ّیّیت مفهومی پیچیده است؛ پدیدهای چندوجهی و الیهالیه که به شناخت ما از
خود و دیگران اشاره دارد .هر چند ممکن است در نگاه نخست در طبقهبندیهای اجتماعی ،پدیدهای ثاب رظن هب ت    
بیاید؛ اما واقعبینانهتر آن است که به آن به عنوان پدیدهای «متک ّثّثر»« ،س ّیّیال»« ،ناپایدار» و «رابطهای» نگریسته شود .یک
تها
فرد ممکن است چندین هو ّیّیت داشته باشد ،مانند هو ّیّیت جنسیتی ،قومی و دیگر هو ّیّیتها .بخش وه نیا زا ی تتتّیّی تتت
یباش یارب ام .د    
ت  ،می ی
نشاندهندۀ آنچه یک فرد نیست ،هستند؛ همانطور که بخش دیگر آن نشاندهندۀ آنچه هست ت
تعریف خود به شیوههای مختلف عمل میکنیم؛ ممکن است بخواهیم خود را در درون یک هو ّیّی کرتشم یعمج ت   
تعریف کنیم .اگر شخصی بخواهد خود را ایرانی مع ّرّرفی کند ،این نشاندهندۀ آن است که هو ّیّیت شخصی وی به طور
همزمان عضو ّیّیت در یک اجتماع گستردهتر را نشان میدهد.
مفهوم هو ّیّیت را نظریهپردازانی همچ وج نو ر بره ج ر یم ت

دددد ددددد1تح  ناونع ت ن رظ ّیّی ۀ    «هو ّیّیت

اجتم عا ییی» وارد عل مو

اجتماعی کردند و نویسندگانی همچون هنری تاجفل2مطالعات گستردهای در رابطه با چگونگی شکلگیر ماجنا نآ ی   
داد .وی بر این باور بود که بخشی از هو ّیّیت فرد به عضو ّیّیت در گروه وابسته است؛ افراد با وارد ش هب هورگ رد ند    
گردآوری اطالعات از پیرامون خود میپردازند و تالش میکنند به تفاوتهای موجود میان گروه خ ورگ و دو هه هههه یا
دیگر پی برده و با یافتن تفاوتها و شباهتها به هو ّیّیت خود شکل دهند ) .(Frueh, 2002: 23هو ّیّی رب یعامتجا ت    
تع ّلّلقات اجتماعی ـ مانند شناسایی از طرف دیگران به واسطۀ م ّلّلیت یکسان یا مذهب مشابه یا عضو ّیّیت در یک ح بز
سیاسی مشترک ـ تمرکز دارد ) .(Sen, 2009: 285در بحث هو ّیّیت باید به چهار ُبُبعد آن توجه کر :د  )1هو ّیّی بم ت ّیّی ن  
«خودفهمی» و «خودشناسی» بازیگر اجتماعی است؛  )2هو ّیّیت ُبُبعد روایی دارد ،یعنی نوعی داستان است ک نامدرم ه   
ی» سر اک و  ر و دراد 
دربارۀ خود بر زبان میرانند تا به وجود خود دوام بخشند؛  )3هو ّیّیت با رابطۀ «خود» و «دیگری ی
ته ینتبم ا   
هو ّیّیت «خود» به واسطۀ این رابطه با نشانههای نمادین برساخته میشود و از این حیث ،هو ّیّیت بر وافت  تت تت
یها
بوده و سرشتی رابطهمند دارد؛  )4هو ّیّیتهای جمعی چندگانه دارای همپوشانیه یا ی نرگیدکی اب  ددد دددد .ای گژیو ن یی یی
1

George Herbert Mead

2

Henri Tajfel
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نمایانگر سرشت «برساخته» هو ّیّیت است .به بیان دیگر ،هو ّیّیت معنای فرهنگی از پیش تعیینشدههای ن راد د د ،بلک رد ه
بستر و فضای اجتماعی و تاریخی تکوین مییابد.
به تعبیر دیگر ،هو ّیّیت دارای چهار ویژگی است )1 :غیر ّیّیت ،به معنای رابطهمند بودن هو ّیّیت که در آن «خود» در برابر
ن معن هک ا   
«دیگری» تعریف میشود؛  )2سیال ّیّیت ،به معنای پویایی و سرشت متحّوّول آن؛  )3برس دوب هتخا نن ننن ،ب یا ه نن نن
بازیگران ،رو ّیّیهها ،ساز و کارها و نهادها در برساختن اجتماعی و گفتمانی هو ّیّیت نقشآفریناند؛  )4چندگانگی که به
سرشت چندگانه هو ّیّیتها داللت دارد که بازیگران در میان آنها در نوسان هستند (مجیدی و عظیمی اعتمادی:1394 ،
.)213
هو ّیّیت و مکان
عناصر بیشماری در تعریف هو ّیّیت دخیل هستند که «مکان» نیز یکی از آنهاست؛ که نشاندهندۀ تع ّلّلق به ی ناکم ک   
مش ّخّخص یا احساس وابستگی به یک مکان است ) .(Convery et al, 2012: 11رابطۀ متقابل و مستقیمی بین هو ّیّیت و
مکان وجود دارد .به عبارت دیگر ،مردم به سبب جایی که در آن قرار دارند ،همان میشوند که هستند و مکانه زین ا   
به سبب مردمی که در آنها زندگی میکنند ،همان میشوند که هستند (دوهرتی و راولینگ .)86 :1378 ،احساس تع ّلّلق
یگیرد
به مکان ،یکی از ابعاد ح ّسّس مکانی و وابستگی مثبت به مکان است که بین فرد و مکان ش م لک یی یی
) .2003: 674مکان نمایانگر یک منبع گفتمانی کلیدی در شکلللگیر وه ی ّیّی تسا ت    

(Stedman,

(Larson & Rearson, 2012:

)« .258هو ّیّیت مکانی» بخشی از زیربنای هو ّیّیت فردی بوده که حاصل ش  یو یمومع تخان

دد دددرب زیف ناهج ۀرا یکی    

است که در آن زندگی میکند ) .(Proshansky, 1976: 147هم در تجربۀ اجتماعی و هم زا ام یصخش اکم نننن نننننهاا،
اغلب وابستگی به مکان وجود دارد .یک آشنایی که قسمتی از دانس نتخانش و نت    «اینجاا» در ی شم ناکم ک ّخّخ ص    
ت،
است .این وابستگی است که ریشههای ما را در این مکانها شکل میدهد .این آشنایی فق یقد ینتسناد ط ق سین  تتتت تتتت
ف،
بلکه ح ّسّس عمیقی از تو ّجّجه و وابستگی به این مکان است .ارتباط تنگاتنگی میان هو ّیّیت و مک  دوجو نا د لر( درا ففف ففف
 .)50 :1389این گرایش ممکن است برای برخی از مردم ،برخالف بق ّیّیه در برخی مکانننه  رایسب ا ر راکشآ و نشو     

باشد .این «ح ّسّس مکانی» ممکن است با مکانهایی که ما دوست داریم همراه باشد ،مانند جایی که در آن بزرگ شده-
ایم یا جایی که در آن خاطرات عاشقانه داریم که به عبارتی با تجرب ّیّیات مثبت در ذه تسب شقن ام ن هههه هههههان ۀطقن رد .د   

مقابل ،جاهایی که در آن تجربههای ناخوشایند داشتهایم ،یا در آن شاهد حوادث ناگوار بودهایم ممکن است برای ما
یادآور تجارب منفی باشند .بنابراین وابستگی به مکان یا مثبت است ی اکم یترابع هب .یفنم ا ننننن ننننننه اب ا    «تمرک رب ز   
احساسات فردی» یادآوری میشوند ،تا جایی که مکانها در عمیقترین الیههای زندگی روزم ّرّره و تجرب ّیّیات م ن ا فف فففوذ
میکنند ) .(Muir, 1999: 274این ح ّسّس برخاسته از فعال ّیّیتها و تعامالت بین انسان ـ مکان ،و نیز انسان ـ انس رد نا
یک مکان خاص است ) .(Altman, 1992ما موجودات فیزیکی1هستیم و در نتیجه فضا را اشغال میکنیم و نیز اینکه
روابط و برنامههایی داریم و نوع مع ّیّینی از زندگی را دنبال میکنیم که به آن تع ّلّلق خاطر داریم .تعدادی از این پیوندها
physical beings

1
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یگذارنددد ،ب داوناخ ا هه هههه و ا
با مکان است و تعدادی دیگر با برنامهها و مردمی که این ف هب ام اب ار اض رتشا ا م ک یییییی یییییی
دوستانمان و جامعهای که زندگیهایمان در آن شکل میگیرد و ادامه مییابد ).(Moore, 2015: 38
هو ّیّیت فردی یا خانوادگی نیز با مکان مرتبط است؛ هم در دریافت ما از خانه به عن ودحم ناو د یگدنز یصوصخ ۀ     
شخصی و هم ریشهداشتن در یک محل .برخی خانوادهها ممکن است این ح ّسّس را داشته باشند که نسلهاست با یک
مکان گره خوردهاند ) .(Storey, 2012: 12هو ّیّیت خانوادگی بازتابدهنده به رسم ّیّیت ش تخان هههش هورگ فرط زا ند    
خانوادگی بوده و شناخت خانوادۀ هستهای ی تسگ ا ر اونع هب هد ن یساسحا و یعامتجا ینابیتشپ زا یعبنم  ا تس     
) .(Dimitrova et al, 2014: 343در مورد خانوادههای کشاورز ،زمانی که ب اونع هب نیمز ه ن عبنم کی 

    

یداصتقا        

نگریسته میشود ،بعضی اوقات این نگاه ما ّدّدی ،این برداشت که زمین میتواند به عنوان بخشی از ساختار اجتماعی یا
فرهنگی مردم در نظر گرفته شود را تحتال ّشّشعاع قرار میدهد .هرچند تفاسیر و تعابیر عم ّلّلی و کاربردی مورد تصدیق
است ،نباید از یاد برد که این ارتباط بسیار مبهم است .(Storey, 2012: 12) .هو ّیّیت ارتب یهجودنچ موهفم نیب طا     
«خود» و ساختار وسیع جامعه را برجسته میکند ) .(Knapp et al, 2013: 335افراد عالوه بر هو ّیّیتهای فردی ،دارای
هو ّیّیتهای جمعی نیز هستند (به عنوان عضو این یا آن مذهب یا م ّلّلت و یا قوم) که بر برداشت و درک آنها نسبت به
یش نا
آنچه هستند ،تأثیر میگذارد و آمال و آرزوهای جمعی آنها به عنوان اعضای این گروهها بخش مه ّمّمی از زن گد ی ی
خواهد بود .در بسیاری از موارد ،ارتباطی که افراد با یک مکان دارند ،صرفًاًا و به صورت مستقل از سوی افر هک یدا   
در آن مکان زندگی میکنند ،ایجاد نمیشود؛ بلکه ارتباطی است که افراد به عنوان اعضای یک جمع یا یک گر هک هو   
موقع ّیّیتی جغرافیایی را با هم به اشتراک گذاردهاند ،تجربه میکنند .یعنی جدای از اینکه افراد زمین را برای خود مهم
میدانند و آن را مح ّلّلی برای روابط و طرحها و برنامههایشان تل ّقّقی میکنند؛ بلکه خود را اعضای گروهی میدانند که
با بخش خا ّصّصی از زمین پیوند دارند که منبع مه ّمّمی در شکل دادن ب وه ه ّیّی تسا هورگ ت     

) .(Moore, 2015: 40به

ی-
عبارت دیگر ،وقتی دربارۀ مردم و از جنس ّیّیت ،نژاد یا قوم ّیّیتشان حرف میزنیم ،دربارۀ «هو ّیّیت ارتباطی» حرف می ی
ته یا
زنیم ) .(Garcia, 2006: 839بسیاری از هو ّیّیتهای جمعی که مردم به عنوان اعضای یک گر نراد هو دد ددد ،هو تّیّی ت
شناوری1نیستند و در مکان مع ّیّینی تعریف میشوند .سبک زندگی ،هو ّیّیت و سابقۀ تاریخی گروه ب ایفارغج ۀیحان ا یی    
مع ّیّینی پیوند داشته و اعضای گروه با ناحیۀ خا ّصّصی پیوند دارند که محل و جایگاه تح ّقّقق برنامهه تساهنآ فادها و ا    
) .(Moore, 2015: 40برای برخی دلبستگی به زمین ،با اندیشۀ خانه ،مح ّلّله و ناحیه2پیوند یافته اس .ت

ی-
همچن م نی یی یی

توانیم ارتباطات وسیعتری میان زمین و هو ّیّیت م ّلّلی به واسطۀ اندیشۀ قلمرو م ّلّلی برقرار کنیم ) .(Storey, 2012: 11به
جای اینکه به قلمرو به عنوان بخشی از فضای جغرافیایی نگریسته شود ،باید قلمر ظن رد یموهفم ناونع هب ار و ر     
یکند
گرفت که مالک ّیّیت ،قدرت و نظارت بر فضا را برای رسیدن به اهداف مع ّیّین ،می ّسّسر م  یی یی

(Sack, 1986; Storey,

).2012; Delaney, 2005; Elden, 2010
free-floating identities
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جغرافیدانان ،به ویژه به ارتباط میان مکان و هو ّیّیت م ّلّلت تو ّجّجه کردهاند .برخی از مکانها بسیار مؤثرتر از سایر نواحی
نمایانگر هو ّیّیت م ّلّلت هستند .در اینجا به ویژه مکان به عنوان محل و به بیان دیگر مکانهای با مقیا ِسِس کوچک مد نظر
است .با وجود اینکه ناسیونالیسم دارای مقیاس م ّلّلی است ،م ّلّلتهای منفرد همواره به مکانننه یا ی خ  اا اااص ب ناونع ه   
منابع تغذیۀ ایدئولوژیک تو ّجّجه میکنند .از یکسو میتوان به مکانهای عمومی اشاره کرد ک  رد ه پپیش لوئدیا درب وووووژی
سیاسی برخی از م ّلّلتهای خاص مؤثرند .یکی از تأثیرگذارترین این مکانها بناهای ی هک تسا یدوبدا     ب ببرای افر دا
جانباختۀ م ّلّلتها ساخته میشود .به اعتقاد بندیکت اندرسون ( )1983هیچ نمادی از فرهنگ مدرن م ّلّلیگرایی بیش از
قالع وخرب هدا ر ه .تسین راد
بناهای یادبود و مزار سربازان گمنام از قدرت جاذبه و تأثیرگ وف یراذ قق قق

ممم ممممچن هینبا نی    و

ساختمانهای پارلمانها ،تج ّسّسمی از شهروندی تمامی افرادی است که در چارچوب حکومت و عضو ّیّیت م ّلّلّلّل ت قر را
یش جیتن رد و دنو هه ههه ،بهتر نی
دارند .موزههای م ّلّلی نیز به عنوان تمثیلهای توسعۀ تاریخی قلم م داد یی یی

روش بر هب یا   

تصویر کشیدن دستاوردهای م ّلّلت هستند و نمادی از م ّلّلت را به مردم خود و جهان پیرامون ارائه میکنن زوم .د هه هههه ههای
تاریخ و فرهنگ عا ّمّمه از اهم ّیّیت ویژهای برخوردار هستند؛ چرا که برای به تصویر کشیدن حقایق اساس  یگنهرف ی دد دددر
مورد م ّلّلتهایی خا

ّصّص بسیار کلیدی هستند .عالوه بر مکانهای عمومی ،مکانهای خا ّصّص

م ّلّلتها دارند نیز از اهم ّیّیت ویژهای برخوردارند .نواحی و ویژگیهای خا
مکانهایی خا

خ ییانعم هک  اااا ااااا

ّصّص بر یا

ّصّص تاریخی و جغرافیایی ی ییک م ّلّل ب هک ت ههه هههه

ی-4 :1395 ،
ّصّص ارزش و معنایی متفاوت و ویژه میبخشنددد ،بس مها زئاح رای ّیّی دمحاریم( دنتسه ت ییییی ییییی

 .)323جنبشهای م ّلّلیگرا اغلب از مکانها یا آثار تاریخی خا

ّصّص به عنوان نشانهای برای طرح ادعاهای گستردهتررر بر

حفظ شالت نآ   
قلمرو استفاده میکنند .به عبارت دیگر ،م ّلّلیگرایی اغلب یک هو ّیّیت مکانی را بس و هدرک جی  یارب ححح ححح
میکند ) .(Staeheli & Mitchell, 2008: 187مکان نه تنها مرزپذیر و قابلتحدید است؛ بلکه ثبات نیز دارد .بن نیاربا
با تأمین نیاز به تداوم داشتن و پایدار بودن از این لحاظ هم منبعی مهم در تأمین هو ّیّیت به شمار میآید .نظر ّیّیهپردازان
مختلف برآنند که انسان هنگامی احساس تداوم و پایداری میکند که در زندگی خ اپ و تباث عجارم دو ییی ی یییییدار داش هت
باشد .مکان از جمله بهترین تأمینکنندههای این گونه مراجع و دستاویزها است (حیدریفر.)43 :1385 ،
هو ّیّیت و فضا
فضا و فضامندی در قلب رشتۀ جغرافیا است ،با یکدست کردن و انتخ زا هک تاعوضوم با ا صتقا یاهوگل ا و ید    
اجتماعی زندگی تا فرایندهای فیزیکی و محیط طبیعی گستردهاند ،عمل میکند .ادراکات متفاوت از فضا و فضامندی،
فرض ّیّیههای کلیدی در هستیشناسی و معرفتشناسی را پایهریزی نموده که دیدگاههای فلسفی و عملی در جغرافی ار ا
یت هب ناو   
از هم جدا کرده است؛ تا جایی که این س ّنّنتهای مشابه ،نگرشها به فضا را ب ک هداد قوس یتمس ه ه م ییییی ییییی
اندیشههای دانشمندانی همچون ارسطو و افالطون ،برگسون و انیشتین ،اقلدیس و کارناپ و همچنین از همه مه ممم تر
یت هب ناو   
نیوتن ،دکارت ،الیبنیتس و کانت مراجعه کرد ) .(Merriman et all, 2012: 4فضا مفهومی است ک من ه یی یی
صورت مطلق و پایدار آن را تعریف کرد ) .(Raffestin, 2012: 123فضا در مفهوم موجود خ شیو

ه ییاهنت هب یچ     

ویژگی خاصی را مطرح نمیکند ،ولی به محض آنکه یک گر لاعف یناسنا هو ّیّیّیّیّیّیّیّی تی را در مک نک حرطم ینا ددد دددد ،معن یا
یشودد ،مح ّلّل یارب ی   
نمادین فضا پدیدار میشود و از این پس فضا بستری برای بیان فعال ّیّیت و رفتاره م یناسنا یا ییی ییی
تخ ّیّیل و واقع ّیّیت .با این وصف فضای جغرافیایی ،فضای اجتماعی است که با دست پرتوان انس و هتخاس نا

هتخادرپ    
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میشود .فضا ماه ّیّیتًاًا سرشار از قدرت و نماد ،شبکۀ پیچیدهای از روابط غالب و مغلوب ،همبستگی و همک تسا یرا   
و طباور

(ذکی و ولیقلیزاده .)20 :1392 ،فضای جغرافیایی مجموعهای است که از ن دیدپ و یحاو هه هههه و یناکم یا

مناسبات میان آنها در سطح س ّیّیارۀ زمین تشکیل و متحّوّول میش وفلود( دو سسسسس  .)8 :1369 ،ب ابع ه ر گید ت رر ررررر ،ف یاض
جغرافیایی انعکاسی از آگاهی بنیادین انسان از جهان ،تج تساوخ و برا هه هههه  فارطا طیحم زا وا یا ا یاضف .تسو      
جغرافیایی ،فضایی معنادار برای یک فرهنگ خا

ّصّص است (رلف.)22 :1389 ،

اجزای تشکیلدهندۀ فضای جغرافیایی و ساخت و سازمان حاصل از عملکرد و کنش متقابل آنها ضر ترو ًاًا زا یشخب    
نظام گستردۀ فضا هستند که در قالب مفاهیمی چون «مجموعهها»« ،کنش متقابل»« ،حوزۀ نفوذ»« ،نظام سلسلهمراتبی»،
«جریانها و شبکهها» و مفاهیم دیگری قابل بررسی هستند ( .)Gatrell, 1983: 57فضا نیز همچ وه نو ّیّی یموهفم ت    
نسبی ،رابطهای ،س ّیّیال و در حال تکامل است .ارتباط افراد در فضای جغرافیایی باعث وابس ب اهنآ یگتسویپ و یگت ا    
فضاهای جغرافیایی میشود .فضاهای وابستگی تا حدودی عرصههای ثابت مح ّلّلیشدهای هستند که در داخل آن افراد
دارای منافع اجتماعی ،شغلی و تجاری نهادینهشدهای هستند .چن يـ ن ف ـض اها يي تو ّسّسط روابط مك و ب شي

حم ّلّلّلّلّلّل يشدددۀ

اجتماعي تعريف ميشوند كه انسانها براي تح ّقّقـق بخش يـ دن به عاليق اساسي خود به آنه  هتسباو ا ه چيـه و دنتس     
كجـا ،جـايگزين ديگـري بـراي آنهـا وجـود ندارد .فضاي وابستگي براي دولت مح ّلّلي ،حوزۀ سـر ـملق و ينيمز رو   
قـدرت آن است ،اما براي ساير كارگزاران فضاي وابستگي ممكن است بازار كار ،كي

واحد اقتصادي محل ّـّـي و يا هر

واحد جغرافيا يي ديگر باشد .از اين رو سياستهاي مح ّلّلي ،براي هر نقطۀ فضا يي خاص ،نهادهاي مختلف بيش يرام
را در برميگيرند كه هر كدام كي

فضاي وابستگي مخت

ّصّص بـه خـود را به صورت ثابت در مقياسه راد توافتم يا ا   

هستند .با ا ـي ن حـال بـازيگران محل ّـّـي اعـ ّمّم از مـردم ،شركتها ،مؤ ّسّسسات دولتي ،گروههاي مبارزاتي و غيره باید با
سایر «مراكز قدرت اجتمـاعي» ـك ه در خارج از فضاي وابستگي آنها موجود ّيّيت دارند ـ نظير دولت محل ّـّـّـّـ ي ،دول تـ
نالملل آ رياظن و ي نن ننن ـ ب اـكمه ه ر لـباقتم ي    
ناح ـي هاي و دولـت مركزي ،مؤسسات فرام ّلّلي ،رسانههاي م ّلّلّلّل ي و بين ن
بپردازنـد .كاكس اين روابط را تحت عنـوان «ف ـض اي پيوسـتگي» تعر ـي ف میکند .از د ـي دگاه وي ف گتسويپ ياـض ييييي ،
شبكهاي است كه به شكل نامن ّظّظم به مقياسها و نواحي مختلف نفوذ ميكند (میرحیدر و ذکی.)20 :1389 ،
هو ّیّیت و مقیاس
مقیاس یک واحد فضایی است که در تجزیه و تحلیل مسائل جغرافی یا ی اک  ربر  د د نعم نیا رد .درا اااا ااااا ،مفه سایقم مو   
یه اخ یا ّصّص
نشانگر تقسیمبندیهای واحدهای فضایی جوامع انسانی است که هر واحد دارای مخت ّصّص گژیو و تا یی یی
خود در حوزههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می ی
ینیاا.)15 :1385 ،
یباشددد (میرحی دیمح و رد یی یی
اقدامات افراد و گروهها در دامنه یا ُبُبرد جغرافیاییشان قرار دارد .این برد یا دامنه است که به عنوان مقیاس جغرافیایی
شناخته میشود (فلینت .)32 :1390 ،مقیاسها صرفًاًا منحصر به مکانهای جغرافیایی و ت اخ یخیرا ّصّص هک دنتسه ی

   

ی-
گاهی با سرعت و گاهی به آرامی تغییر میکنند؛ در برخی موارد ممکن است مقیاسی که در یک جامعه استفاده می ی

شود ،برای جامعه دیگر مناسب نباشد ) .(Smith, 2001: 725مقیاس نیز همانند مکان و فضا یک برساختۀ انس ـ ینا
اجتماعی است .با این حال ،هر چه دامنۀ مقیاسها وسیعتر میشود ،آگاهی و شناخت م و تلالد زا ا

 موهفم َاَا امع ل     

خود و اهم ّیّیتشان در استمرار عملکردها در آن مقیاس کمتر میشود .یکی از ویژگیهای مقیاس جغرافیایی ،سازمان-
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دهندگی است که بر اساس آن تمایزات جغرافیایی ا ّتّتفاق میافتد .در واقع مقیاس ب س ا اا ااازماندادن ب زیامت عاونا ه ات    
ی-
فضایی ،چشمانداز را به وجود میآورد ) .(Smith, 2001: 725دیوید هاروی معتقد است مقیاسها را نظامه یا ی م  یی یی
سازند که به صورت همزمان در هر جایی از طبیعت و جامعه حاضر هستند ) .(Harvey, 1996: 203در واقع مقیاس-

های جغرافیایی را میتوان جایگاه انواع فعال ّیّیتهای اجتماعی در نظر گرف ایقم .ت سسسسس هاا ،جایگ یاهاضف یارب یها    
مستقل1در گسترۀ وسیعتر فضاهای رابطهای2هستند .به همین دلیل میتوان سلسلهمراتب غیرمنسجمی از مقیا سسس ه ار ا
ـ از مقیاس فرد ،خانواده ،مح ّلّله ،ناحیه ،کشور و جهان ـ به رسم ّیّی تخانش ت   

) .(Smith, 2001: 725همانننط هک رو   

تصویر زیر نشان میدهد رابطۀ مستقیمی بین هو ّیّیت و مقیاس وجود دارد .هر چه مقیاسها کوچکتر باشد ،ش تخان
و وابستگی فرد عمیقتر و بیشتر خواهد بود و با بزرگ شدن مقیاسها شناخت فرد سطحیتر عت ساسحا و  ّلّل یو ق

  

کمتر خواهد شد.

تصویر شمارۀ  :1ارتباط هو ّیّیت و مقیاسهای جغرافیایی
ترسیم از نگارندگان

مقياس جغرافيا يي از قلمروساز ِيِي تفاوت و روابط بس يـ ار سـ ّيّيال اجتمـاعي منـتج م يـ ش وـ د د .مق اي سسس  ،هميش ششه تثب تي
مو ّقّقتي چشمانداز جغرافيا يي است كه الب ّتّته ميتواند در گسترههـاي زمـاني كوتاهتر شاب اجرب اپ رتدنلب اي ددددد دددددد .ايج دا
مقياسهاي جغرافيا يي اين كاركرد را دارد كه ب يـ ن رقابـت و همكاري ميانجيگري كند ،آنها را فضامند سازد و ب ناد
وسيله تضا ّدّد اقتصادي ـ اجتماعي موجـود ميان آنها را جابجا کند .آرا شي

و استقرار مرزها در اطراف فرد يا دول ـ ت

م ّلّلت ـك ه بـه لحاظ اجتماعي عامل بازدارنده هستند ،به منطق مقياس تح ّرّرك ميبخشد .عضو ّيّيت در كي

گر زا هك هو   

ت.
لحاظ مقياسي به صورت خا ّصّصي تعريف شده ،متض ّمّمن توافق مشـروط بـراي هم ـك اري بـا ديگر اعضاي گروه است ت

در حالي كه اين عضو ّيّيت بـه همـراه خطـوط اجتمـاعي ،اقت ـص ادي و فرهنگي ديگر متض ّمّمن رقابت با اعضاي گروه-

های دیگر (در مقياسهاي ديگر) اسـت .بهعبارتی مقياس جغرافيا يي ب ازبا ناونع ه ر لصيف يارب يياضف  هههههه هههههههدادن به
تضا ّدّدهاي اقت ـص ادي و اجتماعي ميان همكاري و رقابت به کار میرود .بن لوئـسم نيارباـ ّيّيّيّيّيّي ت و پاس لابق رد ييوگخ   
- Absolute Space

1

- Relational Space

2
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ی:1389 ،
مشمول ّيّيت اجتماعي و محروم ّیّیت اجتمـاع بـر عهـده مقياسهاي جغرافيا يي گذاشته ميشود (میرحیدر و ذکی ی
.)25
هو ّیّیت و مّلّلت
تعاریف متفاوتی از مفهوم م ّلّلت ارائه شده است .آنتونی اسمیت م ّلّلت را یک گروه مش ّخّخص از جمع ّیّیت انسانی میداند
که در قلمرو تاریخی ،افسانهها و خاطرات تاریخی ،فرهنگ عمومی ،اقتصاد و حقوق قانونی و مسئول ّیّیتها اش یتاکارت
یدان تسا دقتعم هک ارچ ؛د ح ّتّت ی      
دارند ) .(Jones et al, 2004: 83بندیکت آندرسون م ّلّلتها را جوامعی ذهنی می ی
اعضای کوچکترین م ّلّلتها نیز دیگر اعضای آن م ّلّلت را نمیشناسند و ب ید نانآ ا دار تفگ و  گ رادن ییو ند فرص و        ًاًا
تصویری از جامعۀ خویش در ذهن دارند ) .(Anderson, 1991: 15ارنست رنان معتقد است یک م تّلّل تت ،ی و حور ک
یک اصل معنوی است .در واقع تنها دو چیْزْز این روح و این اصل معنوی را تشکیل میدهند .یکی در گذشته و یکی
در حال .یکی برخوردار از میراثی غنی و مشترک از خاطرات؛ دیگری رضایتی واقعی ،تمایل زندگی با هم و خواست
استمرار یافتن ارزش میراثی که همگی به طور مشترک آن را در اختیار دارند (هاچینسون و اس یم تتت.)40-41 :1386 ،
دیوید میلر برای م ّلّلت پنج عنصر در نظر میگیرد :یک م ّلّلت جامعهای است که  )1از باوری مشترک و تع ّهّه لباقتم ید   
ساخته میشود )2 ،در تاریخ ریشه دارد )3 ،شخص ّیّیت ف ّعّعالی دارد )4 1،با قلمرویی مش ّخّخص پیون راد د دد ،و  )5از دیگر
جوامع به واسطۀ فرهنگ عمومی متمایزش2تشخیص داده میشود» ).(Miller, 1995: 27
شرط تشخیص در برداشت از یک «م ّلّلت» مبتنی بر هو ّیّیت است :در این شرط با بررسی هو ّیّیتها و اینک مدرم ایآ ه    
مورد نظر هو ّیّیت سیاسی مع ّیّینی دارند یا نه ،هو ّیّیت به عنوان عضوی از گروهی که به دنب ینیناوق ظفح ای داجیا لا      
هستند که با یکدیگر به اشتراک میگذارند ،م ّلّلت بودن یا نبودن تعیین میشود .این هو ّیّیت معمو ًالًال دو ج و ینوریب ءز
درونی دارد :تکتک اعضا اغلب هو ّیّیتهای سیاسی دارند ـ خودشان را فرانسوی ،ایرانیُ ،کُکرد ،برزیلی و ی داناک ا ا یی   
ته یا
میدانند و دیگران نیز آنها را با این هو ّیّیت میشناسند .این بحث برای همۀ انواع هو ّیّیتها صدق میکند (هو تّیّی ت
قومی ،هو ّیّیتهای جنس ّیّیتی ،و  )..و برای هو ّیّیتهای سیاسی هم صادق است .بنابراین هو ّیّی  ت

ُکُک ناک رد یدر ا ( اد ُکُک ر دددد ددددد

کانادایی) از هو ّیّیت ُکُکرد در عراق متفاوت است .رابطۀ بین دو ُبُبعد بیرونی و درونی هو ّیّیت بسیار پیچیده است .ایریس
ته ماک ا   ًالًال
یانگ3این رابطه را با ایدۀ پرتابشدگی هو ّیّیتها تئوریزه کرده است .این ایده بر این پایه اس  هک ت هو تتتّیّی تتت
درونی نیستند ) .(Young, 1990:46ایدۀ «پرتابشدگی» به این واقع ّیّیت اشاره دارد که بیشتر هو ّیّیتها بایس وت یت ّسّس ط   
دیگران تأیید شوند .هو ّیّیتهای مخت

ّصّص هر کسی ،محدود است .برخی از هو ّیّیته هک دنتسه مه ا گر اهنآ زا یزی      

ت ،بلک هب ه   
نیست .صرفًاًا این بحث نیست که هو ّیّیتهایی که یک شخص دارد تا حدی حاصل تشخیص دیگران است ت
ی-
صورتی عمیقتر میتوان گفت که آن هو ّیّیتها تا حد زیادی به این بستگی دارند که دیگران ش وطچ ار صخ ر م  ییی ییی
بینند و چطور شناسایی میکنند .حال این سؤال پیش میآید که آیا هر دو شرط بیرون وه ینورد و ی ّیّی ترورض ت     
Active in Character

1

Distinct public culture
Iris Young

2
3
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دارد؟ پاسخ این سوال سخت است .به طور قطع تشخیص هو ّیّیت درونی شرط ضروری برای داش وه کی نت ّیّی زا ت
نوعی مع ّیّین است .هو ّیّیتهای جمعی تو ّسّسط دارندگانشان به صورت مداوم تجربه میشوند و ح لباق یاهروحم لو    
پیشبینی و به گروههای مع ّیّینی تقسیم میشوند :آنها مش ّخّخصۀ جامعهشناختی ثاب عم عماوج ت ّیّی وط هب .دنتسه ین ر

    

معمول عضو ّیّیت در یک گروه به صورت عمومی تو ّسّسط دیگران1قابل تشخیص است ،و ب وص ه ر وت ینورد ت ّسّس ط     
خود شخص تأیید میشود .ولی در برخی موارد و خصوصًاًا در رابطه با گروهه یا ی س نییعت لابند هب هک  ر تشون       
سیاسی خود هستند ،موجود ّیّیت گروه مورد منازعه است .مث ًالًال ا ّدّدعای دائمی طبقۀ حاکم در ترکیه دربارۀ جمع ّیّیت ُکُکرد
ی» مج ّزّز نتسین ا دد ددد،
ساکن در این کشور (عمدتًاًا در قسمت جنوبشرقی) را در نظر بگیرید .طبق این ا ّدّدعا کردها «م ّلّلتی ی
بلکه «ترکهای کوهستان»2هستند؛ یعنی ترک هستند با مش ّخّخصات فرهنگی متفاوت ،که این تفاوت ب نتسیز تلع ه    
در کوهستانها بوده است .ولی ُکُکردها این نگرش را قبول ندارند .به خوبی روشن است که الزام تش وه صیخ ّیّی زا ت   
سوی دیگران برای پذیرش وجود آن موجب میشود که تأیید هو ّیّیت یک گروه در گرو تشخیص گروهه یرگید یا   
باشد که درصدد همگونسازی3هستند ،یا موجود ّیّیت هو ّیّیت مورد نظر را انکار میکنند .به همین دلیل ،هو ّیّیت درونی
ته و یدرف یا
شرط الزم و کافی برای داشتن یک هو ّیّیت مش ّخّخص است .هو ّیّیت درونی فر وه یارب ید تتتّیّی تتت

وه ّیّی ت   

ی-
درونی گروهی برای هو ّیّیتهای گروهی ضرورت دارند .در بیشتر موارد این هو ّیّیتها با تشخیص خارجی تأیید می ی

شوند؛ به عبارت دیگر ،تأیید خارجی یک هو ّیّیت موجب اجتنابناپذیر بودن آن میشود .هو ّیّیت درونی مشترک ،یک
گروه را از گروه دیگر متمایز میکند :عملکرد جداسازی دارد .البته به این معنا نمیتواند باشد که هر گروهی که خود
را یک م ّلّلت میداند یک «م ّلّلت» است ،یا میتواند م ّدّدعی حقوق مربوطه باشد .بلکه منظور این است ک طرش یتقو ه    
تشخیص برقرار است و مردم خود را یک م ّلّلت میدانند ،میتوان بررسی کرد که آیا این هو ّیّیت با روابط درستی تأیید
میشود یا نه ).(Moore, 2015: 40
هو ّیّیت و مرز
مرز یکی از موضوعات بنیادین در مطالعات جغرافیای سیاسی است که پدیدهای ثاب یغت و ت ی گ رظن رد ریذپانر ر هتف     
نمیشود؛ چرا که پویاییهای ذاتی دارد ،واقع ّیّیات جدید ساخته و بر زندگی مردم و ساکنان سرزمینهای مر ریثأت یز   
میگذارد ) .(Newman, 2006: 123مردم سرزمینهای مرزی در حاشیه زندگی کرده ،با مردم ساکن در حاشیۀ طرف
دیگر مرز ارتباط دارند و در روابطی همواره در حال تغییر ـ شاید تدریجی ـ به سر میبرند .این سه شرط دربردارندۀ
ویژگیهای تعیینکننده سرزمینهای مرزی هستند :جمع ّیّیتی در حاشیۀ مراکز قدرت که ی  یسایس طخ ک ر زا یمس

  

ن.)24 :1393 ،
میان آنها عبور کرده و در روابطی پویا به لحاظ داخلی و خارجی با مرکز قدرت قر متراز( دنراد را ننن ننن
نالملل هک ی   
مرزها به عنوان نماد قدرت ،از نظر مقیاس ،اهم ّیّیت و ثبات اجتماعی با هم تفاوت دارند .از مرزه یب یا نن نن
مرز میان کشورها را مش ّخّخص میکنند ،تا مرزهای منحصر به فرد نژادی ،مذهبی و جنسی؛ و مرزهای محصورش اب هد   
سیم خاردار (مناطق آزاد صادرات و مناطق نظامی) را مش ّخّخ م ص یی یی
یس دنزا ) .(Geregory et al, 2009: 55مرزه رد ا
Outsiders
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2
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ایجاد فضاها و قلمروهایی که درون آنها ساکن هستیم و همچنین ایجاد هو ّیّیت و وابس ایقم رد یگت سسسسس ه ضف یا ا یی   
مختلف اهم ّیّیت دارند .در واقع مرزها هم توانایی به دام انداختن و آزاد کردن هو ّیّیتهای فضایی ـ اجتم دنراد ار یعا   

ی-
و هم به فرایندهای همزمان شمول و استثنا کمک میکنند .توضیح بیشتر اینکه امروزه خطوطی که مر م هدیمان ز ییی ییی

شوند بنا به ماه ّیّیت وجودی خود ،هم فضاها و گروهها را احاطه میکنند و هم تعیینکنندۀ میزان ش لوم ّیّی یانثتسا و ت   
اعضای گروههای مختلف از م ّلّلی تا محلی هستند .به عبارتی رابطۀ می و زرم نا

ۀطبار      

وه ّیّیّیّیّیّیّیّی ت ق م ای یمو ّلّل کی ی

یده نآ رد هک د   
دوجانبه است .وجود خطها و بخشهای قلمرویی به شکل کشورها ،چارچوبی قلمرویی تشکیل می ی
ساخت اجتماعی هو ّیّیت م ّلّلی دارای یک جنبۀ مهم قلمرویی است؛ زیرا به طور ک ّلّلی م ّلّلته اخ عاونا ا ّصّص زا ی
فضایی هستند که ریشههای خود را در چشماندازهایی خاص ردیابی میکنن وه و .د ّیّی م ت

عماوج    

ّلّل ریسفتزاب و دیلوتزاب ی      

ته ار ا
دائمی ارزشها ،خاطرهها ،اسطورهها نهادها و س ّنّنتها در یک قلمرو ت م زیامتم ثاریم هک تسا یخیرا تتتتتتّلّل تتتتتت
تشکیل میدهد .در واقع مرزها تعریفکنندۀ حدفاصلهایی هستند که مکانها در درون آنه ظن زا ا ررررر م ّلّل ۀظفاح و ت   
جمعی پر از معانی تاریخی و اسطورهای میشوند .ساخت اجتماعی هو ّیّیتهای قلمرو م ّلّلی ممکن اس ضف رد ت اها و 
ی-
قلمروهایی فراتر از محدودۀ کشور انجام گیرد؛ اما به ندرت روی منطقهای کوچکتر از مرزهای کشور متمرک م ز یی یی
شود .در حالی که با چندفرهنگی شدن (درون یک کشور) و جهانیشدن هو ّیّیتها (فراتر از یک کش نایم ۀطبار )رو    
هو ّیّیت م ّلّلی و مطلقگرایی قلمرویی ضعیفتر میشود .فلسفه و عمل مرزس و یزاسرگد و یزا

وه تیبثت

ته یا
تتتتّیّی تتتت

قلمرویی ،تنها به نهاد حکومت محدود نمیشود .در عین حال سیاست هو ّیّیت را نمیت زا یراع لماک روط هب ناو   
یش عیدب( دو ی و 
مسائل قلمرویی دانست؛ زیرا هو ّیّیت نیز مانند قدرت ،از مبنای قلمرویی خود جدا نمی ی

  

ی،
دمحاریم ییی ییی

.)548 :1395
نتیجهگیری
هر چند فضای جغرافیایی بهخودیخود كي

موجود خارجي مستقل میباشد ،اما در فرآيند ادراك ،به پديدەای ذهن ييي

تبديل میشود .انسان در فرآيند هویتگزینی ،از اين تصوي ِرِر ادرا يك و ذهن ّيّيت خود بهره میگیرد و عين ّيّيّيّي ت خ شیو

را

ت ،هك
با آن میسنجد .به همین دلیل تشخيص هو ّيّيت در واقع ارزشگذاري يا به عب یعون یترا    تع فيك نيي ّيّيّيّيّيّي ت است ت
ارتباط كاملي با اندوختههای ذهني فرد ،از تجرب ّيّيات مستق مي گرفته تا فرهنگ و س ّنّنت او دارد .مکا ْنْن فرد را به ص ترو
نمادین به زمین پیوند میدهد .با نامگذاری آن ،خودش را در آن مییابد ،در آن ساکن شده ،زندگی میکند و آن را به
مالک ّیّیت خودش در میآورد .مکان جای خا ّصّصی در سطح زمین است و مفهوم مجم ِلِل مج ّرّرد ن هب دودحم هکلب ؛دراد    
هو ّیّیتی است ،دارای موقع ّیّیت و قابل شناسایی که ارزشهای ویژۀ مع ّیّینی با خود دارد .بنابراین هرگاه موقع ّیّی یواح ت   
اطالعات مع ّیّین و خا ّصّصی باشد و هو ّیّیت یابد به مکان تبدیل میشود .از سوی دیگر میتوان مکان را بخشی از ف یاض
جغرافیایی دانست که روابط و تعامالت اجتماعی در آن ،هو ّیّیت و زندگی را به وجود میآورند .تحدید حدود مكان-
ها به انسان احساس تمايز ،ثبات و تع ّلّلق میدهد و باعث میشود آرامش و امن ّيّيت الزم را از آن براي زن شیوخ يگد
به دست آورند .به عالوه مكانها گسترۀ روابط اجتماعي را محدود کرده و بر ترا مك مناسبات بيواسطه ميافزايند هك
اين خود نوعي همبستگي و انسجام را موجب میشود .هویت مفهومی س یغت و لای ی نیرتمهم سایقم .تسا ریذپر      
ت ،ام اب ا   
عامل در تغییر هویتهاست .هر چه مقیاسها کوچکتر باشند هویت منسجمتر و حس مکانی قویتر سا  تت تت
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گسترده شدن مقیاس ،وابستگی و تعلق افراد نیز کمرنگتر شده و در مقیاسهای فراملی ،به جز در موارد خا صصص  ،به
طور کامل از بین میرود .در مقیاسهای کالن ،فقط در مقیاس ملی است که حکومتها ب کش ا لل لللدادن و تبلیغ کی   
هویت واحد ،برای حفظ انسجام و یکپارچگی تالش میکنند .اساس الّوّو یۀ شکلگیری م ّلّل یمزرس کی رد ت ِنِن هژیو      
ح ّسّس مکانی است .در واقع ،وجود این ح ّسّس و تع ّلّلق مکانی است که ایده م ّلّلتبودن را فراهم میکند .شكلگيري یک
م ّلّلت محصول پيوند عاطفي مردم با سرزمين است .مکان زمینهای مناسب بر کش یا لل لللگیر وه ی تتّیّی تتته و یسایس یا
بازشناسی عالیق سیاسی فراهم میکند و به همین دلیل میتوان فعال ّیّیتهای سیاسی را حول محور مک دنامزاس نا هه هههی
و اجرا کرد .به اين دليل هر م ّلّلتي عالقهمند است كه در قلمرو سرزميني خود احساس يگانگي و وابستگي به سرزمين
مادري خود را با تمام وجود احساس كند .در اين صورت در مواقع خطر از آن دفاع ميكند و در حفظ و حراست از
آن ميكوشد .اگر سه جزء اساسی مح ّلّل ،موقع ّیّیت و ح ّسّس مکانی را اجزای شکلدهنده به مکان بدانیم ،در این صورت
ی-
ح ّسّس مکانی انگیزۀ اساسی حرکت به سمت قلمروسازی میباشد .این حرکت یک فرایند اجتماعی مه ّمّم ش م هتخان یی یی
شود و تفسیر دینامیک اجتماعی مکان نیاز به درک روشنی از قلمروس ه روط هب یزاسورملق .دراد یزا ممممممممممم زم رد نا
یگانگی و جداسازی یک قلمرو نقش دارد .اعضای قلمرو ملزم هستند تا دربارۀ محدودۀ مناسب قلمرو جوامع دوخ   
ته م شالت ا
و اینکه چه گروههایی صالح ّیّیت دارند وارد جامعۀ آنان شوند ،تصمیمگیری کنن موکح .د تت تت

یکنن زا د
ییی ییی

ْی تفاسیر ح مکا ّیّی ییورملق فرظ نوچمه یت      و ناسیونالیسم و دننک هئارا ار
ظرف ّیّیتهای قلمروسازی و ح ّسّس مکان ْی
فرآیندهای مکانی را در اعمال قدرت لحاظ کنند .از این رو در اجرای اعمال حاکم ّیّیت خ رد نیمزرس رب دو فر دنیآ     
سازماندهی کشور به قلمروسازی و حس مکانی به عنوان زیربناهای پنهان شکلگیری ساختار مکانی تو ّجّجه میکنند.
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