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چکیده

یدانان نیز
پدیدارشناسی به عنوان یک رویکرد فلسفی درک خاصی از مکان و فضا را بیان میدارد .این رویکرد به وسیله جغراف 

یگیرد« .مکان» مجموعه متنوعی از پیوندها و شبکههای ارتباطی و
در مباحث گوناگون مانند «مکان» و «هویت» مورد استفاده قرار م 

سها و فواصل گوناگون در جریان هستند و «هویت» پاسخي به نياز طبيعي انسان براي
یا فرایندهای اجتماعی است که در مقیا 
شناساندن خود با كي

سهای
سلسله عناصر و پديدههاي فرهنگي ،تاريخي و جغرافيا يي است که تحت تاثیر همین فرایندها در مقیا 

یش و د
یگیرد .امروزه با شکلگیری «فضای مجازی» در عصر اطالعات و ارتباطات این پرسش مطرح م 
گوناگون جغرافیایی شکل م 

سهای جغرافیایی متفاوت داشته باشد؟ این نوشتار با
یتواند بازهم نقش تعیین کنندهای در هویت افراد در مقیا 
که چگونه مکان م 
سهای جغرافیایی
استفاده از رویکرد پدیدارشناسی و با بهرهگیری از روش تحقیق تحلیلی در پی بیان رابطه هویت و مکان در مقیا 

یباشد.
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 -1مقدمه
يشد و هويت افراد به ميزان
تا پیش از جهاني شدن ارتباط بين مكانها به ابزارهاي ارتباطي خاصي محدود م 
زيادي تحت تاثير بنيادهاي هويتي در مقياس محلي به ويژه مكان و فضاي منحصربهفرد قرار داشت .البته حكومتها
یکوشیدند به شیوههای گوناگون مردم تحت حاكميت خود را بر مبناي بنيادهاي هويتي مشترك به ويژه سرزمين و
م
تعلقات مكاني به يكديگر نزديك نمايند .لذا در كنار هويت محلي ،شكل ديگري از هویت در میان مردم پدید آمد که
تهاي سريع
به هويت ملي موسوم گرديد .اما در «دوره جهانی شدن» و «عصر ارتباطات و اطالعات» به دلیل پيشرف 
تكنولوژيکی ،شرایط تا حدود زیادی تغییر کرده است .به بیان دیگر «جهاني شدن» از طریق توسعة «تكنولوژي
ي در ميان ابناء بشر
ي جمع 
ت خودآگاه 
ي و تراكم جهان و تقوي 
اطالعات و ارتباطات» از یک طرف موجب فشردگ 
گردیده و از طرف دیگر ،طی آن ،مکانها بیش از پیش در معرض آثار و پیامدهای ناشی ازجریانهای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی قرار گرفتهاند .بر این اساس بسياري از مردم از طرق مختلف مانند تلويزيون ،ماهواره و اينترنت
مي توانند با يكديگر ارتباط برقرار کنند .این امر موجب مي شود که تا حد زيادي تحت تاثير فضاي جريانها قرار
گرفته و به نوعي «هويت»گذشته شان كه بيشتر تحت تاثير«مكان» زندگي آنها بود تحت الشعاع اين «ارتباطات» قرار
گيرد .به بیان ديگر ،در عصر اطالعات و ارتباطات« ،فضاي مكانها» توسط «فضاي جريانها» كه در آنها دانش و
ساير اشكال اطالعات از طريق شبكههاي الكترونيكي تحت وب و يا ساير شبكهها از نقطهاي به نقطه ديگر منتقل
لگیری فضای مجازی در عصر اطالعات و ارتباطات این پرسش
يشوند .امروزه با شک 
يشوند به چالش كشيده م 
م
سهای جغرافیایی گوناگون ایفا
یشود که آیا «مکان» هنوز هم نقش تعیین کنندهای در هویت افراد در مقیا 
مطرح م 
یدهد.
یکند؟ پاسخ به این پرسش هدف اصلی این نوشتار را تشکیل م 
م
 -2بحث نظری
 -2-1پدیدارشناسی و جغرافیا

«پدیدارشناسی »1از ریشه  phaineinگرفته شده که به معنای نمایش دادن و نشان دادن است و آن را

پدیدارشناسی ترجمه کردهاند .نقطه تمرکز پدیدارشناسی مفهوم «جداناپذیری انسان و جهان»(چگونگی وجود
شهای ایده
انسانها در ارتباط با جهان) است .به عبارت دیگر پدیدارشناسی ،جدایی میان انسان و جهان در نگر 
یکند؛ کلیتی به نام انسان-جهان که نه به دو
یناپذیری انسان و جهان جایگزین م 
آلیستی و رئالیستی را با مفهوم جدای 
چیز بلکه به یک کل واحد اشاره دارد(پورجعفر و همکاران .) 14 :09 13 ،بر این اساس در تحقیقات مرتبط با
پدیدارشناسی «تجربه فرد» نقش مهمی داشته و هدف اصلی پدیدارشناسی بررسی ،تحقیق و شناخت مستقیم و بی
واسطه پدیدههاست(پرتوی .) 28 : 1387 ،نکته قابل تامل دراینجا ،مفهوم «پدیده» است .واژه «پدیده» در فرهنگ
وبستر به معنای یک شی یا یک جنبه و نمود شناخته شده از طریق حواس و نه از طریق تفکر آمده است(همان.) 27 :
یتوان چیزی دانست که به خودی خود ظاهر است .یعنی آن چه خود را نشان میدهد نه
به عبارت دیگر پدیده را م 
یکند یا مدلول چیز دیگری است(دارتیک .) 138 : 376 1 ،از دیدگاه
از آن جهت که از چیز دیگری حکایت م 
- Phenomenology

1
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پدیدارشناسی« ،پدیده» اشاره به چیز یا تجاربی دارد که بر انسان ظاهر شده و قادر به تجربه شدن باشد(پرتوی: 1387 ،
 .) 27بر این اساس هر شی ،رویداد ،تجربه و موقعیتی که بشر بتواند آن را ببیند ،بشنود ،لمس کند ،بشناسد ،بفهمد و
یتواند موضوعی برای یک تحقیق پدیدارشناسانه باشد(پورجعفر و همکاران.) 14 :09 13 ،
یا در آن زندگی کند،م 
ی
یشودد از مف یها ممم مهممم در جغرافیای ی
رویکرد پدیدارشناسی به معنای فهم جهان آن گونه که بر پژوهشگر ظاهر می ی
یگردد(میرحیدر و حمیدی نیا ) 26 : 385 1 ،و کاربرد وسیعی در تحقیقات جغرافیایی دارد .برای مث لا
انسانگرا تلقی م 

«رلف» 1که کمک مهمی در بسط رویکرد پدیدارشناسانه در جغرافیا ارائه کرده اس  دیکات ت د ایفارغج اساسا هک درا      
مبنایی پدیدارشناسانه دارد و شناخت مکان هنگامی میسر است که از دیدگاهی پدیدارشناسانه مورد مطالعه قرار گیردد
(تبریزی .) 97 : 1382 ،به جز «رلف»جغرافی دانان دیگری نیز به موضوع تاکید داشتهههانددد ک تانایب ه   

«پاسننن» 2ش دیا

ینویسد«:علم جغرافی راد عقاو رد ا ا  ی ی اینب ک ن نشرادیدپ  ا  یس اس هب ت    
صریحترین و مجملترین آنهاست .وی م 
یتوان گفت که علم جغرافیا از خودآگاهی جغرافی یا ی نتسا  ت جا
عبارتی م 

   

یدان و جغرافی رد اهنت ا   
یگ در د فارغج  .یی یی
می ی

جامعهای وجود دارند که دارای حس جغرافیایی باشد» (رلف« .)6 : 1389 ،اریک داردل» 3نیز در این باره معتقد اس :ت

«واقعیت جغرافیا بیش از هرچیز«مکانی» است که یک نفر در آن حضور دارد و شاید مکانها و منظره یا ی هب وا هک     
یآورد ،و در مرحله بعد مفاهیم رسمی محل ،منطقه و یا اشکال زمینی قرار دارند .در این صورت بای تفگ د   
خاطر م 
که فضای جغرافیایی به صورت یکنواخت و همگن نیست بلکه دارای نام و نشان مخصوص به خود است .ب روط ه   
خالصه«داردل» ادعا دارد که جغرافیا مقدمتا تجربه ای عمیق و سریع از جهان است که با «معنا» انباشته گردی هب و هد   
همین دلیل پایه و اساس وجود انسان است»(همان).
یتوان گفت یکی از پدیدههایی که مورد توجه پدیدارشناس ارق نا ر تسا هتشاد      
بنابر آن چه بیان شد ،م 

«م اک ننن»

یشود جایی که محل عینیت یافتن ارزشها و تجارب
است .در واقع مکان در پدیدارشناسی «فضای زیسته» خوانده م 
انسانی است(پرتوی .) 233 : 1387 ،هدف از پدیدارشناسی مکان ،شناسایی کاراکترهای گوناگون م تایصوصخ و ناک   
محسوس و غیرمحسوس آن است که ضمن وفاداری به ماهیت مکانهای خاص در پی تعمیم معنی آن ب اهوگلا ه ی   
وسیعتری از ساختارهای اصلی و ارتباط متقابل انسان با مکان است(همان .)512 :از دیدگاه پدیدارشناسی یرادیدپ    ،
مکان به میزان و چگونگی ادراک و التفات ذهن انسان وابسته است و پدیدارشناسی به مراتب بازگشت به خ ایشا دو   
یپ زادر د د
یکند بلکه بر مالحظه دقی و اهرادیدپ ق پس س ت اهنآ فیصو       می ی
یگردد .پدیدارشناس نظریهپردازی نم 
بر م 
یترین رک سا کاردا رد ن تت تت
ت
(بمانیان و محمودی نژاد .) 18 : 1387 ،بر این اساس در پدیدارشناسی مکان« ،تجربه» اصل 
یت  نتشون ،ندناوخ ،هدهاشم ،هبحاصم قیرط زا ناو و     
(بدیعی و همکاران .) 163 : 1387 ،این تجارب شخصی را م 
زندگی کردن کسب نمود .مثال ادبیات ،شعر ،زندگی نامه و هنر منابع غنی تجارب هستند(پرتوی.) 76 1 : 1387 ،
یتوان گفت پدیدارشناسی این توان را دارد که در فرایند یک رویکرد فلسفی به تبیین مولفههای م طبتر
در هر حال م 
با مکان و چگونگی احراز هویت ،حس و روح مکان بپردازد .به عبارت دیگر پدیدارشناسی این ت هب ات دراد ار ناو    
-Relph

1
2

-Passen
3
-Eric Dardel
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ایجاد محیطهای واجد«معنا» و فراخوانی «حس مکان»« ،روح مکان» و «معنای مکان» بپردازد که مولفههای اساسی رد 
یروند(بمانیان و محمودی نژاد .)7 : 1387 ،در واقع هویت مکانی از این لحاظ که میتواند در
هویت مکانی به شمار م 
تعیین هویت افراد ،گروهها و  ...تاثیرگذار باشد ،در جغرافیای انسانگرا دارای اهمیت استتت .از ای هب همادا رد ور ن    
صورت مبسوط به آن اشاره خواهد شد.
 -2-2هویت و مکان از منظر پدیدارشناسی
پیشتر بیان شد که پدیدارشناسی یکی از فلسفههای عمدهای است که به تفکر در خصوص جنب هتخادرپ یناکم ه    
است (کرنگ .)151 : 1383 ،طبق رویکرد پدیدارشناسانه مفهوم مکان حاصل امتزاج انس عیبط مظن و نا ی  هدوب  و هب 

   

یشود .در واقع طبق این رویکرد ،تعریف مکان بیش هک نیا زا رت    
عنوان مرکز اصلی تجربه آنی ما از جهان شناخته م 
طهاای خ صا
لها ،چشم اندازها و جوامع خاص صورت پذیرد از طریق تمرکز تجارب و اهداف در محیط ط
توسط مح 
یشود (رلف .) 167 : 1389 ،بر این اساس«،مکان» ترکیبی است از جا ،منظر ،آیین ،مسی  دارفا ،ر د هبرجت ،رگی     
انجام م 
شخصی ،اهمیت دادن و پاسداری از کاشانه و زمینهای برای دیگر مکانها و فضایی است که برای فرد ی زا یهورگ ا   
ت ،مش لک
مردم واجد معنا باشد .بنابراین بدون فهم جامعی از مکان که دربرگیرنده مشخصات انس سا ینا تت تت

یت ناو
می ی

علت بخصوص بودن بعضی از مکانها را توضیح داد(پورجعفر .) 14 :09 13 ،از این منظر،سکونتگاههایی که انسانننهاا
طهای ما چیزی بیش
یسازند چیزی بیش از مصنوعات صرفا فیزیکی قابل اندازهگیری و نظمدهی عینی هستند .محی 
م
از صرفا زمینه یا ظرفی برای فعالیتهای انسانی و در واقع تجسم و مظهر هستی ما هستند .این نکته را زمانی متوجه
یشویم به طور معناداری از پیادهرویی
یشویم که در هنگام قدم زدن در طول یک خیابان ،خانهای که به آن نزدیک م 
م
کتر است در حالی که از نظر فیزیکی نزدیکی ما به پیاده رو بیش از نزدیکی ما
یرویم به ما نزدی 
که بر روی آن راه م 
یشود که انسانها آن گونه که صندلیها و میزها فضا را اشغال مینمایند ص افر
به آن خانه است .از این مثال روشن م 
یکنند؛ به ع ناسنا تینهذ سک ی هب 
به طور مادی در جهان قرار نگرفتهاند و صرفا فضا را اشغال نم 

روط

رد یلاعف    

  

یکند ،به طور عاطفی و عقالنی پاسخ
یکند ،حس م 
یکند ،شهود م 
محیط غوطهور است در حالی که تفسیر و تاویل م 
یدهد و به طور معناداری معنی و اهمیت آن را در مجموعهای از ارزشها تعیین میکند(پرتوی .) 68 :1 387 ،بر این
م
اساس زمانی که با رویکرد پدیدارشناسانه به مکان بنگریم ،مکان از قالب یک محل و موقعیت معمولی بیرون آم و هد
یسازد امتزاج مکان با ارزشهای بشری است ب رد هک یروط ه نآ متجا طباور ا وه ،یع یت و     
آنچه آن را خاص م 
یآید(شکویی.) 287 : 386 1،
زندگی به وجود م 
از طرف دیگر هويت پاسخي به نياز طبيعي در انسان براي شناساندن خود با يك سلسله عناصر و پديدههاي
فرهنگي ،تاريخي و جغرافيا يي است(مجتهدزاده«.) 124 : 1387 ،هایدگر»در کتاب «سکونت ،ساختن و تفکر» در این
ینویسد :دریافت هویت از طریق سکنی گزینی و در ارتباط با فهم اشیا میباشد چنانچه فهم پدیدارها
رابطه م 
یباشد(بمانیان و محمودی نژاد .) 17 : 1387 ،بنابراین
باالخص مکان دارای نقش اساسی در هویت و اصالت بشر م 
ارتباط بین مکان و هویت با کاربرد چنین رویکردی به خوبی قابل فهم است .بر این اساس  ،مکان به دو صورت بر
یباشد که نگارندگان از آن تحت
لگیری هویت م 
هویت افراد تاثیرگذاراست .در حالت اول ،مکان بستر ساز شک 
عنوان «تاثیر سخت افزاری مکان بر هویت» یاد میکنند .چراکه به گفته «گل محمدی» «اساساهویتها در خال ساخته

پدیدارشناسی و رابطه هویت5 ...

یشوند» (گل محمدي .) ٨٠ : ١٣٨١ ،به بیان دیگر ،تا بستری برای شکل گیری مولفههای هویتی وجود نداشته باشد
نم 
یگیرد .بر این اساس در وهله نخست ما به مکانی نیازمندیم تا بتوانیم در آن به اجتماعی تعلق پیدا
هویتی شکل نم 
کنیم؛ به مکانی که در آن مسئولیت بپذیریم ،به محل ویژه ای در روی زمین نیاز داریم با یک ارتباط پر ثمر با زمین و
آب ،گیاه و حیات حیوانی ،فصول آسمانی و (..پرتوی .) 153 : 1387 ،در حالت دوم ،مکان ایجادکننده حس و هویتی
یبرند و نگارندگان نیز آن را تحت
است که جغرافیدانان از آن تحت عنوان «حس مکانی» و «هویت مکانی» نام م 
عنوان «تاثیر نرم افزاری مکان بر هویت» قلمداد میکنند(شکل شماره.)1
هویت مکانی

تاثیر نرم افزاری مکان بر
هویت

حس مکانی

تاثیرگذاری مکان بر هویت

بستر سازی شکل گیری
هویت

تاثیرسخت افزاری مکان
برهویت

شکل شماره  -1تاثیرگذاری مکان برهویت ازنظرنگارندگان
ترسیم از :نگارندگان

درواقع طریق دوِمِم تاثیرگذاری مکان بر هویت ناشی از«حس مکانی»و«هویت مکانی» »1است که هردو نی زارثاتم ز   
ی» به
یباشند .در اینجا الزم است برای اجتناب از یکی نتشادنپ     «هوی اکم ت نن ننن» و «هوی ناکم ت یی یی
«هویت مکان» م 
تفکیک آن دو بپردازیم .در واقع «هویت مکانی» نوعي ابراز وجود است تيوه نييعت يارب يطيحم يانعم زا هك

     

يكند(ميرحيدر() ٥٣ : ١٣٨٦ ،مویر .) 37 : 1379 ،به بیانی دیگر«هویت مکانی»« ،احساسی» در یک ف کی ای در    
استفاده م 
جمع است که به واسطه ارتباطشان با یک مکان برانگیخته میشود .در این مفهوم ،ارتباط تنگاتنگی بین هویت م یناک
یشود زیرا حس مکانی مربوط به وابستگی انسان به مکانی است که در آن زن یگد
و حس مکانی ایجاد م 
هويتي است جمعي که به کي
از کي

یکنددد و
می ی

مکان خاصي گره خورده است و شايد بهترين انديشه به عنوان «ويژگي» منحصربهف در

مکان باشد( .)Flint, 2006: 6ولی «هویت مکان» به ویژگیهای قابل تشخیص«مکان بیرونی» اشاره دارد .به

يشود« :عوامل مشخص طبيع و ي
بیانی دیگر از دیدگاه جغرافیایی هويت هر مكان از سه عامل در هم تنيده تشكيل م 
تهاي مشاهده پذير و كاركردها» و «مفاهيم يا نمادها» .در داخل هريك از اين سه عام زين ل   
نمود ظاهري آن»؛ «فعالي 
يتوانند با يكديگر تر يك ب ش و دنو
يشمار م 
تعداد زيادي از مفاهيم ،شرايط و عناصري موجود است كه با شيوههاي ب 
ف» نی رد ز
تيابي هر مكان ،و  ناكم نامه هژي ا ييوكش(تس « .) ٢٧٦ : ١٣٨٢ ،،،،، ،،،،رلف ف
هويت ويژهاي را سامان دهند .هوي 

کتاب«مکان و ب 
یمکانی»« ،2خصوصیات کالبدی»« ،فعالیتها» و «معانی» را به عنوان س  هیاپ ه ه ظن رد ناکم تیو ر     

-identity of place and Sense of place
-place and placelessness
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ی» خیلی
یشوند ولی هم رصنع  م     «معنی ی
ینویسد احتماال دو عنصر دیگر به سادگی درک م 
یگیرد .رلف در ادامه م 
م
یشود(رلف (.) 62 : 1389 ،شکل شماره«.)2لینچ»« ،معنی» را یکی ایعم زا  رر ررره ناکم کی لکش یا     
مشکلتر فهمیده م 
یتوان طسوت ینشور هب د     
یگیرد و منظور از آن میزانی است که مکان (مانند ش م )ره یی یی
خوب (مانند شهر) در نظر م 
ساکنان آن ادراک شود .به بیان دیگر« ،معنی» یعنی اینکه یک مکان تا چه اندازه میتواند به وضوح درک شده ،از نظر
ذهنی قابلشناسایی باشد و ساکنان آن ،آن را در زمان و مکان به تجسم درآوردند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی اب    
ی
ارزشها و مفاهیم جامعه در ارتباط است .یعنی انطباق محیط با تواناییهای احساسی و ذهنی و ساختارهای فرهنگی ی
(میرمقتدایی .) 30 : 1383 ،نتیجه اینکه ،هویت مکانها در ارتباط با تحوال رات لوط رد موادم ت ی و فیرعت هتسویپ خ    

یدارد که مکانها
بازتعریف خواهند شد« .شولتز» 1نیز ضمن پذیرش ثابت نبودن ساختار مکانها در طی زمان اظهار م 
ینویسد ساختار مکان ثاب و تسین ت
یکنند .وی در ادامه م 
از هویت خود در طول زمان محافظت م 

اکم ننن ننننهاا تغییر

یرود(پرتوی.)121 : 1387 ،
یکند یا ازبین م 
یکنند .البته نه بدان معنا که حس مکان تغییر م 
م

تهای مشاهده
فعالی 
پذیروکارکردها

عوامل مشخص

تها
فعالی 

طبیعی ونمود ظاهری

خصوصیات کالبدی

مفاهيم يا نمادها

معانی

آن

یدانان با رویکرد پدیدارشناسی
شکل شماره  -2عوامل سازنده هویت مکان ازدیدگاه جغراف 

-2-3مقیاسهای جغرافیایی

2

ترسیم از :نگارندگان

جغرافيا دانشي است که با مقياسهاي گوناگون(از مقياسهاي محلي گرفته تا جهاني)در ارتباط است و به مطالعه
يپردازد .در واقع «مقياس» بع ر ايفارغج مراهچ د ا ليکشت     
و شناخت ابعاد و مقياس فرايندهاي محيطي و اجتماعي م 
يدهد (پوراحمد .) ٩٢ : ١٣٨٥ ،در دانش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک نیز «مقیاس» یکی از مفاهیم بنیادی اس هک ت   
م
ینمایددد
میان واقعیتهای اجتماعی و واقعیتهای فضایی این دانش رابطه معنادار عمیق ،دقیق و مستحکمی ایج دا می ی
(ذکی .)61 : 1389 ،فلینت در کتاب «مقدمه ای بر ژئوپلیتیک» مقیاس جغرافیایی را به ای  تروص ن ت فیرع    

یکن :د
می ی

-Schutz
-geographical scales

1
2
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«اقدامات افراد و گروهها يي از افراد در دامنه يا برد جغرافيا يي شان قرار دارد .اين ب ناونع هب هک تسا هنماد اي در

      

يت هلزنم هب ناو    
يشود»( .( Flint, 2007: 11بر این اساس مقياسهاي جغرافيا يي را م 
مقياس جغرافيا يي شناخته م 

سكوي انواع خاص فعاليتهاي اجتماعي در نظ ور نيا زا .تفرگ ر م يييييييييت كي ناو   

سلس زا يمجسنمان بتارم هل

  

مقياسهاي جغرافيا يي را به رسميت شناخت كه از سطح فردي ،خانه ،محله تا سطح محلي ،ناحيهاي ،مل يناهج و ي   
ييابند(ميرحيدر و ذ يك .) ١١ : ١٣٨٩ ،دراین راستا تیلور و فلینت بر این باورند که مکان به منزله یک مق ساي
گسترش م 
يشود .در عین حال خود مکان ،یک مقیاس در سلسله
جغرافيا يي است که به عنوان محل زندگي روزمره ما تعريف م 
یت فگ ناو تت تتت
ييابد (تيلور و فلينت .) 60 : 0002،به همی لیلد ن    می ی
مراتبي است که از سطح فردي تا جهاني امتداد م 
ی»،
یآید و در آن روابط متقابلی میان «شرایط م ناک ی ی
مکان ،خود از برخورد عوامل محلی ،ناحیهای و جهانی به وجود م 
یگیرد(ب راکمه و یعید ان  ) 159 : 1387 ،،، ،،زیراا در چ بوچرا
«هویت» و«زندگی مادی»شکل م 

،بتارم هلسلس کي    

مقيا 
یکننددد(Herod and Wright, 1999, Herb and Kaplan
سها «متداخل »1يا در ارتباط با کي ديگر عمل می ی
 .)2002،در نتیجه تحلیل هر فضا و مکان جغرافیایی و هر عنصری از عناصری که در ترکیب آن مداخله کن ره و د   

فرایندی که در آن اثر بگذارد تنها زم هک تسا کرد لباق ینا

سهاا ص ذپ ترو یر دد ددد
اچ رد ر  زا یماظن بوچ م یق ا سسسسسسس سسسسسسس

(دولفوس.) 29 : 1374 ،
در پایان این مبحث ذکر این نکته ضروری است که در مقوله مقياسهای جغرافيا يي  ،سههه مق و يلم ،يلحم ساي
یتوان در مقياسهاي اصلي ادغام نمودد.
جهاني بيش از ساير مقياسها مفيد هستند هرچند که ساير سطوح فرعي را م 
یتوان در مقياس محلي درنظرگرفت و سطوح بينالملل يناهج و ي    را در
به عنوان مثال ،سطوح ناحيهاي و قومي را م 
مقياس جهاني جای داد.
یافتههای تحقیق
 -1پدیدارشناسی و سطوح هویت در جغرافیا تحت تاثیر عصراطالعات و ارتباطات
به زعم بسیاری از اندیشمندان ،عصری که در آن قرار داریم به عصر«جهانی شدن» یا«عصر اطالعات و ارتباطات»
شهرت یافته است و موتور محركه آن در عرصه فرهنگ ،سياست و اقتصاد« ،فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي»

2

پيشرفته است .فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي پيشرفته مانند اينترنت ،ماهواره ،راديو و تلويزيون ،دورنگار ،پست
تصويري و الكترونيكي در ظهور جامعه شبكهاي و آگاهي سيارهاي بسيار مؤثر بوده و به تبع آن ،پيوندهاي سياسي،
فرهنگي و اجتماعي در سطح جهاني در شبكهاي به هم پيوسته ،افزايش يافته است .بر این اساس توسعة «تكنولوژي
يگردد و
ي در ميان ابناء بشر م 
ي جمع 
ت خودآگاه 
ي جهان و تقوي 
ب فشردگ 
ت و ارتباطات» از یک طرف موج 
اطالعا 
از طرف دیگر طی آن ،مکانها بیش از پیش در معرض آثار و پیامدهای جریانهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
یگیرند .در هر حال باید توجه داشت جهانی شدن نه فقط بر اقتصاد ،سیاست و مناسبات اجتماعی ،بلکه بر
قرار م 
یگذارد() Carnoy and Rhoten: 2002و موجب
گها و نظامهای آموزشی و هویت مردمان نیز تأثیر م 
فرهن 
عو گستردۀ فرهنگ و سبک زندگی ُمُمدرن در تمام حوزههای زندگی و حتی باعث تغییر در ارزشها،
انتقال بسیار سری 
- Nested
-Information and Communication Technology
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یشود (استیگلس .) 1382 ،از نظر«آپادری»پنج بعد جریان
هویت ،روابط انسانی و عواطف انسانها در تمام جهان م 
نآوری؛ مالی و فکری .از نظر وی ،رشد اخیر این جریانها
فرهنگی جهانی عبارتند از :جریانهای قومی؛ رسانهای؛ ف 
لگیری یک فرهنگ جهانی انجامیده است(شورت و کیم .)901 : 1384 ،در واقع ،نتیجه جریانهای مذکور منجر
به شک 
يشود و لذا اختالف
یها نیز منجر به يكسان شدن سليقهها م 
يها و یکسان شدن جهانی بین 
به يكسان شدن جهان بين 
فترين حركات
بين آداب و رسوم ،شيوههاي زندگي و حتي آداب روزمره نظير خوارك ،پوشاك ،آرايش و حتي ظري 
يرود(فكوهي .) ٧٥ : ١٣٧٨ ،در مجموع اگر عصر اطالعات و ارتباطات
نظير سخن گفتن ،راه رفتن و نشستن از بين م 
تبندی مینماید
را فرایند یا مجموعهای از فرایندهایی بدانیم که تغییراتی را در سازمان فضایی روابط اجتماعی صور 
در آن صورت فرایندهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نتایج زیر را سبب میشود :الف) مکانها در سراسر
یگردند .ب) روابط اجتماعی و مبادالت اقتصادی به صورت قابل مالحظهای در
دنیا به طور فزایندهای به هم مرتبط م 
یافتند ج) کره زمین خودش به صورت یک موجودیت جغرافیایی قابل تشخیص در
مقیاس بین قارهای اتفاق م 
یآید ( .)Cloke and Goodwin, 1999: 337از این رو میتوان گفت بر خالف ادوار گذشته در عصر
م

ارتباطات و اطالعات میزان تعامالت و تبادالت بین مکانهای مختلف به شدت افزایش یافته و به تبع آن هویت افراد
ساکن در مکانهای مختلف نیز تحت تاثیر همین تعامالت قرار گرفته است و به نوعی دچار سیالیت گشته است.
یهای مکانی و نقش مکانها
همین مساله منجر شده است که برخی از اندیشمندان علوم انسانی بدون توجه به ویژگ 
یه ا ی
لگیری یک هویت مشترک جهانی نمایند که در آن مکان و ویژگ 
لگیری هویت افراد سخن از شک 
در شک 
مکانی نقش تاثیرگذاری را در شکلگیری نخواهند داشت ولی بر خالف این مطالعات که بیشتر مبتنی بر پیش
یباشد در رویکرد پدیدارشناسانه فرض بر این است که انسانها و محیط آنها به
ضهای رویکرد اثبات گرایانه م 
فر 
طور صمیمانهای با هم مرتبطند و لذا هرگونه تصوری از جدایی سوبژه/ابژه یا مردم و محیط رد شده است.
سهای محلی ،ملی و جهانی
همچنین هر فرد در عصر کنونی ،تحت تاثیر سه دسته مولفههای هویتی در مقیا 
تهای محلی ،ملی و جهانی را در مقیاسهای جغرافیایی سه گانه (محلی ،ملی،
قراردارد .و چنانچه بخواهیم هوی 
جهانی) بگونهای نشان دهیم که تمایزات هویت مکانی/انسانی به خوبی در آنها مشخص شوند ،میتوان در «مقیاس
محلی» ،از «نظر هویت انسانی» ،دو دسته هویت یعنی هویت گروههای قومی و هویت مردم محلی را تشخیص داد و
کها و شهرها را مشخص نمود؛ در
از «نظر هویت مکانی» ،هویت مکانهایی همچون روستا ،محالت شهری ،شهر 
«مقیاس ملی» نیز از «نظرهویت انسانی» ،هویت ملت و از لحاظ هویت«مکانی» ،هویت قلمرو کشور را مورد
شناسایی قرار داد؛ و سرانجام در «مقیاس جهانی» نیز از نظر«هویت انسانی» ،هویت شهروند جهانی و از نظر«هویت
تها در
مکانی» ،هویت شهرهای جهانی را تعیین نمود .جدول شماره( )1و شکل شماره( )3نشاندهنده تفکیک هوی 
سهای محلی ،ملی و جهانی یعنی هویت محلی ،هویت ملی و هویت جهانی بر اساس تقسیمات مکانی -انسانی
مقیا 
هستند.

پدیدارشناسی و رابطه هویت9 ...
سهای محلی ،ملی و جهانی بر اساس تقسیمات مکانی -انسانی
جدول -1هویتها در مقیا 
هویت محلی

هویت ملی

مکانی

انسانی

روستا

گروه قومی

محله ،شهرک و شهر
قلمروی عشایری و
ناحیه جغرافیایی

مکانی

هویت جهانی
انسانی

گروه قومی/مردم
محلی

قلمرو کشور

ملت

مکانی

شهرهای
جهانی

انسانی

شهروند جهانی

گروه قومی

منبع :یافتههای تحقیق

•مکانی(روستا،محله شهرک وشهر،قلمروی عشایری وناحیه
جغرافیایی)
•انسانی(گروه قومی  ،گروه قومی /مردم محلی  ،گروه قومی

•مکانی(قلمروکشور)
•انسانی(ملت)
•مکانی(شهرهای جهانی)
•انسانی(شهروند جهانی)

شکل -3هویتها در مقیاسهای محلی ،ملی و جهانی بر اساس تقسیمات مکانی -انسانی
ترسیم از  :نگارندگان

در ادامه به بررسی مهمترین واحدهای انسانی -مکانی که از نظر مقوله «هویت» و «مقیاس» قابل تفکیک شدن هس نت ددد
یپردازیم:
م
«-1-1هویت در مقیاس محلی» یا «هویت محلی»
«هویت محلی» بازتاب خردترين سطح تعلق و وفاداري فردي و جمعي است و شايد بت سا تفگ ناو اس نآ 

سح

   

بديهي تعلق به فرهنگي مشترك در مکانی خاص(روستا ،محالت ش ایفارغج هیحان ،یره یی رظن زا هك تسا ) ..و      
ن هو هك تي   
انسانی در قالب اجتماعات روستایی ،شهری و قومي(زبانی ،دینی  .و   ..يم رولبتم صاخ ) یا .دوش نننننن نننننن
جترين تعلقها میباشد ب يدايز نازيم ه    
نترين و راي 
يكند و گوياي كه 
احساس تعلق به محيط بالفصل را منعكس م 
يباشد(فکوهی .)141 :1 38 1،به عبارت ديگر هو رد يلحم تي   
مبتني بر همين اجتماعات روستایی ،شهری و قومي م 
يكند و به عنوان تر يك بي از گرايشها ،احساس تا
بسياري از موارد به صورت هويتهاي قومي ،زبانی و دینی بروز م 
يشود كه باعث وح ماجسنا و تد   
و وابستگيهاي فرد نسبت به عناصر و ارزشهاي محلي و قومي در نظر گرفته م 
يدهد .در هر حال همان طور ک ودج ه لل للل ش رام هه ( )1و
محلي شده و در كل بخشي از هويت محلي فرد را تشكيل م 
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یدهد ،در مقیاس محلی از نظرهویت انسانی ،هویت گروههای قومی و مردم محلی و از نظر
شکل شماره ( )3نشان م 
یتوان مشخص نمودد .در ادام یتاحیضوت ه   
مکانی روستا ،محالت شهری ،شهرکها ،شهرها و نواحی جغرافیایی را م 
درباره هریک از آنها داده خواهد شد.
هویت محلی و روستا :همچنانکه بیان شد هویت محلی در کوچکترین سطح مقیاس قرار دارد که از نظر فضایی
نتر از سطح ملی و جهانی است« .هویت محلی» بیانگرتعلق به فرهنگي مشترك در مکانی خاص(روستا ،محالت
پایی 
شهری ،ناحیه جغرافیایی و  )..ودرقالب اجتماعات روستایی ،شهری و قومي(زبانی ،دینی و  )...میباشد .در واقع این
یشود .بر این اساس با توجه به ویژگیهای خاص و تمایز
هويت ،بازتاب احساس تعلق به محيط بالفصل تلقی م 
طهای روستایی ،میتوان یکی از نمادهای بارز هویت محلی را در روستاها مشاهده نمود .از طرف دیگر با فرض
محی 
یهای هویتی و فرهنگی روستاییان را در چارچوب
طهای روستایی ،میتوان ویژگ 
ی پک ارچگی و دست نخوردگی محی 
یک گروه قومی نیزمورد بررسی قرار داد .به عبارت دیگر«واحد فضایی» ،در اینجا «محل روستا»بوده و «واحد
یشود .بر طبق تعریف«،روستا» به عنوان یک
یهای مشترک قومی را شامل م 
انسانی» نیز یک «گروه قومی» با ویژگ 
یباشد .به بیان دیگر ،ظهور روستا هم
مجتمع زیستی و جلوه گاه بروز خارجی حیات اجتماعی انسان قابل طرح م 
لگیری مجتمعهای زیستی بوده است .دائره المعارف بریتانیکا در بیان
لگیری سکونت و به دنبال آن شک 
عرض با شک 
ینویسد :روستا با نگاه سنتی در مقابل شهر قرار میگیرد ،روستا محل زندگی
یهای روستا و تفاوت آن با شهر م 
ویژگ 
شهای مختلفی
روستاییان است و به چرخه زندگی کشاورزی گره خورده است در حالی که ساکنین شهرها در گرای 
یکنند و اقتصاد آنها ریشه در صنعت و تجارت دارد .روستا یک اجتماع صمیمی از خویشاوندان است .در
کار م 
حالی که شهر جایگاه توده جمعیت است .فرهنگ روستا ساده است و سنتی و این در حالی است که شهرها مرکز

هنرها و علوم و ترکیبات پیچیده توسعه فرهنگی هستند(.)Britannica, v.25, p.1008در مجموع میتوان گفت
روستا شامل یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار با یک فرهنگ و هویت محلی خاص است که
معموال خویشاوند بوده و از رابطه قومی برخوردارند و در اراضی اطراف آن به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و
یگردد.
درآمد اکثریت آنها از طریق کشاورزی حاصل م 
هویت یک روستا نیزمانند دیگر هویتهای محلی جمعی ،هویتی است که با تبلور عینی در فیزیک و محتوای روستا
معنادار میشود .به عبارت دیگر همان طور که در بخش نظری بیان شد «هویت مکان» در اینجا مربوط به «هویت

یشود که شامل عناصر کالبدی روستا ،عناصر کارکردی و مفاهیم و نمادها است .عناصر کالبدی روستا
روستا» م 
شامل جغرافیای طبیعی(چشمانداز طبیعی مانند کوهستانی بودن ،پوشش گیاهی و آبشار و  )...و عناصر مصنوع یا
یشود؛ از طرف دیگر عناصر کارکردی و مفاهیم و نمادها
ساخته شده(بافت مسکونی ،خیابانها ،میادین و بازارها) م 
تهای
نیز در روستاها معموال شامل عناصر اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی(اعتقادات و باورهای سنتی ،آداب و سن 
محلی ،روابط و مناسبات خویشاوندی ،خاطرات و یادبودهای محلی ،موسیقی محلی ،وابستگی ایلی ،اشعار محلی و
یها ،آثار
گها و پیروز 
یهای محلی ،وابستگی به تبار و طایفه ،حوادث تاریخی مثل جن 
نها و سوگوار 
اسطورهها ،جش 
و ابنیه مذهبی ،زبان و گویش محلی ،پوشش محلی ،قدمت خانوادگی ،نهادهای سیاسی -اداری ،سطح سواد ،وفادری
یشود (بدیعی و همکاران .) 170 : 1387 ،بر این
یهای محلی) م 
لها و باز 
و تعصبات مذهبی و سنتی ،ضرب المث 
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اساس بر طبق رویکرد پدیدارشناسانه هویت افراد ساکن در یک روستا به میزان زیادی تحت تاثیر هویت مکان
یشود .اما در عین حال هویت محلی تنها به روستا
طها حاصل م 
زندگی آنها و تجربه حاصل از زندگی در این محی 
یشود.
ییابد بلکه این نوع هویت در شهرها نیز مشاهده م 
اختصاص نم 
یتوان در ش دهاشم اهره ه  .دومن  در رهش عقاو
هویت محلی و شهر :یکی دیگر از انواع هویتهای محلی را م 

هب       

عنوان یک مکان خاص بزرگترین نماد تمدن بشری است که بشر آن را برای امنیت و آسایش خود بن .تسا هدومن ا    
شهر تنها یک سکونتگاه نیست ،بلکه آبادی است که روح اجتماع در آن دمیده شده است و از آن هویت میگی رد .در
شهرها با دو مقوله انسانی(مردم/اجتماع محلی) و مکانی(محله) سر و کار داریم ..از نظ رد هچ نآ یناسنا ر اهرهش     
مورد توجه است ،اجتماعات محلی/مردم محلی است .در واقع از منظر جغرافی دانان اجتماعی« ،اجتماع» مجموعهههای
یریزی میگردد و این افراد ب هطساو ه   
از روابط متقابل افراد و گروههای مختلفی از مردم است که در مکانی خاص پ 
وابستگی و عالیق مشترک با یکدیگر اتحاد و پیوند دارند( .)Small, 1990: 43در اینجا ذکر این نکته الزم به نظر

ی» و«جامعههه» تف  دوجو توا د عماج رظن زا .درا هههه هههههشناس نوچ ینا    «م بو سکا رر ررر» و
یرسد که بین «اجتم لحم عا یی یی
م
«تونیس»پیوندهای عاطفی و ارگانیک در تشکیل اجتماع و پیوندهای مبتنی  رب  ر کشت هب رجنم یدادرارق طباو ی للللللل للللللل
ل
یشود(عبدالهی و همکاران .) 86 : 1389 ،بر این اس کبش یلحم عامتجا سا هههه هههههای از اجتماع اب یمدرم تا    
«جامعه» م 
هویت ،عالیق و نظریههای مشترک در سطح محلی است که زمینههای شناخت ،ایجاد فرصت و حمای وسود ت ی ار ه   
یآورند .ناگفته نمانددد ب تاعامتجا فالخر   
برای تعامل متقابل فراهم م 

طهاای روس یات ی ،،در ش اهره
محلی د  ررر محیط ط

ی»
اجتماعات محلی لزوما خویشاوند یکدیگر نبوده بلکه عامل اصلی ایجاد پیوندهای مختلف بی هنآ ن اا ااا«قراب ناکم ت یی یی
قتر ،دیدگاه جغرافیایی -مکانی بر عنصر «مکان» در تعریف «اجتماع محلی» تاکی هتسد نآ و دراد د   
است .به طور دقی 
یکنند و ممکن است منافع مشترکی داشته یا
یگیرد که در یک مکان مشخص جغرافیایی زندگی م 
از افرادی را دربرم 
نداشته باشند.
یتواند شامل واحد همسایگی(محله) ،شهرک و ی و رهش ا
از نظر مکانی ،اجتماع/مردم محلی م 

ش هقطنم ه شاب یر ددددد دددددد

ی»
تپذیری« ،مح رهش تال یی یی
(همان) .بر این اساس کوچکترین و مهمترین واحد تقسیمات شهری به ویژه از نظر هوی 
هستند .به بیان دیگر ،هر مکان شهری از محالت بیشماری تشکیل شده است که هر کدام از محالت دارای ویژگیهاا
یباشند .طبق تعریف ،محله در لغتنامهدهخدا به معناي«كوي،
و شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خاص خود م 
برزن ،يك قسمت از چندين قسمت شهر» آمده است .در فرهنگ غربی محالت شهری به عنوان واحد همسايگي و
با معادلها يي مانند  Neibrouhoodو Quarter, Districtتعریف شده است (پیربابایی و س هدازداج .) 19 :09 13 ،،
تعريفي كه لينچ از «محله» دارد عبارت است از« :محله قسمت نسبتًاًا بزرگي از شهر است كه واجددد خصوص اي ت ت
ت
يكدست و مشابه باشد و ناظر عم ًالًال بتواند به آن وارد شود( .)Lynch, 1960: 126شکویی ،محله را متش زا لک

خانههای مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص در نظر می ی
یگیرد(ش یوک ی .) 50 :09 13 ،،در ه اح ر لل للل محلههه در
يشود كه شهروندان(همسايگان) ،در آداب و رس مو ييي كههه در
تعريف جغرافيا يي خود به مجموعهاي از شهر اطالق م 
آن موقعيت جغرافيا يي به صورت عمومي وجود دارد ،با هم شريك هستند ،اگر چه ممكن است ميان آنهاا اخ الت ف ف
ف
نظرها يي وجود داشته باشد .در مجموع محدوده محله هرچه باشد ،جایی است که مردم بیشتر عمر یا زندگی خ ار دو
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ك محل دهاوخرب رد ار ه   
یکنند(مویر ) 35 : 1379 ،و هويت محلهاي ناشی از آن ،احساس تعلق بههه يك ك
در آن صرف م 
داشت که از تجمع و به هم پیوستگی ،معاشرت نزدیک  ،روابط همسایگی و اتحاد غیررسمی میان گروهی از مردم به
یآید(شکویی .) 50 :09 13 ،بر اساس آن چه در بخش نظری بیان شد «هویت مکان» در شهر را ک زا بکرم ه   
وجود م 
یتوان در چارچوب «هویت محالت شهری» در نظ فرگ ر تت تتت
ویژگیهای کالبدی ،کارکردی و مفاهیم و معانی است م 
چرا که مردم در محلههای شهری بیشتر عمر یا زندگی خ فرص نآ رد ار دو   

یکنن ریوم(د  ) 35 : 1379 ،،و مح تال
می ی

یباشند و از گذشته یکی از مراکز خرد و ملم سو
شهری کانون تجربه پذیری و هویتسازی مردم ساکن در شهرها م 
تهای فرهنگی و تعلق اجتماعی بودهاند.
لگیری هوی 
شک 
هویت محلی و ناحیه جغرافیایی« :ناحیه» یک نماد اختصاصی از یک بخش از فضا محسوب میش هورگ هب هک دو     
یتوان باالترین سطح مقی سا
یباشد« .ناحیه جغرافیایی» را م 
معینی اختصاص دارد و عامل قوام و پایداری هویت آن م 
هویت محلی در نظر گرفت که دربردارنده مجموعه ویژهای از مناسبات فرهنگی ورگ کی نیب  ههه هههه(معم یموق الو )) ))) و
مکان خاص آنهاست که این امر بر اساس آگاهی ژرف از فرهنگ مشترک مردم و تمایزات آنها از س ورگ ریا هه ههههاا به
تپذیر» یک موضوع اصلی در جغرافیای انسانگرا است که در آن مجموعهای از اعتق ،تادا
یآید« .ناحیه هوی 
وجود م 
شناختها ،اطالعات ،کاربردها ،دریافتهای فردی و جمعی از زندگی مادی و باالخره ادراکات ناحیهههای ظه نیا رو   
تپذیری را سبب گشته است .برابر این طرز تفکر ،روابط در داخل گروههای قومی و بین گروههای قومی«اعتب را
هوی 
یشناساند .بدین سان در هر ناحیه قومی زبان ،مذهب و قوم ویژهای با یگانگی جمعی زندگی میکنن .د
ناحیهای» را م 
یگرداند ویژگیهاای طبیعی ،اوه و بآ    ،
نتیجه آن که وحدت ناحیهای ،آن را از حوزههای پیرامونی جدا و متمایز م 
اشکال و ناهمواریها ،صفت مشخص اجتماعی -اقتصادی،کاربری زمین ،ویژگیهای زب ،ینا

ی و م نآ زا یبهذ
ق مو ی ی

یهاای
یهای مذکور همان عناص گژیو و ر یی یی
یتوان گفت ویژگ 
جمله است(شکویی .) 324 - 326 : 1382 ،به بیانی دیگر م 
لدهنده هویت مکان است .در واقع بر طبق تعریف ،یک«ناحیه جغرافیایی» ،مکانی است که به واسطه ویژگیهای
شک 
یباشد .ب سا نیا ر اس ا رف ا س د ا حان کی رد نک یه       
طبیعی و فرهنگی خود از سایر مکانها قابل تشخیص و تمیز م 
یباشند(مثال در ایران ناحیه کردس ...و ناتسچولب هیحان ،نات ))) ))))تحت
جغرافیایی که معموال از یک قومیت و فرهنگ م 
لدهنده «هویت مکان» یا همان «ناحیه جغرافیایی» خود قرار گرفته و از یک نوع حس
تاثیر عناصر و ویژگیهای شک 
یگردند .در هر حال باید توجه داش هک یدارفا همه ت
مکانی و هویت مکانی برخوردار م 

ش ،اهاتسور رد ه و اهر     

یکنند در عین برخورداری از یک هویت محلی خاص ،بر اساس استقرار خود در
نواحی جغرافیایی مختلف زندگی م 
یباشند که در ادامه به آن اشاره خواهد
قلمروی دولت -ملتهای مختلف از یک هویت ملی مختلف نیز برخوردار م 
شد.
« -1-2هویت در مقیاس ملی» یا «هویت ملی»
«هویت ملی» دومین سطح تعلق و وفاداري فردي و جمعي را منعكس ميكند و اساس آن حس تعلق به فرهنگي
مشترك در یک کشور م 
یباشد .اسميت معتقد است «هويت ملي» بازتوليد و بازتفسير دائمي ارزشها ،نهادها،
يدهد( .)Smith,2001:30در مجموع
تها يي است كه ميراث متمايز ملتها را تشكيل م 
خاطرهها ،اسطورهها و سن 
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یباشد .طبق این تعریف ،واحد مکانی بر «قلمرو کشور» و
هویت ملی مبین تعلق یک ملت بر یک سرزمین خاص م 
واحد انسانی بر گروهی از افراد به نام «ملت» منطبق خواهد شد .به عبارت دیگر آن چه که در تعاریف هویت ملی
یباشد ارتباط و پیوند هویت گروهی از افراد(ملت) با یک واحد سیاسی و سرزمینی به نام قلمرو
حائز اهمیت م 

کشور م 
یباشد .دیکشیت 1معتقد است مفهوم «ملت» اشاره به ارتباط مردمي مشخص به يكديگر به وسيله حس

عمومي تعلق به يكديگر دارد كه در نتيجه سهيم بودن در تجربيات تاريخي مشترك ،سنت ،زبان ،دین ،فرهنگ ،و

اهداف سياسي مشترك به وجود آمده است) .(Dikshit, 1995: 194-195میرحیدر نیز معتقد است «ملت» به

یشود که احساس کنند از دو جهت عینی(زبان و دین و آداب و رسوم و میراث تاریخی و
گروهی از مردم اطالق م 
سرزمین مشترک) و ذهنی (آگاهی افراد نسبت به این که آنان به یک ملت تعلق دارند و تمایل دارند تنها خود بر
خود حکومت کنند) به یکدیگر وابستهاند(میرحیدر .) 52 : 386 1 ،برخی اندیشمندان نظیر اسمیت نیز دو نوع مفهوم
تها
خاص از ملت را مطرح کردهاند« :مفهوم شهری یا سرزمینی» و «مفهوم قومی یا نژادی» .در مفهوم شهری مل 
گروههایی هستند که در قلمرو خاصی سکونت دارند ،در اقتصاد مشترکی سهیم هستند وقوانین مشترک و نظام
آموزش همگانی دارند اما در «مفهوم قومی» ملتها اجتماعات انسانی معینی هستند که مدعی نیاکان مشترک ،تاریخ،
آداب و زبانهای بومی مشترک و همبستگی عمومی هستند(مویر .) 72 : 1379 ،در هر حال ملت صرفا یکی از
مقیاسهای متعددی است که در ارائه تعریفی از هویت و پرداختن به مسائل سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد
(بدیعی و همکاران .) 164 : 1387 ،و فارغ از این که این مفهوم را با دیدگاهی شهری یا قومی بنگریم ،در دنیای امروز
یشوند .بر این اساس افراد ساکن در هر مکانی شامل
افراد ساکن در قلمروی یک کشور در قالب یک ملت مطرح م 
روستاها ،محالت شهری ،نواحی جغرافیایی و  ...عالوه بر هویت محلی خود ،تحت تاثیر مولفههای هویتی هیئت
یگیرند .جدول شماره ( )1وشکل شماره ( .)3البته بسته به میزان همسویی و
حاکمه خود یا همان حکومت نیز قرار م 
همگونی افراد ملت با سیستم حاکم بر کشور ،هویت ملی کشورهای مختلف دچار فراز و فرود خواهد بود .برای
مثال معدود کشورهایی مانند کشور ژاپن در جهان وجود دارند که ملت آن کشور از نوعی همگونی هویتی(قومی،
یباشند .البته در برخی کشورهای دیگر مانند ایران و مصر ،تاریخ
سرزمینی ،زبانی ،ایدئولوژیکی و  )...برخوردار م 
کهن به همگونی اعضای ملت با تنوعات فرهنگی مختلف کمک شایانی نموده است و یک هویت ملی منسجمی را
شکل داده است.
گهای گوناگون وجود دارند که
در هر حال باید توجه داشت که امروزه بیش از  002دولت -ملت مستقل با فرهن 
هریک بر اساس امکانات تکنولوژیکی –تبلیغاتی خود سعی بر تقویت و متمایز ساختن فرهنگ و هویت افراد ساکن
تها با استفاده ازابزارهایی همچون نظام آموزشی ،ارتش،
در سرزمین خود از دیگران را دارند .این دولت -مل 
یکوشند تا به تقویت مولفههای هویت جغرافیایی -تاریخی ،فرهنگی ،سیاسی و ...در
رسانهها ،فضای مجازی و  ،...م 
قلمرو کشور خود پرداخته وموجبات همسویی اعضای ملت و سرزمین خود و متمایزسازی آنها از دیگر ملتها و
نها را فراهم آورند .این در واقع همان پدیدهای است که در پدیدارشناسی از آن تحت عنوان «هویت مکان»
سرزمی 

Dikshit

1
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تها یا حکومتها تمام تالش خود را برای شکل دهی به یک «هویت مکان
یشود .به بیان دیگر ،دولت -مل 
یاد م 
یدهند .در اینجا افراد ساکن در مکانهای جغرافیایی مختلف
منحصربهفرد» در محدوده قلمروی کشور خود انجام م 
شامل روستاها ،شهرها و نواحی جغرافیایی عالوه بر این که به طور مستقیم و روزانه تحت تاثیر «هویت مکان»
یگیرند به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر «هویت مکان بزرگتر»یعنی «قلمرو کشور» خود نیز قرار
زندگی خود قرار م 
یگیرند .در واقع «هویت مکان قلمرو کشور» نیز شامل مجموعه عناصر کالبدی ،کارکردی و مفاهیم و معانی است
م
تها به ملتهای خود منتقل میشود« .عناصر کالبدی» شامل عناصر جغرافیای طبیعی(چشم انداز
که از سوی حکوم 
طبیعی مانند کوهستانی بودن ،پوشش گیاهی و آبشار و  )...و عناصر مصنوع یا ساخته شده(بافت مسکونی ،خیابانها،
میادین و بازارها)است« .عناصر کارکردی» نیزدربردارنده عناصری مانند عناصراجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ملی
تهای ملی ،خاطرات و یادبودهای ملی ،موسیقی ملی ،اشعار ملی و
(اعتقادات و باورهای ملی ،آداب و سن 
یها ،آثار و ابنیه دینی ،زبان ملی،
گها و پیروز 
یهای ملی ،حوادث تاریخی مثل جن 
نها و سوگوار 
اسطورهها ،جش 
یهای ملی) میشود که همگی این موارد به«هویت مکان
لها و باز 
پوشش ملی ،حکومت ،سطح سواد ،ضرب المث 
یدهند و در ایجاد «حس مکانی» و «هویت مکانی» نسبت به قلمروی یک کشور تاثیرگذار
قلمروی کشور» شکل م 
یباشند .نکته حائز اهمیت ،میزان تعامالت «مکانها» در مقیاسهای محلی و ملی است .به بیان دیگر امروزه
م
تها داده است تا از طریق رسانههای مختلف به صورت روزانه و
تهای تکنولوژیکی این امکان را به حکوم 
پیشرف 
مستمر مکانهای تحت حاکمیت خود را به یکدیگر نزدیکتر نمایند و از این طریق بر هویت مکانهای مختلف در
قلمرو خود تاثیر گذارند.
«-1-3هویت در مقیاس جهانی» یا «هویت جهانی»
یباشد كه بیشتر در نتيجه فرايند جهاني شدن و
«هویت جهانی» سومين و باالترین سطح مقياسهای جغرافیایی م 
تهاي آشكار بين فرهنگها و
یهای ارتباطاتی مطرح شده است و با از بين رفتن و كاهش تفاو 
رشد سریع تکنولوژ 
كمابيش يكسان شدن آنها(كاچرين ) ٢٠٠٠ ،بوجود آمده است .بر اين اساس ،اختالف بين آداب و رسوم ،شيوههاي
زندگي و حتي آداب روزمره نظير خوارك ،پوشاك ،آرايش و حتي ظريفترين حركات نظير سخن گفتن ،راه رفتن و
ينامند .به
يگيرد كه آن را «هويت جهاني» م 
يرود(فكوهي ) ٧٥ : ١٣٧٨ ،و هويتي جديدي شكل م 
نش ست ن از بي ن م 
يهاي
شها ،احساسات و وابستگ 
عبارت ديگر در تعريف «هويت جهاني» ميتوان گفت كه اين هويت تر يك بي از گراي 
فرد نسبت به عناصر و ارزشهاي جهاني است كه موجب وحدت و انسجام جهاني شده و در كل بخشي از هويت
یتوان
تهای محلی و ملی م 
يدهد(حبي و فتحي آذر .) ١٠٦ : ١٣٨٩ ،هویت جهانی را نیز همانند هوی 
فرد را تشكيل م 
به دو بعد انسانی و مکانی تقسیمبندی نمود .بر این اساس« ،بعد انسانی» هویت جهانی را میتوان در چارچوب
«شهروند جهانی» تعریف نمود .جدول شماره ( )1وشکل شماره (.)3
در واقع شهروندی یکی از اشکال «تعلق» است که البته مهمترین معنای تعلق به یک دولت –ملت است .با این حال
امروزه مفهوم شهروندی در بعد جهانی نیز مطرح میشود و از همین رهگذر است که واژه «شهروند جهانی» شکل
گرفته است .به عبارت دیگر ،مردم در عصر جهانی شدن به دنبال حاالتی از تعلقند که فراتر از مرزهای جغرافیایی و
تها است(گاالهر .)303 :09 13 ،در واقع تغییرات بسیار عمیق در باورها و
مقرراتی حقوقی مصوب دولت -مل 

پدیدارشناسی و رابطه هویت15 ...

ارزشها و سبک زندگی مردم جهان در نیم قرن اخیر که ناشی از تحوالت سیاسی و اقتصادی جهان و پیشرفتهای
فناوری اطالعات است ،متقاب ًالًال تأثیری عظیم بر جوانب گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی به جای گذاشته و افراد
را از مردمانی محلی و ملی به« انسانهایی جهانی» تبدیل کرده است(لطف آبادی.) 13 : 385 1،
بنابر آن چه بیان شد انسان امروز ،صرفًاًا موجودی منحصر در خانواده ،جامعه و کشور خود نیست و ما چه بخواهیم
و چه نخواهیم ،هر فردی متأثر از مناسبات جهانی است و به صورت موجودی جهانی درآمده است (اینگلهارت،
 .)0002بر این اساس «شهروند جهانی» به فردی اطالق میشود که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کافی دارد و با
شها و تنوع در تمام امور است و مشارکتی فعال
نقش خود به عنوان یک شهروند آشنا بوده و متضمن احترام به ارز 
در تمامی امور از سطح عالی تا جهانی دارد(توبیاسن.)0002 ،ازاین رو ،در دانشنامه «ویکی پدیا» نیز چنین آمده است:
«شهروند جهانی» غالبا اشاره به فردی دارد که تقسیمات ژئوپلیتیک سنتی را که منبعث از شهروندی ملی است ،رد

یکند (.)http://en.wikipedia.org/wiki/World_citizen
م

یباشد .در
بعد دیگر «هویت جهانی» مربوط به «بعد مکانی» آن است که در چارچوب «شهرهای جهانی» قابل بحث م 
یدهند که در شهرهای جهانی ساکن هستند و بیشترین تاثیر را از
واقع شهروندان جهانی را معموال افرادی تشکیل م 
یپذیرند« .شهر جهانی» عبارت است از شهري كه در سطح جهاني
فرایند جهانی شدن و پیشرفتهای تکنولوژیکی م 
در يك حوزة خاص داراي اعتبار و اهميت باشد .اين اعتبار عالوه بر اين كه مستلزم دارا بودن امكانات زيربنا يي و
نالمللي از جمله اقتصاد ،فرهنگ،
ارتباطي مدرن است ،ميتواند در يكي از حوزههاي تأثيرگذار بر تعامالت بي 
بهای مرکزی در شبکه جهانی
سياست و مانند آن باشد(پورموسوی و همکاران .) 42 : 1389 ،شهرهای جهانی قط 
هستند .به عبارت دیگر این شهرها مراکز دفاتر مرکزی شرکتها ،موسسات مالی بینالمللی ،حمل و نقل ،ارتباطات
جهانی و خدمات تجاری سطح باال (شورت و کیم ) 79 : 1384 ،هستند .همچنین شهرهاي جهاني مراكز قدرت سياسي
در سطوح ملي و بي 
نالمللي ،محل استقرار ادارات مرتبط با دولت ،مراكز تجارت ملي و بينالمللي ،مراكز حمل
كاالهاي كشورهاي مربوطه و همسايه ،مراكز ارائه خدمات بانكي ،بيمه و خدمات مالي مربوطه ،مراكز توليد و ارائه
نآوري ،مراكز گردآوري و
خدمات پيشرفته در زمينههاي پزشكي ،حقوق ،آموزش عالي ،كاربرد دانش علمي در ف 
انتشار اطالعات از طريق نشريات و رسانهها ،مراكز مصرف انبوه كاالهاي لوكس و غير آن ،مراكز هنر ،فرهنگ
یباشند( .)Hall, 2005بخشي از تعاريف و توصيفات درباره شهر
تهاي گوناگون ديگر م 
سرگرمي ،و ساير فعالي 
يهاي ارتباطات و اطالعات به ویژه استفاده از «فضای مجازی» است.
جهاني بيانگر وضعيت تأثيرپذيري آنها از فنآور 
نها متأثر از نظريات«کاستلز» درباره ماهيت جوامع اطالعاتي و شبكههاي معاصر است.
در اين رابطه بيشتر تب يي 
يهاي ارتباطات و ظهور اقتصاد اطالعاتي ،شهرهاي جهاني را نه
كاستلز با نگرش به تأثيرپذيري شهرها از فن آور 
يكند .فرايندي كه مراكز توليد و مصرف خدمات پيشرفته و جوامع محلي وابسته به
يك مكان بلكه يك فرايند تلقي م 
يدهد(کاستلز .) 462 : 385 1،به بیان دیگر ،طبق نظر او«شهر جهانی»
آنها را در يك شبكه جهاني به يكديگر پيوند م 
یسازد و
ت پیشرفته ،مراکز تولیدی و بازارها را در شبکههای جهانی با یکدیگر مرتبط م 
فرایندی است که خدما 
ق شبکه
ی فعالیتهایی بستگی دارد که در هر یک از این مناطق از طری 
شدت و ضعف این ارتباط به اهمیت نسب 
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یتری را در این
یگیرد .سرزمینهایی که حول این گرهها (نقاط اتصال) قرار دارند به تدریج نقش فرع 
جهانی انجام م 
یفایده و یا ناکارآمد خواهند شد.
یکنند که گاه ب 
فرایند بازی م 
در مجموع شرایط به وجود آمده در این شهرها احساس جهانشمولی را ایجاد نموده است .شهرهای جهانی گرایش
به جهان شمول بودن دارند« .جهانشمول» به معنای احساس تعلق به دنیا یا آزاد بودن از محدودیتهای ملی است که
یتواند اشکال متعددی داشته باشد .نخست ،حالت جهان شمولی توام با طیفی گسترده از کاالهای مصرفی و
م
تهای قومی ،نژادی درون یک شهر
تهای وابسته به آن است .دوم ،حالتی است که از طیفی گسترده از هوی 
هوی 
یآید بطوریکه شهرهای جهانی مردم و جوامعی از سراسر دنیا دارند (شورت و کیم.) 124 : 1384 ،
پدید م 
بنابر آنچه بیان شد در بین مکانهای موجود در کره زمین ،شهرهای جهانی از نظر وسعت و گستردگی فضای
یکند را
جریانها سرآمد مکانهای دیگر محسوب میشوند .در واقع جامعه شبکهای که کاستلز از آن صحبت م 
یتوان به این مکانها اطالق نمود .شبکهای که بافت اصلی و تار و پود آن را «اطالعات و نظام ارتباطات
م
یدهد(کاستلز .) 17 : 385 1،بر این اساس میزان تعامالت و تبادالت مختلف در مکان شهرهای
الکترونیک» تشکیل م 
ییابد و به تبع آن «هویت مکان» در این شهرها تبدیل به هویتی سیال و
جهانی با سایر مکانها به شدت افزایش م 
یگردد .به بیان دیگر ،پیشرفتهای تکنولوژیکی از قبیل اینترنت و فضای مجازی میتوانند به میزان زیادی
شناور م 
گهای سایر ملل و ...
لگیری هویتهای مجازی ،و تاثیرپذیری هویتی ازفرهن 
«هویت کاربران» خود را در قالب شک 
یباشد چرا که عوامل ایجادکننده
تحت تاثیر قرار دهند ولی این به معنای یکسان شدن و همگونی هویت مکانها نم 
تهای تکنولوژیکی و ارتباطاتی گسترش یابند باز
هویت مکان« ،منحصربفرد» است .در واقع ،هر اندازه نیز که پیشرف 
هم انسان در مکان زندگی میکند و «فضای جریانها» درون و میان «فضای مکانها» عمل میکند(مورای.) 88 : 1388 ،
مکانی که پر از تنوع و تفاوتهای بسیار بوده و هویت آن متفاوت و منحصربهفرد میباشد .در هر حال با توجه به
یتوان گفت دیالکتیک هویت در طول زمان در مکانها به طور مداوم ادامه داشته با این تفاوت
مباحثی که بیان شد م 
که در زمانهای مختلف صور گوناگونی به خود گرفته است .بر این اساس در عصر اطالعات و ارتباطات و در
یباشند و فضای مجازی به اعماق مکانها نفوذ کرده است نه تنها
مکانهایی که از ویژگی جامعه شبکهای برخوردار م 
لگیری هویت افراد ساکن در خود را دارد متزلزل نشده است
نکننده در شک 
تهای هویت مکان که نقش تعیی 
تفاو 
سهای مختلف (مستقیم و غیرمستقیم) میباشد
بلکه هویت مکان که ناشی از ترکیب و تداخل بنیادهای هویتی مقیا 
پیچیدهتر نیز شده است .بنابراین میتوان گفت هویت مکا ِنِن ناشی از این تعامالت و ارتباطات گسترده ،هویتی فعال و
پویا بوده که بر خالف هویت مکا ِنِن مکانهای کوچک و دورافتاده که معموال تحت تاثیر مولفههای هویتی مقیاس
سهای سه گانه قرار میگیرد ولی همین هویت
یگرفتند به میزان زیاد تحت تاثیر بنیادهای هویتی مقیا 
محلی قرار م 
مکان شکل گرفته برای مکانهای مختلف هویت مشابهی نخواهد بود زیرا مکانها متفاوت و منحصربهفردند.
نتیجهگیری
لگیری یک هوی هب کرتشم یناهج ت
برخی از اندیشمندان با نادیده انگاشتن «در مکان بودن انسان» ،سخن از شک 

   

یآورند .به این معنا که در آیندهای نزدیک هویتهای«محلی» و«ملی» رفته رفته کمرنگ شده و جای خود را به
میان م 
یدهد به رغم زندگی انس اکم رد نا نن نننهاای
هویت «جهانی» خواهند داد .اما استفاده ازرویکرد پدیدارشناسانه ،نشان م 
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مختلف ،و متفاوت بودن هویت هر مکان با مکانهای دیگر ،هویت انسانها نیز با هویت مکان آنها در آمیخته اس .ت
یشود انسانهای ساکن در مکانهای مختلف ،در عین داشتن هویتی مشتمل بر هویتهای محلی،
این نکته موجب م 
یهاای ن و تاعالطا نیو
ملی و جهانی ،هویتهای متفاوتی نیزداشته باشند .امروزه این امر تا اندازه زیادی با فن روا ی ی
تهاای
یکه این فناوریها سبب شدهاند اکنون هویت افراد تنه یوه هب رصحنم ا تتتت تتتت
ارتباطات پیوند خورده است.بطور 
محلی نبوده بلکه هر فرد در هر مکانی از سطح زمین مانند روستاها ،شهرها ،نواحی جغرافیایی ،کالنش ناهج و اهره   
شهرها که امکان برقراری ارتباط با دیگر مکانها را به وسیله ابزارهایی مانند اینترن ناسر ،ت هه ههههاا و خط یطابترا طو   
داشته باشد ،تحت تاثیر مولفههای هویتی مقیاسهای گوناگون قرارگیرد و «هویتی ترکیبی»شامل هویت محلی ،هویت
تهای س م رب ،ینونک رصع رد هناگ ه ب یان       
ملی و هویت جهانی پیدا کند .نگارندگان این مقاله ضمن پذیرش هوی 
یکنند که نه در آینده نزدیک و نه در آیندههای دور
حضور افراد در مکان یا در«مکان بودگی» انسان ،این مساله را رد م 
لگیری یک هویت جهانی مشترک که تمام افراد ساکن بر روی کره زمین تنها یک هویت مش یناهج کرت   
امکان شک 
داشته باشند ،وجود نخواهد داشت.
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