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 ∗كالبد شكافي نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سياست
  دكتر دره ميرحيدر
   استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تهران
  نيا حسين حميدي

   دانشگاه تهران دانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي
  

  چكيده 
ترين وسيله جهت  به نمايش  نقشه مهمترين ابزار شناخت در جغرافيا و عالي   

محيط شناسي در معناي كلي آن يعني  مطالعه . طالعات جغرافيايي استدرآوردن ا
نقشه به . پذير است رابطه انسان با محيط طبيعي و انساني، تنها به وسيله نقشه امكان

عنوان ابزاري در خدمت محيط  شناسي و باز نمايي كننده تسلط انسان بر محيط 
لذا نقش . ها بوده است سي و حاكميتپيرامون خود، همواره ابزاري در اختيار قدرت سيا

مفهوم قدرت در اينجا تنها . نمايد مهمي  در القاء سياست  و اعمال قدرت ايفا مي
هاي قدرت  در سطوح   ها و صورتبندي محدود به قدرت حكومتي نبوده بلكه همه شكل

به چه علت نقشه به عنوان ابزاري در  خدمت اعمال  .مختلف جامعه را شامل ميگردد
درت و القاء سياست قرار مي گيرد؟ مقاله حاضر به منظور پاسخگويي به اين پرسش ق

 مفهومي به شرح ذيل –به اين منظور يك چارچوب نظري . طراحي و نوشته شده است
  :ارائه شده است كه نسبت نقشه و قدرت در قالب آن مورد مطالعه قرار گرفته است

 نقشه - 5 قدرت و رسانه   - 4فتمان      گ- 3 قدرت و متن   - 2 نشانه شناسي    - 1 
  .ادراكي و شناختي

فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه نقشه جغرافيايي به اين علت در اعمال قدرت و  
از ديدگاه هستي شناختي، نشانه بودن . است“ نشانه” القاء سياست  نقش دارد كه 

غرافيايي بصورت يك به يعني اينكه نقشه انعكاس و بازتاب عيني واقعيتها و عوارض ج
از نظر انتقادي نقشه تنها يك ابزار انتقال . هاست يك نيست بلكه جايگزين آن واقعيت

اطالعات بصورت خنثي نبوده بلكه وابسته به منافع و نيات و خواست هاي كنشگران 

                                              
  .اين مقاله از رساله دكتري با همين عنوان استخراج گرديده است *  
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از ديدگاه . است) ها و حتي تفسير مخاطبان كارتوگراف ، سفارش دهندگان ، دولت(
از ) از پيش تعيين شده و مطلق (نقشه يك صورت متعين )  پست مدرن(ه پسانوگرايان

جهان نبوده بلكه بسته به ميل كنشگران ، جهان به اشكال مختلف قابل بازنمايي و 
از ديدگاه سازه گرايانه ، نقشه عالوه بر موارد فوق الذكر، ابزار ساختن . نمايش مي باشد

  .واقعيت و واقعيت ساز است
  

    نقشه ـ قدرت ـ نشانه ـ متن ـ گفتمان ـ رسانه ـ نقشه ادراكي:يكليدي ها  واژه
  

  مقدمه 
نياز و حسن كنجكاوي ، انسان ها را از دير باز  بر آن داشته است تا به   

ناشناخته ها دست يابند و زيستگاه خود را از نزديك مورد شناسايي و بررسي قرار 
ن  تالش افزوده شد و شناخت و همگام با گسترش جوامع  امروزي، بر اي. دهند

بهره گيري از زيستگاه آدميان ، ابعاد گسترده اي يافت، تا به حدي كه در عصر 
هاي گوناگون  زندگي انسان  كنوني آگاهي از عوامل جغرافيايي و تاثير آنها بر حوزه

و شناخت نقشه جغرافيايي، به عنوان مهمترين ابزار شناخت محيط پيرامون انسان 
  . انساني را، بر همگان ضروري ساخته استو جوامع

 براي جمع از آن. نقشه بصورت شگفت انگيزي ، ابزار بسيار سودمندي است   
 ميان پديده هايي كه به ظاهر با و. كنيم آوري  و نمايش اطالعات استفاده مي

يكديگر بي ارتباط هستند ارتباط برقرار مي كنيم، و برعكس ارتباط مكان ها را با 
ر قطع مي نماييم و موقعيت خود را در ميان ساير انسان ها و جوامع تعيين يكديگ

كاربرد روز . (Black, 1997:9)بخشيم  نموده و به خود و جامعه معنا و هويت مي
ها، مراكز آموزشي ، نظامي، سياسي، فرهنگي و حتي خودروها  افزون نقشه در خانه

 مرجع كسب اطالعات و شناخت وهواپيماها  نشانگر اعتماد عمومي به عنوان يك
اما بايد دانست كه نقشه جغرافيايي چيزي . موقعيت هاي محيط پيرامون است
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انتقال و .  با نگاه عمودي از باال مي باشدبيش از نمايش عوارض سطح زمين
در حقيقت . است) كاغذ و رايانه( صاف گزينشي اطالعات جغرافيايي به روي سطح

به . رروي كاغذ مي باشد نه خود آن واقعيت ها جايگزين واقعيت هاي محيط ب
عبارت ديگر ، عالئم ، نشانه ها، رنگ ها و خطوط  جايگزين عوارض واقعي سطح 

  .زمين مي گردد
از سوي ديگر اين مساله براي جغرافيدان ها مطرح بوده است كه نقشه به   

احب عنوان انتقال دهنده اطالعات، همواره بصورت ابزاري در دست قدرت ، ص
قدرت و دولت ها به منظور باز نمايي اهداف ، نيات و منافع آنها و همچنين القاء 

به عبارت ديگر ، رابطه و پيوند ميان نقشه . سياست هاي مورد نظر آنها بوده است
با . (Henrikson, 1994: 49) و سياست بصورت يك مفروض مطرح بوده است

ياسي و ژئوپليتيك، چنين بر مي آيد مطالعه متون جغرافيايي به ويژه جغرافياي س
كه جغرافي دان ها همواره به صورت توصيفي به بررسي رابطه نقشه و قدرت 

اند  پرداخته اند و هيچگاه علت هاي چنين رابطه اي را مورد بررسي قرار نداده
(Blacksell, 2006: 28) .  

 اعتماد در واقع آنچه كاربرد نقشه را بصورت گسترده اي رايج ساخته است ،  
عمومي به درست بودن اطالعات انتقال داده شده از سوي نقشه ها و همچنين 
اعتقاد به عيني بودن آن اطالعات و انطباق دقيق آنها با واقعيت هاي بيرون از 

اكثر كاربران نقشه هاي جغرافيايي چنين تصور . بوده است) جهان واقع ( ذهن 
ي بوده و منافع ، خواست ها و نيات مي كنند كه نقشه ، پديده اي بيطرف و خنث

كارتوگراف ها ، سفارش دهندگان نقشه ها و دولت ها در چگونگي گزينش 
  .اطالعات جغرافيايي و انتقال آنها از سوي نقشه ، جايگاهي ندارد
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مقاله حاضر در پي بررسي و تبيين علت پيوند ميان نقشه جغرافيايي و قدرت   
ايالت و مقاصد توليد كنندگان و سفارش دهندگان و تاثير گذاري منافع ، نيات، تم

نقشه به ويژه دولت ها  بر كم وكيف اطالعات ارائه شده از سوي نقشه هاي 
بدين منظور با ارائه يك چارچوب نظري ، رابطه و پيوند ميان . جغرافيايي است 

در چارچوب . نقشه جغرافيايي و قدرت در آن  قالب مورد بررسي قرار گرفته است
شناسي ،  ري مقاله ، نقشه جغرافيايي به عنوان متغير وابسته از منظر هستينظ

اي و تاثيرات روان  شناخت شناسي ، نشانه شناسي، تحليل گفتمان، خاصيت رسانه
به معناي كلي و نه فقط ( شناسانه  مورد مطالعه قرار گرفته و پيوند آن با قدرت 

ل مورد تجزيه و تحليل قرار به عنوان متغير مستق) قدرت سياسي و حكومتي 
نكته مهم مقاله حاضر، بكارگيري ديدگاههاي ساختارشكنانه، انتقادي . گرفته است

هاي جغرافيايي وگشودن افق هاي جديد درمطالعات و  و  سازه گرايانه در تحليل
  .باشد هاي جغرافيايي مي پژوهش

  
  طرح مساله 

رين وسيله جهت به نمايش نقشه مهمترين ابزار شناخت در جغرافيا و عالي ت  
محيط ). 435 : 1380گنجي ، ( در آوردن اطالعات و معلومات جغرافيايي است 

شناسي در معناي كلي آن ، يعني مطالعه رابطه انسان با محيط طبيعي و انساني ، 
در خصوص جايگاه نقشه در دانش جغرافيا . تنها به وسيله نقشه امكان پذير است

دانشمندان معاصر و جغرافي دان هاي حرفه اي ، تنها همين بس كه بسياري از 
اند كه قابليت  مفاهيم و موضوعاتي را در دامنه دانش جغرافيا به شمار آورده

  ).435: 1380گنجي، (بازنمايي از طريق نقشه را داشته باشند 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ... كالبد شكافي نقشه و نقش آن در اعمال 

 

 

143 

جغرافيا دانش مطالعه روابط و محيط  پيرامون آن ، شامل محيط طبيعي و  
سياست و . ي از انواع محيط هاي انساني، محيط سياسي استيك. انساني است 

دانش به عنوان يك   1از نظر ميشل فوكو. قدرت پيوند تنگاتنگي با جغرافيا دارند 
  :عرصه منازعه از طريق ارجاع به فضا قابل درك و فهم است

 اند و اين ايدئولوژي ها بوده اند كه هاي نفوذ همواره وجود داشته مرزها و حوزه”  
اگر قدرت پديده اي در رابطه با فضاست ، . ها را به استعمار در مي آوردند سرزمين

  .(Black, 1997 , 18)“ فضاها خود از طريق اعمال قدرت ايجاد مي گردند
به اين ترتيب جايگاه ويژه كارتوگرافي  و نقشه به عنوان يكي از صورتبندي   

خش از سياست كه قابليت هاي بازنمايي فضايي قدرت آشكار مي گردد و آن ب
بازنمايي از طريق نقشه را داشته باشد در حوزه مطالعات جغرافياي سياسي و 

  .ژئوپليتيك قرار مي گيرد
نقشه به عنوان ابزاري در جهت محيط شناسي و بازنمايي كننده تسلط انسان   

بر محيط پيرامون خود ، به عنوان ابزاري در اختيار قدرت سياسي و حاكميت به 
. ر كلي بوده و نقش مهمي در القاء سياست و اعمال  قدرت ، ايفا نموده استطو

نقشه بخصوص نقشه هاي مربوط به مطالعات جغرافياي انساني ، ابزار بسيار 
مناسبي در زمينه القاء هويت ، معنا ، ادعاهاي ارضي، مرزي، تاريخي، حوزه نفوذ 

  .ل قدرت مي باشدفرهنگي و تقسيم بندي سياسي فضا  و در نهايت اعما
  

  پرسش اصلي 
بيشتر مطالعات جغرافيايي معطوف به مطالعه نقشه و رابطه آن با قدرت   

رابطه ) ياعلت هاي( سياسي با روش توصيفي انجام شده است و چرايي وعلت 
                                              
1 - Michel Foucault 
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پرسش اصلي دراين . نقشه با قدرت چندان مورد توجه پژوهشگران نبوده است
ت نقشه به عنوان ابزاري در خدمت اعمال مقاله اين است كه چرا و به چه عل

  قدرت و القاء سياست است؟
  

  :فرضيه اصلي
 و ارتباط آن با قدرت و  پيوند خصلت نشانه بودن نقشه ، مهمترين علت در   

  .استفاده ابزاري از آن در خدمت اعمال قدرت و القاء سياست است
  

  هاي فرعي  پرسش
  :ز مطرح است كه عبارتند از هاي ديگري ني در كنار پرسش اصلي ، پرسش  

   نقشه چيست و چگونه پديد مي آيد؟ - 1
 نظام نشانه اي چيست و نسبت آن با نقشه در اعمال قدرت و القاء سياست - 2

  چيست؟
 كاركرد نقشه به عنوان يك متن ، گفتمان و رسانه در اعمال قدرت و القاء - 3

 سياست چيست؟
  و القاء سياست تاثير دارند؟ نقشه هاي ادراكي چگونه بر اعمال قدرت- 4
  

  هاي فرعي  فرضيه
نقشه انتقال واقعيت ها و عوارض روي كره زمين به صفحه مسطح  – 1  

  .بر اساس مقياس ، جهت و مختصات معين مي باشد) هاي تصوير سيستم(
 نقشه به عنوان يك نظام نشانه اي و جايگزين  واقعيت ها و عوارض سطح - 2  

  . لذا قابليت اعمال قدرت و القاء سياست را دارا مي باشدزمين بر روي كاغذ بوده
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 نقشه به عنوان يك متن ، اجزاء تشكيل دهنده گفتمان و رسانه نقش - 3  
  .مهمي در توضيح جهان و انتقال پيام هاي جهت دار و گزينشي ايفا مي نمايد

ه  نقشه ادراكي و شناختي به عنوان نقشه بدون كارتوگرافي و ذهني، تاثير ب- 4
سازان برعهده  سزايي در شكل دهي و قالب بندي ذهني سياستگذاران و تصميم

  .دارد
  

  مفهومي   - چارچوب نظري
گويي، يك ه به منظور ارائه تحليل منسجم ، معنادار و  منظم و عدم  پراكند  

 مفهومي پنج ضلعي  مركب از پنج متغير در نظر گرفته شده –چارچوب نظري 
از . تند از نشانه، متن، گفتمان، رسانه  و نقشه ادراكي اين متغيرها عبار. است

ميان پنج متغير ياد شده البته نشانه و نظريه نشانه شناسي داراي اهميت محوري 
زيرا متن ، گفتمان ، رسانه و نقشه ادراكي هر يك ، نظام . در مقاله حاضر ميباشد

نشانه شناسي مي هاي نشانه اي هستند كه همه متاثر از مفهوم نشانه و نظريه 
  .باشند

  
  تعريف نقشه از نگاه توصيفي و هستي شناختي 

يكي از ديدگاه . در تعريف نقشه مي توان از دو منظر به اين مهم پرداخت  
از نقطه نظر توصيفي هر آنچه در . توصيفي و ديگري  از ديدگاه  هستي شناختي 

مي باشد، يعني خصوص نقشه گفته و نوشته شده و مي شود در واقع شرح االسم 
بدون ارجاع به ماهيت آن ، تنها به شرح معناي لغوي و فرآيند تهيه و توليد نقشه 

از نقطه نظر هستي شناختي ، تعريف نقشه پاسخ به اين پرسش .پرداخته مي شود 
است كه ماهيت نقشه چيست؟ در واقع تعريف نقشه از ديدگاه هستي شناسي ما 
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ي كند، چرا كه شناخت گوهر و ماهيت اشياء را به شناخت ماهيت نقشه نزديك م
  .و امور امري سخت و تقريبا غير ممكن است

بصورت قراردادي (نمايش ترسيمي عوارض پوسته زمين ”از نظر توصيفي، به   
روي موادي مانند كاغذ، پالستيك، مقوا، پارچه و ساير ) به وسيله عالئم و نشانه ها

نقشه گفته مي شود ) مقياس( شده باشدمواد مشابه را كه به نسبت معيني كوچك
تعريف فوق الذكر با اندكي تفاوت در ) 341 :1376فرهنگ بزرگ گيتا شناسي ، ( 

  .تمام منابع جغرافيايي و كارتوگرافي در خصوص نقشه گفته و نوشته شده است
تعريف نقشه از نظر ماهوي و هستي شناختي ، با تعريف باال كامال متفاوت   
دگاه نقشه جايگزيني عوارض سطح زمين بر روي سطح صاف  با از اين دي. است

استفاده از رنگ ها ، خطوط و عالئم آن هم بصورت گزينشي و براساس عاليق و 
  :در اين خصوص ايوالكوست چنين مي نويسد. نيات تهيه كنندگان آن مي باشد

ناشي نقشه برداشتي انتزاعي از يك واقعيت عيني كه طرح ريزي يا انگيزه آن ، 
نقشه نحوه اي از . است...) سياسي ، فرهنگي ،نظامي و( از عاليق واقع بينانه 

پس . نشان دادن فضاست كه اعمال سلطه و نظارت بر آن را تسهيل مي كند
ترسيم نقشه به معناي تعريف رسمي فضا در طول خطوطي است كه در 

-380 :1379موير، (چارچوب تجربه معرفت شناختي خاص قرار مي گيرند 
379.(  

از مقايسه تعريف هاي نقشه از دو ديدگاه ياد شده نتايج زير استخراج مي   
  :گردد
 در تعريف نقشه از منظر توصيفي ، نقشه با نگاهي پوزيتيويستي تعريف - 1

  .شده است
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اي خنثي بوده كه مانند آينه منعكس   ازديدگاه پوزيتيويستها، نقشه پديده- 2
ست و مقاصد و نيات كارتوگراف و سفارش هاي روي زمين ا كننده واقعيت

  .دهندگان تاثيري در ماهيت آن ندارد
 فلسفي به – در تعريف نقشه از منظر هستي شناسانه با رويكرد انتقادي - 3

اي خنثي نبوده بلكه بصورت  در اين رويكرد، نقشه پديده. نقشه توجه شده است
 فضايي  پديده ها را روي –مند و با اهداف ويژه،  پراكندگي مكاني گزينشي، نيت

  .سطح زمين به نمايش در مي آورد
 نقشه 2 از نگاه انديشمندان پست مدرن تحت تاثير عقايد  فوكو وژاك دريدا- 4

 ,Black)جهان را آنگونه كه كنشگران مي خواهند به جهانيان معرفي مي كند 
1997: 18)  .  

  
  پيشينه نقشه نگاري در جهان 

ي اعم از اروپا و آمريكا دوران هاي مختلف ترسيم در منابع جغرافيايي غرب  
 سده هاي اول و - 2 سده هاي پيش از ميالد و عهد باستان  -1: نقشه عبارتند از
 سده هاي شانزدهم تا - 4 سده هاي سوم تا پانزدهم ميالدي  -3دوم ميالدي   

البته پر واضح است كه در تقسيم بندي ياد شده .  سده بيست ويكم -5بيستم  
توجه چنداني به سير تطور نقشه نگاري در جهان اسالم اعم از عرب و غير عرب و 

پور كمال ( همچنين نقشه نگاري در شرق دور به ويژه چين و ژاپن نگرديده است 
 ،1349 : 7 -6.(  

                                              
٢  - J. Derrida  
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در دوران باستان تا سده هاي اول و دوم ميالدي با توجه به ضعف تكنولوژيكي   
 نقشه كشي و محاسباتي نقشه ها شباهت چنداني انسان و فقدان وسايل و ادوات

در سده هاي سوم تا پانزدهم ميالدي . به محيط واقعي زندگي انسانها نداشتند 
حاكميت مطلق كليسا بر همه شئون زندگي در اروپا و امپراتوري روم موجب 
گرديده بود تا نقشه ها متاثر از عقايد مسيحي درباره جهان با مركزيت بيت 

هاي روي زمين  تهيه گردند و شباهت چنداني به واقعيت) اورشليم(المقدس 
البته در همين دوران جغرافيدان هاي اسالمي اعم از عرب و غير عرب  .  نداشتند
در اواخر قرون . هاي قابل مالحظه اي در اين زمينه از خود بروز دادند پيشرفت

ان به اروپا ، دانش وسطي در پرتو انتقال آثار و تاليفات جغرافيدان هاي مسلم
نقشه نگاري و كارتوگرافي كه از قرن دوم ميالدي رو به افول رفته بود بتدريج سير 

 كه از نيمه سده سيزدهم 3با انتشار نقشه هاي پورتوالن. ترقي را طي نمود 
در . ميالدي رايج گرديد، شكل سواحل و موقعيت دقيق بنادر بخوبي ترسيم گرديد

استفاده از قطب نما ، شمال نقشه كامال مشخص گرديد نقشه هاي اين دوره با 
(Sphyroeras, 1985, pp36-37).  

هاي دقيق درمقياس جهان و منطقه اي كه از قرن  درسده بيستم تهيه نقشه  
امروزه . ، به اوج خودرسيد  رايج گرديده بود4شانزدهم  و توسط گرهارد مركاتور

اي  مناطق جهان در مقياس هاي ها، نقشه ه آوري نيزبااستفاده ازآخرين  فن
از لحاظ چگونگي . مختلف و با استفاده از رايانه در دسترس  كاربران قرار دارد

رابطه نقشه با قدرت سياسي و كاربردهاي نقشه در جهت اهداف و مقاصد سياسي 
 گسترش - 1: كه مهمترين داليل آن عبارتند از. توسعه بسياري يافته است

                                              
٣ - Portolan 
٤  - G. Mercator  
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 افزايش رقابت هاي -3 پيدايش حكومت سرزميني  -2اكتشافات جغرافيايي  
  استعماري   

 وقوع جنگ سرد  و تقسيم جهان به دو بلوك پس - 5 پيدايش حكومت ملي    - 4
  . روند جهاني شدن و محلي ماندن -6از جنگ جهاني دوم  

اما . در ايران توجه به نقشه و جغرافيا به زمان تاسيس دارالفنون باز مي گردد  
 بيسوادي و تعداد اندك دانشگاهها در سطح كشور هم چنين وضعيت سطح وسيع

سياسي و اجتماعي كشور در سالهاي پيش از انقالب اسالمي، عدم مشاركت 
سياسي مردم و شكاف ميان ملت و حكومت از داليل عمده عدم توجه به نقشه و 

بين وقوع انقالب اسالمي ، اهميت يافتن مسائل سياسي و .  جغرافيا بوده است
المللي، مشاركت بخش بزرگي از توده هاي مردم در روند آن، تحريم اقتصادي ، 
حادثه تصرف سفارت آمريكا  از جمله علل توجه جامعه و مردم به نقشه و جغرافيا 

در اين ميان تجاوز رژيم بعثي عراق به جمهوري اسالمي ايران تاثيري . بوده است
نياز به . عه به جغرافيا و نقشه برجاي نهادانكارناپذير بر روند  پيشرفت توجه جام

دانستن موقعيت نيروهاي  خودي  و دشمن ، حدود مناطق اشغال شده ، موقعيت 
دقيق مكان هاي اجراي عمليات و موقعيت شهرهاي ايران و عراق از جمله عواملي 

در اين . بودند كه بر اهميت نقشه و رابطه آن با جنگ و سياست مهر تائيد نهادند
ره  چاپ نقشه هاي مناطق عملياتي ، استانهاي مرزي و نقشه هاي ايران و دو

  .عراق و منطقه خاور ميانه رونق بسياري داشت
  

  سيستم هاي تصوير و مقياس 
ز حواس انسان بدون كمك گرفتن از ابزار و وسايل ويژه، چشم انداز محدودي ا  

 ها ها انسان ابزار دوديتبه منظور غلبه بر اين مح. محيط پيرامون او فراهم ميكند
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اما هريك از . را بكار مي گيرد)  تصاوير(يي مانند زبان، رياضيات و صورگرافيكي  
اين ابزارها تغييراتي را هر چند ظريف و نامحسوس در موضوع خود ايجاد مي 

اي از صور گرافيكي  كه ما آن را نقشه مي  همين اصل در مورد شكل ويژه. كنند
 -  علم و هنر ساختن نقشه  – مساله بنيادي در كارتوگرافي .ناميم ، صادق است

 نقشه و موضوع آن) صوير و مقياس سيستم ت( تفاوت عمده بيان شكل و اندازه 
سيستم تصوير و مقياس مفاهيم اساسي  كارتوگرافي . يعني جهان واقعي است

  .هستندكه به ما كمك مي كنند تا اين تفاوت و آثار آن رادرك كنيم
جا  كه زمين كروي است همواره نيمي از آن در برابر ديدگان ما قرار مي از آن  

از سوي ديگر ساختن كره اي با مقياس بزرگ كه بتواند همه اطالعات و . گيرد
جزئيات عوارض سطح زمين مربوط به يك موضوع خاص را به روي آن منتقل 

ون به صرفه كرد به لحاظ علمي و عملي غير ممكن است و از لحاظ اقتصادي مقر
ها به منظور تهيه چشم اندازي از كره زمين  ها و كارتوگراف لذا جغرافيدان. نيست

كه همه وجوه آن را شامل گردد و اندازه آن نيز مناسب باشد با استفاده از سيستم 
  . اقدام به تهيه نقشه مي كنند6 و مقياس 5تصوير

 تصوير گفته  به روش تبديل سطح كروي به سطح صاف و مستوي ، سيستم   
 در اين فرآيند  هم شكل كره زمين دچار (Bergman, 1999 : 522). مي شود

گردد كه به آن  تغيير مي گردد و هم اندازه آن به نسبت معيني كوچك مي
براي مثال كره زمين به (كل فرآيند تبديل سطح كروي . مقياس گفته ميشود

 - 1گردد  دو مرحله ميبه سطح مستوي وصاف شامل ) عنوان يك واقعيت خارجي
  كوچك كردن كره واقعي به مقياسي برابر با مقياس نقشه مورد نظر  

                                              
٥ - Projection system  
٦ - scale  
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 پياده كردن كره كوچك شده به مقياس معين برروي سطح صاف - 2
(Bergman, 1999:522)  . به منظور اينكه يك سيستم تصوير بصورت دقيقي

انند فاصله، بايستي متغيرهايي م عوارض سطح زمين را به نمايش درآورد، مي
رعايت همه اين عوامل فضايي در . مسافت، شكل و مجاورت را حفظ نمايد جهت، 

اي كه  گردد، اما رعايت همه آنها تواما درنقشه ساختن كره جغرافيايي رعايت مي
پذير نيست بنابراين يك  روي سطح صاف ومستوي كشيده شده است امكان

ت يك ناحيه رابدون تغيير رسم تواند بطور همزمان شكل ومساح كارتوگراف نمي
نمايد، لذا از تركيب پارامترهاي فضايي فاصله، جهت، مساحت، شكل و مجاورت 

هاي تصوير نقشه به صدها نوع  سيستم. آيد هاي تصوير پديد مي انواع سيستم
در كارتوگرافي كاربرد )   سيستم20در حدود  (رسد اما تنها تعداد كمي از آنها  مي

 نوع نيز سه تاي آن بسيار شناخته 20از ميان اين ). 69 : 1383مديري، (دارند 
سه . 9و ازيموتال 8مخروطي 7اي سيستم تصوير استوانه: شده هستند كه عبارتند از

، شبه  اي استوانه شبه: هاي اصلي عبارتند از سيستم تصوير مشتق از سيستم
هاي  هريك از اين سيستم). 91 : 1383مديري، (مخروطي و چند مخروطي 

تصوير براي پياده نمودن سطح كروي به روي سطح صاف با ثابت نگه داشتن يك 
پارامتر براي مثال مساحت، ساير پارامترهاي فضايي مانند فاصله، جهت، شكل  

براي نمونه از . شوند نسبت به اندازه واقعي آن در روي كره دچار تغييرات مي
 10مساحت اي هم مركاتور، استوانه نماي هاي جهان ، نقشه اي سيستم تصوير استوانه

                                              
٧ - Cylindrical  
٨ - Coinic  
٩ - Azimotal  
١٠ - Cylindrical Equal - Area 
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  (Robinson and , 2002 : 60) مشتق مي گردند 11اي هم فاصله و استوانه
كشند، لذا  اي  متفاوت به تصوير مي هاي تصوير، جهان را به گونه هريك سيستم

 خواستها، منافع و نيات خود يك  ها و سفارش دهندگان نقشه بر حسب كارتوگراف
براي . ا برگزيده و جهان را بر اساس آن باز نمايي مي كنندسيستم تصوير ويژه ر

مثال نقشه جهان نماي مركاتور بر اساس سيستم تصوير استوانه اي بهترين وسيله 
براي باز نمايي برتري اروپا از سده شانزدهم تا بيستم بوده است و به همين گونه ، 

اصل برابري حقوقي پايه گذاران سازمان ملل متحد به منظور به تصوير كشيدن 
كشورها كه يكي از مهمترين اصول در منشور ملل متحد مي باشد از سيستم 

اما چرا نقشه داراي چنين . تصوير آزيموتال در آرم سازمان ملل استفاده كرده اند
  .ويژگي است؟ پاسخ اين پرسش را بايد در نشانه  بودن نقشه جستجو كرد

  
  نقشه به مثابه نشانه 

علت پيوند ميان نقشه و قدرت سياسي را نشانه بودن  نقشه اگر مهمترين   
 12عنوان كرديم بالفاصله اين پرسش مطرح مي گردد كه نشانه چيست؟ پيرس

نشانه : يكي از شناخته شده ترين نشانه شناسان نشانه را چنين تعريف مي كند
 به ازاي  چيز ديگري قرار ميگيرد و از اين طريق چيزي كه ما”عبارت است از 

براي ). 124 : 1380معيني ، ( قابل فهم مي شود يا معنايي را تداعي مي كند 
  .مثال نقشه ما به ازاي عوارض واقعي زمين قرار ميگيرد و برآن داللت ميكند

اساس داللت نشانه بر معناي خود و مبناي پذيرش جايگزيني نشانه به جاي   
به گفته .  وارد شباهت استواقعيت عيني بيروني، بر مبناي قرارداد و در برخي م

                                              
١١ - Cylindrical Equidistant 
١٢ - C. S. Peirce 
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نشانه تمامي آن چيزهايي است كه بر پايه قراردادي اجتماعي و از  ”13امبرتو اكو
 : 1383بابك احمدي، ( “  كند پيش نهاده، چيزي را به جاي چيز ديگر معرفي مي

را دو مفهوم دال و ) نشانه= مدلول / دال ( دو جزء اصلي مدل نشانه شناسي ). 32
اين دو جزء در چارچوب قراردادهاي نشانه شناسانه شكل . يدهندمدلول تشكيل م

دال وجه مشاهده پذير است  و مدلول مشاهده شدني نيست و امري . ميگيرند
در نقشه هاي جغرافيايي نقشه دال و آنچه نقشه به آن داللت مي . ذهني است

  .كند مثال كشور ايران ، مدلول است
.  به روش هاي مختلفي تقسيم بندي مي شوندها انواع گوناگوني داشته و نشانه  

دراين تقسيم بندي . مشهورترين تقسيم بندي از سوي پيرس ارائه شده است
از .  طبقه بندي مي شوند15 و شمايلي14اي نشانه ها در سه دسته نمادين ، نمايه

ميان سه نوع نشانه فوق الذكر ، نوع شمايلي داراي اهميت ويژه اي در دانش 
نشانه شمايلي بر اساس شباهت ميان نشانه با موضوع استوار است  و . جغرافياست 

نقشه هاي جغرافيايي از نوع نشانه هاي شمايلي مي باشند اما داراي ويژگي 
  ).43، 1383احمدي ، ( نمادين و نمايه اي نيز  هستند 

اين امر مستلزم وجود .  است16كاركرد  نشانه انتقال انديشه از طريق پيام  
  برمبناي 21رومن ياكوبس. باشد  مي20 و گيرنده19، فرستنده18زگان، رم17مرجع

                                              
١٣ - U. Eco 
١٤ - Indice  
١٥ - Icon  
١٦ - Message  
١٧ - Reference  
١٨ - Code  
١٩ - detinature  
٢٠ - destinataire  
٢١ - R.Jakobson 
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اي كه از نظريه ارتباط اقتباس كرده بود، شش كار كرد را براي زبان   طرح واره
قائل شد و تحليل  او با اندكي دستكاري در مورد ) اي بعنوان يك نظام نشانه(

يرگيرو،  پي(ست تمامي اشكال ارتباط كه داراي نظام نشانه اي هستند معتبر ا
كاركرد ارجاعي، عاطفي، كنايي ، : اين شش كاركرد عبارتند از). 21-20: 1383

  .زيبايي شناختي ، همدلي وفرازباني
آنجا كه . هاي جغرافيايي داراي دو خاصيت نمادين ونشانه اي هستند  نقشه  

براي مثال . يك نقشه تنها بر يك معنا داللت كند داراي ويژگي نشانه اي است
نقشه كشور ايران هر گاه تنها به معناي كشور ايران باشد داراي خاصيت نشانه اي 
است، اما اگر نقشه داراي چند معنا باشد يا مخاطب و بيننده چند معنا از آن 

براي نمونه نقشه جهان . استنباط كند ، آنگاه داراي خاصيت نمادين مي گردد
 كند واز اين نظر داراي تنها يك نماي مركاتور درمقام نشانه بر جهان داللت مي

اين معنا همان جهان و موقعيت خشكي ها، آب ها ، كشورها و شهرهاي . معناست
ركاتور مي تواند داراي كار ماما همين نقشه . مهم جهان در رابطه با يكديگر است 

براي يك اروپايي نقشه جهان نماي مركاتور نماد برتري . كرد نمادين هم باشد
همين نقشه براي يك فرد از كشوري . به ساير قاره ها و مناطق استاروپا نسبت 

  ..در آفريقا نماد سلطه گري و استعمار اروپائيان مي باشد
  

  كاربرد نقشه در اعمال قدرت و القاء سياست 
 درخصوص نقشه جغرافيايي و نقش آن در تنظيم رابطه انسان با 22هنريكسون 

نقشه جغرافيايي ”: ظر كرده استجهان و همچنين شناخت آن چنين اظهارن
شناسيم  بينيم، مي كه به واسطه آن جهان را مي) لنز(وسيله اي است مانند عدسي 

                                              
٢٢ - Alan K.Henrikson  
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نقشه به عنوان يك . (Henrikson, 1994 : 52)آوريم  و جهان بزرگتري پديد مي
ها بوده و يك  متشكل از نمادها و نشانه)  نوشتاري –تصويري (اي  نظام نشانه

  .باشد  مي25 و تفسير24مار ميرود و از اين منظر قابل تاويل نيز به ش23متن
هاي  نقشه به مثابه متن يكي از مهمترين حلقه هاي پيوند جغرافيا با فلسفه  

پردازان   از تاثيرگذارترين نظريه26ژاك دريدا. باشد پسامدرن و پساساختارگرا مي
ن متاثر از ساير دريدا تاكيد دارد هر مت. پساساختارگرا در حوزه متن شناسي است

از نظر او متون . شود متون است و معناي آن نيز در پيوند با ساير متون ساخته مي
لذا دريدا . باشند ها واسطه ميان انسان و واقعيت مي ها هستند و نشانه مخلوق نشانه

البته . باشد تاكيد دارد امكان دسترسي مستقيم به واقعيت در اختيار انسان نمي
في هستي شناسي چيزهاي بيرون از متن نيست، بلكه نفي امكان اين به معناي ن

 از جهان 27در واقع متون نوعي بازنمايي. شناخت مستقيم چنين چيزهايي است
ها  هستند،  اما از آنجا كه امكان بازنمايي جهان وجود ندارد پس همه باز نمايي

 براي (Berten, 1995: 6-7) سياسي بوده يعني به نفع يا ضرر يك طرف است 
مثال در تهيه نقشه جهان نماي مركارتور اروپائيان با مركز قراردادن اروپا و قرار 

ها،  ها و قاره دادن آن در باالي نقشه به نفع تمدن اروپايي و به ضرر ديگر تمدن
اين درحالي است كه نقشه جهان نماي تهيه شده در . جهان را باز نمايي مي كنند
ا در مركز نقشه جهان را به نفع آمريكا و به ضرر ساير آمريكا با قرار دادن آمريك

  .كند ها باز نمايي مي ها و قاره ملت

                                              
٢٣ - Text 
٢٤ - Interpretation  
٢٥ - Commentaire  
٢٦ J. Derrida  
٢٧ Representation  
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دومين علت نظري در پيوند نقشه و قدرت تاثير آن در اعمال قدرت و القاء    
شناخته شده ترين نظريه پرداز اين حوزه . سياست خاصيت گفتماني نقشه است

 ، سامان و انگاره 29مفاهيمي چون گفتمانفوكو با ارائه .  مي باشد28ميشل فوكو
 نظارت وعينيت 33، تحديد32، حذف31 ، رابطه ميان قدرت و دانش30دانايي
، و فن آوري انضباطي قدرت نظرات خود را تئوريزه نموده است 34بخشي

براساس نظرات فوكو نقشه جغرافيايي هم در ) 260-261 : 1384مشيرزاده، (
فتمان ها قرار مي گيرد و هم خود گفتمان زمره اسناد و متون مشروعيت بخش گ

 دانش ، نقشه –در خصوص مفهوم قدرت ). 155 : 1382بزرگي، (ساز است 
جغرافيايي هم ابزار سلطه و هم مولد قدرت و سلطه مي باشد ، لذا كارتوگرافي و 

در خصوص مفاهيمي چون حذف ، تحديد و . نقشه رابطه تنگاتنگي با قدرت دارند
 ، نقشه جغرافيايي ضمن بازنمايي برخي عوارض، برخي ديگر را عينيت بخشي نيز

كند، نقشه محدوده نگاه انسان را محدود كرده در عين حال ابزار  نيز حذف مي
 يكي از مهمترين ابزارهاي اعمال فن آوري و. عينيت بخش و نظارتي است

انضباطي قدرت در كنترل فضاها در مقياس هاي مختلف بخصوص در مقياس ملي 
  ).270 : 1376دريفوس و رابينو ، (مي باشد 

نقشه به مثابه يك نظام نشانه اي و نشانه داراي ويژگي رسانه اي و انتقال پيام   
نقشه هاي جغرافيايي حامل پيام هاي . به مخاطبان و كاربران خود مي باشد

                                              
٢٨ - M. Foucault  
٢٩  - Discourse  
٣٠ - Episteme  
٣١ - Power - Knowledge 
٣٢ - Exclusive  
٣٣ - Confinement  
٣٤ - Objctification 
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سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي ، تاريخي و هويتي بوده و از اين نظر، 
ارتباط وانتقال پيام شكلي از كنش اجتماعي . د ناگسستني با قدرت دارندپيون

  ).21 : 1380تامپسون ، ( است كه داراي قدرت نمادين مي باشد 
هايي كه پراكندگي متغيرهاي انساني را  هاي جغرافيايي به ويژه نقشه نقشه  

دين در كنند، از جمله صور نماديني هستند كه با داشتن قدرت نما بازنمايي مي
بازتوليد، جهت دهي، بازنمايي و تاثيرگذاري بر افراد و جوامع داراي اهميت 

به عبارت ديگر نقشه گونه اي زبان است، زبان جغرافيايي با . بسياري مي باشند
  .همه كار ويژه هاي زبان

از اين ويژگي رسانه اي نقشه در تاييد يا جعل واقعيت هاي تاريخي ، مكاني،   
 شود كه نمونه كالسيك آن چاپ نقشه هاي  ميرداري  بسياريفضايي  بهره ب

وزارت امور خارجه جمهوري (جعلي از خليج فارس با نام هاي جعلي مي باشد 
  ).80- 100 : 1361اسالمي ايران، 

 35هاي ادراكي چهارمين پايه نظري پيوند ميان نقشه و قدرت ريشه در نقشه  
ها را در يك نگاه  زمين، كشورها يا قارهنقشه  با ارائه يك نگرش فراگير از . دارد

نقشه برداشت و ادراك ما از مكان ، ويژگي هاي . كشد مي  تصوير فراتر از زمان به 
نقشه ها . آن و درجه اهميت يا بي اهميتي مكان ها را به نمايش مي گذارد
نقشه ها . همچنين ادراك ما از مكان ها، فضاها و موقعيت ها را تغيير مي دهند

اس گنگي از اقتدار و قدرت ارزاني مي دارند وتصور و پندار مهار فضا را به احس
نقشه ها كمك بسياري به ساختن و شكل دهي . ذهن انسان وارد مي كنند 

و در نهايت . برداشت، ادراك ، تاويل و تفسير انسان ها از محيط پيرامونشان دارند
ان و سياستگذاران در هاي ادراكي نقش مهمي بر ذهن تصميم ساز اينكه نقشه

                                              
٣٥ - Perceptual 
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ركاچه ويتس، . (طرح ريزي و اتخاذ استراتژي ها و خط مشي بر عهده دارند
1384 : 24(  

تاثير نقشه هاي ادراكي  تا بدان جاست كه برخي  صاحب نظران بر اين اعتقاد   
هستند كه گرايشات عمومي و همچنين تصميمات دولتمردان و سياستمداران در 

بر پايه تصورات ) داخلي وخارجي( و ژئوپليتيك حوزه هاي سياست خارجي 
جغرافيايي استوارند، كه اين تصورات تا حدود بسياري به نقشه هاي جغرافيايي 

كارل دويچ و ( بستگي دارد كه آنها به آن خو گرفته اند و از آن تاثير مي پذيرند 
  ).214: 1375ديگران ، 

 و قدرت و نقش آن پنجمين علت نظري در پيوند ميان نقشه جغرافيايي  
هنگامي كه نقشه . بخصوص در القاء سياست ويژگي نمادين نقشه ها مي باشد 

داراي خاصيت نشانگي است داراي يك معنا مي باشد يا دست كم مخاطبان و 
در اين حالت  نسبت ميان . كاربران معموال از ديدن آن يك معنا را درك مي كنند

معيني، . (ثابت است) كند آن داللت ميآنچه نقشه به (و  مدلول ) نقشه(دال 
براي مثال در يك نقشه سياسي از خاورميانه نقشه ايران بر كشور ). 93 : 1380

هنگامي كه نقشه داراي خاصيت نمادين . جمهوري اسالمي ايران داللت مي كند 
است ) اعم از كارتوگراف و مخاطب( مي گردد، هم معرف پيچيدگي ذهني انسان 

يعني از . گردد ايده ها و باورها خاصيت چند معنايي پيدا كنندو هم موجب مي 
لذا كارتوگراف وسفارش . چند بعد و منظر بتوان آنها را معنا ، تفسير وتاويل نمود

دهندگان از خاصيت نمادين نقشه هاي جغرافيايي به منظور القاء سياست هاي 
  .مورد نظر بهره مي برند
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  نتيجه گيري 
ه لحاظ فني نمايش عوارض جغرافيايي روي سطح صاف نقشه جغرافيايي ب  

است اما به لحاظ هستي شناسي يك نشانه بوده و جايگزين واقعيت ها و عوارض 
از منظر شناخت شناسي نقشه واسطه ميان انسان و محيط . جغرافيايي مي گردد

با توجه به اينكه نقشه پايه اصلي شناخت در دانش . پيرامون او مي باشد
ت لذا مي توان گفت ، بخش عمده شناخت در جغرافيا متكي به نقشه و جغرافياس

  .تحت تاثير آن است
نقشه جغرافيايي به عنوان يك نشانه و جانشين عوارض و واقعيت هاي   

جغرافيايي به پنج دليل نظري كه ريشه در ويژگي نشانه بودن نقشه دارد با قدرت 
  .است و اعمال قدرت داردسياسي در پيوند بوده و نقش مهمي در القاء سي

نخستين علت نظري خاصيت نمادين نقشه است كه به آن ويژگي چند معنايي   
هاي مختلفي از يك نقشه  بخشيده و موجب مي گردد معناها، تفسيرها و تاويل

در اين ميان معنا و تاويلي . جغرافيايي در نزد كاربران و مخاطبان بوجود آيد
براي نمونه نقشه جهان . مند گردد ني قدرت بهرهعموميت  مي يابد كه از پشتيبا

نمايي كه در پرچم و آرم سازمان ملل متحد بكار رفته است در اصل به  منظور  
اين معنا مورد پذيرش پنج قدرت . القاء اصل برابري حقوقي كشورها بوده است

  .پيروز جنگ جهاني دوم بود
قدرت در متن بودگي دومين علت نظري در رابطه ميان نقشه جغرافيايي و   

نقشه به عنوان متن، خنثي و بيطرف نيست بلكه به نفع يكي و ضرر . نقشه است
ها داراي بار ايدئولوژيك بوده و در واقع يكي از تجليات و  نقشه. باشد ديگري مي

معنا به همان اندازه كه از متن نقشه . ها هستند ها و انديشه هاي ايدئولوژي بازنمايي
ا ، نام ها، رنگ ها، عاليم و خطوط ناشي مي گردد از بافت يا زمينه اعم از نوشته ه
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هر نقشه . اجتماعي و فرهنگي كه نقشه در آن توليد مي گردد نيز تاثير مي پذيرد
جغرافيايي به يك منبع قدرت و اقتدار مرتبط است و در واقع هر نقشه اي براي 

اصل مقاصد ، اهداف و نقشه ها ح. ايجاد نوعي هژموني و تفوق توليد مي گردد
ها هستند و به همان اندازه كه تسهيل كننده  نيات سفارش دهندگان و كارتوگراف

  .شناخت هستند، محدود كننده شناخت نيز هستند
سومين علت نظري پيوند نقشه و قدرت به رابطه ميان نقشه و گفتمان و رابطه   

 گفته شده كه در خصوص نسبت گفتمان و نقشه ،.  دانش اشاره دارد–قدرت 
هايي است كه هم در شكل گيري گفتمان و هم به عنوان جزيي از  نقشه از پديده

نقشه هاي . نقش دارد) به عنوان عامل مشروعيت بخش و سند(ها  گفتمان
. هاي ژئوپليتيكي مي باشند گيري گفتمان جغرافيايي داراي نقش تكويني در شكل

و دالي است كه مدلول خود را از اصوال ژئوپليتيك دانشي متكي به نقشه است 
عالوه بر كاركرد فوق نقشه ها داراي كاركرد سندي . درون نقشه ها جستجو ميكند

  و ارجاعي در گفتمان ها، بخصوص گفتمان هاي ژئوپليتيكي ، روابط بين المللي،
تاريخي و حقوق بين الملل مي باشند و در اين جايگاه داراي بيشترين توان در 

فن آوري انضباطي قدرت از ديدگاه . ها هستند ها، عقايد و هويت القاء سياست
باشد به نظر  هاي پيوند نقشه با قدرت مي ها و عرصه فوكو يكي از مهمترين جلوه

فوكو هدف اصلي همه اشكال مجازات تغيير در تعادل روابط قدرت در كل جامعه 
در مرحله بعد . ي شدانضباط در مرحله اوليه عمدتا برروي بدن انسان اجرا م. است

اعمال كنترل بر فضا يكي از عناصر اصلي تشكيل دهنده فن آوري انضباطي مي 
بنا براين . در واقع انضباط با سازماندهي افراد در درون فضا معنا مي يابد. باشد

نقشه ابزار مناسبي به منظور مرز بندي ، . نيازمند محصور سازي و مرز بندي است
ي دروني فضا  و اعمال كنترل بر كل فضا و از ميان بردن محصور سازي، سازمانده
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 دانش و نقشه –در خصوص رابطه قدرت . حفره ها و بحران هاي نفوذ مي باشد
بايد گفت ، نقشه و دانش كارتوگرافي همواره ابزاري در خدمت قدرت و باز توليد 

  .آن بوده است
زمينه اعمال قدرت ويژگي رسانه بودن چهارمين علت پيوند نقشه و قدرت در   

قدرت نمادين از . نقشه داراي قدرت نمادين مي باشد. و القاء سياست مي باشد
اشكال . فعاليت ،توليد ، دريافت و انتقال اشكال نمادين معنادار ناشي مي گردد

. نمادين نيز داراي خاصيت و ويژگي انتقال پيام بوده و رسانه محسوب ميگردند
گان به مخاطبان مل پيام از سازندگان و توليد كنندنقشه به عنوان يك رسانه حا

 به عنوان يك نظام نشانه اي همانند زبان داراي ويژگي انتقال و. خود مي باشد
) كارتوگراف  و سفارش دهنده( پيام ميباشد  و از اين طريق حامل پيام فرستنده 

 داراي  در جايگاه رسانه ،همچنين. مي باشد) كاربران و مخاطبان( به گيرنده 
داشتن قدرت نمادين قادر به واقعيت   بابه طوريكه. ويژگي ديگري نيز هست

( اين قدرت نقشه به آن ويژگي سازه گرايانه . سازي و ساختن واقعيت هاست 
  .مي بخشد) تكويني

و سرانجام پنجمين علت در كالبد شكافي رابطه ميان نقشه و قدرت در ارتباط   
نقشه هاي ادراكي و .  ، نقشه ادراكي مي باشدبا اعمال قدرت و القاء سياست

شناختي نقش بسيار مهمي در شناخت و تفسير افراد از محيط پيرامون خودشان 
. و اتخاذ تصميم در مسائل فردي ، اجتماعي، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دارد

نقشه هاي ادراكي حاصل تعامل و در كنار هم قرار گرفتن ، نشانه ها، نمادها ، 
هاي كارتوگرافي شده و تصوير ها و برداشت هاي افراد در محيط پيرامونشان  نقشه

و تعريف فرصت ها، تهديد ها، منافع ، هويت ها و طرح ها و برنامه ها بر اساس 
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نقشه هاي ادراكي تاثيرمهمي بر اجراي سياست . متغيرهاي ياد شده مي باشد
  .ندبخصوص در حوزه سياستگذاري عمومي و سياست خارجي دار
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