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چکیده:
قدرت عامل حیات و بقا است .قدرت ملی یک کشور عبارتست از مجموع توانایی های آن کشور در تحمیل اراده
خود بر سایر کشورها برای نیل به منافع خود .الگوهای مختلفی از سوی صاحب نظران و دانشمندان مختلف درباره
عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر قدرت ملی ارائه شده است .قدرت و سیاست در عرصه مدیریت محلی ،ملی و منطقه
ای با ابزارهای مختلف می تواند اراده خود را عملیاتی کرده و موارد مورد نیاز خود را هم به طور مطلوب و به نفع
خود بازنمایی نماید .یکی ازین ابزارهایی که در طول تاریخ همواره قدرت و سیاست با آنها توانسته اهداف را در
عرصه سرزمین ها پیاده کند ،نقشه های جغرافیایی می باشد .این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این موضوع مهم را
بررسی کرده تا مشخص کند که تاثیرگذاری قدرت در ترسیم نقشه های جغرافیایی به چه طریقی بوده است .نتایج
نشان می دهد که همواره سیاست مداران و حاکمان کشورها در طول تاریخ از نقشه ها در راستای اهداف خود برای
نفوذ و بسط قدرت خود و کشورشان استفاده کرده اند.

واژگان کلیدی :نفوذ ،سیاست ،نقشه ،حکومت ،ژئوپلتیک

شاپا الکترونیکی645-3851:

محمودی و همکاران

 .1مقدمه و شرح مساله:
ژئوپلیتیک به عنوان حقیقتی غیر قابل انکار به و عبارتی به نوعی جبر جغرافیایی است که رفتار کشورها در ورای
مرزهایشان را تحت تاثیر خود قرار میدهد و برحس ب هر نوع موقعیت ژئوپلیتیکی مقدورات و محذوراتی در را اختیار
سیاست خارجی کشورها قرار میدهد یا و تحمیل میکند(رجبی و احمدزاده )77 :1397 ،نقشه بصورت شگفت انگیزی
 ،ابزار بسیار سودمندی است .از آن برای جمع آوری و نمایش اطالعات استفاده م یکنیم .و میان پدیده هایی که به
ظاهر با یکدیگر بی ارتباط هستند ارتباط برقرار می کنیم ،و برعکس ارتباط مکان ها را با یکدیگر قطع می نماییم و
موقعیت خود را در میان سایر انسان ها و جوامع تعیین نموده و به خود و جامعه معنا و هویت می بخشیم( Black,
 )1997: 9کاربرد روز افزون نقشه در خانه ها ،مراکز آموزشی ،نظامی ،سیاسی ،فرهنگی و حتی خودروها وهواپیماها
نشانگر اعتماد عمومی به عنوان یک مرجع کسب اطالعات و شناخت موقعیت های محیط پیرامون است .اما باید
دانست که نقشه جغرافیایی چیزی بیش از نمایش عوارض سطح زمین با نگاه عمودی از باال می باشد .و انتقال گزینشی
اطالعات جغرافیایی به روی سطح صاف (کاغذ و رایانه) است .در حقیقت جایگزین واقعیت های محیط برروی کاغذ
می باشد نه خود آن واقعیت ها  .به عبارت دیگر  ،عالئم ،نشانه ها ،رنگ ها و خطوط جایگزین عوارض واقعی سطح
زمین می گردد(میرحیدر و حمیدی نیا )141 :1386 ،در این مقاله سعی می شود تا تأثیرگذاری قدرت در ترسیم نقشه
ها و اینکه چگونه مولفه قدرت توانسته در ترسیم و بازنمایی نقشه های جغرافیایی و سیاسی تاثیرگذاری خاص خود
را در دوره های مختلف تاریخی را اعمال نماید ،بررسی می شود.
 .2روش تحقیق:
روش تحقیق این مقاله بصورت توصیفی  -تحلیلی بوده و برای جمع آوری و نگارش مطالب این پژوهش بیشتر از
منابع کتابخانه ای ،اسنادی و اینترنتی استفاده شده است.
 .3مفاهیم کلیدی:
 -3-1قدرت:
قدرت عامل حیات و بقا ،و موجود فاقد آن محکوم به فنا است لذا غریزه میل به بقای حیات ،انسان را وادار به کسب
قدرت می کند( .حافظ نیا )245 : 1379 ،بطورکلی قدرت عبارت است از عواملی که یک بازیگر را قادر می سازد تا
رفتار بازیگران دیگر را که در راستای منافع و اولویت های مورد نظرشان قرار دارد تحت نفوذ قرار دهد .بر این اساس
بازیگران می توانند حکومت ها ،ملت ها ،کشورها و سایر گروه ها را در جهت انجام اقدامی مشخص و یا جلوگیری
از انجام آن تحت نفوذ قرار دهند )fahter & Glassner , 2004: 261( .قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی
یک ویژگی و صفت جمعی افراد یک ملت را منعکس می نماید و همزمان به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک
کشور و یک دولت تجلی پیدا می کند .قدرت وقتی در قالب یک جامعه یا ملت نگریسته شود از برآیند توانایی های
آن جامعه ،قدرت عمومی و کلی آن پدیدار می شود (حافظ نیا ) 245 : 1379 ،برای تشخیص و سنجش قدرت ملی
یک کشور نمی توان برروی یک عنصر به تنهایی تکیه کرد بلکه قدرت ملی دارای منشاء و مبادی گوناگونی است که
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در یک کارکرد جمعی به تولید قدرت ملی می پردازند .به عبارت دیگر عوامل اصلی شکل دهنده به قدرت ملی
کشورها در حوضه های مختلفی قرار دارند(.حافظ نیا )68 : 1386 ،یکی از حوزه های اصلی تاثیرگذار در قدرت ملی
عوامل جغرافیایی است .بطورکلی رابطه جغرافیا با سیاست و قدرت به گذشته بر می گردد .در دوره یونان قدیم ارسطو
و استرابو و در دوره قرون وسطی دانشمندانی نظیر بادن و مونتسکیو ،در قرن نوزدهم جغرافیدانانی چون کارل ریتر و
فردریک راتزل به مباحث مربوط به جغرافیا و سیاست پرداخته اند( .میرحیدر)15 : 1357،
 -3-1ناحیه یا منطقه ژئوپلیتیکی
منطقه بخشی از زیرمجموعه فضای جغرافیایی سطح کره زمین است که ازنظر ساختاری یا کارکردی از تجانس و
همگونی برخوردار است و بر پایـه خصیصههای سـاختاری یا کارکردی از مناطق همجوار خود متمایز میشود .منطقه
میتواند خشـکی پایـه ،آبپایه یا ترکیبی باشد و از مقیاسهای خُرد همچون دریاچه یا شبهجزیره تا مقیاسهای کالن
همانند اقیانوس یا قاره را در برگیرد .مناطق جغرافیایی بر پایهیک یـا چنـد خصیصـه سـاختاری ،همچون :کالبد فضا،
نوع اقلیم ،نوع زبان ،دین و مذهب ،نوع و سطح فرهنـگ و تمـدن یـا خصیصههای کارکردی ،همچـون :تولیـد
محصـول ی ا عملکردهای اقتصـادی ،اجتماعی ،ارتباطی ،فرهنگی ،سیاسی و ...تعیین هویت میشوند .هرگاه متأثر از
رویدادها و پیشامدهای سیاسی منطقه دچار تحول شود ،تغییر ماهیت میدهد و به منطقهای ژئوپلیتیک تبدیل میشود.
از این رو ،منطقه ژئوپلیتیک سرشتی پویا و دگرگون شونده دارد(حیدری موصلو.)66 :1393،
 -3-2رقابت ژئوپلیتیکی
رقابت تالش دو یا چند گروه  ،ملت و کشور برای نفوذ یا سلطه در منطقه یا جهان یا دسترسی به منابع فضایی (اعم
از مادی و معنوی) است .رقابت در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک بدون مقیاس معنا ندارد و فلسفه قانون رقابت،
برتری و دستیابی به فرصتهاست .دراینبین ،اقدامات عملی برای رهبری یا نفوذ در یک کشور ،منطقه یا جهان شکل
رقابت به خود میگیرد .ممکن است حوزه و منشأ رقابت ،سرزمین ،ناسیونالیسم ،کمبود منابع ،قدرت و اقتصاد باشد.
از درون این رقابتها ،ائتالف و رقابتهای تسلیحاتی شکل میگیرد .باید توجه داشت که در رقابت ،دو یا چند قدرت
بهطور همزمان اقداماتی میکنند تا از ارزشهای جغرافیایی (مادی و معنوی) سهم بیشتری کسب کنند .رقابت در
صورت استمرار و کسب احاطه بر ارزشهای رقیب ممکن است به «چالش ژئوپلیتیکی» تبدیل شود ،این چالش شاید
مرحله آخر رقابتهای ژئوپلیتیک باشد؛ به همین دلیل اغلب ویژگیها رقابت ژئوپلیتیک در چالش ژئوپلیتیکی تجمیع
میشود(احمدی .)202 ،1397 ،در رقابت ژئوپلیتیک نیازمندیم به دو امر توجه کنیم:
 .1شناسایی ارزشهای جغرافیایی؛
 .2بررسی نگرش ،گفتمان و ایدههای توجه کنندگان به ارزشهای جغرافیایی.
مبارزه بین رقبا و مخالفتهای ارائهشده یک رقیب یا رقبا ،رقابت است که در صورت تداوم ،بعد راهبردی به خود
میگیرد .رقابت راهبردی درواقع نوعی حرکت ژئوپلیتیکی با حاصل جمع صفر دامنهدار میان دو یا چند رقیب است.
در این بعد از رقابت ،رقبا سعی دارند یکدیگر را از میان بازی حذف کنند؛ زیرا منابع و فضایی که بر سر آن رقابت
میکنند  ،جزء منافع حیاتی کشورهاست .رقابت از منظر ژئوپلیتیک اهدافی دارد که در شکل  4-2نشان داده شده است.
656

محمودی و همکاران

شکل  :1اهداف رقابت از منظر ژئوپلیتیک

نفوذ

مهار
اهداف رقابت

استعمار

برتری

منبع :احمدی203 :1397 ،
 -3-3روابط بینالملل
اصطالح روابط بین الملل شامل همه اشکال و شیوه های تعامل یا تجارت بین اعضا و بازیگران مستقل در صحنه
جهانی یا جوامع ملی است ،اما مطالعه روابط بین الملل شامل تحلیل سیاست خارجی یا فرایندهای سیاسی بین ملت
ها به معنای عام آن است .این فرایندها جنبه های مختلفی دارند  ،برخی از آنها سیاسی هستند و برخی دیگر به تجارت
 ،حمل و نقل  ،ارتباطات و اقدامات دیگر مربوط می شوند( .کاظمی .)41: 1373 ،در باب روابط بینالملل تعاریف
مختلفی بهعملآمده است قوام در کتاب اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل ،روابط بینالملل را اینگونه
تعریف کرده :مجموعه اقدامات و کنشهای متقابل واحدهای حکومتی و نهادهای غیردولتی و همچنین روندهای
سیاسی میان ملتها را روابط بینالملل میگویند( .قوام )13: 1387 ،اما سیف زاده در کتاب اصول روابط بینالملل،
روابط بینالملل را اینگونه تعریف کرده است :به معنای قانونمندیهای رفتاری صحبت از میانگین رفتارهایی است
که کشورها یا انسانها انجام میدهند .این قانونمندیهای رفتاری نشان میدهد چگونه کشورها میتوانند یا منزلت
خود را باال ببرند و یا آنکه منافع را به دست آورند (سیف زاده .)25: 1385 ،همچنین در تعریفی دیگر روابط بینالملل
که معموالً آن را اعم از سیاست بینالملل و سیاست خارجی دانستهاند عبارت است از مطالعه تمام مبادالت ،معامالت،
تماسها ،جریان اطالعات و واکنشهای ناشی از آنها بین جوامع متشکل و جدا از هم و اجزای متشکل آن ها
(احمدی)16 :1395 ،
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 .4پیشینه تحقیق:
جدول  :1پیشینه تحقیق .ترسیم از نگارندگان
نتیجه تحقیق

پژوهشگر و سال

در این مقاله یک چارچوب نظری – مفهومی به شرح ذیل ارائه شده است که نسبت نقشه و
قدرت در قالب آن مورد مطالعه قرار گرفته است -1 :نشانه شناسی  -2قدرت و متن  -3گفتمان
 -4قدرت و رسانه  -5نقشه ادراکی و شناختی .فرضیه اصلی این پژوهش این است که نقشه
جغرافیایی به این علت در اعمال قدرت و القاء سیاست نقش دارد که ” نشانه“ است .از دیدگاه
دره میرحیدر و حسین
حمیدی نیا ،سال 1385

هستی شناختی ،نشانه بودن یعنی اینکه نقشه انعکاس و بازتاب عینی واقعیتها و عوارض جغرافیایی
بصورت یک به یک نیست بلکه جایگزین آن واقعیت هاست .از نظر انتقادی نقشه تنها یک ابزار
انتقال اطالعات بصورت خنثی نبوده بلکه وابسته به منافع و نیات و خواست های کنشگران
(کارتوگراف ،سفارش دهندگان ،دولت ها و حتی تفسیر مخاطبان) است .از دیدگاه پسانوگرایانه
(پست مدرن ) نقشه یک صورت متعین ( از پیش تعیین شده و مطلق) از جهان نبوده بلکه بسته
به میل کنشگران ،جهان به اشکال مختلف قابل بازنمایی و نمایش می باشد .از دیدگاه سازه
گرایانه ،نقشه عالوه بر موارد فوق الذکر ،ابزار ساختن واقعیت و واقعیت ساز است.
در این پژوهش برای نخستین بار از دریچة «قدرت /دانش» با تأکید بر آرای فوکو ،به معنای نقشه
نگاه می شود و رابطة قدرت و نقشه با «روش شناسی کیفی» بررسی می شود .نتایج این تحقیق

بدیعی و همکاران ،سال
1396

نشان می دهد نقشه ،نه تنها ابزار حکومت برای اعمال قدرت و سلطه است ،بلکه به عنوان «بازوی
قدرت» به «القا» و «اعمال» قدرت کمک می کند .نقشه در چرخة تولید قدرت قرار می گیرد و به
همان صورتی که خود تولید و ساختة قدرت است ،در بازسازی و تصویرسازی نظام فکری،
قدرت تولید واقعیت دارد و فرد به سهولت اطالعات مندرج در آن را به عنوان واقعیت های
بازنمایی شده باور می کند.

حمیدی نیا ،حسین ،سال این کتاب بیان می دارد که نقشه مهمترین ابزار شناخت در جغرافیا و عالیترین وسیله جهت به
 1394نمایش درآوردن اطالعات و معلومات جغرافیایی است .محیطشناسی در معنای کلی آن یعنی
مطالعه رابطه انسان با محیط طبیعی و انسانی ،تنها با کاربرد نقشه امکانپذیر است و به باور
بسیاری از صاحبنظران جغرافیایی تنها موضوعاتی در حیطه دانش جغرافیا قرار میگیرند که
قابلیت بازنمایی از طریق نقشه را داشته باشند .کتاب حاضر به بررسی تحلیل رابطه نقشه
جغرافیایی و قدرت سیاسی از طریق نظریه نشانهشناسی پرداخته است.
رنجبر سرتختی ،اکبر ،سال در نگارشِ این پایان نامه تالش میشود ،نخست توضیح و تفسیری از واژگان کلیدی و در ادامه،
 1395میزان تأثیرگذاری و به عبارتی نفوذ هرکدام از عوامل یاد شده در ساخت و طرّاحی نقشهها ،مورد
بحث قرار گیرد .اهمیّت نقشهها و اینکه چگونه و تحتِ تأثیر چه عامل و یا عواملی ساخته
میشدند و یا اینکه چه دالیلی موجب برخی تفاوتهای چشمگیر و قابل تأمّل در نقشهها میگردد
658

محمودی و همکاران

هم از دیگر مباحث مطرح شده در این پژوهش میباشد .ما به دنبال چرایی ،تحلیل و تفسیر این
موضوع هستیم که چرا بعضی نقشهها توسط طرّاحان ،ضمن حفظ خاصیّت آگاهی دهنده در
زمینهی موقعیّتیابی و نمایش عوارضِ کلّی و عمومی ،گاه به گونهای ساخته و منتشر میشدند
که معانی و برداشتهای خاصی را به ذهن مخاطبان القاء میکنند؟ برای این مهم به بررسی و
تفسیرِ ارزیابی سه عامل یاد شده به همراه جزئیّات و نمونهها خواهیم پرداخت.

 .5تجزیه و تحلیل:
 -5-1قدرت و نقشه های جغرافیایی
قدرت کار کردهای گوناگونی دارد که محور اصلی آن را فراهم کردن شرایط تحقق اهداف و تمایالت فرد یا گروهها
می توان دانست .قدرت عامل حیات و بقاست .لذا محبوب انسان ،گروه ها و دولت هاست .موجود فاقد قدرت،
محکوم به فناست و غریزهی میل به بقای حیات ،انسان را وادار به کسب قدرت می کند .اگر گفته شود که انسان،
خواسته یا ناخواسته ،مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی خود ،سرگرم کسب قدرت و حفاظت از آن است ،سخنی به
اغراق نخواهد بود .این واقعیت میل طبیعی و ذاتی انسان را بیان می کند .همچنین از قدرت برای دستیابی به منافع و
امنیت ملی استفاده کرده و سعی می کنند با استفاده از آن از منافع ملی حفاظت نموده و آن را توسعه دهند .البته در
کنار این اهداف داخلی و خارجی ،دولت ها از قدرت ،سوء استفاده نیز می کنند و آن را وسیلهی بقای خود قرار داده
و دورهی فرمانروایی خود را طوالنی تر می کنند و اغلب اوقات ،برای تضمین بقای خود از قدرت علیه ملت خود
نیز استفاده می کنند و علی رغم خواست ملت ها ،روابط مسالمت آمیز با ملت را خصومت آمیز نموده و با کاربرد
اهرم های قدرت نظیر قانون ،ارتش ،نیروی پلیس ،دستگاه قضایی و غیر آن به آزار مردم خود پرداخته و به آن نیز،
مشروعیت غیر منطقی می بخشند اسالم و دیگر ادیان توحیدی ،نگاهی الهی ،متعالی و خاص به قدرت دارند .از
دیدگاه اسالم و علمای دین ،منشأ قدرت خداوند است .علت غایی قدرت در اسالم ،هدایت ،سعادت و فضیلت است.
قدرت سیاسی در جامعه اگر بدون معیارهای خیر  ،فضیلت و سعادت مداری اعمال شود ،از ماهیت هدف دار خود
تهی می شود .قدرت زمانی موضوعیت پیدا می کند که به وسیله ی آن حقى به پا یا باطلی بر انداخته شود .قرآن کریم
معنی قدرت را فقط تجمع امکانات مادی و کاربرد آن جهت تأمین منافع نمی داند؛ بلکه آن را در معنای بسیار وسیع
که اعم از مادی و معنوی است ،در نظر می گیرد» (زارعی.)23 :1392 ،
یکی از انواع مهم قدرت ،قدرت سیاسی است .قدرت سیاسی ناشی از فعالیت افراد هم رأی و عقیده و تعامل آنها با
یکدیگر در مدیریت و اداره امور جامعه در سطح کالن و رأس هرم اجتماعی است .تمامی سازمان ها تا حدودی از
هم آرایی و نظم و از این رو در میزانی از قدرت سیاسی در معنای اعم مفهوم شریک سهیم هستند؛ اما نهاد قدرتمند
سیاسی با عنوان حکومت (دولت) شناخته می شود .از نظر تاریخی ،دولت در اشکال گوناگونی بروز و ظهور یافته
است .از دولت شهرهای کوچک ،امپراتوری چند ملیتی تا اشکال مدرن حکومت ملی که همه در زمره ی نهاد عالی
سیاسی ،یعنی دولت قرار می گیرند» (حمیدی نیا .)78 :1393 ،رابطه جغرافیا با سیاست و قدرت در گذشته مورد
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توجه دانشمندان و سیاستمداران بوده است .در یونان قدیم ،ارسطو و استرابو و در دوره قرون وسطی دانشمندانی نظیر
بادن1و مونتسکیو و در قرن نوزدهم جغرافیدانانی چون کارل ریتر و فردریک راتزل به مباحث مربوط به جغرافیا و
سیاست پرداخته اند .در دوره اسالمی هم دانشمندانی نظیر ابن خلدون به مطالعه ی روابط بین عوامل جغرافیایی و
محیط طبیعی با سیاست پرداخت و نظریه معروف خود درباره قبیله و شهر یعنی دو واحد قدرتمند سیاسی در آن زمان
و نیز چرخه پیدایش و سقوط دولتها بر پایه آن ارائه نمود .ژئوپلیتیک بر آن بخش از دانش جغرافیا تأکید می کند که
با قدرت و سیاست پیوند می خورد .در واقع جوهر ژئوپلیتیک را قدرت تشکیل می دهد .چه در فرآیندهای تولید
قدرت و چه در فرآیندهای توزیع فضایی و جابجایی قدرت و چه در ارتباط با ساختار جهانی قدرت ،دانش ژئوپلیتیک
است که به این مسائل می پردازد .از این رو می توانیم ژئوپلیتیک را دانشی بدانیم که به مطالعه ابعافضایی  -جغرافیایی
مناسبات قدرت و رفتار سیاسی بازیگران عرصه های سیاست ملی و بین المللی می پردازد» (حافظ نیا- 231 :1393 ،
.)233
«قدرت نه تنها از لحاظ شدت و تمرکز فضایی تغییر می کند ،بلکه در بعد زمانی نیز دارای افت و خیزهایی است و
به همین دلیل ،سلطه گر دیروز ممکن است مهره دست نشانده فردا باشد .اختالفات در نحوه توزیع قدرت در نظام
کشورها ،موجب ظهور نظام های مختلف قدرت می شود که به نظر می رسد ،قوانین متفاوتی بر آنها حاکم است»
(مویر .)275 :1392 ،قدرت ابعاد مختلفی دارد و عالوه بر جنبه مورد بحث در این پژوهش ،شامل قدرت در دین و
مذهب هم می باشد که به منزله یک قوای محرکه و نیرو بخش برای قدرت سیاسی به شمار می رود .در کانون و
مرکز نظام سیاسی ،قدرت سیاسی بین نهادهای ساختاری ملی توزیع شده است و توزیع آن الگوی متوازنی ندارد.
جایگاه و نقشی که قانون اساسی بر اساس نظریه دینی والیت فقیه برای رهبر در نظر گرفته است سبب شده ثقل
قدرت سیاسی در نهاد رهبری متمرکز شود؛ این قدرت با افزوده شدن قدرت مذهبی و دینی بر آن به طور مضاعف
تقویت می گردد» (حافظ نیا.)266 :1387 ،
 -5-2ماهیت قدرت در نقشه
شناخت و فهم ماهیت و معنای بسیاری از پدیده ها ،نیازمند گذر از ظاهر و غور در اعماق معنایی آنهاست تا شناخت
و درک انسان از آنها تکمیل شده و به شناخت واقعی تر آنها نزدیکتر گردد .به همین خاطر یکی از روش های شناخت،
استفاده از روش های فرا اثبات گرایانه می باشد .امروزه یکی از راههای درک و فهم امور و پدیده ها ،استفاده از
رویکرد «قدرت  -دانش» است که در این راستا ،میشل فوکو ،اندیشمند فرانسوی به عنوان متفکر مطرح این حوزه
شناخته می شود .وی سعی در واکاوی رابطه قدرت و دانش و تأثیرات دو جانبه این دو متغیر دارد .نقشه از پدیده
هایی است که شناخت واقعی آنها نیاز به درک عناصر و عوامل بسیاری دارد .هر چند در نگاه نخست ،نقشه به عنوان
یک پدیده ،ترسیم بخشی از یک حوزه جغرافیایی یا کل کره زمین را به نمایش می گذارد؛ اما این تمام معنای نقشه
نیست و ماهیت آن متفاوت از این می باشد .نقشه نه تنها ابزار هر حکومت برای سلطه و اعمال قدرت است؛ بلکه
نقشه خود نیز به عنوان بازوی قدرت به ابقا و اعمال قدرت کمک می کند .نقشه در چرخه تولید قدرت قرار می گیرد
و به همان نحوی که خود زاییده و ساخته قدرت می باشد ،در بازسازی و تصور سازی نظام فکری ،دارای قدرت
Baden
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تولید واقعیت و حقیقت می باشد و فرد به سهولت ،اطالعات مندرج در آن را به عنوان واقعیت های بازنمایی شده
باور می کند .به نظر میشل فوکو ابعاډ درک رابطه ی قدرت دانش از طریق ارجاع قدرت به فضا ،قابل درک می باشد.
مرزها و حوزه های نفوذ ،همواره وجود داشته اند و این ایدئولوژی ها بوده اند که سرزمینها را به استعمار در آورده
اند .قدرت ،پیوند تنگاتنگی با فضا دارد .فضاها از طریق اعمال قدرت ،ایجاد می گردند .نقشه ها در طول تاریخ جوامع
انسانی ،وسیله ای به منظور بازنمایی موقعیت مکانها و فضاها به تدریج به ابزاری در جهت بازنمایی جایگاه ،قدرت
و امتیازات جوامع ،قبایل و کشورها تبدیل شد (میر حیدر و حمیدی نیا .)296 :1389 ،خواست قدرت و میل و
توانمندی در تمامی اعمال ،رفتار و احساسات و افکار بشر ،نمود و تجلی آشکاری دارد .انسان به ظرافت طبع خود،
تولید کننده و مصرف کننده افکار و اندیشه هایی است که بر توانمندی وی بیفزاید و خواست قدرت را هر چه بیشتر
تأمین نماید و همچنین انسان بر مبنای شرایطی که چندان در حوزه داوری عقل نیست از جمله بر حسب شرایط
تاریخی و وجودی خود ،اموری را به عنوان غایات و وضعیت های مطلوب و نهایی تلقی کرده و به تولید یا اقتباس
از اندیشه هایی می پردازد که به توانمندی وی در رسیدن به غایات و یا در صیانت و تثبیت وضعیت های مطلوب
بیانجامد .از نظر میشل فوکو «قدرت» را نباید صرفا سرکوبگر به شمار آورد؛ بلکه می تواند مولد هم باشد .قدرت،
گفتمان و دانش ها و ذهنیت ها را می سازد .آنچه باعث اثر گذار بودن قدرت می شود آن را قابل پذیرش میکند ،این
واقعیت است که قدرت صرف مانعی در برابر ما نیست که می گوید «نه»؛ بلکه از این حد در می گذرد و پدیده ها را
تولید می کند ،لذت ایجاد می کند ،معرفت به وجود می آورد و گفتمان تولید می کند .از نظر فوکو ،قدرت ،هیچ مرکز
و جایگا؛ واحدی ندارد و از دیگر سو «قدرت» در همه جا هست .قدرت در تمامی الیه های مختلف جامعه پخش
شده است .و اگر چه نمی توان قدرت را تعریف کرد؛ اما می توان نحوه ی عملکرد و نحوه ی انتشار آن را در جامعه
توصیف کرد .در حقیقت ،یکی از پر اهمیت ترین مؤلفه های قدرت ،نحوه عملکرد در آن است» (امیری و افضلی،
 .)2 - 3 :1394نقشه ابزاری برای ترسیم و توصیف پدیده های روی زمین است و به نظر می رسد ،هدفی جز بازنمایی
واقعیت ها بر روی کاغذ نداشته باشد .نقشه می خواهد به علم و دانش کمک کند تا فهم و انتقال مطالب و پدیده ها
را به ذهن انسان ،آسان تر نماید .اما به نظر ،قدرت از پشت پرده وارد می شود و سعی می کند تا به وسیله آن ،واقعیت
سازی نموده و واقعیت های مورد نظر خود را بازنمایی کند .با اینکه در طی قرنها ،تولید نقشه ها ،هدف اولیه
جغرافیدانان و کاوشگران بوده است؛ ولیکن این کار طوالنی و مشکل که نیازمند مشاهدات در صحنه و تبحر در دانش
ریاضی بود ،به فرمان و با پول حاکمان کشورهای بزرگ انجام می گرفت .پس نقشه ها ابزار جدایی ناپذیر قدرت به
وسیله فرمان دادن از راه دور هستند(رنجبر سرتختی)79 :1395 ،
همانطور که «بریان هارلی» اشاره می کند ،کارتوگرافی همیشه «علم شاهزاده ها» بوده است .در دنیای مسلمانان ،خلفا
و بعداً سالطین به حمایت کردن از نقشه کشی معروف بودند .همانگونه که امپراطوری های مغول ،هند و حاکمان
چین این چنین بودند .در اروپای مدرن اولیه ،پادشاهان مستبد به حمایت خود از کارتوگرافی بهاء می دادند .از اوایل
قرن هجدهم ،هنگامی که مساحی های توپوگرافیک ملی آغاز شد ،به طور فزایندهای دولت ،مسئولیت حمایت مالی
که به نفع سیاست ها و منافع نخبگان بود را بر عهده گرفت .از این رو نقشه ،تقریبا بازنمای کاملی از حکومت است.
اما قدرت ،نقش خود را در این حد ،محدود نمی کند و سعی می کند تا عالوه بر کمک به تهیه نقشه واقعیت های
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قابل ترسیم بر روی نقشه را نیز تحریف و به نحوه دلخواه بازنمایی نماید .قدرت ،واقعیت ها را بازسازی می کند و
حکومت به عنوان عامل قدرت با بهره گیری از فنون و تکنیک های نقشه کشی این کار را انجام می دهد تا واقعیت
بازسازی شده را به آسانی برای عموم قابل پذیرش کند .حکومت به عنوان عامل قدرت ،حتی برای رسیدن به مقصود
خود ،در صورت امکان از قدرت قهریه ی خود نیز استفاده می کند تا واقعیت ،آنطور که مطلوب اوست بر روی نقشه
نمایش داده شود (امیری و افضلی.)6 :1394 ،
 -5-3تأثیر گذاری قدرت در طراحی نقشه و نمونه های آن
در دیدگاه انتقادی ،نقشه به عنوان یک رسانه انتقال دهنده پیام به تناسب مقاصد و اهداف و نیات نقشه نگار و سفارش
دهندگان آن بوده و پدیده ای خنثی نیست .از این دیدگاه ،نقشه به صورت گزینشی با اهداف ویژه ،پراکندگی مکانی
 فضایی پدیده ها را روی سطح زمین به نمایش در می آورد .در واقع آنچه که نقشه نمایش می دهد ،همیشه نمایشوضعیت واقعی نیست و با هر نمایش ،شکاف بین واقعیت و آنچه که نمایش داده شده با روابط قدرت که در درون
ساختار اجتماعی مصرف می شود پر می شود .نقشه های امروز بی  -گناهی خود را از دست داده اند! مخفی سازی
کارتوگراف ها از عینیت ،چه عمدی و چه سهوی ،بیانگر این است که همه نقشه ها ساخت های اجتماعی هستند.
نقشه ها از طریق استفاده از رنگ ها ،اندازه ،تحدید حدود و فضا ،جهت های ثابت و دیگر شیوه های فراگیر در نقشه
برداری برای بیننده خود ،تصوری از جهان ،کشورها و دیگر سرزمین ها فراهم می آورند» (میر حیدر و همکاران،
.)6 :1392
حکومت ها برای برای بازنمایی اهداف ،نیات و تصورات جغرافیایی خود به هر نحو ممکن سعی می کنند تا با نقشه
بازی نموده و ایده های جغرافیایی خود را منتقل نمایند .شاید از مهمترین پدیده های سیاسی برای فهم ترکیب ذهنیت
و تصورات با عینیات «نقشه های تبلیغاتی باشند که هویت ویژه ای را برای برخی نواحی جغرافیایی نشان می دهند.
«سیاست» و «حکومت» همواره سعی می کند از ابزار علمی «نقشه» برای بازنمایی مطلوب فضای جغرافیایی استفاده
کند و از طریق تصورات بازنمایی شده بر روی نقشه ،واقعیت تحریف شده و جدیدی را ایجاد نماید و به اهداف
خود برسد .به عنوان مثال در  1917آمریکا وارد جنگ شد و همزمان ،آمادگی خود برای صلح را از طریق تاسیس یک
تحقیق مخفی به نام تفحص آغاز نمود« .تفحص» که به وسیلهی رئیس جمهور ویلسون بنا نهاده شد و در انجمن
جغرافیایی ایزایا بومن در آمریکا سازماندهی شد ،مؤظف به «تعیین سیاست آمریکا» بود تا در کنفرانس صلح احتمالی
استفاده شود .کارتوگرافی از سوی کشورها برای مشروعیت بخشدن به توسعه طلبی های امپریالیستی شان نیز مورد
استفاده قرار گرفته است .نقشه برداران همراه نظامیان بودند؛ به طوری که همراه با آنان ،سراسر کره زمین را در
جستجوی به دست آوردن داده های مربوط به زمین ،پیمودند .هر چند که آنها جزئیات زمین هایی را که نمایش می
دادند ،نمی آوردند یا اشاره جزئی به آنها داشتند؛ ولیکن نقشه های تهیه شده به طور گسترده ای در تعیین حدود
گسترده نفوذ سیاسی کشورها مؤثر بوده و کاربرد داشتند .نمادهای به طور واضح دینامیک و یا مهمترین نمادهای
متغیر ،جهت دار هستند ،مانند دوایر هم مرکز؛ یا فلش های کشیده شده بر روی نقشه های آلمانی که نشان دهنده
فشار و اجبار استراتژی نیروهاست( .)Henrikson, 1994: 6یکی از قدم های اولیه یک کشور استقالل یافته این
است که یک اطلس ملی را به چاپ رسانده و از نشانه ها در نقشه استفاده کند تا هویت جدید کشور در این نقشه
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جدید ابراز شده و غرور جدیدی از مکان منعکس گردد .از طرف دیگر تمرکز در نقشه می تواند باعث شود تا ضعف،
آسیب پذیری و عدم ثبات یک کشور ،از این طریق برطرف شود .قبل و هنگام جنگ جهانی اول پادشاهی آلمان غالبا
ترس خود را از «اینلر سونگ» بیان داشت و این بدین دلیل بود که به وسیله قدرت های پیشین محاصره شده بود و
سعی داشت تا آنها را از حرکت باز داشته و آنها را ناامید کنند .اما کشتی جنگی آلمان که به وسیله بریتانیایی ها نابود
شد ،نسل بعد آلمانی از موقعیت جغرافیایی خویش و تبعیضات صورت گرفته علیه آنها همیشه ناراضی بودند؛ به
همین دلیل ،نیروی جنگی آلمان سعی نمود تا در حلقه قدرت شکاف ایجاد شود و این امر بر روی برخی از نقشه
هایی که توسط رایش سوم به چاپ رسیده وجود دارد که بیانگر استفاده از نقاط ضعف و تالش برای ایجاد شکاف و
انفجار است .زمانی که ایاالت متحده یک موقعیت وسیع تری را در اقیانوس آرام به دست آورد ،پس از اینکه بر
مکزیک در جنگ  1846-1848پیروز شد ،برای اولین بار در مرکز نقشه های جهان قرار گرفت .دیگر فاکتورهای تأثیر
گذار بر تغییرات کارتوگرافیکی ،مرکزیت آمریکا ،هیئت های اکتشافی آمریکایی به رهبری چارلز ویکنز در اقیانوس
آرام در  1838تا  ،1842کشف طال در کالیفرنیا در  ،1848حفظ وحدت با پیروزی ایاالت شمالی در جنگ داخلی در
 1865و خرید آمریکا از روسیه توسط آمریکا در  1867بود .پیروزی ایالت متحده بر اسپانیا در  ،1898که مرکزیت
آنها را در نظم جهانی به دنبال داشت ،بر روی نقشه های جهانی و تولیدی آمریکا مثل نقشه جهانی مرکاتور که در
اطلس عمومی و جدید آگوست میشل و سایر کارها نمایش یافت ،کل چارچوب کره زمین در نقشه تغییر یافت(11
 .)Henrikson, 1994: 7شاید بتوان گفت فشارهای سیاسی حکومت ها در کشور آرژانتین بر مؤسسه هایکارتوگرافی در این زمینه در طی دهه های گذشته بی نظیر باشد .یکی از ویژگی های قابل مالحظه جغرافیای منطقه
آرژانتین ،استفاده از تصاویر کارتوگرافیکی برای قرار دادن آرژانتین در داخل این جهان وسیع می باشد .استفاده گسترده
آرژانتینی ها از سیستم های تصویر جهان با تمرکز بر روی قطب با هدف برجسته نمودن اهمیت آرژانتین در دفاع از
نیمکره جنوبی در مقابل منابع کمونیستی تهدید آفرین ،مانند اتحاد جماهیر شوری بود (امیری و افضلی.)6 :1394 ،
نقشه ها به وسیله حکومت ها و با هزینه های آنها به وجود می آیند و حکومت ها با توجه به سلطه ای که بر
سازمانهای مربوطه دارند ،سعی می کنند آنها را وادار به گنجاندن اطالعاتی بر روی نقشه نمایند که تضمین کننده و
تحکیم بخش قدرت و سلطه آنها باشد که البته در برخی موارد ،این اطالعات خالف واقعیت اصیل بوده یا اطالعات
اصیل را تحریف نموده تا منظور آنها فراهم گردد .بدین ترتیب «نقشه» به عنوان ابزاری برای رابطه سلطه و قدرت،
مورد استفاده قرار می گیرد (همان.)7 - 9 :
یکی از جلوه های قدرت در قالب استعمار نمایان می شود و در اسامی جغرافیایی روی نقشه تأثیر می گذارد .آفریقا
از جمله مکانهای جغرافیایی است که بیشترین تأثیر را از نام گذاری های استعماری پذیرفته است .با وجود آنکه
بسیاری از انسان شناسان عقیده دارند ،نوع بشر از آفریقا و به ویژه شرق آن قاره به سایر نقاط جهان پخش شده و
فرهنگ های اقوام و ملل آفریقا در زمره دیرپاترین دستاوردهای بشری در طول تاریخ بوده است؛ اما امروزه چشم
انداز غالب فرهنگی به ویژه در حوزه نامها ،نشان از تأثیر پذیری ژرف این قاره از حضور دیر پای استعمار در آنجا
دارد .این نام ها در همه عوارض جغرافیایی و سیاسی دیده می شوند؛ از نام کشورها گرفته تا کوهها ،دریاچه ها،
رودخانه ها و شهرها» (حمیدی نیا .) 90:1393 ،بعضی نقشه های منتشر شده بیانگر ترس اروپا از روسیه است .مسکو:
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کرملین ،نگرانی های اروپایی در باره توسعه سیستم های موشکی اش در ناحیه تحت محاصره کالینگراد را با بیان این
مطلب رفع کرد که سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،تنها سازمان مختل کننده توازن و تعادل استراتژیک با طرح هایش
برای برقرار کردن پدافندهای ضد موشکی در مرزهای روسیه بوده است؛ اما زراد خانه روسی در بالتیک که تعدادی
از آن در سوریه تست شده است ،یک تغییر دهنده بازی است .در ماه اکتبر ،روسیه دفاع های ضد کشتیرانی اش را در
کالینگراد با این پرتابگرها تقویت کرد .از آن به بعد ،آنها را به عنوان سالح دفاعی علیه موقعیت های شورش در سوریه
استفاده کرد .موشکهای سوپر سونی از باستیون ،حیطه ای تا شعاع دویست مایل دارند .در یک درگیری آنها را می
توان علیه کشتی های ناتو استفاده کرد که سعی دارند به ایالت های بالتیک برسند.

نقشه  :1سیستم موشکی روسیه
موشک های کروز با توانایی هسته ای واقع در کشتی کالیبر :در ماه اکتبر ،روسیه دو کشتی بادبانی  -موشکی را مجهز
به پرتاب گرهایی به کالینگراد فرستاد که این موشک ها را بیشتر از  900مایل می توانند آتشباران کنند .یک کشتی
موشکی روسیه واقع در خارج از سوریه ،موشک های کالیبر را به نیروهای شورشی پرتاب کرده است(رنجبر سرتختی،
)79 :1395
سیستم موشکی بالستیک اسکندر  -ام  -با توانایی هسته ای و متحرک واقع در زمین :اسکندر  -ام ،-سیستم موشکی
بالستیک متحرک محدوده کوتاه با حیطه و دید رسمی بیشتر از  300مایل است که با محدودیت های تنظیم شده به
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وسیله پیمان نیروهای هسته ای با دایره دی متوسط  1987امضا شده به وسیله  nsدر شوروی سازگار است .اسکندر
متحرک است و کشف آن بسیار مشکل و دقت عالی دارد ()Filipov, 2016: 2-6
 -6نتیجه گیری
نقشه ها از همان اوان شکل گیری که به صورت بسیار ساده و ابتدایی بودند و قاطبه آنها برای راهنمایی و نمایش
عوارض زمین و به صورت کلی اطالع از مکان ها بوده ،مفید و مورد استفاده ی عموم بوده اند .در گذر زمان و
پیشرفت علم نقشه نگاری و با ظهور طراحان کاربلد و حرفه ای در این عرصه ،عالوه بر اینکه نقشه و طراحی آن از
صورت ابتدایی خارج شد ،انواع گوناگونی از نقشه ها روی کار آمد و به تبع آن ،ترسیم و طراحی نقشه نیز پای به
مرحله جدیدی نهاد و موجب پیشرفت روز افزون این حرفه تحت عنوان کارتوگرافی شد .یافته های تحقیق نشان می
دهتد که اغلب نقشه ها برای هدف غایی و راستین خود یعنی دادن آگاهی به مخاطبان و عالقه مندان نقشه و نقشه
خوانی نبوده است .با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت عواملی چون قدرت حاکمه ،سیاست دولتمردان و سیاست
مداران و نیز عوامل زیبایی شناسی و روانشناختی در عدول نقشه از رسالت خود موجب شده که نقشه تحت تأثیر
عوامل مذکور دستخوش دگرگونی هایی شود تا با اهداف دستور دهندگان تهیه و ترسیم نقشه و چه بسا با آمال و
آرزوهای یک کشور هم سو و هم ساز گردد.
مربوط می شود و به عبارتی روشن تر ،ذهن و روان خوانندگان نقشه را درگیر می کند ،می توان ادعا کرد که
دورنمای اهداف و اغراض سیاسی سیاستمداران با داشتن قدرت حاکمیت آنها برای دستیابی به ممالک و توسعهی
سرزمینی خود به مثابهی بر انگیختن حس غرور و جهانداری مردمان سرزمین خویش و نازیدن به اصالت و إن مادری
بوده است.
با این وجود ،باید اذعان کرد که عوامل روانشناختی و زیبایی شناسی که با هنر آمیخته است ،خود به طور مجزا مورد
بررسی قرار گرفته و شامل مواردی است که به صورت طبقه بندی شده ارائه گردید و تأثیرات آن در نقشه ذکر شد
نمی توان گفت که ابتدایی ترین نقشه ها طبق اراده و خواسته ی عوامل پشت پرده و به اصطالح قدرت حاکمه به
تصویر کشیده شده اند؛ زیرا که این نقشه ها کلی بوده و تنها برای راهنمایی عامه ی مردم بوده است .چنانچه تهیه و
ترسیم یک نقشه امکان داشته که سالیان زیادی به طول بینجامد .در سیر تاریخ ترسیم و طراحی نقشه ها و گذر از
دوران سادگی و کلی نگری این فن ،رفته رفته ترسیم و طراحی نقشه یک علم مستقل شد .تا جایی که طراحی نقشه
های حتی بسیار دقیق و دیجیتالی هم بیش از چند ساعت زمان نمی برد .به این ترتیب ،سالئق جای وظایف اصلی را
در نیت طراحان نقشه گرفت .و نقشه کش هم به طمع ثروت اندوزی و کسب درآمد بیشتر در قبال کار خود ،تعصبات
قومی و انعکاسات سیاسی و قدرت قدرتمندان را در نقشه ها به نمایش گذاشتند .باز هم تأکید مؤکد می کنیم که همه
ی نقشه ها بدینسان نبوده اند و نباید همه ی نقشه ها را به این چشم نگاه کرد که آنها بر اثر سفارش و توصیه ی
دستور دهندگان طراحی نقشه بوده اند.
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