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 چکیده:

راده قدرت عامل حیات و بقا است. قدرت ملی یک کشور عبارتست از مجموع توانایی های آن کشور در تحمیل ا

لف درباره دانشمندان مخت خود بر سایر کشورها برای نیل به منافع خود. الگوهای مختلفی از سوی صاحب نظران و

ی و منطقه در عرصه مدیریت محلی، مل و سیاست قدرت یرهای تاثیرگذار بر قدرت ملی ارائه شده است.متغعوامل و 

ر مطلوب و به نفع ای با ابزارهای مختلف می تواند اراده خود را  عملیاتی کرده و موارد مورد نیاز خود را هم به طو

اهداف را در  آنها توانسته باسیاست همواره قدرت و در طول تاریخ یکی ازین ابزارهایی که خود بازنمایی نماید. 

وضوع مهم را می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این م ییایجغراف ینقشه ها عرصه سرزمین ها پیاده کند،

نتایج  .ه چه طریقی بوده استبررسی کرده تا مشخص کند که تاثیرگذاری قدرت در ترسیم نقشه های جغرافیایی ب

خود برای  نشان می دهد که همواره سیاست مداران و حاکمان کشورها در طول تاریخ از نقشه ها در راستای اهداف

 نفوذ و بسط قدرت خود و کشورشان استفاده کرده اند.

 

 ژئوپلتیک، سیاست، نقشه، حکومت، نفوذواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و شرح مساله: .1

رها در ورای رفتار کشو ژئوپلیتیک به عنوان حقیقتی غیر قابل انکار به و عبارتی به نوعی جبر جغرافیایی است که

ر را اختیار دب هر نوع موقعیت ژئوپلیتیکی مقدورات و محذوراتی حت تاثیر خود قرار میدهد و برحسان را تمرزهایش

نگیزی انقشه بصورت شگفت  (77: 1397ی و احمدزاده، )رجبسیاست خارجی کشورها قرار میدهد یا و تحمیل میکند

ده هایی که به ، ابزار بسیار سودمندی است. از آن برای جمع آوری و نمایش اطالعات استفاده م یکنیم. و میان پدی

 طع می نماییم وقظاهر با یکدیگر بی ارتباط هستند ارتباط برقرار می کنیم، و برعکس ارتباط مکان ها را با یکدیگر 

 ,Black)یمبخش یو به خود و جامعه معنا و هویت م نمودهن ها و جوامع تعیین موقعیت خود را در میان سایر انسا

ا وهواپیماها ، نظامی، سیاسی، فرهنگی و حتی خودروهن نقشه در خانه ها، مراکز آموزشیافزوکاربرد روز  (9 :1997

اید بشناخت موقعیت های محیط پیرامون است. اما نشانگر اعتماد عمومی به عنوان یک مرجع کسب اطالعات و 

نتقال گزینشی ابیش از نمایش عوارض سطح زمین با نگاه عمودی از باال می باشد. و  دانست که نقشه جغرافیایی چیزی

وی کاغذ اطالعات جغرافیایی به روی سطح صاف )کاغذ و رایانه( است. در حقیقت جایگزین واقعیت های محیط برر

واقعی سطح  خود آن واقعیت ها . به عبارت دیگر ، عالئم، نشانه ها، رنگ ها و خطوط جایگزین عوارض می باشد نه

 نقشه میرستقدرت در  یرگذاریتأث( در این مقاله سعی می شود تا 141: 1386)میرحیدر و حمیدی نیا، زمین می گردد

اری خاص خود ها و اینکه چگونه مولفه قدرت توانسته در ترسیم و بازنمایی نقشه های جغرافیایی و سیاسی تاثیرگذ

 را در دوره های مختلف تاریخی را اعمال نماید، بررسی می شود. 

 روش تحقیق: .2

وهش بیشتر از ارش مطالب این پژحلیلی بوده و برای جمع آوری و نگت -روش تحقیق این مقاله بصورت توصیفی 

 .منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی استفاده شده است

 

 مفاهیم کلیدی: .3

 قدرت: -3-1

قدرت عامل حیات و بقا، و موجود فاقد آن محکوم به فنا است لذا غریزه میل به بقای حیات، انسان را وادار به کسب 

بطورکلی قدرت عبارت است از عواملی که یک بازیگر را قادر می سازد تا ( 245:  1379قدرت می کند. )حافظ نیا، 

رفتار بازیگران دیگر را که در راستای منافع و اولویت های مورد نظرشان قرار دارد تحت نفوذ قرار دهد. بر این اساس 

شخص و یا جلوگیری بازیگران می توانند حکومت ها، ملت ها، کشورها و سایر گروه ها را در جهت انجام اقدامی م

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی ( fahter & Glassner 261 :2004 ,)از انجام آن تحت نفوذ قرار دهند. 

یک ویژگی و صفت جمعی افراد یک ملت را منعکس می نماید و همزمان به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک 

در قالب یک جامعه یا ملت نگریسته شود از برآیند توانایی های کشور و یک دولت تجلی پیدا می کند. قدرت وقتی 

برای تشخیص و سنجش قدرت ملی (  245:  1379 آن جامعه، قدرت عمومی و کلی آن پدیدار می شود )حافظ نیا،

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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یک کارکرد جمعی به تولید قدرت ملی می پردازند. به عبارت دیگر عوامل اصلی شکل دهنده به قدرت ملی در 

یکی از حوزه های اصلی تاثیرگذار در قدرت ملی ( 68:  1386 کشورها در حوضه های مختلفی قرار دارند.)حافظ نیا،

گذشته بر می گردد. در دوره یونان قدیم ارسطو عوامل جغرافیایی است. بطورکلی رابطه جغرافیا با سیاست و قدرت به 

و استرابو و در دوره قرون وسطی دانشمندانی نظیر بادن و مونتسکیو، در قرن نوزدهم جغرافیدانانی چون کارل ریتر و 

 (15:  1357فردریک راتزل به مباحث مربوط به جغرافیا و سیاست پرداخته اند. )میرحیدر،

 یکیناحیه یا منطقه ژئوپلیت -3-1

س و تجانساختاری یا کارکردی از  ازنظرمنطقه بخشی از زیرمجموعه فضای جغرافیایی سطح کره زمین است که 

. منطقه شودمیخود متمایز  جوارهما کارکردی از مناطق سـاختاری ی هایخصیصهر پایـه همگونی برخوردار است و ب

کالن  هایمقیاستا  جزیرهشبها یخُرد همچون دریاچه  هایمقیاسیا ترکیبی باشد و از  پایهآبخشـکی پایـه،  تواندمی

، همچون: کالبد فضا، یـا چنـد خصیصـه سـاختاری یکپایه. مناطق جغرافیایی بر برگیرد درهمانند اقیانوس یا قاره را 

تولیـد : ارکردی، همچـونک هایخصیصهنوع اقلیم، نوع زبان، دین و مذهب، نوع و سطح فرهنـگ و تمـدن یـا 

. هرگاه متأثر از شوندمیتعیین هویت  ا عملکردهای اقتصـادی، اجتماعی، ارتباطی، فرهنگی، سیاسی و...محصـول ی

. شودمیژئوپلیتیک تبدیل  ایمنطقهو به  دهدمیرویدادها و پیشامدهای سیاسی منطقه دچار تحول شود، تغییر ماهیت 

 (.66: 1393)حیدری موصلو،رگون شونده دارداز این رو، منطقه ژئوپلیتیک سرشتی پویا و دگ

 رقابت ژئوپلیتیکی -3-2

اعم )ع فضایی ، ملت و کشور برای نفوذ یا سلطه در منطقه یا جهان یا دسترسی به منابگروهش دو یا چند الرقابت ت

ن رقابت، قانو فلسفهاست. رقابت در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک بدون مقیاس معنا ندارد و (از مادی و معنوی

، منطقه یا جهان شکل ، اقدامات عملی برای رهبری یا نفوذ در یک کشوربیندراین. هاستفرصتبرتری و دستیابی به 

رت و اقتصاد باشد. ممکن است حوزه و منشأ رقابت، سرزمین، ناسیونالیسم، کمبود منابع، قد .گیردمیخود  رقابت به

ر رقابت، دو یا چند قدرت د. باید توجه داشت که گیردمیتسلیحاتی شکل  هایترقابو  ائتالف، هارقابتاز درون این 

یشتری کسب کنند. رقابت در سهم ب (مادی و معنوی)جغرافیایی  هایارزشتا از  کنندمیاقداماتی  زمانهم طوربه

الش شاید این چتبدیل شود،  «ژئوپلیتیکی چالش»رقیب ممکن است به  هایارزشصورت استمرار و کسب احاطه بر 

ژئوپلیتیکی تجمیع  چالشرقابت ژئوپلیتیک در  هاویژگیژئوپلیتیک باشد؛ به همین دلیل اغلب  هایرقابتآخر  مرحله

 م:جه کنیدر رقابت ژئوپلیتیک نیازمندیم به دو امر تو(. 202، 1397شود)احمدی، می

 جغرافیایی؛ هایارزششناسایی  .1

 .جغرافیایی هایارزشبه  کنندگان توجه هایایدهبررسی نگرش، گفتمان و  .2

خود به عد راهبردی بکه در صورت تداوم،  است رقابت رقبا، یا رقیب یک شدهارائه هایمخالفتمبارزه بین رقبا و 

میان دو یا چند رقیب است.  داردامنهحرکت ژئوپلیتیکی با حاصل جمع صفر  نوعی. رقابت راهبردی درواقع گیردمی

بر سر آن رقابت  در این بعد از رقابت، رقبا سعی دارند یکدیگر را از میان بازی حذف کنند؛ زیرا منابع و فضایی که

 .است شده دادهنشان  4-2، جزء منافع حیاتی کشورهاست. رقابت از منظر ژئوپلیتیک اهدافی دارد که در شکل کنندمی
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 ژئوپلیتیکمنظر  از اهداف رقابت: 1 شکل

 
203: 1397منبع: احمدی،   

 المللروابط بین -3-3

ر صحنه مستقل د گرانیاعضا و باز نیتجارت ب ایتعامل  یها وهیالملل شامل همه اشکال و ش نیاصطالح روابط ب

ملت  نیب یاسیس یندهایفرا ای یخارج استیس لیالملل شامل تحل نیاست، اما مطالعه روابط ب یجوامع مل ای یجهان

به تجارت  گرید یهستند و برخ یاسیاز آنها س ی، برخ نددار یمختلف یجنبه ها ندهایفرا نیعام آن است. ا یها به معنا

تعاریف  المللبیندر باب روابط (. 41: 1373شوند. )کاظمی،  یمربوط م گری، حمل و نقل ، ارتباطات و اقدامات د

 گونهاینرا  المللبین، روابط المللبینول سیاست خارجی و سیاست است قوام در کتاب اص آمدهعملبهمختلفی 

وندهای و همچنین ر غیردولتیمتقابل واحدهای حکومتی و نهادهای  هایکنشتعریف کرده: مجموعه اقدامات و 

، المللبیناصول روابط  اما سیف زاده در کتاب( 13: 1387گویند. )قوام، می المللبینرا روابط  هاملتسیاسی میان 

از میانگین رفتارهایی است  رفتاری صحبت هایقانونمندیتعریف کرده است: به معنای  گونهاینرا  المللبینروابط 

یا منزلت  توانندمیچگونه کشورها  دهدمیرفتاری نشان  هایقانونمندی. این دهندمیانجام  هاانسانکه کشورها یا 

 المللبینیگر روابط همچنین در تعریفی د(. 25: 1385خود را باال ببرند و یا آنکه منافع را به دست آورند )سیف زاده، 

عه تمام مبادالت، معامالت، عبارت است از مطال انددانستهو سیاست خارجی  المللبینرا اعم از سیاست  آن معموالًکه 

 ن هاآی متشکل بین جوامع متشکل و جدا از هم و اجزا هاآنناشی از  هاینشواک، جریان اطالعات و هاتماس

 (16: 1395احمدی، )

 

 

 

 

 

نفوذ مهار

استعمار برتری

اهداف رقابت
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 پیشینه تحقیق: .4

 : پیشینه تحقیق. ترسیم از نگارندگان1جدول 

 نتیجه تحقیق پژوهشگر و سال

 نیحسو  دریرحیدره م

1385، سال این یدیحم  

 ارائه شده است که نسبت نقشه و لیبه شرح ذ مفهومی – یچارچوب نظر کی در این مقاله

گفتمان  -3قدرت و متن  -2 یشانه شناسن -1مورد مطالعه قرار گرفته است:  آنقدرت در قالب 

است که نقشه  نیپژوهش ا نیا یاصل هی. فرضیشناخت و ینقشه ادراک -5قدرت و رسانه  -4

 دگاهید است. از“ انهنش” نقش دارد که  استیعلت در اعمال قدرت و القاء س نیبه ا ییایجغراف

 ییایجغراف و عوارض تهایواقع ینینقشه انعکاس و بازتاب ع نکهیا یعنینشانه بودن  ،یشناخت یهست

بزار ا کینقشه تنها  یهاست. از نظر انتقاد تیآن واقع نیگزیبلکه جا ستین کیبه  کیبصورت 

ان کنشگر یو خواست ها اتینبوده بلکه وابسته به منافع و ن یانتقال اطالعات بصورت خنث

 انهیراپسانوگ دگاهیمخاطبان( است. از د ریتفس ی)کارتوگراف، سفارش دهندگان، دولت ها و حت

بسته  شده و مطلق( از جهان نبوده بلکه نییتع شی) از پ نیصورت متع کی)پست مدرن ( نقشه 

ازه س دگاهید باشد. از یم شیو نما ییکنشگران، جهان به اشکال مختلف قابل بازنما لیبه م

ساز است. تیو واقع تی، نقشه عالوه بر موارد فوق الذکر، ابزار ساختن واقعانهیگرا  

بدیعی و همکاران، سال 

1396 

نقشه  یعنامفوکو، به  یبر آرا دیبا تأک« قدرت/ دانش» چةیدربار از  نینخست یپژوهش برا نیدر ا

 قیحقت نیا جیشود. نتا یم یبررس «یفیک یروش شناس»شود و رابطة قدرت و نقشه با  ینگاه م

 یبازو»وان اعمال قدرت و سلطه است، بلکه به عن یدهد نقشه، نه تنها ابزار حکومت برا ینشان م

و به  ردیگ یقدرت قرار م دیکند. نقشه در چرخة تول یم کمکقدرت « اعمال»و « القا»به « قدرت

 ،ینظام فکر یرسازیو تصو یو ساختة قدرت است، در بازساز دیکه خود تول یهمان صورت

 یاه تیدارد و فرد به سهولت اطالعات مندرج در آن را به عنوان واقع تیواقع دیقدرت تول

کند. یشده باور م ییبازنما  

حسین، سال  ،حمیدی نیا

1394 

جهت به  لهیوس نیتریو عال ایابزار شناخت در جغراف نیترنقشه مهماین کتاب بیان می دارد که 

 یعنی آن یکل یدر معنا یشناسطیاست. مح ییایدن اطالعات و معلومات جغرافدرآور شینما

است و به باور  ریپذتنها با کاربرد نقشه امکان ،یو انسان یعیطب طیمطالعه رابطه انسان با مح

که  رندیگیرار مق ایدانش جغراف طهیدر ح یتنها موضوعات ییاینظران جغرافاز صاحب یاریبس

قشه رابطه ن لیتحل ینقشه را داشته باشند. کتاب حاضر به بررس قیاز طر ییبازنما تیقابل

پرداخته است. یشناسنشانه هینظر قیاز طر یاسیو قدرت س ییایجغراف  

رنجبر سرتختی، اکبر، سال 

1395 

و در ادامه،  یدیاز واژگان کل یریو تفس حینخست توض شود،ینامه تالش م انیپا نیدر نگارشِ ا

ها، مورد نقشه یشده در ساخت و طرّاح ادینفوذ هرکدام از عوامل  یو به عبارت یرگذاریتأث زانیم

 تهساخ یعوامل ایچه عامل و  ریچگونه و تحتِ تأث نکهیها و انقشه تیّ. اهمردیگبحث قرار 

 گرددیها مو قابل تأمّل در نقشه ریچشمگ یهاتفاوت یموجب برخ یلیچه دال نکهیا ایو  شدندیم
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 تجزیه و تحلیل: .5

 قدرت و نقشه های جغرافیایی -5-1

کردن شرایط تحقق اهداف و تمایالت فرد یا گروهها کردهای گوناگونی دارد که محور اصلی آن را فراهم قدرت کار

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، 

به  یحفاظت از آن است، سخن ته، مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی خود، سرگرم کسب قدرت وخواسته یا ناخواس

به منافع و  یابیدست یاز قدرت برا نیکند. همچن یم انیانسان را ب یو ذات یعیطب لیم تیواقع نیاغراق نخواهد بود. ا

حفاظت نموده و آن را توسعه دهند. البته در  یکنند با استفاده از آن از منافع مل یم یاستفاده کرده و سع یمل تیامن

خود قرار داده  یبقا یلهیکنند و آن را وس یم زیدولت ها از قدرت، سوء استفاده ن ،یو خارج یاخلاهداف د نیکنار ا

خود از قدرت علیه ملت خود  یبقا نیتضم یکنند و اغلب اوقات، برا یتر م یخود را طوالن ییفرمانروا یو دوره

نموده و با کاربرد  زیرا خصومت آم لتبا م زیها، روابط مسالمت آمرغم خواست ملت  یکنند و عل یه ماستفاد زین

 ز،یآن به آزار مردم خود پرداخته و به آن ن ریو غ ییقضا هدستگا س،یپل یرویقدرت نظیر قانون، ارتش، ن یاهرم ها

و خاص به قدرت دارند. از  یمتعال ،یاله ینگاه ،یدیتوح انیاد گریاسالم و د بخشند یم یمنطق ریغ تیمشروع

است.  لتیسعادت و فض ت،یقدرت در اسالم، هدا ییمنشأ قدرت خداوند است. علت غا ن،ید یاسالم و علما دگاهید

هدف دار خود  تیاعمال شود، از ماه یو سعادت مدار لتی، فض ریخ یارهایدر جامعه اگر بدون مع یاسیقدرت س

 میبر انداخته شود. قرآن کر یباطل ایآن حقى به پا  ی لهیکند که به وس یم دایپ تیموضوع یشود. قدرت زمان یم یته

 عیوس اریبس یداند؛ بلکه آن را در معنا یمنافع نم نیو کاربرد آن جهت تأم یقدرت را فقط تجمع امکانات ماد یمعن

 (. 23: 1392 ،ی)زارع «ردیگ یاست، در نظر م یو معنو یکه اعم از ماد

و تعامل آنها با  دهیو عق یت افراد هم رأیاز فعال یناش یاسیاست. قدرت س یاسیاز انواع مهم قدرت، قدرت س یکی

از  یسازمان ها تا حدود یاست. تمام یو اداره امور جامعه در سطح کالن و رأس هرم اجتماع تیریدر مد گریکدی

هستند؛ اما نهاد قدرتمند  میسه کیاعم مفهوم شر یدر معنا یاسیاز قدرت س یزانیرو در م نیو نظم و از ا ییهم آرا

 افتهیبروز و ظهور  یدولت در اشکال گوناگون ،یخیشود. از نظر تار یحکومت )دولت( شناخته م نبا عنوا یاسیس

 ینهاد عال یکه همه در زمره  یتا اشکال مدرن حکومت مل یتیچند مل یکوچک، امپراتور یاست. از دولت شهرها

و قدرت در گذشته مورد  استیبا س ای(. رابطه جغراف78: 1393 ا،ین یدی)حم «رندیگ یدولت قرار م یعنی ،یاسیس

 نیا ریو تفس لیتحل ،یی. ما به دنبال چراباشدیپژوهش م نیمباحث مطرح شده در ا گریهم از د

دهنده در  یآگاه تیّها توسط طرّاحان، ضمن حفظ خاصنقشه یکه چرا بعض میموضوع هست

 شدندیساخته و منتشر م یاگاه به گونه ،یو عموم یعوارضِ کلّ شیو نما یابیتیّموقع ینهیزم

و  یمهم به بررس نیا یبرا کنند؟یرا به ذهن مخاطبان القاء م یخاص یهاو برداشت یکه معان

پرداخت. میها خواهو نمونه اتیّشده به همراه جزئ ادیسه عامل  یابیارز رِیتفس  
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 رینظ یدانشمندان یارسطو و استرابو و در دوره قرون وسط م،یقد ونانیبوده است. در  استمدارانیتوجه دانشمندان و س

و  ایراتزل به مباحث مربوط به جغراف کیفردرچون کارل ریتر و  یدانانیو در قرن نوزدهم جغراف ویو مونتسک 1بادن

و  ییایعوامل جغراف نیروابط ب یابن خلدون به مطالعه  رینظ یهم دانشمندان یاند. در دوره اسالم تهپرداخ استیس

در آن زمان  یاسیدو واحد قدرتمند س یعنیو شهر  لهیمعروف خود درباره قب هیپرداخت و نظر استیبا س یعیطب طیمح

کند که  یبر آن بخش از دانش جغرافیا تأکید م کیتیئوپلآن ارائه نمود. ژ هیو سقوط دولتها بر پا شیدایچرخه پ زیو ن

 دیتول یندهایدهد. چه در فرآ یم لیرا قدرت تشک کیتیخورد. در واقع جوهر ژئوپل یم وندیپ استیبا قدرت و س

 کیتیقدرت، دانش ژئوپل یجهان قدرت و چه در ارتباط با ساختار ییو جابجا ییفضا عیتوز یندهایقدرت و چه در فرآ

 ییایجغراف - ییابعافضا که به مطالعه میبدان یرا دانش کیتیژئوپل میتوان یرو م نیپردازد. از ا یمسائل م نیاست که به ا

 - 231: 1393 ا،ی)حافظ ن« پردازد یم یالملل نیو ب یمل استیس یعرصه ها گرانیباز یاسیمناسبات قدرت و رفتار س

233 .) 

است و  ییهازیافت و خ یدارا زین یکند، بلکه در بعد زمان یم رییتغ ییقدرت نه تنها از لحاظ شدت و تمرکز فضا»

در نظام  قدرت عیممکن است مهره دست نشانده فردا باشد. اختالفات در نحوه توز روزیسلطه گر د ل،یدل نیبه هم

« است بر آنها حاکم یمتفاوت نیرسد، قوان یم ظرشود که به ن یف قدرت ممختل یکشورها، موجب ظهور نظام ها

و  نیدر د پژوهش، شامل قدرت نیمورد بحث در ا دارد و عالوه بر جنبه ی(. قدرت ابعاد مختلف275: 1392 ر،ی)مو

ون و رود. در کان یبه شمار م یاسیقدرت س یبخش برا رویمحرکه و ن یقوا کی باشد که به منزله یمذهب هم م

دارد. ن یمتوازن یآن الگو عیشده است و توز عیتوز یمل یساختار ینهادها نیب یاسیقدرت س ،یاسیمرکز نظام س

ده ثقل شرهبر در نظر گرفته است سبب  یبرا هیفق تیوال ینید هیبر اساس نظر یکه قانون اساس یو نقش گاهیجا

مضاعف  بر آن به طور ینید و یرت با افزوده شدن قدرت مذهبقد نیمتمرکز شود؛ ا یدر نهاد رهبر یاسیقدرت س

 (. 266: 1387 ا،ی)حافظ ن« گردد یم تیتقو

 قدرت در نقشهماهیت  -5-2

آنهاست تا شناخت  ییگذر از ظاهر و غور در اعماق معنا ازمندیها، ن دهیاز پد یاریبس یو معنا تیشناخت و فهم ماه

شناخت،  یروش ها از یکیخاطر  نیگردد. به هم کتریتر آنها نزد یشده و به شناخت واقع لیو درک انسان از آنها تکم

ها، استفاده از  دهیدرک و فهم امور و پد یاز راهها یکیباشد. امروزه  یم انهیثبات گراافرا  یاستفاده از روش ها

حوزه  نیبه عنوان متفکر مطرح ا یفرانسو شمندیفوکو، اند شلیراستا، م نیاست که در ا« دانش -قدرت » کردیرو

 دهیدارد. نقشه از پد ریدو متغ نیدو جانبه ا راتیقدرت و دانش و تأث رابطه یدر واکاو یسع یشود. و یشناخته م

دارد. هر چند در نگاه نخست، نقشه به عنوان  یاریبه درک عناصر و عوامل بس ازیآنها ن یاست که شناخت واقع ییها

نقشه  یتمام معنا نیاگذارد؛ اما  یم شیرا به نما نیزم کل کره ای ییایحوزه جغراف کیاز  یبخش میترس ده،یپد کی

سلطه و اعمال قدرت است؛ بلکه  یباشد. نقشه نه تنها ابزار هر حکومت برا یم نیآن متفاوت از ا تیو ماه ستین

 ردیگ یقدرت قرار م دیچرخه تول کند. نقشه در یقدرت به ابقا و اعمال قدرت کمک م یبه عنوان بازو زینقشه خود ن

قدرت  یدارا ،ینظام فکر یو تصور ساز یباشد، در بازساز یقدرت م اختهو س دهییکه خود زا یو به همان نحو
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شده  ییبازنما یها تواقعی عنوان به را آن در مندرج اطالعات سهولت، به فرد و باشد یم قتیو حق تیواقع دیتول

باشد.  یدرک م لارجاع قدرت به فضا، قاب قیقدرت دانش از طر یدرک رابطه  ډفوکو ابعا شلیکند. به نظر م یباور م

را به استعمار در آورده  نهایها بوده اند که سرزم یدئولوژیا نینفوذ، همواره وجود داشته اند و ا یمرزها و حوزه ها

جوامع  خیگردند. نقشه ها در طول تار یم جادیاعمال قدرت، ا قیبا فضا دارد. فضاها از طر یتنگاتنگ وندیاند. قدرت، پ

قدرت  گاه،یجا ییدر جهت بازنما یبه ابزار جیمکانها و فضاها به تدر تیموقع ییبه منظور بازنما یا لهیوس ،یانسان

و  لی(. خواست قدرت و م296: 1389 ا،ین یدیو حم دریح ریشد )م لیو کشورها تبد لیجوامع، قبا ازاتیو امت

به ظرافت طبع خود،  نساندارد. ا یآشکار یاعمال، رفتار و احساسات و افکار بشر، نمود و تجل یامدر تم یتوانمند

 شتریو خواست قدرت را هر چه ب دیفزایب یو یاست که بر توانمند ییها شهیافکار و اند کننده و مصرف کننده دیتول

 طیاز جمله بر حسب شرا ستیعقل ن یداور که چندان در حوزه یطیشرا یانسان بر مبنا نیو همچن دینما نیتأم

اقتباس  ای دیکرده و به تول یتلق ییمطلوب و نها یها تیعو وض اتیرا به عنوان غا یخود، امور یو وجود یخیتار

مطلوب  یها تیوضع تیو تثب انتیدر ص ایو  اتیبه غا دنیدر رس یو یپردازد که به توانمند یم ییها شهیاز اند

هم باشد. قدرت،  ولدتواند م یصرفا سرکوبگر به شمار آورد؛ بلکه م دیرا نبا« قدرت»فوکو  شلی. از نظر مانجامدیب

 نیا کند،یم رشیشود آن را قابل پذ یسازد. آنچه باعث اثر گذار بودن قدرت م یها را م تیگفتمان و دانش ها و ذهن

ها را  دهیگذرد و پد یحد در م نیز ا؛ بلکه ا«نه» دیگو یکه م ستیدر برابر ما ن یاست که قدرت صرف مانع تیواقع

مرکز  چیکند. از نظر فوکو، قدرت، ه یم دیآورد و گفتمان تول یمعرفت به وجود م ،کند یم جادیکند، لذت ا یم دیتول

مختلف جامعه پخش  یها هیال یدر همه جا هست. قدرت در تمام« قدرت»سو  گریندارد و از د یواحد گا؛یو جا

انتشار آن را در جامعه  یعملکرد و نحوه  ینحوه  توان یکرد؛ اما م فیتوان قدرت را تعر یشده است. و اگر چه نم

 ،یو افضل یری)ام« قدرت، نحوه عملکرد در آن است یمؤلفه ها نیتر تیاز پر اهم یکی قت،یکرد. در حق فیتوص

 ییجز بازنما یرسد، هدف یاست و به نظر م نیزم یرو یها دهیپد فیو توص میترس یبرا ی(. نقشه ابزار2 - 3 :1394

ها  دهیخواهد به علم و دانش کمک کند تا فهم و انتقال مطالب و پد یکاغذ نداشته باشد. نقشه م یها بر رو تیواقع

 تیآن، واقع لهیکند تا به وس یم یشود و سع ی. اما به نظر، قدرت از پشت پرده وارد مدیرا به ذهن انسان، آسان تر نما

 هینقشه ها، هدف اول دیقرنها، تول یدر ط نکهیکند. با ا ییمورد نظر خود را بازنما یها تینموده و واقع یساز

مشاهدات در صحنه و تبحر در دانش  ازمندیو مشکل که ن یکار طوالن نیا کنیو کاوشگران بوده است؛ ول دانانیجغراف

قدرت به  ریناپذ ییگرفت. پس نقشه ها ابزار جدا یبزرگ انجام م یبود، به فرمان و با پول حاکمان کشورها یاضیر

 (79: 1395)رنجبر سرتختی، تندفرمان دادن از راه دور هس لهیسو

مسلمانان، خلفا  یایبوده است. در دن« علم شاهزاده ها» شهیهم یکند، کارتوگراف یاشاره م «یهارل انیبر»همانطور که 

مغول، هند و حاکمان  یها یف بودند. همانگونه که امپراطورمعرو یکردن از نقشه کش تیبه حما نیسالط اًو بعد

 لیدادند. از اوا یبهاء م یخود از کارتوگراف تیپادشاهان مستبد به حما ه،یمدرن اول ی. در اروپابودند نیچن نیا نیچ

 یمال تیحما تیدولت، مسئول یندهایآغاز شد، به طور فزا یمل کیتوپوگراف یها یکه مساح یقرن هجدهم، هنگام

از حکومت است.  یکامل یبازنما بایرو نقشه، تقر نیها و منافع نخبگان بود را بر عهده گرفت. از ا استیکه به نفع س

 یها تینقشه واقع هیکند تا عالوه بر کمک به ته یم یکند و سع یحد، محدود نم نیاما قدرت، نقش خود را در ا
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کند و  یم یها را بازساز تی. قدرت، واقعدینما ییدلخواه بازنما و به نحوه فیتحر زینقشه را ن یبر رو میقابل ترس

 تیدهد تا واقع یکار را انجام م نیا ینقشه کش یها کیاز فنون و تکن یریحکومت به عنوان عامل قدرت با بهره گ

به مقصود  دنیرس یبرا یکند. حکومت به عنوان عامل قدرت، حت رشیعموم قابل پذ یبرا یشده را به آسان یبازساز

نقشه  یآنطور که مطلوب اوست بر رو ت،یقعکند تا وا یاستفاده م زیخود ن ی هیخود، در صورت امکان از قدرت قهر

 (.6: 1394 ،یو افضل یریداده شود )ام شینما

 آن  ینقشه و نمونه ها یقدرت در طراح یگذار ریتأث -5-3

قشه نگار و سفارش ن اتیبه تناسب مقاصد و اهداف و ن امیرسانه انتقال دهنده پ کینقشه به عنوان  ،یانتقاد دگاهیدر د

 ینمکا یکندگپرا ژه،یبا اهداف و ینشینقشه به صورت گز دگاه،ید نی. از استین یخنث یا دهیدهندگان آن بوده و پد

 شینما شهید، همده یم شیآورد. در واقع آنچه که نقشه نما یدر م شیبه نما نیسطح زم یها را رو دهیپد ییفضا -

ر درون دداده شده با روابط قدرت که  شیشکاف بین واقعیت و آنچه که نما ش،یو با هر نما ستین یواقع تیوضع

 یساز یت داده اند! مخفخود را از دس یگناه - یامروز ب یشود. نقشه ها یشود پر م یمصرف م یساختار اجتماع

تند. هس یاجتماع ینقشه ها ساخت ها است که همه نیا انگریب ،یو چه سهو یچه عمد ت،ینیکارتوگراف ها از ع

در نقشه  ریراگف یها وهیش گریثابت و د یحدود و فضا، جهت ها دیاستفاده از رنگ ها، اندازه، تحد قینقشه ها از طر

 ،مکارانهو  دریح ری)م« آورند یها فراهم م نیسرزم گریاز جهان، کشورها و د یخود، تصور نندهیب یابر یبردار

1392 :6 .) 

کنند تا با نقشه  یم یخود به هر نحو ممکن سع ییایو تصورات جغراف اتیاهداف، ن ییبازنما یبرا یحکومت ها برا

 تیذهن بیفهم ترک یبرا یاسیس یها دهیپد نیاز مهمتر دی. شاندینما تقلخود را من ییایجغراف یها دهینموده و ا یباز

دهند.  ینشان م ییایجغراف ینواح یبرخ یرا برا یا ژهیو تیباشند که هو یغاتیتبل ینقشه ها» اتینیو تصورات با ع

استفاده  ییایجغراف یمطلوب فضا ییبازنما یبرا« نقشه» یکند از ابزار علم یم یهمواره سع« حکومت»و  «استیس»

و به اهداف  دینما جادیرا ا یدیشده و جد فیتحر تینقشه، واقع یشده بر رو ییکند و از طریق تصورات بازنما

صلح را از طریق تاسیس یک  یخود برا یوارد جنگ شد و همزمان، آمادگ کایآمر 1917خود برسد. به عنوان مثال در 

 نجمنجمهور ویلسون بنا نهاده شد و در ا سیرئ یلهیکه به وس« تفحص» تحقیق مخفی به نام تفحص آغاز نمود.

 یبود تا در کنفرانس صلح احتمال «کایآمر استیس نییتع»شد، مؤظف به  یسازمانده کایبومن در آمر ایزایا ییایجغراف

مورد  زیشان ن یستیالیامپر یها یبخشدن به توسعه طلب تیمشروع یکشورها برا یاز سو یکارتوگراف استفاده شود.

را در  نیکه همراه با آنان، سراسر کره زم یبودند؛ به طور انی. نقشه برداران همراه نظاماستاستفاده قرار گرفته 

 یم شیرا که نما ییها نیزم اتی. هر چند که آنها جزئمودندیپ ن،یمربوط به زم یبه دست آوردن داده ها یجستجو

حدود  نییدر تع یبه طور گسترده ا دهش هیته ینقشه ها کنیبه آنها داشتند؛ ول یاشاره جزئ ایآوردند  یدادند، نم

 ینمادها نیمهمتر ایو  کینامیبه طور واضح د یکشورها مؤثر بوده و کاربرد داشتند. نمادها یاسیگسترده نفوذ س

که نشان دهنده  یآلمان ینقشه ها یشده بر رو دهیکش یفلش ها ای ؛هم مرکز ری، جهت دار هستند، مانند دواریمتغ

 نیا افتهیکشور استقالل  کی هیاول یاز قدم ها یکی(. Henrikson, 1994: 6)روهاستین یتژفشار و اجبار استرا

 نقشه نیکشور در ا دیجد تیرا به چاپ رسانده و از نشانه ها در نقشه استفاده کند تا هو یاطلس مل کیاست که 



 و همکاران حمودیم                                     

  

 

663 

 

تواند باعث شود تا ضعف،  یتمرکز در نقشه م گریمنعکس گردد. از طرف د از مکان یدیابراز شده و غرور جد دیجد

آلمان غالبا  یاول پادشاه یبرطرف شود. قبل و هنگام جنگ جهان قیطر نیکشور، از ا کیو عدم ثبات  یریپذ بیآس

محاصره شده بود و  نیشیپ یقدرت ها لهیبود که به وس لیدل نیبد نیداشت و ا انیب« سونگ رلنیا»ترس خود را از 

ها نابود  ییایتانیبر لهیآلمان که به وس یجنگ یکنند. اما کشت دیداشت تا آنها را از حرکت باز داشته و آنها را ناام یسع

بودند؛ به  یناراض شهیآنها هم هیصورت گرفته عل ضاتیو تبع شیخو ییایجغراف تیاز موقع یشد، نسل بعد آلمان

از نقشه  یبرخ یامر بر رو نیشود و ا جادیتا در حلقه قدرت شکاف ا نمود یآلمان سع یجنگ یروین ل،یدل نیهم

شکاف و  جادیا یاستفاده از نقاط ضعف و تالش برا انگریوجود دارد که ب دهیبه چاپ رس سوم شیکه توسط را ییها

بر  نکهیآرام به دست آورد، پس از ا انوسیرا در اق یتر عیوس تیموقع کیمتحده  االتیکه ا یانفجار است. زمان

 ریتأث یفاکتورها گریجهان قرار گرفت. د یبار در مرکز نقشه ها نیاول یشد، برا روزیپ 1846-1848در جنگ  کیمکز

 انوسیدر اق کنزیچارلز و یبه رهبر ییکایآمر یاکتشاف یها ئتیه کا،یآمر تیمرکز ،یکیوگرافتکار راتییگذار بر تغ

در  یدر جنگ داخل یشمال االتیا یروزی، حفظ وحدت با پ1848در  ایفرنی، کشف طال در کال1842تا  1838آرام در 

 تی، که مرکز1898در  ایمتحده بر اسپان التیا یروزیبود. پ 1867در  کایتوسط آمر هیاز روس کایآمر دیو خر 1865

که در  اتورمرک یجهان مثل نقشه کایآمر یدیو تول یجهان ینقشه ها یبه دنبال داشت، بر رو یآنها را در نظم جهان

 11)افتی رییدر نقشه تغ نیزم کل چارچوب کره افت،ی شیکارها نما ریو سا شلیآگوست م دیو جد یاطلس عموم

-7 :1994 ,Henriksonیبر مؤسسه ها نیحکومت ها در کشور آرژانت یاسیس یبتوان گفت فشارها دی(. شا 

منطقه  یایقابل مالحظه جغراف یها یژگیاز و یکیباشد.  رینظ یگذشته ب یدهه ها یدر ط نهیزم نیدر ا یکارتوگراف

باشد. استفاده گسترده  یم عیجهان وس نیدر داخل ا نیقرار دادن آرژانت یبرا یکیگرافکارتو ریاستفاده از تصاو ن،یآرژانت

در دفاع از  نیآرژانت تیقطب با هدف برجسته نمودن اهم یجهان با تمرکز بر رو ریتصو یها ستمیها از س ینیآرژانت

(. 6: 1394 ،یو افضل یریبود )ام یشور ریانند اتحاد جماهم ن،یآفر دیتهد یستیدر مقابل منابع کمون یجنوب مکرهین

که بر  یو حکومت ها با توجه به سلطه ا ندیآ یآنها به وجود م یها نهیحکومت ها و با هز لهینقشه ها به وس

کننده و  نیکه تضم ندینقشه نما یبر رو یبه گنجاندن اطالعات وادارکنند آنها را  یم یمربوطه دارند، سع یسازمانها

اطالعات  ایاصیل بوده  تیاطالعات خالف واقع نیموارد، ا یبخش قدرت و سلطه آنها باشد که البته در برخ میتحک

و قدرت،  سلطهرابطه  یبرا یبه عنوان ابزار« نقشه» بیترت نینموده تا منظور آنها فراهم گردد. بد فیرا تحر لیاص

 (.7 - 9)همان:  ردیگ یمورد استفاده قرار م

 قایگذارد. آفر یم رینقشه تأث یرو ییایجغراف یشود و در اسام یم انیقدرت در قالب استعمار نما یاز جلوه ها یکی

است. با وجود آنکه  رفتهیپذ یاستعمار یها یرا از نام گذار ریتأث نیشتریاست که ب ییایجغراف یاز جمله مکانها

نقاط جهان پخش شده و  ریشرق آن قاره به سا ژهیو به و قایدارند، نوع بشر از آفر دهیاز انسان شناسان عق یاریبس

بوده است؛ اما امروزه چشم  خیدر طول تار یبشر یدستاوردها نیرپاتریدر زمره د قایاقوام و ملل آفر یفرهنگ ها

آنجا  راستعمار د یپا ریقاره از حضور د نیژرف ا یریپذ ریدر حوزه نامها، نشان از تأث ژهیبه و یانداز غالب فرهنگ

ها،  اچهیشوند؛ از نام کشورها گرفته تا کوهها، در یم دهید یاسیو س ییایعوارض جغراف نام ها در همه نیدارد. ا

است. مسکو:  هیترس اروپا از روس انگریمنتشر شده ب ینقشه ها ی(. بعض 90:1393 ا،ین یدی)حم« رودخانه ها و شهرها
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 نیا انیرا با ب نگرادیتحت محاصره کال هیاش در ناح یموشک یها ستمیس عهتوس در باره ییاروپا یها ینگران ن،یکرمل

 شیبا طرح ها کیتنها سازمان مختل کننده توازن و تعادل استراتژ ،یشمال کیآتالنت مانیمطلب رفع کرد که سازمان پ

 یکه تعداد کیبالتدر  یبوده است؛ اما زراد خانه روس هیروس یدر مرزها یضد موشک یبرقرار کردن پدافندها یبرا

اش را در  یرانیضد کشت یدفاع ها هیاست. در ماه اکتبر، روس یدهنده باز رییتغ کیتست شده است،  هیاز آن در سور

 هیشورش در سور یها تیموقع هیعل یکرد. از آن به بعد، آنها را به عنوان سالح دفاع تیپرتابگرها تقو نیبا ا نگرادیکال

 یآنها را م یریدرگ کیدارند. در  لیما ستیتا شعاع دو یا طهیز باستیون، حا یسون وپرس یاستفاده کرد. موشکها

 برسند. کیبالت یها التیدارند به ا یناتو استفاده کرد که سع یها یکشت هیتوان عل

 
 هیروس یموشک ستمیس :1 نقشه

ز را مجه یموشک - یبادبان یدو کشت هی: در ماه اکتبر، روسبریکال یواقع در کشت یهسته ا ییکروز با توانا یموشک ها

 یکشت کی کنند. توانند آتشباران یم لیما 900از  شتریموشک ها را ب نیفرستاد که ا نگرادیبه کال ییبه پرتاب گرها

سرتختی،  )رنجبرپرتاب کرده است یشورش یروهایرا به ن بریکال یموشک ها ه،یواقع در خارج از سور هیروس یموشک

1395 :79) 

 یموشک ستمی، س-ام -: اسکندر نیو متحرک واقع در زم یهسته ا ییبا توانا -ام  -اسکندر  کیبالست یموشک ستمیس

شده به  میتنظ یها تیاست که با محدود لیما 300از  شتریب یرسم دیو د طهیمتحرک محدوده کوتاه با ح کیبالست
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سازگار است. اسکندر  یدر شورو ns لهیامضا شده به وس 1987متوسط  یه دریبا دا یا هسته یروهاین مانیپ لهیوس

 (Filipov, 2016: 2-6) دارد یمشکل و دقت عال اریمتحرک است و کشف آن بس

 نتیجه گیری -6

 شیو نما ییاراهنم یبودند و قاطبه آنها برا ییساده و ابتدا اریکه به صورت بس یرینقشه ها از همان اوان شکل گ

ر زمان و عموم بوده اند. در گذ یو مورد استفاده  دیاطالع از مکان ها بوده، مف یو به صورت کل نیعوارض زم

آن از  یراحطنقشه و  نکهیعرصه، عالوه بر ا نیدر ا یو با ظهور طراحان کاربلد و حرفه ا یعلم نقشه نگار شرفتیپ

به  یپا زین نقشه یو طراح میکار آمد و به تبع آن، ترس یاز نقشه ها رو یخارج شد، انواع گوناگون ییصورت ابتدا

نشان می  یافته های تحقیقشد.  یحرفه تحت عنوان کارتوگراف نیروز افزون ا شرفتینهاد و موجب پ یدیجد مرحله

قشه و نقشه به مخاطبان و عالقه مندان ن یدادن آگاه یعنیخود  نیو راست ییهدف غا ینقشه ها برا دهتد که اغلب

 استیس ودولتمردان  استیچون قدرت حاکمه، س یعوامل نتایج تحقیق می توان گفتبا توجه به نبوده است.  یخوان

 ریت تأثدر عدول نقشه از رسالت خود موجب شده که نقشه تح یو روانشناخت یشناس ییبایعوامل ز زیو ن رانمدا

آمال و  ا بانقشه و چه بس میو ترس هیشود تا با اهداف دستور دهندگان ته ییها یعوامل مذکور دستخوش دگرگون

 کشور هم سو و هم ساز گردد.  کی یآرزوها

 رد که توان ادعا ک یکند، م یم ریروشن تر، ذهن و روان خوانندگان نقشه را درگ یشود و به عبارت یمربوط م

 یوسعهتبه ممالک و  یابیدست یآنها برا تیبا داشتن قدرت حاکم استمدارانیس یاسیاهداف و اغراض س یدورنما

 ین مادرإبه اصالت و  دنیو ناز شیخو نیمردمان سرزم یحس غرور و جهاندار ختنیانگ بر یخود به مثابه ینیسرزم

 بوده است. 

طور مجزا مورد  است، خود به ختهیکه با هنر آم یشناس ییبایو ز یاذعان کرد که عوامل روانشناخت دیوجود، با نیبا ا

ه ذکر شد آن در نقش راتیو تأث دیشده ارائه گرد یاست که به صورت طبقه بند یقرار گرفته و شامل موارد یبررس

اکمه به حعوامل پشت پرده و به اصطالح قدرت  ی واستهنقشه ها طبق اراده و خ نیتر ییتوان گفت که ابتدا ینم

و  هی. چنانچه تهاست مردم بوده یعامه  ییراهنما یبوده و تنها برا ینقشه ها کل نیکه ا رایشده اند؛ ز دهیکش ریتصو

 زا و گذر انقشه ه یو طراح میترس خیتار ری. در سنجامدیبه طول ب یادیز انینقشه امکان داشته که سال کی میترس

نقشه  یحکه طرا ییعلم مستقل شد. تا جا کینقشه  یو طراح میفن، رفته رفته ترس نیا ینگر یو کل یدوران سادگ

را  یاصل فیوظا یسالئق جا ب،یترت نیبرد. به ا یاز چند ساعت زمان نم شیهم ب یتالیجیو د قیدق اریبس یحت یها

، تعصبات در قبال کار خود شتریو کسب درآمد ب یزطراحان نقشه گرفت. و نقشه کش هم به طمع ثروت اندو تیدر ن

که همه  میکن یمؤکد م دیگذاشتند. باز هم تأک شیو قدرت قدرتمندان را در نقشه ها به نما یاسیو انعکاسات س یقوم

 ی هیارش و توصچشم نگاه کرد که آنها بر اثر سف نینقشه ها را به ا یهمه  دینبوده اند و نبا نسانینقشه ها بد ی

 نقشه بوده اند. یدهندگان طراح وردست
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 منابع و ماخذ: -7

 پژوهشهایهای ژئوپلیتیکی، گیری رقابتتبیین نظری بسترهای شکل (،1397احمدی، سید عباس و همکاران)

 .50دورة انسانی، جغرافیای

، دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی،1395احمدی، مرضیه)

 فردوسی مشهد.

 یهش هاپژو، از منظر قدرت/ دانش یاسیفهم نقشه س (؛ 1396ی)ریام ی،عل ی،رسول افضل؛ مرجانی، ازنداه یعیبد

 (99 یاپی)پ 1شماره  1396بهار  49دوره  یانسان یایجغراف

، فصلنامه (؛ رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیان گذاری جغرافیای سیاسی در جهان1393حافظ نیا، محمدرضا)

 ژئوپلتیک، سال دهم، شماره اول دوره بهار

 ایر سهمطالعه موردی: جز)لی تأثیر چالش ژئوپلیتیک بر همبستگی م (،1393حیدری موصلو، طهمورث و همکاران)

 .المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا شماره بیست و یکم فصلنامه تحقیقات سیاسی بین (،گانه

رافیا و روابط ، مجله جغو قطر رانیروابط ا یرقابت یالگو یکیتیژئوپل نییتب(؛ 1397رجبی، سعید و احمدزاده، ایرج)

 99-75صفحه  ،مستانوره زد، 3 یاپیشماره پ - 3، شماره 1دوره انسانی، 
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.زیی، پا 41مجله راهبرد، شماره  انه،یدر خاورم تیاروپا و مسئله امن (؛1385)محمود  ،یواعظ  

Filipov, D. (2016). The Maps show Russia has Europe Spooked. 

Glassner, Martin Ira, 1993: Political Geography. United States of America: New York: 

Johan wiley& Sons, Inc. 

Hanks, R.R. (2011). ENCYCLOPEDIA of GEOGRAPHY TERMS, THEMS and 

CONCEPTS, ABC-CLIO, Oxford, England. 



 و همکاران حمودیم                                     

  

 

667 

 

Henrikson, A. k. (1994). Power and politics of maps. In G. J. Demko and Wood Eds. 

Reordering the World (pp. 49- 70(. BBBBBB BBBBBBBB: BBBBBBBB BBBBB. 


