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:چكيده

و عالينقشه مهم . ترين وسيلة به نمايش در آوردن اطالعات جغرافيايي است ترين ابزار شناخت در جغرافيا

و بازنمايي كننده تسلط انسان بر محيط پيرامون خـود، در برخـي مـوارد نقشه ابزاري در خدمت محيط شناسي

و حاكميت اب و اعمـال قـدرت ايفـا. ها بوده است زاري در اختيار قدرت سياسي لذا نقـشي مهـم در القـاء سياسـت

و صورتبندي مفهوم قدرت در اينجا همه شكل. نمايد مي مي ها چـرا. گـردد هاي آن در سطوح مختلف جامعه را شامل

ميتنقشه به عنوان ابزاري در خدمت اعمال قدر  مقاله حاضر به منظور پاسخگويي به ايـن. گيردو القاء سياست قرار

و نوشـته شـده اسـت  ، طراحـي و بررسي نظراتي كه در اين باره ارائه شده و همچنين نقد بـه ايـن منظـور. پرسش

و نقـشه  و رسانه و متن، گفتمان، قدرت و چارچوبي نظري، مفهومي با استفاده از نشانه شناسي، قدرت هـاي ادراكـي

فرضيه اصلي پژوهش اين است كه خاصيت نشانگي به معناي اينكـه. طراحي شده است انتقادي وژئوپليتيك شناختي

و عوارض جغرافيايي بصورت يك به يك نيست، بلكـه جـايگزين آن واقعيـات اسـت، نقشه بازتاب عيني واقعيت  ها

و قدرت در نظر گرفته شده استمهم . ترين دليل پيوند نقشه با سياست

:ن كليدي واژ گا

 نقشه ادراكي، رسانه، گفتمان، متن، نشانه، قدرت،نقشه
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و طرح مساله  مقدمه
و حس كنجكاوي، انسان ها دست يابند ها را از دير باز بر آن داشته است تا به ناشناخته نياز

و بررسي كنند  و كيفـي جوامـع.و زيستگاه خود را از نزديك شناسايي همگام با گسترش كمي

و بهره بر اين  و شناخت  يافت، تـا بـه گيري از زيستگاه آدميان ابعادي گسترده تالش افزوده شد

و تاثير آنها بر حوزه كه در عصر كنوني آگاهي از عوامل جغرافيايي هاي گوناگون زندگي حدي

، شناخت نقشه جغرافيايي را بر همگان ضروري ساخته است . انسان

و عالي ترين ابزار شناخت در جغرا نقشه مهم و معلومـات فيا ترين وسيله نمـايش اطالعـات

محيط شناسي در معناي كلي آن، يعني مطالعه روابط انـسان.) 435: 1380گنجي،(جغرافيايي است 

به وسيله نقشه امكان پذير است  و انساني تنها در. با محيط طبيعي در خـصوص جايگـاه نقـشه

م  كه بسياري از صاحب نظران و جغرافيدان جغرافيا، همين بس اي، تنها مفاهيم هاي حرفه عاصر

را اند كه قابليت بازنمايي از طريـق نقـشهو موضوعاتي را در شمول دانش جغرافيا بشمار آورده 

.)1380:435گنجي،(داشته باشند

به درست در واقع، آنچه كاربرد نقشه را بصورت گسترده  رايج ساخته است، اعتماد عمومي

و انطباق دقيق بودن اطالعات انتق و همچنين اعتقاد به عيني بودن  آنهـا ال داده شده از سوي آن

هاي جغرافيايي چنـين اكثر كاربران نقشه. بوده است) جهان واقع(هاي بيرون از ذهن از واقعيت

مي  بي تصور و خواسته كنند كه نقشه، پديده اي و خنثي بوده و نيـات كـارتوگراف طرف هـا، ها

و دولتشهسفارش دهندگان نق  از ها در چگونگي ها و انتقال آنهـا  گزينش اطالعات جغرافيايي

به مخاطبان، جايگاهي ندارد از. طريق نقشه كه نقـشه جغرافيـايي چيـزي بـيش اما بايد دانست

نقـشه، انتقـال گزينـشي اطالعـات. نمايش عوارض سطح زمين يا نگاه عمودي از باال مي باشد 

و رايانـه اعـم(جغرافيايي روي سطح صـاف  در واقـع نقـشه، جـايگزين. باشـد مـي) از كاغـذ

نه خود آن واقعيت واقعيت هـا،به عبارت ديگـر، عالئـم، نـشانه.ها هاي محيط روي كاغذ است

مي گردد رنگ و خطوط جايگزين عوارض واقعي سطح زمين البته بحث از انتقال گزينـشي. ها

به معناي انتقال اطال  عات مورد نظر پديـد آورنـدگان بـه مخاطبـان اطالعات توسط نقشه الزاماً

 هاي طبيعي، اطالعات مربوط به محيط براي مثال در نقشه. نيست، بلكه امري گريز ناپذير است 

و نمايش داده مي و در نقشه طبيعي گزينش هاي سياسي، طبيعتاً اطالعات سياسي بازنمـايي شود

ارد مربـوط بـه تخصـصي شـدنبه عبارت ديگر، گـزينش اطالعـات در بـسياري مـو. شودمي

و در برخي مـوارد بخـصوص در نقـشه شاخه هـاي بازنمـايي كننـده هاي مختلف جغرافيا بوده

و منـافع پديده و فرهنگي ممكن است در پيونـد بـا اغـراض و اجتماعي  هاي سياسي، اقتصادي

. گرددبازيگران
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و محيط پيرامـون آن، شـ به عنوان دانش مطالعه روابط انسان و جغرافيا امل محـيط طبيعـي

و قـدرت پيونـد. هاي انساني، محيط سياسـي اسـت يكي از انواع محيط. انساني است  سياسـت

–ابعـاد درك رابطـه قـدرت) Michel Foucault(از نظر ميشل فوكـو. تنگاتنگي با جغرافيا دارند
به فضا قابل درك مي :باشد دانش از طريق ارجاع قدرت

و حوزه ...« و ايـن ايـدئولوژ همواره وجـود داشـته هاي نفوذ مرزها انـد كـه هـا بـودهي انـد

ر سرزمين  قدرت پيوند تنگـاتنگي بـا فـضا دارد فـضاها از طريـق...اند به استعمار در آورده ها

.)black,1997:18(»گردند اعمال قدرت ايجاد مي

وناي بـه منظـور بازنمـايي موقعيـت مكـا نقشه در طول تاريخ جوامع انساني از وسيله هـا

و كـشورها  و امتيازت جوامع، قبايل به ابزاري در جهت بازنمايي جايگاه، قدرت فضاها بتدريج

و اطلس هاي راه گرفته تا نقـشه از نقشه. انواع گوناگون دارد نقشه. تبديل شد  هـاي هاي شهري

و تاريخي، در تمام نقشه  و اطلس هاي استراتژيك د ها بخشي از واقعيت سياسي ر هاي موجـود

مي سطح زمين نمايش داده مي و بخشي ديگر حذف ايـن نظـام تـا حـدي بخـاطر. گـردد شود

و امكـان نمـايش  ماهيت نقشه است كه در واقع كوچك شده بخشي يا همه سطح زمين اسـت

و كارتوگراف نمي همه واقعيت  و بخـشي نيـز بـدليل ها را تواما در كنار هم به نقشه كش دهـد

و تصرف در واقعيت ويژگي نشانه بودن نقشه اس  و دخل به آن قابليت تغيير كه ميت . دهد ها را

هاي شمايلي داراي اين ويژگـي نشانه. است)Iconic Semiotic(نقشه يكي از انواع نشانه شمايلي

براي نمونـه عكـس، تـصوير،. استوارند مهم هستند كه بر اساس شباهت نشانه با موضوع خود، 

هـاي نقـشه.، همـه نـشانه شـمايلي مـي باشـند هـاو انواع نقشه نقاشي، ماكت ساختمان، مدلها 

و واقعيت  هاي روي زمـين، جغرافيايي در همه حال نشانه شمايلي هستند زيرا همواره ميان آنها

و همانندي وجود دارد  هـاي نمـادين هـا عبارتنـد از نـشانه دو نوع ديگـر نـشانه. نوعي شباهت

)Symbolic(ايو نمايه)Index(.در اخير شباهتي كمتـر بـا موضـوع دو نوع و هـاي خـود دارنـد

مي  كه آن را بازنمايي و قابليـت تفـسير بسياري موارد، رابطه آنها با موضعي كنند قراردادي بوده

كه داراي خاصيت نشانه شمايلي هستند مانند نقـشه لذا نقشه.و تاويل آنها باال است  هـاي هايي

و بر عكس نقـشه قابليتي كمتر براي تفسي بزرگ مقياس،  و تاويل دارند  هـاي كوچـك مقيـاسر

و معنا دارند، براي القاء سياستيظرفيت بيشتر . اعمال قدرت، هويت

و قدرت سياسـي بـراي جغرافيـدان هـاي دور بـصورت يـك هـا از زمـان رابطه ميان نقشه

و.) Henrikson, 1994:49(مفـروض مطــرح بــوده اسـت  بــا مطالعـه متــون جغرافيــاي سياســي

و آيد كه جغرافيدان، چنين بر مي ژئوپليتيك به بررسي رابطه نقـشه ها همواره بصورت توصيفي

و هيچگاه علت يا علت قدرت پرداخته  انـد هاي چنين رابطه اي را مورد بررسي قـرار نـداده اند

)blacksell, 2006:28(وو همچنين تاكنون مطالعه نظام مندي در خصوص اينكه كدام انواع نقشه
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هـاي سياسـي، القـاي معناهـاي مـورد نظـر براي اسـتفادهيهايي قابليت بيشتر در چه مقياس يا

البته منظور نگارنده از رابطـه ميـان. سازندگان يا سفارش دهندگان دارند، صورت نگرفته است 

و همچنين القاء سياست يا معناي ويژه از سوي يـك نقـشه خـاص، بـه معنـاي  و قدرت نقشه

ه زمين نيست بلكه منظور اين اسـت كـه برخـي نقـشه هـا ضـمن حفـظ نمايش نادرست پوست 

و حفظ همانندي با عوارض پوسته به گونه خاصيت نشانه شمايلي يابند كـهمي اي نمايش زمين

به مخاطب القاء كنند، از سياست يا خط مشي خاصي دفاع كننـد يـا پديـده  اي معناي خاصي را

. جغرافيايي را پنهان نمايند

 لي پرسش اص
و پيوند آن با قدرت سياسي با مفـروض بيشتر مطالعات جغرافيايي معطوف به مطالعه نقشه

و علـت  و چرايـي ايـن) هـاي يـا علـت(دانستن اين رابطه، با روش توصيفي انجام شده است

و بـه پرسش. رابطه، مورد توجه پژوهشگران نبوده است  كه چـرا  اصلي در اين مقاله اين است

ها از اين قابليت برخور دارنـد كـه بـصورت ابـزاري در خـدمت اعمـالشهچه علت برخي نق

و القاء سياست قرار گيرند؟   قدرت

 فرضيه اصلي
وتر علت در پيوند خصلت نشانه بودن نقشه مهم . سياست استو ارتباط آن با قدرت

 هاي فرعي پرسش
ا اصلي پرسش در كنار پرسش كه عبارتند :ز هاي ديگري نيز مطرح است

و القاء سياست دارند؟يكدام انواع نقشه قابليت بيشتر-1  در اعمال قدرت

به عنوان-2 و رسانه در پيوندبا متن، گفتمكاركرد نقشه  سياست چيست؟ان

 هاي رقيب فرضيه
هاي جغرافيايي از قابليت بيشتر بـراي بـه خـدمت گرفتـه هاي استفاده شده در نقشه نام-1

. ردار هستندشدن از سوي قدرت سياسي برخو

به سان يك نظام نشانه-2 و يك رسانه نقشي مهـم نقشه اي از اجزاء تشكيل دهنده گفتمان

و انتقال پيام مي در توضيح جهان و گزينشي ايفا . نمايد هاي جهت دار
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 چارچوب نظري
كه نقشه يك نظام نشانه و كارتوگراف از آنجا و ها با استفاده از خطـوط، رنـگ اي است هـا

و انتقال عوارض سطح زين بر روي سطح صاف كاغذ يـا عال به ترسيم نقشه ئم قراردادي اقدام

و تحليـل نمايند، لذا استفاده از نظريه مانيتور رايانه مي  هاي نشانه شناسي در شناخت، توصـيف

مي  در عالوه. باشد نقشه اجتناب ناپذير و مـتن، قابليـت اسـتفاده  بر اين، نقشه به مثابه يك سند

و مشروعيت بخشيدن به آنها را دارد، همچنين نقشه بـه سـان يـك نظـام فتمانگ هاي مختلف

و در نهايت نقشه به عنوان يك تصوير حامـل نشانه  اي، نوعي متن تصويري نيز بشمار مي رود

و موقعيت پيام، از چگونگي پراكندگي پديده  هـا نـسبت بـه يكـديگر، هاي مكان هاي جغرافيايي

مي يك رسانه محسو  ازبه اين ترتيب، تحليل نقشه در اين غالـب. گرددب هـا نيازمنـد اسـتفاده

مي تحليل و قدرت و رسانه . باشد گفتماني، متني

پي بازنمايي هـر چـه دقيـق تـر با توجه به اينكه نقشه يك نشانه شمايلي است، همواره در

و پديده  پي. هاي جغرافيايي است عوارض به لحاظ ماهيت در هـاي انعكـاس واقعيـت لذا نقشه

و بيهـوده روي زمين مي  و ارائه يك تحليل سراسر ساختار شـكنانه از نقـشه كـاري عبـث باشد

كه با ارائه بينش. است و ظرفيت نيز است و توانايي و اما نقشه داراي اين قدرت هـاي متفـاوت

ت  به ميزان بسياري تحت أثير قـرار اشكال مختلف تصاوير كارتوگرافيك، تفسير يك موقعيت را

و تجربه هاي ساختار شكنانه، بررسي لذا در كنار تحليل. دهد گرايانه نيز نتيجه هاي پوزيتيويستي

استفاده ابزاري از نقشه براي تحت تـاثير قـرار دادن ديـدگاههاي مخـاطبين،. بخش خواهد بود 

ودههدف اراده سياسـي تغييـر كامـل پديـ. هاي منحصر بفرد نقشه است دقيقاً بدليل ويژگي  هـا

به نقشه سلب خواهد شد لذا آنهـا  چه اگر چنين شود اعتماد عمومي عوارض جغرافيايي نيست

و فن  آوري، شكل كلي پوسته زمين را تا حد ممكـن شـبيه آنچـه روي زمـين با استفاده از علم

مي  و پديـده است، نمايش هـاي جغرافيـايي بخـصوص دهند اما در نمايش موقعيـت عـوارض

ميكي با استفاده از بازي هاي كارتوگرافيجغرافياي انسان و تصرف . كنند دخل

از منظر هستي شناسانه  نقشه جغرافيايي
به اين پرسش است كه نقشه چيست؟ پاسخ به ايـن پرسـش تعريف نقشه جغرافيايي پاسخ

مي  و در عين حال ممتنع از اين نظر سهل است كه نقشه جزيي جدايي ناپـذير. باشد امري سهل

زن  و امروزه در همه خانه. هاست دگي امروزه انسان از و پژوهـشي ها، ادارات، مراكـز آموزشـي

و خصوصي  و انـواع گونـاگون از نقـشه) ماننـد متـرو(حتي بسياري از خودروهاي عمومي هـا

شكل اطلس و اهداف گوناگون موجود است ها، مقياس ها با و كـاربرد. ها شايد همـين فراوانـي
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آن پديده نقشه گسترده موجب گرديده، و پنهان و زواياي آشكار و عادي به نظر رسد اي بديهي

. كمتر مورد توجه قرار گيرد

... كند فرهنگ گيتاشناسي نقشه را چنين تعريف مي به نمـايش ترسـيمي عـوارض پوسـته:

و نشانه(زمين و به وسيله عالئم روي موادي مانند كاغـذ، پالسـتيك،)ها به صورت قرار دادي

به نسبت معيني كوچك شـده باشـد مقو و ساير مواد مشابه كه  نقـشه گفتـه،)مقيـاس(ا، پارچه

.) 1376:341فرهنگي بزرگ گيتا شناسي،(شود مي

در ترين ابزارهاي جغرافيدانيكي از مهم«: چنين تعريف شده است در منبعي ديگر، نقشه ها

مي  ب. باشد شناخت محيط، نقشه . باشـد خشي يا همه سـطح زمـين مـي نقشه بازنمايي دو بعدي

مي) سطح زمين(تر از مرجعي كوچك نقشه الزاماً كه آن را بازنمايي در كند، لذا نمي است تواند

و واقعيت  و بـا همـه جزئيـات برگيرنده همه اطالعات هاي موجود در آن مرجع بطور همزمـان

به مقاصد ويژه نقشه. باشد به آن منظور تهيه شده ها تنها اطالعات گزينشي، آنهم بسته انـد اي كه

به نمايش در مي .)Bergman and Renwick, 2002 :29(آورند را

هـاي هاي جغرافيايي گرفته تـا نقـشه تعريف نخست از نقشه شامل همه انواع نقشه از نقشه

مي ساختماني در مقياس  » عـوارض پوسـته زمـين"در ايـن تعريـف، مفهـوم. شود هاي مختلف

كلهب و پديده طور به اينكه اين عوارض و شـامل چـه چيزهـاييي بيان شده ولي  ها چه هـستند

 زمين يا عـوارض جغرافيـايي چـه هـستند، هاي عيني عوارض پوسته گردند، اصوالً شاخص مي

و نشانه. پردازدنمي هايي در اين تعريف اشاره شده كه عوارض پوسته زمين با استفاده از عالئم

ب  مي كارتوگراف ردادي از سوي همه صورت قراهكه براي. يابد ها پذيرفته شده روي كاغذ انتقال

از هاي توپوگرافي رنگ سبز معرف جلگه نمونه در نقشه  و نـواحي داراي ارتفـاع كمتـر 200ها

ا فهـم هاي پوشش گياهي رنگ سـبز نـشانه جنگـل اسـت، لـذ باشد در حاليكه در نقشه متر مي

مند دانستن رمزگان آن گونه خاص است كـه معمـوالً در راهنمـاي نقشه، نياز مختلفايه گونه

به آن اشاره مي . گردد نقشه

و شـناخت در تعريف دوم، عالوه بر موارد تعريف نخست شامل اهميت نقشه در جغرافيـا

و غير جغرافيدان جغرافيدان و تفاوت مقياس نقشه با واقعيت ها هـاي بيرونـي بـه نكتـة مهـم ها

شديديگر و آن اطالعات ارائه شده از سوي نقشه اشاره وه ها بدليل تفاوت مقياس ميان نقـشه

و اهداف ويـژه الزماًمي باشدكه هاي بيروني واقعيت به مقاصد و بسته آناي گزينشي است  كـه

به آن منظور تهيه شده است طبق اين تعريف، گزينشي بودن اطالعات نقشه. بستگي دارد نقشه

ما  و و عمد هيت نقشه جز ذات و هيچ ارتباطي به اراده سياسي ي بودن چنين فرآيندي بـه است

و براي مثـال در نقـشه. منظور تحت تأثير قراردادن مخاطبان ندارد هـاي طبيعـي تنهـا عـوارض

و در نقـشه هاي پوشش گيـاهي پديـده هاي جغرافياي طبيعي در نقشه پديده هـاي هـاي گيـاهي
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و پد و سياسي عوارض و سياسي بازنمايي مـي يدهجغرافياي فرهنگي بـه. گردنـد هاي فرهنگي

و تكنيكـي دارد تـا جنبـه ارادي، عبارت ديگر، گزينشي بودن اطالعات ارائه شـده جنبـه   فنـي

و نشا .ي از اهداف سياسي خاصنعمدي

و تصرف  اهـداف،كهـاي كارتوگرافيـ هـاي ناشـي از تكنيـك تشخيص تفاوت ميان دخل

كه كليـد فهـم فرضـيه مقالـه حاضـر ها، نكته منافع سياسي در نقشهوتخصصي اي ظريف است

و پديده هاي جغرافيـايي اسـت نقشه مهم. باشد مي و بازنمايي عوارض امـا. ترين ابزار شناخت

مي  و شامل چه چيزهايي و پديده هاي جغرافيايي چيستند در يك تعريف ساده. گردند عوارض

و هايي دانس توان عوارض جغرافيايي را پديده مي كه موضـوع مطالعـات جغرافيـايي هـستند ت

اما پرسش بعدي اين است كـه دانـش جغرافيـا. باشند قابليت بازنمايي از طريق نقشه را دارا مي

و مقايسه تعاريف گوناگون از چيست؟ با برر  درسي  جغرافيـا قابـل جغرافيا، دو مفهوم كليـدي

و ديگري طبيعت يكي انسان مط. تشخيص است و محيطبه عبارت ديگر، العه رابطه ميان انسان

 همين دوگانگي در نقشه)17-20: 1377شـكويي،(طبيعي پيرامون او، هسته اصلي دانش جغرافياست 

و انساني است. نيز صادق است بـدون در نظـر. يعني هر نقشه جغرافيايي شامل دو بعد طبيعي

و ژئومور  و فولوژي تقليل مـي گرفتن بعد انساني جغرافيا به علم هواشناسي، زمين شناسي يابـد

به علوم ديگر نظيـر مطالعـات فرهنگـي، علـوم سياسـي،  بدون در نظر گرفتن طبيعت، جغرافيا

و  مي ... اقتصاد كه جغرافيا چگونگي پراكندگي پديده. گردد استحاله از سوي ديگر، بايد دانست

مي  و انساني را مطالعه ج. كند هاي طبيعي و همـين سـ غرافياپراكندگي مفهومي بسيار مهم در ت

هاي براي مثال، مطالعه پراكندگي پديده. هاي مختلف در نقشه است مفهوم هسته اصلي بازنمايي

و شباهت  و تفاوت سياسي مانند كشور در سطح زمين هاي آنها موضـوع جغرافيـاي سياسـي ها

مي ها در نقشه اين ويژگي. است ي شـامل لذا هر نقـشه جغرافيـاي. شود هاي جغرافيايي نيز ديده

به عنوان مظروف مي و يك بعد انساني بر. باشد يك بعد طبيعي به عنوان ظرف اگر هيچ انساني

و يك موجود خيالي از يك سياره ديگر نقـشه كـره زمـين را تهيـه روي زمين زندگي نمي  كرد

و رنگ مي و نشاني نداشـت كرد، حاصل كار او شامل خطوط كه هيچ نام امـا زمـين،. هايي بود

سك خالي  و در جاي جاي آن جوامع انساني پراكنده هستندناز و پديـده.ه نبوده -لذا عـوارض
و بـا تـاريخ هاي جغرافياي طبيعي در ارتباط تنگاتنگ با پديده و اجتمـاعي بـوده هـاي انـساني

و هويت آن جوامع در هم آميخته شده  به اين ترتيب همه عوارض جغرافياي طبيعي. اند فرهنگ

و ها، فالت ها، خليج رودها، درياها، اقيانوس از قبيل كوهها، باشـند كـه هـايي مـي داري نام... ها

و جـوامعي هـستند كـه آن  و آرزوهاي اقوام، ملل، نژادها حاصل تاريخ، فرهنگ، هويت، منافع

براي نمونـه از نظـر جغرافيـاي طبيعـي، خلـيج. اند عوارض بر اساس زبان آنها نامگذاري شده 

و واقع شـده)عربستان(شبه جزيرهيكو)ايران(فالت يك در ميان فارس يك پهنه آبي   اسـت
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مي مختصات آن در تمامي نقشه و اطلس با نهايت دقت ترسيم امـا از نظـر جغرافيـاي. شـود ها

و  به معناي حضور تاريخي و فرهنگي، اين خليج با نام فارس براي ملت ايران سياسي، تاريخي

و فرهنـگ ملـت ايـران فرهنگي ديرپا در اين مكان جغرا  و با منافع، هويـت، تـاريخ فيايي بوده

را كارتوگراف. پيوند خورده است  و شـكل ايـن خلـيج نه توان تغيير مختـصات جغرافيـايي ها

نه قصد آن را، سياستمداران هم چنين قصدي ندارنـد، امـا در خـصوص نـام آن ميـان  و دارند

و هر يك  و اعراب اختالف نظر وجود دارد و القـاء نظـر خـود ايرانيان  به منظور اعمال قدرت

به چاپ نقشه و عـرب مـي اقدام و در عـين حـال در پـي يـافتن هايي با نامهـاي فـارس كننـد

مي نقشه . باشند هاي تاريخي براي اثبات ادعاي خود

و عمدي در نقشه و تصرف ارادي  هـا هـا، مربـوط بـه موقعيـت مكـان مورد ديگر در دخل

و انـساني پديده)Place(ن اصوالً مكا. شودمي كه از تركيب عوامـل طبيعـي اي جغرافيايي است

مي  كه مختصات جغرافيايي آن ناميـده. آيد پديد هر مكان داراي موقعيت مطلق يا رياضي است

هـا شود، اما هر مكان يك موقعيت نسبي هم دارد كه موقعيت آن را در ارتباط با ساير مكـان مي

مي  پي ارائه نقشهيهر كشور براي مثال. كند روشن كه موقعيت آن را در ارتباط بـا در اي است

و براي نمونه. بهتر بازنمايي كند)ها مكان(ساير كشورها  در اين ارتباط آمريكا، شـوروي، چـين

مي اتحاديه اروپا هر يك نقشه  دهند كه كشور خودشان را داراي موقعيت مركزي هايي را انتشار

اين به معنـاي تغييـر عـوارض جغرافيـايي پوسـته زمـين. ها نشان دهدندر ارتباط با ساير مكا 

. نيست

و اراده كه بپذيريم نقشه داراي اين قابليـت هـست كـه از سـوي قـدرت اكنون در صورتي

و القاء سياست مورد استفاده قرار گيرد، بار ديگـر ايـن پرسـش  سياسي به منظور اعمال قدرت

اي جغرافيايي داراي چنين ويژگي هستند؟ پاسـخ بـه ايـنه شود كه چرا نقشه اساسي مطرح مي 

كه خاصيت نشانگي علت آن است . پرسش اين است

و نيـات سياسـي، نـشانه اگر بهترين علت مورد استفاده قرار گرفتن نقشه در جهت اهـداف

 يكـي از شـناخته)c.s.peirce(پيـرس. اي اسـت دن آن باشد، بايد ديـد نقـشه چگونـه نـشانه بو

مي ترين شده از: كند نشانه شناسان، نشانه را چنين تعريف چيزي كه ما بـه«نشانه عبارت است

و معنـايي را تـداعي كنـد  و از اين طريق قابل فهم گرديده معينـي،("ازاي چيز ديگري قرار گيرد

و پديدههبراي مثال، نقش.)124: 1380 به ازاي عوارض ) هـاي واقعـي پديـده(هاي جغرافيـايي ما

م مي كنديقرار و بر آنها داللت و پـذيرش جـايگزيني. گيرد اساس داللت نشانه بر معناي خود

و در برخي موارد شباهت است نشانه در نقـشه( بجاي واقعيت عيني بيروني، بر مبناي قرار داد

نشانه تمامي آن چيزهايي است كـه بـر) U.ECO(مبرتو اكوابه گفته). هر دو مورد مصداق دارد 

به جاي چيز ديگر معرفـي كنـد پايه قرار  و از پيش نهاده، چيزي را : 1383احمـدي،( داد اجتماعي
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و)Signifier(را دو مفهـوم دال) نـشانه= مـدلول/ دال(شناسـي دو جرء اصلي مدل نشانه.)32

اين دو جزء در چارچوب قراردادهاي نشانه شناسانه شـكل. دهند تشكيل مي)Signified(مدلول

و مدلول مشاهده شدني نيست. گيرند مي به عبارت ديگر در اكثر(دال وجه مشاهده پذير است

و تـصور آن بـه ذهـن كه دال حضور دارد معموالً مدلول حضور عيني نداشـته موارد، هنگامي

مي  و آنچه نقشه بـه آن داللـت مـي در نقشه ). گردد متبادر كنـد مـثالً هاي جغرافيايي، نقشه دال

ميكشور ايران يا قاره  . باشد آمريكا مدلول

رو نشانه به و مي شوندش ها انواع گوناگوني داشته مـشهورترين. هاي مختلف تقسيم بندي

سه دسـته نمـادين در اين تقسيم بندي، نشانه. تقسيم بندي از سوي پيرس ارائه شده است  ها به

)Symbolic(اي، نمايه)Indice(و شمايلي)Icon(شـوند طبقه بندي مي)Chandler,2007:36-37(.

سه نوع نشانه ياد شده، نوع شمايلي داراي اهميت ويژه نـشانه.ي در دانش جغرفياسـت از ميان

و نقـشه) مرجـع نـشانه(شمايلي بر اساس شباهت ميان نشانه بـا موضـوع  هـاي اسـتوار اسـت

و نمايـ جغرافيايي از نوع نشانه  مي باشند امـا داراي كاركردهـاي نمـادين اي نيـزههاي شمايلي

. هستند

اين امـر مـستلزم وجـود مرجـع. است)Message(كاركرد نشانه انتقال انديشه از طريق پيام

)Reference(رمزگان ،)Code(فرستنده ،)Detinature(و گيرنده)destinatuire(رومـن يـا. باشد مي

كه از نظريه ارتباط اقتباس كر)R.jakobson(سنبكو ده بود، شش كاركرد بر مبناي طرح واره اي

كه اي قائل را براي كل نظام نشانه  كاركرد ارجاعي، عاطفي، كنايي،: عبارتند از بيان نموده است

و فرازباني . زيبايي شناختي، همدلي

مي هاي نشانه دارا بودن خاصيت يكي از قابليت و نشانگي باشد كه شناخت اين هاي نمادين

مي  ف دو قابليت، و نحوه پيوند آن بـا قـدرت هم قابليتتواند نقشي مهم در هاي نقشه جغرافيايي

مي نشانه.و اداره سياسي ايفا نمايد  كه پيرس ياد آوري اي است كه بـر كند، نشانه نمادي آنگونه

و مرجع خود داراي رابطه  در اين تعريـف نمـاد. باشدمي اساس يك قرارداد اجتماعي با موضع

و بر مبناي يك قانون يـا تـداعي عبارت از يكي از انواع نشانه است  به موضوعي اشاره دارد  كه

مي هاي همگاني به گونه ايده به عنوان ارجاع به آن موضوع تفـسير شـود اي عمل كه معينـي،(كند

به عنوان رويدادي موضوعي براي معناهايي مانند ايده.)93 1378 ها، باورهـا در اين ارتباط، نماد

و شناخت تجربيات افراد مطرح مـيه ها يا بيان جنبه يا ارزش  در ايـن حالـت،. شـود اي عاطفي

به صورت پديده  و غيره جلـوه نمادها ، آوا ، رنگ، تصوير، احساس  گرمـي هايي در قالب واژه

و ارزش مي كه مردم معاني مي شوند به آن الصاق  اهميـت صـور نمـادين بـه. كنند هاي خود را

كه كاسيرر مي في)E.cassirer(حدي است كند، عدم وجـود نمـاد در زنـدگي لسوف آلماني ادعا

زبان،(انسانها باعث گسيختگي رابطه با جهان خواهد شد به عقيده او بدون وجود صور نمادين 
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و از جمله نقشه مي انسان) تصوير به شناخت بسيار اندك حسي دست يابند ها تنها اما. توانستند

ح  كه انسان از طريق نمادسازي از مي رسد از اتكـا هنگامي به واسطه يافتگي الت بي واسطگي

مي) كه دامنه آن محدود است(به تجربه محض  هاي صـور نمـادين از يكي از ويژگي. شود آزاد

يك ويژگي ديگـر.)1378:93معينـي،(هاست نظر كاسيرر، عدم داشتن معناهايي يكسان براي انسان 

اي نماد از نظر كاسيرر تحرك فوق  و العاده معنايي كه بتدريج با فراواني كـاربرد آن ن پديده است

و معنـاي ثابـت پيـدا مـي را پذيرش آن از سوي انسانها تحرك آن از بين رفته كنـد كـه وي آن

مي  ها با حركت از وجه نمادين به وجه نـشانگي، خـصلت ارجـاعي ايده. نامد خاصيت نشانگي

مي قوي و تكثير معناي آنها كمتر مي كنند  در خصوص نخستين ويژگـي نـشانه بـه.شود تر پيدا

يكي از بهترين نمونـه و جهان، نقشه جغرافيايي بدون شك . هـا اسـت عنوان واسطه ميان انسان

و جهان پيرامون خـود قـدام كنـد امـا هيچگـاه انسان بدون نقشه نيز مي به شناخت محيط توان

و. تواند يك تصور كلي از آن بدست آورد نمي تثبيت معناي يك در خصوص خاصيت نشانگي

و نشانه در اثر كثرت كاربردو  به عنـوان نماد و موضوع آن، نقشه جغرافيايي  شباهت ميان نشانه

و و گوهر خود همواره بايـد بيـشترين شـباهت را بـا مرجـع به واسطه ذات يك نشانه شمايلي

و عوارض جغرافيايي آن است، داشته باشد   امكـان اما به داليل فني. موضوع خود كه كره زمين

و واقعيـت بيرونـي، انتقال دقيق سطح كروي به سطح صاف وج و همواره ميـان نقـشه ود ندارد

و تكنيكـي دارد امـا برخـي كـارتوگراف. اختالف وجود دارد  هـا يـا ايـن اخـتالف جنبـه فنـي

سياستمداران با استناد به اينكه هيچگاه امكان يك بازنمايي دقيق از كره زمين وجود ندارد بسته 

و ديدگاه خود، نوعي  بـه مخاطبـانو خاص از بازنمايي را انتخـاب به سليقه، ايدئولوژي، منافع

مي  1967كارتوگراف ماركسيست آلمـاني در سـال) A.peters( براي مثال، آرنوپيترز.كنند عرضه

به نـام خـود او پيتـرز نامگـذاري اي بازنمايي ويژه  از كره زمين ارائه داد كه سيستم تصوير آن

ازدر. گرديد ، پيترز باالهام هـاي كـره يدئولوژي ماركسيستي، شـكل قـارها اين بازنمايي خاص

به گونه  در زمين را اي تغيير داد كه برعكس نقشه جهان نماي مركاتور، سهم كشورهاي جنـوب

حد موفـق بـه اينكه وي تا چه) Black, 1997 : 35(اين بازنمايي بيشتر از كشورهاي شمال گردد

بـه نيـت دمه اطلس خود صـراحتاً مخاطبان گرديده مشخص نيست، اما در مق القاء نظر خود به 

شـود ايـن تفـاوت خاطرنشان مـي.)The peters world Atlas, 2002: 3( خود اذعان كرده است

د  و ذهنـي ارد تعبير در بازنمايي پيترز با بازنمايي كالسيك مركاتور ريشه در يك تجربه تاريخي

. استكه پيترز آن را بازنمايي نموده

 نمادين، متن وارگي، قابليت اسـتفاده را واجد خصوصياتي چون جنبه نشانه بودن نقشه، آن

و داراي ويژگي رسانه و جغرافيايي به عنوان سند تاريخي و انتقـال پيـام كـرده اسـت از آن . اي

مي همه اين ويژگي در ها نقشه را در چنان موقعيتي قرار دهـد كـه جغرافيـدانان، سياسـتمداران



و نقش آن در و القاء سياست كالبد شكافي نقشه جغرافيايي  305 اعمال قدرت

 بـا اسـتفاده از هـاي مـورد نظرشـانء پيـام شته باشد، در پـي القـا مواردي كه امكان آن وجود دا

مي هاي مختلف نقشه تكنيك . باشند كشي به مخاطبين

و القاء سياست در اعمال قدرت  بررسي موردي كاربرد نقشه
و نقـش آن در تنظـيم رابطـه)Alank.Henrikson(هنريكسون  در خصوص نقشه جغرافيـايي

اي«: خت آن چنين اظهار نظر كرده استانسان با جهان، همچنين شنا نقـشه جغرافيـايي وسـيله

مي) لنز(است مانند عدسي  ميكه به واسطه آن جهان را و جهـاني بزرگتـر پديـد بينيم، شناسيم

به سان يـك نظـام نـشانه.)Henrikson , 1994 : 52(آوريم مي ) نوشـتاري–تـصويري(اي نقشه

و نشانه و متشكل از نمادها و از ايـن)Text(تـوان آن را در زمـره مـتنمي ها بوده  بـشمار آورد

به عبارت ديگر، نقشه. است)Commentaire(و تفسير)Interpretation(منظر داراي قابليت تاويل

و رسانه مي داراي خاصيت نمادين، متن وارگي، گفتماني و همچنين نقشه. باشد اي هـاي ذهنـي

در خـود بـه صـورت ذهنـي ترسـيم مـي ادراكي كه افـراد از محـيط پيرامـون  كننـد تـا حـدي

و طراحي سياست تصميم . هاي مختلف تاثير گذار است هاي در مقياس ها، استراتژيسازي

 ادين نقشه كاركرد نم
و كالسيك از كاركرد نمادين نقشه در نشان سـازمان ملـل متحـد، يكي از نمونه هاي جالب

ا. تجلي يافته است  يكي شاخه زيتـون بـه عنـوان. ساسي بكار رفته است در اين نشان دو عنصر

به عنوان نماد جهان شمول بودن سازمان ملـل  و ديگري نقشه جهان نماي كره زمين نماد صلح

به سراسر پهنه كره زمين  و گسترش اقتدار آن و نشان استفاده. متحد نكته جالب در اين عالمت

در ايـن سيـستم. ها اسـت مايي موقعيت قاره براي بازن) Azimuthatl(از سيستم تصوير آزيموتال 

و خشكي تصوير، مركز نقشه  و قاره جهان نما مديترانه قطبي انتخاب شده هاي مـسكون كـره ها

مي  آن. گيرند زمين در پيرامون اين مركز قرار و جنوب فاقد مراكز جمعيتي از جا كه قطب شمال

و واحد سياسي در آن موجود نمي  و هيچ كشور و باشد بوده ، لـذا داراي موقعيـت خنثـي بـوده

و(هـا طراحان نشان سازمان ملل متحد با استفاده از اين ويژگي قصد داشتند اصل برابري ملـت

كه از اصول مهم منشور ملل متحد بود، بصورت نمـادين بـه جهانيـان ارائـه كننـد)ها مكان . را

بـ اي اسـت كـه كـشورهاي مـي سيستم تـصوير مركـاتور بـه گونـه ده از اصـولا اسـتفا تواننـد

و تغيير  -جايگاه خود را به صورت مهم) بدليل كروي بودن زمين( موقعيت خود كارتوگرافيك
و به نمايش در آورند، اما در سيستم تصوير آزيموتال اين كار اگر يم غيـر نگـوي تري جلوه داده

و هدف پديد آورنده آن، ريچـارد هريـسون  ) Richard Edn Harrison(ممكن، بسيار مشكل است

به يكديگر بوده است نزديك كردن ملت تاسيس كنندگان سازمان ملل.)Henrikson, 1994:62(ها
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و نماد  را بهتـرين)آزيموتـال(، سيستم تـصوير هريـسون اين سازمان متحد هنگام انتخاب پرچم

به توفيق آن در نز كه اميدواري بسياري و نماد براي سازمان جديد التاسيسي دانستند ديك نشانه

و امنيت بين ساختن ملت و برقراري صلح به يكديگر .. المللي از سوي آن داشتند ها

 كرد متني نقشهركا
و نام ها، نوشته مجموعه خطوط، رنگ مي ها . توان يك متن در نظـر گرفـت ها روي نقشه را

به مثابه متن همانند متغير واسطه مي نقشه امـون را كند كه شناخت انـسان از محـيط پير اي عمل

مي  اين بدان معناست كه بدون نقشه، انسان قادر بـه درك موقعيـت جغرافيـايي. كند امكان پذير

و ديگران نمي مكان و مقايسه جايگاه خود اين ويژگي نقـشه يـادآور اظهـار نظـر ژاك. باشد ها

انكه تاكيد دارد، امكان دسترسي مـستقيم بـه واقعيـت در اختيـار انـس. است)J.Derrida(دريدا 

و امور بيرون از متن نيست بلكه نفي امكان. نيست به معناي نفي هستي شناسي چيزها البته اين

 از جهـان)Representation(در واقـع متـون نـوعي بازنمـايي. ها اسـت شناخت مستقيم واقعيت 

مي. هستند به مثابه متن را . توان نوعي بازنمايي از جهان تلقي كرد نقشه

و واقعيت در خصوص رابطه ميان هـاي بيرونـي ميـان مكاتـب مختلـف شـناخت بازنمايي

كه امكان بازنمايي. شناسي اختالف نظرهايي وجود دارد  پسا ساختارگرايان بر اين عقيده هستند

و همه بازنمايي  و دقيق از جهان وجود ندارد و بـه نفـع يـا ضـرر يـك بيطرفانه ها سياسي بوده

ودر.)berton 1995:6-7(باشد طرف مي  حاليكه اثبات گرايان بر بي طرفي شناخت اعتقاد دارند

و تاويل در شناخت تاكيد مي . كنند هواداران هرمنوتيك نيز بر تفسير

و قـدرت) نوشتاري–اي تصويري نظام نشانه(نقشه به عنوان يك متن چگونه با سياسـت

مي  اس ارتباط ت كه شباهت با موضوع يابد؟ نقشه جغرافيايي يك نشانه تصويري از نوع شمايلي

مي) هاي جغرافيايي پديده(خود به نمايش به عبارت ديگر، نقشه جغرافيايي بازنمـايي. گذارد را

و كـشورها، ها، درياهـا، هاي واقعي جغرافيايي مانند خشكي پديده در قالـب... رودهـا، كوههـا

و نام خطوط، رنگ  مي ها، عالئم ، نشانه.نقشه يك نشانه شمايلي است. باشد ها اي اسـت شمايل

و مـورد  و مدلول يا به زبان پيرس ميان مبنـاي نـشانه كه اساس آن بر شباهت صوري بيان دال

آن. تاويلي آن، شكل گرفته است  و موضـوع آن بـدليل شـمايلي بـودن لذا رابطـه ميـان نقـشه

و عالئم نمي اين امر شامل رنگ(غيرقراردادي است  تـوان مـي.)1384:25بابـك احمـدي() گردد ها

و رهـا از هرگونـه قـرارداد بيـان  به ياري كيفيت خود موضـوع گفت نشانه شمايلي موضوع را

هـا، درياهـا، بر اين اساس در يك نقشه جغرافيايي شـكل خـشكي.)1384:25بابك احمدي،(كند مي

و موقعيت رياضي مكان جهت كوه  و روستاها ها، براي مثا ها، رودها نل شهرها يـست قابل تغيير

هاي بيروني، دير يا زود نادرست بـودنو در صورت عدم نمايش اين عوارض منطبق با واقعيت 
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و دسـتكاري. گردد نقشه آشكار مي به عنوان يك متن قابل تغييـر آنچه در يك نقشه جغرافيايي

به ضرر ديگر قدرت مي در جهت منافع يك قدرت سياسي و بازيگران از ها :باشد عبارتند

در ارتبـاط بـا ديگـر) مثالً كـشور يـا قـاره(و تغيير موقعيت نسبي يك مكان دستكاري-1

و قاره كانم مي.ها ها، كشورها به نقشه براي مثال،  هاي جهان نماي چـاپ شـده در اروپـا، توان

كه در هر يك از اين نقشه و چين اشاره كرد مي امريكا ذي ها تالش نفع در شود موقعيت كشور

د  و قـاره هـاي مـور البته در اين نقشه. اده شود مركز نقشه نمايش دها موقعيت رياضي كشورها

مي نظر تغيير نمي . كند كند بلكه موقعيت نسبي آن بر اساس منافع صاحبان منافع تغيير

و ايدئولوژي حاكم تغيير موقعيت مكان-2 مي. ها بر اساس عقايد توان بـه در اين خصوص

كه طبق تعاليم كليـسا در اين نقشه. در اروپا اشاره كردهاي ترسيم شده در قرون وسطي نقشه ها

مي  آن) بيت المقدس(واقع شدن اورشليم شدند، قاره آسيا به دليل ترسيم به عنوان سرزمين در

مي مقدس در باالي نقشه كشيده مي و آفريقا در پايين نقشه ترسيم و اروپا . گرديد شد

نمـايي تهديـدات، دسـتكاري موقعيـت، بـزرگو مرزي مطرح كردن ادعاهاي سرزميني-3

و قوميت  و اقليت اقوام و نژادي از ديگر موارد استفاده يا سوء استفاده از ويژگـي ها هاي مذهبي

مي رسانه در اين موارد ويژگي. وارگي نقشه است متن . باشد اي نقشه نيز مد نظر

و عوارض جغرافيايي در جهت اثبه تغيير نامهاي پديد-4 و هـويتي ها .ات ادعاهاي تاريخي

مي نمونه كالسيك اين اقدام چاپ نقشه . باشد هاي جعلي از خليج فارس با نام خليج عربي

و  فتمانگنقشه
كهيكي از نقـشه. دارد، كاركرد اسنادي آن اسـت بسياري نيز كاربردكاركردهاي اصلي نقشه

و جغرافيـاياي مللـي، مطالعـات منطقـهال تيك، روابط بينيبه عنوان سند همواره در متون ژئوپل 

به منظور اثبات گزاره سياسي ميو از نظـر. در اين ارتبـاط دو ديـدگاه وجـود دارد. رود ها بكار

و اثبات گرايان نقشه داراي جايگاه اسطوره  كه نقشه سندي درست و اين بدان معناست اي بوده

و عيناً بازنمايي كننده واقعيت  مي هاي غيرقابل خدشه است اما از نظـر. باشد خارجي يا تاريخي

هاسـت كـه جهـت اي از گـزاره مكتب ساختارشكنانه بخصوص نظرات فوكو، گفتمان مجموعه 

مي بازنمايي جهان واقعيت  به منافع ارائه دهنه آن سازماندهي هـر گفتمـان داراي. گـردد ها بسته

هـا، نمادهـاي ارهمرجـع صـالحيت دار در خـصوص بيـان گـز: سه عنصر است كه عبارتنـد از 

و موقعيت فاعل شناسايي يا گوينده  در اين ارتباط نقشه جغرافيايي در دومين. مشروعيت بخش

مي  كاركرد نقشه در اين اينجا همـان كـاركرد. گيرد عنصر يعني نمادهاي مشروعيت بخش جاي

و مرجع است  كه در ديدگاه ساختار شكنانه نقشه سندي غير قابل. اسنادي  خدشه با اين تفاوت

. شود ها در نظر گرفته نميو عيناً بازنمايي كننده واقعيت
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برخالف نظر اثبـات(بر اساس نظرات فوكو، دانش از قدرت جدا نيست، لذا بيطرف نيست

از از نظر وي بخصوص علوم انساني در بستري از روابـط قـدرت تكامـل مـي ). گريان و يابـد

و فناوري طريق رويه  و عينيت بخـشي بـه كنتـرل"نظارت"،"حديدت"،"حذف"هايي چون ها

تـوان چنـين گفـت كـه بـر ايـن اسـاس، مـي.)260-261: 1384مـشيرزده،(پردازد جوامع انساني مي

به قرار زير مي :باشد كارتوگرافي يا دانش توليد نقشه، واجد هر چهار ويژگي ياد شده

در فرآينـد.ن اسـت نقشه يك بازنمايي گزينشي از عوارض سطح زمي.آوري حذففن-1

و يا به داليل توليد آن، بخشي از واقعيت  و منافع خاص و اهداف و امور جاري با نيت قبلي ها

مي براي مثال در نقشه. گردد تكنيكي حذف مي  به نمايش كه عوارض طبيعي را گذارند بـه هايي

مي  ث در نقشه. گردد ناگزير عوارض انساني حذف و روت، مراكـز هاي شهري، توزيع فضايي فقر

و نابرابري و اجتماعي از ديده انباشت سرمايه مي هاي اقتصادي .گردد ها پنهان

 ويژگي محدودكنندگي نقشه جغرافيايي-2

و مرزبندي دارد در واقع آنچه بـه عنـوان مـرز در زنـدگي. نقشه رابطه تنگاتنگي با تحديد

و در مقياس  و جهـاني تجلـي مـي هاي محلي، ملي، منطقه اجتماعي انسان مطرح است يابـد اي

و واقعيت  و درك است تا روي زمين  بـه عبـارت ديگـر، مرزهـاي.بيشتر روي نقشه قابل فهم

هاي طبقاتي نيز با توجه بـه اينكـه در خصوص، مرزبندي. افقي حتماً با نقشه عجين خواهد بود

و فضايي هـستند، لـذا قابـل بازنمـايي   از طريـق نقـشه اختالف طبقاتي داراي ما به ازاء مكاني

حتي پديده اي چون كشور كه از مصاديق بارز تحديد سرزميني اسـت نيـز بيـشتر بـا. باشند مي

مي نقشه به پديده اي انضمامي تبديل و از طريق نقشه و فهم بوده . گردد قابل درك

) بازنمايي نظم فضايي(آوري انضباطي نقشهفن-3

آن. اطي قدرت است آوري انضب نقشه از جمله ابزارهاي مهم فن و بـا كمـك از طريق نقشه

مي  و نظارت بر فضا اعمال نظـور تقـسيماتم(سياسـي فـضا اصـوالً سـازماندهي. شودكنترل

د كشوري در مقياس ملي  و با كمك آن عينيـت)ر مقياس جهانيو نظام كشوري  از طريق نقشه

. يابد مي

ر  اي نقشه سانهكاركرد
به عنوان يك نظام نشانه به مخاطبين اسـت، لـذا يـك رسـانه نقشه اي، حامل پيام از مرجع

گيـرد كـه هـم شـامل قـرار مـي) بصري(هاي ديداري نقشه جغرافيايي در شمول رسانه. است 

مي  و هم متن نوشتاري نقشه جدا از اينكه خود رسانه است، بدليل ويژگي منحصر. شودتصوير

به تصوير كشيدن موقعيـت جوامـع انـسا  و پديـدهبه فرد آن در هـاي ني، واحـدهاي حكـومتي

و سرزميني، كـاربرد بـسيار در رسـانه  هـاي ديـداري ماننـد تلويزيـون، اجتماعي از بعد فضايي
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و روزنامه در. ها دارد مجالت و ادعاهـا به عنوان سند، نقشه در مستند كردن اخبـار، اطالعـات

مي رسانه كه نقـشه. گيرد هاي بصري مورد استفاده قرار اي جغرافيـايي بـدليل بـصريهـ از آنجا

به تصوير كشيدن حوادث تـاريخي، سياسـي، بـين  المللـي، ژئوپليتيـك، بودن، قابليت بااليي در

و نظامي  و دولت ها، نهاد دارند، لذا سازمان اجتماعي، اقتصادي  بـه هاي مختلف، عالقـه منـد ها

و مقاصد خود ميباشند استفاده از نقشه در ا نام. بازنماي اهداف و سـامي نوشـته شـده روي هـا

و نقشه ، ويژگي هويت بخشي، اسطوره سازي و ملي داشتهها هـايو نقشهالقاء هويت تاريخي

و قـوميتي دارنـد  نمونـه. جغرافيايي قابليـت خـوبي در بازنمـايي ادعاهـاي سياسـي، تـاريخي

نـ اي نقشه، چاپ نقشه كالستيك سوء استفاده از كاركرد رسانه  ام هاي جعلـي خلـيج فـارس بـا

كه آخرين تـالش  و بخصوص امارت متحده عربي است خليج عربي از سوي كشورهاي عربي

از اين نوع استفاده از نام جعلي خليج عربي در اطلس چـاپ موسـسه جغرافيـاي ملـي آمريكـا 

)National Georgaphic(بود كه احتماالً با حمايـت مـالي كـشور امـارت متحـده2003 در سال 

. عربي صورت گرفت

و شناختيشهنق  هاي ادراكي
و برداشت ما از جهـان يكي از منابع پديدار شدن جهان در برابر ما كه خود ناشي از تصور

با عنايت به ماهيـت. هستند)Cognitive Map(و شناختي) Mental map(هاي ادراكي نقشه است،

مي گونه نقشه اين و برداشت انسان ها، كه تصور ن، بيشتر يـك مفهـوم ها از جها توان چين گفت

و فلسفي است تا جغرافيايي صـرف كـه معمـوالً   از طريـق كـارتوگرافي بازنمـايي ايدئولوژيك

به نقشه.)Henrikson, 1994(شود مي هاي بدون كارتوگرافي است مانند سخن ما در اينجا مربوط

ها، داراي نقـشي اين نقشه. هايي كه در ذهن پرندگان مهاجر از مسير مهاجرت وجود دارد نقشه

به عنوان زير بناي هر گونه تصميم  و فهم محيط و سياستگذاري هستند اساسي در ادراك . سازي

و شـناختي از واقعيـت هـاي محيطـي تـا البته پذيرش چنين نقشي براي ايـن طرحهـاي ذهنـي

و همچنـين حدودي گمراه كننده است  ، مگر اينكه چنين شناختي از محـيط بـا آگـاهي فـضايي

و جهان واقعي همراه گردد شباهت از آنچه گفته.)Henrikson,1994( ساختاري ميان نقشه ذهني

مي  و ادراكي، حلقه اتصال شد، ؛ شناختي كه مفاهيمي چون نقشه ذهني توان چنين نتيجه گرفت

و روان  مي ميان جغرافيا كه به عنوان روان شناسي بوده در. شناسي جغرافيايي ياد كـرد توان از آن

: 1382شـكويي،(ع جغرافيايي از اين مبحث با عنوان جغرافياي رفتار فضايي نام برده شده است مناب

.) 111ص

ــال ــار در س ــستين ب ع1913نخ ــي، ــط س ــصويري توس ــشه ت ــوان نق ــي. ن ــريجت. س  روب

)c.c.Trowbrige(وارد ادبيات علمي شد )Martin cadwalladen, 1985: 172(.جـان 1945در سال 
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هاي آمريكا به اين نكته مهم تاكيد كـرد كـه رئيس انجمن جغرافيدان)J.K.wright(ت كرتلند راي

مي انسان و عقايد خود عمل كننـد تـا بـر ها درخصوص شناخت محيط، بيشتر بر اساس باورها

 عنوان نقشه شـناختي را مطـرح كـرد)Talman( تالمن 1948در سال. شان اساس اطالعات عيني 

هاي ها درباره تاثيرگذاري نقشه ترين پژوهش، يكي از اساسي1960در سال.)112: 1382كويي،ش(

سه شهر آمريكا انجام شد)K.Lynch(شناختي، توسط كوين لينچ  به عقيـده ليـنچ تـصاويري. در

و معنايي )اي نـشانه(كه افراد از شهر محل زندگي خود در ذهن دارند، حاوي يك نظام داللتي

و مكان است كه در مجموعه نسبت مي فرد را با ساير افراد جامعه و فضاها روشن يكـي. كند ها

و مارگـارت)H.sprout(ترين نظريات در اين رابطـه از سـوي هارلـد اسـپراوت از شناخته شده 

هـا نظريـات ژئـوپليتيكي تـك بعـدي جبـر اسـپراوت. ارائـه شـده اسـت)M.sprout(اسپراوت

و امكان  Psyco(و در عـوض رابطـه ميـان محـيط ادراكـي گرايي صرف را رد كرده جغرافيايي

milieu(و محيط هاي رهبران سياسي از محيطكه همان برداشت )operational milieu(واقعي است

و تحقيق خود قراردادند .)213: 1375كارل دويچ، ديگران،(را موضوع مطالعه

به دو طر مي هاي انسان تاثيق روي فعاليتيآنها معتقد بودند محيط نخـست آنكـه،: گذاردر

و محيط تنها زماني روي تصميمات انسان اثر مي  كه انسان عوامل محيطـي را ادراك كنـد گذارد

مي  گـذارد كـه بـر دوم اينكه، اين عوامل روي عملكردهاي فردي يا روي عواقب تصميماتي اثر

. اساس ادراكات محيطي مبتني باشند

 نتيجه
به لحاظ فني، نمايش عوا بـه لحـاظ هـستي. رض سطح زمين روي سطح صاف است نقشه

به اين معنـا كـه جـايگزين واقعيـت  و پديـده شناسي نقشه نوعي نشانه شمايلي است هـاي هـا

و تا حد امكان سعي در حفظ شـباهت بـا واقعيـت  از منظـر شـناخت. هـا دارد جغرافيايي شده

و محيط پيرامون او است  به اينكه نقشه پايـه. شناسي، نقشه واسطه شناخت ميان انسان با توجه

مي  توان گفت بخش عمـده شـناخت در جغرافيـا متكـي بـه اصلي شناخت در جغرافياست، لذا

و تحت تاثير آن است  و نقشه در جغرافيا، رابطه اي متقابل اسـت بـه. نقشه رابطه ميان شناخت

و مشاهدات عيني جغرافيدان  كه از يك سو نقشه حاصل تحقيقات ميداني بر اين معنا و ها بوده

مي  و ترسيم و نظريـه اساس مطالعات آنها طراحي و از سـوي ديگـر خـود پايـه شـناخت شود

مي باشد  هـاي مهـم جغرافيـايي بخـصوص در جغرافيـي بسياري از نظريه. پردازي در جغرافيا

و ژئوپليتيك بر مبناي نقشه  و نوعي خاص سياسي كه قابليـتيهاي جغرافيايي  از سيستم تصوير

ر توجي را. اند، ارائه شده است داشتهاه آن نظريه براي مثال، مكيندر نظريه ژئوپليتيك قلب زمين

و الكساندر دوسورسكي نظريه برت  ري نيروي هوايي را بر اساس نقـشه بر اساس نقشه مركاتور
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به صـور مختلـف روي سـطح. اندز يموتال ارائه كردها كروي بودن زمين امكان بازنمايي آن را

مي صاف فر  و فني باشد امـا از سـوي ديگـر اهم كرده است از يك سو اين مساله امري تكنيكي

هاي مختلف، اين امكان بوجـود آمـده ها بصورت به علت قابليت بازنمايي موقعيت نسبي مكان 

ها است كه هر نقشه جغرافيايي بر اساس يك سيستم تصوير خاص، بتواند موقعيت نسبي مكان 

. را تغيير دهد

نقـشه نـه خـود واقعيـت بلكـه. بليت نقشه ناشي از خاصيت نـشانه بـودن آن اسـت اين قا

مي  هـا در رونـد جـايگزيني واقعيـت، نقـشه بـه گـزينش واقعيـت. شـود جانشين آن محسوب

 داليل فني زيرا امكان نمايش همـه-1: ها به دو علت انجام مي گيرد گزينش واقعيت. پردازد مي

به واقعيت و عوارض جغرافيايي  صورت همزمان در يـك نقـشه يـك مكـان وجـود نـدارد؛ ها

و عمدتاً اولويت-2 و هـاي سـفارش دهنـدگان كـه مـي داليل غير فني توانـد ناشـي از منـافع

و هويتي باشد اولويت نشانه بودن نقشه بـه آن قابليـت كـاركرد. هاي سياسي فرهنگي، تاريخي

و رسانه  ب نمادين كاركرد متني، گفتماني، اسناد و ابـزاري ايـده اي و نقشه را به وسيله آل خشيده

و القاء سياست تبديل كرده است . براي اعمال قدرت

و رسـانه اي نقـشه حـائز اهميـت اسـت در اين خصوص، ويژگي  نـام. هاي متني، اسنادي

و تاريخي دارد، مهم مكان كه بار ارزشي، هويتي و عوارض جغرافيايي هـا، ترين هدف دولـت ها

سي قدرت . هاي قومي ناراضي براي القاء نظرات خودشان است اسي، اقليتهاي

هاي نقشه است كـه خـود ناشـي از كـروي ها نيز از ديگر ويژگي تغيير موقعيت نسبي مكان

ها وجود ندارد زيرا موقعيت رياضـي بـا امكان تغيير موقعيت رياضي در نقشه. بودن زمين است 

و عرض جغ  و طول و نصف رافيايي آن نسب مختصات جغرافيايي هر مكان النهـار ها خط استوا

مي  هـاي ديگـر كـه قابـل اما موقعيت نسبي يعني نسبت يك مكان با مكان. شودگرينويچ تعيين

نمـا را بـا مركزيـت هـاي جهـان براي مثال، موسسه نشنال ژئوگرافيك آمريكا نقشه. تغيير است 

مي  هـاي جهـان اي جغرافيايي چين نقشهه در حاليكه موسسه. نمايد اياالت متحده آمريكا منتشر

آن نما با محوريت چين انتشار مي دردهند كه در ميآمريكا بجاي غرب . گيرد شرق نقشه قرار

هـايي اسـت كـه بـه لحـاظ روانـي بـر عالوه بر موارد فوق، نقشه جغرافيايي داراي ويژگي

و برداشت  مي تصورات و شناسـي رنـگ اسـتفاده از روان. گـذارد هاي مخاطبان خود تاثيري هـا

هـا در ذهـن مخاطبـان تواند در سلسله مراتب جايگـاه مكـان همچنين اصول زيبايي شناسي مي 

. نمايد نقش مهمي ايفا 

هـاي شود، هدف اين مقالـه تـذكر ايـن نتيجـه بـه مخاطبـان نقـشه در پايان خاطر نشان مي

ا  و واسطه ميـان و محـيط بـه علـت جغرافيايي است كه، نقشه به مثابه يك ابزار شناخت نـسان

و آن هم از نوع نشانه شمايلي ويژگي نشانه  كه هـر چـه بيـشتر) بصري(اي آن در تالش است



 1389بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 312

و همانند كند خود را با واقعيت اي آن ايـن اما همـين ويژگـي نـشانه. هاي روي زمين هماهنگ

به آن مي  كه در مواردي از جمله نام قابليت را و نحـوه ها، موقعيت نسبي مكـان مكان بخشد هـا

و استفاده از رنگ  و گـزينش اطالعـات تـا حـدي متمايـل بـه منـافع ها، اصول زيبايي شناسـي

. هاي سفارش دهندگان آن گردد خواسته

و مأخذ :منابع

:فارسي. الف

.نشر مركز: تهران. شناسي ارتباطي بسوي نشانه: هاي تصويري تا متن از نشانه) 1383(احمدي، بابك.1

و.2 ني: تهران.، نظريه انتقاديالملل تاويل شناسي، پسانوگرايي ديدگاههاي جديد در روابط بين) 1382(حيد بزرگي، .نشر

تهـران، موسـسه جغرافيـا، نـشريه گزارشـهاي. هاي كارتوگرافي در جنوبي شرقي ايـران بررسي) 1349(پوركمال، محمد.3

.جغرافيايي، شماره دوم

ب.4 (تامپسون، جان و مدرنيته رسانه) 1380. .انتشارت سروش: تهران.ترجمه مسعود اوحدي. ها

پل.5 و رابينو، و هرمنوتيك) 1376(دريفوس، هيوبرت : تهـران. ترجمـه حـسين بـشيريه. ميشل فوكو، فراسوي ساختگرايي

.نشرني

.گيتاشناسي: تهران) 1376(فرهنگ بزرگ گيتاشناسي.6

.گيتاشناسي: هرانت. جغرافيا در ايران) 1380(گنجي، محمد حسن.7

پي.8 .نشر آگه: تهران. ترجمه محمد نبوي. نشانه شناسي) 1383(ير گيرو،

و ترفند نقشه) 1384(ركاچه ويتس، فيليپ.9 ماهنامه لوموند ديپلماتيك، اسـفند مـاه: تهران. نگاري، گذاري ميان دانش، هنر

1384.

و خواجه، خسرو.10 و پـشتيباني: تهران.كارتوگرافي مدرن) 1383(مديري، مهدي انتشارت سازمان جغرافيايي وزارت دفاع

.نيروهاي مسلح

. سمت: تهران. هاي روابط بين الملل تحول در نظريه) 1384(مشيرزده، حميرا.11

. هرمس: تهران،موانع نشانه شناخي گفتگوي تمدنها) 1380(معيني علمداري، جهانگير.12

و انديشه سياسي) 1378(معيني علمداري، جهانگير.13 و تحليل گفتماني. نماد، نشانه مجموعه مقاالت، بـه اهتمـام: گفتمان

. انتشارا فرهنگ گفتمان: تهران. محمدرضا تاجيك

، تحليلي بر جنگ تحميلي رژيم عرقا عليه جمهوري اسالمي ايـران) 1361(وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران.14

. وزارت امور خارجه: تهران

:خارجي.ب
1.Bergaman. Edward F. and Renwik W. H. (1999) Introduction to Geography: peoples, 

Places and Environment. New Jersey : Prentice Hall. Inc.  
2.Berten, H. (1995) The Idea of postmodern. London: Routledge.  
3.Black, Jeremy (1997) Maps and politics. Chicago: The University of Chicago press.  
4.Blacksell, Mark (2006) Political Geography. London: Routledge.  
5.Ehrenberg, Ralph. E. (2006) making The world : An Illustrated History of Geography.

Wshington : Natinal Geagraphic society.  
6.Henrikson, A. K. (1994) The power and politics of maps. In G. J. Demko and W. B. Wood 

Eds. Reordering the world (pp. 49-70). Bouldr Colorado: Westview press.  
7.Robinson, A.and Cuptill, M. (2002) Elements of cartography. India  Gopsons papers LTD. 



و نقش آن در و القاء سياست كالبد شكافي نقشه جغرافيايي  313 اعمال قدرت

8.Smart, Lez. (2004) Maps that Made History. Richmound U. K. : national Archive 
publishers.   

9.Sphyroeras, Vasilis. And others (1985) Maps and map Makers of Ageans. Trans. G. Cox 
and J. Solman. Athens: olkos LTD. 

10.Zigler, D.J. (2001) post – communist Eastem Europe and the cartography of 
Indipendence . Political Geography 21  pp671-686. 


