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 دهیچک
و غور در  یظاهر یگذر از معنا ازمندین ،ها دهیپداز  یاریبس یو معنا تیو فهم ماه شناخت

 یتر یواقعو به شناخت  دوش لیتکم ها آنتا شناخت و درک انسان از  ستها آن ییاعماق معنا

. است انهیگرا اثبات افر یها روششناخت، استفاده از  یها روشاز  یکی. دشو کینزد ها آناز 

 است «دانش /قدرت» کردیرو از استفاده ،ها دهیپددرک و فهم امور و  یها روشاز  یکیامروزه 

 ةرابط یو. شود یمحوزه شناخته  نیا در متفکر مطرح ،یفرانسو شمندیاند فوکو، شلیم که

 .کند یم یواکاو میو مفاه ها دهیپدارتباط با  در را ها آن ةدوجانب راتیقدرت و دانش و تأث

. در دارد ازین یاریآن به درک عناصر و عوامل بس یاست که شناخت واقع ییها دهیپداز  «نقشه»

را  نیزم کرةکل  ای ییایجغراف حوزة کیاز  یبخش ده،یپد کی عنوان بهنگاه نخست، نقشه 

 نیا در ،جهیدرنتفاصله دارد.  تیو با واقع ستینقشه ن یتمام معنا نیا اما کند، یم میترس

 نگاهنقشه  یمعنافوکو، به یبر آرا دیتأکبا  «دانش قدرت/» ةچیاز در بار نینخست یبرا پژوهش

نشان  قیتحق نیا جینتا .شود یم یبررس «یفیک یشناس روش»قدرت و نقشه با  ةرابط و شود یم

 یبازو» عنوان بهاعمال قدرت و سلطه است، بلکه  یابزار حکومت برا تنها نهنقشه،  دهد یم

و به  ردیگ یمقدرت قرار  دیتول ةچرخ در نقشه. کند یمقدرت کمک « اعمال»و « القا»به « قدرت

 ،یفکر نظام یرسازیو تصو یدر بازساز ،استقدرت  ةساخت و دیتول خود که یصورتهمان 

 یها تیواقع عنوان بهو فرد به سهولت اطالعات مندرج در آن را  دارد تیواقع دیقدرت تول

 .ندک یمباور  شدهییبازنما

 

 . نقشهفوکو،  شلیم ،یقدرت، کارتوگراف دانش،: یدیکل یهاواژه

  

                                                                                                                                               
 09166638990: مسئول سندةینو  Email: amiri.ali@lu.ac.ir 
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 مقدمه

. است نهفته یادیز اریبس یمعناها ،ساده ظاهر نیاپشت  دراما  ،رسد یم نظربه یا ساده ةدیپد نقشهنگاه نخست،  در

. دارد ازین یفیک  روش بهآن  فهمبلکه  ،شود ینم سریم انهیگرا اثبات یهاروشنهفته در نقشه با  مواردمعناها و  نیشناخت ا

نقشه را منعکس  یشناخت یهست قتیچه اندازه حق تا نقشه فیتعار نکهی. ااستنقشه  فیتعر ،نهیزم نیبحث در ا نینخست

 ،دکن یم انیب «ینیع»آن را  یشناخت یهست تیماه ،نقشه از هیاول برداشت. دارد ازین یتر یجدبه دقت و کنکاش  ،نندک یم

 .ستین ینیع یا دهیپد فقطنقشه  که یدرحال

 ،یطیشرا نی. در چناستنقشه  ةنندیب یبرا یفرض شیپخالق نقشه و  یبرا یالهام یافدر کارتوگر «تینیع» مفهوم

. استو عمل انسان  شهیدر اند تیو ذهن تینیع از هنر، و علم از یبیترک یکارتوگراف. است ممکنریغ آل دهیا کی تینیع

 هم ،رو نیا. از است یذهن یو هم ساختار یماد یتیهم موجود و دهیا کیو هم  ءیش کیخود جهان، هم  مانند نقشه

 دربارة یشناخت اساس ،نیبنابرا ؛رندیپذ یم ریتأث تعصبات از طور آشکار و پنهان به «ینیب نقشه» همو  «یساز نقشه»

خواننده را قادر  (یکش نقشه یها استیس) ها آن گرفتنمد نظر قرار یگچگون وها  نقشه یزیر برنامهو  یطراح یچگونگ

 نقش(. 64: 1994 کسون،ی)هنر آورد دستبهرا  ها« نقشه قدرت»از  یآگاه ب،یترتنیبدو  کیهنر گراف تیواقع سازد یم

 یاز عوامل «قدرت». کشد یمنقشه را به چالش  ییگرا تینیع که است یموارد ازآن  یدر خلق و بازساز« روابط قدرت»

 «دانش» ،مقابل در. ندکبه اهداف خود استفاده  دنیرس یاز دانش برا کلدراز فنون، ابزارها، هنر و  کوشد یماست که 

رشد و  یرااز آن ب ،گریو از طرف د کند یمرشد و گسترش آن کمک  به طرف کیاز  و شود یمقدرت  یباز و هچرخوارد 

 نیدر موارد مختلف ا وشکل توجه داشته  نیبه بهتر دانش و قدرت رابطة بهفوکو  شلیم. برد یمگسترش خود بهره 

باشد و  مند بهره خود ژةیو «دانش» از نکهیا مگر ابدی ینمو گسترش  رشد «قدرت» ،وااز نگاه  .است کردهارتباط را ثابت 

 تر قیعم فهم موجب منظر، نیا ازامور  و ها دهیپدبه  نگاهباشد.  افتهی وندیبا قدرت پ نکهیمگر ا ،کند ینم رشد زین «دانش»

 است. بودهکمتر مورد توجه  کنونکه تا شود یم ها آناز 

 شتریآن ب یواقع تیهو تا ردک یو بررس مطالعهقدرت  با آن کیتوجه به ارتباط نزد با را نقشه توان یم اساس،نیبرا

 امکان تا است پژوهش نیا یکیچارچوب تئور گریاری نهیزم نیفوکو در ا شلیم اتیو نظر ها دهیا نکرد لحاظ .دشو انینما

 .شود فراهم دهیپد نیا تر قیعمفهم 

 

 ینظر یمبان

 فوکو شلیم یآرا بر دیکأبا ت /دانشقدرت

ممدوح  ناقص و ایبد، کامل  ایبه شکل مطلق خوب  یروش چیدارد. ه ییها تیمحدودخود،  تیماه یبه مقتضا یشرو هر

 در ژهیو یروش است ممکن. نددار یمنف یها یژگیو یو از جهات ثبتم یها یژگیو یاز جهات ها روش همة. ستیمذموم ن ای

براساس  یعلوم اجتماع یها روش میتقس (.62: 1386 قت،ی)حقداشته باشد  یکارآمد ژه،یو یو موضوع طیارتباط با شرا

 ،ییگرا اثبات: کنند یمپژوهش مطرح  یرا برا یاساس میاچهار پاراد 1نکلنیل و گوبا. استمختلف دانشمندان متفاوت  یآرا

 یاصول یشناس شناخت ةیبر پا 3از چوا تیبه تبع 2یبرود و یکوسکیارل. یانگار سازهو  یانتقاد یتئور ،ییگرا اثبات افر

 (.6: 2002 سون،یو او رزی)ما یانتقاد و یریتفس ،ییگرا اثبات: کنند یم شنهادیرا پ ها میپاراداسه طبقه از  قیتحق

  روش. بود افکنده هیسابر علوم  سمیمدرن ةدور درروش  نیا رایدارد؛ ز یا ژهیو تیاهم ییگرا اثباتروش  ان،یم نیا در

                                                                                                                                               
1. Guba & Lincoln 

2. Orlikowski & Baroudi 

3. Chua 
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 یها براساس روش یعلوم انسان قاتیتحق ،کردیرو نیا رد. ددار محققان انیم در و علم فلسفةدر  یطوالن یا خچهیتار یاثبات

 کردیرو .(37 و 35: 1381 ،یریمش و شی)آسا ردیگ یم انجام یعیعلوم طب یها روشو  ها نگرش یریکارگ به باو  یکم

 2،ییگرا عتیطب 1،یمنطق ییگرا تجربهاز جمله  ؛ردیگ یمبررا در یشناخت معرفتو  یفلسف یها برداشتانواع  ییگرا اثبات

 (.12: 1386 ،یامام دی)سپوپر  6یانتقاد ییگرا عقل یو حت 5یابزار ییگرا اثبات 4،ییرفتارگرا 3،یمنطق ییگرا اثبات

از  ها آنو درک  آورند یم شماربههر نوع پژوهش  یبرا ییرا الگو یعیعلوم طب اتیو عمل ها روش کردیرو نیا روانیپ

 یها دگاهیدقرن گذشته انواع  کیاز  شیباست. در مقابل، در طول  شمول جهان یشناس معرفتیک  ایجادمکتب،  نیا

 ها آن ةکه از جمل (7: همان) ندا هسربرافراشت یعلوم اجتماع یشناس معرفت عرصةدر  ییگرا اثباتمنتقد و مخالف 

 به روش دانش/ توان یم یو یفکر یادهایبن از. است ،مدرن پست شمندیندافوکو،  شلیم یسواز  شده مطرح یها روش

 .دکراشاره  قدرت

اما  ،است شده توجهدانش و قدرت  ةرابط بهصورت پراکنده  به یرانیاز شاعران ا یمتون، همچون شعر بعض یبرخ در

 .دانند یمفوکو را واضع آن  شلیم ژهیو بهو  چهینو معتبر،  یامروزه منابع علم
 اما ،دیآ یم رشمابه یمحور یتیشخص کمیو ستیبو  ستمیقرن ب یعلوم انسان یها رشتهدر تمام  باًیفوکو تقر شلیم

 ،شرت) است شده میترس فوکونارسا از آثار  یریتصو ،یو مطالعات فرهنگ یانسان یایجغراف ،یشناس جامعهدر  متأسفانه

فهم  چیو اعتقاد دارد ه کند یماجتناب  یاسیس یو زندگ یاجتماعدر علوم  تیفوکو از هرگونه اشاره به قطع (.202: 1387

تفکرات خردگرا  کلدر زینو  سمیمطرح در مارکس یتقابل با روندها در را یو نیوجود ندارد و ا خیفراتر از تار یا یهمگان

 (.16: 2015)پاوول،  دهد یمقرار 

 قیدانش است که از طر و قدرت روابط بریمبتن ها شهیاندساختمان افکار و  یاساس الاشک دربارة یو یاصل لیتحل

 شود یمساخته  «تیعقالن» ها آن قیعالقه دارد که از طر ییروندها یبه بررس او. اند شده لیتبد «سوژه» به ها انسان ها آن

و  یعلوم انسان فوکو،کند. از نگاه  لیمختلف دانش تبد یها تا آن را به موضوع شکل دشو یماعمال  یانسان ةو بر سوژ

است که  نیاو ا یپرسش اصل ن،یبنابرا ؛اعمال قدرت و روابط اعمال سلطه بر انسان هستند ندیاز فرا یجزئ یاجتماع

 (.14: 1376 ،نویو راب فوسی)در شوند یم جادیاز روابط قدرت ا یظامن عنوان به یمختلف گفتمان علم یها چگونه شکل

 لیدال براساس کنند، یم تصورکه عامة مردم  طور آن خ،یطول تار در یارزش و یمعرفت یها نظام هچین و فوکو دةیعقبه

 یمعنابه فقطو البته نه  -خواست قدرت هعمد طور به ها نظام نیا ةتوسع و سیتأس یمبنا کهبل ،اند نگرفتهشکل  یعقالن

 ةیگر در یدر تمام ذرات عالم، حت یعیطب لیم ای زهیغر کیهمچون  «قدرت خواست» اونظر  ازبوده است.  -آن یاسیس

 .است یجار عتیطب جهان در یانفعال و فعل هر در کلدرو  خاکدر دل  اهیگ کی یها شهیردر حرکت  ایکودک  کی

 ینمود و تجل بشر افکار و احساسات رفتار، اعمال، تمام در یتوانمند به لیم همان ایقدرت  خواستنظر،  نیا براساس

 یو یاست که بر توانمند ییها شهیاندافکار و  ةکنند مصرفو  دکنندهیتول ،به ظرافت طبع خود دارد. انسان یآشکار

 یداور ةکه چندان در حوز یطیشرا یبر مبنا انسان نیهمچن .ندک یم نیتأم شتریب چههر را قدرت خواست و دیافزا یم

 کند یم یتلق ییمطلوب و نها یها تیوضعو  اتیرا غا یامورخود  یو وجود یخیتار طیاز جمله برحسب شرا ستیعقل ن

 یها تیوضع تیو تثب انتیدر ص ای اتیبه غا دنیدر رس یو یکه به توانمند کندیماقتباس  ای دیتولرا  ییها شهیاند و

 (.335: 1386 ،ی)مسعود نجامدیمطلوب ب
                                                                                                                                               
1. Logical empiricism 

2. Naturalism 

3. Logical positivism 

4. Behaviorism 

5. Instrumental positivism 

6. Critical rationalism 
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. ستین تیاقعواز  یبازتاب فقط «دانش» دیگو یمکه  ستهمنوا «یاجتماع ییگراارختساساپ» یکل فرض شیپبا  فوکو

کاذب است.  زیچچه و صادق زیچچه کنند یم نییگوناگون تع یفترمع یها میرژاست و  یگفتمان ةساخترب کی «تیواقع»

و  توان یمقواعد حاکم بر آنچه  یعنی کندوکاو کند؛ گوناگون دانش یها میرژ ختارسا رد خواهد یم فوکو ب،یترتنیبد

 چهین مانند یو .(35 :1389 پس،یلیف و وگنسنی) شوند یم یکاذب تلق ایبر آنچه صادق  کمگفت و قواعد حا توان ینم

صرفاً  درواقعاما  ند،یآ شماراوج به ةنقط ینوع تحوالت دیشا»: سدینو یمو  آورد یم شمار هب خیتار ةمحرک یروین را ترقد

 نیا یورواحد بر  شینما کیفقط  ،امروز به تا معنا کی به»: دهد یمادامه  نیچن و «هستند ادهایانق ةاز مجموع یا گوشه

 (.207: 1387 ،شرت) «ستا هاسلطه تکرار درحال وستهیپ شینما آن و است درآمده اجرا به «نامکان»

 معمول یمعنا با یحدود تا که دارد را خود خاص یمعنا فوکو یبرا قدرت ،شود یم مشاهده 1در شکل  کهگونه همان

 ترقد»هم باشد؛  مولدممکن است  قدرتبلکه  د،رآو رشمابه سرکوبگر فقط را قدرت دینبا ،ینظر و از .دارد تفاوت آن

 .سازد یمرا  ها تیذهنو  ها بدن ،دانش ،«ها گفتمان

ما  برابررد یمانع فقطاست که قدرت  تیواقع نیا کند یم رشیپذ قابلرا  آن و شود یم قدرت یاثرگذار موجب هآنچ

 آورد یم وجودبهمعرفت  ،کند یم جادیلذت ا ،کند یم دیرا تول ها دهیپدو  گذرد یدرمحد  نیاز ا بلکه ،«نه» دیگوب دائم تا ستین

 پس،یلیف و وگنسنی) ددار انیاجتماع جر ةسرتاسر بدن رد که آورد شماربه یمولد ةشبک را قدرت دی. باکند یم دیو گفتمان تول

 عوامل اجتماع از قدرتکرد، بلکه  منسوب ژهیو یا طبقه ای مستبد یبه فرد فقط را قدرت دینبا ،یو نظربه (.36: 1389

 یوندیدارد و با دانش پ یو ساختار ردیگ یمنشئت  ها گفتمان و نیقوان ات،رمقر هنجارها، نهادها، جمله از یرشخصیغ

 خود شود فرض ناتوان هرقدر یعنصر هر و دارد حلول جامعه سطوح تمام در قدرت (.156: 1378 ان،ری)ضم دارد ریانکارناپذ

 (.160: همان) کرد توجه آن یامدهایپ به دیبا ،قدرت یها سرچشمه یبررس یجا به ،رو نیا از. است قدرت مولد

در  وا ةدانش و تجرب ،تخصص لیدلبه ،دیگو یمبا ما سخن  یاستاد ایمهندس  ن،حقوقدا ،پزشک یوقت قت،یرحقد

 قتیو او را آکنده از حق میشنو یماو را به گوش جان  یها سفارشمشاوره و  یو حت میآور یمفرود  میمقابلش سر تسل

بلکه بحث قدرت است.  ست،ین قتیموضوع حق سازد یم میو تسل تیرا وادار به تبع ماآنچه  میکن یماما فراموش  ،میانگار یم

با  یساحت تکو از برخورد  دکر یبررس زیرا ن دادهایاز برخورد با رو یگرید ةگون توان یمکه  آموزد یمفوکو به ما  شلیم

 ها هواژ و مینکن توجه هیزاو کی از فقط ها دهیپداست که به  نیسامان حاکم ا رراباز مقاومت درب اوجست. مراد  یدور ها دهیپد

 ،درواقع .مینشو غافل امور مخالف میو مفاه ها تقابلو قدرت از  قتیدر بحث حق آموزد یم ما به. فوکو مینکن ریتفس معنارا تک

. کند یم داریب یشیاند جزمو از خواب  خواند یمگوناگون فرا یها ییجو معارضهرا به چالش و  یآدم هوستیپ فوکو روش و فکر

 دهیشینااند ایرا، که ناگفته  قتیو حق ترقد دانش، هنگ،رپنهان ف یها قالبو  ها رمجموعهیزآن است که  یدر پ فوکو

امور مورد  وستهیو پ میزیاز تفکر بپره یکورکورانه و عار یرو دنبالهاز  دیگو یم. او به ما کند لیتحلو  حرمط ،است مانده یباق

 (.198: همان) میباش گوهر یپ در خاکستر انیو در م میکن ینیمطرود و متروک را بازب ایغفلت 

 جا همهمعتقد است قدرت  سو گریدمدعی است قدرت هیچ مرکز و هیچ جایگاه واحدی ندارد و از  سو کفوکو از ی

آن را تعریف  توان ینم( و 212: 1387ی مختلف جامعه پخش شده است )شرت، ها هیالهست. از نظر وی، قدرت در تمام 

ی ها مؤلفه نیتر آن را نحوة عملکرد و نحوة انتشار آن در جامعه توصیف کرد. درحقیقت، یکی از مهم توان یمکرد، اما 

. قدرت درون رابطه و به سبب آن وجود دارد و پدیدة خردی است که بیشتر از روابط بشری قدرت، نحوة عملکرد آن است

ی تحلیل کرد که ا دهیپدة منزل بهاز بیرون )دولت یا نیروی فائقه( تحمیل شده باشد. باید قدرت را  نکهیاتا  ردیگ یمنشئت 

 شود ینمجا یا در دستان یک نفر متمرکز  ر یک. قدرت هرگز دکند یمی که در یک زنجیره عمل ا دهیپدیا  کند یمگردش 

کار گرفته و  مانند به نیست، بلکه قدرت درون یک سازمان شبکه تصرف قابلو هرگز مانند یک کاال یا بخشی از دارایی 

 (.213)همان:  شود یماعمال 
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 قدرت دربارةفوکو  نگرش خالصة .1 شکل

 نگارندگان ،(215: 1387): شرت منبع

 

 برقدرت عالوه ،دارد هراشا فوکو کهگونه همان. استو شکل معرفت  تیقدرت بر ماه ریتأث یچگونگ تر یاساس نکتة

 شکل را معرفت تیماه قیطر نیاز ا و باشدداشته  زین افزارانه نرمشکل  است ممکنخود،  ةو سرکوبگران یشکل تحکم

 بر معرفت و دانش دارند. یا ژهیو ریتأث هر دو شکل آن ،رو نیا از. بخشد

که قلمرو اعمال قدرت را از  1«گفتمان» یکی: کند یممطرح  یاساس ةنکت دو «قدرت الاعم یچگونگ» ةدربار فوکو

 هر در. شود یمو منتشر  جادیاعمال قدرت ا گونه نیا ةیکه در سا «یواقع یامدهایپ» یگریمحدود ساخته است و د ربازید

 میمستق طور بهروابط قدرت،  نیو اعمال ا جادیاست ا یهی. بددهد یمقدرت، بافت جامعه را شکل  وابطر از یشکل جامعه،

 (.158: 1387 ران،ی)ضم است خورده گره یقیحق گفتمان انتشار و جادیا با

 :شود یم فیتعر نیساده و روان چن طور بهفوکو  یدر نظام فلسف میمفاه نیتر برجستهاز  یکی عنوان به گفتمان ،درواقع

جامعه  کیمقبول در  ینیب جهان عنوان بهاست که  گریکدیمرتبط با  یو باورها میمفاه ،ها دهیااز  یا مجموعه گفتمان

چارچوب و  کی گفتمان گر،ید انیب به. دهد یمرا شکل  یفهم و عمل اجتماع یراقدرتمند ب یو چارچوب ابدی یم تیرسم

و  ستندیاز آن آگاه ن ها انساناما  ،ردیگ یمشکل  ها انسان ةنخورد دست یو باورها میاهمف ،ها دهیااست که از  ینظام

 یو به قالب شود یمحاکم  آنان شةیاندو  ریو ضم هنمحصول ناشناخته پس از ساخت بر ذ نیناشناخته است. ا شانیبرا

حاکم بر  یها گفتمان دیبا ها انسانو عمل  شهیشناخت اند یبرا است. ریپذ امکانآن  در فقط دنیشیکه اند دشو یم لیتبد

. ستین یکار آسان ها آن بودنینامرئپنهان و  لیدلبه ها گفتمان نیشناخت ا اما ،را شناخت ها آن یاجتماع یزندگ عرصة

روابط قدرت و  یمبنا بر اساس از ها گفتمان چراکه ؛است دانش و قدرت انیم دهیچیپ روابط لیدلبه زین ها آن بودنیپنهان

نظام » نیا (.402: 1386 ،ی)مسعود است فوکو شةیاند یاساس یاز محورها یکیمطلب  نی. ارندیگ یمدانش شکل 

 ژةیو «یینظام دانا»سنت و تجدد  مثال، یبرا ؛کند یم میعصر ترس کی در را محاکم بر علو یفضا ستمه،یاپ ای «ییدانا

                                                                                                                                               
1. Discourse 
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 دی. شاکند یم درک یسخت به را تهیمدرننتواند از آن خارج شود،  و شدیندیب سنت ییدانا نظام در که یکس. دارند را خود

و  یسالما ،یحیمس ،یونانی ییدانا نظام آنچه آن باشد. ةشناسان روشمباحث  ،یینظام دانا ةدهند لیتشکعنصر  نیتر مهم

 یها دانش. دهند یمو تجربه  یوح عقل،به  ها آناز  کیاست که هر یاول ارزش ةدرج در ،کند یم زیمدرن را از هم متما

 خود یبرا مانیا و یوح بحث اسالم و تیحیمس در که یدرحال ،است هعقل سامان داده شد تیبا محور ونانیدوران 

 (.39: 1385 قت،ی)حق ستین کسانی ادشدهی یاله نیدو د در گاهیجا نیا هرچند دارند، یگاهیجا

 سرچشمةرا  «قدرت خواست»و  بود معتقدبه تقدم قدرت  ی. واند قدرت یهمان گفتارها ها«گفتمان» وفوک نظر از

 نیا گریکدی به دانش و قدرت ونددادنیپ ،درواقع(. 337: 1386 ،ی)مسعود دانست یم یو معرفت یفکر یها نظام شیدایپ

 ساختنسوژه در یاساس ینقش گفتمان. کند یم دایبا گفتمان پ یکینزد ةابطر قدرت که دارد همراه به دانش یبرا را امدیپ

را مطرح  یپژوهش پرسش نیا اساس، نیبرا. میبدان ها آن ةدربار ییزهایچ میتوان یمدارد که  ییها ابژهساختن  زیما و ن

: 1389 پس،یلیف و وگنسنی) ؟شوند یمآن، چگونه در گفتمان ساخته  یاه هو سوژ ها ابژهاز جمله  یجهان اجتماع :کند یم

 یدسترس شود یم یبه همراه داشت. او مدع «قتیقح» از او برداشت یبرا ییامدهایپ دانش /قدرت از فوکو برداشت(. 37

. ختیگر ییاز چنگ بازنما توان ینمگفت.  یزیخارج از گفتمان چ از توان ینم رایز ست؛یمطلق ممکن ن قتیحق هب

 آنجاکه از. هاست آندارد و محصول  شهیقدرت ر یها نظامدر  «قتیحق. »کنند یم قتیاحساس حق جادیا ها گفتمان

 بود موضوع نیا دنبالبه دیبا ،است. در عوض حاصل یب یزیپرسش از صدق و کذب چ ،ستین ممکن قتیحق به یدسترس

 کهشود  لیو تحل هیتجز یایگفتمان یندهایفرا دیبا نیهمچن. شود یم جادیچگونه در گفتمان ا قتیحق احساس که

 تیکاذب از واقع ای یقیقح یریتصو ها گفتمان نیا ،آورند وجودبه را احساس نیاکه  سازند یمبر یا گونه بهرا  ها گفتمان

پنهان  یها تیحکاهمان گفتارها و روابط و  کوفو ةدر فلسف ها گفتمانگفته شد،  کهطور همان(. 38: همان) ندده یمارائه 

: 1386 ،ی)مسعود بردارد پرده یروابط مخف نیخود از ا یابداع یها وهیشبه کمک  کند یم یو فوکو سع اند دانشقدرت و 

402.) 

 یجتماععلوم ا یها دهیپدو فهم  ریتفس یبرا ییمبنا شقدرت و دان نیب ةرابط یبررس ،کند یمرووز اشاره  کهطور همان

از  حیصر ةتمرکز بر استفاد یجا بهاست که  نیقدرت و دانش ا یامدهایاز پ یکی. است ییفوکوچارچوب  قیاز طر

 یشناخت معرفت بستر»: به شودمی منجر امر نیا. کند یمدو عنصر توجه  نیا نیب یانعکاس ةرابط به ،از دانش ژهیو یکیتکن

از  کی کدام ،اند شده یسازمانده یموضوع شکلبه راتچگونه اظها .شوندمی موثق و فهم قابل ،دانش هایپیکره آن در که

اعتبار  یابیبه ارز ییها هیروو  ها پرسشدارد و چه  ار یدصحبت ج ییتوانا یکس چه ،ندیآ یم حساب به یاظهارات جد نیا

بلکه فقط  ،اند نشدهحدود  نییاز قبل تع خود حوزة.... انواع موضوعات در شدند یممربوط  شدهگرفته یجداظهارات  نیا

 (.16: 2015)پاوول،  «سازد یم ریپذ امکانرا  ها آندرمورد  تصحب که ندیآ یم وجودبه یگفتمان التیمقارن با تشک

 از قدرت. دکن یم انیقدرت و دانش ب نیارتباط ب با را خود یذهن دغدغةفوکو  ا،یدر جغراف شده مطرح یهاپرسش در

 از شده یطراح ةسلط کهدارد  وجوددانش  از یاستیسو  از دانش ییکه اجرا شود یماعمال  ییانتشار دانش تا جا قیطر

 یفتمانگ چراکه ؛استاز قدرت  یجزئ یجغراف. دانش دهد یمرا شکل  نیسرزم و منطقه دان،یم همچون یمیمفاه قیطر

 رایز ؛مهم است اریبس یشود. کارتوگراف یکار دست یاسیاهداف س یبرااست  ممکنکه  دهد یمرا نشان  یدرمورد جهان

 (.2: 2015 ونگ،ی)ل کند یمعمل  دانش -قدرت وندیدر پ

 نکهیا با نقشه رایز شود؛یم یبررس قیطر نیا از که است ییها دهیپداز  یکی نقشه ،یکیچارچوب تئور نیا به توجه با

 .است قدرت مولد هم و قدرت دکنندةیتول همنقشه  گر،ید انیب بهبا قدرت دارد.  یاساس یوندیپ ،است یعلم یابزار
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  ها افتهیو  بحث

 قدرت نماد نقشه( الف

کاغذ  یرو ها تیواقع ییجز بازنما یهدف رسد یم نظرو به است نیزم یرو یها دهیپد فیو توص میترس یبرا یابزار نقشه

ذهن انسان  به را هاآنانتقال  و ها دهیو پد مطالبتا فهم  دبه علم و دانش کمک کن خواهد یم نقشه گر،ید انیب. به دارند

 و کند یساز تیواقع آن قیطر از کند یم یسع و شودیماز پشت پرده وارد  «قدرت» رسد یم نظراما به سازد، تر آسان

از  یکیبه قول  نظر، نیا ازکند.  ییرا بازنما لیاص یها تیواقع فقط نکهینه ا ،کند ییخود را بازنما نظر مورد یها تیواقع

و  اعمال خیو قدرتمندان در طول تار استمدارانیس (.87: 2000 ر،ی)مانمان «است حکومتنماد کامل  نقشه» محققان

 .ستمدعا نیا بر یشواهد که اندداده شکل نهیزم نیا در نقشه قیاز طر را یادیز یاسیس یها یباز یعبارتبه وکردارها 

 یبرا حکومت یسو از نقشه ةیته یو ماد یمال یها نهیهز نیتأم نه،یزم نیقدرت در ا ریتأث نیتر مهم و نینخست دیشا

 .باشدبه اهداف خود  ندیرس

 بهو مشکل که  یکار طوالن نیا ،بوده است کاوشگرانو  دانانیجغراف ةیهدف اول هانقشه دیتول ها قرن یط نکهیا با

بزرگ انجام  یکشورها اکمانح پول با و فرمان به بود، ازمندین یاضیمتعدد در صحنه و تبحر در دانش ر مشاهدات

(. 106: 1378 بلن،یژ و)الکوست  هستند دور راه از دادنفرمان ابزار و قدرت ریناپذ ییجداابزار  اه هنقش پس. گرفت یم

و  فاخل مسلمانان، یایدن در. است بوده «ها شاهزادهعلم » شهیهم یکارتوگراف ،کند یماشاره  1یهارل انیبر کهطور همان

. بودند نیچن  زین نیهند و حاکمان چ ،مغول یها یورتامپراو  بودند وفمعر یکش نقشه از دنکر تیحمابه  نیسالط سپس

 که یهنگام ،هجدهمقرن  لیااواز  .دادند یمبها  یخود از کارتوگراف تیحماپادشاهان مستبد به  ه،یمدرن اول یدر اروپا

نفع  به کهرا بر عهده گرفت  یمال تیحما تیمسئول دولت یا ندهیفزا طور بهآغاز شد،  یمل کیرافتوپوگ یها یمساح

قدرت  اما(، 59: 1994 کسون،ی)هنر است حکومت از یکامل ییبازنما باًیتقر نقشه ،رو نیا از. بود و منافع نخبگان ها استیس

 را نقشه یرو میقابل ترس یها تیواقع ،نقشه ةیتهکمک به  برعالوه کوشدیمو  کند ینم محدودحد  نیا در رانقش خود 

 .ندک ییبازنما دلخواه صورتبه و فیتحر زین

 یسازمانده را نیسرزم نیا یمراتبسلسله شکلو به دهد یمکشور را پوشش  کی نیسرزم نواختکی طور به نقشه

 ،ها استانو  کشور مرکز در نینماد شکلبه -D.Cواشنگتن  ای نیلندن، برل س،یمثال پار یبرا -تختیبا پا همراهو  کند یم

 .اند شدهثبت  هیدر حاش دولت، تر تیاهم کم یها نظم عنوان بهبا استفاده از نمادها،  ،االتیا ای( یآلمان)استان  لندر ،ها التیا

 ای یاجتماع یها تیواقع یبرخ وجوداست  ممکنقرار دارند.  یشهر یسازمانده نییپا حسط یها نظم ن،یاز ا تر نییپا

 ندشون منعکس اصالًدولت  یمال تیحما مورد یها نقشه یرو یمذهب مراکز ای یومق یها گروهمثال  یبرا ،یفرهنگ

 شکل و تیموقع ،یتیامن استیس ای NKVDاز  بعد یاتحاد شورو یبوروکراس، 1930 دهةاواخر  درمثال،  یبرا ؛(همان)

و  ها نقشه یرو را ها دهیپد گریمرزها و د ،ها ساختمان ،آهن راهخطوط  ،ها شاهراه ،ها رودخانه ،یساحل خطوط روستاها،

کار را با  نیا حکومت (.115: 2000 ر،ی)مانمان شدند فروخته عموم استفادة یبرا هانآ که کرد فیتحر عمدبه ها اطلس

 رشیپذ قابلعموم  یبرا یآسان بهرا  شده یبازساز تیتا واقع دهد یم امانج یکش نقشه یها کیتکنفنون و  زا یریگ بهره

 و لیم به ت،یتا واقع ندک یماستفاده  هیبه مقصود خود، درصورت امکان از قدرت قهر دنیرس یبرا یحکومت حت .کند

 یها سسهؤمبر  نیدر آرژانت ها حکومت یاسیس یبتوان گفت فشارها دیداده شود. شا شینقشه نما یرو یو مطلوب

 .است بوده رینظ یبگذشته  یها دههدر  نهیزم نیدر ا یکارتوگراف

 نیآرژانت قراردادن یبرا یکیکارتوگراف ریاستفاده از تصاو ،نیآرژانت یا منطقه یایجغراف توجهانیشا یها یژگیواز  یکی

                                                                                                                                               
1. Brian Harley 
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 هدف با قطب بر رکزتمبا  جهان ریتصو یها ستمیساز  ها ینیآرژانت ةگسترد ةاستفاد. است بوده عیوس جهان نیا داخل

 ریمانند اتحاد جماه نیدآفریتهد یستیکموندر مقابل منابع  یجنوب ةکرمیندر دفاع از  نیآرژانت تیاهم دنکربرجسته

 شامل) یا قارهسه  نیآرژانت ةنقش ن،یقطب جنوب آرژانت قسمتاز  1پرون جمهور سیرئ تیدر پرتو حما .بود یشورو

 یآموزش نظام ریتحت تأث ن،یهمچن. شود یم( برجسته 2ناسیمالو مانند یریجزا و نیآرژانت جنوب قطب ،یاصل نیسرزم

 یخارج استیس یریگ شکلدر  نیفضا و سرزم تیبر اهم ینیآرژانت سندگانینو ،یلیبرز یمل تیآلمان و بعد از آن تفکر امن

 دهندیم نشان را نیآرژانت دولت یضرور یازهاین که شدنداستفاده  ییو نمودارها ها نقشه رو،نیا از. کردند دیتأک یتیو امن

 االتیا و ایتانیبر مانند یستیالیامپر یها قدرت از یجمهور نیا نکهیا نیضمو ت یمناطق سرحد ةتوسع ضرورتمانند 

 (.161: 2000 نسون،ی)دادز و اتک ردیگینم ریتأث لیمثل برز یا منطقه یارقب ای کایآمر ةمتحد

حق  افتییم نانیاطم دیبا نیآرژانتآن  طبقبود که  یباور نیحکومت پرون در آرژانت توجهانیشا یها جنبهاز  یکی

 قیبلکه از طر یو حقوق یاسیس یابزارها قیاز طر تنها نه ناسیمالو ریو جزا نیبر بخش قطب جنوب آرژانت تشیحاکم

 ةمؤسس، پرون به 1948. در سال ماند یم محفوظ یجمهور نیا ییایجغراف یها تیواقع دربارة ینیآرژانت آموزش شهروندان

و  نیکه قطب جنوب آرژانت ندک هیته نیآرژانت یاز جمهور یدیجد یدستور داد نقشه و نمودارها 3تاریلیم کویجئوگرف

 هر. شد یمجرم محسوب  یا رهیجزو  یقطب یادعاها نیا میترس بدون نقشه دیتول ،رو نیا. از داد یمرا نشان  ناسیمالو

را در  نیقطب جنوب آرژانت خشب بود مجبور آن یواقع یایجغراف پوشش درنظرگرفتن بدون نیآرژانت از ینمودار ای نقشه

درنظر  ربط یب یو حت یقانونریقطب جنوب غ دربارة یلیو ش تانلسانگ یادعاها اساس،نیبرا. ندک میاز نقشه ترس یا گوشه

 ریجزاکه در آن  نیآرژانت ینقشه از جمهور هرگونه ةیته تاکنون، 1995 سال اواخر از(. 165: همان) گرفته شده بود

 یکایرا در آمر فاصله نیتر کینزد که -در قطب جنوب یکیرا شر نینشود و آرژانت یگذار نام نیاز آرژانت یجزئفالکلند 

 دکنندگانیدائم به مردم و بازد ها وارنگارهیدو  یعموم یها نقشه. شود یمجرم محسوب  ،ندهد نشان -با قطب دارد یجنوب

 عنوان به تنها نه[ ریجزا نی]بر ا سیانگل تی. حاکماند کینزد 4اینبه پاتاگو ییایمزبور از نظر جغراف ریجزا کنند یم یادآوری

است،  یافراط ییایجغراف یطلب توسعهاز  یندیشکل ناخوشا انگریببلکه از آنجاکه  ،شود یممحکوم  یستیالیاقدام امپر کی

 ریجزا یقانونریغ صورت به ایتانیبر ،حکومت دید ازکه  است نیا ادشدهی یها نقشه امیپ(. 90: 2007)دادز،  است زیانگ نفرت

 .است کرده اشغال را اطلس انوسیقا یدر جنوب غرب نیآرژانتمتعلق به 

 یبا نقشه باز کنند یم یخود به هر نحو سع ییایو تصورات جغراف اتین ،اهداف ییبازنما یبرا ها حکومت ،درهرحال

فهم  یبرا یاسیس یها دهیپد نیتر مهم از «یغاتیتبل یها نقشه» دی. شانندک لخود را منتق ییایجغراف یها دهیا و کنند

 .دهند یمنشان  ییایجغراف یواحن یبرخ یرا برا یا ژهیو تیکه هو دنباش اتینیع با تصوراتو  تیذهن بیترک

 یادیز تعداد ،ستمیب قرن لیاوا و نوزدهم قرن اواخر. ندارند وجود کارتون شکلبه گرید 5«یغاتیتبل یاسیس یها نقشه»

 فیتوص یمل اتیخصوص میبه قصد ترس ها کارتون ای ها شکل رادر  کشورها که شدیم مشاهدهدر اروپا  ژهیو به ها آناز 

 یها شهیکلکه  بودند «یکارتون یها نقشه» یها یژگیوعاشق  ها یسیانگلو  ها ترک ،ها روس ،ها یپروس .کردند یم

 ،ها کارتوگرافمبلغان و  انیدر م ها سفسطهو رشد  طیو شرا ها دولت ریی. همراه با تغدادندیم نشان را ها آن یها دولت

 یها نقشه» یآلمان یها نیسیتیژئوپول ،1930 دهة. در طول دشدن تر کننده اقناع دیو شا تر یجد زین «یغاتیتبل یها نقشه»

 لیتبدروشنفکران و عموم مردم در داخل و خارج کشور  انیدر م تیحما جادیا یاصل یها سالحاز  یکی به را «یغاتیتبل

                                                                                                                                               
1. Peron 

2. Malvinas 

3. Institute Geografico Militar (IGM) 

4. Patagonia 

5. Political propaganda maps 
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 یها نقشه» (.23: 1980 گران،ید و)گالسنر  کردیم تیحما آلمان یطلب توسعه منظوربه یناز استیس ازکه  کردند

 تنها نهکه  یریتصو ؛ددندا یمنشان  یو اقتدار سلطنت یبا گو همراه ملکه کی هیشب ها قاره انیم دراروپا را  «یلیتخ

از  و بود هرطیس ةدهند نشانپادشاه  ،طرف کی. از داد یم نشان رااروپا  یاحساس تفاوت بلکه احساس درحال ظهور برتر

 از ریتصو نیابود.  ییایدر یامپراتورمرتبط با گسترش  یشگیهم تحول و یسازندگ ةدهند نشانبدن زن  گر،یطرف د

 ،آن از پس. داد یمرا نشان  ها ییاروپا تینگرش و حم ،یهیبد تکاراب کهشده بود  تیتقو ییاروپا یاکتشاف یسفرها قیطر

شکل  نیو بهتر نیتر متمدن رااروپا  آن براساس که است هشد لیتبد ریناپذ انعطاف یغرور به جیتدر به یاحساس برتر

 (.88: 2003 و،ی)اگن دانندیممناطق جهان  تمام در یمدار حکومت

از  و کنداستفاده  ییایجغراف یمطلوب فضا ییبازنما یبرا نقشه یاز ابزار علم کوشدیم همواره تمحکو و استیس

 .برسد خود اهداف به و کندرا خلق  یدیو جد شده فیتحر تینقشه، واقع یرو شدهییبازنماتصورات  قیطر

 قیاز طر صلح یبرا را خود یآمادگ زمانهم و شد جنگ وارد کایرآم متحدة االتیا 1917سال  درنمونه،  یبرا

 درتفحص  سپس .بودبنا نهاده  را صتفح لسونیو جمهور سیرئ. کردآغاز  1«تفحص» نامهب یمخف قیتحق کی سیتأس

بود تا در کنفرانس صلح  «کایآمر استیس نییتع»به  موظفو  شد یسازمانده کایآمر در بومن ایزایآ ییایجغراف انجمن

 و اریاخت هنکیا یبرا ،کند یمفوکو را مطرح  یدولت ییمورد آموزنده از نژادگرا کی «تفحص» استفاده شود. کار یاحتمال

 تفحص ،از جنگ پس یاروپا نقشةمجدد  میترس یبود. برا دهیفهم «دانش»و  «کیتیژئوپل» عنوان به راخود  خواست

 ازکامل  طوربه دیبا محدودشده یها بخشدرون  تیجمع ای. مردم ندکرا از هم جدا  نیو سرزم تیهو کرد تالش

 هدف اما ،رفت یم کارهبمورد  نیا یراهنما برا کی عنوان به یتا حد زبانقرن نوزدهم،  از. همانند باشند یاتیح یها جنبه

 جادیادر سراسر اروپا  ماندگارحاکم  یها دولت ،نددشیم فیتعر ینیسرزم یواحدها نی. اگر ابود ینژاد کیتفک یینها

 نیا تنها نه گر،ید انیبناتوان بود. به  ینژاد یوستگیپ ایساکنان  یبر مبنا یاضاف ینیسرزم یهاادعا ارائةکه از  شد یم

بدون ابهام مشخص  ها آن ینیبلکه اگر گسترش سرزم ،نددشیم فیتعر یعیطب ینژادها براساس ینیسرزم یواحدها

 (.225: 2007)کرامتون،  آوردیم وجودبهرا  یو معتبر طلب صلححاکم  یها دولت ،شد یم

 ها نقشه نی. اکردند دیتول را یدیجد یها نقشهآلمان  برداران نقشهو  دانانیجغراف 1919 صلح کنفرانس از بعد نیهمچن

 نی. در اندبود دیدر معرض خطر و تهد یدر ورسا شده نییتع دیجد یمرزها قیطر ازکه  کردند یم فیرا توص یآلمان

 -نیخون یمرزها فیاز خاک آلمان و توص رونیب زبان یآلمانبر جوامع  ،ها اسیمقو  ها رنگو  ها سمبلبا استفاده از  ها نقشه

 دانیجغراف 2،نکیپ آلبرشت. شد یم دیتأک -کرد یم دیموجود تهد یربناهایز میتقس ةواسط بهآلمان را  یمنافع اقتصاد که

داشت. در  ها نقشه نیدر گسترش ا ینقش مهم ،ستینگر یم یفرهنگ انداز چشمآلمان را از منظر  یمل تیهو که ،یآلمان

 یخوب بهنفوذ آلمان  حتت ییروستا ینواح ،گذشت یم یاسلواک مانند هیهمسا یهابرخالف آنچه در کشور ،ها نقشه نیا

 دیبابلکه  ،شد یمآلمان  یامپراتورشامل تمام  دیبا تنها نه دیآلمان جد ،جهیدرنتو نظم حکمفرما بود.  شدند یم تیریمد

 گسترده صورت به ،کردند یم فیرا توص 3ریکه آلمان کب ها نقشه نی. اگرفت یمبردررا  یاز چکسلواک ییها بخشو  شیاتر

 نقشه، دیتول نةیزم. در شدند یم ریمدارس چاپ و تکث یها اطلسو  ها پستالکارت پوسترها، مجالت، ،ها روزنامهدر 

، 1940 دهة لیبود. در اوا مؤثر اریآلمان زمان جنگ بس یبردار نقشهبه فرهنگ  دنیبخششکل در 4ماریوا یجمهور

که  ییها نقشه ریچاپ و تکث ،کردندتجاوز  «ریآلمان کب» عنوان با شده فیتوص یو قلمروها ها نیسرزمبه  ها یناز کهیزمان

 (.126: 2007)دادز،  از طرف آلمان ممنوع شد ،بود دهکر دیپنک تول

                                                                                                                                               
1. Inqiry 

2. Albrecht Penck 

3. Greater Germany 

4. Weimar Republic 
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 استفاده یکارتوگرافخود از   یستیالیامپر یها یطلب به توسعه یبخش تیمشروع یبرا کشورها ،«یمل نیسرزم نقشة»از  جدا

 آوردندستبه یجوورا در جست نیزم کرةسراسر  ها آنهمراه با  که یطور به ؛بودند انینظام همراه برداران نقشه. اندکرده

 یها نقشه داشتند، یجزئ اشارة ها آن به ای دادندینم نشانرا  ها نیزم اتیجزئ ها آن هرچند. مودندیپ نیمربوط به زم یها داده

کشف  کند یمادعا  یو کاربرد داشتند. هارل ندبود مؤثرکشورها  یاسینفوذ س ةحدود گستر نییدر تع گسترده طور به شده هیته

 بیترک ت،یواول با زیآمانتقاد کیکارتوگراف حادثة کی پانزدهم سدةدر  کیاز مختصات ژئومتر یوسیبطلم ئتیمجدد ه

 راست» ینیزم یها یبردار نقشه کایآمر متحدة تاالیرا بنا نهاد. در ا ییاروپا یها نیسرزمکنترل  یها هیپابود که  ،یدسیاقل

به  ،دندش منجر قایآفر یاستعمار یبند میتقسو به  ندشد هیکه با شتاب ته کی( کارتوگرافینی)سرزم یهایگر الحاقتا  «گوشه

 و یکنون یکاربر به آن میتقس موجب ،نیبه زم خاص یژئومتر کی لیتحم ،گرید عبارت به. شوند یم مربوط خیتار نیا

بدون  طیمح میشده است. ترس گریو بدون توجه به گذشته، حال و مسائل د یدوبعد یایجغراف کی دآمدنیگذشته و پد

 ییها نیزم یخیتار راثینسبت به م یتیولاحساس مسئ چیکه ه کرد یمکمک  نینو یاستعمار یکشورها بهشکل و سطح، 

و  اتاشتباه وناعادالنه  یها استیساز  یبرخ مرتکب ها آن ،جهیدرنت .باشند نداشته ،ندملحق شده بود ها آنکه به 

استعمار  یقربان یجد طور به ایو استرال قایآفر ،یشمال یکایدر آمر ژهیو به یتمدن شدند. مردمان بوم خیتار یها یرحم یب

 یفراموش موجب بود ممکن ،کردند یممرجع از آن استفاده  عنوان به یاستعمار یها حکومتکه  یاعتبارکم یها نقشهشدند. 

سرنوشت  ققبر سر راه تح آزاردهندهمانع  کیاز  شیب یزیچ یمردمان بوم ها نقشه نی. در اشود مردمان نیا تیوضع

 (.51: 1389)بالکس،  آمدند ینم حساب به انییاروپا

توجه به  اب ها حکومتو  ندیآ یم وجودبه ها آن نةیهزبا  و ها حکومت یسو از معموالً ها نقشهمشاهده شد،  کهگونه همان

و  کننده نیتضمکنند تا  وادارنقشه  یرو یرا به گنجاندن اطالعات ها آن کوشندیممربوطه  یها سازمان برخود  ةسلط

 لیاطالعات اص ای است لیاص تیاطالعات خالف واقع نیا ،موارد یبرخ در البته که باشد ها آن سلطةقدرت و  بخش میتحک

 .شودیمو قدرت استفاده  لطهبسط س یبرا یابزار عنوان بهنقشه  ب،یترتنیبد. شودفراهم  ها آنمنظور  تا کند یم فیرا تحر

 زمان در باًیتقر .استخواست قدرت  نیا نینقشه، از موارد نو قیطر از اروپا ةیاتحاد یطلب توسعهگسترش  یبرا تالش

شد.  انینقشه نما یرو« اروپا یگیهمسا»با عنوان  دیجد منطقة کی اروپا، ةیاتحادانفجار بزرگ  ای 2004سال  ییبزرگنما

 جان،یآذربا ،ریالجزا مانند ؛است هیاتحاد یو جنوب یشرق یمرزها یواقع در آن سو کیشر 16منطقه متشکل از  نیا

 نیو سرزم ن،یتونس، اوکرا ه،یمراکش، سور ،یمولداو ،یبیاردن، لبنان، ل ل،یارمنستان، بالروس، مصر، گرجستان، اسرائ

که  یا منطقهشد،  دهینام عیوس یداد، اروپا شنهادیپ 2002سال  دررا  آن ونیسیکم کهیزمان. ابتدا یاشغال نیفلسط

 لیدلبه ،دهد یم نشان 2شکل  کهگونه همان (.16: 2014)کاوس،  شد کپارچهی یگیبراساس اصطالح همسا تیدرنها

فاصله را با  نیتر کینزدکه  هیبود تا روس نیا اروپا یةاتحادخواست قدرت در  ،هیروس با هیاتحاد نیا یکیتیژئوپل یها رقابت

 .نشودنقشه ظاهر  ینشود و رو فیاصطالح تعر نیبا ا شود یممحسوب  ییاروپا تدول کی و دارداروپا 

، نقشه دیگر فقط یک پدیده و ابزار علمی نیست که به کمک دانش شود یمکه در تمام این موارد مشاهده طور همان

ی است که با پوشش و رنگ و لعاب دانش ا دهیپدی جغرافیایی را بازنمایی کند، بلکه ابزار و ها تیواقعجغرافیا آمده باشد تا 

 ، نمایش دهد.خواهد یمکه او  گونه آنبه خدمت قدرت درآمده است تا واقعیت اصیل را 

را به رسمیت  ها نقشهاهمیت ترسیم  ها حکومتابزارهای قدرت هستند و مدت طوالنی است که  ها نقشه، درواقع

ی دارند، اعمال کنترل دار مسئلهکشورهایی که سرزمین و مرزهای  ژهیو به، برای بسیاری از کشورها و درواقع. اند شناخته

ی گذشته ها زمانکه شاهزادگان در  گونه هماندرنتیجه،  (.143: 2007امری معمول است )دادز،  ها نقشهبر تولید و توزیع 

ی امروزی ها دولتشکل ممکن به تصویر بکشند،  نیتر مناسبتا قلمروهای آنان را در  کردند یمرا استخدام  ها کارتوگراف

، در صدها ها کارتوگراف. کنند یمرا توزیع  ها نقشهتغییر عقیدة عموم،  منظور به ها آنة آن هستند. دهند تداومنیز 
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یی ها یژگیوچه  کند یمتعیین  ها آنی ها ابانتخی طراحی، حتی بدون دروغگویی نیز توانایی تحریک دارند. ریگ میتصم

ی شوند، از چه نمادهایی برای گذار نامنشان داده شوند و   هیهمسادر محل مرکزی نقشه قرار گیرد، کدام کشورهای 

 (.672: 2002یی استفاده شود )زیگلر، ها عنواناستفاده شود و حتی از چه  ها دادهنمایش 

 

 
 «اروپا یگیهمسا» تیموقع .2 شکل

 (121: 2015) وکیرمان :منبع

 

 نقشه قدرت( ب

قرار  زین قدرت گاهیجا در ،شودیماستفاده  «قدرت اهداف» شبردیپ یراستاقدرت و در  ابزار عنوان به نکهیبراعالوه نقشه

 گر،ید انیب هب. ردیگ یم عهده رب ییایجغرافتصورات  وتفکرات  جیو ترو یساز اقناع یبرا راقدرت  خواست نقشو  ردیگ یم

 قشهن یرو اطالعات. ندک یم یساز تیواقع و کندیم یرا باز قدرت نقش ،ردیگ یم یجا قدرت روابط در کهیزمان نقشه

 تیتثب یراستاو در  شود یم برجسته حاکم گفتمان با شدنهمنواهنگام  در نقشه ریتأث نی. اشوندیم فتهریپذ یراحت به

 دیتول را ییهانقشهمعموالً  سمیونالیناس یدئولوژیبا ا ها قدرت یمثال، برخ یبرا ؛دشو یمکارساز  ،گفتمان مسلط یها انگاره

 فیرا تعر دواح یدر آنجا ملت خواهند یم ها آنبلکه  ،دندار یادیز یخوانهم ها آنملت متعلق به  تیکه با واقع کنند یم

اذهان  ،سند کی عنوان به نقشهو  شوند یم یساز تینیع نقشه قیطر ازنخست  ،نیمرتبط با سرزم یها دهیا. معموالً نندک

 (.3)شکل  آورد یمفراهم  را شده فیتحر تیبه واقع باور نةیزم و کندیم هیعموم را توج

 

 
  قدرت چرخةنقشه در  گاهی. جا3 شکل

 نگارندگان :منبع
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 گر،یبه عبارت د .شوند دییتأ ای باشند بحثاست مورد  ممکن که هستند یتعهد و قدرت مشهود یها نوشته ها نقشه

آشنا  ظاهربه شکل ملموس کی( در نویمنت و اثرات دوم نیمثال، کانت ی)برا ناآشنا یانتزاع یها دهیاشکل نقشه به ارتباط 

 (.1: 2015 ،یموثی)ت شود یمهست فرض  آنچهاز  یا ییبازنمااغلب  قشهن رایز (؛1: 2015 و،ی)اگن کند یمکمک 

 یها ها ملت آن قیاز طر ها ییکایآمر مثال، یبرا ؛کردند کمک یمل تیهو حس جادیا بهاز ابزارها مانند نقشه  یاریبس

متحده در جهان عمل  االتیقدرت ا دانیم ریتفس یبرا ینیع یراهنما کی مانند ابزار نیا نیهمچن. کردند تصور را خود

 دهند یم شکل ییو نمادها ها نشانه بیرا در ترک استمدارانیس نزبا ها آن ،هستند یکیدئولوژیا یکل یها طرح ها نقشه. کرد

 (.3 -1: همان) کنند یم جادیو مورد اتهام را هم منعکس و هم ا رنگرنگا یها ینیب جهان که

 یجهان را رو کا،یآمر ییاقدرت هو ریچشمگ ادیازد یخود برا یادعا شبردیپ منظور به یسرد، سورسک جنگ دورة در

 قرار شمال قطب بر آن مرکز و بود الفاصلهاز لحاظ سمت، متحد و بود شده میترس موتیآز ریتصو با کهداد  نشان یا نقشه

متحده  االتیو ا اند انداختهچنگ  یشمال ییایجغراف یها عرضدو ابرقدرت جهان به  یلمروهاق شد آشکار ناگهان. اشتد

 ازکه  ییها آنقرار دارد و نه  ،شوند یم کینزد یقطب حاصل یب یها نیزمکه از  یشورو یها افکن بمب یاتیدر شعاع عمل

 میتصم منطقة»تا  دیآن زمان را کش یماهایهواپ یاتیعمل شعاع نقشة ی. وندیآ یمآرام  ایاطلس  انوسیاق قیطر

 گریطرف د یها افکن بمب ررسیکامل در ت طور به تابرقدر دواز  کیکه در آن، هر یا منطقه کند؛ میرا ترس «یکیتیژئوپل

به  یقطب شمال دربرابر تهاجم شورو یدفاع از قلمروها ،ینیزم یروهایموجه ن نقش تنهافکر که  نیبا ا وا. ندشتقرار دا

 شدت به هانقشه (.377: 1379 ر،ی)مو کرد تیحما کایآمر ییهوا یبرتر استیس از است، نگیبر تنگة قیاز طر کایامر قارة

هم اتحاد  و کایآمر متحدة االتی، هم ا1960و  1950 دهة. در طول جنگ سرد ندشو یم استفاده یروان یها جنگدر 

در  ،یگرید یسو از الوقوع بیقر حملةخطر  نةیزم درخود  مردماحساسات  بر تا کردنداستفاده  ها نقشهاز  یشورو ریجماه

 دیعقا یده شکل یدر تالش برا ینقش مهم اممد طور به ها نقشه. بگذارند ریتأث ،یقطب منطقة یرو ایسرتاسر اروپا 

 ،توسط مصر رانیت ترعه دنکرکانال پاناما، مسدود یها معاهده تنام،ی. جنگ وکنند یم فایا یاسیس یامدهایپ ای یعموم

 یرونقشه و هم  یروهم  گرید ینبردها یاریبسو  1گلیکانال ب سر بر یلیش -نیآرژانت اختالفات ،یمل یآزاد یها جنگ

 (.23: 1980 گران،ی)گالسنر و د اند کردهمبارزه  نیزم

. افتی گسترش رلندیا رةیجزدرون  بهقبول  رقابلیغ طوربهاز اواسط قرن شانزدهم  زابتیحکومت ال ،تهیمدرن آغاز در

حدود و تسلط بر فضا را نشان  دیتحد ،یروزیپ یدشوار دیکوش یم کهبرد  بهرهدانش  دیجد یها شکلاز  یطلب توسعه نیا

 نیتر بزرگکند.  عیرا مط رهیجز نیا «ینشدن رامو  یوحش» یها نیسرزمتا  بود ازین یمبسوط یکارتوگراف به ن،یبنابرا ؛دهد

بود.  کننده جیگعوارض دشوار و  درآوردن الیتحت است 2سیانگل یپادشاه یسو ازگردآمده  یها ارتش یرو  شیپمشکل 

 ةگران سلطهآن در مقابل اهداف  ماندنیمخفموجب تداوم مقاومت و  رلندیا یها کوهو  ها اچهیدر ،ها باتالق ،ها جنگل

و  یروزیپ یهاراهبردبودند تا  یضرور «اسیمقبزرگ یها نقشه» سیانگل فرماندهان یبرا. شد یم سیانگل یپادشاه

 تیتقو یبرا «اسیمق کوچک نقشة» کی که یدرحال ،درآورند شیبه نما ها نقشه نیا یخود را رو ریفراگ یمنقادساز

 .نمود یم یضروربود،  یناراض ،شتریسربازان ب اعزام از که اغلب یا ملکهو متقاعدکردن  ها برنامه

تحت تصرف  یفضاها تیو حاکم یکشاورز یبرا ییربنایز یکیاز الزامات تکن یاتیح یجزئ نیهمچن ها نقشه

 یفضا ؛شد یممحسوب  زانیر برنامهو  انیمجر یبرا رمجازیغ یسطح رلندیا ،ها نقشهبودند. بدون  سیانگل یپادشاه

 یخوانا و با نظم برا ینیبه سرزم شده تصرف یفضا لیتبد «یکارتوگراف»نبود. نقش  نیسرزم کیکه هنوز  یا کننده جیگ

 (.3: 1996)اتوا،  بود یامپراتور

                                                                                                                                               
1. Beagle Channel 

2. English Crown 
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در  اسیمق کوچک یها نقشه در زینو  یمعمول یها نقشهدر  .1: ندامیسه یژگیو در دو ونانی یمیقد یها نقشه

 یکیتیژئوپل تیزمرک بر صراحت بهکه  اند دهکراروپا تمرکز  یرو ها نقشهبود.  ریفراگ ینژادپرست کهقبل و بعد  یها دوره

است  ممکناطلس وجود ندارد.  کیدر  ها نقشهاز  یا مجموعه ای نقشه دربارة یمنفعل زیچ چیه ،نجایا در. رنددا داللت اروپا

از مستعمرات  «ایتانیبر یها نقشه»مثال،  یبرا کنند؛خاص منتقل  ینیب جهان کیاز  یندگیرا به نما یمهم امیپ ها نقشه

را  ییقایآفر یها برده ،کرد یمکه فرانسه را بدنام  بودتوپ  یها فشنگو  ها مهیضم یدارا ،هجدهمدر قرن  ییکایآمر

حذف  یکیکارتوگراف شکلبه حذف شوند، یکیزیف طور بهبتوانند  ها آن نکهیقبل از ا یحت را پوستان سرخ ،کرد یم یا شهیکل

از فضا،  ها آن «یمراتبسلسله ییبازنما». 2. داد یم نشان را زیانگ وسوسه انداز چشم کی بر ایتانیبر سلطةو گسترش  دکر یم

 ها یژگیو نیا دنکر در پنهان هانقشه نیا قدرت. است یکیتیژئوپلو  یاجتماع تیمراکز برحسب اهم یگذار نامو  ییشناسا

هرگز  ،شود یم ها نقشهکه وارد ساختار  ینشیو گز ابانتخ یعنی ؛استنهفته  یطرف یباز  یدر پشت روکش ،ها آن قیطر از

در جهان « خارج از آنجا» آنچهو  ها نقشه نیرا ب یتیواقع به کینزد باًیتقر نیو خواننده مجبور است تخم شود ینمآشکار 

 دستفعاالنة  مداخلةجهان را بدون  کیاز  یریتصو ها نقشه. کند رضمسلم ف ،گذاشته شده است بالفصل تجربةفراتر از 

 است هبود یزیآن چ قاًیدق ،است هدااتفاق افت آنچه ایآ: شودیم مطرح پرسش نیا ب،یترتنیبد. کنند یمکارتوگراف منتقل 

 (؟19: 2003 و،ی)اگن است هکه در آنجا وجود داشت

 کاربرد غلباکردند که  دیرا تول ییها نقشهجنگ سرد  یها چرخش دهد،یم نشان یبارن یها لیتحل کهگونه همان

. افتی یم رییتغ تنامیو ایبه کوبا  فردادر مرکز بود، تا  نیداشتند. اگر امروز برل یکیدئولوژیا یهاابزار عنوان به یمحدود

 فقط ها نقشه ان،ی. در پااست یکارتوگراف ةتصورشد و رشدهیتفس قیقواعد به هر طر یبرا یجهان چالش یثبات یب

 (.2: 2015 و،ی)اگن هستند آنبر  یحکمران یبرا ییبلکه ابزارها ستند،یجهان ن یسازمانده یبرا ییها مدل

 یفضا کی شکلبه یشورو عیوس نی: سرزمگفت داد،نشان  یرا به و یاز شورو یا نقشه گرباچف که یزمان بوش

 را متحده االتیا یروهاین دنکه قصد ترسان یعیوس یاز مجتمع نظام ینشان گونه چیهبدون  ،یو خال دیسف ع،یوس اریبس

 هیته مینیب یمرا  زهایچ ما که یرا به آن شکل یا نقشهتا  کنم یمرا وادار  CIA..... من است شده داده نشان د،باش هداشت

ابزار کنترل درک کردند،  کی عنوان بهو گرباچف نقشه را  بوش .است تر قیدق یکس چه نقشة میکن یم سهی. سپس مقاکند

 (.3: 2015 ،یموثی)ت دندیستر ،نگفت ها آنکه نقشه به  یزیاز چ اما

 دیبعد از جنگ سرد تول یشرق یاروپا یکشورها که کند یم فیتوص را ییها نقشه یژگیو یپژوهش در( 2002) گلریز

 نظردراز جنگ سرد  پس یشرق یاروپا یدر کشورها دشدهیتول یها نقشه شتریب شود یم استنباط فاتیتوص نیا از .اند کرده

و جنگ سرد، بلکه  سمینه در قالب گفتمان کمون ،کشور خود را ینیسرزم یها یژگیوخود و  ییایجغراف تیموقع اند داشته

 گاهیو جا مفهوم ،ها نقشه نیا در. کنند میترس ریفراگ سمیونالیو ناس ییتفکرات اروپاگرا براساس ژهیو بهو  دتریجد یدر قالب

 یاروپا یکشورها سرد، جنگ گفتمان در یکیتیژئوپل مسلط انگارةبراساس  اگراز اعراب ندارد.  یمحل گرید یشرق یاروپا

کامالً دگرگون  یکیتیژئوپل انگارة نیا ،سرد جنگ از پس دورةدر  ،دادند یممسکو در نقشه نشان  تیبا مرکز را خود یشرق

 خود شهروندان به را ینینو یکیتیژئوپل تیهو دندیکوش دیجد یها نقشه میو ترس یاروپامحور تیهو باشد و کشورها 

 نیا ب،یترتنیبد .است بودهآنان  نیدر ب ییاروپاگرا تیذهن جادیا و یغرب و یمرکز یاروپا به توجه زینانتقال دهند و آن 

 .کند یماعمال  شهروندان نیو خواست قدرت را در ب ندشو یم لیتبد دیجد یاسیس گفتمان یبرا یقدرت یبازو به ها نقشه

 1990 ةرا در ده یتر بزرگ یایخود دن یبرا تا کردند استفاده 1«استقالل یکارتوگراف»از  یشرق یاروپا یکشورها

سابق و  یشورو ریجماه تحادا یاقمار یکشورها از یاریبس سرد، جنگ از پس دهة در نیهمچن. کنند جادیا

 یها نگرشببخشند و  یا تازهخود صورت  تصورات به تا کردنداستفاده  یاز کارتوگراف نیشیپ یوگسالوی یها یجمهور

 یبرا ها آن اقیاشت ،دیجد یها نقشه در. دهند رییتغ ،دارند قرار دیجد ییاروپا نظم یکجا در نکهیا درمورد رامردم 

                                                                                                                                               
1. cartography of independenc 
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درحال  فیتعر قابل یشرق یاروپا کی ،ها آن یکیکارتوگراف ریتمام تصاو در. شد یم مشاهدهدر مرکز قاره  گرفتنقرار

 یاکشوره همة ،1990 دهةطول  در. استمتعلق به دوران جنگ سرد  یشرق ینام اروپا داد یم نشان و بودمحوشدن 

 کی»ارسال  یمشابه برا یها کیتکنو استفاده از  «ییالقا یکارتوگراف» نیدرحال تمر ،ها نقشه کنندة عیتوز یشرق یاروپا

 نیا قیطر از منتشرشده یکیکارتوگراف ریبزرگ در تصاو یاهایرؤ تولد (.679: 2002 گلر،ی)ز بودند جهان ةیبقبه  «امیپ

 یفرصت را برا ستیبعد از کمون ی. همراه با استقالل، کشورهاشود یم مشاهده یسادگ به 1990 دهةدر  ها حکومت

لذت  االترب تیوضع و شتریب تیمرکز از آن درون کهدانستند  متیغن دیجد ییاز نظم اروپا خود ژةیو میمفاه یبند فرمول

به  یساز ملت انةینمادگرا یابزارها عنوان به که بود شده یطراح یصورت به ها آن ةمنتشرشدتازه  یها نقشه ییگو. دندبر یم

 (.685: همان) نندکمردم خود الهام ببخشند و خدمت 

نسبت به غرب  را تا خود کردنداستفاده  «ییالقا یها نقشه»از  یمجارستان و کرواس ،یاسلون ،یرومانمثال،  یبرا

 یمانکه رو بود یا منطقهنقشه با پوشش  کی 1990 دهةاز اواخر  یرومان «ستیو تور راه نقشة»کنند.  یده جهتدوباره 

 یرخب یحت بودند، ها نقشه نیا مشابه زین یاسلوون یها نقشه. کرد یمآن را از شرق جدا  و داد یم وندیپ یغرب یرا به اروپا

استفاده  بارها یاسلون هک یگرید نقشةقرار دهند.  اروپا انةیمتا محل آن را در  کردند یم استفاده «Slovenija» یامالاز 

از  ینماد گونه چیهرا بدون  انهیعام یتا عناصر فرهنگ کرد یماستفاده  ها آنرا محدود و از  ها کتوگرامیپ شدت به ،کرد 

استفاده  کوچک نقشة کیاز  خود یها کتابچهاز  یاریمجارستان در بس ،بیترت نیکند. به هم یگذشته نمادساز سمیکمون

 نیهمچن. بود نگکمر اریدر آن بس هیروس حضور که یا گونه به داد؛ یم نشاندر مرکز اروپا  را آن تیکه موقع کرد یم

(. 682: همان) را نشان دهد ستیماقبل کمون خیتا تار برد یم کار هرا ب ها کتوگرامیپ که کرد یم عیتوز ییها نقشه مجارستان

 ینمادها ای ینیسرزم یها سمبل عنوان به -ناپلئون پرترة المث یبرا -عالئم نقشه یخیتار یها ینقاش در نکهیا جالب

گرفته باشند، درست  یجا یو هنر یاسیس یها گفتمانممکن است درون  ها نقشه ،جهیدرنت. اند شدهظاهر  ییایجغراف

 (.51: 1994 کسون،ی)هنر رندیگ یجا ها نقشهدرون زبان  توانند یم یاسیس یهانماد کهطور همان

 ةباردر رااذهان مردم  خواهند یم ها آنروشن است؛  اریبس دیجد یها نقشه نیا امیپ ،شود یممشاهده  کهگونه همان

 رییتغ نینو ییگرا غرب به راگذشته  ییگرا شرق دیشکل بخشند و د ،اند شده واقع «ییاروپا دیجد نظم» یکجا در نکهیا

 ها نقشه قیاز طر نخست ها دهیا نی. اندک یم یباز را ییایو جغراف ینیسرزم یها دهیا ادنم نقش نقشه ن،یبنابرا دهند؛

به نقشه نگاه  یانتقاد نشیبا نگاه و ب مخاطب اگر. دشو یم گرانیبه د ها آنانتقال  موجبو نقشه  شود یم یساز تینیع

 .دارد را ها دهیا نیا انتقال قدرت نقشه ،نیبنابرا ؛ردیپذ یمنقشه را  یرو شدهمیترس اتینکند، خصوص

 به نقشه. کند ینقشه است از هم جدا م یرو ییایسازندة تصور جغراف که راقدرت  یو درون یرونیب یها شکل یهارل

 استیس یبرا یابزار به یکارتوگراف شود یم گفته ،اساس نیبرا. بخشد یم تینقشه مشروع یاز مرزها رونیب قدرت

 ها آندستورات  یبرتر نیو همچن کند یم لیدولت بر مردمان خود را تسه کنترل یکارتوگراف .است شده لیتبد کیبوروکرات

 یرا برا یساز نقشه ناتیتمر تمام یشمار یب یها سازمان ،درواقع .کند یمنقشه عمل  زاراب قیطر از قدرت. کند یم نیرا تضم

از  داقدرت در ذات خود نقشه است و کامالً ج نیا .است زین یدرون ها نقشه یقدرت برا اما ،اند نهادهاهداف خود بنا  بهخدمت 

 ،جهیدرنت. ندمحصور و محدود ها نقشهو حصر است، اما  حدیب و ودنامحد فضا. است یاسیس یها سازمان یسواستفاده از آن 

 که یندیفرا ؛است یانتخاب ندیفرا کی نیا. بگنجاند جهان از خود ییبازنما در را یزیچ چه ردیبگ میتصم دیبا کارتوگراف

و  ها سکوت». راند یم هیاشرا به ح گرید یها گفتمان که یدرحال ،شود یم ها گفتمان یبه بعض یبخشارزش ریدرگ

 نشان را دهشدهیکش ریبه تصو زانیهمان م تواند یم فقط که هستند یانقشه یروموارد  یبرخ بتیغ انگریب «ها یشدگ پاک

 (.2: 2015 ونگ،ی)ل دهند یم جیرا ترو یا ژهیو یشناس یهست رایز ؛دان ابزار قدرت ها نقشه ،رو نیا. از دهد

و  نیزم بودنیکرو لیاز قب ییایجغراف یها انیبن خواستند یم نقشه ةیتهبا  سونیهر ژهیو بهعصر فضا و  اندانیجغراف
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نشده بود، بالفاصله پس از  جیهنوز را شدن یجهان ةواژ هرچندهشدار دهند.  ها ییکایآمرآن را به عموم  بودندهیتن درهم

به  «مبنا یها نقشه»از  یفهم خاص یالقا یتالش برا در ییها کتاب و ها پژوهشمتحده،  االتیدوم در ا یجنگ جهان

 ریتصو ستمیس یامدهایاز پ یکیپس از جنگ معتقد بودند  یها کارتوگراف دینسل جد نی. اشدند منتشرمردم 

 یآن برا بودنیتصور کرو یجا به نیزم بودنصاف تصور ینیگزیجا ،مرکاتور( ریتصو ستمی)مانند س یکیکارتوگراف

به  دیبا ییپرل هاربور در هاوا ازو توجه  داد یمجهت  رییسمت شمال تغ به دیبا ییکایآمر یراهبردبود. تفکر  ها ییکایآمر

باور غلط در نسل  نیا اصالح چارة ،و طرفدارانش سونیهر دةیعق به .شد یم)لنگرگاه هلند( در آالسکا معطوف  1داچ هاربور

را نسبت به  ینسب ةو فاصل ییایجغراف یکینزد ،ییایجغراف یها کره رایز بود؛ ییایجغراف یها کرهمردم، استفاده از  دیجد

 خود مانند یکارتوگراف ،است آمده یهارل فیتوص در کهگونه همان(. 134: 2007)دادز،  دادند یمبهتر نشان  ،ها نقشه

و تعامل  دکن یم تیتقووضع موجود را  ،بخشد یم تینیع قدرت به که است یامروز ةشناسان تیغا مانگفت کی استیس

 گرید یا سندهینو نیهمچن .(59: 1994 کسون،ی)هنر کند یممسدود  رانقشه  یرو شده مشخص یدرون مرزها یاجتماع

 یهاادعا یدارا یها ملت نیب معاهدات ،یکافکاشفان بدون ظرافت  یها نقشهقدرت است و  دانش، :کند یممطرح 

 یتیکه بعدها به واقع ها ژنرالو  ها پلماتید یسو از شدهمیترس یها نقشه ن،یبنابرا است؛ کرده ریپذ امکانمتعارض را 

 (.90: 2000 ر،ی)مانمان «است ریشمش از قدرتمندتر قلم» کهساخت  رشیپذ قابلطنز ناخواسته را  نیا شد، لیتبد یاسیس

 

 یریگ جهینت

 اعمال قابلبدون دانش  یترقد چیکه ه است نیاقدرت و دانش  ریدو متغ نیب ةبطارفوکو از  شلیم ریتعب نیتر ساده دیشا

دانش  کیاست تا ابزار و تکن تالش رد مدام قدرت. ستینقابل رشد و گسترش  رتقد ةانبدون پشتو یدانش چیو ه ستین

 یها دهیا میتحک و تیتثب یارب حکومت ازین مورد یابزارها نیا از یکی نقشه و ردیگ کار هخود ب ةسلط اعمال یارب ارروز 

را  تصورات قیطر نیا از و دهد یم یعلم ةجنب دوخ به ینیسرزم اتیافکار و ذهن ،نقشه میترس با قدرت. است ینیسرزم

 شکلنقشه به یتا اطالعات رو دشو یم موجبنقشه  یور ها دهیا گونه نیا یساز تینیع ی. تالش براندک یم یساز تینیع

تصورات  یینباشد، بلکه بازنما نیزم یرو یها تیواقع ییبازنما فقطو نقشه  دشو ییبازنما ومتحک نظر دمور و مطلوب

 نوع نیا .باشد خود ازین مورد اترتصو ییبازنما رصددد یابزار علم نیباشد و حکومت با استفاده از ا تیحاکم ینیسرزم

 یها ماژهیاو  ندک یم ییبازنما ارحاکم  یاسیس یها گفتمانو  تصوراتبلکه  ،ستین تیواقع رفص ییبازنما گرید نقشه

 وجودبه ار که نقشه استخواست قدرت  نیفوکو ا ریتعب به وموجود  تیواقع فقطنه  کشد یم ریگفتمان حاکم را به تصو

 .آورد یم

 رتقد دیتول منشأقدرت،  ندیو امور در فرا ها دهیپدندارد و  یمشخص بعمن قدرت ،ندک یمفوکو مطرح  کهگونه همان

 ةساخت و دیتول خودکه  یهمان نحو بهو  ردیگ یم ارقرقدرت  دیتول ةخرچ در نقشه. ددار را تیخاص نیا زین قشهن. ندشو یم

 ارو فرد به سهولت اطالعات مندرج در آن  دارد را تیواقع دیتول ترقد یفکر نظام یتصورساز و یدر بازساز ،است قدرت

حرف پزشک را  رمایب کهطور همانو  استذات نقشه نهفته  رد ترقد. ندک یمباور  شدهییبازنما یها تیواقع عنوان به

 به توجه ،اساسنیبرا .دردا باور و ندک یم یتلق تیواقع انهیگرا جزمآن را  یمحتوا زیناظر نقشه ن ،ردیپذ یم تیواقع عنوان به

 ها دهیپددر فهم  یو افذترن نگاه موجبو  سازد یم ردایب یشیاند جزمرا از خواب  فرد ،ها دهیپدفهم  رد مناسب کردیرو

 .دکن یم کینزد اریمقصود بس نیرا به ا ماکه  است یمناسب اریبس یکیرتئو چوبرچا فوکو قدرت /شندا کردیرو. شود یم

 یبر سطح یسطح کرو کی یانتقال اطالعات از رو یبرا یابزار علم کی فقطنقشه  ،شده گفته مطالب براساس

                                                                                                                                               
1. Dutch Harbor 



 1396بهار ، 1 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 200

 اقعمو یبرخدر  یو حت ردیگ یمخود فاصله  لیکارکرد اص نیا از ،با قدرت وندیپ لیدل به نقشه. ستینهمچون کاغذ  مسطح

 .دهد یمرا نشان  ینیدروغ یها ییبازنما ،ها تیواقع فیبا کتمان و تحر

از  کوشد یم و کند یماز نقشه استفاده  قدرت نکهینخست ا :است تأملقابلاز دو بعد  یاسیس یهانقشهقدرت و  وندیپ

نماد  نقشه بعد نیا از ،نیبنابرا ؛نقشه به اهداف و منافع خود برسد یرو یا ژهیواطالعات  ییو بازنما یساز تیواقع قیطر

 را دانش و سازد ریپذ هیتوجنقشه  یلمع ابزار با را خود اتین و افدهاز ا یاریبس کند یم یسع قدرت ن،یهمچن .استقدرت 

 فایا نقش ییایجغراف یفضا ییبازنما و میترس منظور به وقدرت  یافزار نرم یبازو گاهی. نقشه در جاآورددر خود خدمت به

 یفضا از راخود  یذهن آل دهیا کوشد یم تی. حاکمسازد یمرا منعکس  تیمحاک یها یمشغول دلو  یو نگران دکن یم

 .شود تر آسانآن  یراه کنترل آن فضا برا ات بکشد ریتصو به نقشه قیطر از ییایجغراف

. استقدرت  یگذار هیسرمانقشه حاصل  مییکه بگو است نیقدرت و نقشه ا وندیاثبات پ یراه برا نیتر ساده دیشا

 یها نهیهز دنکر فراهم با تیمکاح. است تیحاکم یگذار هیسرمامحصول  ش،دان و علم گسترش ابزار کی عنوان بهنقشه 

 ها کارتوگرافو  دانانیجغراف .دهد یم انجام را الزم اتنقشه اقدام دیمربوط به تول یها سازمان سیتأس نیبه تأم مربوط

و  کنند هیته تیحاکم یرا برا ییها نقشهتا  شوند یماستخدام  یاز جمله مؤسسات نظام یدولت ینهادها یسو ازاغلب 

 نیمهندس شرکت ای فالکلند تیحما تحت ریجزا یبردار نقشه مؤسسة ایهند باشد  یبردار نقشه مؤسسة جاآن کند ینم یفرق

 .یشورو ینظام کیتوپوگراف سازمان ای کایآمر ارتش

 درو نقشه  شود یم رفتهیپذ یراحت بهآن  یرو شدهییبازنماقدرت در ذات نقشه وجود دارد و اطالعات  ،گرید بعد در

و  است تیابزار علم و واقع نقشهدوم  بعددر  ،استنقشه ابزار قدرت  اول بعد. اگر در ردیگ یمقرار  تیواقع نماد گاهیجا

 یبرا که یهنگامنقشه  یساز اقناع. دینامنقشه  درتق را آن توان یم اصطالحدر کهرا به همراه دارد  یساز اقناعقدرت 

. افراد شود یم لیتبد قتینماد حق به و ندک یم هیاذهان معتقد به آن گفتمان را توج یراحت به ،شود یم دیتول ژهیو ینماگفت

با استفاده از ابزارها و  ها آنبرسند.  خود اهدافبه  تا کنند یدستکار چگونهنقشه را  دانند یم نهیزم نیدر ا ریدرگ

با  تواند یم. کارتوگراف است یتصورات خاص ةبازگوکنندکه  کنند یم دیرا تول ییها نقشه ،یکیکارتوگراف یها کیتکن

 را ییها نقشهمخالف و...  العاتاط کردن پنهانو  نظر مورد اطالعات دنکرو برجسته دیتأک ژه،یو ریتصو ستمیانتخاب س

اطالعات آن  و دارندسازد. شهروندان و مخاطبان به نقشه اعتماد  یافتنیدست یراحت بهمدنظرش را  اهداف کهکند  دیتول

 .ردیگ یم شکل ها آن ینیتصورات سرزم قیطر نیو از ا رندیپذ یم تینماد واقع عنوان بهرا 
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