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چکیده
نقشهها به رسم معمول ،باید بازتاب دادههای طبیعي و انساني و نیز یافتههای کارتوگرافهاا از واوارو و پدیادههاای روی زمای
باشند؛ اما درحقیقت چنی نبوده است و در برخي موارد همراه با ای حقایق ،اهداف و اغاراو سیاساي ،نماامي و ...دنباال مايشاود.
جدایيناپذیر بودن نقشه از زندگي انسان و نیز گستردگي و فراواني کاربردِ آن ،باوث شده است تا بسیاری از زوایای آشکار و پنهاان آن
کمتر مورد توجه قرار گیرد .در کشور ایران با نگاهي گذرا ،به ای مسئله پي ميبریم که تعصباتِ قومي و قومیتها در طراحي نقشهها به
وینه دیده ميشود و طراحان نقشه ،وامدانه درصددِ پررنگتر نشاندادن برتری و اکثریتِ یک قوم در سرزمی ایران باودهاناد .درباارۀ
خلیج فارس ایران که یک موضوع فراملي است؛ نزاع حاصل از اغراو سیاسي آن در سالهای اخیر در صدر اخبار و تنشهای سیاساي
مابی ایران و کشورهای حاشیۀ خلیج همیشه فارس بودهاست .ای مقاله با روش توصیفي-تحلیلي و اسنادی و با رویکردی انتقادی باه
اهداف و اغراو سیاسي در فرایند طراحي نقشهها ميپردازد .یافتهها نشان ميدهد که هرچند نقشهها نخست ،ساده و ابتدایي بودناد و
همۀ آن ها با هدف راهنمایي و نمایش ووارو زمی و بهصورت کلي مفید و مورد استفادۀ وموم است؛ اما در گذر زمان ،انواع گوناگوني از
نقشهها ترسیم شد که طمع ثروتاندوزی کارتوگراف ها ،تعصبات قومي ،انعکاساتِ سیاسي و قادرتِ قدرتمنادان باا اهاداف و اغاراو
سیاسي در آنها مشهود است.
واژههای کلیدی :کارتوگرافي ،طراحي نقشه ،قدرت،اغراو سیاسي ،سیاست ،ایران.
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مقدمه
«امروزه نقشهه ،مهه تهری ابهرار اهنا در عله
جغرافیا و عالیتری وسیلة نمایش اطالعات و معلومات
جغرافیایی اس » (گنجی .)584 :0821 ،جغرافیا ،دانش
مطالعة محیط و بررسی انواع روابط انسانی در پیرامون
ویش اس  .بهنظر میرسد که ای عل  ،از کنجکهاوی
اولیة انسان دربارة زیسهتااه و محهیط اطهراف هویش
نشأت گرفته بااد؛ زیرا تالش انسان را برای دسهتیابی
به ناانا تههای اطراف ویش به اثبات میرسهاند .در
ای میان نقشه بهعنهوان ابهراری ارزاهمند ،تسههیالت
فراوانههی درراسههتای اههنا طبیع ه و پدیههدههههای
پیرامون آدمی فراه آوردهاس .
نقشه ها در پاره ای از موارد ،ابراری در ا تیار قدرتِ
سیاسیِ حاک بوده اس ؛ ازای رو ،نقش قابلتوجهی در
انتقال و القای واستهها و سیاس ِ قدرتهای ذینفه
و ذی نفوذ ایفا کرده اس  .دلیل اصهلی رویِکهارآمهدنِ
حکوم های مختلف در طول تاریخ اس کهه هرکهدا
از ای قدرتها ،مطابق اغراض و ارادة سیاسی هویش،
نقشههای متنهوعی را طراحهی و تهدوی کهردهانهد .در
تعدادی از ای گونه نقشههها ،هودِ طراحهانِ نقشهههها
اذعان کردهاند که بهدنبال اهداف اصی بودهاند یها در
بر ی از آنها ،نسب به انواع دیار ،قابلی بیشهتری از
اعمال قدرت و القهای سیاسه را اهاهد هسهتی کهه
پردا ت به تما زوایای ای مباحث در مجهال انهد ،
امکانپذیر نیس .
واژهههههای آاهههنایی طهههون سهههلطه ،اسهههتعمار،
شون های طول تاریخ و حتی جنگها که از یکسهو
میتواند مورد بحث در علو انسانی مانند رواناناسی و
جامعهاناسی بااند ،رد پای آانایی در جغرافیا دارند؛
امروزه به کمک عل رواناناسی اخصی  ،دانشمندان
و محققان ،موفق بهه در پیییهدگیههای اخصهیتی
بسههیاری از قدرتمنههدان ،سیاس ه مههداران و بههازیارانِ
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و قدرت ادهاند؛ پس مهیتهوان فهمیهد

عرصة سیاس
که جستجو و پژوهش در صوصِ میران تأثیرگهذاری و
اهمی رواناناسی نیهر در طراحهی ،تغییهر و تتبیه ِ
بسیاری از نقشهها ،مقولهای دور از ذه نخواهد بود.
کههارتوگرافی بههه معنههای ههاص آن ،بههه مجموعههه
کارهایی گفته می اود که در مراحل گردآوری ،ارزیابی
و طراحی و تبدیل آن ها بهه نقشهه و ترسهی و تکتیهر
نسخه های نههایی انجها مهی گیهرد (جهداری عیویهی،
 .)2 :0822در عل تهیة نقشهه (کهارتوگرافی) ،عهواملی
مانندِ قدرت ،سیاس و رواناناسی نقش اساسی دارد
که در نقشه قابل ارزیابی اس  .ای تحقیق با عله بهه
مسئلة کاربران نقشهههها ،جهدای از اینکهه مهیتواننهد
بسیاری از اطالعات مهورد نیهاز هویش را از نقشهههها
بهدس آورند ،دلیل دیاری نیهر بهرای اسهتفاده از آن
دارند و آن اعتماد و اطمینان به درس بودن اطالعهات
مندرج در نقشه هاس  .بیشترِ کاربران ای گونهه تصهور
مههیکننههد کههه نقشهههههها پدیههدهای نتههی بههوده و
کارتوگرافها یا سفارش دهندگان ،هیچ د ل و تصرفی
در سهها آن ندارنههد؛ امهها بایههد دانس ه کههه د یههل
متعددی وجود دارد که نشان مهیدههد ،گهرینشههای
طراحان و سفارشدهنهدگانِ طراحهی نقشهههها ،تهأثیرِ
قابلتوجهی در پدیدآوری ،اطالعات و جرئیات موجهود
در نقشهههههها دااههته اسهه  .در ارزیههابی و تحلیلههی
کههارتوگرافیکی از ای ه مویههوع و رویکههردی انتقههادی
میتوان به پاره ای از ابعاد مویوع پی برد .هدف اصهلی
از ای ه مقالههه ،توجههه بههه اغههراض و اهههداف سیاسههی
کارتوگرافان و تکنیکهای استفاده از ابرارهای موجهود
در نقشه توسط آن ها درجه دستیابی به ای اههداف
و اغراض اسه  .در بخهشههای پایهانی بها ناهاهی بهه
نقشههای قومی ایران و نیهر نقشهة لهی فهار  ،بهه
بر ی از ای اغراض و اهداف طراحان توجه میاود.
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بیان مسئله

اس « .نقشهها پیا ها و واستههای حکوم هها را بهه

«جغرافیهها ،عل ه ِ مطالعههة رابطههة انسههان و طبیع ه
پیرامون اوس  .کشف همی رابطه ،هستة اصلیِ دانش
جغرافیاس » (اکویی )02 :0828 ،که باید ای دو بُعهد
اساسی در نقشهها یعنهی بُُعهد طبیعهی و بُُعهد انسهانی
مورد توجه قرار گیرد؛ بهه یقهی هناهامی کهه از بُُعهد
انسانی صحب می اود ،جدایی از پراکندگیِ جمعیه
و اقوا  ،تنوع قومیه هها ،زبهانهها ،نژادهها و فرهنهگ،
مسألة مه تر ،مقایسة میهان تهأثیراتِ متقابهل ایه دو
عامل بر یکدیار اس که سه ِ تأثیرگهذاری انسهان بهر
عاملِ محیط در مقابلِ انفعال او ،بسیار بیشتر اس ؛ امََا
انسان نیر تهاب اصهول و مفهاهیمی اسه کهه برآینهد
زندگی اجتماعی اس  :فرهنگ ،هوی  ،ملی  ،مهذه
و ااید مهمتری ِ آنها قدرت و سیاس اس  .انسانها
بر یکهدیار و بهر محهیط ،بهه واسهطة همهی اصهول و
مفاهی تهأثیر مهیگذارنهد .در بُُعهد انسهانی ،تغییهراتِ
اجتماعی ،روی کار آمدنِ حکوم ها یا سرناونی آنها،
اسههتقالل جوامهه یهها اسههتعمار ،تغییههرات مههذهبی و
استحالههای قومی ،همهه مصهادیق ایه مدعاسه  .در
بُُعد طبیعی نیهر تهأثیرات انسهان ،تغییهرات اساسهی را
موج اد کهه درنهایه  ،زنهدگی بهدویِ انسهانههای
نخستی را به انفجار ِ اطالعات و تکنولهوژی در دنیهای
کنونی مبدل کرده اس  .آنیهه کهه انسهانهها در ایه
پروسة طو نی طی کردهاند ،کارتوگرافها با نشانههها و
مفاهی ِ آن در قال نقشههها بهه تصهویر کشهیدهانهد و
امروزه نقشهها ،زبهانی فراتهر از مرزهها دارنهد ،بها ایه
وجود ،هودِ ایه نقشهههها نیهر بهیتهأثیر از تغییهرات
اجتماعی و د ال قدرتهها و سیاسه هها و نیهر نهوعِ
ناههرش و افکههار و احههوال صههاحبان قههدرت و سیاس ه
نبودهاند.
مسئلة دیاری کهه بایهد مهورد توجهه قهرار گیهرد،
مسئلة سیاس  ،به معنهای عله و هنهر حکومه داری

مرد و مل ها منتقل کرده و از قدرت اقنهاعکننهدگی
بر وردار اس  .همینی حکوم ملی براسا منهاف
ههود ،از تکنیههکهههای کههارتوگرافی و رواناههنا تی
استفاده کرده و اهداف ود را تأمی میکنند .ماهیه ِ
نقشهها ،مخصوصاً نقشههای سیاسی ،غیرواقعی بهوده و
بیشتر بهه دنبهال اههداف و اغهراض سیاسهی هسهتند.
سیاسهه ِ ههارجی ،مویههوعاتِ وسههیعی را هماننههد
اطالعات ،تجارت ،دفاع و امنی اامل مهیاهود و بهه
در و فه ِ دیپلماتها از جههان پیرامهون و واقعهی و
موقعی ِ کشورهایشهان در ایه جههان واقعهی مبتنهی
اس  .ناپلئون بناپهارت در ایه زمینهه بیهان کهرد کهه
«سیاس یهک کشهور در جغرافیهای آن نهفتهه اسه .
درجه ه تههدوی ِ سیاس ه  ،دیپلمههاتههها بایههد درکههی
جغرافیایی دااته بااند که ای ود نیازمنهد دااهت ِ
بینشی صحیح از کارتوگرافی و نقشه اس و ای همان
تأثیرِ نقشه و طراحی آن و نیهر اجهرا و سها تار آن بهر
سیاس ه و فعالی ه هههای مربههو بههه آن اس ه  .هههیچ
استراتژی یا برنامهای نمیتوانهد بهه گونههای مهثثر بهه
انجا برسد ،مار اینکه دارای بُعد فضایی بااد .مفههو ِ
سیاسهه  ،توسههعه و اجههرای آن وابسههته بههه نقشههه و
نقشهههکشههی اس ه » ( .)Henrikson, 1994: 2قطع هاً
نقشههای سیاسی تولیداده در ایران یا نقشههایی کهه
توسط سایری تولید اده الی از هرگونهه سیاسه و
غرض سیاسی نیس  .به همهی دلیهل ،بررسهی ابعهاد
مویوع ،طرایی ،تحلیل و تفسیر ایه مسهائل ،ازجملهه
رویکردهایی اس کهه جغرافهیدانهان بایهد بها دیهدی
انتقادی و آگاهی بخش به آن توجه کنند تا بههمراته
آسی ناای از آن کاهش یابد؛ بنابرای  ،پاسخاویی به
سثا ت زیر مدنظر اس :
 .0عل تفاوتهای طشمایر و قابلتأمهل در نقشهههها
طیس ؟
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 .2اهداف و اغراض سیاسی در نقشهها طاونه میتوانهد
معانی و برداا های اص را به ذه مخاطبان القا
کند؟
پیشینۀ پژوهش
آنیه از پژوهشهای گذاته در ای زمینه بهدسه
میآید ،نشان میدهد که عوامهل قهدرت و سیاسه و
نوعِ ارتبا آنها با کارتوگرافی 0و بهطور ویژه در مقولة
نقشه در گذاته ،مجموعاً در یک قاله مهدون
سا
مورد سنجش و ارزیابی قهرار نارفتهه اسه  .ولهیک از
پژوهشهای ارزامند که پیرامون مویوع مقاله تهألیف
اده ،پژوهش هایِ میرحیدر و حمیدینیا ،تح عنهوان
«کالبداکافی نقشة جغرافیهایی و نقهش آن در اِعمهالِ
قدرت و القای سیاس » ( )0822و اصول کهارتوگرافی
جداری ِِعیویی ( )0822اس و آثاری طند که دربهارة
مفهو قدرت و سیاس  ،ابعاد و رابطة آن با جغرافیهای
سیاسی بحث اده اس  .ازجمله :امیهری و افضهلی بها
عنوانِ قهدرت و دانهش ( ،)0825حهاف نیها بها عنهوان
جغرافیای سیاسهی ایهران ( )0822و اصهول و مفهاهی
ژئوپلیتیک ( )0828و مجتههدزاده ( )0820بها عنهوان
فلسفه و کارکردِ ژئوپلیتیهک کهه ههر یهک در جایاهاه
ود ،راهگشهای جریهان پهژوهش بهودهانهد .در همهی
زمینه اونو ( (Unno, 1994: 15از ژاپ به تحلیل کامل
رابط هة سیاس ه  ،قههدرت و نقشههه از رهیاف ه تههاریخی
میپردازد و یهم ناهاهی تهاریخی بهه متهالههایی از
کشور ژاپ اااره میکند؛ بهعالوه ،بینری 2بهه جایاهاه
و اهمی نقشههای تبلیغاتی بهعنوان ابراری در دسه
قدرت توجه میکنهد و هماننهد «ایو کسه  ،نقشهه را
همواره ابراری برای تأمی مناف حاکمان ،فرمانهداران،
پادااهان و صهاحبان قهدرت» مهیدانهد (مهویر:0822 ،
 .)504-504در آثار جغرافیهدانان و متخصصهانی طهون

1-Cartography
2-Briney



«هنریکسون» ( )0225 -0252و یا بالکسل 8در کتاب

جغرافیای سیاسی بهصورت توصیفی به بررسهیِ رابطهة
نقشه و قدرت پردا تهاند و مطالعاتی که در ای زمینه
انجهها پذیرفتههه اسه  ،عمههدتاً بههه نههوع ارتبهها میههان
سیاس و تهیة نقشهها بوده اس و کمتر مقولة قدرت
در ای زمینه را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
روش تحقیق
روش تحقیق در ای مقاله توصیفی و تحلیلی بهوده
و گردآوری اطالعات آن ،ازطریهق کته و مقالههههای
دردستر  ،انجها اهده اسه  .بها توجهه بهه مویهوع
پژوهش کهه رویکهردی انتقهادی بهه اههداف و اغهراض
سیاسی در فرایند طراحی نقشه اس و در ایه زمینهه
مناب طندانی وجهود نهدارد؛ ناارنهدگان بهه ناطهار بهه
مطالعة منهاب متعهددی کهه بهه نهوعی بها مویهوع در
ارتبهها بههوده ،پردا تهههانههد .همینههی درنهایهه بهها
بهرهگیری از ای مناب و نیر ترجمة منهاب تهی  ،بهه
یافته هایی در ای زمینه دس پیدا کردنهد .همینهی
با توجه بهه اهمیه ایه مسهئله در ایهران و احتمهال
گستردهادن ابعاد مویوع در آینده ،سعی ادهاس تا
در تبیی مویوع ،نااهی گذرا به کارتوگرافی و اههداف
و اغراض سیاسی ایران نیر صورت گیرد.
مباني نمری
نقشههای جغرافیایي؛ قدرت و سیاست

نقشه نهتنها «ابهرار» ههر حکومه بهرای سهلطه و
اِِعمال قدرت اس ؛ بلکه ود نیر بهعنوان بازوی قدرت
به ابقا و اِعمال قدرت کمک میکند .نقشهه در طر هة
تولیدِ قدرت قرار میگیرد و به همان نحهوی کهه هود
زاییههده و سهها تة قههدرت مههیبااههد ،در بازسههازی و
تصورسازیِ نظا فکری ،دارای قدرتِ تولیهد واقعیه و
حقیق اس و فرد به سهول  ،اطالعاتِ مندرج در آن
را به عنوان واقعی های بازنمهاییاهده بهاور مهیکنهد.
3-Blackcel
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نقشهها در طول تاریخِ جوام انسانی ،وسهیلهای بهرای
بازنمایی موقعی ِ مکانها و فضاها بهتدری بهه ابهراری
درجه بازنماییِ جایاهاه ،قهدرت و امتیهازات جوامه ،
قبایل و کشورها تبدیل اد
(میرحیدر و حمیدی نیا.)224 :0822 ،
اما «قدرت» ،پدیده یا انایرهای سیاسی اس که از
نیهرویِ «اراده» یهها « واسه » درونههی انسههان و تههوان
علمیسا ت و بهنتیجههرسهاندنِ آن نااهی مهیاهود؛
نیرویهههی کهههه تهههالش بهههرای بهترزیسهههت را از راه
هموارسا ت ِ ناهمواریهای محیطِ سیاسی در ا تیهار
انسان میگذارد» (مجتهد زاده.)015 :0820 ،
سیاس نیر واژهای مأنو اس که از گذاتهههای
دور ،انسانها با آن سر و کار دااهتهانهد و بها زنهدگی،
پیوندی عمیق دارد .دامنة عل سیاسه را مویهوعاتی
مانند :اندیشة سیاسی ،مسائل روز ،دیپلماسهی ،روابهط
بی الملل ،دول و حکوم و ...را دربر میگیرد .انسهان
موجودی سیاسی اس و به گفتة ارسطو تفاوت وی بها
حیوان در ای بُُعد الصه میاود (عسکری و همکاران،
 .)88 :0825گرطه بایهد گفه کهه ایه تنهها یکهی از
تفاوتهای موجود بی آن دو اس  .در تعریف و تببی
مفهو سیاس  ،اغل مهواردی طهون قهدرت ،راهبهرد،
حکوم  ،مدیری  ،فرماندهی ،تهدبیر و برنامهه ،مطهر
مههیاههود .بههه هههر حههال ،سیاسهه در مههورد روابههط
انسهانهاسه و در عرصهههههای مختلههف و در سههطو
متفاوت جریان مهی یابهد .در یونهان باسهتان ،سیاسه
دربارة تنظی و مدیری اههر یها همهان دوله اههر
بوده اس ؛ اما امروزه بهواسطة پیشرف در ارتباطهات و
اطالعات یا به عبارتی انقالب اطالعات و ارتباطهات کهه
سطح آگاهیهای ما از رویهدادها و مسهائلِ سیاسهی را
با برده اس  ،سیاس را بهه همههطیهر و بهرای همهه
تبدیل کرده اس (عال .)45 :0824 ،

رابطۀ جغرافیا با قدرت و سیاست
«رابطة جغرافیا با سیاس و قدرت در گذاته مورد
توجه دانشمندان و سیاس مداران بوده اس  .در یونان
قههدی  ،ارسههطو و اسههترابو 0و در دورة قههرونِ وسههطی
دانشههمندانی ماننههدِ بههادن 2و مونتسههکیو 8و در قههرن
نوزده جغرافیهدانانی طهون کهارل ریتهر 5و فردریهک
راتههرل 4بههه مباحههثِ مربههو بههه جغرافیهها و سیاسهه
پردا تهاند .در دورة اسالمی ه دانشمندانی مانندِ اب
لدون بهه مطالعهة روابهطِ بهی عوامهل جغرافیهایی و
محیط طبیعی با سیاسه پردا ه و نظریهة معهروف
ود دربهارة قبیلهه و اههر یعنهی دو واحهد قدرتمنهد
سیاسی در آن زمان و نیهر طر هة پیهدایش و سهقو
دول ها بر پایة آن ارائه کرد .ژئوپلیتیک بر آن بخش از
دانش جغرافیا تأکید میکند که بها قهدرت و سیاسه
پیوند می هورد .درواقه جهوهرِ ژئوپلیتیهک را قهدرت
تشکیل میدهد .طه در فرایندهای تولیدِ قدرت و طهه
در فرایندهای توزی ِ فضایی و جابهجایی قهدرت و طهه
در ارتبا با سا تارِ جهانی قدرت ،دانهش ژئوپلیتیهک
اس که به ای مسائل میپردازد .دانش ژئوپلیتیک بهه
مطالعة ابعهادِ فضهایی-جغرافیهایی مناسهبات قهدرت و
رفتار سیاسهی بهازیارانِ عرصههههای سیاسه ِ ملهی و
بی المللی میپردازد» (حاف نیا.)288 :0828 ،
«نقشه تقریباً بازنماییِ کاملی از حکوم اس ؛ امها
قدرت ،نقش ود را در ای حهد ،محهدود نمهیکنهد و
سعی دارد تا عالوهبر کمک به تهیة نقشه ،واقعی ههای
قابل ترسی برروی نقشه را از نیر تحریهف و بهه نحهوة
دلخواه بازنمایی کنهد .قهدرت ،واقعیه هها را بازسهازی
میکند و حکوم بهعنوان عاملِ قدرت با بهرهگیری از
فنون و تکنیهکههای نقشههکشهی ایه کهار را انجها
میدهد تا واقعیه بازسهازیاهده را بهه آسهانی بهرای
1-Strabo
2-Baden
3-De- Montesquieu
4-Ritter
5-F.Ratzel
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عمو قابلِپذیرش کند .حکوم بهعنوان عامل قهدرت،
حتی برای رسیدن به مقصود ود ،در صورت امکان از
قدرتِ قهریة ود نیهر اسهتفاده مهیکنهد تها واقعیه ،
آنطورکه مطلهوب اوسه بهرروی نقشهه نمهایش داده
اود» (امیری و افضلی .)4 :0825 ،مهی تهوان گفه کهه
نقشهها ابرارِ جداییناپذیرِ قدرت بهوسهیلة فرمهاندادن
از راه دور اس که در بیشتر مواقه بها قهدرت و پهولِ
حاکمانِ کشورهای بررگ همراه اس .
تأثیرگذاری قدرت و سیاست در طراحي نقشه
«در دیدگاه انتقادی ،نقشهه بههعنهوان یهک رسهانة
انتقالدهندة پیا به تناس مقاصهد و اههداف و نیهاتِ
نقشهههناههار و سههفارشدهنههدگانِ آن بههوده و پدیههدهای
نتی نیس  .از ای دیدگاه ،نقشه بهصهورتِ گرینشهی
با اهدافِ ویژه ،پراکندگیِ مکهانی-فضهاییِ پدیهدههها را
روی سطحِ زمی به نمایش در میآورد؛ درواقه آنیهه
که نقشه نمایش مهیدههد ،همیشهه نمهایشِ ویهعی ِ
واقعی نیس و با هر نمهایش ،اهکافِ بهی ِ واقعیه و
آنیه که نمایش داده اهده بها روابهطِ قهدرت آمیختهه
اس  .نقشهههای امهروز بهیگنهاهیِ هود را از دسه
دادهاند! مخفهی سهازی کهارتوگرافهها از عینیه  ،طهه
عمدی و طه سهوی ،بیانار ای اس که همة نقشههها
سا های اجتماعی هستند .نقشهها ازطریق اسهتفاده
از رنگها ،اندازه ،تحدیدِ حدود و فضا ،جه های ثابه
و دیار ایوههای فراگیر در نقشه برداری بهرای بیننهدة
ود ،تصوری از جهان ،کشهورها و دیاهر سهرزمی هها
فراه میآورند» (میر حیدر و همکاران.)4 :0822 ،
حکوم ها برای بازنماییِ اهداف ،نیهات و تصهورات
جغرافیایی ود به هر نحو ممک سعی میکنند تها بها
تغییرات در نقشه ،ایدههای جغرافیایی هود را منتقهل
کنند .ااید از مه تری پدیدههای سیاسی بهرای فهه ِ
ترکی ِ ذهنیه و تصهورات بها عینیهات« ،نقشههههای
تبلیغاتی» بااهند کهه هویه ویهژهای را بهرای بر هی
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نههواحی جغرافیههایی نشههان مههیدهنههد« .سیاسهه » و

«حکوم » همواره سعی میکند از ابرار علمیِ «نقشه»
برایِ بازنمایی مطلوبِ فضای جغرافیایی استفاده کننهد
و ازطریق تصورات بازنماییاده برروی نقشه ،واقعیه ِ
تحریفاده و جدیدی را ایجاد کند و به اههداف هود
برسد.
باید دانس که هدف و مویوع عل سیاس بررسهی
و انا ت قدرت سیاسی اس  ،ولهی تشهخیا اینکهه
اعمال قدرت از طه مرحلهای و با طه اماری از کسهان
یا کسی مهیاهود ،بسهیار داهوار اسه  .همینهی در
رابطه با قدرت ،اندیشة تقسی جامعههای بشری به دو
گروه فرمانده و فرمانبر پنهان اس  .بررسی و اهنا ت
ای رابطه ،قل پژوهشهای سیاسی اسه  .منظهور از
رابطههة فرمانههدهی و فرمههانبری تنههها دسههتوردادن و
اطاع کردن نیس  ،بلکه وجود هرگونه برتری و سلطة
فرد ،طبقه ،گروه و کشور بر افراد ،طبقهها و گروههها و
کشوری دیار اس  ،واه ای سلطه و برتری بهصهورت
بسیار مالی و دوستانه و پذیرفتهاده ،واه بهه اهکل
بسههیار شهه و بههه یههاری سههرنیره و تفنههگ بااههد
(ابوالحمد.)81 : 0821 ،
یافتههای تحقیق
اهداف و اغراو سیاسي در نقشه

نقشهها ممکه اسه بخشهی از گفتمهان سیاسهی
اوند؛ همانگونه که هنر ،زبان نقشهه اسه  ،سیاسه
نیر جنبهای از نقشه اس  .نقشه هود بههعنهوان یهک
عامل اثرگذار و نه تأثیرپذیر عمل میکند؛ آنگونه کهه
نقشههه آیینههة تمهها نمههای یههک رژی ه سیاسههی بههرای
دستیابی به اهدافِ مهدنظر و تسهری بخشهیدن بهه آن
اس  .نقشههها بهه عنهوان یهک مصهنوعِ ژئهوپلیتیکی و
به عنوان تصویری از فضای سیاسهیِ هه واقعهی و هه
ممک  ،اهداف ایا ت و مل هاس  .نقشههای گسهترده
دربارة تاریخیة کارتوگرافی از قرن  04تها 02مهیالدی،
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اهمی نقشه را در ایجاد و حف ِ ملیگرایی امپریالیس
ثاب کرده اسه ؛ ایهدئولوژیههای برتهری کهه مهرد
اروپایی را به مستعمرهسازیِ دنیای غیراروپایی تشهویق
میکند .بهرای تعهدادی از مفسهران ،طهیاهدن قهرن
بیست نشاندهندة پایان ای عصر امپراتهوری اروپهایی
اس  .فضاهای « الی» استفادهنشده در نقشهة جههان
بهسرع ناپدید ادند و حسِ انحصهارِ جههانی بحتهی
جدی دربارة آیندة امپراطوریهای بررگی مطهر کهرد
که پتانسیل اان برای پیشرف ِ بیشتر ،محدود بههنظهر
میرسید (.)Jacobs, 2017: 11
اهااداف و اغااراو سیاسااي در کااارتوگرافي
تمدنهای باستان
کارتوگرافی یعنی عل تهیة نقشه همواره مطمح نظرِ
قدرتها و سیاس مهداران در طهول تهاریخ بهودهاسه .
تمدنهای قدیمی و حاکمان باستانی در بر ی از مهوارد
به اهمی و جایااه نقشه درراستای تهأمی ِ منهاف ملهی
ود پی بردهبودند .در میان ایرانیان ،هندیها ،ژاپنیهها،
طینیها و یونانیان به وبی روابط بهی نقشهه و قهدرت
در اده بود .کشورداری ،ایجاد وحدتِ سیاسهی ،دفه
دامنان ارجی و بر هی از اغهراض و اههداف سیاسهی
دیار ازطریق کارتوگرافی و تهیهة نقشهههها امکهانپهذیر
اده بود .در ای زمینه ،بر هی از متهالهها دارای ارزشِ
علمی و مطالعاتیِ اص میبااد:
کارتوگرافی در هند با نمودارههای اولیهة دریهانوردی ونیر نقشههای سا و ساز برای سا تمانها آغهاز اهد.
کارتوگرافی هند بر کارتوگرافی تب و جهان اسهال نیهر
تأثیر داا و درعوض از کارتوگرافهان بریتانیهایی تهأثیر
پذیرف ؛ یعنی کسهانی کهه مفهاهی جدیهدی از ایجهاد
نقشه را در هند بهوجود آوردند .ترسی نقشة کشور هند
در بههی جغرافیههدانان و کههارتوگرافهههای سههایر ملههل
ریشههای طو نی دااته اس (.)Gole, 1990: 99-105
در هند و در قرن نه مهیالدی ،جغرافیهدانان اسهالمی
تح ه حکوم ه لیفههة عباسههی یعنههی مههأمون کههار

بطلمیو را اصال کردند و اقیانو هند را بهه اهکل
قهبال
ً
یک تودة بهاز آبهی و نهه یهک دریهای بسهته کهه
بطلمیهههو نشهههان داده بهههود ،تصهههحیح کردنهههد
(.)Schwartzberg, 2008: 33

در اوا ههر نیمههة دو قههرن هشههت مههیالدی ،سههیا وجغرافیدانی از طی پا به عرصة عل جغرافیها گذااه
که «طیاتان »0نا داا  .او ابتدا نقشة بررگ مقیاسهی
حدود یک اینچ به بیس مایهل از طهی و کشهورهای
مجههاور تهیههه کههرد ،بعههدها از روی راهنامههة آسههیایی
تألیفاده بهوسیلة طیاتان ،ای نکته محهرز مهیاهود
که حدود  224میالدی ،آسیا بههصهورت جریهرهای در
میان دریاها تصور میاد .همینی جغرافیدان طینهی
بهنا «لیطی فو »2نقشهای نظهامی از اهمال رود زرد
تهیه کرد کهه در آن کلیهة نقها اسهتراتژیک و سهو
الجیشی مشخا اده بود (فنی.)012 :0824 ،
 دو نمونه از نقشههای بسیار زیبهای طینهی براسهاآمارهایی کهه احتمها ً قبهل از سهال  0011طراحهی
ادهاند ،برروی سنگ حکاکی اده بودند .یکی از آنها
«نقشة طی و کشورهای دارای مرد وحشی بود» کهه
از دیوار بررگ طی در امال پکه بهه سهم جریهرة
هاینان در جنوب و به طرف مغرب به سوی کهوهههای
آسیای میانی کشیده اده بود .دیاری نقشهای بود که
مسیر حرک «یو» کبیر را نشان میداد و نهتنها همان
وسع را زیر پواش داا  ،بلکهه حتهی دقه آن در
نشههاندادن مسههیر رودهههای بههررگ و ههط سههاحلی از
لی طیهلی در امال ابهجریرة اهانتونگ و جریهرة
هاینان بیشتر بود .هیچیک از ایه نقشهههها تهایوان را
ماننهد سهایر نقشهه ههای
ِ
نشان نمیدهد .هر دو نقشهه
طینههی ،اههمال را در بهها رسهه کههردهانههد .از نهها ِ
جغرافیدانانی که ای نقشهها را سها تهانهد ذکهری بهه
میان نیامده اس (نظری.)44 :0828 ،

1-Chia-Tan
2-Le-Ching Fo
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در یونههان و رو « ،آناکسههیمانههدر »0بهها همکههاری«هکاتهایو  »2ترسههی نقشهههای از عهال را مبتنههیبههر
جغرافیای علمهی بنها نههاد .نقشهة او کهه ههاهراً روی
ورقه ای فلری از برن نقش اده ،قدیمیتری نقشههای
اس که نامش در تاریخ آمده اس  .ایه نقشهه اولهی
نقشة با مقیا اس که در آن یونان در وسط و سهایر
قسم های اروپا و آسیای انا ته اده نسب به یونان
در اطراف آن مشخا اده بود (فنی .)82 :0824 ،ایه
نقشه ،مدور و همة جوان آن را اقیانو فراگرفته بهود
(فنی.)45 :0824 ،



سویلی» در سدة پانرده میالدی در رس ایه نقشهه

اعتقاد بر ای بود که داوند زمی را به اکل منظمهی
لق کرده و قد را در وسط آن قهرار داده اسه  .در
ای نقشه جه اهر در بها قهرار دارد و جههان بهه
اکل ( Oنشانة  Orbisیا کره و معهرف صهفحة زمهی
اس ) و محصهور در اقیهانو رسه اهده و دریاههای
سرخ ،سیاه و مدیترانه در وسط آن به اهکل حهرف T
دیده می اود که د ل بر  Terrorumیا زمینه اسه ؛
رود نیل در سم راسه و رود دُن سهم طهی ایه
دریاها قرار دارند؛ آسیا در نیمةامالی و اروپا در پهایی
نیمةغربی و مقابل آفریقا قرار دارد (فنی.)24 :0824 ،

شکل  :7نقشۀ آناکسي ماندر
مأ ذHanks,2011 :

شکل  :5نقشۀ تي و او

در سدههای سو تا پانرده میالدی ،حاکمی مطلقکلیسا بر همة ائون زندگی در اروپها و امپراتهوری رو
موج اده بود تا نقشهههها متهأثر از عقایهد مسهیحی
دربارة جهان با مرکری بی المقد (اوراهلی ) تهیهه
اوند و اباه طنهدانی بها واقعیه ههای روی زمهی
ندااههته بااههند (میرحیههدر و حمیههدینیهها.)052 :0824 ،
یعنی در دوران قرون وسطی ،زمی بهصورت دیسهکی
مسطح ،فهرض مهیاهد و اوراهلی در مرکهر آن قهرار
داا  ،اعتقاد به مسطحبودن زمی در ای عصهر ،نهرد
دانشمندان اوج گرف و نقشهة معهروف جههان بههنها
«تینههو» رس ه اههد .بههه روای ه اسههقف «ایسههیدرو
1-Anaximander
2-Hecataeus

()https://www.princeton.edu( )T and O
8

 «بریان هارلی» میگوید کارتوگرافی همیشهه «عله ِااهرادهها» بوده اسه  .در دنیهای مسهلمانان ،لفها و
بعداً سالطی به حمای کردن از نقشههکشهی معهروف
بودند .همانگونه کهه امپراطهوریههای مغهول ،هنهد و
حاکمان طی ایه طنهی بودنهد« .در اروپهای مهدرن
اولیههه نیههر پاداههاهانِ مسههتبد بههه حمایهه ههود از
کههارتوگرافی بههها مههیدادنههد .از اوایههلِ قههرن هجههده ،
هناامی که مساحیهای توپوگرافیکِ ملهی آغهاز اهد،
بهطور فرایندهای دول  ،مسئولی ِ حمای مالی که بهه
نف سیاس ها و مناف ِ نخباان بود را برعهده گرفه »
(امیری و افضلی.)4 :0825 ،
3-Brian Harley
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کارتوگرافی از سوی کشورها برای مشروعی بخشیدن
به توسعهطلبیهای امپریالیستیاان نیر مورد استفاده
قرار گرفتهاس  .نقشهبهرداران همهراه نظامیهان بودنهد؛
بهطوریکه همهراه بها آنهان ،سراسهرِ کهرة زمهی را در
جستجوی بهدس آوردنِ دادههای مربهو بهه زمهی ،
پیمودند .هرطند که آن ها جرئیاتِ زمهی ههایی را کهه
نمایش میدادند ،نمیآوردند یا ااارة جرئهی بهه آنهها
دااتند؛ ولی نقشههای تهیهاده بهطور گسهتردهای در
تعیی حدودِ گستردة نفوذ سیاسیِ کشورها مثثر بهوده
و کههاربرد دااههتند .نمادهههای دینامیههک یهها مهمتههری
نمادهای متغیر ،دارای اهداف اصهی هسهتند؛ ماننهدِ
دوایرِ ه مرکر؛ مهتالً فلهشههای کشهیدهاهده بهرروی
نقشههههههای آلمههانی کههه نشههاندهنههدة فشههار و اجبههارِ
اسهههههتراتژی نیروهاسههه ه » (.)HenriKson,1994:6
متالهایی از ایه دسه در میهان کشهورها و در طهی
تاریخ بشر زیاد بوده اس که همة ای موارد به اههداف
سیاسی طراحان نقشه درراستای قدرت اقناعکننهدگی
نقشه اااره دارد و اغل مخاطبان دا لی و هارجی را
ازطریهق پیهها موجههود و نهفتههه در نقشههه تحه تههأثیر
روانانا تی قرار میدادند.
اهداف و اغراو سیاسي در کارتوگرافي سدههای
اخیر
یکی از قد های اولیة یک کشورِ استقاللیافته ایه
س ملهی را بهه طهاد رسهانده و از
اس کهه یهک اطله ِ
نشانهها در نقشه استفاده کند تا هویه ِ جدیهد کشهور
در ای نقشة جدید ابراز اده و غرور جدیدی از مکهان
منعکس اود؛ از طرف دیار تمرکر در نقشه مهیتوانهد
باعث اود تا یعف ،آسی پذیری و بیتباتی یک کشور،
از ای طریق برطرف اود؛ ازجمله کشهورهایی کهه در
سدههای ا یر اههداف و اغهراض سیاسهی بیشهتری در
کارتوگرافی دنبال کردند ،می توان بهه آمریکها ،آلمهان،

فرانسه  ،اوروی و ...اااره کرد که در ادامه به مهواردی
از اهداف آنها اااره میاود:
 قبل و هناا جنگ جهانی اول ،پادااهی آلمان غالباًود را از «اینلرسونگ» بیان داا و ای به ای
تر
دلیل بود که بهوسیلة قدرتهای پیشی محاصره اده
بود ،سعی داا تا آنها را از حرک بازدااته و آنهها
را ناامید کننهد؛ امها کشهتی جناهی آلمهان بههوسهیلة
بریتانیاییها نابود اد ،نسهل بعهد آلمهانی از موقعیه
جغرافیایی ویش و تبعیضات صورتگرفته علیه آن ها
همیشه نارایی بودند؛ به همی دلیل ،نیهروی جناهی
آلمان سعی کرد تا در حلقة قدرت اکاف ایجاد اود و
ای امر برروی بر ی از نقشهههایی کهه توسهط رایهش
سو به طاد رسیده وجود دارد که بیهانار اسهتفاده از
نقا یعف و تالش برای ایجاد اکاف و انفجهار اسه
(.)Henrikson, 1994: 7, 11

 زمانی که ایا تِ متحهده موقعیه وسهی تهری را دراقیانو آرا بهدس آورد ،پس از اینکه بر مکریک در
جنگ 0252-0254پیروز اد ،بهرای نخسهتی بهار در
مرکرِ نقشههای جهان قرار گرف  .هرطنهد فاکتورههای
دیاری مانندِ مرکریه ِ آمریکها ،هیهأتههای اکتشهافی
آمریکایی به رهبری «طارلر ویکنر »0در اقیهانو آرا ،
کشفِ طال در کالیفرنیا ،حف وحدت با پیروزیِ ایا ت
امالی در جنگ دا لهی در  0244و ریهد آمریکها از
روسههیه تأثیرگههذار بههر تغییههرات کههارتوگرافیکی بههود
(.)Henrikson,1994:7, 11

 پیروزی ایال متحده بر اسپانیا ،که مرکری آنها رادر نظ جهانی بهه دنبهال دااه  ،بهرروی نقشههههای
جهانی و تولیدی آمریکا متل نقشة جهانیِ مرکاتور کهه
در اطلس عمومی و جدیدِ «آگوس میشهل »2و سهایر
کارها نمایش یاف  ،کل طارطوب کرة زمهی در نقشهه
تغییر یاف » (.)Henrikson, 1994: 7, 11

1-Vikens
2-Michel
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از ویژگههیهههای قابههلِ مالحظههة جغرافیههایِ منطقههةآرژانتههی  ،اسههتفاده از تصههاویرِ کههارتوگرافیکی بههرای
قراردادن آرژانتی در دا ل ایه جههان وسهی اسه .
استفادة گستردة آرژانتینیهها از سیسهت ههای تصهویر
جهان با تمرکر برروی قط بها ههدف برجسهتهکهردن
اهمی آرژانتی در دفاع از نیمکهرة جنهوبی در مقابهل
مناب ِ کمونیستیِ تهدیهدآفری  ،ماننهد اتحهاد جمهاهیر
اوری بود (امیری و افضلی .)4 :0825 ،مهیتهوان گفه
فشارهای سیاسیِ حکومه هها در کشهور آرژانتهی بهر
مثسسههای کارتوگرافی در ای زمینه در طی دهههای
گذاته بیمانند بوده اس .
آفریقا ازجملهه مکهانههای جغرافیهایی ای اسه کههبیشتری تأثیر را از نا گذاریهایِ استعماری پذیرفتهه
اس  .با وجود آنکه بسیاری از انسهاناناسهان عقیهده
دارند نوعِ بشر از آفریقا و بهویژه ار آن قاره به سهایر
نقا جهان پخش اهده و فرهنهگههای اقهوا و ملهلِ
آفریقا در زمرة دیرپاتری دستاوردهای بشری در طهول
تاریخ بودهاس (حمیدینیا ومیرحیدر.)21 :0828،
«از قرن نوزده تا دس ِک جنگ جهانی دو  ،عقیدةدفاع از نیمکره ،ستون اصلی تفکهراتِ آمریکهاییهها در
صوص امنی ملی بود و ایه تها حهدودی نتیجههای
هوامندانه از تسلط تصویری بود که ایا ت متحهده را
در نیمکرة جدا نشان داده یها بهه عنهوان مرکهرِ جههان
درنظر گرفته اده کهه بههوسهیلة دو اقیهانو بهررگ،
محافظ مهی اهود .ایه منطهقِ کهارتوگرافیکی بهی
نیمکرة ارقی و دنیای جدید ،فاصله ایجاد کرده بهود و
از هرگونه تماسی جلوگیری میکهرد .هاور دور بهرای
اروپههاییههها ،همههان غههرب دور بههرروی نقشههههههای
آمریکاییها بود .تالشهایی درجه نتیکردن افکهار
عمومی آمریکایی ازطریهق سهعی در اثبهات گرافیکهی،
یعنی یکسری از نقشههای متحدالمرکر جایاری ای
مورد اد کهه ایهدة نیمکهرة غربهی ،سها تای اسه و
نیمکرهها میتوانند در ارتبا بها هه تعریهف اهوند و

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،25پاییز 7931



اامل اروپا و سایر قسم های کهرة زمهی اهوند کهه

البته ای نوع تالشها بی نتیجه بهود .از تجربهة جنهگ
جههههانی دو  ،تصهههویرِ جدیهههد و متفهههاوت ازنظهههر
کارتوگرافیکی از روابط بی المللِ ایا ت متحهده بهرای
آینده ایجاد اد .ای در واق  ،عقیدهای جدید از فضای
سا تای بهنا مدیترانة قطبی بود که ازنظر مکانی بهه
تما ِ شکیها ،دریاها و فضای جو اطراف مهدار قطه
بهطرف ارج و پیرامونِ آن بود .ای نقشهای بهود کهه
در نظهه جدیههد جهههانی از فضهها ،صههلح و دوسههتی و
بازرگانی ترسی اد.
سیاس ِ غرب به سرکردگی ایا ت متحده ،درراستایکنترل ایا ت متحده و تأثیرات آن بهرروی رو هها در
نقشهها نیر بازنمهایی یافتهه اسه  .در دسهامبرِ،0221
حهی ِ نشسه آمریکها-اههوروی در ماله « ،میخائیههل
گورباطف ،»0رهبر اوروی سابق ،نقشهای را بهه رنهگ
آبی و سفید به رئیسجمهورِ وق آمریکا یعنی «جورج
بوش »2پدر عریه کهرد کهه در ههاهر نشهان مهیداد،
ِ
اتحادِ جماهیرِ اوروی توسط پایااههای نظامیِ آمریکها
متل ناوگانهای هوایی در محاصره اس  .ای نقشه که
توسط «ماراال ا وسیف» تهیه اده بود بهر ایه امهر
تأکید میکرد که مشغلة ذهنیِ رهبران رو ای اس
که کشتیهای آمریکایی که مجهر به مواکهای کروز
هستند بههمراهِ زیردریاییهای جنای ،تهدیهدی بهرای
اوروی سابق هستند .برای لحظههای طبهقِ گراراهاتِ
موجود ،جورج بوش ،رئیسجمهور آمریکا حرفی بهرای
گفت نداا و گورباطف متذکر اد که بهنظر میآیهد
که اما هیچ جوابی ندارید؟! بوش در پاسخ گفه کهه
سرزمی های وسی ِ جماهیر اوروی بهرروی نقشهه بهه
اکلِ یک فضای وسی و الی بهه نمهایش در آمهده و
هیچ اثری از نیروهای عظهی نظهامیِ رو نیسه تها
نیروهای آمریکایی را ترسانده یا از عمهل بهاز دارد .وی
1-Gorbachev
2-Bush
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گف  :ااید اما ه از م می واهید که ای فضاهای
الی را پر کن ؟! مه از «سهیا» هواه واسه تها
نقشهای تهیه کند و نشهان دههد کهه اهما از دیهدِ مها
طاونه هسهتید؛ سهپس نقشهههها را مقایسهه کهرده و
واهی دید که کدامیک دقیقتر اس »
(.)Henrikson, 1994: 11,12

نقشه بهصهورت وسهی در جنهگههای روانهی مهورداستفاده قرار میگیرد .طی جنگهای سرد در دهههای
 0241و  ،0241ایهها ت متحههده و اههوروی سههابق از
نقشهها جه تأثیر بر مرد ود در ارتبها بها وجهودِ
طههراتِ قریهه الوقههوع بهههوسههیلة طههرف مقابههل بهها
جه گیری ای که از سم ِ اروپا یا قط امال ،تهدید
صورت نمیگرف استفاده کردنهد .نقشههههای ایها ت
متحده که مبتنیبر سدکردن و محاصرة اورویِ سابق
بود با هدفِ دف ِ طرات ،سا ته میاهدند .نقشهههها
همینههان نقههش مهمههی را در تههالش بههرای سهها و
اکلدادنِ افکار عمومی دربارة جریان سیاسی برعههده
واهند داا  .در جنگ ویتنها  ،پیمهانِ حفهر کانهال
پاناما ،بسهت تناهة تیهران توسهطِ مصهر ،جنهگههای
آزادسازی ملیگرایانه ،منازعة آرژانتی و ایلی بر سهرِ
کانالِ بیاهل و بسهیاری از جنهگهها و نبردههای مهه
دیار ،ه برروی زمی رخ داده و هه در نقشهه قابهل
مشاهده بوده اس » (.)Henrikson, 1994: 9,22
در فرانسه ،جغرافیدانان پیهرو د بهال در کمیتههایاامل دی مارتون ،دیر مارگری ،دی ماناون ،گهالیو
و طی برانچ همای بهعنوان اعضای سرویسجغرافیای
فرانسه همکاری کردنهد کهه بهرای راهنمهاییِ رهبهران
سیاسی فرانسهه دربهارة سهثا ت جغرافیهایی در طهول
کنفرانسهای صلح پاریس در  0202و ،0221بههویهژه
در ارتبهها بهها مرزهههای ایاله هههای جدیههد در اروپههای
مرکری -جنهوبی تأسهیس اهد .همهان افهراد توسهعة
جغرافیههای فرانسههوی را از سههالهههای جنههگ براسهها
ارزیهابی بهررگ در تجربههاهان در جنهگ جهههانی اول
اکل دادند .درحالیکهه انجمه ِ جغرافیهای سهلطنتی

بههعنههوان گهره اهههری عظهی در آراههیو امپراطههوری
انالستان عمل میکرد و روی تولیدِ نقشههها و توسهعة
طر ها برای پیشرویِ جنگ بهسهوی بعهدِ امپراطهوری
متمرکر بهود .انجمه جغرافیهایی پهاریس ،گهرهای در
آرایوِ ملی فرانسه اد ،یک مرکر محاسبة جغرافیهایی
و کارتوگرافیکی که اقتصاد و ایمانِ فرانسوی را تشکیل
مههیداد و رواههنفکران از دانشههااه سههوربون فرانسههه
مههیتوانسههتند بحههثهههای جغرافیههایی ،تههاریخی و
کههارتوگرافیکی را دربههارة حاکمی ه ِ فضههای ملههی اداره
کنند» (.)Heffernan, 2002: 219
اهداف و اغراو سیاسي در نقشههای ایران
در گذاته تهیة یک نقشه ممک بود سالها طهول
بکشد؛ اما امروزه نقشههای بسیار دقیهق و دیجیتهال را
میتوان تنهها در طنهد سهاع طراحهی کهرد .اصهال
وجهودیِ نقشههههای ترسهی اهده مهیبایسه بیههانارِ
واقعیاتِ کرة زمی بااد؛ ولی در طول تاریخ ،هر از گاه
آیینهای برای نمهایشِ تعصهبات ،انعکاسهات سیاسهی و
قدرت نمایی ه ادهاند؛ درواق  ،نقشهکشها ه مانندِ
یک نویسندة کتاب ،در برابرِ پولی کهه از دسهتوردهنده
دریاف میکند بهناطهار ،آمهال و واسهتهههای وی را
اجرا میکند تا به مذاقش هوش آمهده و مهورد اقبهال
قرار گیرد تا بهه اههداف مهدنظرش برسهد .نخسهتی و
بشر را بهه روایتهی ،ایرانیهانِ
قدیمیتری نقشة سا
اهههل بابههل سهها تند ،ولههی بعههد از آن بههرای سههالههها،
نقشههای سرزمی ِ پار را نقشه ناهارانی غیرایرانهی و
صوص هاً اروپاییههان کشههیدند .بههرای نمونههه بههابلیههها،
نقشه هایی از اهرهایشان ایجاد کردند و مانندِ تعدادی
از تمدن های نخستی  ،مشغول مطالعهة سهتارگان نیهر
ادند (.)Hanks,2011: 48
بابلیان پس از ترسی نقشة آسمان (نجو ) ،به ترسینقشة زمی پردا تند .کهه تهری نقشهة جغرافیهایی،
نقشه ای اس که کاهنان بابلی برای اهرها و راهنمای
امپراتوری بُخ نصهر ترسهی کردنهد .کسهانی کهه در
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ویرانه های گاسور واق در  821کیلومتری امال بابهل
مشغول کاوش بودند ،لوحی گلی بهدس آوردند که به
 .مربو می اد و در آن کوهها را با طو
0411
گرد ،آب هها را بها طهو مهوَرب و رود انهههها را بها
طو موازی نمایش دادهاند .بر ای اسها  ،نقشههای
از عال و با ط میخی ترسی کهرده بودنهد کهه در آن
بابل ،لودیهه و سهایر منهاطق اهنا تهاهده در دا هل
دایره ای که گرداگرد آن لی فهار قهرار دارد رسه
اده بود و بابل در مرکهر دایهره قهرار دااه  .یکهی از
تکنیکهایی که مهورد اسهتفادة قهدرتهها و بهازیاران
سیاسی مختلف بوده ،بحهث مرکریه یهک مکهان یها
کشور در نقشه و موقعی قرارگیهری آن اسه  .بعهدها
تما ملل باستان یعنی آاوریهها ،مصهریان ،یهودیهان
و ...همی فرض را دربارة زمی دااهتند (فنهی:0824 ،
 )24-24و ایه بههرای ایرانیههان ههالی از تبعههات نبههود؛
به عنهوان متهال ،در ایه سهالهها نها ِ لهی فهار ،
مویوعی اس که ذه عمو مرد در دو سهوی ایه
آبها به نقشههایی که از ای لهی کشهیده اهدند و
نقشِ قدرتها در طراحی نقشهها را بهه هود مشهغول
کرده اس  .یکی از افرادی که به ای مویوع پردا تهه
اس « ،سیرو عالیی» مثلفِ نقشههای عمومی ایران
اس  .وی روای میکند که ودش مشاهده کرده کهه
«اطلس تایمر» نقشهای را طراحی کرده اس بهه اسه ِ
« لی » و بدون ذکرِ قید آن یعنی (پار  ،پارسهی یها
فارسی) و آنان در پاسخ به سثالش دربارة طرایهی ایه
عمل ،عنوان کرده بودند که ای یک مسهئلة اقتصهادی
اس  .آنان توجیه کردهاند که به اطرِ فهروشِ زیهادی
که در ممالک عربی داری و در مقابل در ایران به ایه
موفقی اقتصادی دس پیدا نمیکنی  ،ملر و مجبهور
به کاربرد « لی » به جهای « لهی فهار » هسهتی .
طراکه در غیر ایه صهورت ،فهروش اجنها  ،فعالیه ِ
اقتصادی و سوددهی با اکس مواجه واهد اد و بها
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عل به اینکه نا قانونی و بههحهق آن « لهی فهار »

اس  ،از کاربرد « لی عربی» امتنهاع کهرده و عنهوان
« لی » را بهکار بردی  .درحالیکه نا لی فار در
بسههیاری از متههون فارسههی و عربههی در قههرون قبلههی و
برروی نقشه ها وجود دااته اس ؛ برای متال« ،در یک
پژوهش از پنجاه اثر پیش یافته ،بیش از طهارصهد بهار
بهههترتی ه در قال ه هههای «بحههر فههار » ( 854بههار)،
«البحرالفارسههی» ( 02بههار) ،و « لههی فههار » () 01
بهکار رفته اس  .گسترة تاریخی آثار با از قهرن سهو
تا سیرده هجری؛ یعنی نردیک به ده قرن اس و نا
لی فار دردانشنامهها ،کت تفسیر ،حدیث ،لغ ،
اعر ،فرهنگاناسی ،هیهأت ،تهاریخ و جغرافیها آمهده
اس  .رواج نا دریای فار در میهان جغرافیهدانان بهه
حدی اس که یاقوت حموی در هش قرن پهیش ،در
فرهنگنامة بررگ هود ،معجه البلهدان مهد لی را بها
عنوان «بحر فار » و نیهر در آثهار جغرافیهایی مهمهی
همیون مسالکالممالک اصطخری ( 8و ،)5المسالک
و الممالک اب حوقل (  )5و نخبه الدهر دمشهقی (
 2و  ،)2فصلی با عنوان صریح «بحهر فهار » بهه ایه
دریا ا تصاص داده اده اس  .ای مه نشان میدههد
لی فار بهعنوان حقیقتی مسهل و غیرقابهل انکهار
در میان آثار جغرافیایی ،جایااه اایستة ود را دااته
اس ه » (اب ه الرسههول و محمههدی فشههارکی.)81 :0824 ،
همینی در یک پژوهش دیار در میهان آثهار و متهون
فارسی ،عربی و تی  ،نتای جاله تهوجهی بهه اهر
جدول زیر بهدس آمهده اسه  .نتهای جهدول نشهان
میدهد که درصد بیشهتر منهاب از نها لهی فهار
بهجای لی یا لی عربی برروی مناب فارسی ،عربی
و تی حکای میکند و نا جعلی لی عربی صهرفاً
در سالهای ا یر و در محافل عربی و غربی رواج یافته
اس و بیانکنندة اهداف سیاسهی و منهاف ملهی ایه
کشورها در صوص طراحی نقشهها اس :
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جدول  :7بهکارگیری نام خلیجفارس در نقشهها و اطلسها
براساس زبانهای مختلف؟
نا درج اده

نقشه

لی فار

888

اطلس

5298

55

2498

الخلی فارسی

4

192

2

090

دریای بواهر

01

094

0

194

Persian Gulf

058

2092

48

8194

پرای گلف– لی فار

52

292

5

298

Golfe persique

41

295

20

0290

زبان آلمانی Persischer Golf

08

092

04

294

زبان روسی

2

198

02

492

ایتالیایی Golfo Persico

4

192

8

092

پرسیکو
persicus
سایر نا ها

Sinus

02

294

0

194

20

890

02

0198

نا نامشخا

24

892

1

191

جم

424

011

025

011

سینو

مأ ذ :اب الرسول و محمدی فشارکی0824،

در سالهای ا یر مصرانه و مجدانه کواش اده اس
تا نا لی فار به « لی عربی یا لی » تبدیل
اود و مناف ملی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنای

طندهرار سالة ایران در لی فار و دریای عمان در
طر نابودی قرار گیرد .ای رویه در رفتار دولتهای
عربی برای سعی در تغییر نا واقعی لی فار که
طهارهرار سال اس به ای اس وانده میاود ،اثر
نامطلوبی در ایران دااته اس  .لی فار دطار
جعل و تحریف اده و با تبلیغات دروغی همراه اده،
بهطوریکه مل ها را در مقابل یکدیار قرار داده اس
(میرحسینی و همکاران .)24 : 0825 ،به ای ترتی از
یک طرف بازیاران و قدرتها در مواردی همانند تغییر
نا لی فار بر نقشهها برای دردس گرفت ِ افسار
اقتصادی و بازار و ازطرفی با نوات ِ طومارهای
اعترایی ،تصمی میگیرند نظرات ود را اِعمال کنند
و آنیه روی نقشه نواته میاود را تعیی کنند یا
بهتر اس باویی تغییر دهند؛ البته سابقة دنبالکردنِ
اغراض و اهداف سیاسی ازطریق طراحی نقشه به
یلی پیشتر از آنیه که بازار و افکار عمومی
تعیی کنندة آن بااد ،برمیگردد.

شکل  :9یکي از نقشههای قدیمي خلیج فارس

() https://www.seratnews.ir

متال دیار مربو بهه سهال 0222مهیالدی اسه ،
یعنی درحالی که دول صفوی دراثر حملة افغانهها از
ه پاایده بود ،تر های عتمانی بخشههایی از غهرب
ایران از قفقاز و آذربایجهان تها لرسهتان و کردسهتان و
وزستان را ااهغال کردنهد و تها گواهة اهمالغربهی

« لی فار » پیش آمدند؛ در ای موق می واستند
سندی را برای ای کار بهوجود بیاورند ،نقشة هُمََه را
از ایران کهه طنهد سهال قبهل از آن تهیهه اهده بهود،
گرفتند و کپی کردند و بعد یک ط جدیدی را در آن
نقشه رس کردند که ای ط قسمتی از قفقهاز ،همهة
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ای نقا را دربر میگرف و غرب آن جرو امپراطهوری
عتمانی میاد و روی ای هط جدیهد نواه « :مهرز
جدید ایهران و عتمهانی» و ایه را بهه طهاد رسهاند و
نسخهای از آن را ه برای غهرب فرسهتاد .نمونههههای
نفوذ افکار سیاسی در طراحهی نقشهههها در دنیها زیهاد
اس .
در جنگ جههانی دو نقشههههایی را تهیهه و منتشهرکردند که نشان مهیداد ایهران در کمهی آلمهانِ نهازی
اس ؛ اما مطلقاً اینینی نبود و ایران بیطرفهی کامهل
ود را اعال کرده بود و ای مویه بهیطرفانهه را تها
آ هههری لحظهههه هه ه رعایه ه کهههرد؛ ولهههی طهههون
ااغالکنندگانِ ایران ،اهداف دیاری دااهتند و ههدف
اصلیاان کمکرسهانی و پشهتیبانی اهوروی ازطریهق
ایران بود ،بهدنبال بهانه بودند که ای را ثابه کننهد و
هنوز ه بر ایه اعتقادنهد کهه ایهران در آن زمهان بهه
طرف آلمان نازی در حرک بودند (مجتهدزاده.)0820 ،
یکی از داستانهای جال توجه در تاریخِ نقشهناهاریایران ،مجاد ت بر سر اهکل و ویهعی ِ حقهوقی مهرز
امالی ایران ،یعنی دریای رر اس  .بطلمیو بر ای
تصور بود که دریای هرر بههصهورت بیضهی وابیهده
اس  .تا اینکه در زمان پتر کبیر در حدودِ سهال 0221
میالدی دریای رر را مسهاحی کردنهد و براسها آن



مساحی ،نقشة جدید دریهای هرر را ترسهی کردنهد؛

البته متوجه ادند که ارتفاع ای دریاطه یلی بیشهتر
از عرض آن اس  .به ای ترتی دریایی کهه بهه اهکل
مساوی بی ایران و اوروی تقسهی اهده بهود ،امهروز
مویوع گفتاهوی داِِ همسهایاان اسه و نقشههههای
دقیههق امههروزی ،عامههل تعیههی کننههدهای در مههذاکرات
هسههتند« .دریههایی کههه حههداقل سهههطهههار آن درون
سرزمی های اوروی اس را بهطور به اهکل مسهاوی
تقسی کنند؟! طنهی طیهری مطلقهاً عملهی نیسه و
نقشههه فریههاد تمسههخر مههیزنههد ،امهها در مههواردی کههه
قدرتهای سیاسی یا اقتصادی اگر تهوانش را دااهتند،
دستکاریهای زیادی را حتهی در نقشهههها کردنهد تها
جایااه وداان را تقوی کنند» (مجتهد زاده.)0820،
زمانی که اسپانیا و پرتغال ،دو قدرت جهانیِاستعمارگری بودند ،نقشهای درس کردند و کرة زمی
وداان با یک ط ،تقسی کردند .مشابه
را بی
همی کار را دو قدرت استعماری انالستان و روسیه با
ایران کردند .درس زمانی که ایران بهعنوان یک بازارِ
اقتصادی در حال کشفادن بود .طنانیه بخشِ
وسیعی از جنوب ایران را منطقة نفوذ انالستان عنوان
کردند.

شکل  :2ایران؛ قدیميتری کشور دنیا

()https:// iranatlas.info/parseh
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در قرن نورده ا تالفی بی ایران و انالسهتان واقهاده بود و مهی واسهتند قسهم ِ کابلسهتان ،ههرات و
قندهار را بها یکهدیار ادغها کننهد و جمه ایه هها را
افغانستان بنامند .در آن زمان هرات جرو ایهران بهود و
محمدااه که در آن زمان حکوم مهیکهرد ،مقاومه
کرده و تسلی نمیاد .انالیسیها بهرای اینکهه وی را
وادار به تسلی کنند ،حملهای نظامی به بواههر انجها
دادند و آنجا را به تسخیر ود در آوردند .اقدا دیاری
که در ای راستا صورت گرف تکیه به نقشه بود .آنهان
بلوطستانِ ایران و بلوطستانِ هندوستان (انالستان آن
موق ) را در نقشه ای بهصورت یهک مملکه ِ واحهد در
نقشه نشان دادند و زُعَمای ایران از ای جریان و وجودِ
طنی نقشه هایی اطالعی ندااتند .ای نقشهها از سال
 0281به بازار آمد و همهجا منتشر اد و نشان میداد
که حد ارقی ایران را بهطرف غرب آورده و به نردیکی
جاسک و بندرعبا رساندهاند و بلوطستان ایران را بها
بلوطستانِ انالستان یکی کرده و بهصورت یهک کشهورِ
مستقل بهنا «بلوطستان» نشان داده اس .
 پهههس از رویکهههار آمهههدنِ کلینتهههون بههههعنهههوانرئیسجمهور ،او به اعضهای اهورای مشهاورانِ امنیتهی
ود دستور داد که در تعیی ِ دکتری های اسهتراتژیکِ
آمریکا ،اورمیانه را در تقهد ِ اول بررسهی کننهد و در
اورمیانه ،وی ایران را روا کنند .در قرن بیسه و
یک ه  ،صههحنة اصههلی بههازیاران «اوراسههیا» اس ه و در
اوراسیا ،آسهیا و در آسهیا ،اورمیانهه و در اورمیانهه،

ایران ،ایران از اهمی ِ ویژهای بر وردار اس  .ایهران از
اسهتراتژی
ِ
آغازِ دهة پنجاه ،عمهالً در طهارطوبِ محهورِ
غرب قرار گرف  ،یعنی نخستی موی ِ دفاع غهرب بها
ارتفاعاتِ امالی ایران منطبق اد»
(عرتی.)012-012 :0820 ،
اغراو سیاسي هدفمند در طراحي نقشههای
قومیتِ ایران
د ال ِ اهداف و اغراضِ سیاسی در طراحی نقشههای
قومی ایران نیر به ویو  ،مشهود اس  .در ایران اقهوا
مختلف و متنوعی با گویشها ،فرهنگ و آداب و سهن
مخصوص زندگی میکنند؛ تاجاییکه ای پراکنهدگی و
تنوع ،نهتنها از یک استان بهه اسهتانِ دیاهر بهه لحها
تقسیمات جغرافیهایی ،بلکهه در دا هل مرزههای یهک
استان ه مشاهده میاود .ای دستکاریِ آگاهانهه در
ترسی نقشه و بههویهژه ،مرکهر-پیرامهونیکهردنِ آن از
نقایصی اس که جنبه و رنگ و بوی سیاسی بهه هود
گرفتهههه و بهههه همهههی دلیهههل حساسهههی ِ قهههومی را
برمیانایراند و بُُعدِ امنیتی پیدا میکند.
ود یکی از مباحث و مفاهی ِ کلیدی در
قومی
جغرافیای سیاسی اس و به یک مویوعِ مه در علو
اجتماعی و سیاسی ،تبدیل گشته اس  .عاملِ قومی
به وبی در نقشههای جغرافیایی بازتاب یافته اس و
عالوهبر تأثیر در هوی بخشی ،اغراض سیاسی در
ترسی ِ آنها را به وبی نمایان میکند.
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شکل  :2پراکنش فضایي اقوام در ایران
() https://iusnews.ir

«بهعنوان نمونه ،در استان کرمانشاه که یک منطقة
محسوب میاود و درصدِ بیشترِ
کردنشی
اهرستانهای ای استان کرد هستند و فار  ،لر و
عرب در اقلی هستند؛ ولی در نقشه ،عامداً و از روی
غرض ،ای طراحان نقشهاند که فار را قو غال
معرفی میکنند .نمونة عینیِ دیار در ای رابطه به
آذربایجان غربی برمیگردد که در حال معمول

میتوان گف که جمعی ِ قو ِ تر و کرد بهصورتِ
مساوی اس ؛ اما در ابه نقشهها ،قو تر دارای
اکتری نشان داده اده اس  .در استانهای دیار
کشور ه وی به همی منوال اس و نقایصی در
نقشهها دیده میاود که مغریانه و درراستای اهداف
سیاسی برای بهحاایهکشیدنِ اقوا ِ اصی اس »
(میرحیدر و همکاران .)02-08 :0822 ،

شکل  .9توزیع فضایي قومیتهای ایران

()http://www.mapsofworld.com

رویکردی انتقادی به اهداف و اغراض سیاسی در فرایند طراحی ...

تجزیه و تحلیل
از مجموعه بحثهای فو مهیتهوان زنجیهرهای از
د یل را همانند یهک سهناریو در طراحهی ،ترسهی و
تولید نقشهها تنظی کهرد؛ بهرای اسها و براسها
رویکرد علّی میتوان نتای زیر را بیان کرد:
 .0نقشه ابرار اصلی جغرافیاس و تحلیهل جغرافیهایی
زمانی که با نقشههها مهری اهود بهه فهه و در
بهتری از واقعی ها کمک میکند.
 .2نقشه عاری از هرگونه ااتباه و گناه نیسه ؛ یعنهی
اهداف ،اغهراض ،سیاسه هها ،منهاف و ...قطعهاً در
نقشهها موجود اس و ای ود به انحراف ،تغییر و
دستکاری و جدایی از واقعیات منجر میاود.
 .8طیههف وسههیعی از بههازیاران سیاسههی ،اقتصههادی و
اجتماعی در طراحی و تولید نقشه دس به کارنهد
کهه اهامل ،فههرد ،گهروه ،حکومه  ،طبقهة حههاک ،
ارک ها و کمپانیهها و ...مهیاهود .ابرارههایی در
ا تیار ای بازیاران هس که با بازی بها هریهک از
ای مهرهها اهداف ،اغراض و مناف آنهها تهأمی و
انحراف از واقعی صهورت مهیگیهرد؛ ایه ابرارهها
اامل نمادها ،راهنمها ،رنهگ ،نواهتار ،سهکوت در
نقشه و ...اس .
 .5مجموعه اغراض و اهداف سیاسی اهامل سیاسهی،
اقتصادی ،سرزمینی ،قومی ،کس قدرت و منهاف ،
تبلیغاتی ،روانانا تی ،اجتماعی و ...اس .
نتیجه
عمده نتیجهای که از ناارشِ مقالة حایر مهیتهوان
بهدس آورد آن اس که همة نقشهههها بهرای ههدفِ
غایی و راستی ِ ود یعنی دادنِ آگاهی به مخاطبان و
عالقهههمنههدانِ نقشههه و نقشههه ههوانی نبههوده اسهه .
همانگونه که از عنوان مقاله در مییابی کهه عهواملی
طهههون قهههدرتِ حهههاک  ،سیاسهه ِ دولهه مهههردان و
سیاس مداران در عدولِ نقشه از رسال ِ ود موجه
اده که نقشه تح تأثیرِ عوامهلِ مهذکور ،دسهتخوشِ
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دگرگونیهایی اود تا با اهداف دستوردهندگانِ تهیهه
و ترسی نقشه و طهبسا با آمال و آرزوهای یک کشور
همسو و همساز اود.
بهنظر میتوان ادعا کهرد کهه دورنمهایِ اههداف و
اغ هراضسیاس هیِ سیاس ه مههداران بهها دااههت ِ قههدرتِ
حاکمی آنها بهرای دسهتیابی بهه ممالهک و توسهعة
سهرزمینیِ ههود بهههمتابهة بههرانایخت ِ حههس غههرور و
جهانههداریِ مردمههان سههرزمی ِ ههویش و نازیههدن بههه
اصال و وط مادری بوده اس .
درراستای گفتة مذکور و اثباتِ ادعای ود باید به
واستة بهحق دول و مرد ایران مبنیبر تأکیهد بهه
نامیدن و مورد طاب قراردادنِ آبهایِ در همسایایِ
بر ی از کشورهای همسهایه بههنها « لهی فهار »
اسهه کههه همههواره محههل بحههث و جههدالِ ایههران و
کشورهای عربیِ حوزة لی فار بهه هاطر نها آن
بوده اس و جنبة سیاسی دااته اس  .همانگونه که
میدانی نا ِ لی فار دربردارندة یک حس عاطفی
و میه دوستانه اس که واننده با مشاهدة ای نا و
پهنة گسترده و عظی آن برروی نقشه ،به ایرانیبودنِ
ود میبالد .همة ای ها عواملِ روانانا تی در نقشه
اس که توسطِ عوامهل سیاسهی و قهدرتی در جامعهه
بهوجود آمده که بههیچوجه قائل به انکار آن و پا پس
کشیدن از حق سرزمینیِ ود نیستند.
عامل سیاس  ،قدرت و اغراضِ سیاسی در طراحی
نقشهها همواره محل بحث بوده اس  .تا آنجهایی کهه
به اذهانِ عمومی ه سرای کرده اس و نقل محافلِ
عا گشته اس ؛ بهرای متهال ،زمهانی کهه آمریکها بهر
مکریک پیهروز اهده و بهرای نخسهتی بهار در مرکهرِ
نقشههای جهان قرار گرف یا فلشهای کشهیدهاهده
برروی نقشههای آلمانی که نشاندهندة فشار و اجبهار
و استراتژیِ نیروهاس  .در یکی از نمونههای روز هه
میتوان به ماجرای لی فار در نقشهها اااره کرد
که ذه دول مردان و مرد در دو سوی آبهای ای
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لی را درگیر کرده اسه  .بههصهورت اجمهالی بایهد
اطر نشان کرد که اغل ِ نقشههایی کهه بها سهفارشِ
حکوم ها اکل میگیرد ،با هدفِ نشاندادن امهوری
غیرواقعی (بر استه از عواملِ قدرت و سیاس ) اس .
در پایان برای یادآوری و تأکید ،به یک نمونهة وطنهی
یعنی مبحثِ نقشههای قومی ااهاره مهیکنهی کهه
برآورد ما از مطال مهذکور در مطهاویِ مهت هه بهر
اعتقاد بر ی محققان مبنیبر تبعیضِ نژادی و قهومی
در طراحی نقشههای ایران ،صحه میگذارد.
منابع
 اب ه الرسههول ،محمدریهها؛ محس ه محمههدی فشههارکی( .)0824نا

لی فار

در بیش از هفتاد مهت عربهی

نویافته ،مجله علمی -پژوهشی دانشکدة ادبیات و علو
انسانی دانشااه اصفهان .دورة دو  .امارة طهل و نه .
 ابوالحمههد ،عبدالحمیههد ( .)0821مبههانی سیاسههی،انتشارات توسی.
 امیری ،علی؛ رسول افضلی ( .)0825فه ِ نقشة سیاسیاز منظرِ قدرت /دانش؛ با تأکید بهر آرای میشهل فوکهو،
پژوهشهای جغرافیای انسانی .دورة .54
 جداریعیویی ،جمشید ( .)0822اصهول کهارتوگرافی،انتشارات دانشااه پیا نور.
 حاف نیها ،محمهد ریها ( 0828ب) .اصهول و مفهاهیژئوپلیتیک ،طاد طهار  .مشهد .نشر پاپلی.
 حاف نیا ،محمد ریا ( .)0822جغرافیای سیاسی ایران،طاد دو  .تهران .انتشارات سم .



 عال  ،عبهدالرحم ( .)0824بنیادههای عله سیاسه ،نشر نی.
 عسههکری ،سهههراب؛ محمههدرئوف حیههدریفههر؛ پرویههرسلیمانیمقد (.)0825سیاس و فضا،انتشارات پیا نور.
 عرتی ،عرتاهلل ( .)0820تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایهران وعرا  ،طاد اول .تهران .مرکر طهاد و انتشهارات وزارت
امور ارجه.
 فنی ،زهره ( .)0824مقدمهای بر تهاریخ عله جغرافیها،مشهد ،انتشارات آستان قد

ریوی.

 گنجههی ،محمدحسهه ( .)0821جغرافیهها در ایههران ،ازدارلفنون تا انقهالب اسهالمی ایهران .انتشهارات آسهتان
قد

ریوی.

 مجتههههدزاده ،پیهههروز ( .)0820فلسهههفه و کهههارکردژئوپلیتیک ،طاد اول .تهران .انتشارات سم .
 مههویر ،رییههارد ( .)0822درآمههدی نههو بههر جغرافیههایسیاسههی ،ترجمههة دره میرحیههدر .انتشههارات سههازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح.
 میرحسههینی ،زهههره؛ زهههرا ابههاذری؛ صههفورا محرابههی( .)0825مطالعة هوی نا

لهی فهار

در نقشهههها و

اطلسهای موجود در سازمان اسهناد و کتابخانهة ملهی
جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور ارجه ،فصهلنامة
مطالعات فرهنای و سیاسی لی فار  .امارة .4
 میههرحیههدر ،دره؛ بهههادر غالمههی؛ فاطمههه میراحمههدی( .)0822تحلیلِ انتقادی نقشهههای قومیه در ایهران،
فصلنامة ژئوپلیتیک .سال نه  .امارة سو  .پاییر.

ِ
گهذاری
 -حمیدینیها ،حسهی ( .)0828اسهتعمار و نها

 -میرحیدر ،دره؛ حسی حمیدینیا( .)0824کالبداکافی

جغرافیههایی ،طههاد اول .سههازمان انتشههارات پژوهشههااهِ

نقشه و نقهش آن در اِعمهال قهدرت و القهای سیاسه ،

فرهنگ و اندیشة اسالمی.

فصلنامة سیاس  .مجلة دانشکدة حقو و علو سیاسی.

 اههکویی ،حسههی ( .)0828فلسههفة جغرافیهها ،طههاددوازده  .انتشارات گیتااناسی.

دورة  .51امارة  .0صفحات .242-808
 نظری ،علیاصغر ( .)0828تاریخ عل جغرافیا ،انتشاراتدانشااه تهران.
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Introduction
Geography is the knowledge of environmental studies and the study of various types of human
relationships in their surroundings. And the map is the most important tool in knowing this science
and the best way to display it's information and science (Ganji, 2001: 435). The maps have had a
significant contribution to the transfer and induction of the demands and policies of the interests and
influencing and beneficent and interested powers and has always been effective tools and implement
in gaining political power, the main reason for this claim is the coming into existence of various
governments throughout history. These powers and governments, according to their intentions and
political will, have designed and developed a variety of maps. In some of these maps, the map
designers themselves have acknowledged that they were pursuing specific goals or in some of them,
more than others, they were more capable of exercising power and inducing politics. Designer and
map designer choices have had a significant impact on the creation, information and detail of the
maps.
The maps, as usual, should reflect the natural and human data as well as the findings of the
cartographers on the effects and phenomena on earth; but in reality, they are not, and in some cases,
accompanied by these facts, goals and objectives of political, military and … following.
The inseparability of the map of human life, as well as the widespread use, has made the many
hidden and hidden angles less worthy of consideration. In Iran, with a quick look at this find that
tribal bias and ethnicity are evident in the design of the maps, and the intentions of the plan have, in a
more orchestrated way, been indicative of the superiority and majority of a nation on the land of Iran.
In the case of the Iranian Persian Gulf, this is a transnational issue. The controversy over its political
motives has always been at the forefront of news and political tensions between Iran and the Persian
Gulf States. Although the maps were simple and simple from the beginning, and they were primarily
aimed at guiding and displaying the effects of the earth, and in general generally useful and used by
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the public, but over time, various types of maps were drawn that the greed for the wealth of
cartography ethnic bias, political reflection and power of the powerful with their political goal and
political pre requites are evident. This research seeks to answer the following questions:
1- What is the reason for significant and discernable differences in the maps?
2- How can political goals and goals in maps be able to bring specific meanings to the minds of the
audience?
Methods and Materials
The research methodology in this article is descriptive and analytical and its data collection has been
done through books and articles available. Regarding the subject of the research, a critical approach
to political goals and objectives in the design process of the map, there are few resources in this
regard .
Results and Discussions
Cartography as a science of mapping has always been the focus of attention of power and politicians
throughout history. Old civilizations and ancient rulers in some cases recognized the importance and
position of the map in their national interest, Indian cartography also influenced Tibetan cartography
and the Islamic world, and in turn was influenced by British cartographers. (Gole, 1990: 99-105). In
India and in the ninth century, the Islamic geographers corrected Ptolemy's work and improved the
Indian Ocean position in the form of an open water mass, rather than a closed sea that had already
been shown by Ptolemy (Schwartzberg, 2008: 33). In Greece and Rome, Anaxi Mender, in
collaboration with Hecateais, built a map of the universe based on scientific geography.This map is
the first map of a scale in which Greece was identified in the middle and other parts of Europe and
Asia-Pacific in relation to Greece around it (Fani, 2006: 37). In the third to fifteenth centuries, the
absolute authority of the Church on all aspects of life in Europe and the Roman Empire had made
maps drawn from Christian beliefs about the world centered on Jerusalem (Jerusalem) and had little
resemblance and similarity to realities of Earth. (Mirahidar and Hamidinia, 2007: 149). As Brian
Harley says, cartography has always been “the science of the princes”. In the Muslim world, Caliphs
and later Sultans were known and famous for the sake of the protecting of the mapping and map
design policies. (Amiri and Afzali, 2015: 6).
The map is widely used in psychological warfare too. During the cold war in the 1950s and 1960s,
the United States and the former Soviet Union used maps to influence their people in the face and
terms of imminent dangers from the opposite side by orientation from Europe or the Arctic, threats
did not take place. US maps based on the blockade and siege of the former Soviet Union were
designed to eliminate the dangers. Maps continue to play an important role in trying to build and
shape public opinion about the political process. In the Vietnam War, the Treaty of the Panama
Channel, the closure and blockade of the Straits of Tiran by Egypt, the nationalist liberation wars,
the Argentinean and Chilean conflicts over the Beagle Channel, and many other important wars and
battles which occurred on the ground, it was visible on the map (Henrikson, 1994: 9.2).
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Conclusions
All maps have not been mapped and designed for the ultimate and true purpose i.e. the providing of
information and data to the audiences and visitors. As we can see from the title of the article, factors
such as ruling power, policy of statesmen and politicians in the direction of the map devation from
their mission have caused the map affected by the abovementioned factors to undergo
transformations in order to prepare and map the objectives of the orders and, possibly, Come along
with the aspirations of a country. It could be argued that the prospect of politicians' political
intentions and goals by having their sovereignty to achieve their countries and their territorial
development has been a source of a sense of pride and joyfulness of the peoples of their homeland,
and of undermining motherhood and homeland. In line with the abovementioned statement and
claiming its claim, it should be demanded by the right of the Iranian government and people to
emphasize the naming and addressing of waters in neighboring countries called the Persian Gulf
which has always been the focus of the debate between Iran and the Arab states of the Persian Gulf
region due to its name and political aspect. As you know, the name of the Persian Gulf includes an
emotional and patriotic sense and emotion that the reader appreciates with his name and its vast and
massive map on the map. All of these are psychological factors in the map, created by political and
power factors in society that do not in any way consider denying it and depriving it of their territorial
right.
Keywords: Cartography, Map Making Projection, Power, Political prerogatives.
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