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مقدمه

گروه متخصصان نامهای جغرافیایی س��ازمان ملل متش��كل از كارشناس��ان كشورهاي عضو
این س��ازمان ،جهت گردآوري ،ذخيرهس��ازي و مديريت نامهاي جغرافیایی ملي ،کشورها را
ترغیبکرده و ساز و كارهايي در زمینة اشاعة اصو ل و سياستهای استانداردسازی نامها ارائه
مینماید .گروه متخصصان همچنین راه حلهایی را جهت رفع مشكالت حاصل از پراکندگی
در نامهاي جغرافيايي پيشنهادميكند.
به دلیل تنوع و تعدد مباحث مرتبط با استانداردس��ازی نامهاي جغرافيايي که در كش��ورهاي
مختلف مطرح است ،گروه متخصصان متناسب با موضوعها ،كارگروههاي متعددي را تشكيل
دادهاند .عنوان برخي از گروههای كاري عبارتنداز:
 -1گروه كاري نام كشورها
 -2گروه كاري دادههاي توپونيمي و فرهنگهای جغرافیایی
 -3گروه كاري اصطالحشناسي نامهاي جغرافيايي
 -4گروه كاري تبليغات و سرمايهگذاري
 -5گروه كاري سامانههاي التیننویسی ()Romanization Systems
 -6گروه كاري دورههاي آموزش توپونيمي
 -7گروه كاري ارزيابي و اجرا
 -8گروه كاري نامهای خارجی ()Exonyms
 -9گروه كاري گس��ترش ثبت و اس��تفادة نامه��ای جغرافیایی در زبانه��اي بومی ،اقلیتی و
منطقهای

در مراسم افتتاحيه عالوه بر پروفسور پيتر ژوردن مسئول هماهنگي
گ��روه كاري نامهاي خارج��ي و دكتر پيتر پال مس��ئول هماهنگي
كارگروه س��امانههاي التيننويسي ،يكي از استادان مرکز تحقیقاتی
جغرافيايي دانش��گاه گدانس��ك دربارة ويژگيه��اي جغرافيايي و
در همين راس��تا ،دوازدهمين نشس��ت كارگ��روه نامهاي خارجي تاريخي منطقه گدانسك و كاشوب سخنرانيكرد.
همزمان با نشس��ت كارگروه س��امانههاي التيننويس��ي ،در ش��هر
گدانسك برگزار شد .علت انتخاب اين شهر بهعنوان محل برگزاري نشست گروه كاري نامهاي خارجي
نشستها ،وجود منطقه دو زبانة كاشوبيها بوده است .شايان ذكر در دو روز اول اين نشست ،مقالههایی در ارتباط با موضوع نامهاي
است ،كاش��وبها 3گروهي از نژاد اس�لاو غربي در شمال مركزي خارجي ارائهش��د .برخي از اين مقالهها به چگونگي ایجاد و س��ير
كشور لهستان هستند.
تحول نامهاي خارجي در كشورهاي مختلف اختصاص داشت .در
ديگر مقالهها به تعريفها و مفهومهای مربوط به اصطالحشناس��ي
دربارة نشست لهستان
«ن��ام خارجي» ،معيارها و ضابطههای اس��تفاده از نامهاي خارجي،
آمادهس��ازي و س��ازماندهي موضوعه��ا و محوره��اي مرتب��ط با گرايشها و روندهاي بهكارگيري نامهاي خارجي و نيز به جنبههاي
فعالي��ت كارگروهه��ا ،جهت ط��رح و بررس��ي در دهمين همایش علمي كارب��رد نامهاي خارجي در م��ورد عارضههای فراحاكميتي
استانداردس��ازي نامهاي حغرافيايي س��ازمان ملل ،هدف عمده اين اشارهشد.
نشس��تها بود .لذا طي نشس��تهاي فش��رده ،در ارتباط با دستور در اي��ن نشس��تها ،تعريفه��ا و طبقهبنديهاي��ي ب��راي نامهاي
كار پيشنهادي گروههاي كاري براي همایشهای آتي سازمان ملل ،داخلي و نامه��اي خارجي مبتني بر ديدگاههاي جامعهشناس��انه و
بحث و تبادل نظر بهعمل آمد.
زبانشناس��انه پيشنهاد ش��د كه از آنجمله ميتوان به تعريف ارائه
در اين نشستها ،كارشناساني از كشورهاي مختلف ازجمله آلمان ،ش��ده از س��وي پروفس��ور پيتر ژوردن از اطريش اش��ارهكرد .وي
انگلس��تان ،اطريش ،لهس��تان ،نيوزيلند ،كانادا ،اس��پانيا ،بالروس ،در تعريفهای خود عبارت «نامهاي اس��تفادهش��ده توس��ط گروه
مجارستان ،لتوني ،استوني و كره جنوبي حضور داشتند .از جمهوري اجتماعي( »)communityرا بهجاي «نامهاي مورد اس��تفاده در
اس�لامي ايران ،آقای غالمرضا کریمزاده و آقاي خليل جمش��يدي زب��ان رايج يك منطقه» بهكار برد .وي در طبقهبندي نامهاي داخلي
بهعنوان اعضاي كميته تخصصي نامنگاري و يكسانس��ازي نامهاي و خارج��ي ،اش��ارهكرد كه نامه��اي خارجي با مقول��ه روابط بين
جغرافيايي ايران ،در نشستهاي مذكور شركت کردند.
گروهه��اي اجتماعي و نامهاي داخلي ب��ا موضوع مالكيت ارتباطي
در مراس��م افتتاحيه اين نشس��ت خانم هلن كرفوت بهعنوان رئيس دوسويه دارند .در بخش پرسش و پاسخ اين سخنراني ،نمايندگان
گروه متخصصان نامهاي جغرافيايي س��ازمان ملل ،س��خنرانيكرد .كشورمان پيشنهاد دادند كه براي مشخصكردن گروههاي اجتماعي،
ايش��ان در س��خنراني خود ضمن اش��اره به انتخاب مناسب محل ب ه جاي مرزها و محدودههاي فيزيكي يا جغرافيايي بهتر است روي
برگزاري در كشور لهستان بهدليل دارا بودن نامهاي قديمي ،نامهاي بنيانهاي فرهنگي تمركز گردد.
خارجي و نامهاي متعدد جغرافيايي ،دربارة اهميت دو گروه كاري آقاي دكتر فيلپ ماتئوس از نيوزيلند در س��خنراني خود ،نظرهایي
برگزاركنندة اين نشستها ،صحبتكرد.
را درب��ارة كاربرد نامهاي داخل��ي و خارجي به ويژه براي درياها و
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پهنههاي آبي بيانكرد .او در مورد اس��تفاده از نامهاي خارجي براي
آبهاي بينالمللي تصريح كرد نام خارجي براي سراسر و تمام يك
عارض��ه جغرافيايي به کار میرود و با نام داخلي كه ممكن اس��ت
براي بخشي از عارضه بهكار رود ،متفاوت است.
پروفس��ور س��ونجاي چو از كش��ور كره جنوبي در سخنراني خود
وضعيت نامهاي خارجي در زبان كرهاي را به لحاظ ريشهشناس��ي
و بهصورت آماري تش��ريحكرد .ايش��ان علت اقتب��اس برخي از
نامه��اي خارجي در كش��ور كره جنوبي از زبانه��اي ديگر دنيا را،
روابط اقتصادي ،نظامي ،فرهنگي و مجاورت با كش��ورهاي اطراف
عنوانكرد.
آقاي پروفسور پاؤل وودمن از انگلستان يكي ديگر از مقالهدهندگان
اي��ن همای��ش بود كه موافق��ت مردمي و مقبولي��ت اجتماعي را از
عناصر حياتي و ضروري براي نامهاي داخلي عنوان كرد و در مقاله
ديگر به بررسي مكان نامها از منظر ابزار تعرض و تهاجم پرداخت.
ايش��ان در بیان موضوع جغرافياي سياس��ي «سلطه از طريق نامهاي
جغرافيايي» ،به تالشها و اقدامهای حكومت آلمان (رايش س��وم)
در تغيي��ر نامهاي جغرافيايي كش��ورهاي مغلوب ب��ه زبان آلماني،
اشارهكرد.
با خاتمة جلس��ههای ارائه مقاله ،دس��تور كار گ��روه كاري نامهاي
خارج��ي براي دهمين همایش استانداردس��ازي نامهاي جغرافيايي
س��ازمان ملل پيشنهاد ش��د و مورد بحث و بررسي قرار گرفت .در
اين بخش ،نمايندگان كشورمان پيش��نهاد اضافهشدن بند جديدي
تحتعنوان «شرطها و معيارهاي استفاده از نامهاي خارجي» را به
دستور كار مذكور ارائهكردند.
در خالل نشس��تهاي مربوط به نامهاي خارجي ،هيأت جمهوري
اس�لامي ايران شيوه ش��ركت اينترنتي گوگل در اس��تفاده و انتشار
نامهاي نادرست جغرافيايي را مورد انتقاد قرار داد .نمايندگان ايران،
روش اس��تفاده از نامهاي جغرافيايي غير مصوب و غير اس��تاندارد
در تصويرها و نقش��ههاي اينترنتي را زمينهس��از بروز پراکندگی و
چندگانگي در نامهاي جغرافيايي دانس��تند كه مغاير با سياستها و
مصوبههای گروه متخصصان نامهاي جغرافيايي سازمان ملل است.

نشست گروه كاري سامانههاي التيننويسي

در روز س��وم نشس��ت ،ابتدا دكت��ر پيتر پال طي س��خناني ويژگي
برگش��تپذيري در التيننويس��ي مكاننامها در زبانهاي مختلف
4
را مورد بررس��ي قرار داد .وي خاطرنش��ان كرد كه برگشتپذيري
ب��ه معن��ي نوش��تن صحيح ن��ام به فرم نوش��تاري زب��ان اصلي از
روي ف��رم نگارش التين ،ب��ه صورت يك توصيه از س��وي گروه
متخصص��ان نامهاي جغرافيايي س��ازمان ملل مطرح اس��ت و الزام
نميباش��د .ايش��ان در بيانات خ��ود از كش��ورهاي مختلف نام برد
كه سيستمهاي التيننويس��ي آنها ،از قابليت كامل برگشتپذيري
برخوردار نيس��تند .در ادامه س��امانههاي التيننويسي پيشنهاد شده
از س��وي كش��ورهاي بالروس ،اي��ران ،بلغارس��تان و اكراين مورد
بحث و بررس��ي قرار گرفت .آقای غالمرضا کریمزاده طي سخناني
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در اين نشس��ت ،اس��تداللهاي علمي براي پيش��نهاد سامانه جديد
التيننويسي فارسي را ارائهنمودند .در اين سخنراني ،ضمن تشريح
علل پيشنهاد سامانه جديد مبتني بر آوانگاري بهجاي سامانة قديمي
مبتني بر حرفنگاري ،داليل كارآمدي سامانه جديد نيز بيانگرديد.
همچنين به نتايج تعامالت س��ازندة متخصصان كارگروه آوانگاري
كميته تخصصي نامنگاري و يكسانسازي نامهاي جغرافيايي ايران
با اعضاي گروه كاري التيننويسي سازمان ملل نيز اشاره شد.
در ادامه جلس��ه سيستمهاي پيش��نهادي التيننويسي عربي ،ارمني
و گرجي نيز مطرح ش��دند كه در نهايت بررس��ي بيش��تر آنها ،به
جلسههای گروه كاري در حاش��يه دهمين همایش استانداردسازي
نامهاي جغرافيايي سازمان ملل در نيويورك موكولشد.
در انتهاي اين نشست ،دس��تور كار پيشنهادي كارگروه سامانههاي
التيننويس��ي در همای��ش مذكور ،مورد بررس��ي و تبادل نظر قرار
گرفت.

نشستهاي حاشيهاي

در حاش��يه اين نشس��تها ،هيأت ايراني با كارشناسان كشورهاي
مختل��ف نيز بهط��ور جداگان��ه دي��دار و گفتگو نم��ود .عالوه بر
مالقاتهاي جداگانه با مس��ئوالن هماهنگكنندة گروههاي كاري،
نمايندگان كش��ورمان با رئيس مؤسسه ابنخلدون كشور لهستان كه
در زمينة تمدن اسالمي فعاليت دارد ،نيز ديداركردند.
همچنين در مالق��ات جداگانه با رئيس گ��روه متخصصان نامهاي
جغرافيايي س��ازمان مل��ل ،فعاليتهاي مل��ي و منطقهاي جمهوري
اس�لامي ايران در زمينه استانداردسازي نامهاي جغرافيايي ازجمله
برگ��زاري پنجمين همايش ملي نامه��اي جغرافيايي و نيز برگزاري
كارگاه آموزش��ي در زمينة استانداردسازي نامهاي جغرافيايي براي
كارشناسان كشور افغانستان ،تشريحگرديد.

پانوشت ها:

1- Gdansk
2- Scandic
3- Kashubian bilingual region
4- Reversibility

