
  

  

  

  

   الجغرافیة سماءألل السادسالمؤتمر العربي 
  2012یولیو  10عمان 

 

 

  لألسماء الجغرافیة والحفاظ علیھاالقیم االجتماعیة والثقافیة : الموضوع 

 

المھندس جمال شعبان أبوعین : إعــــداد   

 

قسم المسمیات الجغرافیة –إدارة الخرائط   

مصلحة المساحة  –وزارة التخطیط   

 

Email – jamal.shaban@yahoo.com 

00218923016038 - ھاتف جوال   

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:jamal.shaban@yahoo.com
http://www.pdffactory.com


 المقــــــــــــــدمة

 

) تعبیر محدد  -مجموعة محددة من الكلمات   –كلمة محددة ( االسم الجغرافي ھو اسم یطلق على معلم أرضي وھو أسم العلم   

سطح األرض وفي سیاق أوسع أیضاً یشمل أسماء المعالم ویشیر إلى مكان أو معلم معین أو منطقة معینة لھا ھویتھا الممیزة على   

.الواقعة خارج كوكب األرض مثل األسماء التي تطلق على المعالم الموجودة على القمر والكواكب األخرى   
الكفاءة األسماء الجغرافیة متنوعة الفوائد كما أن مجتمعنا العصري یعتمد على استعمال أسماء جغرافیة موحدة حرصاً  على الدقة و  

العمل على جمیع المستویات سواء الحكومیة ، والصناعیة ،  كفاءةوزیادة في  و المال فیر في الوقتفي اإلدارة واالتصال وتو  

نتاج الخرائط ، وعملیات الدفاع المدني ، تعداد السكان ، االتصاالت بجمیع أنواعھا ، ریة ، والتعلیم ، وبصفة خاصة في إوالتجا  

. عالمیة االجتماعیة والعلمیة واإلث ، البحوث الثقافیة والحد من الكوار  

ومن ، لھ عالقة بالمكان والزمان ومفھوم أن العالم قریة صغیرة فالمسمیات الجغرافیة موضوع یشد االنتباه ویثیر الفضول ألن   

كما أنھا تزودنا  برؤیة ثاقبة  ، قافيمن تراثھ الث يأساس المھم أن شعب أي دولة ینطبع لدیھ بالفطرة أن األسماء الجغرافیة جزءاً   

   .ومتفحصة لما یدور حولنا سواء بالمكان أو الزمان 

            ،لغویة كالقبیلة  عادة اسم جماعة مألعضاء مجتمع معین یطلق علیھوتشكل األسماء الجغرافیة قناة اتصال یمكن بواسطتھا 

.الفكر فیما بینھم  الوقیتناو   

مباشرة وخصوصاً القرار المتخذ في المؤتمر الثامن في برلین والغیر  أولت األھمیة بإصدار القرارات المباشرةوإن األمم المتحدة   

على أھمیة األسماء  وحثتجزءاً من تراث األمم التاریخي والثقافي  باعتبارھابالتأكید على أھمیة األسماء الجغرافیة  2002  

.قلیمي والدولياإلة على الصعید المحلي والجغرافیة الموروثة بالنسبة للتراث والھوی  
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  األسماء الجغرافیة أھمیة

 

 یوجد االسم الجغرافي عادة في إطار عالقة بمعلم جغرافي وإذا أصاب التغییر طابع ھذا المعلم قد یتغیر إسناد االسم وھذه الوظیفة 

تعملھا معظم الناس بصفة یومیة ولكي یؤدي ھذه األداة وظیفتھا الھامة لألسماء الجغرافیة تعني أنھا تشكل أداة لغویة ضروریة یس  

 على أحسن وجھ في مجتمع تتزاید درجة تعقیده یتعین على السلطات المختصة باألسماء الجغرافیة أن تنظم عملیة التسمیة على

.سبیل المثال تحدید ماھیة االسم الذي یُختار وصیغتھ الموحدة والكیان الذي یطلق علیھ   

إال أن األسماء الجغرافیة شأنھا من شأن العناصر  ا األسماء الجغرافیة وھي أساسیة ،عتبر تحدید العنوان المرجعي وظیفة تؤدیھی و  

.اللغویة األخرى تؤدي وظائف على مستویات عدة   

                :أھم المستویات ما یلي ومن 

. )تحدید ھویة المعلم( المعرفي                     

  . عند الناس األسماء المتصلة بأماكن تثیر مشاعر طیبة أو سیئة ھاطفي ویقصد بالع                  

 وجمیع الناس یعیشون وسط معالم مسماة یألفونھا ویشعرون بملكیتھا ، وفي الوقت نفسھ یشاركون فئات أخرى في أسماء أخرى 

.  ویمكن توضیح ذلك بعرض بسیط لمستویاتھ الثالثة أكبر حجماً   

. أسماء جغرافیة یتشارك فیھا الناس في إطار مجتمع محلي صغیر                    

.من المجتمعات المحلیة الصغیرة أسماء جغرافیة یتشارك فیھا مجتمعان                     

.أسماء جغرافیة یتشارك فیھا كثیر من المجتمعات أو معظمھا                     

.باالرتباط بھا یكونون معتادون على نفس األسماء ویشعرون   تمع محلي واحد أو نفس الجماعة اللغویةالناس المنتمین إلى مجف  

ال تمثل مجموعة  وھذه األسماء ، الناس في المجتمعات المتعددة اللغات یستعمل السكان الناطقون بلغات مختلفة أسماء مختلفة  ماأ  

، وأن األسماء الجغرافیة تمثل من خالل صلتھا الوثیقة  المحلیة و الھویة اللغویةجزءاً من من العناوین المرجعیة فحسب بل تشكل   

   . باللھجات قیمة إنسانیة

 تسمیة المعالم الجغرافیة 

ومعظم األسماء الجغرافیة المستعملة حالیاً ،  )التلقائیة أو الشعبیة  ( إن عملیة تسمیة الكیانات الجغرافیة عادة ما تكون  التسمیةكما   

ویتطور عادة االسم الجغرافي من صیغة ، ناتجة عن عملیة صوغ للمعنى في شكل كلمة تبدأ بوصف الشيء موضع التسمیة   

كما أنھ أحیاناً تخضع عملیة التسمیة ألسلوب القیاس أي االسم الجدید یصاغ على نمط أسماء  ، التعبیر الوصفي إلى صیغة اسم العلم  

.یة أخرى مألوفة لدى من یطلق التسم  

خرى إلطالق األسماء الجغرافیة وھي نقل األسماء الحالیة إلى كیانات جدیدة من أجل مضاھاتھا بالمكان األصلي أو األطریقة ال أما  

األسماء الجغرافیة تمثل جزًءا ف، تخلید ذكراه ، وھذه عملیة تسمیة مخطط لھا ولكنھا جزءاً ال یتجزأ من التراث الثقافي للمجتمع   
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.التراث الثقافي لألمم ومن الضروري معاملتھا على ھذا األساسحیویاً من   

:وأن من مصادر الدعم لھا  

.التوثیق التاریخي ومن خال لھ تصاغ العدید من األسماء الجغرافیة عن طریق وصف جوانب من المواقع أو المعالم                    

.اللغة والتاریخ المحلیین ال یتجزأ من قة معینة جزءاً تشكل األسماء الجغرافیة لمنط                    

                     تشكل األسماء الجغرافیة حلقة الوصل  التي تربط بین األفراد ومحیطھم الجغرافي ، وبھذا تشكل جزءاً من ھویة  

   .المحلیین السكان               

وال یزال العدید   ، ب الحیة للتراث الثقافي من حیث توارث األجیالویمكن القول أن األسماء الجغرافیة تمثل أقدم جانب من الجوان  

 من األسماء التي استعملتھا الشعوب األصلیة قائماً كشاھد على وجود حضارات سابقة وفي كثیر من الحاالت  تشكل األسماء 

العدید من األسماء الجغرافیة صیغت كوصف أخذنا باالعتبار أن لو ،و ترثنداالعناصر المتبقیة الوحیدة من اللغات التي  الجغرافیة  

.لمنطقة معینة  أو مكان معین یتضح لنا أننا نتعامل مع مادة ذات قیمة تاریخیة   

 قیم األسماء الجغرافیة 

غالباً ما تصاغ األسماء الجغرافیة عن طریق وصف جوانب محددة للمواقع المحلیة أو المعالم ، وتوفر بالتالي معلومات عن و   

ویعكس الرصید العالمي من  ، ف الطبیعیة والثقافیة التي كانت موجودة عند صوغھا وھي تشكل عنصراً مھماً لتاریخ األماكنالظرو  

نعكاس للتفاعل بین اإلنسان والطبیعة عبر ااألسماء الجغرافیة تاریخ الحضارة على مدى آالف السنیین ویمكن النظر إلیھا على أنھا   

. فترات الزمن   

ألسماء الجغرافیة جزء ھام من بیئتنا الجغرافیة والثقافیة ومنھا تعرف الكیانات الجغرافیة بأنواعھا المختلفة وتمثل قیماً كما أن ا  

ألسماء الجغرافیة فائدة اجتماعیة كبرى یجب على لولذلك فإن ، ثقافیة ال تعوض ، ولھا أھمیة حیویة بالنسبة لشعور الناس  باالنتماء  

على نحو یكفل الحفاظ الجدیدة یضلع بمسؤولیة احترام تراث األسماء الجغرافیة وضمان التخطیط لتسمیة األماكن المجتمع أیضاً أن   

.على أسماء األماكن ویوفر الحمایة للتراث الثقافي إزاء التغیر السریع في المجتمع   

دراسات اإلقلیمیة التي أجریت في العالم في مجال فلقد قیل وكتب عن قیمة األسماء الجغرافیة وأھمیتھا في التوثیق التاریخي وأن ال  

.األسماء الجغرافیة أنھا تقدم صورة مفصلة ومتعددة األوجھ للوجود البشري في عالقتھ بعناصر البیئة المحیطة بنا   

نطاق لحمایة  أنھا تمثل مستودعاً للتاریخ الطبیعي والثقافي وجزءاً من تراثنا اللغوي ولھذا یجب علینا االلتزام على أوسع و  

.  األسماء الجغرافیة والحفاظ علیھا   
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األسماء الجغرافیةتوحید من ھدف ال  

 

  وأن الحاجة إلى تصنیف وتسمیة المعالم ھائلة التنوع التي یزخر بھا العالم من حولناألسماء الجغرافیة توجد في كل لغة من اللغات ا

  رضیة وھذا التباین ذو طابع معقد ،أشكال األسماء وتطبیقاتھا على المشاھد األ ببعض التباین في تسمح معظم اللغات المنطوقة فإن

ولكن عالم  ،مع أنھ ال یسبب مشاكل كبیرة في الكالم المستعمل یومیا ألن الجمل ال الكلمات ھي جوھر التفاھم في اللغة المنطوقة  

أن األسماء الجغرافیة تنشأ عادة في ي تباین صیغ االسم الواحد و ل فكما أنھ ال یتساھ )لتباسھ دقة البیان وعدم ا(   لخرائط یقتضيا  

. في إطار مختلف من أنواع نظم االتصال ھا الستعمال األسماء الجغرافیة توحیداللغة المنطوقة و لھذا یستوجب  إطار  

بما فیھا نوع الكتابة لألسماءبة المكتو باألشكالوتعني برامج التوحید ) كتابة (  یةلشكأي استعمالھ في  صیغة رموز مرئیة أو    

.وصیغ الكلمات وعالمات الكتابة واستعمال الحروف  ةجئالتھ و   

  الجغرافیة واألمر الذي ال یدركھ البعض حجم المقادیر الضخمة من الوقت والمال تنفق على جھود تبدل لتحدید واستعمال األسماء 

على سبیل المثال تنفق ھیئات رسم الخرائط  ، و ھذه التكالیف والجھود تكون خافیةوالصحیحة ألغراض الخرائط   

العمل وما بھذا  قاموكثیراً ما ی. تطبیقھا توحیدھا وقدراً كبیراً من الوقت ومن تكالیف اإلنتاج على جمع أحدث التسمیات وانتقائھا و  

.وإنفاق الموارد والتضارب في استعمال األسماءزدواج في الجھود تنسیق وھذا یؤدي إلى اال اثلھ في مكاتب وھیئات أخرى دون یم  

ان المعلومات المتعلقة باألسماء الجغرافیة الموحدة ھي عنصر بالغ األھمیة لكفاءة تنمیة االقتصادات الوطنیة ونشیر إلى أنھا    

.لمكانیة الوسیلة المعتادة للدخول إلى الھیاكل األساسیة للمعلومات الجغرافیة والبیانات ا  
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 أھمیة إنشاء سلطة مختصة باألسماء الجغرافیة

 

وقواعد البیانات اآللیة   (GIS) بیئة نظم المعلومات الجغرافیة  الطلب المتزاید على األسماء الجغرافیة الستعمالھا في إن  

البیانات فیا یتعلق باألسماء جمع غراض ، یتطلب وضع برنامج وطني یوصي بالتوسع في إجراءات ألالمتخصصة والمتعددة ا  

تكون ھناك سرعة االستجابة الحتیاجات مستعملي األسماء ألسماء یكون من جمیع المصادر المقبولة لكي اوجمع ، الجغرافیة   

.الجغرافیة   

حكومیة وغیر أكبر للھیئات ال تھاكز على توحید الجھود وتقلیل التكالیف وفائدترتیستوجب وجود برنامج وطني كخطوة أولى وھذا    

  باألسماءالتام والقانوني بالغ األھمیة لفعالیة البرنامج الوطني على وجود سلطة تختص  االعترافأن  ر ، وھومالجولعامة الحكومیة 

  من قبل الحكومة الوطنیة والمحلیة ومن قبل المواطنین أیضاً وینبغي أن تكون واالحتراموتعتمد على ما تلقاه من التأیید الجغرافیة 

:                             األتي  باألسماء الجغرافیة من ضمن صالحیات السلطة المختصة  

.      باألسماء  الموافقة على األسماء أو تغییرھا وفقاً للسیاسات واإلجراءات المقررة التي تعتمدھا السلطة المختصة                     

.الرسمي  الستعماللإصدار األسماء الرسمیة وتطبیقاتھا                        

. الجغرافیة وتھجئتھا وتطبیقھا  األسماءباختیار  علقنشر قواعد یتعین على راسمي الخرائط إتباعھا فیما یت                    

      .                                                                 مواكبة التغیرات وأوجھ التعارض اللغویة                   

بالقواعد  وااللتزام - وتحدید مجاالت المسؤولیة - كتابة معینةواستخدام  - لتقید بشكل عام باالستعماالت المحلیةا                   

  ، سماءاألتشمل قواعد تغییر  األسماء و عملیة توحید تنفیذالتفاصیل المحددة لمعالجة مشاكل ووسائل  التي تحكم              

المستعملة في  األسماءواستخدام  ، األسماءوازدواج  ، التي تخلد أشخاصاً أحیاء واألسماء،  المشینة األسماءالتعامل مع و               

   .      األقلیات لغات               

   - :ن تعالج أموراً منھا على سبیل المثال ومن مھام السلطات المختصة أ

                                                           ) .الموحدة (الجغرافیة الرسمیة   سماءقواعد كتابة األ                  

                 .الجغرافیة في المناطق المتعددة اللغات  األسماءالجوانب العامة المتعلقة بقبول ومعاملة   

.          ان الجغرافي  الواحدالتعامل مع إمكانیة وجود أكثر من اسم للكی                   

                                           .                                           األقلیاتالجغرافیة المستعملة في لغة  األسماءالتعامل مع   

                                                                             . المستمدة من لغات غیر مكتوبة  الجغرافیة األسماء التعامل مع  

                                .                                           التحدید الدقیق لمدى انطباق كل اسم على معلم معین                   

                                                             .بشأنھاا أو المتنازع علیھ المعترضة الجغرافیة األسماء التعامل مع  
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ضبط لمداخل  قواعد وبھذا سیكون ھناك الفئات ذات المصالح الخاصة تدخل من حمایة األسماء الجغرافیةإجراء تدابیر ل یجب كما   

ع الضغط تكون مستمرة لتغییرھا وتتعرض األسماء الجغرافیة لكثیر الن دواف ، األسماء الجغرافیة وتوحیدھا وحمایتھا من التغییر  

 من المؤثرات التي تؤثر على جوانب اللغة والثقافة ھذا بوجھ خاص في المناطق المتعددة اللغات ومناطق العمران الحدیث 

. والتجاري التي تتم فیھ المبادالت الثقافیة بمعدل سریع   

یمكن أن یشكك في سالمة البیانات المتعلقة باألسماء الجغرافیة ، وفي مدى  عن العمل ء الجغرافیةباألسما نقطاع السلطة المختصةاو  

.                                                        حداثتھا ، كما یؤثر سلباً على برامج رسم الخرائط  ، وعلى منظومة البیانات المكانیة  

لمختصة بالعمل باألسماء الجغرافیة لیست مھمة فحسب بل ھي بالغة األھمیة ألن عملیة التسمیة ه     ولھذا فإن استمراریة السلطة ا  

                                                                                                                                        .ھي عملیة مستمرة 
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 قنوات التعریف باألسماء الجغرافیة

  

نات المكانیة ألي بلد ، وغالباً ما تستعمل األسماء إن األسماء الجغرافیة تشكل عنصراً أساسیاً من عناصر البنیة األساسیة للبیا  

.الرسمیة كنقطة دخول إلى قواعد البیانات األخرى ذات المرجعیة الجغرافیة   

تعد جزء من المجموعة األساسیة لمنشورات التي  تاحة المعلومات المتعلقة باألسماء الرسمیة للمستعملین من خالل الخرائطإویمكن   

ومنھا مثالً  األطلس الوطني ، والمعجم الجغرافي على أن یتضمن األسماء الرسمیة ومعلومات ماء الرسمیة باألس فأي بلد تعر  

التي تلبي  وغیرھا من القنوات المختلفة تحدد أنواع الكیانات الجغرافیة المسماة ومواقعھا على أن یتم تنقیحھ بصفة مستمرة   

ید األسماء في منطقة جغرافیة معینة التزود بالخرائط للقدرة على التعرف بصریاً وكثیراً ما یستلزم تحداحتیاجات المستعملین ،   

.موقعھ بالنسبة لغیره من الكیانات المسماة عن  على نطاق الكیان المسمى  فضالً   

صول على وأنھا الوسیلة السھلة والسریعة للح غرافیة جالمعلومات المتصلة باألسماء الب للتعریفوتعد الخرائط أدوات مھمة   

 المعلومات الجغرافیة والمعلومات المتعلقة باألسماء الرسمیة وأن إتاحة المعلومات من خالل الخرائط من جانب ھیئة وطنیة إلعداد 

ولكن التزاید السریع لألسماء الجغرافیة الناتجة عن الخرائط ھي أفضل احد الطرق المتاحة لمعظم البلدان لنشر األسماء الرسمیة   

تصبح الخرائط المطبوعة عتیقة بعد وقت قصیر من نشرھا ویمكن سد ھذه الفجوة الزمنیة ، وذلك لعمراني والثقافي ، فقد التطور ا  

خطارات الرسمیة التي تصدر في شكل قوائم تصویب دوریة توضح إلبإجراء تنقیح للخرائط الورقیة بشكل دوري أو عن طریق ا  

.سماء الموجودة على الخرائط األسماء الجدیدة والتغییرات الرسمیة لأل  

ن منظومة أللألخصائي األسماء الجغرافیة  ئماً باألھمیة وتزداد ھذه األھمیة الیوم بالنسبةتحدید الدقیق للمعالم داولقد اتسم ال  

لحدود البرمجیات الحاسوبیة لقواعد بیانات األسماء الجغرافیة أصبحت قادرة حالیاً على تخزین وعرض األشكال الھندسیة أي ا  

.الرقمیة لنطاقات المعالم   
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 التوصیات 

 

 تستخدم دول كثیرة المعلومات الجغرافیة كأحد العناصر الھامة لتشكیل سیاستھا الوطنیة وأن البعض األخر یواجھ نقصاً في القدرة 

دام في ھذا المجال وھذا التعاون بین المؤسسیة على تسخیر اإلمكانیات لتكنولوجیات المعلومات الجغرافیة وبناء ھیكل أساسي ومست  

لمعلومات الجغرافیة وھذا یضاعف االستفادة الدول من شأنھ زیادة  المساعدة على تنمیة كامل اإلمكانیات والتكنولوجیات الخاصة با  

یة وإمكانیة الوصول منھا ویجعلھا أیسر مناالً لنطاق عریض من المستعملین واستجابة للتزاید السریع في توافر المعلومات الجغراف  

.   إلیھا   

 

 

 

 المراجع

) .قسم المسمیات الجغرافیة ( مصلحة المساحة   -1  

) .المؤتمر التاسع لتوحید األسماء الجغرافیة ( منشورات األمم المتحدة  -2  

.دلیل توحید األسماء الجغرافیة على الصعید الوطني  -3  

.لرسم الخرائط  المجلد الحادي والعشرین من النشرة العالمیة -4  

) .الدكتور نوال الباوي ( البلدان والمعاجم منھجاً لتوحید األسماء الجغرافیة  كتاب -5  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

