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ی جهانی که  هااند از این به بعد نقشهی اعالم کردهتازگبه   بوستن  دولتیِمدارس  

پیترز خواهد بود. چنین چیزی ظاهراً در   2ی تصویرِکنند، براساس سامانه استفاده می 

ی نسبیِ  ی تصویر اندازهتاریخِ مدارس دولتیِ آمریکا سابقه ندارد. چرا؟ چون این سامانه 

نگارِی جهان،  دهد. چنین سبکی از نقشهکشورهای مختلف را درست و دقیق نشان می 

ی یافتهکشورهای توسعهی  نماییِ اندازه دهد، از بزرگ می   که شکلِ کشورها را تغییربااین

کوچک و  شمالی  آمریکای  و  اندازهاروپا  کمنماییِ  کشورهای  آسیا،  یافتهترتوسعهی  ی 

 پرهیزد.آفریقا، و آمریکای جنوبی می 

 
 ترزی پ  رِیتصو یسامانه 

ها  افتد: در نزدیکیِ قطبترِ مرکاتور میی تصویرِ رایجاین اتفاقی است که در سامانه 

دهد. به همین دلیل، تر نشان میتر و در نزدیکیِ استوا زمین را کوچکبزرگ زمین را  

توسعه بزرگ »شمال جهانیِ«  واقعاً هست،  آنچه  از  نظر می یافته،  به  مناطق تر  و  رسد 

از   ژهیوبه رسد. این موضوع  نظر می تر بهکوچک-اندیافتهکه عمدتاً کمترتوسعه-اِستوایی

 

2 Projectionندبتوان  برای اینکه کره کردنِ سطحِ تخت برایاست روشی ی تصویر یا افکنشْ : سامانه 

 د. ننای از آن تهیه کنقشه
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نظر مشکل  نقشه آفرین است که  این  به اولین  دنیا  استعمارگرانِ های مرکاتورِی  دست 

 اند. اروپایی تهیه شده

ها  بیان ساده، علت این است که جهان گِرد است و نقشهبه   علت این مشکل چیست؟

وقت پوست را ی دنیا را روی پوستِ پرتقال کشیده باشید و آنتخت. تصور کنید نقشه 

صورت مسطح درآورید. محال است پاره نشود. را بهدرسته و کامل بگیرید و بخواهید آن  

ای کنید، نقشه اما فرض کنید بتوانید پوست پرتقال را کش بدهید. وقتی این کار را می

 دهد. می   که روی سطح پوست رسم شده، تغییرِشکل

 
 آر اِشتِربه  لیمرکاتور. دن رِیتصو یسامانه 

 

 

به  کار  این  که  چتغییرشکلی  بسیار  دارد،  سامانه دنبال  است.  تصویرِ  شمگیر  های 

به تغییر می گونه متفاوت هم هریک  را  نقشه  مرکاتور، دهد. سامانهای شکلِ  ی تصویرِ 
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برابرِ گرینلند است.    1۴دهد؛ اما در واقعیت، آفریقا  تر از آفریقا نشان می گرینلند را بزرگ

لِ بعضی، اهمیت این  ی نواحی مختلفِ جهان )و طبق استدل ی تصویر، اندازهاین سامانه 

ها نیست؛  کشکند. پس این قضیه صرفاً گرفتارِی نقشه نواحی( را در نظر شما عوض می 

 ای سیاسی است. بلکه مسئله 

ی تصویر را برای حفظ کشِ عصرِ روشنگری، این سامانه گراردوس مرکاتور، نقشه 

بیاید. اگر   نما به کاری درجات قطبدرست شکلِ کشورها ابداع کرد تا برای محاسبه 

نما برایتان خیلی بااهمیت خواهد شانزدهمی باشید، درجات دقیقِ قطب   دریانوردی قرن

های جهان ی نسبیِ خشکیخواهید که تصویرِ بهتری از اندازهای میبود. اما اگر نقشه 

ها را  دهد ولی مساحتها را تغییر میآید که شکلبه دست بدهد، چیزی به کارتان می 

 ی تصویرِ پیترز. ثل سامانه حفظ کند؛ م 

 
 م(. گراردوس مرکاتور  ۱۵۶۹مرکاتور ) ینقشه یِاصل ینسخه
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تصویرکشیدنِ  دهد تغییرِ نوع به ی تصویرِ پیترز و مرکاتور نشان می تفاوت سامانه 

کنیم که هرکدام ی دیگر یاد می جا از چهار نوع نقشهنقشه چه اهمیتی دارد. در این

 معنی سیاسی خاصی دارد.

 بال جنوبْ
 

 
 آر اِشتِربه   لی . دنترزی پ یبالجنوبْ  ریتصو یسامانه 

ای نیست قرارداد. هیچ دلیلِ علمیبنا به  شمال سمتِ بال است. نه؟ بله؛ ولی صرفاً  

توانیم شرق یا غرب یا هر  که بگوید شمال باید بالتر از جنوب باشد. به همین طریق می 

های ی جهتی که نقشه کردنِ آگاهانهیم. واژگوننما را بال بگذارجهت دیگری از قطب 

ی تصویرِ لحاظ سیاسی اثری دارد مشابهِ استفاده از سامانه کشند، به جهان را طبق آن می 

از کشورهای درحالپیترز:   بیشتری  تعداد  نیمبالگذاشتنِ  در  ی کرهتوسعه که عمدتاً 

 این کشورها. دادن بهاند و به این طریق، بیشتر اهمیت فقیرترِ جنوبی 

نقشه  اولین  از  بعضی  را  شده های شناخته اما در  بال   خودخودبهی جهان، جنوب 

مثالً در  گذاشته  ادریسی، جغرافی  11۵۴سال  اند.  کتابش،  دانِ  شریف  نزهة عرب، در 
ف ال   یالمشتاق  جنوبنقشه(،  ی روجار   کتاب)  فاقاختراق  و   بالییی  آسیا،  اروپا،  از 
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توان در مرکز دید، ی عربستان را میجزیرهاین نقشه، شبه د. در  آفریقای شمالی کشی

 جای اینکه رو به پایین باشد )که تصویری آشنا است(، رو به بال دارد.البته به 

 

 
 لریکُنراد م/یسیاِدر فیکتاب نزهة المشتاق. شر یِنیبازآفر

 مرکزآرام
النهارِ مبدأ یا های جهان این است که مرکزشان نصفها در نقشه یکی دیگر از عرف

)شرقی صفردرجه  جغرافیایی  دل -طول  کامالً  موضوع  این  اما  باشد.  و غربی(  بخواهی 

ی در گرینویچِ لندن در آن قرار دارد. نتیجه سلطنت   ی رصدخانه علتش موقعیتی است که  

که آفریقا نیز ت )بااینی متعارفِ جهان جا گرفته اس نقشهاین شده که اروپا در مرکزِ  

 دهد.بیش استعمارگرانه را نشان می واندازی کمنیز چشمچنین موقعیتی دارد(. این 
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 ا یمدیکی(/وDEMIS) سیسرورِ دممرکز. مپآرام ینقشه

های گوشه سادگی  النهارِ مبدأ در مرکز آن است، به ی آشنایی که نصفدر نقشه 

هایی ای دوپاره نشود. اما نقشه گذارند تا هیچ قاره نقشه را پایینِ مرکزِ اقیانوس آرام می 

دارد؛ چون گوشه  کارایی  باشد  آرام  اقیانوس  مرکزشان  به هم که  نقشه  از های  راحتی 

می  پایین  اطلس  اقیانوس  برجسته مرکزِ  موقعیتِ  شرقی  آسیای  به  کار  این  تری  آید. 

راند. بسیاری از کشورهای اقیانوسیه و آسیا از ی نقشه می پا را به حاشیه دهد و ارومی 

های آمریکامرکز هم کاربرد دارد؛ اما بدِی کنند )نقشه مرکز استفاده می های آرامنقشه 

 شدنِ آسیا در طرفینِ نقشه است(. ها دوپارهآن

نواحیِ جهان    ی ما به النهارمحورِ از جهان است که نوعِ اشاره همین دیدگاهِ نصف

کند.  کند. برای مثال، »خاورِ دور« به دوربودن از گرینویچِ لندن اشاره می را تعیین می 

ای که اروپا سمت چپ آن و آمریکا سمت راستش است با آنچه انتظار داریم، دیدنِ نقشه 

بهنمی اما  بزنیم،  اندازهخواند؛  جهان  از  که  دیگری  دلخواهِ  برشِ  هر  است.  ی  درست 

 جهان گِرد است. ال، هرحبه
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 3سمت قطب  ری ی تصوسامانه 

  نقشه  وسط  ای را درقاره   نام بردیم،  هااینجا از آن  که تا  ی ریتصو  ی هاسامانه   تمامدر  

های بدیل  از  یکی.  نظر برسد به تر  ها برجستهقاره  ی بقیهاز    شودگذارند که باعث می می 

که  است  این  روشی  شمال  چنین  نقشه    را  قطب  مرکز  دبگذاریمدر  از    نیزم  دنی. 

  . کننده استکند و گیج می یابی ما را مختل  شمّ موقعیت   یب یطرز عجبه  یقطب  اندازِچشم

این چشم اِ  انداز،از  پنهان جنوبی    ی کرهم ین  ،دارد  نیزم  ی که کره   یینحنابا  از چشم 

 زمان دید.کره را هم توان هر دو نیمنمی چون ماند؛می 

 
 آر اِشتِربه  لیسمت. دنقطب یفاصله هم  رِیتصو یسامانه 

سامانه   اما تصودر  تصویر  جنوب  ی کرهم ینی،  شمالمحورِ  قطب   رِیی  به  هم  را  ی 

نتیجه   اند کهکشیده  ی نقشه  شکل دوناتی درآمده که دورتادورِبه   جنوبگان  ی آن،در 

  ؛کندیم  عیانرا    ی ری ی تصوسامانه   نی چن  موضوع ضعفِ  نیاست. ا  شکل را گرفتهای دایره

 
3  Azimuthal polar projection  
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 ازاز قطب شمال    هافاصله  . اماکندی م  عوض  را  هایخشک  کلِهم مساحت و هم ش  چون

 یغربی در محور شرق  است،  از مرکز دورتر  است. فقط جاهایی که  قی دق  هاتجه  تمام

 .شودی تر مبزرگ

 
 سازمان ملل متحد یلوگو

سمت نقش شده است.  قطب  یرِی تصوسامانه ، همین  متحد  مللِ  پرچم سازمانِ  روی 

درپرچمِ  نخستین  در که  سازمان  این  شد،    1۹۴۵سال        یشمال  ی کایآمرطراحی 

یک سال  (.  شدبه بال کشیده می   اشیغرب  ی درجه  ۹۰  یِ )که خط طولتر بود  برجسته

 ن ی به ا  تری داشت؛طرفانهی کردند که شکل بی پرچم طراح  ی دیگری برای نقشه   بعد،

 آرام(   انوسیاق  ی انه یم  در  ،یشرق  ی درجه  1۸۰)ی  المللنیب  خِیتار  خطِ  آن، در    که  صورت

جنوبگان    ی عنی  ؛شودیمتوقف م   ی جنوب  ی درجه  ۶۰نقشه در عرض    نی. ارو به بالست

 . پیدا نیستدر آن 
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 هانگارهنقشه

 
( و مارک لدیگروپ )دانشگاه شف   یساس  /Worldmapper.org.  دهندگانیمشارکتِ رأ  ینگارهنقشه

 (گانیشی)دانشگاه م ومنین
اندازه  ایدن  دنِ یکش  شینمابه  ی برا   گرید  راه دادنِ  با    کشورها  ی نشان  نسبت  در 

امروز  ستی دی کل  ییهاشاخص جغراف  هکه  توجه  جمعاست    دانانیمورد    ت،ی مثل 

همان  ست،یزط یمح توسعه.  مو  که  زد  توانی طور    دیتول  یِجهان  ی نقشه  در  ،حدس 

که تقریباً تر است؛ درصورتیاز همه برجسته  و اروپا  یشمال  ی کایآمر  ی،ناخالص داخل

  استتر  برجسته  نیهند و چ،  تیجمع  ی نگاره نقشه در    ردونشانی از آفریقا پیدا نیست.

اندونز همسا  ی و  استتر  بزرگ   مراتببه   ،ایاسترال  اشهیاز  شده  داده   شاید   اما  . نشان 

 یدر آن اقتصادهاکه  ای  ؛ نقشه باشد  ترها جالب از این  دهندگانی رأ  مشارکتِ   ی نقشه 

 بسیاری از مردم احتمالً   کهاست    ی زیچ از  تر  کوچک  یشمال   ی کایتر و آمربزرگ   دْرشروبه

 . کنند می تصور 

زمانی هر  از  بیش  از    میدار  ازی ن  اکنون  را  بب   های زاویهجهان  هیچ    . مین یمتفاوت 

 . ت استصرفاً متفاو  تر نیست؛ بلکهی دیگر درستای از زاویهزاویه

 پیوند با منبع اصلی:

https://theconversation.com/five-maps-that-will-change-how-you-
see-the-world-74967 
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