
  
  

  
  
  
  
  

  المختلفة مكانا في االردن) المكررة(لجغرافیة المتماثلة حروفا األسماء ا
  

  ابراھیم موسى الزقرطي
  

 المختلفة مكانا منذ القدم ، )المكررة(الجغرافیة المتماثلة حروفا  األسماءعرفت ظاھرة 
 ، التاریخ ،الرحالت  ،المسالك  ، األسماءمعاجم  :وثقتھا ضمن األسماء الجغرافیة كتب

  .الخ..الجغرافیا
  

لینا إأقدم ما وصل " المفترق صقعأ  ضعاالمشترك و " ویعتبر كتاب یاقوت الحموي
  ' معجم البلدان 'نتحلھتا من كتابي الكبیر المسمى إ" ویذكر في مقدمتھ . خص ھذه الظاھرة 

ووافق . البقاع لفظا  وخطا  أسماءتفق من ٳفیما .وانتزعتھا من ریاض حدائقھ الكثیرة االفتنان
  ."وافترق مكانا ومحال واختلف صقعا ومحتال. شكا ونقطا

  
 -:مثل  ، ومكانھ  ومعلومات عن كل منھا ،ذكر یاقوت االسم وعدد مرات التكرارات 

 ،حیانا أسم ویفسر معنى ا  ، الخ -- ھ لیٳشخصیات نسبت  ،حداث وقعت فیھ أ ،أبیات من الشعر 
التي تشترك   األسماءوالملفت للنظر في كتاب یاقوت أنھ اعتبر  .وثبت حركة الحروف كتابة

مثل  ،في بقیة االسم رغم التباین  ؛حروفا  سم الجغرافي المركب مشتركةسم العام في ا با 
  .الخ..قصر .روضة -:التي تبدا ب

  
ومن ثم كان  ،ك رغم عدم دقة ذلسم ل مرات التكرار عدد  عارتفالى ٳأدى ذلك و
برق  - :وتكرار بعضھا كالتالي  ،سماء أ)  5( مرة) 49 - 20( ،سما ٳ 30مرة  )19-10(التكرار

  .مرة )  66(النھر  ،مرة ) 54(القصر  ،مرة ) 53(مرة ، شبرا ) 140(مرة ، الریاض )  94(
  

التسمیة ن خفي سبب ٳو ،ألسباب معروفھ  في حینھ  األمكنةأطلقت األسماء الجغرافیة على 
  -:األسبابھم ھذه أو . اآلن

  .ثروة معدنیة  ،جیولوجیا  ،لون  ،جھة  ،مناخ  ،تضاریس : غرافیةجصفات المكان ال -1
 .رعشائ وقبائل أ لى شخصیات مھمة أوٳنسبة  -2
 .لى أحداثٳنسبة  -3
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 .نباتات  أولى حیوانات ٳنسبة  -4
 .لى ظاھرة مائیة وغیرھا ٳنسبة  -5
  

أمكن استخالص  ،في األردن ) المكررة(حروفا ولدى التمعن في األسماء المتماثلة 
  -:وھي ، األسباب

لى هللا ى ھاشم جد الرسول صنسبة ال( الھاشمیة  - :ت مھمة ، مثل لى شخصیاٳنسبة  -1
  .الخالدیة ،الفیصلیة  ،سرة المالكة في األردن  ومنھ تنحدر األ) علیة وسلم

 .العالیة ، البقیع ،الغویر ، المرج ، القرن،  الجرف ،العرقوب : مثل ،صفات جغرافیة  -2
 .البیضاء ، الحمراء ،جبل الزرقاء  ،العین البیضاء  ، األبیضالوادي  -:مثل  ، لون -3
 .بو الحمامأ ،وادي خنزیر ،م النعاج أ ،م الغزالن أ - :مثل ، حیوان -4
 .أم تینة ،البساتین  ، أم رمانھ ،یة الدال -:مثل ، نبات -5
 .الغدیر ،الحمة، البرك  -:ماء ، مثل -6
 .القصر ، الحصن الدیر،البرج، المحطة،: مثل ، منشآت -7

و أأو یحمل المكان ،  نشوء مراكز عمرانیة أو منشأة ما في مكان  أو منطقة قد  تحمل اسمھ
 حي، بلدة،(م القطین أ، ) حي منطقة،(م الغزالنأ: مثل ،المنشأة أوالمنطقة اسم المركز العمراني 

  ).منطقة
االسم الذي تتماثل حروفھ كتابة ولفظا سواء أكان من :أعتمد االسم المكرر في ھذا البحث

  .أكثر أوكلمة واحدة 
  

  :قسمت األسماء المكررة في األردن إلى نمطین
 ، مناطق ،أودیة   ،قد تكون مراكز عمرانیة  ،األسماء المتماثلة حروفا ولفظا وصفة   -1

جدول رقم  .الخ).....ثالثة مناطق ( المربعة  ،) مركزان عمرانیان( بو الزیغانأ -:مثل 
  .مثال على ذلك  )1(

  :األسماء المتماثلة حروفا ولفظا ومختلفة صفة -2
 ، )منطقتان وحي( الخ،مثل الجلمة.....منطقة أو مركزا عمرانیا أو وادیا(سم قد یكون ا 
  .مثال على ذلك )2(رقم جدول .)بلدة ومنطقة(أم حماط  ،)جبل ومنطقة(العرقوب

  
) 265(بلغ عدد األسماء الجغرافیة المتماثلة حروفا والمختلفة مكانا في األردن 

. سما متماثلة حروفا مختلفة صفة ٳ)  121(منھا متماثلة حروفا وصفھ ، و)144(سما، ٳ
  .مرة) 11(تكرر " وادي األبیض" ، عدا ) مرات 8 - 2(الواحد من  لالسموبلغ تكرار 

  
  :المعالجة والحد من الظاھرة وسائل

لھا نظام سماء الجغرافیة في كل دولة،و لجنة خاصة باألأجھة وجود ھیئة أو  -1
 ردن،مثل نظام اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة في األ ، یحدد أھدافھا وواجباتھا
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الصادر عن رئیس الوزراء في  2001لسنة ) 23(إذ نص البالغ الرسمي رقم
  :على 3/10/2001
ردن ،على جمیع لغایات توحید مرجعیة كل ما یخص األسماء الجغرافیة في األ"

لمؤسسات الرسمیة والجھات ذات العالقة عند االوزارات والدوائر الحكومیة و
أو كتابة األسماء بالحروف العربیة  إطالق أسماء جدیدة، أو تغییر أسماء حالیة،

الرجوع  أو شوارع أو مواقع ، والرومانیة سواء كانت ھذه األسماء أسماء بلدان
سم یصدر عنھا ھو ا  فیة، بحیث یصبح ماالى اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرا

مم المتحدة في ھذا الجغرافي المعتمد متوافقا مع توصیات خبراء ھیئة األ
  ".المجال

    
طلب  :)2(ومن صالحیات اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة في األردن رقم

  . استخدام أي أسماء جدیدة إلى حین إجازتھا من اللجنةإلغاء أو وقف 
ءات ئاسة الوزراء التخاذ اإلجراوترفع اللجنة األسماء الجدیدة المقترحة إلى ر 

  . الالزمة وفق القوانین واألنظمة الخاصة بذلك
  . واألولویة ألسماء المراكز العمرانیة ،)المكررة(تغییر األسماء المتماثلة  -2
   . التكرار عند إطالق أسماء جدیدة أو تغییر األسماء المكررةمراعاة عدم  -3
للمركز اإلداري أو ألي معلم أو نسبة  إضافة صفة أو مضاف إلیھ لالسم المكرر، -4

ویمكن استخدام ھذه الطریقة في وسائل اإلعالم بأنواعھا والبحوث  .مشھور
 . حین معالجة التكرار إلىوالكتب 
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  :المصادر والمراجع والمعاجم
  

المركز الجغرافي الملكي  ، ،عمان أسس األسماء الجغرافیة: ابراھیم موسى الزقرطي -
  .1997االردني،

یاس، عمان،نشرة المق تغییر األسماء الجغرافیة وتغیرھا،: ابراھیم موسى الزقرطي  -
 ).30-25(،ص 1997 ،األردني، المركز الجغرافي الملكي العدد السابع

جائزة سلیمان  ، ، عمان معجم األسماء الجغرافیة في فلسطین: ابراھیم موسى الزقرطي -
 . 2010، عرار للفكر والثقافة

غیر  ،CD معجم األسماء الجغرافیة في االردن،: ،األردنيركز الجغرافي الملكي الم -
 .منشور

حققھ  ،سماء البالد والمواضعأمعجم ما استعجم من : البكري،عبدهللا بن عبد العزیز -
 .1983وضبطھ مصطفى السقا، بیروت،عالم الكتب 

 .1988 اء التراث،حیٳكتاب البلدان، بیروت، دار : قوببي یعأحمد بن أ الیعقوبي، -
دار المدینة  المسالك والممالك، لیدن، :ابو القاسم عبید هللا بن عبدهللا ابن خرداذبة، -

  .1889الطبعة االصلیة 
حسان ٳ، حققھ 2،ط األقطارالروض المعطار في خبر : الحمیري،محمد بن عبد المنعم -

  .1980القاھرة،مؤسسة ناصر للثقافة ، عباس
 .حیاء التراث،ب تٳدار  بیروت، معجم البلدان،: یاقوت الحموي -
 .1986عالم الكتب  بیروت، 2المشترك وضعا المفترق صقعا، ط: يیاقوت الحمو -
 األردنسماء الجغرافیة في ا : سطندي نقوال وعبد الباري درةي عنبتاوي وقفوص -

 .1970للتعریب والترجمة،  األردنیةللجنة اوفلسطین، عمان، 
البحرین (المنطقة الشرقیة  /المعجم الجغرافي للبالد العربیة السعودیة : حمد الجاسر -

 . 1980 ،دار الیمامة ، ،الریاض) قدیما 
 . 1958  ، فھرس األسماء الجغرافیة : األراضي والمساحةدائرة  -
دراسة اشتقاقیة وداللیة،  ، أسماء المواقع الجغرافیة في محافظة الكرك :سلطان المعاني  -

 . 1994  ، جامعة مؤتة  ،مؤتة 
 ،بالد غامر وزھران  ، المعجم الجغرافي للبالد العربیة السعودیة:علي صالح الزھراني  -

 . 1981الریاض ،دار الیمامة
والبشریة المعروفة في فلسطین حتى عام  أسماء المعالم الطبیعیة: قسطنطین خمارة   -

 .1980 ، بیروت، المؤسسة العربیة لدراسات والنشر  ، 1948
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جمعیة الدراسات  ، معجم المواقع الجغرافیة في فلسطین : حمود أبوقسطندي نقوال  -
 .1984القدس  ، العربیة 

الریاض ،دار  ،بالد القصیم ، المعجم الجغرافي للبالد العربیة السعودیة :محمد العبودي  -
 . 1979 ،الیمامة

 .1973القدس  ،كشاف البلدان الفلسطینیة :ھیئة القد العلمیة  -
للسكان في المملكة األردنیة  اإلداريالدلیل : ة  یئوزارة الشوؤن البلدیة والقرویة و الب -

 .1989عمان ،الطبعة الثانیة  ،الھاشمیة 
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