األسماء الجغرافية المتماثلة حروفا )المكررة( المختلفة مكانا في االردن
ابراھيم موسى الزقرطي
عرفت ظاھرة األسماء الجغرافية المتماثلة حروفا )المكررة( المختلفة مكانا منذ القدم ،
وثقتھا ضمن األسماء الجغرافية كتب :معاجم األسماء  ،المسالك  ،الرحالت  ،التاريخ ،
الجغرافيا..الخ.
ويعتبر كتاب ياقوت الحموي " المشترك وضعا المفترق صقعأ " أقدم ما وصل إلينا
خص ھذه الظاھرة  .ويذكر في مقدمته " إنتحلھتا من كتابي الكبير المسمى ' معجم البلدان '
وانتزعتھا من رياض حدائقه الكثيرة االفتنان.فيما ٳتفق من أسماء البقاع لفظا وخطا  .ووافق
شكا ونقطا .وافترق مكانا ومحال واختلف صقعا ومحتال".
ذكر ياقوت االسم وعدد مرات التكرارات  ،ومكانه ومعلومات عن كل منھا  ،مثل -:
أبيات من الشعر  ،أحداث وقعت فيه  ،شخصيات نسبت ٳليه  --الخ  ،ويفسر معنى اٳلسم أحيانا ،
وثبت حركة الحروف كتابة .والملفت للنظر في كتاب ياقوت أنه اعتبر األسماء التي تشترك
باٳلسم العام في اٳلسم الجغرافي المركب مشتركة حروفا ؛ رغم التباين في بقية االسم  ،مثل
التي تبدا ب -:روضة.قصر ..الخ.
وأدى ذلك ٳلى ارتفاع عدد مرات التكرار لٳلسم رغم عدم دقة ذلك  ،ومن ثم كان
التكرار) (19-10مرة  30ٳسما  (49 -20) ،مرة ) ( 5أسماء  ،وتكرار بعضھا كالتالي  -:برق
) ( 94مرة  ،الرياض ) (140مرة  ،شبرا ) (53مرة  ،القصر ) (54مرة  ،النھر ) ( 66مرة .
أطلقت األسماء الجغرافية على األمكنة ألسباب معروفه في حينه  ،وٳن خفي سبب التسمية
اآلن  .وأھم ھذه األسباب-:
 -1صفات المكان الجغرافية :تضاريس  ،مناخ  ،جھة  ،لون  ،جيولوجيا  ،ثروة معدنية .
 -2نسبة ٳلى شخصيات مھمة أو قبائل أو عشائر.
 -3نسبة ٳلى أحداث.

 -4نسبة ٳلى حيوانات أو نباتات .
 -5نسبة ٳلى ظاھرة مائية وغيرھا .
ولدى التمعن في األسماء المتماثلة حروفا )المكررة( في األردن  ،أمكن استخالص
األسباب  ،وھي-:
 -1نسبة ٳلى شخصيات مھمة  ،مثل  -:الھاشمية ) نسبة الى ھاشم جد الرسول صلى ﷲ
علية وسلم( ومنه تنحدر األسرة المالكة في األردن  ،الفيصلية ،الخالدية .
 -2صفات جغرافية  ،مثل :العرقوب  ،الجرف  ،القرن  ،المرج  ،الغوير ،البقيع  ،العالية.
 -3لون ،مثل  -:الوادي األبيض  ،العين البيضاء  ،جبل الزرقاء  ،الحمراء  ،البيضاء.
 -4حيوان  ،مثل -:أم الغزالن  ،أم النعاج  ،وادي خنزير ،أبو الحمام.
 -5نبات  ،مثل -:الدالية  ،أم رمانه  ،البساتين  ،أم تينة.
 -6ماء  ،مثل -:الحمة ،البرك ،الغدير.
 -7منشآت  ،مثل :المحطة ،الدير،البرج ،الحصن  ،القصر.
نشوء مراكز عمرانية أو منشأة ما في مكان أو منطقة قد تحمل اسمه  ،أو يحمل المكان أو
المنطقة اسم المركز العمراني أو المنشأة ،مثل :أم الغزالن)منطقة ،حي(  ،أم القطين )بلدة ،حي،
منطقة(.
أعتمد االسم المكرر في ھذا البحث:االسم الذي تتماثل حروفه كتابة ولفظا سواء أكان من
كلمة واحدة أو أكثر.
قسمت األسماء المكررة في األردن إلى نمطين:
 -1األسماء المتماثلة حروفا ولفظا وصفة  ،قد تكون مراكز عمرانية  ،أودية  ،مناطق ،
مثل  -:أبو الزيغان )مركزان عمرانيان(  ،المربعة ) ثالثة مناطق (.....الخ .جدول رقم
) (1مثال على ذلك .
 -2األسماء المتماثلة حروفا ولفظا ومختلفة صفة:
قد يكون اٳلسم )منطقة أو مركزا عمرانيا أو واديا.....الخ،مثل الجلمة )منطقتان وحي( ،
العرقوب)جبل ومنطقة( ،أم حماط )بلدة ومنطقة(.جدول رقم ) (2مثال على ذلك.
بلغ عدد األسماء الجغرافية المتماثلة حروفا والمختلفة مكانا في األردن )(265
ٳسما(144) ،منھا متماثلة حروفا وصفه  ،و) (121ٳسما متماثلة حروفا مختلفة صفة .
وبلغ تكرار لالسم الواحد من ) 8 - 2مرات(  ،عدا " وادي األبيض" تكرر ) (11مرة.

وسائل المعالجة والحد من الظاھرة:
 -1وجود ھيئة أو جھة أو لجنة خاصة باألسماء الجغرافية في كل دولة،لھا نظام
يحدد أھدافھا وواجباتھا  ،مثل نظام اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في األردن،

إذ نص البالغ الرسمي رقم) (23لسنة  2001الصادر عن رئيس الوزراء في
 2001/10/3على:
"لغايات توحيد مرجعية كل ما يخص األسماء الجغرافية في األردن ،على جميع
الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والجھات ذات العالقة عند
إطالق أسماء جديدة ،أو تغيير أسماء حالية ،أو كتابة األسماء بالحروف العربية
والرومانية سواء كانت ھذه األسماء أسماء بلدان أو شوارع أو مواقع  ،الرجوع
الى اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية ،بحيث يصبح ما يصدر عنھا ھو اٳلسم
الجغرافي المعتمد متوافقا مع توصيات خبراء ھيئة األمم المتحدة في ھذا
المجال".
ومن صالحيات اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في األردن رقم) :(2طلب
إلغاء أو وقف استخدام أي أسماء جديدة إلى حين إجازتھا من اللجنة .
وترفع اللجنة األسماء الجديدة المقترحة إلى رئاسة الوزراء التخاذ اإلجراءات
الالزمة وفق القوانين واألنظمة الخاصة بذلك .
 -2تغيير األسماء المتماثلة )المكررة( ،واألولوية ألسماء المراكز العمرانية .
 -3مراعاة عدم التكرار عند إطالق أسماء جديدة أو تغيير األسماء المكررة .
 -4إضافة صفة أو مضاف إليه لالسم المكرر ،أو نسبة للمركز اإلداري أو ألي معلم
مشھور .ويمكن استخدام ھذه الطريقة في وسائل اإلعالم بأنواعھا والبحوث
والكتب إلى حين معالجة التكرار .
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