
 

 أصول التسمیات الجغرافیة للمواقع األثریة األردنیة

 

 ھنادي عمر الطاھر

 رئیس قسم الدراسات واألبحاث

االردن/ دائرة اآلثار العامة  

Hanadi_taher@hotmail.com 

 

 

 

ن االنسان على الرقعة الجغرافیة، وإحركة  نشأت منھناك عالقة وثیقة ما بین الجغرافیا والتاریخ والتراث 
نشاط االنسان وتفاعلھ على الرقعة الجغرافیة من عمائر ومنشآت، وفنون وصناعات، وقیم وأخالق، شعائر 

سطور التاریخ التي نسجھا االنسان على الرقعة الجغرافیة وھذا ما یعرف بالتراث  ھووطقوس ومعتقدات 
.الحضاري للشعوب  

لعمق التاریخي ویساعد الباحث واآلثاري على ن الفھم الصحیح لألسم الجفرافي وتفسیره یساھم في فھم اإ
دراسة األسم الجغرافي للموقع األثري ومدلوالتھ ال یقل أھمیة عن البحث والتنقیب في ف. كتابة قصة المكان

.ةالموقع األثری  

 

 

:األثري مصادر دراسة االسم الجغرافي للموقع  

ورمسیس الثاني والثالث ونصوص  والثالثالنصوص المصریة في قوائم تحتمس الثالث وامینوفس الثاني -
.تل العمارنة  

.الكتابات السومریة والكتابات المسماریة األكادیة-  

النقوش السامیة وقد وصلنا منھا عدد محدود من اسماء المواقع الجغرافیة في منطقة انتشارھا في بالد -
.الشام  
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ألول والثاني قبل المیالد في جنوب وشرق والثمودیة وھي قبائل عربیة عاشت في القرن ا النقوش الصفویة-
منتشرة في البادیة االردنیة وقد الاالردن وشمال الجزیرة العربیة وتمیزوا بكثرة الكتابات والنقوش الصخریة 

.عالم والمواقع والمعامالت التجاریة ورسوم للحیوانات التي كانت تعیش بالمنطقةوثقت اسماء األ  

وعطروت ) ذیبان(مثل دیبون  ةلعدید من اسماء المواقع الجغرافیف لنا اخل نقش الملك المؤابي میشع الذي-
).ماعین(وبعل معین ) عطروز(  

.یعتبر مصدرا ھاما في دراسة األسماء الكنعانیة األصل والتي وردت بكثره في أسفاره :كتاب العھد القدیم-  

وي تح ائق جغرافیةوث :وكنیسة ماعین وغیرھا وكنیسة القدیس اسطفان في ام الرصاص خارطة مادبا-
.من االردن وفلسطین ودلتا النیل لعدید من اسماء للمواقع الجغرافیةا  

خصوصا المعاجم  ء الجغرافیةوھي من المصادر األساسیة لألسما: كتب الرحالة والمؤرخین والجغرافیین-
.التاسع والرابع عشر المیالدیینالقرن ما بین  التي كتبت  

والتي احتفظت ر المیالدي، لى القرن السادس عشمن أھم المصادر التي تعود ا :الدفاتر والسجالت العثمانیة-
وتعتبر . الخ...وام الفحم ومارالیاس وأدر) ام قیس: مكیس(بالعدید من اسماء المدن والقرى والمزارع، مثل 

 ً .تلك الفترة الزمنیة من مصادر دراسة الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة لالردن في ایضا  

.والتي ضرب علیھا مدینة الصك: القطع النقدیة -  

من السكان المحلیین المیثولوجیا الشعبیة -  

 

:تصنف األسماء الجغرافیة للمواقع األثریة لغویاً الى عدة اصول  

كنعانیةذات اصول سماء أ  

اللھجات االوجریتیة والفینیقیة الكنعانیة تضم لھجات متعددة تطور بعضھا لیصبح لغة مستقلة، واھم ھذه 
.دومیة، تركزت جمیعھا في بالد الشاموالمؤابیة والعمونیة واأل ةوالعبریة القدیم  

 عمان وھي ربة عمون الكنعانیة وتعني المكان المرتفع

المكان المرتفع من ارض مؤاببمعنى  الربة وھي ربة مؤاب بالكنعانیة  

وتعني المكان البھیج الكنعانیة  "زیو "زي ماخوذة من  

 الیاھون وتعني المكان المطل
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آرامیةذاات أصول اسماء   

.سماء ذات األصول اآلرامیة في سوریا ولبنان بشكل أكبر من االردن وفلسطینتنتشر اال  

 مادبا وتعني األرض الطیبة

 راكین وتعني المنحدر

ةوتعني المدینة الرئیسی" كثربا"كفر ربا وھي من الكلمة اآلرامیة   

. وكرك او كركا تعني المدینة المسورة او المحصنة"  كرك موبا"الكرك اسم آرامي من   

 یرقا وتعني اللون األخضر

 

عربیةذات أصول أسماء  -  

وادي السیر وھي كلمة عربیة تعني المیاه الضحلة/ االبصة   

معظمھ :وجل الشيءالواضح، جلول شرق مادبا وتعني المكان المرتفع   

وھي ضریبة كانت تؤخذ في الفترة العثمانیة وقد كانت ام قیس  جمعھا مكوس مكس": ام قیس اشتقت من 
.مكان حدودي تجمع فیھ الضرائب  

سدرة اسم شجرة تزرع قرب قبور األولیاءالسدرة و أم  

 رجم الملفوف واخذ االسم نسبة الى البناء الدائري الملتف

.عمدة األثریة المتناثرةاألالتي تمتاز بكثرة : طقة أم العمدمن  

و المریغات وتعني الروضةأ المریغة  

 

 

والتینیة اغریقیةأسماء -  

تمیزت الحضارتین الیونانیة والرومانیة بأنھا اطلقت على المدن والمواقع أسماء جدیدة تتناسب مع الثقافة 
.السائدة  

االسم الیوناني لمدینة عمان واطلق علیھا من قبل االمبراطور بطلیموس فیالدلفوس وتعني  یالدلفیا وھوف
"الحب األخوي"بالیونانیة   
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.وتعني بالیونانیة المكان كثیف االشجار): جرش( جراسیا  

  .سوف كلمة التینیة وتعني النھر او الینبوع

.صل وتعني الغابةالتینیة األ) السلط(سالتوس   

.وتعني باالغریقیة األسود مدینة اربدارابیال وھي   

.اللجون وھي بالیونانیة والالتینیة تعني الفیلق  

 

ةھناك مصادر اخرى اشتق منھا االسم الجغرافي للمواقع األثری  

.األحداث التاریخیة او الدینیة التي مرت علیھا-  

.االسطورة والحكایة الشعبیة السائدة في المكان-  

.للمكان واألرضالطبیعة الطبوغرافیة -  

.الوظیفة او الخدمات التي تقدمھا-  

 

و الدینیةاألحداث التاریخیة أ  

نسبة الى االعتقاد السائد بمرور سیدنا موسى علیھ السالم الى ھذا المكان وعندما ضرب : عیون موسى
.جرت المیاه منھافبعصاه األرض وان  

مقام النبي ھارون علیھ السالم علیھھو الجبل الذي یوجد : جبل النبي ھارون  

مقام النبيِ شعیب: وادي شعیب  

عبیدة عامر ابن الجراح وقبر الصحابي اب: غور أبو عبیدة  

المكان الذي تم التحكیم فیھ بعد معركة الجمل بین معاویة بن ابي سفیان وعلي بن : جبل التحكیم في اذرح
.ابي طالب  

قرى قوم (تبيء فیھ النبي لوط بعد خسف االرض في البحر المیت یعتقد انھ المكان الذي اخ: كھف النبي لوط
.)لوط، سدوم وعمورة  

.مكان عماد السید المسیح علیھ السالم: المغطس  
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 الشكل الطبوغرافي او التضاریسي للمكان

سماء المدن والقرى وھي وصف جغرافي للمنطقة حیث یصف االسم شكل یوجد دالالت وصفیة تحملھا أ
ممیزاتھ وظواھرهالمكان او   

ناعور/تل ام البساتین  

ناعور/تل ام البرك األثري  

وادي السیر/ جبل الكرسي  

الستخدام الحجارة الكلسیة البیضاء في بناء البرج: الجبیھة/الرجم األبیض  

 

 المیثولوجیا الشعبیة

الجغرافي، او ان جاءت الحكایا الشعبیة اما تفسیراً السم المكان لغرابتھ ونسج قصة خیالیة تفسر االسم 
.المكان قد اخذ تسمیتھ من الحكایا الشعبیة السائدة  

حكایا لتفسیر االسم وھي ان عطروز ھي مملكة  نسج السكان المحلیوننظراً لغرابة االسم : مادبا/ عطروز
.الجن واالسم قد نسب الى ملك الجن عطا وزوجتھ روز  

ا كان تقول الحكایا الشعبیة ان ھناك عبدالمنطقة ونسبة الى وجود قصر ضخم في : قصر العبد/ عراق األمیر
.بنة الملك اثناء غیابھ واستولى على الحكمزوج بإقد ت  

انھا لوجود جرة تعلو الواجھة الصخریة للخزنة والتي یعتقد السكان المحلیین سمیت : البترا/خزنة فرعون
.تحوي كنوز فرعون  

وھي المدینة المسورة ویعتقد السكان ) باآلرامیة تیر(وھي  "سیر"وسارة مشتقة من كلمة : خربة سارة
.المحلیین ان الملكة سارة قد حكمت المنطقة  

 

 وظیفة المكان

الشوبك وقد سمي نسبة لوجود اشجار كان یستخدم لحائھا في دباغة الجلود/ بئر الدباغات  

المنطقة خبث  مكان استخراج معدن النحاس ویكثر على سطح االرض في تلك: وادي عربة/ خربة النحاس
.النحاس  
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 المراجع
 طوقان، فواز

.عمان. 15، العدد حولیة دائرة اآلثار العامة" مسلة میشع ملك مؤاب"  1970  

 المعاني، سلطان

.منشورات جامعة مؤتة. أسماء المواقع الجغرافیا في محافظة الكرك، دراسة اشتقاقیة وداللیة  1994  

 

 نصیر، ركاد

.منشورات وزارة الثقافة. ألسماء المدن والقرى وأحواضھا في المملكة األردنیة الھاشمیةالمعاني اللغویة   2010  

 

 ھنادي الطاھر

.نرئیس قسم الدراسات واألبحاث في دائرة اآلثار العامة األردنیة ومحررة حولیة دائرة اآلثار العامة ومجلد دراسات في تاریخ وآثار األرد  

2001ألسماء الجغرافیا منذ عام لعضو في اللجنة الوطنیة األردنیة   

 شاركت في العدید من التنقیبات األثریة في مواقع أثریة متعددة داخل االردن
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