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ْق ورشَْرش  ّقيَ
 اجلهات األربع واستعامالهتا يف العربية
 )∗(ممدوح خسارة. د

 :مقدمة
ِّطاملا تساءل كتاب ومصححون لغويون عن األصوب يف استعامل الكلامت  َ ُ َّ

َرشق وغرب وشامل وجنُوب(الدالة عىل جهات األرض األربع  ِ ْ َ ْ  وذلك عندما ,)َ
َرشق املدينة( أم منسوبة,) ّرشقي املدينة(تضاف كأن يقال  ْ  .جمردة من النسبة) َ

) اجلهات الست( هلا من ًامتيز) جهات األرض األربع(وقد استعملنا عبارة 
ْومثلها خلف« , ووراء»ومثلها قدام«أمام (املتداولة يف كتب النحو وهي  َ«, 

ْ وفوق وحتت)ِومثلها شامل) (يمني, ويسار( َ()١(. 
ْالرشق«: جاء يف القاموس املحيط ْلشمس, وحيث ترشق, والضوء ا: َّ ُ ْ َّ

ْواملرشق ِاملغرب: والغرب«, »َ ْ ُّوالشامل ضد اليمني« »َ ُريح ختالف : َواجلنُوب« »ِّ ٌ ِ
ِّوالشامل مقابل . ِّاجلهة املقابلة للشامل: َاجلنوب«: , وجاء يف غريه)٢(»ِّالشامل
 .)٣(»اليمني

                                                            
 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو  )∗(
  .٢٥٧ :٢ النحو الوايف −, وعباس حسن ١٨٤: األسرتاباذي رشح الكافية يف النحو) ١(

 .ق, غرب, شمل, جنبرش:  القاموس املحيط −الفريوزآبادي  )٢(
 .جنب, شمل:  املعجم الوسيط–جممع القاهرة ) ٣(
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َويلحظ أن الرشق عرف بجهة طلوع الشمس, والغرب بجهة غر ُ ِّ وهبا, أما ُ
ِّالشامل فقد عرف بضده وهو اليمني, وأما اجلنوب فلم يعرفه بجهة, بل باسم  َ َِّ ُ ِّ ُ ِّ

  الرتباطهامًاواضح ًادَّوإذا كان تعريف الرشق والغرب حمد. ذات هي الريح

َبحركة الشمس, فإن الشامل واجلنوب ليسا كذلك ِّ َّ. 
ي هبا دالالهتا ونحن عندما نتكلم عىل هذه اجلهات األربع, فإنام نعن

 .اجلغرافية العلمية املتعاملة
وهذه الكلامت أسامء يف األصل, ولكنها قد تستعمل كذلك فتعامل معاملة 

َاألسامء, كأن يبتدأ هبا أو جتر, كقولنا  ُالرشق(ُ َّتعلم يف الغرب(أو ) ٌ بعيدَّ , كام قد )َ
ِ إما جمردة من اإلضافة كقوهلم اجته ش, للمكانًاتستعمل ظروف َّ  أو مضافة ً,امالَّ

َدمشق جنويب سورية أو جنوب سورية(كقوهلم  َ َّ.( 
 , مترصفة)ِّالظروف املترصفة املبهمة(ِّوهذه الظروف هي ما يسميه النحاة 

ُثلنْا, ومَ وغري ظرف كام مًاألهنا ترد ظرف َّمة ألهنا ال ختتص بمكان معني ولعدم َهْبَّ
الكائن يف املكان, فقد ية أي باعتبار َّة حمددة, ذلك أن داللتها اعتبارلزومها بقع

 .)٤( لسوانا وظروف املكان كلها مبهمةًا لغرينا, ورشقنا غربًايكون شاملنا جنوب

َّاإلضافة أو حمالَّخالف يف استعامل اجلهات األربع جمردة من  ليس ثمة َ ة ُ
ًتقع الشام يف الشامل من جزيرة العرب, أو تقع شامال: بأل, كقوهلم ِ ولكن . ِّ

َّاميل جزيرة العرب منسوبة إىل َالشام ش: الف يقع يف استعامهلا مضافة كأن يقالاخل
 .َالشامل, أو شامل جزيرة العرب جمردة من النسبة

                                                            

 رشح الكافية يف  −واألسرتاباذي . ١٧٩ – أرسار العربية −األنباري أبو الربكات : ينظر) ٤(
 .١٨٤: النحو
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 :أقوال املحدثني يف املسألة: ًأوال
َّاختلف املحدثون يف استعامل اجلهات األربع املضافة منسوبة أو جمردة من 

 .ع فيهاالنِّسبة, دون الوصول إىل رأي قاط
حث ب ففي جممع القاهرة تقدم الشيخ عطية الصواحلي عضو املجمع ب−أ

, خلص فيه إىل أنه ال فرق بني العبارتني يف )َّرشق كذا ورشقي كذا(حول قوهلم 
َّالبحر املتوسط شاميل مرص والسودان جنوبيه, كام يقال : الداللة, فيصح أن يقال َّ

َدمياط شامل مرص والسودان جنوبه, ويق َ ّ الفسطاط رشقي النيل, ًاال أيضِ ْ ُ
 .)٥(»َّواألهرام غربيه

أسامء اجلهات ( بعنوان ًاَّكام قدم األستاذ شوقي أمني خبري املجمع بحث
ِّ خلص فيه إىل أنه مل جيد ما يرجح صيغة عىل ,)وداللتها منسوبة وغري منسوبة

َّأخرى يف لغة االحتجاج, ولكنه يقرتح أن َخيصص املنسوب ملا هو دا خل يف ُ
 .)٦(» عنهٌرجااملضاف إليه, واملجرد ملا هو خ

َّومما جيدر ذكره أن مؤمتر القاهرة يف دورته احلادية واألربعني قرر رصف 
ولكنني وجدت يف جملة . ها فيًا أي مل يصدر قرار,النظر عن البحث يف املسألة

 للدكتور عدنان اخلطيب عن مؤمتر ًاتقرير) ١٩٧٥(جممع دمشق عدد نيسان 
 املؤمتر استحسن ختصيص أسامء اجلهات َّنإ«مع القاهرة املذكور يقول فيه جم

                                                            

 .١٦٨: ١ كتاب األلفاظ واألساليب –جممع القاهرة ) ٥(
 .١٦٩: ١املصدر السابق ) ٦(
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 .)٧(».املنسوبة بام يدخل يف حتديدها, وغري املنسوبة بام خيرج عنها
) حمارضات عن األخطاء اللغوية الشائعة( أما الشيخ حممد عيل النجار يف −ب

كرها هو الصواب ألنه نكر, وأن ذهو امل] أي ترك النسبة[فقد أفتى بأن ترك الياء 
 .ًا مما سوف نذكره الحق)٨(»دها منسوبة لدى شاعرين أحدمها جريروج

َّفقد خطأ النسبة إىل أسامء ) تذكرة الكاتب( أما أسعد داغر صاحب −ج َ
:  وذهب إىل أن الصواب هو ترك النسبة, وعاب عىل الكاتبني قوهلم,اجلهات

 البحر املتوسط, وهذا يسكن ِّاميلّهذه البالد ممتدة من جنويب آسيا, وتلك من ش
 .)٩(» العراقِّيف غريب
معجم أخطاء (وي صاحب  وأدىل األستاذ صالح الدين الزعبال−د
َّالكتاب ) ّيقع منـزيل رشقي املدينة(َّبرأيه يف املوضوع, فذهب إىل أن قولنا ) ُ

 من ّيقع منزيل يف اجلانب الرشقي: (هبإحلاق ياء النسبة ونصبه عىل الظرفية تأويل
. َّ, وإذا صح هذا فإن املنزل يقع داخل املدينة ولكن يف اجلهة الرشقية منها)املدينة

عىل األصل بال ياء النسبة فمعناه أن املنزل ) يقع منزيل رشق املدينة(إما إذا قلت 
 ّيقع منزيل رشقي: ( إذن أن تقولفال يصح. يقع خارج املدينة إىل الرشق منها

إذا ) يقع منزيل رشق املدينة: (املدينة, كام ال يسوغ أن تقولإذا كان خارج ) املدينة
 .كان املنزل داخل املدينة

                                                            

 تقرير عن مؤمتر جممع القاهرة احلادي واألربعني, جملة جممع دمشق −عدنان اخلطيب . د) ٧(
٤٥٧: ١: ٥٠. 

 .٤٤: ٢ حمارضات عن األخطاء اللغوية −حممد عيل النجار ) ٨(
 .١٧٠: ١األلفاظ واألساليب  −جممع القاهرة ) ٩(
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َّوهذا هو األصل واملشهور, والكتاب ال يفرقون بني االستعاملني ُ«)١٠(. 
َّ ولعل آخر من رضب بسهم يف املسألة الدكتور مصطفى اجلوزو يف جملة −ه 

َّتجرد منها متساويان يف الصحة, وقد فاألسلوبان أي النسبة وال«: ًالعريب قائال ُّ
لقد «: ريع الذي ذكره اجلاحظ يف احليوانَ كام يف قول شاعر بني قًامعان معُْجي

َّطفت رشقي البالد  َغرهباوُ ْ َ...«)١١(. 
 :اجلهات األربع يف استعامل القدماء: ًاثاني
 :شعراء عرص االحتجاج) ١

ُّيعد شعر عرص االحتجاج املصدر األول واأله َ م من مصادر العربية بعد ُ
 .وال يصح مناقشة حكم لغوي أو مقاربته دون استقراء ما جاء فيه. القرآن الكريم

وردت أسامء اجلهات األربع عند شعراء عرص االحتجاج مضافة منسوبة 
 : عرشة مرة وهيست
 )١٠٢ديوانه : (قال زهري بن أيب سلمى −

ِفــال لكــان إىل وادي الغــامر فــال ُ ُ 
 

ـــي ســـ  َرشق ُّ ْ ـــالَ ـــد ْلمى ف ُفي ْ ـــالَ ُرهـــم  ف َ ِ 
 

 )١٦٧رشح ديوانه (وقال زهري بن أيب سلمى  −
ــالوا إن مــرشبكم ــم اســتمروا وق ِث َ ْ َ ُّ 

 

ُمـــاء بـــرشقي ســـلمى فيـــد أوركـــك  َ َ َ ِّ ٌَ ٌ ْ َ ْ 
 

 )١٠٥: معجم الشعراء املؤتلف واملختلف: (ة بن محيضة وقال فرو−
  حتمل األجول الذيويصُلَكأن ق

 

َبـــرشقي ســـلمى يـــوم   ِّْ ُجنـــب قـــشامَ ْ َ 
 

                                                            

َّ معجم أخطاء الكتاب−صالح الدين الزعبالوي) ١٠( ُ :٣٠٧. 
 .١٣٩ −١٣٨ ص ٢٠٠٩ يف نيسان ٦٠٥عريب العدد مصطفى اجلوزو, جملة ال. د) ١١(
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و من الشعراء من اسمه عمر(: ّهريَّ وقال عمرو بن أسود التميمي الط−
 ١٩ :  )راحالبن اجل

ٌ ســلمى مــن أميمــة منــزلِّبــرشقي ْ َ 
 

ـــوان الـــصحيفة طاســـم   ُقـــديم كعن
 

 )٥٢: ديوانه: (وقال لبيد −
ٌوباجلر من رشقي حـرس حمـارب َُ ٍ ْ ِّ ِّ َْ َ 

 

ـــج  ـــوم حمـــرتش ـــن الق ـــد م ُاع وذو عق َ ْ ُ َِ ْ ٌ 
 

 )٨١: ديوانه: (وقال الشامخ الذبياين −
ـــت ُفأيقن ْ َ ْ ـــاَّ أنَ ُ أن ذا هـــاش منيته َّ ِ ِ ٍ 

 

ُوأن رشقـــــــي إحلـــــــيالء مـــــــشغول  ُ ْ َ َ َِّ ْ 
 

 )٣٩: ديوانه (:وقال طفيل الغنوي −
ٌفلـــام بـــدا حـــزم القنـــان وصـــارة َ َُ ْ َ 

 

ـــلمى بم  ـــي س ـــن رشق َووازن م ُ ّْ َّ ـــبَ ِنك ْ 
 

 )١٦٥/ ١ديوانه : (جريروقال  −
َهبت ش َّ ُامال فذكرى ما ذكرتكمَ ْ َ َْ ِ ً 

 

ـــا  ـــي حوارن ـــي رشق ـــصفاة الت ـــد ال َّعن َّ 
 

 )٢٦: ديوانه: (وقال الفرزدق −
ُقيدت له من قصور الشام ضمرها َّ ُ َ ِ 

 

ْيطلــــبن رشقــــي أرض بعــــد تغريــــب  َ ٍ َّ َ ْ َُ ْ 
 

 )٢٣٧: ديوانه: (وقال األخطل −
ٍوملا علـون األرض رشقـي معلـق ِ ْ ُْ َّ ْ َ َ َ َّ 

 

َرضحــن احلــىص احل  َ َ ْ َ ــانَ ــل مك َّمــيص ك ُ َّ ْ 
 

 )٢٢١: ديوانه: (وقال عمرو بن كلثوم −
ْيكــــون ثفاهلــــا رشقــــي نجــــد َ َّ ِ ُِ 

 

ْوهل  ُوهتــــــــــا قــــــــــَ ُ َضاعة أمجعينــــــــــاَ َ 
 

 )١٤٠: ديوانه: (َّوقال كثري عزة −
ْقوارض حضني َ ْ َُ ِ بطنَ ْ ً ينبع غـدوةَ َْ َ ُ ُُ ْ 

 

ُقواصــــد رشقـــــي العنـــــاقني عريهـــــا  ِ ْ َ ََ َُّ 
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َّوقال الطرماح −  )٥٦: انهديو: (ِّ
ٍفخــرت بيــوم العقــر رشقــي بابــل َّ ِْ ْ ََ َ َ 

 

ـــــه متـــــيم وقلـــــت  ـــــت في ِوقـــــد جبن َّ َ ٌ َ ُ َ 
 

 )١٧٣: ديوانه: (وقال األعشى −
 ُوما جعل الـرمحن بيتـك يف العـال

 

َّبأجيـــــاد غـــــريب الـــــصفا واملحـــــرم  َّ ِ 
 

 )٨٦٠/ ٢: ديوانه : (َّوقال ذو الرمة −
َّفاض القنع غريب واسطتبحيث اس ْ ِ 

 

ــــ  ــــاء وجم َّهن َ ــــاطً ــــب األب  ُحت يف الكثي
 

, ًا عرشة مرة أيضَّستكام وردت أسامء اجلهات األربع جمردة من النسبة 
 :وهي
 )٢٧: ديوانه: (قال احلطيئة −

ْورعت جنوب السد ِّ َْ ًر حوال كامالَ ً 
 

ــــا الكــــور  ــــزل عنه ــــي ي ُواحلــــزن فه ُّ َ ْ َ 
 

 )١٨٢: ديوانه: (وقال حاتم الطائي −
ًسقى اهللا رب الناس سحا  َّ  ًوديمةَُّ

 

ـــر  ـــآب إىل زغ ـــن م ـــرساة م ـــوب ال ْجن ََّ ُ َ 
 

 )٢٣٦: ٢: ديوان اهلذليني: (ي وقال صخر الغ−
ـــــة ـــــو أمي ـــــو أن أصـــــحايب بن  َّل

 

ــــــشامية  ــــــة ال ــــــوب نخل ــــــل جن َّأه ََ ِ ُ 
 

 )٣٧: ديوانه(َّوقال الشامخ الذبياين  −
ٍوخفت خباها من جنـوب عنيـزة َِ َّ َ 

 

َكــام خــف مــن نيــل املراعــي حفريهــا  ْ َ َّ َ 
 

 )٣٢: ديوانه: ( النابغة اجلعديوقال −
ـــــن حلـــــى اهللا رب ُّوقل ََ ـــــادُ  ِ العب

 

ــــــــس  ــــــــوب ال ِّجن ــــــــرتَ َخال إىل ي  َبَ
 

 )٦٤/ ٣٨ (:وقال عامر بن الطفيل −
ِّوسعت شيوخ احلـي بـني  َْ  سـويقةَ

 

ـــشامئل  ـــل ال ـــر مي ـــوب الفه ـــني جن ْوب ِ 
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٦٥٢

 )١١٤: ديوانه: (وقال كعب بن زهري −
ٍن جنـــوب إيـــرْفـــِمـــن الالئـــي أل ْ َِ 

 

ِ هلــــــن مــــــن ســــــبت نعــــــاالكــــــأن  َِ ْ َّ 
 

 )٤٨: بياألمثال للمفضل الض: (وقال قيس بن زهري −
َ جنــوب موًالــن هتبطــي أبــد  ْيــسلَُ

 

ـــــــــرت  ـــــــــا قراق َوقف َ ـــــــــاألمراراْنيَ  ْ ف
 

 )٣١٢: ٢ هديوان: (وقال جرير −
ــب ــت تغل َنبئ ْ ــدون صــليبهمُ   يعب

 

ـــــــاخر  ـــــــوب امل ـــــــالرقمتني إىل جن َب ْ ََّ 
 

 )١١٨: ديوانه(وقال نصيب بن رباح  −
 ُّ وحملهاَّ الرشى من صائفَجنوب

 

ـــــ  ُجن ـــــسوائلهَ ـــــل رهـــــوه ف ُوب اجلبي َ َ ُُ ْ َ َْ 
 

 )١٧١: ديوانه: (وقال الطرماح −
ْقوم هلم بعـد رش  ِق األرض مغرهبـاَ

 

َســــــق أهــــــل األرض يف كبــــــدابتإذا   َ ُ ْ َ 
 

َّ عزةِّوقال كثري −  )٣١٣: ديوانه: (َ
ِفام بني رشق األرض والغـرب كلهـا ْ َ 

 

 َ مــــن فــــصيح وأعجــــمٍمنــــاد ينــــادي 
 

 ) ٨٣: ديوانه: (وقال طرفة بن العبد −
ــةوأنــت عــىل األدنــى شــامل   َّعري

 

ــــــزو  ــــــلشــــــآمية ت  ي الوجــــــوه بلي
 

 )١٧٧: ٥: العقد الفريد(يد  وقال هند بن خالد بن صخر بن الرش−
ــرد جــرد ــوب الف ــا مــن جن ْجلبن ُْ ْ ََ  ًاَ

 

َكطـــــــري املـــــــاء غلـــــــس ل  َّ َ ِ ْ  رودُلـــــــوَ
 

 )٢٢٦: نهديوا: (وقال النابغة −
ــــازيل وبــــالد قــــومي  فــــإن من

 

ــضاب  ــك كاهل ــا هنال ــوب قف  َجن
 

 ْيَمتع يرثي عينه كللرجل من بني قريوأورد اجلاحظ يف كتاب احليوان 
 : منسوبة مرة وجمردة مرة يف بيت واحد فقال,)رشق وغرب(
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َلقد طفت رشقي البالد وغرهبـا − ْ ََّ ِ ُ 
 

ــــب  ــــأعيى عــــيل الطــــب واملتطب ِّف ُّ ََ َ ُ َّ ْ)١٢( 
 

ُّالتنَبها جيدر ومم َجنوب وشامل( إليه هو أن َّ وردت عرشات املرات يف الشعر ) َ
 .االحتجاجي ولكن بمعنى الريح اجلنوبية والريح الشاملية وليس بمعنى اجلهة

 :اجلهات األربع يف احلديث النبوي الرشيف) ٢
, منسوبة يف احلديث الرشيف عن نزول عيسى ) ّرشقي(وردت كلمة 

 .)١٣(»َّ بن مريم عند املنارة البيضاء رشقي دمشقىزل عيسين«: يف قوله 
 .احهو فقد تكررت هذه الكلمة مئات املرات يف كتب احلديث ورش لذلكًاوتبع

ٍّومل يرو احلديث يف أي َ , ومل يرد من اجلهات )رشق دمشق( منها بعبارة ُْ
 .ُاألربع يف احلديث الرشيف غريها

 :اجلهات األربع يف كتب الرتاث) ٣
الكتاب لسيبويه, : وقد اخرتنا أربعة منها هي: كتب النحاة واللغويني −١

ورشح الكافية الشافية البن مالك, والبحر املحيط أليب حيان األندليس, 
 .والفروق يف اللغة أليب هالل العسكري

ْوقد عددنا  َ  , وإن كان يف األصل كتاب تفسري,يف كتب النحو) البحر املحيط(َ
ُّ جعلت الكثريين يعدونه من كتب النحودقيقةام نحوية  ما فيه من أحكلكثرة ُ َ. 
 :وردت أسامء اجلهات منسوبة ثالث مرات وهي: كتاب سيبويه •
ّ رشقي الدار وغريب الدار, فجعله ظرف,ِّمثل ذات اليمني وذات الشامل« −  ًاّ

                                                            

 .١٥١: ٧:  كتاب احليوان–اجلاحظ ) ١٢(
 .٢٢٤: ١٥. بشار عواد معروف. ّهتذيب الكامل للمزي, حتقيق د) ١٣(
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 .)١٤(»ّرشقي املسجد: وقال بعضهم... وغري ظرف
 .َّد هذه األسامء ال منسوبة وال جمردةمل تر: رشح الكافية الشافية البن مالك •
وردت اجلهات األربع منسوبة : البحر املحيط أليب حيان األندليس •

 وقال قتادة«, )١٥(»َّوألن الكعبة تقع غريب بيت املقدس«: مرتني هي قوله
 .)١٦(»ّغريب اجلبل: ]ه١١٨ت[

َبلغ رشق البالد وغرهبا«: وردت جمردة من النسبة مخس مرات هي ْ َ«)١٧( ,
 .)١٩(»وذلك يف رشق البالد وغرهبا«, )١٨(»يست من رشق األرضل«

مل ترد أسامء اجلهات : كتاب الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري •
 . وال مضافة منسوبة أو غري منسوبةاألربع يف الكتاب ال جمردة من اإلضافة,

 :ويلحظ يف استعامل النحاة واللغويني إياها ما ييل
 .مرات) ٥( وجمردة من النسبة مرات) ٥( استعملت اجلهات منسوبة −
 عندما جردت من النسبة كانت مضافة ملكان عام هو األرض أو البالد, −

 , أو ملا هي جزء منه كاملسجد أو اجلبل,سبت كانت مضافة ملكان خاصُوعندما ن
ٍصال باملضاف إليه, وإن كانت يف عبارة أيب حيان األندليس ّأي كانت تدل عىل ات

                                                            
 .٤٤: ١سيبويه الكتاب ) ١٤(
 .١١: ٢البحر املحيط : أبو حيان) ١٥(
 .٣٠٩: ٨البحر املحيط, : أبو حيان) ١٦(
 .١٠٦: ٧ط, أبو حيان, البحر املحي) ١٧(
 .٤٦: ٨أبو حيان, البحر املحيط, ) ١٨(
 .٤٩٣: ٩أبو حيان, البحر املحيط, ) ١٩(
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 . ّمن داللتها عىل اتصال مكاينال روحي وقيمي أكثر تدل عىل اتص
 إن النحاة مل يذكروا هذه الكلامت يف مبحث ظرف املكان, ومل يتعرضوا −

 .هلذه املسألة يف كتبهم
 : كتب الرتاث العلمي املختص−٢

  والتاريخ, ألهنا ألصق املصنَّفات بذكر اجلهاتونعني هبا كتب اجلغرافية
) ه٤٧٨(معجم ما استعجم للبكري : بعة منها هياألربع, وقد اخرتنا أر

ونزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ). ه٦٢٦(ومعجم البلدان لياقوت احلموي 
 ).ه٨٤٥(ل امللوك للمقريزي َوُ, والسلوك ملعرفة ود)ه٥٦٠(لإلدرييس 

 :وكانت حصيلة اإلحصاء فيها كام ييل
ببالد عبادان «: مرة ومنها) ٣٧٨( وردت اجلهات األربع مضافة منسوبة −أ

ّويف رشقي «, )٢١(»ّوسوسة الصني عىل رشقي هنر مهدان«, )٢٠(» دجلةّمن رشقي
ّومن شاميل «, )٢٤(»ّغريب النيل«, )٢٣(»ّرشقي دمشق«, )٢٢(»جزيرة يابسة

 .)٢٦(»ّاسم قرية يف جنويب حلب: أندرين«, )٢٥(»ْمياطُد
                                                            

 .١٩٨: ١البكري, معجم ما استعجم ) ٢٠(
 .٢١٠: ١اإلدرييس, نزهة املشتاق ) ٢١(
 .٥٨٢: ٢املصدر السابق ) ٢٢(
 .١١٦٠: ٣املقريزي, السلوك ملعرفة دول امللوك) ٢٣(
 .٢٢٤: ١املصدر السابق ) ٢٤(
 .١٩٦: ١اقوت احلموي, معجم البلدان ي) ٢٥(
 .٢٦٠: ١املصدر السابق ) ٢٦(
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: امرة, ومنه) ٤٧(وردت اجلهات األربع مضافة جمردة من النسبة  −ب
ارب يلبغا املجنون رشق ح«, )٢٧(»بعض بالد احلبشة جنوب أرض التاجوين«

ْبشرباط«, )٢٩(»ِألنه عن شامل الكعبة« ,)٢٨(»أبويط  .)٣٠(»حصن يف غرب األندلس: ِ
وواضح من هذا أن اجلهات األربع وردت منسوبة يف استعامل املختصني 

 .لنسبةالعلميني القدامى نحو ثامنية أضعاف استعامهلا جمردة من ا
 : كتب الرتاث العام−٣

َّوقد تتبعنا جمموعة كبرية . ونعني هبا كتب األدب والفقه والرتاجم ونحوها
ّمنها حتى القرن اهلجري العارش وملا كان البحث عن أسامء اجلهات األربع يف 

 حتى مع االستعانة باملكتبات اإللكرتونية, فقد اخرتنا ًاكل تلك الكتب صعب
َّرشقي مك(عبارات  ْة ورشّ ّق مكة, وغريب مكة وغرب مكة, وشاميلَ ِ ِ مكة وشامل ّ

ّمكة, وجنويب مكة وجنوب مكة  :فكانت النتيجة كام ييل). َّ
 :, وأمهها)٣١(مرة) ٤١(سامء اجلهات األربع منسوبة مضافة إىل مكة  وردت أ−أ
 .)٣٢(»َّ غريب مكةً مكة وقسامَّ رشقيًألن األرض إذا قسمت قسمني قسام« −
َّلدح واد غريب مكةَب«, )٣٣(»ّهم يف غريب مكةفقبور« − ٍ َ ْ«)٣٤(. 

                                                            

 .٣٢: ١اإلدرييس, نزهة املشتاق ) ٢٧(
 .١٠١٧٢٠: ٣املقريزي, السلوك ملعرفة ودل امللوك ) ٢٨(
 .١٤٠١: ٢البكري, معجم ما استعجم ) ٢٩(
 .٤٢٤: ١ياقوت احلموي, معجم البلدان ) ٣٠(
 .ِّؤلف واحد كام يف البداية والنهاية وفتح الباريّمل نعتد باملكررات إذا كانت عند م) ٣١(
 .٤٥٩: ٣ابن تيمية, رشح عمدة الفقه ) ٣٢(
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  .)٣٥(»َّم فهو ميقات أهل اليمن وهو مكان جنويب مكةَلْمَلَأما ي« −
َّويلحظ أن اجلهات املنسوبة دلت غالب َّ عىل مكان متصل بام أضيفت إليهًاَ ُ. 

 :مرة, وأمهها) ٤٠( وردت أسامء اجلهات جمردة من النسبة مضافة إىل مكة −ب
َوهو ما قابل رشق مكة من البالد« ,)٣٦(»قرن املنازل رشق مكة« − ْ َ«)٣٧(. 
ْسط الشام كدمشق وما واالها شامل مكة من غري ميلَوو« − َ ََ ِ«)٣٨(. 
َّيلملم هو جبل من جبال هتامة عىل مرحلتني من مكة, وقال ابن حزم« − ٌ َ َْ َ :

 .)٣٩(»هو جنوب مكة
َّ دلت عىل مكان هو خارج مكة ُويلحظ أن اجلهات األربع يف هذه العبارات َّ

 .ًوليس متصال هبا
 :داللة االسم املنسوب يف العربية: ًارابع

فإذا كان االسم صفة ففي النسبة معنى املبالغة يف ... يف النسبة معنى الصفة«
. )٤٠ (»)ّأمحري(فإذا أرادوا املبالغة يف وصفه باحلمرة قالوا ) أمحر: (الصفة, قالوا

                                                            

 . ٤٠١: ٢القرطبي, اجلامع ألحكام القرون )  ٣٣(
 . ٦٢: ١ابن حجر العسقالين, فتح الباري )  ٣٤(
 .٣٤١: ٢ابن نجيم احلنفي, البحر الرائق رشح كنز الدقائق ) ٣٥(
 .٢١٩: ٢. ة القاري يف رشح صحيح البخاريبدر الدين العيني, عمد) ٣٦(
 .١٥٢: ١ابن حجر العسقالين, فتح الباري ) ٣٧(
 .٥٢: ٤املقريزي, املواعظ واالعتبار ) ٣٨(
 .١٤٠: ٩بدر الدين العيني, عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري ) ٣٩(
 .٢:٧١الغالييني, جامع الدروس العربية ) ٤٠(
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ُف ال تطلق عىل النعت بل عىل املشتقات كاسم الفاعل والصفة يف علم الرص
شتمل عىل ويعترب االسم امل«... واسم املفعول والصفة املشبهة واالسم املنسوب

ًال باملشتق أي يف حكمه لتضمنه معنى املشتق, إذ معناه املنسوب َّؤوياء النسب م
ة جرى جمرى أردت الصفٌّوكذلك أقريش أبواك? إذا «: قال سيبويه. )٤١(»إىل كذا

َحسن وكريم أي جمرى الصفة املشبهة يف عملها, فريفع ما بعده عىل . )٤٢(»َ
 .)٤٣(الفاعلية كالصفة املشبهة أو نائب الفاعل كاسم املفعول

 ;أهم ما يلحظ يف االسم املنسوب داللته عىل االتصال باملنسوب إليهولكن 
َ, ال بد أن يفهم أ)ّحممدي( لفظ فمن يسمع« ّالدال عىل ) حممد( مها ًامرين معَّ

َّمسمى, ويشء آخر منسوب إىل حممد, أي متصل به بطريقة من طرق  َّ َ ٍُ
َّأي هو يدل عىل يشء ومتعل .)٤٤(»االتصال َُّ َ ُ ٍ قه, كسائر املشتقات من اسم فاعل َ
ْ مها الزهد مطلقًافكلمة زاهد تدل عىل أمرين مع«ونحوه,  ْ والذات التي فعلته ًاُّ َ َ َ

 ًا مها العدل مطلقًاتدل عىل أمرين مع) عادل( وكذا كلمة أو ينسب إليها,
ْوالذات التي فعلته أو ينسب إليها َ َ  لكونه − , وكذا االسم املنسوب فهو)٤٥(»َ

 .ٍ يدل عىل اسم وعىل يشء متصل به يف وقت واحد−صفة 
ال يصح إال إذا ) ّيإنه دمشق (:ويبنى عىل ما سبق أن قولنا عن موضع ما

                                                            

 .٧١٤ −٧١٣: ٤عباس حسن, النحو الوايف ) ٤١(
 .٢٤٣: ١سيبويه, الكتاب ) ٤٢(
 .٧٢: ٢ينظر الغالييني, جامع الدروس العربية ) ٤٣(
 .٧١٣: ٤ النحو الوايف −عباس حسن) ٤٤(
 .٢٣٩: ٣عباس حسن, النحو الوايف ) ٤٥(



  ممدوح خسارة.  د-  ا يف العربيةشرق وشرقي اجلهات األربع واستعماال
  

٦٥٩

ال يصح إال إذا كان ) ّإنه مرصي(مشق, وكذا قولنا عن موضع حياء دكان ضمن أ
ْ ضمن حدود مرصًاا املوضع واقعهذ َّواإلضافة سمى ر للتشاكل بني النسبة وبالنظ .ِ

 وعندما .)٤٦(»هذا باب اإلضافة وهو باب النسبة«:  فقالً إضافةَسيبويه النسبة
َّحدت اإلضافة قيل  .)٤٧(»اجلرهي نسبة بني اسمني عىل تقدير حرف «: ُ

 :الداللة اإلحصائية للجهات األربع املضافة منسوبة وجمردة: ًاخامس
, الشعر القديم واحلديث الرشيف(ية  إىل الشواهد االحتجاجبالعودة

مرة ) ٢١( أن أسامء اجلهات األربع وردت  يلحظ)واألثر وكالم العرب
بة  للمنسو%٥٦.٨مرة أي بنسبة ) ١٦(منسوبة, ووردت جمردة من النسبة 

 .للمجردة من النسبة% ٤٣.٢و
أما يف كالم ما بعد عرص االحتجاج إىل حدود القرن العارش اهلجري فقد 

مرة, أي ) ٤٦(مرة وجمردة من النسبة ) ٣٧٤(وردت اجلهات األربع منسوبة 
 .)٤٨(للمجردة من النسبة% ١١للمنسوبة و% ٨٩بنسبة 

 عمدنا إىل جملتني ثني يف استعامل اجلهات األربعَدْحُوملعرفة اجتاه امل
 منها, وذلك من خالل ًا, وأحصينا ما جاء يف مئة ومخسني عدد)٤٩(معارصتني

 :فكانت النتيجة ما ييل. بحث يف مكتبة إلكرتونية
َّرشقي كذا  (مثل استعملت اجلهات األربع منسوبة مضافة يف عبارات من −

                                                            

 .٢٤٩: ١سيبويه, الكتاب ) ٤٦(
 .٢٠٥: ٣الغالييني, جامع الدروس العربية ) ٤٧(
 .دا كتب الرتاث العلمي املختصأي كتب ما بعد عرص االحتجاج, ما ع) ٤٨(
 ).١٠٠ −١(وجملة البيان األعداد ) ٥٠ −١(مها جملة الراصد األعداد ) ٤٩(
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رشق كذا وغرب  (من مثلواستعملت جمردة من النسبة .  مرة)١٥٩(نحو ) َّوغريب كذا
ونسبة استعامهلا % ١٤.٥, وهبذا تكون نسبة استعامهلا منسوبة َّمرة) ٩٣٩ ( نحو )كذا

زيد عىل مخسة أضعاف  ت جمردة من النسبةأي إن نسبة استعامهلا% ٨٥.٥جمردة من النسبة 
 .ذلك إىل ميل املعارصين إىل االختصار والتبسيط ما أمكنيعود استعامهلا منسوبة, و

 ثمة داللة أخرى هامة يف كالم عرص  جانب هذه الداللة العددية إىلولكن
االحتجاج, وهي أن أسامء اجلهات األربع عندما وردت منسوبة كانت تدل عىل 

 األحد ففي املواضع; ليه واملنسوب إليه وهو املضاف إاتصال مكاين بني املنسوب
 ًاّتصل مكاني كانت اإلضافة ملا هو جزء ممنسوبةالتي وردت فيها والعرشين 

ّرشقي دمشق, رشقي( نحو ًا موضعة عرشثامنيباملنسوب إليه يف   ّ سلمى, غريبّ
َّرشقي «:  مضافة ملكان عام مهاثالث مرات ووردت »ّالصفا, غريب واسط

 . لبعض بني قريع» البالد وغرهباَّوقد طفت رشقي« يف قول الفرزدق, و»ٍأرض
 كانت ,هات جمردة من النسبة التي جاءت أسامء اجلة عرشستويف املواضع ال

َجنوب ( – مواضع هي ثامنيةليه يف فيها ملكان خمصوص متصل باملنسوب إاإلضافة 
َنخلة,  ْ ْ السدر, جنوب عنيزة, جنوب إيِجنوب املاخر, جنوبَ ِ ْ َرية, جنوب  شامل عٍرِّ َّ

َّوردت مضافة إىل مكان عام غري خمصص مثل األرض والبالد و ,)َالفرد جنوب قنا
ت رشقي البالد ْفُلقد ط( ونحو ,)بعد رشق األرض مغرهبا(امنية مواضع نحو يف ث

َوغرهبا ْ  : كقول قيس بن زهريَّدد ولكنه غري حم خاص, أو مضافة ملكان)َ
ٍ جنـوب مويـسلًالن هتبطي أبـد« َ 

 

ـــــــــرتني  ـــــــــا قراق ْوقن ـــــــــاألمرارَ  » ف
 

 : وقول عامر بن الطفيل
ٍت شيوخ احلـي بـني سـويقةَعَوس ْ 

 

ـــوب   ـــني جن ـــشامئلوب ـــل ال ـــر مي  ِالفه
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يغلب استعامل أسامء اجلهات املنسوبة مضافة ملا هي متصلة به, ه َّنأي إ
 .دة من النسبة ملا هي غري متصلة بهَّواملجر
 :الرأي: ًاسادس

َّبعد ما قدمنا من استعامالت القدماء واملعارصين واجتهادات املحدثني 
 :يمكن أن نركن إىل ما ييل

غوية البحتة استعامل أسامء اجلهات األربع  يصح من الوجهة الل−١
ّرشقي دمشق : (ها املضافة املنسوبة واملضافة املجردة من النسبة كأن يقالْيَبصيغت

َورشق دمشق ْ  .ٍك بنسب متقاربة يف لغة االحتجاج, لورود ذل)َ
ِّ إن اللغة العلمية املعارصة تتطلب الدقة العلمية, أي أن نخصص كل صيغة −٢ َّ

ْبعض اليشء ًاُّ يبدو حتكمي قدوإذا كان هذا التخصيص. لةمنهام لدال , إال أنه يسري َّ
املتشاهبات يف وفق أصول العربية التي كانت تلجأ إىل التخصيص للتفريق بني 

ْملا لونه احلمرة وقالت ) األمحر(قالت دالالت الصفة عندما  بالغ ملا هو م) ّاألمحري(ُ
: هرَّ فقالوا يف النسبة إىل الد باحلركاتمة املنسوبة كام فرقوا بني دالالت الكليف محرته,

ّدهري( َللقديم املسن,) َْ ِ ْدهري( وُ  .)٥٠(َّ الذي يعتقد بالدهرللملحد) ُ
ُأما املحدثون من املختصني العلميني فقد خصصوا  َّ ًحتكمياِّ َّ  للرضورة العلمية −ُّ

ّيض ملا يراد نسبته إىل بي«َّ كل صيغة من صيغ النسبة املمكنة, لداللة حمددة, فقالوا −
َوبيضوي أو ب(ضة, ْيَمادة الب ْ ) ّضاينْيَب(ضة, وْيَراد نسبته إىل شكل البُملا ي) ضاويْيََ

                                                            

َدهر: ابن منظور, لسان العرب) ٥٠( َ. 
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ِّصصوا فقط, أن هؤالء العلميني مل خي ويلحظ .)٥١(»ضة وال يطابقهْيَلشكل يشبه الب
ال  ف بغرض الدقة العلمية يف التعبري, قواعد الرصف العريب عنًابل خرجوا أحيان

ٍحرج وال خروج عىل اللغة يف ختصيص كلمة َ  .ها بداللة مقاربةِ ونسبت, بداللةَ
 أن  استعامالت عرص االحتجاج يفً قياسا عىل الغالبولذا فإننا نرى −٣

ٌختصص أسامء اجلهات األربع املضافة املنسوبة ملا هو جزء من املضاف إليه ومتصل َّ ُ ٌ َّ 
 من املضاف ًا املجردة من النسبة ملا ليس جزءَّبه, وأن ختصص أسامء اجلهات املضافة

ًإليه وال متصال به, فنقول مثال  ألن حلب جزء من سورية, ) ّحلب شاميل سورية(ً
َتركية شامل سورية(ونقول  :  سوريةّعا جنويبْرَد(ونقول .  منهاًاألهنا ليست جزء) َّ

هنا ليست أل ,)َاألردن واحلجاز واليمن جنوب سورية: (ونقول) ألهنا جزء منها
 .كذلك

َّأن خيصص ب« جممع القاهرة  عىلوهذا ما كان اقرتحه األستاذ شوقي أمني ُ
 وكذا ما .)٥٢(» عنهٌ يف املضاف إليه, واملجرد ملا هو خارجٌاملنسوب ملا هو داخل

 .ستاذ صالح الدين الزعبالويذهب األ
ام تخصيص أسامء اجلهات املنسوبة بب«عل هذا ما استحسنه جممع القاهرة ول

َّلعل(, أقول )٥٣(»يدخل يف حتديدها, وغري املنسوبة بام خيرج عنها ألن العبارة ) ََ

                                                            
حممد هيثم اخلياط, املصطلحات والرضورة العلمية, املوسم الثقايف السابع للمجمع . د) ٥١(

 .٣٥: األردين
 .١٦٩: ١, كتاب األلفاظ واألساليب جممع اللغة العربية بالقاهرة) ٥٢(
عدنان اخلطيب, تقرير عن مؤمتر جممع القاهرة احلادي واألربعني, جملة جممع دمشق . د) ٥٣(

٤٥٧: ١: ٥٠. 
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التي وردت يف كالم الدكتور عدنان اخلطيب عن استحسان جممع القاهرة 
 . يف حني كانت عبارة األستاذ شوقي أمني واضحة ال لبس فيها,ٌغامضة

ْاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بام علمتنا َ ْ . 
 ادر واملراجعاملص

 تح حممد هبجة البيطار مطبوعات جممع اللغة – أبو الربكات األنباري – أرسار العربية −١
 .١٩٤٥ –العربية بدمشق 

 .م١٩٠٩ – مرص – مطبعة التقدم –ّ املفضل الضبي – أمثال العرب −٢
 −٣ ط– بريوت – دار املعرفة – ابن نجيم احلنفي – البحر الرائق رشح كنز الدقائق −٣

 .م١٩٩٣
يل, بريوت  طبعة صدقي حممد مج– دار الفكر – أبو حيان األندليس –البحر املحيط  −٤

 ).ت. د (١٩٩٢
 دار ابن كثري – ١ ط–عيل أبو زيد .  تح حميي الدين مستو ود– ابن كثري – البداية والنهاية −٥

 .م٢٠٠٧دمشق وبريوت 
 مؤسسة الرسالة بريوت –اد بشار يوسف عو.  تح د–احلافظ املريب  –هتذيب الكامل  −٦

 .م١٩٨٠
 –عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي باملشاركة : القرطبي تح −اجلامع ألحكام القرآن −٧

 .م٢٠٠٦ −١ بريوت ط–مؤسسة الرسالة 
 − صيدا−١٣ املطبعة العرصية احلديثة, ط− مصطفى الغالييني– جامع الدروس العربية −٨

 .م١٩٧٣ −لبنان
 .١٨٩١ بريوت – املطبعة الكاثوليكية –اية أنطون احلايك اليسوعي  بعن−ديوان األخطل −٩

 .م١٩٨٣ −٧ ط− مؤسسة الرسالة− رشح وتعليق حممد حممد حسني−ديوان األعشى −١٠
 .م١٩٩٤ بريوت −١ ط– دار صادر – برشح أيب سعيد السكري ديوان احلطيئة −١١
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 .م١٩٧٢ – دمشق –ربني  مطبعة ط– تح عبد القدوس أبو صالح – ُّديوان ذي الرمة −١٢
درية اخلطيب ولطفي الصقال :  تح– رشح األعلم الشمنرتي – ديوان طرفة بن العبد −١٣

 .م١٩٧٧مطبوعات جممع دمشق 
َّديوان الطرماح −١٤  – دمشق – وزارة الثقافة واإلرشاد القومي –عزة حسن . د:  تح– ِّ

 .م١٩٦٨
 −١ ط–ن فالح أوغيل دار صادر حسا:  تح– ديوان الطفيل الغنوي برشح األصمعي −١٥

 .م١٩٩٧بريوت 
َّ ديوان الشامخ الغ−١٦  .ه١٣١٢ − مرص– مطبعة دار السعادة –طفاين برشح الشنقيطي َّ
 .م١٩٧٩ – دار صادر – ديوان عامر بن الطفيل −١٧
 جدة −١ النادي األديب بجدة ط– تح أيمن ميدان −عمرو بن كلثوم التغلبي  ديوان−١٨

 .م١٩٩٢
 لبنان – دار الكتب العلمية احلديثة –ضبط ورشح عيل فاعور  −ن الفرزدقديوا  −١٩

 .م١٩٧٨
 .م١٩٩٤ بريوت −١ ط– دار صادر – رشح عدنان الدرويش −َّديوان كثري عزة −٢٠
 .م١٩٦٢ الكويت – وزارة الثقافة واإلرشاد –إحسان عباس : تح −ديوان لبيد  −٢١
 .م١٩٦٤ دمشق ١ ط−ي للطباعة والنرش املكتب اإلسالم−ديوان النابغة اجلعدي −٢٢
 الدار القومية للطباعة والنرش – ثعلب صنعة :رشح ديوان زهري بن أيب سلمى −٢٣

 .م١٩٦٤
 .م١٩٥٠ دار الكتب املرصية –ديوان اهلذليني  −٢٤
 دار الفكر –شكري فيصل . د:  تح–صنعة ابن السكيت  –ديوان النابغة الذبياين  −٢٥

 ).ت.د(
 . موقع شبكة املشكاة اإلسالمية اإللكرتوين–َّ ابن تيمية –لفقه رشح عمدة ا −٢٦
طبعة دار  –سعيد عبد الفتاح عاشور :  تح– املقريزي – السلوك ملعرفة دول امللوك −٢٧
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٦٦٥

 .م١٩٧٢ −١٩٧١الكتب 
 ).ت.د (٢ ط– نرش حممد مصطفى زيادة – املقريزي –السلوك ملعرفة دول امللوك  −٢٨
ّالريض األسرتاباذي, وهبامشه حاشية للسيد الرشيف  –حو رشح الكافية يف الن −٢٩

 .ه١٣٤٤ −  منشورات املكتبة املرتضوية −اجلرجاين 
 −٢ ط– مكتبة اخلانجي –عادل سليامن مجال :  تح– م بن عبد اهللا الطائيشعر حات −٣٠

 .م١٩٩٠مرص 
 بريوت – ١ دار الكتب العلمية ط–تح فخر الدين قباوة  –شعر زهري بن أيب سلمى  −٣١

 .م١٩٩٢
 قراقو −٣٨ جملد – الرساالت – املجمع العلمي البولوين – شعر كعب بن زهري −٣٢

 .م١٩٥٠
 – بغداد – مطبعة الرشاد –داوود سلوم .  مجع وتقديم د–شعر نصيب بن رباح  −٣٣

 .م١٩٦٩
ف  مطبعة جلنة التألي– رتبه وضبطه أمحد أمني ورفاقه – ابن عبد ربه − العقد الفريد  −٣٤

 .م١٩٤٦والنرش القاهرة 
دون مكان ( دار الفكر – بدر الدين العيني – عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري −٣٥

 .)وال تاريخ
 ).ت.د( − بيت األفكار الدولية  −ابن حجر العسقالين  − فتح الباري −٣٦
 . الفريوزآبادي −القاموس املحيط −٣٧
 . بريوت– عامل الكتب – تح عبد السالم هارون –سيبويه  −الكتاب −٣٨
 القاهرة – اجلزء األول – جممع اللغة العربية بالقاهرة – كتاب األلفاظ واألساليب −٣٩

 .م١٩٧٧
 –عبد السالم هارون :  تح– مكتبة مصطفى البايب احللبي – كتاب احليوان للجاحظ −٤٠

 .م١٩٤٥ –مرص 
 . ابن منظور– لسان العرب −٤١
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٦٦٦

 .م١٩٧٥ نيسان  ١/ ٥٠بدمشق جملة جممع اللغة العربية  −٤٢
 .م٢٠٠٩ نيسان – ٦١٥العدد  –جملة العريب  −٤٣
مكي احلسني .  تدقيق وإخراج د–صالح الدين الزعبالوي  –معجم أخطاء الكتاب  −٤٤

 .م٢٠٠٦ دمشق −١ ط−دار الثقافة والرتاث. مروان البواب. وأ
 .م١٩٧٧ بريوت – دار صادر – ياقوت احلموي −  معجم البلدان −٤٥
 تح عبد العزيز بن ناظر املانع, مكتبة − عمرو من الشعراء البن اجلراحمن اسمه  −٤٦

 .م١٩٩١ ١اخلانجي بالقاهرة ط
 ).ت.د( بريوت − عامل الكتب –َّ تح مصطفى السقا – البكري – معجم ما استعجم −٤٧
 . جممع اللغة العربية بالقاهرة– املعجم الوسيط −٤٨
 معهد الدراسات العربية –  حممد عيل النجار– غوية الشائعةحمارضات عن األخطاء الل −٤٩

 .م١٩٥٩العالية 
 ).ه١٣٥٤( القاهرة – مكتبة القديس  −  اآلمدي– معجم الشعراء واملؤتلف واملختلف −٥٠
 ).ت.د( دار املعارف بمرص – عباس حسن –النحو الوايف  −٥١
 .م١٩٨٩ بريوت ١ ط−لكتب عامل ا– اإلدرييس – نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق −٥٢
 لندن – مؤسسة الفرقان –أيمن فؤاد السيد .  تح د– املقريزي −املواعظ واالعتبار −٥٣

 .م٢٠٠٢


