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١٠/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٩/٢/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
وي والنحوي " عـن فكـرة تنطلـق مـن یتحدث هذا البحث الموسوم بـ " (دون) في التراث اللغ

ان بیــان معنــى اللفــظ منفــردًا قبــل دخولــه فــي نســج التــألیف مهــم ، ألنــه ال یمكــن أن نهمــل جانــب 

المدلول اللغوي في األلفاظ المنفردة ، بیـد أن االقتصـار علیـه ال یحـدد الداللـة القطعیـة الن الكلمـة 

داللیة ، لذا فالقول بـأن مـادة الكلمـة وحـدها في هذا اإلطار تكون ممثلة لعدة احتماالت واختیارات 

تحــدد المعنــى وبیانــه قــول مبــالغ فیــه وكــذا اذا قیــل الســیاق وحــده یحــدد المعنــى بــل ان داللــة اللفــظ 

وبیانه تتحدد بمادة الكلمة والسیاق الوارد فیه مجتمعین . لـذا فالبحـث قـد تنـاول دالالت (دون) فـي 

تـي ال تتحـدد داللتهـا إال مـن خـالل االسـتعمال وذلـك عنـد األنساق التـي وردت فـي كـالم العـرب وال

دخولها في سیاقات تركیبیة تمنحها أبعادًا إضافیة .
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Abstract:
This study, entitled "(Doon) in the Linguistic and Grammatical

Heritage" tackles the idea which denotes that the statement of the

expression separately before it becomes connected with the context is

very important, because the aspect of the linguistic meaning in the

separate expressions can not be neglected. Morever , the confinement to

it doesn’t refer to the absolute denotation because a word in this

framework represents several semantic probabilities and choices. So,

considering that the sole origin of the word indicates the meaning and the
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denotation is exaggerated Similarly, if we say that the context does that

by itself only. The denotation and the statement of the expression is

limited by the origin of the word and the context altogether. So, the study

tackles the denotations of the word (doon) from the patterns of the Arab

speech whose denotations cannot be identified without the usage in

constructive contexts that give them additional dimensions

:المقدمة
لیــه ،ســبحانه لــوال إالحمــد هللا رب العــالمین،موفق المــرء لمــا ینــوي عمله،ومعینــه لمــا یصــبو 

شــرف المرســلین أتوفیقــه وعونــه مــا بلــغ المــرء مــا یأملــه ،ومــا نــال مــا یرجــوه والصــالة والســالم علــى 

ما بعد :أله وصحبه آوعلى 

ن نـزل بهـا فـزادت شـرفا علـى آن القـر أشـرفا متنـا ویكفیهـاأفتعد لغتنا وعاء حضارتنا وفخر 

حكام الواردة فیه مالم یـدرك الواقـع اللغـوي والنحـوي، أمـا فیمـا یخـص اعـداد األشرف، والیمكن فهم 

لـى إالبحث الموسوم بــ(دون)في التراث اللغوي والنحوي فقد حدت بنا مادته العلمیة المتجمعة لـدینا 

رضــنا ماقیــل فــي (دون) عنــد اللغــویین اذ بینــا دالالت بنائــه علــى مبحثــین ،ففــي المبحــث االول ع

لـى جانـب المعـاني إ(دون)،والمادة اللغویة التي ضـمتها المعجمـات اشـتملت علـى المعنـى الحقیقـي 

المجازیة المتعددة فقد دل على الدنو والمقاربة وعلى الظرفیة والتقصیر واالنتقاص ...الخ.

لـــة صـــعبا، لـــذا عقـــدنا مبحثـــا لبیـــان وظـــائف مـــر تحدیـــد الدالأوتشـــابك تلـــك المعـــاني جعـــل 

في السیاق الذي یجعل امر الداللة واضحا. اما  وقه(دون) الذي التتضح داللته اال من خالل تسا

المصــادر التــي اعتمــدت فــي البحــث فكانـــت كتــب اللغــة القدیمــة والحدیثــة كالمقــاییس ،والتهـــذیب، 

ومــن كتــب النحــو:   الكتــاب  ،وكشــف والقــاموس المحیط،وتــاج العروس،والشــامل فــي علــوم اللغــة

المشكل، وشرح المفصل،وهمع الهوامع ومعاني النحو ...الخ .

وفقنــا اهللا وایــاكم اجمعــین ، وعصــمنا اهللا جمیعــا مــن لحــن اللســان،وعثرة القلم،ومــا التوفیــق 

اال باهللا 

مادة (دون) في اللغة ودالالتھا::المبحث االول
ومع مرور االیـام وتكـاثر االسـتعمال للمفـردة دال واحدلكل مدلولفي نشاة كل لغة یكون

تنــزاح االلفــاظ عــن معانیهــا فتكثــر الــدالالت وتختلــف بــاختالف الســیاقات التــي تــرد فیهــا ومــن اجــل 

ســتعماالت النــه لــیس للكلمــة اال، ونــذكر  همعرفــة مــدلول اللفــظ ال بــد مــن تحدیــد اصــله واســتعماالت



…دون : في التراث اللغوي والنحوي

٢٣٦

المعجمــات عــدد مــنویتضــح ذلــك مــن خــالل االطــالع علــى .)١(معنــى وانمــا اســتعماالت متعــددة

وكتـب اللغــة التـي توضــح اسـتعماالت اللفــظ بشــكل یظهـر فیــه اللفـظ مســتوفیا لالسـتعمال الــذي یــرد 

فیه . 

اهتمامهم أوال إلـى بیـان المعنـى المعجمـي أو بیـان معنـى الكلمـة اصحاب الداللةقد وجهف

ساســـیة لكـــل مـــن علمـــي النحـــو والداللـــة . ومـــن هـــذا مفـــردة فـــي دراســـة المعنـــى لكونهـــا الوحـــدة اال

ان لــــ (دون) عـــدة معـــان وفیمـــا یـــأتي عـــرض مفصـــل لهـــذه )٢(المنطلـــق ذكـــر الكثیـــر مـــن اللغـــویین

المعاني :

:الدنو والقربداللة (دون) على .والأ
ـــن فـــارس (ت  ـــى المـــداناة ٣٩٥ذكـــر اب ـــواو والنـــون اصـــل واحـــد یـــدل عل ـــدال وال هــــ) ان "ال

) ٣(یقـال : هـذا دون ذاك ، أي هـو اقـرب منـه ویقولـون : ثـوب دون ، أي قریـب القیمـة"والمقاربة . 

.)٤( هو من دون الناس والمتاع أي من مقاربها غیرهوجاء في لسان العرب 

)٥(هـــ) : "وهــذا دونــه أي اقــرب منــه"٨١٧وعلــى هــذا المعنــى جــاء قــول الفیروزابــادي (ت 

جدا ، دون دلت على قرب المكان من مكان المضـاف وقیل : "جلست دون الباب ، أي قریبا منه 

.)٦(الیه"

، لكنـه )٧(وداللة (دون) على المقاربة یعني ان ما یرد قبـل (دون) قریـب ممـا یضـاف الیـه

ال یصل الیه وكأن هذا أصل الداللة المكانیة في (دون) . 

داللة (دون) على الظرفیة :.ثانیا
تدل على معنى الظرفیة (زمانیة أو مكانیة) وداللتها ان هذه المفردة كما واضح منذ البدء

على المكان اكثر ورودا من داللتها على الزمان ، فمثال عندما تدل على الزمان ترد بمعنى (قبل) 

  . ٢٩) ینظر : علم الداللة ، ترجمة : انطوان ابو زید/١(

،والقـــاموس    ١٧/٢١طبعـــة بـــوالق):،ولســـان العـــرب ابـــن منظور( ١٤/١٨٠ینظـــر  : تهـــذیب اللغـــة لالزهـــري:  )٢(

،وتـــــــــاج العـــــــــروس للزبیــــــــدي ،والمعجـــــــــم الوســـــــــیط البـــــــــراهیم مصـــــــــطفى  ٩/٢٠٣المحــــــــیط للفیـــــــــروز ابـــــــــادي:

(مادة دون).١/٣٠٥واخرون:

  . ٢/٣١٧مقاییس اللغة : ) ٣(

  .  ٢٢/  ١٧اللسان : ینظر: )٤(

  . ٤/٢٢٦) القاموس المحیط : ٥(

  . ٤٨٨ل جنیدي /) الشامل في علوم اللغة العربیة ، بال٦(

  . ٢/١٨، وحاشیة الخضري على شرح ابن عقیل : ٢/٢٦٧: حاشیة الصبان على شرح االشموني:) ینظر ٧(
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وقیل منه : "دون قتـل االسـد اهـوال ، أي )١(من ذلك ما مثل له االزهري بقوله : "دون النهر قتال"

م) بقولــه : "دون النهــر أســد ، أي قبــل ١٠٩٤مثــل لــه الكفــوي (ت ومنــه مــا)٢(قبــل أن تصــل الیــه"

.)٣(وصوله"

:)٤(درید في المقصورةابنزبیدي على هذا المعنى بقولواستدل الَ 

ــــــــــى مــــــــــدى إ ــــــــــیس جــــــــــرى إل فاعتاقـــــــــــــــــــــه حمامـــــــــــــــــــــه دون المـــــــــــــــــــــدىن امــــــــــرأ الق

لـذي ال یـرد ، ظرف زمان النها وردت بمعنى (قبل) االمذكورة انفامثلة ألفـ (دون) في ا

.)٥(إال مضافا إلى زمان

اما داللة (دون) على المكان فقد ورد بمعنى (وراء) وقد مثل له االزهـري علـى ذلـك بقولـه 

:)٧(، واستشهد بقول الشاعر)٦(: "هذا أمیر على ما دون جیحون أي على ما وراءه"

ــــــك  إذا ذاقهــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ذاقهــــــــــــــــا یتمطـــــــــــــــــقى مــــــن دونهــــــا وهــــــي دونــــــهالقــــــذتری

ى ولكن تشبیه یقـول قذالیك ولیس ثم  قذىیك هذه الخمر من ورائها والخمر دون ال"أي تر 

)٨(ذى لرایته"ق لو كان اسفلها

المكــان ایضــا ورودهــا بمعنــى (تحــت) ومــن شــواهد اصــحاب  علــى  )دون(ومــن دالالت 

ـــه )٩(المعجمـــات علـــى ذلـــك قـــولهم : "دون قـــدمك خـــذ عـــدوك ، أي تحـــت قـــدمك" ومنـــه مـــا مثـــل ل

.)١١(ومنه "دون قدمك بساط")١٠(هـ) بقوله : جلس دونه أي تحته"٥٣٨(ت الزمخشري 

  . ٢/٦٣٨ینظر : معاني النحو للسامرائي :  ١٤/١٨٠) التهذیب : ١(

  .٢/٦٣٨معاني النحو :وینظر : ٤/٢٢٦) القاموس المحیط : ٢(

  . ٣٤٣اللغویة) ، القسم الثاني /) الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق٣(

  . ٩/٢٠٤، ینظر : التاج :  ١١٧) دیوان ابن درید : ٤(

  .٣/١٤٧النحو الوافي ، عباس حسن : و  ٢٦اسالیب النفي في القرآن الكریم ، احمد ماهر البقري : ) ینظر:٥(

  . ١٤/١٨٠) التهذیب : ٦(

  . ١٧/٢٣اللسان : ، و  ١٤/١٨٠؛  ینظر : التهذیب :   ١٢٨) دیوان االعشى : ٧(

  . ١٧/٢١ر : اللسان : ظ، ین ١٤/١٨٠) التهذیب : ٨(

ومعتــرك  ١/١٦٢، االتقــان فــي علــوم القــرآن للســیوطي :  ١٧/٢٣، وینظــر : اللســان :  ١٤/١٨٠التهــذیب : ) ٩(

  .٢٥٧سالیب النفي في القرآن: أ،  ٢/٣٤٣، والكلیات :  ٢/١٠٣االقران في اعجاز القرآن للمؤلف نفسه: 

  . ٢٨٩ساس البالغة : ) أ١٠(

  . ١/٣٠٥) المعجم الوسیط : ١١(
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)قــد یــرد بمعنــى (علــى) وبمعنــى (عــلَ )دون(وذهــب غیــر واحــد مــن علمــاء اللغــة إلــى أن 

هـــ) : "أن عنــد ذكرهــا ابــن الســید فــي المعــاني وبــه ١٢٠٦. وذكــر الزبیــدي (ت )١(وبمعنــى (عنــد)

.)٣("*فالحقه بالهادیات دونه أي عنده*.)٢(فسر الزوزني قول امرئ القیس

بتلـــــك المعـــــاني (امـــــام ، وراء ، )دون(. ومـــــن مجـــــيء )٤(بمعنـــــى امـــــام)دون(وقـــــد تـــــرد 

:)٥() قول الشاعر…فوق

ــــــإذا المــــــرء لــــــــــه دون مــــــــــا یــــــــــأتي حیــــــــــاء وال ســــــــــترربعــــــین ولــــــم یكــــــنألى اوَف

ــــــــاة لــــــــه الفدعــــــــه وال تــــــــنفس علیــــــــه الــــــــذي أرتــــــــأى  عمــــــــروان جــــــــر اســــــــباب الحی

قبـــل ) ، والتـــي تعـــد حروفـــا وتكـــون –امـــام –ودون بتلـــك المعـــاني التـــي ورد فیهـــا (وراء 

ابـو الطیـب اللغـوي  وقـد ذكـر.  )٦(ظرفا ، "وهذه الظروف اسماء ، ولكنها صارت مواضع لالشیاء"

: قــولهم : دونــك ، یقــال : زیــد دونــك أي خلفــك ، وزیــد فقــالفــي االضــداد  ان (دون) هـــ)٣٥١(ت 

:)٧(أي امامك ، واستدل على ذلك بقول امرئ القیسدونك 

ــــــــــــازة وكــــــــــم أرض جــــــــــدب دونهــــــــــا لصــــــــــوصوكــــــــــــم دونهــــــــــــا مــــــــــــن مهمــــــــــــة ومف

هـ) ما ذهب الیه ابو الطیب ٣٧٠. وأنكر االمدي (ت )٨(فقوله دونها یعني قدامها وخلفها

بمعنـــى خلـــف وانهـــا عنـــد اهـــل العربیـــة مـــن )دون(الطیـــب اللغـــوي إذ قـــال "ومـــا مـــا ذكـــرت مـــن أن 

مة صـلح فـي أواذا كان الشيء وراء الشيء أو امامه أو یمینه "منه" أو شـ…الضداد مثل "وراء" ا

ال تــرى انــك إذا قلــت : (بیــوت فــالن دون الحــرة) ، صــلح . أن أذلــك كلــه أن تقــول : هــو دونــه ، 

تكـــون دونهـــا إلـــى مهـــب الشـــمال (أو إلـــى) مهـــب الجنـــوب [أو إلـــى] غیرهـــا مـــن الجهـــات فـــال یعلـــم 

  . ٩/٢٠٤، والتاج :  ١٧/٢١، واللسان :  ١٤/١٨٠) ینظر : التهذیب : ١(

، ٢٢) دیوانه : ٢(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ودون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالهادی جواحرهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــرة لـــــــــــــــــــم تزیـــــــــــــــــــلفالحق

اذ الروایة فیه (فالحقنا). ٣١وینظر : شرح المعلقات السبع للزوزني : 

  . ٩/٢٠٤العروس : ) تاج ٣(

  .٢/٦٣٨، ومعاني النحو للسامرائي :  ٣/٢٠٩) ینظر:همع الهوامع على شرح جمع الجوامع للسیوطي : ٤(

اسـالیب النفـي فـي القـرآن :و  ١/٢٦٩كتـاب االضـداد فـي كـالم العـربینظـر : ، ١/١٧٢) كتاب الوحشیات : ٥(

٢٤٧ .  

  . ١/٤٢٠) الكتاب : ٦(

  . ١٧٧) دیوانه : ٧(

  . ١/٢٦٩: كتاب االضداد في كالم العرب : ) ینظر٨(
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أي الجهات التي تعني ؛ فلیس هـذا اللفـظ مـن االضـداد فـي شـيء وانمـا جعلهـا قـوم مـن المخاطب 

.)١(االضداد لما رأوها تستعمل في هذه الوجوه لما فیه من االبهام"

المكانیة إلى حد اكبر فـذهب إلـى انهـا تـدل )دون(حاول السیوطي أن یحدد لنا داللة وقد 

واحـد مـن المتـاخرین إلـى القـول ان "اصـل دون أن . وذهـب غیـر)٢("على ادنى مكان من الشيء"

.)٣(تستعمل في ادنى مكان من الشيء"

على االغراء واالمر والوعید :)دون(داللة  .ثالثا
وبیان معناها انها عندما تضاف إلـى الضـمیر )دون(ادرك الكثیر ممن عنوا بشرح مفردة 

مــن داللتهــا علــى (االغــراء) وهــو وضـــع تعطــي معــاني بالغیــة ثالثــة (االغــراء واالمــر والوعیــد) ف

هــ) : "تقـول فـي االغـراء : ١٧٥قـول الخلیـل (ت الظروف والمجرورات موضع اسماء افعال االمر

وفــي هــذا  )٥(ویقــال : "دونــك زیــدا أي الــزم أي خــذه")٤(دونــك هــذا الشــيء وهــذا االمــر ، أي علیــك"

في الحدیث "عـن عـروة بـن الزبیـر ؛ . و  )٦(ذهب الزمخشري إلى القول : "دونك هذا الشيء : خذه"

قال : قالت عائشة : ما علمت حتى دخلت علي زینب بغیـر اذن ، وهـي غضـبى ، ثـم قالـت : یـا 

رسول اهللا  ! أحسبك إذا قلبت لك بنیة أبي بكر ذریعتها . ثم اقبلـت علـي . فاعرضـت عنهـا حتـى 

قهــا فــي فیهــا ،مــاترد علــي فأقبلــت حتــى رأیتهــا وقــد یــبس ری: "دونــك فانتصــري "قــال النبــي 

.)٧(یتهلل وجهه في الزوائدشئ .فرایت النبي 

اشار بالل جنیدي إلى أن "دونك اسم فعل امر مبني على الفتح فاعله ضمیر مستتر وقد 

ملحقة به كاف الخطاب، التي )دون(وجوبا تقدیره (انت) معناه : خذ وهو منقول عن الظرف 

. وقد یقال في )٨(ك ، دونكما ، دونكن ، ... الكتاب"تتصرف معه بحسب المخاطب : دون

وینظر : التضاد في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیـق  ١٧٤-١٧٣) الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري : ١(

 :١٣٧ .  

  .١٣١-١٣٠، وتحریر النحو العربي، ابراهیم مصطفى:٢/١٠٣وینظر: معترك االقران: ١/١٦٣) االتقان: ٢(

(ضمن شروح التلخیص) ، الجزء الثاني . ١٧٧وینظر حاشیة الدسوقي :  ١٧٥ح : ) مواهب الفتا٣(

  .٣/٢٥١، وشرح ابن عقیل: ٢/١٢٩،وینظر: شرح المفصل، البن یعیش: ٨/٧٢) العین : ٤(

  . ٢/٣٤٣، والكلیات :  ١٧/٢١، وینظر : اللسان :  ١٤/١٨٠) التهذیب : ٥(

  . ٢٨٩) اساس البالغة : ٦(

  .١٩٨١رقم الحدیث  ١/٦٣٧:   ) سنن ابن ماجة٧(

، قــاموس الجیــب فــي لغــة النحــو العربــي ، ٢/١٢٩،شــرح المفصــل: ٤٨٩) الشــامل فــي علــوم اللغــة العربیــة : ٨(

  . ١٥٧انطوان الدحداح:



…دون : في التراث اللغوي والنحوي

٢٤٠

قالت تمیم للحجاج أقبرنا صالحا وقد كان وجاء في لسان العرب .)١(االغراء بالشيء دونكه

.)٢( صلبه ، فقال دونكموه

معنى االمر : قول االزهري: "أدن دونك أي اقترب مني" فیما  لىع )دون(ومن داللة 

)٤(قال لبید اب .خبواستشهد االزهري وابن منظور بقول لبید وزهیر بن )٣(من المكانبیني وبینك

:)٤(لبید

ــــــــــذي بالغیــــــــــل یغــــــــــزو مخمــــــــــدا یــــــــــــــــــزداد قربــــــــــــــــــا دونــــــــــــــــــه أن یوعــــــــــــــــــدامثــــــــــل ال

:)٥(وقال زهیر بن خباب

قلیـــــــــــــــل الغـــــــــــــــرار والشـــــــــــــــریج شـــــــــــــــعاريوان عفـــــــــت هـــــــــذا فـــــــــادن دونـــــــــك أننـــــــــي

:)٦(ومنه قول جریر

وأوقــــــدت نــــــاري فــــــادن دونــــــك فاصــــــطليأعیــــــــــــاش قــــــــــــد ذاق القیــــــــــــون مراســــــــــــتي

ومنــه قولــه )٧(علــى الوعیــد قولــه "دونــك عصــیاني ودونــك فتمــرس بــه")دون(ومــن داللــة 

.)٨("السید لخادمه دونك عصیاني"

داللة (دون) على االنتقاص والتحقیر :.رابعا
هــــ) بقولـــه : ٣٢١ذهـــب إلـــى مثـــل هـــذا القـــول ابـــن دریـــد (ت یـــرد( دون) بمعنـــى (الخســـة)

.)١٠(ن "دون یكون بمعنى خسیسا"إ، وقال االزهري )٩(والدون الخسیس من الشيء""

،  ١٧/٢١واللســـــــــان :  ٢/١٠٧، وتهـــــــــذیب االســـــــــماء واللغـــــــــات للنـــــــــووي :  ٢/٣١٧) ینظـــــــــر : المقـــــــــاییس : ١(

  . ٩/٢٠٤، والتاج :  ٢/٣٤٣الكلیات : 

  . ٩/٢٠٤التاج :  و،  ١٧/٢٣اللسان : وینظر: )٢(

  .  ١٧/٢٣،و ینظر : اللسان :  ١٤/١٨١التهذیب : ) ٣(

  . ١٧/٢٣؛ ینظر اللسان :  ٥٣-٤٢) دیوانه : ٤(

  . ١٧/٢٣اللسان : ینظر: )٥(

كذا البیت  . ١٧/٢٣؛ وفي اللسان :  ٣٦٨) دیوانه : ٦(

ناري فادن دونك فاصطل وأوقدت    أعیاش قد ذاق القیون مرارتي

  . ٩/٢٠٣، ینظر : التاج :  ١٤/١٨٠) التهذیب : ٧(

  . ١/٣٠٥) المعجم الوسیط : ٨(

  . ٢/٣٠٣) جمهرة اللغة : ٩(

  . ٢/٦٣٩، ینظر : معاني النحو للسامرائي :  ١٤/١٨٠) التهذیب : ١٠(
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. وفـي هـذا  )١(وضعف ..... وهو الحقیر الخسـیس"–خس وحقر –دونا –وقیل : "دان 

هذا یظهر معنى التفاضـل فـي الرتبـة بـین شـیئین احـدهما جیـد واالخـر رديء ، وعلـى هـذا المعنـى 

:)٢(الشاعراستشهد ابن درید ومن تبعه بقول 

ــــــــــــــــى ویقنـــــــــــــع بالـــــــــــــدون مـــــــــــــن كـــــــــــــان دونـــــــــــــاإذا مــــــــــــــــا عــــــــــــــــال المــــــــــــــــرء رام العل

فالــدون هنــا بمعنــى الخســة ، وهــذا بیــان لمعنــى االنتقــاص فــي المنزلــة . وقیــل : الــدون ، 

.)٤(. والصفة : دنئ أي ساقط ضعیف")٣(الرديء ، المخالف للجید

: هو مقلـوب مـن قالبعضهمهـ) ، ان٨١٧هـ) والفیروزابادي (ت ٥٠٢ذكر الراغب (ت 

، ومن داللته على بیان التفاضل في المرتبة ایضا مـا نقلـه االزهـري عـن )٥(الدنو واالدون الدنيء"

ومنـه مـا اورده )٦(الخلیل بقوله : "قـال اللیـث : یقـال زیـد دونـك ، أي هـو احسـن منـك فـي الحسـب"

.)٧(ه ، أو أدنى منزلة"هـ) بقوله : "دون هذا ودون ذاك أي احسن من٥٣٨الزمخشري (ت 

:)٨(قال النابغة الذبیاني

ـــــــــــــــر أن اهللا اعطـــــــــــــــاك ســـــــــــــــورة ـــــــــــــــم ت ــــــــــــذبأل ــــــــــــك دونهــــــــــــا یتذب ــــــــــــرى كــــــــــــل مل ت

یستعمل في التحقیر والتقریب فمن ذلك مـا ذكـره االزهـري )دون(حكى بعض اللغویین أن 

ب النــــه : "هــــذا دون ذلـــك فــــي التقریـــب والتحقیــــر ، فــــالتحقیر منـــه مرفــــوع والتقریـــب منصــــو بقولـــه

ـــى معنـــى التحقیـــر بقولـــه : انـــك إذا ابتغ)٩(صـــفة" قلـــت  )دون(ت تحقیـــر یـــ، واشـــار ابـــن فـــارس إل

.)١٠(دوین

:)١١(قال الحكیم بن عبد العزیز السداني

إلـــــى الطعـــــن دون الســـــمر خطیـــــة ســـــمرفهــــــــــــــزت دویــــــــــــــن البــــــــــــــیض وأشــــــــــــــرعت

  . ٩/٢٠٣، ینظر : التاج :  ١/٣٠٥) المعجم الوسیط : ١(

  . ٩/٢٠٣، التاج :  ١٧/١٢ینظر : اللسان : ، ٢/٣٠٣) الجمهرة : ٢(

  . ٩/٢٠٣، التاج :  ١٧/١٢، ینظر : اللسان :  ٢/٣٠٣) الجمهرة : ٣(

  . ٢٥٦) اسالیب النفي في القرآن : ٤(

  .٢/٥١٥بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز : :وینظر ١/٢٥٢) المفردات في غریب القرآن : ٥(

  . ٨/٧٢ر : العین : وینظ ١٤/١٨٠) التهذیب : ٦(

  . ٢٨٩) اساس البالغة : ٧(

  . ٤٦) دیوانه : ٨(

  . ٢٢-١٧/٢١، وینظر : اللسان :  ١٤/١٨٠) التهذیب : ٩(

  . ١٧/٢٢، واللسان :  ٢/٣١٧) ینظر : المقاییس : ١٠(

  . ٨٧) دیوانه : ١١(
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٢٤٢

خاصة ثم تتسـع  اداللتهوبعد فان كثیرا من االلفاظ تتبدل داللتها ، فمن الكلمات ما تكون 

بعـد أن كـان یـرد )دون(. فـ  )١(عامة ثم تضیق وتتخصص اوتزداد عمومیة ومنها ما تكون داللته

اخر من ذلك ما حكاه الكفـوي (ت  نبمعنى الدنو واالنحطاط اتسعت داللته فاصبح یدل على معا

ثیــر وانحطــاط هـــ) بقولــه : "دون ظــرف مكــان مثــل (عنــد) لكنــه ینبــئ عــن دنــو أي : قــرب ك١٠٩٤

د كالهمـــا فـــي قولـــه (أدنـــى مكـــان مـــن الشـــيء) ثـــم اتســـع فیـــه فاســـتعمل فـــي انحطـــاط جـــقلیـــل ، یو 

فـي السـتعماله ال یكون في المكـان كقصـر القامـة مـثال ثـم اسـتعیر منـه بتفـاوت الذي المحسوس ، 

فــي المراتــب المعنویــة تشــبیها لهــا بالمراتــب المحسوســة وشــاع اســتعماله فیهــا اكثــر مــن اســتعماله 

مـنكـل فـي تسـع فـي هـذا المسـتعار فاسـتعمل ااالصل ـ فقیل : (زیـد دون عمـرو فـي الشـرف) ثـم 

إلــى حكــم وان لــم یكــن هنــاك تفــاوت وانحطــاط ، وهــو فــي هــذا المعنــى  اوتخطــي حكمــ اتجــاوز حــد

.)٢(مجاز في المرتبة الثالثة ، قریب من أن یكون بمعنى (غیر) كأنه اداة استثناء"

على االستثناء والنفي الضمني :)ندو(حمل  .خامسا
على (غیر) بوصفه اداة استثناء النه یدل في مواضع مختلفة على المغایرة )دون(حمل 

َويـَْعَمُلوَن َعَمال ُدوَن َذِلكَ كما یدل (غیر) من هذا ما استدل به االزهري من قوله تعالى : 

"لكون هوالء )٤(علق بمحذوف صفة ،(دون) الوارد في سیاق االیة"ظرف مت)٣(")٨٢(االنبیاء : 

)٥(یتجاوزون الغوص الستخراج الكنوز لبناء المدن والقصور والمحاریب"
وهذا الغوص الیكون .

النفسهم بل انما هو الجل سلیمان واستجابة المره .

.)٦(وذهب الفراء الى ان دون هنا بمعنى (سوى) وتبعه في ذلك خلق كثیر

  . ١١٠) ینظر نحو وعي لغوي ، مازن المبارك : ١(

  .٢/٢٦٧، وحاشیة الصبان: ٢/١٧٥الفتاح (ضمن شروح التلخیص): مواهب:، وینظر٢/٣٤٢) الكلیات: ٢(

  . ٢/٦٣٩، معاني النحو :  ٩/٢٠٣وینظر : التاج :  ١٤/١٨١) التهذیب : ٣(

  .  ٦/٣٤٣) اعراب القرآن وبیانه : ٤(

  .٦/١٣٣، البحر المحیط :  ١٠٥٢/  ٢، تفسیر النسفي :  ١٠/١٨٧: والمحرر الوجیز ٣/١٣٠) الكشاف: ٥(

، اعراب القرآن للنحاس :  ٣/٤٠١، معاني القرآن واعرابه للزجاج :  ١/٢٠٩نظر : معاني القرآن للفراء : ) ی٦( 

 :٣٧٨/  ٢ .  
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َوِإْذ قَــاَل اللَّــُه يَاِعيَســى ابْــَن َمــْريََم َأَأنــَت قـُْلــَت وهــو قولــه تعــالى : ومنــه مــا استشــهد بــه الزبیــدي : 

ـــي ِإَلَهـــْيِن ِمـــْن ُدوِن اللَّـــهِ  ، وقیـــل مـــن ذلـــك )١() أي غیـــر اهللا"١١٦(المائـــدة: لِلنَّـــاِس اتَِّخـــُذوِني َوأُمِّ

.)٢("قدمت لك العون كله دون تقصیر أي من غیر تقصیر"

بتلــك المعــاني یحمــل فــي معنــاه دالالت اخــر فمــثال یــرد )دون(رد و  فضــال علــى ذلــك فقــد

بمعنــى (ســوى) الــذي یــرد مــرة ظرفــا وهــذا اكثــر مــا یكــون ، واحیانــا یعــد اداة اســتثناء تحمــل معنــى 

واشـار الراغـب إلـى مثـل )٣(االزهري "ودون الغوص یـردد سـوى الغـوص مـن البنـاء"قالالمخالفة . 

) أي ما كان اقل مـن ذلـك وقیـل مـا سـوى ٤٨(النساء : َما ُدوَن َذِلكَ َويـَْغِفرُ هذا بقوله تعالى : 

ومنه مـا جـاء فـي المثـل : "إذا ظلمـت مـن دونـك فـال تـأمن عـذاب مـن )٤(متالزمان"والمعنیانذلك 

.)٥(فوقك"

ســوى) بحــدیث رســول اهللا علیــه  اوبمعنــى (غیــر )دون(علــى مجــيء واستشــهد الفیروزابــادي

أي فـي غیـر خمـس اواق ، ومنـه الحـدیث )٦(س فیمـا دون خمـس اواق صـدقة"الصالة والسالم "ولی

أي بما سوى عقاص رأسها أو معناه بكـل شـيء حتـى بعقـاص )٧("اجاز الخلع دون عقاص رأسها"

.)٨(راسها"

لفظ  االستثناء"وكما معلوم أن)٩(االستثناء وفاقا لبعض المغاربةوذكر السیوطي ورود 

على المستثنى وعلى نفس الصیغة والمراد من قولهم:ان االستثناء حقیقة یطلق على فعل المتكلم و 

في المتصل مجاز في المنقطع صیغ االستثناء،واما لفظ االستثناء فحقیقة اصطالحیة في 

(غیر) تكون مصحوبة بمعنى الدونیة في دالالتها على )دون(و  .)١٠( القسمین بال نزاع ..."

  . ٣٣٥ة ، د. هادي نهر :ی، وینظر : التراكیب اللغویة في العربیة دراسة وصفیة تحلیل ٩/٢٠٣) التاج : ١(

  . ٤٨٨) الشامل في علوم اللغة العربیة : ٢(

  . ١٤/١٨١: ) التهذیب ٣(

  . ٢/٦١٥، وینظر : بصائر ذوي التمییز :  ١/٢٥٢) المفردات في غریب القرآن : ٤(

  . ١/٦٠) مجمع االمثال : ٥(

 ٣/٢٢، والجـامع الصـحیح (سـنن الترمـذي) :  ٢/٦٧٤صـحیح مسـلم : و ، ٢/١٢٦بخاري : الصحیح ینظر: ) ٦(

  . ٢١٦-٨/٢١٥مسند احمد بن حنبل : 

جاز عثمان الخلع دون عقاص راسها)أو ( وفیه،  ٧/٦٠بخاري : الصحیح ینظر الحدیث في ) ٧(

  . ٩/٢٠٣، وینظر : التاج :  ٤/٢٢٥) القاموس المحیط : ٨(

  . ٣/٢١٣) ینظر همع الهوامع : ٩(

  .  ١/١٣٤) الكلیات : ١٠(
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ُقْل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه َفال َيْمِلُكوَن َكْشَف الضُّرِّ َعنُكْم صفة أو رتبة. كقوله تعالى : 

.)١()٥٦(االسراء:َوال َتْحِويال

في باب االستثناء ما ذهب الیه ابو الحسن بن فضال المجاشعي )دون(ومما یعزز ورود 

إذ عرض فیه )٢(هو االستثناء"هـ) الذي عقد بابا في كتابه سماه "باب المفعول دونه و ٤١٩(ت 

.ومنها( دون)ادوات االستثناء ، وحكمها ومسائل تخص ذلك 

اُر وقیل إنها اداة "تفید االستثناء أو النفي ضمنا في قول اهللا تعالى :  قل ان كانت َلُكُم الدَّ

) أي أن كانت الجنة على ٩٤لبقرة : (ا اآلِخَرُة ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَّْوا اْلَمْوتَ 

وذهب الرازي الى ان  )٣(ما تقولون ال یدخلها إال من كان یهودیا أو نصرانیا فتمنوا الموت فابوا"

)٤(معنى (دون)هنا سوى المعنى المكان كما یقال لمن وهب ملكا هذا لك من دون الناس

ِإنَُّكْم له عز وجل : وقو  )٥(وعلى ذلك فالدار مختصة بهم من دون غیرهم من الناس

فهو سبحانه ینفي انهم یاتون النساء )٨١(االعراف : لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساءِ 

وهو في الموضع الحال )٧(قال ابن عطیة:"ان دون تنفرد بالشهوة فقط ".)٦(ویقرر اتیانهم الرجال"

جاوزین النساء الالتي هن محط االشتهاء عند ذوي ،اذ نرى هوالء "مت)٨(المنفردین عن النساء 

.)٩(وهذا من الجهل المركب الذي قرن فیه العمل بالسلوك–الطباع السلیمة "الى الرجال 

:)١٠(على النفي ضمنا والذي یدل على التغیر قول ساعدة بن جؤیة)دون(ومن داللة 

من دونه فوت علیك ومطلبولقد نهیتك أن تكلف نائیا

على االختصاص وقطع الشركة :)دون(داللة .دساسا

دراسـة القـرآن الكـریم فـي، والمضـاف إلـى لفـظ الجاللـة  ٢٤٨-٢٤٧) ینظر : اسالیب النفي في القـرآن الكـریم :١(

  . ٨٨:  باشراف الدكتور خزعل فتحي زیدانداللیة ، رسالة ماجستیر ، لقاء حازم

  . ١٧٥) شرح عیون االعراب : ٢(

  . ١/٦٢، وینظر معاني القرآن للفراء :  ٢٤٨) اسالیب النفي في القرآن : ٣(

  . ١/٩٠، تفسیر النسفي :  ١٩٠/ ١) التفسیر الكبیر : ٤(

  .  ٢٠٩/  ٢البالغة : الطراز المتضمن السرار) ٥(

  . ٣٣٥، وینظر : التراكیب اللغویة في العربیة دراسة وصفیة :  ٢٤٩-٢٤٨) اسالیب النفي في القرآن : ٦(

  .  ٥/٥٧٠المحرر الوجیز :  ) ٧(

  . ٣/٣٩٦، اعراب القرآن وبیانه :  ٣٣٤/  ٤ینظر : البحر المحیط : ) ٨(

دراسـة داللیـة ، رسـالة ماجسـتیر ،   روعـة محمـود الـزرري ، باشـراف ینظر االلفاظ العقلیة في القران الكـریم  ) ٩(

  .  ٨٤:  ١٩٩٦الدكتور كاصد یاسر الزیدي ، 

  . ٢٤٧؛ ینظر : اسالیب النفي في القرآن:  ١٧٢) دیوان الهذلیین : ١٠(
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یدل على "االختصاص وقطع الشركة ، تقول : هذا )دون(من لطائف االشارة ایضا أن 

ال  )دون(. وهذا یعني أن ما قبل )١(لي دونك أو من دونك ، أي ال حق لك فیه وال نصیب"

وعني بهذا البالغیون یشترك مع المضاف الیه ویظهر هنا معنى القصر الذي هو التخصیص

في مبحث (القصر والحصر)  الذي ورد في مصنفاتهم الجامعة والشاملة ، والذي هو تخصیص 

هـ) : ٧٣٩شيء بشيء أو تخصیص صفة بموصوف وموصوف بصفة ، ذكر القزویني (ت 

"القصر حقیقي وغیر حقیقي وكل واحد منهما ضربان قصر الموصوف على الصفة وقصر 

وقیل أن االول منه تخصیص امر )٢(ف ، والمراد الصفة المعنویة ال النعت"الصفة على الموصو 

امر بصفة دون اخرى ، أو مكان اخر والثاني فیه تخصیص صفة بامر دون اخر أو مكان 

.)٣(اخر

ویعقب على ذلك سعد الدین التفتازاني بقوله : "دون اخرى معناه متجاوزا الصفة االخرى 

ل تجاوز حد إلى حد وتخطي حكم إلى حكم ولقائل أن یقول أن ... ثم اتسع فیه فاستعمل في ك

ارید بقوله دون اخرى ودون اخر دون صفة واحدة اخرى ودون امر واحد اخر فقد خرج عن ذلك 

.)٤(ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق االثنین"

ا "الن تخطي احد الشیئین لالخر متحقق بتقرر المكان االدنى وعلى هذا یكون مصدر 

بمعنى اسم الفاعل فیكون التقدیر تخصیص المتكلم امرا بصفة حال كونه متجاوزا صفة اخرى 

.)٥(اعتقد فیها المشاركة"

واستشهد الخضري على ذلك بقوله : "فعلت بزید االكرام دون االهانة ، اكرمت زیدا دون 

متجاوزا عمرا .، أي انه اقتصر على اكرام زید متجاوزا فعل االهانة به واكرمه )٦(عمرو"

لوجدنا أن اكثر المعاني شیوعا هو )دون(الدالالت التي دل علیها وبعد استقصاء 

.)٧((التقصیر عن الشيء) ، ولهذا ذهب الراغب إلى القول بان "یقال للقاصر عن الشيء : دون"

  .  ٢/٣٤٢) الكلیات : ١(

  . ٧٣ ، وینظر : شرح التلخیص للمؤلف نفسه : ١١٨) االیضاح في علوم البالغة : ٢(

  .١١٨)االیضاح في علوم البالغة : ٣(

  . ١٧٧-٢/١٧٦) مختصر تلخیص المفتاح ، سعد الدین التفتازاني (ضمن شرح التلخیص) : ٤(

  . ١٧٦-٢/١٧٥) مواهب الفتاح (ضمن شروح التلخیص) : ٥(

  . ٢/٢٦٧وینظر : حاشیة الصبان :  ٢/١٨) حاشیة الخضري : ٦(
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.)٢(انها "اداة تفید معنى التقصیر عن الغایة من الفعل")دون(. وان یقول بعضهم في حد )١(دون"

نى بالتقصیر التجاوز .وع

فلها  )دون(اذ قال : "واما )دون(هـ) ان یلخص معاني ٦٤٣وحاول ابن یعیش (ت 

في  ومعنیان احدهما : الظرفیة في معنى المكان تشبیها لها بالمكان فیقال : زید دون عمر 

ها الشرف والعلم ، ونحو ذلك ، جعل هذه االشیاء منازل یعلو بعضها بعضا كاالماكن التي بعض

اعلى من بعض ، وجعل بعض الناس في موضع من الشرف أو من العلم وهذه ال تكون إال 

ثوب دون هذا ظروفا منصوبة ، والموضع االخر أن یكون اسما بمعنى حقیر ومسترذل فیقول : 

أي رديء ویقال هذا دونك أي حقیرك ومسترذلك ویمكن أن یكون هذا القسم هو االول واستعمل 

لتاویل النك إذا جعلته في مكان اسفل من مكانك صار بمنزلة اسفل توسعا بضرب من ا

.)٣(وتحت"

احكام (دون):المبحث الثاني : 
من اجل معرفة ما تتمتع به المفردة من حسن النظم في التركیب ال بد أن تكون على 

ى لنا ذلك درایة باحكامها (وظائفها النحویة) أي ما تحتله من مواقع اعربیة تحدد معناها ، ویتسن

باالطالع على كتب النحاة التي بوساطتها تعرف وظیفة اللفظ وفیه یكمن التفسیر الصحیح للكلمة 

وبما توحي به من معنى من وظائف تحدید ماتؤدیه و ، اذ نستطیع بمعرفة المعنى الوظیفي للكلمة 

عن (دون) ویمكن الكشف حقیقي أو استعمالي في اثناء تشكیلها مع االنساق المتعلقة بها .

نحویًا من خالل المحاور اآلتیة : 

موقع دون االعرابي وتعلقھ بالفعل :.أوالً 
االعرابي وما یتعلق به ، فلو عدنا إلى )دون(نحاول في هذا المضمار أن نذكر حكم 

كتب النحاة وما حفلت به من تفاصیل وافیة عن موضوعات شتى في مختلف االبواب لوجدنا أن 

ورود المفردة في باب الظرف واالضافة وقد یشیرون الیها في االستثناء .النحاة قد ضمنوا

  . ١/٢٥٣) المفردات : ١(

، ومعــــاني النحــــو :  ٢٣، وینظـــر : كتــــاب حـــروف المعــــاني للزجـــاجي :  ٢٤٦ب النفــــي فـــي القــــرآن : ) اســـالی٢(

  . ١٣٧، والتضاد في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق :  ٢/٦٣٨

  . ٢/١٢٩) شرح المفصل : ٣(
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.)٢(وقیل : "تعرب ظرفا النها بمعاني الظروف")١(فقد ذكر السیوطي ورودها ظرفا

، "وال بد لكل ظرف من تعلق بفعل مكانا )٣("واالصل في الظروف الموضع المستقر من االرض"

، أو صلة ، أو حاال ، أو خبرا تعلق بفعل محذوف مكانا كان أو زمانا فمتى وقع الظرف صفة

وتضمن ضمیره وعمل فیه الرفع ونصب الحال بنفسه ... ومتى لم یقع الظرف احد المواضع 

االربعة اعني الصفة والصلة والحال والخبر تعلق بموجود او ما هو في حكم الموجود وكان 

الحال لم یجز تقدمه علیه ، النه العمل كله للفعل دون الظرف ، ... ولو أعملت الظرف في 

. وقیل : ال بد للظرف من تعلق بفعل أو ما في معناه ... فیسمى مفعوال )٤(غیر متصرف..."

فیه ان كان منصوبا بتقدیر (في) ، وان سبق بحرف الجر سمى ظرفا لغوا أي مجازا النه مفعول 

.)٥(فیه غیر صریح حقیقة

دون بین التصرف والجمود :.ثانیاً 
في كتبهم إلى انها ظرف ال یتصرف )دون(طائفة من اللغویین ممن تناولوا  تذهب

ومفاده وغیرههـ) ٣٧٠هـ) وتبعه االزهري (ت ١٧٥تصرف االلفاظ االخر وهذا مذهب الخلیل (ت 

.)٦(: "ال یشتق منه فعل")دون(أن 

لقتبي: دان  : "قال اما یخالف ذلك ، إذ قال هـ) عن القتبي ٣٩٥وقد نقل ابن فارس (ت 

:)٨(ستدل على ذلك بقول الشاعراواكد ابن منظور قول ابن فارس و )٧(دونا"–یدون –

وعال الربرب أزم لم یدنأنسل الذرعان غرب جذم

ومعتـرك ،  ١/١٦٢االتقان : ،   ٣/٢٠٩، همع الهوامع: ٨١، شرح شذور الذهب :  ١/٤٠الكتاب: ) ینظر : ١(

  . ٢/١٠٣ومعترك االقران : 

، شـرح شـذور الـذهب ٢/١٢٩، شـرح المفصـل :  ١/٤٠الكتـاب : ، ینظر :  ٢٦٠) اسالیب النفي في القرآن : ٢(

  . ٣/١٤٧النحو الوافي : ،   ٨١: 

  .   ١/٤٠) الكتاب : ٣(

  . ٤٦٨-١/٤٦٧) كشف المشكل في النحو ، علي بن سلیمان الیمني : ٤(

  . ٨-٧االرقیطیني : شعردي على الظروف ، للشیخ یونس د اهللا  مال خلیل اال) ینظر حاشیة عمر بن عب٥(

، المصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشـــرح  ١٧/٢١، اللســـان :  ١٤/١٨٠، وینظـــر : التهـــذیب:  ٨/٧٢) العـــین : ٦(

  .  ١/٢٧٨الكبیر للرافعي : 

قتبي هو ابو محمـد عبـد اهللا بـن . ال ١/٢٥٣، ینظر : المفردات في غریب القرآن :  ٢/٣١٧) مقاییس اللغة : ٧(

  هـ) . ٢٧٦بن مسلم بن قتیبة (ت 

،  . ١٧/٢١؛ ینظر : اللسان :  ١٧٤) دیوان عدي بن زید العبادي : ٨(
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ونقل ابن منظور في روایة هذا البیت قوله : "وغیره یرویه لم یدن بتشدید النون على ما 

.)١(ضعف"–یدني أي –لم یسم فاعل من دنى 

بأن سیبویه في باب تسمیة الحروف بالظروف أما ما ورد في كتب النحو فقد صرح 

: "أعلم انك إذا سمیت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها ، (دون) ال یتصرف ، اذ قال

.)٢(النها مذكرات إال ترى انك تقول : نحیت ذاك، وخلیف ذاك ، ودوین ذاك ..." 

)دون(مبینا أن )دون(ى اختالف النحاة في تصرف هـ) إل٩١١واومأ السیوطي (ت 

والكوفیون إلى انه )٤(، "وذهب االخفش)٣("ممنوع التصرف عند سیبویه وجمهور البصریین"

) ، فقال ١١(الجن : َوَأنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلكَ یتصرف لكنه بقلة ، وخرج علیه 

ى مبني ، واالولون قالوا : تقدیره : ما دون ذلك فحذف (ما) وقال مبتدأ ، وبنى الضافته إل)دون(

:)٥(الشاعر

)٦(وباشرت حد الموت والموت دونها"

على صیغة أفعل :)دون(مجيء  .ثالثاً 
، فال )دون(مجيء صیغة (أفعل) من لفظ عدم اللغویون قدامى ومحدثون على اتفق 

رد في عبارة ابن جني ما یخالف ذلك . كما ذكر صاحب في الكالم . وقد و  )٧(یقال " ما أدونه "

اللسان ، بقوله : "قال ابن جني في شيء دون ذكره في كتابه الموسوم المعرب ، وكذلك أقل 

االمرین وأدونهما ، فاستعمل فیه أفعل وهذا بعید النه لیس له فعل ، فتكون هذه الصیغة مبنیة 

.)٨(كقولك : " أوضع منه وأرفع منه"فیه وانما تصاغ هذه الصیغة من االفعال ، 

  .   ١٧/٢١) اللسان : ١(

  . ٣/٢٦٧) الكتاب : ٢(

اصد ، تسهیل الفوائد وتكمیل المق ١/٣٤٢شرح التصریح على التوضیح : ، ینظر :  ٣/٢٠٩) همع الهوامع : ٣(

  . ٢/٧٠٩دراسات السلوب القرآن الكریم ، محمد عبد الخالق عضیمة ، القسم الثالث : ،  ٩٦اصد : المق

، البیــان فــي غریــب اعــراب  ١/٥٠٠، شــرح الرضــي علــى الكافیــة :  ٢/٢٥١ینظــر : معــاني القــرآن لألخفــش ) ٤(

  . ١/٣٣٨القرآن : 

وشـرح  ١/٢٩یح على التوضیح لالزهـري : ) البیت لموسى بن جابر من شعراء الحماسة ، ینظر : شرح التصر ٥(

ومعجــم الشــواهد  ١/١٨٢، والــدرر اللوامــع علــى همــع الهوامــع :  ١/٣٧١وشــرح دیــوان الحماســة للمرزوقــي : 

….      الم تریا اني قد حمیت حقیقتي  ١/٣٩٢الشعریة : 

  . ٣/٢٠٩) همع الهوامع : ٦(

  .١٧/٢١، اللسان :  ٤/٢٢٦ ، وینظر : القاموس المحیط : ١٤/١٨١التهذیب : ینظر : ) ٧(

  . ٩/٢٠٤، وتاج العروس :  ١٧/٢١) ینظر : اللسان : ٨(
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قال : "غیر انه قد جاء من هذا ، ما نقله عن سیبویه بحجة ذلك واورد ابن منظور انكار 

كل الشاتین كانهم آالبعیرین كما قالوا الشاتین وأحنكشيء ذكره سیبویه وذلك قولهم أحنك

الناس تكلموا بالفعل وقالوا آبلا بافعل على نحو هذا ولم یؤو فانما جا،قالوا حنك، ونحو ذلك

وهذه  ،هذا فیهوما لم یجز فیه ذلك لم یجز ،ن ما جاز فیه أفعل جاز فیه هذا،ألمنهبمنزلة ابل

وتابع الزبیدي (ت .)١("…االشیاء التي لیس لها فعل لیس القیاس أن یقال فیها أفعل منه 

.)٢(هـ)ماجاء في اللسان من االنكار ١٢٠٦

ال یرد منه اسم تفضیل على وزن (أفعل) الن لیس له )دون(لى أن ونخلص من ذلك إ

فعل مع االشعار بجواز ذلك عند ابن جني .

:)دون(دخول حروف الجر على .رابعاً 
یرد على االكثر مسبوقا بحرف الجر وقد یرد مجردا منه : قیل : "هذا دونك )دون(إن 

أي حقیر ساقط ، ورجل من دون هذا اكثر وقیل "وشيء من دون بالتنوین)٣(وهذا من دونك"

فهم "یقولونها مع (من) ومنه قولهم لوال انك (من دون) لم ترض بذا و"رضیت من )٤(كالم العرب"

وال یقال رجل دون ، لم یتكلموا به ، وقد جوزه بعضهم فقال : یقال )٥(من فالن بامر من دون"

لظرفیة بویه حرف الجر (من) معیاراً .وقد اتخذ سی)٦(رجل دون لیس بال حق وثوب دون رديء"

.)٧()دون(

هـ). ٤١٥االخفش (ت ، اذ نقل ابن منظور والزبیدي عن)دون(وقد تدخل الباء على 

، قال االخفش : "فرددناه علیه هذا غیر مرة والبیتین االولیین )٨(استعماله لذلك في كتاب "القوافي"

شارة إلى قول اعرابي انشده شعرا االولیین على نفر من اصحابه ممن لیس بدونه" وجاء ذلك ا

.)٩(مكفأ

  . ٩/٢٠٤، وتاج العروس :  ٤/١٠٠، وینظر : الكتاب :  ١٧/٢١) اللسان : ١(

  . ٩/٢٠٤تاج العروس : ینظر: ) ٢(

  . ٤/٢٢٦، وینظر : القاموس المحیط :  ١٧/٢١) اللسان : ٣(

  . ١/٢٧٨) المصباح المنیر : ٤(

ق عبــد العزیــز یاســین یــ، وینظــر : نــوادر اللحیــاني (أبــي الحســن علــي بــن حــازم) جمــع وتحق ٩/٢٠٤) التــاج : ٥(

  . ٣٤٩ بأشراف د.محیي الدین توفیق:،دكتوراه اطروحة

  .  ٩/٢٠٤) التاج : ٦(

  . ٢٦٠، واسالیب النفي في القرآن الكریم :  ٤١٠-١/٤٠٩) ینظر : الكتاب : ٧(

  . ٥١الخفش ، تحقیق د. عزة حسن : ) كتاب القوافي ل٨(

  . ٩/٢٠٤والتاج :  ١٧/٢٢) ینظر : اللسان : ٩(
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ومن اجل دراسة النصوص دراسة شاملة غیر مقتصرة على العالقات النحویة لعجزها 

عن التوضیح الدقیق لالنساق المراد دراستها وتحلیلها ال بد في هذا المقام من تفاعل المعنى 

واضحا جلیا وفي هذا یذكر النحوي مع المعنى المعجمي في سیاق هذه النصوص لیظهر المعنى 

محمد حماسة عبد اللطیف: "لیس المعنى النحوي بطبیعة الحال منعزال عن النص أو یمكن أن 

ة المزدوجة المفتولة ییكون كذلك ولذلك ینبغي النظر دائما إلى المعنى النحوي بوصفه الجدل

بینهما بحیث تتكون باحكام من المفردات والنظام النحوي معا المنصهرة في بوتقة (االختیار) 

داللة الكلمة الحقیقیة في سیاق بعینه وتكون جزءا من داللة الجملة كلها ، ومن هنا تكون داللة 

الكلمة حصیلة الجتماع المعنى النحوي والمعنى المعجمي في سیاق 

.)١(مخصوص"

اذ إن لكل كلمة معناها االساسي ومعناها السیاقي ، فالسیاق وحده هو الذي یحدد معنى 

.)٢(المفردة

وعلى هذا ال بد أن تتشابك قواعد المعنى النحوي االولي المتمثل بالوظیفة النحویة 

وقد ، لكلمة لیتضح المراد من السیاق لالمختلفة مع قواعد الكلمة التي تمثلها الداللة المعجمیة 

اقتصر البحث هنا على دالالت (دون) في االنساق التي وردت في كالم العرب . 

في االنساق التي ترد في كالم العرب .)دون(اما هنا فالبحث قد اقتصر على دالالت 

  . ١٧٣) النحو والداللة : ١(

  . ١٧٣) ینظر : علم الداللة ، بییرجیرو : ٢(
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المصـــادر والمراجع : 
 ي هـ) ، مطبعة الحجاز  ٩١١االتقان في علوم القران : جالل الدین عبد الرحمن السیوطي (ت

، القاهرة ، (د.ت).

هـ) ، دار صادر  ٥٣٨ساس البالغة : جار اهللا ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت أ

  م. ١٩٦٥هـ=  ١٣٨٥للطباعة والنشر ، بیروت ، 

القرآن ، احمد ماهر البقري ، المكتب العربي الحدیث للطباعة والنشر ، سالیب النفي في أ

  م . ١٩٨٩االسكندریة ، 

 هـ) ، تحقیق الدكتور زهیر غازي ٣٣٨آن : ابو جعفر احمد بن محمد النحاس (ت اعراب القر

م . ١٩٧٧هـ = ١٣٩٧زاهد ، مطبعة المدني ، بغداد ، 

 اعراب القرآن وبیانه ، محیي الدین الدرویش ،مؤسسة الیمامة للطباعة والنشر ، دار ابن كثیر

م . ١٩٩٢هـ =  ١٤١٢،  ٣، دمشق ، ط

الغة والبیان والبدیع (مختصر تلخیص المفتاح) : تألیف الشیخ العالمة االیضاح في علوم الب

هـ) ، راجعه وصححه : السید بهیج غزاوي ، دار احیاء العلوم ، ٧٣٩الخطیب القزویني (ت 

  م.١٩٨٨هـ= ١٤٠٨،  ١بیروت ، ط

البحر المحیط : أثیر الدین بن عبد اهللا محمد بن یوسف بن علي بن حیان االندلسي الغرناطي

هـ) ، مكتبة ومطابع النصر الحدیثة ، الریاض ، (د . ٧٥٤الجیاني الشهیر بابن حیان (ت

ت). 

 بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي

هـ) ، تحقیق : محمد علي النجار ، وعبد العلیم الطحاوي ، لجنة احیاء التراث ٨١٧(ت 

  م. ١٩٧٣هـ=١٣٩٣لقاهرة ، االسالمي ، ا

 البیان في غریب اعراب القرآن ، ابو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن االنباري (ت

هـ) ، تحیقیق طه عبد الحمید ، مراجعة: مصطفى السقا ، الهیئة العامة المصریة للتألیف ٥٧٧

م . ١٩٦٩هـ=١٣٨٩والنشر ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 

هـ) ، دار صادر، ١٢٠٦المام اللغوي ، السید محمد مرتضى الزبیدي (ت تاج العروس : ل

  م.١٩٦٦بیروت ، 

 تحریر النحو العربي ، قواعد النحو العربي مع التیسیر : ابراهیم مصطفى واخرون ، دار

.المعارف ، مصر ، (د.ت)

رشاد) بغداد ، التراكیب اللغویة في العربیة دراسة وصفیة تطبیقیة : د. هادي نهر ، (مطبعة اال

  م.١٩٨٧هـ=١٤٠٨
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 التضاد في القران الكریم بین النظریة والتطبیق : محمد نور الدین المنجد ، دار الفكر

  م.١٩٩٩هـ=١٤٠٣،  ١المعاصر ، بیروت ، لبنان ، دار الفكر ، دمشق ، سوریة ، ط

عطیة تفسیر ابن عطیة (المحرر الوجیز في لطائف الكتاب العزیز : ابو محمد عبد الحق بن

هـ) ، تحقیق : الرحابي فاروق عبد اهللا ابراهیم االنصاري وعبد العال سالم ٥٤٨االندلسي (ت 

م.١٩٨١هـ=١٤٠١،  ١سید ابراهیم ومحمود الشافعي العناني ، الدوحة ، ط

 ار هـ) ، د٦٠٦التفسیر الكبیر ، فخر الدین ابو عبد اهللا محمد بن عمر حسین الرازي (ت

، (د . ت ) .  ٢ن ، طالكتب العلمیة ، طهرا

 تفسیر النسفي المسمى (مدارك التنزیل وحقائق التأویل) : عبد اهللا بن احمد محمود النسفي (ت

هـ) ، قدم له : قاسم الشماع الرفاعي ، راجعه : ابراهیم محمد رمضان ، دار القلم ، ٧٠١

م . ١٩٨٩هـ=١٤٠٨،  ١بیروت ، ط

 هـ) ، ادارة ٦٧٦الدین بن شرف النووي (ت تهذیب االسماء واللغات : ابو زكریا محیي

الطباعة المنیریة ، (د.ت) .

 هـ) ، تحقیق یعقوب عبد النبي ، ٣٧٠تهذیب اللغة : ابو منصور محمد بن احمد االزهري (ت

ومحمد ابو الفضل ابراهیم ، مراجعة : علي محمد النجار ، الدار المصریة للتألیف والنشر ، 

القاهرة ، (د.ت).

هـ)، ٢٧٩صحیح (سنن الترمذي):ابو عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي(تالجامع ال

م.١٩٨٧هـ=١٤٠٨تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 ١هـ) ، دار صادر ، بیروت ، ط ٣٢١جمهرة اللغة : محمد بن الحسن بن درید االزدي (ت  ،

  (د.ت).

 على الفیة ابن مالك : محمد الخضري حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل

  م.١٩٧٤هـ=١٤٥٣هـ) ، مطبعة االستقامة ، القاهرة ،   ١٢٨٧(ت 

 حاشیة الدسوقي على مختصر السعد على تلخیص المفتاح (ضمن شروح التلخیص) : محمد

هـ)، مطبعة عیسى  الحلبي وشركاءه ، القاهرة  ١٢٣٠بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 

  .هـ ١٣١٧، 

شیة الصبان على شرح االشموني على الفیة ابن مالك : محمد بن علي الصبان (ت اح

هـ) ، دار احیاء الكتب العربیة ، مطبعة عیسى الحلبي وشركاءه ، القاهرة ، (د.ت) . ١٢٠٦

 : حاشیة عمر بن عبد اهللا مال خلیل االشعردي على الظروف : یونس االرقطیني ، تحقیق

  هـ. ١٣٧١في ، حمدي عبد المجید السل

 محمد عبد الخالق عضیمة ، دار الحدیث ، مطبعة السعادة،  الكریمدراسات السلوب القران :

  م.١٩٧٢هـ=١٣٩٢القاهرة ، 
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 الدرر اللوامع على همع جمع الجوامع في العلوم العربیة: أحمد بن االمین الشنقیطي

حمد علي بیضون، وضع حواشیه : محمد باسل عیون الود ، منشورات مهـ) ،  ١٣٣١(ت 

  م .١٩٩٩هـ = ١٤١٩دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

 هـ) ، دراسة وتحقیق : عمر بن سالم ، الدار التونسیة  ٢٥١دیوان ابن درید : ابن درید (ت

للنشر ، (د.ت).

.(د.ت) ، دیوان االعشى : حققه وقدم له : فوزي عطوي ، الشركة اللبنانیة للكتاب ، بیروت

٢مرئ القیس : تحقیق : محمد ابو الفضل ابراهیم ، دار المعارف ، مصر ، طدیوان ا  ،

  م. ١٩٦٤

 هـ) ، دار صادر ، بیروت  ، (د.ت).  ١١٤دیوان جریر : جریر بن عطیة الخطفي (ت

 هـ) ، تحقیق : محمد  ٥٢٩دیوان الحكم ابي الصلت : أمیة بن عبد العزیز السداني (ت

باعة و النشر ، تونس ، (د.ت). المرزوقي ، دار بو سالمة للط

 دیوان عدي بن زید العبادي : تحقیق : محمد جبار المعیبد ، الكتاب الثاني من سلسلة كتب

  م. ١٩٦٥التراث ، شركة الدار الجماهیریة للطباعة والنشر ، بغداد ، 

 ، م.١٩٦٦هـ=١٣٨٦دیوان لبید بن ربیعة العامري : دار صادر ، بیروت

هـ) ، حققه وقدم له : فوزي عطوي ، ٦٠٤بیاني : زیادة بن معاویة (ت دیوان النابغة الذ

  م.١٩٦٩الشركة اللبنانیة للكتاب ، بیروت ، 

 دیوان الهذلیین : الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب

  م.١٩٦٥هـ=١٣٨٥، 

هـ) ، حقق نصوصه  ٢٧٥لقزویني (ت سنن ابن ماجه : الحافظ ابي عبد اهللا محمد بن یزید ا

، محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة دار احیاء الكتاب العربي ، القاهرة ، (د.ت) .

(د.ت) ، الشامل في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتها : بالل جنیدي ، دار العودة ، بیروت.

ن عقیل ، محمد شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك ومعه كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح اب

.  ٢٠٠٤محیي الدین عبد الحمید ، دار الطالئع للنشر ، القاهرة ، 

 هـ) . وبهامشه حاشیة ٩٠٥شرح التصریح على التوضیح : خالد بن عبد اهللا االزهري (ت

هـ) ، دار احیار الكتب العربیة ، مطبعة عیسى ١٠٦١للشیخ یاسین بن زید الدین العلیمي (ت 

اهرة ، (د.ت) .البابي الحلبي  ، الق

 شرح التلخیص في علوم البالغة : جالل الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني

،  ١هـ) شرحه : محمد هاشم دویدري ، منشورات دار الحكمة ، دمشق ، ط ٧٣٩(ت 

م. ١٩٧٠هـ=١٣٩٠
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 هـ) ، نشره :  ٤٢١شرح دیوان الحماسة : ابو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت

، ١ین ، عبد السالم هارون ، (مطبعة لجنة التالیف والترجمة) ، القاهرة ، طأحمد أم

م.١٩٥١هـ=١٣٧١

 شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب : ابو محمد عبد اهللا جمال الدین بن یوسف بن

هـ) ومعه منتهى االرب بتحقیق شرح شذور ٧٦١احمد بن عبد اهللا بن هشام االنصاري (ت 

د الحمید ، دار الفكر ، (د . ت).الدین عبالذهب ، محمد محیي 

 هـ) ، حققه : حنا  ٤٧٩شرح عیون االعراب : ابو الحسن علي بن فاضل المجاشعي (ت

  م.١٩٨٥هـ=١٤٠٦،  ١جمیل حداد ، مكتبة المنار ، االردن ، ط

 ،شرح المعلقات السبع ، ابو عبد اهللا الحسین بن أحمد الحسین الزوزني ، دار صادر بیروت

  . (د.ت)

 هـ) ، عالم الكتب ، بیروت ،  ٦٤٣شرح المفصل : موفق الدین یعیش ابن علي بن یعیش (ت

مكتبة المتنبي ، القاهرة ، (د.ت) .

 هـ) ، مطبوعات محمد  ٢٥٦بخاري : ابو عبد اهللا محمد بن اسماعیل البخاري (ت الصحیح

علي صبیح واوالده ، میدان االزهر ، مصر ، (د.ت) .

هـ) ، حقق  ٢٦١و الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (ت صحیح مسلم : اب

نصوصه : محمد فؤاد عبد الباقي ، (دار الحدیث) ، (د.ت) .

 هـ) ٧٤٩الطراز المتضمن السرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز : یحیى بن حمزة العلوي (ت

  م .  ١٩١٤هـ = ١٣٣٢، مطبعة المقتطف ، مصر ، 

١جیرو ، ترجمة : انطوان ابو زید ، منشورات عویدات ، بیروت ، طعلم الداللة : بیر  ،

  م. ١٩٨٦

 الفتح الرباني (مسند أحمد بن حنبل الشیباني) ومعه كتاب بلوغ االماني من اسرار الفتح

،  ١الرباني : تألیف : أحمد عبد الرحمن البنا الشهیر بالساعاتي ، مطبعة الفتح الرباني ، ط

  هـ. ١٣٥٧

یب في لغة النحو العربي ، انطوان الدحداح ، راجعه : جورج متري عبد المسیح ، قاموس الج

. ١٩٩٧،  ١مكتبة لبنان ، ط

 هـ) ، المؤسسة العربیة ٨١٧القاموس المحیط : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (ت

للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، دار الجیل ، (د.ت) .

هـ) ، تحقیق ،عبد السالم هارون، عالم ١٨٠بن عثمان بن قنبر (ت عمرو الكتاب: ابو بشر

  م.١٩٧٥الكتب للطبع والنشر ، بیروت ، 
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 هـ)، ٣٥١كتاب االضداد في كالم العرب : ابو الطیب عبد الواحد علي اللغوي الحلبي (ت

 م.١٩٦٣هـ=١٣٨٢عنى بتحقیقه : عزة حسن ، مطبوعات المجمع العلمي العربي ، دمشق ، 

 هـ) تحقیق:   ٣٤٠حروف المعاني : ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (ت كتاب

،  ١د. علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، دار االمل ، االردن ، الزرقاء ، ط

  م.١٩٨٤هـ=١٤٠٤

 هـ) ، تحقیق : الدكتور :  ١٧٥كتاب العین : ابو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت

الجمهوریة -ي ، والدكتور ابراهیم السامرائي منشورات وزارة الثقافة واالعالم مهدي المخزوم

  . ١٩٨٥، دار  الحریة للطباعة ، بغداد ، ٥٦العراقیة ، سلسلة المعاجم و الفهارس 

 هـ) ، تحقیق : د. عزة حسن ،  ٢١٥كتاب القوافي : ابو الحسن سعید بن مسعدة االخفش (ت

  م.١٩٧٩وزارة الثقافة ، دمشق ، 

 كتاب الوحشیات وهو الحماسة الصغرى : ابو تمام حبیب بن اوس الطائي ، تحقیق : عبد

م. ١٩٦٣العزیز المیمني الراجكوتي ، ومحمود محمد شاكر ، دار المعارف ، 

 الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون االقاویل في وجه التأویل : جار اهللا محمد بن عمر

ب العربي ، بیروت ، (د . ت). هـ) ، دار الكتا٥٣٨الزمخشري (ت 

 هـ) ، تحقیق : د. هادي ٥٩٩كشف المشكل في النحو : علي بن سلیمان الحیدرة الیمني (ت

عطیة مطر ، وزارة االوقاف والشؤون الدینیة ، احیاء التراث االسالمي ، الكتاب السابع 

  م. ١٩٨٤،  ١والخمسون ، مطبعة االرشاد ، بغداد ، ط

صطلحات والفروق اللغویة : ابو البقاء ایوب بن موسى الحسین الكفوي الكلیات معجم في الم

هـ) ، وضع فهارسه : د. عدنان درویش ، محمد المصري ، منشورات وزارة الثقافة ١٠٩٤(ت 

  .  ١٩٧٥واالرشاد القومي ، دمشق ، 

 هـ)، ٧١١لسان العرب: ابن منظور ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم االنصاري (ت

مصورة عن طبعة بوالق ، المؤسسة المصریة للتألیف والنشر ، الدار المصریة للتألیف طبعة 

والترجمة ، (د.ت).

 مجمع االمثال : ابو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهیم  النیسابوري المیداني (ت

هـ) ، حققه : محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة التجاریة الكبرى ، ٥١٨

  م.١٩٥٩هـ=١٣٧٩

 مختصر تلخیص المفتاح (ضمن شروح التلخیص) : سعد الدین التفتازاني ، مطبعة عیسى

البابي الحلبي وشركاءه ، مصر ، (د.ت) .

 المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر الرافعي : أحمد بن محمد بن علي المغزي الفیومي

  م.١٩٣٩ ، ٨هـ) ، طبع بالمطبعة االمیریة ببوالق ، القاهرة ، ط ٧٧٠(ت 



…دون : في التراث اللغوي والنحوي

٢٥٦

 ٣هـ) ، عالم الكتب ، بیروت ، ط ٢٠٧معاني القران : ابو زكریا یحیى بن زیاد الفراء (ت  ،

م. ١٩٨٣

 هـ) ، شرح وتحقیق : ٣١١معاني القرآن واعرابه للزجاج ، ابو اسحق ابراهیم بن السري (ت

. ١٩٨٨هـ = ١٤٠٨،  ١عبد الجلیل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بیروت ، ط

و : الدكتور فاضل صالح السامرائي ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، بیت معاني النح

  م. ١٩٨٩الحكمة ، جامعة بغداد ، مطبعة التعلیم العالي ، جامعة الموصل ، 

 معترك االقران في اعجاز القران : جالل الدین عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي

، مكتبة الدراسات القرانیة ، دار الفكر العربي ، هـ) ، تحقیق : علي محمود البجاوي ٩١١(ت 

  م.١٩٧٣،  ١٩٦٩

١معجم الشواهد العربیة : عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي بمصر ، ط  ،

م . ١٩٧٢هـ=١٣٩٢

 المعجم الوسیط : ابراهیم مصطفى ، احمد حسن الزیات ،حامد عبد القادر ، محمد علي

  م.١٩٦٠ارون ، مجمع اللغة العربیة ، مطبعة مصر ، النجار ، تحقیق : عبد السالم ه

 المفردات من غریب القران : ابو القاسم الحسین بن محمد الراغب االصفهاني

هـ) ، اعده : محمد حسن خلف اهللا ، مكتبة االنجلو المصریة ، (د.ت) . ٥٠٢(ت 

ات المفصل للسید المفصل في علم العربیة للقاسم الزمخشري وبذیله كتاب المفضل في شرح ابی

  م .  ١٩٤٣هـ =  ١٨٨١محمد النعساني ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ،

 هـ) ، تحقیق : عبد السالم هارون، دار  ٣٩٥مقاییس اللغة : ابو الحسین أحمد بن فارس (ت

  م.١٩٧٩هـ= ١٣٩٩الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، 

هـ) ،  ٣٧٠اسم الحسن بن بشر اآلمدي (ت الموازنة بین شعر ابي تمام والبحتري : ابو الق

تحقیق : احمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، (د.ت) .

 هـ) ، مطبعة عیسى ١١١٠مواهب الفتاح (ضمن شروح التخلیص) : ابن یعقوب المغربي (ت

الحلبي وشركاءه، مصر ، (د.ت) .

 م.١٩٦٠،  ٤م) ، مطبع دار المعارف ، مصر ، ط١٩٧٩النحو الوافي : عباس حسن (ت  

 الداللي : الدكتور محمد حماسة عبد اللطیف،  يالنحو المعنى النحو والداللة مدخل الى دراسة

م.١٩٨٣،  ١كلیة دار العلوم القاهرة ، ط

 ، م . ١٩٧٩هـ = ١٣٩٩نحو وعي لغوي : مازن المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بیروت

الل الدین عبد الرحمن السیوطي همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربیة ، ابو بكر ج

هـ) ، تحقیق : عبد العالم سالم مكرم ، دار البحوث العلمیة ٩١١(ت

للنشر ، (د.ت) . 
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الرسائل واألطاریح : 
 ، رسالة ماجستیر مقدمة االلفاظ العقلیة في القرآن الكریم دراسة داللیة ، روعة محمود الزرري

. ١٩٩٦تور كاصد یاسر الزیدي، باشراف الدك، جامعة الموصل–لكلیة االداب

 المضاف إلى لفظ الجاللة (اهللا) في القران الكریم دراسة داللیة : لقاء حازم أحمد ، رسالة

  م .١٩٩٩ماجستیر مقدمة لكلیة التربیة جامعة الموصل باشراف الدكتور خزعل فتحي زیدان ، 

) دراسة : عبد العزیز هـ) ، جمع وتحقیق و  ٢٢٣نوادر اللحیاني ابي الحسن علي بن حازم

جامعة الموصل ، باشراف الدكتور – االدابدكتوراه ، مقدمة لكلیة اطروحةیاسین عبد اهللا ، 

م. ١٩٩٠الدین توفیق ابراهیم ،  يمحی


