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ّالمقدمــــة 

   هللا الواحد القه الحمد    على النبي لمختار، وعلـى آلـه     ا ار، والصالةُ والسالم
. ، وأصحابه المنتجبين األخيارالطيبين األطهار

لتكون لغـةَ القـرآن      ؛اللغة العربية واختارها  قد شرف اهللا تعالى     أما بعد، ف  
فكان القصد إلى فهـم التعبيـر       . ما لم تنله لغة أخرى    فنالت من العناية  ،الكـريم

القرآني الدافع الرئيس لظهور الدراسات اللغوية والصرفية والنحويـة والبالغيـة          
.والداللية
أسـاس اللغوية، والوظيفة الرئيسة للّغة، وهو       الدراساتغاية   هو المعنىو

في العصر الحـديث نظريـات دالليـة         وقد ظهرت .علم الداللة الذي يبنى عليه    
، وبيـان حقيقتـه،   تحديد ماهيتـه إلى  وسعتمحوراً لها،    )المعنى(ة، جعلت   متعدد

.وصوره
–ألفاظ األيام فـي التعبيـر القرآنـي         (لموضوع  هنا كان اختياري    ن  وم
في ) ألفاظ األيام (دلّت عليها    التي البحث في أنواع المعاني    ؛ من أجل  )دراسة داللية 

. ي، والمعنى اإلعرابي، والمعنى األسلوبيالتعبير القرآني، وهي المعنى اإلفراد
، وتتلوها  فصول يسبقها تمهيد   ثالثةوقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون في        

. خاتمة
والتعريف بعلـم الداللـة،     , في اللغة واالصطالح   مفهوم الداللة تناولت في التمهيد    

وأنواع المعنى، وأثر السياق في تحديدها، وسمات التعبير القرآني .
، وهي داللة الكلمة المفـردة،      )الداللة اإلفرادية (تناولت في الفصل األول   و

وأن الداللة اإلفراديـة    . وبينت أنها تتألف من الداللة االشتقاقية، والداللة الصرفية       
قد تكون لغوية، وهي المعروفة عند العرب قبـل نـزول القـرآن             ) األيام(أللفاظ  

. القرآن الكريمقبل نزول أن عرفوها رب ـلعلقيسبون قرآنية لم ـالكريم، وقد تك
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فيهـا،  ) األيام(وبينت في هذا الفصل أبرز الموضوعات الداللية التي وردت ألفاظ           
.وهذا يشمل الداللة اللغوية، والداللة القرآنية

، وهي داللة الموقع اإلعرابي     )الداللة اإلعرابية (وتناولت في الفصل الثاني     
فيها، في اللغة   ) ألفاظ األيام (المواقع اإلعرابية التي يمكن أن تقع        للكلمة، وبينت فيه  

) ألفاظ األيام (العربية، وفي القرآن الكريم، والمواقع اإلعرابية التي ال يمكن أن تقع            
.فيها، مع بيان األسباب التي تمنع من ذلك

، وهي الداللة المقصودة مـن      )الداللة األسلوبية (وتناولت في الفصل الثالث   
التقـديم  (، وأسـلوب    )التنكير والتعريـف  (أساليب الكالم، واقتصرت على أسلوب      

؛ ألن في هذين األسلوبين دون ما سواهما من األساليب يمكن أن يكـون              )والتأخير
.عالقة واضحة بالداللة األسلوبية) ألفاظ األيام(لـ

.البحثإليها من خاللتالنتائج التي توصلمأهذكرتالخاتمة وفي
الدالليةدراسة  الوقد اعتمدتُ على المنهج التحليلي؛ ألنّه المنهج األنسب في          

فـي  ) ألفاظ األيام (أنواع المعاني التي دلّت عليها      ؛ من أجل الوقوف على      القرآنية
التعبير القرآني .

إالَّ عن طريـق التحليـِل،       ال يمكن  الوقوف على هذه العناصرِ   معلوم أن   و
واالعتماد على العناصر اللغوية التي يتألف منها النص، وهي المواد االشـتقاقية،            
والصيغ الصرفية، واألدوات، والعالمات اإلعرابية، والترتيب النحوي، وغيرهـا         

.من العناصر السياقية والمقامية
فـي مقـدمتها     يأتي, سير هي المصادر الرئيسة للبحث    التف كتبكانت  وقد  

بن عاشور التونسي، فقد عني ابن عاشـور بالكـشف          ال)التحرير والتنوير (تفسير  
عن أنواع المعاني القرآنية عناية فاقت عناية من تقدمه من المفسرين؛ ولهذا السبب             

واضحاً، وال سيما حين أفتّش في كتب التفسير األخرى،          كثر اعتمادي عليه اعتماداً   
.هفال أجد ما أنتفع ب

           ة والنحوية بالمرتبة الثانية بعد كتب التفسير، ولكـنوتأتي المصادر اللغوي
؛ ألنّـه مخـصص للداللـة       االعتماد على المصادر اللغوية يكثر في الفصل األول       
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؛ ، واالعتماد على المصادر النحوية يكثر في الفـصل الثـاني         )المعجمية(اإلفرادية  
).حويةالن(ألنه مخصص للداللة اإلعرابية 

إلى أستاذي المشرف الدكتور حسين      ال يسعني إالّ أن أتقدم بالشكر الجزيل      و
في تقويم   علي فضلاللجنة المناقشة الذين سيكون لهم       أعضاءلسادة  علي عزيز، وا  

.كلَّ خيرعنّيفجزاهم اهللا, هذا البحث
طلبـة وأن ينفع بـه      ،ل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم       أواهللا أس 

.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين, العلم


