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حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا استتتتتتخراج نستتتتتل من هذا البحث غري املنشتتتتتور  .3

 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى. 
 
 بشير دت هذا اإلقرار: سميرة أحمد حمدأكّ 
 

_____________                      _____________ 

 الّتاريل                                   الّتوقيع       

 



 

  

  

 ط

 الّشكر والّتقدير

 مسرية هذامال بالتوفيق يف استك علىأمحُد اهلل تعاىل مستوجب احلمد، وأشكر له جزيل نعما ه ومنِه 
 البحث.

ر يمثّ أتقّدم بالّشكر واالعرتاف بالفضل ألهل الفضل: إدارة هذه اجلامعة املباركة وعلى رأسها معايل مد
نا، وتسهيل لرعايتها اخلاصة ب وذل -اهللحفظه  –اجلامعة األستاذ الدكتور حمّمد بن خليفة الّتميمي 

 لنا كل ممكن لتحقيق طموحاتنا.

           كما أخّص الّشكر واالعرتاف بفضل أستاذي املتسربل بإزار الّتواضع، األستاذ املشارك الدكتور   
ل جهداً أي ة الّلغات جبامعة املدينة العاملية مباليزيا، حفظه اهلل، اّلذي ملعميد كلي إيليغا؛ رعبد القادداود 

أشكر مجيع عمادات اجلامعة  االبحث. كماألحسن إلخراج هذا  وما ه يف توجيهي وإرشادي إىل
سام مجيع املنتسبني إىل اجلامعة يف شّ  الكليات واألق وعمدا ها، وخاّصة عمادة الّدراسات العليا، مثّ 

 وجه العموم. على

هذه الرحلة العلمية  به أثناء مما قا على عبد اهللوأتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل زوجي العزيز إبراهيم 
 املباركة، روحياً، ومادياً، ومعنوياً.

وال يفوتين أيضا أن أقدِّم جزيل شكري إىل جلنة املناقشة وتقييم البحث، على مالحظاهتم العلمية القيِّمة 
 كما قال الّشاعر:  لوجه. وأقو وإخراج هذا البحث املتواضع على أحسن لتنقيح 

 النظم والنثر النطق يفوأفنيت حبر        *"ولو أنين أوتيت كل بالغة           

 ومعرتفا بالعجز عن واجب الشكر"       *نت بعد القول إال مقصرا        ملا ك

أشكرهم ، وفيقالتّ و  عمل، ولو بنصٍح أو دعا يَل باخلريويف اخلتام أشكر كّلمن ساعدين يف إجناز هذا ال
 ، واهلل أسأل أن جيزيكم اجلزاء األوىف إنّه نعم املويل ونعم الّنصري.مجيًعا
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 اإلهداء

 عرش الفؤاد ىسكنوا سويداء القلب وتربعوا علإلى الذين 

 والدي رحمه اهلل

 والدتي أطال اهلل في عمرها

 زوجي وأبنائي.
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خص البحثمل  

راسته ديهدف هذا البحث إىل رصد الّتطورات والّتغريات اّليت طرأت على األلفاظ، وذل  من خالل 
داللية يف ألفاظ البيوع. وقد نبعت فكرة البحث من الباحثة من خالل متابعتها لبعض األلفاظ  دراسة

ن تل  املعاين ا أحيانًا عاليت هلا معاين داللية خاّصة، مّث طرأت عليها بعض التغيريات اليت تبعده
ذا اهلدف مّت ولتحقيق هكثرة وقوع ذل  يف ألفاظ البيوع.  والدالالت األصلية، حيث الحظت الباحثة

البيوع وتعيني  اّلذي يرافق توصيف الّتغرّي احلاصل على األلفاظ يف مسا ل تبيّن املنهج الوصفي التحليلي
 كيفّياً، وتُعرضّياً أو  وصفاً كمّ  هي بوصفهااّدة العلمّية كما تُقّدم فيه امل هو: منهٌج تقريريٌّ، نوعه والذي

، ومرشدٍ  بدليل ما تكون أشبه املنهج هذا مثرة فتكون ،أو تفسري عرضًا إخباريًّا بال تعليلٍ   علميٍّ
 منهجيّاً، ترتيباً  اوترتيبه العلمية، املاّدة استقراء يتمّ  فلذا ،ومصطلحاهتا مسا لها وأ العلوم ملوضوعات
هلا  ما حدثاط مث استنبوالفهرسة. التكشيف صورة أو لعرض، صورتني: صورة إحدى الغالب يف يّتخذ

من تطور إّما بتوسيع داللتها لتشمل أكرب عدٍد من املعاين واملدلوالت، وإما أن تضيق لتقتصر على 
أمّهها: أّن   جوتوّصل البحث لعدد من الّنتا معىن بعينه، وإّما أن تنتقل من جمال إىل جماٍل آخر".

ويعد االنسجام اللغوي بني األلفاظ من أهم األمور اليت سّجلت تطّور معاين بعض الكلمات. الدراسة
ّجلت الدراسة توافقا وس واليت اعتمد عليها املفسرون كثريًا. القرآينتربز لنا دالالت خمتلفة يف النص 

الت الكلمة ن لأللفاظ. لقدالالت السياقية داللًيا بني الدالالت املعجمية الواردة يف كتب اللغة والد
احلظ الوافر من اهتمام الدارسني واللغويني قدميهم وحديثهم، بعد أن فرضت نفسها وبسطت هيمنتها 

 على أمساع الناس يف كل حني وآن.
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Abstract 
This research aims to study the developments and changes that occurred into the words of 

transactions. The idea of this study is a result of the researcher observation on some transaction 

words in which the changes have occurred into its meaning. As to study that scientifically, the 

descriptive and analytical approach adopted in order to study the terminology of transaction 

words. This method is chosen as scientific guide to study terminologies of knowledge, as a 

result, this study organized the data in scientific method, Also, this methodology emphasizes 

on developments and expansion of the meaning of the words, as a result, the study finds that 

The linguistic harmony between the words of the most important things that gives us different 

connotations in the Quranic text, which was adopted by the commentators frequently. The study 

recorded tagged consensus between lexical semantics contained in the written language and 

semantic contextual words in which has received much attention and interest of classical and 

contemporary linguistic scholars, after that imposes itself and extended its dominance on the 

ears of people all the time. 
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 أواًل: المقدمة:

ده ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يه وتستعينهده ، حنماحلمد هللإّن 
أن  شهدله، وأاهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  

 حممداً عبده ورسوله، وبعد:

الّدرس الّلغوي،  شغلت وما تزال تشغليُعّد الّتطّور الّداليل من أهم القضايا الّلغوية وأبرزه، واّليت 
وال سيما أن موضوع تغرّي املعين وأشكاله وأسبابه، وما يتدّخل يف حياة األلفاظ أو موهتا قد شغل علماء 
الّلغة القدامى واحملدثني، واستوىل على اهتماماهتم يف هذا اجملال. وقد ارتبط الّدرس الّداليل بالّدرس 

ردات اهتا هي احلامل األبرز للمعىن، فأية دراسة للغة البّد أن تتعّرض ملعاين املفاللغوي؛ ألن الّلغة مبكوِّن
ودالالهتا، والّتطّور الّداليل يشكِّل بالّتايل جزءاً من الّتطور اللغوي الذي يشمل قطاعات الّلغة املختلفة 

باب كثرية ر وأن هناك أسوهي الّصوت والّنحو والّصرف والّداللة، ومن القوانني املقّررة أن الّلغة تتطوّ 
لتطّور الّلغات إىل أن تبتعد عن اجلمود والثّبات والّتمركز حول معان واحدة لأللفاظ بل "إّن االجتاه 

يل إىل الّتغري واملكتملة هو اجتاه يبعدها عن املركز، فالّلغة م،الطّبيعي للغة، وخباّصة يف صورهتا الّدارجة 
ىل احلّد اّلذي ال توقف تياره العوامل اجلاذبة حنو املركز ....هذه سواء خالل الّزمن أو عرب املكان إ

 (. 1)اخلاّصة لّلغة تشكِّل األساس يف كّل تغرّي لغوي"

معاين الكلمات ال ميكن أن تظّل  ))أنوهذا ما يذهب إليه الّلغوي الغريب )نيدا( الذي يرى 
 (2) ((ت ضغط عامل لغوي وثقايف آخربل إّّنا على الّدوام تنتقل يف هذا االجتاه أو ذاك حت ثابتة

يتعنّي على املكلف االهتمام به من  ممّا ”-محادكما أشار إليه الدكتور محد بن   –إّن البيع 
 (3)معرفة أحكامه لعموم احلاجة إليه والبلوى به، إذ ال خيلو املكلف من بيع أو شراء" 

يوع يف فقه ىل الوقوف عليه يف البإ سيسعى البحثوانطالقًا من أمهية موضوع الّتطور الّداليل 
املعامالت املالية؛ ألنّه من أهّم األبواب اّليت تكثر فيها املستجدات فصار لبحثها أمهية عظمى يف حياة 

                                                           

 156ص , 4ط أسس علم اللغة، ماريو باي، (1)
 318ص ،اللغةدراسات يف فقه  ،حممد األنطاكي (2)
 املدينة املنورة، ص: مقدمة.الدار ب مكتبة-هت 1405، 1(  من فقه السنة، دراسة فقهية لبعض األحاديث يف البيوع، ط/3)
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الّناس وازدهار اقتصادهم خاّصة يف هذا الّزمن اّلذي تعّددت فيه ميادين الّتعامل ووسا ل الّتعاقد وتنّوعت 
 ون موضوع رسالة املاجستري يف هذا الباب من فقه املعامالت.أساليبه. هلذا أحببت أن يك

 ثانياً: إشكالية البحث:

إّن حتديد املصطلحات ورصد الّتطور الّداليل هلما أمران يف غاية األمهية يف جماهلما، ومن دون الّتعّرف 
يها، للوصول لعلى ذل  يتّم الّدوران يف حلقة مفرغة، وال نستطيع االنطالق من مفاهيم واضحة متفق ع

إىل اهلدف وخاصة عند وجود كثرة من املصطلحات وتشعبها وتنّوعها يف املعامالت املالية قدمياً وحديثاً، 
فذل  دليل الثّراء، لكن عدم التعّرف عليها قد حيّول إىل إشكاالت؛ وذل  ألّن املصطلحات تشري إىل 

 هذا اجملال احليوي، فهذا يزيد من أمهية الّتوّجه إىلالفكر ومضامينه وتعرّب عن الواقع املعريف يف أّي جمتمع، 
 اّلذي ثبتت فعاليته على الواقع االجتماعي والّديين والّلغوي. املاليةوخباّصة يف املعامالت 

عامالت املالية يف عصرنا اليوم كما للم ةأمهية كبري ويعترب جمال الّتطور الّداليل من اجملاالت ذات  
د يتطّور هذا الفقه على أصعدة متنّوعة، وتستعمل فيه مصطلحات ومفاهيم أمهية كبرية كذل ؛ إذ ق

متنوعة ذات ارتباط وثيق بالّلغة والّتطور اللغوي، واخللط الذي حيصل من خالل تداول هذه األلفاظ 
واملصطلحات، وهذا ما جيعل اختيار دراسة تل  املصطلحات وتطّورها حبسب املتغرّيات املتعدِّدة أمراً 

الباب من الفقه  مع أّن البيوع يف فقه املعامالت املالية  هذا يف تغرّي  و حصل ما ا للغاية، ملعرفةمهم  
وحياة اإلنسان متصالن بالعصر وما يدور فيه، كّل هذه األسباب جتعل احلاجة ملّحة ملتابعة هذا 

رة الّدراسات العلمية  نداملوضوع وإظهاره للباحثني واملتابعني له، ليسّد ثغرة يف هذا اجملال، إضافة إىل
، وافتقار -حسب علم الباحثة -اّليت رصدت ظاهرة الّتطور الّداليل يف مصطلحات املعامالت املالية

 املكتبة اإلسالمية إىل هذا الّنوع من الّدراسات.
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 املذكورة تكمن أسئلة البحث فيما يأيت: ثإشكالية البح ىبناء عل: ثالثًا: أسئلة البحث

 تطّور داللة األلفاظ الفقهية يف مسا ل البيوع؟ كيف كان -1
 املصطلحات الفقهية اّليت تطّورت داللتها يف مسا ل البيوع؟ ةما نوعي -2
 ما أسباب تطّور داللة املصطلحات الفقهية يف مسا ل البيوع؟ -3
 ما طرق تطّور داللة املصطلحات الفقهية يف مسا ل البيوع؟ -4

 : أهداف البحث:رابعاً 

 ل أهداف هذا البحث فيما يأيت:تتمثّ 

 .عمسا ل البيو بيان تطّور داللة األلفاظ الفقهية يف  .1
 حتديد نوعية املصطلحات الفقهية اّليت تطّورت داللتها يف مسا ل البيوع  .2
 التعرف على أسباب تطّور داللة املصطلحات الفقهية يف مسا ل البيوع .3
  ل البيوع دراسة طرق تطّور داللة املصطلحات الفقهية يف مسا .4

 البحث ةخامساً: أهمي

لذي حدث يف على التطور ا فالبيوع( للوقو التطور الداليل ملصطلحات ) بت املوسومجييء هذا البحث 
ألفاظ البيوع، سيما وأن يف هذا إجابة عن كثري من التساؤالت اليت تتصل مبا يصيب ألفاظ اللغة من 

العصر  املصطلحات اليت حنن يف حاجة ماسة هلا يفتغري مث االستفادة من وسا ل هذا التطور يف وضع 
 احلديث.

 سادًسا: منهج البحث:

يتبع هذا البحث املنهج الوصفي اّلذي يرافق توصيف الّتغري احلاصل على األلفاظ يف مسا ل البيوع 
 ،وتعيني نوعه، إضافة إىل املنهج الّتارخيي اّلذي يرافق دراسة حياة تل  األلفاظ وعرضها على املعاجم

 مثل هذه الدراسات. تفتضيهماوهذان املنهجان 
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 سابًعا: حدود البحث:

تقتصر هذه الدراسة يف استقراء طرق التطور الداليل للمصطلحات الفقهية، حيث اختارت الباحثة 
 فقهاء.تشري إىل الفرتة الزمنية اليت ظهر فيها املصطلح واستعمل لدى ال ثمنوذجا. حيمصطلحات البيوع 

 ابقة:الدراسات الس

لقد تتبعت هذا املوضوع فلم أجد حبثاً خاص ا يف هذا املوضوع ممّا شجعين على حبثه، ولكن هناك بعض 
 الّدراسات تناولت بعض اجلوانب ممّا هلا عالقة باملوضوع، ولعّل ذل  فيما يأيت:

تها الباحث سالّتطّور الداليل للمصطلح األصويل وأثره يف اختالف الفقهاء، قام بدرا الدراسة األولى:
هدفت الدراسة إىل دراسة التطورات اليت تطرأ على )1(اإلسالمية،مسعود فلوسي، نشرت مبجلة احلضارة 

املصطلحات األصولية وأثر ذل  يف اختالف الفقهاء، حيث توّصلت إىل أّن الّتطور الّداليل طرأ على 
جتهاد سبيل املثال: اال عديد من املصطلحات األصولية مما سّبب ذل  يف اختالف الفقهاء وعلى

 واالجتماع والقياس واالستحسان والّنسل.

ال شّ  أّن هذه الدراسة وإن كانت يف الّتطّور الداليل للمصطلحات األصولية واليت هلا أثر يف         
اختالف الفقهاء إاّل أّّنا كانت يف املصطلحات األصولية حيث ختتلف عن الدراسة احلالية اليت هي 

 املعامالت املالية.  البيوع يفطلحات الفقهية يف باب تدرس املص

اه مقدمة لقسم رسالة دكتور  حتليلية،التطور الداليل يف ألفاظ غريب احلديث دراسة  :الثانية الدراسة
قد تناولت و  سيد حممد السيد شاذلية الطالب:من إعداد  السودان،اللغة العربية جبامعة اخلرطوم دولة 

 اجلوانب التالية: الباحثة يف رسالتها 

اث العريب وما جاء والتطور الداليل يف الرت  عليه،وأسبابه واآلثار املرتتبة  ومفهومه،التطور الداليل 
  العربية.من اشارات له يف كتب علماء 

                                                           

 ، جملة احلضارة اإلسالمية، العدد الثالث،المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة اإلسالمية(1)
 م اجلزا ر(.1997هت/نوفمرب 1418)اجلزا ر: رجب  ،74-52ص  
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  ومظاهره.وأسباب وجوده  احلديث،كما تناولت مفهوم غريب 

 احلديث.يف غريب  وتناولت اجملاز والسياق ودورمها يف بيان التطور الداليل

تطورت عن طريق النقل  اليت واأللفاظ ،التعميمأو  بالتخصيص داللتها تطوَّرت وتناولت األلفاظ اليت
 اجملازي.

اجم اللغة اليت عّضدهتا مبا جاء يف مع الغريب حا ُشرّ  وقد ركزت الباحثة يف حبثها على أقوال
غوية احلديثة  بعض األحيان ببعض النظريات اللأّنا استعانت يف كمااأللفاظ،  العربية املتنوعة حول هذه 

 األلفاظ.يف حتليل املكونات الداللية هلذه 

واجلذير بالذكر أّن هذه الدراسة ختتلف عن املوضوع قيد الدراسة يف كونه يتناول بعض األلفاظ        
ذه هل دون ذكر التطور الذي حدث وسلم،النيب صلى اهلل عليه  أحاديثالغريبة اليت وردت يف 

 املصطلحات.

دمة لقسم ماجستري مق احلمداين، رسالةالداليل لدى شعراء البالط  بعنوان: التطور الثالثة: الدراسة
 م  2009سنة  : عفراء رفيق منصور،من إعداد الطالب اللغة العربية جبامعة تشرين دولة االردن،

  : يف رسالتها اجلوانب التالية وقد تناولت الباحثة

ر الداليل، عوامل التطور الداليل، مظاهر التطور الداليل، نتا ج التطور الداليل مفهوم التطو 
والفكرية  مية،العلواملفردات  االجتماعية،وألفاظ التعامالت والعالقات  واالقامة،وتناولت ألفاظ السكن 

  وألفاظ احلرف،وألفاظ  األلبسة،وألفاظ  البدوية.واأللفاظ الدالة على املالمح  واالدبية،

 والسلطة.احلكم 

للباحثة جنان منصور    (2)التَّطور الداليل لأللفاظ يف الّنص الُقرآين )دراسة بالغية(  الرابعة: الّدراسة
 وكشف النص القرآين، يف لأللفاظ الّداليل الّتطور عملية كاظم اجلبوري. وهدفت الّدراسة إىل تتّبع

                                                           

 م(.2005معة بغداد ، )العراق : جا الرتبية،كلية   دكتوراه،رسالة  ،وآدابهافلسفة في الّلغة العربية  اميان، -(2)
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 إنّ " البالغي والّداليل، ومما توّصلت إليه من النتا ج العمق توخَّى بأسلوب ذل ، وراء البالغية اجلوانب
 الطبيعة تصوير إىل الفين، فعمدت اجلمايل الّتأثري بغية املعجمية، حدودها جتاوزت الُقرآنية اللفظة
والبصرية، وأن للتّطّور الداليل يف تطّور الكلمة  احلس مبألوف، وإثارة ليس ما وتقريب واملتحركة"، الصامتة

حتوهلا الّداليل ظواهر معّينة، منها تطّور الداللة الّصوتية ، والداللة االجتماعية، والداللة يف النص و 
اإلحيا ية، والداللة اهلامشية، وكان لكّل ظاهرة من هذه الظواهر يف القرآن الكرمي أثر كبري يف تأدية املعىن 

 .وتعّدده

تلف يل لأللفاظ يف النص القرآين إالّ أّنا ختوإن كانت هذه الدراسة هذه يف دراسة الّتطور الدال        
 عن الدراسة احلالية اليت جتعل دراسة يف األبواب الفقهية املالية.

منوذجاً(، للباحث  املعجمي لفظة)القميص واملعىن يالّسياق املعىن بني التغري الداليل" الّدراسة الخامسة:
 واللغة الّسياقي، االستعمال ميفية إسهاكواستنتجت الدراسة إىل   (1)حبيب"، ىماهر عيسالدكتور 
 اتساعها؛ إىل القميص، فأدى لفظ داللة فيتغري واجملاز املرسل، والكناية، االستعارة، عن طريق الشعرية
 أّدى كما العامة، احلياة مظهر داال على للفظ صار ا ،حّ   ،ومعنوياً  مادياً  اخلارجي املظهر على لتدل
آخر،  اإضافة حين دون مفردا لفظا حينا أو اجلسم، مضاًفا أو اجلسد عىنمب داللته فاستعمل تضيق إىل

 املعجمية املعاين إىل أن تضاف ميكن اّليت املعاين من الكعبة ومها وبكسوة بالكفن، داللته لتتخّصص
 .أخرى جمازية معان عن به يكىن أو اللفظ، داللته فيستعار اجملازية فيتطور اللغة تسهم للفظة مث

املعجمي، حيث ترّكز  واملعىن الّسياقي هذه الدراسة يف تناوهلا الّتغري الداليل بني املعىنوختتلف 
 املعامالت املالية.  بيوع يفالهذه الدراسة احلالية على األلفاظ الفقهية املالية وكيفية تطّورها وأثرها يف باب 

 هيكل البحث:

اب اختياره واشكالية البحث وأمهيته وأسبحيتوي البحث على مقدمة وفيها نبذة خمتصرة عن املوضوع 
  البحث.ومشكلة 

                                                           

 .3، ج8، اجملل دالعربيةمجمع اللغة  منشورة، جملةدراسة  -(1)
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اختيار  ضوابطو مفهوم التطور الداليل  بعنوان:وهو  مبحثني:الفصل األول على  فصول احتوىوأربعة   
 العينة.

صطلحات يف دراسة حتليلية تطبيقية لتطور امل بعنوان:الفصل الثاين واحتوى على مبحثني وهو         
 .البيوعمسا ل 

 .البيوع التطور الداليل ملصطلحات صور بعنوان:الفصل الثالث واحتوى على أربعة مباحث وهو        

  عامة.الوالتوصيات واملقرتحات وجمموعة الفهارس  اخلامة، على:الفصل الرابع واحتوى       

  حبثها. يفواحتوت اخلامة على أهم النتا ج وأبرز التوصيات اليت توصلت إليها الباحثة       

 واملراجع.وفهرس للمصادر  للموضوعات،فهرس  الفهارس:وكانت      
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الدراسة:التطور الداللي، وضوابط اختيار مصطلحات  األول: مفهومالفصل   

مفهوم التطور الداليل ومظاهره-: األّولالمبحث   

اختيار العنيدر املصطلحات وضوابط مصا-الثاني: المبحث   
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 األول: مفهوم التطور الداللي ومظاهره:المبحث 

 :مفهوم الّتطور الداللي ونظريات التحليل الداللي-األول: المطلب 

 التطور الداللي: وال: مفهومأ

 طبيعة احلياة، وهو شيء يفرضه االنتقال من حال إىل حال ومن وضع إىل آخر، تفتضيهإنَّ التطور أمر  
فهناك التطور االجتماعي والتطور االقتصادي والتطور  دة،ومظاهر متنوعة ومتعد وهو حيمل أشكاالً 

قد كان لزاماً ف هذه املظاهر كافة، إلبراز هي الوسيلة األفضل ةاللغ كانتالصناعي والتطور العلمي ،وملا  
دفع  ما وهذا ،بالشكل الذي يواكب التطورات السابقة مجيعها ويعكسها فيهاحدوث التغيري والتطور 

تة كالقوانني اليت وأنَّ تطور اللغة حمكوم بقوانني ثاب حيًا له طبيعته الذاتية، كا ناً   للغة"ا البعض العتبار
فرض نوعًا من تطور الداللة اليت حتملها مفردات  وهذا ما(1)يف الطبيعة" األخرىحتكم مظاهر التطور 

 ورة.ملتطويظهر ذل  من خالل دالالت جديدة يفرزها العصر اجلديد مبكوناته اجلديدة ا ،اللغة

 إىل واقع أفضل املفهوم السا د أومن واقع ،ويعد التغري واالنتقال من شكل إىل شكل آخر
اال إىل مبعين أن التطور قد ال يكون بالضرورة انتق ،امعياريغري أن هذا املفهوم ليس  ،ملصطلح التطور

 لى مفردة ماع فقد يكون التطور سلبيا حيكم ،خاصة فيما يتصل مبوضوع اللغة وتطورها ،األفضل
تخدام تركيب يكون اس دقيق، ولذل التطور هبذا الشكل غري  فإن مفهوم واالنقراض. لذاباملوت والزوال 

 دقة يف هذا اجملال. رالداليل( أكث)التغيري 

أن الوضع أو احلكم ب ،فنحن لسنا بصدد احلديث عن وضع أفضل (ا نستخدم لفظة)تطووعندم
ين  يعال هو األفضل "كما أن استخدام اللغويني احملدثني لكلمة )التطور(اجلديد الذي مت االنتقال إليه 
يم هذا يعين عندهم أكثر من مرادف لكلمة )التطور(ال يعين تقي فإنه ال ،تقييم هذا التطور واحلكم عليه

 2يعين عندهم أكثر من مرادف لكلمة:)التغيري(" ال نهإف ،التطور واحلكم عليه

                                                           

  . 37ص، اللغة والتطور( عبدالرمحن أيوب، (1
 )2 .9ص ،1ط ،، التطور اللغويبعبد التوا( رمضان 
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 املعاين التالية:باب)طور( منظور( يفة يف املعاجم اللغوية القدمية يورد )ابن فبالعودة إىل جذور اللفظ
 صنافأوالناس أطوار أي  ومجع الطور أطوار. ،بعد طور أي تارة بعد تارة طوراً  تقول: ،التارة "الطور:
 ىاراً أي خلقاً خمتلفة كل واحد علأطو  ثعلب: وقال ،أطوار ومجعه ،احلال والطور: حاالت ش . ىعل
           احلد بني واحدها طور...والطور: ،احلاالت املختلفة والتارات واحلدود واألطوار: ....حدة

من  يأ ،هو االنتقال من طور إيل آخر لب ،إذًا فمفهوم التطور ال يعين التقدم ضرورة   ) 1(الشيئني".
 شكل آلخر أي التغري.

ان املعين أك سواءٌ  ،املصطلح علىيطرأ  التغري الذي وهكذا يكون مفهوم التطور الداليل هو:
لمة نتيجة لو انقرض املعىن األساسي للك ح املتطور داللياً جديداً أم كان قريباً من الداللة السابقة أو 

  بينها:تعرضها لعوامل عدة من 

طلق ي"إّن التطور الداليل من اجملاالت اللغوية اليت اعتىن هبا الباحثون اللغويون قدميًا وحديثًا، و 
 .  2تغيري معاين الكلمات، بسبب انتقال كلمة من مرحلة إىل مرحلة أخرى" به:طلح ويقصد صهذا امل

 وهناك نظريات خمتلفة للتحليل الداليل ميكن إمجاهلا فيما يلي:     

االشارية:النظرية   

أنَّ املعىن هو ة يف هذه النظري وسيكولوجية وتتلخصإنَّ هذه النظرية تعود ايل أصول فلسفية ومنطقية  
ما يشري إليه اللفظ يف اخلارج، وأن دور اللفظ هو التعبري عن املوجودات اخلارجية واليت تدفعنا إىل 

قد وجد إشكالية فيما يتعلق باألشياء غري املوجودة، وهذا  نالحظ نذل لكن  ،ذهنيةاستحضار صور 
ر الذهنية شياء اخلارجية املوجودة أو الصو ما أدى إىل تطوير النظرية ليصبح دور اللفظ هو اإلشارة إىل األ

املوجودة داخل عقولنا وعلى ذل  يصبح املعىن هو األشياء املشار إليها خارجيًا أو الصور الذهنية 
املعنوية املستحضرة داخليًا يف عقل اإلنسان ومن مميزات هذه النظرية ان املفاهيم اليت قامت بتقدميها 

الندراج ا داللية ذات الطبيعة املنطقية وال سيما الرتادف والتضاد وساعدت يف دراسة بعض القضايا ال

                                                           

9،7ص ،1، طلسان العرب منظور،ابن   (1( 
 .7دكتوراه، جامعة بغداد ، كلية اآلداب، ص الةرس القرآنيالتطور الداللي لأللفاظ في النص  ،اجلبوري ((2
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والعكس واالنضواء والتناقض ,واحلقول املعجمية وقد كان ملا يعرف بعالقات اإلحالة  العالقة بني وحدة 
.أما  كما حييل لفظ رجل علي انسان بالغ ذكر،معجمية ما وما حتيل عليه من معين يف العامل اخلارجي 

ذ أن هذه إ ،اهلوية فهي عالقة الوحدة املعجمية بغريها من الوحدات املعجمية اليت تتضمنها اللغة عالقة
وال طفل وال  ،مرأةا ليس فكلمة رجل مثال تعين ما،العالقة مفيدة يف مييز املفاهيم بعضها من بعض 

ل  مل تسلم هذه ذ وبرغم األشياء". ولكن"وبضدها تتميز  يف حتديد مفهوم رجل وقد قيل قدميا،طفلة 
ء حتدد نظرية اإلشارة املعين بأنه املشار إلية أي الشي ليهاإالنقد ومن االنتقادات املواجهة  النظرية من

 ها:عدد من االنتقادات أمه إىلاملعىن  إىلتعرضت هذه النظرة  اخلارج، وقدأو املرجع املوجود يف 

معانيها، ادفة يف لفظ واحد مرت  إىلة اليت تشري لو كان املعين هو املشار إليه لكانت األلفاظ املختلف .1
 كذل .االمر ليس   ولكن

التفاحة  ل، فأكاملعىن علىاملشار إليه انطبق  على ما ينطبقليه لكان كل إ لو كان املعىن هو املشار .2
  .يعىن أكل املعىن

ي ارجهلا وجود خ ولكن، ليسوإن  عن،ت واحلروف واألدوات ك ،والعدل ،األلفاظ اجملردة كاحلب .3
 معاين.ذل  ال أحد ينكر أن هلا  إليه، ومعتشري 

ن املعاين ال ميكن أن يكون لنا م إذ اخلارجيأنه ال ميكن أن تتعدد املعاين بتعدد املراجع يف العامل  .4
 بقدر عدد التفاحات املوجودة يف العامل.

 النظرية السلوكية:

لقا م على ية ملناهج التحليل العلمي اتقوم هذه النظرية على أسس علم النفس وإخضاع العلوم الطبيع
املالحظة والتجريب وبالتايل فهي ترفض التعامل مع األمور الذهنية كاألفكار والوجدانية كالعاطفة وذل  
ألنه ال ميكن إخضاع هذه املفاهيم للمالحظة والتجريب. كما أن هذه النظرية ال ترى مثة فارق بني 

 ظام اللغوي عند اإلنسان مكافئ للنظم املختلفة للتواصل عندالسلوك اإلنساين واحليواين وتضع الن
احليوان. تذهب هذه النظرية أيضًا إىل أنه ال شيء يتم يف احلياة بصورة قدرية أو عفوية بل ينتج عن 
قوانني ومؤثرات مادية هي اليت تشكل السلوك اإلنساين، ووفقاً هلذه النظرية فإن املعىن يتجسد يف األثر 

( قالناجتة عن استخدام اللفظ، وجتعل من املعىن عملية متكاملة تتضمن املوقف )السيا واالستجابة



 

  

  

12 

 

لوكية علي مفهومي وتقوم النظرية الس، االستجابة( اليت يستدعيها املتلقيالذي وجد فيه اللفظ و األثر )
ا يسمى يف مويطلق املثري )أو مثري املتكلم ك،املثري واالستجابة املعروفني يف علم النفس السلوكي 

 .فتدعى استجابة السامع،لي الكالم اللسانيات(علي االحداث اليت ت

النظرية اّنا ال توضح لنا ما يتعلق باملؤثرات غري امللموسة مثل العواطف  عيوب هذهلكن من 
اليت تؤثر يف املتكلم واملتلقي على حد سواء وتغفل نية وقصد الدافع الداخلي، كذل  فإّنا مل تأت 

 .ب اللغوياه نفس اللفظ أو الرتكياألسباب اليت تؤدي إىل تعدد واختالف االستجابات جتعلى ذكر 

وهو من أشد املعرتضني علي السلوكيني أن عدم االهتمام باألنظمة  تشو مسكي يري ناعوم
العميقة املفسرة للسلوك إمنا هو تعبري عن االفتقار إيل االهتمام بالتنظري والتفسري ويري أن التمس  

  .الفهمجدوي التعلق هبا إذا مل نظفر إال بالقليل من التبصر و  ذاهتا، فماملوضوعية ليس غاية يف حد با

احلد  ىلإأنه "ليس هناك ارتباط بني الكلمات واملواقف املستخدمة فيها  (جون الينز)ويذكر 
من خالل  هالذي ميكن معه التنبؤ حبدوث كلمات معينة نتيجة لسلوك حتكمه العادة وقابل للتنبؤ ب
 املواقف نفسها ويري أن ذكر العصفور مثال ال يرتبط باملوقف الذي نري فيه عصفورا.

السلوكية اللسانية هي امتداد للمدرسة السلوكية يف علم النفس اليت يتزعمها  ن املدرسةإونلحظ        
أفكار  نقلب اشتهرصاحب كتاب اللغة حلقة الوصل بني املدرستني حيث  (بلوم فيلد)واطس ويعد 
 الدراسات اللغوية. علىجمال اللغة وتطبيقها  إىلالسلوكيني 

ات اليت من شان كل الدراس وتقليلهم للعقالنينيعن السلوكيني نقدهم الشديد  ومن املعروف
يف  ا جيريمأن كل احملاوالت اليت تصف أو تفسر  وتري اخلارجيالسلوك  علىيف منهجها  ال تقتصر

له إمنا هي تكهنات تنقصها املوضوعية. ولذل  فال مكان ملا يعرف يف نظرية دماغ اإلنسان أو يف عق
 دراستها دراسة علمية موضوعية.  ال ميكناالشارة بالصورة الذهنية أو حنوها مما 
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 النظرية السياقية:

النص،  هاليعإنَّ هذه النظرية تربط  بني املعىن والسياق وجتعل من السياق الركيزة األساسية اليت يعتمد 
وأن السياق وحده هو السبيل إىل حتديد املعىن لذا ال يلزم التعامل احلسي مع املشار إليه أو إجياد صورة 
وصفية له أو تعريف علمي كي ندرك معناه بل إن املعىن يتحدد وفق السياق ، ووصف السياق بأنه 

مث فإن املعىن يعتمد  املعىن ، ومنالبيئة اللغوية أو غري اللغوية اليت حتيط باخلطاب وعلى أساسها يتحدد 
على فصل مكونات الرتكيب اللغوي عن بعضها البعض مث إعادة مجعها للحصول على داللة معينة، 
وتتم عملية الفصل وفق املستوى اللغوي ومن خالهلا يتم استكشاف العالقات املوجودة بني املكونات 

كون ه املكونات، والكلمات اليت يتضمنها النص تاللغوية وبيان االتزان أو التميز أو التعارض بني هذ
وعه رسالة هتدف إىل حتقيق هدفني مها التعبري والتبليغ، وبالتايل فإن املعىن يتغري وفقًا ملصدر النص ون

وهدفه وطبيعته، لكن هناك من يتغاضى عن كل هذه العناصر حبجة أّنا مكونات خارجية، وأن املعىن 
خالل املكونات اللغوية اليت يتضمنها النص كاألصوات والكلمات  من هعلياحلقيقي إمنا يستدل 

والرتاكيب، وهناك من يؤكد أن معىن الكلمة يعتمد يف جوهره على السياق الذي وردت فيه الكلمة وأنه 
من املستحيل أن حندد معىن الكلمة دون وضعها يف سياق وتتعدد املعاين تبعاً لتعدد السياقات، وهناك 

بد من التعامل مع النص كوحدة واحدة وأن الداللة ال ميكن إدراكها إال من خالل نظرة  من يرى أنه ال
  .كلية للنص

املعين  إىلر النظ علىهذه النظرية الربيطاين جون روبرت فريث وتقوم هذه النظرية  ومؤسس
قلية بني عاملعين من عالقة  إىلوقد أحدثت بذل  تغريا جوهريا يف النظر  (1)بوصفه "وظيفة يف سياق"

"مركب من  ىلإيف مثلثهما الداليل املشهور  (وريتشاردز)احلقا ق والرموز الدالة عليها كما رمسها أوجدن 
 .حسب عبارة فريث (2)العالقات السياقية"

وقد استخدم السياق يف هذه النظرية مبفهوم واسع حبيث يشمل السياق الصويت والصريف 
 مة ملقصود للمتكلم إال مبراعاة الوظيفة الداللية لأللفاظ املستخديظهر املعين ا وال واملعجميوالنحوي 

وقد  .يط هباللغة والسياق الثقايف احملوتتميز هذه النظرية مبوضوعيتها وعدم خروجها عن بنية ا
نتظم فيها العناصر اللغوية نفسها واألمناط اليت ت إىلباللغة أن يواجهوا اهتمامهم  منهجها للمهتمنيمسح 
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العمليات  ىلإ واخلارج، أوالعالقات النفسية بني اللغة والذهن أو اللغة  إىلصرف انتباههم  بدال من
تعد اجلوانب األهم  اللغة، اليتاجلوانب الوظيفية من  علىاليت حتدث يف الدماغ. ونلحظ تركيزها  النفسية
سا ل اإلبالغ أهم و أن الوظا ف اللغوية هي اليت ابتكرت من أجلها اللغة البشرية بوصفها  إىلنظرا 
 اإلطالق. على

يف دور  السياق جعلها تبالغ علىومن االنتقادات اليت تعرضت هلا هذه النظرية ان اعتمادها 
ة احلد الذي أغفلت معه الوظيفة اإلحالية واإلشارية للمفردات واجلمل اللغوي املعين إىلالسياق يف صنع 

ور ذهنية وما تشري إليه من حقا ق خارجية حتيل عليه الكلمات من ص حني أسقطت من حساهبا ما
كما أّنا جتاهلت النسبة اخلارجية أو اشرتاطات الصحة للجملة اليت تربز أمهيتها   ،مستوي الكلمات على

والتضمني  ،فمثل الرتاد اللغوية، وذل بني اجلمل  املعجمية، وكذل يف دراسة العالقات بني املفردات 
 .هاوالتناقض، وحنو والتضاد  ،والعكس

 المنطقية:النظرية الوضعية 

 (،م1929 موريس شلي )سها وهذه املدرسة من املدارس الفلسفية اليت ظهرت يف القرن العشرين أسّ 
مث  لعلماء،اوهدف الوضعية املنطقية هي القيام بوظيفتني الرتكيز والتدريب لتتمكن من فهم ما يقصده 

 .توضيح ما تضمنته أقواهلم من حقا ق مرجحة وبياّنا

وينظر الوضعيون املنطقيون إىل الرتبية على أّنا فرع علمي يستعمل اللغة اإلحصا ية واإلجراءات 
 ،عديل بدوافع الفردالرتبية عملية ت إنّ  (شلي )التجريبية يف قبول أي نظرية أو ممارسة تربوية. ويعتقد 

تسعى  ،افع جديدةوهي يف الوقت نفسه عملية إكساب الفرد دو  ،وخلق إنسان خري من إنسان شرير
ىل حتقيق وإ ،إىل تنمية القيم املعرفية لدى الطالب وذل  من خالل حتويل القيم االنفعالية إىل قيم معرفية

م وسعت املدرسة املنطقية الوضعية إىل برجمة املواد الدراسية على شكل التعليسعادته يف ضوء اجملتمع 
 .ليما تقف وراء هذا النوع من التعوبذل  فإّنالذايت  من التعليماآليل ونظرت إليه على أنه نوع 

ويرى الوضعيون املنطقيون أن من الضروري أن تكون طرا ق التدريس تطبيق أوسع للطرا ق 
نظرية رفضت اليت تقوم عليها هذه ال املبادئومن  علمية،العلمية يف معاجلة املشكالت الرتبوية معاجلة 
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ل ال كل شيء ال املتعلقة بامليتافيزيقيا الن اهتمامها بالتحليالوضعية املنطقية مجيع األسئلة الفلسفية 
  .والتحليل غري معرتف به عند الوضعية املنطقية ،خيضع للتجربة

أكدت الفلسفة أن وظيفة النظرية وعملها هو حتليل املعرفة وخاصة املتعلقة بالعلم وأكدت أن 
 .املنهج املتبع هو حتليل لغة العلم

   .  ية االجتاه العلمي ووحدة العلمأكدت الوضعية املنطق

هتدف إىل برجمة قسم من املواد الدراسية واألهداف تقع ضمن املادة الدراسية وهتدف إىل 
 .إكساب الفرد دوافع جديدة وصوالً إىل النمو العقلي واالجتماعي للفرد

نطقية مناهج ملواستعملت الوضعية ا ،املواد اليت ميكن برجمتها مواد مقبولة يف املنهج الدراسي
 .التحليل يف اجملال الرتبوي

 عمل املعلم يف الوضعية املنطقية إثارة دوافع طالبه وإشباعها وتقدمي املعلومات بأسلوب منطقي
وتبني أن  ،أما أهم االنتقادات املوجهة هلذه الفلسفة فتعزى إىل تناوهلا للغة يبدو متزمتاً ونظرياً بغري وعي

 جناح اللغات ومنهجها شديد التفصيل لكي تتناوهلا يف ساطة أكثر مما جيوز هلاسرفت بالبافرتاضاهتا قد أ
نعة فإذا ما حصرنا أنفسنا يف حتليل اللغات النموذجية املصط ،يف جمراها الذي ينقصه اإلحكام الصوري
كالت وقد وجد فالسفة الرتبية صعوبة كربى يف استعماله حلل مش ،وحدها أدى ذل  إىل تطبيق النتا ج

 .ملدرسنيا
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 المدرسة التوليدية:

لى الباحث يف ويصعب بالتايل ع واألكثر ديناميكية.انتشارا  التوليدية املدرسة األوسعتعترب املدرسة 
 يضا.أجمال االلسنة إمهال هذه النظرية وإمهال تأثريها بصورة عامة يف األلسنة ويف جماالت إنسانية أخرى 

اء هذه ل إنه مل يتأثر هبذه النظرية ح  الذين يناهضون آر فما من السين بإمكانه يف الواقع القو 
 يفوتنا يفردون هلا القسم الكبري من اهتماماهتم وال مفاهيمها وبالتايلالنظرية يأخذون بعني االعتبار 

أن و املدارس األلسنة احلالية جتدد مباد ها بالنسبة إىل موقفها من هذه النظرية بالذات  القول إن غالبية
أن هذه النظرية  وليدية أيالتالنظرية  التوليدية وما بعداأللسين يتكلم عن األلسنية ما قبل النظرية  التاريل

ة والتحويلية ويعادل املرحلة التوليدي اخلاص.قد فجرت ثورة السنية طبعت الدراسات األلسنية بطابعها 
و "  "" دي سوسور ينيف األلسنية يف نظرنا من حيث األمهية مرحلة نشوء االلسنة على يد األس

م األسنة باملعىن عل مبالغة را دتشومسكي " مؤسس النظرية التوليدية والتحويلية يعترب من دون أية 
 .لسنية علميةاحلقيقي لكالمه " علم" وصاحب أول نظرية أ

إن نظرة تشومسكي العقلية للغة وأّنا خاصة باجلنس البشري فحسب، تسري بنا إىل نقطة مهمة 
كتساب اللغة وتعلمها لكن تشومسكي ال يسّلم بالنظرية السلوكية يف اكتساب اللغة، وهي قضية ا 

حيث يرى " أن النظرية السلوكية لالكتساب غري قادرة على تفسري هذه القضية، وتقف عاجزة عن 
تفسري هذه القدرة اليت مّكن الطفل من بناء مجل حنوية، ويفرتض أن اإلنسان قد وهب ملكة لغوية أو 

ة لغوية، وأن الطفل يولد مزوًدا بقدرة دقيقة من األصول النحوية الكلية اليت مكنه من التعّرف على قدر 
ما يسمعه من كالم يرتدد من حوله، وهذه األصول اللغوية الكلية هي جزء مما نسميه العقل، وقد 

، و علم اللغة لظهرت هذه الفكرة واضحة جلية يف كتاباته الفلسفية وخباصة يف كتبه ) اللغة والعق
  .الديكاريت، و مالمح النظرية النحوية

وقد كانت اآلراء الفلسفية والعقالنية هي املصدر الذي ارتكز عليه تشومسكي، فإنه أيًضا قد 
من  قد استفادو تأثر بالنحو التقليدي؛ ألنه يف رأيه أكثر اقرتابًا من الطبيعة اإلنسانية يف دراسة اللغة، 

غة ورمبا يكون تشومسكي قد تأثر بعلماء العربية وال سيما عندما ربط الل لبنيوية،بعض أفكار املدرسة ا
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العقلي، فإنَّ من أبرز علماء العربية الذين ربطوا اللغة ابن جين وعبد القاهر اجلرجاين والزخمشري،  باجلانب
   ملكة عقليةبالقدرة اللغوية وأّنا  لكن أبرزهم هو اجلرجاين

 :التوليديةالنظرية  المراحل التي مرت بها

 مل تظهر مالمح النظرية التوليدية التحويلية على السطح دفعة واحدة، إمنا مرت مبراحل عديدة 
 م مع ظهور أول كتاب 1956بدأت مبرحلة الرتاكيب النحوية اليت ظهرت سنة  "

   .النحوية( )الرتاكيبلتشومسكي بعنوان 

ية بني سع بني املدارس اللغوية، وتصدر مكانة عالحاز املنهج التوليدي التحويلي على انتشار وا
 حماولة جدية بداًل من اجلانب الوصفي، يف والتفسريياملدارس احلديثة؛ كونه يهتم باجلانب التحليلي 

ن م لتقدمي صورة واضحة مشولية عن بنية اللغة وميزاهتا اإلنسانية، وعالقتها بالعقل والفكر اإلنساين
   .هذه النظرية مرتكزًا على أسس عقلية منذ أن نشر كتابهالواضح أن تشومسكي أقام 

التحليلية:النظرية   

تعتمد دراسة املعىن من خالل حتليل الكلمات ضمن كل حقل داليل وبيان العالقات بني معانيها 
رتبط النظرية ت وكذل  حتليل كلمات املشرتك اللفظي وحتليل املعىن الواحد إىل عناصره التكوينية املميزة

لتحليلية باسم فرويد ، مع ان تطبيق النظرية التحليلية  يف جمال االرشاد النفسي ليس باألمر املهني، ا
اال ان فهم نظرية فرويد يساعد املرشد على فهم أثر العمليات الالشعورية على السلوك ، كما يساعد 

ات احلديثة يف من النظرييستخدمها املسرتشد ، كما أن كثريا  اليتاملرشد على استقصاء أليات الدفاع 
   .علم النفس هي امتداد لنظرية فرويد أو تعديالت عليها

أخرى  يف اإلتيان بتصورات كلمة يتمثلموركواين لينطلق من فكرة مفادها أن معىن أي   وجاء
  .ُتكافئُه منطقي ا، ويسمى املعىن الذي نأيت به ترادفاً 

بق مرادفة هلا؟ أم تعتمد فكرة الرتادف على سلكن هل يعتمد معىن الكلمة على اإلتيان بكلمة 
  .علم مبعىن الكلمة اليت تأيت مبرادف هلا
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حاول مور كواين اخلروج من هذا املأزق باصطناع النظرية السلوكية يف املعىن، أو نظرية املنبه واالستجابة  
ليت تؤدي إىل قبول ت ايف املعىن، اليت تقول: إن معىن مجلة ما بالنسبة لشخص ما حتدده جمموعة املنبها

  .الشخص للجملة. أي أن اجلمل املختلفة تعترب مرتادفة إذا حققت استجابة واحدة

لكن مور كواين جيد هذه النظرية قاصرة أيضًا ألسباب عدة، ويقول: إن الرتادف ال يعين أن 
لرتادف يف إطار ا نستبدل عبارة بأخرى دون أن يتغري املعىن إذا دخلت العبارتان يف قضايا، وإمنا نفهم

الكلمات، أي أن معىن الكلمة أو العبارة هو البحث عن قيمة صدقها: جلملتني املعىن نفسه  مصداقية
  .إذا كانت هلما قيمة صدق واحدة

وبعبارة أخرى: إن لتعبريين املعىن نفسه إذا كان هلما املصدقات نفسها، وهذا هو معىن الرتادف،  
ن يقول لنا: ال تبحث عن معىن الكلمة، وإمنا عن صدقها أو ما تشري كما يفهمه كواين. وكأنه يريد أ

 .قها هو معناهاصدّ  إليه يف الواقع، وما

 التصورية:النظرية  

 استعمالقال: " وقد" "جون لوك   اإلجنليزيويعود الفضل يف النظرية التصوريّة إىل اللغوّي أو الفيلسوف 
ر اخلاص". مثلهتا تعد مغزاها املباش اليتاألفكار، واألفكار الكلمات جيب أن يكون اإلشارة احلساسة إىل 

وسيلة أو أداة لتوصيل األفكار ونقلها من شخص إىل آخر.  هيوتتخلص هذه النظرية على أّن اللغة 
ذهن  يفالنظرية التصوريّة أن يكون لكّل معىن فكرة، وأّن هذه الفكرة البد أن تكون حاضرة  وتقتضي

ذه كّلم عليه أن يعرّب عن تل  الفكرة بصورة لغوية )صوتية لفظية( يدرك بتها السامع هاملتكّلم، وأّن املت
 تستدعى هذه الصورة اللغوية الفكرة نفسها عند السامع. لكيذهن املتكّلم،  يف هيالفكرة كما 

 ل معىن متمّيزبالنسبة لكّل تعبري لغوي أو لك تقتضيومن مزايا النظرية التصورية ان هذه النظرية 
عقل  يفذهن املتكّلم، إذ جيب أن يستدعى نفس الفكرة  يفأن ميل  الفكرة احلاضرة  اللغويللتعبري 

 لنظريةاالسامع. وهذه النظرية تعترب اللغة كالوسيلة أو أداة لتوصيل األفكار، وأما النقا ص لتهذه 
 :التصوريّة

 قد يكون املعىن للنظرية التصوريّة بصفة غامضة أو غري واضحة، .1
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التعبريات املختلفة قد تستحّق املعىن التصوريّة واحد فحسب. وتستحّق بعض الكلمة أو اللفظ  وإنّ  .2
 مستوى البشر. يفعلى املعىن التصوريّة بصفة غامضة أو متناقض 

البرجماتية:النظرية    

ترى الربمجاتية أن اإلنسان كا ن طبيعي يعيش يف بيئة اجتماعية وبيولوجية ويستجيب إىل املثريات 
تؤمن بأن لإلنسان طبيعة حمايدة فهو ال  .البيولوجية واالجتماعية وهي ترفض كون اإلنسان كا ناً روحياً 

خري وال شر بفطرته وإمنا لديه االستعداد أن يكون هذا وذاك ويتوقف ذل  على نوع الرتبية اليت تتاح 
وألن املتعلم حمور  ،ذهملنهج وتنفيله وهلذا تركز الربمجاتية على املتعلم وتعده احملور األساسي يف بناء ا
خطيط للعملية التعليمية وترفض الت ،العملية التعليمية فالربمجاتية ترفض التحديد السابق للمادة العلمية

ومراحلها مما جيعلها تعد تنظيم العملية الرتبوية مواد وفصول ودروس ويصل املتعلم إىل حمتوى املادة 
يدة القا مة على خرباته السابقة وكذل  من خالل جمموعة من ومن خالل خرباته اجلد ،التعليمية

  .التفاعالت مع البيئة

استبعدت الربمجاتية الطرق الشكلية يف التدريس واعتمدت على ميول األطفال وخرباهتم وإثارة 
 .ميول جديدة وخربات أكثر تنوعًا مع التأكيد على الفردية بني األطفال واعتمدت طريقة النشاط

 ظرية الرباغماتية أن املعىن يتوقف على الصدق، والصدق هنا معيار يعرب عن اخلربة العملية للصورةترى الن
الذهنية من خالل وقا ع ملموسة، وال جمال للتحقق من هذا الصدق إذ أن الصدق مرتبط القدرة العقلية 

ًا حملدودية ا نظر والتوقيت اإلدراكي وهناك الكثري من األشياء اليت نعجز عن حتديد صدقها أو كذهب
القدرات العقلية االنسانية، ومثل ذل  العقا د الدينية والنظريات العلمية، ولكن الفا دة اليت تتحقق من 
هذه االشياء هي اليت تدفعنا لتصديقها، والصدق يعرب عن جمموعة من املعتقدات اجملسدة ألحداث 

 .نفسية
لى خاصة يف املسا ل اليت يتوقف وجودها عإن الفطرة اإلنسانية تدفع اإلنسان إىل االعتقاد 

اعتقادنا هبا واليت ال يتوافر دليل ملموس على وجودها، لذا فاملعىن الصحيح هو املعىن املفيد الذي يتفق 
مع أفكارنا، لذا فاملعىن يقوم على الصدق والصدق نابع من االعتقاد واملنفعة تتحقق عندما يكون 

 .ملياالعتقاد نافعاً على املستوى الع
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ة اليت اسم يطلق على عدد من الفلسفات املختلف الربمجاتيةويقول الدكتور حممد مهران أن "الفلسفة 
وع هذا هذه الفكرة من نفع أيًا كان ن ما تؤديهوهو أن صحة الفكرة تعتمد على  عام؛تشرتك يف مبدأ 

اسية يف قاعدته فكرهتا األس . وقد تركزتأو على ما تؤدي إليه من نتا ج عملية ناجحة يف احلياة النفع،
إن تصورنا ملوضوع ما ليس إال تصورنا ملا قد ينتج عن هذا املوضوع من آثار عملية »القا لة:  الربمجاتية
بعبارة أخرى، الربمجاتية هي تل  الفلسفة اليت ترى أن الداللة الكاملة ألي شيء لنا تتمثل « ال أكثر.

ده تناول ويليام جيمس هذه الفكرة األساسية وطورها، ومن بع يف اآلثار امللحوظة املرتتبة عليه. وقد
جون ديوي، وال تزال هذه الفكرة مزدهرة يف فلسفات ريتشارد روريت وهيالري بوتنام، مع الكثري من 

 .التغيريات يف الرتكيز والتأويل

على مدار عقود عديدة، سعى بريس خللق نظام ميتافيزيقي شامل. ومع ذل ، فإنه كان يرى 
نفسه عامل منطق يف املقام األول. وقد سبق عمُله عن املنهج العلم منهج العقالنية النقدية لبوبر. وقد 

 «االستدالل»)وضع الفرضيات(، و« االفرتاض» :رأى بريس أن املنهج العلمي يتكون من ثالث مراحل
لقياس ته الطويلة يف ا)اختبار هذه املدلوالت(. لقد أقنعته خرب « االستقراء»، و) )استنتاج مدلوالهتا

العملي يف مسح األراضي بأننا ال حنيا يف عامل حتمي ماًما. وقد أصبحت مناهضة احلتمية ركًنا مهم ا 
يف أفكاره الفلسفية. ولرمبا كان بريس سيشعر باالنسجام يف عاملنا الكمي املعاصر على عكس الكثريين 

 من أسالفه الفالسفة"

 ر الداللي ومظاهره:أسباب التطو -الثاني: المطلب 

 للتطور الداليل أسباب وعوامل ومظاهر، ميكن إمجاهلا فيما يلي:

 أواًل: أسباب التطور الداللي:

إّن من أهم العوامل اليت تؤدي إىل تطور الداللة احلاجة إىل كلمة جديدة تعرب عن معىن جديد مل يكن 
اً من قبل، يهم معىن جديد مل يكن معروفمعروفاً من قبل، فاملتكلمون بلغة من اللغات عندما يستجد لد

حياولون تعيني داٍل لته من ذخريهتم اللفظية القدمية، وهنا تتغري العالقة بني هذا اللفظ وداللته القدمية، 
ألنه أصبح يدل على شيء آخر، قد تكون لته عالقة باملعىن القدمي، مثل : املشاهبة أو اجملاورة أو غري 
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قة بني املعنيني، يقول إبراهيم أنيس : "وينحرف الناس عادة باللفظ من ذل ، وقد ال تكون مثة عال
جمالته املألوف إىل آخر غري مألوف حني تعوزهم احلاجة يف التعبري، وتتزاحم املعاين يف أذهاّنم أو 
التجارب يف حياهتم، مث ال يسعفهم ما ادخروه من ألفاظ، وما تعلموه من كلمات، فهنا قد يلجئون 

اهبة الذخرية اللفظية املألوفة، مستعينني هبا على التعبري عن جتارهبم اجلديدة ألدىن مالبسة أو مشإىل تل  
 (1)أو عالقة بني القدمي واجلديد".

ومثة حاالت أخرى يكون فيها تغري املعىن غري مرتبط بأية حاجة، إمنا يرجع إىل أسباب لغوية، 
إىل  يرجع األول:القسم  قسمني:ف هذه األسباب يف ومن الباحثني من ّصن  )2(وتارخيية، واجتماعية.

يرجع  لثاين:اأسباب خارجية، وهي اليت يكون مصدرها األشياء واحلياة اليت يعيشها املتكلمون، والقسم 
 (3) .للغويةاإىل أسباب داخلية مرتبطة باللغة ذاهتا وصيغها وتراكيبها وعالقاهتا بفصيلتها 

 جتمعات اإلنسانية يعد من األسباب اخلارجية اليت تؤدي إىلفالتطور االجتماعي والثقايف للم
 (4) انتقال الداللة من اجملال احملسوس إىل اجملال اجملرد نتيجة لتطور العقل اإلنساين ورقيه.

أما األسباب اليت تأيت من داخل اللغة نفسها فهي ترجع يف معظم األحيان إىل االستعمال، 
 ا بني الناس، فهم يتداولون ألفاظها بينهم مثلما يتداولون الدراهمألن اللغة وجدت ليتم التفاهم هب

ويستبدلون هبا احلاجات، غري أن التبادل باللغة يكون بوساطة األذهان والنفوس، وهذه ختتلف من 
شخص إىل آخر ومن بيئة إىل أخرى، لذل  فإن الداللة تتشكل تبعاً لذل ، فهي تتنوع بتنوع التجارب 

ا ترثها األجيال التالية من األجيال السالفة، فإّنا ال ترثها على حاهلا األوىل، وإمنا واألحداث، وعندم
 تتلقاها مع بعض االحنراف يف الداللة، مث يتعاظم هذا االحنراف مع توايل األجيال.

                                                           

130، ص2ط داللة األلفاظ أنيس،إبراهيم  ( 1( 
. 156-154،  ص3ط ،اللغةدور الكلمة في أوملان،  استيقن  2( 

266،  ص1، طالعربيعلم الداللة  الداية،( فايز  3( 
 .238، ص1، طالداللة بيري جريو، علم( 4)
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 ،ثالً موينجم عن استعمال اللغة وتداوهلا، أن تضاف دالالت جديدة إىل ألفاظ قدمية نتيجة سوء الفهم 
أو أن تبلى ألفاظ أخرى فيصيبها بعض التغري يف الصورة جيعلها تشابه ألفاظاً أخرى فتدخل معها  (1)
الداللتان، ويرى بعض الباحثني أن هذا األمر يعد سببًا من أسباب نشأة ظاهرة  داللتها فتختلطيف 

الداللة  ًا يفأن هتجر ألفاظ أخرى ويستعاض عنها بغريها لتكون أقل وضوح و. أ(2) اللفظياالشرتاك 
 على األشياء اليت تعرب عنها، وهو ما يسميه علماء اللغة املعاصرون بعامل )االبتذال أو الال مساس(.

استعمال  التبدل الناشئ من كثرة نفسها:ومن أسباب التطور الداليل اليت تأيت من داخل اللغة 
 لفظ يف موضع معني وجبوار ألفاظ معينة.

ض أسباب نفسية خالصة، كالبواعث اإلبداعية، واجملازات الفنية لغر وقد يرجع تغري املعىن إىل 
 البالغة:االتساع واالفتنان يف التعبري، وهو ما يربع فيه األدباء والشعراء وأرباب 

وقد وجد علماء اللغة املعاصرون يف اجملاز املرسل ت وخاصة ذا العالقة الكلية واجلز ية ت ويف 
فاجملاز املرسل ذو العالقة  (3) من جماٍل إىل آخر. الدالالت وتطورها ونقلها ة لتغرياالستعارة مناذج أساسي

الكلية يؤدي إىل ختصيص الداللة وذل  عندما يستعمل لفظ الكل يف اجلزء. كما وجد الباحثون 
املعاصرون أن التشابه بني األشياء قد يوحي باستعمال مصطلحات جديدة معربة، تتضمن فكرة التشابه 

 (4) .واملماثلة

وقد رأى بعض الباحثني املعاصرين: "أن الكثري من حاالت التغري والتحول الداليل إمنا هي 
 (5) ".نتيجة لسبل عديدة ال يسهل حصرها لتشعبها ولغرابتها كذل 

                                                           

135، ص2طاأللفاظ،  أنيس، داللة( إبراهيم  1( 
 138ص ،السابق انيس، املرجع( ابراهيم 2)

. 266 ص 1، ط،علم الداللة العربيفايز الداية،  ( 3( 
 . 159، ص3ط ،دور الكلمة في اللغةاستيفني أوملان،  (4)

. 68، ص العربي اثر تم الداللة اصوله ومباحثه في العلاجلليل،  عبد منقور(  5( 
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وقد عرف علماء اللغة القدامى واملعاصرون أن احلاجة أو الضرورة هي اليت تدعو أهل لغة ما إىل اقرتاض 
اليت ال توجد يف لغتهم من لغات أخرى واستعماهلا، فاللغات يستعري بعضها من بعض، بعض الكلمات 
اللغات، وهو أيضًا سبب من أسباب التطور الداليل. ومثة أسباب وعوامل  فيجمعوهذا قانون عام 

 والعوامل:أخرى أحصاها احملدثون تؤدي إىل تطور الداللة، ومن أهم تل  األسباب 

 ات يف مدلوالت معينةبعض الكلم استعمال- 1
 معىن الكلمة غموض- 2
 الصويت التطور- 3
 العبارة اختصار- 4
 االستعمال كثرة- 5
 أو االحنطاط ملعىن الكلمة االبتذال- 6

إن أسباب تغري املعىن كثرية ومتنوعة، قد تستعصي على احلصر، وقد ذكر بعض علماء الداللة         
 عىن مسألةلتغري املعىن، مث انتهى إىل القول: "إن عملية تغري امل املعاصرين أكثر من واحد وثالثني سبباً 

صعبة ومعقدة، وبعضها فريد يف نوعه، وعلى الرغم من ذل  ميكن استنباط عدة أسباب مهمة لتغري 
 ديد" األجنيب واحلاجة إىل اسم جاملعاين، وهذه األسباب لغوية وتارخيية ونفسية، ومنها التأثري

 طور الداللي:ثانًيا: مظاهر الت

ميم ختصيص داللة الكلمة، أو تع هي:إّن أهم مظاهر التطور الداليل اليت تصيب األلفاظ ثالثة،  
لفة اليت (: "ترجع أحيانًا التغريات املختفندرسيقول اللغوي )ج.  استعماهلا:داللتها، أو تغيري جمال 

ضييق عند واالنتقال، فهناك ت التضييق واالتساع أنواع:تصيب الكلمات من حيث املعىن إىل ثالثة 
وهناك اتساع يف احلالة العكسية أي عند اخلروج من معىن خاص  خاص.اخلروج من معىن عام إىل معىن 

اخلصوص". و وهناك انتقال عندما يتعادل املعنيان أو إذا كانا ال خيتلفان من جهة العموم  عام.إىل معىن 
ا إىل هذه املظاهر الثالثة من مظاهر التطور الداليل، بد من القول إن علماءنا األوا ل قد تنبهو  وال

 وأغنوها بالبحث واألمثلة الكثرية.
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أيضًا ختصيص العام أو تضييق املعىن. وهو أن تقصر داللة اللفظ  ىويسم الداللة:تخصيص  أواًل:
  االعام على بعض ما كانت تدل عليه، حبيث يصبح مدلول الكلمة مقصورًا على أشياء أقل عددًا مم

 كانت عليه الكلمة يف األصل.

تتام أيضاً توسيع املعىن وحيصل عند االنتقال من معىن خاص إىل معىن عتتتت ىويسم الداللة:تعميم  ثانياً:
ومثلما يصيب التخصيص داللة بعض األلفاظ فقط يصيب التعميم داللة بعضها اآلخر، فنجد أن 

ر من ل، ويصبح عدد ما تشري إليه الكلمة أكثمعىن الكلمة يصبح ممكن التطبيق على مدى أوسع وأمش
 السابق.

أن ينتقل اللفظ من جمال استعمالته املعروف فيه، إىل جمال آخر، ويشمل  ووه الداللة:ثالثاً: انتقال 
هذا املظهر نوعني من تطور الداللة: أّوهلما: ما كان انتقال الداللة فيه للعالقة املشاهبة، وهو ما يعرف 

 (1)وثانيهما ما كان انتقال الداللة فيه لغري عالقة املشاهبة، وهو ما يعرف بت)اجملاز املرسل(. بت)االستعارة(.

 الداللة في التراث العربي: علم-الثالث: المطلب 

 بحوث، وإنَّ للخصص العرب حيزًا واسعًا  وقد ،بعيداملفكرين منذ أمد  اللغة اهتماملقد استقطبت 
 .وعظيمة ،العريب، كثرية الرتاثفكرين يف اإلسهامات اللغوية ألسالفنا امل

 إليهالسباقون أّنم ا ال يعينإنَّ وضوح فكرة اجملاالت الداللية عند الغرب واالهتمام بتطبيقها         
ا من وذل  إبان حركة مجع مفردات اللغة العربية وتدوينها انطالق ،قبلهم القدامىتفطن إليها العرب  بل

ما لي ذل  وخري مثال ع مل يطلقوا  عليها املصطلح نفسه )اجملال الداليل(مشافهة االعراب بيد أّنم 
مبعاجم املعاين أو املوضوعات إذ ترتب األلفاظ  ما يعرفمن رسا ل ومعاجم لغوية عديدة أو  وضعوه

إيل -لنظرا وما يلفت"عمر: يف جمموعات داللية جيمعها موضوع واحد أو معين عام ويقول أمحد خمتار 
بعينه عا املوضوعات منها موضو  ومعاجم احلديثةلشبه الواضح بني معاجم احلقول الداللية ا-حد كبري
ث كل يعاجل الكلمات حت موضوعات وكالمهافكالمها يقسم األشياء إيل  )يف اللغة العربية( القدمية

                                                           

 .69ص ،العربي ثراتأصوله ومباحثه في ال علم الداللة( منقور عبد اجلليل، 1)
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اجلز ي املتمثل يف مجع الكلمات اخلاصة مبوضوع واحد  التأليفموضوع وكالمها قد سبق بنوع من 
 (1)ودراستها حتث عنوان واحد" 

من الرسا ل اللغوية مثل :خلق  ما ألفومما الش  فيه أن بداية ظهور معاجم املعاين هو         
(واخليل ،والغنم هت  216واخليل والشاة والوحوش لألصمعي )ت والنبات واالبل، والشجر، نسان،اإل

( هت  215والشجر أليب زيد األنصاري )ت(واللنب واملطر ، هت 224والطري والسباع أليب عبيدة )ت
وهي رسا ل ضمت جمموعات داللية تعلقت مبوضوع واحد وكانت هذه االعمال اللبنة األساسية يف 

ومن مث كانت معاجم املعاين أو املوضوعات نتيجة هلذه  (2)وضع املعاجم العربية كما عرفت فيما بعد 
 نف أليب عبيدالغريب املص ن اخلامس ،أذكر من بينها:فيها يف منتصف القر  التأليفالرسا ل إذا اكتمل 

وهتذيب األلفاظ لنب  (هت 241(ومبادي اللغة لإلسكايف )تهت  224القاسم بن سالم )ت
 585(وأساس البالغة للزخمشري )هت 458واملخصص البن سيده)ت،هت ( 224السكيت)ت

 .(وغريهاهت

بل جتاوزها  ا،وحدهل االتصال اللفظية مبباحث الداللة على وسا  العريبومل يقتصر االهتمام 
ليشمل كذل  الوسا ل غري اللفظية، وخباصة حركات اجلسم وما حتمله من دالالت لغوية، وىف القرآن 

 الكرمي أمثلة كثرية على ذل  

مراحل  أربعلى إأن علم الداللة عند العرب مقسم  ونجد  

.الشريفة األحاديثريب مرحلة االهتمام بتفسري القران الكرمي وغريبه فضال عن غ   

.الكتيبات اللغوية اليت تعد معاجم موضوعات خمتصة حبقل داليل واحد تأليفمرحلة   

      .املعجمي الواسع امللم باللغة العربية ومفرداهتا وشواهدها اللغوية التأليفمرحلة 

  

                                                           

108، ص2، طعلم الداللةمحد خمتار عمر، أ      (1( 
230، صفصول في فقه اللغة، بعبد التوارمضان   (2( 
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   .مرحلة الدراسات الداللية الشرعية

ن عّباس اب العرب،وظهور علم الداللة عند  تأسيسيف  وا ل علماء العرب الذين كان هلم فضلأمن 
 .هت( 68)ت 

مانه وكان أعلم الّناس يف ز  علمه،يسّمى البحر، لسعة  –رضي اهلل عنهما  –كان ابن عّباس          
 املعجم.و بعلم العربية والشعر وتفاسري القرآن. برع يف اللُّغة وتفسري الغريب، وأسهم يف ظهور علم الدِّاللة 

ستطيع القول: إن البن عباس احلظ الوافر يف تأسيس علوم العربية لغة وحنوا: ودفع عجلتها بقوة، ملا ون
 .أثر عنه من نشاط مشهور يف هذا الشأن

وصلة ابن عباس برجاالت الُّلغة واملعنيني بأمرها ثابتة، ومن هؤالء عمر ابن اخلطاب، وعلي بن         
 .أيب طالب، وأبو األسود الدؤيل

ومهما يكن من أمر، فقد برع ابن عباس يف اللغة، وتفسري الغريب يف املفردات، وشرح بعض          
األساليب العربية يف الرتاكيب، وشق الطريق أمام اللغويني يف مقام االستفادة من الشعر يف بناء مناهج 

سري، فكان ذل  نواة لتفنافع بن األزرق، وملحوظاته يف ا سؤالتالعربية فيما عرف عنه يف إجاباته عن 
هت(   207)فراء ال اجملال، فألفتواىل التأليف يف هذا  العرب. مثعلم الداللة والصنعة املعجمية عند 

 ."نجماز القراكتابه "  هت ( 210)عبيدة وألف أبو  ن"آالقر "معاين  كتابه

 ،والتبيني واحليوان(من خالل كتابيه )البيان  هت(255هت ت  160اجلهود الداللية عند اجلاحظ )       
إن اجلاحظ يف علم البالغة واجلمال، يضاهي مكانة الشافعي يف علم أصول الفقه، فهو أول من فتق 
  .أبواب البيان، وأبان عن مكامن اللغة العربية اجلمالية، آخذاً يف ذل  مجع الصور اللفظية وغري اللفظية

ل  قناع املعىن، وهت  احلجاب فالبيان عند اجلاحظ إذا هو: "اسم جامع لكل شيء كشف 
دون الضمري، ح  يفضي السامع إىل حقيقته، و يهجم على حمصوله، كا نا ما كان ذل  و من أي 
جنس كان ذل  الدليل، الن مدار األمر و الغاية اليت إليها جيري القا ل و السامع، إمنا هو: الفهم و 

نا فذاك البيان يف ذل  املوضع") واذ جئ اإلفهام، فبأي شيء بلغت اإلفهام، و أوضحت عن املعىن،
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من أعظم العلماء الذين قدموا منوذجاً مشرقاً ملباحث اللغة يف الرتاث العريب املعريف، اىل ابن جين جنده 
فبدت اللغة العربية يف "خصا صه" لغة ال تدانيها لغة ملا اشتملت عليه من مسات حسن تصريف 

ا قبله  جوه األداء، كما فتح أبواباً بديعة يف العربية ال عهد للناس هبالكالم، واإلبانة عن املعاين بأحسن و 
كوضعه ألصول االشتقاق بأقسامه، ومناسبة األلفاظ للمعاين ومنها "تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين"،  
كما ناقش ابن جين مسألة نشأة اللغة اليت كانت تشغل مكاناً مهماً يف البحوث اللغوية آنذاك، وأوضح 

يل منطقي أن اللغة أكثرها جماز صار يف حكم احلقيقة، وما يربز قدرة ابن جين على رصد الظواهر بتعل
 اللغوية وحتليلها مبنطق علمي،خصا صه".  

ويقسم ابن جين الداللة اىل ثالثة أقسام هي الداللة اللفظية والصناعية واملعنوية ويشرح ابن جين 
 ن والداللةالزمافظية علي معناها والداللة الصناعية علي معين هذه الدالالت حني يربط الداللة الل

ولعّل أقرب تعريف اصطالحي هلذه املادة يف تراثنا ما ورد على لسان الشريف  فاعلها،املعنوية علي 
هت ( من أّن الداللة :" هي كون الشيء حباله يلزم مع العلم به العلم بشيء آخر ،  814اجلرجاين )ت 

  الثّاين هو املدلول".واألّول هو الّدال و 

، ال خترج عن إطار عالقة األلفاظ باملعاين ضمن القوانني الفارايبفالنظرية الداللية عند  
اظ لعلم الداللة بأنه الدراسة اليت تنتظم وتتناول األلف الفارايباملنطقية، وميكن أن جنمل تعريف 

  .ومدلوالهتا، وتتبع سنن اخلطاب والتعبري لتقنينه وتقعيده

 اهتماماً بالغاً باأللفاظ، فصنفها إىل تصنيفات عدة، بل إنه وضع هلا علماً خاصاً  الفارايباهتم          
مساه "علم األلفاظ" الذي عده من فروع علوم اللسان اليت قسمها إىل سبعة أقسام وهي: "علم األلفاظ 

دما تركب ة، وقوانني األلفاظ عناملفردة وعلم األلفاظ املركبة، وعلم قوانني األلفاظ عندما تكون مفرد
 .ني تصحيح القراءة، وقوانني الشعروقوانني تصحيح الكتابة، وقوان

( جند إن أهم ما مييز  427- 373ذا جئنا للحديث عن اجلهود الداللية عند ابن سينا )إو   
ة الداللية، يالتحليل الداليل عند ابن سينا هو وقوفه على البعد النفسي والذهين اللذين يصاحبان العمل

وهو ما يعطي لتحليله طابع الدقة والعمق الالزمني خاصة إذا استحضرنا دراية ابن سينا بعلم النفس 
واعتماده منهج التشريح، وذل  ما يتطابق مع نشاطه كطبيب وفيلسوف يف آن واحد، فهو يكثر من 
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ية الداللية، ده ملراحل العملذكر الوجود الذهين للعالمات اللغوية وارتسامها يف النفس واخليال يف رص
حيث يتم نقل املفاهيم املودعة يف الذهن ملدلوالت يف العامل اخلارجي إىل أدوات دالة كاأللفاظ والكتابة، 
ومبا أّن اللفظ اللغوي يعّد أساس العملية الداللية أقام له ابن سينا تقسيمًا حبسب اإلفراد والرتكيب 

 ني .أبان عن اللفظ اخلاص واللفظ املشرتك واجلامع بني الصفتوالتأليف، وحبسب الكلي واجلز ي مث 

ه بقسمي العريب،معجم اللة تصّب يف مسارين كبريين مها أّن جهود العرب القدماء يف جمال الد        
املخصص البن سيده واحد من هذه املعاجم اللغوية اليت عنيت بتصنيف األلفاظ  واملعنوياللفظي 

.حسب معانيها  

 البالغة. ففيو عاين وقد درسه باستفاضة البالغيون يف شروح الشعر والّنقد واإلعجاز علم امل
ريمها. وتضّم إىل حبث احلقيقة واجملاز وغ تطرّقوا كما  شروح الشعر اهتّم الشرّاح بقضية اللفظ واملعىن،

صفات األلفاظ، و  والفروق، الكتب اليت تناولت اإلعجاز القرآين الكثري من املسا ل الداللية كالرتادف،
 وعند الباقاّلينبيان إعجاز القرآن  هت( يف 388)ت  اخلطّايب وعند)وحنوها كما جند ذل  عند الرّماين 

هت( 471أبرز دارس لعلم املعاين هو عبد القاهر اجلرجاين )ت هت( يف إعجاز القرآن. غري أنّ  403)ت
والسيما يف كتابه)دال ل اإلعجاز(   فقد تعّرض للعالقة بني الّدال واملدلول وانتهى إىل أّن الصلة بينهما 
 يف اعتباطية غري مَعلَّلة، ونظر يف معاين املفردات ومعاين الرتاكيب والنَّظم، وفطن إىل دور السياق واملقام

الّنصوص األدبية اعتماداً على أّن اللفظة وحدها ليست ذات قيمة  القرآين وفهمالوقوف على اإلعجاز 
إىل أن يأيت الرتكيب أو األسلوب بتحديدها وإن مفهوم الداللة عند الغزايل ينبغي أن ينظر إليه من زاوية 

ا على أسس استند فيه -خاصة -الثقافة األصولية، ذل  أن األحكام اليت استنبطها من القرآن الكرمي
 . نظرية جندها بشكل واضح يف كتابه "املستصفى من علم األصول

وتعود هذه األسس أصالً إىل فهم عميق للداللة، "وإن كانت وضعت لتطبق يف فهم النصوص 
يل الشرعية، ولكنها تطبق أيضاً يف معاين أي نص غري شرعي ما دام مصوغاً يف لغة عربية" والتفسري الدال

الذي توصل إليه الغزايل، يدل على أن هذا العامل الفيلسوف قد جتاوز البحث عن ماهية الداللة إىل 
البحث عن جوهر الداللة وفروعها، فبنظرة مقتضبة إىل بعض نصوصه يف كتابه املشار إليه آنفاً، جتده 

، ي االتساعاملعىنو اإلميا ي، و يذكر أصنافاً ملعان قد حددها علماء الداللة احملدثون كاملعىن اإلرشادي أ
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، وإن كان الغزايل يسميها مبصطلحات أصولية وهي على الرتتيب داللة اإلشارة وداللة يواملعىن السياق
 االقتضاء وفحوى اخلطاب، وكل داللة عند الغزايل قد تنقسم إىل دالالت فرعية  

مباحث معجمه  أفاد الدارسني العرب يف ه( قد175واخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت:
وقد كان اخلليل  ،ياحلرم ،)العني(حيث حيث يف تراكيب الكلمات من مواردها األولية يف اجلذر البنيوي

هو الرا د األول يف هذا الباب ملا ميز به اخلليل من عبقرية وملا اتسمت به حبوثه من أصالة وابتكار وقد 
 .أفاد من ذل  كثرياً سيبويه
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 ر المصطلحات وضوابط اختيار العينةالمبحث الثاني: مصاد

 البيوع.مصادر مصطلحات -األول: المطلب 

إنَّ جمال املال واسع جداً فيدخل فيه الكثري من األلفاظ وتعترب احلقيقة األويل أللفاظ البيوع أّنا ربانية 
تمد سفمصدرها االهي م ،سالمإلهي جزء من ا القدماء، وإمنااملصدر فلم يقل هبا أحد من الفالسفة 

 اهلل.من 

 الكريم: نأوال: القرا

اً للبشرية ش  وال وهم وجعله نرباس اال يعلوهفقد أنزل اهلل عز وجل القران الكرمي معجزاً بنظمه، وحجة 
ه من أسلوب وقد اتفق العلماء علي إعجازه ملا في، وتنظيم حياهتا االجتماعية، تستنري به يف ظلماهتا

 عن اإلتيان مبثله.بليغ وّنج فصيح مؤثر يعجز العرب 

 تانياً: الحديث الشريف:

در التشريع يعد املصدر الثاين من مصا املسلمني، لكونهوحيتل احلديث الشريف مكانة سامية يف قلوب 
 منوذجاديث يعد واحل ،ويفصل ما أمجل منه ،انه يفسر القران الكرمي تعايل، كماالسالمي بعد كتاب اهلل 
 الكرمي.ان فريداً للبيان العريب بعد القر 

 اللغة: معاجم-ثالثاً: 

ا دونت مالمح هب العربية، اليتلقد كانت املعاجم ومازالت تقوم بدور طليعي يف حفظ الثروة اللغوية 
بل إّنا  ،يف األمر أن املعاجم ال تقتصر أمهيتها علي علم دون غريه اإلسالمية، والالفتاحلضارة العربية 

حاجة إنسانية  هااستعماهلا، ووجودليغدو  ح فنون وجماالت احلياة مثل قاعدة للبحث يف كل العلوم وال
 أساسياً من متطلبات احلضارة البشرية. ملحة، ومتطلباً 
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 سالمي:الفقه واالقتصاد اإل كتب-: رابعا

جئنا اىل باقي املصادر بعد القران الكرمي واحلديث الشريف واملعاجم اللغوية وجدنا كتب الفقه  وإذا
 االسالمي من املصادر اليت يلجأ اليها الباحث يف اثناء دراسته واالقتصاد 

 :الدراسةاختيار عينة  ضوابط-الثاني: المطلب 
كلمات مستحدثة   أو أن تكون الكلمات مستعمله أو قابلة لالستعمال بني عامة املثقفني يف لغة العصر

 عصرية.
غري أو  ر وليست كلمات غريبةفلكلمات اليت قمت بدراستها مستعملة ودارجة يف عصرنا احلاض .1

 ةمألوف
 جاء التعبري السياقي حتت أبرز كلمة فيه ووضع أمام أقرب معين له. .2
معلوم أن سياق الكلمة خيتلف حسب موقعه يف اجلملة وحسب استخدام الكاتب له فتخريت  .3

 دهبصد قد ابتعدنا عن جمال البحث الذي حنن أنفسناال جند  ح االقرب للمعين لريد يف البحث 
 عدم استعمال ألفاظ غريبة حتتاج إىل شرح. .4

وحتريت دقة االختيار واستعملت األلفاظ الدارجة واملعروفة يف اجملتمع واليت يستطيع فهمها أي         
 يكن.قاري سواء كان خمتص او مل 
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تحليلية تطبيقية لتطور المصطلحات في مسائل البيوع الثاني: دراسةالفصل   

 تطور الداللة املركزية ملصطلحات البيوع مستويات األول:المبحث 

 تطور الداللة اهلامشية ملصطلحات البيوع الثاني: مستوياتالمبحث 
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 البيوع المركزية لمصطلحاتمستويات تطور الداللة المبحث األّول: 

 تنظمهمللغة، اليت ا يف "كل جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية تكون وسيلة االتصال الوحيدة بني الناس هي
مجيعا، فالتجارب املختلفة يف حياة الناس السابقة تركت أثرا يف فهم األلفاظ. ومع هذا فالناس يتوصلون 

بادل وجهات يعيق الناس يف ت إىل فهم مشرتك وقد يكون تقريبيا ويكفي يف حياهتم العامة. وهذا ال
 اللة املركزية".نظرهم، وهذا القدر يسجله اللغوي يف معجمه، ويسميه الد

لقران الكرمي، االداللة املركزية لفعل البيع: ورد الفعل باع يدل على البيع يف موضع واحد يف  
بتوثيق عملية  وهي تأمر (1) ((َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَتَبايَتْعُتْم َوال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوال َشِهيدٌ ))   وهو يف قوله تعاىل

ِإالَّ َأن َتُكوَن جِتَارًَة "ت اآلية تستثين يف توثيق الدين يف قوله تعاىلالبيع حفظا حلقوق الطرفني، وإن كان
َنُكْم" ألمر بتوثيق البيع ولكنها مل تورد مثل هذا االستثناء يف توثيق البيع، بل يرد بعد اَحاِضرًَة ُتِديُرونَتَها بَتيتْ

 ويعلمكم اهلل واهلل بكل اهلل تشديد على هذا التوثيق يف قوله تعاىل :"وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا
فيكون إصدار قوا م البيع يف الوقت احلاضر ومس  الدفاتر احلسابية أقرب إىل اإللزام  (2)عليم" ءشي

بداللة هذه اآلية وإن كانت هناك آراء يف وجود الشهود بني االستحباب واإللزام وهو رأي أصحاب 
 الظاهر.

 فهو يدل على املعاهدة وهي داللة أصلية )مباشرة(يفأما اآليات األخرى اليت ورد فيها البيع  
كما ورد يف الداللة املعجمية للفعل. ونستطيع القول أن الداللة على  فعل البيع على وزن )فاعل(

عن معىن البيع، والداللة عليه، فاملعاهدة أو املبايعة يعطي فيها أحدمها شيئًا مقابل  جال ختر املعاهدة 
ن املبايعة أو املعاهدة على شيئني معنويني كالطاعة للسلطان مقابل احلماية من اآلخر، وقد تكو  ءشي

ورد يف بيعيت العقبة األوىل والثانية، وهي محاية  واألمن، أو يكون أحد الشيئني مادياً واآلخر معنوياً، كما
اهلل اشرتى من  إنّ ))  : الرسول صلي اهلل عليه وسلم مقابل اجلنة، أو يكون الشيئان ماديني كقوله تعاىل

                                                           

282سورة البقرة، اآلية:    1( 
282سورة البقرة، اآلية:  ( 2( 
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ايعتم فاستبشروا ببيعكم الذي ب)) فهو مبايعة لقوله تعاىل: (1) ((املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة
  (2) ((.به

وختتلف املبايعة واملعاهدة عن البيع يف معنوية أحد الشيئني املبايع عليهما أو كليهما، وتكون  
بني الطرفني  أساس املعاهدة واملبايعة، وتكون الثقة املتبادلة الثقة املتبادلة بني الطرفني املتعاهدين هي

اديني. ماملتعاهدين هي أساس املعاهدة واملبايعة خالفًا للبيع العادي الذي تكون فيه السلعة والثمن 
 أن يدخل ضمن هذا املعىن مجيع العقود واملعاهدات وعلى املستويات كافة. نوميك

َا َذِل َ ت بصيغة االسم وليس الفعل كقوله تعاىل "البيع فقد ورد علىأما الداللة   بِأَنتَُّهْم قَاُلواْ ِإمنَّ
أخوذة بني الزيادة امل قال فر حكاية عن املعتقدين إلباحته من الكفار، فزعموا أنه    (3)اْلبَتْيُع ِمْثُل الرِّبَا"

 املكتسبة بضروب البياعات". حسا ر األربا على وجه الربا وبني 

 ية للفعل شرى ورد الفعل شرى بداللته األصلية يف ثالثة مواضع يف قوله تعاىل:"الداللة املركز 
 ""وقال الذي اشرتاه من مصر المرأته أكرمي مثواه (4)وقوله تعاىل:  وشروه بثمن خبس دراهم معدودة"

ن أ وبالنسبة لآلية األوىل فيها خالف بشأن الفعل )شروه( هل هو على األصل مبعىن اشرتوه أي:( 5)
السيارة اشرتوه من إخوته بعد أن عادوا إليه وقالوا هلم إنه عبد لنا سقط يف البئر، أم أّن شروه مبعىن 

 باعوه أي إخوته إىل السيارة، أم أن السيارة باعوه.

  

                                                           

111سورة التوبة، اآلية:  ( 1( 
111سورة التوبة، اآلية:  ( 2( 
281اآلية:  سورة البقرة، ( 3( 
21سورة يوسف، اآلية:  ( 4( 
 .8-7، صداللة فعلي البيع والشراء في القرآن الكريم، عبد اهلل( عايد حممد 5)
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ماله  ا ملن اشرتاهولقد علمو ": تعاىلأّما اآلية الثانية فالداللة فيها مباشرة على الشراء، وميكن محل قوله 
وهو اشرتاء السحر فيكون داللة مباشرة على معىن الشراء، إذ قد يكون تعلمه  (1)خرة من خالق"يف اآل

 (2) بثمن سواء كان ماديا أو معنويا.

 ويف قول أوس بن حجر جاءت كلمة بضاعة مبعناها املركزي:

 3مللتمس بيعا هبا أو تبكال      على خري ما أبصرهتا من بضاعة

هنا  أبصرت عيناه من بضا ع الناس، فالبضاعة لإلشارة إيل خري مافالشاعر أورد لفظة بضاعة 
يكون لدى البا ع من سلع ينظر إليها الناس لشرا ها، وجاءت هنا مبعناها احلقيقي املادي املعروف  ما
فالتجارة هنا مبادلة السلع  (5)"كسادهاوأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون  ". ويف قوله تعاىل (4) الناسبني 
 (6) املادية.األفراد واملقصود منها التجارة احلقيقية بني 

 علىللداللة  (7)وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان"" وجاءت لفظة خسارة يف قوله تعاىل
 ، وهذا النقصان يكون يف السلع املادية احلقيقية.نالكيل وامليزانقصان 

ري، إن القليل إذا أخذ من اجلماعة كثويف قول أنس بن ذي يقدم، يف وصيٍة إىل ابنه عمرو:)ف
يلحقه سعة ماله من أقل األرباح، أكثر من أضعاف ربح(.  يكالتاجر الذوأن الكثري من البعض قليل،  
ح ربح للتاجر الذي تكون نتيجة عمله الربح وأحيانا اخلسارة، وهذا الرب–فقد استعمل لفظيت األرباح 

                                                           

102سورة البقرة، اآلية:  ( 1( 
 40، صنفسه املرجع (2)

284، صمقاييس اللغة( ابن فارس،  - 3( 
                   17، صنفس المرجع( ابن فارس، 4)

24اآلية:  سورة التوبة، ( 5( 
 22ص ،نفسه المرجع (6)

9سورة الّرمحن، اآلية:  ( 7( 
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ديا ليصل عدم التفرق، فضرب مثال ما علىرياً، فهو حيثهم أن يكون قلياًل وإما كث افهو: إمأن حتقق 
 (1) حقيقي.إىل أمر معنوي فالربح هنا 

قد جاءت ف وكلمة كيل: جاءت أيضا مبعناها املركزي يف قوله تعايل:)أال ترون أين أويف الكيل(
عدل وعدم لإيفاء الكيل للناس، ألنه عماد ا علىلبيان الكيل احلسي احلقيقي للسلع املكيلة، واحلث 

 (2) اجملتمع.التفريط حبقوق اآلخرين فيعم الفساد وسوء الظن بني أفراد 

الكيل  اوأوفو ) قوله تعاىل: يف (3)الوزنامليزان: وقد جاء للداللة على اآللة املعروفة يف عملية 
 (4) .( بالقسطوامليزان 

اهلل: )قال وله )يف ق ءالشيقيمة  علىيف احلديث الشريف جاء للداللة  وجاءت لفظة الثمن
كر((. وجاء احت (5) رجل أعطي يب مث غدر، ورجل باع حراً فأكل مثنه(( أنا خصمهم يوم القيامة: ثالثة

حترمي حبس قوت الناس، ليباع عند ارتفاع مثنه، ألن هذا االحتكار يؤدي إىل  ىيف احلديث للداللة عل
 (6)ه اهلل باجلذام واإلفالس(.من احتكر على املسلمني طعاماً ضرب)-قوله: اإلضرار هبم يف 

 ماو  يف قوله )وتكون الفرس بالدريهمات قالوا: ءالشيوجاء للداللة على هبوط مثن  رخص:
 (7)قال: ال تركب حلرب أبداً( الفرس؟ يرخص

طًأ فديته من قتل خ“قوله:  الشيء يفالزيادة يف قيمة  علىرفع: جاءت يف احلديث للداللة 
 (8) ".لى أهل اإلبل إذا غلت رفع يف قيمتهاما ة من اإلبل...ويقومها ع

                                                           

 .26، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريم( لؤي طارق علي التميمي، 1)
 .43، صنفس المرجع( 2)
 .44ص ،نفس المرجع( 3)

152سورة األنعام، اآلية:  ( 4( 
    39، صالشريفالفاظ المال والتجارة في الحديث الشايع،  (5)
 .44، صالمرجع السابق( 6)
 .51، صالفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع،  (7)
 .52، صنفس المرجع( 8)



 

  

  

37 

 

اهلل  يف قوله: )غال السعر على عهد رسول ءالشيسعر: وجاءت لفظة السعر للداللة على حتديد مثن 
 السعر وقدره. دأي: حد رسول اهلل سعر لنا، فقال إن اهلل هو املعسر( يا صلي اهلل عليه وسلم فقالوا:

تحديد واملساومة يراد هبا املفاوضة بني البا ع واملشرتي، لسوم: وجاءت هذه اللفظة مبعين فاوض 
"ورجل ساوم رجل بسلعة بعد العصر فحلف باهلل لقد أعطي هبا كذا وكذا  قولهقيمة السلعة يف 

 فأخذها".
استعمل هذا اللفظ للداللة على إنفاق الدراهم وتقليبها يف صنوف التجارة يف قوله  صرف:

ا شئت منها...أن أصرفه عشرة آالف درهم...على أن أشرتي هبا ما)دفعت إىل مستهل شهر كذا...
 شئت منها فيما أرى من صنوف التجارات(. وما

 تستعمل مبعناها احلقيقي. اليد ومل علىصفق. ضرب اليد 

ص : استعمل هذا اللفظ يف احلديث الشريف للداللة على الكتب اليت يكتب فيها األمراء 
 (1) الصكاك(عن بيعها قبل أن تقبض يف قوله: أحللت بيع أرزاق الناس وعطاياهم، وّنى 

 صحيح يف اللغة تدور معانيه، ومشتقاته على معنيني( ر يسيني: )أصل ك (مادة )ص

مبعىن الضرب ويف ذل  يقول ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة:)الصاد، والكاف أصل  األول:
 ءالشي تصكك اآلخر، من ذل  قوهلم: يدل علي تالقي شيئني بقوة وشدة، ح  كأن أحدمها يضرب

صكا...وص  الباب أغلقه بعنف وشدة( ويقول ابن منظور حول هذا املعىن:)الص  الضرب الشديد 
كان...ومنه قوله تعاىل:)فصكت وجهها(؛ ويف   ءشيالعريض، وقيل )هو الضرب عامة بأي  ءبالشي

 أضربه بسهم. يرحله( أفأص  سهماً يف  حديث ابن األكواع:

 وحنو ذل . املالية: مبعىن الكتاب، أو ما يكتب فيه اإلقرار باحلقوق نيالثا

يب سطره صاحب املغرب يف ترت وحول هذا املعىن تقاربت عبارات علماء اللغة، ومن ذل  ما
 املعرب إذ يقول:)وأما الص  لكتاب اإلقرار باملال أو غريه فمعرب(.

                                                           

. 64-53ص، الفاظ المال والتجارة في الحديث الشريف، ( الشايع 1( 
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لكتاب، فارسي ا ب األمثلة له إذ يقول: )والص :والبن منظور كالم نفيس يف توضيح هذا املعين، وضر 
 معرب، ومجعه:)ُأص ، وصكوك، وصكاك( قال أبو منصور )والص  الذي يكتب للعهدة أصله )ج (

وكانت األرزاق تسمي صكاكاً(، ألّنا كانت خترج مكتوبة، ومنه احلديث يف  وصكوكاً  وجيمع صكاكاً 
ت بيع قال ملروان:)أحلل-رضي اهلل عنه–هريرة النهي عن شراء الصكاك والقطوط. ويف حديث أيب 

مجع ص ، وهو الكتاب، وذل  أن األمراء كانوا يكتبون للناس ) –أي الصكاك –الصكاك(، وهي 
يمضي فيها قبل أن يقبضوها معجاًل، ويعطون املشرتي الص  ل بأرزاقهم وأعطياهتم كتباً، فيبيعون ما

 ويقبضه، فنهوا عن ذل  ألنه بيع مامل يقبض(.

والصكوك يف االصطالح:) مجع ص ، والص  عند أهل االختصاص من القانونيني         
حلق ا واالقتصاديني قريب من معناه اللغوي، حيث يطلق الص  عندهم على الوثيقة اليت تتضمن إثبات

احلقوق، كما يطلق مصطلح الص  على الكتاب الذي تكتب  حقا مناحلقوق، أو الورقة اليت مثل  من
 وقا ع الدعوى وما يتعلق هبا من اإلقرارات وغريها(.فيه 

بَتَلِت اْمرَأَتُُه يف َصرَّةٍ " القرآنيةطم يف اآلية لّ ال علىوجاءت كلمة ص  لتدل  َفَصكَّْت َوْجَهَها  َفأَقتْ
 (2) لطمته.فصكت وجهها أي  (1)"َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيمٌ 

يف  والضرب ال ضرب له سهماً،ضرب: االصل يف الضرب أن يطلق على معناه احلسي يق
األصل يطلق على الضرب املعروف، كقول :)ضربت ضرباً، إذا أوقعت بغريك ضرباً(، قال ابن 
فارس:)الضاد والراء والباء أصل واحد، مث يستعار وحيمل عليه من ذل  ضربت ضرباً إذ أوقعت بغريك 

سان من جزية يضرب على اإلن :)ماجتارة. والضريبةضرباً، ويستعار منه ويشبه به الضرب يف األرض 
وغريها(؛ واستعمل هذا اللفظ يف احلديث، للداللة على إعطاء احلظ والنصيب وقد ورد يف قوله: 

 )فضرب له رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم بسهم(.

 عن بيع العربان(( عربون: جاء يف احلديث ))أن النيب ّنى

                                                           

29سورة الذاريات، اآلية:  ( 1( 
 .44- 43، ص1، طصكوك االجارة حسن،حامد بن ( 2)
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ابت كالدار، والنخل، واألرض يف قوله: )اشرتى رجل عقر: جاءت هذه اللفظة للداللة علي املل  الث
 من رجل عقاراً له(.

سول ر  غال: جاءت هذه اللفظة يف احلديث الشريف للداللة على ارتفاع األسعار يف قوله )يا
 اهلل قد غال السعر، فسعر لنا(.

اً م، وذل  يف قوله )من ابتاع طعاءالشياألخذ، ومل   ىقبض: وجاء هذا اللفظ للداللة عل
 يقبضه(. ح فال يبعه 

اقتىن: وجاء هذا اللفظ يف احلديث للداللة على االدخار لغري التجارة يف قوله )من اقتىن كلباً 
 يغين عنه زرعاً وال ضرعاً نقص كل يوم من عمله قرياط(. ال

وال فلوا ال تستقبلوا السوق وال حت قوله )قال: السلعة يفنفق: جاءت يف احلديث للداللة على رواج 
 (1).ينفق بعضكم لبعض(

 

  

                                                           

 80-66، صلمال والتجارة في الحديث الشريفألفاظ االشايع،  (1)
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 المبحث الثّاني: مستويات تطور الداللة الهامشية لمصطلحات البيوع

نطق  وجتارهبم وأمزجتهم، وتركيب أجسامهم فلو أن متكلماً  دباختالف األفرا"هي الداللة اليت ختتلف 
معينة  سامع داللةبلفظة أمام السامع، أراد أن يوصل إىل ذهن السامع داللتها فتكون هنا يف ذهن ال

 اكتسبها السامع من جتاربه السابقة".

 -الطا ي: الداللة غري املباشرة للفعل باع يف قول حامت 

 (1)ولكنما يبغي به اهلل وحده        فأعط فقد أرحبت يف البيعة الكسبا

 ءفلفظة البيعة حتمل معىن البيع الذي حصل نتيجة إعطاء املال والزاد إىل الضيوف وهذا العطا
يبتغي به الشاعر وجه اهلل ال الرياء والسمعة لدى الناس، وهو بذل  قد ربح يف بيعه هذا، فالبيع هنا 
جاء ألمر معنوي النعدام وجود طريف البيع )البا ع واملشرتي(، والسلعة املبيعة حساً وعيناً، فصفة الكرم 

 عنها الشاعر بالبيع وذل  لوجود الربح املعنوي فيه. عرب

 ة بن شداد:وقال عنرت 

 (2) املناديوأعلن فيه  ىق لبيع النفوس       ونادإذا قام سو 

س وملسه ميكن إدراكه باحل استعمل الشاعر لفظة بيع للنفوس اليت هي شيء معنوي جمرد ال
باليد، فهو يقصد املوت الذي سوف حيصل نتيجة قتله األعداء يف ساحة املعركة، فهو عرب عن عملية 

جها من اجلسد بعملية البيع اليت يكون فيها البا ع مغادراً لسلعته من خالل انتقاهلا إزهاق األرواح وخرو 
إىل غريه وهذا من لطيف التعبري، ألن الشاعر أراد إيصال أمر معنوي فاستعمل لذل  أمرًا متصوراً 

 متعارفاً عند الناس وهو البيع.

مين كبدي،  "قد جئت تشرتيصعصع،  والبيع يف قول عامر بن الضرب هو تعبري عن الزواج يا
بعت ، النكاح خري من األمية، واحلسب كفاء احلسب، والزوج الصاحل  وأكرم ولدي عندي، منعت  أو

                                                           

 8، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريملؤي طارق علي التميمي، ( 1)
 .9نفس املرجع ص( 2)
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ففي هذا النص تعبري عن عملية الزواج بالبيع، ذل  ألن (1)يعد أباً، قد أنكحت  خشية أال أجد مثل "
بة بعملية بنته وإعطا ها اخلاطب فشبهت اخلطاخلاطب يدفع املال مهراً، وويل األمر يوافق علي تزويج ا

البيع وهذا البيع غري حقيقي الحتمال وقوع الطالق وبذل  فإن املرأة ترجع إىل بيت أهلها، فينتفي 
البيع ألن أصل الشراء االستمالك احلقيقي للسلعة، فالبيع هنا جاء ألمر جمازي وهو الزواج، وجاءت 

  بن كالب:لفظة يبيع مبعىن يستبدل يف قول صعري

 (2)اللجية(( املهزة الشوهاء بالعنز اح  يبيعو نرعيهم  ))واهلل ال

فقد جاءت لفظة يبيع مبعين يستبدل احلسن من اخليل بالعنز، وهذا فيه إهانة وهوان هلم فقد 
 لتساهلاعرب عن عملية االستبدال بالبيع. وجاءت لفظة بيع يف قول الشاعر صخر اهلذيل مبعىن 

 :والتسامح

 (3)تح البيع عند رؤيتها          وكان قبل ابتياعه لكدلفا

تعرضت لراهب متجعد الشعر النبسط شعره وأسرع  فالشاعر وصف امرأة حسناء يقول لو
لبيع. فالبيع هنا يف املساحمة واالنبساط يف عملية ا االنبياع(-اخلطوات حنوها، فقد استعمل لفظيت )البيع

أولئ  الذين اشرتوا  ":اىلتعللفعل )شرى(اشرتى مبعىن استحب، يف قوله  املباشرة غري الداللة فيه مساحمة
راء، والشراء هنا من الش فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين"؛ قال القرطيب:")اشرتوا(: باهلدىالضاللة 

ه "فعرب عن ،"فاستحبوا العمى على اهلدى استحبوا الكفر على اإلميان، كما قال تعاىل: مستعار واملعىن:
سري اآلية حيبه مشرتيه أو مبعىن االستبدال واالختيار؛ قال الرازي يف تف فيمابالشراء ألن الشراء إمنا يكون 

 باهلدى اختيارها عليه واستبداهلا به" "واعلم أن اشرتاء الضاللة نفسها:

بئس ولقد علموا ملن اشرتاه ماله يف اآلخرة من خالق ول" تعايل:وجاء مبعىن االستبدال يف قوله 
وهي يف قصة الشياطني الذين "يعّلمون الناس السحر وما أنزل  (4)"ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

                                                           

 .11، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريملؤي طارق علي التميمي، ( 1)
 .12، صالمرجع نفسه( 2)
 .12، صلشراء في القران الكريمألفاظ البيع والؤي طارق علي التميمي، ( 3)

102سورة البقرة، اآلية:  ( 4( 



 

  

  

42 

 

فاجلواب " وإىل من يعود الضمري فيه؟ قال القرطيب: على امللكني ببابل"، واالختالف يف فاعل )علموا(
هم -وهاأي باع–نفسهم أن يكون الذين يعّلمون الشياطني والذين شروا أ هو قول قطرب واالخفش:

 األجود عندي أن يكون )ولقد علموا( وقال علي بن سليمان: الزجاج: قال يعلمون. اإلنس الذين ال
 ".اللملكني، ألّنم أوىل بأن يعلمو 

ي أ "ولقد علم هؤالء اليهود، واالشرتاء هو االستبدال، إن من اشرتاه:: فيقولأما الزخمشري 
نه بتعّلمه أو استبدل السحر بدينه الذي ينسلل ع ب اهلل )ملن اشرتاه(تتلو الشياطني من كتا استبدل ما
 بكتاب اهلل".

 :فكأمنا بإقباهلم على تعّلم السحر وانشغاهلم به يستبدلون دينهم به بأنفسهم وهو يف قوله تعاىل
فعل ال ة يفمعجميكانوا يعلمون". و)شروا(هنا مبعىن باعوا وهي داللة   شروا به أنفسهم لو ما "ولبئس

وورد عند بعض املفسرين داللة االستبدال يف قوله تعاىل:)أمل ترى إىل الذين أوتوا نصيبا  )شرى( كما مر.
 الضاللة" ون"يشرت  جاء يف تفسري شرب: السبيل( من الكتاب يشرتون الضاللة ويريدون أن تضلوا

اهلل بضاعة  بين اختذ تقوى البضاعة: يف قول لقمان احلكيم يف وصيته البنه:)يا (1)ى باهلديستبدلوّنا 
تأِت  األرباح من غري جتارة( فقد استعملت لفظة )بضاعة(ألمر معنوي، وهو تقوى اهلل فهي البضاعة 

 (2)الراحبة يف كل جتارة(.

اشتهر هبا العرب قبل االسالم وبعده السيما أهل مكة لكون أرضهم صخرية ال  حرفة التجارة:
لقيم شاط التجاري وللتجارة أصوهلا وقواعدها وقوانينها اليت تتناغم واالن ىلإزرع فانصرفوا  ماء فيها وال

ميتاز التاجر و  فال يستطيع العريب اخلروج عليها واال كان مصري جتارته الكساد ،األخالقية العربية العالية
 تاجرا. باألمروصف احلاذق  ح باحلذاقة 

ن الشراء اما من مث بأغلىاولة بيعها والتجارة عند ابن خلدون "تنمية املال بشراء البضا ع وحم
 بلد هي فيه أنفق وأغلي أو يبيعها بالغالء على اآلجال" إىلبانتظار حوالة األسواق أو نقلها 

                                                           

9ص، داللة فعلي البيع والشراء في القرآن الكريماهلل،  عايد حممد عبد(  1( 
 .17ألفاظ البيع والشراء يف القران الكرمي، ص ،لؤي طارق علي التميمي (2)
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 ة وهذا ماأكانت راحبة أم خاسر  ونلحظ أنَّ املعجميني العرب ضمنوا التجارة عملية البيع والشراء سواءٌ 
 أَيتَُّها يَاوقوله تعايل:  (3)لَْنَتُبورَ  جِتَاَرةً وقوله تعايل : (2)َكَساَدَها  َشْونختَْ  َوجِتَاَرةٌ : نلمسه يف قوله تعاىل

الثالث عملية حتتمل  اآلياتالتجارة يف  (4)أَلِيمٍ  ٍ َعَذاب ِمنْ  تُتْنِجيُكمْ  ٍ جِتَاَرة َعَلى أَُدلُُّكمْ  َهلْ  آَمُنوا الَِّذينَ 
خروية أاريد هبا جتارة  االخريتني اآليتنييد هبا جتارة دنيوية ويف االويل ار  اآليةالربح واخلسارة اال اّنا يف 
 فهي التجارة بني بني اهل االميان وحضرة اهلل تعايل كما قال تعاىل "إن اهلل رحبها اكيد ال خسران فيها،

 اشرتي من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة"

 َوِإيَتاءِ  لصَّاَلةِ ا َوِإقَامِ  ِ اللَّه ذِْكرِ  ْ َعن بَتْيعٌ  َواَل  ارَةٌ جِتَ  تُتْلِهيِهمْ  اَل  رَِجالٌ  :ويف قوله تعايل
  (4)َواأْلَْبَصارُ  اْلُقُلوبُ  ِفيهِ  ُ تَتتَتَقلَّب يَتْوًما َ خَيَاُفون ِ الزََّكاة

ون لفظة التجارة يف سياق وصفه تعاىل للمؤمنني الصاحلني الذين ميارس صاحبت لفظة )البيع(
ركوا كل ات تجاء وقت الصالة وغريها من العبادات والواجب إذااعها ح  انو  بش االعمال واحلرف 

توكيد النفي  الكرمية عطف لفظة )البيع(بعد اآليةليه ومما يثري االهتمام يف هذه إعمل دنيوي وانصرفوا 
 1الكرمية الشراء" اآليةعلى لفظة )التجارة(وذهب املفسرون أن املراد من التجارة يف هذه 

من غري  بين اختذ تقوى اهلل بضاعة تأِت  األرباح ل لقمان احلكيم يوصي ابنه:)ياجاءت يف قو  
جتارة( فقد استعمل لقمان لفظة جتارة لإلشارة إىل بيع السلع وشرا ها إذ إن هذه العملية جتلب الربح 

معنوية  ةلصاحبها، وهي هنا رضا اهلل سبحانه وتعاىل فالتجارة هنا جمازية ضربت مثال مادياً لتقريب فكر 
 حيسن تقبلها لدى السامع.

وجاءت مبعىن حتصيل الثواب بالطاعة )إن الذين يتلون كتاب اهلل وأقاموا الصالة وأنفقوا مما 
 رزقناهم سراً وعالنية يرجون جتارة لن تبور(؛ 

                                                           

 (2) .24 اآلية: التوبة،سورة  
 (3) .29 اآلية: فاطر،سورة  
 (4) .10 اآلية: الصف،ة سور  
 (4) 37 اآلية: ،النورسورة  
355تفسري القران الكرمي ص (1 ) 
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 (چ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ       ڻ  ڻڻ   ڻ  ں چ چ چ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ)وقوله تعاىل 
فالتجارة هنا جاءت لطلب الربح املعنوي وهو رضا اهلل سبحانه وتعاىل، ويكون ل  بالتقرب إليه بالعمل 

 (1) والطاعة.

 الوفاة:ويف قول أمية بن عوف يف وصية له ملا حضرته 

 اء جتارة من جتارات العرب(())وإمنا هو مال من مالكم ** واإلسر 

فقد جاءت لفظة جتارة مفردة وجمموعة يف عملية إطالق سراح األسرى بعد أسرهم يف املعركة 
وهذا املعىن جاء من أن هذه العملية جتلب هلم السمعة الطيبة والذكر احلسن لدى الناس وهلذا عرّب عنها 

 ة هلم.بالتجارة، ألن جلب السمعة كجلب السلع فهي جتارة معنوي

 وقال عمران بن عامر يوصي أخاه عمرو بن عامر:

))وإين أخربك مبا يكون ل  فيه التجارة الراحبة ولقوم ، وذل  أن امرأة من قوم  يقال هلا 
ظريفة بنت اخلري احلجورية وهي وارثة علمي((. فالتجارة هنا هي العلم لدى هذه املرأة وهو أمر 

 (2)معنوي.

 لنهشلي:ويف قول األسود بن يعفر ا

 يولقد أروح على التجار مرجالً ** مذالً مبايل ليناً أجياد

فقد استعمل الشاعر لفظة )التجار(مجع تاجر وهو با عو اخلمور، فالشاعر يذهب إليهم مسرحاً 
شعره واألموال تقلقل يف جيبه وتريد من ينفقها، وبعد أن يشرب اخلمر من عندهم يصبح عنقه ما الً 

 (3) السكرمن 

                                                           

 .22، صالمرجع السابق( 1)
 .19، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريم ،لؤي طارق علي التميمي (2)
 .20، صنفس المرجع( 3)
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ومن يكفر به فأولئ  "-تعاىل: لت لفظة خسارة من معناها احلسي اجملرد إىل املعىن املعنوي يف قوله وانتق
قل هل  "فاخلسارة هنا دلت على النفس وقد تكون اخلسارة للعمل، كقوله تعاىل  (1)"هم اخلاسرون

 أي خسرت أعماهلا. ويف قول األعشى الكبري: "ننبئكم باألخسرين أعماالً 

 طاملا     أعملت نفس  يف اخلسارةفاصرب فإن  

أتى بلفظة خسارة يف حديثه عن الصرب الذي حيث عليه ألن املخاطب طاملا خسر،  فاألعشى
 فاخلسارة جاءت لألعمال اليت كان املخاطب يكسبها يف عمره فهي معنوية.

 ويف قول ورقة بن نوفل جاءت لفظة خسارة للمعركة:

 لوجاً فقي من يسامله خساراً        ويل فيلقي من حياربه

 وجاءت مبعىن النصر يف قول احلصني بن احلمام املري

 إن امرأ بعدي تبدل نصركم       بنصر بين ذبيان حقاً خلاسر 

 (2)"نقالوا لئن أكله الذ ب وحنن عصبة إنا إذا خلاسرو "  العجز يف قوله تعاىل علىوجاءت لداللة 

يعاً( بنه:)بين بع دنياك بآخرت  ترحبهما مجوجاءت كلمة ربح يف قول لقمان احلكيم يوصي ا
يف اآلخرة،  ألن ترك الدنيا وعدم اخلوض فيها إمنا يولد الربح ؛يف بيع الدنيا )الربح( فقد استعملت لفظة
 وهذا الربح معنوي.

 وجاءت كلمة ربح مبعىن الشراء يف قول األعشى الكبري:

 بحتشرتي احلمد بأغلى بيعة     واشرتاء احلمد أدىن للر 

 وجاءت كلمة ربح أيضا مبعىن الشباب يف قول عبيد بن األبرص:

                                                           

 .121اآلية:  ،سورة البقرة( 1)
 .14اآلية:  ،يوسفسورة  (2)
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 (1) بأرباحكأن الشباب يلهينا ويعجبنا      فما وهبنا وال بعنا 

 الكيل وامليزان: وجاءت كلمة كيل يف قول )بشر بن أيب حازم( 

 لتثبيت صفات ممدوحيه اليت يفتخر هبا، فضرب أمرًا ماديًا 

 لتقريب أمر معنوي:

 نون كياالً أو معايرة       مالوا برضوى ومل يعدهلم أحدلو يوز 

 الذبياين:ويف قول النابغة 

 لقد جزتكم بنو ذبيان ضاحية         مبا فعلتم ككيل الصاع بالصاع

 فعل هبا. فجاءت لفظة كيل مبعىن رد الفعل الذي قامت به بنو ذبيان علي ما

ومبعىن االعتبار والتقدير  (2)"الوزن يومئذ احلقو "لوزن مبعىن العدل يف قوله تعاىل وجاءت كلمة ا
 (3)."فال نقيم هلم يوم القيامة وزناً "يف قوله 

ويف قوله  (4) "والسماء رفعها ووضع امليزان"وجاءت لفظة امليزان مبعىن العدل يف قوله تعاىل 
 (6)."وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان" (5)تعاىل 

                                                           

 .29-28، صالمرجعنفس ( 1)
 .8اآلية:  ،األعرافسورة  (2)
 .105اآلية:  ،الكهفسورة  (3)
 .7اآلية:  ،الرمحنسورة  (4)
 .25اآلية:  ،احلديدسورة  (5)
 .44-43، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريملؤي طارق علي التميمي،  (6)
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سول ثامنت الرجل يف املبيع، إذا ساومته علي بيعه واستخدم الر لفظة مثن: جاءت مبعىن ساوم، فيقال 
حبا طكم وفيه  بين النجار ثامنوين صلي اهلل عليه وسلم هذا اللفظ للداللة على هذا املعىن يف قوله )يا

 (1)خرب وخنل(.

يث أصل املال واستعمل هذا اللفظ يف احلد رأس: استعملت الكلمة استعماال جمازيا فأطلق على
 (2)لة على هذا املعىن يف قوله:)ال حا جة فيما أصيب دون ثلث رأس املال(.للدال

هم رأس(، جاءت الوحدة الداللية "رأس" يف سياق  للقوم إذا كثروا وعزوا: الر يس، )ويقالالرأس  رأس:
 الفخر حيث يقول:

 برأس من بين جشم بن بكر        ندق به السهولة واحلزونا

القا د الذي يقود قومه، كما اتسمت مبالمح داللية  ىن الر يس أومحلت الوحدة الداللية مع
خاصة تضمنتها الوحدة الداللية مثل احلنكة يف القيادة وسلطة الزعيم على قومه، واتسمت بدالالت 

 القا د يف انتصار القوم على األعداء. هامشية أخرى، مثل دور الر يس أو

أس" نالحظ أن داللتها انتقلت من معىن عضو من خالل دراستنا ملعىن الوحدة الداللية "ر 
اإلنسان إىل معين الر يس أو القا د؛ ورأس املال، وذل  ملشاهبة قوية بني رأس اإلنسان الذي يقود اجلسم 

 والرأس مبعىن الر يس الذي يقود القوم والرأس أي املبلغ املعد للتجارة.

السمع  د مبايعة السلطان علىصفق: تطورت داللته واستعمل عند عقد صفقة جتارية أو عن
والطاعة؛ واستعمل يف احلديث للداللة على البيع والشراء، يف قول الرسول الكرمي صلي اهلل عليه وسلم 

 (3))إن إخواننا من املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق(.

                                                           

 .37 ، صالشريفألفاظ المال والتجارة في الحديث ، الشايع (1)
 .48، ص نفس المرجع( 2)
 64، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريم، لؤي طارق التميمي (3)
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هلل عليه وسلم اواستعمل للداللة على ممارسة التجارة يف قوله )وجئت بالشاة والدينار إىل النيب صلي 
 (1)فقال له بارك اهلل ل  يف صفقة ميين (.

 

 

  

                                                           

 .64، صنفس المرجع( 1)
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صور التطور الداللي لمصطلحات البيوع الفصل الثالث:  

ذهب بعض علماء اللغة العربية إىل أنَّ اللغة العربية كا ن حي يتطور، فاملصطلحات منها ما يتطور 
تعاىل  – هذا الفصل بإذن اهلل وحيمل معان ومنها ما ينقرض وال يستعمل وستكشف هذه الدراسة يف

 .على بعض من صور التطور الداليل ملصطلحات البيوع يف اللغة العربية كالعموم واخلصوص وغريها –
 وحيتوي هذا الفصل على املباحث التالية:

 تعميم الداللة ملصطلحات البيوع المبحث األول:

 ختصيص الداللة ملصطلحات البيوعالمبحث الثاني: 

 رقي الداللة ملصطلحات البيوع الث:المبحث الث

 انتقال الداللة ملصطلحات البيوع :المبحث الرابع
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 المبحث األّول: تعميم الداللة لمصطلحات البيوع:

واللفظ العام يف االصطالح  عم املطر، مشل البالد، ويقال: الشمول، علىهو ما يدل  (1)اللفظ العام:
 مع كون األفراد غري حمصورين(( مدلوله، استغراق أفراد على))اللفظ الدال 

وله:)العام وعرفه السيوطي بق وقيل اللفظ العام :)لفظ وضع وضعًا واحدًا لكثري غري حمصور(        
 وضع عاماً واستعمل عاماً(. ما وهو عمومه، علىالباقي 

مثلما يصيب عام و ويسمى أيضاً توسيع املعىن وحيصل عند االنتقال من معىن خاص إىل معىن           
التخصيص داللة بعض األلفاظ فقط يصيب التعميم داللة بعضها اآلخر، فنجد أن معىن الكلمة يصبح 

 ممكن التطبيق على مدى أوسع وأمشل ويصبح عدد ما تشري إليه الكلمة أكثر من السابق

هذه كله، و وينحصر تعميم الداللة يف "إطالق اسم نوع خاص من أنواع اجلنس على اجلنس          
 حال األطفال الذين يسمون مجيع األّنار باسم النهر الذي يروي البلدة اليت يعيشون فيها.

وكثريًا ما نلحظ األطفال "يطلقون اسم الشيء على ما يشبهه ألدىن مالبسة أو مماثلة"، فقد         
ر ممكن من دقة قد حياهتم العادية يكتفون بأقل يفيطلقون لفظ )األب( على كل رجل، وكذل  الناس 

الدالالت وحتديدها، ويكتفون بالقدر الذي حيقق هدفهم من الكالم والتخاطب، وهم لذل  قد 
 (2) ينتقلون بالداللة اخلاصة إىل الداللة العامة التماساً أليسر السبل يف خطاهبم

 يث الشريف:ديعد من االلفاظ املشرتكة...فهو مبعين البيع والشراء والكراء وجاء يف احل فلفظ)بيع(

 .أي البيع املعروف ))إن اهلل حيب مسح البيع((

 .يشرتي أي ال بيع أخيه( علىيبيع الرجل  ))ال

 .أي عن كراء ضراب اجلمل رسول اهلل عن بيع ضراب اجلمل(( ى))ّن

                                                           

 .378، صألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع، ( 1)
 .379 ص، املرجع السابق( الشايع، 2)
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الطاعة كثر من معين منها البيع علي الطاعة وتعين املبايعة و أمة بيع فقد توسعت داللتها لتشمل فكل
املعين يف قوله  وقد جتسد هذا،مل  النفس من غال ونفيس  لي اهلل عليه وسلم علي بذل كل مالنيب ص
َا يُتَباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه فَتْوَق أَْيِديِهمْ "تعايل  صرحية يف أن املؤمنني يبايعون  فاآلية (1)"ِإنَّ الَِّذيَن يُتَباِيُعوَنَ  ِإمنَّ
الشجرة فعلم  إذ يبايعون  حتت املؤمننيلقد رضي اهلل عن "ه تعايل الطاعة لرسول اهلل وكذل  قول علي
وهذه البيعة علي الطاعة كانت يف بيعة  (2)"قلوهبم فأنزال السكينة عليهم وأثاهبم فتحا قريبا ما يف

سول صلي وامر الر أال يعصو أة علي ن البيعة جاءت هنا للطاعأ اآلياتالرضوان املعروفة فالواضح من 
 (3)اهلل هي طاعة هلل رسولن هذه البيعة إمنا هي مع اهلل فطاعة أل؛ وسلماهلل عليه 

َناُكْم مِ  يَا" قوله تعايلوجاءت مبعين الفداء يف  ْن قَتْبِل َأْن يَْأيتَ يَتْوٌم أَيتَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ممَّا َرَزقتْ
  .جاء هنا مبهين الفديةفالبيع  (4)اَل بَتْيٌع ِفيِه َواَل ُخلٌَّة َواَل َشَفاَعٌة"

له معان كثرية و  ،باليد ءالشي كضرب  مجيع االعمال إال قلياًل، علىالضرب يقع  ولفظ َضَرَب،
 سبيل اجملاز تصل ايل مخسني معين باختالف السياقات وجاء يف احلديث الشريف: على

ذا فيه هفقوله ضرب أي جعل له نصيبًا و  )فضرب له رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم بسهم(
فأمر له بصاع ) فقوله ضراب اجلمل أي تلقيح اجلمل للناقة (ّني رسول اهلل عن بيع ضراب اجلمل) جماز
 .ضريبته( وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ،صاعني من طعام أو

مصيبة  على  للمضارب بينت )قال: فقوله ضريبته يراد هبا ما يؤخذ علي العبد من غلة أو خراج
ألثر ايراد به من يتجر مبال غريه مقابل جزء معلوم من الربح، وجاء يف  املضارب(فقوله:) تعذر هبا(

 .)األرض عندي مثل مال املضاربة(()

                                                           

 .10اآلية:  ،الفتحسورة  (1)
 .18اآلية:  ،الفتحسورة  (2)
 .379 ،ألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع،  (3)

 .254اآلية:  ،البقرةسورة  (4)
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يكون  أوما، ن يكون الربح بينكأ علىنساناً من مال  ما يّتجر فيه إن تعطي أ: يف القدمي :) ةبالمضار 
لعصر احلايل يف ا واملضاربة (،طلب الرزقمن الضرب يف االرض ل مأخوذ وكأنهله سهم معلوم من الربح. 

توقع  علىبناء  ىالكرب يف الشركات  أسهمببيع وشراء  املخاطرة، وتعين " املاليةسوق االوراق  تكون يف
 سعار"االسعار بغيه التكسب من فارق األ تقلبات

وما اشتق منه قد انتقل من معناه احلقيقي الدال  يتضح أن الفعل )ضرب( األحاديثومن هذه 
 ،الضريبةو  اجلمل،وضراب  ،إعطاء النصيب علىكالداللة   ،معان أخري جمازية إىلالضرب املعروف  على
 (1) اجملازوهذا يعد أيضا من باب التوسع يف الداللة عن طريق  ،رة مبال الغريواملتاج

 يضا من املعين احلسي اجملرد ايل املعين املعنوي يف قول لقمان احلكيم يفأتوسعت داللتها  :البضاعة
بين أختد تقوي اهلل بضاعة تأت  األرباح من غري جتارة( فقد استعملت لفظة  وصيته البنه:)يا

 (2) جتارةوهو تقوي اهلل فهي البضاعة الراحبة يف كل  ،ة(ألمر معنوي)بضاع

اح من غري بين اختذ تقوي اهلل بضاعة تأت  األرب جاءت يف قول لقمان احلكيم يوصي ابنه:)يا التجارة
الربح  بيع السلع وشرا ها إذ إن هذه العملية جتلب إىلجتارة( فقد استعمل لقمان لفظة جتارة لإلشارة 

وهي هنا رضا اهلل سبحانه وتعايل فالتجارة هنا جمازية ضربت مثال مادياً لتقريب فكرة معنوية  ،الصاحبه
 حيسن تقبلها لدي السامع.

ا إن الذين يتلون كتاب اهلل وأقاموا الصالة وأنفقوا مم" وجاءت مبعين حتصيل الثواب بالطاعة 
    (3)". رزقناهم سرا وعالنية يرجون جتارة لن تبور

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب عليم، تؤمنوا باهلل "  تعايلوقوله 
هنا  فالتجارة (4)".ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون

                                                           

 .379 ،ألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع، ( 1)
 17، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريم، ( لؤي طارق التميمي2)
 .29فاطر، اآلية: سورة  (3)
 .11-10الّصف، اآلية: سورة  (4)

http://www.daralakhbar.com/tags/%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87
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 لطاعة.واالعمل ليه بإويكون ل  بالتقرب  ،يلجاءت لطلب الربح املعنوي وهو رضا اهلل سبحانه وتعا

(1) 
)ومن يكفر به -وانتقلت لفظة خسارة من معناها احلسي اجملرد ايل املعين املعنوي يف قوله تعايل:

قل هل "عايل كقوله ت  ،فأولئ  هم اخلاسرون( فاخلسارة هنا دلت علي النفس وقد تكون اخلسارة للعمل
 (2).خسرت أعماهلا يأ "أعماالً ننبئكم باألخسرين 

ل لقمان احلكيم يوصي ابنه:)بين بع دنياك بآخرت  ترحبهما مجيعاً( وجاءت كلمة ربح يف قو 
 ، اآلخرةن ترك الدنيا وعدم اخلوض فيها إمنا يولد الربح يفأل ،فقد استعملت لفظة)الربح(يف بيع الدنيا

  (3) .معنويوهذا الربح 

البيع، منها  ةثري ألفاظ كاللفظ احملوري واملركز الداليل الذي تدور يف فلكه  لفظ التجارةوميثل 
 (4) والسلعة. ،والثمن ،الشراء

أصل  ىعلس للداللة أالر  اإلنسان، وهوفاستعار عضو  ،أي أصله وايضا لفظ رأس )رأس املال(
 (5) .االستعارةالرأس للمال من قبيل اجملاز علي سبيل  أعاله، واستخدم ءشيكل   املال، ورأس

 .لنا( رقد غال السعر فسعِّ  :رسول اهلل )فقالوا يا احلديث:ولفظة السعر جاء يف 

 أن السعر لىعجماز ألن ظاهره يدل  هالسعر( في وقوله غال ،الّشيءبه قيمة  )يراد السعرفقوله 
 (6) السعر.وليس  ،والذي يرفع السعر هو التاجر ،هو الذي قام بالغالء

                                                           

 9، صاملرجع نفسه (1)
 26ص ،المرجعنفس  (2)
 30، صنفس المرجع( 3)
 383ص ،ألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع، ( 4)
 413، المرجع السابقالشايع، ( 5)
 417، صالمرجع السابق( 6)
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ول اهلل صلي ...فقال رسصدقة هلل  وإّنا، اءحَ رَ يتْ بتَ  إىلجاء يف احلديث الشريف )وإن أحب أموايل  رابح:
 مال رابح( ، ذل وسلم: بلاهلل عليه 

ر الن الذي يربح وخيسر هو الرجل التاج ؛أي صاحب ربح وهذا فيه جماز عقلي ،فقوله رابح
جاء يف حمكم و  ليل نا م(، حنو قوهلم ربح بيع ، وهذا االستعمال كثري يف كالم العرب، وليس املال
ويف هذه  (1)"َرحِبَت جتَِّاَرتُتُهْم َوَما َكانُوْا ُمْهَتِدينَ  َفَما بِاهْلَُدى الضَّالَلةَ  اْشتَتُرُواْ  الَِّذينَ  أُْولَِئ َ  التنزيل قوله "

منا إو  ،ألن الذي يربح وخيسر هو الرجل التاجر ال التجارة ال التجارة ؛ عالقته السببية،جماز عقلي  اآلية
 الفاعل احلقيقي. دعالتاجر يوالرجل  ،التجارة سبب للربح

وقد رحبت جتارت ، ورحبت دارك إذا بعتها  راحبة. جتارة قال يف أساس البالغة ومن اجملاز:
 (2).بربح(

والذي نالحظه من خالل أمثلة تعميم الداللة هذه أن مثة عالقة معينة بني املعىن القدمي واملعىن 
أو عالقة جماورة أو بعض عالقات اجملاز : عالقة مشاهبة لكلمة، أحيانًا تكون هذه العالقةاجلديد ل

املرسل... ويرى بعض الباحثني )أن تعميم الدالالت أقل شيوعًا يف اللغات من ختصيصها، وأقل أثراً 
 يف تطور الدالالت وتغريها(.

ويفسر علم اللغة احلديث ظاهرة التعميم هذه بأّنا ناجتة عن إسقاط بعض املالمح التمييزية 
 للفظ.

أن التشبيه واجملاز املرسل بعالقاته املعروفة، سببان ر يسان كذل  يف نشوء ظاهرة والذي يبدو 
التعميم الداليل، ألن العالقة بني دالليت اللفظ ت قبل التعميم وبعده ت غالباً ما تكون عالقة مشاهبة، أو 

 (3) املرسل.إحدى عالقات اجملاز 

                                                           

 .16اآلية:  ،البقرةسورة  (1)
 413ص، المرجع السابق( الشايع، 2)
 .53، ص15، العددتطور الداللي في العربية في ضوء علم اللغة الحديثالحسني حامد الصاحل، ( 3)

http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
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 المبحث الثاني: تخصيص الداللة لمصطلحات البيوع:

 ،العام واخلاص ضده ،إذا انفرد به ،خص فالن بكذا ويقال: ،االنفراد علىيدل  ما هو لفظ اخلاص:ال
 سبيل االنفراد(. ى)لفظ وضع حملصور وضعاً واحداً عل واللفظ اخلاص يف االصطالح:

ويسمى أيضًا ختصيص العام أو تضييق املعىن وهو أن تقصر داللة اللفظ العام على بعض ما  
ه، "حبيث يصبح مدلول الكلمة مقصوراً على أشياء أقل عدداً مما كانت عليه الكلمة كانت تدل علي
ومن حاالت التخصيص الداليل إطالق االسم العام على طا فة خاصة مثل نوعها خري (1).يف األصل"

مثيل يف نظر املتكلم، ألن "اإلنسان إذا وثق من أن حُمدَّثه قادر على فهمه أعفى نفسه من استعمال 
لعامة ال تكاد (: "الكلمات افندرساللفظ الدقيق احملدد واكتفى بالتقريب العام"  ويف ذل  يقول )ج. 

تستخدم يف االستعمال بقيمتها العامة، اللهم إال إذا كان ذل  عند الفالسفة، فكل واحد من املتكلمني 
عملية( ملختلفة لكلمة )يطلقها على نوع خاص من أنواع النشاط، وقد تكلم علماء اللغة عن املعاين ا

فإن معناها خيتلف تبعًا ملا إذا كان الكالم يف اجلراحة، أم يف املالية، أم يف الفن احلريب، أم يف شؤون 
الغابات، أم يف الرياضة والناس يف تعاملهم اللغوي مييلون إىل الدالالت اخلاصة لسهولة التعامل هبا، 

 (2) العامة ويستعملوّنا استعماالً خاصاً.ويعمدون أحياناً إىل األلفاظ ذات الداللة 

ويفسر علم اللغة احلديث سبب التخصيص بأنه نتيجة إضافة بعض املالمح التمييزية للفظ، 
 فكلما زادت املالمح لشيء ما قل عدد أفراده.

وقد تنبه اللغويون العرب القدامى إىل ظاهرة ختصيص الداللة يف العربية وعرفوا علتها كذل ، 
هت( مشريًا إىل التطور االجتماعي والثقايف الذي يؤدي إىل  395يقول أمحد بن فارس )ت ويف ذل  
" كانت العرب يف جاهليتها على إرٍث من إرث آبا هم يف لغاهتم وآداهبم ونسا كهم  اللغوي:التطور 

نقلت و  وقرابينهم، فلما جاء اهلل ت جلَّ ثناؤه. باإلسالم حالت أحوال، ونسخت ديانات، وأبطلت أمور،
مما و  من اللغة ألفاظ عن مواضع إىل مواضع ُأَخر بزيادات زيدت، وشرا ع شرعت، وشرا ط شرطت"."

جاء يف الشرع: )الصالة(، وأصلته يف لغتهم: الدعاء... وكذل  )الصيام(، أصلته عندهم )اإلمساك(.. 
                                                           

 .378ص ،ألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع، ( 1)
 .77ص ،التطور الداللي في العربية في ضوء علم اللغة الحديثحسني حامد الصاحل، ( 2)
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، مل وكذل  )احلج(مث زادت الشريعة النية، وحظرت األكل واملباشرة، وغري ذل  من شرا ع الصوم. 
يكن عندهم فيه غري )القصد(".."وكذل  )الزكاة( مل تكن العرب تعرفها إال من ناحية )النماء(، وزاد 

 الشرع ما زاده فيها".

فهذه األلفاظ اإلسالمية وغريها كثري أصاهبا التطور الداليل نتيجة التطور االجتماعي والثقايف          
بعد جميء اإلسالم، وقد كان اللغويون األوا ل واعني هلذا اجلانب من الذي طرأ على اجملتمع العريب 

 .(1) ومظاهره عللته عارفني جوانب التطور اللغوي

 ،قيد الرتاضي ال، وزاد فيه الشرعمبادلة املال بامل علىالبيع: يدل هذا اللفظ يف الشرع اإلسالمي          
 املال املتقوم مليكاً وملكاً.مبادلة املال املتقوم ب وهو يف اصطالح الفقهاء:

وهذا التطور  ،قد حدث له ختصيص يف الشرع فالظاهر من هذين التعريفني أن لفظ )البيع(         
 وهي ظروف دينية فرضها الشرع االسالمي. ،حدث يف الكلمة لظروف غري لغوية

ن التعاقد واملفاعلة، وذل  م لةاملبادعلى  كما يبدو مما سبق أن الداللة املركزية للفظ "البيع"          
على تقوم  ،وهذه الداللة االجتماعية وثيقة االتصال بداللة لفظ التجارة ،واستبدال السلع والبضا ع

 تعلق بالتجارة تعلق اخلاص بالعام. واملفاعلة واملشاركة شراء وبيعا فالبيع إذن ما التفاعل

 .تيفاء املكيل يف حال البيع وحال الشراءوقد اختص لفظ الكيل مبعناه احلقيقي وهو اس        

  

                                                           

 77، صالمرجع السابقحسني حامد الصاحل، ( 1)
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 المبحث الثّالث: رقي الداللة لمصطلحات البيوع

مثاًل، ال تكمن  "لواء" شرف الكلمة وقيمتها بني اجلماعة اللغوية مستمد من قيمة معناها، فكلمة
لناس عليه، ا الالم والواو واأللف واهلمزة، فما هذه احلروف إال رموز معربة عن معىن اصطلح يفقيمتها 

بني هذه  قيمة السلطة املخوَّلة هلذه الرتبة وىف قيمة املسئولية املنوطة هبا، والفرق يفوقيمة معناها تتجلى 
هو الفرق بني حروف الكلمتني، وإمنا هو الفرق بني املعىن املشار إليه  ليس“ نقيب “ الكلمة وكلمة

 .سلطة وقدر املسئولية املنوطتني هباقيمة ال يفاملتمثل  "نقيب" ومعىن كلمة "لواء" بكلمة
 

ومع تطور احلياة وتغريها تتغري داللة بعض الكلمات، وقد يكون نصيب الكلمة من التغري أن         
تستعمل مبعىن قيمته أقل من قيمة معناها األقدم، " إنه حتول من األفضل إىل األدىن، ويطلق عليه احندار 

ث احلدي يفواملثال على ذل : التعبري "طول اليد": ورد .احنطاط الداللة أو Degeneration (1) املعىن
أينا أسرع  :صلى اهلل عليه وسلم النيبالشريف مبعىن: السخاء والكرم واجلود، حني سألت نساء  النبوي

 يف لكلمةا حني أن يف، ”أطولكن يًدا : ”صلى اهلل عليه وسلم النيبسول اهلل؟ فقال حلاقًا ب  يا ر 
 .الوقت احلاضر قد تستعمل مبعىن السرقة

 

 يفتدل على نبات له أزهار مجيلة املنظر ذكية الرا حة وهلا ألوان جذابة،  "ورد" كذل  اللفظة          
، "البصل اجملفف" هذا العصر، حيث يطلقوّنا على يفبعض املطاعم  يفحني أصبح للكلمة داللة أخرى 

 .نفوس اجلماعة اللغوية يفمكانة كل معىن من املعنيني  يفوالفرق واضح 

، فقد يكون من نصيبها أن تنال داللة أفضل من ”داليلاحنطاط  “ وكما قد يصيب الكلمة         
ويقصد  )Elevation)2سامى الداللةكانت تستعمل هبا، وهو ما يسمى برقى الداللة أو ت  اليتداللتها 

، وهى مصدر من الفعل قرأ )قرآن ( به انتقال املعىن من األدىن إىل األفضل، واملثال على ذل  كلمة
ت على كالم اإلسالم أطلق ومبجيءكالم العرب قبل اإلسالم،   يفبعضه إىل بعض،  الشيءمبعىن مجع 

استعملت "آية " ه ما ال حيتاج إىل بيان، كذل  كلمةاهلل تعاىل "القرآن"، وىف هذا من مسو املعىن ورقي
                                                           

 .156، ص  2، طداللة األلفاظ إبراهيم أنيس، (1)
 3566-3563، صلسان العربابن منظور، ( 2)



 

  

  

58 

 

كالم العرب قبل اإلسالم مبعىن: العالمة، لكن داللة الكلمة ارتقت درجة أفضل حني استعملها   يف
 (1).القرآن مبعىن اجلملة من الكالم

قدير ترقى الداللة أو احنطاطها شأن يتصل مبكانة داللة الكلمة بني اجملتمع وما تناله من احرتام و 
وذل  هو الرقى، أو تفقد داللة الكلمة احرتامها وتقديرها الذى كان هلا بني الناس من قبل وذل  هو 

ان عن حركة اجملتمع وحتوالته  تستقر على حال  ال اليتاالحنطاط، والظاهرتان )الرقى، االحنطاط( تعربِّ
ردة بتطور ورات ايل الداللة اجملباحملسوسات مث تط بدأتأّنا  على الداللة  نشأة"وجيمع الباحثون يف 
فكلما ارتقي التفكري العقلي جنح إيل استخراج الدالالت اجملردة وتوليدها ،العقل اإلنساين  ورقيه 

 جارة فقدالكسب يف الت على واالعتماد عليها يف االستعمال" لفظ ربح ارتقت داللة الكلمة لتدل 
 الناس ضاعة حيث اصبحت عامة ومعروفة ومتداولة بنيوسادت يف اجملتمع هبذا املعىن. وارتقت كلمة الب

 وهي مرادفة لكلمة سلعة.

- قبض-فقن-رخص–ومن الكلمات اليت ارتقت داللتها واصبحت منتشرة بني الناس )اقتين 
احتكر( فعند النظر إىل هذه األلفاظ جند أنه قد حدث هلا تطور يف – رفع-صرف-سوم–غال 

 اً يف وقتنا احلاضر.االستعمال حيث اصبحت مستعملة كثري 

  

                                                           

  149ص ، 2، طداللة األلفاظإبراهيم أنيس، ( 1)



 

  

  

59 

 

 المبحث الّرابع: انتقال الداللة لمصطلحات البيوع

ردة بتطور تطورات إىل الدالالت اجمل باحملسوسات مثأّنا "بدأت  علىالداللة  نشأةجيمع الباحثون يف 
تماد عفكلما ارتقي التفكري العقل جنح إىل استخراج الدالالت اجملردة وتوليدها واال ورقه،العقل اإلنساين 

 ردة".جمال الدالالت اجمل إىلعليها يف االستعمال وهنا نلحظ أن الداللة تنتقل من جمال احملسوس 

وتظل الداللتان  ،اجملال اجملرد يتم عادة يف صورة تدرجيية إىلوانتقال الداللة من اجملال احملسوس 
 ،غرابة  تثري دهشة أوفال ،جنب زمنا ما، خالله قد تستعمل الداللة احملسوسة إىلسا دتني جنبًا 

وأويل  مها حينئذ بأحقاإحد وليست وتستعمل يف نفس الوقت الداللة اجملردة فال يدهش هلا أحد.
ا يسمي مم واألخرى ،الداللتني مما يسمي باحلقيقة إحدىميكن أن تعد  ح  ،األخرىباألصالة من 

 إذ ال جماز وال حقيقة بينهما يف مثل هذه احلال. ،باجملاز

ن ينتقل اللفظ من جمال استعمالته املعروف فيه، إىل جمال آخر"، ويشمل هذا املظهر "وهو أ
 الداللة:نوعني من تطور 

 : ما كان انتقال الداللة فيه لعالقة املشاهبة، وهو ما يعرف بت)االستعارة(.األول

 .رسل(: ما كان انتقال الداللة فيه لغري عالقة املشاهبة، وهو ما يعرف بت)اجملاز املالثاني

( أن انتقال الداللة من جمال إىل جمال آخر يكون عندما يتعادل املعنيان فندرسويرى )ج. 
القدمي واجلديد للكلمة الواحدة، كما يرى أن تعميم املعىن أو ختصيصه إمنا ينشأ من االنتقال غالباً، 

صوص،  جهة العموم واخل".. وهناك انتقال عندما يتعادل املعنيان أو إذا كانا ال خيتلفان من  فيقول:
كما يف حالة انتقال الكلمة من احملل إىل احلال أو من السبب إىل املسبب، أو من العالمة الدالة على 
الشيء املدلول عليه إخل، أو العكس، ولسنا يف حاجة إىل القول بأن االتساع والتضييق ينشآن من 

 ..صطالحية:اق ش  يطلق عليها النحاة أمساء االنتقال يف أغلب األحيان، وأن انتقال املعىن يتضمن طرا 
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أو اجملاز املرسل بوجه عام .. أو اجملاز املرسل بعالقة الشبه أو  الكل... إطالق البعض على االستعارة
 (1) إليه.غريه عند عدم وجود اسم للشيء املنقول 

ظهرين أوسع فالفرق بني مظهر االنتقال ومظهري التعميم والتخصيص هو أن املعىن يف هذين امل
أو أضيق من املعىن القدمي، أما يف مظهر االنتقال فاملعنيان القدمي واجلديد متساويان، ومعىن هذا أن كل 
أنواع اجملاز اليت يتساوى فيها الطرفان )املنقول منه واملنقول له( تندرج ضمن هذا النوع املسمى بنقل 

االنتقال  حثني احملدثني إىل أن الفرق بني مظهرالداللة، أو تغيري جمال االستعمال، وقد ذهب بعض البا
واملظهرين اآلخرين من مظاهر التطور الداليل يتمثل يف أن هذين املظهرين يّتمان عادة بصورة غري 

 (2)شعورية، أما هذا املظهر أي )االنتقال( فإنه يتم بصورة قصدية لغرض أديب غالباً.

نقل املتكلمون داٍع إبداعيٍّ أو أديبٍّ كاحلاجة مثالً، فقد ي "واحلقيقة أن نقل املعىن كثرياً ما يتم لغري
اللفظ من جمالته املألوف إىل جمال آخر غري مألوف: "حني تعوزهم احلاجة يف التعبري، وتتزاحم املعاين 
يف أذهاّنم أو التجارب يف حياهتم، مث ال يسعفهم ما ادخروه من ألفاظ، وما تعلموه من كلمات، فهنا 

 إىل تل  الذخرية اللفظية املألوفة، مستعينني هبا على التعبري عن جتارهبم اجلديدة ألدىنقد يلجئون 
مالبسة أو مشاهبة أو عالقة بني القدمي واجلديد. ويلحظ علم اللغة احلديث أن ظاهرة انتقال الداللة 

امنة بني كتربهن على وجود بعض الفصا ل املعنوية من املفردات اليت ختتلط فيها بسهولة النسب ال
األجناس واألنواع، وأن انتقال املعىن يكثر بسبب التجاور بني املعاين، ويفسر هذه الظاهرة بأن كل  
كلمة من كلمات الفصيلة املعنوية هلا مضمون خاص وتدل على شيء خاص" ولكنها أمام العقل 

ين اخلاصة، فقد املعاتشرتك مجيعًا يف انتساهبا إىل جمموعة عامة، وملا كانت فكرة العموم تطغي على 
حيدث للعقل أن ينتقل من أحد املعاين إىل اآلخر، وهذه الظاهرة تقع بصورة خاصة يف أمساء النبات 

 واحليوان وأمساء أجزاء اجلسم واألمراض واأللوان.

؛ والصفقة الصفقة يف اللغة هي البيعةفمن الكلمات اليت تغريت داللتها بطريق النقل: كلمة
وا تصافقوا إمنا قيل صفقة ألّنم كانوا إذا تبايع الّشيءشرتي...الصفقة: االجتماع عن تكون للبا ع وامل

                                                           

 25 1، صاللغة العربية، فندرس( 1)
 .21 - 20، ص1، ط، تأويل مشكل القرآنابن قتيبة( 2)
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ة تطورات داللة هذه اللفظة جمازيا باالنتقال من املعىن احلسي إىل املعىن اجملرد، فصارت الصفقف باأليدي؛
 واملعين املعجمي. ية، وهناك تطور بني املعىن السياقالبيع علىتدل 

، ويكون مبعين االشرتاء، ومبعين البيع، والشرى "والبيع متالزمان فاملشرتي وشرى ميد ويقصر
"دافع الثمن وآخذ املثمن"، والبا ع "دافع املثمن وآخذ الثمن"، وهذا إذا كانت املبايعة واملشارة بنقد 

 كل منهما با عا ومشرتياً.  وسلعة، فأما إذا كان بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور

اع واشرتى، أكثركما أن اشرتى ضد مبعىن ب باععلى ع واشرتى، ولكن جميئها فشرى ضد مبعىن با 
 ولكن جميئها على ابتاع أكثر.

بينهما تطابق داليل يكاد يكون كامال، فكالمها  ومما تقدم يالحظ أن لفظي )اشرتى، وباع(
من املوقف  أالبيع والشراء واملعاوضة واالستبدال؛ ولعل هذا التطابق بني اللفظني قد نش علىيدل 

 التجاري، وخاصة قبل ظهور النقود واستخدامها يف النشاط التجاري.

فمنذ أن استخدمت النقود كواسطة بني البا ع واملشرتي، ميكن حتديد داللة االشرتاء يف" بذل 
د لفظ ض املثمن وأخذ الثمن"، ومنه تصري لفظ "البيع" الثمن وأخذ املثمن"، وداللة البيع يف "بذل

 ال أنه تبقى فيهما داللة االستبدال.الشراء إ

ال الداللة من وانتقيشري معناه يف القرآن البيع، ويف حمدث الكالم انتقل معناه إىل الشراء. "
اجملال احملسوس إىل اجملال اجملرد يتم عادة بالتدريج"، وقد "تظل الداللتان سا دتني" معًا زمنًا ما، وقد 

ه فال ري دهشة أو غرابة، وقد تستعمل الداللة املعنوية، للفظ ذاتتستعمل الداللة احلسية للفظ فال تث
 يدهش هلا أحد.

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أنه يف هذه احلالة ال ميكن أن تعد إحدى دالليت اللفظ حقيقة 
والثانية جمازاً، فال جماز وال حقيقة بينهما يف مثل هذه احلال؛ غري أن الذي أمجع عليه علماء الداللة 

لقدامى واحملدثون هو أن الداللة تبدأ حسية مث تتطور لتصبح معنوية حبكم تطور العقل اإلنساين، ا
ولذل  ميكننا القول: إن داللة اللفظ احلسية هي األصل أو احلقيقة، وإن داللته املعنوية هي اجملاز 

 ازًا لعالقة املشاهبة.ع جماملتطور عن ذاك األصل. ولفظ البيع أصله مبادلة مال مبال مث أطلق على عقد البي
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هذه أهم مظاهر التطور الداليل اليت وقف عندها علماء العربية يف القدمي واحلديث، ومثة مظاهر أخرى  
هلذا التطور وهي تعد أيضاً من ضروب انتقال الداللة، وتتعلق بعوامل نفسية واجتماعية، من مثل: مسو 

ن والتحول حنو املعاين املضادة، واملبالغة، وغري ذل  مالداللة واحنطاطها، واحملظور، وحسن التعبري، 
 املظاهر اليت أثارها الباحثون احملدثون بالدراسة واألمثلة الكثرية.
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الرابع: الخاتمةالفصل   

 نتائج البحث ومناقشتها 

 التوصيات

 المقترحات
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 :الخاتمة  

ة صل بني الدرس اللغوي والدرس الداليل، وتكون القاعديشكل موضوع التطور الداليل حلقة أساسية ت
األساسية يف دراسة ألفاظ اللغة ومفرداهتا وحياة هذه األلفاظ، وما حييط هبا من عوامل تغري، وتطور، 

 وزوال.

 "سبيل املثال ال احلصر لفظ "البيع علىسجلت الدراسة تطور معاين بعض الكلمات منها 
 لىعمعين البيع والشراء صار يدل  علىيل اخلصوص، فبعدما كان يدل الذي تطور معناه من العموم ا

 البيع فقد

يع اشرتى( فجاءت الصيغة اجملردة مبعين الب-إن االستعمال القرآين غاير بني دالليت )شرى
 والصيغة املزيدة مبعين الشراء.

 نوية.دية، واملعبصورهتا احلسية املا أنَّ ألفاظ البيع استعملت :مما وصل إليه البحث         

امليزان  تعدد، أّمامفاملكيال  (،)امليزان املكيال( ولفظ:لفظ :) أنَّ هناك فرقًا بني: ومما وصل إليه أيضاً 
 فانه واحد واألوزان اليت فيه متعددة.

 لقرآنيةاللسياق أثر مهم يف حتديد اجملال الذي تنتمي إليه املفردة وكاشف عن الدالالت          
 ربانية.واملقاصد ال

يعد االنسجام اللغوي بني األلفاظ من أهم األمور اليت تربز لنا دالالت خمتلفة يف النص           
 واليت اعتمد عليها املفسرون كثريا. القرآين

وسجلت الدراسة توافقا دالليًا بني الدالالت املعجمية الواردة يف كتب اللغة والدالالت           
 السياقية لأللفاظ.

رضت نفسها بعد أن ف وحديثهم،نالت الكلمة احلظ الوافر من اهتمام الدارسني واللغويني قدميهم  لقد 
 أمساع الناس يف كل حني وآن. علىوبسطت هيمنتها 
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راء؛ ألن من حيرتف البيع والش علىيبدو أن لفظة )تاجر(كانت تعين )احلاذق( مث انتقلت للداللة 
 يف مهنته. احلذاقة صفة الزمة له واال كان فاشالً 

 خاسرة.التجارة عملية البيع والشراء سواء أكانت راحبة أم        

وما ذهب إليه املفسرين أنَّ املراد هبا الشراء من باب تسمية النوع باسم اجلنس يبدو يل بعيداً        
 الصواب.عن 

كيد ال خسران أ خروية، رحبهاأالتجارة اريد هبا جتارٌة دنيوية، و  وقد جاء يف القران الكرمي أّن لفظ       
بفوزهم بالثواب  يرحبون ألّنميعمله املؤمنون مبنزلة التجارة  ما ألنّ  جمازياً؛فيها واستعملت استعمااًل 

 ( 1)اخلسارة و خالفاً للتجارة الدنيوية اليت حتتمل الربح  أكيد،وهذه جتارة رحبها  العقاب،والنجاة من 

 )2).(ابتغاء فضل اهلل)وهو يدل عليها  ن ذكر التجارة بذكر مايف القران الكرمي استغين ع        

 التوصيات والمقترحات:

اختالف  ىوالنثرية عل لشعرية،اتوصي الدراسة بتتبع ألفاظ البيع ودراستها يف خمتلف فنون التعبري العربية 
النوعية  إلضافتهو  أنواعها وعصورها وذل  ألمهية املوضوع وأثره املباشر يف تطور منهج العربية الداليل

تفاصيل إىل ما تاركة ال بإجيازالتطور هذه هي أهم نتا ج الرسالة وقد أمجلتها وعرضتها  املتميزة لذل 
 ذكر أثناء الدراسة والبحث.

ه مّن به علّي من إمام هذا العمل وإجنازه، فله احلمد سبحان ما علىاهلل وأشكره  وبعد فإين أمحد
بذلت فيه من جهد، وبقدر ما   أن أكون قد وفقت يف هذا العمل مايف األويل واآلخرة وأسأل اهلل

 ات.هلل الذي بنعمته تتم الصاحل أنفقت فيه من عناء، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي، واحلمد

  

                                                           

 1-  10:يةسورة الصف: اآل 
98:يةسورة البقرة: اآل  -2 
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