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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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ة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصف -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  تن: بحرف / امل16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث امل
َ
تضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

 ، فيذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث 
ً

و الرفض، فضال
َ
ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 :ي
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يرسل بدون اسم . يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العن
َ
وان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 البحث.يغلب عليهن  التمايز في  (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ( :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 رض من تطبيقها.الغ

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

 فكاره ي
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
جب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 اصة بهذه املصادر .الببليوغرافية الخ

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة ت -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فك            
َ
ر جميع األ ِ

ار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ّيظاهرة احَلْمل على املعنى عند ابن جنِّ

 دراسة  يف مفهومها، وصورها

 متام محد عيد املنيزل 

24/4/2021 تأريخ القبول:       24/3/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ة التي شهدت عناية كبيرة من أبرز المباحث الّلغويّ  ظاهرة الحمل على المعنى         
لمفسرين والبالغيين وعلماء القراءات؛ وهي آلّية من آليات الّتفسير، والتّأويل الّلغويين والدى 

التي يجنح إليها النحوّي أو المفّسر عند عدول الّتركيب الّنحوي عن المعيار، أو القاعدة 
 صل. المقّررة؛ قصد فك ما يتوّهم الُمتلّقي من انحراف عن الأ 

في علومه، ومعارفه الُمختلفة، يلفي أّن هذه الظاهرة  والمتأّمل في الُمنجز الّتراثيّ         
كانت حاضرة في ُمقاربات الُقدماء؛ فقد خّصها العلماء: كالخليل، وسيبويه، والُمبّرد، وابن 

ن لم يتوّسعوا في تأصيلها، نباري، وغيرهم.. بأأ قتيبة، وابن الأ  بواب ومباحث ُمستقّلة؛ وا 
 وتأسيسها نظرّيا.

نجاز مقاربة علمّية؛ الستجالء الُمنطلق تحّركت الّرغبة المعرفّية لإ ومن هذا          
مفهوم ظاهرة الحمل على المعنى، واستكشاف أبرز صورها، وأنماطها مع تحديد موقع 

بهذه  عناية ماءه(؛ من أكثر القد392ابن جّني )التّأويل في تفسير شواهدها. ولعّل 
شادة بمكانت  ها، ودورها في فّك ما استغلق من الّتركيب الّلغوّي.الّظاهرة، وتنويها بفضلها، وا 

: الحمل على المعنى، الّتوهم، الّنظير، الّتأنيث، الّتذكير،  الكلمات المفتاحّية         
 الجوار. -الّنقيض –الجوار، الّتضمين، التّناوب 

 

 
 

                                                 

 /المملكة العربيَّة السعوديَّةالجوفجامعة ُأستاذ مساعد/ . 
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 المبحث األول: ظاهرة الحمل على المعنى مذهب مستقّر في الّدرس اللغوّي:
في مصنفات القدماء إشادة واضحة جلّية بموقع هذه الّظاهرة في  يجد الّناظر 

على مكانتها الّلغوية، وقيمتها العملّية؛  –رحمه اهلل  –الّدرس اللغوّي؛ فقد أثنى ابن جّني 
ا به، وأّنه إّنما ا له مشيد  غلبة المعنى للفظ، وكون الّلفظ خادم   -بما أوردناه-فقال: "رأيت

أّما غير هذه الّطريق من الحمل على المعنى، وترك الّلفظ؛ جيء به له ومن أجله، و 
ضمار المصدر؛  ضمار الفاعل؛ لداللة المعنى عليه، وا  كتذكير المؤنث، وتأنيث المذكر، وا 

 عليه، لداللة الفعل عليه، وحذف الحروف والجزاء الّتوأم والُجمل، وغير ذلك حمال  
سره؛ فأمر مستقِّر، ومذهب غير وتصّورا له وغير ذلك مما يطول ذكره، ويمّل أي

 .(1)مستنكأر"
مقّررة في  :من نّص أبي الفتح بن جنّي أّن ظاهرة "الحمل على المعنى" وجليّ   

الّدرس الّلغوي، ومن المور المعهودة في كالم العرب، ومبحث صميم من مباحث علوم 
مارسة اللغوّية؛ ورسوخ مطالبه في المُ  ،إقرار يشهد على نفاسة هذا الباب والعربّية؛ وه

ا للمبنى؛ إال والاّلفت للّنظر أّن ابن جّنّي يشيد بالمعنى على حساب الّلفظ باعتباره خادم  
أّن الحمل على المعنى يكون بعد االستغناء عن الّلفظ. وتزداد قناعة ابن جّنّي بأصالة 

يضيف وتنزيل الّشيء منزلة غيره في شعر العرب ونثرهم؛ ف ،ظاهرة الحمل على المعنى
قائال : "اعلم أّن هذا الشَّْرج غور من العربّية بعيد، ومذهب نازح فسيح. قد ورد به القرآن 
وفصيح الكالم منثورا ومنظوما؛ كتأنيث المذكر، وتذكير المؤّنث، وتصّور معنى الواحد 
في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حمل الثّاني على لفظ قد يكون عليه الول أصال  

، فهذا الّنوع من المباحث اللغوّية أصل من أصول العربّية يمتّد (2)ذلك اللفظ أو فرعا "كان 
عبر قرون؛ ويدّلل على هذا االمتداد الّزمانّي كثرة وروده في القرآن الكريم والّشعر والّنثر. 

نجد المرادّي يتحّدث عن معاني الحروف؛ مبرزا  وعورة مسلك  ،وغير بعيد عن ابن جّني
الحمل على المعنى؛ فيقول: "فإنه لما كان مقاصد كالم العرب على اختالف ظاهرة 

                                                 

كتبة ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، الم 1
 .1/237العلمية، ]د. ت [ 

 .2/411المصدر  نفسه،  2
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صنوفه مبنيا أكثرها على معاني حروفه، ُصرفت الهمم إلى تحصيلها، ومعرفة ُجملها 
وتفصيلها، وهي مع قّلتها وتعسُّر الوقوف على ُجملها قد كثر دورها، وبأُعد غورها، فعّزت 

 .(1)ذعان إال لمن يعانيها" على الذهان معانيها،  وأبت ال
فالمعاناة والمكابدة شرط في بلوغ درجة استيعاب الحمل على المعنى؛   

لّنها ظاهرة معّقدة تحتاج إلى إمعان الّنظر، وبعد الّتدّبر؛ لكي ال يخرج الّنحوي أو المفّسر 
 أصله.أو البالغّي إلى التمّحل في التأويل، والّتعسف في رّد ما خرج عن القاعدة إلى 

؛ ولعّل في لفظ (2))شجاعة العربّية( ولتعّلق ابن جّنّي بهذه الّظاهرة؛ فقد عّدها من 
جاعة( ما يدّل على مرونة العربّية واّتساع مجال اشتقاقها، وانفتاحها على تأويالت )الشّ 

تحّدث في الخصائص عن ظواهر الّلغة؛ فذكر منها الحذف، منضبطة غير منفلتة. كما 
 الّتقديم والتّأخير، والحمل على المعنى، والّتحريف.والّزيادة، و 
الُمتأّمل في ُمصّنفات ابن جّنّي يجد أّنه سعى لتثبيت هذه الّظاهرة في الّدرس و  

مشروعّية هذا الّتثّبيت المعرفّي من سلطة علماء العربّية ورسوخ  الّنحوّي العربّي؛ ويستمدّ 
بن جنّي؛ مبرزا  مشروعّية ظاهرة الحمل على قدمهم في علومها وتبّحرهم في فنونها، يقول ا

 ،المعنى من خالل الحكاية التي يرويها بين قطبين من أقطاب الّتفكير الّلغوي: الصمعيّ 
وأبي عمرو بن العالء: "حكى الصمعّي عن أبي عمرو بن العالء، قال: سمعت رجال  

جاءته كتابي! قال:  :أتقول من اليمن، يقول: فالن لأُغوٌب، جاءته كتابي فاحتقرها، قلت له:
نعم أليس بصحيفة. أأفأُتراكأ تريد من أبي عمرو وطبقته وقد نّظروا، وتدّبروا، وقاسوا، 

لتأنيث الُمذّكر  وتصّرفوا أن سمعوا أعرابيا جافيا ُغفال  يعّلل هذا الموضع بهذه العّلة ويحتجّ 
ا: فعلوا كذا لكذا، وضعوا كذا بما ذكره، فال يهتاجهم لمثله، وال يسلكوا فيه طريقته فيقولو 

قفهم على سْمته وأأمِّه" وأ لكذا، قد شرع لهم العربّي ذلك، وأ
(3). 

                                                 

المرادي، أبو محمد بدر الدين، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم  1
 .19م، ص1992 -هــ1413فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت،

 .2/360ينظر: ابن جني،  الخصائص،  2
. والّرواية ذاتها ذكرها ابن جني في "سر صناعة العراب"، دراسة 1/249ابن جني، الخصائص،   3

 .1/12وتحقيق حسن هنداوي ] د. ت[،  
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الحمل مذهب مقّرر  تكفي داللة على أنّ  ،إّن هذه الحكاية التي يذكرها ابن جّنيّ  
 من زاويتين:
 توظيف العرب لهذه الظاهرة؛ وهم العراب الذين عنهم ُنقلت العربية. - أ
ليهما  ،عربّية، وأقطابهاإقرار شيوخ ال - ب واعترافهم بمسلك هذا الرجل اليمنّي؛ وا 

 انتهت الّرياسة في خدمة العربّية، وتقعيدها.
وهو شيخ من شيوخ العربية وأحد –[ 154ولعّل إقرار أبي عمرو بن العالء ]ت  

وطبقته من العلماء بحمل اسم مذكر على معنى اسم مؤنث؛ مصدره   –القّراء الّسبعة 
نضبط؛ وفي قياس العرابي ما يعضده في مواطن الفكر وعمق الّتدّبر، والقياس المُ إجالة 

 مي زي ري ٰى ين  ىن  ٱُّٱقال تعالى:  ،كثيرة من القرآن الكريم

 .(1)َّىي ني

ويفهم من الحكاية التي ذكرها ابن جني أّن ظاهرة الحمل على المعنى   
ما تبرز العّلة الخفّية لعناية دستور العربّي، ومنهجه شرعه لُيقتدى في كّل كالم فصيح؛ ك

هذا العرابّي بلغته؛ لّن العرب: "كانت ُتعنى بألفاظها فُتصلحها وُتهّذبها وُتراعيها وُتالحظ 
بالسجاع التي تلتزمها وتتكّلف استمرارها، و أحكامها بالّشعر تارة، وبالخطب تارة أخرى، 

 .(2)فوسها"فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها، وأفخم قدرا  في ن
فسّي بالحمل على المعنى عند العربّي، ورغبته الجامحة في ولهذا الّتعّلق النّ  

يقول ابن جّنّي معلال : "وسبب هذه الحمول والضافات واللحاقات:  ،الّتوسع والّتصّرف
كثرة هذه الّلغة وسعتها، وغلبة حاجة أهلها إلى  الّتصرف فيها ]...[ ولقّوة إحساسهم في 

. فاللفة والنس (3)شيئا، وتخّيلهم ما ال يكاد يشعر به من لم يألف مذاهبهم"كل شيء 
 وسجيتهم.، بالّلغة، وسعة الخيال عند العرب مّما هو معلوم من طباعهم 

                                                 

 .94.والصل التأنيث في أخذ كما ورد في السورة ذاتها في اآلية :67سورة هود، اآلية:  1
 .1/237ابن جني، الخصائص،  2
 .1/215المصدر  نفسه،   3
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وقد تطّور الحمل على المعنى في الّدراسات الُمعاصرة؛ حيث ظهرت الّدراسات  
 .(1)يه الّداللةوتوج ،القرآنّية التي تقوم على الحمل على المعنى

 -دراسة تأصيلّية  -المبحث الثّاني: إشكالّية اصطالح الحمل على المعنى
لقد تقّرر وجود ظاهرة "الحمل على المعنى" عند القدماء في ُمختلف البيئات المعرفّية 
الّلغوّية والّتفسيرّية والبالغّية والصولّية وغيرها؛ وتضاربت آراء العلماء في تسمية هذه 

رة؛ فهل هي الحمل على المعنى أم الحمل على الّتوهم؟ أم الحمل على الموضع؟ أم الّظاه
أم الحمل على الغلط؟ أم الحمل على  الحمل على المحل؟ أم الحمل على الّتضمين؟

 الّنقيض، وغيرها من االصطالحات.
ن كّنا نرفض قطعا  ،(2)تفاوت ورود هذه االصطالحات في ُمصّنفات القدامى  وا 
وهم في كتاب اهلل  تعالى؛ ذلك أن القرآن الكريم بلغ درجة الكفاية فظ الغلط أو التّ أن يرد ل

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱٱ:الّلغوّية، وقّمة اليجاز والعجاز، قال تعالى

 .(3)َّىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت  ىبيب نب مب زب

                                                 

ة الجليلة دراسة حسن منديل عكيلي: العجاز القرآني في أسلوب العدول نذكر من الدراسات المعاصر  1
م. وكتاب ظاهرة قياس الحمل 2009عن النظام التركيبي النحوي والبالغي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين، عبد الفتاح حسن البجة، دار الفكر للطباعة  والنشر
 م.1998 -هــ1419، 1والتوزيع، عمان، الردن، ط

ورد اصطالح  الحمل على المعنى عند المتقّدمين: لدى المبرد؛ إذ يقول: "هذا باب ما يحمل على  2
المعنى،  وحمله على الّلفظ أجود"، أبو العباس محمد المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق 

. وعند ابن السراج في: الصول في النحو، تحقيق: عبد 3/281م: 1994 -هــ1415عضيمة، القاهرة، 
. والزجاجي في: أخبار أبي القاسم 2/309م،  1988، 3الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

. والنحاس في: إعراب 1/26م: 1980، 1الزجاجي، تحقيق: عبد الحسين المبارك. دار الرشيد، العراق، ط
. والفارسي في: 456 -2/455م، 1988، 3زاهد، عالم الكتب، بيروت، طالقرآن، تحقيق: زهير غازي 

هـ،  1421كتاب الغفال، تحقيق: عبد اهلل بن عمر الحاج إبراهيم، مجلة جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
تحقيق: ومكي  بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن،  1/237الخصائص، . وابن جني، 1/199

 .1/133 ه، 1405، 2. مؤسسة الرسالة، بيروت، طحاتم صالح الضامن
 .38سورة النعام، اآلية:  3
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لحمل أن نميل إلى توظيف اصطالح ا :ولعّل القرب إلى روح العربّية والّنص القرآنيّ 
 على المعنى لسببين:  

أصالة هذا االصطالح في مصّنفات الّدرس الّنحوي العربّي بدء ا من سيبويه وابن جّنّي    -
وغيرهما؛ ولعّل مراجعة بعض مؤّلفات القدامى تعّزز هذه الصالة؛ فقد كان العرب 

دد، يقول يفّضلون الكلمة الُموافقة للقياس الّنحوّي والّصرفّي على غيرها. وفي هذا الصّ 
قال رجل لبي عمرو بن العالء: أخبإْرني عما وضعتأ مّما ُسمّيت عربّية  أحمد أمين: "

أيدخل فيه كالم العرب كّله؟ فقال: ال، فقلت: كيف تصنع فيما خالفْتكأ فيه العرب وهم 
 .(1)حّجة؟ قال: أعمُل على الكثر، وُأسأمِّي ما خالفني ُلغات"

عملّية الّنقل؛ تجّنب ا لتوظيف اصطالحات الغلط والّتوهم ُمناسبة الحمل على المعنى ل -
 م خالف المراد.هوالّتضمين؛ لما تحمله من شحنة داللّية تو 

ذا تقّرر اعتمادنا مفهوم الحمل على المعنى وجب تحديده من الّناحية   وا 
أو االصطالحّية؛ فقد عّرفه ابن هشام بقوله: "أْن ُيعطى الّشيء حكم ما أشبهه في معناه، 

هو: "أن يكون الكالم في معنى كالم آخر، فيحمل على ذلك و . (2)في لفظه أو فيهما"
 .(3)المعنى، أو يكون للكلمة معنى يخالف لفظها، فيحمل الكالم على المعنى دون الّلفظ"

يالحظ الُمتأّمل في تعريف ظاهرة الحمل على المعنى عند ابن جّنّي أّنه يوّظف  
اعتبار أّن القياس: هو الّضابط لعملّية الحمل، وفي هذا اصطالح الحمل والقياس؛ ب

الّصدد، يقول عبد الفتّاح البّجة: "القياس هو الصل أو كالصل في كل ظاهرة ُلغوّية، 
وأّن فكرة الحمل وسيلة أو أداة  ُتحاول أن تجذب ما خرج عن هذه الّظاهرة عن طريق 

 .(4)انعتق منها"إظهار عالقة أو اصطناع رابطة بين الّظاهرة وما 

                                                 

 .2/585أمين، أحمد، ضحى السالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ] د. ت[،  1
ابن هشام النصاري، جمال الدين، مغني اللبيب عن كتب العاريب، تحقيق: مازن المبارك ومحمد  2

 .884م،  ص1985، 6ار الفكر، دمشق، طعلي حمد اهلل، د
العنبكي، علي عبد اهلل حسين، الحمل على المعنى في العربية، منشورات: مركز البحوث ينظر:  3

 .30، صم2012-هـ1433، 1والدراسات السالمية، دار الكتب والوثائق العراقية، ط
 .176البجة، عبد الفتاح، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص 4



 
 هـ1444م( /18/8/2022ب  )آ                   (                 89/1العدد )ملحق                           

 57 

فالحمل على المعنى: هو اآللّية العملّية،  والجراء المنهجّي الذي يُردُّ ما انحرف  
 عن القياس الّلغوّي الّسليم؛ ولهذا نجده مالزما للقياس في كثير من المواطن.

والاّلفت للّنظر أّن ابن جّنّي: يعّرف الحمل على المعنى في رحاب القياس من   
على أّن الحمل مذهب معروف مألوف. يقول: "هذا عادة العرب مألوفة،  خالل  إصراره

وسّنة مسلوكة إذا أعطوا شيئا من شيء حكما  ما قابلوا ذلك، بأن يعطوا المأخوذ منه حكما  
 .(1)من أحكام صاحبه عمارة بينهما، وتتميما للّشبه الجامع لهما"

: هو إعطاء كذا حكم كذا؛ أّن الحمل -رحمه اهلل  –ويفهم من كالم ابن جّنّي  
وهو إعطاء له ما يسّوغه بالّنظر إلى دواعي الحمل وأسبابه؛ وكأّن الحمل: هو إتمام 
كمال بين الّشيئين لعالقة الُمشابهة؛ فحمل الّلفظ على معنى لفظ آخر لشبه بين الّلفظين؛  وا 

 وفي الُمشابهة ما يكفي لتجّنب اللَّبس.
لى ربطه بالقياس ربطا محكم ا وثيقا؛ فيقول: وينتقل ابن جني بمفهوم الحمل إ 

"واعلم أّنه إذا أّداك القياس إلى شيء ما، ثّم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على 
 .(2)قياس غيره، فدْع ما كنت عليه إلى ما هم عليه"

يحّدد ابن جّنّي قاعدة صارمة في القياس، يلتزم بها الّنحوي وال يتجاوزها؛ لّنها  
ومصدر ابن جّنّي في تقرير هذا   ،لّطلب، وعليها الُمعتمد؛ وهي قياس العربمدار ا

ُل الّلغة ارتجاال ؟ قال: ليس بارتجال، ولكّنه مقيس على  ه: "أأفترتأجإ الّضابط حينما سأل شيخأ
كالمهم، فهو إذا  من كالمهم، قال: أال ترى أّنك تقل طاب الُخشُكناُن؛ فتجعله من كالم 

ن لم ت كن العرب تكّلمت به. هكذا قال: فبرفعك إّياها كرفعك ما صار لذلك العرب، وا 
 (.3)محموال  على كالمها ومنسوبا  إليها"

فالحمل على الّرفع في كلمة )الُخشُكنان( مقيس على كالم العرب، كما قّرر أبو علّي 
الفارسّي؛ فما قيس من كالم العرب؛ فهو من كالمهم، وهو حّجة يفزع إليها في الحمل 

 على المعنى، والقياس عليه.

                                                 

 .1/63ابن جني، الخصائص،   1
 .1/125المصدر  نفسه،   2
 .1/359ابن جني، الخصائص،  3
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 والقياس يسنده ما هو معروف في كالم العرب؛ بمعنى أّن القياس عملّية ُمنضبطة وفق
العرب وقوانينها؛ وفي هذا الّسياق يقول ابن جّنّي: "فإّنما ُيحمل على ما ُيعرف، سنن 

بل هي عملّية  ، يعني: أّن الحمل ليس عملّية عشوائّية منفلتة؛(1)وُيقاس الغائُب بالّشاهد"
 خاضعة لترتيب عقالنّي؛ لّنه ال يعقل أن يحمل ما ال يعرف؛ لّنه في حكم المجهول.

وفي حرص ابن جّنّي على ُمالزمة القياس للحمل على المعنى، ما يدّل على أّن القياس 
هو الّضامن من الوقوع في الّشذوذ الّلغوّي؛ ولهذا: رفض ابن جّنّي بعض القياس الُمخالف 

م العرب؛ حيث يقول: "الحمل على هذه الشياء ال يجوز خروجها عن القياس، لكال
ودخولها في الّشذوذ؛ فينبغي إذا كان المُر كذلك، أن ُتّسلَّم كما ُسمعت وال ُتجعل أصال  

 .(2)ُيقاس عليه"
وبناء على ما  سبق، ُنالحظ أن مفهوم  الحمل على المعنى، يتعّلق بإعطاء الّشيء حكم 

 هه في المعنى  أو المبنى؛ لعّلة الُمشابهة؛ وهو يقترن بالقياس، ويالزمه وُيصاحبه.    ما أشب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
                                                 

ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، المنصف شرح المام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي  1
ن، لكتاب التصريف لإلمام أبي عثمان المازني النحوي البصري، تحقيق: إبراهيم مصطفى، عبد اهلل أمي

 .1/102م، 1954-هـ1373، 1إدارة إحياء التراث القديم، وزارة المعارف العمومية، القاهرة، ط
. لمزيد من التفصيل في الشواهد التي خالفت قياس العرب. ينظر: 1/115ابن جني، المنصف،  2

 .27-26-1/22المنصف، 
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 (1)الث: صور الحمل على المعنى وأنماطهالمبحث الثّ 
تعّددت صور الحمل على المعنى، وتنّوعت وفق الّلفظ المقيس، وكثرة ورودها  

في كالم العرب نثرهم وشعرهم، وفي القرآن الكريم؛ وقد حصرها ابن جّنّي في الّصور 
 اآلتية:
 تأنيث الُمذّكر.، تذكير الُمؤّنث 
 .حمل الُمفرد والمثّنى على الجمع 
 .حمل الجمع على الُمفرد 
 .حمل المثنى على الُمفرد 
 .الحمل على الّتوهم 
 .الحمل على الّنظير 
 .الحمل على الموضع 
 .الحمل على الّتضمين 
 .الحمل على الجوار 

ا؛ لّنها رّد فرع إلى : تعّد من أكثر صور الحمل على المعنى شيوع  أوال: تذكير المؤّنث
، ومن (2)ا؛ لّنه رّد فرع إلى أصل"ث واسع جد  نّ : "وتذكير المؤ يّ أصل، يقول ابن جنّ 

 أمثلتها:
 قرأت (3)َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٱُّٱ: قوله تعالى :

والحسن: )جاءته(؛ بالتّاء على  ،)جاءه(، وقرأ أبيّ  -رضي اهلل عنها –عائشة 
 .الصل

ويمكن توجيه قراءة: )جاءه موعظة(: أّن موعظة بمعنى الوعظ، ولم يقل جاءته؛  
أنيث ليس بحقيقي؛ ويجوز أن يذّكر ويؤّنث؛ لّنه انصرف إلى المعنى: يعني فمن لّن التّ 

                                                 

 .2/411ينظر ابن جني، الخصائص،   1
 .2/415ابن جني: الخصائص،  2
 .275رة البقرة، اآلية :  سو   3
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جاءه نهي؛ ولذلك جاز الّتذكير والتّأنيث على الّلفظ والمعنى؛ لّن الموعظة والوعظ 
 . (1)واحد

ُيستنتج من هذا الّتوجيه أّن الّنظم القرآنّي ذّكر فعل الموعظة )جاءه(، والصل:  
 . بة الموعظة؛ وهي ُمؤّنثة؛ حمال  على المعنى وهو الوعظالّتأنيث لُمناس

  :جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱقوله تعالى 
  خس  حس

 قالوا في قوله سبحانه: إّن رحمة اهلل قريب من  ،(2)َّخص حص مس
الُمحسنين: إنه أراد بالّرحمة هنا المطر. ويجوز أن يكون الّتذكير هنا؛ إّنما هو 

يب على وزن فعيل: "الذي بمعنى فاعل، قد يحمل ، ولّما ورد قر  (3)لجل فعيل
، وقد يكون معنى المطر: (4)على فعيل الذي بمعنى مفعول، جاز الّتذكير"

 .(5)الّرحمة، والمطر ُمذّكر

                                                 

. وابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة: حجة القراءات، 2/412ينظر ابن جني: الخصائص،   1
. والعكبري؛ أبو البقاء عبد اهلل 95م،  ص1982، 2تحقيق: سعيد الفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

: علي محمد البجاوي، مطبعة: عيسى البابي بن الحسين بن عبد اهلل، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق
، والندلسي، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان: تفسير البحر 1/224الحلبي وشركاه،     ]   د. ت[: 

المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وزكريا عبد المجيد النوقي وأحمد النجولي 
. والنحاس، أبو جعفر: إعراب القرآن، تحقيق: 2/349م، 2001، 1الجمل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

. والسمرقندي، نصر بن محمد 2/109م، 1988 -هـ1409، 3زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، ط
بن أحمد، تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، ] د.ت[،  

1/207. 
 .56اآلية :  سورة العراف،   2
 .2/412ينظر: ابن جني، الخصائص،  3
ابن هشام النصاري، جمال الدين، مسألة الحكمة في تذكير قريب من قوله تعالى: "إن رحمة اهلل قريب  4

م، 1985 -هــ1405، دار عمان ، عمان، الردن، 1من المحسنين"، تحقيق: عبد الفتاح الحموز، ط
 . 67ص
 . 21ينظر: المصدر  نفسه، ص 5
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فما الحكمة في تذكير كلمة قريب، مع أّنها صفة مخبر بها عن   
الُمؤّنث؛ وقد حملت  اختلف الّنحاة والُمفّسرون في حمل تذكير الُمؤّنث، وهو الّرحمة؟ 

 .(1)في أقرب هذه اآلراء على: أّن الّرحمة بمعنى الُغفران والعفو
  :ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ٱُّٱقوله تعالى 

ْن كان صفة  لمؤنث، من باب (2) ٍَّّ ٌّ : قرئت )قأريب(؛ بالّتذكير، وا 
حملها على معنى الّساعة، أي: الوقت أو البعث، أو على معنى النَّسب، أي: 

ذف ُمضاف أي: مجيء الّساعة. وقيل: للفرق بينها وبين ذاُت قُ  ْرب، أو على حأ
 .(3)قرابة الّنسأب. وقيل: لنَّ تأنيثها مجازي  

  كأْتنإي في الدَّار  قد ذلَّ من ليس له ناصرُ            َذا ُغْرَبة  قول الشاعر: تأرأ
تركتني إنسان ا ذا  ها قالت:وكان الصل أن يقول: )ذات غربة(؛ فحمله على المعنى، فكأنّ 

 . (5)، فقال: ذا غربة، ولم يقل: ذات غربة؛ لّن المرأة في المعنى إنسان(4)غربة
من سابقتها، وهو حمل اسم مذكر على حضورا تعّد هذه الّصورة أقّل  ثانيا: تأنيث المذّكر:

 ، وقال ابنث، ومن المعروف أّن: الصل هو الُمذكر والمؤّنث فرع عليهؤنّ معنى اسم مُ 
                                                 

فقد ذكر ابن  مالك لهذه المسألة ستة أقوال  كما  أفرد لها ابن هشام ثالثة  عشر وجها.  للتوسع واالستزادة في   1
هذه الموضوع. ينظر المقال القيم للباحث ماجد الذهبي، بعنوان: مسألة، "إن رحمة اهلل قريب من المحسنين" عند ابن 

 م.1991-هـــ1411مية والعربية، دولة المارات العربية، العدد الثالث، مالك وابن هشام، مجلة كلية الدراسات السال
 .17سورة الشورى، اآلية:   2
ينظر: الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري: الكشف والبيان )تفسير الثعلبي(. تحقيق: محمد  3

. والقيسي: 8/308م، 2002، 1، بيروت، لبنان، طبن عاشور، مراجعة: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي
. والزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون القاويل في وجوه التأويل، تحقيق: 2/645مشكل إعراب القرآن، 

. والعكبري: إمالء ما منَّ به الرحمن من 4/221عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ]د.ت[، 
. 2/224ب والقراءات، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، المكتبة العلمية، الهور، باكستان، ]د. ت[، وجوه العرا

. والسمين الحلبي: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: 2/1132والعكبري: التبيان في إعراب القرآن، 
 .9/547م، 1986-هـــ1406، 1أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط

النباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل النصاري، النصاف في مسائل الخالف بين الّنحويين  :ينظر 4
 .2/414، م2003 -هـ1424، 1البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، ط

ن ينظر: النباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن ، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث. تحقيق: رمضا 5
 .67م، ص1996-هـ1417، 2عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
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. فألإم وصف ابن جّنّي هذه (1)ر أذهب في التّناكر والغراب"جّنّي: "لكن تأنيث الُمذكّ 
ناكر؟ لّنها ُمخالفة لصل ثابت من أصول الّصورة من الحمل على المعنى بالغراب والتّ 

 ث(؛ ومن أمثلتها:ؤنّ الصل )المذّكر( إلى الفرع )المُ  العربّية، وهو ردّ 
 (2) َّ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنٱُّٱ:قوله تعالى :

اختلف أهل العربّية في وجه تذكير )خاضعين(، وهو خبر عن العناق: أي اّلرقاب 
والعنق مؤّنثة، وفّسرها بعضهم: )أعناقهم(: كبراؤهم، وهو معروف في الّلغة؛ ولهذا ُيقال: 
على فالن عتق رقبة، وال يقال: عتق عنق؛ لما يقع فيه من االشتراك، والعناق: 

، فقد أخبر عّما ال يعقل )أعناقهم( (3)عات؛ فأضاف العناق إليهم، يريد الّرقابالجما
بخاضعين، ويرى أبو عبيدة: أّن الخبار جاء عن الّضمير المّتصل بالعناق، الّدال على 
العاقل من باب الكناية، وهو في فلسفة العربّية: الّلفظ لألعناق والمعنى للعاقلين، فاستغنى 

ق بخبر أصحابها، والخضوع بّين في العناق فجاء بها للّتوكيد، ومن عن خبر العنا
المالحظ أّنه: روعي المضاف إليه في المعنى؛ إذ اكتسب لفظ العناق معناه من إضافته 

، ومن أصول علم البيان في 4للمذّكر العاقل )الّناس(؛ فالعناق محمولة على أصحابها"
را  دة كّله.المجاز الُمرسل: ذكر جزء الّشيء وا 

ونرجح التّأنيث؛ لّنه أخبر عن الُمضاف إليه )خاضعين(، ولو أخبر عن  
الُمضاف؛ لقال: )خاضعة(، فجرى خاضعين حاال  عن المضاف إليهم دون العناق، 

                                                 

 .2/417ابن جني، الخصائص،   1
 .4سورة الشعراء، اآلية:   2
. والطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، جامع البيان عن تأويل آي 4/199المبرد: المقتضب،  3

اس، أبو جعفر، معاني القرآن الكريم. تحقيق: محمد . والنح19/59هـ، 1405القرآن، دار الفكر، بيروت، 
. والعكبري، التبيان في 63-5/62هـ، 1409، 1علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

. والزركشي، محمد بن بهادر بن عبد 8/510. والسمين الحلبي، الدر المصون، 2/993إعراب القرآن، 
لقرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، اهلل أبو عبد اهلل، البرهان في علوم ا

 .4/39م، 1971-هـ1391
الزجاج، علي بن الحسين بن علي، إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق: إبراهيم البياري، دار  4

 .740م، ص1982، 1الكتب السالمية، القاهرة، بيروت، ط
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فجمع جمع الّسالمة، ولو جرى على العناق لقيل خاضعة، ويبدو أن الخضوع خّص 
 .( 1)بالذكر؛ لّن العنف والكبر ينسبان إليه

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ:قوله تعالى 

: قرأ ابن (2) َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى
كثير، ونافع، وعاصم، وأبو عمرو، وابن عامر )فنادته(؛ بالتّاء، وقرأ حمزة، 

 ، وابن مسعود، وابن عباس )فناداه(؛ بألف ُممالة.، وأبو عليّ والكسائيّ 

 تّاء: باعتبار أن المالئكة جماعة؛ فدلّ وقراءة: فنادته المالئكة على التّأنيث؛ بال 
بالتّاء على معنى الجماعة، وجائز في العربّية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع، وكذلك 
تفعل العرب في جماعة الّذكور إذا تقّدمت أفعالها أّنثت، والسيما السماء التي في ألفاظها 

 الّتأنيث، كقولهم: جاءت الّطلحات.
ا؛ لذلك قرأ ة أّن المالئكة إناث  ّنها للتّأنيث؛ فقد زعم كّفار الجاهليّ وكره قوم التّاء؛ ل 

 بعُضهم )فناداه(.
واحتّج مْن قرأ: بألف ُممالة: أّن الذي ناداه جبريل، والّتقدير: فناداه الملك؛ فأخرج  

 .(3)االسم الواحد بلفظ الجمع
 :قول عمر بن أبي ربيعة 

ّني فكانأ      رُ ُشخوص   َثالثُ            يأتقَّ  كنتُ  مأنْ  دونأ  مإجأ   (4):  كاعبانإ وُمْعصإ
 

                                                 

 .19/61ينظر: الّطبري، جامع البيان،  1
 .39سورة  آل عمران، اآلية :  2
وابن خالويه، الحسين بن أحمد أبو عبد اهلل، الحجة في القراءات  3/249ينظر: الطبري، جامع البيان،  3

. وابن 108م، ص1981-هـ1401، 4السبع، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ط
 .1/257عراب القرآن،  . والعكبري، التبيان في إ162زنجلة: حجة القراءات، ص

م، 1911عمر بن أبي ربيعة المخزومي: الديوان. تحقيق: محمد العناني، مطبعة السعادة، القاهرة،  4
 .155ص
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فإّنما أنث الّشخوص؛ لقصده الّنساء؛ فحمله على المعنى، ثّم أبان عن إرادته،      
 .(1)وكشف عن معناه بقوله: كاعبان ومعصر

ا القاعدة الّنحوّية في العدد وُيالحظ أّن عمر بن أبي ربيعة أّنث لفظ )شخص(؛ مخالف  
 ا.ا وتأنيث  د؛ والصل )ثالثة شخوص(؛ لينسجم العدد والمعدود تذكير  والمعدو 

: ترد هذه الّصورة بشكل الفت في القرآن الكريم ثالثا: حمل المفرد والُمثّنى على الجمع
مة، ق  والشعر والنثر؛ فما الحكمة من كثرة ورودها؟ يقول ابن جّنّي؛ معلّ  ا على بيت ذي الرُّ

 أبي موسى الشعرّي: يمدح بالل بن أبي بردة بن
 (2)قأذاالأ  وأحَسُنهوسالفٍة              ومّيُة أحسُن الثقلين خّدا         

فأفرد الّضمير، مع قدرته على جمعه، وهذا يّدلك على قّوة اعتقادهم أحوال   
جمع، وقد تقّدم في الّول لفظ  عالمواضع، وكيف ما يقع فيها؛ أال ترى أّن الموضع موض

. (3)ك الّلفظ وموجأب الموضع إلى الفراد؛ لّنه مّما يؤلف في هذا المكان"الجمع فُترإ 
كره )الثّقلين( والُمراد النس والجن؛ ولكّنه  فالصل أن يلتزم الّشاعر الجمع الذي تقّدم ذإ
عدل إلى الفراد في )أحسنه(؛ فأفرد الّضمير؛ وهو عدول مألوف في كالم العرب 

ن الجمال والبداع، ومّما يعّزز حمل الُمفرد على الجمع قول وسننهم؛ وهم الخبراء بمواط
ا، والمعنى هــ(: "وليس بمستنكٍر في كالمهم أْن يكون اللفُظ واحد  180المام سيبويه )ت

 ، ومن أمثلتها:(4)جميٌع"

                                                 

سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، ينظر:  1
. ولالستفاضة في 3/476الصول في النحو، . وابن السراج: 2/174 م،1988-هـ1408، 3القاهرة، ط

على  419-418-417-416-2/415هذا الضرب من الحمل على المعنى. ينظر: الخصائص: 
 التوالي؛ فقد مّثل ابن جّنّي لتأنيث المذّكر بشواهد قرآنّية، وشعرّية، ونثرّية.

مَّة، اعتنى به وشرح 2 غريبه: عبد الرحمن المصطاوي،  ذو الرُّمأة غيالن بن عقبة العدوي، ديوان ذي الرُّ
. والرواية التي ذكرها ابن جني لبيت ذي الّرّمة 196م، ص2006-هـ1427، 1دار المعرفة، بيروت، ط

 في كلمة )وجه ا(، نجدها في الديوان الصلّي )خّدا ( .
 .2/419ابن جني، الخصائص،  3
 .1/209سيبويه، الكتاب،  4
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 :جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس ٱُّٱ قوله تعالى 
االسم  قرأ الجمهور )قالتا( بالّتثنية، مع جمع: (1) َّ حف جف مغ جغ مع

)طائعين( من باب الحمل على المعنى؛ بتغليب العقالء على غيرإهم، فالّسموات 
والرض جمع في المعنى؛ فخرجت الحال على لفظ الجمع، وغلب من يعقل من 

 (.2)الذكور

ّنما ذكرهما بلفظ التّ  أنيث في البداية؛ لّنهما كانتا وفي تفسير روح البيان: أتينا طائعين؛ وا 
ّنما ذكرهما في الّنهاية بلفظ الّتذكير؛ لّنه أحياهما وأعقلهما، وهما ؤ معدومتين مُ  ّنثتين، وا 

 .(3)في العدم، فأجابا بقولهما: أتينا طائعين جواب العقالء
 (4) َّ نيىي مي  زي ري ٰى ُّٱ: قوله تعالى  

ْصم في الصل:   فقد حمل الجمع على الُمثّنى بقوله )خصمان=اختصموا(، فـالخأ
ْصم مصدٌر؛ ولذلك ُيوحَّ  ، ولمَّا كان كلُّ خأ ُد ويذكَُّر غالبا ، ويجوز أْن ُيثأنأى ويجمع ويؤنَّثأ

ُموا؛ بصيغة الجمع فريقا يأْجمأُع طائفة  قال: اختصأ
(5 ). 

 :(6)َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ قوله تعالى :
ين قرأ حمزة والكسائي )يشهد(؛ بالياء؛ لّن الواحد منها ُمذّكر والفعل متقّدم، وقد حيل ب

االسم والفعل بقوله: عليهم، وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو و أبو عمرو، وعاصم، وابن 

                                                 

 .11سورة فصلت، اآلية:  1
-3/305. والزركشي، البرهان في علوم القرآن، 2/1124كبري، التبيان في إعراب القرآن، ينظر: الع 2

 .9/512والسمين الحلبي، الدر المصون،  306
المالكي، أبو محمد بدر الدين المرادي المصري، تفسير روح البيان، تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان،  3

 .8/180م،  2008-هـ1428، 1دار الفكر العربي، ط
 .19سورة الحج، اآلية:   4
 .8/247ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون:  5
 .24سورة النور، اآلية   6
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عامر: )تشهد(؛ بالتاء؛ لّنها جماعة تقول: هذه )ألسنة(؛ لّن تأنيث اللسنة غير 
، فجاز فيه الوجهان، وقال أبو علي  .(1)كالهما حسن :حقيقي، مراعاة  لّلفظإ

 جم هل خلملٱُّٱالُمفرد على الجمع، قوله تعالى: ومن شواهد ابن جّنّي في حمل  

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم

 .(2)َّخي
ثم جمع من  منيقول ابن جّنّي تعليقا  على اآلية الكريمة: " فأفرد على لفظ  

 ، (3)بأْعُد"

أّن من ُسنن العرب في الحمل على المعنى؛ أّنها ال تراجع الّلفظ؛ لّن في  :ويرى ابن جّنيّ 
عف وانتكاسة، يقول: "واعلم أّن العرب إذا حملت على المعنى، لم تكد ُتراجع المعاودة ض

الّلفظ؛ كقولك: شكرت من أحسنوا إلّي على فعله ]...[ فإذا كان قد انصرفأ عن الّلفظإ إلى 
عأ"  . (4)غيره ضُعفت م عاودأتأه إّياه؛ لّنه اْنتأكاثأ وتراجأ

هذه الّصورة في القرآن الكريم، أكثر من غيره  تتنّوع أمثلة رابعا: حمل الجمع على المفرد:
وقال  ،(5)قال ابن جّنّي: "وقوع الواحد موقع الجماعة فاٍش في الّلغة"في كالم العرب، 

 ومن أمثلتها: ،(6)القرطبّي: "فإّن العرب قد ُتسّمي الجمع باسم الواحد"

                                                 

. وابن زنجلة: 3/278م، 1981-ه1401ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت،  1
ي ضيف. دار . وابن مجاهد البغدادي، السبعة في القراءات، تحقيق: شوق496حجة القراءات، ص  
 .8/395. والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/454هـ،  1400، 2المعارف، مصر، ط

 .112سورة البقرة، اآلية:  2
. وللتوسع في شواهد هذا النوع من الحمل على المعنى. ينظر: 2/419ابن جني، الخصائص،  3

 .421-420-2/419الخصائص، 
 .421-2/420ابن جني، الخصائص ،    4
، أبو الفتح عثمان بن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واليضاح عنها، بتحقيق ابن جني 5

، م1994-هــ1415علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، القاهرة، 
 مقدمة الكتاب. 1/18. وينظر: المصدر نفسه: 1/202
نصاري: الجامع لحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، ]د. ت[، القرطبي؛ أبو عبد اهلل محمد بن أحمد ال 6
12/11 
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  :(1)  َّ جت  هب مب ٱُّٱقوله تعالى . 

معنى الوارد في اآلية؛ وُمبرزا جمالّياته يقول ابن جّنّي مفّسرا  حمل ال  
سَّن لفظ الواحد هنا شيء آخر أيضا، وذلك أّنه موضع  الفنّية والبالغّية: "أي أطفاال ، وحأ
قالل لهم، فكان لفظ الواحد لقّلته أشبه بالموضوع من لفظ الجماعة؛ لّن  إضعاف للعباد وا 

ْمل الجمع على الُمفرد أنسب (2)الجماعة على كل حال أقوى من الواحد، فاعرف ذلك" . فحأ
لسياق الّضعف البشرّي؛ لّن اآلية لو سيقت مساق الجمع )نخرجكم أطفاال ( لفقدت رونقها 

 وجمالها الّداللّي؛ لّن عملّية الخراج ُمناسبة تمام ا لُمالبسات الّضعف والقّلة.
 -(3)ذكر ابن جّنيّ  : وهي صورة قليلة االستعمال، كماخامسا: حمل الُمثّنى على الُمفرد

 مك لك حكخك جك مق  حق مف خف حف جف ٱُّٱ في  قوله تعالى:ووردت 
 .(4) َّ جل

"وّحد الخبر؛ لّن كلتا ال يفرد  ثّنى )كلتا( حمال على معنى الُمفرد )آتت( و 
واحدتها، وأصله كّل، وقد تُفرإد العرب كلتا أحيان ا، ويذهبون بها، وهي مفردة إلى 

 . (5)الّتثنية"
ترتبط فكرة الحمل على الّتوهم بافتراض الّنحاة عامال  في  على الّتوهم:سادسا: الحمل 

الّتركيب الذي يغيب فيه العامل، ومن ذلك: تأويلهم العامل في االسم المنصوب على 
االشتغال في مثل قولنا: زيد ا ضربُتُه، فيجعلون نصب )زيد ا( على إضمار فعل؛ كأنك 

لق عليه توّهم؛ كأّنهم توّهموا وجود العامل وحذف تقول: ضربُت زيد ا ضربُته، فلذلك يط
 لتفسير الكالم من غيره.

                                                 

 5سورة الحج، اآلية:   1
 .1/202ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واليضاح عنها،  2
وما بعدها. وقد استشهد  2/422لمزيد من التفصيل في حمل المثنى على المفرد، ينظر: الخصائص:  3

 الضرب من الحمل على المعنى بشواهد شعرية. ابن جني  لهذا
 .33سورة الكهف، اآلية :   4
 .2/455. والنحاس،  إعراب القرآن،  15/244ينظر: الطبري، جامع البيان،  5
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. (1)والّتوّهم: مصدر الفعل )توأّهمأ(: وتوّهم الّشيء: تخّيله وتمّثله، كان في الوجود أو لم يكن
بمعنى أن التوّهم يقوم على الّتخّيل والّظن. فالُمتكّلم يأتي بتراكيب وألفاظ مما تختزنه 

ن لم يجد ما يريده، فإّنه يلجأ إلى القياس.ذاكرته، و   ا 
ر عنه والحمل على الّتوهم مسألة مألوفة في تراثنا العربي القديم والحديث، فقد عبّ  

، قال ابن جّنّي: "ومن ذلك همزهم (2)المتقّدمون بالغلط، والّتوهم، والّسهو، والّتشبيه
فكما همزوا صحائإف همزوا  وذلك أّنهم شّبهوا مصيبة بصحيفة، ،وهو غلط منهم ،مصائب

ا مصائإب، وليست ياء مصيبة زائدة كياء صحيفة؛ لّنها عين، وُمنقلبة عن واو، هي  أيض 
العين الصلّية، وأصُلها مأصوبة؛ لّنها اسم الفاعل من )أصاب( كما أّن أصل: ُمقيمة: 

الواو ياء، على  مأقومة، وأصل ُمريدة: مأرودة، فُنقلت الكسرة من العين إلى الفاء، فانقلبت
 . (3)وجمعها القياسّي )مصاوب(" ،ما ترى

هــ( إلى مسألة الّتوهم عند العرب في )همز 207وقد أشار المام الفّراء )ت  
 مج مثحج هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱمعايش( في قوله تعالى: 

مفعلة، الياء من الفعل، فلذلك لم  –يعني الواحدة  –"ال ُتهمز؛ لّنها  (4)َّ مح جح
ُتهمز، إّنما ُيهمز من هذا ما كانت الياء فيه زائدة؛ مثل مدينة ومدائن، وقبيلة وقبائل ]...[ 
ورّبما همزت العرب هذا وشأبأهه، يتوّهمون أّنها فعيلة؛ لشبهها بوزنها في الّلفظ وعّدة 

ا مسيل الماء أمسلة، شّبه بفعيل وهو مفعل، وقد همزت العرب الحروف؛ كما جمعو 
 .(5)المصائب، وواحدتها مصيبة؛ شبهت بفعيلة؛ لكثرتها في الكالم"

فالغط في توّهم الهمز وال همز؛ هو انحراف عن قوانين العربية، وافتراض أوجه  
 نن الّلغة العربّية.شبه بين المقيس والمقيس عليه، ال يسندها الواقع الّلغوّي، وتأباها سُ 

                                                 

 مادة )وهم(. 12/643،] د. ت[ ،  1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 1
الدرس اللغوي عند العرب قديما وحديثا، ثوابت  عبدو فلفل، التوهم أو القياس الخاطئ في محمد 2

 .39م،  ص2002، 1ومتغيرات، دار الينابيع، دمشق، ط
 3/277ابن جّني، الخصائص:  3
 .10سورة العراف، اآلية :  4
. 374-1/373م، 1983 -هــ1403، 3الفراء، أبو زكريا يحيى، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت ط 5

 : في )همز( معايش ومصاوب؛ مما عده ابن جني خطأ.1/307ف، وينظر: ابن جني، المنص
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وقد عّد ابن جّنّي الّتوهم من الغلط  والخطأ في بعض القراءات الّشاذة؛ إذ حمل  
على الغلط؛ مبرزا  (1)َّمي خي حي جيٱُّٱ :القراءة الّشاذة في سورة الّشعراء

في إفراز ظاهرة لغوّية ُمجانبة لصواب العربّية وأصولها، فقال: "لإما  موطن الخطأ والّزلل
ّنما يخلدون إلى يستهويهم  من الّشبأه؛ لّنهم ليست لهم قياسات يأْستأعصمون بها؛ وا 

: )وما تنّزلت بإهإ الشَّيأاطون(؛ -رحمه اهلل-طبائعهم، فمن أجل ذلك قرأ الحسن البصرّي 
، فالّتوهم هو إنتاج للفاظ (2)يدون( وليس منه"لّنه توّهم أّنه جمع الّتصحيح، نحو: )الزّ 

تكّلم، يلجأ إليها في تأويل كلمة من الكلمات؛ ومما ُيسّوغ هذه مخزونة في ذهن المُ 
االستعانة الّذهنّية الشأبه؛ حيث ينعدم الّشبه؛ وقد حاول ابن جّنّي في الّنص الّسابق أن 
يقّدم تفسيرا نفسّيا لهذه الّظاهرة؛ من ُمنطلق الّطبيعة الّروحّية للُقدامى القائمة على الّسجّية 

  رة من قيود القياس، التي تندفع أحيان ا إلى توليد قياس خاطئ؛ ومّما يمّثله:والفطرة الُمتحرّ 

 :وزعم هارون أّنها: في بعض المصاحف  3َّجح مج حج مث ٱُّٱقوله تعالى :
ُنوا( ُن فُيْدهإ  على معنى التمّني. ( 4) )وّدوا لو ُتْدهإ

ّتمني، وفي وأثبت الّنون في ُتدهإنون؛ لّنه عطفه على ُتدهإن، ولم يجعله جواب ال 
. والمشهوُر في قراءةإ الناس ومصاحفإهم (5)بعض المصاحف بغير نون على الجواب

ُن( فيكوُن داخال   نون" بثبوتإ نونإ الرفع. وفيه وجهان، أحُدهما: أّنه عطٌف على )ُتْدهإ "فُيْدهإ
يِّزإ )لو(، والثاني: أّنه خبٌر مبتدأ مضمٍر، أي: فهم ُيْدهإنون. وقال الّزمخشر  ي: "فإْن في حأ

ل به  ْب بإضمارإ )أأْن( وهو جواُب التمني؟ قلت: قد ُعدإ : لإم ُرفإعأ )فأُيْدهإنون( ولم ُيْنصأ قألأتأ
نون" ل خبرأ مبتدأ محذوف، أي: فهم ُيْدهإ إلى طريٍق آخر: وهو أْن ُجعإ
(6) . 

                                                 

 .210سورة الشعراء، اآلية:  1
 .1/311ابن جني، المنصف،  2
 .9سورة القلم، اآلية:  3
 .3/36سيبويه، الكتاب،  4
 .2/1234ينظر: العكبري، التبيان،  5
 .10/402السمين الحلبي، الدر المصون،  6
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 :َّزي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱقوله تعالى 
وقرأ  ،بر؛ بياء في الوصل والوقف: إّنه من يّتق ويص(2): قرأ ابن كثير وحده(1)

. وحّجة ابن كثير: "أّن من العرب من 3الباقون بغير ياء في وصل وال وقف
ُيجري المعتل مجرى الّصحيح؛ فيقول: زيد لم يقضي، ويقّدر في الياء الحركة؛ 

 .(4)فيحذفها منها؛ فتبقى الياء ساكنة للجزم"
الذي، فرفع يتّقي؛ لّنه صلة لـ  قال مكي: "فإّن مأجازأه أّنه جعل )من( بمعنى  

ن كانت بمعنى الذي؛ ففيها معنى  )من( وعطف، ويصير على معنى الكالم؛ لّن )من( وا 
الّشرط، ولذلك تدخل الفاء في خبرها في أكثر المواضع، فلّما كان فيها معنى الّشرط 

 .(5)عطف، ويصير على ذلك المعنى فجزمه"
: قرأ العامَُّة: 6َّ جه ين ىن من ٱُّٱ:الىقوله تع سابعا: الحمل على الّنظير:

؛ فاطَّلأع: فعل ماضٍ  ؛ بتشديد الطاءإ مفتوحة  وبفتح النونإ للفاعل، اْفتأعألأ من  مبنٍ  ُمطَّلإُعْونأ
 الطُّلوع.

بسكونإ الطاءإ وفتح النون  -وُيْروأى عن أبي عمروٍ -وقرأ ابُن عباس في آخرين  
( على هذه )فُأْطلإعأ( بقطعإ همزٍة مضمومٍة وكسرإ الال مإ ماضيا  مبنيا  للمفعول. و)ُمْطلإُعْونأ

، وأأْن  ْن قولإك: أأْطلأعأ علينا فالٌن أي: أأْقبألأ القراءةإ يحتمل أأْن يكونأ قاصرا  أي: ُمْقبإلون مإ
 يكونأ متعديا ، ومفعوُله محذوٌف أي: أصحابأكم.

( خفيفةأ   ،  وقرأ أبو البرهسم، وعأمَّار بن أبي عمار )ُمْطلإُعْونإ الطاء مكسورةأ النونإ
: على هذه  )فأُأْطلإعأ( بقطعإ همزٍة مضمومٍة وكسرإ الالمإ ماضيا  مبنيا  للمفعول. وُمْطلأُعْونأ

                                                 

 .90سورة يوسف، اآلية:  1
 .2/490ن كثير، تفسير القرآن العظيم، اب 2
 .1/351ابن مجاهد، السبعة في القراءات،  3
 .364ابن زنجلة، حجة القراءات، ص  4
 .1/391مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن،  5
 .54سورة الصافات، اآلية :    6
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، وأأْن  القراءةإ يحتمل أأْن يكونأ قاصرا  أي: ُمْقبإلون مأْن قولإك: أأْطلأعأ علينا فالٌن أي: أأْقبألأ
 كم.يكونأ متعديا ، ومفعوُله محذوٌف أي: أصحابأ 

؛ بكسر النون: وهي لحن ال يجوز؛ لّنه جمع بين النون   وقرئ: ُمْطلإُعونإ
ن كان سيبويه والفراء حكيا مثله.   والضافة، ولو كان مضافا؛ لكان: هل أنتم ُمْطلإعي، وا 

وُيقرأ بكسر الّنون، وهو بعيد جدا؛ لّن الّنون إن كانت للوقاية، فال تلحق السماء  
ْن كانت نون الج  .(1)مع، فال تثبت في الضافةوا 

"الحركة العرابّية التي : : وهو الحمل على المحل، أيثامنا: الحمل على الموضع
يستحّقها الّلفظ أو الجملة أو المركب من الموقع العرابي؛ خالفا للحركة التي تظهر 

 ، ومن أمثلته:(2)عليه"
  :فقرأ حمزة وحفص عن : (3) َّ ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱقوله تعالى

عاصم بزينة خفضا منونة الكواكب؛ بكسر الباء خفضا، وقرأ عاصم في رواية أبي 
 .(4)بكر بزينة منونة الكواكب نصبا

 (5)وقيل: الّنصب على إضمار )أعني( تقديره على البدل: من زينة على الموضع 
 ْح                فلأسنأا بالجبال وال الحديد  (6)ا قول الشاعر: معاوإيأ إّننا بشٌر فأأسجإ

 حمل )الحديدا( على موضع النصب في )بالجبال( عندما عطف عليها.لقد  
يعّرف أبو البقاء الكفوي الّتضمين بأّنه: "إشباع معنى فعل  تاسعا: الحمل على الّتضمين:

لفعل ليعامل معاملته، وبعبارة أخرى هو: أن يحمل الّلفظ معنى غير الذي يستحقه بغير 

                                                 

. والزمخشري، 613/ 2. والقيسي: مشكل إعراب القرآن، 3/422ينظر: النحاس: إعراب القرآن،  1
. والسمين الحلبي، الدر المصون،  2/1090. والعكبري: التبيان في إعراب القرآن، 4/47الكشاف: 

9/309. 
 .299البّجة، ظاهرة قياس الحمل في الّلغة العربّية، ص 2
 .6سورة الصافات، اآلية :    3
 .1/546ابن مجاهد، السبعة في القراءات،  4
 .2/610مكي، مشكل إعراب القرآن،  5
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بهذا المفهوم هو إعطاء فعل معنى فعل آخر وعمله، كما عّرفه  . فالّتضمين(1)آلة ظاهرة"
عبد الفتاح البجة بقوله: "إلحاق ماّدة بأخرى في الّتعّدي والّلزوم؛ لتناسب بينهما في المعنى 

 .(2)أو اّتحاد، وفائدته أن ُتؤّدي كلمة ُمؤّدى كلمتين"
وليست كل المواضع تين أو االّتحاد؛ شترط في اللحاق: الّتناسب بين المادّ ويُ  

ع ابن  قابلة لإللحاق؛ لّن بعض الّتضمين قد ُيفضي إلى غموض المعنى؛ ومن ثّم وأضأ
 تعصم من الوقوع في التّأويالت الُمستكرهأة .   ؛جّنّي قاعدة صارمة للّتضمين

يقول ابن جني: "اعلم أّن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعّدى  
ر؛ فإن العرب قد تّتسع؛ فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذان ا بأّن بحرف، واآلخر بآخ

هذا الفعل في معنى ذلك اآلخر، فلذلك جيء معه بالحرف الُمعتاد مع ما هو في 
 ومن أمثلته:، (3)معناه"

  :يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعالى  

 .(4)َّ منىن خن حن جن

: معنى الفضاء، الذي ُيراد به )ّرفث)ال ال يقال: رفث إلى المرأة، لكن لّما تضمَّن 
ّنما تقول: رفثت  الجماع، ساغ ذلك، يقول ابن جّنّي: "وأنت ال تقول رفثت إلى المرأة، وا 
بها، أو معها؛ لكّنه لّما كان الرفث هنا في معنى الفضاء، وكنت تعّدي أفضيت بـ )إلى( 

شعار ا أّنه بمعناه، كما كقولك: أفضيت إلى المرأة، جئت بـ )إلى( مع الّرفث؛ إيذان ا  وا 
 .(5)")اعور واحول( صّححوا )عور وحول( لّما كانا في معنى

ويفهم من هذا الّشاهد الذي ساقه ابن جّنّي: أّن الّتضمين في اآلية الكريمة  
اقتضاه الّسياق القرآنّي؛ لّن الفعل )رفث( يتعّدى بالباء أو بالحرف )مع( وليس  بـ )إلى(؛ 

                                                 

الكفوي، أبو البقاء، الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، تحقيق: عدنان درويش ومحمد  1
 .266المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت ]د. ت[،  ص

 .278عبد الفتاح البّجة، ظاهرة قياس الحمل في الّلغة العربّية،  ص 2
 .2/083ابن جني، الخصائص،  3
 .187سورة البقرة، اآلية:    4
 .309-2/308ابن جني، الخصائص،  5
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ذا الحمل هو  تضمين مع حرف )إلى( داللة الفضاء والُمعاشرة ولكن الذي سّوغ ه
 والجماع.

عاشرا: الحمل على الجوار: أفرد ابن جّنّي لهذه الّصورة باب ا كامال بعنوان: "باب في 
الجوار"، وُيراد بالمجاورة: "ظاهرة إعرابّية تقتضي خروج االسم الُمعرب عّما يجب له من 

 .(1)يجاوره من الكلمات والحروف"حركة أو تحريك؛ موافقة لما 
وقد قّسم ابن جّنّي الجوار إلى جوارين: "أحدهما تجاور اللفاظ، واآلخر  تجاور  
 .(2)الحوال"
حسب استقراء المصادر التي بين أيدينا  –فيما نعلم  –وقد انفرد ابن جني  

ور الذي ذكرناه جابتسمية تجاور الحوال وعّده غريبا ؛ وفي هذا الصدد يقول: "وهذا التّ 
نما ذكروا تجاور اللفاظ" :في الحوال والحيان  . (3)لم يعرض له أحد من أصحابنا، وا 

في عرض شواهده إلى سيبويه؛ حيث يقّسم الجوار   -رحمه اهلل-ويستند ابن جّنيّ       
 إلى ُمتّصل وُمنفصل.

ك قولهم في: "فأّما الُمّتصل، فمنه ُمجاورة العين لالم بحملها على حكمها. وذل 
ُصّوم/ ُصّيم؛ أال تراه قال: إّنهم شّبهوا باب ُصّوم بباب ُعصّي، فقلبه بعضهم، ومثله قولهم 

 .(4)في ُجوَّع: ُجيَّع"
ومن مواطن الحمل على الجوار المّتصل: "الّنقل لحركة العراب إلى ما قبلها في  

ت الالم بكونها في العين، الوقف، نحو: هذا بأُكْر، ومررت بإبأكإْر؛ أال تراها لما جاور 
 .(5)صارت لذلك كأّنها في الالم لم تفارقها"

                                                 

اللبدي، محمد سمير نجيب: معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان،  1
 .58م،  ص1985-هـ1405عمان، 

 .3/218ابن جني، الخصائص،   2
لضرب بشواهد. ينظر : الخصائص :             . وقد مّثل ابن جني لهذا ا3/227ابن جني،  الخصائص،  3
3/222-223. 
 .219-3/218المصدر  نفسه،   4
 .3/220ابن جني، الخصائص،  5
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ويقابل الجوار الُمّتصل الجوار الُمنفصل؛ ومن شواهده: "ما ذهبت الكافة إليه في  
 ، وهو من الّشواهد التي أجمع الّنحاة على االستشهاد به.1قولهم: هذا ُجحُر ضّب خرٍب"

 
 

 :خاتمة
مل على المعنى من الّظواهر الّلغوية الُمركبة والمتشّعبة؛  ظاهرة الح ال ريب أنَّ  

رجاعه لّنها ترتبط ارتباطا وثيقا بتأويل ال إلى أصله؛ وهو كالم المعدول عن الصل، وا 
حساسا  عالي ا باللفاظ والمعاني؛ ومن أأ  الّنتائج التي  برزجهد يتطّلب مرانا ودربة وُأْنس ا وا 

 يأتي:خلصت إليها هذه الّدراسة ما 
ر عند العرب؛  .1 ظاهرة الحمل على المعنى ظاهرة مألوفة، وُسّنة متَّبأعة، ومنهج مقرَّ

ا ويشهد على ذلك سأعة شواهدها، وكثرة تطبيقاتها في الُمنجز الّنحوّي العربّي، شعر  
 ونثرا ؛ وتنّوع شواهدها في القرآن الكريم.

ة منها: إعطاء كذا حكم مفهوم الحمل على المعنى عند ابن جّنّي له تجليات مختلف .2
 كذا، أو مقيس على كذا.

تعّددت صور الحمل على المعنى عند ابن جّنّي في الّشواهد الّشعرّية والقرآنّية وفق  .3
اآلتي: الحمل على الّنوع: )تذكير المؤنث وتأنيث المذكر(، والحمل على العدد 

ع( والحمل على )الّتعبير عن الجمع بلفظ الواحد، والّتعبير عن الواحد بلفظ الجم
 العراب )الحمل على الّتوهم، والموضع، والجوار(.

 ُيراعى في الحمل على المعنى المحذوف ال المذكور. .4
وجود قرينة لفظّية أو معنوّية أثناء عملية الحمل ضرورّي؛ دفعا  للَّبس والغلط والّتوّهم،  .5

 وسوء التّأويل.
 ملّية الحمل على المعنى. وُمقتضياته أثناء ع ،راعى ابن جّنّي  ضابط القياس .6
حرص ابن جّنّي على تحقيق الّتطابق بين المحمول والمحمول عليه، من حيث  .7

 العراب، والفراد، والّتثنية، والجمع، والتّأنيث، والّتذكير، وتجّنب التّنافر بينهما.

                                                 

 .3/220المصدر  نفسه،   1
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معنى، التزم ابن جّنّي بالمعنى الّسياقّي والُمعجمّي، والّداللّي لأللفاظ في الحمل على ال .8
 ورّد الّشوارد إلى قواعد كّلّية.

ويبقى الموضوع في أمّس الحاجة إلى ُمقاربات رصينة، ُتشبع الّنظر في صور  
 الحمل، ودواعيه عند ابن جّنّي؛ وأسبابه في ضوء الّدراسات الّلغوية الحديثة. 
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The Phenomenon of interpretation for the meaning 

according to Ibnjinni 

A study in its concept and forms 

Tamam Hamd Almnaizl 

  

Abstract 

        Inference is abroad science which may include different forms 

such as inferring on illusion, inferring on position, inferring on 

counterpart, inferring male on female, inferring female on male, 

inferring on proximity, and inferring on inclusion . 

Inferring among ancient was very common as a significant 

grammatical issue as it is a form of interpretation gramatetion 

referred to when needed to refer exceptions from the role to it. 

Referring on meaning is based on the notions that rejecting 

multiplicity to simplicity and unification seeking for consistency. It 

adopts then a mental approach which makes it an interpretation 

instrument; making the unacceptable on grammatical bases 

acceptable. This is a necessary forcing idea required by the mind . 

This study examined the notion of inferring on meaning while 

clarifying its concept, forms and its effect in analyzing grammatical 

structures and their interpretation. 

 

   Keywords: Inferring on meaning, Illusion, Counterpart, feminism, 

masculinity, Proximity, Inclusion, Grammatical Structure. 
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