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 جميورية العراق                                   قسم المغة العربية    
 البالغة عمم المعانيوزارة التعميم العالي والبحث العممي              المادة/ 

 الثانية بكالوريوسجامعة بابل                                   المرحمة:      
 كمية التربية لمعموم االنسانية                   ستاذ المادة: أ د. فرحان بدري  

مية في عوداللة الجممة االسمية والف الجممة واالسناد،سة: مالخالمحاضرة ا
 المغة والبالغة.

من القضايا وىي الجممة ىي االساس الذي يبحث فيو عمم المعاني 
 .االولية فيو

 ( في عموم المغة)تقسيم الجممة الى :اسمية ، وفعمية: والنحو  
 .االسمية ىي التي تتكون من مبتدأ وخبر -
 والفعمية: ىي التي تتكون من فعل وفاعل أو نائب فاعل. -

 اليو ركنان اساسيان ىما المسند . لكل من ىاتين الجممتين أركان الجممة
شيئين  ، إالّ القيودي يمازاد عمييما مما يوجد في الجممة فكل و  والمسند ،

 ، فيما مكمالن لممسند والمسند اليو فالىما: صمة الموصول ، والمضاف اليو
 يتم معناىما إال بوجود القيود.

 والمسند الي : 
 ، في الجممة االسمية  الذي لو خبر المبتدأىو  - 
 .الجممة الفعميةفي  الفاعل الفاعل، أو نائبىو  أو -

  او  المبتدأ الذي لو فاعل او ،خبرال ىو:الجممة االسمية في  -أ  :المسند
 نائب فاعل يسد مسد الخبر

 في الجممة الفعمية ىو: الفعل  المسند -ب 
  في الجممة اإلسميةإذًا المبتدأ الذي لو فاعل أو نائب فاعل يسّد مسد الخبر 

 يكون مسندًا وليس مسندًا إليو.
 

 (الجممة االسمية)تفصيل القول في 
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ليو إوىو المسند  (المبتدأ )سم عمماء النحوققد ماتقدم نجد االتي . ل يضاحإل
 :الى قسمين  في الجممة االسمية

 يحتاج الى خبر مثل :السماء صافية. قسم -1
قسم يحتاج الى فاعل او نائب فاعل، وىما يسدان مسد الخبر، وانما يكون ىذا  -2

 .المبتدأ اسم فاعل او اسم مفعولذا كان إ
وىو  فاعل ممبتدأ وىو اس فمسافرمثل :أمسافٌر أخوك؟  المبتدأ اسم فاعل -

في الوقت ذاتو اسم فاعل  و، وبما انو مبتدأ فانو يحتاج الى خبر، كما ان مسند
: مرينأفيو يحتاج  ن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل.ل  فيو يحتاج الى فاعل

فاعل بصفتو اسم فاعل يعمل عمل يحتاج الى  خبر بصفتو مبتدأ و يحتاج الى
وىو ، ) في الجممة االسمية(يسد مسد الخبر اخوكالفاعل الفعل، لذا كان 

  .المسند اليو
وىو اسم مفعول  منسية فمسطين. فالمبتدأ منسيةمثل: أالمبتدأ اسم مفعول -

، وىو يحتاج امرين : يحتاج الى خبر النو مبتدأ،  ويحتاج الى نائب مسند
 .ائب فاعل سد مسد الخبرنمسند اليو وىي  فمسطينفاعل النو اسم مفعول. و 

 الجممة الفعمية 
، مثل: وضع عبد القاىر نظرية مسندًا اليو يكون والفاعل مسنداً يكون  الفعل

ء االول ) وضع ( فعل وىو مسند الجز  ،النظم في البالغة، ىذه الجممة فعمية
 والجزء الثاني ) عبد القاىر( فاعل وىو مسند اليو.

من  ةمكون سمية() اإلوالخبر  أالمبتد ىذا في عمم النحو ونظام المغة. فجممة
فعل مكونة من والجممة الفعمية  وىو الخبر.المسند  وىو المبتدأ و اليو مسند
 ليو.إوفاعل مسند  مسند

او نائب  فاعالً ويكون سمية مبتدأ في الجممة اإليكون ليو إفالمسند 
 فاعل في الجممة الفعمية 

 االسناد في البالغة 
عم مما يقصده عمماء المغة أتعبير البالغيين بالمسند والمسند اليو 

 والنحو.
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، ويسمون الجزء الثاني  اليو اً مسندعمماء البالغة: يسمون الجزء االول ف
 .الطبيعة البالغة : البحتري شاعر. فنقول في  اً مسند

 . مسندالطبيعة  و شاعرمسند اليو البحتري 
في الجممة االسمية، وقد   مبتداً : قد يكون فالمسند اليو في البالغة -

 في الجممة الفعميةفاعاًل او نائب فاعل يكون 
مبتدأ في الجممة يكون ليو إفالمسند ىو الحال في المغة والنحو ا كم
 او نائب فاعل في الجممة الفعمية فاعالً ويكون سمية اإل
في  فعالً في االسمية ، او يكون  خبراً : قد يكون المسند في البالغةو  -

 الجممة الفعمية ،
 .(الخبر مسدّ  او نائب فاعل يسدّ  اذا كان لو فاعلمبتدأ وقد يكون  )

  نظرية النظمعبد القاىر  عضو  :السابقةالفعمية ففي الجممة 
 مسنداً  عبد القاىراليو و الجزء الثاني  يكون مسنداً  وضعالجزء االول 
 القيود 
ليو، غير صمة الموصول والمضاف إعمى المسند والمسند  ىي كل مازاد

 .ليوإ
 التوابعو المفاعيلفيي اي القيود تشمل: 

 المطمق ، و المفعول فيو ، و المفعول المفعول بو، و :وىي الخمسة -أ
 معو.  المفعول الجمو ، و المفعول

 –وعطف النسق والبدل.  التوابع وهي: النعت وااللتوكيد وعطف البيان –ب
 الحال ، والتمييز والنفي وادوات الشرط ، واالفعال الناسخة .

 كميا قيود النيا زيادة عمى ركني الجممةىذه 
  المقصد البالغي داللة الجممة او 

االغراض البيانية لمجممة  بو يأتي ىذا المبحث عند البالغيين ليرصدوا 
 .وصف مميزاتيا البالغية و فعمية فضاًل عن أسمية إبحسب تركيبيا من 
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وربما تفيد الدوام  فمن المقرر ان الجممة االسمية تدل عمى الثبوت
وقد تفيد االستمرار  الفعمية تدل عمى التجدد والحدوث، والجممة واالستمرار بقرينة

 .بقرائن
  بالغيأالجممة االسمية داللة 
اذا كان خبرىا ( . شيء لشيء)ثبوت  ثبوت التفيد بأصل وضعيا  -1

 االرض متحركة.سمية  مثل: إاو جممة  مفرداً  سماً إ
، مثل ) إّن بقرينة الدوام واالستمرار  عن الثبوت معنى فضالً  وربما تفيد

خر ىو الدوام آفادت مع الثبوت شيئًا أفقد  .54القمر  ونَيٍر(المتقين في جنات 
قولو تعالى )وكمبيم باسط ذراعيو بالوصيد(/ كذلك ، و وقد عرفنا ذلك من القرينة 

 اسمية والخبر فييا مفرد)باسط(الجممة ف .11الكيف 
 ،خبرىا فعالً  كاناذا  التجددوتفيد  -2

القرائن وجود بأصل وضعيا، وال االستمرار ب الثبوتالتفيد  ةاالسمي ةالجمم
 .جممة اسميةوكان الخبر فييا أ ، اً خبرىا مفردكان اال اذا 

فأنيا تكون كالجممة الفعمية في افادة التجدد اذا كان خبرىا فعاًل اما 
 والحدوث في زمن مخصوص.

 اهللوقولو )  3( فاطر/يرزقكمغير اهلل  خالق) ىل من انظر قولو تعالى 
رزق ودوامو لا تجدد.انظر الى 42االنفس حين موتيا ( الزمر/ يتوفى

يتوفى( ،مكقيرز اسمية والخبر جممة فعمية)الجممة ف .ودوام الوفاة وتجددىا
 الوفاة تجددلرزق و وتدالن عمى تجدد ا

وأنيا كالجممة الفعمية في افادة التجدد والحدوث في زمن خبرىا فعاًل  تجد 
                 مخصوص

 :الجممة الفعمية 
 صل وضعيا.أتفيد الحدوث في  -
 وقد تفيد االستمرار بقرائن. -
فيياا مان َباَرٍد فيصايب باو مان  ولو تعاالى ) ويناّزل مان الساماء مان جباالٍ ق

 .43يشاء..( النور/
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نحاااااااااااااااااااااااااااااااااااو قاااااااااااااااااااااااااااااااااااول الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااعر:                                                           وكاااااااااااااااااااااااااااااااااااذلك 
 ُع بالمشيبِ اتّ تعيب الغانيات عميَّ شيبي      ومن لي أن ُأمَ 

 اىمية ىذا المبحث 
سااناد فييااا وداللتيااا الوضااعية تفياادنا فااي عماام اإل مناااء الجممااة ونظاااببان معرفتنااا 

تعرفنا باالغراض البالغياة وماا يطارأ عماى الجمماة مان احاوال المعاني من جية انيا 
 يوجيو . مع اختالف مقاصد المتكمم والخطاب الذي ِ تغيرىا 


