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 العربيةاللغة تدريس الزمن في             : البحثعنــــــــوان 

 تقابلي مع االنجليزية وفق منظور                               

 أد. خليفة بوجادي

 كلية الدراسات إ ع، دبي

 :لبحثملخــــــص اأوال/ 

يف تدريس اللغات. ومن أهم ما  حلوال لعدد من املشكالتن نصف قرن لتقدم مكثر أالتقابلية منذ  تأيت اللسانيات              
هذا مقرتحا لتدريس الزمن يف العربية للناطقني باللغة االجنليزية وفق  م الورقة  قد  التحليل التقابلي. وت  وفق يف هذا اجملال التدريس تقرتحه 

عن الزمن؛ حيث تنتمي االجنليزية إىل اللغات الصيغية،  كل لغة منهما عن األخرى يف التعبري اليت متيزاخلصائص وستنطلق من  .نوورامل
ن تضطر إىل توفري كل الصيغ أخالفا للغة العربية اليت تعتمد الزمن النحوي أو الزمن البياين املستفاد من السياقات املختلفة، دون 

تند إىل املعيار والقاعدة النحوية، مما حدا هبا وهي بذلك ختتلف عن كثري من اللغات احلديثة اليت تس املوافقة ألحوال التعبري املختلفة.
لتكون لغات تقنية على األغلب. وعلى الرغم من أن هذه الصيغة التقنية جعلت اإلملام بقواعدها أيسر وأقرب إىل التناول والتداول، 

الواهر يف العبارة،  -م حاالتهيف معو–أبعَدها عن اإلحاطة بضمان حاجات التواصل اإلنساين الذي يتجاوز  -الورقة يف تقدير–لكنه 
 -املرنة كثريا–، وغري ذلك مما يكتنف االتصال اإلنساين. وحتتفظ العربية يف بنيتها الزمنية تإىل متضمنات وافرتاضات مسبقة وإحاال

ريح و باملكىن الصوعباراهتا املختلفة حبسب أغراض الكالم، بكثري من القدرة على البيان بالواهر واملضمر، بالقول وباملسكوت عنه، ب
وتقرتح الورقة تدريس الزمن من منوور تقابلي للناطقني باالجنليزية؛ حيث تقابل بني االستخدامات الزمنية املختلفة يف اللغتني، .    عنه

ومن  يسر وأمشل.وتربّر عددا من االختيارات اللغوية والتداولية فيهما، ولعل ذلك ي سهم يف تقدمي املدونة الزمنية العربية بشكل أوضح وأ
 النتائج اليت نتوخاها: 

 اليت ميكن إدراجها يف خانة اللغات الصيغية. للغة االجنليزيةال يتعلق التعبري الزمين يف العربية بالصيغة، خالفا  -

اي ن يف يتميز التعبري الزمين العريب مبرونة عالية، توفر للمتكلم وسائل لغوية خمتلفة للتعبري عن الدالالت الزمنية بدقة وتب -
 أحوال اخلطاب املختلفة.

من القواعد وصيغ الزمن، يضطر املتكلم إىل  اللغة االجنليزية قائمةيف مقابل هذه املرونة العربية يف التعبري عن الزمن، توفر  -
ملها دالالته الزمنية.  اإلملام هبا، وجْعلها قوالب جاهزة ُي 

 كلم اللغات الصيغية يف هامش احلرية املتاحة للتعبري الزمين.من خالل النتيجة السابقة، خيتلف املتكلم العريب ومت -
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للزمن أمهية كبرية يف كل اللغات الطبيعية، ملا ُيمله من مفاهيم أساسية يف الواقع اإلنساين، ولتعّدد مداخله التعبرييّة أيضا.             
تعّد ظاهرة الزمن يف اللغة "يف هذا السياق  )جحفة(بـ "الواهرة املعّقدة" يف اللغات؛ يقول  هبالدارسني إىل أن يِصفو  ذلك حداوقد 

وهو يشري يف هذا إىل اختالف ما  .1"الطبيعية من الوواهر املعقدة؛ إذ تدخل يف تكوين الزمن مؤشرات حنوية هلا طبيعة متباينة أحيانا
وقد كان هذا التنوع والتعقيد من بني ": مدخل صريف، حنوي، معجمي، سياقي ... اللغات، وتعّدد مداخله ُييل إىل فكرة الزمن يف

 .2"األسباب املركزية يف غموض جزء مهم من األدبيات اليت تناولت الزمن يف جتلياته اللغوية

مل يع د معيارا كافيا لدى عدد من الدارسني؛ للغات يف اأن اعتماد )مبدإ الزمن( للتفريق بني االسم والفعل  ولقد ساق هذا التعّدد إىل
ه: "وقد جعلوا ارتباط الفعل بالزمن عنصرا أساسيا به يتميز الفعل من االسم، )من أسرار اللغة( قولَ كتابه حيث يذكر إبراهيم أنيس يف  

ال عقيما ال خيلو من التعّسف وعّز عليهم أن يروا فكرة الزمن تتحقق يف املصدر كما تتحقق يف الفعل، فجادلوا يف هذا جدا
 .وهو املبدأ الذي اعتمد أرسطو قدميا حني مّيز بني االسم والفعل واحلرف على أساس زمين خالص. 3«واملغالطة

وهنا تتضح أكثَر خصوصية  الزمن يف اللغات الطبيعية؛  حيث يبقى مرتبطا مبا توفره كل لغة من قواعد حتكم التعبري عنه، ومبقاصد 
 أيضا وأحوال اخلطاب. املتكلمني

مرتبطا  نافمن القواعد اليت توفرها اللغات مثال أْن حتدَد الصيَغ اخلاصة به والعباراِت الزمنية املألوفة وغري املألوفة. وقد يكون الزمن أحيا
  اخلطاب ومالبسات التواصل. مليه ظروف  ـ، ال ميكن حتديد الزمن إال مبا ت  أخرى مبا يقصده املتكلم وما يضمره يف ثنايا كالمه، وأحيانا

 

 األسس والخصائص؛ ا/ الزمن في اللغة العربيةثالث

إذا ما نورنا إىل الزمن يف اللغة العربية حتديًدا، وجدناه ال خيالف هذه اخلاصية العاّمة، وال يعتمد حناة  العربية على مدخل                
خلصائص العربية يف تعبريها عن الزمن؛ إذ ليست من لغات  ةً خمالف إّن يف ذلكواحد لتحديد فكرة الزمن يف العبارات اللغوية، بل 

 .يأيت بيان  ذلكس، و الصيغة

لقد شغلت قضايا العامل النحاة القدماء كثريا يف تقدير الدارسني، مما مل يسمح هلم بتناول قضايا أخرى تناوال ومن ناحية أخرى، 
.كما أن الزمن 4«مل ي فردوا له بابا خاصا، وإمنا تناولوه عَرضا يف أبواب خمتلفة»حيث إهنم  مفردا مستقال. ومن ذلك، الزمن يف العربية؛

 ذاته من القضايا الكربى يف املنطق والفلسفة، ولطاملا اجتهد النحو العريب يف الرباءة من ذلك. 

                                                           
، 6002 ،1غـرب، طدراسة النسق الزمين لألفعـال، دار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، امل ؛عبد اجمليد جحفة: داللة الزمن يف العربية 1
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الفعل؛ حيث ال يعّرف الفعل إال مبكّونه الزمين ولكنهم تناولوه مرتبطا بالفعل، ومل ُيصل أن انفرد الزمن النحوي بالتناول بعيدا عن 
ولعل أقدم تعريف يربط  .5«ما دّل على اقرتان حدث بزمان»وصيغته الصرفية، ولذلك أمجع حناة العربية قدميا وحديثا على أن الفعل 

ا مضى، وملا يكون ومل يقع، وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء وب نيت مل»الفعل بالزمن بصورة واضحة، قول سيبويه: 
 .6«وما هو كائن مل ينقطع

وتغاضيا عما يثريه هذا التعريف من قضايا عّدة، حنو: أصل االشتقاق وأسبقية االسم عن الفعل، وفرعية الفعل عن االسم، وغريها ... 
ل عند سيبويه أمثلة حماكية ؛ فاألفعا«نكتفي بالوقوف على ربط الفعل باحلدث يف قوله: أمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء

هو احلدث. وال يكاد خيتلف هذا املذهب كثريا عما تأسست عليه لسانيات أفعال الكالم احلديثة لدى  -إذاً –لألحداث، والفعل 
يل إليه. أوستني و غريه  ؛ حيث ال قيمة للفعل إال باحلدث الذي يكتنفه أو ُي 

 : و ميكن لنا مالحوة هذه القيمة من خالل الشواهد

 . 17الشعراء:...« و فعلَت فعلتك اليت فعلت » ...  -

 .  97األنبياء:« قالوا من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الواملني»  -

 . 1احلج:« و الذين هم للزكاة فاعلون»  -

صوص، ومن فاعل فالداللة املعجمية يف كل من اآليات املذكورة ملادة )فعل( تشري إىل حصول شيء ماّدي أو معنوي يف حّيز زمين خم
 معلوم، وبصفة حمددة.

، وُيدد «وبنيت ملا مضى، وملا يكون ومل يقع، وما هو كائن مل ينقطع»مث يثري سيبويه مسألة أخرى يف تناوله للفعل، هي أزمنته؛ فيقول 
و حاضرا أو مستقبال، و مييز احملور العام للزمن، وهو ال خيص العربية وحدها؛ إذ ال يعدو الزمن يف اللغات الطبيعية أن يكون ماضيا أ

 بني األقسام الثالثة من حيث حدوث الفعل متاما، أو درجة حدوثه يف حمور الزمن؛ فيكون بذلك ثالثة أقسام: 

 حدث انقضى.  -

 حدث يكون و مل يقع بعد.  -

 حدث كائن؛ جاٍر يف الزمن، وملا ينقطع حدوثه. -

                                                           
. و: ابن جين: اخلصائص،حتقيق حممد علي النجار، دار 612د.ت، ص املنريية، القاهرة، ابن يعيش: شرح الفصل، إدارة الطباعة  5

 .77 ،71، ص 2، ج1796الكتاب العريب، بريوت، 

 . 16، ص1، ج1711سيبويه: الكتاب، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  6
  ينور الكتاب(How to do things with words)  الذي ترجم إىل الفرنسية و(Quand dire c'est faire). 
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ومسع ومكث ومحد، وأما بناء ما مل يقع فإنه قولك آمرا: اذهب واقتل  فأما بناء ما مضى فذهب»ويذكر لكل قسم أمثلته، فيقول: 
 .7«واضرب، وخمربا: يقتل ويذهب ويضرب وي قتل وي ضرب، وكذلك بناء ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربت

كما سبق بيانه. وإضافة   والواهر أن سيبويه أورد هذا التقسيم للفعل دون أن يذكر األدوات اليت ت سهم يف حتديده والقرائن السياقية،
إىل هذا، فقد انطلق من مبدإ عام ألنواع احلدث املمكنة يف الواقع، فهي بني )ما مضى، وما مل يقع، وما وقع ومل ينقطع(، وتلك 

ر أقسام كربى يف تقديري، ميكن أن جندها يف كل اللغات الطبيعية. ومل يكن سيبويه يف هذا املقام بصدد احلديث عن أسس الفعل بقد
أن حنصر أشكال التعبري األساسية يف العربية يف هذه األقسام  -يف تقديري–ما أوضح خصائصه العامة، لذا فإنه من غري السليم 

 الثالثة وحدها، ألننا نعلم تنّوعات داللة الفعل يف املـَْدرج الزمين، بالنور إىل قرائن عدة وأحوال خمتلفة للخطاب. 

،فهي ال ختتلف عنها يف املبدإ 8ه ختتلف عن نورة الزجاجي فيما بعد يف عدد من جزئياهتاولئن كانت هذه النورة لسيبوي 
 العام حملور الزمن وارتباطه بصيغ الفعل.

إهنما خيتلفان يف حتديد عدد أقسام الفعل؛ حيث جيعل الزجاجي لألمر قسما مستقال، كما أنه مييز بني احلدث اجملرد واحلدث املصدر. 
د كليهما قرين الصيغة، بِل ِاّن بعض الصيغ اكتسبت دالالت حمددة؛ حنو )فعل( للماضي، و)يفعل( للمضارع؛ أي إال أن الزمن عن

مشاهبة األمساء. كما يتفقان أيضا يف اختالف الداللة الزمنية على مستوى الصيغة الواحدة، ويقوم ذلك يف اللغة العربية اطّراداً؛ حيث 
 قسم الواحد.تتنوع الصيغ بتنوع الداللة يف ال

ال : (املاضي/ سافر مثالصيغة ) ، حنوالصيغة الواحدة قد تدل على أزمنة متعددة يف صيغة معينة للفعل، بِل ِانّ  العريبّ  ال يتحدد الزمنو 
على تدل على املاضي وحده، كما هو شائع يف قواعد اللغة، بل ميكن أن تدل على أزمنة أخرى يف أحوال تركيبية خمتلفة، حنو: الداللة 

 هي نفس ها يف احلالني. املاضيصيغة )إن سافرَت سافرت  معك( و  :زمن االستقبال يف الشرط مثال

ها القاعدة إىل احلال أو االستقبال، ولكنها أيضا حتيل إىل زمن ماٍض إن لزمتها تْ لصَ و كذا الشأن بالنسبة إىل صيغة )يفعل( اليت أخْ 
 .١البينة:  َّني  ام امري   امىن ين  ام ام ام ام ام ام ٱُّٱٹٱ ه، يف قولبعض القرائن، من حنو )مل، ملّا...(

: قد، سوف، سني التنفيس وغريها، كلها ت سهم يف ضبط الزمن وحتديده حبسب أحوال اقرتاهنا باألفعال ومقامات كما أن القرائن 
 إىل داللتني زمنيتني: الكالم، وهلا أثر بالغ يف توجيه املعاين حنو مقاصد اخلطاب املختلفة؛ حيث تصبح عبارة الفعل مستندة

 داللة صرفية مستقاة من الصيغة املعجمية للفعل )فعل، يفعل(. -1

   داللة حنوية مستقاة من السياق والقرائن املصاحبة.  -6

 ةفداللة الزمن يف قولنا "مل يكتب الطالب حماضراته" قائمة على اشرتاك الداللتني: الصرفية )يكتب( وداللة )مل( النافية، لتقد ما دالل
حيث ُيصل قلب  ؛٧القيامة:  َّجب حب خب  مب  ٱُّٱٹٱ النفي القائم يف املاضي، بالنور إىل داللة )مل( وإىل سياق الرتكيب. وحنو ذلك قوله

                                                           

 . 16، ص 1سيبويه: الكتاب، ج 7
  وما يليها. 91ينور الزجاجي، يف حديثه عن الفعل و أقسامه: اإليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن املبارك، دار النفائس، ص  8
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/ إذا / الورفية الشرطية اليت ختّلص املعىن إىل االستقبال؛ فتصري داللة  عبارِة الفعل كلها إىل للزمن الوارد يف حمصول )برق(، الرتباطه بـ
 املستقبل من الزمن. 

ومعىن هذا التنوع يف الداللة على الزمن يف العربية، وعدم خضوعه إىل صيغ صرفية حمددة، أّن من خصائص العربية زمَنها النحوّي ال 
 طا بأغراض الكالم، وسياقات اخلطاب، وتأليف اجلمل. أكثر ارتبا، وهو الصريفّ 

بل إن من األمساء،  -مثال–ومن ناحية ثانية، ال يرتبط الزمن باألفعال وحدها، كما هو شائع يف قاعدة التمييز بني االسم والفعل 
ويدع الباب مفتوحا: )الضجيج حنو قول أحدهم ملن يدخل عليه املكتب  ما يؤّدي غرض الفعل وُيّدد زمنه،وبعض تأليفات الكالم، 

.  أو قوهلم )زيد التماس إغالق البابو  داللة الزمن احلاضريف اخلارج(، وكأنه يقول بشكل صريح )أغلق الباب من فضلك(، فدّل 
 ضارٌب عمرواً غدا( للداللة أنه يضربه يف يوم غد، حدثا حمقَّقا ال حمالة.  

تلوين التعبري و تنويعه بأشكال تعبريية عدة، ختتلف باختالف السياقات والقرائن  أن للسان العريب قدرًة علىيّتضح، إًذا،     
هو و املصاحبة للعبارات الزمنية، وذلك حمصول فكرة النوم اليت يقوم عليها التعبري ؛ إذ ال يستقيم املعىن إال بالنور إىل انتوام وحداته، 

نصه الشهري: "ليس الغرض بنوم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق، بل أن مبدأ دراسة الزمن يف العربية أيضا. يقول اجلرجاين يف 
 .9تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل"

إن مل تكون من أصول واحدة. وحينها ينبغي مراعاة  ولإلشارة، فإن اللغات ختتلف يف نورهتا إىل الزمن وتعبريها عنه، ال سيما
اخلصوصيات اللغوية إذا ما تناولنا دراسته، دون أن نفرض خصائص لغة على أخرى،  ولكن املقابلة بينهما ممكنة ومتاحة. وقد خيطئ 

ون عليها، إَذا،  بالفقر الزمين. وهنا، ، وقد ُيكمبعض الدارسني إذا حبثوا عن نوائر زمنية يف العربية لكل ما جيدونه يف اللغات األجنبية
نشري إىل ما ذكره الفرنسي فندريس يف كتابه "اللغة" عن فقر العربية يف تعبريها عن الزمن مقارنة باللغة الفرنسية. ومن األمثلة اليت 

ة يف املاضي أو املستقبل، وي ستعان فيها ؛ وهي أزمنة األفعال اليت ي توقع حصوهلا بأحوال مشروطألزمنة املعلقةيفتقدوهنا يف العربية مثال: ا
 بأفعال مساعدة، حنو:

 I told him last week I should travel today:  أسافر اليومسملاضي أنين اأخربت ه األسبوع  -

 : أيتما ي ،العريبالتعبري الزمين  ومن اخلصائص األخرى اليت ميكن رْصد ها يف

 انفتاح النظام الزمني: -أ

ال تنحصر الداللة الزمنية يف صيغة حمددة أو قالب معني، بل ِاهنا داللة مفتوحة على جمموع القرائن املصاحبة يف سياق           
الزمن يف الفعل العريب[ ذو نوام مفتوح يقوم على توزيع قرائين يستمّد ِقيَـــــَمه »]اخلطاب، وهذا انفتاح داخلي؛ يقول بشأنه املندالوي: 

                                                           
، ص 1771عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز، موفم للنشر، سلسلة األنـيس األدبيـة، املؤسسـة الوطنيـة للفنـون املطبعيـة، اجلزائـر  9

29. 
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. ويقوم إىل جانب هذا االنفتاح الداخلي انفتاح آخر خارجي يشمل القرائن غري اللغوية 10...«ة من تأثريات السياق الداخلية النحوي
 من سياق احلال واملقام، واحلالة النفسية للمتكلم، والوروف االجتماعية للخطاب، وغريها. 

ية، اليت جنليز ن اللغات الالتينية، ومنها االة حمدودة، مثلما هو يف عدد مفالزمن يف العربية، ليس صيغيا؛ ُيصر الداللة املقصودة يف بني
 بالعربية، يف املبحث املوايل.  بالتقابل معسنقف على طبيعة تعبريها الزمين 

 ومن أمثلة انفتاح الداللة الزمنية على القرائن الداخلية واخلارجية احمليطة باخلطاب، ما يأيت: 

 ؛ حيث ختلص الصيغة )يرضعن( إىل األمر. ٣٢٢البقرة:  َّجب  حب خبمب   ام ام ام ٱُّٱٹٱٹ -
 املصدر )إحسانا( داللة الفعل املؤكد باملصدر )األمر(.  ؛ حيث يشغل٣٢اإلسراء:  َّىنين  ام ام ام ام ام ام ام ام ٱُّٱٹٱٹ -
 أنا ضارب  زيٍد )حتقيق احلدث(.  -

 أنا ضارٌب زيدا )توّقع حتقيق احلدث(.  -

 تقوهلا ملن يدخل مكتبك و يرتك الباب مفتوحا؛ تْشغل: أغلق الباب "األمر".املكتب مكّيف؛  -

 

 

 

 المعنى النحوي العام في التعبير الزمني:  -ب

ميكن أن نفهم من اخلاصية السابقة أن التعبري الزمين يف العربية يقوم على مبدإ املعىن العام ال معىن الوحدات اجلزئية؛ إذ العربة  
لتحديد املعىن النحوي العام يف عبارة الزمن، وليس بطبيعة الصيغ واألشكال الصرفية املتوفرة يف العبارة. وهذا جيعل بانتوام الوحدات 

 الداللة الزمنية  يف العربية ال تقوم على أشكال ثابتة يف البنية، بقدر ما تقوم على تغريات العالقات الرتكيبية وقرائن اخلطاب. وهذه
يب، يثبتها الشاطيب يف قوله: "للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نوران: أحدمها: من جهة كوهنا خصوصية يف اللسان العر 

ألفاظا وعبارات مطلقة، وهي الداللة األصلية. ثانيهما: من جهة كوهنا ألفاظا وعبارات مقيدة، دالة على معان خادمة، وهي الدالة 
 .11فيها مجيع األلسنة و إليها تنتهي. أما الثانية، فهي اليت خيتص هبا لسان العرب ..."التابعة. فاجلهة األوىل هي اليت تشرتك 

                                                           

عالء عبد اخلالق املندالوي: النحو العريب من املنهج الشكلي إىل النوريات اللسانية، )مقال(، جريدة التآخي )إلكرتونية(، الرابط:  10
http://taakhinews.org/?p=45770  

 .1799، 6ط املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق عبد اهلل دراز، املكتبة التجارية الكربى، دار الفكر العريب،الشاطيب:  11
 .67ص 
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تشرتك  مجيع اللغات إذاً، يف كوهنا تقوم على مبدإ أن اللغة مادة من جهة، ونوام من جهة ثانية، واملادة حفظ الدوال ومدلوالهتا، كما 
دمها حفظ األلفاظ الدالة عند كل أمة و على ما يدل عليه شيء منها: و علم اللسان عند كل أمة ضربان: أح»يف قول الفارايب: 

 .12...«الثاين قوانني تلك األلفاظ 

أمثلة أما اجلهة الثانية اليت متيز العربية وختتص هبا يف نور الشاطيب، فهي اعتمادها على عبارات مقيدة حبسب ما يتوافر يف البنية. وي ورد 
 الفها بني االبتدائي، الطليب و اإلنكاري، باختالف القرائن املصاحبة للجملة اإلخبارية. لذلك، حنو أنواع اخلرب و اخت

يف مطلع القرن  لعله من املفيد التذكري يف هذا املقام بأن لسانيات دي سوسريالتعبير الزمني في العربية صناعُة المتكلم:   -جـ
 العشرين مل ت وِل عناية كبرية للكالم يف مباحثها طيلة النصف األول من القرن العشرين.

نواما اجتماعيا ال دخل للفرد فيه، وال قيمة ملا قد يوهر يف عبارة اخلطاب من ميزات فردية ت عزى  -موضوع اللسانيات–و ظّلت اللغة 
السوسريي انقالبا مع األمريكي نعوم تشومسكي الذي جعل للمتكلم دوره يف حتديد داللة  وكان أْن عرف هذا املبدأ. *إىل املتكلم

 التواصل واملعىن املراد. بل أوضح أن اللغة إبداع من املتكلمني، كلٌّ يف حدود إمكاناته اللغوية والتواصلية.

واقف وأحوال املتكلمني والسامعني أيضا. والواقع أن اللغة إبداع، وتراكيب متجددة، وأساليب متوالدة حبسب احلاالت وامل 
 –ولذلك، فإنه من غري السليم عدُّها قوالب ومعايري حمددة يكتسبها املتكلم ليلجأ إليها كلما اقتضت حاجته إليها، بِل اِنه يكتسب 

كن قد مسعها من قبل، عدد حمدودا من اجلمل النماذج، لينتج عددا ال حمدودا من الصيغ والرتاكيب اليت مل ي -على رأي تشومسكي
 يف حاالت عديدة. 

وميكن التوضيح يف هذا املقام بأن التعبري الزمين يف اللغة العربية اكتفى بإيضاح اجلهات الكربى للزمن دون أن يضبط جزيئاهتا، حرصا 
 على ما ميثله املتكلم من دور يف حتديد الداللة الزمنية. 

ملختلفة، فإنه ال ميكن أيضا اإلحاطة باملقاصد الزمنية يف خطاب ما ملتكلم ما، يف صيغ فكما ال ميكن ضبط قائمة لتصورات املتكلم ا
 حمددة من خالل التأليفات اليت ينشئها، ولعل هذا من أَجل  خصائص الزمن يف العربية.

د، وهو )املتكلم( وحده  ومن خالله، فإن الزمن يف العربية صناعة من املتكلم يف ذاته، وهو الذي يكّيف خطابه حبسب الزمن املرا
الذي يستطيع حتديد الزمن الذي يتطلبه مقام خطابه. وبذلك يكون الزمن يف العربية تابعا للمتكلمني، وصناعة كالمية بامتياز ]الكالم 

اللغة نفسه مضطرا إىل أين جيد املتكلم، أو متعلم  -ية مثالجنليز اال- باملفهوم اللساين احلديث[، خالفا للغات اليت تعتمد زمن الصــيغة

                                                           
 .1772، 1قّدم له وشرحه وبّوبه علي ملحم، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، ط ،الفارايبالفارايب: إحصاء العلوم،  12

 .11ص 
يوسف عزيز،  * ت راَجع يف ذلك مباحث اللغة و الكالم و الفروق بينها يف: ف.دي سوسري: علم اللغة العام، ترمجة الدكتور يوئيل

  وما يليها. 26، ص 1711مراجعة النص العريب: د. مالك يوسف املطليب، بيت املوصل، بغداد، العراق، 
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اإلحاطة باملدونة الزمنية ودقائقها، ومقتضيات كل صيغة، مما يقلل من حووظ املتكلم يف إبداع اللغة، وحرية استخدامها، والتعبري عن 
 مقاصده بدقة.

 الصرفية الدالة على ال تقتصر الداللة على الزمن يف العربية على الفعل وحده ؛ وإمنا تتنوع حبسب البىن الزمن في غير الفعل: -د
داللة فعلية لعملها عمَل أفعاهلا، أو من خالل  -إىل جانب إمسيّـتها  -الزمن من جهة، وحبسب بعض الصيغ املشتقة اليت تؤدي 

ملسترت يف أدوات وقرائن ترتبط باألفعال يف ذاهتا لتجعل الداللة الزمنية أكثر تنّوعا، من حنو: اللواصق الصرفية، الصيغة، الفعل املساعد ا
اإلسناد، ظرف الزمان، ظرف املكان، وأدوات أخرى ليست هلا دالالت مستقلة على الزمن... فـالزمن مقولة مجلية، على تعبري ال ينز.  

 بأن هلا دالالت زمنية.  -من منوور تداويل –هذا، دون أن نغفل العبارات غري الفعلية اليت تَفّسر 

حينما توصف بأنه تعمل  -عند من يضيفه–يل اإلحلاق، اسم الفاعل واسم املفعول واملصدر فمن الصيغ الدالة على الزمن على سب
 عمَل أفعاهلا، فتكون دالة على زمن معنّي. 

وربطوا اسم الفاعل بشروط ليعمل عمل فعله، فيدل بذلك على الزمن؛ منها أن ختل ص داللته إىل احلال أو االستقبال، وأن يكون 
 . وإذا مل ينّون كان خالصا للداللة على زمن املاضي؛ حنو: *في أو استفهاممنّونا، معتمدا على ن

 عاصي والديه يف النار.  -(6) أمسافر أبوك؟   -(1)

( فهي 6فتخلص األوىل إىل زمن االستقبال، و إن اقرتنت بنحو )غدا، بعد غد ...( فعلى سبيل حتديد زمن االستقبال. أما اجلملة )
لكنها ميكن أن تدل على االستقبال أيضا؛ لذا وصف الكوفيون "عاصي" يف هذا املقام، بـ "الفعل الدائم". خالصة للزمن املاضي، و 

وكذلك يقول سيبويه يف بيان الداللة الزمنية السم الفاعل حبسب أحواهلا املختلفة: "... قولك: هذا ضارب زيدا غدا، فمعناه وعمله 
عل يف حني وقوعه غري منقطع كان كذلك. وتقول: هذا ضارب عبد اهلل الساعة، مثل: هذا يضرب زيدا ]غدا[، فإذا حدثت عن ف

 . 13فمعناه وعمله مثل: يضرب عبد اهلل الساعة ... فهذا جرى جمرى الفعل املضارع يف العمل واملعىن منّونا"

صب يف املستقبل، فإذا كان معناه ماضيا مل أما إن دّل على املاضي، وكان منّونا، فعلى قول الفراء: "وأكثر ما ختتار العرب التنوين و الن
 .14يكادوا يقولون إال باإلضافة"

 واألمر نفسه بالنسبة إىل اسم املفعول املأخوذ من املتعدي؛ إذ يدل على احلال واالستقبال منونا، وعلى املاضي مضافا. 

                                                           

* ينور يف هذا الشأن، على سبيل املثال: إميل بديع يعقوب: موسوعة النحو والصرف واإلعراب، دار العلم للماليني، بريوت،لبنان، 
 .92 -92، ص 1712 ،1ط

 . 11، ص 1سيبويه: الكتاب، ج 13
؛ يف حديثه 606، ص6الفراء: معاين القرآن، حتقيق أمحد يوسف جنايت وحممد علي النجار، دار السرور، بريوت، لبنان، دت، ج 14

 . 99والعنكبوت اآلية  119، آل عمران اآلية «كل نفس ذائقة ا ملوت»عن قوله تعاىل: 
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كن جهته ال تتحدد إال بالنور إىل قرائنه؛ أما املصدر، فيدل على الزمن من حيث إنه حدث وحسب. ومن مقتضيات احلدث زمن ه، ول
يقول ابن يعيش: "إن املصدر يدل على زمان، إذ احلدث ال يكون إال يف زمان، ولكن زمانه غري متعني وجوده، وإمنا الزمان من لوازمه 

 .15ا"وليس من مقوماته خبالف الفعل، فصارت داللة املصدر على الزمان التزاما، وليست من اللفظ فال اعتداد هب

ونلفت النور هنا إىل فكرة ألخرى دعا إليها بعض الدارسني وهي الزمن املطلق يف العربية؛ ويشريون  به إىل قسم خمتلف ال يتعلق بأّي 
حيث ال يتعلق الفعالن بزمن حمدد من األزمنة ؛ ٢اإلخالص:  َّ ام ام ام  ام ام ٱُّٱٹٱ قوله من األزمنة الثالثة املعروفة، حنو

 االعتيادية.
 
 المبادالت الزمنية في العربية، أو األساليب الخاّصة:  -هـ

نطلق "املبادالت الزمنية" على العبارات الفعلية اليت ال تؤدي زمنها الصريح املعلوم، وتدل على زمن يتوفر يف صيغة أخرى،   
أو"ظاهرة الالتناظر  *"السياقات اخلاصة" كأن خترج )يفعل( إىل داللة )فعل( مثال، أو )افعل(، وحنوه. وقد مسّاها بعض الدارسني حديثا

. إهنا يف الواقع، خطاب تواصلي عال بامتياز يف العربية، ُيصل حني ينحرف املعىن **بني الزمن الصريف والزمن يف السياق النحوي"
ختلفة هلذه املبادالت النحوي من زمن معلوم إىل زمن يقرتحه املتكلم وعناصر اخلطاب، وقد ال يستطيع الدارس أن يلم باألنساق امل

 فيضبط قواعدها ونوامها، ولكنه ميكنه حصر عدد كاف منها. 

، ومثاله أن تقرتن 16ومن ذلك أن تأيت )يفعل( يف موضع )فَعل(؛ وقد ذكرها سيبويه قائال: "وقد تقع )يفعل( يف موقع )فعلنا(" 
يف املاضي، فيحصل قلب )يفعل( دالليا؛ فتكون بذلك )يفعل( وهي خالصة للحال واالستقبال بـ )مل(؛ وهي بدورها خالصة للنفي 

  دالة على املاضي، وإن كانت صيغتها للحاضر واملستقبل؛ حنو: مل أحضر صالة اجلماعة، مل يسلم األنبياء من أذى أقوامهم، وقوله
، داللة على الزمن املطلق.٤اإلخالص:  َّ  ام ام اممن ىن ين  ٱُّٱٹٱ  

وقد انتبه بعضهم إىل مقاصَد بيانيٍة رفيعة هلذا القلب الزمين، ومنها أن يقصد املتكلم استحضار صورة الفعل يف زمنه مبالغًة يف     
البيان وحرصا على نقل صورته كاملة؛ يقول الصّبان يف احلاشية، "و يقّدر املاضي واقعا يف احلال، أي زمن التكلم الستحضار صورته 

 .17العجيبة"

من مواهر املبادالت الزمنية أن ُيصل العكس؛ حيث تقع  )فَعل( لالستقبال، وكثريا ما ورد ذلك يف القرآن الكرمي، فيحصل قلب و 
م ثْـَقلة  -إىل جانب داللتها على االستقبال–)فعل( اليت هي خالصة للماضي، لتصري خالصة لتصوير املستقبل، وحينها تكون 

                                                           

 9/06ابن يعيش: شرح املفصل،  15
 .99ح لـ: عبد اجمليد جحفة: داللة الزمن يف العربية، ص * املصطل

للعلوم  ** العبارة لـ: احممد املالخ: الزمن يف اللغة العربية؛ بنياته الرتكيبية و الداللية، منشورات االختالف، دار األمان والدار العربية
 . 29، ص6007، 1ناشرون، ط

 .2/61سيبويه: الكتاب،  16
 .677ص 2شرح األمشوين، مطبعة عيسى البايب، القاهرة، مصر، دت،  جالصبان: احلاشية على  17
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القيامة:  َّمخ  اممح   اممج  اممث  هتجت حت خت مت  هبجب حب خب  مب  ٱُّٱٹٱ طابية، والقيم األسلوبية، حنو قولهباللطائف البالغية واملقاصد اخل
وقرينة قلب املاضي هي "إذا" اليت أخلصته لالستقبال، فصارت )فعل( يف زمن )يفعل( اخلالص للمستقبل، ولكن القلب ؛ ١١ – ٧

ليس قلبا مفرغا، على مستوى الزمن وحسب، وهذا ما تفتقده اللغات الصيغية األخرى،  -كما سبق بيانه  -الزمين يف هذه املواضع
ينقل سامعه  -من خالله–ل بالتصوير العجيب، واألسرار البيانية واللطائف البالغية. إن املتكلم الفرنسية واإلجنليزية مثال، بل اِنه مثق

إىل جّو عجيب، يصّور له احلدث كامال وكأنه انتهى وانقضى، لينقله من حال غري احلال، ومن موضع غري املوضع، وجيعله يرى ما مل 
دث يف نفسه ما كان ُيدث لو حصل هذا األ مر واقعا عيانا. يكن يرى، وُي   

هذا السمو البياين، واالنتقال باخلطاب من حال إىل حال، ومن زمن إىل زمن، هو مما ختتّص به العربية يف مدّونتها املعرّبة عن الزمن. 
 ام ام ام ام ام ام ام ٱُّٱٹٱ قوله  ولعل هذا أيضا من حمصول لفظ "مبني" الوارد يف وصف اللسان العريب يف القرآن الكرمي، حنو

 ١٩١. - ١٩٣الشعراء:  َّ امني  ىي  ام امري  امىن ين  ام ام ام  ام
 وخالصة هذه املبادالت الزمنية يف العربية بني )فعل( و)يفعل(:               

 أن تدل )يفعل( على املاضي:  -1

 ُيرص على املعروف.  -رمحه اهلل–حني يتعني معناها للمستقبل وتدل على احلدث يف املاضي؛ حنو قولنا: فالن  -

 حني يتعني معناها للمستقبل، وتدل على االستمرار يف املاضي، حنو قولنا: كنت  أراه كل عصر متجها إىل املسجد.  -

 أن تدل )يفعل( على االستقبال:  -6

 إذا اقتضت االلتزام والوعد: زّوجتك ابنيت على مهر كذا.  -

 إذا كانت دعاء: وفّقك اهلل.  -

، حنو:مل، قد، ملا، لقد، ما، ليس، الم التوكيد املرتبطة بقرائن النفي و اإلثبات يف العربيةالزمنية أكثر ما حتدث هذه املبادالت  -2 
باملضارع، سوف، السني، كان مبعية السني، ما مبعية كان، كان مبعية سوف،... وغريها، ويف كل صيغة فعلية هلذه القرائن، نفيا أو 

 .قباالإثباتا، تتحدد داللة زمنية ما، ماضيا أو است

وخالصة خصائص التعبري الزمين، يف العربية أن النحاة القدماء درسوا "الواهرة الزمنية من خالل معطيات متعددة، ومستويات متداخلة 
منها اجلانب الصريف، واألدوات اليت تعمل يف األفعال، أو اليت ختّصص داللته، كما تناثرت املالحوات عن الزمن يف أبواب خمتلفة منها 

 .18ال والشرط والنواسخ ..."احل

                                                           

  ،وما  619، ص1792للتفصيل ي نور: متام حسان: اللغة العربية، معناها ومبناها، مطبعة اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة
 يليها. 

 وما يليها. 99و: عبد اجمليد جحفة: داللة الزمن يف العربية، ص 
  .11املالخ: الزمن يف اللغة العربية؛ بنياته الرتكيبية والداللية، ص احممد  18
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وألن للعوامل وقرائن اخلطاب دورا  أساسا يف حتديد زمن األفعال يف العربية، يشهد السلوك الفعلي العريب تنّوعات عدة، تتجاذهبا 
بلفظ  الداللة على احلدث من جهة، والداللة على زمنه من جهة ثانية، يقول ابن جين يف هذا الصدد: "حكم األفعال أن تأيت كلها

 .19واحد ألهنا ملعىن واحد، غري أنه ملا كان العرف يف صناعتها أن تفيد أزمنتها، خولف بني مثلها"

 

 ا/ تدريس الزمن في العربية وفق منظور تقابلي مع االنجليزية: رابع

 ؛ النشأة والموضوع/ المنهج التقابلي1/رابعا

جملموع املشكالت النامجة عن تداخل  التطبيقية، وت قّدم إجابات كافية علميا ومنهجيات صّنف اللسانيات التقابلية فرعا من اللسانيات 
اللغات والرتمجة وتعليم اللغات لغري الناطقني هبا. وهو ما جعل املنهج التقابلي يثبت جدواه وجناعته، وصار مصطلح التحليل التقابلي 

Contrastive Analysis  أكثر تداوال من مصطلح اللسانيات التقابليةContrastive linguistics كما  استخدم ،
 .Applied contrastive studiesآخرون مصطلح الدراسات التقابلية التطبيقية 

يرتبط الشبه التحليل  التقابلي برصد اوجه الشبه وأوجه االختالف بني اللغة األوىل واللغاتاألجنبية موضوع التعلم. وال  وخيتصّ 
 واالختالف بسهولة التعلم او صعوبته، بقدر ما مها ظاهرتان لغويتان، أما حالة التعلم فنفسية حبتة. 

ية وقد بدأت  اللسانيات التقابلية مسارها مع هناية النصف األول من القرن املاضي يف "و.م.أ" باملقارنة بني لغتني يف مستوياهتما اللسان
مفادها ان التداخل اللغوي سبٌب يف صعوبات تعلم لغات جديدة، وقد يكون إجيابيا  ،ًدا على فرضية أساسيةألغراض تعليمية، واستنا

ويأيت التحليل التقابلي ليحل املشكالت الناجتة عن تالقي اللغات يف الرتمجة أو تعليم اللغات األجنبية، ويتنبأ بالصعوبات  أو سلبيا.
توثيق: عمر الصديق عبد اهلل: حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم اليت ميكن أن تواجه متعلمي اللغات. "

 .60الدويل للغة العربية للناطقني باللغة األخرى، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، ص

سسني "فريز والدو" الذي أعلن ومن فوائده أنه أسهم يف تصنيف اللغات العاملية يف عائالت متعددة على أسس علمية. ومن رواده املؤ 
مقارنة بوصف مماثل للغة الدارسة األصلية". وقد ظهر  املدروسة أن "أفضل املواد هي تلك املبنية على وصف علمي للغة 1719يف 

"وأهم شيء يف إعداد املواد كتاب "روبرت الدو"، يعتمد فيه هذا املبدأ أساسا للتحليل التقابلي ، يقول:   1799بعد ذلك يف 
التعليمية هو مقارنة اللغة والثقافة األصليتني للدارس باللغة والثقافة األجنبيتني، وذلك من أجل التعرف على العقبات اليت البد من 

 س."تذليلها يف أثناء التدري

. ويقوم على ا عنهالذي يصري فيما بعد  منهجا فرعي ،)نسقيًة كانت أو نفسية(وبعد الستينيات صار ي عىن كثريا مببدإ حتليل األخطاء 
 ثالثة أسس: معرفة اخلطإ، ووصفه، وتفسريه. وأصبح التمييز واضحا بني ثالثة أنواع من التحليل التقابلي:

                                                           

  .221، ص 2، دت، ج6ابن جين: اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة والنشر، ط 19
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 التحليل التقابلي اخلالص: يشمل الدراسات القائمة على مقارنة لغتني او أكثر ورصد مواضع الشبه واالختالف. -1
 ليل ما ينتج عن تعلم لغة أو الرتمجة إليها.حتليل األخطاء: يشمل الدراسات الناجتة عن حت -6
  التحليل الوصفي: يشمل الدراسات الوصفية للغة ما أو عدد من اللغات.  -2

 / الخطاطة الزمنية في العربية2ا/ رابع

سيما اللغة يتحّمس كثري من الدارسني اليوم إىل تناول الزمن يف العربية من منوور شبيه بالزمن يف اللغات األجنبية، ال           
 االجنليزية. وهم بذلك، يف تقديري، يتجاوزون اخلصوصيات اللغوية اليت ينبغي االعتداد هبا يف تدريس اللغات.

)دافيد كوهني( لـَِم ال تقدم على عدد من من الدراسات اليت قدمها مستشرقون يف املوضوع. فقد حاول  وسأقف يف هذا املقام بإجياز
الزمن يف العربية  والالتينية والروسية؟. ووقف حينها على على حقيقة أنّ  دة على النحو الذي تقدمه الفرنسيةالعربية أمناطا زمنية متعد

ات تتجاذبه صيغتان )يفعل( و)فعل(، وال تبدوان حمّددتني بزمن معني، إذ أهنما تتضّمنان جمموع األمناط الزمنية اليت تقدمها اللغ
)كوهني( املقارنة اإلمجالية بني صيغ الفعل يف الفرنسية والالتينية وبني صيغيت الفعل يف العربية بعّدمها صيغتني  فقد اعتمداألخرى. 

أو  أساسيتني، وال ينفي وجود الزمن يف العربية، بل إنه يوّسع مقارناته ليتناول القرائن املصاحبة للصيغتني، من حنو: ارتباطهما بـ )كان(
رآن الكرمي والنصوص الشعرية القدمية، سوف للداللة على املستقبل، قد للداللة على االحتمال مع املضارع وعلى يكون( السيما يف الق

   .20وقوع احلدث مع املاضي ... و غريها

زمنية ولقد سبق بيان  عدد من خصائص الزمن يف العربية، وأن ارتباط الفعل بقرائن مصاحبة يف سياقات اخلطاب جيعله خمتلَف الداللة ال
باستخدام الفعل )تكتب( أو يف اللغات األخرى حبسب كل قرينة. ولذلك، فإنه ميكن التمييز ببساطة بني هذه األمناط املقرتحة 

 )كتبت( مع قرائن، حبسب كل منط، وسنرجئ هذه املقابلة حتديدا إىل املبحث املوايل. 

. )يفعل( يف جمموع اللغات السامية، وال ختتص بزمن معنيوجد صيغة زمنية وحيدة هي  )بول كراوس( ومن ناحية أخرى، يفرتض
. والقى هذا االفرتاض اعرتاضا من الدارسني، ودحضه كوهني بوجود صيغتني يف العربية يفعل )فعل(وتفرعت عنها الحقا 

رة ال تثبت كثريا أمام الواقع أن هذه النوو  21"تستقل كجهات حمضة وال تعرّب بذاهتا عن زمن مموضع بالنور إىل نقطة إحالته".وفعل:
 األمناط الزمنية املختلفة وإمكاناهتا التعبريية يف العربية. 

منطي التعبري الزمين يف العربية )فعل( و)يفعل( ال يدالن على الزمن بقدر ما يدالن على احلدث يف ذاته  أنّ  (1179)وليام وايت/ويرى 
. وال ىل عدد من سياقات استخدامهما  يف العربية إليضاح ذلكويستند إ imperfectأو غري تام  perfectمن حيث إنه تام 

 حناة العربية وبالغيوها.  خيتلف كثريا عما قدمه

                                                           
20 Cohen d. : l aspect verbal, puf, paris, p 183 , 1989  
Ibid, p 176.

21  
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من أساليب العربية أْن تدّل أحيانا على الزمن بغري العبارات الفعلية؛ حيث تكتنف العبارَة االمسية داللٌة على  إىل أنَّ  كما انتبهوا أيضا
ومن الذين تناولوا هذا املبحث )كانطارينو(، بعد أن جتاوز مدّونة حناة  الزمن من خالل قرائن أو سياق خطاب، أو مقام التلّفظ.

 : 22من النثر العريب املعاصر. ومن خالهلا، يرى أن اإلحالة الزمنية ممكنة يف اجلمل االمسية، حنوالعربية القدماء إىل اعتماد نصوص 

 أن تدل اجلملة االمسية على حاضر غري زمين أو زمن مطلق يف:  -أ

 إّن جّو الشتاء صحو.  -1أ 

 ذلك شأن  الشعراء دائما.  -6أ 

 أنت اليوم حبييب.سياقية، يف: أن تدل اجلملة االمسية على حاضر حقيقي مع قرائن  -ب

 أن تدل اجلملة االمسية على املاضي مع قرائن سياقية، يف:  -ج

   مات والدها وهي يف املهد. -1ج

 إنه مسافر بعد أيام. -1دأن تدّل اجلملة االمسية على املستقبل، مع قرائن سياقية، يف:  -د

النحاة العرب القدماء جتنّبوا اخلوض يف مسألة »زمنة لدى حناة العربية: ويقول كانطارينو بشأن غياب مدونة حمددة ودقيقة هلذه األ
صعبة جدا، وهي مسألة القيمة الدقيقة لألزمنة العربية. وقد حتدثوا عن املاضي واملضارع، واملضارع عندهم يشبه االسم ألهنم قاسوا 

 .23«جماري أواخر االسم على جماري أواخر الفعل، وهي وجوه املضارع

ما ميكن مالحوته بشأن أمثلة )كانطارينو( املذكورة آنفا، أهنا تعتمد جرد الوقائع االمسية يف اخلطاب، مما ميكن أن يؤدي  إن أول
( ال إحالة فيها على الزمن، إال إذا كان )كانطارينو( مضطرا الستحضار الرابطة اإلسنادية 1-إحاالت زمنية. مع أن مجلة من حنو )أ

 ا(، أما اجلملة يف صيغتها املذكورة أعاله فهي خالصة لالمسية، تعرب عن ثبوت، وحصول خرب مؤكد.)إن جو الشتاء يكون صحو 

(، إذ تعتمد على إحالة إشارية )ذلك( اليت تبقى غامضة اإلحالة ما مل نعرف سياق 6-وكذلك الشأن بالنسبة إىل اجلملة الثانية )أ
 اخلطاب وطبيعة املشار إليه. 

اليت يتعلق هبا اجلار و اجملرور، و –وهي يف املهد" فال يعّدها )كانطارينو( فعلية اعتمادا على رابطة اإلسناد  ( "...1-أما اجلملة )ج
ولكن، اعتمادا على اجلملة الفعلية اليت سبقتها، فتكون اجلملة  -هي مؤّولة بني الفعل واالسم )كائن أو يكون( حسب سياق اخلطاب

 ال باألصالة.االمسية ذات إحالة زمنية بالتبعية 

                                                           
 . 99احممد املالخ يف: الزمن يف اللغة العربية، ص نعتمد يف هذا املقام تصنيف  22

 . 21-29، نقال عن: عبد اجمليد جحفة يف: داللة الزمن يف العربية  ص  91، ص 1(، ج1791كانطارينو )  23
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ودون أن نواصل الوقوف على باقي النماذج، نسّجل أن هذه النماذج اليت ساقها )كانطارينو( تعتمد على جرد ابتدائي لعدد من  
االستعماالت العربية، واستطاعت أن تقدم بعضا من اجلمل االمسية ذات اإلحاالت الزمنية، لكنها مل توفق يف جمموعها إىل ذلك، ألهنا 

 األمر تتحدد طبيعة إحاالهتا حسب املواقف الكالمية وسياقات اخلطاب و إجنازات القول. يف واقع

 :العربية الخطاطة الزمنية

يف تدريس الزمن لغري الناطقني بالعربية،وإىل أن تكون تلك  ُيتاج الدرس النحوي العريب اليوم إىل خطاطة زمنية شاملة، ال سيما
 اخلطاطة متوفر، يقرتح البحث هذا النموذج:

 

زمنية تتوزع اخلطاطة الزمنية العربية علىمحور الزمن اللمتّد من املاضي إىل املستقبل، مرورا باحلاضر واألمر. وفيما يأيت بيان األقسام  ال
 .لكل من هذه األزمنة األربعة

 .5، 4، 3، 2، 1:الزمنية العربية الخطاطة :1يُنظر الملحق  

 

 / الزمن في اللغة االنجليزية3ا/رابع

يف األصوات والصرف والرتاكيب والداللة. فبعض كثرية   بنيويةوجود اختالفات تشري املقابلة األوىل بني العربية واالجنليزية إىل           
اليت ال  الفعلية العربيةالصرفية بعض الصيغ كذلك و . العني واحلاء واخلاء والغني يف االجنليزية، حنو:األصوات احللقية مثال، ال وجود هلا 

. ومن االختالفات الرتكيبية مثال، اختالف موقع النعت يف اللغتني، بعد املنعوت أو )فاَعَل(املشاركة صيغة  مقابل هلا يف االجنليزية، حنو:
 كل املستويات اللغوية. ولذلك يتوقع مدّرس اللغة العربية للناطقني باالجنليزية عددا من املشكالت قبله. وغري ذلك من االختالفات يف

 اليت تبدأ من هذه املواضع إىل جماالت أخرى، وعليه أن يقدم مادته وخيتار منهجه وفقا لذلك. 

واألسس الدالة على الزمن، والطرائق التعبريية. كما ان يف االجنليزية عن العربيةن يف اخللفية املعرفية،  ول ما ي الحظ اختالف الزمنأو 
؛ التكملة اجلملة يف االجنليزية نوع واحد: فعلية، وترتيبها أن تبدأ بالفاعل مث الفعل مث العناصر األخرى حبسب مقتضيات الرتكيب

باسم يف أحوال معروفة وخمصوصة، . وهي بذلك تقابل اجلملة االمسية يف العربية اليت تبدأ "Dubai is beautiful" والورف،...
 عدا عنصر اإلسناد الذي يكون معنويا يف العربية وفعال ظاهرا يف االجنليزية.

 presentيقابله احلاضر البسيط أو املضارع البسيط  /احلاضر؛  non-pastأو غري ماض   pastوالزمن يف االجنليزية ماض 
simple .أما الزمن املضارع فيحتاج إىل فعل مساعد will  أوshall:أو بصيغ أخرى سياقية، حنو ، I am going to 

college tomorrow ،He is about to writte a poem.وغريها ... 

 :وال ُيتاج الزمن يف االجنليزية إىل قرائن من مثل ما يف العربية "مل، لن، إذا،...." لقلب داللته. ولكنه يعتمد على صيغ معروفة، مثال
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- Cleans, is cleaning, has cleanen, will clean  .كلها تتضمن الداللة على احلاضر دون سياق 
- Wrote,had written, had been written, did you write, …  تتضمن كلها املاضي دون

 احلاضر دون سياق.

 الزمن في اللغة االنجليزية؛ صيغه وأقسامهخالصة التعبير عن 

سنكتفي فيما يأيت بالصيغ األساسية يف الزمن يف االجنليزية، اعتمادا على أقسامها الكربى على اخلطاطة الزمنية : ماض          
: التمام، االستمرار والتكرار، الن الربط بني الزمن وجهته ضروري بالنسبة aspect، مع ربطها جبهة الزمن tensesوحاضر ومستقبل 

كن نغفل احلديث عن املناسبات الزمنية وحاالت استخدام كل صيغة ليمكننا املقابلة، وهي مما يستفاد من إىل الناطني باالجنليزية. ولل
 السياق أيضا، وقد ال ُيتاج إىل قاعدة بالضرورة.

 ، حنو:الزمن احلاضريف الالجنليزية للداللة على  ستخدم صيغ احلاضرت  

  present Simple : the train leaves the station احلاضر البسيط: -
  present continuous: I am speaking now  احلاضر املستمر: -
 present Perfect :you have seen that movie many times  احلاضر التام: -
 present Perfect continuous :I have been teaching at the college :التام املستمراحلاضر  -

since 2013 

 ت ستخدم صيغ املاضي يف الالجنليزية للداللة على زمن املاضي، حنو:و 

 Past Simple: He called me yesterdayاملاضي البسيط:  -
 Past continuous: He was calling yesterday املاضي املستمر: -
 .Past Perfect: He had come the day before املاضي التام: -
  Past Perfect continuous : He had been coming the day before :لتام املستمرااملاضي  -

            

 وت ستخدم صيغ املستقبل يف الالجنليزية للداللة على زمن املستقبل، حنو:

    futur Simple: I will help you later املستقبل البسيط: -
 futur continuous: I will be waiting when your plane arrives املستقبل املستمر: -

tonight  
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 futur Perfect:I will have finished my research paper  by the end of املستقبل التام: -
the week.  

 futur Perfect continuous: I will have been waiting for more :التام املستمراملستقبل  -
than one hour when your plane finally arrives. 

 
 الخطاطة الزمنية االنجليزية

 : الخطاطة الزمنية االنجليزية2يُنظر الملحق  
 
  

 

 

 

 

 

 / نموذج مقترح لتدريس الزمن من منظور تقابلي4ا/رابع

أن ال يتجاوز اخلصائص اللغوية لكل منهما، واخللفية الثقافية ة أخرى يف أّي ناحية من النواحي، بني لغ تقتضي املقابلة 
؛ أي أن زمنها -فيما يتعلق بالزمن–ا لغة الصيغة كوهنتتميز ب أول ما نعتمده قبل املقارنة، بيان  أن اللغة االجنليزية أيضا. ولذلك فإن

الفعل العريب الذي يبدو مفتقرا إىل "هذا يف مقابل  24"ترتبط داللته بالصيغة ارتباطا مبنويا مغلقا"؛ حيث temps modelصيغي 
 .  25«ا تكثر فيه األزمنة النحوية، وتتعّدد بتعّدد جهات زمن الفعل املوكلة إىل القرائن السياقيةغية الصرفية، بينمياألزمنة الص

ا وحقيقة ذلك أن العربية تقدم أمناطا كربى لإلحالة الزمنية، وال تقدم األشكال التعبريية اجلزئية، فترتك بذلك جماال للمتكلمني ليشكلو 
ي الجنليز ياقات احلديث، ويكون بذلك الزمن تابعا للمتكلم، خالفا ملا هو يف نوام الفعل اصيغهم الزمنية حبسب مقتضيات العبارة وس

فيكون بذلك املتكلم تابعا للزمن، مرتبطا بصيغه، وال كل فعل، مما كان سببا يف كثرهتا،   مثال؛ حيث تتحدد الصيغ الزمنية بدقة، حبسب
 ميكنه أن خيرج عن نوامه وأعرافه. 

                                                           

، الرابط: عالء عبد اخلالق املندالوي: النحو العريب من املنهج الشكلي إىل النوريات اللسانية، )مقال(، جريدة التآخي )إلكرتونية( 24
http://taakhinews.org/?p=45770 

 املرجع نفسه. 25



17 
 

لعل العربية يف هذا أكثر  ليونة مع املتكلمني، ولعل ذلك أيضا يرتبط مبيزهتا األساسية: البيان؛ إذ أّن من مقتضيات البيان أن يكون  
املتكلم حرا متاما يف صناعة العبارة، فيلجأ إىل القرائن، ويشكل اجلمل حبسب انتوام معانيها يف النفس. وحينها، يكون على السامع/ 

شف العمليات الذهنية لدى خماطبه من خالل بناء تراكيبه والقرائن املصاحبة لغوية كانت أم غري لغوية، للحصول على الداللة املتلقي ك
 الكاملة ومقاصد اخلطاب.

من فقد قّدمت إمكانات كثرية وطرقا متاحة للمتكلم، ليعرّب عن الز  -وإن مل تقّدم مدونة مضبوطة لصيغ التعبري الزمين -إن العربية  
ة على اللغات الصيغية، حنو باملقدار الذي يقتضيه اخلطاب، استنادا إىل القرائن وطرق الصناعة التعبريية؛ فضال عن أهنا غري حمسوب

 ية وغريها.االجنليز 

املاضي  وميكن أن نرصد بسهولة عددا من نقاط التشابه ونقاط االختالف يف البنية الزمنية يف اللغتني؛ ففي املاضي مثال الحونا صيغ
ث األربعة اليت توفرها االجنليزية وكذلك الشأن يف كل من احلاضر واملستقبل؛ ويف كل منها تتوفر أربعة أمناط على األقل تبنّي طريقة حدو 

  الزمن وِجهته؛ حيث ختتلف بني الزمن البسيط واحلدود التام واملستمر والتام املستمر.

يقوم على أساس الداللة املقتضية زمنا وحدثا، واملنتهية قبل أن يكون  ا ماضيا واحدا عاماربية متلك زمنوأول ما ميكن مالحوته أن الع
 التلفظ هبا.

، أو ُيدث باستمرار، او قبيل اآلن، قبل قليل، اللحوةو لكن املتكلم يف العربية، ال جيد أي عناء وهو مييز بني ماض قريب )انقضى 
عجز متكلم بالعربية عن وصف حدث يف املاضي وصفا وافيا  بطبيعة حصوله  ... ومل ُيصل أنْ  ، (هو حدث تام منقض،... 

 وظروف إجنازه.

ولعل هذا من أوجه تكامل العربية اليت ال ينفصل حنوها عن صرفها، وال داللتها عن صرفها... إِذ املتكلم يستحضر الدالالت الفرعية، 
املعاين، وقيمة حروف املباين، ويقيس زمنه باملقدار الذي يريده مستندا يف وهو بصدد إجناز الداللة الكاملة، وينتبه إىل داللة حروف 

 ذلك إىل ما توفره العربية من وسائل تعبريية متنوعة وقرائن مصاحبة للخطاب. 

 َّ امنب ىب  يب رت  ام امرب  ام ام ام ٱُّٱٹٱٹ ؛ولعل هذا أيضا أكثر ارتباطا "بالبيان" وهو خصوصية اإلنسان عموما 
واللغة أهم وسيلة لتحقيقه، وهو أمر متعّلق باملتكلمني، الذين )ي ِبين ون( عما يف أنفسهم من معان. لذلك، فإن توفري  ، ٤ – ١الرمحن: 

 اللغة متكاملًة أفضل  من توفري ترسانة صرفية وزمنية، يكون فيها املتكلم أحرَص على سالمة الزمن من حرصه على البيان. 
أمثلة الزمن املاضي ليصبح أربعة البطليوسي يف وميكن بسهولة حتديد عدد من أحوال املاضي يف العربية بإضافة قرائن معينة، نح ما ذكره 

 :26أقساٍم بناًء على ما سبق: 
1 –  .)  كامل: حدٌث انقطع متاماً دون أن تكون له عالقٌة حبدٍث آخر، من حنو: )برَِئ املريض 
 منقٍض بعَد حدٍث منقٍض من حنو: )علِت الصَّيحة  بعَد أْن لفَظ املريض  روَحه  (.سابق: حدٌث  – 6

                                                           
 .1710ينور البطليوسي: احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل، بغداد،  26
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ٍ قبل حدٍث آخر منقٍض أيضاً، من حنو : )كْنت  قد كتْبت  الر سالَة ( . – 2  أكمل: حدٌث انقضى يف زمٍن غري م عنيَّ
 كْنت  أكتب  ملَّا دخَل (.) ناقص: حدٌث جرى مبعية حدٍث آخر حنو – 1

 :27وللبطليوسي تقسيم أيضا للحاضر يف العربية حبسب القرائن املصاحبة، جيمعها فيما يلي    
 أن يكون للحال واالستقبال: كأفعال املقاربة حنو: ) كاَد املطر  يهطل  (، فالزمن للمستقبل وإن كان ُيتمل احلال لقرب وقوعه. – 1
و وقوعه خرباً ألفعال الشروع حنو )طفَق املطر  يهطل (، أو بوجود قرائن أن يكون للحال بوجود قرينٍة حنو ) اآلَن أكتب  (، أ – 6

 أخرى كوقوعه حااًل حنو )أقبَل الطالَّب  يتزامحوَن (.
إْن تدرْس تنجْح (، أو يف حال اقرتانه بإحدى )أن يكون للمستقبل وذلك إذا سبقته أداة شرٍط ما عدا األداتني ) مل ، ملَّا ( حنو  – 2

( ، أو سبقته الس ني أو سوَف.  –نوين التوكيد ) يدرَسنَّ  اسب   يدرَسْن (، أو رافقته الم جواب القسم حنو ) َلَعَلى سي ئاِتَك حت 
ا ، ملْ ، ِإْذ ( ، حنو: ) يف أفعاِلَك أشياء  رمبَّ  – 1  ا أكره ًها (، أي: كرهتـ َها .أن يكون للماضي وذلك إذا سبقته ) رمبَّ

 مقترحة لتدريس الزمن العربيبالتقابل، خطاطة زمنية مشتركة 

 : الخطاطة الزمنية المشتركة بالتقابل.3يُنظر الملحق    

 

 ، ميكن تسجيل املالحوات التالية:هذه اخلطاطة املشرتكةوعقب 

نقف فيما يأيت على عدد من املالحوات اليت ترتبط هبذه املقابلة، وحتليل النماذج واألمثلة، واخليارات اليت ينبغي أن تتوفر  -
يف كل لغة. كما تتيح اخلطاطة أيضا رصد بعض األخطاء املتوقعة يف استخدام الزمن يف العربية من املتعلمني"غري الناطقني 

 هبا"، واقرتاح حلول هلا.
ية على حتديد الصيغ األساسية له، وهي خالصة للدرس الصريف. أما العربية فتقّدم مدونة مفهوم الزمن يف االجنليز  يقوم -

أوسع يف الدرس البالغي ملثل هذه األساليب املذكورة: الطلب وغري الطلب، أنواع الطلب، أنواع غري الطلب، اخلرب 
مما تعرفه البالغة العربية، وتقّدمه مقرتنا بأحوال خمتلفة للخطاب،  واإلنشاء، األغراض البالغية لألساليب، ... وغريها

 ومقامات عديدة. هذا ما يقّدم الدرس النحوي العريب غري منفصل عن البالغة، وأغراض الكالم.
ستقراًء ية على أن حتيط بكل األزمنة اليت ُيتاج إليها املتكلم يف األحوال املختلفة، فقدمت هذه املدونة، احترص االجنليز  -

لواقع خطاب حاصل. والواقع أن أحوال اخلطاب متجددة، وأغراض الكالم خمتلفة حبسب شروط التواصل وظروف 
 احلديث وإمكانات املتكلمني.

ية بياَن وجود هذه األزمنة يف العربية، بقدر ما هو الكشف ابل العريب يف كل تصريف يف االجنليز ليس الغرض من إيراد املق -
 منية يف العربية، وإن سكتت عن حتديد األزمنة الدقيقة.عن الطواعية الز 

                                                           
 ي نور: املصدر نفسه. 27
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الزمن صناعة وغرض؛ يف اللغة العربية على األقل، ولذلك فإنه مما يتعلق باملتكلم الذي يعلم مقاصد خطابه، وأغراضه  -
 التواصلية.

 ار.الزمن يف العربية أكثر ارتباطا ألن يكون فعال من أفعال املتكلمني، وأبعد ما يكون عن املعي -
تبقى احلاجة قائمة إىل وجود خطاطة عربية شاملة للتعبري عن الزمن مبختلف تراكيبها، وهو ما يسمح بتدريسه تقابليا مع  -

 اللغات األخرى، لغري الناطقني بالعربية.
 التحليل التقابلي.ميكن االعتداد باألقسام الثالثة الكربى للزمن: املاضي واحلاضر واملستقبل، واعتمادها أزمنة أساسية يف  -
ينبغي العناية خبصوصيات اللغات يف تعبريها عن الزمن، وإدراجها يف خانات خاصة أثناء التحليل التقابلي.. لتكون حمل  -

 تركيز  من املتعلمني، حنو حالة الزمن املطلق يف العربية مثال.
يس الزمن يف العربية: اخلطاطة الزمنية، القرائن من أهم املفاهيم اليت ينبغي أن تكون حمل عناية يف التحليل التقابلي لتدر  -

 الزمنية، السياق، الزمن واجلهة، نفي الزمن وإثباته، ... وغري ذلك.
 سادسا/ خاتمة البحث

 يف هناية هذه الدراسة نسجل مجلة من النتائج، أمهها:

االتصالية، ودحض ما يذهب إليه عدد من دعاة هذه الدراسة حماولة إليضاح اخلصائص البيانية للزمن يف العربية، و قدرته  -
تيسري النحو العريب وبعض املستشرقني، الذين يصفون العربية باالفتقار إىل تنوع أساليب التعبري الزمين مقارنة بالفرنسية 

 واللغات الالتينية األخرى.

 إدراجها يف خانة اللغات الصيغية. اليت ميكن للغة االجنليزيةال يتعلق التعبري الزمين يف العربية بالصيغة، خالفا  -
يتميز التعبري الزمين العريب مبرونة عالية، توفر للمتكلم وسائل لغوية خمتلفة للتعبري عن الدالالت الزمنية بدقة وتباي ن يف  -

 أحوال اخلطاب املختلفة.
 املتاحة للتعبري الزمين. من خالل النتيجة السابقة، خيتلف املتكلم العريب ومتكلم اللغات الصيغية يف هامش احلرية -
أن يبقى تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا مرتبطا باملنوور األحادي، بل عليه أن يكون شامال جملموع ال ينبغي  -

 منوورات اللغات األخرى.
مني متعددي أكثر ما يكون تطبيق التحليل التقابلي ناجحا يف اجملتمعات املتعددة ثقافيا/ لغويا، وأمام عينة من املتعل -

 اللغات. 
 لتدريس اللغة العربية من منوورات تقابلية مردود أفضل وتعّلم أسرع. -
أهم ما يقوم عليه هذا املنوور التقابلي: اعتماد خطاطة زمنية شاملة للغة العربية، ومقابلة اإلحاالت الزمنية يف اللغة العربية  -

 املتعلقة بالزمن وحّلها.بإحاالت الزمن يف اللغات األخرى. مث رصد املشكالت 
ميكن االستعانة يف تدريس الزمن يف اللغة العربية من منوور تقابلي، من مباحث اللسانيات اإلدراكة اليت ت عىن بدراسة  -

قدرة اإلنسان اللغوية وطريقته يف التعبري عن األشياء، مبا يف ذلك الزمن وعالقته باملوضوعات األخرى، وخصائص العربية 
 زمن ومتثالته الذهنية.يف إدراك ال
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ميكن اإلفادة أيضا من البحوث التداولية والنمقصدية، ألهنا وحدها اليت ميكنها وصف الدالالت الزمنية يف العبارات  -
 اللغوية.

لية من أهّم ما ميّيز اللغة عموما أهنا تعرّب باملقوالت النحوية عن املفاهيم والتصّورات الذهنّية، لذلك ينبغي أن ي عىن يف العم -
التعليمية هبذه املفاهيم ورصدها وكشف األنساق اليت حتكمها؛ ينبغي احلرص على تعليم النسق اللغوي ال األمنوذج 

 املعيار.
 

 خامسا/ المصادر والمراجع:
 1791، 2مكتبة االحنلو مصرية، ط من أسرار اللغة،  :إبراهيم أنيس -
 1796العريب، بريوت، ابن جين: اخلصائص،حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب  -
 .د.تاملنريية، القاهرة، ابن يعيش: شرح الفصل، إدارة الطباعة  -
 1712، 1إميل بديع يعقوب: موسوعة النحو والصرف واإلعراب، دار العلم للماليني، بريوت،لبنان، ط -
 .1710البطليوسي: احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل، بغداد،  -
 1792معناها ومبناها، مطبعة اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، متام حسان: اللغة العربية،  -
، مجلة التراث العربي "حبث"  و جاسم، زيدان علي، "نورية علم اللغة التقابلي يف الرتاث العريب"، جاسم، جاسم علي، -

 م6001، السنة احلادية والعشرون، أيلول 11-12العددان 
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