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                        ))))اجلزء الثايناجلزء الثايناجلزء الثايناجلزء الثاين((((    دراسة تقابليةدراسة تقابليةدراسة تقابليةدراسة تقابلية

            
        
        

يعاجل هذا البحث دالالت زمن الفعل املايض الرصفية 
والسـياقية يف اللغتني العربية وإالجنلزيية؛ فهو ميثل دراسة 
تقابلية بني العربية وإالجنلزيية يف اUالالت الزمنية املتنوعة 
للفعل املايض فهيام؛ ٕاذ يبحث يف الزمن الرصيف والسـيايق يف 

  .  العربية وإالجنلزيية
وتسعى هذه اUراسة لٕالفادة من عمل اللغة التقابيل      

هبدف معرفة ٔاوجه التشابه وfختالف فc خيص دالالت 
  .املايض الزمنية يف اللغتني

ن يف وقد خلصت هذه اUراسة ٕاىل ٔان اللغتني تتفقا      
دالs الفعل املايض عىل الزمن، وتنفرد العربية يف اUالs عىل 

، وهو زمن )الزمن الرصيف(الزمن أوال يف الصيغة الرصفية 
حمدد، مث تأيت القرائن لتعّني فيه هذا الزمن ٔاو تغريه ٕاىل غريه 

ٔاما يف إالجنلزيية فال تدّل . بوضوح، فيصبح زمنا سـياقيا
لزمن؛ بل الزمن يف الفعل يأيت من صيغة الفعل الرصفية عىل ا

خالل القرائن ٔاو السـياق ٔاو أاللفاظ اUاs عليه، فهو ٔاشد 
افتقارا ٕاىل السـياق يف حتديد دالs الزمن؛ فعىل الرمغ من 

بشلك ٔاسايس،  /ed-/وجود الصقة رصفية تمتثل يف الحقة 
بسبب اشرتاكها مع الحقة صيغ ٔاخرى، -ٕاال ٔاهنا حتتاج 
ٕاىل  -وغريها /past participle /-edعول �حقة امس املف

السـياق ليحدد ما ٕاذا اكنت الصيغة للاميض ٔام امس املفعول أم 
ويعين ذ§ ٔان السـياق ال يقترص عىل تعديل دالs . غريهام

 .الزمن املايض، وٕامنا يزيل اللبس عهنا عندما تشرتك مع غريها

This research examines the 

morphological and contextual patterns of 

the past tense in Arabic and English 

languages. The research does not only 

serve as a comparative study between 

Arabic and English with regard to the 

various patterns of the past tense, but also 

applies the comparative method to 

conclude the similarities and differences 

between both languages in relation to the 

morphological and contextual forms of 

the past 

The study came up with the facts that 

both languages have the same form of the 

past verb, Arabic expresses the form 

morphologically through definite forms, 

then asserts or modifies it contextually, 

while English expresses the form 

contextually through the context marks or 

context. The context in English is more 

needed than in Arabic for the meaning of 

past tense. Out of the context, the 

morphological suffix /-ed/ is not 

sufficient to denote past tense as it is used 

for past tense and past participle as well. 

Thus, context in English is needed not 

only to modify past tense, but also to 

reveal the ambiguity in it.  
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        : : : : إالجنلزييةإالجنلزييةإالجنلزييةإالجنلزيية    يف يف يف يف  ....2222
بعيدًا عن احلدث  –انقسمت أالزمنة يف إالجنلزيية عىل ٔاساس الوقت يف املقام أالول 

) Action(ٕاىل زمنني عند التحويليني، وثالثة ٔازمنة عند التقليديني، ٕاما مع مراعاة احلدث 
 sٔاو احلا(State)  لوقتÁ يف املقام أالول، والعنايةtime) (التقليديون ف. يف املقام الثاين

الثالثة للزمن البسـيط اليت تُركّز عىل احلدث  (Forms)يتفقون عىل اعتبار أالشاكل 
، مث يراعون ورود لك )املسـتقبل البسـيط –احلارض البسـيط  –املايض البسـيط (ٔازمنة 

ثالث Áٕالضافة ٕاىل Ìة البساطة، ) Ìات/ حاالت(واحد من هذه أالزمنة الثالثة عىل 
، فاملايض يقسم ٕاىل 1ر والتام والتام املسـمتر فتضاف لها تسعة ٔاقساموتمتثل يف املسـمت
، والتام past continuous tense، واملسـمتر past simple tenseاملايض البسـيط 

past perfect tense والتام املسـمتر ،past perfect continuous وكذ§ احلارض ،
احد مهنام ينقسم ٕاىل ٔاربعة ٔاشاكل فلك و . واملسـتقبل مثلهام مثل املايض يف التقسـcت

  .زمنية
وقد ظهرت تصنيفات للصيغ الزمنية هتمت مبعياري الزمن واجلهة، مهنا تصنيف كروم 

Crum2؛ ٕاذ قسمها ٕاىل سـتة ٔاقسام، يه :  
)past (و)present (و)future (و)present perfect (و)past perfect (
  ).future perfect(و

أالقسام الزمنية؛ ٕاذ ٕانه مل يذكر اجلهات الناجتة  ولكن هذا التصنيف ٔامهل بعض
   .من اجàع الزمن وÌة fسـمترار

يف إالجنلزيية يه اليت ٔاّدت ٕاىل تقسـمي ) aspect(ويتضح مما سـبق ٔان اجلهة 
التام واملسـمتر، وتتفرع أالزمنة من خالهلام : الزمن؛ ٕاذ ٕاهنا حتتوى عىل Ìتني زمنيتني، هام

  : هاتني اجلهتني، وذكر ٔاهنام Harold3ّحض هاروU ٕاىل عدة فروع، وقد و
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Ìة إالجناز، وتسـتعمل عندما يكون fهàم مركزا عىل ٕاجناز احلدث، وتتضمن  -
  ).be(لك أالشاكل دون 

Ìة النشاط، وتسـتعمل عندما يكون fهàم مركزا عىل اشـتغال ونشاط الفاعل يف  -    
   ). be- ing(هذه اجلهة بأشاكل  الوقت املشار ٕاليه يف امجل¶، ويعّرب عن

املايض واحلارض : وقد يتسع زمن الفعل املايض يف السـياق ليشمل أالزمنة الثالثة
واملسـتقبل؛ فٕانه ال يدّل Áلرضورة عىل حدوث الفعل يف الزمن املايض؛ بل قد يدل عىل 

  .احلارض ٔاو املسـتقبل، وقد يفرغ من الزمن، ويأيت شامًال لٔالزمنة الثالثة
ٔان صيغة الزمن املايض تشري ـ عىل حنو  Eckersley4ذا يرى ٕايكرسيل وله

ٕاىل لك من وقت احلارض، ووقت املسـتقبل، ٔاي ٕاهنا ال تسـتخدم لٕالشارة ٕاىل متكرر ـ 
اليت تتضمن ) suppositions(وقت حمدد عىل إالطالق، ولكهنا تشري ٕاىل fفرتاضات 

، ويتضح ذ§ من خالل )desirability(ٔاو الرغبة ) non-fulfillment(عدم إالجناز 
  :املثال االٓيت

Suppose I asked you, what you would like for a birthday present. 
  ). هدية لعيد ميالدك ه منافرتض ٔانين سألتك عام حتب(              
املثال اسـتعمل زمن املايض البسـيط، ولكن دالs الزمن فيه غري حمددة  هذاففي 

  . ٕاذ ٕانه قد يكون الزمن حارضا، ٔاو مسـتقبالً  بزمن معّني؛
من هنا يقف الباحث عىل لك قسم من ٔاقسام الفعل املايض الزمنية، مبيناً 

 : 5دالالهتا ا�تلفة، وÌاهتا املتعددة اليت تأيت علهيا ت� الصيغ الزمنية، ويه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    the past simple tensethe past simple tensethe past simple tensethe past simple tenseصيغة املايض البسـيط صيغة املايض البسـيط صيغة املايض البسـيط صيغة املايض البسـيط : : : : وىلوىلوىلوىلاالٔ االٔ االٔ االٔ 

املصدر (، )+ ed/ d) the infinitveتتكّون صيغة املايض البسـيط هذه من  
 +ed/d .( وهذه أالمور الترصيفية ليست قاعدة صارمة؛ ففي أالفعال املنتظمة قد يأيت

 (e)فقط، وذ§ ٕاذا انهتـى الفعل حبرف  (d-)الترصيف للزمن املايض Áٕضافة املورفمي 
مثل  (e)يف اللكامت اليت ال تنهتـي بـ  (ed-)افة ، ورمبا تكون إالضlived = live: مثل

wonted = want ورمبا اكنت إالضافة ،(-ied)  ٕاذا انهتت اللكمة بـ(Y)  مسـبوقة
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ٔاما يف أالفعال غري املنتظمة، فٕانه قد يتغّري شلك اللكمة . (tried = try): بساكن، مثل
ىل الزمن املايض سواء تغّري ، ٔاو تتغّري جزئيًا عن ترصيفها إ (went = go)متاما، كام يف 

، ٔاو تبقى اللكمة bite = bit)/ ( (take = took): شلك بعض احلروف ٔاو حذفها، مثل
، ورمبا ال تتغري كتابة ويكون (cut = cut)دون تغري سواء يف النطق ٔاو الكتابة، كام يف 

  .بتقصري الصوت عند الترصيف ٕاىل زمن املايض (read = read): التغري نطقًا، مثل
يف اUالs عىل الزمن  (simple past)وال ينحرص اسـتخدام املايض البسـيط 

ٔان  Palmerاملايض حفسب؛ بل ٕانه يسـتخدم ل�الs عىل أالزمنة أالخرى، فقد قرر Áملر 
زمن املايض البسـيط ال يسـتخدم يف إالجنلزيية لٕالشارة ٕاىل وقت املايض؛ بل Uيه قدرات 

  .6تعبريية ٔاخرى
ٔان أالصل يف صيغة املايض البسـيط داللهتا عىل احلادثة  Millerوبّني ميلر 

املفردة املكمت¶، ولكهنا قد تدّل عىل العادة املتكررة، وذ§ عندما نسـتخدم تعابري ٔاو 
 : 7ظروف تشري ٕاىل ذ§، مثل

(always), (often), (usually), (never), (when I was child)   
  :اميض البسـيط عىل النحو االٓيتوميكن ٔان نعرض الوظائف اUاللية لل

 Peter arrived at:داللته عىل الزمن املايض، وينسجم مع الظرف املايض، كام يف •
our house yesterday   )ٔالمسÁ الفعل مرصفًا يف زمن )بيرت وصل ٕاىل مزنلنا s؛ فدال

 تشري ٕاىل حدث وقع يف املايض، ويه تنسجم متامًا مع ظرف (arrived)املايض البسـيط 
، وهذه اUالs تعّرب عن حدث مت لكية يف نقطة ما ٔاو يف ٔاثناء فرتة ما yesterday)(الزمان 

  .يف املايض
ٕاىل ٔان زمن املايض البسـيط يأيت يف   Eckereslyومن هنا يشري ٕايكرسيل 

 ,yesterday, last(: املعتاد مع اللكامت ٔاو العبارات اليت يه مبثابة مشريات للوقت مثل
any past year…etc(، ٔاو عندما تكون امجل¶ سؤاًال عن الوقت املايض، مثل :What 

time was it when you arrived?   )؛ ٕاذ ٕان )ماذا اكن الوقت عندما وصلت؟
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مرصفة يف زمن املايض البسـيط للسؤال عن حدث وقع يف  (arrived)و (was)أالفعال 
  .وقت املايض

بارش؛ ٕاذ تتحّول أالفعال املنقوs يف امجل¶ التعبري عن الزمن احلارض يف ال�م غري امل  •
 Palmer عن طريق زمن احلارض البسـيط ٕاىل زمن املايض البسـيط، وهو ما يسميه Áملر

 He said: he went to :، وذ§ مثلsequence of tenses(8( بقانون تتابع أالزمنة 
London every day  )قبل نقلها اكن ٔاصل امجل¶). ذهب ٕاىل لندن لك يوم: هو قال 
  ).ٔا% ٔاذهب ٕاىل لندن لك يوم( I go to London everyday  9ٕاىل �م غري مبارش

ظهر من خالل املثال السابق حتّول الزمن بفعل قانون التتابع الزمين بني فعل  
  .  يف املايض، والفعل املوجود يف امجل¶ اخلربية (Said)القول 

مين ليس حمتيًا؛ فٕاذا ما رغب املتحدث ٔان قانون التتابع الز  palmer ويرى Áملر
ٔان يبّني ٔان امجل¶ اخلربية ما زالت قامئة يف احلارض، ٔاو يه حقيقة فٕانه ميكنه ٔان يلغي قانون 

  .10التتابع الزمين، ويبقى عىل اسـتخدام زمن احلارض البسـيط
هذه النقطة يف القانون ا)ي سامه بقانون Huddleston وقد بّني هادلسـتون

؛ ٕاذ وحض ٔان معلية التحويل تمت يف ٕاطار ا(انسة بني )(back shiftingلفي التحويل اخل
وتتوقف معلية اختيار التحويل عىل ٕاطار املدى . ؤافعال امجل¶ اخلربية) said(فعل القول 

الوقيت للحدث املنقول Áملطابقة مع نقل امجل¶ عىل لسان املتحدث، فلو ٔان احلدث مل تزل 
  .11حلظة التحدث جاز ٔاال حتدث معلية التحويلمصداقيته قامئة حىت 

، وأالحداث غري احملمت¶ Tentativenessإالشارة ٕاىل التوقيت غري الهنايئ  •
Improbability  ¶وأالحداث املسـتحي ،Impossibility ويكون ذ§ يف إالخبار ،

 ًÁٕالشارة ٕاىل ومن ٔامث¶ اسـتخدام املايض يف إالخبار ل. وأالسـئ¶ اليت تؤدى بطريقة ٔاكرث ٔاد
ٔاردت ٔان ٔاسأ§  ( I wonted to ask you something :التوقيت غري الهنايئ، قولنا

مرصفا يف زمن املايض البسـيط، وهو ال يشري ) (wonted؛ حيث جاء الفعل )شيئًا ما
 Could you : ٕاىل وقت حمدد يف املايض، ويسـتخدم يف أالسـئ¶ بطريقة 2ذبة يف مثل

pass me the salt .12 )م من )كن تناولين امللحمم�سـتعامل خترج الf ؛ ٕاذ ٕان طريقة
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  .السؤال ٕاىل العرض، فيبدو الطالب 2ذÁً يف طلبه
ومن اسـتعامالت املايض للتعبري عن االٓمال مسـتحي¶ الوقوع ٔاو اليت مل تقع، وهو 

 I: اومن ٔامثلته قولن. يف هذا ا(ال ينرصف يف اUالs ٕاىل وقت املسـتقبل ا)ي لن يتحقق
wish I knew )(؛ فالفعل )ٔامتىن لو عرفتknew ( ،جاء بصيغة زمن املايض البسـيط

لكن انرصف Áٔالمنية ٕاىل شـبه املسـتحيل يف املسـتقبل، وعُّرب عنه بشلك صيغة املايض 
  .البسـيط

 unreal)كذ§ يسـتخدم زمن املايض البسـيط يف الرشط غري احلقيقي 
conditions) فرتاض غري للتعبري عن افرتاض يف امجلf الرشطية ويشار ٕاىل ٔان هذا ¶

لو ( If I were you, I should accept his offer : حممتل الوقوع، ومن ٔامث¶ ذ§
  )كنت  ماكنك، لقبلت عرضه

التعبري عن ٔاحداث متتالية يف الزمن املايض، ؤاكرث ما يكون هذا يف النصوص الرسدية  •
 . 13ٔاو حاك7ت القص

ٔان أالصل اسـتخدام صيغة املايض البسـيط يف  Jacksonوقد ذكر جاكسون 
النصوص الروائية لنقل أالحداث واحلوادث اليت تعرض بوصفها سلس¶ من النقاط 

: 14الزمنية، واكنت صيغة املايض املسـمتر تسـتخدم غالبا يف احلاك7ت لوصف املشهد، حنو
the full moon was just rising over the rocks, then he laid his hand 

on hers.  )اكن البدر يطلع فوق الصخور، مث وضع يده علهيا.(  

 The two: ، مثل Past habit15اUالs عىل عادة اكنت حتصل يف الزمن املايض  •
brothers always lived together  )عاش أالخوان مع بعضهام دامئا.( 

    
        صيغة املايض املسـمترصيغة املايض املسـمترصيغة املايض املسـمترصيغة املايض املسـمتر: : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية

، وتمتثّل )Was/ Were + v. + ing: (16تتكّون صيغة املايض املسـمتر من
 state)(، ٔاو احلاs (action)الوظيفة الرئيسة اUاللية للمسـمتر يف إالشارة ٕاىل ٔان احلدث 
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ٔاي ٕاهنا تقع خالل حدوث . 17منظور ٕاليه يف نقطة ٔاو فرتة وقتية تتوسط بني بداية وهناية
sمثال ذ§ قولنا 18هذا احلدث ٔاو احلا ، :  

They were having lunch when John arrived  ) اكنوا يتناولون
  ).العشاء عندما وصل جون

ففي هذا املثال يتضح ٔان حدث العشاء اكن مسـمترًا يف وقت وصول جون، 
فامجل¶ ال تركّز عىل لك حدث العشاء، ولكن تركّز عىل فرتة زمنية حمددة، ويه عندما 

  .وصل جون
يتوجه ٕاىل متام احلدث، وٕامنا ٕاىل ومن ذ§ يظهر ٔان مفهوم fسـمترار للحدث ال 

  .اسـمتراره وبقائه حني وقوع حدث آخر
  : 19ويرد زمن املايض املسـمتر يف السـياق للوظائف اUاللية االٓتية

التعبري عن حدث حصل يف املايض، واسـمتر فرتة زمنية، ووقع خال; حدث آخر  •
 :واكمتل يف ٔاثنائه، ومن ٔامث¶ ذ§

•  I was buying a hat when I first met my wife  ) كنت اشرتى قبعة
؛ حفدث املقاب¶ مت يف ٔاثناء رشاء القبعة، و� احلدثني )عندما قابلت زوجيت ٔالول مرة

اك% مسـمترين فرتة يف املايض؛ ٕاذ ٕاننا ال نُعىن ببداية ٔاو هناية حدث رشاء ) املقاب¶ والرشاء(
  .يف ٕاطار حدث رشاء القبعة القبعة؛ ولكن Áللقاء اللحظي ا)ي بدا واحضًا، واكمتل

ٔان وقوع زمن املايض البسـيط يف ٕاطار حاf sسـمترار جتعل  Allenويرى ٔالني 
  . 20ٔاحداث الزمن البسـيط ٔاكرث دقة ووضوحاً 

اUالs عىل حدث اكن مسـمترًا يف احلدوث خالل زمن معّني يف املايض وتَْربُز الظروف  •
 It was raining all night:ذ§الوقتية املدى الوقيت يف الغالب، ومن ٔامث¶ 

yesterday.  )اكنت ممطرة ٔامس طوال الليل.(  

نقل ال�م غري املبارش ٕاذا ما اكن احلدث املنقول يف حاs احلارض املسـمتر، لكنه يف  •
ال�م غري املبارش سـيكون ماضيًا Áلنسـبة لوقت حدييث عنه، وذ§ جمانسة للفعل 



 السادس عرش  العدد                                                        جم¶ لكية االٓداب و اللغات

 

 2014ديسمرب                                       64                                        لكية االٓداب و اللغات

)(said ه وفقًا لقانون تتابع أالزمنة ينقل احلارض املسـمتر ٕاىل يف زمن املايض البسـيط، فٕان
Ìة من Ìات زمن املايض، ويه املايض املسـمتر؛ ٔالن نقل احلديث سـيكون ٔاكرث ٔامانة 

مثال ذ§ لو ٔارد% نقل امجل¶ اخلربية االٓتية من زمن احلارض . ودقة للجم¶ اليت رويت
ٕاىل ) يعمل طوال يوم السبت هو( He is working all day on Saturday :املسـمتر

  He said: that he was working all day on Saturday : زمن املايض املسـمتر
  )هو ٔاخربين ٔانه ظل يعمل طوال يوم السبت(

 (If)بعد  Conditional Sentencesالتعبري عن احلدث ٔاو احلاs مع امجلل الرشطية  •
ويه تقع يف ٕاطار أالماين . 21اهلامؤامث) (I wishبعد  Suppositionsومع fفرتاضات 

 If your :اليت مل تتحقق سواء يف الرشط غري احلقيقي ٔاو مع أالمنية، ومثال ذ§
foreign visitors were staying longer they would soon perfect their 

English.  )؛ فالرشط يف هذه )لو مكث زوارك أالجانب مدة ٔاطول ٔالتقنوا إالجنلزيية
يو@ بأمنية اسـمترار احلدث يف املايض وهو ما مل يتحقق، وما اكن ميكن ٔان يرتتب امجل¶ 

وبذ§ تتضح دالs املايض . عليه يف املسـتقبل الواقع يف ٕاطار املايض مل يتحقق كذ§
  .املسـمتر عىل املسـتقبل غري املتحقق الوقوع

ط وÌة ٕاىل نقطة 2مة فارقة بني زمن املايض البسـيEckersley يشري ٕايكرسيل
املسـمتر يف طريقة بياهنام للحدث ٔاو ما يرتاكنه من انطباع عنه، تتضح من خالل ٕاجابة 

هل مسعت عن ( ?Did you hear about Henry's new job :السؤال التايل
اليت ميكن ٔان تمت إالجابة عنه Áختيار ٔاحد الزمنيني ٔاما املايض ) وظيفة هرني اجلديدة؟

نعم، ( Yes, my wife was telling me about it this morning: املسـمتر، مثل
 ,Yes: ، ٔاو Áختيار زمن املايض البسـيط، مثل)زوجيت اكنت ختربين عهنا هذا الصباح

my wife told me about it this morning  ) نعم، زوجيت ٔاخربتين عهنا هذا
  ).الصباح



  صاحل عياد محيد احلجوري/ د                                دالالت زمن الفعل املايض بني العربية وإالجنلزيية
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تو@ بأنه مسع والفارق بني اسـتخدام الزمنني ٔان اختيار حاs املايض املسـمتر 
بعض اخلرب وما زال يف حاجة ٕاىل سامع املزيد عنه، ٔاما اختيار زمن املايض البسـيط فٕانه 

  .22يدّل عىل ٔانه ليس يف حاجة ٕاىل مزيد
بني صيغة املايض املسـمتر وصيغة املايض البسـيط،  Hornbyوقد فّرق هورنيب 

سـمترار النشاط، عىل حني فرٔاى ٔان fهàم الرئيس يف صيغة املايض املسـمتر ينصب عىل ا

 . 23تركّز صيغة املايض البسـيط عىل اكàل النشاط
وهبذا يتضح لنا تداخل زمن املايض املسـمتر مع زمن املايض البسـيط، ؤان اختيار 

  .ٔاي من الزمنني يشلك صعوبة يف التفريق بني أالزمنة املتعددة
  past perfectpast perfectpast perfectpast perfect املايض التام املايض التام املايض التام املايض التام : : : : الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة

 Aspect of fact) مظهر احلقيقة(مظهر الàم مصطلح  عىل  Allen يطلق ٔالني
ٕاذ ٕان fهàم ال ينصب عىل احلدث من خالل هذا املظهر؛ بل ينصب عىل fهàم 

  .Á24حلقيقة التامة، وعالقهتا مبظهر الوقت العام املعطى
املايض التام واملايض البسـيط للتعبري عن حدثني متتابعني  اوتسـتعمل صيغت

بل االٓخر بقليل، ويعّرب عن احلدث أالسـبق بصيغة املايض التام، وعن حصل ٔاحدهام ق 
 When we arrived at the: 25احلدث الالحق بصيغة املايض البسـيط، حنو
stadium, the match already started. ) عندما وصلنا امللعب، اكنت املباراة قد

  ) had + past participle 26(: ويتكّون املايض التام من). بدٔات قبل قليل
عزو اجلهة ٕاىل الزمن اخلاص يف  (had)ويتضح من ذ§ ٔان دور الفعل املساعد 

  ) امس املفعول(املايض، عىل حني يقوم الترصيف الثالث للفعل الرئييس 
 past participle براز احلدث ا)ي هو هدف هذه اجلهةÁٕ . وتُعّرب الصيغة الفعلية يف

 املايض قبل حصول حدث آخر ٔاو قبل الوصول ٕاىل هذه اجلهة عن انهتاء حدث معّني يف
  .، وال تزال اHٓر هذا احلدث ملموسة يف ذ§ الوقت27نقطة زمنية معينة

 Sam :ومن ٔامث¶ انهتاء حدث معّني يف املايض قبل حصول حدث آخر، قولنا
had left before we got there )وقد جاءت هذه ). غادر سام قبل ٔان نصل هناك
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  : حية هاملت لتعرب عن ٔاسـبقية حدث قبل فرتة زمنية حمددة، حنوالصيغة يف مرس 
Last night of all, when yond same that's westward from the pole 
had made his course to illume that part of heaven where now it 
burns, Marcellus and myself, bell then beating one28. 

ي¶ املاضية فقط، عندما عََربَ هذا النجم ذاته، الاكئن غرب القطب دربه الل : (وترمجة النص
ليضئ هذه الرقعة من السامء حيث يسطع االٓن، كنا ٔا% ومارسـيلوس، عندما دق اجلرس 

  ).معلنًا الساعة الواحدة
) (had madeوهبذا يظهر ٔان الصيغة الفعلية املعّربة عن زمن املايض التام 

  .29الساعةسـبقت يف احلدوث دقات 
وٕاذا اكن اسـتعامل املايض التام للتعبري عن حدث اسـمتر يف احلدوث حىت وقت 

وحاpast perfect ( s(حمدد يف املايض؛ فٕانه حيدث تداخل بني حاs املايض التام 
؛ ٕاذ ٕان احلارض التام يسـتخدم عندما تكون احلاpresent perfect( s(احلارض التام 

 االٓن، ٔاي ٕانه يشري ٕاىل حصول احلدث يف املايض النامجة عن احلدث ما زالت ٕاىل
واسـمتراره ٕاىل احلارض، ٔاما املايض التام فيسـتخدم لٕالشارة ٕاىل حصول احلدث يف املايض 
واسـمتراره ٕاىل نقطة ٔاخرى يف الزمن املايض؛ ولهذا ميكن ٔان يسـتخدم املايض التام بدًال من 

ففي مثل الرتكيب التايل يف حاs احلارض احلارض التام يف ٔاي تركيب يدّل عىل تتابع الوقت، 
   : 30التام

I have lost my pen, I am unable to do my exercises.  
  ) لقد فقدت قلمي؛ فال ٔاقدر عىل معل التدريبات(                           

  :ميكن ٔان ينقل ٕاىل حاs املايض التام فنقول
I had lost my pen, so I was unable to do my exercises.  

  ) فقدت قلمي؛ فمل اسـتطع معل التدريبات(
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ٔان صيغة احلارض التام من اسـتخداماهتا اUالs عىل متام  Millerوقد بّني ميلر 
، )experience(احلدث يف وقت غري حمدد من الزمن املايض، ٔاي ٕان احلدث ميثّل جتربة 

  :31ومثّل لهذا fسـتخدام مبا ييل

 -          ?Have you ever visited London  هل زرَت لندن قط؟      -

                    .Yes, I have been there –.           نعم، لقد زرهتا -
وهبذا يتضح ٔان السؤال عن حدث الز7رة اكن يف زمن غري حمدد من املايض، 

  .واكنت إالجابة ٔايضا غري حمددة الزمن ٕاال ٔاهنا حصلت يف الزمن املايض
ٕاىل ٔان صيغة احلارض التام هتمت بعالقة احلاالت  Jacksonون وذهب جاكس

واحلوادث وأالحداث اليت حتصل يف الزمن املايض ولها عالقة Áلزمن احلارض، فٕان مل يكن 
لها عالقة Áحلارض وحصلت يف نقطة زمنية يف املايض؛ فٕاننا نسـتخدم صيغة املايض 

  .  32البسـيط لنقلها
م رمس عالقة زمنية بني املايض واحلارض، وٕامنا بني وهبذا ال يكون يف ذهن املتلك

  : 33نقطة زمنية معينة يف املايض ؤاخرى تلهيا، ويتضح ذ§ من خالل الشلك التايل

  
ووفقًا لقاعدة التتابع الزمين، فٕان احلارض التام حيّول ٕاىل ماض Mم يف ال�م غري 

  : التاماملبارش، مفثًال عند نقل امجل¶ االٓتية من حاs احلارض 
I have written her a letter  

                                              ) ًÁقد كتبت لها خطا(  
  :ستتحول يف ال�م غري املبارش ٕاىل

                He said that he had written her a latter  
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                         ) ًÁَذَكَر ٔانه قد كتب لها خطا (  
رتكيب يربط بني حالتني أالوىل حاs املايض التام Áلنسـبة لنقل احلدث عن وال

طريق الشخص الثالث وجمانسة أالزمنة، والثاين ما حدث من حتويل خلفي للحاs يف زمن 
  .34غري الزمن ا)ي ٔامامنا وهو احلارض يف مظهره التام

نفي احلدث،  وقد يسـتخدم املايض التام للرشط يف املايض، ٔاو لالفرتاض متضمناً 
  :مثل قولنا

If I had known that you wanted the book, I would have sent it  
  ).لو كنت ٔاعمل ٔانك تريد الكتاب ٔالرسلته ٕاليك(

  .وهذا يعين ٔان العمل قد انتفى يف املايض، ؤان إالرسال مل يمت
وقد سـبقت إالشارة ٕاىل ٔان زمن املايض البسـيط يسـتخدم للرشط احلقيقي، 

Uور ذاته يقوم به مظهر املايض التام مع فارق الرتكزي عىل احلدث هنا، فٕاذا كنا خنتار وا
Ìة املايض التام للتعبري عن الرشط ٔاو fفرتاض ا)ي يتضمن النفي، فٕان أالمر ميكن ٔان 
يصاغ Áلعكس، وهو ٔان حاs املايض التام يف الرشط ٔاو العرض تدّل عىل عدم وقوع 

احلاs ال تقترص عىل الرشط ٔاو العرض؛ بل تنسجم مع لك تركيب  احلدث؛ )ا فٕان هذه
. 35يو@ بذ§ سواء عن طريق قرائن احلال مثل الرشط ٔاو قرائن املقال يف السـياق

  :36وتàىش أدوات الربط اUاs عىل الوقت يف املعىن مع حاs املايض التام، ومهنا
As soon as مبجرد ٔان  Once  ذات مرة  
After بعد  Before قبل  
When  عندما  until  حىت  

  :ومن ٔامث¶ ذ§ قولنا
He came round our house before I had finished my breakfast  

  )زارين يف مزنلنا قبل ٔان انهتـي من وجبة إالفطار(
بدٔا قبل الوصول واسـمتر خال;، لكن تعاقب ٔاحداث ) إالفطار(وهبذا يتضح ٔان 

  .37ومن هنا عّرب حباs املايض التام للحدث. إالخبار Áمجل¶املايض تو@ ٔانه انهتـى وقت 
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خنلص مما سـبق ٕاىل ٔان هناك تداخًال بني زمن املايض التام واحلارض التام وكذ§ 
  .بني زمن املايض التام واملايض البسـيط يف التعبري عن الرشط

  
        املايض التام املسـمتر املايض التام املسـمتر املايض التام املسـمتر املايض التام املسـمتر : : : : الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة

عىل Ìة احلدث ٔاوًال يف حاs اسـمتراره فرتة  -بصفة عامة  -تركّز Ìة التام املسـمتر
  : ويتكّون املايض التام املسـمتر من. معطاة مع متام احلدث

                            Had + been + v.+ing)  (  
ويسـتعمل للتعبري عن حدث اكن مسـمترًا يف املايض مدة طوي¶ قبل وقوع حدث 

  :آخر مثل قولنا
I had been studying for two hours before my friend came 

  )لقد كنت ٔادرس ملدة ساعتني قبل ٔان يأيت صديقي(
فاملتلكم هنا يوحض ٔانه درس ساعتني قبل جميء صديقه، وحدث اUراسة اسـمتر 

  .38يف الزمن املايض ملدة ٔاطول من حدث ا(يء ا)ي حصل يف املايض ٔايضاً 
سـمتر عىل ٔاساس قانون التحويل وقد حيل املايض التام املسـمتر حمل احلارض امل 

  .39اخللفي يف ال�م غري املبارش (انسة أالفعال ٔاو للتتابع الزمين
وخالصة القول يف هذا ٔان أالزمنة يف اللغة إالجنلزيية زمنان عىل رٔاي التحويليني، 

 the(، وزمن احلارض البسـيط )the past simple tense(زمن املايض البسـيط : هام
present simple tense( وعن طريقهام تعّرب اللغة عن لك أالوقات من خالل السـياق ،

  ).aspects(ا)ي تتحدد ; Ìات مسـتق¶ 
زمن : ٔاما التقسـمي التقليدي فريى أن هناك ثالثة ٔازمنة رصفية يف إالجنلزيية، يه

 the future(املايض البسـيط، وزمن احلارض البسـيط، وزمن املسـتقبل البسـيط 
simple tense(، املسـمتر : ولك صيغة من هذه الصيغ تتفرع ٕاىل ثالثة أزمنة سـياقية، يه

)continuous( والتام ،)perfect( والتام املسـمتر ،)perfect continuous .(
فللاميض ثالث صيغ سـياقية Áٕالضافة ٕاىل الصيغة الرصفية، وكذ§ احلارض واملسـتقبل؛ 
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عرشة صيغة، مهنا ثالث رئيسة وتسع وبذ§ يصبح عدد صيغ الزمن يف إالجنلزيية اثنيت 
  .  متفرعة عهنا ويه أالزمنة السـياقية

يتضح ٔان للسـياق والقرائن املصاحبة دورا كبريا يف تغيري الزمن وحتديد Ìته؛ مفن 
خالهلام يدّل املايض عىل احلارض ٔاو املسـتقبل، ٔاو يشمل أالزمنة بصفة عامة دون حتديد 

  .  زمن بعينه
عن زمنني، ميكن  -من خالل السـياق –صيغة الواحدة لتعّرب وقد تتداخل ٔازمنة ال 

اسـتعامل ٔاحدهام ماكن االٓخر، وذ§ يف مثل اسـتعامل املايض البسـيط بدال من املايض 
كام حيدث تداخل بني زمن الصيغة مع زمن صيغة ٔاخرى، كتداخل زمن املايض . املسـمتر

 التام املسـمتر مع زمن احلارض البسـيط مع احلارض التام يف بعض اسـتعامالته، وزمن املايض
  . التام املسـمتر

ولهذا نؤكد عىل دور السـياق وقرائن املقال واملقام ٔاو احلال يف حتديد وÌة الزمن 
وبه يتضح ٔان دالs الزمن يف إالجنلزيية مرجعها . الوقتية؛ بل اختيار اجلهة اليت تصلح للتعبري

  .س صيغة الفعل املفردة ٔاو ا(ردةا)ي وردت فيه، ولي) الرتكيب(أالول هو السـياق 
كام ٔان لٔالفعال املساعدة دورا 2ام يف تركيب احلاالت الفرعية لٔالزمنة، فتكّون 

 Sم، ؤان للزمن دورا واحضا يف التفرقة بني  اً غصيàات للحدث اكالسـمترار والÌ زمنية ٔاو
  .ٔانواع الرشط  ا�تلفة احلقيقي مهنا وغري احلقيقي

ويون ٕاىل ٔان كثريا من معلمي اللغة إالجنلزيية يرون ٔان النظام ولهذا ٔاشار اللغ
، ومن 40الزمين لٕالجنلزيية حباجة ٕاىل Ìد ووقت كبري عند تدريسه للطلبة أالجانب

  :الصعوÁت املتعلقة Áلزمن املايض، ما يأيت
 past(ٕاىل أالفعال إالجنلزيية دامئا عند صياغة الترصيف الثاين ) ed-(ال تضاف الالحقة  -أ 

verb(؛ ٕاذ ٕان هناك ٔاشاكًال متنوعة ٔاخرى لصيغة املايض، تمتثل يف :  

 sent, lent, bent: حنو) f)tنهتاء بـ  -

 ran, sank, sang: التغري الصويت للحراكت، حنو -
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 cost, cut, put: عدم حدوث ٔاي تغيري يف صيغة الترصيف أالول، حنو -

  bought, slept:، حنو)t-(التغري الصويت للحراكت وٕاضافة الالحقة  -

  .goمن الترصيف أالول   went:الشلك إالبدايل، حنو -
اليت تلحق Áٔالفعال املنتظمة ٔايضا بعض املش�ت، تمتثل يف ) ed-(تسبب الالحقة  -ب

حدوث تغيريات عىل هذه الالحقة حبسب هنا7ت الفعل، وقد سـبقت إالشارة )§ عند 
  . احلديث صيغة املايض البسـيط

  
        ::::التشابه وfختالف Uالالت زمن الفعل املايض يف العربية وإالجنلزييةالتشابه وfختالف Uالالت زمن الفعل املايض يف العربية وإالجنلزييةالتشابه وfختالف Uالالت زمن الفعل املايض يف العربية وإالجنلزييةالتشابه وfختالف Uالالت زمن الفعل املايض يف العربية وإالجنلزييةأوجه أوجه أوجه أوجه : : : : HHHHلثالثالثالثا

من خالل ما سـبق دراسـته ظهرت عدة نقاط تشابه واختالف بني العربية 
  :وإالجنلزيية يف دالالت الزمن للفعل املايض، تمتثل فc يأيت

        ههههــــــــــــــــــــأوجه التشابأوجه التشابأوجه التشابأوجه التشاب ....1111

املايض البسـيط، واملايض : تتفق العربية وإالجنلزيية يف بعض اجلهات الزمنية مثل •
  . املسـمتر

يف إالجنلزيية ) past simple(يف العربية وصيغة املايض البسـيط ) فَعلَ (صيغة  •
، فهام )املطلق(لكتاهام تعربان يف أالصل عن الزمن املايض البسـيط غري احملدد 

تشرتاكن يف التعبري عن ٔاحداث منتظمة احلدوث، اكلعادات إالنسانية، والوقائع 
نية، واالتفاق يف هذه الوظائف يفيد معلية التعمل، خصوصا يف جمال التعبري الكو 

الشفوي ٔاو الكتايب، فعندما يُوجه املتعمل ٕاىل اسـتعامل هذين الفعلني للتعبري عن 
خرباته املاضية ٔاو احلارضة يكون Áسـتطاعته أن يبين نصا سلc مسـتعينا ببساطة 

رائن اللفظية واملعنوية قد ترصف هذه ولكن الق. 41الشلك الفعيل ووضوح وظيفته
 .  ٕاخل...الصيغة ٕاىل املايض البعيد ٔاو القريب ٔاو املسـمتر

تسـتخدم صيغة املايض البسـيط يف العربية وإالجنلزيية يف ٔاكرث أالحوال لنقل أالحداث  •
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املتعاقبة، وٕان اختلفت إالجنلزيية يف بعض أالساليب الروائية يف اسـتخدام صيغة 
 . لنقل مثل ت� أالحداث املايض املسـمتر

يف العربية مع صيغة املايض التام يف ) قد فعل(تتفق صيغة املايض القريب من احلارض •
يف التعبري عن ٔاحداث وقعت يف املايض ) had+ past participle( إالجنلزيية 

 .  القريب ا)ي ال تزال اHٓره ملموسة يف الزمن احلارض

 :بعض ظروف الزمان يف إالجنلزيية، مثليف العربية مع ) قد(يتفق املورفمي  •
)just (و)recently (و)lately ( عىل قرب وقوع احلدث من الزمن sالUيف ا

  .42احلارض

 يف العربية صيغة املايض التام) فعل+ قد+ اكن(تقابل صيغة املايض البعيد  •
 )had+ past participle  (يض يف إالجنلزيية، فهام ال ختتلفان كثريا عن معىن املا

) past perfect( القريب من احلارض، وحتديدا يف إالجنلزيية نسـتعمل املايض التام 
، غري ٔان هاتني الصيغتني تتفقان يف اسـتعامهلام ٕالبراز )القريب والبعيد(ل� الزمنني 

نقطة ما يف املايض دون اهàم بصلهتا Áحلارض، وكذ§ يف إالشارة ٕاىل ٔان احلوادث 
  .43املتلكم قد وقعت قبل حوادث ماضية ٔاخرى املاضية اليت يرسدها

املعّرب عنه بصيغة املايض املتجدد ٔاو املسـمتر يف العربية مع ) يفعل+ اكن(يتفق الرتكيب  •
املعّرب عنه بصيغة املايض التام املسـمتر يف )  Had + been + v.+ing(الرتكيب 

لزمن املايض، ؤانه إالجنلزيية، ف�هام يسـتعمالن ل�الs عىل ٔان احلدث قد مت يف ا
 . َحَدَث بصورة متكررة، وقد اسـمتر هذا احلدث فرتة زمنية

تعّرب لكتا اللغتني العربية وإالجنلزيية عن الزمن املايض املتصل Áحلارض، وتسـتخدم  •
) منذ(ا)ي يتساوى مع لكميت ) since(لكامت تدّل عىل هذا الزمن، اكلظرف 

وتدّل ). طي¶(ٔاو ) طوال(ف الزمان ا)ي يتساوى مع ظر ) for(، والظرف )مذ(و
عىل النقطة الزمنية اليت بدٔا فهيا احلدث، وتدّل ) مذ(و) منذ(و) since(اللكامت 
 . 44عىل الفرتة اليت اسـتغرقها احلدث) طي¶(ٔاو ) طوال(و) for(اللكامت 
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2222.... f أوجهf أوجهf أوجهf ختالفختالفختالفختالفأوجه::::        

، )فعل(ردة ٔان الفعل املايض يف العربية يدّل عىل الزمن ٔاوال يف الصيغة الرصفية ا( •
لتعّني فيه هذا الزمن ٔاو تغريه  -املقالية ٔاو احلالية –وهو زمن حمدد، مث تأيت القرائن 

ٕاىل غريه بوضوح يفهم من السـياق، وهو ما يعّرب عنه Áلزمن السـيايق، ا)ي يمتثل يف 
البسـيط ٔاو : Ìات كثرية ذات ٔاسامء متعددة ظهرت عند الباحثني املعارصين، مثل

ملنهتـي Áحلارض، واملسـمتر ٔاو التعودي، والرشوعي، واملقاريب، واملتصل املطلق، وا
  .Áحلارض، والبعيد املنقطع

عىل الزمن ٕاذا  past simple)(ٔاما يف إالجنلزيية فال تدّل صيغة الفعل الرصفية 
جاءت جمردة من السـياق؛ بل يأيت الزمن يف الفعل من خالل القرائن ٔاو السـياق ٔاو 

اليت يأيت مهنا املايض ) Regular Verb(ىل الزمن، حىت أالفعال القياسـية أاللفاظ اUاs ع
ٕاذا جاءت جمردة من السـياق، فٕاهنا غري خاصة Áملايض ) d-(ٔاو ) Áٕ)-edضافة الالحقة 

، حنو )الصفة( Adjectiveحتديدا؛ ٕاذ تتداخل مع ٔاقسام أخرى من ٔانواع اللكمة، مثل 
ون صفة، ٔاو اسام، ٔاو فعال ماضيًا، والسـياق هو اليت حيمتل ٔان تك) interested(لكمة 

  . ا)ي يفّرق بني اسـتعامالهتا ا�تلفة، وحيدد نوعها
ٕاذن الفعل يف إالجنلزيية ليس قاطعا يف داللته الزمنية خارج السـياق؛ وٕامنا تصبح 

  . السـياق داللته الزمنية قطعية من خالل قرائن

يف العربية عند ترمجهتا ٕاىل ) فعل+ دق(ال تُقَابَُل صيغة املايض القريب املتصل  •
: ، وذ§ يف امجلل املثبتة؛ كام يف قولنا)past perfect(إالجنلزيية بصيغة املايض التام 

؛ ٕاذ ترتمج present perfect)(ـ مثال، وٕامنا تقابل بصيغة احلارض التام ) قد رشبت(
 . Á :I have drunkمجل¶

 التام للاميض، وٕامنا بني صيغة للاميض ٔان التقابل مل يقم بني صيغتنيويعين ذ§ 
   .وصيغة للحارض التام

 -was(يف العربية بصيغة املايض املسـمتر) يفعل+ ظل(ال تُقَابَُل صيغة املايض املسـمتر  •
were+v+ ing  ( يف إالجنلزيية؛ وٕامنا تقابل هذه الصيغة)بصيغة احلارض ) يفعل+ ظل



 السادس عرش  العدد                                                        جم¶ لكية االٓداب و اللغات

 

 2014ديسمرب                                       74                                        لكية االٓداب و اللغات

يف إالجنلزيية، ٔاي ٕان التقابل مل ) present perfect continuous(التام املسـمتر 
 .يقم بني صيغتني للاميض، وٕامنا بني صيغة للاميض املسـمتر وصيغة للحارض التام املسـمتر

كام ٔان بني الصيغتني اختالفًا يف اUالs عىل الزمن، فبيZ تشري الصيغة يف 
  . إالجنلزيية ٕاىل قرب احلدث من احلارض، ال تشري ٕاىل ذ§ يف العربية

صيغة فعلية تعرف هبا، وقد تتعدد وظائف  -عىل أالغلب– Ìة يف إالجنلزيية للك •
الصيغة مضن اجلهة الواحدة، ٔاما يف العربية فالصيغ اليت تعّرب عن اجلهة متاحة عىل غري 

 . 45شلك واحد، وللمتلكم ٔان خيتار ما يناسـبه يف fسـتعامل حسب السـياق

زيية معجميا عن Ìات الزمن يف املضارع، وال ال ميكن ٔان يعّرب الفعل املايض يف إالجنل •
يدخل يف تشكيل الصيغ الفعلية املقيدة اليت ميكن ٔان تعّرب عن احلال ٔاو fسـتقبال، 

يف العربية، فليس يف الصيغ الفعلية املقولبة اليت ٔاوردها ) فَعلَ (وكذ§ احلال يف بناء 
، )فََعلَ (وجودًا لبناء متام حسان يف Ìات احلال وfسـتقبال ما ميكن ٔان نعتربه 

اليت تندرج مضن الصيغ املعربة عن املسـتقبل ) هال فعلت(Áسـتثناء صيغة واحدة يه 
 . 46البسـيط

ختتلف العربية وإالجنلزيية يف عدد اجلهات الزمنية للفعل املايض، ففي العربية سـبع  •
املايض البسـيط، املايض القريب من احلارض، : (Ìات ختص الزمن املايض، يه

ايض املتصل Áحلارض، املايض البعيد املنقطع، املايض املسـمتر، املايض الرشوعي، امل
املايض : (عىل حني تقترص عىل ٔاربع Ìات يف إالجنلزيية، يه) املايض املقارب

وهذا يدّل عىل ). البسـيط، واملايض املسـمتر، واملايض التام، واملايض التام املسـمتر
 .  ، ودقهتا يف التعبري عن اجلهات ا�تلفةثراء العربية يف داللهتا الزمنية

وتمكن الصعوبة Áلنسـبة ملتعمل العربية يف تفاوت هذه اجلهات؛ ٕاذ ٕانه يتعمل Ìات 
الزمن املناظرة لها يف لغته أالم، مث ينتقل يف مراحل تعلميية الحقة ٕاىل تعمل اجلهات أالخرى، 

 .املقارب، واملايض البعيد املنقطعاكملايض الرشوعي، واملايض املتصل Áحلارض، واملايض 
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ميكن متيزي الفعل املايض يف العربية من خالل قالبه، وشلكه، وجدو; الترصيفي دون  •
fحتياج ٕاىل قرائن سـياقية، ولعل هذا السبب جعل رتبته حرة يف السـياق؛ ٕاذ ميكن 

متيزي الفعل  ٔاما يف إالجنلزيية فليس من السهوs مباكن. ٔان يتقّدم عىل املفعول ٔاو يتأخر
ـ ) interested(من خالل بنيته احلرة املطلقة جمردة اكنت ٔاو مزيدة؛ ٕاذ تدّل لكمة 

عىل املضارع ) come(مثال ـ يف إالجنلزيية عىل املايض والصفة، وتدل لكمة عىل 
، وليس )الرتكيب(مما يفيد ٔان الزمن يف إالجنلزيية هو زمن السـياق . وأالمر واملصدر
 . ردةزمن الصيغة املف

ختصص إالجنلزيية للتعبري عن الزمن املايض املسـمتر تركيبا واحدا، وهو يتكون من  •
واملورفمي ) main verb(، وفعل رئيس )were(ٔاو ) was(ٔاحد الفعلني املساعدين 

)ing-(الرتكيب : ، عىل حني تعّرب العربية عن املايض املسـمتر بطرائق عديدة، مهنا
 . 47)يفعل+ ظل(، والفعل الناقص )اسـمتر(والفعل  ، ؤافعال الرشوع،)يفعل+ اكن (

حتتوى العربية عىل مجموعتني من أالفعال تعربان عن قرب وقوع احلدث، والبدء  •
، وال وجود )بدأ (، ؤافعال الرشوع، حنو )اكد: (ٔافعال املقاربة، حنو: Áحلدث، وهام

 .48ملثل هاتني ا(موعتني يف إالجنلزيية

        ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااخلخلخلخلاااامتمتمتمت
  :ه اUراسة ٕاىل عدة نتاجئ نورد ٔابرزها فc يأيتانهتت هذ

عىل الزمن املايض، ) فََعلَ (تنفرد العربية بدالs صيغة الفعل املايض الرصفية ا(ردة  •
فالزمن جزء من املبىن ا)ي يشلك بدوره املعىن، ٔاما يف إالجنلزيية فدالs صيغة الفعل 

ة عىل غري الفعل اكالمس والصفة الرصفية املفردة مزدوجة، فقد تدّل البنية الفعلي
واملصدر، وهبذا يتضح ٔان الزمن يف إالجنلزيية سـيايق يسـمتد من قرائنه، ال رصيف 

وهذا من شأنه ٔان يشلك صعوبة Uى متعمل إالجنلزيية من . مرجعه الصيغة الرصفية
غري الناطقني هبا، فتحديد الهوية الرصفية لللكمة داخل السـياق ٔامر 2م Áلنسـبة 

 .عمل أالجنيب خصوصا يف املراحل أالوىل من تعلميهللمت
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يفيد اUالs ) فَعلَ (تتوزع دالs الفعل املايض البسـيط عىل عدة Ìات زمنية، فبناء  •
عىل املايض، ٔاصال، واحلال ٕاذا قُصد به إالنشاء، وfسـتقبال يف إالنشاء املقصود به 

مل العربية ٕاذ يفهم ٔان الطلب، ويف سـياق الوعد والوعيد، وهذا يشلك صعوبة ملتع
 .البنية املطلقة ذات دالs زمنية حمددة

نظرا لتعدد دالالت الزمن يف الفعل املايض يف العربية؛ فٕانه ال توجد مشلكة Uى  •
املرتمج العريب يف اختيار الصيغ الفعلية املالمئة اليت تناظر مثيالهتا عند ترمجة اكفة 

تعمل العربية من غري الناطقني هبا ٔان يتعامل Ìات الزمن يف إالجنلزيية، وهبذا ميكن مل 
 . مع صيغ فعلية معينة تناظر الصيغ اليت يسـتعملها يف لغته أالم

تنفرد العربية بوجود دالالت زمنية للفعل املايض ال توجد لها نظائر يف اللغة إالجنلزيية،  •
 .املايض الرشوعي، واملقارب: مثل

لعربية من خالل قالبه وشلكه وجدو; الترصيفي يف ا) فَعلَ (ميكن متيزي الفعل املايض  •
دون اللجوء ٕاىل السـياق، ٔاما يف إالجنلزيية فليس من السهوs حتديد الفعل املايض من 

 . خالل قالبه وشلكه الترصيفي؛ ٕاذ يشرتك مع ٔاقسام اللكمة أالخرى
ه ا�تلفة، تمتزي اللغة العربية برثاهئا يف الصيغ الفعلية املعربة عن ٔاقسام الزمن وÌات •

ف�هيا القدرة عىل استيعاب مجيع اUالالت الزمنية؛ كام ٔان Uهيا قدرة الفتة عىل التعبري 
عن الزمن بصيغ بسـيطة ومركبة، وبقرائن لفظية ومعنوية ومقامية، ت� القرائن اليت 

 . ميكن ٔان تُضاف ٕاىل الفعل فُتعطي يف الهناية حتديدا زمنيًا ٔاكرث دقة
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        ــــــــــــــــــــشششش و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع و املراجـــــــــعالهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــ
  :يف العربية: ٔاوال

ٕاميل يعقوب، : أالسرتاÁذي، ريض اUين محمد، رشح اكفية ابن احلاجب، تقدمي •
 .م2007 -هـ 1428دار الكتب العلمية، : ، بريوت2ط

دار الكتاب اللبناين، : ،  بريت1بصري مميون، ديوان أالعىش، ط بوأالعىش، أ  •
 ). ت.د(

دروب : ٔالفعال وتطبيقاهتا بني العربية وإالجنلزيية، عامنأالقطش، ٕاسامعيل، ا •
 .م2009للنرش ودار اليازوري، 

الرباكت عبدالرمحن، إالنصاف يف مسائل اخلالف بني  وأالنباري، كامل اUين ٔاب •
املكتبة العرصية، : محمد حمي اUين عبدامحليد، بريوت: النحويني البرصيني والكوفيني، حتقيق

 .م1998 -هـ 1419

الشـيخ : أالندليس، ٔابو حيان محمد بن يوسف، البحر احمليط يف التفسري، عناية •
 .م1992 -هــ1412دار الفكر، : عرفان العشاحسونة، بريوت

كامل، نظام الزمن يف اللغتني العربية وإالجنلزيية يف ضوء التقابل اللغوي  بدري •
مكتب الرتبية العريب : ، الر7ض)ةاملثبتة واملنفي: Áالقتصار عىل امجل¶ اخلربية غري املؤكدة(

Uول اخلليج، وقائع ندوات تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا Áملدينة املنورة، اجلزء 
 .هـ1401أالول، 

بكري، عبدالكرمي، الزمن يف القرآن الكرمي، دراسة داللية لٔالفعال الواردة فيه،  •
 . م1999دار الفجر، : ، القاهرة2ط

ديوان املطبوعات : ، التعبري الزمين عند النحاة العرب، اجلزائربوخلخال، عبدهللا •
 ). ت.د(اجلامعية، 

 .م1994ديوان املطبوعات اجلامعية، : توامة، عبداجلبار، زمن الفعل، اجلزائر •
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حجفة، عبدا(يد، دالs الزمن يف العربية، دراسة النسق الزمين لٔالفعال الطبعة  •
 .م2006ال، دار توبق: أالوىل، اUار البيضاء

: ابن اجلزري، جمد اUين ٔايب الساعات، الهناية يف غريب احلديث وأالثر، حتقيق •
 .م1963 -هـ1383املكتبة إالسالمية، : محمود الطنا@، القاهرة

حبث منشور يف جم¶ : جلول، البشري، التحويل الزمين للفعل املايض، اجلزائر •
 .م2011 ا�رب، جامعة محمد خيرض بسكرة، العدد السادس،

: ، بريوت1محمد عيل النجار، ط: ابن جين، ٔابو الفتح عlن، اخلصائص، حتقيق •
 .م2006عامل الكتب، 

مجمع : عيل العمران، جدة: ابن اجلوزية، محمد بن ٔايب بكر،  بدائع الفوائد، حتقيق •
 ). ت.د(الفقه إالساليم، 

جم¶ مجمع : قاهرةحامد، عبدالقادر، معاين املايض واملضارع يف القرآن الكرمي، ال •
 .م1958، )10(اللغة العربية،  اجلزء 

-هـ1425عامل الكتب، : ، القاهرة4حسان، متام، اللغة العربية معناها ومبناها، ط •
  .م2004

حسن، حبيب مشخول، الزمن النحوي يف قصص القرآن، رساs دكتوراه غري  •
 .م2003-هـ1424لكية االٓداب، : منشورة، جامعة البرصة

: اغناطيوس، دراسات يف عمل النحو العام والنحو العريب، ترمجةخراكوفسيك،  •
 .م1982الوحدة، : دك الباب، دمشق جعفر

دوs، %يف حنفي، الفعل يف اللغتني العربية واملالزيية، دراسة يف التحليل التقابيل،  •
 .م1999لكية اUراسات العليا، : رساs دكتوراه غري منشورة، اجلامعة أالردنية

 -هـ1428دار عامل الثقافة، : ل، الزمن النحوي يف اللغة العربية، أالردنرشـيد، كام •
 .م2008
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دار قباء، : الرحياين، محمد، اجتاهات التحليل الزمين يف اUراسات اللغوية، القاهرة •
 .م1998

: محمد ٔابو الفضل ٕابراهمي، القاهرة: الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق •
 .م1958مطبعة البايب احلليب، 

الزخمرشي، ٔابو القامس محمود، الكشاف عن حقائق التزنيل وعيون أالقاويل يف  •
 .م2012اUار التوفيقية، : وجوه التأويل، الطبعة أالوىل، القاهرة

مكتبة : السايق، فاضل، ٔاقسام ال�م العريب من حث الشلك والوظيفة، القاهرة •
 .م1977- هـ1397اخلاجني، 

، 1عبدالسالم محمد هارون، ط: الكتاب، حتقيق،  قنربسيبويه، معرو بن  •
 ).ت.د(دار اجليل، : بريوت

السـيد، عبدامحليد مصطفى، أالفعال يف القرآن الكرمي، دراسة اسـتقرائية للفعل  •
 .م2007دار احلامد، : يف القرآن الكرمي جبميع قراءاته عامن

لرؤوف، طه عبدا: السـيوطي، جالل اUين، أالشـباه والنظائر يف النحو، حتقيق •
 . م1975 -هـ1395مكتبة اللكيات أالزهرية، : مرص

عبدالعال مكرم، : ، مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، حتقيق============= •
 . م2001-هـ1421عامل الكتب، : القاهرة

الهيئة املرصية العامة : شاكر، محمود محمد، رساs يف الطريق ٕاىل ثقافتنا، القاهرة •
 . م1997للكتاب، 

تعريف ÁلقراÁت اللغوية واحلضارية عند (حسن، الساميون ولغاهتم  ظاظا، •
 .هـ1410دار القمل، : ، دمشق2، ط)العرب

 ).ت.د(مكتبة اخلاجني، : ٔابو عبيدة، معمر بن املثىن،  جماز القرآن، القاهرة •
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، )14(جم¶ مجمع اللغة العربية، اجلزء: العقاد، محمود، الزمن يف اللغة العربية، القاهرة •
 . م1962

• sالUالصوتية : عاكشة، محمد، التحليل اللغوي يف ضوء عمل ا sالUدراسة ا
 .م2005دار النرش للجامعات،  -والرصفية والنحوية واملعجمية القاهرة

الغامدي، محمد سعيد، خصائص الفعل يف العربية، %دي املدينة املنورة أالديب  •
 .م2010 -هـ1431، )74، 73(، العدد )37(جم¶ العقيق، ا(� : الثقايف

 .م1983عامل الكتب، : ، بريوت3الفراء، ٔابو زكر7 حيىي، معاين القرآن، ط •

: عبدامحليد اUواخيل ومحمد القصاص، القاهرة: فندريس، جوزيف، اللغة، ترمجة •
 . م1950مكتبة أالجنلو املرصية، 

هنداوي،  عبدامحليد: القزويين، جالل اUين، إاليضاح يف علوم البالغة، حتقيق •
 .م2004مؤسسة الرساs، : ، القاهرة3ط

القطيشات، وفاء والفايز، مفلح، ظاهرة الزمن يف البناء الرتكييب امجليل والسـيايق  •
ع ) 19(جم¶ جامعة تكريت للعلوم، مج : بني النظرية والتطبيق، حبث  منشور، العراق

  . م2012متوز ) 7(

وإالجنلزيية دراسة تقابلية، رساs قواقزة، محمد حسن، نظام الزمن بني العربية  •
 .م2009جامعة الريموك، : دكتوراه غري منشورة، ٕاربد

، )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(الكفوي، ٔابو البقاء ٔايوب، اللكيات  •
 . م1993 -هـ1413مؤسسة الرساs، : ، بريوت2ط

أالوىل،  ابن ما§، جامل اUين محمد، تسهيل الفوائد وتمكيل املقاصد، الطبعة •
 . ه1319، أالمرييةاملكتبة : مكة املكرمة

عبدالرمحن السـيد ومحمد بدوي، : ، رشح التسهيل، حتقيق============ •
 .م1990جهر للطباعة والنرش، : اجلزية
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 2014ديسمرب                                    81                       - بسكرة-خيرض جامعة محمد

محمد عبداخلالق عضمية، امجلهورية العربية : املربد، محمد بن يزيد، املقتضب، حتقيق •
 ).ت.د(دار التحرير، : املتحدة

دار الرائد العريب، : ، بريوت2زويم، 2دي، يف النحو العريب نقد وتوجيه، طا� •
 .م1986 -هـ 1406

طه حمسن، : املرادي، حسن بن قامس، اجلىن اUاين يف حروف املعاين، حتقيق •
 .م1976دار الكتاب، : العراق

 . م1986الهيئة املرصية العامة للكتاب، : املطليب، ما§، الزمن واللغة، القاهرة •

اUار العلمية : ، َعامن1املنصوري، عيل جابر، اUالs الزمنية يف امجل¶ العربية، ط •
 .م2002اUولية ودار الثقافة، 

محمد حمىي اUين عبدامحليد، : امليداين،  ٔابو الفضل ٔامحد، مجمع أالمثال، حتقيق •
 ).ت.د(دار الفكر، : القاهرة

متاح عىل . لقرآين ؤاثرها البالغيالهتاري، عبدهللا، حتوالت أالفعال يف السـياق ا •
 .هـM ،5  /11  /1434رخي اUخول  )ملتقى أهل التفسري( Vb.tafsir.netاملوقع 

محمد حمىي : ابن هشام، جامل اUين، مغين اللبيب عن كتب أالعاريب، حتقيق •
 .م1996املكتبة العرصية، : بريوت) ط.د(اUين عبدامحليد، 

منية لصيغة املايض يف العربية، جم¶ علوم اللغة، الوزير، محمد رجب، اUالs الز  •
 .م1998، )2(العدد ) 1(دار غريب ا(� : القاهرة

، 1عبدالصبور شاهني، ط: اليسوعي، هرني فليش، العربية الفصحى، تعريب •
 .م1966املطبعة الاكثوليكية، : بريوت

 .م1988 -هـ1408عامل الكتب: ابن يعيش، رشح املفصل، بريوت •
        : : : : إالجنلزييةإالجنلزييةإالجنلزييةإالجنلزيية    يفيفيفيف: : : : HHHHنيانيانيانيا
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 .275أالقطش، مرجع سابق،  

42
 .101قواقزة، مرجع سابق،  

43
 .168بدري، مرجع سابق،  

44
 .98سابق، قواقزة، مرجع  

45
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