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 الملخص
وذلك  دراسة تقابلية،: في اللغتين العربية واإلنجليزية أبنية الزمن ودالالتهايتناول البحث 

الصيغ الدالة على األزمنة المختلفة الماضي  في همالبيان مدى اتفاق هاتين اللغتين واختالف

والمضارع والمستقبل، وكذلك القرائن اللفظية والمعنوية المساوقة لتلك الصيغ والتي تكسبها 

اإلخبار عن الزمن بأبنية متعددة دالالت زمنية متنوعة. كما يبين البحث امكانات اللّغة العربية في 

األسماء والحروف، وبالتالي الرد على االدعاءات على  ال تقتصر على األفعال بل تتعداها إلى

  . العربية والتي تتهمها بقصورها في هذا الباب

  

  

  
Abstract 

The Morphology and Semantics of Tense in Arabic and English: A 
Contrastive Study 

This study explores tenses at the morphological and semantic levels in 
both Arabic and English. It aims at showing the similarities and differences 
between the two languages in terms of the forms that refer to the different 
times: past, present, and future. The study also gives details of the markers 
that add time reference to these forms. Moreover, it shows how Arabic can 
express time by using different forms that include not only verbs, but also 
nouns and letters, thereby, contesting the claims that accuse Arabic of being 
poor in this area.  

  

  
                                                           

  .فلسطين –غزة -الجامعة اإلسالمية -كلية اآلداب  –اللّغة العربية قسم  *

  .فلسطين –غزة -الجامعة اإلسالمية -كلية اآلداب  –قسم اللّغة اإلنجليزية  **
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  : المقدمة
على منهج علم اللّغة التقابلي، وهو أحد فروع علم اللغة، ويقوم على المقابلة مبني هذا البحث 

بين نظامين لغويين من أسرتين مختلفتين؛ بقصد معرفة الفروق في المستويات اللّغوية الصوتية 

ات التقابلية أساساً لغوياً ويمكن أن تقدم الدراس والصرفية والنحوية والداللية بين هذبن النظامين.

ذه الدراسات شتغال به، واال)26: 1997موضوعياً لتذليل الصعوبات في تعليم اللّغات (حجازي،

  بين الشعوب. للتواصل اللساني يفتح جسراًيمكن أن 

وانطالقاً من أهمية اللّغة اإلنجليزية التي تعد أوسع اللغات انتشاراً في العالم، وكذلك اللّغة 

ة التي هي لغة القرآن الكريم ولغة العبادة لمئات الماليين من المسلمين وإحدى اللغات العربي

المهمة المستخدمة في المحافل الدولية، جاء هذا البحث بعنوان "أبنية الزمن ودالالتها في اللغتين 

ية محاوالً إلقاء الضوء على موضوع الزمن في العرب: دراسة تقابلية" العربية واإلنجليزية

أو من  هواإلنجليزية، مبيناً أبنية الزمن في كلٍّ منهما ومدى ما تصل إليه داللة كل مبنى بلفظ

خالل القرائن اللفظية والمعنوية المساوقة له، إضافة إلى معرفة الفروق الزمنية الدقيقة التي 

  تختص بها كلٌّ من هاتين اللّغتين.

ى اللّغة العربية واتهامها بقصور ألفاظها في الداللة وكذلك يحاول البحث دحض االدعاءات عل  

على الزمن، ظناً بأن اللّغة اإلنجليزية أكثر دقة في أبنيتها الزمنية، وذلك من خالل العديد من 

النماذج التطبيقية التي نسوقها للداللة على أن العربية تضاهي اإلنجليزية، بل تبزها بكثرة أبنية 

(كما هو الحال في اإلنجليزية) بل تتعداها إلى األسماء صر على األفعالتالزمن التي ال تق

  والحروف.

  أقسام الكلمة في اللّغة العربية

  تنقسم الكلمة في اللّغة العربية إلى ثالثة أقسام: اسم وفعل وحرف: 

االسم كلمة تدل بذاتها على شيء محسوس سواء كان جماداً كـ(بيت وصخرة) أو حيواناً   .أ 

قة ودجاجة) أو إنساناً مثل(محمد وفاطمة) أو شيء غير محسوس يدرك بالعقل مثل كـ(نا

  (شجاعة وكرم).

الفعل كلمة تدل بذاتها على حدث أو معنى يدرك بالعقل، وزمن حصل فيه ذلك الحدث مثل  .ب 

(كتب، شرب). فالحدث (المعنى) هو الكتابة أو الشرب مرتبط بالزمن الذي حصل فيه وهو 
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تهى قبل الكالم ويسمى هذا النوع صرفياً الفعل الماضي. وإذا تغّيرت صيغة زمن قد فات وان

لى األمرين أيضاً المعنى يشرب) دلت الكلمة في صيغتها الجديدة ع، تلك الكلمات وقلنا (يكتب

والزمن، ولكن الزمن هنا لم يكن قد فات وانقضى وإنما هو زمن صالح للحال (الحدث)

يرت الصيغة مرة هذا النوع صرفياً الفعل المضارع. وإذا تغّ واالستقبال وفق السياق ويسمى

(المعنى) والزمن؛ كلمة على األمرين نفسيهما الحدث اشرب) دلّت كل (اكتب،أخرى وقلنا

فالمعنى هو طلب الكتابة والشرب، والزمن الذي يتحقّق فيه الطلب، والزمن هنا مقصور على 

من آخر ال يحصل وال يقع إال بعد الطلب  المستقبل وحده ألن الشيء الذي يطلبه إنسان

، 1975وانتهاء الكالم؛ أي ال يقع إال في المستقبل ويسمى هذا النوع صرفياً فعل األمر(حسن،

1 :47 .(  

والحرف كلمة جامدة ال تدل على معنى في نفسها، وإنّما تدّل على معنى في غيرها ُيفهم من  .ج 

نى لها مادامت منفردة بنفسها، ولكن إذا وضعت (من وإلى)، فهذه الكلمات ال معمثل السياق،

في كالم ظهر لها معنى لم يكن من قبل، مثال ذلك: "سافر إبراهيم من القاهرة إلى عمان 

للعمل." فهذه الجملة تخبرنا عن معنى ابتداء السفر من القاهرة وانتهائه في عمان لغرض 

  معين هو العمل. 

  أقسام الكلمة في اللّغة اإلنجليزية

فهي تسعة في اللّغة  –كما ذكرنا  -وإذا كانت أقسام الكلمة في اللّغة العربية ثالثة      

، ظرف )adverb(صفة، )adjective(فعل، )verb(اسم، Master, 1995(:)nounاإلنجليزية (

)pronoun( ،ضمير)conjunction( ،كلمة ربط)preposition(،حرف جر)determiner( 

إقحام أو اسم فعل أو خالفة. إال أن كثيراً من كتب النحو اإلنجليزي ال  )interjectionمحدد، و(

. وفيما )Eckersley and Eckersley, 1997تذكر هذا القسم التاسع وتعد أقسام الكلمة ثمانية(

  يلي تعريف بكل قسم مع بعض األمثلة: 

1. Noun :(االسم): كلمة تدّل على: اسم شخص أو شيء أو مكان. مثلboy ،Mona ،pen ،

Gaza. 

2. Pronoun  (الضمير): كلمة تحل محل االسم، وبها نستطيع اإلشارة إلى شخص أو شيء دون

 . I ،you ،them ،who ،himselfتسميته، مثل: 



 
 
 
 
 
 
 

  2011ونيوعشر، العدد األول، ي، مجلة جامعة األقصى، المجلد الخامس حسن النبيه د. ،عـمحمد الب د.

  

177 
 

3. Adjective  :(الصفة): كلمة تصف االسم لجعل معناه أكثر وضوحاً أو تحديداً، مثل 

4. “a clever student,” ”a red car,” “The teacher is honest.” 

5. Verb  :(الفعل): كلمة تعبر عن حدث أو حالة، مثلplay ،eat ،own . 

6. Adverb  ،ً(الظرف): كلمة تضاف إلى الفعل أو الصفة لتجعل معناه أكثر وضوحاً أو تحديدا

 ”.He ran quickly.” “She is very beautiful“مثل: 

7. Preposition تبين عالقته مع كلمة (حرف الجر): كلمة تستعمل مع االسم أو الضمير و

 ”.He went to school.” “Nabil lives in Jerusalem“ أخرى، مثل: 

8. Determiner  د صفات معينة لالسم تختلف عن الصفات النوعية التيكلمة تحد :(دالمحد)

والملكية  (the)، التعريف (many, all, five)تضيفها الصفة، ومن المحددات: الكمية مثل 

 my book ،five. وهذا النوع من الكلمات يأتي دائماً مع اسم مثل: (my, our)مثل 

students ًضميرا إال أن بعضاً من هذه الكلمات قد يأتي من غير اسم وفي هذه الحالة يعد ،

 : في المثالين اآلتيين manyاستعمال  وليس محدداً، قارن
Many students passed the exam.  (determiner) 

Many passed the exam.   (pronoun) 
9. Conjunction  :(أداة ربط): كلمة تستعمل لربط كلمات أو عبارات أو جمل، مثل 

He is poor, but he is happy.  
Interjection  (إقحام أو خالفة) كلمة تعبر عن شعور أو إحساس مفاجئ وال تدخل في تركيب

 !Hello! Ah! Oh! Wowالجملة نحوياً، مثل: 

في اللّغة اإلنجليزية هي نفسها في اللّغة العربية ألن قسم األسماء في الكالم قسام يتضح أن أ

، determinerو noun ،adjective ،adverb ،pronounالعربية يشتمل على كلٍّ من 

interjection  وقسم الحروف يتضمنpreposition وconjunction.  

 العربية واإلنجليزيةتين أبنية الزمن في اللّغ

وبعد عرضنا ألقسام الكلمة في اللّغتين العربية واإلنجليزية، سنتناول أبنية الزمن في اللّغتين 

. وإذا كانت األفعال في صيغها تدل على الزمن في اللّغتين العربية واإلنجليزية؛ ودالالتها المختلفة

كما  –الذي توضع فيه فإن األسماء والحروف في العربية تحمل أيضاً داللة زمنية وفقاً للسياق 

  خالفاً لّلغة اإلنجليزية التي ال تشير أسماؤها وحروفها إلى داللة زمنية. –سنرى 
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  أبنية الزمن الفعلية في اللّغة العربية

  يمكن تقسيم الصيغ الفعلية في اللّغة العربية على النحو التالي:

  )42-17: 1984(الراجحي،  صيغ الفعل الماضي في اللّغة العربية

أما بناء ما : على الزمن الماضي دون تحديده، قال سيبويه خص النحاة صيغة (فعل) للداللة

ى إلى ن الفعل يتعدإ: وقال أيضاً )12: 1(سيبويه، وحمد مضى فـ: ذهب، وسمع، ومكث،

فهو دليل على أن الحدث فيما  ،ذهبفإذا قال  ،مضى منه نه أتى لماأل ،ذهبالزمان، نحو قولك 

في شرح  بن يعيشاقال فتبع عدد من النحاة سيبويه،  ، وقد)35: 1سيبويه، (مانمضى من الز

فالماضي ما عدم بعد وجوده، فيقع اإلخبار عنه في زمان ): 7: 2( كتاب (المفصل)، للزمخشري

  .بعد زمان وجوده، وهو المراد بقوله: الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك

العربية صورتان مجردتان: المجرد الثالثي(كتب، قرأ) والمجرد  للفعل الماضي في اللّغة        

الرباعي(زلزل، دحرج). ولم تقتصر العربية على هاتين الصيغتين المجردتين للداللة على الزمن 

الماضي بل وسعت طريقة صياغة أبنية الفعل الماضي بزيادة حرف أو أكثر على صورته 

  المجردة. 

  اللّغة العربيةصيغ الفعل المضارع في 

نما لمشابهتها إو ،ليست قائمة على الزمنالفعل المضارع بهذا االسم  صيغةالنحاة تسمية  إن

للمستقبل بعد المضارع خصص هما يمن ن كالًإو) في أولها، سوف(و )السينقبولها (و اسم الفاعل

فتخصص ماً مدلوله عابينه وبين الحال، فهو يشبه في ذلك االسم النكرة الذي كان  كاًكان مشترن أ

في اجتماع المضارع واسم الفاعل في المعنى وكذلك توجد المشابهة ) عليه، التعريف البدخول (

 المضارع في حركاته وسكناته مجرى اسم الفاعل ووقوعه صفة كوقوع اسم الفاعل وفي جريان

جل أ، ومن طفل ضاحِك: مررت بكقولك طفل يضحك،: مررت بكقولف ،)3: 1957(األنباري، 

وقد رفض الكوفيون . والمضارع فرع عليه باألصالةألن االسم معرب  ،ذلك كان المضارع معرباً

تدخله المعاني المختلفة التي  ألنهعندهم معرب باألصالة ال بالمشابهة، وذلك ألنه  هذه المضارعة،

 )12: 1همل سيبويه(أ، وقد )144- 143البدري، ؛ 64: 1(الصبان،  عراب لبيانهالإل تحتاج

 )،44: 2، المسمى (علم ما الكلم من العربية) وتبعه في ذلك الفراء (المضارع) عند البابمصطلح

ال تنفك عن الصيغة فتالزمها  -نيت أ –وحروف  .بصيغة يفعل أو بالمستقبل فهما قد عبرا عنه
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د الفاعل المختلفة، وتدل هذه الحروف على صاحب الحدث وكل واحد منها يحد في صورها

 وضح من داللة اسم الفاعلأ، وفي داللتها على شخص الفاعل أو غائباً أو مخاطباًاً ممتكلّ شخصاً

  . )399: 1980(ابن الحاجب،  عليه

وكما هو واضح فإن الفعل المضارع هو كل فعل زيد في بدايته أحد حروف المضارعة 

ويكون من الثالثي  سواء كان مجرداً أو مزيداً.ألربعة التي تضمنتها كلمة(نأتي) (أو أنيت)ا

(نصر ينصر)، فَعَل يفِْعل (ضرب يضرب)، فَعَل يفْعل (فتح على ستة أوزان: فَعَل يفُْعلالمجرد 

(حسن يحسن). ومن الرباعي عل (علم يعلم)، فَِعَل يفِْعل(حسب يحسب)، فَُعَل يفُْعليفتح)، فَِعَل يفْ

ا صيغ المضارع من األفعال المزيدة بحرف أو أكثر المجرد على وزن واحد ُيفَعِلل (ُيزلْزِل). أم

وملحقاتها فإنه يزاد في بدايتها أحد حروف المضارعة دون تغيير صورتها في الماضي نحو 

(فجر يفجر، قاتل يقاتل، تعاقب يتعاقب). أما إذا بدأ الماضي المزيد بهمزة وصل أو قطع فإنها 

(أحسن يحسن، انتصر ة الزائد نحول محلها حرف المضارعتحذف في حالة المضارع ليح

  ).ينتصر، اندفع يندفع

 صيغ فعل األمر في اللّغة العربية

فيما يتعلق بالصيغ الصرفية لفعل األمر في اللّغة العربية، فهي نفسها صيغ الفعل المضارع، 

مع إبدال حروف المضارعة (أنيت) بهمزة الوصل في أوله مضمومة مثل (ُأكتب) أو مكسورة 

قرأ، وكذلك مالحظة عالمة البناء على آخر فعل األمر كالسكون مثل (أكتب) وحذف حرف مثل ِا

العلة مثل (اسع، ارمِ، ادُع)، أو حذف النون إذا أسند إلى ألف المثنى مثل (العبا)، أو واو الجماعة 

له إذا (العبوا)، أو ياء المخاطبة (العبي) وما يطرأ عليه من تغير في حروفه وحركاته، كحذف أو

كان همزة أو حرف علة مثل (أكل كل، وقف قف)، أو حذف وسطه مثل (قال قل، باع بع)، أو 

  حذف أوله وآخره مثل (وعى عِ، وقى قِِ)، أو حذف وسطه وآخره مثل (رأى رِ).

  في اللّغة العربية األفعال الناقصة

حى، ظل، بات، األفعال الناقصة في اللّغة العربية هي كان وأخواتها (كان، أصبح، أض

أمسى، صار، ليس، مازال، مابرح، مافتيء، ماانفك، مادام)، وكاد وأخواتها (كاد، أوشك، كرب 

للمقاربة، عسى، حرى، اخلولق للرجاء، وشرع، طفق، أنشأ، علق، هب، هلهل، جعل للشروع) 

وجميعها تدل بصيغها على الماضي. وقد سماها جمهور النحاة  )140-138: 1985(الراجحي، 
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منها ال  كالًوألن  ،)89: 7(ابن يعيش،  لخلوها من الحدث واقتصارها على الزمانالناقصة ب

  .)45: 1سيبويه، ( فيه االقتصار على الفاعل يجوز

) أم جامداً يحدده الخبر سواء كان مشتقاً تفيد الزمن الماضي المطلق غالباً )كانوالراجح أن 

صبح) تدل أ(فـوضح منها أة فداللتها على الحدث المشتق، أما سائر األفعال الناقص في تأويل

 (وصار) تدل على وجود مساءفي الاالتصاف الوجود في الصباح و(أمسى) تدل على  على

 )ليس(أما والخ.  … على معنى الدائم و(مازال) تدل على معنى االستمرار دام) تدل ما(االنتقال و

 )ليس زيد قائماً(تقول:  قيد فبحسب ذلك التقييد وإذا ،نفي الحال عند اإلطالقفتستعمل في العربية ل

(هود: : َأالَ يوم يْأِتيهِم لَيس مصُروفًا عنُْهم وحاقَ بِهِم ما كَانُواْ بِِه يستَهزُِؤون أي اآلن، وقال تعالى

  .المستقبلأي في  )8

ولكن ستقبال، على اال )كن(لحال وتدل على ا )يكونوإذا دلت (كان) على الماضي فإن (

 الدالالت الزمنية الماضية المنقطعة، نحو )كان(ما نجد في السياقات العربية، فقد تفيد  يخالف ذلك

الماضي  تفيد الزمان )الم(وبعد  ،)267(البقرة: : ما كَان ُمحمد َأبا َأحد من رجاِلكُم قوله تعالى

يكن منهم  اب من الحال نحو: ناديت قومي ولمالمتصل بالحال والمتوقع حصوله في وقت قري

: القريب من الحال، نحو قوله تعالى ، وبعد (قد) تفيد الماضي)87: هـ 1404(البدري،  مستمع

  ).22(ق: لَقَد كُنتَ ِفي غَفْلَة من هذَا فَكَشَفْنَا عنك ِغطَاءك فَبصُرك الْيوم حِديد 

) حرى(ويكون دائماً مع  بأن مقترناً ء خبرها كثيراًبمجيوأما كاد وأخواتها فتختص 

إذا لم يقترن  )كانـ(أن أفعال المقاربة ملحقة ب والحق). أوشك(و )عسى(مع  وغالباً )اخلولق(و

  ).155-153: 2000(ابن الناظم،  بها فال أما إذا اقترن ،)أن(الفعل بعدها بـ

رادوا قرب وقوع أنهم ، ألفعالً ن الخبرأن يكو )158: 2000(ابن الناظم،  لقد اشترط النحاة

أن  )كرب(و )كاد(كثر في خبر ألن اتوا بلفظ الفعل ليكون أدل على الغرض، لذلك كاأالفعل ف

 يكَاُد الْبرقُ يخْطَفُ َأبصارُهم: تعالى ، ألن المراد قرب وقوعه في الحال، نحو قوله)أن(يجرد من 

خبر الاقتران إذ يغلب فيهما  )كاد(ا على عكس ممر فيهفاألو(عسى)  )وشك(أما أو. )20(البقرة: 

، فالداللة الزمنية للخبر هنا )83(يوسف:  عسى اللُّه َأن يْأِتيِني بِهِم جِميعانحو قوله تعالى:  ،بأن

  هي االستقبال. 
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جوز لإلنشاء، فخبرها حال، فال ي ها)، ألنّما أفعال الشروع فال يقترن الخبر بعدها بـ(أنأو

نحو قوله  ،)158: 2000(ابن الناظم،  مستقبالً ها ال تدخل على المضارع إال)، ألنّأن تصحبه (أن

الداللة الزمنية لهذه األفعال هي و، )121(طه:  وطَِفقَا يخِْصفَانِ علَيهِما ِمن ورِق الْجنَِّة: تعالى

تفيد االستقبال إذا دخلت على  )أنـ(ف امتناعه أو ترجيحه، أو )أنـ(السبب في اقتران خبرها ب

  في خبره. )أن(ولبعد األفعال في الزمن يلزم  ،المضارع

  أبنية الزمن الفعلية في اللّغة اإلنجليزية

  الفعل في اللّغة اإلنجليزية نوعان: 

ومنه العادي  main ((Quirk & Greenbaum, 1973: 26)() أو رئيسيlexicalمفرداتي (  .أ 

)regular :مثل (play, walk ) وغير عادي أو شاذ ،irregular :مثل (sleep, eat .  

، be, have, do) ويشمل primary auxiliary() ومنهauxiliary or helping(مساعد .ب 

 ,shall, should, will, would, can, could, may) ويشملmodal auxiliaryو(

might, must, ought to, used to, need, dare. 

صيغة المضارع، خالفاً للغة العربية التي تعد  وي اللّغة اإلنجليزية هإن أصل الفعل ف

الماضي هو األصل للفعل. وكثير من أفعال اللّغة اإلنجليزية لها خمسة أشكال يوضحها الجدول 

  :(Quirk and Greenbaum, 1973: 26-37)اآلتي 

 الشكل الرمز أمثلة

call, drink, put V  1 األصل .(Base) 
calls, drinks, puts V_s  2 األصل مضاف له .s(مع المفرد الغائب المضارع) _  
called, drank, put V_ed1  3 الماضي البسيط .(Simple Past) 
calling, drinking, putting 

V_ing  4 اسم الفاعل .(Present Participle) _ing participle  

called, drunk, put V_ed2 5 اسم المفعول .(Past Participle) _ed participle 

  متماثلين.  V_ed2و  V_ed1عندما يكون  V_edمالحظة: سيستعمل الرمز 
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 تعدModal auxiliaries ًناقصة أفعاال(defective)    لعدم تصرفها في صـيغة المصـدر*to 
may  أو اسم الفاعل*maying  أو اسم المفعول*mayed أو األمر(imperative) 1*May! .  

ل عادياً لسهولة معرفة األشكال األخرى من أصله، ومعظم أفعال اللّغة اإلنجليزية يسمى الفع

  هي عادية، وكل فعل جديد يدخل اإلنجليزية يعتبر عادياً. 

 (spelling)ينبغي مراعاة النقاط التالية فيما يخص الهجاء 

ن عنـد  إذا انتهى أصل الفعل بحرف ساكن مسبوق بحرف متحرك مشدد، نكرر الحرف الساك 1

. ing permit permitted،stop stopped_أو  ed_إضافة الحقـة تبـدأ بمتحـرك مثـل     

) في أفعال تنتهي بــ  AmEتختلف عن األمريكية ( )BrEويالحظ أن اإلنجليزية البريطانية (

l, p  :مثل 
 BrE AmE 

signal signaled signaling signaled signaling 

travel traveled traveling traveled traveling 

worship worshipped worshipping worshiped worshiping 

 V_edو V_sمع شكلي  iمسبوق بحرف ساكن، تحول إلى  y_إذا انتهى أصل الفعل بحرف  2

  carry carries carried carryingمثل: ing_مع الشكل  y_ولكن يبقى الحرف 

 .lie lyingمثل:  ing_كل مع الش yتحول إلى  ie_إذا انتهى أصل الفعل بـ  3

 write writingمثـل:   V_ingو  V_edتحذف مـع الشـكل    e_إذا انتهى أصل الفعل بـ  4

 مثل:  ee, _ye, _oe, _ge_ويستثنى من هذه القاعدة األفعال المنتهية بـ 
agree  agreed  agreeing 
dye  dyed  dyeing 
hoe  hoed  hoeing 
singe  singed  singeing 
 

Primary Auxiliaries )do, have, be(  
  ولهذه األفعال أشكال مختلفة يوضحها الجدول اآلتي:

                                                           
  الرمز (*) إىل عدم صحة التركيب املستعمل.يشري  1
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 منفي مختصر منفي غير مختصر غير منفي 

do 
do 

does 
did 

do not 
does not 
did not 

don't 
doesn't 
didn't 

have 

have, 've 
has, 's 
had, 'd 
having 

have not, 've not 
has not, 's not 
had not, 'd not 

not having 

haven't 
hasn't 
hadn't 

be 

am, 'm 
is, 's 

are, 're 
was 
were 
being 
been 

am not, 'm not 
is not, 's not 

are not, 're not 
was not 
were not 
not being 

aren't, ain't 
isn't 

aren't 
wasn't 
weren't 

  مالحظات: 

فإنه يصرف أيضاً باألشكال األخرى  (lexical verb) فعالً مفرداتياً )doإذا استعمل الفعل ( .1

doing  وdone. 

فهي غير رسمية في  ain'tفي اإلنجليزية البريطانية بشكل واسع، أما )aren't I(تستعمل .2

 البريطانية واألمريكية.
Modal Auxiliaries  

  الجدول التالي يوضح األشكال المختلفة لهذه األفعال

ختصرمنفي م منفي غير مختصر غير منفي  

can 
could 
may 
might 
shall 
should 
will, 'll 
would, 'd 
must 
ought to 

cannot, can not 
could not 
may not 
might not 
shall not 
should not 
will not, 'll not 
would not, 'd not 
must not 
ought not to 

can't 
couldn't 
mayn't 
mightn't 
shan't 
shouldn't 
won't 
wouldn't  
mustn't 
oughtn't to 
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used to 
need 
dare 

used not to 
need not 
dare not 

usedn't to, didn't use 
to 
needn't 
daren't 

  

  مالحظات: 

  نادر االستعمال ويقتصر على اإلنجليزية البريطانية. mayn'tالشكل  .1

 نادر في اإلنجليزية األمريكية. shan'tالشكل  .2

وأشكاله الصرفية في اللّغة اإلنجليزية، سنعرض للصيغ الفعلية المتعلقة وبعد هذا التقديم للفعل 

  باإلشارة للزمن. ونالحظ أن هناك طريقتين لتشكيل هذه الصيغ: 

والتي تتكون من كلمة واحدة مثل صيغة المضارع البسيط  (simple)الصيغة البسيطة   .أ 

(simple present).  :مثالHe teaches English.  

وتتكون من الفعل الرئيسي وفعل أو أكثر من األفعال  (compound)ركبة الصيغة الم  .ب 

  (present continuous)المساعدة، مثل صيغة المضارع المستمر 
He is teaching English at the moment.  

  ويمكن تقسيم الصيغ الفعلية في اللّغة اإلنجليزية على النحو اآلتي. 
  واعها المختلفة وتركيب كلٍّ منهانجليزية، والجدول اآلتي يوضح أنصيغ الفعل المضارع في اللّغة اإل

 النوع التركيب

  المضارع البسيط   مع الغائب المفرد s_أصل الفعل ويضاف 
Present Simple 

am 
is 
are 

 
V_ing 

  المضارع المستمر 
Present Continuous (Progressive) 

Have 
Has  

V_ed2 المضارع التام  
Present Perfect 

have 
has  

Been V_ing المضارع التام المستمر  
Present Perfect Continuous (Progressive) 
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أشكال الفعل المساعد (غير المنفي، المنفي غير المختصر والمنفي المختصـر) تعمـل   مالحظة:  

  على تغيير تركيبة الصيغة الفعلية، مثل: 
He does not drink wine. He doesn't drink wine.  
They are not crying. They're not crying. They aren't crying.  
She has not finished the exercise. She's not finished the exercise. She hasn't 
finished the exercise.  

  منهااعها المختلفة وتركيب كلٍّ والجدول اآلتي يوضح أنو ،صيغ الفعل الماضي في اللّغة اإلنجليزية

  النوع  التركيب

V_ed1  الماضي البسيط               Past Simple   

was      
were 

 
V_ing 

  المضارع المستمر 
Past Continuous (Progressive)  

had V_ed2 المضارع التام  Past Perfect (Pluperfect)  

had been 
V_ing المضارع التام المستمر  

Past Perfect Continuous (Progressive) 

أشكال الفعل المساعد (غير المنفي، المنفي غير المختصر والمنفي المختصر) تعمل مالحظة: 

  على تغيير تركيبة الصيغة الفعلية، مثل: 
He did not answer the question. He didn't answer the question.  
They were not working. They weren't working.  
She had not come. She'd not come. She hadn't come.  

  والجدول اآلتي يوضح أنواعها المختلفة وتركيب كلٍّ منها صيغ المستقبل في اللّغة اإلنجليزية،

  النوع  التركيب

shall 
will  

 
V 

  المستقبل البسيط 
Future Simple am 

is 
are 

 
going to 

shall 
will 

 
 

  المستقبل المستمر 
Future Continuous (Progressive)  
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am 
is 

are 

 
going to 

be V_ing 

shall 
will 

 
have V_ed2 

  المستقبل التام
Future Perfect 

shall 
will 

 
have been V_ing 

  المستقبل التام المستمر
Future Perfect Continuous 

(Progressive)  

  مالحظات: 

ر والمنفي المختصر) تعمل على أشكال الفعل المساعد (غير المنفي، المنفي غير المختص -1

 تغيير تركيبة الصيغة الفعلية، مثل: 
He'll call. He will not call. He won't call.  
They are not going to play football. They're not going to play football. They 

aren't going to play football.  
مع ضمير المتكلم  shallم ومخاطب وغائب)، أما مع كل الضمائر (متكل willيمكن استعمال  -2

 Quirk and) ( .Southern BrE)اإلنجليزية البريطانية الجنوبية في فتختص بشكل كبير 
Greenbaum, 1973: 47) 

  الدالالت الزمنية لألفعال في اللّغتين العربية واإلنجليزية

  داللة الفعل على الزمن الماضي في اللّغة العربية
المذكورة أعاله للفعل الماضي الثالثي أو الرباعي، مجرداً كان أو مزيداً، تشير عريفات تإن ال

 عامة  مطلقة أو اًبل تعني حدود الماضي زمن ال تفريق فيه بين ماضٍ بعيد أو قريب،إلى أن

إن وبعبارة أخرى، لم توجد قرينة تصرفه إلى زمن بعينه.  تخص جميع أزمنة الماضي ما

القرائن مع السوابق ساعدة ال من خالل السياق بمإبكل مجاالته ير إلى الزمن تشالصيغة ال 

  . ويمكننا توضيح دالالت األفعال على الزمن الماضي في العربية على النحو التالي:واللواحق

 يدل الفعل الماضي على المضي، كما بلي: -3

(فهم الولد ، نحو هاييد(فَعَل) دون تقصيغة استعماالت هذا هو األصل في و: الماضي المطلق  .أ 

(نور ويغلب هذا االستعمال ألنه يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي المطلق  ،الدرس)

: فعل حدث في الزمن الماضي، ولكن ال يعرف أي ماضٍ بالتحديد. فهمف، )56: 1964الدين، 
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 قُِتَل َأصحاُب الُْأخُْدوِد: وقوله ،)2-1(عبس:  َأن جاءُه الَْأعمى عبس وتَولَّى: ونحو قوله تعالى

 حداث قد. فاأل)17(مريم:  فََأرسلْنَا ِإلَيها ُروحنَا فَتَمثََّل لَها بشَرا سوِيا: وقوله،  )4(البروج: 

ا بعدهأو قربها إن القرائن المصاحبة لها توضح مدى في الماضي، ومتفاوتة زمنة أوقعت في 

 عبر التاريخ. 

عدة الماضي الزمن  وقوع الحدث فيالماضي: والمقصود بذلك هو تكرار تكرار الحدث في   .ب 

 . )55: 1964(نور الدين، أقبل الليل شرقت الشمس، أنحو:  مرات،

وهذا الفعل متغير بقرينة االنقطاع وهي (كان) فالحدث وقوع الحدث في الماضي دون تكرار:  .ج 

 زجرته فلم يزدجر). كنت ( نحو منقطع في الماضي

 وقوعه وتأكيده تحقيقذكر النحاة أن صيغة الماضي إذا سبقت بـ(قد) فهي تفيد التحقيق:   .د 

 ،)9(الشمس:  قَد َأفْلَح من زكَّاهاى: تعال ه، نحو قول )42: 1984؛ الرماني، 178: 3(سيبويه، 

أي قد يحصل وقد ال يحصل لكن الزمن د)، ق( فقد يفارقالمذكور سابقاً ع التوقّمعنى ا مأ

لَقَد خَلَقْنَا الِْإنسان ِفي َأحسنِ تَقْوِيمٍ : قوله تعالىفمثال طول الزمن وقدمه ، اًقصرو الًطويتفاوت 

 . )4(التين: 

؛ نور الدين، 19: 1، 1969(ابن هشام، ) قد(بـ اًكان) مسبوق( فعلاليأتي الماضي البعيد: عندما   .ه 

 لَيكُم فَكُنتُم علَى َأعقَابِكُم تَنِكُصونقَد كَانَتْ آياِتي تُتْلَى ع: قوله تعالى ، نحو)66: 1964

 . )66(المؤمنون: 

عودة فال عدت من المدرسة، حضر والدي وقدقولنا:  نحوترتيب وقوع حدثين في الماضي:  .و 

 . )243(الجاحظ: الصالة وقد أذن للعصر  : قمت إلىوقولنا، حضورقبل زمن ال ازمنه

تي فعالن ماضيان بعد صيغة (لما) الظرفية التي تعاقب وقوع حدثين في الماضي: عندما يأ .ز 

: 1964(نور الدين،  الثانيفيها بدأ يول في اللحظة التي األينتهي الحدث بحيث  بمعنى حين

 ، مثل: لما وصل الطالب إلى الجامعة قابل أصحابه. )67

في  يقعانبحيث تزامن وقوع حدثين في الماضي: وذلك إذا تضمنت الجملة حدثين في الماضي  .ح 

ِإن كُنتُ : تعالى ، نحو قوله )31: 1، 1969(ابن هشام، وقت واحد وذلك بعد (إن) الشرطية 

لوجوب  الثاني منهما واجباً ، وقد يكون في الجملة فعالن يكون)116(المائدة:  قُلْتُُه فَقَد عِلمتَُه

ان وتقول: إن تيكان يجب باإل كراميدل على أن اإل ،كرمتكتيتني ألأول، نحو قولنا: لو األ
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ما ِل )لو(ن الجملة مع إالمستقبل، ف كرمتك، فتدل على أن اإلكرام يجب باإلتيان فيأأتيتني 

 .)60: 1984(الرماني،  ما يستأنفِل )ن(إمضى ومع 

 كذلك يدل الفعل المضارع على المضي تبعاً للقرائن اللفظية والمعنوية المساوقة له: -4

  ، وتشمل:القرائن اللفظية

وِإذْ يرفَُع ِإبراِهيُم الْقَواِعد ِمن : ، نحو قوله تعالى)22: 1هـ،  1327(السيوطي، ية ) الظرفإذ(  .أ 

 ).127(البقرة:  الْبيِت

 ربما يود الَِّذين كَفَُرواْ لَو كَانُواْ ُمسِلِمين: ، نحو قوله تعالى)87: 1964(نور الدين، (ربما)   .ب 

 ).2(الحجر: 

ولَو نَشَاء لَجعلْنَا ِمنكُم ملَاِئكَةً : ، نحو قوله تعالى)232: 2، 1985، ستراباذياال( الشرطية (لو) .ج 

خْلُفُونضِ ي60(الزخرف:  ِفي الَْأر.( 

 1327(السيوطي،  ) وهما حرفا نفي وجزم وقلب، وإن كانت (لم) أكثر استعماالًالم(و )لم(  .د 

)، 7- 6(الضحى:  ووجدك ضالا فَهدى يما فَآوىَألَم يجِدك يِت، نحو قوله تعالى: )22: 1هـ، 

نه ، أل)136: 1(سيبويه،  (قد فعل)ا ثباتهإا يفعل) (فعل) و(لمها إثباتصيغة (لم يفعل) إن و

) اعتماداً على القول إن الزيادة لم(طول منه مع أ )الم(الزمن مع عليه فإن متوقع الحدوث، و

 معنى.في المبنى تؤذن بالزيادة في ال

  ، ونذكر منها: القرائن المعنوية

وجاُؤواْ َأباُهم ِعشَاء : نحو قوله تعالى فعل ماض،فيه عامل الو حاالًالفعل المضارع إذا وقع   .أ 

كُونبا : مرتبطة بزمن ماض، نحو قوله تعالى وقد يدل على حال ماضية)، 16(يوسف:  يَأمو

 ). 9-8(عبس:  من جاءك يسعى وُهو يخْشَى

وتَرى الشَّمس ِإذَا طَلَعت : المضارع عن حكاية حال ماضية، نحو قوله تعالىعبر الفعل  إذا  .ب 

ونُقَلُِّبُهم ... تَّزاوُر عن كَهِفهِم ذَاتَ الْيِمينِ وِإذَا غَربت تَّقْرُِضُهم ذَاتَ الشِّماِل وُهم ِفي فَجوة ِمنُْه

 ). 18-17(الكهف:  تَ الشِّماِل وكَلُْبُهم باِسطٌ ِذراعيِه بِالْوِصيِدذَاتَ الْيِمينِ وذَا

فَجاءتُْه ِإحداُهما : زمان مستقبل بالنسبة للماضي، نحو قوله تعالىالفعل المضارع على إذا دّل   .ج 

 ).25(القصص:  تَمِشي علَى اسِتحياء

  (Eckersley and Eckersley, 1997) يةداللة الفعل على الزمن الماضي في اللّغة اإلنجليز



 
 
 
 
 
 
 

  2011ونيوعشر، العدد األول، ي، مجلة جامعة األقصى، المجلد الخامس حسن النبيه د. ،عـمحمد الب د.

  

189 
 

تستعمل صيغة الماضي البسيط للداللة على حدث تم وقوعه عند نقطة زمنية، أو أثناء فترة  .1

 مثل: ،  زمنية في الماضي
Peter arrived at our house last night.  
I went to the library yesterday.  
I bought a bag two days ago.  

الماضي المستمر للداللة على استمرارية وقوع حدث عند نقطة زمنية معينة  تستعمل صيغة .2

  في الماضي، مثل:
As I was running to the station I met my friend. 
While the man was looking at the picture, the thief stole his watch.  
I was playing tennis all this afternoon. What were you doing? 

   :'?Did you hear about Henry's new job'الحظ الفرق في اإلجابة عن السؤال
a) Yes, my wife was telling me about it this morning.  
b) Yes, my wife told me about it this morning.  
صيغة الماضي المستمر في الجملة األولى تفيد أنني سمعت جزءاً بسيطاً عن وظيفة هنري 

الجديدة وأود االستماع للمزيد. أما الماضي البسيط في الجملة الثانية فيفيد بأنني سمعت كل شيء 

  عن الوظيفة ولست بحاجة لمعلومات إضافية. 

 تستعمل صيغة الماضي التام للداللة على .3
انتهاء وقوع حدث قبل وقت معين في الماضي، أو قبل وقوع حدث ماض آخر (يكون في   .أ 

 يط)، مثل: صيغة الماضي البس
Mary had learned English before she came to England.  
When we got to the field, the football match had already started.  
I didn't go to the cinema because I had already seen the film.  

 نفي وقوع حدث ما في الماضي في جمل شرطية، مثل:   .ب 
If I had known that you wanted the book, I would have sent it to you.  
If he had worked hard, he would have passed the examination.  
تفيد الجملة األولى بأنني لم أعرف أنك كنت تريد الكتاب، فلو علمت ذلك، ألرسلته لك. وتفيد 

  جتاز االختبار. الجملة الثانية على أنه لم يشتغل بجد، ولو فعل ذلك ال

 توقع أو تمني أو نية القيام بحدث ما في الماضي .ج 
He wishes now that he had taken your advice.  
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We had expected you to stay at least a week.  .  
  ولتوضيح الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام، نذكر هذه الجمل: 

a) When he arrived, I made tea.  
b) When he arrived, I was making tea.  
c) When he arrived, I had made tea.  
يفيد الماضي البسيط في الجملة األولى بأنني بدأت بعمل الشاي عند وصوله. ويفيد الماضي 

المستمر في الثانية بأنه وصل بينما كنت أعمل الشاي، أي بدأت العمل قبل وصوله ولم أنته 

  ماضي التام في الجملة الثالثة فيدل على أنني فرغت من عمل الشاي قبل أن يصل.منه. أما ال

تستعمل صيغة الماضي التام المستمر للداللة على دوام وقوع حدث في حتى نقطة زمنية  .4

  محددة في الماضي، مثل:
When I got to the meeting the lecturer had already been speaking for half an 
hour.  
The telephone had been ringing for three minutes before it was answered.  

 تستعمل صيغة المضارع البسيط للداللة على اختصار حكاية، مثل:  .5
'Bassanio wants to go to Belmont to woo Portia. He asks his friend Antonio, 
the merchant of Venice, to lend him money. Antonio says that he hasn't any 
at the moment until his ships come to port; but Shylock offers to lend him 
3,000 ducats. ' 

يمكن التعبير عن اختصار حكاية بصيغة الماضي البسيط، ولكن المضارع البسيط يعطي مالحظة: 

  مزيداً من اإلثارة.

لى وقوع وانتهاء حدث في الماضي مع وجود أثر له تستعمل صيغة المضارع التام للداللة ع .6

 على الحاضر، وهنا ال يشار إلى وقت وقوع الحدث، مثل: 
I have lost my pen; I am unable to do my exercises.  
He has unlocked the door; there is nothing to prevent you from going out.  
This watch was working all right a moment ago but now it has stopped.  

  داللة الفعل على الزمن الحاضر في اللّغة العربية
(الحال) اعتماداً على القرائن اللفظية ارع في العربية على الزمن الحاضرتدل صيغة المض

  والمعنوية ويمكن تقصيل ذلك على النحو اآلتي: 

  ، وتشمل: القرائن اللفظية
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، ما النافية) بالمضارع لتفيد نفي الحال كما اتفق عليه جمهور النحاة (سيبويهما النافية: تقترن ( .1
ما : قوله تعالى)، ك19: 1هـ،  1327السيوطي، ؛ 231: 2، 1985، االستراباذي؛ 117: 3

(البقرة:  يرٍ من ربكُميود الَِّذين كَفَُرواْ ِمن َأهِل الِْكتَابِ والَ الُْمشْرِِكين َأن ُينَزَل علَيكُم من خَ
105(.  

هـ،  1327(السيوطي،إن النافية: إذا جاء المضارع مقترناً بـ(إن النافية) فإنها تفيد نفي الحال  .2
ما لَُهم بِِه ِمن ِعلْمٍ ولَا ِلآباِئهِم كَُبرتْ كَِلمةً تَخُْرُج ِمن َأفْواِههِم ِإن : ، نحو قوله تعالى)19: 1

 ).5(الكهف: ون ِإلَّا كَِذبايقُولُ
)، 231: 2، 1985،االستراباذي( نفي غيره بالقرينةيوليس: وهي فعل جامد ُوِضع لنفي الحال  .3

 نحو: ألست تفهم ما أقول؟

) الحين، ()19: 1هـ، 1327، السيوطي(الظرف الدال على الحال بلفظه: مثل (اآلن)  .4

 نحو: نعود إلى البيت اآلن.  )،الساعة(و

اقترنت بالفعل المضارع فإنها  إذابتداء: ذهب الكوفيون إلى القول بأن (الم االبتداء) الم اال .5

 .)231: 2، 1985، االستراباذي؛ 25: 1، 1969(ابن هشام، تخلصه إلى الحال 

قَاَل ُموسى ِلقَوِمِه يا قَومِ ِلم : نحو قوله تعالى ،فيد الحالقد: إذا اقترنت (قد) بالمضارع فإنها ت .6

: )98: 4، 1990( قال الزمخشري)، 5(الصف:  علَُمون َأنِّي رُسوُل اللَِّه ِإلَيكُمذُونَِني وقَد تَتُْؤ

. وإن ليكمإأني رسول اهللا  يقيناً عالمين علماً تؤذونني وقَد تَعلَُمون في موضع الحال أي

كس معناها كيده على عأت أي تحقيق ،تكثير علمهماستعمال (قد) في هذه اآلية يدل على 

 وهو التقليل. األصلي 

  وتشمل:  ،القرائن المعنوية

استمرارية الحدث: نحو قولك لمن يحدثك: أفهم ما تقول، فإن الحدث وهو الكالم قد جرى من  .1

: 1964(نور الدين، المتحدث الذي استمر في قوله ولم ينته منه، رغم قولي له: أفهم ما تقول

76( . 

جاء زيد يضحك، كما : نحو ،الحال علىفي محل نصب المضارع الموقعية: أي إذا وقع الفعل  .2

 وجاُؤواْ َأباُهم ِعشَاء يبكُون: ، ونحو قوله تعالى)23: 1هـ،  1327(السيوطي،  حيان أبوقال 

 ). 16(يوسف: 
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المتضمنة معنى االستمرار  الحقيقة: ونعني بها الفعل المضارع الدال على ثابتةالحقيقة ال .3

وكل حي يموت  ال الحقائق والثوابت الدينية، نحو: تدور األرض حول الشمس،التجددي كأفع

 ).33: 1980السامرائي، ( إال اهللا

اتحاد  فيهالعطف: ونقصد به وقوع جملة الفعل المضارع معطوفة على الحال الذي يشترط  .4

سُجُد ما ِفي وِللِّه ي، كقوله تعالى: )23: 1هـ،  1327(السيوطي، الزمان في الفعلين المتعاطفين

 ِقهِمن فَوُهم مبر خَافُوني تَكْبُِرونسالَ ي ُهمآلِئكَةُ والْمو ةآبضِ ِمن دا ِفي اَألرماِت واومالس

ُرونا ُيْؤمم لُونفْعيُهمجملة (. ف)50-49(النحل:  وبر خَافُونحال من ضمير ي (تَكْبُِرونسي. 

وتشير إلى وقوع  بقرينة تدل على الحالالماضي يمكن أن يدل على الحال إذا اقترن  كما أن الفعل

الْيوم َأكْملْتُ لَكُم : ، نحو قوله تعالى)110هـ:  1404(البدري، الحدث في الزمن الحاضر

  .)3(المائدة: ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضيتُ لَكُُم اِإلسالَم ِدينًا

 )Eckersley and Eckersley, 1997)داللة الفعل على الزمن الحاضر في اللّغة اإلنجليزية 

 تستعمل صيغة المضارع البسيط للداللة على: .1

 حدث اعتيادي، دائم أو متكرر، مثل:   .أ 
I come to the class every day.  
She speaks French.  
He always sleeps with his windows open.  
He does not smoke.  

 حقيقة، مثل:   .ب 
The earth moves round the sun.  
We come from Palestine.  

استمرارية نشاط أو حالة ما في الفترة الحالية، ويكون ذلك مع األفعال التي ال تصاغ في   .ج 

) مثل أفعال non-action or stative verbs(المستمر والتي ال تشير إلى حركة المضارع

 ,believe, think, guess()، واألفعال الذهنيةsee, hear, feel, taste, smell(واسالح

suppose, wonder, understand, know, meanوأفعال الملكية،()have, own, 

belong, contain, possess :كما في الجمل اآلتية ،( 
Betty loves swimming, but hates diving.  
John knows your brother.  
Henry understands Spanish.  
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I remember what you told me.  
 تستعمل صيغة المضارع المستمر للداللة على .2

استمرار وقوع الحدث لحظة الكالم، أي أن الحدث بدأ في الماضي وسيتوقف في المستقبل   .أ 

 ولكن لم يكتمل لحظة الكالم بل ال يزال مستمراً. 
The sun is shining, the bees are humming, the birds are singing, the fruit is 
ripening. Summer is here. What are you doing? I am resting in a deck-chair.  

 استمرار وقوع الحدث في الفترة الحالية (وليس بالضرورة لحظة الكالم)  .ب 
Parent (to Schoolmaster): 'Is my son working hard this term?'  
Schoolmaster: 'Oh, yes, he's trying his best now. '  

 تستعمل صيغة المضارع التام للداللة على استمرارية وقوع حدث في الحاضر، مثل:  .3
I have taught this class for ten years (and am still teaching it).  
I have not visited him for ten years.  

  ر للداللة على استمرارية وقوع حدث في الحاضر.تستعمل صيغة المضارع التام المستم .4
I have been teaching this class for two years (and am still teaching it).  
He has been learning English for six months.  
The boys have been watching television since seven o'clock. (... and are 
still watching now and will probably go on watching for some time).  

 تستعمل صيغة الماضي البسيط للداللة على الحال: .5

 في الجمل الشرطية حيث الحدث غير متوقع الحدوث، مثل:   .أ 
If Henry worked, he would pass the examination.  
If I had a lot of money, I would buy a villa.  

 أو االفتراض، مثل:  في جمل التمني  .ب 
I wish I had a garden like yours.  
Fred wishes he spoke French as well as you do.  

 داللة الفعل على زمن المستقبل في اللّغة العربية

في العربية على المستقبل مستوحاة من القرائن اللفظية والمعنوية المصاحبة  إن داللة الفعل

علية في الماضي والمضارع واألمر دور في الداللة على المستقبل، كما له. وليس للصيغة الف

  سنرى:

 :إن الفعل المضارع في العربية أكثر الصيغ الفعلية تصرفاً لالستقبال ويتضح ذلك فيما يأتي .1
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  ، وتشمل: القرائن اللفظية

ه يخلصه حرفا التنفيس: إذا اقترن الفعل المضارع بأحد حرفي التنفيس (السين) و(سوف)، فإن  .أ 

قَاَل ستَجُِدِني ِإن شَاء اللَُّه ، نحو قوله تعالى: )100: 1، 1969(ابن هشام، إلى زمن االستقبال 

منها مع  أضيق )السين(مدة االستقبال مع  وإن، )69(الكهف:  صابِرا ولَا َأعِصي لَك َأمرا

 . نىالمع ألن كثرة الحروف تدل على كثرة ،)78: 1964(نور الدين، ) سوف(

(السيوطي، : وهما من الحروف التي تصرف زمن الفعل إلى االستقبال نونا التوكيد والم القسم .ب 

 ). 24(الهمزة:  كَلَّا لَُينبذَن ِفي الُْحطَمِة: ، نحو قوله)21: 2هـ،  1327

فإنها تصرف زمنه إلى االستقبال  : إذا دخلت ال النافية على الفعل المضارع،النافية ال .ج 

: 1)، كقولنا: ال أشرب اللبن، وإن كان بعضهم كالسيوطي (232: 2، 1985، باذياالسترا(

. )31(هود:  والَ َأقُوُل لَكُم ِعنِدي خَزآِئُن اللِّه: تعالى ، لقوله) يقصر داللتها على الحال221

دوم من أن الوصف سياق يجمع الفعل والوصف، أل وقد تجمع بين الحال واالستقبال في

 ). 2(الكافرون:  لَا َأعُبُد ما تَعُبُدون: وله تعالىالفعل، نحو ق

تعد الحروف الناصبة للفعل المضارع مثل (لَن) من القرائن اللفظية التي حروف النصب:   .د 

تَنَالُواْ الْبِر حتَّى تُنِفقُواْ ِمما  لَننحو قوله تعالى: ، )49: 1984(الرماني، تصرفه إلى االستقبال 

ون92آل عمران: ( تُِحب(. 

هْل َأُدلُّكُم : نحو قوله تعالى : وهي حرف استفهام يصرف زمن المضارع إلى االستقبال،هل  .ه 

 ). 10(الصف:  علَى ِتجارة تُنجِيكُم من عذَابٍ َأِليمٍ

، االستراباذي( لالستقبالالفعل المضارع تصرف  : وجميعها، باستثناء (لو)،دوات الشرطأ .و 

(آل  ِإن تُخْفُواْ ما ِفي ُصُدورِكُم َأو تُبُدوُه يعلَمُه اللُّه: نحو قوله تعالى ،)232: 2، 1985

لَو يجُِدون ملْجًأ َأو : نحو قوله تعالى تفيد الشرط في الماضي،. أما (لو) فهي )29عمران: 

ُحونمجي ُهمِه واْ ِإلَيلَّوخَالً لَّوُمد َأو اتغَار57(التوبة:  م( . 

في قولنا: يصل  الظروف الدالة على االستقبال: ومنها ما يدل على االستقبال بلفظه مثل (غداً) .ز 

محمد إلى مصر غداً، أو من خالل السياق الذي وضعت فيه مثل (الشهر القادم)، (بعد أسبوع) 

 و(السنة القادمة)، كقولنا: يصل محمد إلى مصر بعد أسبوع. 

  نها: ، ونذكر مالقرائن المعنوية



 
 
 
 
 
 
 

  2011ونيوعشر، العدد األول، ي، مجلة جامعة األقصى، المجلد الخامس حسن النبيه د. ،عـمحمد الب د.

  

195 
 

: قوله تعالىنحو وعيد أو ال وعديتصرف الفعل المضارع إلى االستقبال إذا تضمن معنى ال  .أ 

 ).40(المائدة:  ُيعذُِّب من يشَاء ويغِْفُر ِلمن يشَاء

: 2، 1985، االستراباذي( طلباً للوقع جوابويتصرف الفعل المضارع إلى االستقبال إذا   .ب 

والترجي نحو قوله  )،7(الطالق:  ُينِفقْ ذُو سعة من سعِتِهِل: قوله تعالىفي ر، مكاأل) 231

لَولَا : ، والتحضيض، نحو قوله تعالى)100(المؤمنون:  لَعلِّي َأعمُل صاِلحا ِفيما تَركْتُالى: تع

اِلِحينالص نَأكُن مقَ ودٍل قَرِيبٍ فََأصتَِني ِإلَى َأجنحو قوله  والتمني، ،)10(المنافقون:  َأخَّر

ربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا : نحو قوله تعالى ،، والدعاء)9(القلم:  ودوا لَو تُدِهُن فَُيدِهنُون: تعالى

ونِ الَّ يتَِّخِذ الُْمْؤِمنُون الْكَاِفرِين َأوِلياء ِمن ُد: ، والنهي، نحو قوله تعالى)286(البقرة: َأو َأخْطَْأنَا 

28(آل عمران:  الُْمْؤِمِنين(نحو قوله تعالىالعرض، و ، :اللَُّه لَكُم غِْفرَأن ي ونالنور: َألَا تُِحب)

22 .( 

طف عليه ذلك فهو ى مستقبل أو ُعوكذلك يتصرف الفعل المضارع إلى االستقبال إذا ُعطف عل .ج 

صب والجزم في المضارع اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفين، ألن الن مثله، الشتراط

والَ : ويفيدان مخالفة المعنى المستفاد من الرفع، نحو قوله تعالى للالستقباالغالب ي يصرفانه ف

 ). 108(األنعام:  تَُسبواْ الَِّذين يدُعون ِمن ُدونِ اللِّه فَيُسبواْ اللّه عدوا بِغَيرِ ِعلْمٍ

ل اعتمادا على القرائن المصاحبة له أو السياق كما يتصرف الفعل الماضي إلى االستقبا .2

 اللغوي الذي وضع فيه، مما يوضح أهمية السياق في تحدي الزمن، وذلك كما يلي:

: قَاَل هْل عسيتُم ِإن ، نحو قوله تعالىالقرب والتوقع: عندما تأتي صيغة فَعَل مسبوقة بـ(هل)  .أ 

واْ قَالُواْ وما لَنَا َأالَّ نُقَاِتَل ِفي سبِيِل اللِّه وقَد ُأخْرِجنَا ِمن ِديارِنَا كُِتب علَيكُُم الِْقتَاُل َأالَّ تُقَاِتلُ

ال تقاتلوا يعنى  والمعنى هل قاربتم أن): 378: 1( ، قال الزمخشري)246(البقرة: وَأبنَآِئنَا 

توقع جبنكم أبمعنى تقاتلوا  راد أن يقول: عسيتم أن الأنكم ال تقاتلون، إتوقعه أهل األمر كما 

راد باالستفهام التقرير وأ عما هو متوقع عنده ومظنون مستفهماً )هل(عن القتال، فأدخل 

 . نه صائب في توقعهأو ،وتثبيت أن المتوقع كائن

المستقبل الموعود: وتخلص داللة الفعل الماضي إلى زمن المستقبل عندما يأتي على سبيل   .ب 

وقَالُوا الْحمُد جزاء كما يفهم من السياق، نحو قوله تعالى: الحكاية متضمناً معنى الوعد أو ال

: الزمر(ِلين ِللَِّه الَِّذي صدقَنَا وعدُه وَأورثَنَا الَْأرض نَتَبوُأ ِمن الْجنَِّة حيثُ نَشَاء فَِنعم َأجُر الْعاِم
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ن السياق الذي وردا فيه يدل على االستقبال فعالن ماضيان، إال أ َأورثَنَاو قَالُوا)، فالفعالنَ 74

 الموعود به يوم القيامة.

التركيب  بفعل الكون المضارع فيحصل من هذا ) مسبوقاًَلعويأتي بناء (فَ المستقبل المنفي  .ج 

: 14(األصفهاني،  نحو ما ذاك من شيء أكون فعلته ،عراب عن المستقبل في زمان ماضٍإ

 ). 30: 1980؛ السامرائي، 8

اْمرًأ َنضََّر اللَُّه : ، نحو قول الرسول مةلنكرة عا إذا وقع الماضي صفةتقبل التجددي: المس  .د 

) والجمل الصغرى الثانية َسِمَع، فالجملة الصغرى (2َهاَعِمََس َآَماَسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها ، ُثمَّ َأدَّاَها 

) فالمعنى هنا َنضََّر اللَُّهية الكبرى () تدخل في زمن الجملة األساسَفَوَعاَها، َأدَّاَهاوالثالثة (

 ).134هـ:  1404(البدري،  يشمل االستقبال التجددي الدعاء فهو

كُِتب : ، نحو قوله تعالى)117هـ:  1404(البدري،  زمنة الثالثةي في األلتجددا االستمرار  .ه 

ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينع ا كُِتباُم كَميكُُم الصلَيفقد فرض الصيام في الماضي 183: (البقرة ع ،(

 وهو مفروض في الحاضر، وسيبقى في المستقبل إلى يوم القيامة. 

داللة فعل األمر على االستقبال من القرائن المعنوية المساوقة له، وتفصيل وكذلك يمكن فهم  .3

  ذلك على النحو اآلتي: 

يتم تنفيذه معنى الطلب الذي ال  االستقبال البسيط: وهو االستعمال الغالب لصيغ األمر المتضمنة  .أ 

 يا َأيها الرُسوُل بلِّغْ ما ُأنزَِل ِإلَيك ِمن ربك: زمان التكلم، نحو قوله تعالىبعد انتهاء إال 

  ). 67(المائدة: 

: نحو قوله تعالىاالستقبال المستمر: ونعني استمرارية وقوع الحدث الذي يقوم به المخاطب،  .ب 

 . )168(البقرة:  نَّاُس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرضِ حالَالً طَيباًيا َأيها ال

وَأما تعالى:  قولهنحو ، االستقبال المتجدد: أي الذي يتجدد فيه فعل الحدث مع تجدد الزمن .ج 

 ).11(الضحى:  بِِنعمِة ربك فَحدثْ

ِإذَا جاء : ، نحو قوله تعالىبل االستقبال المتوقع: وهو الذي يفيد توقع حدوث الفعل في المستق  .د 

 ورَأيتَ النَّاس يدخُلُون ِفي ِدينِ اللَِّه َأفْواجا فَسبح بِحمِد ربك واستَغِْفرُه نَصُر اللَِّه والْفَتُْح

 ).3-1(النصر: 

                                                           
 اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه. ) من حديث عبد2658رقم  5/34معه : العلم (أخرجه الترمذي يف جا 2
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 (Declerck, 2006)داللة الفعل على زمن المستقبل في اللّغة اإلنجليزية 

اإلنجليزية تقارب العربية في تصرفها لالستقبال من خالل التراكيب المتضمنة للصيغة  ولعل اللّغة

  الفعلية والقرائن المصاحبة لها، دون االقتصار على صيغة فعلية معينة، ويتضح ذلك فيما يلي:

  تستعمل صيغة المضارع البسيط للداللة على االستقبال: .1

 في جمل شرطية وظرفية، مثل:   .أ 
If you go (NOT: 'will go') to London, you will see Big Ben.  
When you see (NOT: 'will see') Jack tomorrow, remember me to him.  

، ويكون ذلك عادة مع أفعال ، أو للداللة على مواعيد مجدولةعندما يكون القرار قد اتخذ فعالً  .ب 

 المجيء والذهاب، مثل: 
He sets sail tomorrow for New York, and comes back next month.  
The train arrives at six. 
We attack at dawn.  

  تستعمل صيغة المستقبل البسيط للداللة على أن حدث ما سيقع في المستقبل، مثل: .2
I shall be twenty-one on Thursday.  
If we take the 11 o'clock train we shall be in Oxford at 12·30.  
I think it will rain tomorrow.  
You'll get wet if you go out without an umbrella. 
It looks as if Henry won't be in time for his train.  

. لكن غالباً ما يضاف (pure future)واالستقبال في الجمل السابقة يسمى االستقبال الخالص 

  الوعد والطلب... الخ، وفيما يلي توضيح لذلك: لالستقبال معان أخرى كالنية واإلصرار و

  shallاستعماالت 

 مع ضمير المتكلم، مثل:  (determination or resolution)عقد العزم على أمر  .أ 
‘We shall defend our island, whatever the cost may be. We, all fight on 
the beaches, we shall fight on the landing-grounds, we shall fight in the 
fields and in the streets, we all fight in the hills; we shall never 
surrender.’ (From a speech by Winston Churchill, June 1940, cited in 
Eckersley and Eckersley, 1997). 

ضمير المخاطب أو مع  (determination)أو تصميم  (threat)أو التهديد  (promise)الوعد  .ب 

 الغائب، مثل: 
If you work hard, you shall have a holiday on Saturday. (Promise)  
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You shall have the money as soon as I get it. (Promise)  
If you children won't do as I tell you, you shan't go to the party. 
(Threat)  
He shall suffer for this; he shall pay you what he owes you. (Threat and 
Determination) 
These people want to buy my house, but they shan't have it. 
(Determination)  
The enemy shall not pass. (Determination)  

ذلك يكون المخاطب والغائب للتعبير عن التصميم على أن  ضمير مع shall ستعملتمالحظة: 

  من طرف المتكلم، مثل:
'He shall pay you what he owes you,' meaning, 'I (the speaker) will 
make him do it.'  

 االعتقاد بحتمية الحدوث في الخطابة والنص النبوي (كما في التعبير عن القدر وإرادة اهللا، مثل:  .ج 
'They shall beat their swords into ploughshares and their spears into 
pruning-hooks; nation shall not lift up sword against nation, neither 
shall they learn war any more... for the earth shall be full of the 
knowledge of the Lord, as the waters cover the sea.' (From the Bible, 
cited in Eckersley and Eckersley, 1997) 

  willاستعماالت 

، (determination)أو التصميم (promise)أو الوعد(willingness)االستعداد بالقيام بأمر ما  .أ 

 وهذا االستعمال األكثر شيوعاً مع ضمير المتكلم، مثل: 
All right; I will pay you at the rate you ask. (Willingness)  
I won't forget little Margaret's birthday. I will send her a present. 
(Promise)  
I will make this radio work even if I have to stay up all night. 
(Determination)  
'Will you take this woman to be your lawful wedded wife?' 
'I will.' (Willingness. Promise) 

  ، مثل: (assumption)اض أو االفتر (possibility)اإلمكانية   .ب 
That man with the umbrella will be the Prime Minister. 

  going to (Eckersley and Eckersley, 1997: 166-167)استعماالت 

 ، مثل: (intention)النية   .أ 
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I am going to write to Margaret this evening. 
Mr. Brown says he is going to buy a new car next year. 
When are they going to pay you the money they owe you? 
I know what you are going to say. 

 ، مثل: (strong probability)االحتمال الكبير لوقوع أمر ما   .ب 
I think it is going to rain (i.e. I think it is very probable that it will 
rain).  
I am afraid that the repairs to our house are going to cost a lot of 
money.  

 ، مثل: (speaker's certainty)تأكد المتكلم من وقوع أمر ما   .ج 
Look out! That milk is going to boil over. 
My wife's going to have a baby. 
He's going to regret the day he ever wrote that letter.  

، أي دون (pure future)للتعبير عن المستقبل الخالص  going toال تستعمل مالحظة: 

  : لذلك ال يمكن القول بالجمل اآلتيةاإلشارة إلى نية أو إرادة الشخص، 
*I am going to be 15 years old in May.  
*Today is the 19th of October; tomorrow is going to be the 20th. 

تقبل المستمر للداللة على حدث مستقبلي يبدأ قبل تستعمل صيغة المس .3

  وينتهي بعد وقت ما في المستقبل، مثل:
What will you be doing this time tomorrow? 
This time tomorrow 1 shall be flying to Spain. 
My friend will be waiting for me at Madrid airport. I hope the 
plane will arrive on time. If it is late he will be wondering what has 
happened. 

  تستعمل صيغة المستقبل التام للداللة على: .4

 حدث سينتهي وقوعه قبل وقت مستقبلي معين أو حدث مستقبلي آخر، مثل:   .أ 
It is now 6·30 p.m.; I shall have finished my work by 8 o'clock. 
The taxi will have arrived by the time you finish dressing. 
In another year or so, you will have forgotten all about him. 

 حدث مدته الزمنية تطول حتى وقت ما في المستقبل، مثل:   .ب 
When I leave the school next week, I shall have taught this £lass 
for ten years. 
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On December 18th, we shall have been married for 25 years. 
 افتراض وقوع حدث في المستقبل، مثل:   .ج 

You will have heard, I expect, that Elizabeth is going to be arrived. 
It's five o'clock; they will have arrived home by now. 

 تستعمل صيغة المستقبل التام المستمر للداللة على استمرارية وقوع حدث .5

  حتى وقت معين في المستقبل، مثل:
On April 2nd, 1960, we shall have been living in this house exactly 
thirty years. 
In another month's time; Henry will have been working in the 
Weavewell Woolen Company's office for five years. 

 االستقبال المرتب له، مثل:  لة علىستعمل صيغة المضارع المستمر للدال .6
John is coming here next week and is staying here until August.  
What are you doing next Saturday?  

  ادعاءات بعض المستشرقين والمحدثين والرد عليها
 فيبنية الزمن أن ، وأالزمن في اللّغة العربية يفتقر إلى الدقةيدعي بعض المستشرقين أن       

رة في اصعند اتهامه للعربية بأنها ق (Wright, 1967)كما ذهب إليه وليم رايت العربية قليلة

وقد تبعهم في ذلك عدد من الباحثين العرب (ماض) و(مستقبل). الداللة الزمنية على كلمتي

ليس بية (المحدثين كالمخزومي والسامرائي، فقد ذهب المخزومي إلى القول بأن الزمن في العر

صيغة(فَُعَل) المتطورة عن  حديث النشأة، بعد أن وجدته ن اقتران الفعل العربي بأ، وأصيالً شيئاً

ين، والتي أو الفعل الدائم في تعبير الكوفيPrmonsive  التي يسمونها (فَِعٌل) وهي الصيغةصيغة

ة إذا أرادتاستنتج أن ا، وقد )144: 1964(المخزومي،الفعل الماضي قدم منأونها يعدلعربي 

األبنية إال بناء  التعبير عن الفعل الماضي المطلق، والماضي التام والماضي غير التام، لم تجد من

للتعبير عم (لفَع)ة إال بعدة صيغ، را ال يعبعن المستقبل  وإذا أرادت التعبير عنه في اإلنجليزي

: 1964(المخزومي،عن الحاضر والمستقبْل للتعبير ليفعال بناء إباختالف مجاالته الزمنية لم تجد 

نها الزمن الواحد كالماضي الزمنية التي يتضم هملت المجاالتأوهذا يعني أن العربية قد . )145

: 1964( أيضاً المخزومير ويقر .ر به عن تلك المجاالتتعب مثالً، ولم يكن لديها من األبنية ما

معين إذا لم يوصل بصلة من مضاف إليه أو ن ال داللة له على زم فاعلأن مثال  )125-126
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: وقول السيد المخزومي السابق رأي المخزومي فقال )40: 1980(السامرائيوقد أيد مفعول. 

  .صحيح

إن الناظر إلى تقسيمات األفعال وصيغها الصرفية في اللّغتين العربية واإلنجليزية المذكورة        

 (Wright)ارية عن الصحة، فمما ينبغي اإلشارة إليه أن ألنها عأعاله يرفض تلك االدعاءات 

 –لفعل حسب زمانه ا عن تقسيم النحاة لصيغ نفسه قد تنبه إلى مسألة االستعمال في اللّغة بعيداً

نور ؛ (Wright, 1967 مالتكلّ حين الحظ أن (قد فعل) تدل على وقوع الحدث قبل قليل من زمان

عطي ال يو ،ةالقرائن المقاليعلى د ميعتخزومي والسامرائي المرأي . كما إن )48: 1964الدين، 

 ،د صفاتمجر مثلته بحيث يغلب عليها أن تكونأالسامرائي اختار  أنوللقرائن الحالية، وزناً 

 1404(البدري،  المتعلقاتب ألن يوصل غفل ما يمكن عده داالً على الحدث والزمن ومستحقاًأو

عليه أو دل ل) وحدها تدل على الزمن الماضي، بل قد ال ت، فليست صيغة (فَع)287-286هـ: 

و(فاعل)، ألن الزمن ) صيغة (يفعل) و(افعل لكوكذ قد تكون الداللة مطلقة عامة فيحددها السياق،

ن من مجرى السياقالصرفي غير الزمن النحوي الذي يتعي.  

اللّغة إن الزمن في  ولعل األسباب التي دفعت أولئك المستشرقين ومن تابعهم إلى القول    

الفعل قد يدل على زمن معين فإن اقترن  أنترجع إلى ما وجدوه من  ةالعربية يفتقر إلى الدقّ

وأن الفعل في صيغة ما قد يدل على معنى ال تحمله تلك الصيغة ، تحول إلى زمن ثان بحرف ما

زمن هو ، فالزمن مستقبلكن في مدينة غزة) أسو(س مضارع،كن في مدينة غزة) أس( بظنهم ـ ـ

: 1997(طليمات، الحال إلى زمن االستقبال نقلته من زمن ) السيناقترانه بـ(المضارع، ولكن 

 على أن الزمن يقتصربظنهم ها فيرجع إلى في. وأما اتهامهم للعربية بقلة أبنية الزمن )195-200

  .الصيغ الصرفية المعروفة: ماض ومضارع وأمر

ه من مقابلة بين أبنية الفعل الزمنية في اللغتين العربية واإلنجليزية ال ومما الشك فيه أن ما قمنا ب

يستنبط من  خالصاًاً لو كان الزمن في العربية معنى صرفيتؤيد تلك االدعاءات على العربية. ف

الزمن في أثناء رس وأن ند العربية، رمى بهتأن نتقبل ما من السهل لكان  ،الصيغ الفعلية وحدها

غير أن للمسألة وجهين: . اللّغوية للصيغ الصرفية على النحو المتبع في أكثر الدراسات دراستنا

 اًنحوياً ووجهآنفاً، في الصيغ التي سقناها  طغى على اللّغة اإلنجليزية وهو يتجلى صرفياً وجهاً
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ة ترجمة المراحل الزمني تستطيع بالتراكيب والقرائن واألدوات أن تترجمالتي يتجلى في العربية 

  ية.الزمنالغنية بأبنيتها اللغات تضاهي، بل تفوق، اللّغة اإلنجليزية وغيرها من دقيقة 

وإذا كانت اللّغة اإلنجليزية تقصر الزمن على األفعال بأقسامها، فإن اللّغة العربية تجعل من       

 مخالطة تتجلى في حقولن هذه الإوالثالثة، الفعل واالسم والحرف، ما يخالط الزمن، م أقسام الكال

 الزمن الثالثة الماضي والحاضر والمستقبل. فأنت تستطيع أن تجد معنى الزمن على درجات

  . األسماء والحروف) وسبق تفصيله(كما متفاوتة في األفعال 

واسم المفعول وصيغ المبالغة الفاعل فمن أمثلة األسماء الدالة بأبنيتها على الزمن اسم    

  (ظروف) الزمان. ويمكننا تفصيل ذلك على النحو اآلتي: وأسماء األفعالسماء أوالمصدر و

  اسم الفاعل
الفعل الثالثي على وهو اسم يشتق من الفعل للداللة على وصف من قام بالفعل. ويصاغ من 

ع مع إبدال حرف (كاتب وعالم)، ومن غير الثالثي على وزن الفعل المضاروزن فاعل، مثل

ر ما قبل اآلخر، مثل (مدحرج، مكرم، منطلق، منتصر، مستخدم) مع كسالمضارعة (ميماً) 

اسم الفاعل العامل على  الدائممصطلح الفعل الفراء . وقد أطلق )76-75: 1984(الراجحي، 

قال النحاة: إن اسم الفاعل يدل على الحدث والحدوث وفاعله، )، و43: 2(الفراء،  واسم المفعول

اسم فاعل يدل على  –مثال  –، فـ (قائم) )46: 1981ائي،(السامر معنى المصدر ويقصد بالحدث

لصاحبه ويدل على ذات الفاعل اً فالقيام ليس مالزم ،الحدوث أي التغير القيام وهو الحدث، وعلى

الفعل يدل على التجدد . ووإن اسم الفاعل يقع وسطاً بين الفعل والصفة المشبهةم، أي صاحب القيا

أو استقباالً دل على  على أن حدثه تم في الماضي، وان كان حاالًدّل  فان كان ماضياً، والحدوث

 ثبت من الفعل ولكنه ال يرقى إلى ثبوت الصفة المشبهة، فإنأاسم الفاعل فهو أدوم و ك، أماذل

دميم) أو (و(طويل) أ(يقوم) ولكن ليس ثبوتها مثل ثبوتثبت من (قام) أو أكلمة قائم أدوم و

يمكن االنفكاك عن الطول  ن القيام إلى الجلوس أو غيره، ولكن النه يمكن االنفكاك عإ(قصير) ف

 )عطشانـ(االنفكاك عنها ك أو الدمامة أو القصر، وقد تكون هناك صفات مشبهة يمكن

  .)47: 1981(السامرائي،  واضحاً ، ولكن يبقى الخالف بينها وبين اسم الفاعل)صديان(و

وهذا متفق عليه عند النحاة وهو من  ،لهاك األزمنةالمقترن بأل يقع في  إن اسم الفاعل

لِّلَِّذين ِفي قُلُوبِهِم مرض : يقع المضارع المسبوق بموصول، نحو قوله تعالى المواضع التي
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ِة قُلُوُبُهمالْقَاِسيهذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعنى: قال سيبويه ).53(الحج:  و 

التشابه بين المضارع واسم الفاعل هو الذي دفع الكوفيين إلى  هذا ، ولعل)181: 1(سيبويه، 

. على اسم الفاعل ولم يطلقوه على الصفة المشبهة لوجود الخالف بينهما مصطلح الدائم إطالق

  : على النحو اآلتياسم الفاعل ويمكن تفصيل األزمنة التي تحملها صيغة 

أي )، 10(إبراهيم:  اِطرِ السماواِت واَألرضَِأِفي اللِّه شَكٌّ فَ: : وذلك نحو قوله تعالىالمضي .1

 إن اسم الفاعل يدل على ثبوت الوصف في الزمن الماضي ودوامه فيه بخالف الفعل. فطر

(السامرائي،  الماضي الذي يدل على وقوع الفعل في الزمان الماضي ال على ثبوته ودوامه

: 2( قال الزمخشري)، 18(الكهف:  عيِه بِالْوِصيِدوكَلُْبُهم باِسطٌ ِذرا: قوله تعالىو ،)51: 1981

إذا  وإضافتهعمل إذا كان في معنى المضي ي حكاية حال ماضية، ألن اسم الفاعل ال): 476

وقد تأتي صيغة اسم الفاعل حكاية الحال الماضية.  حقيقية معرفة كغالم زيد إال إذا نويت أضيف

 )، أي مدفوق. 6(الطارق:  ِلقَ ِمن ماء داِفقخُبمعنى المفعول في الماضي كقوله تعالى: 

اسم فاعل (ُمعرِِضين) فـ ،)49(المدثر:  فَما لَُهم عنِ التَّذِْكرِة ُمعرِِضين: نحو قوله تعالىالحال:  .2

أي حال هؤالء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذكرهم به  على الحال،جاءت منصوبة 

 . معرضين

ِإنِّي وقوله: ، )9(آل عمران: ربنَا ِإنَّك جاِمُع النَّاسِ ِليومٍ الَّ ريب ِفيِه: حو قوله تعالىاالستقبال: ن .3

، أي )72-71(ص:  فَِإذَا سويتُُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَُعوا لَُه ساجِِدين خَاِلقٌ بشَرا ِمن ِطينٍ

 تم وثبت وصفا لصاحبهغة اسم الفاعل يعني أنه قد بشراً، فالكالم بصيأخلق تجمع الناس وسس

 .)52-51: 1981(السامرائي، 

 ، قال)95(األنعام: ِإن اللّه فَاِلقُ الْحب والنَّوى : وذلك نحو قوله تعالىالتجددي: االستمرار  .4

نما هو اإلصباح...، إففلق الحب والنوى مستمر، وفي كل يوم يفلق اهللا ): 38: 2( الزمخشري

 .المختلفة األزمنةال على جعل مستمر في د

واسم الفاعل في هذه األمثلة يدل  العينين، واسع الفم وبارز الجبين وجاحظنا: الثبوت: كقول .5

اسم الفاعل والمفعول يجريان مجرى الصفة على ثبوت هذه الصفات كالصفة المشبهة، حيث إن 

 ).52: 1981(السامرائي، ور الدار ضامر البطن ومعم: المشبهة في الداللة على الثبوت فيقال

  صيغ المبالغة
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وهي أسماء تشتق من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته 

: 1984(الراجحي، والمبالغة فيه، وهي ال تشتق إال من الفعل الثالثي، وتأتي على أوزان كثيرة 

 فعيل صبور)، –(شكور فعول مشكال)، – (مقدام فعالِم قراء)، –(عالم فعال، وأشهرها )77

على إلى تلك الصيغ فإنها تدل فاعل اسم الصيغة فَِطن)، فإذا حولت  –(حِذر قدير)، فَِعل –(عليم 

نه يريد أن أالفعل، إال  إيقاعبفاعل من  أراد مابه يريد  ألنهالفعل أو الحدث  الكثرة والمبالغة في

زيادة واعتماداً على القول بأن الزيادة في المبنى تؤذن بال، )110: 1(سيبويه،  ُيحدث عن المبالغة

هـ:  1404(البدري، لصيغة فاعل  األصليضافي على المعنى إمعنى  المبالغةفإن المعنى في 

صوام وصئوم كت مثال ليسصائم ف ،طول من فاعلالمبالغة أصيغ فإن الزمن في  ذلكوك، )266

فعال هي في طول الوقت صيغة الكثرة المستفادة من ف صائم،طول من أ زمنياًاً حيث استغرقا ُبعد

ه نّإأي  )،34(إبراهيم:  ِإن اِإلنسان لَظَلُوم كَفَّارومثال ذلك قوله تعالى:  فعل الفعل، الذي يستغرقه

: 1981(السامرائي،  ذلك ويعانيه ويجدده كر النعمة شديد الكفران لها يزاولن أفعالمستمر على 

110(.  

  ولاسم المفع
وهو اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول، ويصاغ من الفعل الثالثي على 

وزن مفعول مثل: مكتوب معلوم، ومن غير الثالثي على وزن المضارع، مع إبدال حرف 

: 1984(الراجحي، المضارعة ميماً مضمومة مثل: مدحرج، مكرم، منطلق، منتصر، مستخدم 

فعول في باب الفعل الدائم، وهو يدل على وصف من يقع عليه الفعل. . ويدخل اسم الم)81-83

الموصوف، ويقال فيه ما قيل في اسم الفاعل لى ع تهداللوما يميز اسم المفعول عن اسم الفاعل 

يدل على الثبوت إذا ما قيس بالفعل وعلى الحدوث إذا  من حيث داللته على الحدوث والثبوت، فهو

. )308هـ:  1404(البدري، فاعل  كاسم الفاعل والكوفيون يعدونه فعالً ما قيس بالصفة المشبهة،

  : ن فيمكن توضيحها على النحو اآلتيعلى الزماسم المفعول داللة وأما 

أي سمى، ونحو (هو  )،2(الرعد:  كُلٌّ يجرِي َألجٍل مسمى: قوله تعالى : وذلك نحوالمضي .1

 ل.ِتمقتول) أي قُ

دي منصوراً واندحر العدو مهزوماً، فكلمتا (منصور) و(مهزوم) على عاد الجنالحال: نحو،  .2

 وزن مفعول، وهما في موضع تصب حال، أي زمن حال عودة الجندي واندحار العدو. 
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أي  )،103(هود:  ذَِلك يوم مجُموع لَُّه النَّاُس وذَِلك يوم مشُْهود: قوله تعالىنحو االستقبال:  .3

 تقبالً. د مسسيجمع ويشه

ِفي ِسدرٍ مخُْضود  وَأصحاُب الْيِمينِ ما َأصحاُب الْيِمينِ: : نحو قوله تعالىالتجددياالستمرار   .4

 ،منُضود، مخُْضود()، فالكلمات31- 27(الواقعة: وطَلْحٍ منُضود وِظلٍّ ممُدود وماء مسكُوبٍ

ُدودمكُوبٍ ،مسرارية الحدث وتجدده.) تدل على استمم 

واسم المفعول في هذه األمثلة  مقرون الحاجبين،، مدور الوجه، مفتول الساعدين ناالثبوت: كقول .5

 يدل على الثبوت كالصفة المشبهة. 

  :المصادر
وهي أسماء مشتقة من األفعال على صيغ كثيرة. ويذهب البصريون، خالفاً للكوفيين، إلى 

مشتقات، ويرى جمهور النحاة أنه اسم يتفق مع الفعل في أنه يدل اعتبار المصدر أصالً للفعل وال

: 1984(الراجحي، على حدث غير أن الفعل يدل على الحدث باإلضافة إلى داللته على الزمن

. ويرى آخرون أنه يتضمن معنى الزمن اعتماداً على القرائن اللفظية والحالية المساوقة )66

  ان ذلك على النحو اآلتي: . ويمكن بي)200-195: 1997(طليمات، 

 المضي: نحو قولنا للعائد من أداء فريضة الحج حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.  .1

الحال: نحو قولنا (سبحان اهللا) عند التعجب من أمر ما حين حدوثه، وقول الحجيج في موسم  .2

 الحج (لبيك اللهم لبيك).

(آل عمران:  لَى النَّاسِ ِحج الْبيِت منِ استَطَاع ِإلَيِه سبِيالًوِللِّه عاالستقبال: نحو قوله تعالى:  .3

 )، وقولنا للمتعجل (مهالً) أو (رويدك).97

  أسماء األفعال
اسم الفعل كلمة تدل على فعل معين وتحمل معناه وزمنه وعمله، وهو ال يسمى اسماً فقط ألنه ال   

ا ال يسمى فعالً فقط ألنه ال يقبل عالمات الفعل، يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، كم

. وأسماء األفعال مبنية ال محل لها من اإلعراب، )56: 1985(الراجحي، وهو ال يتأثر بالعوامل 

  وتنقسم من حيث داللتها الزمنية إلى ما يلي: 

ا: المضي: وأسماء األفعال التي تدل على ذلك قليلة وأشهرها: هيهات (بمعنى بُعد) كقولن .1

  هيهات للمهمل فالح، وشتان (بمعنى افتَرق) كقولنا: شتان الفضيلة والرذيلة.



 
 
 
 
 
 

    ....أبنية الزمن ودالالتها في اللغتين

  
  

206 
 

 فَالَ تَقُل لَُّهمآ ُأفٍّالحال: نحو آه (بمعنى أتوجع)، وأف (بمعنى أتضجر)، كما في قوله تعالى:  .2

 ).22(اإلسراء: 

، مثل: حي االستقبال: نحو صه (بمعنى اسكت)، آمين (بمعنى استجب)، وحي (بمعنى أقبل) .3

ى الزم)، مثل: عليك (بمعن)، وهلُم (بمعنى اقترب)، وعليكعلى الصالة، وهيا (بمعنى أسرع

خر)، (بمعنى تقدم)، ووراءك (بمعنى تأى ابتعد)، مثل: إليك عني، وأمامك(بمعنالصدق، وإليك

مات (بمعنى انزل). وقد سميت هذه الكلومكانك (بمعنى اثبت)، وحذار(بمعنى احذر)، ونزال

  بأسماء فعل األمر ألنها تشابه فعل األمر في داللته على الطلب الواقع في زمن االستقبال. 

  أسماء (ظروف) الزمان
وهي أسماء تحمل بلفظها الداللة الزمنية على الماضي والحاضر والمستقبل. واألمثلة على ذلك 

  كثيرة نذكر منها: 

و(قَطْ)، و(متى) و(أنى)، كقولنا: جاء إبراهيم نحو (أمس) و(البارحة) و(آنفاً) الزمن الماضي:  .أ 

البارحة؛ ما فعلته قَطْ؛ متى وصلت؟. وكذلك تدل بعض األسماء على المضي عند وصفها كقولنا 

(العام الماضي) و(الشهر الفائت) و(الزمن الغابر). أو إضافتها مثل (قبل أسبوع) و(منذ شهر)، 

َل ربك ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا من صلْصاٍل من حمٍإ وِإذْ قَاكما في قوله تعالى:  وكذلك (إذْ)

  ). 28(الحجر:  مسنُونٍ

 ).71(البقرة:  قَالُواْ اآلن جِْئتَ بِالْحقِّنحو (اآلن) و(اليوم)، كما في قوله تعالى: الزمن الحاضر:   .ب 

)، 26(القيامة:  كَلَّا ِإذَا بلَغَتْ التَّراِقي نحو (إذا) كقوله تعالى عن نهاية العمر:زمن االستقبال:  .ج 

)، و(إذْ)، كما في قوله تعالى: 1(الزلزلة:  ِإذَا ُزلْزِلَِت الَْأرُض زِلْزالَهاوكقوله عن آخر الزمان: 

اُل ِفي َأعنَاِقهِم والسلَاِسُل ُيسحُبون الَِّذين كَذَُّبوا بِالِْكتَابِ وبِما َأرسلْنَا بِِه ُرُسلَنَا فَسوفَ يعلَُمون ِإِذ الَْأغْلَ

أزمنة يصدر مني فعله في جميع ض. أي: ال و: ال أفعله ع)، و(عوض)، يقال71-71: غافر(

)، و(متى) و(أنى)، بمعنى متى، 6:القيامة(، كقوله تعالى يسَأُل َأيان يوُم الِْقيامِة )أيان، و(المستقبل

ساعي البريد؟ ومن ظروف لما يستقبل من الزمن كذلك (غداً) و(في الغد) كقولنا: متى يأتي 

  و(بعد) عند إضافتها إلى (ساعة) و(يوم) و(شهر) و(عام) وغيرها.

للداللة على الحال مثل (ما  يخلصهالمضارع واشر الفعل فبعضها يبفي العربية  الحروف وأما

، ملَللداللة على المضي، مثل (ربما، لو، قلبه يالنافية، إن النافية، الم االبتداء، قد)، وبعضها 
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 ال، نونا التوكيد والم القسم (السين، سوف،مثل  ،داالً على االستقبال هيجعل)، وبعضها اآلخر امولَ

وقد أشرنا إلى ذلك كله أثناء حديثنا عن الفعل المضارع وداللته ). هل، حروف النصب، والنافية

  الزمنية.

بحث قد نجحنا في بيان قدرة اللّغة العربية في التعبير عن الزمن ولعلنا نكون في هذا ال

الماضي والحاضر والمستقبل من خالل األفعال واألسماء والحروف والقرائن اللفظية والمعنوية 

المساوقة لها في التراكيب، ورد تلك االدعاءات التي تتّهم العربية بقصورها في التعبير عن 

  الزمن.

  :نتائج البحث
د عرضنا لألبنية الزمنية في اللّغتين العربية واإلنجليزية، وبيان دالالت الزمن التي وبع

  تتضمنها كل صيغة، يمكننا رصد النتائج اآلتية: 

من وأقوى عمالً  ثيراًأكثر تان أحركة الفاعل، لذلك ك يعبر عنفي اللّغة العربية إن الفعل  .1

 .غيره

ة الماضي، خالفاً للغة اإلنجليزية التي تعد المضارع أصل الفعل في اللّغة العربية هو صيغ .2

 هو األصل للفعل. 

لم تكتف اللّغة العربية في داللتها الزمنية بأبنية األفعال فحسب (كاإلنجليزية)، بل تعدتها إلى  .3

  األسماء والحروف.

للّغة العربية إن المقابلة بين أبنية األفعال في اللّغتين تدفع ادعاء المستشرقين باتهامهم ا .4

 بالقصور في الداللة على الزمن، بل قد تتفوق على اإلنجليزية في ذلك. 

 تتفق اللّغتان في الداللة على الزمن بوصفه عنصراً أساسياً في أبنية األفعال المختلفة.  .5

) في Modals(في العربية و الكينونة والمقاربة والشروعالناقصة في اللغتين (فعال األإن  .6

 تشير إلى أوقات زمنية معينة. زية)اإلنجلي

 تتفق اللّغتان في أهمية القرائن اللفظية والمعنوية المساوقة ودورها في تحديد الداللة الزمنية.  .7
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