
 

 

الملخص 
 (دراسة الموربوسنتكسيس)الجوانب ونظام الزمان في قصة قصيرة المجانين لعلى الطنطاوي: نساء ستي خبيرة

 املتكلم، وموقف (contour temporal)األزمنة  كفاف بني تربط اليت النحوية من فئات ثالث  ىناك
. فعٌل يف لغٍة خمصوصٍة ىو مشكلة خاصة لكل من يدرس اللغة. (3: 1982ىوبر، )واألعمال  واألزمينة اجلوانب من

اجلوانب ونظام األزمنة يف قصة "حبٌث بتسمية . من مسألٍة تظهر يف فهم ذلك الفعل ىي مرتبطٌة مع اجلانبية واألزمنية
، ومتحدد البحث كيف أشكال اجلوانب واألزمنة يف األفعال اللغة العربية يف تلك "قصرية اجملانني لعلى الطنطاوي

. غرض ىذا البحث ىو ليعلم األشكال اجلوانب واألزمنة يف تلك القصة ولوصفهما. القصة
اما البيانات املستعملة ىي البيانات الصيغة يف قصة .  الطريقة املستعملة يف ىذا البحث ىي  ريقة مكتبّيةٌ 

. والبيانات يُتحّلل باستعمال  ريق التوزيعية. القصرية
بناًء على حتليل البيانات املعموالت توجد نتيجة ان يف اللغة العربية الذي ارتبط مبسألة األزمنة اللغوية نوعني، 

فعل ماضي لو جانب . وليس هلما معىن اجلانب فقط، لكن هلما معىن الزمان ايًضا. مها فعل ماضي وفعل مضارع
وقع قبل فعل " إن"وليس لكل جانب الكامل ماضي، قد توجد الكامل مستقبل ىو اذا كان . كامل ومعىن املاضي

جانب غري الكامل  اضر، بل كان جانب ليس لكل . وفعل مضارع يُظهر اا جانب غري كامل  اضريِّي . املاضي
َُتَدرِّيجِ . غري الكامل ماضيا

باإلضافة اا فعل مضارع كما . وىو لوكان فعل ماضي تليها فعل مضارع يف الكلمة اجلمع امل
الزمان اللغوي العمومّي . وأخواهتا إلظهاره" دائما"، الكلمة "ال"، "أن"يكشف جانب غري الكامل للغة العربية زيادة 

فعل ماضي كما يكشف زمان املاضي، باإلضافة اا فعل ماضي كما يكشف . ثالثة غالبا ماضي،  اضر،ومستقبل
، واألفعال املاضي تليها األفعال املضارع يف كلمة اجلمع "لقد"و" قد"، جسيم "كان"زمان املاضي للغة الغربية فعل 

َُتَدرِّيجِ 
لكن املفهوم . التكون يف اللغة العربية  بقة النحوية املستقبلية. الزمان احلاضر يُدلُّ بفعل املضارع. إلظهاره. امل

، "سوف"مفهوم معىن من الزمان املستقبل اللغوي يظهر بزيادة جسيم . الزمان املستقبل اللغوي فيها اليزال موجوًدا
.  يف فعل املضارع" س"
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