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الباُب األّوُل 

مقّدمٌة 

  خلفُة الببحِث : اللفُص األّولُ 

ىناك ثالث فئات من النحوية اليت تربط بٌن كفاف زمانيا 

(contourtemporal)  ىوبر، )و موقف ادلتكلم، من اجلوانب و األزمنة و األعمال

ادلشكل . و ُيصِبح الفعل بلغة معينة مشكلًة لكل َمْن يدرس اللغة. (3: 1982

و تبحث األزمنة . الذي ينشأ يف فهم الفعل وىو ما يتعلق باجلوانب و األزمنة

(tense)  إسِتْمرَارِيّة احلاالت وىي أَْعرَاض خارجية لّلغة من أحداث وعمليات

ألن اجلوانَب واألزمنة عبارة عن فئتٌن حنويتٌن ترتبطان ارتباطًا . وأنشطة وظروف

 من حيث الوقت، ففي ىذا التيرير البحثي ستبحث اوثيًيا بععهما بععً 

. الباحثة يف اجلوانِب واألزمنة

الفكرة السابية، مفهوم الوقت يف كل ثيافة إذا نظرة إليها من حيث 

اللغة ادلتعلية بكيفية وضع احلدث يف جدول زماين وأعرب عن طريق استخدام 

و ميكن رؤية وضع األحداث يف اجلداول الزمانية بواسطة أداة لغوية . أداة اللغة
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ىذان اجلانبان مها ما مييز بٌن اجلانبية . من جانبٌن، مها الداخلية واخلارجية

ىو  (internal-nondeixis)إن الزمان الداخلي غًن ديئيكتيك . والزمانية

-external)موضوع لفئة جانبية، و يصبح الزمان اخلارجي ديئيكتيك 

deixis)  (. 181: 2005تاج الدين، )موضوع دراسة فئة زمانية

ويتكون تيسيم األفعال على أساس الزمان باللغة العربية من نوعٌن، مها 

 perfect)يُطلق فعل ادلاضي على ماٍض . فعل ادلاضي و فعل ادلعارع

tense) ويُطلق فعل ادلعارع على غًن ماٍض ،(imperfect tense .)

، و (completed actions)يستخدم فعل ادلاضي إلجراء عملي مثايل 

 incompleted)يستخدم فعل ادلعارع إلجراء أعمال سيحدث 

actions)(  ،96: 1962حيوود و حنمد .)

ووفيال شومري، للعربية شكالن من اجلوانب، ومها كامل 

(perfective)  و غًن كاملimperfective)) . ،و يف اللغة العربية

أما بالنسبة إىل . يتعّرض ىذا اجلانب من فعَلٌن، مها فعل ماضي و فعل معارع

( Socin)وسوشٌن  (Wright( )1956 :1)الزماين، فإن وريغت 
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الزمان . لألفعال باللغة العربية" tense"يستخدمان مصطلح  (30: 1942)

. لفعل ادلاضي  و الزمان غًن التام للفعل ادلعارع (Perfect tense)التام 

وعلى النييع من آراء اخلرباء اللغويٌن األوائل ، فيد ذكر ىولس 

(Holes)  أن فعل ادلاضي والفعل ادلعارع باللغة العربية ىو جزء جوىري من

ال يتم التعبًن عن مشكلة الوقت من خالل عملية . اجلانب وليس الزمان

ييوم الفعل . (188: 1995)شكلية، ولكن باستخدام العناصر ادلعجمية 

، و يشًن الفعل ادلعارع (completed act)ادلاضي بإعالن حدث كامل 

لتشكيل . (176: 1995)باألحداث أو العمليات اليت ال تزال قيد التنفيذ 

مل "وشكل النفي " كان"اجلملة اليت تعطي معىن للماضي، ميكن وضع الفعل 

(. 189: 1995)كادلَؤشِّر الرئيسي للماضي قبل الفعل " يكن

من وصف نظريات خرباء اللغويٌن، دلزيد من التفاصيل ميكننا النظر يف 

 :البيانات على النحو التايل

ٌر َ َحَ  (1 يْيْ  إْن َدَرَس  َِ

 (ما.ف)َ ََح  ًن  (ما.ف)إذا كان تدّرس 
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 "إذا تدّرس  ًن، سينجح"

ٌر َسَيْدُرُس  (2 يْيْ َكاَن  َِ

"  ًن َسَيْدُرسُ "

يف ذلك الَبند ىو فعل ادلاضي أيعا ولكن يف بناء اجلملة " درس"فعل 

سيتعّمن بعد الوضع الشرطي ىو "  ح"الشرطية اليت تشًن إىل أن الوضع 

تسبيها ، فإن الزمان يف " إن"وألنو يف ىذا البند توجد . مت الييام بو"  درس"

ولذلك، فإن الزمان اللغوي ادلشار إليو . ذلك البند ليس ماًضا لكنو سيأيت

وبادلثل للفعل . يف ذلك البند ىو الزمان ادلعارع" درس"بواسطة الفعل ادلاضي 

وكما  د يف ". س"باحلرف الزيادة " يدرس"الوارد يف البند الثاين ىو الفعل 

اجلملة، فإن ىذا الفعل ادلعارع ىو فعل يدل على العمل الذي حدث و 

" يدرس"ومع ذلك، يشًن الفعل . كمؤشر للمستيبل" س"سينجز، وسيكون 

"  سيدرس"وىذا، ألن الفعل .الوارد يف ذلك البند إىل إجراء سيتم يف ادلاضي

". كان"يسبيو الفعل 
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ومع . يف ادلثال األول، إذا نظرنا إىل العبارة باستخدام الفعل ادلاضي

ذلك، نظرًا لوجود شيئ ما معينة تسبيها ، فإن الزمان يف تلك اجلملة ليس 

مث يف ادلثال الثاين، يستخدم ىذا البند الفعل ادلعارع الذي وفًيا لبعع . ماًضا

ومع . اخلرباء اللغويٌن، ال حيتوي عادة إال على معىن الزمان ادلعارع أو ادلستيبل

. ذلك، فإن الفعل قادر على ما يبدو على إظهار الزمان ادلاضي بشروط معينة

إنَّ طريية الكشف عن اجلوانب واألزمنة ادلخصوصة للغة العربية تستهوي الباحثة 

 .على البحث

اإلستهواء الذي ينشأ من الزمان عند التعبًن عن اجلوانب باللغة العربية 

على ما يبدو باعتبارىا فئة حنوية، اجلوانب . مثًن لالىتمام مبا يكفي لدراستو

هتتم الباحثة مبعرفة أنواع اجلوانب اليت مداورة . واألزمنة يف اللغة العربية مرتابطة

مث هتتم الباحثة أيًعا مبعرفة ادلزيد عن أنواع . تطلع مشاكل األزمنة تكون فيو

لذلك ، يف ىذه الدراسة سوف . األزمنة يف اللغة العربية وطريية التعبًن عنها

. تتحدث الباحثة عن اجلوانب واألزمنة يف اللغة العربية

تبديُد الببحِث : اللفُص الثاني
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: يكما عرفنا يف التحديد البحث، ادلشكلة يف ىذا البحث وه

 اجلوانب يف أفعال اللغة العربية يف قصة قصًنة  أشكالكيف. 1

 اجملانينلعلي الطنطاوي اليت ترتبط ارتباطا وثييا مبشكلة الزمان؟

 األزمنة يف أفعال اللغة العربية يف قصة قصًنة  أشكالكيف. 2

اجملانينلعلي الطنطاوي، وكيف يستخدمها للتعبًن عن الزمان اللغوي؟ 

أغراُض الببحِث : اللفُص الثالح

: يأما أغراض من ىذ البحث وه

وصف اجلوانب يف أفعال اللغة العربية يف قصة قصًنة اجملانينلعلي . 1

. الطنطاوي اليت ترتبط ارتباطا وثييا مبشكلة الزمان

وصف األزمنة يف أفعال اللغة العربية يف قصة قصًنة اجملانينلعلي . 2

. الطنطاوي، وكيف يستخدمها للتعبًن عن الزمان اللغوي

 فوائد الببح: اللفص الرابع

 :يفلكل حبث عملى لو فوائد، وه

 الفوائد النظرية. 1
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كمسامهة يف التفكًن اجملتمع، وخاّصة لألكادمييٌن يف إضافة البصًنة . أ

و كدراسة مرجعية للغة و يف ختصص علم اللغة، ألن ليس أقّل من 

الطالب، و يف ختصص  الطالب يف اجلامعة اإلسالمية الذي ىو 

 .يف حده األدىن على فهم الّلغوي

يستطيع ان يتيّدم جهة نظر الفكر يف شكل مفهوم أو نظرية يف . ب

. رلال اللغة

 الفوائد العملية. 2

 . عن مشكلة البحثاألجوِبةتيدًن . أ

. وىذا البحث أيعا دلعرفة الشكل ولغة النظام يف اللغة ادلختلفة. ب

 

 الدراسات السابقة: اللفص الخامس

 ىي الدراسات السابيةنيل يف كتاب شيك حسن بصري على أن 

كالمها تأثًن كبًن على ادلرحلة . أساس التفكًنعنصر تيريبا نفس الوظيفة مع 

أوال، يستخدم . ومع ذلك ، فلديهما خالفٌ . التالية من النشاط البحثي
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ثانياً، يتم . أساس التفكًن كمرجع يف صياغة الدراسات السابيةالوصف يف 

 بالكامل من ادلواد اليت كتبها خرباء الدراسات السابيةاستخراج الصيغ يف 

. العلمي ادلتعلية بالبحث

لُلْطف بلييس " Hyogen –te-iruحتليل  فهم جوانب "أوالً ، 

يف رسالتها تصف وظيفة جوانب . ، اجلامعة الرتبية اإلندونسية2012يف عام 

Hyogen –te-iru وكيف أن مستوى فهم الطالب كاليارئ يف جوانب 

Hyogen –te-iru . و يكمن اختالف البحث يف موضوع اللغة اليت يتم

أغراض اللغة اليت درسها الباحث السابية ىي اللغة الَيابَانية، و أن اللغة . حبثها

ويكمن فائع البحث السابق يف تطبيق . يف ىذه البحث ىي اللغة العربية

. النظرية ادلطبق مباشرة على اليارئ

ل جوندرو " األزمنة واجلوانب اللغة اإل ليزية و مشاكل الرتمجة"ثانيا، 

وأوضح يف أْطُروحتو . يوجياكارتا: ، جامعة غاجو مادا2011نور عليم يف عام 

 The God of "عن وظيفة الزمان وادلعىن من اجلانبية الفعلية يف رواية 

Small Things "البحث وخالف. وما يعادل الرتمجة باللغة اإلندونيسية 
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اليت تبحث الباحثة متساوية مع البحث السابق و ىي تيع يف موضوع اللغة اليت 

لكن يف البحث السابق ، فإن موضوع اللغة اليت دتت دراستها . دتت دراستها

الفرق اآلخر ىو أن الباحث السابق ركزوا حبثو على تطبيق الرتمجة . ىو اإل ليزية

أما التشابو يف ىذا البحث وىي حول وظيفة اجلوانب . إىل اجلوانب واألزمنة

. واألزمنة يف اجلملة

 أساس التلكفر: اللفص السادس

الفعل يف اللغة العربية ذلا شكالن من اجلوانب ادلتعلية باألزمنة، ومها 

يتم استخدام . (imperfective)و غًن كامل  (perfective)كامل 

و يتوازى ىذا الشكل التام . فعل الكامل لوصف إجراء أو حدث مت إكمالو

أو  (past tense)للغة العربية يف اللغة اإل ليزية مع مصطلح الفعل ادلاضي 

تتألف اجلانيب الفعل ادلاضي . (present perfect tense)ادلعارع التام 

يظهر . (subjek maker)و ادلوضوع الرئيسي  (Stem)من اجلذعية 

معىن األساسي و زمان للفعل، تظهر عالمة ادلوضوع  (Stem)اجلذعية 

وفعل غًن كامل . (159: 1983عّبود، )شخصية و ونوع وعدد ادلوضوعات 
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(imperfective) يف اللغة اإل ليزية . يصف  احلالة أو احلدث غًن الكامل

 simple present)، ىذا الزمان متساويا مع شكل الفعل ادلعارع البسيط 

tense)  الذي صيغتوdo أو does وصيغة التيّدمي  to be و فعل -

ing .

: دلزيد من التفاصيل يرجى مالحظة ادلثال التايل

 ’He works /He is working‘ /يعمل  (1

 ’I write / I am writing‘/ أكتب  (2

الفعل اجلانب الناقصة تتكون من عالمة ادلوضوع و اجلذعية والوضع 

 (.264: 1983)العالمة 

، وتنيسم اجلوانب إىل جزأين مها (76: 1942)وفيال سوشٌن 

يعرب النموذج الكامل عن إجراء كامل، . اجلانب الكامل واجلانب غًن الكامل

و يعرب غًن الكامل عن .سواء أكمل اإلجراء يف ادلاضي أو احلاضر أو ادلستيبل

كما ييول سوشٌن . عمل غًن كامل يف ادلاضي أو احلاضر أو ادلستيبل
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عن اجلانب غًن الكامل، أن ىذا الشكل ميكن تغيًنه بناًء على  (76: 1942)

. ما إذا كان سُيظهر احلاضر أو ادلستيبل وأحيانًا يكشف عن شيء غًن كامل

 سوان و يث إىل ونوَّعَ ويتعلق بالوقت واجلانب والزمان باللغة العربية ، 

ويستخدم . ثالثة أجزاء، الزمان ادلاضي و الزمان احلاضر و الزمان ادلستيبل

مصطلح سوان و  يث الفعل ادلاضي الفعل ادلتوتر لإلشارة إىل الفعل ادلاضي، 

وأما ادلشكلة . (149: 1987سوان و  يث )الفعل ادلعارع للفعل ادلعارع 

 .األزمنة يف اللغة العربية ىي مشكلة ادلاضي واحلاضر وادلستيبل

وفيا لعّبود ، جيب أن ندرس السياق عندما يتم استخدام الفعل غًن 

لإلشارة . (502: 1986عبود، )الكامل، لذلك ميكن أن يوفر الرتمجة ادلناسبة 

. قبل الفعل غًن الكامل" كان"إىل أفعال أو ظروف سابية ، تتم إضافة األفعال 

 .للتعبًن عن ادلاضي" ليد"و " قد"، ُتستخدم جزيئات "كان"و إال الفعل 

ف على الزمان يف كثًن من األحيان بأفعال ناقصة يوغالبا ما يتم التعر

وفيا لعبود، الفعل غًن الكامل يف اللغة العربية إىل جانب إظهار . (معارع)

عمل غًن كامل، ميكن أن يشًن أيعا إىل رلموعة متنوعة من األعمال األخرى، 
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: 1983عبود، )مثل العمل ادلعتاد والعمل التدرجيي والعمل يف ادلستيبل والدولة 

502 .)

وفيا لسوان . ومشكلة الزمان اليادمة باللغة العربية ىي الزمان ادلستيبل

. باللغة العربية (يف ادلستيبل)و يث، ال يوجد شكل الزماين مستيبلي حنوي 

وكشف الزمان ادلستيبل مفرداتا، كما ىو يف اللغة اإل ليزية، وشكل ادلستيبل 

(future tense) أو يف اللغة العربية الفعل ادلعارع، اليت تستخدم عادة ،

. يسبيو بعع اجلسيمات (future time)لإلشارة إىل زمان مستيبل 

و " سوف"لكشف الزمان ادلستيبل عادة ما تستخدم اجلسيمات والبادئات 

 يف اللغة اإل ليزية will أو shallوضعت قبل فعل ادلعارع، مثل إضافة 

(. 150: 1987سوان و يث، )

كما ذكر عبود، يتم التعبًن عن الزمان ادلستيبل يف اللغة العربية 

 اليت تليها going to  و shall و wiilباستخدام جسيمات سوف و 

(. 381: 1983عبود )باألفعال غًن الكامل 
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 األساس التلكفر

 

 

  

 اللغة العربية يف أفعالنظام األزمنة يف الاجلوانب و 

 قصة قصًنة اجملانٌن لعلي الطنطاوي

نظام األزمنةال اجلوانب  

اليصة اليصًنة اجملانٌن لعلي 

 الطنطاوي

  اللغة العربيةاألفعال
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 منهج الببح و طواته: اللفص السابع

 طرق البحث. 1

فيما يتعلق  (Poerwadarminta)أوضح بوروادارمينتا .  ىو الطريقادلنهج

باجلهود العلمية، واألساليب ادلتعلية بعمل ادلشكلة؛ وىي كيفية العمل لتكون قادرة على فهم 

 ىو الطريق الذي يستخدمها الباحثة حلل ادلشكلة ادلنهج. ىدف العلم ادلستهدف ادلعين

 .البحث

يف ىذا البحث، اختارت الباحثة بعنوان اجلوانب واألزمنة باللغة العربية اليت تتعلق 

باعتبارىا فئة حنوية تتعلق مبشكلة الزمان، فإن اجلوانب واألزمنة ىي أداة يف . مبشكلة الزمانيات

تنيسم رلموعة متنوعة من اللغة إىل نوعٌن، ادلنطوقة . إعادة سرد األحداث بلغات خمتلفة

يهتّم ولذلك ، . كل من ىذه اللغات ادلختلفة لديها طريية خاصة هبا للبحث عنها. وادلكتوبة

. أشارت أوالً للباحثة أن يبحث نوًعا من منهج البحث 

 خطوات البحث. 2

 تبديد البفانات و مفادر البفانات . أ

 البيانات. 1
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 األفعال العربية اليت تظهر اجلوانب واألزمنة يف قصة  ىيالبيانات يف ىذا البحث

 .قصًنة اجملانٌن لعلي الطنطاوي

 مصدر البيانات. 2

مصادر البيانات يف . مصدر البيانات ىو ادلكان الذي سيتم فيو العثور على البيانات

شكل بيانات النص يف قصة قصًنة اجملانٌن لعلي الطنطاوي من كتاب قصص لىذا البحث 

 صفحة 4- كتاب الطالب جزء الثاين يف رللِّد: من احلياة الواردة يف كتاب العربية بٌن يديك

عدد الفيرات اليت وردت يف تلك اليصة قصًنة أن تسع فيرات مع عدد . 345-347

اخلطوط بنسبة أربع وسبعون خطّا وأضافت بعع اآليات من اليرآن الكرًن وترمجتها إىل ملء 

. اكتمال البيانات

 نوع الببح. ب

ذلذه الطريية ادلستخدمة يف ىذا البحث .  ىو البحث النوعيباحثىذا النوع من امل

تتناول حبث ادلكتبة النظريات ذات . (library research)ىي طريية البحث ادلكتبة 

الصلة يف اليعاي اليت دتت مناقشتها، أو يف شكل أىداف أو تركيب أو ملخص لليرارات 

 .ادلتعلية مبشكالت البحث
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والغرض من ىذا ادلنهج ىو الدراسة العلمية للغة عن طريق االنتباه إىل أشكال 

يرجع استخدام طريية ادلكتبة يف ىذا البحث إىل موضوع . الكلمات ادلوجودة يف النص

زمنة األفعال األوانب و اجلمع ادلنهج ادلكتبة سوف تكشف عن . الدراسة يف شكل نص باللغة

.  اللغة العربية يف قصة قصًنة اجملانٌن لعلي الطنطاوي

  جمع البفاناتطريقة. ج

تشًن . طرق مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو تينية اإلحالة والتسجيل

سوداريانتوا، )التينيات إىل توفًن البيانات اليت تتم عن طريق االستماع إىل استخدام اللغة 

يف ىذه التينيات تتم عن طريق االستماع إىل استخدام ادلفردات على أساس . (133: 1993

 .اجلوانب واألزمنة باللغة العربية

تتم عملية التسجيل من خالل التسجيل على الكتاب متبوًعا بتصنيف وجتميع 

. يتم التسجيل بعد اكتمال التينية األوىل. البيانات اليت ختدم كهدف للبحث

  تبخفص البفاناتطريقة. د

ادلنهج الذي يستخدمها الباحثة . وبعد أن جتمع البيانات ادلطلوبة ، يتم حتليل البيانات

ادلنهج التوزيعية ىي . لتحليل البيانات يف ىذا البحث ىو ادلنهج التوزيعية أو ادلنهج الوسيلة
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كانت احملددات يف إطار طريية التوزيعية . طريية لتحليل البيانات جزءًا من مرتجم تلك اللغة

كلمة التكذيب و  )مازالت أجزاًء أو عناصر لغة الكائن ادلستهدف، مثل الكلمات 

و اجلمل و ميوالت ( ادلوضوع و الكائن و ادلسند)و الوظيفة النحوية  (االفرتاضات و االحوال

(.  16-15: 1993سةداريانتوا، )الكلمات و الراتنجات وغًنىا 

 صفاغة االستنتاجات. ه

االستنتاج و. اخلطوة األخًنة يف ىذا البحث ىي حتديد نتيجة البيانات قد مت حتليلها

لعلي التنطوي يعمل بشكل  اجملانٌن  يف حبث قصة قصًنةباحثىو النتيجة النهائية ألنشطة امل

. قصًنةالجيد كإجابة لدراسة صياغة ادلشكلة ومعرفة أنواع اجلوانب و األزمنة يف تلك اليصة 

 نظام الكتابة. و

 :ستخدم الباحثة النظاميات، لتسهيل ادلناقشة يف ىذا البحث على النحو التايلت

 أغراض الباب األول ميدمة،يشمل ىذا الباب على خلفية البحث و حتديد البحث و

 فوائد البحث و الدراسات السابية و أساس التفكًن و منهج البحث وخطواتو الذي البحث و

يشمل على البيانات و مصادر البيانات ونوع البحث و تينية مجع البيانات و تينية حتليل 

. البيانات وصياغة اإلستنتاجاب ونظاميات الكتابة
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الباب الثاين أساس التفكًن، يشمل ىذا الباب على مناقشات عن بنية النحوية، 

وظائفة النحوية، فئات النحوية، اجلوانب واألزمنة للغوي العريب، اجلوانب واألزمنة للغوي غًن 

. العريب، اجلوانب يف اللغة العربية، واألزمنة يف اللغة العربية

الباب الثالث حتليل و مناقشة، يشمل ىذا الباب على حتليل اجلوانب و األزمنة يف 

 .اللغة العربية و التصنيف اجلوانب واألزمنة باألشكال العربية

الباب الرابع اإلختتام، يشمل ىذا الباب على التنيجة و النصيحة وىي خادتة من 

. أنشطة البحث
 


