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اإلهـــداء

أشكر اهللا سبحانه : ة على النبي المصطفى وبعدالحمد هللا وكفى والصال

الشجر والحجر ومخلوقاته قاطبة على انجاز هذا العمل وتعالى عدد أوراق

المتواضع وعلى إتمام دراستي التي لم تنتهي في الحقيقة، وقد كانت 

ثمرة جهد تندى له الجبين وسهر ليال طوال تعسعست، فتنفس النور

صة كدي وتعبي إلى من أنارا لي دربي يجور، ومن ثمة أهدي خالوالد

وزرعا على حافتيه العطف والحنان ودفعاني لمناهل العلم والتفوق 

وألبساني ثوب مكارم األخالق وأرشداني إلى معالم النبل والفضيلة، أنهما 

الشمعة التي تحترق من أجل إضاءة ماحولها، الوالدين الكريمين
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انـر وعرفـشك

والتقدير واالمتنان إىل كل من ساعدين يف إخراج هذا البحث إىل النورأتقدم بالشكر 

الذي كان السند القوي" أمحد مومن" وأخص بالشكر والتقدير أستاذي املشرف الدكتور

يف إخراج هذا البحث إىل النور، وإرشادي بنصائحه، وتذليل ما صادفين من عقبات

.وفكره ألخطو حنو األفضلبتوجيهاته وأرائه، فلم يبخل بوقته وعلمه 

وشكري وامتناين إىل األساتذة أعضاء املناقشة الذين سيشتركون يف تقييم هذه املذكرة

ء.أسأل اهللا العظيم أن جيزي اجلميع عين خري اجلز
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ةـــــــــالمقدم

تمھید- 1

باإلشارةق تارة ورس المعّمحاة بالّدغویة التي تناولھا الّنمن بین القضایا النحویة والّل

، "غةأزمنة األفعال داخل الّل"موضوعات النحو العامة قضیة الخفیفة العابرة طورا بجانب

ل ُیعنى بالصیغ الصرفیة المفردة فاألّوالصرفي والنحوي؛ من منطلق مستواھا حیث تناولوھا 

ا الثاني فیرصد الكلمات الوظیفیة وأّم،وبیان دالالتھا من خالل مجاالت استخدام مختلفة

. ل نسق تحیط بھ مالبسات السیاق والمقاموالحروف التي تضام تلك الصیغ وھي داخ

غة الواحدة غویون والمفكرون داخل الّلالمالحظ أّن موضوع الزمن قد اختلف بشأنھ الّل

ھ یتسم بالضبابیة والتعتیم إذ المبادرة األولى أخرى، ألّنإلىفضال عن ترجمتھ من لغة 

. والبحث في الزمنفھم الطبیعة والكون ھي السیطرةإلىلإلنسان ضمن سعیھ 

ر عن أزمنة مختلفة بات من غة، إذ یعّبولّما كان الفعل یحتل مكانا بالغ األھمیة داخل الّل

الترجمة، ولّما إطارر عنھا ثم توسیع مجال البحث في الضروري دراسة األزمنة التي یعّب

أن ، ارتأیتكنأمكانت ھذه الدراسة مفیدة في ترجمة النصوص وتحلیلھا وحتى نقدھا إن 

دراسة ": العربیةإلىترجمة أزمنة األفعال ودالالتھا  من الفرنسیة ": یحمل بحثي عنوان

." روایة نجمة لكاتب یاسین نموذجا. تحلیلیة تقابلیة

اختیار موضوع الرسالةوحوافزأسباب - 2

دة إّن فكرة البحث في موضوع ترجمة أزمنة األفعال لم تكن عفویة ولیست ولی

ت تشد انتباھي منذ مرحلة التدرج وذلك من خالل المشاكل والصعوبات الحاضر،  بل ظّل

التي كان یتلقاھا الطلبة واألساتذة أثناء ترجمتھا من والى العربیة، ونحن كما نعلم أّن أي نص 
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حیث كانت أزمنة أفعالھ تترجم بطرائق مختلفة والمراجع ،ال یخلو من أزمنة األفعال

الطلبة قلیلة وال تجیب عن كل التساؤالت المطروحة، فكم من إلیھاتي كان یھتدي والبحوث ال

ستفید وأفید وُأثري المكتبة أن أخوض غمار ھذا البحث َألارتأیُتة ومن ثّم،سؤال ظل مبھما

لكاتب یاسین)( Nedjmaالعربیة، والكتاب الذي اتخذناه مدونة لدراستنا ھو روایة نجمة 

(Kateb Yacine) إلىونشیر "محمد قوبعة"العربیة إلىوقد تفضل بترجمتھا من الفرنسیة

.عید بوطاجینل الّسالترجمة الجزائریة الجدیدة من قب

واآلخرنة لدراستنا سببین اثنین أحدھما ذاتي سباب التي جعلتنا نختاره كمدّوومن بین األ

صل شدید بالكتاب منذ الصغر بلغتھ األلقنا اوتعّلإعجابناا الذاتي یتمثل في فأّم؛موضوعي

إشكالیةا الموضوعي فھو ّمغتھم، وأئریین الذین یكتبون بغیر ُلتاب الجزاالفرنسیة السیما الُك

كون الكاتب ؛وایة على وجھ الخصوصاد في ھذه الرالزمن التي نالت اھتمام الباحثین والنّق

فھو في روایتھ ؛وایةالفضاء الزمني للّروائي القدیم في مجال بنیةحدث ثورة على النظام الّرأ

،حدثا تطلعا نحو قالب روائي جدید یرفض كل تسلسل زمنيه ُممھ ثم یعید بناَءراح یھّد

.ق علیھ دراستنا النظریةأن یكون لنا معینا زاخرا نطّبفارتأینا

طرح اإلشكالیة- 3

ر سانیة التي تعّبالوحدات الّلذ ھو إحدىإ،غةیحتل الفعل مكانا بالغ األھمیة داخل الّل

وحصر مشكالتھ لمام بھمنة مختلفة، لكن الحدیث عن ھذه األزمنة متشعب یصعب اإلزعن أ

ما تكمن فرّب،أخرى كالفرنسیة والعربیةإلىغة الواحدة فضال عن نقلھ من لغة داخل الّل

المستوى و التساع وضیق قاعدة مضبوطة تحكم ھذه الترجمة أفي عدم وجودالصعوبة

الرئیسي عند نقل أزمنة اإلشكالوعلیھ أین یكمن . والنحوي لكل لغة على حدهالصرفي 
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ذان یشكالن العربیة؟  أفي اختالف المحور التراكیبي واألسلوبي الّلإلىاألفعال من الفرنسیة 

د حّدبكل ذلك من أین تتاإللمامساني؟  أم األمر یتجاوز ذلك؟  وإن كنا قادرین على المحور الّل

الزمن یتحدد من صیغة الفعل داللة األفعال على الزمن؟  أمن صیغة الفعل وحدھا؟  أم أّن

وما یحیط بھ من مالبسات السیاق؟ ھل اللغة العربیة قادرة على استیعاب جمیع التراكیب 

على من یصف غة الفرنسیة؟  وھل ترجمتھا ممكنة أم ال؟   كیف نرّدالصرفیة والنحویة لّل

قة غات األخرى؟  ھل تقتضي الترجمة الخّالعربیة بالعقم أمام ترجمة أزمنة الّللغتنا ال

من تضحیة أثناء وإذا كان البّدأسالیب غیر مباشرة في الترجمة؟ إلىبالضرورة اللجوء 

؟  وھل ھناك فرقا بین ترجمة ذه األزمنة؟  فبماذا نضّحي بنظام الفعل  أم بداللتھترجمة ھ

ترجمة صحیحة بإعطاءدیب؟  ما ھي  أنجع المناھج والطرائق الكفیلة المترجم المحترف واأل

على المستویین التركیبي والداللي؟ وإذا كانت ھناك أسالیب خاصة من بین ما وضعھ 

ھل معنى ذلك استبعاد الترجمة الذاتیة؟ Vinay et Darbelnet)(رون كفیني وداربلنيالمنّظ

.وب وبحث منظمثرائھا إلى عمل دُءكل ھذه األسئلة وأخرى تحتاج من أجل إ

الدراســـــــات السابقة لھذا الموضوع - 4

ھا أّنراسات والبحوث المتفرقة ھنا وھناك حول موضوع  أزمنة األفعال، إّالرغم الّد

العربیة كانت سات التي تناولتھ بین الفرنسیة وراغة الواحدة والّددرست زمن الفعل داخل الّل

ولم تكن بشئ  من التفصیل والتدقیق،  وظلت تشیر إلیھ في عالقتھ مع مستویات غیر مباشرة 

" الترجمة العملیة"أو "دراسة أصول الترجمة"أخرى، وما جاء منھ منفردا كما في كتاب 

ا الرسائل ، أّمالفرنسیةإلىلكونھ درسھ من العربیة التساؤالتغیر كاف وال یجیب عن كّل

ة المراجع في وعلیھ فإّن قّل.حدھا یتناول ھذا الموضوعن أد  لحد اّآلبحوث الجامعیة لم نجوال
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كتب عنھ بالعربیة یجعلنا نمضي قدما لمحاولة تسلیط الضوء ھذا الموضوع وضحالة ما

.علیھا ولو بالقدر القلیل

الفـــــــــرضیـــات - 5

ة حتاج الواحد ھمیة، توالتساؤالت  المطروحة سبال غایة في األكحل لإلشكالیةنفترض

ابقة غیر كافیة حتى تعطي نتائج البحوث الّسإلى البحث المعمق لطالما أّنىتلوى األخر

أن یكون  المترجم على ل السبیل األّوا فأّم.د علیھا خصوصا في إطارھا الترجميمفیدة یعتم

بیة وإقرانھ غتین الفرنسیة والعرللفعل في كلتا الّلة بالزمن الصرفيمعرفة ودرایة تاّم

فردة فكل نبالترجمة وإتقانھ وممارستھ على أكمل وجھ نظریا وتطبیقیا؛ بمعنى زمن الصیغة م

أن یحذر المترجم من الوقوع في فخ زمن وعل تدل على زمن محّدد،صیغة من صیغ الف

وھو داللة الصیغة على الزمن وھي داخل تركیب ما تحیط بھا ظروف قولیھ ؛الفعل النحوي

د لھا في األصل علي حد وبالتالي تخرج الصیغة عن الزمن المحّد،فظیة ومعنویةوقرائن ل

قا،لكي یكون المترجم موّف،كسبیل ثاني نفترض أیضاعلیھ و).104. ص: 1973(ام قول تّم

التقنیة التي یراھا مناسبة لوضع زمن الفعل الفرنسي وداللتھ في قالب عربي إلىجوء الّل

تطویع دون أن ُیھمل التقنیات الزمنیة التي یوّظفھا الكاتب كاالستذكار والواإلبدالكالحرفیة 

.واالستشراف فھي تعینھ على إصابة ھدفھ
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منــــــــــاھـــــج البـــحث                                                      - 6

جل ا  تحكم مذكرتنا من أسسُأسنجعل من المنھج الوصفي والتحلیلي التقابلي والنقدي

.معالجة اإلشكالیات المطروحة

أي غتین المدروستینمنھج لغوي خالص، نصف من خاللھ الّلھوالمنھج الوصفيفأّما 

ن النحوي لنبّیصرفي وكما ھما علیھ في الواقع،  من خالل   مستوییھما الالفرنسیة والعربیة

دون إقحام ، ودالالتممیزاتمن خصائص وحدهىأزمنة األفعال في كل لغة علما لعناصر

.غة دون زیف أو إضرابلوصول إلي نتائج تتفق مع واقع الّلاتیة، وھو سبیل االعوامل الّذ

ھو منھج یقارن بین لغتین أو أكثر من عائالت لغویة وأّما المنھج التحلیلي التقابلي ف

ي إطار دراسة نا فسب دراستنا ألّنلغویة واحدة، وھو منھج ینامختلفة، أو من عائلة

أزمنة األفعال، وبالتالي ي بین الفرنسیة والعربیة وذلك من خاللالنحوالمستویین الصرفي و

غتین وخصوصا التي تنشأ عند التقاء ھذین الّلفھو األنسب بھدف تیسیر المشكالت العملیة

غة ا یقابلھ في الّللبحث عّمغة األصل وابمعنى فھم زمن الفعل في الّل،أثناء عملیة الترجمة

ف بإثبات الفروق وتحدید االختالوھذا المنھج في دراسة أوجھ الشبھاویساعدنالھدف، 

ما یقارن مستوى ال یقارن لغة بلغة و إّنليوالتحلیل التقاب.  التي تواجھ المترجمالصعوبات

الصوتي والصرفي التقابل على المستوى فصیلة بفصیلة ویجرىبمستوى أو نظام بنظام أو 

ق ترجمة ائوالنحوي والمعجمي؛  كما سیكون لنا ھذا المنھج عونا في تطویر مناھج وطر

.األفعال من الفرنسیة إلى العربیةأزمنة 
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یم ترجمة الروایة،  بمعنى في تقییبقى المنھج النقدي الذي یكون لنا المصباح المنیر

غة العربیة بواسطة رصد نظام الّلإلىغة الفرنسیة ّلالفحص الدقیق لكیفیة االنتقال من نظام ال

ز بین المناھج والطرائق المطّبقة حینئذ من طرف مترجم الروایة بحیث یتسنى لنا التمیی

.اسب وماال یناسبثم إعطاء بدائل عن الترجمة بعد إدراك ما ینالموفقة منھا وغیر الموفقة،

األھداف العملیة- 7

فأّما الھدف : ثالثة أھداف رئیسیةإصابةمن خالل ھذه الدراسة ھو یھإلإّن ما نصبوا 

غة الفرنسیة والعربیة على مستوى نظام ول ھو فحص أوجھ االختالف والتشابھ بین الّلاّأل

ا الھدف الثاني فینتج عند وأّم. ف على ھذه األزمنة كمادة أولیةبمعنى التعّر،أزمنة األفعال

غة األصل یقیا لمعرفة مدى تالءم مترجم الروایة عند انتقالھ من الّلالمادة النظریة تطبإسقاط

. ومن ثّمة التنبؤ بالمشاكل لرسم الطرائق واقتراح المناھج المثلى لذلك،غة الھدفإلى الّل

وأخیرا اإلسھام ولو بالقدر القلیل من خالل النتائج المصقولة في تطویر مواد دراسیة لتعلیم 

.الترجمة

الةبنیة الرس- 8

مّما ال شّك فیھ أّن أي بحث منظم ُیبنى على أسس منھجیة تضمن تماسكھ وانسجامھ، 

المقدمة إلیھاأن أجعلھا في أربعة فصول تضاف ارتأیتومن أجل أن تكون مذكرتنا كذلك 

.والخاتمة  على أن یسبق كل فصل من ھذه الفصول بمقدمة ویتبع بخاتمة

باعتبارھما الكلمات المفاتیح عرض فیھ لمفھوم الفعل والزمن تول فأأّما الفصل اّأل

عرض أزمنة األفعال في كل لغة على حده  لتكون أمامنا مادة أولیة إلىلمذكرتنا، ثم انتقل 



8

غة الفرنسیة وتلك قضیة نعتمد علیھا في الفصول الموالیة، وقد بدأنا بأزمنة األفعال في الّل

وفیھا نبدأ بالمظھر .العربیةإلىرجمتھا من الفرنسیة منطقیة ألّن موضوعنا یتناول ت

L’Aspect)(ج على دراسة صیغ ، ثم نعّرمن الفعلنواعھ لما لھ من عالقة مباشرة بزوأ

حیث نتطرق حسب نوعیھما الشخصیة والغیر شخصیة،) Les modes verbaux( الفعل

كل زمن ألّنھ من غیر الممكن إلى كل صیغة على حده واألزمنة التي تندرج تحتھا مع داللة

أن نتناول األزمنة بمعزل عن صیغھا، وأھم الصیغ التي سنتناولھا بشئ من التحلیل ھي 

(Le Mode Conditionnel)والصیغة الشرطیة )Le Mode Indicatif(الصیغة اإلخباریة

Le Mode)وصیغة األمر والنھي (Le Mode Subjonctif)االسم أو وصیغة نصب الفعل 

Impératif )ثم صیغة المصدر(Le Mode infinitif) وبعد ذلك صیغتي اسم الفاعل واسم

دون أن ننسى ما لصیغ وتراكیب أخرى من عالقة مباشرة (Le Mode Participe)المفعول 

وصیغتي المبني للمعلوم )(Le Gérondifةوالالحقبزمن الفعل كصیغة اسم المفعول 

Les)وكذا األزمنة المتفرعةLa Voix Active et La voix Passive)(والمبني للمجھول

temps surcomposés)..في وصیغھاط الضوء على أزمنة األفعالوفي نفس الفصل نسّل

بعین أخذیَن،فنبدأ بالماضي والمضارع واألمر وداللة كل منھم على حدهغة العربیة الّل

صیغ منفردة والزمن النحوي الذي یمثل الصیغ في االعتبار الزمن الصرفي من خالل ال

األسماء الجاریة مجرى إلىعالقتھا مع األدوات والكلمات التي تضامھا، ثم ننتقل بعد ذلك 

األفعال وداللة كل منھا كاسم المفعول واسم الفاعل وصیغة المبالغة والصفة المشبھة واسم 

.التفضیل والمصدر وأخیرا اسم األمر
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الخاص بدءا بالترجمة إلىفأردناه أن یخضع وفق تدرج من العام الفصل الثانيوأّما

األدبیة  التي تنبثق منھا ترجمة الروایة، وحینئذ نتوقف عند أھم ممیزاتھا فنسلط الضوء على 

اب في مؤلفاتھم لما لذلك من عالقة مباشرة بالزمن السیما الزمن ّتالتقنیات  التي یوظفھا الُك

رون والتي تخدم وبعدھا نعّرج على أھم المناھج والطرائق التي وضعھا المنّظالسردي، 

. وسندعمھا باألمثلة لرفع اللبس عنھاوع بالدرجة األولى الموض

وفي الفصل الثالث نتقدم شیئا فشیئا نحو لب الموضوع، وفیھ نسقط الجانب النظري 

ل بھا محمد قوبعة مع أزمنة األفعال وعلیھ لنرى الكیفیة التي تعام،فنجسده على أرض الواقع

سنعرف بمؤلف الروایة كاتب یاسین وبعدھا نعرض تلخیصا موجزا للروایة، لنخلص إلى 

فنبدأ بإعطاء قاعدة نظریة نظام العربیة تدریجیا إلىغة الفرنسیة استقراء  االنتقال من نظام الّل

ر وسنطبعھا في كثیر من األحیان وفي ذات الوقت تطبیقیة عن ترجمة كل زمن بقدر ما تیس

سواء عند ترجمة الجمل أو عند تسمیة األزمنة ألّنھ وكما أشرنا المادة ،بطابع االجتھاد

على ما ورد في الروایة ق ذلك النظریة تكاد تنعدم السیما من الفرنسیة إلى العربیة، ثم نطّب

اءت بھ المناھج الترجمیة، لھا بعد ذلك وفق  ما جزمنا بزمن مسجلین أھم المالحظات لنحّل

. وأخیرا نقترح بعض الترجمات كبدائل متى تیسر ذلك،مستفیدین في ذلك كلھ بالمنھج النقدي

ولى نحّلل ھذه الدراسة ونناقشھا یتألف الفصل األخیر من النقاشات والتوصیات ففي اُأل

بعھا بطابع االجتھاد لنبین ، أّما  التوصیات فسنطواالستشھاد على ما نقول بالشرح والتعلیل

الخاتمة إلىلنصل ،الجدید لھذا الموضوع وعدم الدوران في حلقة ما قیل عنھإضافةمدى 

المطروحة ونرى مدى صدق الفرضیات  ثم النتائج اإلشكالیاتعن اإلجابةحتى یتسنى لنا 

. المتوصل إلیھا
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والمراجع ائمة ألھم المصادرسُیضُم إلى ھذه الدراسة ولكي نضفي علیھا طابع المصداقیة ق

االلكترونیة دون أن ننسى التلخیصوكذا أھم القوامیس والمواقعغة العربیة والفرنسیة بالّل

.واالنجلیزیةبالعربیة والفرنسیة

بحثنا من بعض العقبات التي حاولنا أن نتالءم  معھا في كل مرة وككل البحوث  لم یخُل

تتناول ھذا الموضوع مما جعلنا نعتمد على المجھودات الفردیة وأھمھا نقص المراجع التي 

لكن ھذا ال ینفي ھم األقوالغة الفرنسیة وكذا أخصوصا عند ترجمة أزمنة األفعال في الّل

.االستفادة المعتبرة مّما توفر بین أیدینا

الكلمات المفاتیح- 9

األلفاظ ، وما ورودھا بھذا انتباھنا ونحن نتصفح ھذه المذكرة تكرار بعض سیلفُت

دون أن نھمل ما لمفرات الترجمة والزمن والفعل والداللةالشكل إّال لیدل على أھمیتھا وھي 

.أخرى من دور في ضّم حلقة ھذا البحث سنترك القارئ یكتشفھا لوحده
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مقدمـــــــة

غات والسیما إذا كانت الّلغات األخرىزھا عن الّللكل لغة خصوصیاتھا التي تمّیإّن

مقاییس كثیرة من غات یكمن فيوأّن ارتقاء الّل،غة الفرنسیة والعربیةمختلفة في األصل كالّل

ھا داللة األفعال على الزمن وفروقھا النسبیة سواء في صیغ األفعال ومشتقاتھا أو في أھّم

سفندرایوفي ھذا اإلطار یذھب ،سائر ألفاظھا وأدواتھا أو في تراكیبھا

(Vendryes, internet)أزمنة الفعل ة وسیلة للتمییز بینامیة لیست فیھا أّیغات الّسالّلإلى أّن

ما من األزمان المتنوعة وفروقھا َللھا ُسغات الھندیة األوربیة أّنیقول عن الّلو. المختلفة

,Bergstraesserربینما یذھب برجشترایس. النسبیة غة إلى أّن ما یزید الّل) (57-58: 1972

قریبا من غات السامیة، تخصیص معاني أبنیة الفعل وتنویعھا، العربیة تمیزا عن سائر الّل

فمن منطلق ھذه .غنى الفعل الیوناني والغربي أو باألحرى أغنى منھا في بعض األشیاء

ص في ھذا الفصل  أزمنة األفعال األقوال التي حملت في طیاتھا تباینا ارتأینا أن نتفّح

نة دراستنا وبالتالي سنبدأ بعرض ما غتین الفرنسیة والعربیة فھما عّیودالالتھا في كل من الّل

على المظھر فیھانسلط الضوء؛ والتي غة الفرنسیةلھذه األزمنة من خصوصیات داخل الّل

الشخصیة منھا والغیر األزمنة المختلفة  المندرجة  تحتھا ؛الفعلي ثم على أھم الصیغ و

قدر اإلمكان من بأزمنة األفعال فیھا غة العربیة بھدف اإللماملننتقل بعدھا إلى الّل. شخصیة

، ثم ة الثالثة وداللة كل منھا على حدهاألزمنفنأخذ توییھما الصرفي والنحويخالل مس

لتكون لنا مادة أولیة نعرض المشبھات باألفعال التي تسھم بشكل أو بآخر في تحدید الزمن  

ھا في دراستنا التطبیقیةنعتمد علی
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غة الفرنسیةأزمنة األفعال في الّل: أوال

(Le verbe)الفعل- 1.1

,Le Robert) وبارورد في قاموس لُر 1996 : :أّن الفعل(2019

ل وھو نظام معقد األشكال من ر عن حدث أو حالة أو تحّوكلمة تعّب
حیث نجد األشكال غة كما یقول دھامفھو روح الّلالناحیة الصرفیة

واألفعال ةزمواألزمنة وضمائر األفعال فمنھ األفعال المتعدیة والّال
للمعلوم والمبنیةاألفعال الشخصیة والغیر الشخصیة الضمیریة و

والمجھول كما نجد كذلك أفعال الحدث والحالة والحركة واألفعال 
.المساعدة

Un mot qui exprime une action, un état, un devenir, et qui
représente un système complexe de formes. Le verbe est
l’âme d’une langue (Duham). Forme, temps, modes,
personnes du verbe, verbe transitif, intransitif, pronominal,
personnel, impersonnel, actif, passif, verbe d’action, d’état,
de mouvement, verbe auxiliaire.

(Le temps)الزمن- 2.1

دة من الفترة العامة المحّدة العامة ووحدات الزمن وتقسیم الزمن والمدة ھو المّد
وكذا الفضاء الزمني وھو كل مرحلة تدل على حدث وھو المدة المقاسة وتقسیم 
الزمن وتسلسلھ وكذا ما تبقى من األحداث في القصة وھو فترة من الحیاة 

...ومقاس العمر

Durée global, unités du temps, division du temps, portion
limitée de cette durée global, espace de temps, chacune des
phases qui exprime une action, durée chronométrée, temps
partagé, succession du temps, la suite des actions dans une
histoire, époque de vie, d’age…(ibid., 1895)

، "ةمورفولوجي" ى بميزات صرفية راألخيتميز الفعل عن جميع الوحدات اللّغوية 

فق حسب ما اتُ) sa désinence(فهو الكلمة الوحيدة التي تتغير الحقتها أو حركة إعرابها 

.على تسميتـه بالزمن والضمير
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« Le verbe se distingue de toutes les autres catégories par ses marques

morphologiques : c’est le seule mot à voir varier sa terminaison selon ce qu’on

appelle communément le temps et la personne. » (Leeman, 2002 : 19)

مـع الضمير الثالث المفرد في الحاضـر"t"تنتهـي بـ" il dort"" ينـام":هكـذاو

"il dormait"نـام " أو " كان ينام"و الماضي الناقصفـي "ait"ي بـ تنته"  

)l’imparfait(هي مع الضميـر الثالث فـي المفــردو.جـذر الكلمـة أخـذ إن

"شكلين وهمـا  :dor "و"dorm "اإلعـرابيـة تتغيـر حسـب الزمن عليه فالحركة و

(ibid., 19)لمونقول يــر على حدالضمو

ل بالمقارنة مع دراسة ر سهـللفعل هو أمإن القـول بتغير الحركة اإلعرابية 

ه من مـالبسات السياق من صفـة مـا يحيـط بـالفعـل داخل خطاب بمعنـى كّل

,.ibid)الخ...ضمائر وروابط وحـروفوأدواتو 20 ي األمر دراسةـة يستدعمن ثمو(

) les modes du verbe(صيـغ الفعـلو) l’aspect du verbe(مظهـر الفعـل 

غة حـتى يتسنـى لنـا إدراك ما ألزمنة األفعال في اللّ)les temps verbaux(أزمنتـه و

.الفرنسية من خصائص ومميزات

(L’Aspect)المظھر- 3.1

مار عنھیعّباللذانأو الحالة الحدثالمظھر ھو میزة نحویة تصف لنا كیفیة وقوع 

L’aspect est un trait grammatical, indiquant la façon dont le procès ou » الفعل

l’état exprimé par le verbe. » .وقد ورد في تعریف أسولد دوكرو(Ducrot, 1972 :56 ):
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، یحتوي اإلسناد في الواقع. اإلسنادداخلیةدائمادالئل المظھر ھيإّن
"یكون أزرقا"أو الحدث االتصاففكرة على لیس فقط  ُیقدم على " 

دث أو صفتھ وكذا داللة في زمن الحلكن فكرة الصیغة" العشاء
وھذا ما : الطریقة التي تكتمل بھا المدة المقصودة من قبل الملفوظیة

.نسّمیھ بالمظھر

Les indications d’aspect sont toujours intérieures au
prédicat. Le prédicat comporte en effet, non seulement
l’idée d’une certaine qualité ou d’une  certaine action (être
bleu, venir dîner), mais l’idée d’un certain mode de
manifestation dans le temps de cette action ou de cette
qualité, l’indication de la façon dont elle remplissent la
période concernée par l’énonciation : c’est là ce qu’on
appelle l’aspect.

(Différence Temps- Aspect)الفرق بین المظھر والزمن- 1.3.1

,.Imbs P)على حّد قول  لحظة وقوع معیعطي المظھر داللة بالموازاة(47: 1960

الزمن بالموازاة مع الحدث في د وقوعفیحّدا الزمن أّم. ولیس عن لحظة تكلمنا عنھالحدث 

.لحظة  التلفظ بھ

L’aspect donne une indication par rapport au moment ou le
procès a lieu, et non par rapport au moment ou l’on parle,
alors  que  le  temps  indique  ou  se  situe  le  procès  dans  le
temps par rapport à l’acte d’énonciation.

(Aspect -Mode- Temps)المظھر والصیغة والزمن- 2.3.1

,Guillaume)یرى غیوم 1993 : أھم من الصیغة وھي أھم من الزمن رأّن المظھ(44

جمیع األشكال الفعلیة تدل على  مظھر واحد على األقل والبعض اآلخر یدل علىبدلیل أّن

فعلى سبیل ،لھا مظھر فقط، لكن ال تدّل على أّیة صیغة أو حقبةاآلخرصیغة معینة وبعضھا 

. أّیة حقبةىال یدل عل" لقد غنى"المثال 
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L’aspect est plus important que le mode, lui-même plus
important que le temps : en effet, toutes les formes verbales
indiquent au moins un aspect, par certaines d’entre elles ont
un mode, et quelques unes seulement ont un aspect, mais
n’indiquent aucun mode ni époque. Avoir chanté ne donne
aucune indication d’époque.

من أجل تكوین وعلیھ یمكن أن نستنتج بأّن المظھر ھو اإلدراك المسبق لحركة الحدث

أّما ھذا األخیر فیأتي ،أّما الصیغة فھي الوسیط بین المظھر والزمنصورة عن حالتھ، 

.لیرسم نقطة وقوع الفعلمتأخرا 

حوي والمفرداتي والداللي المظھر الّن- 3.3.1

(Aspect grammatical, lexical et sémantique)

لكن ،یعتمد النحو على نظریات متعددة لتحدید المظھر الذي یختلف من لغة ألخرى

ي بعض التصنیفات البعض منھا یبدو عالمیا على الرغم من اختالف المصطلحات، وفیما یل

:اةالتي وضعھا النّح

( Oswald Ducrot, 1972 : 59)تصنیف أسولد دیكرو- 4.3.1

نوع الحدث/میزة 
Aktionsart

المظهر
Aspect

السير الموحد
Déroulement

uniforme
السير المتقطع

نتيجي
Résultait

شروعي
Inchoatif

غير مكتمل
Inaccompli

مكتمل
Accompli

غير منجز
Imperfectif

منجز
Perfectif
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تصنیف دلفین دنیس وأن سونسییھ شاتو- 5.3.1

(Delphine Denis et Anne Sancier-Château, 1994 :113)

المظهر
Aspect

لسياقتأويل ا
Interprétations
contextuelles

التحام المظهر المفرداتي (
)و السياق بفعل أثر المعنى

المظهر المعني عنه
Périphrases

d’aspect

نحوي 
)دالئل شكلية(

Grammatical

المفرداتي
Lexical

)حسب معنى األفعال(

تعددي
Itératif

مستديم
Duratif

Semelfactif
متغیر

تدريجي
Progressif

)2(شروعي 
Inchoatif
منتهي

Terminatif
مستديم
Duratif
قاطعي
Sécant

قاطعي
Sécant

كلي
Global

غير مكتمل
Non

Accompli

مكتمل
Accompli

غير منجز
Imperfectif

منجز
Perfectif
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(Marc Wilmet, 2003 : 88) مارك ولمتتصنیف - 6.3.1

المظهر
Aspect

شكلي
Formel

موجز
Cursif

منظوري
Perfectif

داللي
Sémantique

)2(زائدي 
Affixal

مفرداتي
Lexical

توسعي
Extensif

ظرفي
Adverbal

الصقة فعلية
Co -verbalمنجز

Perfectif

غير منجز
Imperfectif

ديناميكي
Dynamique

ثابت
Statique

مستديم
Duratif

حالي
Situatif

منتهي
Terminatif

متردد
Fréquentatif

زيادة في اآلخر
Suffixal

داخليةزيادة 
Infixal

زيادة أولية
Préfixal

شروعي
Inchoatifff

متعدي
Transitif

ناتئ
Egressif

شروعي 
Inchoatif

متعدي
Transitif

ناتئ
Egressif

محصور
Circonscrit

مسجل
Inscrit
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حسب كوهان  تي سبق ذكرها، تجدر اإلشارةرغم التصنيفات المتعددة ال

(Cohen, :إلى(43: 1989

قد يحدث بينهما تفاعال في اللغة الفرنسية المظاهرالعديد من أن
الفعل " خرج جون من المنزل"في شكل فعلي واحد فمثال لو قلنا 

ينطوي في ذات الوقت على مظهر االكتمال في هذا السياق " خرج"
الخاص بالماضي البسيط والمظهر الغير مكتمل والمظهر الكلي

.الخاص بأشكال األفعال البسيطة

En français, plusieurs aspects cohabitent toujours entre eux
dans une même forme verbal, Par exemple, dans  Jean sortit
de la maison, sortit contient à la fois l’aspect perfectif du
verbe sortir dans ce contexte, l’aspect global propre au passé
simple, et l’aspect non accompli propre aux formes simples
des temps.

(Les Modes Verbaux)صيـغ األفعــال-4.1

مات النحوية التي يعبيمكن لهذا . ر بها الفعـل عن الحدثالصيغة هي أحد الس

وترتبط الصيغ باألفعال فتكسبها صبغة داللية . ار أن يكون حقيقيا أو غير حقيقيـاألخي

ز عادة نوعين من الصيغ في اللّغة الفرنسية، الصيغ . ة ينتج المظهر الفعليومن ثمنمي

,Leeman).الشخصية  والصيغ الغير شخصية 2002 :77)

)Les modes personnels sont(هي الصيغ الشخصيـة-1.4.1

(Le mode indicatif)الصيغـة اإلخبارية-1.1.4.1

الصيغة اإلخبارية على حدث يمكن اعتباره حقيقيا في الجملة المثبتة أو يبقى تدّل

il" "يأتي":في إطار البحث داخل الجملة االستفهامية مثل vient" هي جملة مثبتة حدثها
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Est-ce qu’il " "هل يأتي؟"ا جملة أم.حقيقي vient ? " جملة استفهامية، يحتاج حدثها هي

:تحتها األزمنة اآلتيةوتندرج(Imbs P, 1960 :62)إلى التقصي إلدراكه

Le présent de l’indicatif) (المضـارع اإلخبـاري-1.1.1.4.1

اللة على حدث آني ويدل علـى الحالـة أو حركة اعتيادية يستعمل هذا الزمن للد

نميز يبدأ في الماضي ويستمر إلى الحاضر وحدث سيقع في المستقبل القريب أو حدث أو 

:إضافة إلى ما سبق أن المضارع اإلخباري يعبر عن دالالت مختلفـة

ر عن الحدث الذي يقع وقت الذي  يعب(présent momentané)المضـارع اآلنـي-

لجملة الغمـوض يمكـن أن نظيـف إليهـا عندما يعتـري اتكلّم سواء طَاَل َأم قَصر  وال

لكي « en ce moment »  " في هذه اللحظة" الظـروف الـدالة علـى الـزمان مثـل

. En ce moment, je » " حظةأتناول الشيكوالطة في هذه اللّ: "يكون المعنى أوضح مثـل

mange du chocolat .ل كذلك على مدة وقوع الفعلكما يد.(ibid., 64)

-ال على العادة أو التّكرارالمضـارع الد(présent d’habitude ou de répétition) فهو

ل بالضرورة على اآلنية، وقد نتظم تكراره وال يدعلى الحدث الذي يعتاد وقوعه أو الميدّل

») اللحظة(لكن اليوم لم أدخن ) عادة(بالطبع أدخن:"يكون معارضـا معها مثـل Oui, je

fume (d’habitude), mais aujourd’hui je ne fume pas (instant).

-ل على الحقيقـة العـامـةاالمضـارع الـد(présent de vérité générale) يدّلفهو

على أنفيها ة مهما كانت اللّحظة التي نعتبرهالحدث صحيح بمعنى قاعدة عام
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"تدور األرض حول الشمس: "لية مثـالعلمقكذا الحقائكخصوصية األمثال والحكم و

La terre tourne autour du soleil. ».

يستعمل هذا :(présent de caractérisation )المضـارع الـدال على الخصوصيات-

: الزمن عندما نريد أن نضفي على الموضوع سماته الخصوصية كما في الوصف مثـال

Cette jeune fille»"لهذه الفتاة عيون صفراء" a les yeux jaunes. »(Mellet, 1988 :38)

وعادة ما يستعمل هذا النمط :المستقبـل الملحق بالحاضـرعلىالمضـارع الـدال-

"انتظر سأفتح لك الباب:" من الزمن في اللّغـة الفرنسيـة الشفويـة كقولنـا

« Attendez, je vous ouvre la porte. »

يستعمل : (présent immédiat annexé au présent)بالحاضرالماضـي الفوري الملحق -

لقد :"هذا النمط من الزمن في اللّغـة الشفويـة بالمقارنة مع اللّغة المكتوبة كقولنا

»« )"اللحظة(خرج  Il sort d’ici ( à l’instant)

présent de narration ou présent)المضـارع السردي أو المضـارع التاريخـي-

historique) :عادة أثناء سرد الوقائع داخل قصة أو رواية من أجل جعل الوقائع يستعمل

ة إحداث وقع في نفسية القارئ أو المستمع وعادة كما لو أنّنـا نعيشها في الحاضر ومن ثم

اقحاولت البارحة أن أقنعها فأظهرت لها األور: " قولناما تسبقه أزمنة ماضية على حد".

,Vuillaume M)فيوم  1993 :67)

« Hier, j’ai essayé de la convaincre. Je lui montre les papiers. »

(le passé simple )يكون عادة ممزوجا بالماضـي البسيـط -

.يستعمل للرجوع من حين آلخر إلى نقطة البداية-
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(l’imparfait )ـ قد يمزج كذلك بالماضي الناقـص

.عل القارئ يحدث مقارنة بين الماضي و الحاضرـ يج

L’imparfait de l’indicatif)(الماضـي الناقص اإلخبـاري-2.1.1.4.1

قول دي بوايستعمل هذا الزمن على حد(Dubois.J., 1967 :44)للاللة على د

طريق االنتهاء كما يعـرض الحدث أثناء حدوثه أو في . الحدث الغير مكتمل أو غير التام

أو هو يتكرر في الماضي بكل مالبساته على غـرار الماضي المركب الذي يعرض 

ر عنه الماضي وقد يكـون الحدث الـذي يعب. الحدث في لحظة غير محددة من الماضي

الناقـص لـم يعشـه الباث بل يستحضره إلحداث مقابلة بيـن الماضي والحاضر 

»   "ت أمضي عطل األسبوع جالساحصبمنذ أن اشتريت حاسوبا أ":مثـل depuis

j’avais un ordinateur,   je passe mes week- ends assis »

اللـة علـى الماضـي إلـى دالالت أخـرى و قد يخـرج الماضـي الناقـص من الد

: فيما يلـي)(Marc Wilmet, 2003 :102يوضحهـا مارك ولمت 

»"سأطلب منك خدمة« :إحداث لباقة في الجملة مثـل- Je venais vous demander un

service »"فالفعل بمعنى: ″ je viens ".يآت″

." عالجتنيدوا لي بأنك طبيب ماهر هالّلقد أكّ:"في األسلوب المحكي مثـل-

« On m’a assuré que vous étiez un bon médecin   guérissez-moi. »

-يخرج القطار عن السكة بدون مهارة الميكانيكي":اللة على التصور مثـلالد "

             « Sans la présence d’esprit du mécanicien, le train déraillait. »
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-لو كنت غنيا الشتريت سيارة: "اللة على الشرط واالفتراض مثلالد      "« Si j’étais

riche, je m’achèterais une voiture »

-األرض تدور حول الشمس":اللة على الحكم التقريري مثلالد أثبت غاليلي أن "

Galilée soutint que la terre tournait autour du soleil »«

كما يمكـن أن يستعمل الماضـي الناقـص عندما نـوجه خطابا لحيـوان أليف أو 

»" يال لطافة الرضيع": طفـل رضيـع مثـل Oh qu’il était mignon le bébé ! »

.وقد يحلُّ كذلك محل الماضي البسيط والمضارع السردي في المؤلفات األدبية

( Le passé simple)المـاضـي البسيـط -3.1.1.4.1

على حد قول كوراتالماضي البسيطستعملي(Curat, 1991 :67)ي اللّغة الكتابية ف

كـزمن سـردي يدل على األحداث المنتهية فـي الماضي وفق نظام تسلسلي وهو من 

بين األزمنة المهمة التي يرتكز عليها السرد بالمقارنة مع األزمنة األخرى التي ال تخضع 

:لتسلسل كما يخضع له الماضي البسيط مثـل

د من المسافرين بالخروج اندلعت في الخارج عاصفة هوجاء، فلم يغامر أح
أطفا المصابيح الواحدة تلوى األخرى وعاد إلى غرفته ثم نزع . إلى حد اآلن

مالبسه بسرعة وتسلل بين األفرشة التي كانت متجمدة كما توقعها، لكنه 
.استطاع النوم فورا

 Dehors la tempête faisait rage, aucun voyageur ne
s’aventurerait plus jusqu’ici. Il éteignit une à une toutes les
lampes, rentra dans sa chambre, se déshabilla   hâtivement
et se glissa entre les draps. Comme il l’avait deviné, ils
étaient glacés Néanmoins il s’endormit presque
immédiatement.
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من لغة المشافهة لصعوبته خصوصا مع األفعال الغيـر وقد اختفى الماضي البسيط 

:وعموما نجده يعبر عما يليةمنتظم

زمن ـي البسيـط عـن وقـائـع ماضيـة ومنتهيـة في مكان ويعبـر المـاض-

.محـدد دون أن تكــون لهـا عـالقـة بالحـاضــر

-ـى الكلمـةـرد بأتـم معنيدل كـذلك علـى تسلسل األحـداث فهـو زمـن الس.

.وقد فشلت محاوالت تعميم استعمالـه

)Le future simple de l’indicatif(المستقبل البسيط اإلخباري-4.1.1.4.1

أوردها يستعمل هذا الزمن للداللة على حدث سيقع في المستقبل وله دالالت أخرى

: فيما يلي(Baylon, 1973 : 56)بايلون 

-بل المقترن بالشرطاللة على المستقالد .

-اللة على االفتراض الذي يكون احتمال وقوعه أقوى منه عند استعمال أسلوب الد

.الشرط

سأشتري منزال الرهان إذا ربحت في : "يندمج مع المضارع في أسلوب الشرط مثـل-

". كبيرا في الريف

 « Si je gagne à la loterie, j’achèterai une grande maison à la compagne. »

-ستنظف لي كل هذا غدا: "اللة على األمر كقولناالد"

 «Vous me nettoierez tout ça pour demain. »

-لو سمحت ال تدخن هنا: "اللة على التلطيف وأسلوب اللّباقة مثلالد"

 « Je vous demanderai de ne pas fumer ici. »
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"باريس ستكون دائما باريس":لة على الحقيقة العامة كما في قولناالدال-

«Paris sera toujours Paris. »

الداللة على المستقبل التاريخي وعادة ما يستعمل من قبل الصحفيين لكـن ال -

"وبعد ثالثين عاما سيكون أول قنصل1769ولد نابليون في سنة : "ينصـح باستعماله مثل

« Napoléon naît en 1769. Trente ans plus tard, il sera Premier consul.»

"الداللة على الحدس والظّن مثل-  :ما هو موزع البريدإنّه الجرس، رب                   ".

 « On sonne, ce sera le facteur. »

ليتَقل لي أو قل"ستعمل كذلك في بعض العبارات البالغية مثل عبارةوقد ي"

« Tu me diras. » لقـي سواءالتي تدل على التنبـؤ بما سيحـدث أو ما يقـوله الم

.دخـل المخاطَبكان صحيحا أو خطأ ومن ثمة ينتظـر تَ

)Le passé composé(الماضــي المـركـب-5.1.1.4.1

لمركب عن حدث مضبوط جرت وقائعه وانتهت في الماضي يعبر الماضي ا

" انتهى الفحص":جب أالّ نخلط بين العبارة الدالة على الحاضر باستعمال نفس الصيغةيو

«Le devoir est terminé (Leeman, 2002 :61)لمون.«

خذ ": للكنّها تفهـم من السيـاق مثيعبر هذا الزمن كذلك عن أحداث تقع في الحاضر-

Tiens ! Tu » ."لقد خرجت es rentré(e). »

: الماضي المركب من جهة أخـرى على األحداث الماضية الغير مضبوطـة مثليدل-

."هل يتكلمون العربية؟ بالطبع لقد عاشوا في تونس"

         «  Ils parlent arabe ? Oui, ils ont vécu en Tunisie. »



30

في بعض الحاالت يمتـد الحدث إلى زمن التكلّم غيـر أن الحدث لم يكتمل فعـال -

."طالما ُأعجبت بهذا النوع من األفالم":قولناك

         «  J’ai toujours aimé ce genre de film. »

"منذ وقت طويل نمت نوما هادئا": قـد يمثـل كـذلك الزمـن البعيـد مثــل-

        « Longtemps, je me suis couché de bonne heure (Marcel Proust). »

-ـرد في اللّعتبر يفي غة الشفهية فيمتزج مع الحاضر، والمـاضي المركّب زمن الس

(Mellet, 1980 : 114)مايي .اللّغة المكتوبة يمتزج مع المـاضـي البسيــط

)(  Le plus- que- parfaitلمـاضـي التــام  ا-6.1.1.4.1

ـذا اضي، قد يكون هيعبر الماضي التام عن زمـن يحدث قبل زمن آخر في الم

في ةقد يعبـر كذلك عن األحداث المتكـرراألخيـر فـي الماضي الناقص و

(ibid., 117).المـاضـي

يعبـر كـذلك عن الجمل االفتـراضيـة في المـاضي مقترنا بصيغـة الشـرط -

."لو كنت أنهيت واجباتك لكان بإمكانك الخروج":مثـل

    « Si vous aviez fini vos exercices, vous aviez pu sortir plus tôt. »

)Le passé antérieur(أو السابقالمـاضـي األمـامـي-7.1.1.4.1

ـّر الماضي األمامي ـن حـدث يقـع قبـل المـاضـي ع(ibid., 121)يعب

Dès qu’il  »          ."عندما أنهى حديثه خرج":البسيـط مثـل eut fini de parler, il

partit. »
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( Le futur antérieur)أو السابقالمستقبـل األمـامـي-8.1.1.4.1

:عمـا يلـي(Leeman, 2002 : 64)لمونحسبيعبـر هـذا الزمـن

-سأكون قد أنهيت األكل في خمس دقائق":كتمل في المستقبل يقينا مثلحدث م    ".

«Dans cinq minutes, j’aurai fini de manger. »

عندما : "مثــل) المستقبل البسيـطقبل ( حدث في المستقبـل قبـل حـدث آخــر -

."ف الطاولة لو أذنتأكون قد أنهيت األكل سأنظّ

         «  Lorsque j’aurai mangé, je débarrasserai la table si vous le permettez. »

)Le mode conditionnel(صيغة الشـرط-2.1.4.1

مقابالت في جميع (Dubois,1967 :66)دي بواحسبولههو إحدى الصيغ الفعلية

تعبر هذه الصيغة عن حدث متوقف على شرط أو هو محل كما اللغات تقريبا، 

: وتنقسم إلى. الخ...الشك

(Le Conditionnel Présent)الشرط في الحاضر-1.2.1.4.1

les)تضاف إليه لواحق (le futur simple)البسيطيتكون من جذع الماضي

terminaisons) في الصيغة اإلخباريةالناقصالماضي.(l’imparfait de l’indicatif)

قد يكون هذا الزمن ممزوجا بالماضي الناقص أو الماضي البسيط في بعض األحيان  وقد 

ويمكن أن نورد الصيغة .د من وقوع الحدثيحل محل المضارع للداللة على عدم التأكّ

» "قد آكل أو ربما آكل: "اآلتية Je mangerais »
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(Le Conditionnel Passé 1ère forme)الشرط في الماضي الشكل األول-2.2.1.4.1

في زمن الشرط في (avoir)"ملك"و(être)" كان"يتكون من األفعال المساعدة 

اف إليها اسم الفاعل من الفعل المراد تصريفهيض(le conditionnel présent)الحاضر 

participe passé du verbe conjugué)(leلكنت أكلت:"مثل" « J’aurais mangé وتجدر «

.اإلشارة إلى أن هذا الزمن قد يقترن بالماضي التام في أسلوب الشرط

(le conditionnel Passé 2ème forme )الشرط في الماضي الشكل الثاني-3.2.1.4.1

le plus-que-parfait au)يشبه هذا الزمن الماضي التام في صيغة النصب

subjonctif) ويتكون من األفعال المساعدة في الماضي الناقص في صيغة

le participe)يضاف إليه اسم الفاعل من الفعل(l’imparfait du subjonctif)النصب

passé du verbe » كنت قد أكلت :"مثلمالوهو قليل االستع( J’eusse mangé ».

أن هذه الصيغة إلى(Curat, 1991:108)على حد قول كوراتتجدر اإلشارة

:بأزمنتها تخرج بدالالت مختلفة أهمها

.الداللة على نتائج فكرة خيالية أو افتراضية-

نا ال ة عادة فهي خيالية ألنّالداللة على فكرة افتراضية في الحاضر لكنّها غير حقيقي-

.نستطيع تغييرها فورا لكن باإلمكان تصور وضعية مختلفة عنها

.الخ...والنصح والتأسفحتعبر هذه الصيغة عن اللّباقة والرغبة والشك واالقترا-
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تدل هذه الصيغة على حدث حقيقي أو محتمل يعتمد على حدث شـرطي آخر أو -

Si je le pouvais, je" عتسآتي لو استط: "افتـراضي مثل viendrais. » " وتبقى لها

.دالالت مختلفة تفهم من السياق

.فال يمكن أن تقبل هذا الزمن(les verbes pronominaux)الضميرية 

)Le mode subjonctif(صيغة نصب الفعل أو االسم-3.1.4.1

صيغة عن حركة تختلج بالنفس ر هذه التعب(Curat, 1991 :122)على حد قول كورات 

:أو الفكر أو الرغبة، يعزم فعلها لكنّها لم تتحقق وهو ينقسم إلى

(Le présent du subjonctif)صيغة النصب المضارع في -1.3.1.4.1

je ne suis pas sur qu’il »."لست متأكدا من أنّه سيأتي":مثل vienne

(Le passé du subjonctif)صيغة النصبالماضي في -2.3.1.4.1

Je n’étais pas sur qu’il)"لم أكن متأكدا من أنھ سیأتي: "مثل soit venu

)L’imparfait du subjonctif( صیغة النصـب الماضي الناقص في -3.3.1.4.1

ينوب عن نصب الفعل في الماضي، وهو قليل االستعمال في أيامنا هذه، لـكن ال 

يظهر في الخطابات البليغة والكتابات األدبية منها الهزلية، فهو نموذج عن التصنّع يزال 

أّن ھذا النمط من الزمن ینوب عن صیغة النصب في الحاضر على حد قول. في اللّغة

:یليكما(Mellet, 1988 :133)مایي  یحّددھا بشـروط
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فرعیة متزامن أو یقع بعد الجملة ـ إذا كان حدث الجملة الرئیسیة ماضـي وحدث الجملة ال

»كان من الضروري أن یتكلم  :  األولى مثـل il était nécessaire qu’il parlât»

كان من األفضل أن تتكون ": قد يقع هذا النمط من الزمن كذلك بعد أسلوب الشرط مثل-

."اللّجنة بكل شفافية

«Mieux vaudrait que le comité se prononçât en toute  sérénité ».

ففي هذه الحالة يكون المتلقي متشائما حول قدرة اللّجنة، أما إذا أردناه أن يكون متفائـال 

سيكون من : "يستحسن أن نتبع أسلوب الشرط بصيغة النصب في الحاضر فنقول عندئذ

."اللّجنة بكل شفافيةناألفضل أن تتكو

«Mieux vaudrait que le comité se prononce en toute sérénité. »

هال نظمت ": و قد يستعمل كذلك عند إعطاء األوامر بطريقة لطيفة علـى حد قولنا

Il faudrait que tu »         ."الغرفة rangeasses ta chambre. »

يجب أن تنظم ":بذلك الحرية للشخص المأمور، أمـا إذا أردنا األمر بجدية فنقولفنعطي

Il faudrait que tu »         ."غرفتك ranges ta chambre. »

(Le plus -que- parfait du Subjonctif)لماضي التام في صيغة النصبا-4.3.1.4.1

l’imparfait)يتكون من األفعال المساعدة في الماضي الناقص في صيغة النصب 

du subjonctif)ضاف إليها اسمالفاعل من الفعل ي(le participe passé du verbe).
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ستعمل في مع ذلك فإنّـه مازال يزمـن مستعمال في أيامنا هذه، ولـم يعد هذا ال

مايي قد ينوب عن صيغة النصب في الماضيالرسميـة والكتابات األدبية والخطابات

(Mellet, 1988 :134)الحماقةلم نعتقد بأنك سترتكب هذه":مثــل".

         «  Il ne pensait pas que tu eusses commis cette bêtise.

)Le mode impératif(والنهيصيغـة األمـر-4.1.4.1

(Wagner et Pinchon, 1962 :144)و بنشون حسب وانييهتدل هذه الصيغة

وة والتشجيع وال تكون هذه الصيغة إالّ على الحض والدعاء والتمني والنصح والنهي والدع

مع ثالث ضمائر، وهي الضمير الثاني في المفرد والضمير اّألول والثاني في الجمع 

:وتنطوي هذه الصيغة على زمنين وهما

L’impératif présent)األمر في الحاضر-1.4.1.4.1 )

viens."  "تعال كل: "كما في قولنا ! mange"...الخ.

( L’impératif passé)األمر في الماضي-2.4.1.4.1

»" اسقط"أو " .aie mangé" كُل: "كما في قولنا sois mangé » ا األفعالأم

.فال يمكن أن تقبل هذا الزمن(les verbes pronominaux)الضميرية 
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)Les modes impersonnels( الصيـغ الغيـر شخصيـة  -2.4.1

le participe)( واسم الفاعل صيغتي اسـم المفعـول-1.2.4.1

,.ibid)مثلها مثل المصدر قد تأخذ طابعا اسميا أو فعليا أو وصفيـا 151).

(Le participe présent)اسـم المفعـول-1.1.2.4.1

فيصف االسم و يدل في ذات « adjectif verbal »يأخذ عادة طابع الصفة المشبهة 

وقت عن الحدث، أمـا في الحاالت األخرى فيعمل عمـل فعلـه فيطلب فاعله ال

"مثلومفاعيلـه إن اقتضى األمـر »" ماشيا أو وهو يمشي:  marchant و تجدر . «

جمـعؤنثُ وال يقول .اإلشارة أنّه يختلف عن الصفة المشبهة في كونه ال ي على حد

(Wagner et Pinchon, 1962 :158)وانييه وبنشون

)( Le participe passéاسـم الفاعـل-2.1.2.4.1

يدل اسم الفاعل على اكتمال الحدث ويمكن أن تلحقه حركة التأنيث والجمع، وله 

بة وهو األكثر استعماالََ بالمقارنة مع اسـم المفعـول قواعد خاصة مع األزمنـة المركّ

tombé par terre ».(ibid., 159) »" ساقطا على األرض"مثل 

(Le gérondif)اسـم المفعـول  المرفق بالحالية-3.1.2.4.1    « en »

»  "وهو يناميبتسم :"على تزامن حدثين مثلللداللة تستعمل هذه الصيغة  Sourire

tout en dormant. »

."  نة عن طريق المالحظةتعلم هذه المه":و كذا للتعبير عن الحالة أو الوسيلة مثل
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« Il a appris le métier en observant. »أدرك ":وكذا السبب أو المرجـع مثل

»."اإلصابةألنّه شاهدخطورة الحادث  En voyant sa blessure, il comprit la gravité

de l’accident. »(ibid., 161)

(Le mode infinitif)صيغة المصدر-2.2.4.1

,Dubois)دي بواعلى حد قوللصيغـة المصـدر 1967 : داللـة اسمية (124

La raison  »"سبب الوجود":أو فعلية وذلك حسـب السيـاق الـذي تـرد فيـه مثـل

d’être de l’existence. »"؟وماذا نفعل" «  que faire ? »

:ينقسم إلـى ثـالث أقسامو

(L’infinitif présent)المصدر في الحاضر-1.2.2.4.1

» "انسيرضيفهذا إذا صمتُم":مثلقد يدل على الشرط في المستقبل Se taire,

c’est consentir »

Après »"بعد أن أكلت، أصبحت رائعة":و في النادر منه يدل على الماضي مثل

manger, elle est adorable. »

(L’infinitif passé)المصدر في الماضـي-2.2.2.4.1

تأكّدت بعدما ":يدّل هذا النوع من المصدر على أسبقية حدث عن اآلخر مثـل

»".أقنعته Elle est persuadée de l’avoir convaincu »
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(L’infinitif futur)المصدر في المستقبل-3.2.2.4.1

اللة للدdevoir + infinitif)(:نجد أن صيغته عادة محدودة االستعمال من خالل

Un ami que je savais devoir »."الزميل الذي أعرفسيرحل: "مثـلعلى المستقبل

partir. »

(Le Futur Proche)الماضي القريب 5.1 - 

مصرف في المضارع اإلخباري (venir de)يتكون هذا الزمن من الفعل يأتي

présent de l’indicatif)(le يضاف إليه الفعل في صيغة المصدر)(verbe à l’infinitif

د من تتحدوداللته على الزمن« je viens d’arriver »"وصلت منذ لحظة":مثل

: Imbs P, 1960)أمبس .تسميته 118)

(Le Présent Progressif)المضارع المستمر-6.1

(être)" كان"مع الفعل المساعد " en train de"ويقابلها " مازال"يتكون من عبارة 

يضاف إليها الفعل في صيغة (au présent de l’indicatif)في المضارع اإلخباري 

je suis en train de »"أراجع حاليا الدرس: "مثل(verbe à l’infinitif)المصدر réviser la

leçon . »وداللته على الزمن تتحدد من تسميته (ibid.) وقد يكون إضافة إلى ذلك داال

(être)"كان"على الماضي حسب تصريف الفعل المساعد
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(Le Futur Proche)المستقبل القريب-7.1

(au présent de l’indicatif)في المضارع اإلخباري(aller)"يذهب"يتكون من الفعل 

وداللته على الزمن تتحدد من (verbe à l’infinitif)ف إليه الفعل في صيغة المصدريضا

" ستضيع الحافلة: "ستفاد من السياق كالتحذير مثالصيغته لكن قد يخرج بدالالت أخرى تُ

« tu vas rater le bus ».(ibid.)

(La Voix Active)صيغة المبني للمعلوم-8.1

لة فيها وفق التركيب العادي بمعنى فاعل ثم فعل ثم مفعول ويكون ترتيب الجم

وداللته على الزمن تتحدد من أزمنة أفعاله لكن أثره sujet –verbe- complément)(به

(Curat, 1991 : 122)كوراتعلى حد قوليندرج في إطار التقديم والتأخيربالغي

(La Voix Passive)صيغة المبني للمجهول-9.1

الفاعل محل المفعول والمفعول محل الفاعل فيصبح الترتيب في هذه الصيغة يحُل

complément- verbe- sujet)مفعول ثم فعل ثم فاعل وهذا األسلوب محبذ في اللّغة (

على حد قولالعلمية والمراسالت والخطابات الرسمية كما يخرج بدالالت تفهم من السياق

):Wagner, 1962(203وانييه وبنشون 

)Les temps surcomposés(األزمنـة المتفـرعــة -10.1

األزمنة المتفرعة في اللّغة الفرنسية هي (Mellet, 1988 :171)حد قول مايي على 

يستعمل .التي تجمـع الفعل المساعد مع زمن مركب عوض أن تجمعه مع زمن بسيـط



40

مرتين ( ثة أفعـال مساعدة علـى التـوالي الزمن المتفرع في المبني للمجهول ثال

، و كذلك ثـالثة من اسم الفـاعل êtreومـرة الفعـل المساعـد ، avoirالفعـل المساعد 

" participe passé" .بمجرد أن تمت معاینة الرئیس، استأنف مسؤولیاتھ":مثل"

   « Dès que le président a eu été opéré, il a repris ses responsabilités. »

يـف) (un verbe pronominalال يمكن أن نجد في اللّغة الفرنسيـة فعـال ضميريََِِـا

un temps)و بالتالـي ال نجده فـي شكل زمـن متفـرع . المبنـي للمجهـول

surcomposé) قاعـدة تطـابق الفعـل والفـاعـل، مبـدئيـا فـي وأما فيما يخص

ـل األخيـر هـو الـذي يتـطابـق مـع فـاعلـه جميـع الحاالت، اسـم الفـاع

Cette règle, je l’ai »." أدركت هذه القاعدة: "مثـل eu apprise »

يطرأ عليه (و قد نجد عند بعض الكتّـاب أن اسم الفاعل الثاني يقع فيه التطابق 

).التطابق

األزمنــة المتفـرعـة و علــم الـداللــة -1.10.1

األزمنـة المتفـرعة خصوصا في الجمـل الفرعية وعندئذ فهـي تدل تُستعمل 

ومن ثمة فاستعمـال هذه . علـى أسبقية الحدث بالمقارنة مـع الجملة الرئيسيـة

األزمنـة بـدال من األزمنـة البسيطـة يـدل علـى انتهاء الحدث واكتمـاله أو أنّه 

.ألزمنة المستعملـةوبالتالي الخروج من دائرة ا. سيكتمـل ال محـالة

األزمنــة التـي تقبـل التفــرع -2.10.1

المـاضـي المـركّب، الماضـي التـام، الماضـي : في الصيغـة اإلخبارية-

.المتقـدم، المستقبل المتقـدم
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.الشـرط المـاضـي: فـي صيغـة الشـرط-

.نصـب الفعـل فـي المـاضـي: فـي صيغـة نصـب الفعـل-

.المصدر المـاضـي: صيغـة المصـدر-

.اسـم الفاعـل فـي المـاضـي: صيغـة اسـم الفـاعل-

.األمـر فـي المـاضـي: صيغـة األمـر-

(L’Usage)االستعمــال-3.10.1

:فيما أورده أسولد  153)(Oswald, 1972أن:

قـرن كانت األزمنة المتفـرعة تُستعمل بطـريقة اعتيادية فـي ال
الثـامن عشـر من قبل رجال األدب، كمـا نجـد البعض منهـا 
ال يـزال يستعمل في بعـض المناطـق النـاطقة باللّغة 

أمـا بعض المدارس النحوية . سـويسـراكيبك و: الفـرنسية مثل
فتعتبرها ممـا عفا عليـه الـزمن قليـال وأنّها جهوية أو تقريبية 

.كليةأو حتـى تجاهلتها 

ع ذلك يجب عـدم الخلط بيـن األزمنـة المتفـرعة و األزمنة فـي صيغـة ومـ

.المبنـي للمجهـول

Les temps surcomposés étaient encore fréquemment
employés par les gens de lettres au XVIIIè siècle. On les
rencontre toujours toutefois dans certaines régions
françaises, par exemple en Suisse et au Québec. Les
grammaires scolaires, qui les considéraient encore il y a peu
comme des usages désuets, régionaux ou approximatifs
(voire les ignoraient complètement), ont désormais tendance
à les mentionner discrètement.
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أزمنة األفعال في اللغة العربیة: ثانیا

تعریف الفعل- 1.1

على معنى في نفسھ مقترن بأحد األزمنةھ ما دّلبأّن: اة العرب الفعلف النّحلقد عّر

لصیغ الفعلیة باعتبار اامولذلك قّسوالحاضر والمستقبل، و، ویقصدون بذلك الماضيالثالثة

یقول  تمام    . مضارع وأمرماض و: ، إلىن الثالثةالزمداللتھا على أقسامارتباطھا و

".زمن الفعل یكون صرفیا في اإلفراد ونحویا في السیاق إّن):"102. ص:1973(

اة العربن عند النّحمتقسیم الّز- 2.1

یكون ا أن، وإّمیكون ماضیا فقطا أن، إّمغة العربیة منفصال عن السیاقالّلالفعل فيإّن

وسائل للتعبیر عن األزمنة األساسیة إلى صیغھا الفعلیة، إضافةستقبال، فللعربیة،ماضیا وم

مان   الّزبإمكانھا التعبیر عن الفروق النسبیة للزمن بوسائلھا الخاصة كأسماءالثالثة كما أّن

اة ، وقد اھتم النّحاة العرب في مؤلفاتھم بإسھاباألدوات المختلفة التي شرحھا النّحوظروفھ و

، وما یمیز في منھا، والفروق النسبیة الفرعیةاألساسیةالفروق الزمنیة الدقیقة لعرب برصدا

اة العرب في تقسیمھم قد ذھب النّحو. غالب األمر القرائن السیاقیة المضافة إلى صیغ األفعال

وھي األقسام األساسیة التي ). 106.ص،ن.م(مستقبلحاضر وماض و: الزمن ثالثة أقسام

غویة الموجودة بین الّلنجده في مؤلفاتھم النحویة وما اة قدیما وحدیثا، وھذابقیة النّحھاذھب إلی

وال ا أرادوا استعمال المصدر وجدوه یشترك في األزمنة كلھاھم لّموبیان ذلك أّن.أیدینا

بنیت "األفعال إّن": یقول) 21.ص: 1977(ر سیبویھوقد قّرصاص لھ بزمان دون زمان،اخت

كث مع وَمھب وَسبناء ما مضى فَذافأّم. ولم یقع وما ھو كائن لم ینقطعلما یكونولما مضى 

ل ویذھب یقت:اذھب واقتل واضرب، ومخبرا: ھ قولك آمراا بناء ما لم یقع فاّنوأّم.مدوُح
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" ویقول.وكذلك بناء ما لم ینقطع وھو كائن إذا أخبرت.ویضرب ، ذھب أمس: تقول: 

ني لما مضى الفعل ُبّنفي الزمان أقوى أل) أي الفعل (عل ا جنّمإ: "ویقول."غدا سیذھبو

".كما فیھ بیان أنھ قد وقعمنھ و لما لم یمض ففیھ بیان متى وقع،

: أّنجمھور النحاة متفقون علىأّننستخلص

. ماض، وحاضر، ومستقبل: ن ثالثةالزمأقسام-

. معناھاما كان في و" َفَعل"احد ھو الماضي لھ بناء والزمن-

.الذي یشترك معھ زمن االستقبال"یفعل "ر عنھ ببناء عّبالحال ُیزمن-

في " افعل "الذي یشترك فیھ زمن الحال و ببناء "یفعل "ر عنھ ببناء عّباالستقبال ُیزمن-

.األمر وما كان في معنى األمر

ن غ الفعلیة للتعبیر عن أقسام الزممدى موافقة الصی- 3.1

ا أرادوا تطبیق لّمفوجدوه ثالثة أقسام، ون نظرة مجردة حاة العرب  إلى الزمّنلنظر ا

" فعل"العرب استعملوا صیغة ، وجدوا أّنفعلیة الموجودة في اللغة العربیةذلك على الصیغ ال

ضارعبینما صیغة الم،للداللة على الزمن الماضي المطلق، من وجھة النظر الصرفیةأصال 

االستقبال، وبذلك تكون ھذه ن معین بل ھي تتردد بین الحال أوبزمغیر مختصة " یفعل "

ما ھي تدل على الحدث ، وإّناالستقبال، سواء كان الحال أوالصیغة، ال تفصح عن زمن بعینھ

. الذي سوف یكون مستقبالالذي لم یتم بعد أو

بالمعنى األزمنةل في األصل على تدال" اللغات السامیة القدیمة ما ھذا راجع إلى أّنرّبو

، فإذا كان الحدث قد تّمعدم تمامھأووالزمن فیھا یعنى تمام حدوثھ، الدقیق لمصطلح الزمن
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ا تطورت ھذه لم یتم استعملت صیغة المضارع، ثم لّماستعملت صیغة الماضي، وإذا، وانتھى

أفعال، أو باستعمالخاصةرت عن ذلك بإضافة أدوات، وعّبغات، اھتمت بتحدید الوقتالّل

.)32.ص: 1981(بوخلخالقولمساعدة على حّد

ھذا دكما أّك. ریانیة المتأخرةة العربیة وفى العبریة الحدیثة والّسونلمس التطور في اللغ

ھا في تصریف األفعال ال امیة أّناللغات الّسا یمیزومّم:" بقولھ) 35.ص: 1971(ظاظا الرأي 

انقضائھ وانقطاعھ وھى تدل على تمام وقوع الحدث وماإحداھ: صیغتین اثنتینتتضمن إّال

، وھى التيدل على استمرار الحدث وعدم تمامھ، والثانیة تتسمى بصیغة الفعل الماضيالتي

دور كبیر فيمن للقرائن المختلفة اللفظیة والمعنویةدون أن ننسى ما."تسمى المضارع 

الماضي ؛ ألفعالسنحاول اإللمام با. للزمنلفروق النسبیةعن التعبیر الدقیقھذه اللغات ل

.ر عنھاتعّبواألمر واألزمنة التيوالمضارع 

الماضي عن الزمن الماضيالفعل التعبیر بصیغة - 4.1

من لداللة على الّزلصیغة الفعل الماضي وضعت أصال حاة العرب على أّنفق الّنیّت

سواء. زمن معینصھا إلىوات التي قد تخّل، إذا كانت مجردة من جمیع األدمطلقاالماضي

اآلن " ، أوالحالب زمن الماضي منالتي تقّر" قد"كان ھذا الزمن جزءا من الماضي، مثل 

الشرطیة وغیرھا من " إن"، أو للداللة على الحالص الفعل الماضيالتي تخّل" الساعة" و " 

ولكن ھذه الداللة الزمنیة الطارئة .للداللة على االستقبالص الفعل الماضياألدوات التي تخّل

، وضع لھ، ھي على خالف األصل الذيبعض المواضع اللغویةعلى صیغة الماضي في

على ذلك التحول ، فالقرائن ھي التي لعبت دورا كامال في ما حدثت بعد اقترانھ بدلیل دّلوإّن

، بینما صیغة االستقباللتھ إلى الحال أوتحدید الفروق النسبیة للزمن الماضي أو ھي التي حّو
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ق الزمنیة ، والفروالمطلقرة عن الزمن الماضيالفعل الماضي المجردة تبقى دائما معّب

افأّم«): 25. ، ص1ج: ـھ180ت.م(یقول سیبویھ. للصیغة الفعلیة، التنسب للقرائن السیاقیة

ومن «): 46. ص: 1978(أنیسكما یقول» ...مد كث وُحمع، وَمھب، وَسفَذ: بناء ما مضى

، كتب الصرفالمذكورة فيالمختلفة بأبوابھا" فعل"سیبویھ یعتبر صیغة ھذا نستنتج أّن

ھا تدل على مسافة ي أّنالمطلق، أوضعت أصال للتعبیر عن وقوع الحدث في الزمن الماضي

، مھما كان ھذا الزمن ھكّل، وتستغرق الزمن الماضيبیل زمن التكلم مباشرةُقزمنیة تبدأ

إذا دخلت علیھا بعض األدوات أو األفعال المساعدة التي ي قریبا أو بعیدا من الحال إّالالماض

" فعل"بذلك یكون الزمن مركبا من صیغة ، وصھا إلى جزء معین من الزمن الماضيتخّل

یضیف وأخیرا» .المقصود التعبیر عنھواألداة المساعدة على تعیین الجزء الزمني

الداللة على أّن الحدث قد وقع في زمن ماضي مطلق : "ماضيبأّن ال)53ت، ص.د(بكري

."یستغرق الزمن الماضي كلھ

التعبیر بصیغة الفعل الماضي عن زمن الحال - 1.4.1

ما یكون فيبدال من المضارع للداللة على زمن الحال إّناستعمال صیغة الفعل الماضي

یقول علماء البالغة في مجلة مجمع اللغة كما ، تيبعض المواضع  اللغویة القلیلة، وھو یأ

تنزیال لحوادث الحال منزلة حوادث الماضي لإلشارة إلى لنكتة بالغیة،): "االنترنیت(العربیة 

".حقائق واقعیة محالة مثل حوادث الماضي التي وقعت وأصبحتحدوثھا واقع الأّن
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االستقبال زمن التعبیر بصیغة الفعل الماضي عن - 2.4.1

اللة على زمن مقام المضارع للّدفق نحاة البصرة والكوفة على قیام الفعل الماضيلقد اّت

، وإذا انعدم الدلیل بدلیل یدل علیھفي بعض التراكیب اللغویة على خالف األصلاالستقبال 

العرب قد ا وجدوا أّنھم لّم، أّنھذاومذھب النحاة في. صلياألن الماضيو یدل على الزمفھ

ال نحو ما جاء في ویة كثیرة والمعنى االستقبستعملت صیغة الفعل الماضي في تراكیب لغا

.تيسیأيأ»...فال تستعجلوهأتى أمر اهللا «: 1یةسورة النحل، األ

دلیل على ذلك وھو اإلخبار عن دّلاقد ینصرف الفعل الماضي للداللة على االستقبال إذ-

، ھذا ما یفید السیاق اللغوي أوھا وقعت فعالبوقوعھا وكأّنمستقبلة مع قصد القطع األمور ال

ر سحابا أرسل الریاح فتثی«:9اآلیة القرائن المعنویة، كما في قولھ تعالى في سورة فاطر، 

.)112. ص: 1973(جاجقول الّزعلى حّد" فنسوقھ : مجاز " فسقناه"»...فسقناه

الطلبى سواء ستقبال في السیاق اللغوي باإلنشاء قد ینصرف الفعل الماضي للداللة على اال-

). 1/ الكوثر(» الكوثرإنا أعطیناك« :نحووعدا أو" غفر اهللا لك " كان دعاء نحو

جح أرعلىالشرط غلب أدواتاللة على االستقبال مع أللّدوینصرف الفعل الماضي-

ومن یستقرا . االستقبالإلىأدوات الشرط قد تدخل على الفعل الماضي فتنقلھ ّناألقوال، أل

یین لفظا ومعناھما االستقبال جوابھ ماضھ قد یكون فعل الشرط وّنأسالیب الشرط یجد أ

وھو في الفصاحة بمستوى كونھما ) 7/ اإلسراء ( » ...إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم« :نحو

.)59-58. ص: ـھ1399(على حد قول المبرد مضارعین

: جواب القسم  نحوفي" إن"أو" ال"ـإلى االستقبال إذا كان منفیا بوینصرف الفعل الماضي -

. "ن فعلتفعلت، وإو اهللا ال" 
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وما دامت :" رف نحوالنائبة عن الظ" ما"وینصرف الفعل الماضي إلى االستقبال مع -

كقولھ ، وقد یبقى معھا على المضيكثیراإن دامت قلیال أو: "إن"لتضمنھا معنى "السماوات

.)117/ المائدة (»...فیھموكنت علیھم شدیدا ما دمت«: ىتعال

احتمال داللة الفعل الماضي على الزمن الماضي أو االستقبال أو االستمرار في بعض 

: عرف ذلك من السیاقالمواضع وُی

وذلك بعد ھمزة التسویة ، االستقبالیحتمل الفعل الماضي الداللة على الزمن الماضي أو-

. "عدتَقمت أمسواء علیھم أُق": ونح

الداللة و" حیثما"و " ما كّل" یحتمل الفعل الماضي الداللة على المضي أو االستقبال معو-

ما رزقوا منھا من ثمرة كّل«:قولھ تعالىنحومعھما، وقد تفید معنى الشرطعلى االستقبال

مل معنى اآلیة الماضي أو یحت؛)25/البقرة(» ...قا قالوا ھذا الذي رزقنا من قبلرز

.غیر المقید  بجھة زمنیةاالستقبال و یحتمل االستمرار

أداةاالستقبال بعد حرف التحضیض أوویحتمل الفعل الماضي الداللة على الماضي أو-

فلوال كان من القرون «: فھو توبیخ، نحوإذا أردت المضي" فعلت ھّال: " تحضیض نحو

.)116/ودھ(»من قبلكم أولوا بقیة 

قع صلة لموصول عام ھو ویحتمل الفعل الماضي الداللة على الماضي أو االستقبال إذا و-

،)173/آل عمران(»...الذین قال لھم الناس«: الماضي نحو" ، فقد یدل علىمبتدأ

.)34/المائدة( »...أن تقدروا علیھم قبلمناین تابوالذإّال« : نحواالستقبالو

العربیة للداللة على الفعل الماضي قد وضعت أصال في اللغةةصیغأّنخالصةوال

زمن الماضي مطابقة مع ، ولھذا جاءت في أغلب استعماالتھا للداللة علىزمن الماضي
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ذین وضع لھما الفعل االستقبال اللأنھا قد تدل على غیر الماضي، كالحال وإّال،أصل وضعھا

لة أو ، وھذه الداللة المحّوةوردت في مجاالت لغویة كثیرھذه الداللةالمضارع أصال، و

.ةالماضي لیست داللة الصیغةالطارئة على صیغ

أدلت على ھذه األفعال لم تخرج عن زمنھا سواءویرى الباحثون البالغیون أّن

ما استعمال المضارع في ، وإّنالماضي أم على المضارع، فھي مختلفة بمعناھا األصیل

ذھني كي یبرز القائل الصور واألحداث الماضیة ویجلبھا تحت سمع السامع ي التفاتالماض

في ذھنھ انطباعافي الحاضر لتكون أشد تأثیرا فیھ وھا تحدث وكأّنویجعلھاالقارئو

ده من حدوث ھذه استعمال الماضي في الزمن الحاضر التفات ذھني كي یبرز القائل تأّكو

.انتھى األمرما قد وقعت حقا وكأّنمن ذلك، وفعال في المستقبل وتیقنھاأل

الصیغ المركبة مع فعل ھي- 3.4.1

،  أال یكون قد فعل، أن یكون فعل، أن یكون قد فعل، أن د فعلیكون قأال یكون فعل، أال

ما رّبما یكون فعل،یكون قد فعل، رّب+اسم +یكون فعل، رب +اسم +سیكون فعل، رب

ما سوف ما سوف یكون فعل، رّبما سیكون قد فعل، رّبون فعل، رّبما سیكفعل، رّبیكون قد 

یكون قد فعل، سیكون فعل، سیكون قد فعل، سوف یكون فعل، سوف یكون قد فعل، طالما 

ھ ھ یكون فعل،  عّلّلعیكون فعل، طالما یكون قد فعل، عساه یكون فعل، عساه یكون قد فعل،

ما یكون ل، یكون قد فعل،  قّلقد یكون فع،قد فعل ھ یكون لعّلھ یكون فعل،یكون قد فعل، لعّل

ما یكون فعل، كثر ما یكون قد فعل، ال یكون فعل، ال یكون قد ما یكون قد فعل، كثرفعل، قّل

،لیكون قد فعل، لیكونّن  فعل، لیكونا فعل، لیكونا قد فعل، لیكون فعل كون فعل،قد ال یفعل،

) یُك(ف یكون فعل، لسوف یكون قد فعل،  لم یكن ال یكونّن فعل، ال یكونّن  قد فعل،  لسو
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ن یكون قد فعل،  لو ا یكن قد فعل، ألن یكون فعل، ألا یكن فعل، لّمفعل،  لم یكن قد فعل، لّم

ما یكون فعل، لوما كون فعل،  لوال یكون قد فعل،  لویكون فعل،  لو یكون قد فعل،  لوال ی

فعل، لیس یكون قد فعل، لیس یكون فعل،  ما یكون قد فعل،  لیتھ یكون فعل، لیتھ یكون قد 

فعل، یكونّنیكون قد فعل، یكون فعل،  یكون قد فعل، یكون فعل، ھّالیكون قد فعل، ھّال

أصبح عل،  یكون فعل،  یكون  قد فعل،  أصبح یكون فعل، كان یكون قد فیكونّن قد فعل، 

یكون فعل، كون فعل،  یظّلیظّلكون فعل، یظّلقد فعل،  یصبح یكون قد فعل، یكون 

ون یصیر یككون قد فعل،  یصیر یكون فعل ، صار یكون قد فعل،  صار یكون فعل، ییظّل

ون فعل،  ما مازال یكون قد فعل،  مازال یكون فعل، لیس یكقد فعل،  لیس یكون فعل، 

ما فتئ عل، قد فعل،  ما فتئ یكون فیزال یكونالعل، یزال یكون فالیزال یكون قد فعل، 

ال یفتىء د فعل، ال یفتىء یكون فعل، ما یفتىء یكون قفعل،  ما یفتىء یكون فعل، یكون قد

ینفك یكون الد فعل،  ما ینفك یكون فعل،ما انفك یكون ققد فعل،  ما انفك یكون فعل، یكون

كون فعل، كون قد فعل،  اض یما دام یفعل،  ما دام یكون فعل، قدینفك یكونالل ، قد فع

یكون رجع ن قد فعل ،  رجع یكون فعل، یئیض یكود فعل،  یئیض یكون فعل، اض یكون ق

ن قد فعل،  یعود عاد یكون قد فعل، عاد یكون فعل، یرجع یكوفعل،  یرجع یكون فعل، 

یقعد قد فعل،  یقعد یكون فعل، قعد یكونون قد فعل،  قعد یكون فعل، یعود یكیكون فعل، 

قد فعل،  یحیر یكونن قد فعل،  یحیر یكون فعل، حار یكوفعل،  حار یكون فعل، ن قد یكو

ن ول یكوتُحیكون قد فعل، ن فعل ،  یرتّدیكویرتّدعل، یكون قد فارتّدیكون فعل، ارتّد

ا ون فعل،  غَدا یكغَدفعل،  یتحول یكون قد فعل، یتحول یكونل یكون قد فعل، فعل،  تحُو

ن فعل،   راح یكون قد فعل ، راح یكون فعل،  یغدو یكون قد فعل، یغدو یكویكون قد فعل، 
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فعل،  یبقى یكونون فعل،  بقى یكون قد فعل، بقى یكون فعل،  راح یكون قد فعل، یروح یك

فعل،  یستمر یستمر یكونفعل،  استمر یكون قد فعل، استمر یكونیبقى یكون قد فعل، 

یستغرق ون فعل، یستغرق یكفعل،  استغرق یكون قد فعل، ن استغرق یكویكون قد فعل، 

أن +اسم+أن یكون فعل، كاد+اسم+فعل،  كاد كاد یكون قدفعل،  كاد یكون فعل، یكون قد 

فعل،  ما كاد یكون قد فعل،ما كاد یكون فعل،  یكاد یكون قد فعل، یكاد یكونیكون قد فعل، 

د فعل،  لم یكد یكون فعل، ال یكاد یكون قاد یكون قد فعل، أن یكون فعل،  ال یك+اسم +ما كاد 

ب أن كُرب أن یكون فعل، قد فعل،  كُرب یكون كُرب یكون فعل، كون قد فعل، كُرلم یكد ی

ب أن ب أن یكون فعل،  یكُرن قد فعل،  یكُرب یكویكُرب یكون فعل، ن قد فعل، یكُریكو

ل،  أوشك أن أوشك أن یكون فعكون قد فعل، عل،  أوشك أن یأوشك یكون فیكون قد فعل، 

عل، یوشك أن یكون یوشك أن یكون ففعل ،  یوشك یكون قد فعل، یوشك یكون یكون قد فعل، 

عل،  عسى أن یكون قد عسى أن یكون فون فعل،  عسى یكون قد فعل، عسى یكقد فعل، 

رى أن یكون قد فعل، فعل،  حیكون أنى َرَحرى یكون قد فعل، ون فعل،  َحرى یكَحفعل، 

،  اخلولق أن یكون قد فعل، اخلولق أن یكون فعلعل،  اخلولق یكون قد فعل، یكون فَقوَلخَلِا

ون قد فعل،  أخذ یكون فعل،  یكَقَفَطیكون فعل، َقِفیكون فعل، جعل یكون قد فعل، َطجعل 

یكون قد أنشأفعل، ن قد فعل،  أنشأ  یكونعلق یكوق یكون فعل، َلون قد فعل،  َعخذ یكأ

).77.ت، ص.د(وذلك فیما ذكره الریحاني.فعل

الحالزمنلتعبیر بصیغة الفعل المضارع عن ا- 5.1

رة استعمال ھذه حاة فیھا أقوال، لكثالزمن، فللّنا بالنسبة إلى داللة ھذه الصیغة على أّم

االستقبال بوضعھا زمن الحال وتدل علىھا ، فھم یذكرون أّنلصیغة في األزمنة الثالثةا
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ھ یترجح للداللة على ، أّنى الماضي بقرینة لفظیة أو معنویة، ومنھم من قالتدل علاألصلي و

ذا یتعین للحال إقدعینھ لغیره، وأو المعنویة التي قد ُتالحال إذا كان مجردا من القرائن اللفظیة 

،  أو إذا والساعة وما في معناھاالحینالحال، كاآلن وبظروف الزمان الخاصة بزمناقترن

ھذه األدوات أو بدخول الم االبتداء عند الكوفیین ألّن" إن"و"ما"و"لیس"ـكان منفیا ب

وقد .)493. ص: 1972(قول السیرافيلتخلیص الفعل المضارع للحال على حّدموضوعة 

سند ستقبل أو إذا ُأالمدا عند بعض النحاة أو اقترن بظروفن فیھ االستقبال إذا كان مجّریتعّی

كید كالنون الخفیفة أو الثقیلة أو الم توصحبتھ أداةطلبا أو وعدا أو ، أو إذا اقتضىإلى متوقع

.ین وسوفلّسترج أو أداة شرط أو أداة نصب أو حرف تنفیس كاأداة تمني والقسم أو

التعبیر بصیغة الفعل المضارع للداللة على الزمن الماضي- 1.5.1

غوي داال على الماضي بدال من صیغة الفعل أتي الفعل المضارع في السیاق الّلیقد

" الّم"و"لم"ـذلك إذا اقترن ب، وع أصال للداللة على الزمن الماضيالماضي، الذي وض

ذا كان أخواتھا وھي بصیغھا الماضیة وإو" كان"ـ إذا كان خبرا لھما للنفي في الماضي، وألّن

" لو"الشرطي مع في التركیب للداللة ھما وضعتا  ألّن" مارّب"و" إذ"غالبا، ومع " الّم"و" 

ا دعا بعض اللغویین المشتغلین باألضداد في اللغة إلى اعتباره لفظة مّمعلى الزمن الماضي

لم ینظروا إلى وجھة النظر الصرفیة اإلفرادیة  وھم نظروا إلیھ من ألّنه وضّدتأتي للشيء

في األصل الذي قد اختلفواكذلك النحاة الزمن، وت على  تحدیدالقرائن التي ساعدیاق والس

مجردة، ومنھم االستقبالھا تفید الحال وم من یذھب إلى أّنمنھوضعت لھ صیغة المضارع،

ھا منھم من یذھب إلى أّنوھا وضعت أصال للحال مجازا في االستقبال،أّنمن یذھب إلى

ھ قولك ا بناء ما لم یقع فإّنأّمو: "قال سیبویھمجازا في الحال حیث وضعت أصال لالستقبال
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على " یقتل ویذھب ویضرب ویقتل،  وكذلك بناء ما لم ینقطع وھو كائن إذا أخبرت: مخبرا

:وعلیھ فداللتھ عند سیبویھ تتمثل في. )289-121. ص: 1983(حد قول الجرجاني

.االستقبالالمجردة من القرائن على الحال ویدل بصیغتھ الصرفیة-

غیرھما من األدوات الخاصة أدخلنا علیھ السین أو سوف وإذا أردنا داللتھ على االستقبال-

.إثباتا و نفیاباالستقبال

ما كان الحال أدخلنا قرائن الحال كاآلن والساعة، والفعل المضارع إذا أردنا داللتھ علىإّن-

.النحاةقافي معناھما باتف

مضارع عن زمن االستقبالالتعبیر بصیغة الفعل ال- 2.5.1

، ن واحد، وغیر مختصة بزممبھمة في داللتھا الزمنیةا كانت صیغة الفعل المضارع لّم

خالف النحاة حول وضعھا األصلي ومتى تكون رُثَك، االستقبالبل ھي مشتركة بین الحال و

:            یما یلياالستقبال فیمكن حصر داللتھا على الحال أوة على الزمن الثاني، وداّل

ة عالمة أو قرینة تعینھ قد یدل الفعل المضارع على زمن  االستقبال بلفظھ دون اقترانھ بأّی-

.صھ لغیرهتخّللھ أو

.بقرینةن للداللة على زمن االستقبالھ یتعّیّنأ-

.معناھاوما كان فيان الفعل المضارع لالستقبال إذا اقترن بظرف مستقبل كغدیتعّی-

، المستقبلسند إلى خبر متوقع حدوثھ فيضارع للداللة على االستقبال إذا ُأن الفعل المویتعّی-

ومن یعمل من « :المستقبل غالبا، وذلك نحو قولھ تعالىفي"ع انتظار الوقوع التوّق" ّنأل

ویوم « و) 124/ النساء(»...الصالحات من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة

).12/الروم(»…قوم الساعةت
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لك في األمر والنھى والدعاءاقتضى طلب الفعل، وذن الفعل المضارع لالستقبال إذاویتعّی-

.                                                                            التحضیضو

.للمستقبلإّالن یكواألمر الّندائما ألألمریتعین لالستقبال با-

.الناھیة" ال"، مع المضارع بالنھى لالستقبال دائمان الفعلویتعّی-

ھّال:التحضیض، وذلك نحو قولكوویتعین المضارع لالستقبال غالبا مع أدوات العرض -

لوما یقوم : ونحو قولك)70/الواقعة (»…فلوال تشكرون« :قال تعالىتقوم، ولوال تقوم، 

أال تقوم، ونحو : ونحو قولك. ) 7/الحجر(»…ئكةلوما تأتینا بالمال« :عالى، وقولھ تزید

والذي دفع النحاة إلى اعتبار ،)22/النور (»...أن یغفر اهللا لكمتحبونأّال« :قولھ تعالى

"المعنى طلب في" ھ ص معھ المضارع لالستقبال دون غیره ألّنالعرض والتحضیض یتخّل

فتختص بالمضارع أو ما في تأویلھ " للتحضیض والعرض " ن غالبا وھذه األدوات تكو

.)46/النمل(»...غفرون اهللالوال تست« :نحو

:وذلك نحو قولھ تعالىاقتضى وعدا ن الفعل المضارع للداللة على االستقبال إذاویتعّی-

.)40/المائدة (..."ویغفر لمن یشاءب من یشاءیعّذ"

. التوكیدالفعل المضارع إلى االستقبال إذا اقترن بنونينویتعّی-

غلب النحاة النافیة عند أ" ال"ـن الفعل المضارع إلى االستقبال إذا كان منفیا بویتعّی-

.اتفاقا" لن"ـ وب

.التنفیسن الفعل المضارع للداللة على االستقبال مع حرفيویتعّی-

" عسى:"، مثل، وإشفاقصحبھ فعل أو أداة ترجال إذان الفعل المضارع لالستقبیتعّی-

". لیت"ـوأخواتھا أو تمنى ك
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، وسواء كان الن الفعل المضارع لالستقبال مع أدوات الشرط سواء كانت جازمة أمویتعّی-

.جوابا وجزاءشرطا أو

اھرة ظ"  أن: " لى االستقبال مع حرف النصب غالبا، وھىن الفعل المضارع للداللة عیتعّی-

للتعلیل أو الالم المكسورة التي تأتىو" حتى " ، و" كي"و" إذن " و" لن"أو مقدرة، و

. الجحود، والفاء السببیة، وواو المعیة

، إلى االستقبالالفعل المضارع قد یتحول زمانھ من صالحیتھ للحال أوذكر النحاة أّن

الذي وضعت لھ صیغة الفعل الماضي أصال، وھذه الداللة على األحداث  في الزمن الماضي

ھما تدخالن ألّن"  لما"و" لم:" مثل. الداللة تكون مع اقترانھ بالقرائن الخاصة بالزمن الماضي

، وكذلك إذا وقع ا یقم، ولّملم یقم أمس: نحوعلى الفعل المضارع فتنقالن معناه إلى الماضي

" لما"و" لو"مع أو وقع في التركیب الشرطيو أخواتھا وھى بصیغة الماضي، " لكان"خبرا 

. الماضیة، وإذا كان حكایة لألحداثعند الجمھور" ربما"و" إذ"، ومع غالبافینقل للماضي

،ما ھو زمن السیاق اللغوي، وإّنیس مستمدا من صیغة الفعل المضارعالزمن ھنا لأّنإّال

، وذلك الماضیة بصیغة المضارعداثھ زمن األداة مع صیغة المضارع أو سرد األحّنأ: يأ

.انعدم الزمن الماضيأو غیرنا التركیب لفسد المعنى ونا لو حذفنا األداةأّن

لنفى المضارع وجزمھ "ا لّم"المطلق والمضارع وجزمھ ونقلھ إلى الماضيلنفى" لم"فـ

.الحالونقلھ إلى الماضي القریب من الحال أو المستمر إلى

على حّدذھب النحاةحیث الزمن الماضيعلى"كان"خبرالواقع في الفعل المضارعیدل -

وأخواتھا أفعال ناقصة تفید بصیغھا الماضیة " كان"إلى أّن)49. ص: 1979(قول فائز 

الماضي، الداللة على الزمن الماضي وكون خبرھا وھو فعل مضارع داال أیضا على الزمن 
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وكان « :وقولھ) 75/البقرة ( » م یحرفونھثوقد كان فریق منھم یسمعون كالم اهللا« :نحو

).108/ النساء( »اهللا بما یعملون محیطا 

ھما یفیدان الشرط في الزمن الماضي  خالف فھما سیبویھ بأّنعّر: الشرطیتان" الّم"و" لو"-

فھي " الّماوأّم«: وقال.»وقع لوقوع غیرهلألمر الذي" لو«:أدوات الشرط األخرى، قال

ھما البتداء مالما ذكرنا ، فإّن" لو"ما تجيء بمنزلة ، وإّنقد وقع لوقوع غیرهلألمر الذي

.»وجواب 

إلى تلزم اإلضافة " إذ "و.غالباعلى الزمن الماضي" إذ"یدل الفعل المضارع الواقع بعد-

ألرض ي  جاعل في اّنك للمالئكة إوإذ قال رّب« :ملة فعلیة فعلھا ماض لفظا ومعنا نحوج

.مستفاد من الفعل نفسھالماضي، وومجيء إذ مع الفعل الماضي) 30/البقرة( » خلیفة 

ا إذا وقع بعدھا الفعل مضارعا ّمأ، غالبا على الماضيمایدل الفعل المضارع الواقع بعد رّب-

وھى اآلیة ) 2/الحجر( » مسلمیناالذین كفروا لو كانوما یوّدرّب« :نحو قولھ تعالى

فإّنھا تصرفھ لما ،عدھا فعل مضارعوقع ب" مارّب"حیدة الواردة في القرآن الكریم فیھا الو

.سیأتي

ا كانت صیغة الفعل المضارع واسعة الداللة الزمنیة في السیاق اللغوي كانت محل ولّم

ن ، كما اعتبرھا اللغویوتفسیر دالالتھا الزمنیة، فياة واللغوییناھتمام كبیر من طرف النح

كما ذكروا ذلك تدل على المعنى وضده ھاالمھتمون باألضداد اللغویة من األضداد إذ أّن

. ض المواضع اللغویة على االستقبالبالنسبة لصیغة الماضي وداللتھا في بع
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ھي) یفعل(لمركبة مع االصیغ- 3.5.1

، یبیت یفعل، بات یفعلیفعل، یظّلكان یفعل، یكون یفعل، ظّل: كان وأخواتھا مثل

في معناھا،أویفعل، أضحى یفعل، یضحي یفعل، أصبح یفعل، یصبح یفعل، صار یفعل

راح ، راح یفعلیغدو یفعل، ، غدا یفعل،لیس یفعل، یمسى یفعلیفعل، أمسى، یصیر یفعل

زال یفعل،  لم یزل یفعل،ما ما انفك یفعل، ما ینفك یفعل، ال ینفك یفعل،یروح یفعل،، یفعل

یفعل، ال یفتأیفعل، لم یفتأیفعل، ما فتئ، ال یزال،ال یزال یفعلزل یفعل، لما یل یفعل،لم یز

یفعل، كاد أنكاد یفعل،ما دام یفعل،ما برح یفعل، ال یبرح، لم یبرح، ما یبرح، لن یبرح،

أوشك فعل،ب یُرَك،ال یكاد یفعل،ما یكاد یفعل، لم یكد یفعل،یكاد أن یفعل، ما كاد یفعل

حرى أن یفعل، اخلولق أن،، عسى یفعلیفعلعسى أنعسى أن یفعل، عسى یفعل،، یفعل

، یجعل یفعل، جعل یفعل، خذ یفعلأیفعل،، أنشأعلق یفعل،یطفق یفعلق یفعل، ، طِفیفعل

.قام یفعل،شرع یفعل، یفعلھّب

، ظل، انفك، مازال، مافتئ، ما برح، مادام: ھناك ما یؤثر في الزمن وخاصة المظھر مثل

.لیس، كاد وأخواتھا: وكذلك ما یؤثر في الحدث مثل

ل على صیغة الفعل المضارع واسعة الداللة على األزمنة الثالثة فھي تّدالخالصة أّنو

ن الماضي على الزمأحدھما بقرینة وقد تدّلعین إلىوُتاالستقبال بوضعھا األصليالحال أو

في السیاق اللغوي  ، وقد تأتىمعنویة مفیدة لذلكیة أوبدال من الفعل الماضي وذلك بقرینة لفظ

وخاصة إذا كانت ھذه الصیغة " الماضي والحاضر واالستقبال "للداللة على األزمنة الثالثة 

غلب االستعماالت تفید ، فھي في أاهللا سبحانھ وتعالىفي القران الكریم أو أسندت الصیغة إلى

.    الوالحال واالستقباالستمرار في الماضي
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التعبیر بصیغة فعل األمر عن الزمن - 6.1

في الداللة على المستقبل، ) یفعل(أو فعل األمر لم یحظ بمقاسمة بناء) افعل (بناء إّن

یقوم على والكوفیین في البناء واإلعراب، على خالف بین البصریینمذھب النحاة، ّنذلك أل

ثم حذفت بالم األمر) لیفعل ( كان األصل فیھ ا، إذ)یفعل (مقتطع من بناء فعل األمرأّن

، وما بقى نطقھ بھمزة الوصلبقى أولھ ساكنا توصلوا إلى، فما مع حرف المضارعةالالم

) یفعل(، وقد أكثر نحاة الكوفة من إیراد شواھد في بناء لم تلزمھ ھمزة الوصلأولھ متحركا 

.)104. ص: 1972(على حد قول ابن ھشامللداللة على األمر

الدال ) لیفعل (ق بین بناء یذھب مذھبا آخر، فیفّر) 135.ص: 1956(د المبّرنا نجد لكّن

تصرف الفعل داللة األمر مع ھذا فإّنو«:یقول) افعل (، وبناء على االستقبال مع الم األمر

.».ھو أوثق) افعل(بناء ھ یعني أّنإلى االستقبال فإّن

على طلب دّلیمراألنھ النظر في أراء النحاة القدامى، ھومكن أن یسفر عما یإّن

) ال(أو) یفعل(م من بناء یستوي في ما دخلت علیھ الالالحدوث لشيء لم یقع ولیس واقعا، و

ء الفعل لمن ال نتوقع منھ الحدوث، وجھة نظر اآلمر  في رجاالناھیة في السلب ، مع خالفھ

.نھي مع دالالت أخرىمنھ الحدوث فَنین من نتوقع ، وبأو نصرفھ معان أخرى

ھ سیحدث في الداللة مع ما دخلھ الم األمر في طلب حدوث ال نتوقع أّن) افعل(یتفق بناء و

)  87.ص: 1972(انيالجرجما وقع ھذا الفھم للسیرافي وى، ورّبمع االنصراف إلى معان أخر

ما الم األمر وفعل األمر الصریح، وغةاإلعراب في صیفي حدیث األول عن قیاس بناء

.م األمر وداللتھاحدیثھ عن الذھب إلیھ الجرجاني في 
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الحظوا داللة بناء حیث النحاةأن نطمأن إلى ما نذھب إلیھنستطیع من خالل ذلك

ترجي  أو األمر أو ھ أمر لم یحدث ثم بیان بعض الحاالت من العلى المستقبل على أّن)  افعل(

إذا كان :أخراھ یبقى أن نضیف أمرعالقات سیاق، لكّنالخ وكل ھذه دالالت مقام و...الطلب 

ذلك یحقق شبھة عدم ، فإّنھ من الفاعل المطلوب منھ اإلحداثلم یتحقق فعل) افعل(بناء 

ھا ماضیة ، ، و نحن نخبر عن األحداث التي وقعت في غیر زمان الحدیث بأّنالحدوث للبناء

ما ینفى في صیغة رة نرى أّنبنظرة میّس، وھ حال في وقت حدیثنا عنھأّنبما یقع  اآلنو

، كذلك إذا ھ في قسم المستقبلر النحاة أّنقّرقد، وأو الحال أمر لم یقعفي االستقبال) یفعل(

یاق أو بالّسإلى االستقبالصرفھعلى الحال ولتدّل) یفعل(یغة دخلت الم االبتداء على ص

رفض ت إلى ھي التي أّدأو عدم التمامد تكون فكرة التمام في الحدث القرائن األخرى،  وق

.ھا تمثل زمنا خاصاھذه الصیغة على أّنبعض المحدثین االعتداد ب

داللتھ الزمنیة ّنفإتحدید الداللة الزمنیة لھ، یفید وبغض النظر عن ھذا االختالف الذي ال

كون ، ومنھ فداللتھ تالحال بعد زمن التكلم، فقد یكون انجاز الفعل فيدة بالتدقیقغیر محّد

داللتھ عندئذ ، وقد یكون ھذا االنجاز بعد فترة من الزمن فتكونمستقبال قریبا منذ زمن التلفظ

فتكون داللتھ مستقبال غیر محدد ،د متى یكونن ھذا االنجاز غیر محّد، وقد یكومستقبال بعیدا

عن أحداث خالدة صالحة لكل ر م إذ أفعالھ تعّبغالبا ما یتجلى ھذا الزمن في ا لقران الكریو

وقد یكون ھذا االنجاز مستمرا من ،یمكن تحدید وقوعھا بالضبطمكان ومن ثمة الزمان و

المالحظ على و. فتكون داللتھ الزمنیة االستمرارالماضي وصوال إلى الحاضر ثم المستقبل 

ما یعود الفصل إلى إّنتتضح داللتھا ويال ترتبط باألدوات لك) افعل(الدالالت الزمنیة للصیغة 

.یمیز بین زمن وآخر ومقتضى الحالسیاقھا الذي
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المشبھات باألفعال 7.1

الصفة -اسم المفعول - المبالغة -اسم الفاعل -المصدر(:نقصد بالمشبھات باألفعال

ن ، فھي ال تحمل الزمالفعلللعمل في ذه المشبھات تعّدھإّن.الخ)...أفعل التفضیل -المشبھة 

اسم یأخذ المعنى الداللي من ھيكذلكفي سیاقھا النحوي وما تحملھإّنوفي بنیتھا الصرفیة 

لى باإلضافة إ،)أسكت( ن في تحویلھا المعنوي إلىلیست لھا داللة زما) صھ(، مثل لھّومؤ

: اآلتياألجدر أن نتعامل بالتفصیل ، لذا فمن وجود شروط  في كل مشبھ على حدة

تعبیر بصیغ اسم المفعول عن الزمنال- 1.7.1

داللة على ما وقع اسم المفعول ھو وصف یؤخذ من الفعل المضارع المبني للمفعول، لل

ویصاغ اسم المفعول من الثالثي على . )212.ص: ـھ1399(دقول المبّرعلیھ الفعل على حّد

ي بلفظ مضارعھ بشرط میم مضمومة كمضروب، ومكسور، ومن غیر الثالث" مفعول"بناء 

واسم .)ن.م(دحرجآخره كمخرج، ومستخرج، وممكان حرف المضارعة، وفتح ما قبل 

وقد . عول من الفعل المتعدي مطلقابنى اسم المفُیما وإّنمالمفعول ال یصاغ من الفعل الالز

.أو الظرف أو الجار والمجرورلى المصدرإبشرط تعدیتھ میصاغ من الالز

فقد جعل ذلك النحاة یلحقونھ دائما في مؤلفاتھم باسم «):392. ص: 1990(ل ابن ھشامیقو

من حیث العمل والداللة یجري مجراه ویخضع لشروطھ وأحكامھ الفاعل، ویعتبرونھ 

إذ یعتبر )34. ص: 1966( امرائيالّسأكد ھذا الرأي قد و.»الزمنیة، وھذا بإجماع النحاة

نعد ھذه األبنیة من مادة ومن الحق أّن«:أفعاال كاملة الفعلیة فیقولاسمي الفاعل والمفعول 

د معروف یستدل علیھ بالقرائن ھا تنصرف إلى زمان محّداألفعال، فھي تدل على أحداث ثم أّن

ما وإّن. كما ھي الحال في األفعال التي ال یستدل بصیغتھا على أزمنتھا كما تبین باالستقراء
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یستدل علیھ باإلیماء ا تشتمل علیھ الجملة من قرائن واضحة أو مّمایتحصل الزمن فیھا مّم

. .»الخفي

:الزمن كما یليوبذلك تكون داللتھ على

ھ ال یعمل إّالّنأیدل على زمن الحال أو االستقبال بشرط كونھ عامال عمل فعلھ ومنونا إذ-

دھا السیاق أو معنویة یحّدص ألحدھما بقرینة لفظیةویتخّل. أرید بھ الحال أو االستقبالإذا 

. الحقیقي لبیان وظائف الكلماتھ المكان اللغوي ألّن

ویدل على الزمن الماضي إذا أضیف وقد یدل على الحال أو االستقبال وھو مضاف مثل -

اسم المفعول إن أضیف إلى . " ویقول الرضي في قضیة إضافتھ إلى الذي یلیھ . اسم الفاعل

عطى درھم زید ُم، ونحوالب الخدام أوؤدَّمفعول ما لم یسم فاعلھ كُمھو مفعولھ سواء كان ما

ن لم ، وإمعمولھھ مضاف إلىي معطى درھما غالمھ ، فإضافتھ غیر حقیقیة ألّنغالمھ أ

زید : فاعال من حیث المعنى نحوف إلى معمولھ فإضافتھ حقیقیة سواء كان المضاف إلیھایض

".الو أومضروب عمر

أو معنویة یختص بأحدھا بقرینة لفظیةالالم، ولثالثة إذا اقترن باأللف وزمنة ایعمل في األو-

سماء اسم المفعول من األّنأ) 28. ص: 1983(قد ذكر الجرجاني و. دھا السیاق اللغويیحّد

ھذا رجل مضروب : تقول" یفعل "إّن اسم المفعول یعمل عمل « :العاملة عمل فعلھا إذ یقول

»…ذلك یوم مجموع لھ الناس« :قال اهللا تعالى،رب غلمانھیض: غلمانھ كما تقول

)103/ ھود(

اسم المفعول على أّناالنحاة قد اجمعوّنلنظر في ھذه النصوص یمكن القول بأوبعد ا

ھ بالفعل ، من حیث شبھاألحكاماسم الفاعل من جمیع الوجوه ویشترط فيیشترط فیھ ما
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عملھاستعمالھ في تراكیب لغویة بدال منھ فیجرى مجراه فيوالمضارع المبنى للمفعول، 

المكان الطبیعي لتحدید ھ في السیاق اللغوي الذي یعتبرذلك كّلعلى زمنھ ویدّل، ومعناهو

ة تساعد على تحدید الجھة معنویره السیاق من قرائن لفظیة وداللتھ الزمنیة بما یوّفوظیفتھ و

:ویمكن تلخیصھ كاألتي.الزمنیة

.االستقبالالحال أو=التنوین +مفعول 

.الماضي=اإلضافة+مفعول

.مطلق الزمان=أل + مفعول 

التعبیر بصیغ اسم الفاعل عن الزمن- 2.7.1

حدث الفعل أوارع مبنى للفاعل للداللة على من أھو وصف یؤخذ من مضاسم الفاعل 

، ویصاغ لى حدث وزمنیدل عصٌفھ َوھ یؤخذ من المضارع ألّنّنأ:قیلماإّنو. قام بھ الفعل

میما مضمومة وكسر ما قبل ومن غیره بجعل یاء المضارعة" فاعل"من الثالثي على وزن 

) 176. ص: 1977(حیث  یربط سیبویھ. بالمستقبلالزمن ترتبط بالحال ووداللتھ علىآخره، 

:یقولإذ لة المطابقة بشرط التنوین، دالفي " یفعل" بین صیغة صیغة اسم الفاعل وبین

ثت فإذا حّد) غدا(عملھ مثل ھذا یضرب زیدا فمعناه و. زیدا غداھذا ضارب: وذلك قولك«

فمعناه اعة،ھذا ضارب عبد اهللا الّس: عن فعل في حین وقوعھ غیر منقطع كان كذلك وتقول

عن تحّدث أیضاماا أباك ، فإّنضارب) زیدا ( و كان . ا الساعةزیًدیضرب عملھ مثل ھذاو

فھذا جرى . یوافق زیدا، وكان أباك: عملھ كقولك ، فمعناه ووكان موافقا زیدا. حال وقوعھ

الفاعل قابلة للداللة على صیغة اسموعلیھ فإّن» .ارع في العمل منونالمضمجرى الفعل ا

):یفعل ( لضبط كمثال ن بفعل القرائن باأي زم
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.المستقبل=غدا ھذا یضرب زیدا =غدا ھذا ضارب زیدا -

الحال=اعة ا یضرب زیدا الّسھذ=اعة ھذا ضارب عبد اهللا الّس-

.التحدث عن فعل حال وقوعھ=كان یضرب أباك=كان زید ضاربا أباك -

: تمامااسم الفاعل یدل على الزمن كاألفعالالخالصة أّنو

عند ، عند جمیع النحاة إّالالنونة منونا أو بإثباتیدل على الحال أو االستقبال إذا كان نكر-

.ھشام وابن مضاء فھو یدل أیضا على الماضيسائى والَك

اإلضافة لیست أّنیدل على الماضي إذا كان مضافا إلى الذي یلیھ عند جمیع النحاة إّال-

نیة شرطا في داللتھ على الماضي، إذ قد یدل وھو مضاف على الحال أو االستقبال على 

.النونالتنوین أو إثبات

، ویختص بواحد منھا بقرینة الثالثةیدل اسم الفاعل المقترن باأللف والالم على األزمنة-

ا كان معناه المضي ھ إذأّنالرماني قد ذھبا إلى ، والفارسيأبا علي أّن، إّالمعنویةلفظیة أو

كان على عكسھ إذا: يلم یعمل، أاالستقبال على الحال أوإذا دّلیلیھ النصب وعمل في الذي

على حّد قول فائز ھ یعمل في األزمنة الثالثةّنأإلىالكن جمھور النحاة قد ذھبونكرة منونا و

).62. ص: 1979(

التعبیر بصیغ المبالغة عن الزمن –3.7.1

ن بناءه للداللة على ، فھي محولة ملصیغ المبالغة ھي صیغ ملحقة ببناء اسم الفاع

تستعمل إّاللداللتھا على المبالغة لمتدل على الوصف بإیقاع الحدث، و، وھى ثیر الحدثتك

بناء دال إذا أرادوا المبالغة في الوصف عدلوا عن بناء إلىبالعرّنألحیث یمكن الكثرة
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ماّنوأ، المتعدىمن الثالثيھا ال تجيء إّالیرى بعض النحاة أّنو.على المبالغة من األول

. ما ھو صفة مشبھةن الالزم إّنعلى أوزانھا مجاء 

لة عن اسم الفاعل إذا أرید صیغ المبالغة المحّو)233.صس، .م(وقد حصر ابن ھشام

، الفَعال أو ِمللمبالغة من فاعل إلى فّعلّوما ُح« : خمس صیغ فقالبھ الكثرة في الحدث في

ا ترتیب صیغ المبالغة من حیث شیوعھا في ّموأ. ل بقلةِع، أو َفیلِع، أو َفةول بكثرأو فُع

ھذه ھي أشھر ، و"ل ِعیل ثم َفِعال ثم َففَعِمو،ولُعال ثم َفأكثرھا فّع" االستعمال و العمل ف

غیر . لة من اسم الفاعل، وھى عند أغلب النحاة قیاسیةبیة المحّوة في اللغة العرغصیغ المبال

.فة إلى ھذه الصیغ الخمسلنحاة مضاھناك صیغ مبالغة أخرى ذكرھا اأّن

. یغة المبالغة مضافاسم منصوب بص+جار و مجرور+نة عاملةصیغة منّو: الّعصیغة َف-

.ن الدال على الحال أو االستقبالل المنّوھا قد تجري مجرى اسم الفاعل الفعل ألّنعمتعمل

اسم مجرىري جقد ت. اسم مضاف إلیھ+مضافة غیر عاملة صیغة مبالغة وعندما تكون 

. الفاعل المضاف الدال أصال على الماضي

:ھا، فمثالمعنامجرى اسم الفاعل في عملھا وعادة ما تجري ھذه الصیغة :الفَعصیغة ِم-

أو الحالھي ؛ داللتھا الزمنیة مضاف إلیھ+اسم منصوب مضاف +جمع صیغة المبالغة 

مستمرة في زمني الحالقد تبقى فإذا كانت الصفات التي تدل علیھا في الماضي، . االستقبال

.االستمرار في األزمنة الثالثةواالستقبال وكذا 

ثیر الحدث ة على تكبدال من اللفظ باسم الفاعل للدالل" ول ُعَف" صیغة تستعمل: ولُعصیغة َف-

+ مضاف إلیھ +مجرور مضاف جار و+نةصیغة المبالغة المنّو: المعنى واحد، فمثالو
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في الحالاالستمراروفي الماضيعلى الثباتتدّلمضاف إلیھ+مضاف مفعول بھ 

.واالستقبال

معناه ي بدال من اللفظ باسم الفاعل وتعمل عملھ وتؤّد"یلِعَف" صیغة دقد تِر: یلِعصیغة َف-

تستعمل ، مفعول بھ منصوب بصیغة المبالغة+صیغة مبالغة منونة لحدث، فمثالمع تكثیر ا

.كایة الحال الماضیةلح

فمثال ة على معناه وزمنھ،ن وداّلالمنّوعاملة عمل اسم الفاعل ترد ھذه الصیغة:صیغة َفِعل-

.االستقبالعلى الحال أوصوب بالصیغة تدل مفعول بھ من+نة صیغة المبالغة المنّو

:وعلیھ یمكن تلخیصھا كما یلي

.لحال أو االستقبالا=التنوین +) أخواتھا و( الفّع

.الماضي=اإلضافة +) وأخواتھا ( ال فّع

.مطلق الزمان=لأ+) وأخواتھا (ال فّع

).تكراري( ستمر متقطع أو م، المظھر كالزمان حسب القرائن=ال فّع

.)دائم(الزمان حسب القرائن، المظھر مستمر متصل أو =یلِعَف–ال فَعِم

.)دائم(الزمان حسب القرائن، المظھر مستمر متصل أو =ولُعَف

.، المظھر ثابت مستقرحسب القرائنالزمان =یل ِعَف

.، المظھر ثابت مستقرحسب القرائنالزمان =ل فِع

عن الزمناسم الفعلالتعبیر بصیغة -4.7.1

فھو في قسم " باهللا دع" ثل ل باسم فعل أمر مِو، فما ُألھمعناه من مؤّوھذا القسم یأخذ

ل بالمضارع مثلّوفي الماضي، وما ُأفھو" د ُعَب=ھیھات " ل بالماضي مثل ّوما ُأاألمر، و
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عالقات السیاقني إّالفھو بمعنى الحاضر وال یؤثر في قسمھ الزم" أتوجع"="أف"

.ھناك صیغ كثیرة أوردھا النحاةو.لفعلو مقتضى الحال و القرائن فھو مثل ا

عن الزمن المصدرالتعبیر بصیغة -5.7.1

ولیس للمصدر ،امتةالّصالمصدر ھو اسم الحدث الذي تحملھ مادة الكلمة في أصولھا

منھما كثیر الوقوع ، وكّلیاسیةالقتشترك بین السماعیة وما أوزانھ، وإّنأوزان قیاسیة محددة

اسم « ھ بأّن)381. ص: 1990(یقول ابن ھشام.ر السماعي على القیاسيحون المصدوقد یرج

تبع بأّياء، أو ُییصغر، أو تلحقھ الّتاشترطوا لھ في العمل أّالو.» الفعلالحدث الجاري على 

).ما(أو ) أن(یوضع بدال منھ الفعل مع رفعھ وأن یصّحتابع قبل إحداث العمل، كذلك البّد

ھ یصح التعویض عنھ أّنذ، إلزمانیة التي الحظوھا في المصدركرة انا  ھنا فلكن ما یھّم

ل ما یخلفھ فعل مثاو«:بقولھ ) س.م(ر ابن ھشام ذلك و یفّس) الفعل +الفعل أو ما +أن ( ـب

هللا الناس، ال أن یدفع اولو" أي) 251/البقرة()...لو ال دفع اهللا الناسو( :قولھ تعالى، مع أن

:لالمصدر المؤّواآلتیة في ھ یمكن الوصول إلى المعادلةمعنى ذلك أّن، ."الناسأو أن دفع اهللا

ة حال على أّی، و)فعلما( لم یأت شكل و"ما یفعل"أو "أن فعل"أو "أن یفعل"المصدر ھو

بینما ، الداللة على المستقبل" یفعل " مع " أن " ـروا لھم قّرمصدریة فإّن"أن " إذا كانت 

ة أخرى فإّنمن ناحی.أقرب إلى فراغ الزمان" فعل ما ی" تدل على الماضي و"فعلأن"

ذلك أّن،  معنىاألمر لیس بھذا الیسر، فالقرائن المقالیة  تلعب دورا بارزا في بیان الزمن

المحدد أو تفرغھ نسیاق تتدخل في إعطاء المصدر الزمالاإلسناد والقرائن ونوع األسلوب و

المصدر جار إّن« :عمل المصدر فیقولیناقش) 313. ص: 1983(الجرجاني، فھذا منھ

دل ببنیتھ الصرفیة ھ ال یالقصد ھنا  أّن، و».أیضا عملھ غیر مقید بزمان خاصو،على الفعل
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ھو ویعضد ذلك المذھب ما شرحھ الجرجاني نفسھ في داللة المصدر و.على زمان محدد

ھ استعان ّنأ، إّالبمعنى االستقبالال أوكذلك بمعنى الحو،یجري على فعلھ بمعنى الماضي

.الخ..."اآلن، غدا، أمس"قرینة الظرف الزماني لى توضیح الداللة بعالقات السیاق، وع

بنیة المصدر صالحة إّن: نقولھ یمكننا أنّنا عن الخوض في خالفات النحاة ، فإبعیدو

، محمول بمعناهھ یجرى مجرى فعلھ الّن، وأي قسم في ضوء القرائن والعالقاتللداللة على أ

. الخ....ألسالیب من دعاء و توبیخ ھ یحتمل معاني اّن، كما أر عن حالة التمام بالبنیةھ یعّبكّنل

ھذا ھو القسم العامللمبدوء بمیم زائدة لغیر المفاعلة، وویدخل تحتھ المصدر المیمي ا

ھ یخرج من ّنفإسماء األحداث ا ما استخدم من أأّم.ما قیل عن المصدریأخذكالمصدر، و

ا لغیر الحدث ، وھو ما كان اسمالقسم الثالث من اسم المصدرا، أّمالداللة الزمنیةالعمل و

حمل ھ یشترك مع المصدر إذاّنینقل إلى معنى التكلیم، فاألصح أالكالم حین : فاستعمل لھ مثل

.على معناه

التعبیر بصیغ الصفة المشبھة عن الزمن-6.7.1

الصفة المشبھة أّن ) 153. ص: 1973(راجورد في كتاب األصول في النحو البن الّس

، غیر أّنبوتوصف یؤخذ من فعل الزم، لغیر التفضیل، للداللة على الّثباسم الفاعل  ھي

، واسم بوت معناھا لمن اتصف بھالصفة المشبھة تفید ث، ھو أّنبین اسم الفاعلالفرق بینھما و

ھذا ھو التعریف ).281. ص: 1979-1978(ظاظا الحدوث والتجدد على حّد قولیفید لفاعل ا

الصفة «:للرضي ، جاء في شرح الكافیة في النحو النحاةالغالب على الصفة المشبھة بإجماع

..»، على معنى الثبوتام بھالمشبھة ما اشتق من فعل الزم لمن ق
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ھا تدل ، فمنھم من یذھب إلى أّنتھا الزمنیةتالف النحاة حول داللمن ھنا أیضا جاء اخو

منھم من الحال وھا تدل على الماضي المستمر إلىعلى الماضي فقط ومنھم من یذھب إلى أّن

تختص بواحد منھا بقرینة الثالثة بدون قید وال شرط، وھا تدل على األزمنةیذھب إلى أّن

لة وفى المسأ«:بقولھ" مع الُھ" ، وقد عرض السیوطي لھذا الخالف فيمعنویةلفظیة أو

ل زمن الصفة المشبھة باسم ھذه أھم اآلراء التي وردت عند النحاة المتأخرین حو: خالف

ى زمن صف بھا في الماضي المستمر حتھا تفید ثبوت معناھا لمن ُوغلبھا على أّنوأ.  الفاعل

». معنویة تخصصھا لذلكبقرینة لفظیة أو، وال تكون للمستقبل إّالالتكلم

أو الماضي الصفة المشبھة تفید الثبوت في الزمن أّن)1977(كتاب سیبویھوقد جاء في 

سیبویھ یعتبر زمن الصفة المشبھة ھو ، ومن ذلك نقول أّنالحالالماضي المستمر إلى

ومن .  لول المستنتج من السیاق اللغويدالماضي المنقطع أو المستمر إلى الحال حسب الم

عنى بھ الماضي للحال، ونتة على غیر اسم الفاعل فھي تكون إّالن ثابا على الزمة فداللتھثّم

ھ الّنمعنى ذلك أ. لالستقبالماضي وللحال واسم الفاعل یكون للزمن الحال والمستمر إلى

ماض مستمر =صفة مشبھة : ھذا البناء وھيمعادلة واحدة توضع بإزاءیمكن أن نتصور إّال

وقد تكون ھذه المعادلة .دث الدائم المستقر إلى وقت الحالأو الح) حال أو متصل بال( للحال 

مع التسلیم بداللة الصفة المشبھة المحتملة على كل و، والحالة والجھةكافیة للداللة الزمنیة

یصرفنا عن النظر إلى ما تحملھ األبنیة من ذلك ال، فاّنمتى ما وجدت القرائن الدالةاألزمنة

–اٌلَعُف–وٌلُعَف–اٌلَعَف–ٌلُعُف–ٌلَعَف( تشترك أوزان وعلیھ . ن بعضھادالالت تختلف ع

) عٌلُف–فعٌل–عٌلَف–عیٌلَف( أوزانأّما .وتحدد للوقت بالقرائن،الدالة على التغیر) َفعیٌل

.تدل على الثبوت و الفراغ الزمني
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عن الزمن اسم التفضیلالتعبیر ب- 7.7.2

صب االھتمام على ان، التي تفید التفضیل، و)ُلفُعأََ( حاة بمسألة الزمن في الّنعن لم ُی

قول لیھ على حّدالنوع مع المسند إوالمخالفة في العددشروط االشتقاق والعمل، والمطابقة و

.ابن الحاجب في شرح الكافیة في النحو

ھ یمكن أن ّنأمنھ في العمل إّالیأخذ سمات الفعل المشتقھ یقع في جملة اسمیة وّنو مع أ

كان زید ( مثل ) كان( ، فمثال حینما تدخل دالالت الزمن من القرائن وعالقات السیاقیأخذ

على اختالف ) كان ( ، وكذلك كل أخواتفإّن ذلك یدل على الماضي المنقطع)الناس أحسُن

.المعاني
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خاتمـــــــــــــة 

سة المجملة  لألزمنة المختلفة وللصیغ الفعلیة الحاصلة بفضل سیاقھا وفحوى ھذه الدرا

وبعض القرائن التي تتصل بھا  لتحدث بعض التقاطعات الزمنیة، وبعض التحوالت الزمنیة،  

فإّنھ ورغم الجھود المعتبرة للنحویین القدماء والمحدثین في ھذا المجال، إال أنھ یبقى أمر 

ا وغیر نھائي، ذلك أن اللغة الفرنسیة تتمیز بكثرة أزمنة أفعالھا تحدید األزمنة تحدیدا نسبی

التي تفوق العشرین زمنا وأن دراسة أزمنة األفعال فیھا من الناحیة الصرفیة المرفولوجیة 

وعلیھ اكتفینا في ھذا الفصل بالتركیز على أھمھا . صعب خصوصا مع األفعال الغیر منتظمة

ذلك أنھ لن تسعنا األوراق إذا درسناھا دراسة دقیقة، فقد السیما من ناحیة الداللة وتبریر

وأما اللغة . اكتفینا بما یتناسب ودراستنا لنترك المجال أمام القارئ لیتعمق فیھا إن أراد ذلك

العربیة فھي  مرنة في ألفاضھا ومتجددة في أسالیبھا، مّما یؤدى إلى اختراق الصیغ وھى 

وات فھي  فتعبر عن أزمنة أخرى غیر التي وضعت لھا، داخل سیاقھا ومضافة لھا بعض األد

ذلك أن السیاق نفسھ لیس سیاقا واحدا ولیس من السھل على أي قارئ ضبطھ وتحدید 

إذ السیاق سیاقات، كل واحد ینطوي تحت سیاق آخر ولكل واحد وظیفة لنفسھ وھو .  وظیفتھ

لغة لكل ّنویبقى أ. صعضو في سیاق أكبر و في كل السیاقات األخرى ولھ مكانھ الخا

وقد . عن المعاني المقصود التعبیر عنھا، بوسائلھا الخاصة، في التعبیر نظامھا الخاص بھا

، ولكنھا ال تفتقر أبدا إلى ھذه تتشابھ مع غیرھا، وقد تختلف مع غیرھا في الطرق والوسائل

.  الوسائل

وذج أدبي یتمثل في الروایة على نم-في الفصول الموالیة -وستكون دراستنا الزمنیة مطبقة

ة عند نقلھا إلى اللغة العربيوسنرى مدى موافقة أزمنة األفعال في اللغة الفرنسی
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ـــةـمقدمــ

حیث لجأ األفراد والجماعات إلیھا  لحاجتھم إلى تعتبر الترجمة نشاطا ضاربا في القدم

التواصل والتخاطب نظرا الختالف اللغات، بعد أن كان الكل یتكلم اللغة نفسھا وفي ھذا 

:اإلطار یقول المتنبي في وصفھ لمعركة الحدث

فما تفھم الُحّداَث إال التَّراجُمتجمع فیھ كل لسن وأمة               

ومن ثمة تعددت اآلراء حول الترجمة عبر القرون وتأرجحت بین اختالف واتفاق، 

التطابق، غیر أّن تلك اآلراء في التناقض في الرأي الواحد، واتفاق بلغ حّداختالف بلغ حّد

ترجمة قائمة بذاتھا ومتجانسة أو قابلة الكال الحالتین لم تتوصل إلى تشكیل نظریة عامة في 

والتفنید، فقد كانت حصیلة للتجارب والممارسات الفردیة في الترجمة، ولم تخرج للتمحیص

عن إطار المناقشات المعیاریة والذاتیة لھذه المسألة، وكانت تتمحور حول جملة من النصائح 

ب توفرھا في الترجمة بشكل واإلرشادات لكیفیة الترجمة الصحیحة، أو حول الشروط الواج

عام كما یراھا مترجم ضلیع في صنعتھ أو أدیب متعاط أو مستھلك لھا أو حول الصفات التي 

وسعیا منھم إلعطائھا صبغة . یجب أن یتحلى بھا المترجم كیما یكون أھال لممارسة مھنتھ

العدید من علمیة تبتعد شیئا فشیئا عن اللسانیات التي طالما سعت لالنفصال عنھا، تعرض

الیب والمناھج طمعا في التقعید لھذا الدارسین والعاملین في حقل الترجمة إلى بعض األس

طرح  بشأن سیر العملیة الترجمیة من جھة للتساؤالت التي ُتولوضع حّد،من جھةالمیدان

.أخرى

ھم ولھذا أردت أن یتمحور ھذا الفصل حول الترجمة األدبیة ثم ترجمة الروایة وأ

المترجم قبل أن یعالج اب خصوصا في المؤلفات األدبیة ألّنّتالتقنیات التي یلجأ إلیھا الُك
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ج بعد ذلك على الطرائق والتقنیات التي تخدم ھذا المیدان عموما عرِّترجمة سیعالج نصا لُن

غات األجنبیة ا كانت معظم تلك التقنیات بالّلولّم.دراستنا على وجھ الخصوصوتخّص

.كما سندعم ذلك كلھ بأھم اآلراء الواردة،رجمیاعلیھا طابعا ُتسنضفي 

مفھوم الترجمة- 1.2

إّن الحدیث عن تاریخ الترجمة عند شعب معّین ھو الحدیث عن تاریخ األدب ذوقھ 

لقد عّرف بعض العلماء الترجمة أّنھا عملیة استبدال مفردات من النص األصلي . وأفكاره

. ره بلسان آخرقال ترجم الكالم أي فّسوجاء في المنجد أّنھ ُی.لكن بلغة أخرىبأخرى معادلة و

فھم ال د على كلمة تفسیر ألّنھ من لم َیوالترجمة ھي التفسیر ونؤّك. ترجم عنھ أي أوضح أمره

علیھ و. ھا توضع بلغة غیر األمإذ ینبغي أن تكون الترجمة تفسیریة ألّن. یمكنھ أن ُیفھم غیره

ي إیصال فكرة أو بالغ أو تبلیغ أو التحویل لذلك البالغ إلى لغة أخرى وإعطائھا ھفالترجمة

أّن الترجمة عملیة (Mounin, 2000 :28)كما یرى  جورج مونان. شكال مكتوبا أو مسموعا

ؤّثر التعقید ففیھا اللغة وفي اللغة آثار البیئة والثقافة وفي البیئة یتّحكم اإلنسان وُیمعقدة كّل

وتعتمد . واإلنسان بصفة عامة یتأّثر بالثقافة سواء أكانت أصلیة أم دخیلة.  "ر علیھوُتؤث

ة الكالم ثقافیا وعلمیا وحضاریا وما الترجمة أساسا على المعاني ألّن عنصر الفھم ھو عّل

فق وتختلف أداة لخدمتھا وعلى المترجم أن یتوصل إلى بیان أمر المعاني كیف تّتاللغة إّال

. تمع وتفترقومن أین تج
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الترجمة األدبیة-1.1.2

،من روایة، وقصة قصیرة، وحكایة(على تنّوعھا یتم التعامل في الكتابات األدبیة

ھو مع المعنى، و) ، وكذا الشعرجغرافیةومسرحیة، ومقال،  وكتابات فلسفیة، وتاریخیة، و

، أّنكرلّذمن الجدیر باو.  التواصليأویزة التي تفصل النص األدبي عن اآلخر التداولي الّم

،تعادل صعوبة ترجمتھاغیرھا لھا من األھمیة ما یجعل الحاجة إلیھاوھذه األنواع األدبیة

منذ عھد غوثھ تعتبر الترجمة األدبیة«:بقولھا).176N.D, p( ل ھذا ما أشارت إلیھ ھّالو

».في الوقت نفسھاستحالة الترجمات ضرورة وأكثر

«Depuis Goethe, la traduction littéraire est considérée à  la fois comme la plus

indispensable et la plus impossible. »

لف فیھا إذا تاح إّالعملیة الترجمة ھي عملیة تعبیر ال تنجھذه الصعوبة ترجع إلى أّن

.  ة والشكلالفكر:ن األخر وھماوال یمكن ألحدھما أن یتخلى ع،عنصران اثنان ال ثالث لھما

:بقولھ) 29.ت، ص.د( (Machlab)زه مشلبو ھذا ما یعّز

وي علیھاالتي تنط" الفكرة" العنصر األول في عملیة الترجمة ھو -1
.تلك الكلمات" معنى" ، أي الكلمات في اللغة الھدف

صدرالمكلمات في اللغتینال" شكل " أما العنصر الثاني فھو - 2
البالغة من وضروب الفصاحةنعني بالشكل ھنا تركیبة الجمل وو.الھدفو

.د بقواعد اللغة تقّیوتناقض و توازوتقارب 

ص األدبي، یجب أن تكون أمینة ووفیة للنص األصلي، أي أن تكون نصا یشبھ ترجمة الّنإّن

یقرأھكأّنخیل ویت–ھو أمام الترجمة و–األصلي مما یجعل القارئ صبقدر اإلمكان الّن

بعا في ذلك مدعو إلى إعادة تشكیل مضمون النص مّتلذلك فالمترجم األدبي و. النص األصلي
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ھي الوظیفة الجمالیة، إذ تقول الوظیفة األساسیة للنص األدبيّنبأره دائماطریقة فنیة تذّك

: یليھذا الصدد مافي ) 39.ص:  2003( ضبیو

ھ یتعامل مع نصوص تطغى فیھا عناصر التعبیر ّنا المترجم األدبي فإأّم
التي غالبا ما (Syntagmatic)ذات الصیغ االتحادیة و)connotative(اإلیحائیة 

، و تتطلب من ت اللغة المتن واللغة المستھدفةمختلفا في سیاقاتتوزع توزیعا
ال إذ علیھ أن[...] طریقة فنیة خالقة التعبیر بحوى وأن یعید تشكیل الفالمترجم 

.ھي الوظیفة الجمالیةأال وینسى أو یھمل الوظیفة األساسیة للنص األدبي، 

مستحیل من ھ أمرال نھائیة ألّنال تكون كاملة وترجمة النص األدبي، أّنكرلّذمن الجدیر با

ل إلى تعدد من ھنا نصدیدة، ویمكن ترجمة نص واحد مرات عفلذلك.الناحیة العملیة

) ة األدبیة الترجم( عملیة الترجمة ّنترجمات النص الواحد وحتى من قبل المترجم نفسھ أل

لمعاییر جمالیة، ناھیك عن المعاییر الوظیفیة أو اإلبداع اللذین یخضعان تھتم أساسا بالخلق و

,N.D(ل ر ھّالتعّباللغویة، و یجب أن تھتم الترجمة األدبیة « :یليعن ھذه الفكرة بما)177

.»، لیست وظیفیة فقط أو لغویة محضةبإبداع أصیل تحكمھ معاییر جمالیةقبل كل شيء 

La traduction littéraire doit rendre compte Avant tout d’une
création originale régie par Des critères esthétiques, et non
plus seulement Fonctionnels ou purement linguistiques.

تعاملھ مع النص الذي یترجمھ، المترجم األدبي یتمتع بقدر كبیر من الحریة أثناءّنثم إ

أن یحذف بإمكانھّنفإ–ة في ترجمتھ إن كان یراعي الدقو–لذلك ، وباعتبار أّن غایتھ جمالیة

ّاللغة وقواعدھا، على أحتى أن یرتب الكالم وفقا لیستطیعشیئا ھنا ویضیف شیئا ھناك، و

ولیست عالقة ،والشكل باعتبارھا عالقة تركیبنیمس ذلك باحترامھ للعالقة بین المضمو

، إذا ما كان ھ من تلك الصبغة الجمالیةر نّصیحّر، من ترجمینھناك من المأّنإّال.تفریق

اصال بذلك حذلك رغبة منھ في أن یكون أمینا ووفیا للنص األصل، ونص األصليلملتصقا با
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بحریة فنیة تجعلھ یخلق نصا ھناك من المترجمین من یترجم كما أّن. على ترجمة دقیقة

.خرج حتما عن الموضوعھنص األصلي، ألّنل، قد ال تكون لھ أي صلة باجدیدا

)لھّالو لتوضیح ھذه اإلشكالیة عرضت المؤلفة N.D, p. 177) تعلیق ثیفنون)(Thévenon

: وھو كالتالي،اشھورة للسینمعند اقتباس روایة م

ّنأل" صورة ھي فخ –فالھویة نص " االقتباس األمین ینقصھ النفس یبدو أّن
ھ من  المفروض أن یكون تحویال ، إذ ّنحین أفی" االحترام المدقق جدا یشّل

."للتظاھر بالخیانة من أجل تقدیم عمل جید " الجرأة یجب امتالك

L’adaptation fidèle parait manquer de souffle, "l’identité
texte –image Etant un leurre"  car  le "respect trop
scrupuleux fige "alors qu’il devrait y Avoir transmutation: il
faut avoir l’audace de "sembler trahir pour mieux servir "
. "

یعتقد بأّن النصوص )(Bazالمكسیكي باز إلى أّن) .178ibid.,p(ھّاللوتشیر المؤلفة

تضم –التي تأتى في المستوى الثاني و–الترجمة ، كما اعتبر أّنعبارة عن ترجمات لترجمة

یتمثل ھذا . عتبر احترام األسلوب في الترجمة األدبیة أمرا أساسیاوبالتالي ُی. المحضاإلبداع

ر الذي یختلف من كاتب إلى آخر، إذ تتمثل ، األمترتیب الوسائل اللغویة والفنیةاألسلوب في

، لیعید تشكیلھا وینقلھا إلى القارئجم في محاولة فھم مقاصد الكاتب ونوایاهة المترمھّم

: یليفي ھذا الصدد ما) 111. ص: 2001( نجیببصورة صادقة، إذ یقول

، وعلى المترجم الدخول في أعماقھ  ز كل كاتب بأسلوبھ الخاص المتمیزیتمی
ف مقاصده وأغراضھ وطریقة تفكیره وبذلك یستطیع أن ینقل إلى القارئ لكش

.صورة موضوعیة صادقة ترادف تماما ما كتبھ الكاتب
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إلى ) (N.D, 179ن المترجم من إعادة خلق األسلوب في اللغة الھدف،  وتشیر ھالوبھذا یتمّك

ضاد، ، ھو الّت)1970(و میك. ، حسب فما یھم في األسلوب األدبيّنإ«:األسلوبفي ما یھّم

. » ، وكذا مقاس العبارة ومدى قابلیتھا للتغیروالتماثل

« Selon F. Mico (1971) pour le style littéraire, ce sont le contraste  la symétrie,

la mesure et la variabilité de l’expression  qui sont  important. »

ما یقترح سّل(Miko)میكوص األدبي تشیر المؤلفة إلى أّنللّنبیريوبغیة تحلیل الطابع التع

مجردا ومعقدا جدا لألصناف ثنائیة األقطاب والمتعلقة بالعالقات المتبادلة كالمعقولیة

. واالجتماعیة، والتصویریة والتناسق والبروز والقیاس وكذلك االنفعالیة

، إذ اإلجماليكاتب ما یكون بإعادة خلق األثرنقل أسلوب ّنفیذكر بأ(Lervik)أّما  الرفیك

جموع مركب ھ یجب إعادة خلق مبأّن) 1970(لفیك . یذكر ف «:  ).ibid(ھاللتقول المؤلفة

».ط إلى خلق كل من تفاصیل منفصلةوال یھدف فقیھدف إلى خلق أثر جمالي

 V.   Lervik  (1970)  rappelle  qu’  il  faut  recréer  un  ensemble
structure tendant vers un effet esthétique et non pas
seulement un tout fait de détails séparés.

.، ثالثة نماذج).180ibid., pp- 182( ، كما تشیر إلیھ المؤلفة إّن للترجمة األدبیة المعاصرة

رق ل بطّكنھ ُش، باعتبار أألقربباستعمال اللفظ افال یرضى المترجما في النموذج األول، أّم

، وھذا ھو مشكل اللفظ معروف ومتفق علیھن كان أصلتختلف باختالف الثقافات حتى وإ
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وبغیة التغلب على ھذه اإلشكالیة، أوصى بیلوك " Les faux amis"الصدیقات المزیفة 

(H.Belloc)ل ھّال، حیث تقول بتجنب ترجمة كلمة بكلمة(ibid. ,pp. 180-181):

، بتفادي ترجمة كلمة بكلمة، 1931بلوك ، منذ. ـلتجاوز ھذا العائق ، أوصى ھ
جوء إلى مجموع من الكلمات، كي ال ننشغل عن وظیفة النص وطرائقھ والّل

.األدبیة، وكي نحترم أكثر غرض المؤلف

Pour surmonter cet obstacle, dés 1931 H. Belloc
recommandait de ne pas traduire mot par mot mais par blocs
assez longs afin de ne pas perdre de vue la fonction du texte
et de ses procédés littéraires pour mieux respecter
l’ intention de l auteur.

تبر أّن إذ یع،)G. Stinger(رالذي یطبقھ ستنجفھو النموذج التأویلي وا النموذج الثانيأّم

یھ اإلبداعیة للتواصل البشرى تنحدر مما یسمیھ بغیریة اللغات وما یسّمالجوانب الوجودیة و

.كل شيء حلم وغناء، وذكرى وإبداعبالقول الذي یعتبر قبل

في –، یھتم بإیجاد الكلمات ج شائع االستعمال حالیا في فرنسانموذالنموذج الثالث فھو اأّم

جمة على الترفھو بذلك یحّث. في اللغة المصدراألقرب من األصوات–ة الھدف اللغ

(Browning)براونین: الكتاب أمثالالحرفیة التي یناصرھا عدد من

(Proust)وبروست(Gide)م، غید19في القرن(Chateaubriand)وشاتبریان

یة نفسھا في الترجمة م وذلك دون أن تكون لھا الغا20في القرن (Nabokov)ونبكوف

(G.Kassai)  كاسايوفى ھذا اإلطار یوصى.خاصة بالنصوص المقدسةالبینسطریة ال

لھّال، إذ تقول المؤلفة مح بنقلھا إلى مدار اللغة المصدربتجدید اللغة الھدف بطریقة تس

)182-181.ibid., pp (نیددراویقترح ": ما یلي)Dryden  (ثالثة طرق لترجمة الشعر" ،

:یليكما) 147. ص :2005(یذكرھا عناني و
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بین ) یزي في رأى الدكتور صمویل جونسونأبو النقد االنجل( ندرا یدق ویفّر
ثالثة مذاھب في الترجمة األدبیة في ھذا الصدد، األول ھو النقل الحرفي 

. ،  أي الترجمة الحرفیةmétaphraseویسمیھ ، لأللفاظ في سیاقھا األصلي
اني ھو نقل المعاني فحسب، بغض النظر عن نسق الجملة أو انتظام الثو

. paraphraseیھ ، وھذا ھو ما یسّم، وما لھذا من دالالتالكلمات في العبارة
والثالث ھو إعادة سبك العبارات، بل القصیدة كلھا إذا اقتضى األمر بحیث 

وھو یطلق . لیھایستطیع تقدیم المثیل أو البدیل للعمل األصلي باللغة المترجم إ
الشاعر فیما فعل من وزن أي محاكاةالمحاكاة،أو imitationعلى ھذا إصالح 
.ومعانوقواف وصور 

ة الراویةترجمـــــــــ- 2.1.2

، یبقى المشكل األساس الذي تطرحھ الترجمة نثران كانت الكتابات األدبیة شعرا أموإ

؟  تنقص حدة ھذا تضحیات ممكنةدة بأقلیمة وجّیاألدبیة ھو كیف نصل إلى ترجمة سل

قل صعوبة من ترجمة الشعر، نظرا إذا ما تعامل المترجم مع الراویة، ألّن ترجمتھا أالمشكل 

ح أن تلعب بینما من المرّج–القافیة البحر و–إلحساسھ بالحریة من القیود الواضحة للشعر 

د قلیال المترجم یستطیع أن یتمّدحتى أّن،الصوتیة دورا ثانویامختلف أنواع  التأثیرات

، كما المعنىبما أّن البیت لم یعد وحدهوتكون ترجمتھ على األرجح أطول قلیال من األصل، 

، ولیس كما في الشعر أو المسرحیة حیث ثقافتھ داخل النصبإمكانھ أن یضیف حواشي

) 234. ت، ص.د( (Newmark)م نیوماركیقّد. ملحقة أوظبإمكانھ حذفھا أو نفیھا إلى مالح

. "، لم یكن المصعد یشتعل ت التیار الكھربائي في زمن الحربمع انقطاعا": التاليالمثال 

" L’ ascenseur ne fonctionnait pas en raison des économies de courant."

المترجم أّنفي الجملة األصل إّال" الحرب في زمن " توجد عبارة ھ الفالقارئ یالحظ بأّن

. معتمدا في ذلك على خلفیة ثقافیة خاصة بھأضافھا
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ینفى حقیقة ھذا القل صعوبة من ترجمة الشعر إال أّنكما أشرنا سابقا، فإّن ترجمة الراویة أ

): 235.ص،ن.م(عناني طرح بعض المشاكل، حیث یقول تھاأّن

. تعمیمات عن ترجمة الروایات الجادة ال یوجد میزة في إطالق
وغرض ) م -ل( األھمیة المعنیة لثقافة الـ : فالمشاكل الجلیة ھي

یمكن ضرب مثل على ذلك عند –تجاه القارئ المؤلف األخالقي
جة ، واللھ)م -ل(ترجمة أسماء العلم، أیضا األھمیة المعنیة لتقالید الـ 

الخاصة للمؤلف، وترجمة اللھجة،وتمییز األسلوب الشخصي من 
یجب ) م -ل( و الحركة، وكذلك معاییر الـ / التقالید األدبیة للعصر أو 

.حل ھذه  المشكالت في كل نص

مختلف في بيأسلوب أدلقد تمثلت أھمیة ترجمة الروایات في تقدیم رؤیة جدیدة منسوجة في 

:  یليبما) 236.صن، .م( ر عن ھذا المؤلف ثقافة لغة أخرى، ویعّب

لقد كانت األھمیة البارزة لترجمة بعض الروایات كامنة في تقدیم رؤیة 
جدیدة تحقن أسلوبا أدبیا مختلفا في ثقافة لغة أخرى وحینما ینظر المرء إلى 

في بالى براو بھذا المعنى یخطر) Weltliteratur( عالمياألدب الترجمات
، )Mann(، ومان )Kafka(، وكافكا )Camus( و كاموس) Proust( تس

في أغلب یتضح أن المترجمین لم یكونوا جریئین–) Pavese(وبافیس 
لة الملیون حیث ھذه ھي الحا: األحیان، أي لم یكونوا حرفیین بما فیھ الكفایة

الترجمة الحرفیة لیست قیمة من الترجمة الحرة من الناحیة الجمالیة، 
" ، أو ما كان یسمى سابقا " النص الباطني "وھي مبررة عرفیا على أنھا 

.اللغة أو المؤلف " عبقریة " أو " روح 

( Le Texte Narratif)ردي النص الّس- 2.2

یبین فیھ الذي . نرد على واقع تجري فیھ أحداث معینة في إطار زماني معّیالّسیحیل

ردي وعادة ما یشتمل الخطاب الّس. یحكي كیف تتحول األحداث، وكیف تتطور عبر الزمن

l’état)ةالتحوالت الطارئة، والحالة النھائی، l’état initial)(ى الحالة األول: على ثالثة مراحل

final) ..ج معین شتمل أیضا على تدّركما یune progression)(مجریات األحداث وتعاقبھا.
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رد أیضا اشتمالھ على قدر معین من المؤشرات الزمانیة، وكذلك على ومن خصائص الّس

.الخ...روابط جملیة

الزمن في القصةمفھوم - 1.2.2

"سنـةألفخمسينمقدارهكانيومفـيإليهوالروحالمالئكةتعرج":تعالـىيقول

في هذا النص القرآني يخرج الزمن عن تقديره الطبيعي في حياتنا اليومية }04: المعارج{

الدنيويـة إلى تقديـر يختلف في حياة اآلخـرة فبدل أن يكون مقدار اليوم أربعا وعشرين 

لذا يبقى مفهوم ،"خمسين ألف سنة"ساعة يصبـح مقداره كما وصفته اآلية الكريمة

لزمن غائما مبهما مهما بلغ العلماء والمفكرون من البحث فإن الوصول إلى ماهيته يبقى ا

.)114-113. ص: 2001(قول مزاريعلى حدأمرا صعبا

وهذا التصور يتوجه أيضا إلـى القصـص النبـوي حيث يأخـذ الزمن رؤية 

إلى دالالت ال جـديدة لمفهـوميته فيتناول نص الحديث أبعادا زمنية أخـرى تشير

.نجدها في القصة الفنّيـة أو الرواية

وفي العصر الحديث نجد الـزمن يأخـذ متجها آخر يخرجه من المفهوم الضيـق 

الخ وغيرها ...الذي انحصر تحديدا في ربطه المستمر بالمعتقدات الدينية وقضية الموت

ر األبد والخلود الذي من القضايا األخرى المرتبطة بالـزمن ليصبح هذا األخير غي

،يـل والنهـار والفصـول المنظمـة فحسببشّـرت به األديان وال هو حركة توالي اللّ

على حداألسطورةالوجود البشري كميدان التاريخ وفهو يشمل كذلك ميادين أخرى من

.)07.ص: 1988(قول رايد
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يحاول الكـاتب ق الـزمن عمـال جماليـا بحتـا، بحيث في القصـة فيحقّأمـا

عـب باألزمنة وبالتتابع الزمنـي والمنطقـي ألحداث القصـة من حيث التقديم       اللّ

وهذا للتأثير الفني علـى القـراءة، مما يجعل فهم المتلقـي لألحـداث أمرا و التـأخيـر

.  صعبا فيخلـق عنصر التشويق الناتج من التعامل الفني مـع الـزمـن

ام الـزمـن السـرديأقسـ-1.1.2.2

الشكـالنيون الـروس من األوائل الذيـن أدرجوا مبحث الـزمن فـي يعـد

ية هـذا المكون فـي المسار السـّز دراساتهـم السـردية ألهم ـردي للقـص، حيث مي

بين المتن الحكائي، والمبنى ) 268-267. ص: Tomacheveski)1965"توماشوفسكي"

نها أما الثاني م األحداث التي يتضمن ومنطق ينظّاألول البد له من زمـف": الحكائي بقوله

فـال يأبه لتلك القرائن الزمنية والمنطقية قدر اهتمامه بكيفية عرض األحداث وتقديمها 

: قائال) 107.ص: 1990(بحراوي وعلّق، "للقارئ تبعا للنظام الذي ظهرت به في العمل

الزمن في العمل السردي همـا زمن المتن الحكائـي نصبح أمام نوعين من وعندها«

وزمن الحكي بحيث يخضع السـرد في الزمن األول لمبدأ السببية فتأتي الوقائع متسلسلة 

را لالعتبارات الزمنية دون منطق في ترتيب األحداث طبيعيـا مكس، ووفق نظام خاص

».في الـزمن الثاني

) 107.ص: 2001(يقطينحسب"تودوروف"ميز وعلـى غرار الشكـالنيين الروس

هي أزمنة داخلية هذه األزمنةزمـن القصة وزمن الكتابة، وزمن القراءة، واهبين ما سم

ذه مييـز بين هحسب تودوروف، ألنّـه تـوجد أزمنة خارجية ويأتي تودوروف إلى التّ
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صة هـو فزمن الق« ):114. ص: 1990(بحراوياألزمنـة الداخليـة في قول 

الزمـن الخـاص بالعـالم التخيلـي، وزمن الكتابة أو السـرد هـو المرتبط بعملية 

أما األزمنة ».التلفـظ ثم زمن القراءة أي ذلك الـزمن الضروري لقـراءة النص

من الكاتب أي المرحلة الثقافية ز) ن.ص. ن.م(الخارجية فهي حسب تودوروف  

ها المؤلف وزمن القـارئ وهـو المسـؤول عن األنظمة التمثيلية التي ينتمي إليو

.التفسيرات الجديدة وأخيرا الزمن التاريخي ويظهـر في عـالقـة الخيال بالـواقـع

هـذا التقسيم الثالثـي الذي أتى به تودوروف للـزمن يسجـل اهتماما يقـر ب إن

الكاتب في زمنه فما يتصوره "زمن الكـاتب وزمن القـارئ"هـذا التقسيم إلى الفهـم 

الثقافي يختلف عما يتصوره القارئ وهـو يقرأ النـص في زمنه الثقافي المختلف عن 

.زمن الكاتب وبالتالـي إقحام القـارئ فـي عمليـة إنتاج النـص

و إلى جانب هـذا التقسيـم الذي أقـر به تودوروف هناك تقسيـم آخـر سبق 

) 101.ص: 1985(مته، حيث اقترح بوتور لبعـض الدارسيـن فـي حقل الرواية إقا

ثـالثة أزمنة في مسـار الخطاب الـروائي هي زمن المغامرة وزمن الكتابة وزمن 

وأمام كل هذه التقسيمات الثـالثية للزمن هناك تقسيما ثنائيا أقامه العـديد من . القراءة

بيـن )114. ص: 1990(بحراويييـن فميـز الناقد فنريخ حسبالدارسين الغرب

.(temps narré)زمن السرديالو) (temps racontéالـزمن المحكـي 

ويظهـر تودوروف بتقسيـم ثنـائي آخر عـلى نحو أكثر جـالء متمثال في زمن 

ف في القصـة وفي التصرالقصة وزمن الخطاب، وفيه تتاح اإلمكانية للكاتب في سوق

.سيـة والجمالية للقصـةوتنظيم أحداثها حسب ما تمليه الغايات النفتـرتيب
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وهناك من قسـم الزمـن تقسيما ثنائيا إلـى جانـب تودوروف وفنريخ كجـان ريكاردو     

.و غيرهـم...وفرانسـوا روسم 

زمن القصة : م الزمن الروائـي القصصي إلىفقس) 231. ص: 1985(أمـا يمنـى 

لسرد الذي يعتمـد على الذي يخضع للتّتابـع المنطقي لألحداث وتسلسلها، وزمن ا

التـالعب الفني لألديب فـي تعامله مـع الزمن، بحيث يقدم ويـؤخر في نظام الزمن ثم 

يميز الزمن األول إلى زمـن القص وهو الذي يوازي زمن الكتابة أو زمن نهـوض 

السـرد، وزمن الوقائع الذي ينفتح علـى الماضـي ليروي التاريـخ واألحداث 

.الشخصيـة

ـّونلخّ ي أو القصصي متداخلة       رد الروائص من كـل هـذا أن الشبكة الزمنية في الس

حيث التقسيم الثنائي في مقابل التقسيم الثالثي، وإذا كان ،ة لدرجة يصعـب فهمهاومتشعب

هذا األخير يقحم المتلقي فـي العملية السـردية من خالل زمن القراءة، األمر الذي 

به، وهو النهوض بمهمة داخل النص السردي وهي تحديد صرف دور الزمن المنوط

.األحداث

األنسب "زمن القصةزمن الخطاب و"وتبقـى الثنائية الزمنية التي جاء بها تودوروف 

. في سيرورة السـرد، يمكن تحديدها فـي أي نص روائي مهما كان نوعه

)(Anachronie narrativeتقنيـات المفـارقـة السـرديـة-2.2.2

م همة الكاتب في القصة هـي تنظيم األحداث طبيعيا فـي الخطاب السـردي، إن

محاوال الحفاظ على ترتيبها وتسلسلها الموجود في واقع القصة، لكن مثل هذا األمر ال 
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رغم على التقديـم والتأخيـر في األحداث وتقديمها الواحدة يتأتى له في كل الحاالت إذ ي

خرى بعد أن كانت تجري في وقت واحد في القصة، فيحدث تذبذبا في تـرتيب تلوى األ

)Anachronieاألحداث وخلخلة في وتيـرة الزمن وهو ما يسمى بالمفارقـة السرديـة 

narrative)تحـدث المفارقة السـردية .مفارقة زمن السـرد مـع زمـن القصـة

يـن زمنية الحكايـة عندما يحدث التبايـن ب) 221. ص: 1993(مرتاضحسب 

)temporalité de l’histoire (بسبب خطية هذا األخيـر وخضـوعه زمنية الخطابو

لنظام الكتابة الـروائية وتعددية زمن الحكاية الذي يسمح بوقـوع أكثـر من حـدث في 

م األحداث الواحدة تلو األخرى في الخطـابآن واحد في حيـن تقـد.

الزمني الذي يخلقه الكاتب له غايات فنية وجمالية في القصة، إن هذا التـالعب بالنظام

فقد يبتدئ الراوي السـرد بشكل يطابق زمن القصة، ولكـن لضـرورة تقتضيها حركة 

كسد ثغرة حصلت في النص أو «): 121.ص: 1990( بحراويا جاء في قول ممالكتابة

وقائع تأتـي سابقة في ترتيب ليعود إلى "التذكير بأحداث ماضية يقطع الـراوي السـرد 

زمن السـرد عن مكانها الطبيعي فـي زمن القصة، وهناك إمكانية استباق األحداث في 

إن . »السرد بحيث يتعرف القارئ على وقائع قبل أوان حدوثها الطبيعي لزمن القصة

الذي هو سـرد األحداث قبـل أوان Prolepse)(هـذه المفارقة إما أن تكون استباقا

ويعني تذكـر حدث سابـق عن الحدث ) (Analèpseوقـوعها و إما أن تكون استرجاعا 

..يالذي يحك
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)Analèpse( "االستــرجـاع"االستـذكار-1.2.2.2

Flashالفـالش باك"يعد االستذكار أو تقنية   back خـاصية حكائيـة وهـي ) "( 

ـع المالمـح القديمة حيث تعد ملحمة نشأ م.إحدى الخصوصيات التقليدية للسرد األدبي

هوميروس من بين النصوص التي طغت عليها هذه التقنية وتطورت إلى أن أصبحت من 

خصوصيات األعمـال الروائية الحديثة حتـى تحقق الغرض الفني والجمالي في الوقت 

يترك « ): 77. ص:1997(ونتعرف على االسترجاع على حد قول يقطين . نفسـه

ستوى القـص األول وأن يعـود إلى بعض األحداث الماضية ليرويها في لحظة الراوي م

ه يتوقف عن متابعة النسيج القصصي في حاضـر السـرد ليعـود إنّ. ».الحقة لحدوثه

إلى الوراء مستـرجعا أحداثا حتى إذا ما أكمل استرجاعه عاد من جديد إلـى األحداث 

.لسرديالواقعة في حاضر السـرد إلتمام مسارها ا

و يحقق السرد عددا من المقاصد الحكائية، فهـو وسيلة لملئ الفجوات الحاصلـة في 

.النص القصصـي كالتـأريخ إلطار مكاني أو ماضي شخصية ما

): 250. ص: 2000(على حد قول تاورتة واالستذكار إمـا أن يكـون خارجيا أو داخليـا

يكون الزمن الذي تجـري فيه أحداث عندما االسترجاع الخارجـي يلجـأ الكاتب إلى«

الرواية ضيقا في حين يتناسب االسترجاع الداخلي مع الروايات ذات التراكم الـزمني 

حيث تتعدد األحداث والشخصيات ويصبح استرجاع بعض أحداث الرواية ذاتها أو 

العـودة إلى تاريخ بعض الشخصيات من داخل الرواية أمرا يتناسب مع مثل هذه
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وهو الذي يمـزج بين "هناك االرتداد المختلـط و. ».ت ذات التـراكم الزمنـيالروايا

.)40.ص: 1985(على حد تعبير قاسمالسابقينالنوعين 

د تتحكم فيه مدة معينة تحدعددة التي يظهر عليها في الحكي إن االستذكار بمظاهره المت

La portée de"مدى المفارقة"الزمنية التي يستغرقها االستذكار تسمى بـ المدة 

l’anachronie "د ) 122. ص:1990(بحراوي يه كما يسموقد تطول وقد تقصر وتحد

كما يمكن تحديـد سعـة االستذكار من خالل تحديد . هذه المدة باأليام والشهور والسنوات

تي البالسطور والصفحـاتد المساحة أو المسافة التي يحتلهـا داخل زمن السرد وتحد

مـدى –كالهمـا و.زم للكتابةد الزمن الالّالتي تحدويغطيها االستذكـار في القصة، 

فسعة "لة الواضحة بـزمن الكتـابة وزمن القراءة يبرز الص–هاالستذكـار، وسعت

صف بالخطّية االستذكـار لها صلة بزمن الكتابة أي بزمن العمل المطبعي الفعلي المتّ

يدخل في عالقة مـع زمن القراءة الذي يتصف بكونه زمنا بينما مدى االستذكـار 

).131. ص، ن.م(لحظيـا ومتناميا

خـالصة القـول أن االستذكار تقنية زمنية مادام يهدف إلى قياس زمني متعلّـق و

بنظام األحداث في القصة، وننتقـل إلى معالجة مظهـر آخر مـن مظاهر الحركة 

.الزمنية وهو االستشـراف

)Prolepse ) ( االستبــاق( االستشــراف -2.2.2.2

من تقنيات المفارقة السردية، وفيها يقوم الكاتب بالقفز إلى المستقبل         هي تقنية

و محتمل الحدوث في ع إلى ما هو متوقع أالتطلّ")ن.ن، ص.م(حسبفهووبالتالـي
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وقعة لما سيحدث في المستقبل، بحيث الرؤية المتاه البعض، إنّه كما يرالعالم المحكي

يتوقـع الراوي وقـوع أحداث قبل تحققها في زمن السرد ونصطدم أمام ترتيب زمني 

وتسمـح تقنية االستباق ) 86. ص: 2002((Lodge)لودجعلى حد تعبيرغير طبيعي

ـّب راو يبربط أحداث القصة ببعضها البعض حتى وإن كانت منفصلة ومتباعدة تتطل

ه من غير المعقول أن يستشرف وقوع أحداث ال علم له بها، قصة بكاملها ألنّيعرف ال

فينتقل الراوي بسرعة إلى األمام في نفس اإلطار الزمني للحدث مصورا األحداث قبل 

تحقّقهـا فـي زمن السرد، ومن جهة فإنالقارئ لتقبل األحداث التي ستأتي، ِعالراوي ي د

.ة السردية وإسهامه في إنتاج النص إلـى جانبهوبالتالي إقحامه فـي العملي

تقنيــات الحـركـة الســرديـة-3.2.2

ترتبط تقنيات الحركة السردية بقياس سرعة الزمن في النص السردي من خالل 

.مظهرين للحركة الزمنية همـا تسريع السرد و إبطائه

تسـريـع الســرد-1.3.2.2

)Le sommaire( الخــالصـة   -2.3.2.2

هي اختزال عدة أيام أو أشهر أو سنوات من األحداث في مقاطع أو صفحات

فيها يصبح زمن السرد أقل من زمن القصة، زمن معدودة مـن دون التفصيل فيها، و

).145. ص، ن.م(زمن القصة< السرد

ومكثّف، دنا الخـالصة بالمعلومات التي هي ضرورية عن األحداث بأسلـوب مركّزمو تَ

ر مقطع قصير على عبِّبالقفز على الفترات التي ال أهمية لها في زمن القصة، بحيث ي
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Girard)جينتدجيرار"فترات زمنية طويلة فيحدث تسريع في وتيـرة السرد بتعبير 

Geint ) بحيث تسيـر القصة بسرعة فائقة تدفع باألحداث إلى األمام دون استطراد أو ،

.تقوم على النظرة العابرة والعرض المختزلتفاصيل زائدة، بل

)L’ellipse (الحــذف    -3.3.2.2

هـو اآلخر تقنية من تقنيات تسريع حركة السرد لكن الكاتب هنا يقوم بإسقاط فترة 

زمنية من زمن القصة، وعـدم اإلشارة لما جرى فيها من وقائع وأحداث،  ويكتفي بتحديد 

و فيها يصبـح زمن القصة أكبـر ،ي تدل على حذف الفترة المحكيةالعبارات الزمنية الت

).156. ص:2002(حسب  لودجزمن القصة< زمن السرد: من زمن السرد

الحذف كوسيلة لتسريع السرد عن طريق إضمار بعض األحداث يتخذ أنماطا و

ة الزمنية المحذوفة فقد يصرمدة المحذوفة،ح الراوي بالمختلفة مـن حيث تحديد المد

و يبعد عامين، أو "ى هذا النـوع من الحذف بالحـذف المعلـن كأن يقول الراويسم

قد يسكت عن المدة المحذوفة، حيث يغيب فيها التحديد الزمنـي للفترة و."بعد أشهر

المضمـرة، وهذا النوع يسمى بالحـذف الضمنـي، وإلى جانب هذين النوعين هناك 

الذي يشترك مع الحذف الضمنـي في عـدم تحديد المدة المضمرة، الحذف االفتراضي 

.وليس هناك من طريقة لمعرفة هذا االختزال إالّ أن نفترض وجوده في القصة

(La digression)تعطيل الســرد-4.3.2.2

التمديد في وتيرة السرد، ل لتسريع السرد، ويعني اإلبطاء ووهو المصطلح المقاب

برتابة السرد وتمطيط الزمن، يلجأ إلى كسـر هذه الرتابة حتى متى أحـسفالروائي 
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المشهد الحواري والوقفة : يوهـم القارئ بتوقف حركة السرد وذلك من خالل تقنيتين هما

.ةالوصفيـ

(Le retour en arrière ))االرتداد( االستــذكـار -5.3.2.2

اث داخل القصة أين يأخـذ الزمن اتجاها يحيل االستذكار إلى نظام ترتيب األحد

ه زمن السرد أو القص الذي ينفي أي تماثل أو تواز مع الزمن الواقعي للقصة فهو آخر، إنّ

أين يتعامل الراوي مع الزمن بنوع من ) زمن الخطاب( د على الحاضرالزمن الذي يؤكّ

تعبير على حداالتحايل في تقديم أحداث القصة تارة بتقديمها وتارة أخرى بتأخيره

).119. ص:1990(بحراوي

منـــاهج الترجمة وأســـاليبها-3.2

مناھج الترجمة عند نیومارك - 1.3.2

إلیھا المترجم عند أدائھعددا من الطرق التي یلجأ )(Newmarkمارك یقترح  نیو

عمل للجمل وألصغرالتي تست(translation procedures)الترجمةز بین أسالیب، فمّیلعملھ

. تتعلق بمجمل النصوصالتي(translation methods)وحدات اللغة، وبین مناھج الترجمة

: لتكون ثالثة عشروھى، ثم أضاف خمسة مناھج أخرىا المناھج فاقترح أن تكون ثمانیةأّم

الترجمة كلمة بكلمة-1.1.3.2

ئع دون ترجم الكلمات وفقا للمعنى الشا، وتبھذا المنھج، یحترم المترجم ترتیب الكلمات

فك والھدف الرئیس من ھذه الطریقة  ھو تفھم آیات اللغة المتن أو . أخذ السیاق بعین االعتبار

):  58.ت، ص .د(مارك طالسم  نص صعب بترجمة تمھیدیة، حیث یقول نیو
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غالبا ما یشار إلى ھذه الطریقة بالترجمة البیسطریة حیث تكون 
ویتم اإلبقاء . مباشرة) م -ل( ـتحت كلمات ال،)ـھ-ل( ـ كلمات ال

عانیھا وتترجم الكلمات افرادیا بم) م- ل(ـعلى ترتیب  كلمات ال
تستعمل الثقافیة حرفیا وتترجم الكلمات . األكثر شیوعا خارج السیاق

، أو لفھم میكانیكیات اللغة المصدرالترجمة كلمة بكلمة بشكل رئیسي 
.ملیة سابقة للترجمةكیك نص صعب كعلتف

الترجمة الحرفیة -2.1.3.2

یغ النحویة عن التراكیب والّص–في اللغة الھدف –تتمثل ھذه الطریقة في البحث 

المقابلة إلى التراكیب النحویة في اللغة المصدر على أن تترجم الكلمات حرفیا وبانعزال عن 

قرب مرادفاتھا إلى أ) م -ل( ـ للةالقوا عدینى ُبالحول ُت: " )ن .م( یقول المؤلف السیاق حیث

، یدل تترجم افرادیا أیضا خارج السیاق الذي  یسبق الترجمةاأللفاظأّن، إّال) ـھ- ل( ـفي ال

". ھذا على المشاكل الواجب حلھا فیھا 

وتتمثل : " بقولھا) 62. ص:  2003(ر بیوض ھذا المنھج الذي اقترحھ نیومارك، تعّبوعن

، بینما تبقى ترجمة الكلمات اللغة المتنالنحویة فيلتراكیب بصیغ نحویة مقابلة لي اإلتیانف

".السیاقمنفردة وحرفیة ال تحترم 

الترجمة الوفیة 3.1.3.2-

ھ یمكن اعتبار الترجمة عملیة نقل للمعنى من نص آلخر، حیث ورد یذكر نیومارك أّن

أخذ «): 55. ص: 2003(حسب بیوض(Anderman)ناتعریف نیومارك على لسان أند رم

وھذا المعنى قد یتعلق بكلمة . اء جدد وأحیانا مختلفینّرمعنى من نص ودمجھ في لغة أخرى لُق

):ن.م(یقول نیوماركھذا الصددوفي».أو بجملة أو حتى بنص برمتھ
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تحاول الترجمة الوفیة إعادة إنتاج المعنى السیاقي الدقیق 
تحول كما)ه -ل(ـنى النحویة لللألصل داخل حدود الُب

الشذوذ" افیة وتبقى على قدر من الكلمات الثق
م- ل( ـانحراف عن معاییر ال: يأ( واللفظييالقواعد

وتحاول أیضا أن تكون وفیة وفاءا تاما . في الترجمة
. لمقاصد الكاتب وللتحقیق النصي

) الداللیة ( الترجمة المعنویة - 4.1.3.2

ھذا األخیر یھتم أكثر بالجانب ّنفي ھذا النوع من الترجمة، تتدخل ذاتیة المترجم، أل

، حیث یقولیكون ذلك حتى على حساب معنى النص، وقد للنصالجمالي

يء تختلف الترجمة المعنویة عن الترجمة الوفیة في ش" :)ن.م( (Newmark)نیومارك

لنص ) الطبیعيأي الصوت الجمیل و(كبر للقیمة الجمالیة تعطى وزنا أھاواحد فقط وھو أّن

". في الوقت المناسب " المعنى "  ، مع إبداء بعض التنازالت على حساب)م -ل( الـ

)بتصرف ( الترجمة االقتباسیة - 5.1.3.2

قافیة قبل نقلھا إلى لمعطیات الثتمنح ھذه الطریقة للمترجم الحریة في التصرف ببعض ا

(Newmark)یقول نیومارك . اللغة الھدف، ویكثر ذلك في المسرحیات والشعر

، وتستعمل بشكل رئیسي للمسرحیاتالترجمة حریةوھذه أكثر أشكال«) : 59. ، صن.م( 

، بینما تحول ثقافة ةبقى عادة على الموضوع والشخصیات والحبكالشعر، إذ ُتو)الكومیدیة ( 

».كتابة النص، ویتم إعادة) ـھ-ل(ـإلى ثقافة ال) م-ل(ـال

: ، عن ھذه الفكرة بقولھا)س .م(رت بیوض وعّب

غلب طلق للمترجم الحبل على الغارب  وأوھى أن ی
والشعر ، بحیث یحتفظ استعماالتھا في المسرحیات

، وتعاد صیاغة النص والحبكةتالشخصیابالموضوع و
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للغة المتن إلى اللغة تحویر في المعطیات الثقافیة من اد بع
.المستھدفة 

الترجمة الحرة - 6.1.3.2

یأخذ من ، بل الیكترث  بشكل النصالمترجم الّن، ألترجمة على اإلطالقتعّدالوھي

حیث یقول نیومارك من النص األصلي عید صیاغتھ في نص أطولالمضمون لُیالنص إّال

تعید الترجمة الحرة إنتاج المحتوى دون األسلوب، أو المضمون دون الشكل «: )ن.م( 

وھى " ترجمة ضملغویة " وتكون عادة إعادة صیاغة أطول من األصل، ما یسمى .لألصل

».رنان، ولیست ترجمة على اإلطالق ان غالبا إسھاب طّن

بالشكل الذي صیغ فیھ اث بالمحتوى دون االكترتأتيوھى «: فتقول) س.م( ا بیوض أّم

، وغالبا ما تكون صیاغتھا لة إن صح التعبیرة دون الّسبالغّلھا تأتىأّنالنص األصلي، أي

».ولیست من الترجمة في شيءمن النص األصليأطول

الترجمة االصطالحیة - 7.1.3.2

وإن لم تكن الجاھزة حتى وھى تتمیز بتفضیل المترجم الستعمال التعابیر االصطالحیة 

ید الترجمة االصطالحیة إنتاج تف«): ن.م( حیث یقول نیومارك ، موجودة في النص األصلي

ھا تمیل إلى إزھاق دقائق المعنى بتفضیل العامیات األصل، لكّن" فحوى " 

».وجود لھا في األصلالمصطلحات التي الو

) یة التوصیل( الترجمة التخاطبیة - 8.1.3.2

لى القوة الدافعة الرئیسیة  ز على الفحوى وع، وترّكعیةالترجمة التخاطبیة اجتماّنإ

، وتكتب دائما بأسلوب طبیعيللنص، وتمیل إلى التقصیر والبساطة والوضوح واالختصار
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كبیر وغیر المترجم یترجم لعدد افتراضيّنوھي في الواقع تسمح بحریة أكبر، أل.وبارع

تسعى الترجمة «: ھذه الفكرة بقولھ) ن .م( اء، ویعزز نیومارك من جمھور القّرد محّد

مقبولین التخاطبیة إلى نقل المعنى السیاقي الدقیق لألصل بحیث یكون المضمون واللغة 

».ومفھومین للقراء بیسر

ترجمة تسعى إلى اإلتیان بالمعنى السیاقي الدقیق وھي«) : 62. ص: 2003( وتقول بیوض 

أما المناھج ».ى نحو مقبول ومفھوم لدى القراء اللغة علحتوى وألصل بشكل یتوافق فیھ المل

: الخمسة األخرى فھي

) ترجمة المصلحة ( الترجمة الخدماتیة - 9.1.3.2

استعمالھ كان ضروریا نظرا أّن، إّالد نیومارك بأّن ھذا المصطلح غیر شائعیؤّك

: )66. صت، .د( نیومارك من الترجمة، حیث یقولنوع رة استعمال ھذا اللضرو

یستعمل ھذا ال. وھى الترجمة من لغة المترجم ذات االستعمال المألوف إلى لغة أخرى«

مصطلحا ما ّنفإالممارسة العملیة ھامة في معظم البلدان،، ولكن وبما أّنالمصطلح كثیرا

».مطلوب لوصفھا

یة الترجمة النثریة التبسیط-10.1.3.2

حافظة على االستعارات مالمسرحیات الشعریة نثرا مع الوتتمثل في ترجمة القصائدو

:)ن .م( حیث یقول المؤلف المصدر،قافة اللغة األصلیة وث

الترجمة النثریة ) (E. V. Rieuریو-في- ي إابتدأ
. سرحیات شعریة لسلسلة كتب بینغوینلقصائد وم

تستعمل عالمات ، كماعادة تصبح المقاطع فقرات
، ویتم اإلبقاء على االستعارات الترقیم النثریة
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، بینما یعاد إنتاج )م-ل(ـ األصلیة وثقافة ال
.الصوتیةالتأثیرات

)الّتبلیغیة ( الترجمة المعلوماتیة -11.1.3.2

تھا عاد صیاغ، لُتمعلومات الموجودة في نص غیر أدبيستخراج الیتمثل ھذا المنھج في ا

، حیث یقول المؤلف رجم إلى االختصار في بعض الحاالتبطریقة أكثر منطقیة فیلجا المت

) : 67. ، صن.م( 

عاد ترتیبھا أحیانا على نحو أكثر، ُیھا في نص غیر أدبية المعلومات كّلتنقل ھذه الترجم" 

." نا أخرى ، وھى لیست في شكل إسھابلخص جزئیا أحیا، وُتمنطقیة

)التفھیمیة أو اإلدراكیة ( الترجمة المعرفیة -12.1.3.2

غالبا ما تعتبر ھذه الترجمة تمھیدیة بالنسبة للنصوص الصعبة والمعقدة حیث أّن

المترجم ینقل التراكیب النحویة من اللغة المتن إلى اللغة الھدف ولكن لیس حرفیا بل بالبحث 

وھى : " بقولھ) ن.م( یث یشرح ھذا المؤلف لمستھدفة ، حعن مكافئاتھا االعتیادیة في اللغة ا

- ل( إلى ما یقابلھا من الـ) م-ل(، محولة قواعد الـ )م-ل(تعید إنتاج المعلومات في نص الـ 

." لغة المجازیة إلى لغة حرفیة عادةصة ال، ومقّل)ھـ

الترجمة األكادیمیة-13.1.3.2

مترجم بإضفاء صبغة جمالیة وتنمیق على النص، في ھذا النوع من الترجمة، یتدخل ال

طبق ھذا المنھج خاصة في الجامعة البریطانیة حسب وُی. وإن لم یكن ذلك موجودا في األصل

یقوم ھذا النوع من الترجمة الممارس " ):ن.م( ، إذ یقول Newmark)(تصریح نیومارك 

- ل( اصطالحیة في الـ" أنیقة " إلى ترجمة) م-ل( في الجامعات البریطانیة بتقلیص نص الـ 
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." ھا تنسخ تعبیریة الكاتب بعامّیات مستحدثةإّن). غیر موجود( ، والتي تتبع مجاال أدبیا )ھـ 

تحّول ھذه الترجمة النص األصلي إلى :" ر عن ھذا المنھج بقولھا، فتعّب)س.م( ا بیوض أّم

ود في النص األصلي، نّص منمق جزل في اللغة المستھدفة دون أن یكون لھذا التنمیق وج

ھا تضفى على تعابیر الكاتب طابعا من العامیات المبتكرة وھى ترجمة ال تزال تمارس كما أّن

." في بعض الجامعات البریطانیة

الترجمة دا أّنم المناھج التي اقترحھا، مؤّك، قد قّینیوماركإلى أّن) ن.م( وتشیر المؤلفة 

الدقة : ن الھدفین الرئیسیین للترجمة أال وھماھما اللتان تحققاالتخاطبیةوالمعنویة 

)accuracy (اإلیجازو)economy(.

تقییم تقسیم نیومارك-14.1.3.2

، (Newmark)مھا نیوماركبعض الدارسین والمختصین لم یقتنعوا بالمناھج التي قّدإّن

: بقولھا)  64. ص: 2003( حت بیوضصّر.البعض انتقدھا بشدةحیث أّن

ھو المسار الذي )méthode( یر أّن ما یمكن أن یفھم من كلمة منھجغ
أّما .  یمكن أن یسلكھ المترجم في ترجمتھ تبعا للنص الذي یتعامل معھ

ما قام بھ نیومارك فال یعدو كونھ وصفا ألنواع الترجمة مستنبطا من 
واالختالفات البسیطة الموجودة بین بعض ھذه ." ترجمات منتھیة

فما ھو . تبرر تخصیص عناوین منفردة لكل واحد منھماالمناھج ال 
الفرق بین المنھج األول و الثاني ؟ وكذلك فإن الفرق بین المنھج 

الشيء نفسھ یالحظ على المنھج ثالث والرابع طفیف وكأنھ مختلق، وال
أن ھذا التقسیم الذي وضعھ نیومارك قد یفید في ." الخامس والسادس

س عملیة الترجمة، ویمكن لھذه المناھج أن رأینا  نظریة الترجمة ولی
تحّدد الخطوط العریضة لمنحى الترجمة في حالة ما إذا كان للمترجم 

جمة ومشاكلھا و الواقع الترعلى الدراسات النظریة حول اطالع واف
. یفّند ذلك
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أسالیب الترجمة - 2.3.2

ر بأّن رّواد أّول محاولة إلى أّن ویلس یعتب)66- 65.ص:2003( أشارت بیوض 

التحویل ما بین تمنّظمة في تحدید عدد من المقترحات المحكمة الترتیب الخاصة بعملیا

) بما في ذلك الترجمة الحرفیة وغیر الحرفیة ( اللغات، والتقسیم الشامل ألسالیب الترجمة 

تمثیل أسالیب حیث اقترح ویلس. ھما ممثال األسلوبیة المقارنة، فیني وداربلنى ومالبالن

:   الترجمة بالرسم البیاني التالي

(Translation Procédures)أساليب الترجمة 

)غير حرفية(ترجمة غير مباشرة أو
Non littéral Translation

)تعـويـض( ترجمة حرفية 
(Substitution)

Loan
Translation

فتراضاال
المحاكاة

Littéral
Translation
ترجمة حرفية

Word for word
Translation

الترجمة كلمة بكلمة

Transposition
إبـدال

M o d u l a t i o n
تطـويــع
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أساليـب الترجمة عند فيني وداربلني-1.2.3.2

رتّباها إذداريلني، وفيني هناك سبعـة أساليب تتّبـع أثناء التـرجمة، حسب 

، حيـث إنّه )صعوبةمن األقل صعوبة إلى األكثر ( حسب درجة صعوبة التـرجمة 

بإمكـان المتـرجم أن يستعمل كّل أسلوب على حدة أو يجمع بين اثنين أو أكثر، حيث 

 حان بأن46( يصر.p:1977:(

ألول وهلة أن طرقهاهذه هي بالتحديد العملية التي يتعين تحديدها، فيبدو
ترتيبا يمكن حصرها فـي سبعة أساليب مـرتبةأساليبها متعددة، و لكـنو

كل أسلوب على حدة كما تصاعديا حسب درجة الصعوبة، فيمكـن استعمال 
.يمكن الجمع بينهما

C’est précisément ce processus qu’il nou
reste à préciser. Ses voies, ses procédés
apparaissent multiples au premier abord,

  mais se laissent ramener à sept,
  correspondant  à des difficultés d’ordre

     croissant, et qui  peuvent s’employer
     isolément ou à l’état  combiné.

والترجمة )le calque(المحاكاةوL’emprunt)(االقتراض: وهذه األساليـب هـي

التطويـعو)la transposition( واإلبدال)(la traduction littéraleالحرفية

 )la modulation(التكافؤوl’équivalence)(التصرف أو االقتباس و )l’adaptation.(

ة واألساليب األخرى هي أساليب حيث أن األساليب الثالثة األولى هي أساليب مباشـر

.ملتوية



100

)l’emprunt)( االستدانـة( االقتـراض -1.1.2.3.2

يلجأ المترجم إلى هذه التقنية عندما تعوزه المصطلحات، وال يجد مقابالتها فـي اللغة 

أكثر األساليب بساطة، وعادة ما يلجأ إليه المتـرجم فينـي و داربلني الهـدف  ويعتبره 

االقتـراض هو أسهل إن«:(ibid., p.47)اث أثـر أسلوبـي حيث يقـوالن قصد إحـد

»أساليب التـرجمة 

« L’emprunt est le plus simple de tous les procédés de traduction ».

يمكـن أن يسمـى هذا األسلوب فـي العـربية بالتعـريب، وهو الذي قد يستعمله 

غة وهو مهم جدا بالنسبة إلـى اللّ. ته طابعا جمالياالمتـرجم متعمدا ليعطي ترجم

. العـربية، وحتّى وإن كان في باقي اللغات ال يعتبـر أسلوبا بأتم معنى الكلمة

والمعروف أن العـربية قد دخلتها العديـد من المصطلحات األجنبيـة من كثيـر من 

وخير دليل علـى ذلك هـو . الخ... الالتينية والسريانية، الفارسية واليونانية: اللّغات

ـر الذي يعتبـر حجة اللغة العـربية، فنجد فيه بعض الكلمات غيالقـرآن الكـريم

وكلمـة .(strattta)أصلھـا فھـي التینیـة وـراطصال: ةالعربية أصـال مثـل كلم

). حجارةطين و( ن الحرير، وكـذلك سجيـل السنـدس وهي فارسية وتعنـي نوع م

.واألمثلة كثيـرة في هذا المجـال(logos)غة وأصلها يونانـي وكلمة ل

" يتها هـي أصـال دخيلة مثل كلمـةكما أن بعض الكلمات التـي ال شك في عـرب

، وقـد دخلـت إلـى العربية مع Philo – soph)(وهي كلمة يونانية مـركّبة"  فيلسوف

) 68. ص:  2003( بيـوضوتـذكـر .كثيـر من ألفاظ الحضارة والثّقافـة اليونانيـة

، (Recycling)رسكلـة : بعض االقتراضات التـي يتداولهـا العـرب حاليـا وهـي
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الساتـل ،(Technique)تقنيـة ،  (Mechanisms)ميكانيزمات ،(Technology)وجياتكنول

)( Satellite

االختـالف و تبقـى القائمـة مفتـوحة، لتضم مختلف الكلمات المعربة بسبب

ر الكامن بين اللغات، فالمفردات المـوجودة في لغة ما، ال توجد في أخـرى، حيث تعب

تأتي الحاجة إلى التعريب من واقـع أن اللغات ال تتطابـق و: " بقولهاعن هذا بيوض 

في مفرداتها تماما، ففي قاموس كّل لغة مفردات خاصة به ال يوجد ما يقابلها في قاموس 

".ألخرىاللغة ا

وهو استعارة كلمة من كلمات اللغة المصدر، : و بهذا نصل إلى تعريـف االقتراض

خاصة في مركباتها الصوتية، ودمجها في اللغة الهدف كما هي دون أي تغيير، ومثال 

وهذه التقنية ليست مقتصرة علـى العربية إذ . إلخ...ذلك كلمات راديو أنترنت، باص 

كحول الAlcool)(فـي الفرنسية مثـال نجـد كلمات. العالميةنجدها في جميـع اللّغات 

ن، . م( وزير Vizirوكلمة ) 54. ، ص2004( كما ورد فـي قامـوس المنهـل

.الخ)... 1274.ص

(Le calque ) )النقـل( المحـاكـاة-2.1.2.3.2

ة أخذ وهي تدخل ضمن التقنيـة األولـى، ولكنّها تختلف عنها في أنّها عملي

المركّب من اللغة المصدر وتحليله إلـى أجزائه المكونة له، ونقل معانيه المفردة إلـى 

إن المحاكاة نوع خاص من االقتراض، إذ «) س. م( اللغة الهدف حيث يقول المؤلّفـان 

.»نقترض التركیب من اللغة األجنبیة، ولكن نترجم حرفیا العناصر التي تشّكلـھ
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   « Le calque est un emprunt d’un genre particulier : on emprunt à la langue

étrangère le syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le

composent»

أما األول . هناك نوعين من المحاكاةإلى أن(ibid.47)فيني و داربلني يشير المؤلّفانو

، والنوع الثانـي هـو المحاكاة Le calque de structure)(فهو المحاكاة البنيويـة

أمثلة عن النقل ) 73.س، ص.م( بيوضوقد أوردت . (Le calque d’expression)التعبيرية

:التعبيري وهـي

to shed crocodile tearsيبكـي بدمـوع التماسيـح

to throw dust in the eyeذر الرمـاد في العيـون

they practice the policy of throwing down the gauntlet يتّبعون سياسة رمي القفّاز

)فيني و داربلنيو عـن هذيـن النوعـين يقول  Op. Cit.):

ا على محاكاة تعبيرية تحترم البنية التركيبيةللغة الوصول بهذا، نحصل إمو
ا نحصـل إم، و)الموسمتهاني : مثل( مدخليـن بذلك شكال تعبيريا جديدا 

علـم : مثـل( علـى محاكاة بنيـوية تضيف تركيبة جـديـدة إلـى اللغـة
).الخيـال

On aboutit, soit à un calque d’expression,qu  respecte les
structures syntaxiques de la LA, en introduisant un mode
expressif  nouveau   (cf.  compliment  de  la  saison),  soit  à  un
calque de   structure, qui introduit dans la langue une
construction nouvelle (cf. " science fiction " ).

غـات األخـرى، حيث جوء إلى أسلوب النقل في العربية إلى احتكاكهـا باللّويرجع اللّ

):74. س، ص.م( بيوضيب جديدة، من بينها ما ذكرته انتقلت إليها مصطلحات وأسال
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"ةبكـى دمـوعـا حـار " :"Pleurer à chaudes larmes" ، ويستحسـن فـي بعـض

األحيان أن يكون النقل مصحوبا بشرح أو تفصيل خاصة إن كان التعبيـر موغـال في 

ن.م( وتذكـر المؤلفة . جمةالع ( هناك المحاكاة يتّفقان علـى أفيني و داربلنيأن ن

طرأت عليها تغيرات داللية، على غرار االقتراض ولكن ترجـع إلى عهد بعيد والتـي

ما يهـم المتـرجم هـو الحاالت من المحاكاة التي تنتج عن محاولة لتفادي االقتراض 

.بتعويض نقص في اللّغة المستهدفة

)La traduction littérale(الترجمـة الحـرفيـة-3.1.2.3.2

تتمثل . وبهذا األسلوب الثالث، نصل إلى آخر تقنية من تقنيات الترجمة المباشرة

هذه التقنية في تـرجمة النص كلمة بكلمة بنفـس تركيب الجملة األصليـة، وهو ما 

عـن ثمـرة ) 17. ص: 2001( نجيبيقـود إلى ركاكة فـي األسلوب، حيث يقـول 

"هذه التقنية ى نـص متـرجم ركيـك األسلـوب وغامـض      مما يؤدي إل: 

ـا المـؤلفانأم". ومشـوش وهذا النمط من الترجمة نجده في تـرجمات المبتدئيـن

:فيعبـران عـن هـذه التقنية بمـا يلـي(p. 48 ,1977)فيني و داربلني

تتمثـل الترجمة الحـرفية أو كلمـة بكلمـة، فـي االنتقال من اللغـة 
اللغـة المستهدفة للحصول على نصصحيـح مـن النـاحيتيـن المتـن إلى

التـركـيبيـة و الدالليـة دون  أن يهتـم المتـرجـم إال باإلجـبـارات 
.اللسـانيـة

La traduction littérale ou mot à mot désigne le passage de
LD  à  LA  aboutissant  à  un  texte  à  la  fois  correct  et
idiomatique sans que le traducteur ait eu à se soucier d’autre
chose que des servitudes linguistiques.
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و يشير المؤلّفان إلى أن هـذا األسلوب هو أسهل وأبسط أشكال الترجمـة، ويتحـقق 

عد اللغـة عندما يكون استبدال كلمة بكلمة فـي اللغة األخـرى ممكنـا دون تجاوز قـوا

المستهدفة غير أنّها تبقـى نادرة إذا ما كانت اللغتان شديدتـي التقارب وتنتميـان إلى 

كما يـرى المنظـران أن هـذه التقنيـة هـي الحل األمثـل . ثقافـة وحضارة واحدة

:(.ibid )إذا ما انعدمت التـرجمة بأسلـوب آخر حيث يقـوالن

-حد ذاتها–ـة فـي في الحقيقـة، تشكـل الترجمة الحرفي
إرجاعيا وكامـال، حيـث تكـون أمثلـة حـال فريـدا و

الترجمـة الحرفيـة كثيـرة عندما تكون الترجمات المنجزة
)اإليطاليـة-الفرنسيـة( بيـن لغتيـن مـن نفس العائلـة 

.خـاصـة إذا كانـت لهمـا نفس الثقـافـةو

En principe, la traduction littérale est une solution
 unique, réversible et complète en elle- même. On en
trouve les exemples les plus nombreux dans les

          traductions effectuées entre langues de même
   famille (français – italien) et surtout de même
 culture.

الحـرفيـة عنـد ويلـس-1.3.1.2.3.2

ـّ فقد تعرض هو اآلخر لهـذه التقنيـة، وأثار قضيـة تشابـك ويلس،ا أم

التـرجمة الحـرفية والتـرجمة كلمـة بكلمـة، : أسلـوبيـن فـي التـرجمة وهما

:بقـولهـا) 79. س، ص.م( بيوضوتشيـر إلى هذا 

حيث يعتقـدإلى أبعـد من ذلـك، ب(Wilss )يذهب ويلس و
بأن وضع تقسيم مبدئـي ألساليـب الترجمـة بيـن أساليب 
الترجمة الحرفية و غيـر الحرفيـة قد  يبـدو معقـوال ألول
وهلة، لكـن بمجـرد تدقيـق النظر  تبرز مشاكل جـدية في
التعـريف و تضاربات فـي المفهـوم خاصة  فيمـا يتعلّـق

د  قرائـن كافية  للتمييز بين بالتـرجمة الحـرفية، إذ ال تـوج
الترجمة الحرفية و الترجمة كلمة بكلمـة، حيث يستعمل بعض 
منظري الترجمـة و منهـم فيني و داربلني هذين المفهوميـن

و مـرد ذلك أن الحـدود الفاصلة بين هذيـن . بالمعنـى نفسه
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.المفهومين تقع باستمرار عرضة للتّخطي عند ممارسة الترجمة

:الحرفيـة عنـد نيـومـارك-2.3.1.2.3.2

ـّا  ، فيعتبر من الدعاة المقتنعين بالترجمة الحرفية، إذ يعتبرها ترجمة نيوماركأم

ق ترجمـة متكافئة من الناحية صحيحة وال ينبغـي تجنّبها، خاصة إذا كانت تحقّ

ة حال هو أن ما أطرحه على أي«): 90-89.س، ص.م(المرجعية والداللية إذ يقول من

الترجمة الحرفية صحيحة ويجب عدم تجنبها هذا إذا كانت تضمن مرادفا إشـاريا        

».وذرائعيا لألصـل

حين استعمال تقنيـة الترجمة –المترجم (Op. Cit., p. 49)داربلنيفيني وينصح و

يجـة غير بأن يلجـأ إلى الترجمة المتصرفة أو الملتويـة إذا ما كانت النت-الحرفية

:مقبولـة، أي أن الرسالـة الناتجة عن هـذا األسلوب إمـا

تعطي معنى آخر؛-أ
ليس لها معنى؛-ب
ركيكة أو غير واردة ألسباب بنيوية؛-ج
أو أجوائها اللسانية؛تتنافى وميتالسانية اللغة المستهدفة- د
.تقع في مستوى مختلف من مستويات اللغة-ه

 (a) donne autre sens
 (b) n’a pas de sons
 (c) est impossible pour des raisons structurales
 (d) ne correspond à rien dans la métalinguistique
  L.A
  (e) correspond bien à quelque chose, mais non

pas au même niveau de la langue.
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تم فيني وداربلني أساليب الترجمة المباشرة لتتبع وبالترجمة الحرفية يخ

).أي تقنيات الترجمة المتصرفة( باألساليب غير المباشرة أو الملتوية

(la transposition)اإلبدال-4.1.2.3.2

طلق ھذا المصطلح على األسلوب المتمثل في استبدال جزء من الخطاب بجزء آخر ُی

ق ھذا األسلوب داخل لغة معینة أو في ، ویمكن أن یطّبالرسالةر ذلك في معنى ون أن یغّید

,.Op. Citویقول المؤلفان . الترجمةإطار p. ، التقنیة المتمثلة وتسمى ھكذا« :ما یلي) (50

كما یمكن تطبیق ھذه . ، دون تغییر معنى الرسالةفي تعویض جزء من الخطاب بجزء آخر

.».اصة من الترجمةكحالة خالتقنیة داخل اللغة نفسھا أو

Nous appelons ainsi  le  procédé qui consiste  a remplacer
une partie du discours par une autre sans changer le sens du
message   ce procédé peut aussi s’appliquer à l’intérieur
d’une langue qu’au cas particulier de la traduction.

اإلبدال اإلجباري واإلبدال : من اإلبدالنوعین ھناك إلى أّن) .ibid(ر المنظرانویشی

(la transposition obligatoire et la transposition facultative)."االختیاري

اإلبدال اإلجباري-1.4.1.2.3.2

إّالیلجا المترجم إلى ھذا النوع من اإلبدال إذا كانت العبارة المراد ترجمتھا ال تقبل 

ن كانت حتى وإ) الھدف أو في اللغة المتن سواء في اللغة ( صیغة واحدة في إحدى اللغتین 

As soon as »: (.ibid)مھ المؤلفان المثال الذي قّدصیغا متعددة في اللغة األخرى، حیث أّن

he gets up » یليبما) 85.، ص س.م( علقت علیھ بیوض:
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، ال تملك إال ھذه الصیغة لحالةاللغة االنجلیزیة في ھذه اإن
: األساسیة، بینما یمكن أن تعطینا ترجمتھا إلى اللغة العربیة

) محاكاة ) ( استیقظ(بمجرد أن نھض أو )  1
.باسم نھوض"  gets up" فعل ) إبدال ( بمجرد نھوضھ )  2

اإلبدال االختیاري-2.4.1.2.3.2

المترجم إلى ھذا النوع من اإلبدال إذا ما كانت لجأاإلجباري، یوعلى عكس اإلبدال

تلفة وفى كلتا اللغتین ومثال ذلك، ما ذكره العبارة المراد ترجمتھا قابلة للترجمة بطرق مخ

) س.م(وعلقت بیوض " بعد أن یعود " " After he comes back: "(Op. Cit)المؤلفان 

: یليعلى ھذا المثال بما

"After he returns"بعد عودتھ:  ا عن طریق اإلبدالیمكن إعادة صیاغتھ" 

لة المبّدوالعبارتین األساسیةّنالمؤلفین یؤكدان بأّنبأ) 88-85.صن،.م( وكما تذكر المؤلفة 

إلى ھذه التقنیة عندما متكافئتین بالضرورة من الناحیة األسلوبیة، ولذلك یلجا المترجم الیست

.أكثر تالؤما  مع الجملة األصلیةلة الصیغة المبّدّنیتضح لھ بأ

:التي أشار إلیھا فیني وداربلنى وھى) االنجلیزیة بین الفرنسیة و( أنواع اإلبدال ذكر بعدھالُت

adverbe/verbeفعل / صیغة ظرفیة -

verbe /nomاسم / فعل -

nom /participe passéمصدر المفعولیة / اسم -

verbe/prépositionحرف / فعل -

nom /adverbeصیغة ظرفیة/ اسم -

participe passé/nomاسم / مصدر المفعولیة -
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adjectif /nomاسم / صفة -

locution prépositive /adjectifصفة / صیغة عبارة تحوى حرفا أو-

adjectif/verbeفعل / صفة -

étouffement des démonstratifs: إطناب أسماء اإلشارة عن طریق اإلبدال-

(Newmark)اإلبدال عند نیومارك -3.4.1.2.3.2

مصطلح " ر التغّی: " یليما) 112. ، صس.م: (ولنیومارك الموقف نفسھ حیث یقول

ا بترجمة یتضمن تغّیإجراء) بیلنیھ وداريمصطلح فین" ( بدیلالت" ، أو)(Catfordكاتفورد 

)".   ـھ-ل(ـإلى ال) م -ل( ـفي القواعد من ال

(la modulation))القولبة-التطويع(التعديل-5.1.2.3.2

نلجأ إلى هذه التقنية في حال وجود ترجمة حرفية غير مقنعة حيث أنّها تكون من 

. ها تتنافى مع المنظومة اللغوية وسليقة اللغة الهدفيحة غير أنّالناحية التركيبية صح

وعلى غرار تقنية اإلبدال، يقترح المؤلفان فيني وداربلني عددا من التنويعات التي تصبح 

ضرورية عندما ال يتم االنتقال من اللغة المتن إلى اللغة الهدف بصفة مباشرة، وتعتمد 

: ز المنظران بين نوعين من التعديلويمي. لنظرهذه التنويعات على تغيير في وجهة ا

.تعديالت حرة أو اختيارية وأخرى ثابتة أو إجبارية

إن اعتبار التعديل أسلوبا مستقال من أساليب الترجمة، ال نجد له مقابال صريحا لدى 

. بعض منظري الترجمة حيث يصنفه أغلبهم في باب الترجمة غير المباشرة أو الحرة

:ما يلي)321. ص: 2000(ل نيدا فيقو
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بالتباين مع التراجم ذات التكافؤ الشكلي، هناك راجـم موجهة
يتجه. Dynamique Equivalenceنحو التكافؤ الديناميكي 

.مركز االهتمام في مثـل هـذه الترجمة نحـو رسالة المصدر
ي علـى يكو من الممكن أن نصف الترجمة ذات التكافـؤ الدينام

أنّها الترجمة التـي تهتـم بما يقوله الشخص الذي يجيد التكلم
تلك" بلغتيـن و له إطّـالع على الثقافتين عن الترجمة فيقول 

".هي تماما الطريقة التي سنقول فيها هذا التعبير

لتعريف(.Op.Cit)فيني وداربلنيهو التعبير نفسه تقريبا الذي استعمله كـل من و

ي إلى حل التعديل الحر يـؤدإذا ما أردنا القيام بالمقارنة فإن: " التطويع الحـر حيث كتبا

."بلى، هي تلك طريقة التعبير بالفـرنسية: يجعل القارئ يهلّل قائـال

 «  Si l’on veut une comparaison, la modulation libre aboutit à une solution qui

fait s’exclamer le lecteur : Oui, c’est bien comme cela que l’on s’exprimerait en

français. »

مـا ) 90. ن، ص.م( بيوضعلـى لسـان مونانوفـي السيـاق نفسـه يقـول

اللغـات ليست عبارة عـن محاكاة اللّسانيات تصوغ المـالحظة القائلة بأن:" يلـي

." يمها الخاص لمعطيات التجربة اإلنسانيةكونيـة لواقـع كوني، بل إن لكـّل لغـة تنظ

 ة الخاضعـة للتجارب مونانأي أنيركّـز علـى طبيعة كـّل لغة وخصائصهـا اللّساني

.الثقافية و االجتماعيـة

التعـديل عنـد نيـومارك-1.5.1.2.3.2

ولى منظرو الترجمــة اهتماما كبيرا لهذا األسلـوب، فمثـال نيومارك، يرىَأ

حيث يقـول        . بأن مفهـوم التعديـل كمصطلح واسع يشمل كّل ما ليس ترجمة حرفية

: ما يلـي)  117.س، ص.م( 



110

modulation »ي وداربيلنيه تعبير ناقش فين )القولبة( «
ليعني تنوعا من خـالل تغييـر في وجهـة النظـر، أو 

ي صنفغالبا تغييرا فو(éclairage)النظـرة المستقبلية 
château d’eau »: القولبات المعياريـة مثـل. الفكرة »

و يستعمل. ، موجودة في المعاجم الثنائية اللّغة)خزان الماء(
الترجمة) هـ-ل( حينما تأبى الـ " المترجمون قولبات حرة 

ي و داربيلنيه دائما ، و الذي يعني حسب معايير فين"ةالحرفي
.فـي واقـع التـرجمـة

التعـديل عنـد ويلـس-2.5.1.2.3.2

فيرى أن التعديل من التقنيات المثلـى للتنـويع في التعبيـر ) Wills(أمـا ويلس 

بأن الطـريقة المثلى [...] بينمـا يعتقد ويلس ) س.م( بيوضالداللي حيث تقـول 

ع طويـإلعطـاء التغيرات فـي التعبير الداللي حقّ قدرها هو التفكيـر في الت

."كمصطلـح عام غير متمايز نسبيا

Modulation) التعديل المعجمي : بين نوعين من التعديل همافيني و داربلني ويميز 

lexicale) ،التعديل التـراكبـي(Modulation syntaxique).

أمـا النوع األول، فينقسـم إلـى عشرة أنـواع فـرعية، والثانـي إلى أحد عشـر 

تنـدان فـي تقسيمهما هـذا إلى األشكال القديمـة للبـالغة وأساليب البيان، ويس.نوعـا

كالتشبيـه والكناية والمجاز المرسل، ألنّها فـي نظرهما ليست إالّ تطـويعات أحاديـة 

أساليب كانت تطبق، على العمـوم، :" يلـيما(Op. Cit, p. 236)اللّغـة حيـث يذكران 

". س اللّغـةفي لغة واحدة و حتى في نف

« Procédés qui étaient appliqués en général à une seule et même langue »



111

(La modulation lexicale)المعجمـي أو التعديلالتطـويـع-3.5.1.2.3.2

)عن التطويع المعجمي من ان يعبـر ibid., p.88)يتمثّل في تمثيل " بقولهمـا

".ـة أخـرىنفـس الواقع، من زاوي

« Celle- ci représente la même réalité sous un jour différent ».

:كما يلي(ibid., pp. 89-90)و يقسـم هذا النوع إلـى أحد عشر قسما و يحددها المؤلّفان 

L’abstrait et le concret: المجـرد و الملمـوس-1

).الطابق األخيـر( Le dernier étage : the top floor:مثـال

Cause et effet: العلّـة و التأثيـر-2

).المستنقع الغامض( The sequestered pool : l’étang mystérieux: مثـال

Moyen et résultat:الوسيلـة و النتيجـة-3

).فصيلـة اإلعـدام( Firing party : peloton d’exécution: مثـال

La partie pour le tout: قابل الكـلالجزء م-4

).يبعث كلمـة( Envoyer un mot : send q line: مثـال

Une partie pour une autre: جزء مقابل جزء آخر-5

)ثقب الباب( The keyhole : le trou de la serrure:مثـال

Renversement du point de vue:قلب في وجهة النظر-6

).جدار حامل( A retaining wall : un mur de soutènement:مثـال

Intervalles et limites:مجاالت وحدود-7
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).ثالث طوابق( Three flights of stairs : trois étages:مثـال

Modulation sensorielle:تطويعـات حسية-8

Couleur:األلوان-أ

Goldfish : poissons rouges:سمك أحمـر: مثـال

Son et mouvement:صوت و حركة-ب

The rattle of a cab: le roulement d’un fiacre:دبيب عربة: مثـال

Toucher et poids:ملمس و وزن-ج

The rattle of a cab: les impondérables:غير وزون: مثـال

Forme, aspect, usage:شكل، مظهر واستعمال-9

).كرسي أطفال( a high chair: une chaise d’enfant:مثـال

Modulation géographique:تطويع جغرافي-10

).حبر صيني( India ink : encre de Chine:مثـال

Changement de comparaison ou de symbole:تغيير في المقارنة أو الرمز-11

).شاحب جدا(White as a sheet: pale comme un linge:لمثـا

إلى أن تحليل وتصنيف هذه األمثلة يعطي فكـرة عن (ibid., p.90)من المؤلفانو يشير

التنويع الكبير لهذا األسلوب، األمـر الذي يفيد المتـرجم في إحداث تطـويعات جديـدة 

.مة الحرفيةتسهل عليه تخطّـي الصعوبة حين ال تصلح الترج
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La modulation syntaxique)(التـراكبـيأو التعديل التطـويع -4.5.1.2.3.2

 سالة يتـمالتطـويع التـراكبي هـو عبـارة عـن تنـويع يحـدث فـي الر إن

من خـالله إجـراء تحـويرات تركيبية عـلى المقولة دون المساس بالمعنـى العـام 

.لهـذه الـرسالة

فيني و داربلنيم يقس( ibid., pp. 236-240)التطـويع التـراكبي إلى عشـرة أنواع

مصحوبة بأمثلة بين االنجليزية والفـرنسية، أمـا (procédés) ويسميها أسالـيب

).103-98.س، ص.م(لبيوضالترجمـة بالعـربية فكانت 

).ابل الخاصأو العام مق( المجـرد مقابل الملموس:األسلوب األول

L’abstrait pour le concert ( ou encore le général pour le particulier)

.عام/ ملموس: 1مثال

»" تبـرعوا بشيء من دمكم"  Give a pint of your blood : donnez un peu de votre

sang »

.خاص/ ملموس:2مثال 

« I wouldn’t lift a finger  : je ne lèverait pas le petit doigts »" لن أحـرك ساكنا" 

(La modulation explicative)التطويع الشارح : األسلوب الثاني

)يقول عنه المؤلّفان ibid., p.237)وع من التعديل أشكاال يتّخذ هذا النـ: " مـا يلـي

".ابل الشيءالسبب مقابل التـأثير، الوسيلة مقابل النتيجة، المادة مق: هـيمتعـددة و

« Cette modulation se retrouve sous diverses formes : la cause pour l’effet, le

moyen pour le résultat, la substance pour l’objet ».
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you’re quite a stranger : on ne vous voit plus""عاش من شافكأو" لم نعد نراك": مثال

(La partie pour le tout) :الكلالجزء مقابل :األسلوب الثالث

ويتمثّل هذا األسلـوب في اإلتيان بصفة خاصة بالشـيء المذكور وتطبيقها علـى الجملة 

»« :مثال. كلّها The islands had been the scene of several attacks

   « Ces îles avaient été le théâtre de plusieurs attaques. »

"كانت هذه الجزيرة مسرحا للعديد من الهجمات" 

.هي جزء من الكل المسرح(scene)بحيث 

(Une partie pour une autre) جزء مقابل جزء آخر:األسلوب الرابع

« He read the book from cover to cover : Il lut le livre de la première à la

dernière page. »" بابا بابا، أو من البداية إلى النهايةقرأ الكتاب."

Le contraire négativé)(العكس المنفي:األسلوب الخامس

» .."من المحتمل جدا أن":مثال It does not seem unlikely that..: Il est probable que…

من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول أو العكس:األسلوب السابع

(De l’actif au passif, ou vice versa)

(L’espace pour le temps)المكان مقابل الزمان:األسلوب الثامن

»: مثال Where my generation was writing poetry… these youngsters are

studying radio scripts : Alors que ma génération faisait des vers... Les jeunes

d’aujourd’hui travaillent des textes pour la radio. »

".في حين كان أبناء جيلي ينظمون الشعر، فإن شباب اليوم يدرس نصوصا إذاعية" 
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)للمكان أو الزمان( مجاالت و حدود : األسلوب التاسع

(Intervalles et limites) (de l’espace ou du temps)

:ما يلي(ibid., pp.239-240)عنه المؤلفانو يقول

"الفرجة مدةالة الزمن، يصبح الحد تاريخا، وفي ح" 

« Dans le cas du temps la limite devient une date, et l’intervalle une durée ».

:المثال التالي(ibid., p. 240) يورد المؤلفان: في الزمان-أ

"منذ عددنا األخير): " 102.س، ص.م( بيوض ترجمة 

« For the period under review : Depuis notre dernier numéro ».

:المثال التالي(.ibid)و بالنسبة للمكان، يورد المؤلفان:في المكان-ب

".حدود وقوف السيارات): "س.م( بيوضترجمة 

« No parking between signs: Limite de stationnement ».

)(Changement de symbole: تغيير في الرمز: وب العاشراألسل

نلمس عند مقارنة بعـض االستعارات، أن الرموز بيـن اللّغات ترتكز علـى 

من " :ما يلي(.Op. Cit)صـور مختلفة حسب الثقافة و البيئـة، حيث يقـول من 

بطبيعة -اللّغتيـن ترتكزالمالحـظ عند مقارنة بعض االستعارات الثابتة، أن الرمزية في

".على صور مختلفة-الحال

« On se rend bien compte, en comparant des métaphores figées (...) que la

symbolique des deux langues s’appuie tout naturellement sur des images

différentes »

:(.ibid)ة من بينها المثال التالي و لتوضيح هذا األسلوب، أورد المؤلفان بعض األمثل
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« He earns an honest dollar : Il gagne honnêtement sa vie ».

".يكسب رزقه بعرق جبينه): " 103.س، ص.م( بيوضو ترجمة 

(L’équivalence)التكافـؤ-6.1.2.3.2

ة تعبر قـد يتّفق نصـان في تصويـر وضعيأنّه(.Op. Cit)من كل منهمايرى

تركيبية مختلفـة تماما، وهو ما ك باللّجوء إلى وسائل أسلوبية وذلقـع واحد، وعن وا

:مـا يلين يعرف بالتكافؤ، وعنه يقـوال

إلى إمكانية أن يتّفـق نصـان فـي-مرات عديدة–لقد أشرنا 
تصـويـر الوضعيـة نفسهـا، وذلك باللّجـوء إلـى وسائل 

ة و تراكبية مختلفـة تمامـا، وهو ما يعـرف بالتكافؤأسلوبي.

Nous avons souligné à plusieurs reprises qu’il est
Possible que deux textes rendent compte d’une
même situation en mettant en œuvre des moyens

  stylistiques et structuraux entièrement différents.
Il s’agit alors d’une équivalence.

ااألمثال تشكّل مجاال مثاليا للتكافؤ حيث ال يمكن ترجمتها حرفيأن يشير المـؤلفان إلى و

:(.ibid )حيث يقوالن. أو بأسلوب النقل، خاصة عندما تكون الثقافات مختلفة

".تشكّل األمثال مجاال مثاليا واسعا للتكافـؤ" 

« Les proverbes offrent en général de parfaites illustrations de l’équivalence ».

ولتأكيد فكرتهما، يشير المؤلّفان إلى أن تحليل عبارة مكافئة، يكشف عن مدى تعقيدها، إلى 

درجة أن أساليب الترجمة االعتيادية تعجز عن ترجمتها، فـال يمكن تقطيعها وترجمتها 

) 105.س، ص.م( بيوضترجمة حسب (.ibid)اء متفـرقة، ويقوالن إلى أجز

:كالتالـي
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عندما نقوم بتحليل عبارة متكافئة، نجدها من التعقيد بحيثو
ال يمكـن تطبيـق أساليب الترجمة االعتياديـة عليها إذ ال     

يمكن تقطيعها و ترجمـة أجزائها متفرقة، بـل خـالفا لكل
روسة سابقا فإن الترجمة المكافئة تفرض نفسهااألساليب المد

نـاتهـادفـورا، بمجـرة لمكوفهمها و تحديد القيمة الداللي.

En effet, si l’on analyse les segments soumis à
L’équivalence, on constate que la situation de
LD devant la situation est telle qu’on ne peut

     appliquer les opérations habituelles de la
      traduction; l’équivalence, contrairement aux

 autres passages, s’impose du premier coup
une fois reconnue la valeur exacte du segment
à traduire.

أن أمثلـة التكافؤ كثيرة، وأن التطـور المستمر للّغة يجعل حصرها ) ن.م( كما تقول من 

وداربلنيفيني إالّ أن تعريف . في قواميس ومعاجم متخصصة أمرا يكاد يكون مستحيـال

غير أن " ):ن.م( بيوضللتكافؤ لم يلق استحسانا كبيرا لدى بعض المنظرين، حيث تقول 

" مثال يرى أن مفهوم -ميرالدال-هناك من ال يوافق فيني وداربلني في تعريفهما للتكافؤ

واسع جدا ومجال تطبيقه عام إلى أبعد حد، بحيث أنّه يعين ويشير إلى كل عملية " التكافؤ

".للتـرجمة

التكافؤ عند نيدا. 1.6.1.2.3.2

 ز بين نمطين من التكافـنيداإنؤ همـايمي:

التكافؤ الشكلي-1.1.6.1.2.3.2

نيدايهدف إلى الكشف عن شكل ومحتوى الرسالة األصلية، حيث يقول و

: مـا يلـي) 318.ص:2000( 
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بهذا الشكل تحاول الترجمة ذات التكافـؤ الشكلي توليد عـدةو
التمسك) 2(الوحدات النّحـوية، ) 1: (عناصر شكلية تتضمـن

.المعاني فيما يتعلّـق بسياق المصدر) 3(ات، باستعمـال الكلم
تـرجمة األسماء ) أ: (و يمكـن توليد الـوحدات النحـوية في

المحافظة علـى ) ب(األفعال باألفعال إلى آخـره، باألسماء و
إعادة أي عدم تجزئة الوحدات و( سـالمة العبارات والجمـل

التنقيـط حفـظ جميـع المؤشّرات مثل إشارات ) ج) (تـرتيبها
.تـرتيب الفقرات والفراغات التي تترك بين األبيات الشعريةو

:التكافؤ الديناميكي-2.1.6.1.2.3.2

:مـا يلـي) 321.ن، ص.م( و يقول عنه المؤلـف من 

تتمثل إحـدى طرق تعـريف التـرجمة ذات التكافـؤ الديناميكي 
" المصدر أقرب مرادف طبيعي لرسالـة لغة " بتعريفها على أنّها 

هذا الشكل من التعـريف يحتـوي علـى ثالثـة تعابير جوهرية
تتجه نحو الرسالة المكتوبة بلغة المصـدرو" مرادف ) " 1(هي 

تربط كالو" أقرب) " 3(نحو لغة المتلقي و و تتجه " طبيعي) " 2(
.   االتجاهيـن سويـة إلـى إيجـاد أعلـى درجـة مـن التقـارب

)( L’adaptationلتّصـرف ا-7.1.2.3.2

إلى ما أسمياه بالحد (Op. Cit., pp.52-53)فيني و داربلني بهذه التقنية يصل 

.األقصى للترجمة

بهذا األسلوب السابع، نصل إلى الحد األقصى للترجمـة، وهو
ينطبـق على حاالت تكـون فيها الوضعية المشار إليها فـي 

ة، و ينبغي إحداثها انطالقا من وضعية الرسالة غيـر المستهدف
أخـرى تعتبـر مكافئة لها، أي أن التكافؤ في هذه الحالة هـو

.تكافـؤ في الوضعيات

Avec ce septième procédé, nous arriverons à la
limite extrême de la traduction ; il s’applique

   à des cas ou la situation à laquelle le message se
réfère n’existe pas dans LA, et doit être créée
par rapporte à une autre situation, que l’on

    juge équivalente. C’est donc ici un cas particulier
de l’équivalence, une équivalence de situations.
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ثقافية في اللغة المتن والتي يصعب نقلها بحذافيرها إلى اللغة فهناك بعض المعطيات ال

ها تتنافى المستهدفة، وذلك إما ألنّها ال توجد إطـالقا في ثقافة اللغـة المنقول إليها، أو ألنّ

:المثال التالـي(ibid., p. 53 )من ان ويقدم.و آداب وتقاليد متكلّمي هذه اللّغة

« He kissed his daughter on the mouth ».

:إذ يرى المؤلّفـان أنّه يمكن ترجمتـه بـ

« Il embrasse sa fille sur la bouche ».

لكن فـي حقيقة األمـر، يعبـر المثال المقـدم عن رب عائلة عاد إلى المنـزل بعـد 

:سفـر طـويل، لهذا بإمكـان المترجـم أن يتصـرف في ترجمته و يقول

« Il serra tendrement sa fille dans ses bras ».

:فتعلّق علـى هذا المثال بمايلي) 118.س، ص.م( بيوضأمـا 

: و ترجمة جملة مثل
                 « He kissed his daughter on the mouth »

تنطوي على كثير من المحرمات..." قبل ابنته على فمها: " بـ
بية ولها إيحاءات تقتـرب من فـي ثقافة المتكلّمين باللغة العر

في حيـن أن التـرجمة المتصرفـة -إن لم تالزمه–الفسـق 
تعطينا مدلـوال يتّفق".تهطبع قبلة على جبين ابن: " لجملة ا

تبقـىابنتهمع مفهـوم العـالقات القائمة بيـن أب و 
.ضمن حدود اللّياقـة األدبية المتعـارف عليها في ثقافتنا

فـال يرى أن أسلـوب التصرف هو الحد األقصى (Ladmiral)الدميرالا أمـ

): 119. ن، ص.م( للترجمـة، حيث تقـول من

ف لدى الدميرال ال يشكّـل الحـد األقصىإالّ أنأسلوب التصر
للترجمة بل الحد التشاؤمي التقريبي لتعـذر الترجمة، حيث ينعدم

الـة األصلية فـي ثقافة اللّغة وجود الواقـع المشار إليه في الرس
المستهدفة، ويذكـر في هذا الصدد المثال الـذي أورده نايدا فـي 
معـرض حديثه عن ترجمة الكتاب المقـدس، حول كيفية ترجمة 

مزاياها إلى لغـة ال تعـرف من هذه الشجرة إالّشجرة التيـن و
.نوعها السام و غيـر الصـالح لألكل
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ـاتمةخــــــــــــ

ھا ھي من خالل ما سبق یتبین لنا أّن الترجمة األدبیة دون شك تطرح مشاكل خاصة ألّن

أكثر الترجمات ضرورة واستحالة في نفس الوقت، والجھد األكبر الذي یبذلھ المترجم في 

مثل ھذه النصوص ھو المحافظة على األسالیب اإلیحائیة التي غالبا ما تتوزع توزیعا مختلفا 

قة وبالتالي علیھ أن یطبعھا بطابع جمالي حتى ترقى إلى نفس مستوى یاقات فنیة خّالفي س

النص الشعري أكثر صعوبة من وكما رأینا أّن.  اللغة المتن سواء كان النص شعرا أم نثرا

نة بحثنا ھا عّیھ محكوم بالوزن والقافیة وتبقى ترجمة الروایة على اعتبار أّنالنص النثري ألّن

د لكن قد تصادفھ عقبات المترجم فیھا غیر مقّین النصوص النثریة أقل صعوبة؛ ألّنوكونھا م

تلك التقنیات فھا الروائي وقد رأینا أھّمتجعلھ مكتوف األیدي أمام التقنیات والحیل التي یوّظ

وعالقتھا بفھم الزمن وخصوصا الزمن السردي فالمترجم قبل أن یترجم علیھ أن یفھم تسلسل 

.رتیبھا وفق محور زمني لھ صلة مباشرة بالفھماألحداث وت

ھم یناقشونھا والمالحظ أّنھ حین یتطرق جل منظري الترجمة إلى مسألة أسالیب الترجمة، فإّن

ز ، إذ رّك)1958(دون استثناء من منظور التقنیات والقواعد التي وضعھا فیني وداربلني 

منهجا 13يقترح يتر نيوماركبفالبعض على جزء منھا والبعض اآلخر على أجزاء أخرى،

وهي الترجمة كلمة بكلمة، والترجمة الحرفية والترجمة األمينة، والتـرجمة : للترجمة

المعنوية، والترجمة االقتباسية، والترجمة الحرة، والترجمة االصطالحية، والترجمة 

ترجمة التخاطبية، والتـرجمة الخدماتية، والتـرجمة النثـرية التبسيطيـة وال

، رائدي األسلوبية فيني وداربلنيأمـا . المعلـوماتية، وأخيرا التـرجمة األكاديمية

المقارنة، فقد حصرا أساليب الترجمة في سبـع تقنيات، رتّبت حسب درجة الصعوبة، من 
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األقل صعوبة إلى األكثر صعوبة، وهي االقتـراض والمحاكاة والتـرجمة الحرفية،     

ولكن اشرة، أمـا غير المباشرة فهي اإلبدال والتطويع والتكافؤ والتصرفوهي أساليب مب

وضع قواعد وأسالیب لم یتوصل أحد إلى دحضھا أو رفضھا كلیا وھذا مّما یدل على أّن

. علمیة للترجمة ال یزال صعب المنال
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مــــــــقدمة

. بوسائلھا الخاصةةلكل لغة نظامھا الخاص بھا في التعبیر عن المعاني المقصودإّن

ھا ال تفتقر أبدا إلى ھذهق والوسائل، ولكّنائالطرتختلف فيوقد تتشابھ مع غیرھا، وقد 

فالفعل العربي .المختلفة التي تدخل في عداد الجمل والتراكیبكالعبارات واألسالیبالوسائل

مثال يختص بمرونة زمنية عجيبة إذ ال تتقيد الصيغة الواحدة بزمن خاص بها، بل يتغير 

أو ما یكتنفھا من مدلولها الزمني بتغير القرينة، بمعنى ما يقترن بهذه الصيغة من أدوات

وللتعبیـر عن ھذه األزمنة المختلفة بكافة اشتقاقاتھا فإّن . و ما یسبقھا من زمن معینظروف أ

لكن ھـذا ال یعنـي أّنھ یوجد . اللغة الفرنسیة تستعمل بضع صیغ لكن زھاء الثالثین زمن فعل

فإّن- كما قلنا سابقا-فـي اللغة الفرنسیة أزمنة ال یمكـن ترجمتھا إلـى اللغة العربیة، و لكـن 

ومن أجل التأكد . األدوات و الظروف التي تسبق الفعل العربي تساعد في تكوین كل األزمنة

من صدق ما قلناه، أردنا أن یكون ھذا الفصل تطبیقیا نخرج بھ من المادة النظریة لنلج 

التطبیق والممارسة، وقد اخترنا كمدونة نسقط علیھا الجانب النظري روایة 

وعلیھ فقد ارتأینا أن (Kateb Yacine)"كاتب یاسین"جزائري للمؤلف ال(Nedjma)"نجمة"

نعرض أوال تعریفا موجزا بالمؤلف لتكون لدینا فكرة عنھ، ثم نعرض بعد ذلك تلخیصا 

موجزا عن الروایة لیفھم القارئ المدونة ألنھ من غیر الممكن أن نجري تطبیقا على شئ   

نعرض بعض التقنیات المستعملة مجھول وأخیرا نسلط الضوء على موضوع دراستنا وس

عند ترجمة زمن الفعل لنتبعھا مباشرة بما ورد في الروایة وبعد التحلیل والمناقشة نقترح 

.بعض الترجمات إن أمكن ذلك
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نبذة عن حیاة كاتب یاسین- 1.3

ني كانت طفولتي صعبة ولكّن.. مازیغي أفي منطقة القبائل وأنا1929ولدت عام : قال

اآلخرون عندي مخایل الذكاء ابن عشر سنوات فرأىكتب وأنامشاغبا وطفقت أكنت 

درس في المدرسة الفرنسیة بالكتاتیب التي أمررت قبل أن.. واضحة ال تحتاج إلي أي تفسیر 

احتالل فرنسا حد علي الكتابة إّاللم یشجعني أ. التقلیدیینم القرآن علي عادة أترابيتعّل

كتبھ وأقولھ من النصوص النثریة وقصائد سیاسیا في كل ما أكونللجزائر الذي جعلني أ

كل یوم من مجموعة إیحاءات وھواجس ورموز كنت ألملمھا) نجمة ( لقد ولدت .. الشعر

وأنا 1956لتغدو روایة صدرت في باریس عام 1946، أي منذ عام علي مدي عشر سنوات

ونجمة ھو رمز .. لعت في كل البالد شاب جزائري في العشرینیات والثورة المسلحة قد اند

( حد الجنونالبنة العم التي كنت متعلقا بھا إلي اسمھا زلیخة لم یكن اسمھا نجمة ، كان ! 

، فكبت لیھ،  فالحب نوع من ضرب المستحیلوع.. بعشر سنوات ني وكانت متزوجة وتكبر

).1947سنة " بعیدا عن نجمة " ده كل مشاعره لیصوغھا في أبدع قصائ

خرج مع المتظاھرین أطالب بالحریة معھم في شوارع مدینة سطیف بعد أن كنت أ: تابع وی

لقد قتلت فرنسا العشرات من إخوتي الجزائریین ! وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا

دخلت السجن وخرجت منھ فعرفت كیف أناضل وأثور .. خت كل أعماقي لقد شّر.. أمامي 

ني عرفت التعذیب ألول مرة وأنا وحید في با من شعبي ألّنصرت أكثر قر.. ضد األعداء 

! ..لقد تمرست في كتابة الخواطر والشعر.. الزنزانة السوداء 

" برز أعمالھمن أ ،        1959عام " سحوق الذكاء م" ، و1959عام " دائرة القصاص : 

ذو النعل ل الرج" ، و1959عام " النسر " و1959عام " تتضاعف ضراوتھم األجداد" و
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عام " فلسطین المغدورة " ، و1971عام " محمد خذ حقیبتك " ، و1967عام " المطاطي 

" قال.  الروائیة والمسرحیةوغیرھا من األعمال1983 كتب ثم أطبع علي اآللةأنيإّن: 

28، لكنھ یموت في .. " د من حولي نسي كل الوجوفي ما أعمل وأكتبھ وأنا أفكرالكاتبة ما أ

وبعد ثالثة أیام یسیر موكب جنائزي لیحملھ .. الفرنسیة لنوبغروفي مدینة 1989وبر أكت

عقد كامل من ، ظل اسم كاتب یاسین مختفیا ألكثر من ھذا وذاكومع كل . إلي مثواه األخیر

الفرنسي وتدرس من أروع ما كتب في األدب) نجمة ( روایة و تعتبر  فرنسا .. الزمن 

)جریدة الزمان على االنترنیت(.رس الفرنسیةلمدامنھا في امقاطع 

ملخص الروایة - 2.3

تبدأ أحداث الروایة مع لخضر الذي ضرب السید ارنست، لیھرب ویلتحق بزمالئھ؛ 

أخیھ مراد وقریبھ مصطفى ورشید، یقتل مراد المقاول ریكارد وبعد سنوات یلقى القبض 

أثناء العمل یتھم ارنست لخضر   . لسجن بمرادعلى رشید بتھمة المشاجرة لیلتقي بعدھا في ا

ویتم إیقافھ ثم یكتب قصیدة وطنیة قبل أحداث الثامن ماي، یتم بعدھا استجوابھ ثم یطلق 

ھناك یتعرف مصطفى على امرأة غریبة تسكن في منزل نجمة . سراحھ ویذھب إلى بون

یعیش كل من مراد ورشید . لتبدأ بعدھا قصة نجمة، التي زوجتھا أمھا من كمال الذي ال تحبھ

و مصطفى مع بعض ثم تبدأ قصة مراد الذي تستقبلھ الال فاطمة أخت سید أحمد، یعیش في 

بون مع نجمة أّما مصطفى فیعیش لدى أحد التجار ویحكي قصة نجمة التي یفترض أن 

تتزوج من مراد صدیق الطفولة، یأتي رشید مع السي مختار من قسنطینة  ثم یفترق رشید 

یلتقي السي مختار أب كمال بأب رشید وبعدھا یعثر على أب رشید میتا .  مختاروالسي

. یلتقي رشید بنجمة في مصحة بقسنطینة. وبالتالي قد یكون السي مختار أب نجمة ھو القاتل
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یذھب رشید و السي مختار إلى الحج و في الباخرة یحكي رشید قصة أھلھ وعندھا  یوكل 

وبعدھا توفیت الزھرة أم لخضر ومراد  ووردة أم . طاف نجمةالسي مختار لرشید مھمة اخت

مصطفى، یحلم مراد في الزنزانة باالنتقام، یعود رشید إلى قسنطینة بذكریات الطفولة  

لیستقر في متجر لبیع التبغ والحشیش وأّما مراد فیحكم علیھ بعشرین سنة أعمال شاّقة، أراد 

وقسنطینة أّما نجمة فھي تحت سلطة ) عنابة(رشید أن یجمع ذكریاتھ مع نجمة بین بون 

أّما لخضر . یأتي مصطفى لیكشف القناع عن تاریخ نجمة فأحدث مونولوجا.   الرجل األسود

فیذھب إلى مدرسة بسطیف  وعندئذ یحدث قصیدة شعریة عن الثامن ماي وأخیرا  یقبض 

بعة  لیذھبوا عندھا  علي مراد ثم یطلق سراحھ، یسكن لخضر عند نجمة، یجتمع الزمالء األر

یجد لخضر عمال لھ و لزمالئھ، یضرب لخضر السید ارنست رب العمل ثم یفر  ویفترق 

.الزمالء الثالثة بعد مقتل ریكارد من قبل مراد

؟ ھل ھي حقًا تلك المرأة التي ُیستعصى القبض "نجمة"من ھي القارئوفي الروایة یتساءل 

ن أن ینالھا أحد؟ ھل ھي الجزائر كما ذھب البعض علیھا والتي یقع في حبھا الجمیع من دو

وھم یحاولون تفسیر ھذه المرأة اللغز؟ ھل ھي اللحظة التي یتحلل فیھا العالم ذلك، إلى

المزور والمزیف ویصیر حالة شعریة منفتحة على أكثر من أفق، حالة البحث عن وجود في 

اع، كواقع كولونیالي بائس، سیاق لم تكن فیھ الجزائر موجودة كأمة، ولكن كلحظات صر

.كثورة تنتظر قیامتھا، كتاریخ بعید وأسطوري

یبحث الروائي عن شجرة نسب في (Ismail Abdoun, 2006)على حّد قول إسماعیل عبدون

من خالل أبناء عمومة یلتقون في لیلة غامضة في مغارة " كبلوت"قبیلة كبیرة اسمھا 
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یقتل أحدھم ". نجمة"ھي التي تنجب في ما بعد مھجورة ویغتصبون امرأة فرنسیة یھودیة 

البحث عن القاتل ولن یعرف من ھو " تركة"لیلتھا من دون أن ُیعرف من قتلھ ویتحمل ابنھ 

ویرث األبناء تلك العقدة أو تلك العالقة الغریبة، ولن یعرف أحد من شخصیات ".نجمة"أبو 

ا حتى الھذیان ولكن من دون أن ھذه الروایة من یكون أخ نجمة الحقیقي وكلھم یعشقونھ

سود البشرة ویدخلھا في نساء أطفھا أحد حراس القبیلة وھو زنجي یخت. یستطیع نیلھا أحد

.التي یحرم على الغرباء عن القبیلة المساس بھا" كبلوت"

تسیر الروایة وكأنھا مجموعة من األصدقاء ھم أبناء عمومة، لكل قصتھ مع الحیاة وبحثھ عن 

على الھامش بال أمل حقیقي في العثور على حریة ممكنة في ظل وضع طریقة للعیش

وعدم الحشیشحیاتھم حیاة السكر والشرب وتعاطي . یحرمھم من العیش بكرامةيلكولونیا

االستقرار وھم یقضون جل وقتھم في الفنادق الرخیصة، ومع ذلك تجمعھم تلك العالقة القویة 

.رة، الحب المحرم، األخت والحبیبةمرأة الخطتلك الإلىالتي تربط بین كل من نظر 

ترجمة أزمنة األفعال من الفرنسیة إلى العربیة- 3.3

)Le Présent de l’Indicatif (ترجمة المضارع اإلخباري- 1.3.3

المختلفة فإذا دّل ھذا الزمن یترجم حسب دالالتھ أّن (Mattar, 1997 : 69)یرى ماتر

» :على الحاضر فإّنھ یترجم بھ فمثالفي اللغة الفرنسیة Je n’écris pas. »ال "تترجم بـ

وإذا دّل على المستقبل فإّنھ یترجم ." لم أكتب"على الماضي فإّنھ یترجم بـأّما إذا دّل، ".أكتب

فعل +ال : "وعلیھ یمكن أن نستنتج المعادلة التالیة حسب الترجمة إلى العربیة" لن أكتب"بـ
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للداللة على الماضي وتبقى " فعل مضارع+لم /ما"الحاضر، لة تحمل دال" مضارع 

.للداللة على المستقبل" فعل مضارع+لن"

في في اللغة الفرنسیة بالماضي (Hajjar, 1977 :33)حسب حّجارقد یترجم المضارع

»:اللغة العربیة فمثال لو قلنا Sa femme lui dit : pourquoi te vois-je préoccupé. » ،

لكن بشرط أن نفھم جیدا من ." مالي أراك مفكرا: لھ زوجتھقالت: "فكانت ترجمتھا  كاآلتي 

)9.ص(ة رّد المترجم الجملوالحال كذلك عندما . السیاق أّن داللتھ ھي الماضي في اللغة المتن

 «A l’ aurore sa silhouette apparait sur le palier. »على عند الفجر شبحھ بداو«: بـ

فما ھو مضارع في اللغة الفرنسیة قد یكون ماضیا في العربیة، فإذا قابلنا بین » .العتبة

الفرنسیة والعربیة على مستوى ھذین النظامین أي نظام زمن الفعل لوجدنا أّن المضارع 

(présent de narration)اإلخباري في اللغة المتن أي الفرنسیة لھ داللة المضارع  الّسردي 

المالحظ أّن .ةبقي كما تعرضنا لھ في الفصول السالّدال على سرد األحداث في الماضا

أم جاءت؟لكن السؤال الذي یتبادر لألذھان ھل قصد ذلك،المترجم أصاب في ھذه الترجمة

ترجمتھ عفویة خاضعة إلحساس الوجدان؟  وھل كان یعي بالتقنیة التي طّبقھا عندئذ؟  نرّد 

األول ال یمكن الجزم فیھ؛ التقنیة التي تنطبق على الترجمة ھي ي ألّنعلى السؤال الثان

وكما سبق اإلشارة إلیھا تتمثل في استبدال جزء من الخطاب ) la transposition(اإلبدال

حیث استبدل المضارع في اللغة شیئابجزء أخر دون أن یغّیر ذلك من مضمون الرسالة

.من نوع اإلبدال االختیاريالمتن بالماضي في اللغة الھدف وھو

chacun»«وأثناء تحلیلي لترجمة محمد قوبعة لفتت انتباھي جملة  relève la tête التي

فقد أحسن ترجمة المضارع ».رؤوس الحاضرین تستطلع األمرفارتفعت«: رّدھا بالعربیة
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الوقائع في اللغة الذي یحمل داللة سردیة وصفیة في اللغة األصل بالماضي الدال على سرد

بالرغم من غیابھ في اللغة المترجم " تستطلع" لكن الملفت لالنتباه من أین أتى بالفعل، الھدف

منھا؟ ولماذا ھو فعل مضارع على وجھ الخصوص؟ وعلیھ فالمدّقق في نوع الترجمة أو 

یدان إلى نوع ف من وجھة نظر الباحثین في ھذا المترجمتھ تصّنالتقنیة المطّبقة حینئذ یجد أّن

،دون االكتراث بالشكل الذي صیغ فیھ النص األصليىالترجمة الحرة التي تأتي بالمحتو

ة تطرح األسئلة ومن ثّم. بحیث یتصرف فیھا المترجم كما یشاء فارا من قیود النص المتن

ح ویفھم أم ھي من  أھي ترجمة أمینة أم ال؟  وھل من واجب ووظیفة المترجم أن یشر:  اآلتیة

،والجواب ھو أّن بعض دارسي الترجمة یعتبرونھا ترجمة غیر وفیةوظیفة القارئ؟

أّما اآلخرون فیفضلون مصطلح الترجمة الخائنة ألّن المترجم ،المصطلح المحّبذ لدى البعض

في حین یرى ،ھ یفصح عّما ال یرید أن یبوح بھیقول ما لم یقلھ الكاتب الحقیقي للنص أو أّن

ت إلى ھذه الدرجة ألّن كاتب النص األدبي كالروایة مثال یضاف إلیھ ھا لیسآخرون أّن

أّما أنا فأقف وسطا .ُمترجُمھا یمثالن أدیبین لنص واحد غیر أّن ما یفصلھما ھو زمن الكتابة

ھ یوّد تحقیق الوظیفة بین ھذا وذاك  فقد أعذر المترجم عن إضافة الفعل تستطلع من منطلق أّن

أو وظیفة اللغة الواصفة التي تساعده في اختیار الّنسق ) métalinguistique(المیتالغویة 

األمثل في التعبیر اللساني، كطریقة الصیاغة واألسلوب ومن ثّمة إدراك الوظیفة الجمالیة 

فمحمد قوبعة قبل أن یترجم فھو كاتب أدبي وھذا ما جعلھ رّبما ،التي تنبع من صمیم األدیب

إضافة الفعل یأخذ بعدا أخر كون ھذا األخیر یمّثل خاص، لكن یضفي على الترجمة أسلوبھ ال

نواة الجملة السیما داخل النص الّسردي فھو یحمل في طّیاتھ معناه یضاف إلیھ الزمن فإذا 

أضاف المترجم فعال قد یخلق بالمقابل مشھدا أخر رّبما لم یخطر على بال كاتب اللغة المتن، 
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ھ یدل على الحركة التي ال تقبل الثبات ومن ثّمة انحراف ألّن الفعل وكما سبق أن أشرنا إلی

وبالتالي نلج باب االحتمال بمعنى قد قصد ذلك وقد ال، ففیما ،بعض الشئ عن مقصد المؤلف

أرى كان على المترجم أّال یضیف الفعل في ھذا المقام ألّن الفعل الذي سبقھ یفصح عن سبب 

رتفاع رؤوس الحشد جملة واحدة إّال وھناك أمر ما ارتفاع الرؤوس والقارئ سیفھم أّنھ عند ا

وبالتالي تقّصیھ، لكن إضافة أفعال القول في بعض المواقف أمر عادي قد یلجا إلیھ المترجم 

. عند الحاجة وھذا ما سنراه الحقا

في اللغة المتن بالمضارع في اللغة (ibid.33)حسب حّجاریترجم المضارع اإلخباري

»: لو قلناالھدف فمثال Pourquoi te vois-je préoccupé ? » ،أراكلي ما: "تترجم كما یلي

، أو لیس یضاف إلیھا الفعل ...ما، ال: فیترجم بأدوات النفي مثلمنفیاإذا كان ا أّم". مفكرا؟

» :المضارع والمثال اآلتي یبین ذلك Actuellement, il n’étudie pas. » یمكن أن

".حالیاال یدرسأو " حالیاما یدرس "، "حالیالیس یدرس:"نترجمھا كما یلي

بصیغة تدل على المستقبل إذا ُفھم من (.ibid)حسب حّجارقد یترجم المضارع كذلك

»: ھ یدل على ذلك مثلالسیاق أّن Vous ne subirez aucun mal tant que nous vivons. »

، "مادمنا أحیاءلن ُتلقوا ضرا، : "ة كما یليولھذا جاءت الترجمفھو مسبوق بزمن المستقبل

في اللغة العربیة ُیفھم منھا المستقبل بمعنى من اآلن فصاعدا ففي ھذه " ما دمنا أحیاء"فعبارة 

.العینة لعب السیاق دورا كبیرا في تحدید الزمن الحقیقي للفعل

اضي المسبوق بالم(.ibid)حّجارحسبقد یترجم المضارع في اللغة الفرنسیة

» :ونحوھا والجملة اآلتیة تبین ذلك...مھما- ما-أي-من-إذا-إن: بأدوات الشرط مثل Si je

fais cela, je perdrai mon bien. »" :ذلك، ضیعت ماليإن فعلت".
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إذا كان في صیغة النفي بأدوات النفي یضاف لھا (.ibid)ارحسب حّجقد یترجم كذلك

» :مصدر مثل Ce fichier n’existe pas. »":كما كان باإلمكان أن ." لھذا الملفال وجود

.وفیما أرى العبارتین صحیحتین" ھذا الملفال یوجد: "نقول

» ): 43. ص(وردت ترجمة الجملة  Ameziane sait pas mal de chose. »كما یلي :

، حیث أو تعدیال في الجملةوكما نالحظ أحدث المترجم تطویعا." كان مزیان یعرف الكثیر"

نقل الفعل وھو في صیغة النفي في لغتھ المتن بفعل في صیغة اإلثبات في اللغة الھدف، فھو 

من التطویع الذي یحدث على مستوى التراكیب ویمكن الحكم أّنھا ترجمة سلیمة ومقبولة 

زمنة األفعال الجملةما لفت انتباھنا أیضا أثناء تفّحص ترجمة أو. طالما أّن المعنى لم یتغّیر

Lakhdar» «)244. ص( grogne. La tête enfouie dans la paille.حیث ترجمت بـ  :

المضارع اإلخباري في قوبعةإذ رّد ».وقد دّس رأسھ في التبنیغمغماألخضر كان«

وعندنا في اللغة العربیة تدّل ھذه الصیغة على تكرار "فعل مضارع+كان":  الفرنسیة بـ

ّنھ استمر طویال أال یبدو grogne)(الفعلواستمراره وكذا على وصف األحداث إّال أّنالفعل 

ضف إلى ذلك أّن اختیار المعنى لم ،ھ متبوع بحدث أخر فالسیاق یوحي أّنھ لم یدم طویالألّن

:یكن واضحا نوعا ما  فلو استبدلھ بلفظة أخرى لكان أفضل وعلیھ أقترح الترجمة التالیة

ھ یتماشى مع ثقافتنا إلى جانب ألّن"فتأّف"وقد فضلت " األخضر داسا رأسھ في التبنفتأف" 

وسنأتي على )( l’adaptationھ مأخوذ من القران الكریم وھذه التقنیة تعرف بالتصرف أّن

.ترجمة الشطر الثاني من الجملة الحقا

»  :  عبارة) 244. ص(وردت في  C’est le moment de séparer. » حیث رّدھا

وقد استوحى المترجم الماضي من السیاق ." ساعة فراقكانت: "قوبعة إلى العربیة كما یلي
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السؤال المطروح لماذا لم یقل ، وھي ترجمة صائبة لكّنأي ما سبق ھذه العبارة وما تالھا

عدم " سینكاتب یا"وعلیھ یمكننا أن نترجمھا حرفیا ألّن من خصائص « c’était »الكاتب 

االستقرار على محور زمني بعینھ بل یتردد بین الحاضر والماضي محدثا خلخلة، فرّبما أراد 

تلك العبارة أن تكون كذلك لیجعل القارئ یتدارك األمر فیستقر المعنى أكثر في ذھنھ عند 

".لحظة الفراقإّنھا: "توظیف المضارع وسط أفعال ماضیة، ومن ثّمة أقترح الترجمة اآلتیة

L’Imparfait de l’Indicatif)(ترجمة الماضي الناقص اإلخباري–2.3.3

كان یضاف ": أّن ھذا الزمن یترجم وفقا للمعادلة التالیة(Mattar, 1997 : 74)یرى ماتر

»:لھا فعل مضارع كما في المثال التالي J’aidais ma grand-mère à nettoyer la

maison. »"ّدتي في تنظیف البیتكنت أساعد ج".

إذا كانت (Op.Cit., 37)حسب حّجارقد یترجم الماضي الناقص في اللغة الفرنسیة

فمثال " تضاف إلیھا أداة من أدوات النفي المرفقة بالفعل المضارع"كان"الجملة منفیة بـ

» :جملة Il ne s’éloignait pas de la porte de Hamza. »كان ال ": نرّدھا كما یلي

، فالفعل في لغتھ األصل یدل على التكرار واالستمرار وعلیھ یتوجب ."باب حمزةیفارق

، ولكن ھذا "فعل مضارع+كان "علینا أن نبحث عن الصیغة المناسبة في اللغة الھدف فنجد 

فباإلمكان .  ال یمنع من وجود صیغ أخرى ألّن اللغة العربیة مرنة وال تتقید بالصیغة الواحدة

."  باب حمزةلم یكن یفارق"وكذا ." باب حمزةما كان یفارق: "نورد ترجمتینأن 

قبالمضارع المرفو(.ibid)حسب حّجارقد ینقل ھذا الزمن إلى اللغة العربیة كذلك

» :بظرف الزمان الّدال على الماضي مثل Pourquoi changiez-vous vos places

autrefois. »من قبلأماكنكم تغّیرونلما :"وترجمتھا كما یلي".
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إذا ورد مع جملة صلة الموصول المسبوقة (.ibid)حسب حّجاریترجم بالمضارع

» :بالماضي مثل Il lui récita le poème ou il satirisait al-Mansour. »:" أنشده القصیدة

."فیھا المنصوریھجوالتي 

» :یترجم كذلك بالماضي كما في قولنا Je mettais mon manteau. »": وضعت

)."معطفي(ردائي

»: مثل" كان"یترجم كذلك بالمضارع المسبوق بـ il fréquentait les Cheikhs. »

."على المشایخكان یتردد"

ا اسم كان سواء كان جملة اسمیة أو فعلیة، أّم" كان یضاف لھا خبرھا"ـقد یترجم كذلك ب

:ذ ذلك والجملة اآلتیة تبین ذلكلغة العربیة تحّبفیحبذ أن یقع بعد كان مباشرة ألّن ال

 « L’enfant dormait. ." نائماالولد كان"و." ینامالولد كان":تترجم بطریقتین«

"فمن غیر الممكن أن نقول اللیةفھي جملة صحیحة من الناحیة الّد." كان ینام الولد: 

.ةلكّنھا غیر ذلك من الناحیة التركیبی

جملة أورد فیھا الماضي الناقص (Guidère, 2002 : 111) أورد غیدار 

(l’imparfait) بالماضي المركب مسبوقا(le passé composé)كما یلي: « Un

Kamikaze Palestinien s’est fait explosé au milieu de passagers israéliens

qui attendaient à l’arrêt de bus. » ،انتحاري فّجر": ثّم جاءت ترجمتھا كما یلي

فكما ." أمام محّطة لألوربیینكانوا ینتظرونفلسطیني نفسھ وسط رّكاب إسرائیلیین 

لتدّل ھذه العبارة " كان یضاف إلیھا فعل مضارع"نالحظ ترجم الماضي الناقص بـ 

.على األسبقیة بالمقارنة مع الماضي المرّكب
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douter queOn«جملة) 90. ص( وردت في ne pouvait« فزمن الفعل كما ترى

: حیث ترجمھا بـ)(l’infinitifمتبوع بصیغة المصدر l’imparfait)(ھو الماضي الناقص

والمالحظ ھو االنتقال من جملة فعلیة في الفرنسیة إلى جملة اسمیة في »أّنما من شك«

وع اإلبدال االسمي فأرى وھو من ن(la transposition)العربیة وتسمى ھذه التقنیة باإلبدال

ألّنھا وردت في بدایة المشھد والفعل كما نعلم یدل على ،فضل لھ أن یبدأ بجملة فعلیةمن األ

قھ لما سیحدث في ھذا المشھد من قوة الحركة ھذا من جھة،  ولكي نلفت انتباه القارئ ونشّو

نى ترجمت الماضي بمع»فيیشكاحد یكنلم «:جھة أخرى،  وعلیھ أقترح الترجمة اآلتیة

الذي كان في صیغة (douter)لیدّال معا على المضي ثم جعلت الفعل "یكن+لم": الناقص بـ

وھو فعل مضارع مسبوق بفعل ماض وبالتالي تكون داللتھ الماضي لكن " یشك":المصدر بـ

.ھذا ال یمنع من التسلیم بصحة  ترجمة قوبعة

عند ترجمتھ إلى العربیة استعمال كان )( l’imparfaitقد ال یحتاج الماضي الناقص 

وإّنما على تسلسل األحداث ،ّن داللتھ ال تدل على تكرار الحدث واستمرارهأعندما نفھم 

Qui virent l’aigle»)125. ص(وبالتالي نلجأ إلى ترجمتھ بالماضي كما جاء في الجملة 

assiégé les bombarder dans les airs elles grimpaient obstinément en direction»

دون فصعدتااللتین شاھدتا الّنسر المحاصر المأسور یرمیھما من أعالي الجو بالحجارة«:بـ

، فھي ترجمة "صعدتا ":ترجمت بـgrimpaient)(وكما نالحظ »توان وال تراجع نحو

.سلیمة ألّن الفعل جاء مقترنا بالفاء التي تربط األحداث ببعضھا البعض

» :الجملة التالیة) 244. ص(وردت في Si Mourad était là, ils pourraient prendre

les quatre points cardinaux. »" لو كان مراد معھم ألمكنھم أن یسیروا في االتجاھات
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كما نالحظ أّن الماضي الّناقص ورد في صیغة الشرط، فقوبعة أجاد الترجمة عند ." األربعة

ألداة الشرط الخافضة لشرطھا مّما یدل على احتمال وقوع الفعل، ثّم ربط الفعل توظیفھ 

. الثاني بالالم الّرابطة لجواب الشرط

)(Le Passé simple de l’Indicatifترجمة الماضي البسیط اإلخباري- 3.3.3

Mattar, 1997)یرى ماتر لتھ كما ھذا الزمن یترجم بالماضي فیحافظ على دالأّن(79 :

» :في المثال التالي Les Parisiens occupèrent la Bastille en 1789. »" احتل

." 1789الباستیل عام نالباریسیو

إذا كان في صیغة "فعل مضارع+لم " بـ(.Op.Cit)حسب حّجاریترجم ھذا الزمن

» :النفي مثل Je ne vis personne  de  plus  endurant  que  toi.  »" أكثر منك لم أر: 

."صبرا

:ھو زمن ماض في أصلھ وبالتالي یحافظ على داللتھ كما في اللغة الھدف كقولنا

« Je mis mon manteau. » :"معطفيلبست".

Le coiffeur si Khelifa » :)77. ص(جملةالوردت ترجمة  ne le reconnut pas. »

، المالحظ أّن المترجم تصرف ."علیھفلم یستطع التعّرق ّالولكن سي خلیفة الح: "یليكما

وھو غیر موجود " یستطع"في ترجمة زمن الفعل وھو في صیغة النفي، حیث أضاف الفعل 

ة بحیث تصرف فیھا بمعنى في اللغة األصل، وعلیھ یمكن أن نقول أّن ترجمتھ جاءت حّر

خل اللغة الھدف، وعلى العموم ھي فا أسالیب مختلفة داحافظ على الجوھر أو الفكرة موّظ

ا فیما یخص الفعل وھو منفیا ال خیار أمام المترجم عند أّم.ترجمة مقبولة لطالما تنقل المعنى
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یضاف لھا فعل مضارع حیث تدل ھذه الصیغة على زمن المضي كما تعرضنا " لم"استعمال 

.لھ في الفصول السابقة

Dont les délégués » :) 37.ص(وردت الجملة التالیة vinrent d’ailleurs en grand

nombre, sans invitation ni mandat. »وقد جعل محمد قوبعة ھذه الجملة كما یلي :

، المالحظ أنّھا ترجمة صحیحة فالماضي في ."بأعداد غفیرة دونما دعوة وال توكیلجاءوا"

لك، وبالتالي ال یحتاج زمن الفعل اللغة األصل ترجم بالماضي في اللغة الھدف ألّن داللتھ كذ

. في اللغة العربیة إضافة األدوات والقرائن التي تكسبھ شحنة أخرى

» :كما یلي) 234. ص(وردت الجملة  Quand il se lança à sa poursuite, il l’avait

déjà entendue ouvrir la porte du salon. »" باب تفتحسمعھافانطلق وراءھا ولكّنھ

المدّقق في الجملة یالحظ وجود زمنین أحدھما یسبق األخر وھو ما یعرف ."قاعة االستقبال

على المترجم أن یدّقق في ترجمتھ، حتى یتسنى وبالتالي(l’antériorité)في اللغة الفرنسیة بـ

-le plus)لھ النقل الصحیح، ففیما أرى ال نفھم جّیدا من الترجمة أّن الفعل الثاني في زمن 

que-parfait)فانطلق وراءھا بعد أن : "الماضي الناقص، وعلیھ أقترح الترجمة التالیةیسبق

."سمعھا تفتح باب قاعة االستقبال

» :كما یلي) 237.ص(وردت الجملة  Lakhdar rentra comme Mustapha se

levait pour s’étirer. »لخارج حین نھض عاد األخضر من ا: "وجاءت ترجمتھا كاآلتي

المالحظ ھو توازي زمنین على محور واحد، فھما یختلفان من الناحیة ." مصطفى لیتمّطى

الثاني فھو في الماضي الناقص أّما (le passé simple)الصرفیة فاألول في الماضي البسیط 
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(l’imparfait)ضي وقد تفّطن المترجم لذلك فرّدھما بصیغة واحدة في اللغة العربیة أي الما

(la simultanéité) .البسیط لكي یدرك القارئ ذلك التوازي وھم ما یسّمى بالفرنسیة

(Le Futur Simple de l’Indicatif)يترجمة المستقبل البسیط اإلخبار- 4.3.3

:قد یترجم بالمضارع مثلھذا الزمن أّن(Mattar, 1997 :  90)یرى ماتر 

 « L’étudiant partira en Europe. »"س یضاف "، وكذا بـ."الطالب إلى أوربایسافر

L’ingénieur» :مثل" إذا دّل على المستقبل القریب" إلیھا فعل مضارع finira son travail

lundi. »"لمستقبل البعید فإّنھ یترجم ، أّما إذا دّل على ا."المھندس عملھ یوم االثنینسینھي

» :سوف یضاف لھا فعل مضارع كما یبّینھ المثال التالي"بـ Le fruit mûrira. »" سوف

."الثمرةتنضج

» :یحافظ على داللتھ  كما في الجملة التالیة Je l’appellera après. »وترجمتھا :

."بھ فیما بعدسأتصل"

ال تحت قناع المضارع الّد(.Op.Cit)حسب حّجارة العربیةینقل ھذا الزمن إلى اللغ

» :على المستقبل فلو قلنا Le tuerai-je ? وقد أورد ذلك "؟أقتلھأ:"لكانت ترجمتھا«

: Guidère, 2002)غیدار » :عند ترجمة الجملة التالیة إلى العربیة(113 En conclusion, je

répèterai ce  que disait le prix Nobel de la paix. »"كان یرّددهختاما ما أقولو

الفرق بین المستقبل  البسیط والماضي الناقص وإلحداث، "الحائز على جائزة نوبل للسالم

. لیدّال معا على الماضي" كان"من جھة التسلسل الزمني أضاف للفعل المضارع الذي یلیھ

بالمضارع كان منفیاإذا (.Op.Cit)كما أضاف حّجارقد یترجم المستقبل البسیط

تدل ھذه " فعل مضارع"+ "لن"في اللغة العربیة، ففي العربیة " لن"المسبوق بأداة النفي
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» :الصیغة على المستقبل والمثال اآلتي یبین ذلك Vous ne subirez aucun mal. »" لن

. وقد سبقت  اإلشارة إلى ذلك لكن على وجھ التأكید فقط."ضراُتلقوا

: ال على المستقبل ومثال ذلك الجملة اآلتیةیترجم إذا وقع في جملة شرطیة بالماضي الّد

 «Si je fais cela, je perdrai mon bien. »": ماليضیعتإن فعلت ذلك".

» :بعد القسم فمثال(.ibid)حسب حّجارإضافة إلى ما سبق یترجم بالماضي Sur ma

vie je ne t’adresserai plus jamais la parole. »ال وحیاتي : "نجدھا تنقل كما یلي

."أبد الدھركلمتك

ils«رجمت جملة ُت viendront te choper. « وھي " إلیقافكسیأتون: "بـفي الروایة

ھ ال خیار للمترجم إّال المحافظة على ترجمة سلیمة من الناحیة التركیبیة والمعنویة ألّن

كما كان باإلمكان "  فعل مضارع+س"ثم إیجاد المقابل العربي وھو ،المستقبل البسیط

السین ھي للمستقبل القریب الحدوث بینما لكن ال ننسى أّن" سـ"بدال من " سوف"استعمال 

سوف تكون للمستقبل البعید نوعا ما كما أشرنا في الفصول السابقة،  وعلى المترجم أن یكون 

فھا الكاتب كالقفز إلى المستقبل أو ما یعرف بتقنیة االستباقواعیا ببعض التقنیات التي یوّظ

(prolepse)وما أقصده ھو أّن الفعل ال یفصح دائما عن دقائق الزمن الحقیقیة .

» :جاءت ترجمة الجملة Je n’irai pas, dit Lakhdar . » قال : "كما یليفي الروایة

تقبل البسیط في اللغة الفرنسیة وھو في صیغة المسوكما نالحظ أّن." لن أذھب: األخضر

.وقد أصاب المترجم في نقل زمن الفعل" فعل مضارع+ لن:"النفي تقابلھ في العربیة صیغة

» :أمّا وھو في الجملة الشرطیة فنجد الجملة اآلتیة Si tu viens demain il sera sous

l’effet du festin. »" :وكما نالحظ أّن زمن ."شیا بآثار الولیمةإن عدت غدا، وجدتھ منت
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الفعل المقترن بالشرط  في اللغة المتن ھو المضارع لكن في اللغة الھدف ھو الماضي 

، السیما أّن الفعل الماضي في اللغة العربیة اقترن والفرق ھو في الصیغ لكن الداللة واحدة

.بإن التي صرفت داللتھ نحو المستقبل

» :وردت ترجمة جملةمن ناحیة أخرى Il n’osera plus te faire arrêter. »كما یلي :

ھ ترجم الجملة ترجمة حرفیة كما المالحظ أّن." ذلك على العمل على إیقافكولن یجرؤ بعد"

حیث كان بإمكانھ أن یتخلص من ،وردت في األسلوب الفرنسي خصوصا في الشطر الثاني

: يثقال في األسلوب ویمكن أن نقترح ترجمة كما یلجعلھا تحدثا مّم" على العمل"عبارة 

.لن یجرؤ بعد ذلك على إیقافك"

» ):243. ص(وردت الجملة التالیة  Il finira par se lasser. » وكانت ترجمتھا كما

.وھي ترجمة سلیمة دونما شك في المعنى والتركیب" بھ األمر إلى الیأسسینتھي: "یلي

(Le Passé Composé de l’Indicatif)ماضي المركب اإلخباريترجمة ال- 5.3.3

L’homme qui » :ھذا الزمن یترجم بالماضي مثلأّن (Op.Cit., 79)یرى ماتر  a

écrit. »"كما في المثال " لقد یضاف لھا فعل ماضي" ، أو بـ."الرجل الذي كتب

»:اآلتي J’ai cassé le crayon et je ne trouve pas de quoi écrire. »"لقد كسرت

."أجد ما أكتب بھالقلم وال 

وقد أوردیحافظ على داللتھ كما في لغتھ األصل عند نقلھ إلى العربیة

(Hajjar, 1977 :38) المثال اآلتي: « J’ai mis mon manteau. » حیث ترجمت

)."ردائي(معطفي لبست: "ھذه الجملة كما یلي 
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إذا كنا متأّكدین من أّن الفعل تحقق " فعل ماضي+قد"بـھذا الزمن كذلك قد یترجم

» :مثل Nous avons informé les étudiants . »" :الطلبةقد أخبرنا".

» :فعل مضارع مثل+أداة نفي: أّما إذا وقع منفیا فیرّد إلى العربیة بـ Je ne lui ai

pasouvert la porte. »:"لقد لم أفتح لھ : "وال یمكننا أن نقول. " لھ البابلم أفتح

.فھذه الجمل غیر مقبولة على المستوى التركیبي. " قد لم أفتح لھ الباب" أو." الباب

» :كما في الجملة اآلتیة" فعل ماض+لقد " قد یترجم كذلك بـ Il a protesté

énergiquement. »بشدةاحتجلقد : "وترجمتھا كما یلي".

le passé)أّما فیما یخّص تسلسل أزمنة األفعال؛ عندما یكون الماضي المركب

composé)الّتام، وعلى المترجم أن یحذر من ذلك، في الجملة الرئیسیة، قد یتبع بالماضي

,Guidère)غیدار وقد أورد 2002 : Elle» المثال اآلتي(110 a indiqué que le ministre

s’était exprimé en accord avec sa conviction nationaliste ثم أضاف للجملة ،

، المالحظ أّن ."من منطلق عقیدتھ القومیةتحّدثإلى أّن الوزیر أشارتو : "الترجمة التالیة

ترجمتھما بنفس الزمن في اللغة العربیة على الرغم فعلین مختلفین من الناحیة الصرفیة تّمت

le passé)  یسبق الماضي المركب (le plus-que-parfait)الماضي التام من أّن 

composé) للماضي التام ألّن ھذه " قد«وإلحداث الفرق بینھما، أقترح أن یضیف المترجم

ونعتذر عن اإلسھاب في ھذه . األداة یضاف إلیھا الفعل الماضي تفید تحقیق الفعل واكتمالھ

.  ر مدّونتنا لكّنھا عسى أن تفیدنا فیما بعدالترجمة ألّن الجملة من غی

  .
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vous»: الواردة في الروایةفي الجملة التالیة avez bu? التي جاءت استفھامیة و«

زمن المالحظ أوال ھو أّن"  خمرا؟أشربتم: فسأل":فعلھا في الماضي المركب ترجمت بـ

اضیا أیضا وھي ترجمة سلیمة من زاویة داللة زمن الفعل الذي جاء ماضیا ترجم بالعربیة م

ھ غیر موجود في اللغة غیر أّن" فسأل"لكن الملفت لالنتباه ھو إضافة فعل القول . الفعل

ھا خرجت عن المألوف األصل في ھذه الحالة ال یمكن اعتبار ھذه الترجمة غیر أمینة وأّن

فعل القول عادة ما یجاري صیغة ّنبالعربي ألھا زادت تماسك الجملة فأرى بأّنرجميالُت

یبقى إبھام عن من ھو السائل الذي قد نعرفھ "  أشربتم خمرا؟" االستفھام فلو ترجمت حرفیا 

flash)من خالل ما یعرف بـاالستذكار  back) بمعنى الرجوع بالذاكرة إلى الوراء لمعرفة

.السائل

Quand je les »:كما یلي) 235. ص(وردت الجملة  ai enfermés, Mustapha

n’existait pas. »" المالحظ على ."مصطفى موجودالم یكنعلیھما الباب، أغلقتعندما

الجملة أّنھا مرّكبة وفیھا نجد أسبقیة حدث عن اآلخر فالثاني ھو األول أي الماضي الناقص 

(l’imparfait)واألّول ھو الثاني أي الماضي المرّكب(le passé composé) المالحظ أّن

".لم یضاف إلیھا فعل مضارع"فترجم الماضي الناقص بـالمترجم تفّطن لذلك

Lakhdar):الجملة) 244. ص(وردت في  s’est échappé de sa cellule) وقد ،

، المالحظ أّن ."األخضر من زنزانتھفّر: "ترجمت إلى العربیة من قبل محمد قوبعة كما یلي

وكما نالحظ فالفعل وحده ،ى داللة زمن الفعل كما ھو علیھ في اللغة المتنالمترجم حافظ عل

یفحص عن دقائق الزمن، ضف إلى ذلك أّن الجملة خالیة من مقتضیات السیاق التي قد 
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تصرف زمن الفعل نحو منحى آخر، وبالتالي فال خیار أمام المترجم، ثّم أّن ھذه الجملة 

ضي یدّل على الّسرد من جھة وعلى قّوة الحركة من جھة وقعت في بدایة المشھد ففعلھا الما

.أخرى

(Le Plus-que- parfait de l’Indicatif)ترجمة الماضي التام- 6.3.3

كان تضاف : ھذا الزمن یترجم وفقا للمعادلة اآلتیةأّن (Mattar,1997 :  85)یرى ماتر 

» :إلیھا قد ثم فعل ماضي،  كما في المثال التالي J’avais mangé quand le paysan

arriva. »"لّما وصل الفالحكنت قد أكلت".

بما أّن داللتھ ھي الماضي في لغتھ األصل لذا نحافظ علیھا في اللغة المتن على 

» :الّرغم من اختالف األدوات التي تضام الفعل مثل Celui des deux qui avait

échappé a dit. »فكما نالحظ أّن فعل النجاة ." منھمانجاقال الذي : "ا یليتنقل كم

.حدث قبل فعل القول ولھذا یسمى بالماضي التام

كما یمكن أن ُتضام الماضي في اللغة العربیة للداللة على انتھاء الحدث واكتمالھ 

» :والجملة اآلتیة تبین ذلك" فعل ماض+ كان+قد"أو " فعل ماض+قد+كان: "مثل Il

avait retroussé ses vêtements. »" :ثیابھقد كان شّمر" أو ." ثیابھكان قد شّمر".

.(Hajjar, 1977)وھي الجملة التي وردت حسب حّجار

" فعل ماض+كان"یمكن االكتفاء بـ(.ibid)حسب حّجارفي بعض األحیان

Le roi» :خصوصا عندما تكون األحداث متسلسلة كما في الجملة الموالیة avait

envoyé son messager. »"رسولھبعثالملك كان".
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Nous»  :كما في الجملة اآلتیة" فعل ماض+قد"یمكن االكتفاء في بعض األحیان بـ

constatâmes qu’il avait mangé. »" والتبریر ھو أّن الفعل ." الحظناه قد أكل: 

(Hajjar, 1977)".الحظ"مسبوق بفعل من أفعال القلوب أال وھو 

Je suis entré dans un hangar pour éviter l’ancien»جملة) 238.ص(وردت في 

joueur de   la J. B. A.C qui avait passé mille francs à Mourad.»حیث ترجمت بـ :

.»مرادا ألف فرنكأقرضدخلت أحد المستودعات ألتجنب العب شبیبة عنابة السابق الذي «

ولّما أورد المترجم الزمن األول وفقا للترتیب ھو وجود زمنیین أحدھما یسبق األخر المالحظ

أّنھ كان علیھ أن أرىالمنطقي مقترنا بصلة الموصول، قد یفھم القارئ العربي ذلك، لكن

فمن ..." الذي كان قد أقرض....دخلت:"كما یلي(le plus-que-parfait)یجعل الماضي التام 

إلى ذھن أقرب(l’ordre chronologique)ى أكثر ویبدو التسلسل الزمنيھنا یتجلى المعن

.القارئ وبالموازاة مع ذلك تكون ترجمتنا وفّیة للجملة الفرنسیة

J’imaginais que sa femme lui »:)238. ص(وردت الجملة  avait arraché les

cheveux. »" المالحظ أّن المترجم جعل ."لعسلشعره أیام شھر اتقتلعكنت أتخیل زوجتھ

الماضي التام فعال مضارعا ألّنھ مسبوق بفعل ماضي وبالتالي فالفعل الماضي یكسبھ شحنتھ، 

وبالتالي " قد یضاف لھا فعل ماضي"یجعل الفعل الثاني في القالب اآلتي لكن فیما أرى أن

ذھن المتلقي على أساس یكون معنى الفعل ھو التحقیق واالنتھاء، فیكون المعنى مستقرا في

كنت أتخّیل أّن :" وعلیھ أقترح الترجمة الموالیة.أّن الفعل الثاني ھو األول واألول ھو الثاني

..."زوجتھ قد اقتلعت شعره
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(Le Passé Antérieur de l’Indicatif)ترجمة الماضي السابق اإلخباري- 7.3.3

كما في الجملة " فعل ماض+ قد+ كان"بـقد یترجمأّنھ (Mattar, 1997 : 85)ماتریرى 

Quand l’élève » :التالیة eut disparu, le jardinier rentra dans sa chaumière. »

ة، وذلك عندما یكون في جملة مركب." ، دخل البستاني كوخھقد اختفىالتلمیذ كانعندما " 

اضي السابق والثاني ھو الماضي تلوى األخر فاألول ھو المفكما نالحظ ھناك زمنین الواحد

تدل على قدم الزمن وبعده عن " كنت قد أكلت"البسیط فالصیغة المركبة في اللغة العربیة 

: دون أن ننسى أّنھ كان باإلمكان أن نجعل تلك الصیغة في العربیة مصدرا مثل. زمن أخر

." عند اختفاء التلمیذ، دخل البستاني كوخھ"

» :الماضي فلو قلنایترجم ھذا الزمن ب J’eus mis mon manteau. » نجدھا تترجم كما

.زمن ماض بالنسبة لزمن آخر ماضوھو كما قلنا)." ردائي(معطفيلبست: "یلي

Il» ):232. ص(وردت الجملة التالیة  eut fallu les mettre à tremper la ville.

المالحظ ." أن ینقع في الماء البارحةینبغيكان: "ي العربیة كما یليجعلھا المترجم فحیث 

. تصرف الحدث إلى الماضي" كان یضاف لھا فعل مضارع"أّنھا ترجمة سلیمة فعبارة 

Après que l’armée» :الجملة التالیة) 222.ص(وردت في  se fut installée au

village, j’avais perdu toute espoir de le voir. »وقد فقدت:" تھا كما یليوكانت ترجم

المالحظ على الجملة الفرنسیة الماضي ." الجیش القریةبعد أن احتّلاألمل في أن أراه 

السابق أو الماضي األمامي ھو األول حسب الترتیب المنطقي ثّم  یلیھ الماضي التام وقد 

فال یمكننا ذلك ساعد على(après)استطاع المترجم أن یثبت ذلك  السیما أّن ظرف الزمان 

.أن نبلغ ترجمة سلیمة لألزمنة بمعزل عن الظروف واللواصق الزمنیة
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Le Futur Antérieur de l’Indicatif)(ترجمة المستقبل السابق اإلخباري- 8.3.3

یكون " : یترجم وفقا للمعادلة التالیةأّن ھذا الزمن(Mattar,1997 : 90)یرى ماتر 

» :ماضي والمثال التالي یبّین ذلكثم فعل " قد"یضاف إلیھا  La cloche aura sonné

lorsqu’il arrivera. »"عندما سیصلقد دّقالجرس یكون".

ھ زمن ماض بالنسبة ألّن( Hajjar,1977)حسب حّجار" فعل ماض+أن" یترجم بـ

» :للمستقبل البسیط والجملة اآلتیة تبین ذلك Le tuerai-je après qu’il aura dit cela. »

."أن قالھاأأقتلھ بعد : "وترجمتھا

. یبدو أّن ھذا الزمن قد ندر في الروایة ولذا لم نجد ما نطّبق علیھ

(Le Présent du Conditionnel)ترجمة المضارع الشرطي- 9.3.3

علىأّن ھذا الزمن قد یترجم حسب ما یدّل علیھ فإذا كان یدّل(ibid.,  96)یرى ماتر

یضاف إلیھا فعل ماضي كما في المثال اآلتي" قد"تأكید وقوع الفعل فإّنھ یترجم بـ

: «J’ignorais qu’il viendrait. »" ُأستفید منھ الداللة على ، أّما إذا".قد أتىكنت أجھل أّنھ

"المستقبل فإّننا نترجم الجملة كما یلي ، وأّما إذا كان یدّل على."سیأتيكنت أجھل أّنھ : 

» :كما في المثال التاليیضاف إلیھا فعل مضارع" قد"تقلیل وقوع الفعل فإّنھ یترجم بـ Je

mangerais si j’avais faim. »"إذا كنت جواناقد آكل".

" فعل مضارع+ ال"بـ(Hajjar, 1977)حسب حّجاریترجم إذا كان في صیغة النفي-

Il est le vivant qui» :كما في الجملة اآلتیة ne saurait mourir. »" ال ھو الحي الذي : 

وھذا ال یمنع من وجود بعض الحاالت األخرى التي تقبل صیغا أخرى فمثال كثرة ." یموت



147

في ھذا الزمن والذي یكون عادة متبوعا بفعل في صیغة (aimer) "یود"استعمال الفعل

» :ل الجملةوسنوضح ذلك من خال(un verbe à l’infinitif)المصدر Chacun d’eux

aimerait réussir à l’examen. »لو ینجحأحدھم یود":فھذه الجملة تقبل الترجمة التالیة

وھذه الصیغة مستوحاة من " فعل مضارع+لو+یود: "والقاعدة تكون كما یلي." في االمتحان

.القران الكریم حیث وردت مرة واحدة وھذا ال ینفي وجود تراكیب أخرى

أّما إذا ورد ھذا الزمن في صیغة الشرط التي یكون فیھا مسبوقا بالماضي الناقص كما 

» :أشرنا إلیھ في القسم النظري Quand il lui arrivait d’entendre un chant, cela

l’émeut plus que ne le ferait autre chose. » ،إذا سمع : "یمكن أن نترجمھا كما یلي

فكما تالحظ ترجم ھذا (.ibid)وھي جملة أوردھا حّجار."غیرهیطربھمما غناء أطربھ أكثر 

ھ یمثل مالبسات السیاق تفرض نفسھا فھو مسبوق بالماضي وبما أّنالزمن بالمضارع ألّن

بعد الماضي یأتي المضارع فھذا المستقبل في الماضي نقابلھ في العربیة على أساس أّن

.ماضياألخیر یمثل المستقبل بالنسبة لل

إذا فھمنا أّنھ یدل على تقلیل الحدث في "قد یضاف لھا المضارع"قد یترجم كذلك بـ 

اللغة األصل أّما إذا فھمنا أنھ یدّل على التأكید فنستعمل عندئذ قد یضاف لھا فعل ماض 

L’enfant » وسنختار الجملة الموالیة كعینة  casserait le crayon. » ": قد یكسر الولد

(Mattar, 1997)."قلمال

» :الجملة التالیة) 242. ص(وردت في  Je savais que vous ne sortiriez pas. »

المالحظ أن المضارع ."مكانكملن تبرحواكنت أعلم أّنكم ":وجاءت ترجمتھا كما یلي
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مة التي الشرطي ُأستفید منھ المستقبل في الماضي ألّنھ مسبوق بفعل ماضي ومن ثّمة فالترج

.أوردھا قوبعة سلیمة وتفي بالجوھر والفكرة

» :الجملة التالیة) 244. ص(وردت  Si Mourad était là, ils pourraient prendre

les quatre point cardinaux. » ،أنألمكنھممراد معھم لو كان":كما یليوجاءت ترجمتھا

ى الترجمة أّنھا جاءت صائبة ألّنھا تناسب ، المالحظ عل."في االتجاھات األربعةیسیروا 

مع " لو"أسلوب الشرط في اللغة المنقول منھا، فاستعمال المترجم لحرف االمتناع لوجود 

فعل الشرط إّنما یدّل على یدل على احتمال وقوع فعل جواب الشرط وھذا ھو حال ھذا الزمن 

.   عندما یقع في أسلوب الشرط

» :ما یليك) 239. ص(وردت الجملة - Vous reviendrez me voir, ça m’étonnerait

qu’on vous garde. »"  المالحظ أّن ."أن تبقوا في الحظیرة طویالأستغربستعودون إلّي

الترجمة لم سلسة فال تروق القارئ العربي والسبب أّن المترجم لم یفھم من السیاق أن الجملة 

خلخلة زمنیة مّما یجعل القارئ أو المترجم یحتار ھي في صیغة الشرط فالكاتب لطالما یحدث 

."بقاءكملو عدتم  سیدھشني:" أثناء الترجمة، وعلیھ یمكن أن نقترح الترجمة الموالیة

(Le Passé1ère forme du Conditionnel)1ترجمة الماضي الشرطي الشكل -10.3.3

شخصیة ثّم نعمل على ترجمتھا، ففي لم نجد المادة الترجمیة النظریة ولذا سنقترح أمثلة 

» اآلتیة  یقترن بأسلوب الشرطالجملة  S’il avait révisé, il aurait réussi à l’examen. »

وما یمكن أن نستخلصھ ھو أّن اللغة " لو راجع لكان قد نجح:"وترجمة ھذه الجملة ھو التالي

.ا ما سیبّینھ التطبیقاكیب والصیغ المختلفة للتعبیر عنھ وھذالعربیة تمتلك التر
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12le chef d’équipe. ص( جاءت ترجمة الجملة aurait mis son  point   («

d’honneur à  ne pas inviter l’entrepreneur.»وما كان رئیس الفرقة لیتشرف «: كما یلي

عرف كذلك ّن الماضي الشرطي أو ما یأالمالحظ على ترجمة زمن الفعل .» بدعوة المقاول

"بالشرط الماضي قد ُرّد إلى العربیة بـ لكن المتفحص لدقائق الزمن من خالل " ما كان : 

داللتھ یجد أن ھذا الزمن وكما تطرقنا لھ من قبل یدل على احتمال وقوع الفعل ومن ثمة یحبذ 

"  ربما"أو" قد"أن نسبقھ في العربیة باألدوات التي تعّبر ولو بالقدر القلیل عن ذلك كاستعمال 

والملفت للنظر " ربما لم یشّرف رئیس الفریق دعوة المقاول: "وعلیھ نقترح الترجمة الموالیة

كذلك أن طریقة في الترجمة فرضت وجودھا على الترجمة األولى والمقترحة وھي أن 

لم تقبل النفي في العربیة وبالتالي اللجوء »ne pas inviter »àصیغة المصدر في الفرنسیة 

على مستوى التراكیب أي مقابلة المثبت بالمنفي والعكس )( la modulationالتطویع ىإل

التي استبدلت بفعل فنجد من ثمة " l’honneur" إلى "inviter"بحیث نقلنا النفي من الفعل

ولى شیئا بحجة أدائھا لكن ھذا ال ینقص من الترجمة األ(la transposition)اإلبدالتوظیف 

االبالغیة ومع ذلك ینبغي على المترجم  لتوجیھ الزمن توجیھا صحیحا أن یتفطن الوظیفة

الصیغة إلىلحیل الروائي أو الكاتب عموما فقد یقدم األحداث كما قد یؤخرھا  بمعنى ال ینظر 

.مجردة بل وھي داخل سیاق تحیط  بھا مالبسات مختلفة فلذلك دور كبیر

Alors» ):242. ص(جاءت ترجمة الجملة -  que  trois  kilos  de  pain  bis  auraient

suffi. »"المالحظ أّن المترجم لم ."وكان یكفي أن یأتوننا بثالثة أرغفة من الخبز األسود

یحافظ على تركیب الجملة وھذا أمر مسّلم بھ إذا ما وجد أّن المحافظة على نقل التركیب من 

الماضي الشرطي العربي، أّما فیما یخّص اللغة الھدف إلى اللغة المتن ال یروق القارئ 
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كان یضاف لھا فعل مضارع فتكون الداللة "فترجمتھ صحیحة وتفي بالجوھر، حیث نقلھ بـ

.ھي الماضي

2du Conditionnel(Leترجمة الماضي الشرطي الشكل-11.3.3  Passé  2ème

forme)

ن في اإلطار الترجمي وال حتى في لم نجد المادة النظریة التي تحّدثت عن ھذا الزم

» :قّدم المثال التاليالمدّونة وعلیھ ارتأیت أن أ S’il avait été riche, il eut acheté une

maison. »" منزالالشترىلو كان غنیا "أو ." منزلشراءبإمكانھلكان لو كان غنیا".

(Le Présent du Subjonctif)ترجمة المضارع في صیغة النصب-12.3.3

المضارع  في صیغة النصب قد یترجم باألمر كما أّن(Mattar, 1997 :103)یرى ماتر 

» :في المثال اآلتي Qu’il s’en aille. »"أو باألمر الذي یخرج بغرض الدعوة "لیرحل ،

» :كما في المثال التالي Qu’il vienne. »"وكذا باألمر الذي غرضھ الدعاء مثل"لیأت ،:

 « Qu’il ait pitié. »"وعلیھ یمكن أن نصوغ القاعدة اآلتیة من تلك األمثلة وھي"فلیشفق ، :

النافیة " ال"أّما إذا ورد في صیغة النفي فیترجم بـ. الم األمر یضاف إلیھا الفعل المضارع

Qu’il »:التوكید الثقیلة كما یبّینھ المثال اآلتي" ّن"یضاف إلیھا الفعل المضارع المقترن بـ

ne vienne pas. »"ال یرجعّن"

" فعل مضارع+أداة النصب أن"بـ(Hajjar, 1977)حسب حّجارقد یترجم ھذا الزمن

Que vous le» :والمثال اآلتي یبین ذلك punissiez, ça me rend certes triste. »
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لقران الكریم في ، فكما تالحظ ترجمتھا مستوحاة من ا".تعاقبوهأنإنھ لیحزنني : "وترجمتھا

.سورة یوسف

فعل مضارع دال على االستقبال إذا جاء بمعنى الدعاء كما في "قد یترجم كذلك بـ

»: الجملة اآلتیة Que Dieu te fasse miséricorde. »" :یرحمك اهللا".

» :قد یترجم كذلك بفعل ماض دال على المستقبل كما ورد في الجملة التالیة Que

Dieu ne leur fasse pas miséricorde. »:"ال رحمھم اهللا".

»: قد یترجم كذلك بمصدر مؤول من أن وفعلھا Acceptes- tu qu’il vienne ? »

"یمكن أن نجعلھا كما یلي كما قد تنقل بأن یضاف إلیھا فعل "؟على مجیئھھل توافق : 

"؟أن یأتيھل توافق على " مضارع منصوب كـ

Pourvu qu’on » :كما یلي) 237. ص(ت الجملة التالیة ورد- mange et qu’on

boive,adieu les soucis ! »"المالحظ أّنھا ترجمة صائبة من ." المھم أن نأكل وأن نشرب

"یةحیث المعنى ویمكن أن نقترح الترجمة الموال شریطة "أو ."أن نأكل ونشربشریطة : 

."األكل والشرب

J’ai peur que tu t’évanouisses au premier» :كما یلي) 237. ص(ة وردت الجمل

coup de pioche. »" المالحظ أّنھا ." لدى ضربة الفأس األولىعلیكأن یغمىإّني ألخاف

ترجمة سلیمة معنا ومبنا وال تحتاج إلى تعقیب ھذا من جھة، ثّم إّن اللغة العربیة تمتلك 

. سیاق للتعبیر عن ھذا الزمنتراكیب وصیغ أخرى یفرضھا ال
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(Le Passé du Subjonctif)ترجمة الماضي في صیغة النصب-13.3.3

,Guidère) أورد غیدار Il semblerait »:المثال اآلتي(113 : 2002 que cet appel

ait commencé à  produire  son  effet. ویبدو أّن ھذا :" وقد جاءت ترجمتھ كما یلي« 

."ء بدأ ُیعطي تأثیرهنداال

» :اآلتیة في المدّونةوردت الجملة Peut être qu’ils ne  se  soient  pas

reconnus. »وھي ترجمة ." أحد یعرف األخریكنرّبما لم":وجاءت ترجمتھا كما یلي

یضاف لھا اسمھا ثم نجعل " أّن"وقد كان باإلمكان ترجمتھا بـ." صحیحة مؤدیة للمعنى

ا جملة فعلیة فعلھا مضارع لكن بما أّنھ مسبوق بأفعال ماضیة حسب السیاق فھي تدل خبرھ

."  بعضھم البعضال یعرفونأّنھم رّبما: " على المضي واالنتھاء وعلیھ سنقترحھا كما یلي

(L’Imparfait du Subjonctif)ترجمة الماضي الناقص في صیغة النصب-14.3.3

» ریة فیما یخص ترجمة ھذا الزمن ولذا أقترح الجملة الموالیةلم نجد الّمادة النظ Il

faudrait qu’il vint demain. » "كان ینبغي أن یأتي غدا".

»المترجم جملة رّد On ne pouvait douter que Rachid ne fut en plein

désarroi. »حظ أنھ ترجم الفعل المال.»ن رشیدا كان قلقا مضطرباأما من شك في «:بـ

زمنھ ھو الماضي الناقص في صیغة الذي " l’auxiliaire être"fut"المساعد

وھي ترجمة صحیحة ألنھ ال خیار أمامنا عند ورود فعل الكینونة في "  كان+أّن : "النصب بـ

بدال كما رأینا ذلك من قبل وھو است"  فعل+كان+أن"ھذا الزمن فإذا ورد فعال غیره نستعمل 

لفعل واحد في اللغة المتن بصیغة مركبة في اللغة الھدف والمدقق في سیر العملیة الترجمیة 

حیث ترجم العكس المنفي ) (la modulationیجد تقنیة التطویع أو ما تعرف كذلك بالتحویر 
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(la double négation par positif) جل التحرر من قیود الترجمة الحرفیة التي أقترحھا أمن

فھي كما تالحظ تقفز باألسلوب في "  ال أحد یشك في أّن رشیدا لم یكن مضطربا: "كما یلي

. ھذا اإلطار وتجعلھ یمیل  إلى  الركاكة نوعا ما

» :الجملة التالیة) 223. ص(وردت في  Bien que personne ne put marcher

autant que lui. »"المالحظ أّن الترجمة ."المشيعلى مجاراتھ في إن لم یكن أحد قادر

مسبوق بفعل (la transposition)جاءت سلیمة لطالما أّن الفعل الذي أبدلھ المترجم بمصدر 

.ماضي مّما یكسبھ شحنة ماضیة

Le Plus-que parfait du Subjonctifترجمة الماضي التام في صیغة النصب-15.3.3 )(

أشرنا في عن ھذا الزمن رّبما لقّلة استعمالھ كماتلم نجد المادة النظریة التي تحّدث

» :الفصول السابقة، ولم یرد حتى في الروایة ومن ثّمة ارتأیت أن أورد المثال التالي j’ai

douté que je fusse allé. »" والحال نفسھ لو قلت."ذھبتخشیت أّنني: « J’avais peur

que j’eusse bu. »" شربتخفت أّنني ".

) Le Présent de l’Impératif(في الحاضروالنھي ترجمة األمر-16.3.3

إّما بفعل األمر الذي یخرج أّن ھذا الزمن قد یترجم (Mattar, 1997 : 103)یرى ماتر

الناھیة یضاف إلیھا فعل مضارع إذا كان في صیغة النفي في " ال"بأغراض متعّددة أو بـ

»:نھي في اللغة العربیة واألمثلة اآلتیة تبّین ذلك اللغة الفرنسیة ویستفاد منھ ال Regardez-

le. »أّما إذا قلنا"إلیھأنظروا: "تترجم حرفیا ،: « Ne le regardez pas. » في ھذه الحالة
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تتغیر داللتھ من األمر إلى النھي والصیغة المقابلة لذلك في العربیة ھي أدوات النھي یضاف 

."إلیھال تنظروا: "ح الترجمة الموالیةلھا فعل مضارع وعلیھ نقتر

.Accompagne ma fille à la maison»:وردت في المدّونةقد نصادف جملة مركبة كالتي

 Y a du  bois à scier.»إلى البیت فھناك خشب ینبغي أن رافق ابنتي«:وقد ترجمت بـ

یجب الحذر فلن یحدث ذلك دائما فقد األمر قد ترجم باألمر لكن والمالحظ أّن».تقصھ

یخرج بأغراض أخرى كما رأینا في الفصول السابقة لكن الملفت لالنتباه ھو طول الجملة 

" :لكي تكون الجملة خفیفة وعلیھ اقترح الترجمة اآلتیةما فكان للمترجم أن یختصرنوعا 

الثاني متعلق باألول فعل األمر في الشطر ّنأل"  رافق ابنتي إلى المنزل لكي تقص الحطب

.السیاق ینوب عنھاالتي  یمكن تجاھلھا ألّن" فھناك: " بـ"y a" ھ ترجم كما أّن

l’impératif à la forme)قد نجد من جھة أخرى صیغة األمر لكن داخل الجملة المنفیة

négative)244. ص(كما ورد في (:».N’allumez pas de feu«یض وعادة ما نستع

فعل مضارع وھذه الصیغة في العربیة تفید النھي  كما جاء +ال:ببساطة  في العربیة بـ عنھ

اللغة ّنسالیب أخرى ألألكن ھذا ال یمنع من استعمال .»ال تشعلوا النار«في الترجمة 

غات األخرى فلو العربیة ال تتوقف عند الصیغة الواحدة فلھا المجال واسعا الحتواء تعابیر الّل

وّظفنا اسم فعل أمر دال على التحذیر والنھي ما أنقص من معنى الجملة شیئا فنقول على 

الترجمة الحرفیة أي  وبذلك نكون قد تحررنا من قیود"  إیاكم إشعال النار" سبیل المثال

اسم فعل (النھي بالنھي  وبالمقابل وّظفنا تقنیة اإلبدال أي جعلنا الفعل في اللغة المتن اسما

، كما یمكن أن نقترح ترجمة أخرى ألّن اللغة العربیة لھا الفضاء واسعا في اللغة الھدف)أمر

ار مفعول بھ لفعل بمعنى تكون الّن." الّنار. الّنار: "الحتواء تراكیب وصیغ اللغة الفرنسیة مثل
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لكن رغم ذلك ال نعیب على الترجمة ، "اراحذروا إشعال الّن"أمر محذوف وجوبا تقدیره 

. شیئااألولى

)( Le Passé de l’Impératifترجمة األمر والنھي  في الماضي-17.3.3

سواء المادة النظریة التي تتحّدث عن ترجمتھ وحتى المادة التي نطّبق علیھا في لم نجد 

» :الروایة ومن ثّمة ارتأیت أن أقّدم أمثلة كما یلي soyez venus وعادة ما یكون " تعالوا"«

ayez lu »:زمنة ماضیة تدل على ذلك، وكذامسبوقا بأ "اقرءوا "«

(Le Participe Présent)ترجمة اسم المفعول-18.3.3

,Guidère)أورد غیدار  2002 : » :الجملة التالیة(127 Le phénomène de la

hausse de température, concomitant avec وأّن ":وقد جاءت ترجمتھا كما یلي« …

اھرة ارتفاع الحرارة المتزامنة مع ظ

»)167.ص(جاءت ترجمة الجملة  Il somnolait la tête branlante ramassant

son veston trop large. »سترتھ الواسعة وھو یلملمكان یغفو ورأسھ یتمایل ": كما یلي

ربیة تبدأ بواو الحال نالحظ أّن اسم المفعول في الفرنسیة استعیض عنھ بجملة حالیة في الع

La)(فالمنھجیة الترجمیة التي تستدعي اإلشارة إلیھا في ھذا اإلطار ھي اإلبدال

transposition وكان باإلمكان أن نختصر الجملة في اسم بحیث نخرج من تكرار األفعال

كان ":لنشد انتباه القارئ على الرغم من أنھا ترجمة حرفیة نوعا ما وبالتالي نقترحھا كما یلي

."سترتھ الواسعةمغمغمایغفو ورأسھ یتمایل 

» :الجملة التالیة) 243. ص(وردت  Il est allé droit sur elles, évitant de

justesse de faire tomber la servante. » ،وأقبل صاحبنا ": وقد جاءت ترجمتھا كما یلي
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المالحظ، ."اد یوقع الخادمة أرضاعلى شيء، حتى كال یلوى، علیھما، في الوقت المناسب

منفیا في اللغة العربیة وعلیھ فالتقنیة الحاضرة أّن المترجم جعل اسم المفعول فعال مضارعا

، إذ یمكن الحكم علیھا أّنھا المنفيإلىمعنا ھي التطویع التراكیبي بمعنى االنتقال من المثبت 

.الحرفیة ثّم أّنھا تفید المعنى المقصودصائبة من  منطلق أّن المترجم تحّرر من قیود الترجمة

)( Le Gérondifالحقة+ترجمة اسم المفعول-19.3.3

قد یترجم اسم المفعول تضاف إلیھ الالحقة من الفرنسیة إلى العربیة سواء بجملة حالیة 

تبدأ بواو الحال أو بفعل مضارع حسب مقتضیات السیاق وللتأكد من ذلك نأخذ الجملة 

» :لتالیةا Elle chantait en marchant. » فمن منطلق استقصاء حالتھ وھو في لغتھ األصل

كانت : "یتبین لنا أّنھ یدل على الحال وبالتالي تقبل الجملة ترجمتین یمكن اقتراحھما كما یلي

(Mattar, 1997)."مغنیةتسیركانت " أو ." وھي تسیرتغني 

,Rachid lui tend le paquet de graisse » ):242. ص(وردت الجملة التالیة  en

riant jaune. »"  " المالحظ أّن ."ضحكة صفراءوھو یضحك وناولھ رشید قرطاس اللحم

..".ضاحكا.........:"الترجمة تفي بالغرض كما یمكن أن نقترح الترجمة الموالیة

» :الجملة التالیة) 242. ص(وردت  Mustapha rompt la glace et la galette, en

commencant à manger......."كما یمكننا أن نجعل الفعل بدأ اسم فاعل في " یأكلإذ بدأ

.فالمعنى سلیم سواء في الجملة األولى أو الثانیة." األكلبادئا".....اللغة العربیة كما یلیك
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(Le Participe Passé)ترجمة اسم الفاعل-20.3.3

أو باسم موصول یضاف لھ " مصدر"د ینقل اسم الفاعل من الفرنسیة إلى العربیة بـق-

La ferme » :فعل ماضي وھذا ما ستوضحھ الجملة التالیة abandonnée. »أن بإمكاننا

."التي ھجرتالمزرعة " أو ." المھجورةالمزرعة : "نقول

:الجملة التالیة(Guidère, 2002 : 114)غیدار أورد-

«L’occident n’est pas un seul bloc fondé
 sur une culture rationnelle et matérialiste face à un Orient
qui serait, lui aussi, un sel boc dominé par une culture
spirituelle et irrationnelle

"وقد ترجمت ھذه الجملة كما یلي افة فالغرب لیس كتلة واحدة تقوم على ثق: 

عقالنیة مادیة في مقابل شرق ھو أیضا كتلة واحدة تسیطر فیھا ثقافة روحیة ال 

."عقالنیة

»( ترجم قوبعة جملة Lakhdar grogne la tête enfouie dans la  paille.244.ص(

وكما نالحظ جعل المترجم اسم ." رأسھ في التبنوقد دّسكان األخضر یغمغم : " كما یلي

Le participe passéالفاعل  أصبحت وقد دّس رأسھ "enfouie" جملة في العربیة أي)(

وھي جملة صحیحة ألّنھا وقعت في محل نصب حال وعندئذ نجد تقنیة اإلبدال حاضرة وھي 

االنتقال من تركیب إلى تركیب أخر وقد كان باإلمكان أن نحافظ على نفس التركیب لكن 

"اللة وعلیھ یمكن اقتراحھا كما یليتكون ترجمة حرفیة في التركیب والد كان األخضر : 

."یغمغم داسا رأسھ في التبن

»:من ناحیة أخرى یمكن أن نالحظ الجملة اآلتیة Arrive le barbu, flanqué de

deux inconnus. »رجالن، ال یصحبھووصل ذو اللحیة : "وقد وردت ترجمتھا كما یلي



158

كن تسجیلھ من خالل ھذه الترجمة أّن اسم الفاعل في اللغة المتن ما یم." تعرفھما الجماعة

أصبح فعال في اللغة الھدف، والفرق بین الترجمة السابقة  والثانیة ھي أّن الفعل في األولى 

وفي الثانیة جاء خالیا منھ  وبالتالي یمكن أن نتساءل عن الطریقة " قد"جاء مسبوقا بـ

ھ لیست ھناك طریقة محددة فمقتضیات الحال تقتضي أن المستعملة في الترجمة فنجیب أّن

ألّنھا تجعل الجملة ثقیلة نوعا ما ومن ثمة ال تلقى استحسان القارئ " قد"نجرد الفعل من 

أّما عن التقنیة الموّظفة في . ھذا من جھة ثم أّنھا ال تحدث تغییرا كبیرا في المعنى. العربي

من االسم في اللغة المتن إلى الفعل في اللغة الھدف ھذه الترجمة ھي اإلبدال بمعنى االنتقال

وھو من نوع اإلبدال االختیاري ألّن المترجم غیر مجبر على التقید باالسم ألّن اللغة العربیة 

تمتلك الفضاء الواسع للتعبیر عن داللة اسم الفاعل أّما عن سبب ترجمتھ بفعل مضارع فألنھ 

نتھ فیحمل داللتھ ھذا من جھة  وألن اسم الفعل مسبوق بفعل ماضي ومن  ثمة یمتأل بشح

یعمل عمل الفعل فجاز أن ینوب عنھ من جھة أخرى، فلو جّردنا ھذا الفعل من سیاقھ لفھمنا 

.أّنھ یدل على زمن الحال لكّن المتتبع لمسار السرد یدرك ذلك بسرعة

ة بدأت ھي األخرى بدأت بفعل والجملة العربیةوما لفت انتباھنا أیضا أّن الجملة الفرنسی

بفعل فھل معنى ذلك  استعمال المترجم لتقنیة المحاكاة أي محاكاة األسلوب الفرنسي بالعربي، 

.الجواب سیكون حتما بالنفي ألن لغة الھدف لھا میزاتھا الخاصة بھا في ھذا اإلطار

»:كما یلي) 243.ص(وردت الجملة Suivi par un long silence, alourdi par la

fumée. »المالحظ أّن اسما ." الدخانأثقلھصوت طویل تبعھاو: "وبالمقابل ُترجمت بالتالي

الفاعل في كلتا الحالتین ُترجما بفعلین ماضیین وھي ترجمة سلیمة طالما أّنھا استوفت المعنى 

فن اسم مفعول في اللغة الھدتوللمترجم االختیار في جعل اسم الفاعل األول في اللغة الم
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ونشیر في ھذا اإلطار إلى أّن اسم ." بصوت طویل أثقلھ الدخانمتبوعة: "كاالقتراح اآلتي

مبنیا (la modulation)الفاعل الثاني جاء في صیغة المبني للمجھول مّما أّدى إلى قولبتھ

.للمعلوم في اللغة الھدف

)L’Infinitif Présent(ترجمة المصدر في الحاضر-21.3.3

دائما فربما " أن"أن یضاف لھا فعل مضارع ونضیف أّنھ لیس " د یترجم ھذا الزمن بـق

تستعمل أدوات النصب األخرى التي ذكرت في الدراسة النظریة ولنبین ذلك نأخذ المثال 

» :الموالي je crois qu’il est de notre intérêt de participer. »نقترح لھذه الجملة

"الترجمة الموالیة أن "كما یمكن أن نستعیض عن ." أن نشاركأظن أنھ من صالحنا : 

." المشاركةأظن أنھ من صالحنا : "بمصدر فتكون ترجمة حرفیة كما یلي" المصدریة وفعلھا

:یمكن أن یترجم كذلك بصیغ أخرى إن دّل على ذلك المقام، كما في الجملة اآلتیة

« Je le vis partir rapidement. » ویمكن ." بسرعةیرحلرأیتھ: "ترجمتھا كما یليفتكون

"أن نقول كذلك بالمضارع كما ترجم المصدر فكما تالحظ ترجم." بسرعةرحلرأیتھ : 

.  بالماضي

»الواردة في الروایة جملةالترجمت  Suzy ne parait guère disposée à marcher

avec lui. » فالمالحظ على ھذه الترجمة ." معھالمشيولم یبدو على سوزي أنھا تقبل "بـ

« àأّن صیغة المصدر  marcher » ترجمت بمصدر ھي كذلك وھي من نوع الترجمة

ولم یبدو على ": ھا مقبولة في ھذه الحالة ألنھ لو أحدثنا إبدال كما أقترح مثال الحرفیة لكّن

" أنھا تقبل أن"ار ستنتج ركاكة في األسلوب بواسطة تكر." سوزي أنھا تقبل أن تمشي معھ

".مصدر" بـ" أن المصدریة وفعلھا"إضافة إلى أنھ یمكن أن نستعیض 
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,Mustapha chantonne» :الجملة التالیة) 244. ص(وردت  à la  fois  pour lutter

contre le froid, et faire venir le sommeil. » ،قوبعة بما یليوقد ترجمھا" وكان : 

المالحظ أّن المترجم." النوم في آن واحدیستعجلبھا البرد ویقاوممصطفى یدندن أغنیة 

في اللغة المتن بفعل مضارع في اللغة الھدف، (l’infinitif)استعاض عن صیغة المصدر

فالداللة المستفادة من ھذه الصیغة ھي سرد األحداث، ألّن مقتضیات السیاق تشیر إلى ذلك، 

، وقد كان بإمكان المترجم أن علھا تمتلئ بشحنة السردفالفعل الماضي الذي سبق الصیغة ج

faire venir »یجعل الفعل  اسما في اللغة المنقول إلیھا وبالتالي توظیف تقنیة اإلبدال     «

transposition)la ( لكي یخرج نوعا ما من تكرار الفعل المضارع السردي ومن ثّمة یخلق

"ي نقترحھا ھي كاآلتيوتیرة جدیدة في الجملة والترجمة الت وكان مصطفى یدندن أغنیة : 

فمستعجال ھي اسم مفعول وعملھ ھو عمل فعلھ ." النوم في آن واحدمستعجال یقاوم بھا البرد 

لكن ھذا ال یعني أّن الترجمة األولى خاطئة لطالما أّنھا . كما تعّرضنا لھ في القسم النظري

.استوفت الفكرة والجوھر

» ):243. ص(رة التالیة وردت العبا Sans oser lui adresser la parole. » وقد رّدھا

"قوبعة إلى العربیة بالجملة اآلتیة ، المالحظ أّنھا ترجمة ."على مخاطبتھاأن یجرؤدون : 

" أن المصدریة یضاف لھا فعل مضارع"صائبة لطالما أّنھ جعل صیغة المصدر في العربیة 

فثّمة ترجمة ." على مخاطبتھاالجرأةدون : "إلى مصدر كقولنا مثالمّما یعني إمكانیة تأویلھ 

حرفیة بمعنى ترجمة المصدر بالمصدر، وفیما أعتقد كلتا الترجمتین صحیحتین ویبقى أمر 

.  توظیف الفعل أقوى من االسم
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L’Infinitif Passé)(ترجمة المصدر في الماضي-22.3.3

وقوع الحدث في الماضي كما ىعل ماض لیدال معا علف+أن"قد یترجم ھذا الزمن بـ

» :ورد عند ترجمة جملة Après avoir fini l’exercice, l’étudiant se rendit compte

d’une erreur. »التمرین، أدرك الخطأأن أتم الطالببعد ":وترجمتھا".(Mattar, 1997)

» :وردت ترجمة الجملة Le barbu se félicite de ne l’avoir pas salué. »" : وكان

المالحظ أّن الترجمة سلیمة وتفي بالغرض یكفي ."ذو اللحیة مغتبطا ألّنھ لم یبادر إلى تحیتھ

الذي لم یكن موجودا في اللغة المتن وعلیھ یمكن أن نقترح " یبادر"أّن المترجم أضاف الفعل 

." یحییھلموكان ذو اللحیة مغتبطا ألّنھ : "الجملة الموالیة

Après les avoir quittés, il a été poursuivi par »):242. ص(وردت الجملة التالیة 

le mari… »"المالحظ أّنھا ترجمة صحیحة على ." كیف ظل زوج یتبعھ بعد أن غادرھم

.المستویین التركیبي والداللي وبالتالي فال داعي إلضافة اقتراحات أخرى

( L’Infinitif Futur)لمصدر في  المستقبلترجمة ا-23.3.3

ر بكیفیة ورود ھذا الزمن في اللغة المتن فھو یتكون من من األفضل أن نذّك

ینقل ھذا . (un verbe à l’infinitif)یضاف لھ فعل في صیغة المصدر (devoir)الفعل

المستقبل كما ورد في الزمن إلى العربیة عن طریق اختیار صیغة مناسبة تدل بدورھا على 

»  الجملة الموالیة  Le jeune homme ne devra pas être goinfre. »ترّد إلى العربیة بـ:

.أّما فیما یخص الجانب التطبیقي للمدّونة لم نصادف ذلك."ال یكون الفتى نھما"
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)(Le Passé Récentترجمة الماضي القریب-24.3.3

ما  ورد د الجانب النظري الترجمي عن ذلك إّال أّننا سنكتفي بعلى الرغم من عدم وجو

Le » :بعد اإلمعان الدقیق في الترجمة وجدنا الجملة اآلتیةفي المدّونة وعلیھ ف

constantinois. Le jeune. Le petit. Celui qui vient d’arriver. » وقد نقلھا المترجم

المالحظ أّنھ أحسن ." وصل أخیرامة، ذاك الذي القسنطیني، الشاب، القصیر القا: "كما یلي

ھو مضارع في اللغة األصل  لكن داللتھ ھي " vient"ترجمة داللة الماضي القریب فالفعل

الماضي مما یستوجب نقلھ على أساس أّنھ ماضي في اللغة الھدف، وما لفت انتباھنا أكثر ھو 

مع الظرف على أّن داللة زمن لیدل الفعل " أخیرا"تصرف المترجم بإضافة ظرف الزمان 

ال تؤدي ". الذي یصل" ....الفعل ھي الماضي القریب، ومن ھنا فإن الترجمة الحرفیة 

المعنى الصحیح فھي مقبولة على مستوى التركیب لكّنھا غیر ذلك على مستوى الجوھر 

.  والفكرة

)Le Présent Progressif(ترجمة المضارع المستمر-25.3.3

»من المدّونة )157. ص(ي  بتحلیل الجملة التي وردت سنكتف ils étaient quelque

part, pleins de sang, en  tain  de se battre ou de s’épier. »" أن یكونا مختفیین في

أو یتجّسس كل منھما على اآلخر وھما یتشاجرانمكان غیر بعید وقد غمرھما الّدم، 

ا ھذه الجملة على الّرغم من أّنھا وردت بصیغة الماضي الناقص المالحظ أّننا أخذن."ویراقبھ

أّما . إّال أّننا سنأخذھا كعّینة والسبب یعود لعدم مصادفتنا لتلك الصیغة فنعتذر إن لم ننتبھ لذلك

إذ كانا :"...فیما یخص الترجمة فھي تفي بالمعنى كما یمكن أن نقترح الترجمة اآلتیة

. ستمرار الفعللكي تدل على ا..." یتشاجران
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)Le Futur Proche(ترجمة المستقیل القریب-26.3.3

على " السین"وتحبذ " فعل مضارع+سـ" یترجم ھذا الزمن بالمستقبل المتكون من

" سوف"تصرف الفعل المضارع للمستقبل القریب و" السین"ألنھ وكما رأینا " سوف"غرار 

» :فجملة" تصرفھ للمستقبل البعید Je vais vous faire connaître le sens de cette

phrase. »عن معنى ھذه الجملةسأخبركم:" تترجم كما یلي".

» ):240. ص(وردت الجملة  On va chasser la mélancolie. »ترجمتھا كما فكانت

أّن الفكرة المالحظ أّنھا ترجمة سلیمة فال تحتاج إلى تعقیب لطالما ."بھا الكآبةسنطرد: "یلي

.تفي بالغرض المقصود

)(La Voix Activeترجمة المبني للمعلوم-27.3.3

»: كما في قولنا(Hajjar, 1977)حسب حّجارقد یترجم المبني للمعلوم On

raconte…./on dit… »والجملة الموالیة " قیل أو ُیحكى أّن:" بالمبني للمجھول في العربیة

» :تبین ذلك Des témoins ont raconté qu’il avait déclenché l’explosion avant de

monter dans le bus. »" :شھود أنھ قام بعملیة التفجیر قبل الصعود إلى الحافلةوُروي".

.أّما فیما ورد في المدّونة فھو قلیل وسنكتفي بما ورد في المبني للمجھول

)(La Voix Passifترجمة المبني للمجھول-28.3.3

بصیغة المبني للمعلوم كما في (.ibid)حسب حّجارقد تترجم صیغة المبني للمجھول

» :الجملة اآلتیة Une lettre est écrite par le père. »" :األب رسالةكتب".
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»: مثلالھدفقد تترجم ھذه الصیغة كذلك بنفسھا في اللغة - La leçon fut écrite par

l’élève. » :"الدرس من قبل التلمیذُكتب".

: Guidère, 2002)أورد غیدار L’avare»:الجملة التالیة(113 avait été joué,  à

l’époque, sur la scène de l’Opéra en présence du roi Farouk. » ، حیث أورد لھا

"الترجمة الموالیة ." ر الملك فاروقُقّدمت البخیل آنذاك على خشبة األوبرا في حضو: 

. المالحظ ھو محافظتھ على صیغة المبني للمجھول في اللغة األصل كما ھي في اللغة الھدف

Les»:الجملة التالیة(ibid., 126)أورد غیدار  partis  traditionnels   tels  que  le

parti démocrate et le parti conservateur sont autorisés, mais leur activité est

quasi inexistante. "وقد ترجمھا كما یلي« واألحزاب التقلیدیة كالحزب الدیمقراطي : 

المالحظ ھو نقلھ لصیغة ."لھا بالوجود لكّن نشاطھا شبھ معدوممسُموحوالحزب المحافظ 

غیة في اللغة الھدف ب(un participe présent)المبني للمجھول في اللغة المتن باسم المفعول

.على أّن اللغة العربیة تملك الفضاء واسعاحّرر من قیود اللغة الفرنسیة، فھذا یدّلالت

Tu »:لنالحظ الجملة اآلتیة seras repris. » فزمن الفعل كما تالحظ ھو المستقبل في

رّدھا المترجم إلى العربیة بـ "Le futur simple à la voix passive"المبني للمجھول 

La)وھو المبني للمعلوم والمنھجیة الحاضرة في ھذه الجملة ھي التطویع " علیكسیقبضون"

modulation) وھي من نوع التطویع التراكیبي الذي یسمیھ البعض إبدال إجباري وقد نلجأ

إلیھ عندما تكون الصیغة أو التركیب غیر مالئمین وقد كان باإلمكان إحداث ترجمة حرفیة 

ض علیك بمعنى المحافظة على نظام الجملة بین اللغة األصل والھدف قبسُی: أقترحھا كما یلي
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دون أن ننسى أّن اللغة العربیة تحبذ المبني للمعوم لكن ھذا ال یمنع من استعمالھا لصیغة 

. المجھول

» :وفي جملة أخرى حافظ المترجم على نفس الصیغة في اللغة الھدف  Tu seras

libéré. »"فالترجمتان ."سیطلقون سراحك:  "كما كان بإمكانھ أن یقول".طلق سراحكسُی ،

سواء األولى أم الثانیة یفیان بغرض المعنى لكن السّیاق ھو الذي یفرض االستعمال حتى 

. تجاري الجملة ذوق القارئ

» :في الجملة اآلتیة Le mariage de M. Ricard a été célébré… » والتي جاءت

"ليترجمتھا كما ی جزأ المترجم الماضي المركب ،..."تم االحتفال بزواج السید ریكارد: 

وھو في صیغة المبني للمجھول إلى فعل ماضي متبوع بمصدر وھي ترجمة سلیمة لطالما 

حّبذ المبني للمعلوم من جھة ھ تحّرر من قیود اللغة المتن ھذا من جھة، وألّن اللغة العربیة تأّن

..."بزواج السّید ریكاردُأحُتفل:"لترجمة الحرفیة كما یليویمكن أن نقترح ا. أخرى

»: كما یلي) 242. ص(وردت الجملة  Il a été poursuivi par le mari d’une de

ses amantes. » المالحظ أّن ."یتبعھزوج عشیقاتھ ظّلكیف :"ترجمتھا كما یليوجاءت ،

مبني للمجھول إلى المبني للمعلوم، فكانت ترجمتھ المترجم انتقل بواسطة تقنیة التطویع من ال

سلیمة لطالما أّنھا استوفت المعنى كما كان بإمكانھ أن یحافظ على نفس الصیغة في اللغة 

.  الھدف، لكن اللغة العربیة كما رأینا تحّبذ صیغة المبني للمعلوم

» ):232. ص(الجملة التالیة وردت  Et la chair d’agneau avait été coupée en

rectangles réduits. »فجاءت ترجمتھا كما یلي" شرائح قد ُقطِّعوكان لحم الخروف : 

للمجھول من اللغة الفرنسیة إلى ، المالحظ أّن المترجم حافظ على صیغة المبني."صغیرة
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العربیة، والسؤال الذي یتبادر لألذھان ھل كانت ترجمتھ ترجمة حرفیة؟ أم أّنھ حافظ على

نفس األسلوب لكي تروق الصیغة القارئ العربي؟ ال یمكننا بأي حال أن نعرف ذلك، لكن ما 

أن نقولھ ھو أّن المبني للمجھول یمكن أن نحافظ علیھ كما ھو عندما یقتضي األمر، یمكننا

.فنجعلھ مبنیا للمعلومالتطویع أو التعدیل كما یمكن أن نلجأ إلى تقنیة 

المتفّرعة ترجمة األزمنة -29.3.3

ال توجد قاعدة تضبط ھذه األزمنة فھي تتغیر حسب األزمنة التي تقبل التفّرع ولم نجد المادة 

.التي نطّبق علیھا وقد أوردنا مثاال عن ترجمتھا في النظري
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خــــــــاتمة

فیما یمكننا القول بأّن،ومن خالل ھذا العرض الذي جمع بین النظري والتطبیقي

ھا یخص بعض األسالیب المقترحة ألزمنة األفعال ودالالتھا من الفرنسیة إلى العربیة فإّن

جاءت سطحیة نوعا ما وینقصھا التنظیم فالبعض منھا أصاب ویفي بالغرض والبعض اآلخر 

وقد یعود ھذا السبب إلى نقص ،نعتبره غیر كاف وال یلم بجمیع األزمنة في اللغة الفرنسیة

أّما . والدراسات في مجال الترجمة من الفرنسیة إلى العربیة السیما في ھذا المجالالبحوث

یخص ترجمة محمد قوبعة فإّنھا استفادت من بعض التقنیات والمناھج التي وضعھا مافی

فقد لجأ ،المنظرون والعاملون في حقل الترجمة لكن ال ندري إذا تم ذلك بطریقة عفویة أم ال

ولّما كانت ال تفي دائما بالغرض لجأ إلى جمة الحرفیة في كثیر من األحیان المترجم إلى التر

فیما اأّم.اإلبدال الذي ورد بكثرة وخاصة االنتقال من الجملة الفعلیة إلى الجملة االسمیة

كالمقابلة بین الجملة المنفیة بالمثبتة یخص التطویع فھو بدوره حاضر السیما التراكیبي منھ 

ل بالمبني للمعلوم، دون أن ننسى إلى جانب ذلك لجوء المترجم إلى التصرف والمبني للمجھو

كأسلوب من األسالیب الملتویة فارا بذلك كلھ من القیود التي تحكم زمن الفعل في اللغة المتن 

ورغم وجود بعض الثغرات كمحاكاة .وبالتالي المحافظة على الجوھر والفكرة قبل التركیب

بي إال أّن ذلك ال ینقص شیئا من الترجمة فقد استطاع أن یصوغھا الفرنسي بالعراألسلوب 

ا ورغم ذلك ال یمكن اعتبار الترجمة ترجمة أخیرة مّم.في قالب جمیل موظفا فیھ ذاتیتھ

ومجمل القول عن أسالیب ترجمة أزمنة .جعلنا نضفي علیھا طابع البدائل متى أمكن ذلك

وسنضفي على ھذا الجانب، في . یمیة الترجمةلھا خطوة مشجعة نحو میدان تعاألفعال أّن

.تا آخر من خالل النقاشات والتوصیابعدالفصول الموالیة،  
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الفــــــــــصل الـــــــرابــــــــــــــع

النقاشـــــــــــــــات والتوصـــــــــــیات

مقدمة

النقاشات- 1

التوصیات- 2

خاتمة
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مقدمة

ترجمة "عاییر التي نحتكم إلیھا لمعرفة مدى إصابة مترجم ما ھدفھ من بین جملة الم

، وعلیھ ال یسعنا إّال أن نجعل ھذا الفصل المرآة التي تعكس قدرات "أزمنة األفعال

وذلك من منطلق النقاشات التي سنبدي من خاللھا ،الباحث عند معالجتھ لموضوع بحثھ

ین بذلك شاّق،لكاتب یاسین" نجمة "وایة رأینا في سیر العملیة  الترجمیة عند ترجمة ر

حال بالتوصیات التي یثبت الّرطریق التحلیل والشرح واالستشھاد على ما نقول، لنحّط

الي االبتعاد عن اللف والدوران حول ما بھا الباحث إضافة الجدید لھذا الموضوع وبالّت

.ُأسیل من حبر بشأن ھذا الموضوع

النقاشات- 1.4

ودراسة ،مة لكاتب یاسین ھي من نوع خاص ألّنھا ولدت بغیر لغتھا األمروایة نج

حیث ،ف رفض كل تسلسل زمنيؤّلو أعمق، ألّن الُمترجمة أزمنة األفعال بھا أخّص

أقدم على تھدیم الفضاء الزمني لیعید بناءه من جدید، محدثا بذلك مفارقة ال یقبلھا العقل 

الرجوع من حین آلخر إلى الوراء ثم التقدم نحو فھي تتمیز بھیمنة الماضي وبنوع من 

ا یسمح بتراكم األحداث وبتوقف الزمن االعتیادي األمام في شكل ذكریات ثم تطلعات، مّم

لیحل محلھ الزمن الخیالي الذي ال یخضع للترتیب المنطقي، فإذا كان الزمن یتقدم على 

مما یعني الخضوع تحت الورق فھذا ال یعني بالضرورة تقدمھ على مستوى اإلدراك، 

على حّد قول غونطاردعدم التمییز بین األزمنة الثالثة،رحمة تبعثر زمني إلى حّد

(Gontard, ُترى ھل ترجمة ذلك الزمن تستدعي مترجما من نوع خاص؟ .(68: 1975

وما ھو موقف محمد قوبعة من ذلك؟
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وع خاص ألّنھ سینقلھا بعقلھا من المسلم بھ أّن ترجمة الروایة تستوجب مترجما من ن

وعاطفتھا وخیالھا ومن ثمة علیھ أن َیفھم قبل أن ُیفھم بمعنى أن یترجم لنفسھ قبل أن یترجم 

:" المترجم الجید  بقولھ) 15. ص: 1992(لغیره، ویعّرف بروتشاسكھ حسب محمد دیداوي 

فوارق بین البنیتین علیھ أن یفھم الكلمة األصلیة موضوعا وأسلوبا، وعلیھ أن یتغلب على ال

." اللغویتین، وأن یعید، في ترجمتھ، تركیب البنیات األسلوبیة للعمل األصلي

Arrive le barbu, flanqué de deux»في الروایة لنالحظ معا الجملة اآلتیة الواردة

inconnus. » ،بفعل على خالف المالحظ على ھذه الجملة في اللغة الفرنسیة أّنھا ابتدأت

le)محاكاةأّنھا كما ھي رّبما ینقد على أساسالمترجم صل المعھود، فإذا ترجمھااأل

calque)ومن ھذا المنطلق على المترجم أن یأخذ بعین االعتبار األسلوب الفرنسي بالعربي ،

أسلوب اللغة المنقول إلیھا دون االكتراث بأسلوب اللغة المنقول منھا ألّنھ مطالب بإعطاء 

ارئ اللغة الھدف ال اللغة المتن، وعند تفقدنا للترجمة العربیة وجدنا أّن ترجمة تروق ق

المترجم بدأ بفعل وھو من خصوصیات اللغة العربیة فجاءت ترجمتھ صائبة نوردھا كما 

" یلي ومن خالل التمّعن في ."وووصل ذو الّلحیة یصحبھ رجالن ال تعرفھما الجماعة: 

حیث جاءت ، « .Yen a un qui s’est suicidé »:بعض الترجمات وجدنا الجملة التالیة

"ترجمتھا كما یلي المالحظ على الترجمة أّنھا حرفیة مّما ." في الزنزانة واحد قد انتحر: 

تستدعي نفور القارئ العربیة فیعتبرھا ترجمة أولیة، ولّما كانت سمات المترجم األدبي الّحس 

في قالب ال یحّس القارئ بأّنھا ترجمة أصال، المرھف والذوق الممّیز، علیھ إذن أن یصوغھا 

للغة المتن التقّید المفرط بأسلوب اإلىركاكة ھذه الترجمة یعود : ما یمكننا أن نقول ھو اآلتي

."وقد انتحر أحدھم في الزنزانة: "وعلیھ یمكن اقتراح ترجمة الجملة على ھذا المنوال
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pendant» :لنالحظ معا الجملة التالیة-  que  ses  deux  acolytes  vont  chacun  de  son

coté, un barbu rencontré dans un bar reconduit les quatre nouveaux venus dans

leurs chambres.. »" إلىفي حانة، األربعةرافق رجل ذو لحیة التقى بھ الوافدون الجدد

ن الجملة، فال ندري لماذا، المالحظ أّن المترجم حاول أن یتفادى الشطر األّول م.."الغرف 

وبالتالي كیف نصف المترجم الذي یتھّرب من أسالیب تواجھھ؟ أو أمین أم متجاوز في 

، ال یمكنني أن أصدر حكما تلقائیا بل أترك لكل واحد حكمھ، فأرى أن من واجب الترجمة

فرضھا اللغة المترجم الذي باشر نصا أّال یبقى مكتوف األیدي أمام العبارات والتراكیب التي ت

المترجم منھا، فاللغة العربیة زاخرة بالعبارات والتراكیب التي تكسب النص رونقا أدبیا، كما 

" ترجمة أزمنة األفعال"أّنھا قادرة على استیعاب أسالیب اللغة الفرنسیة في ھذا اإلطار أي 

نین من بینما كان یصحبھ اث"وعلیھ یمكن أن أقترح الترجمة الموالیة للجملة المحذوفة 

ومن خالل مالحظاتنا للعملیة الترجمیة وجدنا أّن المترجم یضیف في األحیان ....". رجالھ

من الّروایة)  9.ص(عبارات ، فما یھّمنا ھو العبارات الفعلیة كما ورد في ترجمة الجملة

 « Chacun relève la tète. »  تفعت رؤوس الحاضرین فار:"كما یليحیث نقل الجملة

ففیما أرى كان علیھ أن یحافظ على نسق الجملة دون المساس بالنص ." األمرتستطلع 

.األصلي فلو ترجمنا العملیة العكسیة لما وجدنا ذلك

قد یلجأ المترجم إلى بعض التقنیات لكن نحن ال ندري إذا ما كان توظیفھ لتلك التقنیات 

ھل درس : بشأنھ العدید من األسئلةعفویا أم عن قصد السیما المترجم األدبي ومن ثّمة تطرح

تلك التقنیات قبل أن یباشر الترجمة؟ أم أّنھ یوظفھا وفقا لما یملیھ علیھ اإلحساس والذوق 

» ) :43.ص(فمثال ترجم قوبعة الجملة  Ameziane sait pas mal de chose. فیھا أحدث«
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في بالمثبت فكانت ترجمتھ حیث ترجم المنعند نقلھا إلى العربیة(une modulation)تعدیال 

."كان مزیان یعرف الكثیر: "كما یلي

یفھم قبل أنومن موقف آخر لم یراعي المترجم التسلسل الزمني لألحداث، فعلیھ من ثّمة أن 

Quand» :عدیدة حتى یتسنى لھ تحدید الطریقة المناسبة فمثالُیفھم وذلك بقراءة النص مرات 

il  se  lança  à  sa  poursuite,  il  l’avait  déjà  entendue  ouvrir  la  porte  du  salon.  »

فالجملة ." فانطلق وراءھا ولكّنھ سمعھا تفتح باب قاعة االستقبال: "فترجمتھ جاءت كما یلي

الثانیة حسب التسلسل المنطقي لزمن الفعل تكون األولى بینما األولى تكون الثانیة، وعلیھ 

.ب أمر ضروريفالتفّطن للتقنیات التي ُیحدثھا الكات

وردت الجملة لفت انتباھنا أیضا أّن قوبعة لجأ في بعض األحیان إلى األسلوب الركیك فمثال 

» :التالیة Il n’osera plus te faire arrêter. »ولن یجرؤ على : "جعلھا في العربیة كما یلي

على "ة حیث كان بإمكانھ أن یجعل الجملة خفیفة عن طریق حذف عبار." العمل على إیقافك

وھذا من واجب المترجم األدبي فعلیھ أن یكون مرھف الحّس والذوق بحیث یصوغ " العمل

جملھ وھي في قالب یحدث رونقا أدبیا  یجعل القارئ ینغمس في حالوة األسلوب، ولّما كان 

.الفعل روح الجملة كان لزاما أن نولیھ عنایة بالغة

التطویع دائماللمعلوم فھل معنى ذلك أن نجعل تقنیة إذا سّلمنا بأّن اللغة العربیة تحّبذ المبني

صیغة المبني للمجھول، الجواب ھو كّال فإمكاننا أن نحافظ علیھا عندما یكون تحرص 

» )232.ص(األسلوب مسترسال ال اعوجاج فیھ كما في الجملة  El la chair d’agneau

avait été coupée en rectangles réduits. »مترجم على صیغة المبني فقد حافظ ال
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فكما نالحظ استقر المعنى ." وكان لحم الخروف قد قّطع شرائح صغیرة: " للمجھول كما یلي

.على حالھ

من جھة أخرى وجدنا أّن المترجم لم یتفّطن لبعض األسالیب في اللغة األصل كما ھو الحال 

») 239.ص(في الجملة اآلتیة  Vous reviendrez me voir, ça m’étonnerait qu’on

vous garde. »ستعودون إلي، أستغرب أن تبقوا في : "حیث رّد  قوبعة ھذه الجملة باالتي

فالمالحظ على ھذه الجملة ھو المستقبل البسیط الذي یلیھ المضارع الشرطي، ." الحضیرة

م لو عدت:" فإذا دّققنا جّیدا لوجدنا أسلوب الشرط الضمني وعلیھ یمكن أن نترجمھا باالتي

."سیدھشني ذلك

التوصیات-1.4

إّن الترجمة، قبل أي اعتبار، ھي عملي تفكیر وتدریب على التعقل والقیاس، ولذلك 

:فعلى المترجم وھو یترجم أزمنة األفعال ما یلي

وف والمالبسات التي أن یقرأ النص جّیدا حتى یتسنى لھ ضبط اإلطار الزمني للنص؛ الظر-

ومن ثمة أخذ فكرة عن على كاتب الّنصفبواسطة التعّرتى ذلك إّال ، ولن یتأكتب فیھا

.األسلوب الذي یكتب بھ ألّن ھذا سیساعده فیما بعد

فھا الكتاب في مؤلفاتھم، كإحداث زعزعة في أن یحذر المترجم من التقنیات التي  یوّظ-

الزمن  وفقا للصیغة المحور الزمني، مّما یجعل المترجم یجھل دقائق الزمن الحقیقیة فیترجم 

المرفولوجیة  ال السیاق الذي یرد فیھ، فالقارئ قد یتفطن لذلك عندما ال تقبل األحداث 

التسلسل العقلي، ومثالنا على ذلك كاتب مدّونتنا ففي كثیر من األحیان یخالف القواعد 
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یر النحویة، كاستعمال ظروف الزمان في غیر محّلھا، وذلك ما یكسب الفعل شحنة زمنیة غ

.التي وضعت لھ في األصل

(antériorité)اآلخرعلى المترجم أن یحذر من التسلسل الزمني لألفعال فقد یتقدم زمن عن -

.(postériorité)وقد یتأّخر (simultanéité)یتوازى معھوقد

عندما تسلسل مجموعة من األحداث في اللغة المتن، علیھ أن ال یحافظ على نفس الوتیرة -

ن وإ. ل الفعل باسم الفاعل أو اسم المفعول وغیرهفعلى سبیل المثال یستبدالھدف، في اللغة

" الفاء"أراد أن یحافظ على  ذلك علیھ أن یحرص على تماسكھا وربطھا كالّلجوء إلى 

.االستئنافیة مثال

ألّن ،(discours direct et indirect)أن یراعي وھو یترجم األسلوب المباشر وغیر المباشر-

.لكاتب قد یحدث فیھما خلخلة زمنیة وبالتالي من الصعب تحدید دقائق زمن الفعلا

أن یترك الترجمة الحّرة كحل أخیر فإمكانھ أن یترجم زمن الفعل وفقا للترجمة الحرفیة -

التي قد تستوفي غرضھا عندما تكون المعادلة ممكنة على مستوى اللفظ أو الشكل، فإن تعّذر 

ن یلجأ إلى تقنیة اإلبدال التي تقتضي مترجما مرھفا بحیث یجعل القارئ علیھ ذلك، كان لھ أ

التطویع الذي یضفي إلىما ذكر أن یلجأ إلىإضافةبإمكانھ . ال یحس بأّنھا ترجمة أصال

طابعا على األسلوب بحیث یصوغھ في القالب الذي یروق القارئ وأّما الترجمة الحّرة كما 

اللفظ، مّما یجعل إقامة ون الترجمة متعذرة على مستوى ذكرنا فھي تفرض فرضا عندما تك

التعادل على مستوى الجوھر أي الفكرة، فعندما تتعذر ترجمة زمن ما قد یلجأ المترجم إلى 

.الصیغ الفعلیة التي یراھا تفي بالفكرة على الرغم من تضحیتھ بالنظام
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ات المتوفرة یضاف إلیھا على المترجم عند نقلھ ألزمنة األفعال أن یستحضر كل التقنی-

إبداعھ الفردي، فال نقصد بذلك اختراع أنظمة زمنیة غیر موجودة في اللغة الھدف،       

. وإّنما صیاغتھا في القالب الذي یمتص زمن اللغة المتن

على المترجم أن یحذر من ظروف الزمان التي قد تفصح في كثیر من األحیان عن النقاط -

.د تجعل الزمن ینحرف عن طریقھالزمنیة إّال أّنھا ق

عند تراكم أزمنة األفعال على المترجم أن یرتبھا في ذھنھ، ثّم یصوغھا في قالب اللغة -

.الھدف فال یوجد ما یمنعھ من تقدیم أو تأخیر

ة  اللصیقة بالفعل مھّمة جّدا السیما في اللغة العربیة فھذا ال یعني األدوات والصیغ المرّكب-

لھ الحّریة المطلقة في التالعب بھا فحذف أو وضع أداة أو حرف في غیر محّلھ أّن المترجم 

.یغّیر الزمن تلقائیا

خــــاتمة

على الرغم " محّمد قوبعة"انطالقا من مناقشة أھّم الترجمات الواردة یمكن القول أّن 

قل أزمنة أفعال من عدم إصابتھ في ترجمة بعض األزمنة إّال أّنھ  وفق إلى حّد كبیر في ن

.إلى العربیة" نجمة"روایة 
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الخـــاتمة

إّن الحدیث عن تاریخ الترجمة عند شعب معین ھو الحدیث عن تاریخ األدب ذوقھ 

ھا عملیة استبدال مفردات من النص ، وقد عّرف بعض العلماء الترجمة على أّنوأفكاره

ترجم فھو كاتب عملھ صیاغة األفكار في أّما الم. األصلي بأخرى معادلة ولكن بلغة أخرى

ذات داللة مّوجھة إلى قارئ أو متلقي والفرق بینھ وبین الكاتب األصلي ھو أّن كلمات 

األفكار التي یصوغھا لیست أفكاره بل أفكار سواه، وبالتالي فھو یسعى إلى نقل األفكار 

. واألقوال من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح النص المنقول

ونحن نعلم أّن أي " أزمنة األفعال"في إطار الترجمة ومن بین القضایا التي یجدر دراستھا

ة أردنا أن یكون ، ومن ثّممنص ال یخلو منھا وبالتالي  شكلت ھذه األزمنة عقبة أمام المترج

ترجمة أزمنة األفعال ودالالتھا من الفرنسیة إلى " ھذا الموضوع  عنوانا لمذكرتنا وتحدیدا 

تتمثل . لكاتب یاسین" نجمة"و قد جعلنا كمدونة  نطّبق علیھا المادة النظریة روایة " ربیة الع

إشكالیة ھذه الدراسة على وجھ الخصوص في كیفیة فھم المترجم لداللة أزمنة األفعال وھي 

داخل النص األصلي ثم البحث عن أنجع المناھج والطرائق لنقلھا من اللغة العربیة إلى 

.سیما أّن ھذین اللغتین تختلفان في المنشأ وبالتالي فنظام الفعل یختلفالفرنسیة ال

إلى إلى جانب ذلك طرحت العدید من األسئلة سنحاول اإلجابة عنھا قدر اإلمكان استنادا 

أّما فیما یخص اإلشكال الرئیسي عن نقل ھذه األزمنة یكمن في .الجانب النظري والتطبیقي

فمثال األفعال ؛للغة الفرنسیة عن نظام الفعل داخل اللغة العربیةاختالف نظام الفعل داخل ا

المتعدیة في اللغة األصل قد تترجم بأفعال الزمة في اللغة الھدف وكذا في داللة األفعال عن 

مة فالفعل في الزمن فما ھو مضارع في الفرنسیة قد یترجم بالماضي في العربیة،  ومن ّث
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عن داللتھ بل ننظر إلیھ داخل سیاقھ بمعنى كل ما یحیط بھ صیغتھ الصرفیة ال یفصح دائما 

أو عدم قدرتھا على استیعاب نظام أّما في ما یخص قدرة اللغة العربیة. من مالبسات المقام

الفعل الفرنسي فھو من األسئلة التي ال تقدم وال تؤخر ألّن الجواب سیكون حتما باإلیجاب، 

ا من التعبیر عن جمیع صیغ األفعال ودالالتھا في اللغة فللغة العربیة تراكیب وأسالیب تمكنھ

الفرنسیة على الرغم  من أّن ھذه األخیرة تتمیز بكثرة أزمنتھا واللغة العربیة ال تملك إال 

فقد توصلنا من خالل الدراسة ترجمتھاإمكانیةالماضي والمضارع واألمر، أّما فیما یخص 

وللمترجم االختیار بین أرقى األسالیب التي تالؤم المقام النظریة والتطبیقیة إلى أنھا ممكنة بل 

ج ترجمة الروایة إلى أسلوب أدبي یكسب النص رونقا حتى یجعل القارئ وھو فمثال تحتا

یتتبع مسار سرد األحداث ال یحس بأّنھا ترجمة بل ھي النص األصلي، وبالتالي تتاح لنا 

رجمة أزمنة اللغة الفرنسیة فأزمنة أفعال الفرصة لكي نرد على من یصف لغتنا بالعقم أمام ت

العربیة التي تعد على األصابع ال یعني بالضرورة أّنھا تقف عاجزة أمام لغة تتمیز بكثرة 

أزمنتھا والواقع یثبت ذلك فالجانب التطبیقي یبرھن على ذلك وإن لم یكن األمر كذلك فكیف 

لعربیة أو باألحرى من اللغات استطاع المترجمون خوض غمار الترجمة من الفرنسیة إلى ا

ومن خالل الجانب النظري والتطبیقي توصلنا إلى أّن أھم المناھج التي یمكن أن . األخرى

تنیر لنا الطریق عند ترجمة أزمنة األفعال ھي أوال وقبل كل شئ  اإللمام بالتقنیات  التي 

الخ ألّنھا تمكن المترجم ...یوظفھا الكتاب في مؤلفاتھم األدبیة كاالستذكار والحذف والخالصة

من فھم النص وتتبع دقائق داللة األفعال عن الزمن المحدد، ألّن المترجم الذي ال یفھم ال 

وضعھا فیني وداربلني مصباحا منیرا فالمترجم یجد یمكنھ أن ُیفھم، وتعتبر التقنیات التي 

محمد قوبعة لكنھا ضالتھ فیھا وأھم ما یساعد المترجم ھو الترجمة الحرفیة وقد لجأ إلیھا
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لیست دائما المفتاح، ففي بعض الحاالت جعلت ترجمتھ ال تروق القارئ لما فیھا من بعض 

التقید باألسلوب الفرنسي كما تفطن المترجم فلجأ إلى اإلبدال لكن نحن ال ندري إذا ما وظف 

المترجم ذلك قصد أم جاءت ترجمتھ خاضعة إلحساس الوجدان وبالتالي تجاري األسلوب

العربي فقد استعمل اإلبدال بكثرة ویتمثل ذلك في االستعاضة عن الجمل الفعلیة بجمل اسمیة 

و ما لوحظ ھو أّن اللجوء إلى ھذه التقنیة جعلھ یحدث ثقال وقد جاءت ترجمتھ ترجمة سلیمة 

وّظف نالجملة العربیة لكن المعنى صحیح، إضافة إلى التقنیتین السابقتینوعا ما داخل 

بي كترجمة الجملة المنفیة  تقنیة التطویع  وعلى وجھ الخصوص التطویع التراكیالمترجم 

، وما لفت جاءت قلیلةوكذا ترجمة المبني للمجھول بالمبني للمعلوم  وقدة والعكستلمثببا

انتباھنا أكثر ھو لجوء المترجم فارا من قیود اللغة الفرنسیة إلى تقنیة التصرف ومن ثمة 

افظ على الجوھر أكثر مما تحافظ على التركیب ألّن المترجم داخل تكون ترجمتھ حرة تح

الروایة یركز على نقل األحداث ومن أجل أّال یحدث خلخلة داخل الروایة یلجأ إلى أسالیب 

كحذف األفعال أو إضافتھا والتقدیم والتأخیر وعندما ال یجد سبیال لإلفصاح عن زمن خاصة

على الزمن التي تكسب الفعل داللتھ الحقیقیة وعلیھ الفعل الحقیقي یضیف الظروف الدالة

توصلنا إضافة إلى ما تم ذكره أّن للظروف مكانة خاصة عندما یشرع المترجم في عملھ 

وذلك ما أشرنا إلیھ من قبل في إطار القرائن ومالبسات السیاق، والترجمة الحرة التي 

ك السیما عند ترجمة أزمنة یعتبرھا البعض تحد من مھارة البعض ال نعتبرھا نحن كذل

األفعال فالمھم أوال وقبل كل شئ ھو الفكرة والجوھر قبل التركیب وبذلك نكون قد أجبنا على 

، فالترجمة الخالقة تقضي أثناء ترجمة الكم من یطرح إشكالیة التضحیة بالشكل أم بالمعنى

لمترجم األدبي مرغم على الھائل ألزمنة اللغة الفرنسیة اللجوء إلى أسالیب غیر مباشرة ألّن ا
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ذلك كترجمة األزمنة المتفرعة مثال التي ال نجد لھا سوى المزج بین صیغ مركبة واسمیة 

داخل اللغة العربیة، والمالحظ على ترجمة قوبعة أّنھا أدت غرضھا الداللي في نقل تلك 

صول على األزمنة أما فیما یخص الجانب التركیبي فقد ُوفق فیھ إلى حد ما ویبقى أمر الح

.ترجمة نھائیة نسبیا السیما داخل الكتابات األدبیة

كیفیة ترجمة أزمنة األفعال من الفرنسیة إلى عندلقد حاولت ببحثي المتواضع ھذا أن أقف

وباالستناد إلى األسالیب " نجمة"متتبعا في ذلك دقائق العملیة الترجمیة في روایة العربیة

املون في حقل الترجمة وقد جعلناھا كأداة نحقق بھا والمناھج التي ضبھا الدارسون والع

نھتدي بھا إلى الّرد عن اإلشكالیة المطروحة، وبالتالي على نتائجإلىدراستنا بغیة الوصول 

المترجم أن یتوخى الّدقة عند نقلھا وأن ال یستھین بھا وھو یصب اھتمامھ على نقل المعنى 

التي نحكم بھا على مدى نجاح المترجم عند أدائھ فالفعل ھو روح اللغة وھو من بین المعاییر

للعملیة الترجمیة، إذ یبقى تقدیم عرض واف ودقیق عن ھذا الموضوع أمرا لیس بالیسیر 

، فعلى المترجم أن یرسم لنفسھ منھجیة بسبب اتساع األقطار بین اللغة المتن واللغة الھدف

تتقید كثیرا بذاتیتھ طالما أّنھ یترجم عمل خاصة ال تبعد كل البعد عّما قدم في ھذا الحقل، وال 

سواه في زمان ومكان مختلفین ولكي یتجنب أن یقول ما ال یود غیره أن یفصحوا بھ، لكن 

رغم ذلك تبقى كل المحاوالت خطوة نتحدى بھا كل اإلشكالیات التي تواجھ الترجمة من 

الترجمةفتح المجال أمام تعلیمیةاللغات األجنبیة نحو اللغة العربیة وت
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دراسة : تـــــرجمة أزمنة األفعـــــــال ودالالتـــــھا من الفرنسیة إلى العربیة

لـكاتب یاسین نموذجا" نجمة"روایة تحلیلیة تقابلیة  

صـــــــــــالتلخی

العربیة یھدف ھذا البحث إلى دراسة ترجمة أزمنة األفعال ودالالتھا من الفرنسیة إلى

ویطرح ھذا الموضوع العدید من التساؤالت لعّل أھمھا كیفیة تحدید داللة الفعل على الزمن، 

ثم التساؤل عن أنجع الطرائق التي تكفل  االنتقال من نظام یختلف عن اآلخر تركیبا وأسلوبا، 

أفعال وأخیرا التساؤل إذا ما كانت اللغة العربیة قادرة على استیعاب تراكیب وصیغ أزمنة 

وقد افترضنا كحل لإلشكالیات المطروحة أن یلم المترجم الماما جیدا بنظام . اللغة الفرنسیة

اللغتین نظریا وتطبیقیا حتى یتسنى لھ إدراك أوجھ الشبھھ واالختالف، ثم أن یكون إضافة 

ھ إلى ما ذكر على علم بالمناھج والتقنیات التي یوّظفھا الكّتاب في مؤلفاتھم، وكذا ما وضع

وللتأكد من صدق  ما طرح،  ارتأینا أن نجعل بحثنا . المنظرون والعاملون في حقل الترجمة

منطلق تحلیل ووصف  ھذا یضم أربعة فصول؛ فالفصل األّول درسنا فیھ  أزمنة األفعال من 

مستوى الصرفي والنحوي في كل لغة على حده لمعرفة ما لكل نظام من خصائص ال

ولّما كان بحثنا . ول إلى نتائج تتطابق مع واقع اللغة المدروسةوممیزات وھو سبیل الوص

یتناول تلك األزمنة من الفرنسیة إلى العربیة  ارتأینا أن نبدأ  بدراسة زمن الفعل في اللغة 

الفرنسیة، وفیھ تعرضنا للمظھر الفعلي بممیزاتھ اللغویة والداللیة متعرضین ألھم التصنیفات 

د ذلك تعّرضنا للصیغ الفعلیة التي تنقسم إلى شخصیة وغیر شخصیة التي وضعھا الّنحاة، وبع
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وھي الصیغة اإلخباریة والشرطیة وصیغة نصب الفعل أو االسم ثم صیغة األمر والنھي 

وصیغة المفعولیة وصیغة المصدر، وبالموازاة مع ذلك درسنا األزمنة التي تندرج تحتھا  مع 

أضفینا علیھا صبغة ترجمیة متى سمح ذلك لكي تلقى دالالتھا وإعطاء األمثلة المناسبة التي

وفي نفس الفصل عرضنا بشئ من الوصف أزمنة الفعل في اللغة العربیة .  شیئا من الوضوح

مع دالالتھا المختلفة، حیث تعرضنا للفعل الماضي ودالالتھ المختلفة والحال نفسھ بالنسبة 

عززناھا   باألسماء الجاریة مجرى الفعل المضارع وفعل األمر، حیث لم نكتف بذلك بل 

األفعال كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وصیغ المبالغة والصفة المشّبھة وأسماء 

وقد تمحور الفصل الثاني حول بعض التقنیات التي یوظفھا الكتاب . التفضیل واسم فعل األمر

یتم نقلھ فالنص ھو قبل كل شئ بحاجة إلى فحص دقیق قبل أن في نصوصھم األدبیة

، ثم الطرائق التي وخصوصا األعمال األدبیة التي تنبع من ذاتیة مؤلفھا كالشعر والروایة

تستعمل أثناء عملیة الترجمة، حیث بدأنا فیھ بمفھوم الترجمة ثم الترجمة األدبیة لنتقدم شیئا 

نظریة، وبعد فشیئا نحو ترجمة الروایة ألّن بحثنا یتناول روایة كمدّونة نطّبق علیھا المادة ال

ذلك تناولنا النص السردي ومفھوم الزمن في القصة، لننتقل بعدھا ألقسام الزمن السردي وما 

یھم أكثر ھو التقنیات التي یوظفھا الكتاب في نصوصھم، فالمترجم قبل أن یتعامل مع ترجمة 

بھذه علیھ أن یعالج نصا فإن لم یستطع أن یفھم فكیف لھ أن ُیفھم غیره، وعلیھ فاإللمام 

التقنیات السیما عند تعاملھ مع الزمن تمھد لھ الطریق أمام بلوغ ترجمة صحیحة على 

المستویین التركیبي والداللي، ولعل أھمھا تقنیات المفارقة السردیة حیث تضم االستذكار 

واالستشراف وبعدھا تأتي تقنیات الحركة السردیة ویندرج تحتھا تسریع السرد والخالصة 

وعند االنتھاء من ذلك انتقلنا إلى بعض مناھج الترجمة . السرد ثم االرتدادوالحذف وتعطیل
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وأسالیبھا بدءا بمناھج الترجمة عند نیومارك والتي تندرج تحتھا الترجمة كلمة بكلمة 

والترجمة والترجمة الحرفیة ثم الترجمة الوفیة والترجمة المعنویة والترجمة االقتباسیة

حیة والترجمة التخاطبیة والترجمة الخدماتیة ثم الترجمة النثریة الحّرة فالترجمة االصطال

التبسیطیة والترجمة المعلوماتیة والترجمة المعرفیة والترجمة األكادیمیة وبعد ذلك انتقلنا إلى 

ھذا وقد تطّرقنا إلى أسالیب الترجمة وعلى وجھ الخصوص عند فیني . تقییم تقسیم نیومارك

االقتراض والمحاكاة والترجمة الحرفیة : وضعا األسالیب التالیةوداربلني حیث نجد أّنھما 

لنلقي بعدھا نظرة على الحرفیة عند ویلس ونیومارك لنواصل مع تقنیة اإلبدال الذي ینقسم 

بدوره إلى اإلبدال اإلجباري واإلبدال االختیاري ثم تلیھ تقنیة التعدیل الذي یضم التعدیل 

تناولنا ھذه التقنیة أیضا عند نیومارك وویلس ثم تأتي تقنیة المعجمي والتعدیل التراكیبي وقد

التكافؤ فھو عند نیدا ینقسم إلى التكافؤ الشكلي والتكافؤ الدینامیكي وأخیرا تأتي تقنیة 

وللتحقق من صدق الفرضیات المطروحة وكذا من أجل توظیف مادتنا النظریة .التصرف

رین في ذلك روایة نجمة لكاتب یاسین نموذجا  أردنا أن یكون الفصل الثالث تطبیقیا مختا

وترجمتھا إلى العربیة من قبل محمد قوبعة ألّن ھذه الروایة على وجھ الخوص تتناول 

وقد ارتأینا أن نعرض فیھ بعض التقنیات والطرائق المستعملة عند ترجمة كل .إشكالیة الزمن

بأزمنة األفعال تدریجیا كما وردت وقد بدأنا ى ترجمة الروایة زمن على حده ثّم نطبق ذلك عل

وقد كانت غایتنا في ذلك كّلھ فحص كیفیة  تالءم المترجم مع ترجمة تلك في القسم النظري،

األزمنة ومن ثمة یتسنى لنا  الحكم على مدى توفیقھ أم ال، معتمدین في ذلك كلھ على المنھج 

ناھج والطرائق التي استعملھا النقدي الذي كان لنا عونا في تقییم الترجمة ورصد أھم الم

كما أردنا أن نخّصص الفصل األخیر . المترجم حینئذ، ثم اقتراح البدائل متى أمكن ذلك
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للنقاشات والتوصیات معتمدین في ذلك على معاییر تتناسب وموضوع البحث وفیھ نبرز 

ي إلیھا قدراتنا على تحلیل ومناقشة مثل ھذا الموضوع  ثم بلورة ذلك في شكل توصیات نھتد

وقد انتھى بنا األمر إلى التسلیم بأّنھ على المترجم أن یلم بأزمنة .  كلما استدعت الضرورة

األفعال ودالالتھا في كل لغة على حده، وأن یحذر من زمن الفعل النحوي الذي یوجھ الداللة 

طبیق  حسب ما تملیھ القرائن ومقتضیات السیاق، وال یتأتى ذلك إّال عن طریق الممارسة والت

ومن ثمة یتمكن من إحداث التقابل عند الترجمة من اللغة الفرنسیة إلى العربیة وأن یتفطن 

للتقنیات الموظفة من طرف الكاتب مستعمال في الوقت ذاتھ أھم وأنجع التقنیات التي تمكنھ 

من صیاغة ترجمتھ في قالب سلیم یروق القارئ العربي، ولعل أبرزھا الحرفیة التي ال تلقى 

ھا دائما  واإلبدال الذي یتطلب طول نفس عند انتقاء الصیغ والتراكیب لكي ال یحس حظ

القارئ بأّنھا ترجمة أصال  والتطویع الذي یخدم  الجانب األسلوبي من خالل إحداث التالؤم 

وتضیق الثغرات التي قد تنجر عن الترجمة األولیة،  دون أن ننسى ما لتقنیات أخرى من 

كالتصرف الذي یفتح الباب أمام إبداع المترجم ألّنھ أمام الروایة دور في ھذا المجال

باعتبارھا عمال أدبیا وعموما   تفید ھذه التقنیات المترجم األدبي وكذا األدیب المترجم، ثم أّن 

ھناك من األسئلة ما ال یقدم وال یؤخر كإمكانیة الترجمة أو عدمھا ألّن ما یھمنا في بحثنا ھذا 

االنتقال من نظام اللغة الفرنسیة إلى نظام اللغة العربیة ثم الخروج بنتائج ھو ترقب دقائق

.تخدم ھذا الحقل المعرفي
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La  Traduction des Temps Verbaux et leurs Valeurs du Français

vers l’Arabe : Edude d’analyse contrastive, le Roman Nedjma  de

Kateb Yacine comme Model

Résumé

       La présente recherche  vise à étudier la traduction des temps verbaux et

leurs valeurs du français vers l’arabe. Ce sujet soulève plusieurs questions qui

nécessitent un travail sérieux et bien raffiné, parmi elles : Comment peut-on

déterminer les valeurs des temps verbaux ? A partir de la morphologie verbale ?

Ou bien  du contexte ? Où réside la principale difficulté quand nous essayons de

les transmettre de la langue source vers la cible ? Est-ce que la langue arabe peut

absorber les structures verbales de la langue française ? Quelles sont enfin les

techniques et méthodes qui facilitent la transmission afin d’obtenir une bonne

traduction ?

       Nous supposons, en guise de réponse aux questions soulevées , que le

traducteur doit être conscient, à la fois  en théorie et en  pratique, des deux

systèmes afin qu’il puisse déduire  les différences et les similitudes, sur la base

d’une approche  analytique et contrastive. Il est notoire qu’il  doit

principalement     savoir les méthodes et techniques adoptées par les théoriciens

et praticiens  dans le domaine de la traduction. Et pour crédibiliser les

hypothèses projetées, nous avons voulu que notre étude porte sur quatre
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chapitres ; le premier chapitre étudie séparément les temps verbaux dans chaque

langue dans le but de distinguer leurs  caractéristiques,  en commençant avec la

définition du verbe et du temps dans la langue française, puis nous avons traité

l’aspect verbal accompagné des classifications développées par les

grammairiens. Ensuite, nous avons élaboré les modes verbaux : le mode

indicatif qui comporte le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé, le passé

composé, le plus-que-parfait, le futur antérieur, le passé antérieur. Le subjonctif

qui contient le présent, le passé, l’imparfait et le plus-que-parfait. Le

conditionnel y compris  le présent, le passé (1ère forme) et le passé(2ème forme).

L’impératif qui enveloppe le présent et le passé. L’infinitif qui contient le

présent, le passé et le futur. Le participe passé et le participe présent, ainsi que

d’autres temps,  dans le même cadre nous avons donné des exemples avec leurs

traductions en arabe pour éclaircir  le sens demandé. La deuxième partie du

chapitre était consacrée pour les temps verbaux de la langue arabe, en

commençant avec la division du temps selon le point de vue de quelques

grammairiens arabes, et puis nous avons abordé  les valeurs des trois temps en

arabe qui sont : le passé, le présent et l’impératif, par la suite nous avons mis en

évidence les mots verbaux comme le participe présent, le participe passé,

l’infinitif et l’adjectif verbal en justifiant le cas avec des exemples.

       Le deuxième chapitre projette la traduction en générale, puis la

traduction littéraire y comprise la traduction des œuvres romanesques, nous

avons également exposé les techniques employées par les écrivains comme
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l’anachronie narrative, l’analèpse,  la prolepse, le sommaire, l’ellipse, la

digression et le retour en arrière  car le traducteur doit comprendre le texte avant

de le traduire. En outre, nous avons abordé les techniques adoptées par les

théoriciens comme Newmark qui sont la traduction mot à mot, littérale, libre,

fidèle, sémantique, par adaptation, idiomatique, communicative, prose,

informative, à service,  cognitive et la traduction  académique. Après nous avons

exposé les sept procédés de traduction développés par Vinay et Darbelnet :

L’emprunt, le calque, la traduction littérale, la transposition, la modulation,

l’équivalence et l’adaptation.

Pour appliquer notre étude théorique, nous avons voulu que le troisième

chapitre soit pratique, en choisissant comme corpus le roman intitulé

« Nedjma » de son écrivain Kateb Yacine traduit en arabe par Mohamed

Kaoubaà. Le motif de ce choix est expliqué par la question du temps que traite le

roman. Nous avons exposé dans ce chapitre quelques méthodes théoriques qui

servent à la traduction des temps, puis nous choisissons des exemples pris du

roman pour mieux cerner la transmission de la langue source vers la cible, et par

la suite nous avons essayé de juger la réussite ou non de la traduction en

s’appuyant sur une approche critique qui nous a aidé  de déduire les procédés

employés par le traducteur. Nous avons également proposé d’autres traductions

quand si possible.

Le dernier chapitre est basé sur les discussions et les recommandations en

s’appuyant sur des critères en fonction du thème de la recherche, à travers lequel
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nous projetons nos capacités d’analyser et discuter. L’on a reconnu enfin que le

traducteur doit assimiler et maîtriser convenablement les temps verbaux ainsi

que leurs valeurs dans les deux langues, et cela ne peut être possible que par la

pratique de la traduction qui doit rendre compte de la stylistique déployée par

l’écrivain, en utilisant à la fois les techniques appropriées qui lui permettent

d’avancer une bonne traduction au niveau de la structure et la sémantique, parmi

elles on peut signalé la traduction littérale qui n’est pas toujours effective, la

transposition qui nécessite un esprit sélectif des bonnes structures pour que la

lecteur arabe ne rende pas compte de la traduction, la modulation , la traduction

libre étant une porte ouverte à la création du traducteur. En traduisant un roman,

ces techniques, d’une manière générale, aident le traducteur littéraire ainsi que

l’écrivain traducteur.

Il est enfin notoire qu’il existe des questions qui ne méritent pas une

réponse telles que la traduisibilité et l’intraduisibilité des temps verbaux qui

nous semble « une sorte de tarte à la crème » car vétuste et écule, alors

l’essence de notre étude est de suivre le processus du transfert d’un système qui

diffère à l’autre, dans le but de mener des résultats qui servent ce domaine de

connaissance.
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The Translation of Verb Tenses and their References from French

into Arabic: a Contrastive Analysis Study, the Novel Nedjma of

Kateb Yacine as a Model

SUMMARY

This research work strives at studying the translation of verb tenses together

with their references from French into Arabic. This subject raises many

questions that require a serious investigation. The most important ones are: How

can we determine the verbal references from the verb mood? Or from the

attribute verbal phrases and the context? Then where does lie the main difficulty

when we try to transmit them from the source language to the target one? Is

Arabic able to absorb the structures and modals of French? And finally what are

the most effective approaches and methods that may facilitate the transmission

in order to achieve a good translation in both syntax and semantics?

       We suppose, as a solution to this issue, that the translator has to be aware of

the two language systems in both theory and practice so as he could assimilate

the similarities and differences relying on the contrastive analysis and error

analysis approaches that correspond to the two language systems .In this case,

the contrast is based on the verbal tenses and their references in French as well

as Arabic. It is worth mentioning that the translator mustn’t forget the

techniques and methods developed by the theorists and practioners in the field of



195

translation in order to solve the question of transition from one language to

another.

      In order to be sure of what has been suggested, we have decided to divide

our study in four chapters. The first one examines separately in each language

the verb tenses according to their morphology and grammar starting with tenses

in French then in Arabic in order to cover all the aspects that correspond with

the languages under scrutiny. We have tried to give appropriate examples of

each  verbal  tense  together  with  their  translation  to  clarify  the  case.   On  one

hand, we have exposed the definitions of the verb, tense and verbal aspects with

their semantic characteristics tackling at the same time the most important

classifications developed by grammarians and rhetoricians.  After that, we

studied the verbal moods which are divided into personal, impersonal and the

tenses underlying each one. The personal mood includes the indicative that

consists of eight tenses, the condition that contains three tenses, the subjunctive

that involves four tenses, the imperative with its two tenses, the participle mood

which consists of present and past and the infinitive in the present, past and

future. In addition, we have studied some other tenses like the nearest past, the

present progressive and the near future without forgetting the active and passive

voice. On the other hand, we have discussed tenses in Arabic starting with the

definition of the verb then the tense with its division according to Arab

grammarians. We have found that the present simple in Arabic refers to the past,
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the present and the future. After that, we discussed the present tense which

refers in itself to the past, the present and the future. Furthermore, we have

tackled the imperative and its references in the present as well as in the past.

Besides, we have investigated the verbal words like the present and past

participle, the superlative form, the verbal adjective and the infinitive; and we

have given enough examples that illustrate all these linguistic phenomena in

French.

        The second chapter highlights some methods and techniques which are

employed by writers in their literary works... The text should be thoroughly

understood before being translated since it stems from the personality of the

author while writing novels and poems, then the methods and procedures used

by translators should be put under scrutiny. This is the reason why we started by

providing a survey on translation discussing the literary translation as well as the

translation of the novel as a model. We also exposed the meaning of a narrative

text in which we have discussed the notion of tense and its divisions, then we

have taken some techniques used in the narrative texts like the anachronistic

narrative which consists of flash-back prolepsis, then the narrative movement

which  involves  the  summary  as  well  as  the  ellipsis  and  the  disruption  of

narration. We have also tackled the translation methods developed out by

Newmark which are: word for word translation, literal translation, faithful

translation, semantic translation, adapted translation, free translation, idiomatic
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translation, communicative translation, service translation, plain prose

translation, informative translation, cognitive translation and the academic

translation. Then we have evaluated the division which has been provided by

Newmark.

     Along  line  with  this,  we  have  taken  the  procedures  presented  by  Wills.  In

addition to all these, we have exposed the methods of translation provided by

Vinay and Darbelnet which are: borrowing, loan translation, literal translation in

which  we  tackled  that  of  Wills  and  Newmark,  transposition  which  consists  of

the  optional  and  obligatory  ones  then  that  of  Newmark,  the  modulation  of

Newmark and Wills that occurs at the level of lexis and syntax, the equivalence

with its two types: formal and dynamic and finally adaptation.

      The third chapter focuses on the translation of verb tenses in the novel which

we have selected and which is entitled Nedjma.  We have exposed the

techniques used by the writer while translating them from French into Arabic in

theory and practice supported with examples of each case. As a result, we have

found that all the verbal tenses in French have their equivalents in Arabic. One

would notice that the most used tense in the novel is the present  that has many

references, one of those is “narration in the past”. So, we could not keep it and

use it literally, we had to understand its references and to look for the

equivalence in Arabic since the literal translation doesn’t render the right

meaning. The past simple and the present perfect are also used by “Kateb
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Yacine”, their translation differs from one case to another, and the translator has

employed different ways such as literal translation and free translation.

Moreover, every tense has its own translation which has many possibilities in

Arabic. The latter possesses the attribute verbal phrases and particles that

determine both the event and the situations of the verbs. Therefore, the translator

should examine the reference of the verbal tenses from the morphology of the

verbs then from the sequence tenses without forgetting that different tenses

might be understood as a simultaneous action. It must be added that we have not

covered all the tenses because they are not all available in the novel; however,

we have given some examples in the theoretical part to clarify all the cases.

Furthermore, the translator “Kaoubaa” has used some translation procedures

such as literal translation, transposition, modulation and free translation that

have helped him to reach a good translation in many places; yet, he has failed in

some other cases. Eventually, we have discussed all the cases with their merits

and dismerits and provided some alternative translations that might be accepted

by Arab readers.

       We have devoted the last chapter for discussions and recommendations

which are based on the findings and insightful penetrations in the present study.

Throughout this chapter, we have done our best for analysing, discussing and

criticising all the linguistic phenomena under scrutiny.
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Finally, we have deduced that the translator has generally succeeded in

translating the verbal tenses of the novel in many cases, but he has failed in

some other cases. So, we should be aware of the translation of the tenses as well

as their references in French and Arabic. Besides, we have to pay attention to the

grammar of the verb; that is to say, the attribute verbal phrases, the sequence

tenses and the techniques employed by the writer that may hide the verb

references. All this needs great practice. We have to be  able to contrast the two

languages at this level, then to choose the best method that would enable us to

develop a good translation such as the literal translation which is considered as

the first step, but it may change the tense reference, the transposition when we

have the choice between two expressions such as translating verbs by nouns, the

modulation which allows us to change the discourse differently like translating

the passive voice in French by the active one keeping the same meaning, at last

the free translation when the translator wants to escape from the structures of the

source language in order to reach the meaning and the idea whatever the tools

used. All these procedures generally help the translator in dealing with the

verbal tenses, but the literary translator may use his own ways to make the

reader closer to his work and unaware of the translation.

     Concerning some questions like the translatability of tenses or not, they seem

to me that they are not important since one has to follow the transmission from

one different system to another.
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42تعریف الفعل                                        - 1.2

42تقسیم الزمن عند النحاة العرب                                                              - 2.1

43مدى موافقة الصیغ الفعلیة للتعبیر عن أقسام الزمن                                 - 3.1

44الفعل الماضي عن الزمن الماضي                                    التعبیر بصیغة - 4.1

45التعبیر بصیغة الفعل الماضي عن زمن الحال                                       - 1.4.1

45التعبیر بصیغة الفعل الماضي عن زمن االستقبال                                   - 2.4.1

48"                                                                فعل"لصیغ المركبة مع ا- 3.4.1

49التعبیر بصیغة الفعل المضارع عن زمن الحال                                        - 5.1

50التعبیر بصیغة الفعل المضارع عن الزمن الماضي                          - 1.5.1

52التعبیر بصیغة الفعل المضارع عن زمن االستقبال                                  - 2.5.1
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56التعبیر بصیغة فعل األمر عن الزمن                     - 6.1
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61الفاعل عن الزمن                                                   التعبیر بصیغ اسم - 2.7.1

62التعبیر بصیغ المبالغة عن الزمن                                                        - 3.7.1
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83أقسام الزمن السردي                                                                - 1.1.2.2
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87االستذكار                                                                              - 1.2.2.2

88االستشراف                                                                            - 2.2.2.2

89الحركة السردیة                                                                  تقنیات- 3.2.2

89تسریع السرد                                                                           - 1.3.2.2
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90الحذف                                                                                    - 3.3.2.2

91تعطیل السرد                                                                             - 4.3.2.2

91االرتداد  - 5.3.2.2

91مناھج الترجمة وأسالیبھا                                                                   - 3.2
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92الترجمة الحرفیة                                                                      - 2.1.3.2

92الترجمة الوفیة          - 3.1.3.2

93الترجمة المعنویة                                                                     - 4.1.3.2

93الترجمة االقتباسیة                                                              - 5.1.3.2

94الترجمة الحرة                                                                         - 6.1.3.2

94الترجمة االصطالحیة                                                               - 7.1.3.2

94الترجمة التخاطبیة                        - 8.1.3.2

95الترجمة الخدماتیة                                                                    - 9.1.3.2

95الترجمة النثریة التبسیطیة                                                         -10.1.3.2

96الترجمة المعلوماتیة                                                                 -11.1.3.2

96الترجمة المعرفیة                                                                    -12.1.3.2

96الترجمة األكادیمیة                                        -13.1.3.2



206

97تقییم تقسیم نیومارك                                                                 -14.1.3.2

98أسالیب الترجمة                                                                            - 2.3.2

99عند فیني وداربلني                                                  أسالیب الترجمة- 1.2.3.2

100االقتراض                                                                             -1.1.2.3.2

101المحاكاة                                                              -2.1.2.3.2

103الترجمة الحرفیة                                                                      -3.1.2.3.2

104الحرفیة عند ویلس                                                               -1.3.1.2.3.2

105الحرفیة عند نیومارك-2.3.1.2.3.2
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136ترجمة الماضي البسیط اإلخباري                         - 3.3.3
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162ترجمة الماضي القریب                                                               -24.3.3

162ترجمة المضارع المستمر                                                            -25.3.3
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