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امللّخص
تعــّد تعليميــة اللغــة مــن أهــّم القضايــا يف اللســانيات التداوليــة املعــارصة وال تــزال كثــري مــن القضايــا عالقــًا هبذا 
اخلصــوص مــا يعــاين منــه األســاتذة والطــالب يف تعليــم اللغــة العربيــة وآداهبــا وتعتــرب قضيــة التعــدي واللــزوم 
ــكالية يف  ــربز اإلش ــة وت ــة والنحوي ــد الرصفي ــم القواع ــائعة يف تعلي ــكاليات الش ــن اإلش ــا م ــال ومعرفته لأفع
حصــص التعبــري بشــقيه الشــفهي والكتــايب فقامــت هــذه الدراســة بطريقــة وصفيــة حتليليــة برصــد مالمــح هــذه 
الظاهــرة واألســباب التــي أّدت إلــی عــدم إكتســاب الطلبــة )الطــالب( الناطقــن بالفارســية هــذه املهــارة كــا 
قّدمــت الدراســة حلــوالً يف جتــاوز هــذه اإلشــكإليات وِمــن أهــم اإلشــكإليات يف تعليميــة التعــدي يف العربيــة، 
عــدم إكســاب الطــالب معــاين األبــواب املزيــدة وثنائيــة الداللــة يف تعديــة الفعــل ولزومــه ودور حركــة عــن 
الفعــل يف داللــة الفعــل. وِمــن احللــول املقرتحــة هبــذا اخلصــوص اســتخدام طريقــة التعليــم اخلرائــط )خرائــط 
املفاهيــم( والرتكيــز علــی تعــدد الــدالالت لأفعــال واســتخدام املعاجــم التخصصيــة املعــارصة ونــزع الفكــرة 

الوحدانيــة للداللــة.
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التمهيد 

ــر،  ــو املتأث ــه ه ــول ب ــه واملفع ــل عمل ــي تعم ــتقاته الت ــل ومش ــات الفع ــن س ــة ِم ــرب التعدي تعت
واألثــر هــو احلركــة اإلعرابيــة التــي تأخذهــا املفعــول بــه إّمــا باحلركــة أو باحلــرٍف أو باحلــذٍف 
ــر  ــة مصطلحــات ختتــص بالفعــل املتعــدي املؤث ــا ثالث )اجلرجــاين، 1972، ج1: 595(. فعندن
ــه واألثــر هــو احلركــة اإلعرابيــة. وللجرجــاين  ــر هــو املفعــول ب وهــو الفعــل املتعــدي، واملتأّث
ــه  ــا ال يعرتض ــت عل ــك علم ــت إىل نفس ــك إذا رجع ــم أن ــال: »واعل ــث ق ــب حي كالم صائ
الشــك، أن ال نظــم يف الكلــم وال ترتيــب، حتــى يعّلــق بعضهــا ببعــض، ويبنــى بعضهــا عــى 
بعــض، وجتعــل هــذه بســبب مــن تلك«)اجلرجــاين، 1990: 55( فتأثــري العامــل املؤثــر يشــبه 
ــاًل: »ليــس  ــة املعــادن وإن كان هنــاك مــن خيالــف الــرأي للجرجــاين قائ تأثــري احلــرارة يف إذاب
ــق  ــإذا تعّل ــول ف ــًا باملفع ــه تعلق ــون ل ــه أن يك ــا رشط عمل ــل وإّن ــل الفع ــًا يف عم ــري رشط التأث
ــرت  ــول: »ذك ــك تق ــری أّن ــرًا، أال ت ــن مؤث ــرًا أم مل يك ــواء كان مؤث ــه س ــدی إلي ــول تع باملفع
 )158 1999م، ج1:  فيــه« )ابــن األنبــاري،  إلــی زيــد وإن مل يكــن مؤثــرًا  زيدًا«فيتعــدی 
ــي  ــا ه ــيف، وإن ــع للس ــاء والقط ــراق لل ــار واإلغ ــراق للن ــية كاإلح ــرة حس ــل املؤث فالعوام
إمــارات ودالالت« )ابــن األنبــاري، 1999م، ج1: 46( إّن العامــل جمالــه الوظيفــي أن يفــرق 
بــن املعــاين النحويــة املتكافئــة فلــوال متايــزت احلــركات األواخــر ملــا متايــزت الوظائــف فيــا 
بينهــا ولتعــّذر فهمهــا لعلــة التباســها فلهــذا التنــوع احلركــي دور مهــم يف حتديــد املعــاين وبيــان 

)124  :1988 القصد.)مــالوي، 
إن هذه الدراسة حتاول اإلجابة علی السؤالن التالين:

-1ما هي إشكاليات تعليم التعدية ومفهومها لدی الطالب الناطقن بالفارسية؟
-2ما هي احللول املقرتحة يف ترسيخ الفكرة وتعليم مفهوم التعدية واللزوم للطالب؟

الدراسات السابقة
ــة  ــا التعليمي ــر بالقضاي ــكل أو آخ ــت بش ــي اهتم ــات الت ــن الدراس ــه م ــأس ب ــدد ال ب ــاك ع هن
للغــة العربيــة، خاصــة القضايــا النحويــة والرصفيــة والتــي تطرقــت إلــی تعريــف اإلشــكاليات 
ــن  ــال م ــزوم لأفع ــدي والل ــة التع ــا قضي ــذه القضاي ــن ه ــن ضم ــا وم ــة هل ــول املحتمل واحلل
منظــورات دالليــة ومعجميــة وبالغيــة وتعليميــة أحيانــا واملنظــور التعليمــي هــو الــذي توخينــا 

دراســته يف هــذا املقــال. فمــن أهــم هــذه الدراســات: 
ــر حركــة عــن الفعــل بــن الفتحــة  ــاول فيهــا أث ــة ســيد علــی مريلوحــي )2000( تن مقال

ــد. ــل واح ــالزم لفع ــدي وال ــی املتع ــة املعن ــرسة ودورمهــا يف تأدي والك
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مقالــة يوســف األنصــاري )2008( أشــارت إلــی رمــوز بعــض أفعــال التعديــة يف القــرآن، 
والــی بعــض األفعــال الالزمــة أيضــا، كــا تطــرق إلــی بعــض اآليــات ودراســتها مــن املنظــور 

الداليل.
مــراد غالــب الذنيبــات )2009( يف رســالته قــام بدراســة قضيــة العامــل واملعمــول ونشــأهتا 
كــا قــّدم تطبيقــات لأفعــال املتعديــة إلــی مفعــول واحــد أو مفعولــن يف االســتعال اللغــوي 

باســتخدام نــاذج مــن األفعــال األكثــر شــيوعا يف العربيــة.
كتــاب أبــو أوس الشمســان)2011( ناقــش فيــه مفهــوم التعــدي واللــزوم، وتطــرق إلــی 
التضمــن يف االســتعال اللغــوي املعــارص كظاهــرة لســانية واإلشــكاليات املوجــودة هلــا لــدی 

الناطقــن العــرب.
مقالــة عفبفــي رمضــان يف )2014( عاجلــت إشــكاليات التعــدي واللــزوم يف املصطلحــات 
الشــائعة يف اإلعــالم املــرصي وأشــارت إلــی أهــم تلــك اإلشــكاليات وطــرق رفعهــا أو 

ــا. تصحيحه
درس كشــاورز و خورســندي )2017( الكتــب النحويــة واملرجــع ملــادة للنحــو وتعليمــه، 
ــذا  ــدة هب ــب جدي ــة كت ــن كتاب ــد م ــه الب ــی أن ــوا إل ــد توصل ــه، وق ــكاليات املوجودةفي واإلش

ــوص. اخلص
مقالــة مهــدی مســبوق وزمــالءه )2019( تعالــج القضيــة التعليميــة للنحــو يف اجلامعــات 
ــب  ــی الكت ــودة ف ــرات املوج ــّد الثغ ــو س ــل ه ــی أن احل ــوا إل ــام وتوصل ــكل ع ــة بش االيراني
الدراســية إىل جانــب إفســاح املجــال ملشــاركة الطــالب يف الفصــل وعــرض األمثلــة الواقعيــة، 
واختيــار الكتــب النحويــة التــي حتظــى باملنهجيــة يف ترتيــب الــدروس وعــرض القواعــد 
وتتجنــب القواعــد النــادرة والشــاذة واالختالفــات القائمــة بــن أصحــاب املدرســتن الكوفيــة 

ــة. والبرصي
دراســة حممــد رايض العــدوي )د.ت( قامــت بتعريــف األشــكال الشــائعة للتعديــة وذكــر 
نــاذج قرآنيــة هلــا والكشــف عــن التعــارض القائــم بــن مفهــوم التعــدي لــدی النحــاة والواقــع 

للداللــة املعجميــة.
ــور  ــن املنظ ــدي م ــل املتع ــت الفع ــا عاجل ــابقة بأهن ــات الس ــن الدراس ــتنا ع ــف دراس وختتل
ــرة  ــاء فك ــی بإعط ــا حتظ ــا أهن ــة ك ــن جه ــرب م ــوا الع ــية وليس ــن بالفارس ــي للناطق التعليم
جامعــة وخطــة شــاملة بتقديــم حلــول مقرتحــة متأقلمــة مــع العوائــق التــي يواجهــا الناطقــون 
بالفارســية ويمكــن اســتخدامها يف خمطــط تدريــي ينتفــع بــه األســتاذ والطالــب مــع بعــض، 
فهــي جديــدة مــن حيــث تعطــي صــورة واضحــة لإلشــكاليات الطــالب الناطقــن بالفارســية 
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ومــا يواجهوهنــم مــن صعوبــات بطــرق لســانية وتداوليــة.

التعدیة وإشكالياهتا يف التعليم 
إّن التعــّدي للفعــل رضوريٌّ كــا هــو يف عالقــة الفعــل مــع الفاعــل، فالفاعــل يفيــد أن وقــوع 
الفعــل قــد حصــل بوســاطته، واملفعــول يفيــد أن الفعــل اخلــاص للفاعــل وقــع عليــه فعمــل 
ــم  ــول ليعل ــب يف املفع ــه، والنص ــه من ــة وقوع ــن جه ــه م ــه ب ــم إلتباس ــل ليعل ــع يف الفاع الرف

ــي، 1977: 106(  ــه. )القزوين ــه مــن جهــة وقوعــه علي إلتباســه ب
ــّد  ــاين، إذ يع ــة للجرج ــل املائ ــاب العوام ــوص، كت ــذا اخلص ــف هب ــرات التألي ــن مبتك وِم
ــه فاللغــة كــا قــال يف تعريفهــا بأهنــا: »ليســت  ــن جانب ذروة يف استشــفاف الفكــرة واضحــًا ِم

ــاين، 1988، ج1: 14( ــات« )اجلرج ــن العالق ــة ِم ــل جمموع ــاظ ب ــن األلف ــة ِم جمموع
ــًا أو  ــل متعّدي ــون الفع ــورة وك ــی ال بالص ــق باملعن ــة تتعّل ــارة أن التعدي ــدر اإلش ــا جت و ممّ
ــا  ــة التعــّدي م ــق بمعــاين األفعــال وليســت بألفاظهــا وصيغهــا، إذ حقيق غــري متعــدٍّ يٌش يتعل
ــك  ــون كذل ــدي أن ال يك ــري املتع ــًا ومؤّثرًا،وغ ــيئًا وحدث ــاوالً ش ــل متن ــون الفع ــن ك ــّدم ِم تق
ــه ولفظــه،  ــی الفعــل ال بصيغت ــة ترتبــط أساســًا بمعن )اجلرجــاين، 2000، ج1: 601( فالتعدي

ــة: ــی هــذه اجلمــل الثالث ــا إل ــإذا نظرن ف
-1 أعطی األستاذ جائزة للطالب املتفوقن

-2 سلب املحتلوَن حَق الفلسطينن
-3 كتب سعيٌد درَسه

فإّننــا نالحــظ أّن »أعطــی، ســلب، كتــب« أفعــال متعّديــة متضــادة وخمتلفــة يف املعنــی 
ــور  ــن أن نتص ــوب ويمك ــلوب واملكت ــيء املس ــة لل ــس العالق ــوح نف ــيء املمن ــة بال فالعالق

ــايل:  ــط الت املخّط

أعطی
جائزة

للطالب املتفّوقن
األستاُذ

سلب
حّق

الفلسطينين
املحتّلون

درسهكتب
سعيٌد
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ــة  ــون نتيج ــا وتك ــًا بمفاعيله ــة داللي ــال مرتبط ــی أّن األفع ــري إل ــة تش ــهم املتقاطع فاألس
ــببًا  ــوق كان س ــدرس فالتف ــطينن، وال ــّق الفلس ــالب، وح ــة للط ــلب، والكتاب ــاء والس العط
ِمــن إعطــاء اجلائــزة. ويف احلقيقــة تتبلــور فكــرة نحــو العالقــات جليــة عنــد النحــاة القدامــی 
ولــو اختلفــت تعابريهــم عــن ذلــك فهويــة الفعــل املتعــدي بزيــادة عنــرص وظيفــي، أال وهــو 
املفعــول بــه وهلــم الصــورة الذهنيــة الرتكيــب املعــرب عــن فعــل املتعــدي املوّســع بزيــادة املفعــول 

نذكــر اخلطــوة التاليــة: 
-1 )فعــل × فاعــل( + مفعــول بــه = زيــادة علــی عالقــة اإلســناد – توســع اإلســناد وارتباطــه 

بعنــارص جديــدة
] املسند إليه × املسند مفعول 1 + مفعول 2 + مفعول 3 [

توسع العالقة ِمن اإلسناد إلی عالقة التعّدي
-2 تقليل العنارص الوظيفية

)فعل × فاعل( – مفعول 1 – مفعول 2 – مفعول 3 تراجع الرتكيب إلی صورته األصلية
ــة  ــن مجل ــه ِم ــه، إذ يســتدعي الفعــل مفعول ــن الفعــل ومفعول ــة ب ــة ذهني إّن التعــّدي عالق
الداللــة فيحــرض الرتكيــب، نحــو»أكل الطفــل خبــزًا« فاخلبــز مرتبــط دالليــًا باملفعــول )خبــزًا( 

ألّن الفعــل يقتــي مأكــوالً، أّمــا األكل مفهــوم ِمــن الســياق.
هناك سبعة عوامل يف التوسع املعنوي إلی املفعول هي:

-1 الفعــل: إّن الفعــل يتصــور العوامــل املوســعة للمفعــول بــه، فهــو يرفــع الفاعــل وينصــب 
املفعــول، نحــو »رضب زيــٌد عمــرًا« )اجلرجــاين، 1990: 283(

وحسب املواقع الداللية ثالثة أشكال لعمله يف املفعول به:
1. فعل + فاعل + مفعول به رسق اللّص النقود عالقة إسناد + عالقة تعدية
2. فعل + مفعول به + فاعل نرص حممدًا ماجٌد فصل بن املسند واملسند إليه

3. مفعول به + فعل + فاعل حممدًا نرص ماجٌد تأخري اإلسناد 
وحيفــظ مرتبتــه إذا اختفــی اإلعــراب وإلتبــس التعيــن بــن الفاعــل واملفعــول بــه مثــل »رأی 

موســی عيســی« و»أكــرم هــذا ذاك«.
-2 املصــدر: وقــد عــده البعــض بــن املرتبــة الثانيــة بعــد الفعــل يف العامليــة، لكونــه عامــاًل يف 
أّي زمــٍن خالفــًا للمشــتقات التــي تعمــل ويشــرتط فيهــا قيــد الزمــان احلــارض أو االســتقبال 
ــٍد  )اجلرجــاين، 1992: 284( نحــو »أعجبنــي رضُب زيــدًا عمــرًا أمِس«فالــرضب ارتبــط بزي

وهــو فاعــل وعمــرًا كمفعــول بــه وكان الــرضب أمــِس
ــو  ــر، نح ــرف اجل ــًا بح ــل ورد متعدي ــة ب ــل يف العربي ــه قلي ــالم إعال ــّرف بال ــدر املع واملص
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ــاء: 147( ــمَ « )نس ــْن ُظِل ــْوِل إاِلَّ َم ــَن اْلَق ــوِء ِم ــَر بِالسُّ ــبُّ اهللَُّ اجْلَْه ــه: »ال حُيِ قول

-3 اســم الفاعــل ينصــب املفعــول لــو كان متعديــًا نحــو »زيــد ضــارٌب ماجــدًا اآلن أو غــدًا« 
ــايض  ــه يف امل ــل ل ــّوغون العم ــتقبل وال يس ــارع أو املس ــه يف املض ــه حدوث ــرتطون يف عمل ويش
مــع تواجدهــا ليخالفــه يف اللغــة والقــرآن، كقولــه تعالــی: »وكلبهــم باســط ذراعيــه بالوصيــد« 

)الكهــف: 18( 
-4 اســم املفعــول واملقصــود اســم املفعــول صيــغ ِمــن فعــل متعــد إلــی املفعولــن نحــو »زيــٌد 

معطــًی درمهــًا«
-5 الصفــة املشــبهة وقــد جــّوز البعــُض نصــب مفعولــه علــی أّنــه شــبيه باملفعــول بــه كقوهلــم: 

»مــررُت بزيــد احلســن الوجــه«
-6 صيغة املبالغة، إذا صيغت ِمن مادة متعدية نحو »هو عاّلمة الطبيعيات«

خصائص الفعل املتعدي وأنواعه
الفعــل املتعــدي كــا ذكرنــا يعــوز دالليــا إلــی مفعــول بــه وهــذا التوســع إّمــا يكــون باألصالــة 
)كــون الفعــل متعديــًا يف البنيــة الثالثيــة( نحــو: قــرأ، كتــب، منــَح،... وإّمــا يرجــع هذا التوســع 

إلــی أحــد الطــرق التاليــة:
أ- اهلمــزة واملقصــود بــه بــاب اإلفعــال الــذي ِمــن أهــم تداولياتــه حتويــل البنيــة الثالثيــة 

ــل« ــب الرج ــل« – »أذه ــب الرج ــو: »ذه ــة نح ــة إلــی املتعدي الالزم
ب- التضعيــف واملقصــود بــه بــاب التفعيــل الــذي قــد يســتخدم لتعديــة البنيــة الثالثيــة؛ نحــو: 

َج الرجــُل« »َخــَرَج الرجــُل« - »َخــرَّ
ج- حــرف اجلــّر )البــاء( جیمــع النحــاة علــی جــواز التعديــة بالبــاء نحــو: »ذهــب اهلل بنورهــم« 

)بقــره: 17( وقدأقــّر جممــع اللغــة العربيــة قياســية التعــّدي بالبــاء )ممــدوح، 1994: 150(
فاهلمــزة والتضعيــف ختلصــان مــن الفعــل مبــارشة للتعديــة فظاهــرت احلركــة اإلعرابيــة 
ــی  ــول معن ــا للمفع ــة ونصبه ــطة للتعدي ــّد واس ــي تع ــاء الت ــًا للب ــه خالف ــول ب ــب للمفع النص

وليــس لفظــًا.
ــة  ــواع وأشــكال يــكاد النحــاة جیمعــون علــی أهنــا علــی ثالث ويف تقســيم املتعــدي إلــی أن

ــدول1( ــكال. )اجل أش
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اجلدول رقم 1

املتعدي إلی مفعول واحد

ما ليس يف األصل مبتدًأ وخربًااملتعدية إلی مفعولن 
ما هو يف األصل مبتدٌأ وخرٌب

املتعدي إلی ثالثة مفاعيل
ــا  ــم » م ــالج عنده ــاة، فالع ــد النح ــالج عن ــري ع ــالج وغ ــی ع ــم األول إل ــم القس ويقس
يفتقــر يف إنجــازه إلــی اســتخدام جارحــة أو نحوهــا نحــو: »رضبــُت زيــدًا« وغــري عــالج مــا 
يفتقــر إلــی ذلــك بــل يكــون ممــا يتعلــق بالقلــب نحــو: »ذكــرُت زيــدًا وفهمــت احلديــث )ابــن 
يعيــش، 1987، ج1: 62( فاملهــم فهــم العالقــة الوظيفيــة بــن االســم الــذي يصلــح للمفعوليــة 

عــن غــريه ونــرضب مثــاالً لــه يف اجلــدول )2( كــا يــي:
اجلدول )1( العالقة الوظيفية

نوع العالقة الوظيفية األساءالفاعلالفعل
للجملة

)ُت( سعيٌدرَضَب

املفعوليةزيدًا
الظرفية )الزمنية(يوم االثنن

الظرفية )املكانية(أمام حممد
املفعولية ألجلهتقويًا له

احلالجمردًا من ثيابه
ــه  ــن ثياب ــه جمــردًا ِم ــًا ل ــوم اجلمعــة أمــام عمــرٍو تقوي ــدًا ي ــُت زي فيمكــن حتليــل اجلملــة »رضب

إلــی  شــديدًا«  رضبــًا 
وفــق  التاليــة  املكونــات 

التــايل: الشــكل)1( 

ملة
اجل

ل 
حتلي

 )1
ل )

شك
ال
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وأفضــل ِمــن تطــرق إلــی ذلــك الســامرائي الــذي أّلــف كتابــه »معــاين النحــو« جامعــًا تلــك 
النواحــي مــن فهــم النــص بــا يســّمی بالنحــو الغائــب وحــذا حــذوه كّل ِمــن خدجیــة احلديثــي 
ومتــام حّســان وكيــف يمكــن للطالــب التمييــز بــن تعــّدي الفعــل ولزومــه ليكشــف العالقــة 
ــا  ــرة تداوهل ــی كث ــة عل ــن وإّن التعدي ــد األمري ــن أح ــد ِم ــة أو يتأّك ــم يف اجلمل ــة لإلس املفعولي
لــدي املفعولــن تبتغــي مفهومــًا غامضــًا إلــی ّحدمــا ويمكــن معاجلتهــا يف املســتوين الرتكيبــي 

والــداليل.

مبادئ لسانية يف تنمية مهارة تعدیة الفعل
رضورة معرفة معاين التعدية وغري التعدية يف أبواب املزيد

ــل  ــال - تفعي ــل )إفع ــّدي الفع ــواب تع ــواب أب ــض األب ــد أّن بع ــن يعتق ــاة َم ــن النح ــاك ِم هن
ــرأي  ــع قســًا هلــذا ال ــاب الراب ــه يف الب ــة – اســتفعال( وقــد خــّص ابــن هشــام يف مغني – مفاعل

ــام،2001: 342( ــن هش ــاًل )اب ــه تفصي ــل في وفّص
فمــن أهــم معــاين األبــواب األربعــة املذكــورة التعديــة وتتصــدر كثــري ِمــن األحيــان 
ألغراضهــا وقــد أوقــع ذلــك كثــريًا مــن الطــالب اإليرانيــن يف خطــأ واضــٍح حيــث يعتــربون 
ــواب األربعــة  ــة، يف حــن تتحلــی األب ــواب بأهنــا للتعدي كل صياغــة مســتخدمة يف هــذه األب

ــال: معــاين أخــری. علــی ســبيل املث
-1 أمسيُت يف بيت أيب )الدخول يف الزمان(

-2 أعرضُت عنهم ) املنع( 
-3 أخرجُت كتايب ِمن حقيبتي )التعدية(

-4 أضاءِت الشمُس )اإلستحقاق(
األفعــال  تكــون  ســواها  ومــا  فقــط  املتعديــة  هــي  الثالثــة  العبــارة  أّن  نالحــظ  فكــا 
الزمة،وِمــن خــري أمثلــة وحدانيــة الفكــرة يف معــاين األبــواب، بــاب االســتفعال إذ خّيــل 
إلــی بعــض ملحــوظ وعــدد غــري قليــل ِمــن الطــالب أّن بــاب االســتفعال يكمــن فيهــا معنــی 

ــا: ــاذج منه ــی ن ــر إل ــد فلننظ ــس الوحي ــاب لي ــذا الب ــاين ه ــد مع ــب أح ــب فالطل الطل
-1 استغنيُت عن متابعة األمر )اإلعتبار(

-2 استسخروا منهم )املبالغة(
-3 استحجر الطن )االستبدال(

-4 استعنُت أيب يف تصليح البيت )التعدية(
ــن  ــا الناطق ــدی طالبن ــائعة ل ــكإليات الش ــدي اإلش ــن إح ــواب ِم ــی لأب ــة املعن فوحداني
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بالفارســية والبــد مــن تصحيــح الفكــرة عندهــم يف الــدرس النحــوي وقــراءة النصــوص 
ــب  ــري للطال ــص والتعب ــم الن ــري لفه ــص كب ــكالية نق ــذه اإلش ــی ه ــري إذ تبق ــص التعب وحص
ــوات  ــّدد خط ــتاذ أن يس ــم واألس ــب للمعّل ــه جی ــواب فعلي ــاين األب ــة ملع ــة خاطئ ــة رؤي نتيج
ــواب واإلبعــاد عــن فكــرة تعــّم فيهــا  ــی يف األب ــة املعن الطــالب بتســليط الضــوء علــی تعددي
الوحدانيــة لبعــض األبــواب فلــو ُعلــم الطــالب بذلــك وبخطــورة عــدم العلــم بــه ألخــذوه 

ــري. ــص والتعب ــم الن ــاس فه ــن أس ــا ِم ــربوه أهّن ــار واعت ــن االعتب بع

دور حركة عنی الفعل يف الثالثي املجرد
ِمــن املعــاين التــي يفيدهــا تغيــري حركــة العــن يف األفعــال الثالثيــة املجــردة علــی التعديــة وقــد 
ورد يف املعاجــم العربيــة حــاالت لغويــة واجهــت تغــريًا ِمــن الــالزم إلــی املتعــدي وقــد أشــار 
ــٌد  ــِيَ  زي ــا َك ــال: »َأم ــي قائ ــن جن ــم اب ــلوب منه ــذا األس ــی ه ــن إل ــاة واللغوي ــن النح ــة ِم ثل
ثوبــًا وَكَســْوته  ثوبــًا فإِنــه وإِن مل ينقــل باهلمــزة فإِنــه نقــل باملثــال، أال تــراه نقــل مــن »َفِعــَل« إىِل 
»َفَعــَل«، وإِنــا جــاز نقلــه بَفَعــل ملــا كان »َفَعــَل« و»َأْفَعــَل« كثــريًا مــا يعقبــان عــى املعنــى الواحــد 
ــي، 1990م، ج2:  ــن جن ــه « )اب ــذا وَأصَدْدت ــن ك ــه ع «، و»صَدْدت ــدَّ ــر وَأَج ــدَّ يف األَم ــو »َج نح
214؛ الســيوطي، 2002م، ج1: 653( كــا أشــار كل ِمــن الفيومــي وابــن هشــام األنصــاري 
)الفيومــي، 1993، ج1: 49( وهــذا ممــا نقلــه الكوفيــون ِمــن النحــاة ويطــرأ يف حتويــل احلركــة 
يف بــاب َفِعــَل وَفُعــَل وَفَعــَل بتغيــري حركــة وقــد فّصــَل يف هــذا املوضــوع الدكتــور مريلوحــي يف 

مقالتــه ملجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق )مريلوحــي، 2001: 807(. 
معرفة األفعال املتعدية باحلرف واإلنتباه إليها

تتعــّدی بعــض األفعــال بوســاطة حــرف جــّر إلــی مفعولــه وال ينصبــه مبــارشة، فاألفعــال 
املتعديــة باحلــرف كثــرية يف اللغــة العربيــة تســاوي كميــة األفعــال املتعديــة مبــارشة وقــد شــغل 
بــال بعــض املؤلفــن ليؤلفــوا معاجــم حتمــل عنــوان »معجــم األفعــال املتعديــة باحلــرف« كــا 
ــال  ــم األفع ــه »معج ــم ط ــو وهاش ــادر زين ــاين وعبدالق ــد الطي ــن حمم ــی ب ــن موس ــف كّل م أّل
املتعديــة والالزمــة« وغريهــم ِمــن املؤلفــن، فهنــاك أفعــال تأخــذ املفعــول مبــارشة يف الفارســية 
وتتعــدی بحــرف جــر يف العربيــة، والعكــس صحيــح. وفيــا خيــّص تقابليــة احلالــة بــن اللغتــن 

نذكــر بعــض األمثلــة وهــي يف اجلــدول )3( كــا يــي:
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اجلدول)3( تقابلية التعدي

تقابلية التعدي بالواسطة واملبارشة

اللغة الفارسيةاللغة العربية

من سعيد را در حموطه ديدمزرُت سعيدًا يف الباحة

من با سعيد صحبت كردمتكّلمُت سعيدًا

به عيادت مريض رفتمُعدُت املريض

و ِمــن أكثــر احلــاالت شــيوعًا بــن املتكلمــن بالفارســية املــادة التــي اســتخدمت يف بــاب 
ــن  ــربوا ع ــية أن يع ــن بالفارس ــّود املتحدث ــول وتع ــب املفع ــب نص ــاركة تتطل ــة فاملش املفاعل
املشــاركة بحــرف تعــادل ظرفــًا يف العربيــة، فعلــی ســبيل املثــال عنــد مــا نراســل أحــدًا نقــول 
يف العربيــة األصيلــة: »راســلُت صديقــي« ولكــن قــد يلحــن البعــض فيقــول: »راســلت مــع 
صديقــي« فعلــی الطالــب أن يتعــرف منــذ البدايــة علــی أن الفعــل املســتخدم يف بــاب املفاعلــة 
للمشــاركة البــد أن يتعــدی مبــارشة وال حيتــاج إلــی لفظــة تعنــي املعيــة واحلالــة تشــهد مســاءة 
أكثــر عندمــا يســتخدم الطالــب حــرف البــاء فيقــول: »راســلت بصديقــي« وقــد شــاهدنا ذلــك 
أكثــر ِمــن مــرة يف حصــص التعبــري الكتــايب والشــفهي، وقــد يكــون يف العربيــة املعــارصة هنــاك 
داللــة خاصــة بزيــادة »مــع« بفعــل مســتخدم يف بــاب املفاعلــة نحــو »قابــل« حيــث تعنــي برفقــة 

»مــع« املقابلــة الصحفيــة واإلعالميــة وبدوهنــا تعنــي املقابلــة املحضــة العامــة:
قابلُت صديقي - قابلُت مع الوزير

االنتباه إلی استخدام حرف »الباء« بمعنی التعدية
وقــد ســّمی البعــض هــذه البــاء بــاء النقــل ايضــًا وهــي عنــد مجهــور النحويــن تــرادف اهلمــزة 
ــه  ــربوا قول ــی اعت ــذا املعن ــی ه ــدًا« وعل ــُت زي ــاه »أخرج ــٍد« فمعن ــُت بزي ــَت: »خرج ــإذا قل ف
تعالــی: »ذهــب اهلل بنورهــم« )بقــره: 17( وقــد تنّبــه ابــن عاشــور إلــی أمــر ذي بــاٍل فقــال أّن 
بــاء التعديــة جــاءت ِمــن بــاء املصاحبــة علــی مــا بينــه املحققــون ِمــن النحــاة فــإّن اصــل قولــك: 
ــة  ــّم تنــويس معنــی املصاحب ــه معــك ث ــَت أذهبَت ــه فأن ــًا ل ــَت مصاحب ــك ذهب ــٍد« أّن ــُت بزي »ذهب
ــور، 1995،  ــن عاش ــم « )إرساء: 68( )اب ــَف بُِك ــْم َأْن خَيِْس ــی: »َأ َفَأِمنُْت ــه تعال ــة قول ــن أمثل وِم

)347 ج2: 
ــن  ــّد للطالــب ِم ــة والب ــي التعدي ــق الســياق واملقــام تعن ــاء وف ــق للب ــالزم املراف فالفعــل ال
ــاء ِمــن مصاحبــة واســتعانة وســببية وظرفيــة. ونذكــر فيــا يــي نــاذج  معرفــة مجيــع معــاين الب

ــاء ملعــاٍن خمتلفــة: ــن مجــل اســتخدمت الب ِم
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ذهبت بالسيارة إلی املكتب )االستعانة(

ذهبُت بالسيارة إلی مركز التصليح )التعدية(
ذهبُت إلی العيادة بمرض أصبُت به )السببية(

ذهبُت هناك بحديقة مجيلة )الظرفية(
فعندمــا يواجــه الطالــب فعــاًل الزمــًا مرافقــًا بالبــاء قدتعنــي التعديــة وقدتــدّل علــی معــان 
أخــری فهــي مــن تداوليــات تعليــم التعبــري والــدرس النحــوي أن ترّســخ هــذه الفكــرة لــدي 

الطالــب. 
-5 تعدية املتعدي إلی مفعول آخر ختّص األبواب وليس احلرف »الباء«

متـّـت اإلشــارة فيــا ســبق أن التعديــة املبــارشة للفعــل الــالزم حتقــق علــی طريقــن طريقــة 
ــّدی  ــة أي يتع ــف التعدي ــد تضاع ــن ق ــة ولك ــاء للتعدي ــرف الب ــة ح ــة وطريق ــواب املعّدي األب
املتعــّدي إلــی مفعــول آخــر وهــذا خيــّص أبــواب التعّديــة بمعنــی أّن الفعــل املتعــّدي إذا انتحــی 
منــه املتكلــم أن يعديــه إلــی مفعــول آخــر ال بــّد أن يعــّدی عــرب األبــواب. فــادة »َعِلــَم« املتعّدي 
ــَم«  عندمــا أدخــل يف بــاب اإلفعــال والتفعيــل يتعــّدی إلــی مفعــول ثــان فيصــري »أعَلــَم« و»َعلَّ
ــَم« مثــاًل وبــن »َرأی« و»أری« فكــون  فمــن الــرضوري للطالــب أن يفــّرق بــن »َعِلــَم« و»َعلَّ

املادتــن »علــم ورأي« متعديتــن تعنيــان معنــی آخــر بإضافــة مفعــول آخــر: 
علمُت النحَو ِمن أستاذي

عّلمُت النحَوصديقي
رأيُت صديقي يف الباحة

أريُت صديقي هديتي
فالبــاء املســتخدمة مــع األفعــال املتعديــة لــو أفــاد املعنــی فاملعنــی ليــس التعديــة بــال شــٍك 

ألّن الفعــل املتعــدي تضاعــف تعديتــه باألبــواب فقــط دون غريهــا ِمــن طــرق التعديــة.
ثنائية الداللة يف تعدية الفعل ولزومه

ــة  ــة املركزي ــق الدالل ــزوم وف ــّدي والل ــن التع ــة ب ــة العربي ــال يف اللغ ــض األفع ــرتّدد بع ت
ــا  ــق داللته ــا وف ــا بينه ــف في ــة ختتل ــان خمتلف ــن أو مع ــی بمعن ــواد حتظ ــض امل ــإّن بع ــادة ف لل
بــن التعــدي واللــزوم، فالداللــة يف اجلملــة هــي التــي تعــّن تعديــة الفعــل أو لزومــه، فعلــی 
ــل  ــتخداماهتا يف اجلم ــة يف اس ــة الدالل ــا ثنائي ــي هل ــواد الت ــی امل ــدا عل ــرف جي ــب أن يتع الطال
والعبــارات. فــادة »خطــب« علــی ســبيل املثــال تــدل علــی معنيــن مهــا اخلطابــة واخلطوبــة، 
ــُب« يف ضّمهــا تعنــي اخلطابــة وهــي داللــة فعــل  فحركتــي الفعــل يف املضــارع »خَيُطــُب وخَيطِ

ــٍد. ــل متع ــة فع ــي دالل ــة« وه ــي »اخِلطب ــا يعن الزم وكرسه
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خطب اإلماُم فوَق املنرب )الزمة(

خطب الشاّب بنَت عّمه )متعدية(
و نذكر بعض الناذج ِمن األمثلة هلذه املواد التي جیب أخذها بعن االعتبار:

بغی الظاملون يف األرض )الظلم واملعنی الزم(
ماذا تبغي؟ )الطلب واملعنی متعد(

هوی النجم يف الساء )السقوط واملعنی الزم(
أهوی السباحة يف البحر )اهلواية واملعنی متعد(

يقدر سعيد علی ذلك )القدرة واملعنی الزم(
يبسط اهللُ الرزَق مَلن يشاُء ويقدُر )التضييق واملعنی متعد(

عاد ماجٌد إلی البيت )الرجوع واملعنی الزم(
عاد الطالب أستاذهم يف املستشفی )العيادة واملعنی الزم(

معرفة األفعال املبنية للمفعول دائاًم
ــان  ــض األحي ــا بع ــون ماّدهت ــع ك ــول م ــة للمفع ــًا مبني ــتخدم دائ ــال تس ــة أفع ــد يف العربي توج
دالــة علــی معنــی التعديــة وهــذه الظاهــرة شــائعة يف العربيــة إلــی أن بســط البعــض إلــی بعــض 
األفعــال الالزمــة )زال وكاد( ِمــن النواســخ يقــول ســيبويه: »حّدثنــا أبــو اخلّطــاب أنَّ ناســًا ِمن 
العــرب يقولون:»كيــد زيــد يفعــل« و»مــا زيــل زيــد يفعــل ذاك« يريــدون:زال وكاد )ســيبويه، 
ــد  ــول« بـــ »verbs passifs« وق ــي للمفع ــح »املبن ــذا املصطل ــم ه ــد ترج 1982، ج2: 342( وق
ــو  ــة والختل ــل الفعــل التأثــريي يف اللســانيات احلديث ــري مقاب ــه بالفعــل التأّث عــرّب البعــض عن
هــذه التســمية ِمــن اإلشــكالية إذ هنــاك أفعــال ال تســّمی إلــی أحــد اجلانبــن وهــي النواســخ 
وتواجــد بعــض األفعــال تفيــد التأثــري وتســتخدم الزمــًا نحــو: »يعيــُش، تعــّش، تكّلــم« 

)إبراهيــم، 1995م: 59(
فعلــی أي حــال البــّد للطالــب أن يعــرف هــذه األفعــال التــي تســتخدم مبنيــة للمفعــول دائــًا 
معرفــة شــاملة منهــا »ُثِلــَج قلبــه«، »غــمَّ اهلــالل«، »ُعنــَي بــه«، »ُفلــَج«، »ُأغمــي علــی ه«، ُغــي 

«، »ُزهــي«، »ُســقَط يف يــده«، »هُبِــَت«، »ُزِكــَم«، »ُطــلَّ دمــه«، »ُهــِزَل« «، »ُحــمَّ علــی ه«، »ُجــنَّ
ــدم  ــة أو ع ــاء التعبريي ــوع يف األخط ــول دون الوق ــب حي ــا للطال ــال ورسده ــذه األفع ــم ه فتعّل
ــالءم  ــد ال تت ــرة ق ــن ظاه ــة ع ــرة واضح ــي فك ــأنه أن يعط ــن ش ــص وِم ــح للن ــم الصحي الفه

ــا. ــم فهمه ــتعي عليه ــة األم ويس ــن لغ ــالب ع ــرة الط وفك
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األفعال املتعدیة بنی التعدي املبارش واستخدام الم التبليغ

اســتخدمت بعــض األفعــال يف اللغــة العربيــة متعديــًا ناصبــًا للمفعــول أحيانــًا ومرافقــة الــالم 
ــه  ــاري يف مغني ــام األنص ــن هش ــار اب ــد أش ــر وق ــا آخ ــغ حين ــالم التبلي ــی ب ــي تدع ــرورة الت جم
وبعــض النحــاة يف أضابــري كتبهــم إلــی هــذا املعنــی لــالم وهــذا النــوع ِمــن الــالم تتلــو الفعــل 
ــمع، أذن،  ــكر، س ــو: »ش ــال نح ــام، 2001: 124(، فأفع ــن هش ــی )اب ــول يف املعن ــّر املفع وجت
غفــر« اســتخدمت يف العربيــة ناصبــة للمفعــول أحيانــًا وجــارة لــه بــالم التبليــغ وفــارق بينهــا 

يف اللســانيات بيــد أّن التعديــة ال زالــت قائمــة بــن الفعــل ومفعولــه:
شكرُته أذنُته سمعُته غفره اهلل

شكرُت له أذنُت له سمعُت له غفر اهلل له
فكــا ذكــر ابــن هشــام يف الــالم هنــا داللــة زائــدة هــي تبليــغ الفعــل وأثــره إلــی املفعــول 
ولذلــك ســّميت بــالم التبليــغ، وهــذه تســتخدم برفقــة الم التبليــغ وجیــب علــی الطالــب أن 
ــرّي وال  ــوض التح ــي ال خي ــانية ك ــة واللس ــرة الداللي ــذه الظاه ــن ه ــة ع ــرة واضح ــذ فك يأخ
خياجلــه الشــك يف تعديــة الفعــل ولزومــه. فالفعــل املتعــدي برفقــة الم التبليــغ ال تنفــك متعديــة 
لكنـّـه يفيــد داللــة جديــدة مأخــوذة ِمــن هــذه الــالم. وِمــن األفعــال املســتخدمة مصطلحــة الم 

ــَب«. التبليــغ يف العربيــة املعــارصة »َســَمَح«، »َرحَّ
طريقة مقرتحة للطالب الناطقن بالفارسية يف إشكالية معرفة املتعدي ِمن الالزم

ــاء  ــاهدنا أخط ــو وش ــرصف والنح ــاق ال ــس مس ــن يف تدري ــن الزم ــة ِم ــا حقب ــد أمضين لق
ــی  ــان إل ــر يف أغلــب األحي ــن املتعــدي ويــؤول األم ــالزم ِم ــن ال ــررة يف تعي الطــالب املتك
عــدم تواجــد خّطــة واضحــة يف تعليميــة املعرفــة باملتعــدي والــالزم ِمــن األفعــال وقــد ســاقتنا 
ــل هــذا الغــرض: ــد األســاتذة والطــالب يف ني ــد تفي ــی نقــاط ق ــا إل ــة يف ذلــك وانتبهن التجرب

أوالً- معرفة املتعدي ِمن الثالثي املجرد بتداول استخدام وزن املفعول
إّن اللغــة الفارســية تواصلــت مــع العربيــة وتفاعلــت اللغتــان تفاعــاًل حضاريــًا شــمل اســتعارة 
األلفــاظ والكلــات بعضهــا البعــض األخــر ودخلــت كلــات عربيــة ومشــتقات خمتلفــة ِمــن 
ــد  ــا اجلدي ــذت طابعه ــی أخ ــن األوزان حت ــا ِم ــول وغريه ــم مفع ــل واس ــم فاع ــدر وإس مص
ــول  ــوارد وزن املفع ــان يت ــي غالبيــة األحي ــة األم فف ــدالالت يف اللغ ــظ ال ــع حف ــاريس م الف
ــادة هــذه  ــي أّن امل ــادة املســتخدمة يف وزن املفعــول يعن ــأّن امل ــا ب ــارة تنّبهن ــة أم لأفعــال املتعدي
ــم«  ــرأ، عل ــب، ق ــو: »كت ــاالً نح ــر أفع ــا نذك ــال عندم ــبيل املث ــی س ــة. فعل ــد الحمال ــل متع لفع
نتصورهــا يف الفارســية يف وزن املفعــول فعندنــا »مكتــوب، مقــروء، معلــوم« فاملــادة املتعديــة 
ــول  ــا وزن املفع ــس عندن ــی« فلي ــرم، مش ــس، ك ــو »جل ــال نح ــًا ألفع ــة خالف ــت الزم وليس
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ــارة  ــي مه ــوي أن ننّم ــل اللغ ــل والتداخ ــة للتفاع ــذه اآللي ــتغالل ه ــا اس ــتخدم فبإمكانن املس
معرفــة املتعــدي يف الــدرس الــرصيف. علــًا بــأّن هنــاك جــذور مل تدخــل يف أوزان الفاعــل 
واملفعــول لــه، لعــدم احلاجــة إليهــا. فــكان ال بــّد ِمــن مراجعــة املعاجــم العربيــة ملعرفــة ذلــك.

ثانيًا – استخدام املعاجم واإلستفادة منها
ِمــن أبــرز اإلشــكاليات املوجــودة لــدی طالبنــا عــدم اســتخدام املعاجــم العربيــة بــا فيهــا ِمــن 
مهــارات تنفعهــم فاملعاجــم ليســت حمــاًل ملعرفــة معــاين الكلــات فحســب بــل فيهــا مــا فيهــا 
ِمــن معرفــة عــن الفعــل للمضــارع يف الثالثــي ووزن املصــدر القيــايس وأوزان مجــوع اإلســم 
ــة  ــم معرف ــدي املعاج ــي جت ــا اّلت ــن املزاي ــا، وِم ــق إاّل هب ــي ال تتح ــات الت ــن املعلوم ــا ِم وغريه
ــال  ــرد فيق ــل املف ــري املتص ــع الضم ــر م ــه ُيذك ــًا فإّن ــل إذا كان متعّدي ــزوم. فالفع ــدي والل التع
ــل  ــب الفع ــد يصح ــًا وق ــس الزم ــد ولي ــل متع ــم أّن الفع ــرّب املعج ــًا( ليع ــه رضب ــاًل )رضَب مث
مفعــوالً باالســم نحــو: »رضب زيــُد ســعيدا« فمؤلفــوا املعاجــم يســتخدمون أســاليب خاصــة 
للتعبــري عــن مالحظــات لســانية ولغويــة وإّن اجلامعــات اإليرانيــة بحاجــة ماّســة إلدراج 
مســاق »املعجميــة واســتخدام املعاجــم«يف مرحلــة البكالوريــوس فإهّنــا تعطــي الطــالب 
معلومــات خاصــة ووظيفيــة يف التعبــري والتلقــي وهــذه املهــارة ترتســخ عنــد الطــالب عندمــا 
ــة  ــن املعرف ــزل ع ــی بمع ــر يبق ــم وإاّل، فاألم ــع املعاج ــون م ــا يتواصل ــتخدامها وحين ــام باس ق

ــن: ــك يف حالت ــی ذل ــوا عل ــالب أن يتمرن وللط
الف- عدم تواجد وزن املفعول للادة يف اللغة الفارسية 

ب- حرية الطالب يف لزوم الفعل أو تعديته يف بعض األحيان
ثالثًا – تعليم األشكال املتنوعة الستخدام الفعل واإلفصاح عن داللة كل شكل

 )إبعاد فكرة وحدانية الداللة لألفعال(
إّن الفعــل يف العربيــة يســتخدم بأشــكال خمتلفــة فــادة »دعــو« مثــاًل تســتخدم يف حالتــن 

املتعديــة مبــارشة واملتعديــة باحلــرف، فعلــی املتعّلــم أن يالحــظ هــذه النقطــة:
دعوُت له باخلري )الزم وتعني الدعاء باخلري(

دعوُت علی الظلمة )الزم وتعني الدعاء بالرش(
دعوته إلی املأدبة )متعد ملفعول وتعني الدعوة(

رزقه اهلل ولدًا دعاه حممدًا )متعد ملفعولن وتعني التسمية(
ندعو إلی سبيل احلق )الزم وتعني الدعوة إلی طريق وسبيل(

ويمكــن أن نذكــر نموذجــًا آخــر وهــو مــن مــادة »وصــل« يف أمثلــة لأشــكال املســتخدمة 
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هلــا:

وصلُت اليوم طهران )الزم وتعني الوصول(
وصلُت أقاريب هذه السنة )متعد وتعني الصلة باألقارب(

أو مادة كثرية اإلستعال هي »جعل« وقد أخذت توسعًا يف املعاين كا يي:
جعلُت أمي )فعل رشوع تعني البدأ باألمر(

جعلُت الكتاب علی املنضدة )متعد ملفعول واحد تعني جعل يشء علی مكان(
جعل اهلل النهار معاشًا )متعد للمفعولن تعني التحويل(

ــددة  ــان متع ــر مع ــی بدوائ ــة حتظ ــة العربي ــد اللغ ــا عن ــال يف معظمه ــإّن األفع ــظ ف ــا نالح فك
وفــق تعدهيــا ولزومهــا واصطحاهبــا بعــض احلــروف، والبــّد ِمــن إبعــاد الطــالب ِمــن فكــرة 

ــة.  ــة لأفعــال كــا هــو شــأن بعــض الطلب ــة الدالل وحداني
رابعًا- التعريف باملعاجم اخلاصة واستخدامها ِمن قبل الطالب

لقــد شــهدت املعجميــة العربيــة تطــورًا شــاماًل يف العقــود األخــرية حيــث أّلفــت معاجــم 
خاصــة يف شــتی املواضــع اللغويــة واألدبيــة ومنهــا الرصفيــة والنحويــة وِمــن مجلــة هــذه 
ــأهنا أن  ــن ش ــة م ــري خاص ــق معاي ــا وف ــال وإحصاءه ــی باألفع ــة تعن ــم خاص ــم، معاج املعاج
ــن  ــم ِم ــم حيفظه ــاين قوي ــوي ولس ــد لغ ــم برصي ــم ومتتعه ــات ختّصه ــالب بمعلوم ــزود الط ت
ــة  ــی إحصائي ــتمل عل ــزوم وتش ــدي والل ــق التع ــت وف ــم أّلف ــذه املعاج ــض ه ــزاّلت، فبع ال
لأفعــال املتعديــة مثــاًل أو األفعــال املتعديــة باحلــرف أو األفعــال املتعديــة والالزمة.فبتعريــف 
ــات(  ــات وتطبيق ــب برجمي ــة أو.قال ــواء مكتوب ــالب )س ــدی الط ــا ل ــم وتوفريه ــذه املعاج ه
نعطيهــم مرجعــًا لتســديد خطواهتــم واالســتعال اللغــوي الصحيــح بــدل أن خيوضــوا يف 
ــذه  ــی ه ــرف عل ــإّن التع ــه ف ــكالم وعلي ــوح بال ــی الب ــارشة إل ــّك مب ــة الش ــن مرحل ــري ِم التعب
ــاتذة يف  ــا األس ــرض هل ــة يتع ــكالية عظيم ــة دون إش ــا دور يف احليلول ــة هل ــم التخصصي املعاج
حصــص التعبــري وقــراءة النصــوص، فاســتخدام املعاجــم التخصصيــة إلــی جانــب املعاجــم 
ــق والســليم. ــري الدقي ــن التعب ــة تقــّوي مهــارات الطــالب هبــذا اخلصــوص ومتّكنهــم ِم العام

خامسًا – توطيد فكرة التعدي يف كتب التعبري الكتايب والشفهي
إّن يف حصــص التعبــري بشــكل عــام تقــوم املــادة التعليميــة بتعريــف الكلــات يف بدايــة كل 
ــا  ــك« وغريمه ــن يدي ــة ب ــاة« و»العربي ــدی احلي ــة »ص ــراه يف جمموع ــا ن ــه ك ــل أو يف هنايت فص
ِمــن الكتــب، كــا نلحــظ احلالــة هــذه يف كتــب اإلنشــاء لكــّن االهتــام الرئيــس هلــذه الكتــب 
ــن املتعــدي  ــز ب ــر أن نمّي ــن اجلدي ــز جــّل اهتامهــا يف ذلــك. ِم ــی الكلــات ورّك ــم معن أن تعّل
والــالزم ِمــن األفعــال بزيــادة ضمــري كــا ورد يف النحــو التعليمــي قــول ابــن مالــك األندلــي 
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ــه: يف ألفيت

عالقة فعل املتعدي أن تصل »ها« غري مصدر به نحو »عمل« 
ــل، 2002، ج1:  ــن عقي ــم« )اب ــجايا ک»هَنِ ــال الس ــزوم أفع ــَم ل ــدي وُخت ــن املتع والزٌم ِم

)142
فالفعــل املتعــدي يف قوهلــم عالمتــه أن يلحــق اهلــاء ضمــري »ه« وال خيــّل املعنــی، فمــن األفضــل 

أن نذكــر األفعــال املتعديــة مضافــة للضمــري كأمــارة لتعديــة فتقــول:
أزال ُيزيُل )أزاَله يزيُله(

رأي )رآه يراه(
قرأ )قرأه يقَرُأه(

فالعمليــة هــذه ترســخ فكــرة التعــدي لــدی الطالــب وجتعلــه يتعــّود علــی صياغــة املتعــدي 
ــة  ــك ممارس ــی ذل ــل أو ذاك وزد عل ــذا الفع ــا ه ــي حيمله ــة اّلت ــول والدالل ــه املفع واصطحاب
الطــالب وتدريبهــم يف حصــص التعبــري يف تطبيــق مــا تعّلمــوه هبــذا الشــأن يف تعابريهــم 
وكلاهتــم وكتاباهتــم، فاللغــة كائــن حــّي واحليوّيــة التتحقــق إاّل بالتواصــل والتداولّيــة للغــة.
ــة  ــة )concept mapping( إّن طريق ــط املفاهيمي ــم اخلرائ ــة تعلي ــتخدام طريق ــًا – اس سادس
خريطــة املفاهيــم ِمــن أحــدث املناهــج اللســانية النابعــة يف تعليــم اللغــات واملعلومــات وتعمــل 
علــی ربــط املعرفــة اجلديــدة باملعــارف القديمــة املخزونــة لــدی املتعلــم وختلــق مناخــًا علميــًا 
للتفاعــل وترتيــب املفاهيــم يف ضمــن مفاهيــم عامــة وجزئيــة وتقــع األخــرية حتــت املفاهيــم 
ــالدة، 1987: 89(  ــبة )ق ــط مناس ــات رب ــهم وكل ــوط وأس ــتخدام خط ــمولية باس ــر ش األكث
ــًا  ــط ارتباط ــج فهــي ترتب ــة للمنه ــارص املكون ــن العن ــًا ِم ــرصًا هام ــس عن ــق التدري ــّد طرائ وتع
وثيقــًا باألهــداف واملحتــوی كــا تــؤّدي دورهــا اخلــاص يف حتقيــق األهــداف )نشــوان، 2001: 

.)22
ــة  ــق اخلريط ــة وف ــكال التعدي ــوع أش ــی تن ــالب إل ــاه الط ــت انتب ــتاذ أن يلف ــن لأس فيمك

التاليــة يف الشــكل )2(:
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نحو رؤیة جدیدة للتعدي ِمن منطلق اللسانيات التداولية

هنــاك خــالف معــروف بــن البرصيــن والكوفيــن بخصــوص قضيــة حــذف الواويــن يف املثال 
حيــث يعتــرب الكوفيــون الضابــط يف حــذف الــواو يف املضــارع التعــّدي يف حــن يــرّد البرصيــون 
ــال وهــي الزمــة مثــل »وقــف، َوِحــَم« ولكــن ليــس قصدهــم  ــن أفعــال املث عليهــم بنــاذج ِم
ِمــن التعــدي مــا نعرفــه اليــوم وتــربز الســمة املعنويــة للتعــدي عندهــم إذا متــت املقارنــة بــن 

اجلملتــن:
طبخ زيٌد العشاء
بنی امللك القرص

فكــا نــری أّنــه ِمــن املســتحيل أن نــؤول وقــوع بنــاء امللــك علــی القــرص فالعشــاء 
ــا  ــذا م ــود، وه ــابقتي الوج ــن س ــتا حقيقت ــل وليس ــن فعــل الفاع ــان ع ــان ناجتت والقرصحقيقت
يســّمی يف التداوليــات املعــارصة باألفعــال اإلنتاجيــة أي األفعــال التــي تفيــد أن الفاعــل هــو 
الــذي ينتــج املفعــول بــه ويوجــده واالســم املنصــوب كمفعــول بــه يف الرتاكيــب التــي تدخــل، 
ــا »العشــاء«  ــق: فإّن ــر جمــّرد خمّصــص للمفعــول املطل ــة األم ــا هــذه األفعــال هــي يف حقيق في
ــال  ــن األفع ــال ع ــذه األفع ــف ه ــذا ختتل ــاء، وهب ــن البن ــوع ِم ــرص« ن ــخ و»الق ــن الطب ــوع ِم ن
التأثرييــة مثــل »رضب، غســل، قتــل« التــي يقتــي معناهــا أّن اإلســم املنصــوب كمفعــول بــه 
ســابق الوجــود بالنســبة إلــی الفعــل، والفعــل يؤثــر يف املفعــول ويغــرّيه وال خيرجــه إلــی حّيــز 

ــن،د.ت،156( ــاك، جوزيــف وب ــــ كوي الوجــود. )نوف
لكــن ثمــة جامــع بــن الفريقــن ِمــن األفعــال التأثرييــة واإلنتاجيــة رغــم اختالفهــا يتجّلــی 
ــه فنخــرب قائلــن أنظــر فهــو اآلن  ــی املفعــول ب ــه جیــوز - بعــد وقــوع الفعــل أن نشــري إل يف أّن

»مقتــول، مغســول، مطبــوخ، مبنــي«. 
ويمكــن أن يقــع الفريقــان ضمــن فئــة رصفيــة واحــدة تســّمي باألفعــال العملياتيــة 
)املصــدر نفســه،د.ت،160( وبإمكاننــا أن نطبــق هــذه النظريــة يف الشــكل )2( التالــی: 

الشكل )3( األفعال العملياتية
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ــه  ــة عالقت ــل وطبيع ــون الفع ــا يف مضم ــل وإن ــورة الفع ــس يف ص ــن لي ــن الفئت ــرق ب فالف
باملفعول.فــإن كان مؤثــرًا فيــه فتأثــريي وإاّل فإنتاجــي. لكــن التأثــري قــد يكــون معكوســًا ففــي 

ــارات: عب
سمع زيٌد املوسيقی

سئم ماجد الظاملَ
ــد( يف  ــد وماج ــل )زي ــر الفاع ــدل أن يؤّث ــل ب ــرا يف الفاع ــامل أّث ــيقی والظ ــي أن املوس يقت
املفعــول )املوســيقی والظــامل( وســمة هــذا الــرضب بــن األفعــال أن الفاعــل ليــس »املنطلــق 
املطلــق« للفعــل بــل هــو متأثــر يف احلقيقــة بــا يســببه املفعــول فيجــيء فعــل الفاعــل كنتيجــة 

ــايل علــی تفســري ذلــك:  ــا ســاعد الشــكل )4( الت ــر ورب هلــذا التأث
الشكل)4(األفعال التأثرییة

وقــد اهتــم هنــری ســوييت)Henry Sweet( إلــی هــذه اخلاصيــة يف األفعــال التأثرييــة 
لعالقــة الرجــل بالفاعــل يف عبــارة »هــو خيشــی الرجــل« فــإّن العالقــة بــن الفاعــل واملفعــول 

ــة.  معكوس

عرض النتائج
تعتــرب قضيــة التعــدي قضيــة لســانية وتداوليــة وهــي مــن القضايــا التــي تصعــب علــی كثــري من 
الطــالب الناطقــن بالفارســية نتيجــة إلشــكاليات تكمــن يف تعليميــة قضيــة التعــدي والفكــرة 
اللغويــة لدهيــم لأفعــال وتنقســم األســباب إلــی إشــكاليات تصوريــة وأخــری رصفيــة 

ومعجميــة.
ــة التعــدي للناطقــن  ــه يف تعليمي ــام ب ــة التــي جتــدر االهت ــن أهــّم اإلشــكاليات الرصفي ِم
بالفارســية هــي عــدم تعلــم الطــالب معرفــة معــاين األبــواب املزيــدة ودور حركــة عــن الفعــل 
يف الثالثــي املجــرد وعــدم اإلملــام باألفعــال املتعديــة باحلــروف ومعنــی البــاء املتعّديــة ونقــص 
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املعرفــة باألفعــال املبنيــة للمفعــول دائــا. 

مــن اإلشــكاليات التصوريــة عــدم االنتبــاه إلــی ثنائيــة الداللــة يف تعديــة الفعــل ولزومــه 
وفكــرة وحدانيــة الداللــة للفعــل ومعــاين األبــواب املزيــدة.

ــة لأفعــال وقضاياهــا مــن تعــد وحــروف  يعــّد عــدم التعــرف علــی املعاجــم التخصصي
تلزمهــا وغريمهــا مــن املعاجــم اجلديــدة مــن جهــة واالكتفــاء بكشــف معنــی املــادة مــن املعجــم 
والغفلــة عــن تداوليــة املعاجــم يف معرفــة املصــدر والتعــدي و...مــن الفوائــد املتوقعــة تعتــرب 
مــن أهــم اإلشــكاليات املعجميــة يف تعليميــة التعــدي، ممــا يلــزم ذلــک إدراج مســاق »املعاجــم 

وكيفيــة اســتخدامها ضمــن املســاقات الدراســية لفــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا.
مــن احللــول املقرتحــة يف رفــع اإلشــكاليات املوجــودة يف فهــم قضيــة التعــدي اســتخدام 
ــة حيــث دخلــت  ــادل اللغــوي والتفاعــل احلضــاري بــن اللغتــن الفارســية والعربي ــة التب آلي
أوزان املفعــول ِمــن جــذور متعديــة إلــی الفارســية وبإمــكان الناطقــن بالفارســية أن يتعرفــوا 
عربهــا علــی تعــدي املــادة املعنيــة كــا أن اســتخدام خريطــة املفاهيــم واالنتبــاه إلــی معــاين البــاء 
يف العربيــة ودوائــر املعــاين املختلفــة للــادة يف العربيــة دور ال ينكــر يف الصــون عــن الوقــوع يف 

هــذه اإلشــكاليات.
وممــا يســاعد الطــالب الناطقــن بالفارســية يف فهــم قضيــة التعــدي تعليــم اســتخدام 
ــی  ــز عل ــال والرتكي ــة لأفع ــة الدالل ــرة وحداني ــزع فك ــا ون ــادة منه ــم واإلف الطــالب للمعاج
تعــدد الــدالالت واســتخدام املعاجــم اخلاصــة لأفعــال املتعديــة والالزمــة ومــا يتعــدی 
منهــا باحلــروف وكذلــک توطيــد فكــرة التعــدي وترســيخها يف حصــص التعبــري التحريــري 

والشــفهي.
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آموزش مفهوم متعدی برای گویشوران فارسی زبان )چالش ها 
و رهیافت ها(
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چكیده
ــی  ــمار م ــه ش ــر ب ــی معاص ــای زبانشناس ــات پژوهش ه ــن موضوع ــی از مهم تری ــان یك ــوزش زب آم
ــان  ــده اند و زب ــی نش ــون بررس ــه تاکن ــود دارد ک ــز وج ــیاری نی ــات بس ــان موضوع ــن می  رود. در ای
ــوع  ــازد. موض ــرو می س ــكل روب ــا مش ــی ب ــوارد قابل توجه ــی را در م ــان عرب ــاتید زب ــوزان و اس آم
متعــدی   یــا الزم بــودن فعــل، ازجملــه ایــن مشــكالت اســت کــه درک آن بــرای گویشــوران فارســی 
زبــان در واحدهــای آموزشــی مربــوط بــه قواعــد عربــی به وضــوح نمایــان می گــردد و معمــوالً ایــن 
ــن  ــا گفت وشــنود، انشــا، ترجمــه و تعریــب برجســته تر می گــردد. ای ــط ب مشــكل در واحدهــای مرتب
ــه بررســی و  ــی ســعی دارد ب ــی- تحلیل ــه ای و رویكــرد توصیف ــردآوری کتابخان ــزار گ ــا اب بررســی ب
شــناخت اســباب و عوامــل عــدم موفقیــت آمــوزش مهــارت شــناخت و کاربــرد افعــال متعــدی و الزم 
بپــردازد. از مهم تریــن نتایــج ایــن پژوهــش در شــناخت مشــكالت پیــش روی فراگیــران زبــان عربــی، 
ــان  ــال در زب ــای برخــی افع ــودن معن ــه ب ــد، دوگان ــواب مزی ــی اب ــا معان ــودن ب ــنا نب ــه آش ــوان ب می ت
عربــی از حیــث تعــدی و الزم بــودن، و عــدم توجــه بــه حرکــت عیــن  الفعــل در متعــدی و الزم بــودن 
و نیــز بی توجهــی بــه معنــای تعدیــه حــرف جــر بــاء اشــاره کــرد. همچنیــن از راهكارهــای پیشــنهادی 
بــرای رفــع ایــن مشــكل، می تــوان بــه اســتخدام از روش نقشــه اطالعــات مفاهیــم، تأکیــد بــر تنــوع 
ــتفاده از  ــی و اس ــز معرف ــودن و نی ــدی، الزم ب ــث متع ــی از حی ــان عرب ــل در زب ــک فع ــای ی داللت ه
ــودن  ــا  ب ــار  گذاشــتن تفكــر تــک  معن ــه افعــال متعــدی و الزم و کن ــوط ب فرهنگ هــای تخصصــی مرب

یــک بــاب مزیــد و حتــی یــک ریشــۀ ثالثــی در زبــان عربــی اشــاره نمــود. 

واژگان كلیدی: آموزش زبان، متعدی، گویشوران فارسی، زبانشناسی کاربردی.
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Abstract

Teaching the concept of transitive verbs to native Farsi speakers, 
challenges and approachesTeaching languages is among the most 
important research paper topics in the realm of contemporary linguistics. 
However, there are numerous areas which have not yet been studied. 
Arabic teachers and learners, consequently, encounter occasional 
obstacles in this regard. Understandably, a complication that arises 
during teaching Arabic grammar in educational institutions is whether a 
verb is transitive or intransitive. This problem is typically more evident 
in departments which specifically work on conversation, essay writing, 
translation from and to Arabic. This study tries to examine and understand 
why trainings in order to recognize transitive and intransitive verbs, 
their distinction and how to use them have failed. The approach in this 
study was analytical-descriptive and library collections tools were used. 
This study was carried out to gain a clearer insight into what challenges 
Arabic learners face, such as not being familiar with the meaning of 
Verbs with two distinct meanings in transitive and intransitive form, 
not paying close attention to the vowels of the verbs’ middle letters in 
transitive and intransitive forms and the meaning of To address the issue 
at hand, we propose using information map concept method, emphasis 
on the variety of implications of a verb in transitive and intransitive 
forms in Arabic language, introduction and use of specific dictionaries 
for transitive and intransitive verbs, and to relinquish the idea of having 
only a single meaning for In Arabic language.

Keywords: teaching language, intransitive, native Farsi speakers, 
applied linguistics.
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