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 تعدیه بالمعنی االعم ٕؽاهل جعذیه بالمعًی باألخص و جعذیه باواعغهٔ
تعر یف تعدیه باواسطه :هش هجشوس به حشف جشی که حشف جشػ هحعلك بهه فعهل یها ؽههه فعلهی باؽهذ
هفعىل آو فعل خىاهذ بىد.
ا
هرال دس عشت هى الهصشة الی الکىفة هیگى یين بصشه و کىفه هفعىلهای باواعغه عشت هغحًذ .یعًی عهيش
با بصشه و کىفه يىعی اسجهاط هعًایی داسد و ایى يىع هماو هذلىل حشوف ّهى و إلی اعث یعًی ابحذای عهيش

هحعلك به بصشه اعث و ايحهای عيش هحعلك به کىفه اعث.

نکته :ولحی هیگى یين فعلی الصم اعث یعًی هفعىل بیواعغه يذاسد وگشيهه همهه افعهال هیجىايًهذ هفعهىل
باواعغه داؽحه باؽًذٕجعذیه بالمعًی االعن داؽحه باؽذٔ
 تعدیه بالمعنی باألخص:
ا
تعریف :بشخی افعال دس هفهىم به هفعىل به يياص داسيذ که دس فاسعی غالها با «چه کغی سا» و «چه چيهضی
سا» هیؽًاعين  .هيگى یين اکل چه چيضی سا خىسد؟ ضشب چه کغی سا صد؟ ایى فعلهها هفعهىل بیواعهغه
بشهیداسيذ لزا به آوها هيگى یين فعل هحعذی.
ایىها یا جک هفعىلیايذ یا دو هفعىلی و یا عه هفعىلی.
ا
 عه هفعىلیها کاهال هحذود و هؾخصايذ.
 دو هفعىلیها ،عه خايىادهايذ:
 .1افعال قلىب:
گاهی اولات دس هفعىلؾاو اعًاد جاهی اعثٕ .اعن اص يغهث هىهى یث که ههذلىل جملهه اعهميه اعهث یها
يغهث صذوسیه که هذلىل جمله فعليه اعث .فشض دوم صهايی اعث که فعل هعلك ؽىدٔ.
افعال للىب اگش جعليك يؾىيذ با جىجه به ایًکه اعًاد لفظ هعادل دس صباو عشبی يذاسد و آيچه دال بهش اعهًاد
اعث یعًی هيأت جمله اعميه لفظ ييغث ایىها اعشاب يصه سا کهه بهشای هفعهىل بهه اعهث بهه عهشفيى

ُ
اپیگاه تزیکهای،لعیم ،بصیریتومهاریت نو

3

هیدهًذ یعًی به هغًذ به و هغًذاليه .به ایى افعال ،افعال للىب گفحه هیؽىد و هغًذاليه هفعىل به اول و
هغًذ به هفعىل به دوم هیؽىد یعًی ایًکه بيى هفعىلها هىهى یث وجىد داؽحه حاال افعال للهىب آهذهايهذ
و ليذی هغحًذ بشای هىهى یث .ليذؽاو ييض عهاست اعث اص یميى ،گماو و ؽک و خيال و ایىها.
 .2افعال تصییر:
گاهی هىهىیث بيى هفعىلهای فعل وجىد يذاسد ولی ایى افعال آهذهايذ و هىهىیث سا ایجاد کشدهايذ یعًهی ایهى خههش
بهوعيله ایى افعال حمل هیؽىد بش ایى ههحذا و ایىهمايی بيًؾاو ایجاد هیگشدد .به ایى افعال ،افعال جصييش هيگىیًذ
ْ
صيشت صیذا فاضال کاسی کشدم صیذ فاضل بؾىد  .کاسی کشدم بؾىد گفث صیذ فاضل اها لهل اص کاس هى يمیؽذ گفهث

صیذ فاضل.
 .3باب اعطا یا باب کسا:
ا
اصال سابغه هىهىیث يمیؽىد ایجاد کشد.
بيى دو جا هفعىل آوها

انحاء تعدیه بالمعنی باألخص:
ا
هيگىیين فعل الصم هرال هیسود باب افعال هحعذی هیؽىد ایى جعذیه بالمعًی باألخص هًظىسهاو اعث یا هیسود بهاب
جفعيل هحعذی هیؽىد ایى جعذیه بالمعًی باألخص هًظىسهاو اعث یعًی هفعىل به بیواعهغه بشههیداسد یها بعضهی اص
افعال جک هفعىلی هیسويذ باب افعال دو هفعىلی هیؽىيذ ایًجا جعذیه بالمعًی باألخص هًظىسهاو اعهث و هفعىلهها

سا بیواعغه بشهیداسيذ.
اعحرًائا «باء» و بعضیها گفحًذ «باء» و «الم» اص حشوف جش جذای ایًکه دس غال هعايیؽاو ایهى جعذیهه بهالمعًی
االعن سا داسيذ گاهی اولات هیگىیين جعذیه بالمعًی باألخص داسيذ یعًی هيچ هعًایی بههجض هحعهذی کهشدو فعهل الصم
ا
يذاسيذ هميى اعث که هفعىل هیآوسيذ بش عش فعل الصم هيچ هعًای دیگشی بهجض جعذیه يذاسيذ یعًی دليما هماو کهاسی
سا هیکًًذ که هيأت باب افعال هیکًذ یعًی کاسی کشدم که اص صیذ رهاب صادس ؽىد
ا
رههث بضیذ لؾًگ هیآیذ جای أرههث صیذا سا هیگيشد اها دیگش حشوف یا دیگش هعايی «باء» که هعًای دیگشی هرهل
هصاحهث داسيذ جعذیه بالمعًی االعن بهحغاب هیآیًذ یعًی هميى رههث بضیذ اگش هعًا بذهذ سفحن همشاه صیهذ سفهحى سا
به صیذ هشجهظ هیکًذ به یک ليذی آوهن ليذ همشاه بىدو اعث که سفحى با صیذ یک اسجهاعی داؽث که عهاست بهىد اص

ُ
اپیگاه تزیکهای،لعیم ،بصیریتومهاریت نو

4

همشاه بىدو  .سفحى با صیذ یک اسجهاط ایىچًيًی داسد  ،همشاه بىدو  .ایًجا فمظ بحد جعذیه ييغث که رهاب سا به صیذ

گشه هیدهذ یک چيضی عالوه بش گشه هغث و گشه خاصی هیدهذ یعًی هصاحهث و همشاهی.
نکتهها:
بغا دس جعهيش اص عًاویى دعحهبًذی افعال دو هفعىلی؛ به هجمىع گشوه دوم و عىم باب اعغا هیگىیًذ.
* بشخی اص افعال هن هحعذی اعحعمال هیؽىيذ هن الصم؛ هايًذ:
وفش :صیاد ؽذ وفش :صیاد کشد

یا هن جک هفعىلی اعحعمال هیؽىيذ هن دو هفعىلی؛ هايًذ:
صاد ِ
َ
الذسهن :صیذ دسهن افضود یعًی دسهمؼ صیاد ؽذ.
صیذ
ا
َ
الذسهن:کاسی کشدم با صیذ که دسهن بش هال و داسایی او افضوده ؽىد .ایى یک دسهن سا يذاؽث فالذػ بهىد و
صدت صیذا

هى او سا واجذ دسهن کشدم.
* گاهی اولات هفعىل افعال هحعذی سا حزف هیکًًذ یعًی هفعىل داسد ولی دس لفظ رکشػ يمیکًًذ و ایى اغشاضهی
ا
داسد هرال هیخىاهًذ کغی يفهمذ یا هیخىاهًذ عشف سا عش کاس بگزاسيذ  ،یا ههیخىاهًهذ بگىیًهذ آو هفعهىل اص بهظ
اعمؼ هؾمئضکًًذه اعث هى يمیخىاهن به صباو بياوسم یا هیخىاهذ بگىیذ هفعىل اص بظ اعمؼ باعظمث اعث کهه
ا
اصال دس دهاو هى يمیگًجذ اعن آو بضسگ سا دس صباو و دهاو خىدم جاسی کًن و به خاعش اهرال ایى اغشاض هفعهىل

سا حزف هیکًًذ ایى افعال ،افعال هحعذیايذ که هفعىلؾاو هحزوف اعث.
ححی گاهی اولات هفعىل سا حزف هیکًًذ جا بگىیًذ ؽما هش هفعىلی هیخىاهی بگيشی بگيش خىدت ههش هفعهىلی بهه
رهًث هیسعذ ایًجا فشض کًی  ،فشض کى بشای ایًکه هخاع بحىايذ یک دایشه گغحشدهای اص هصادیك سا هفعىل ایهى
فعل دس يظش بگيشد .ایى افعال الصم ييغحًذ ،هحعذیايذ اگشچه روق يحات الحضا هیکًذ لفظ هحزوفی دس يظش بگيشيهذ

که همه هصادیك همکًه دس هعًای آو لفظ بگًجذ ،فحأهل.
ا
اها گاهی اولات هفعىل سا حزف هیکًًذ يه به ایى وجه که هغث و حزف هیکًًذ بلکه اصال هفعىل ييغث یعًی فعل
ا
سا عىسی دس يظش هیگيشيذ که ها با اصل ذهىت ایى حذخ بشای فاعلؼ کاس داسین و اصال هفعىلؼ بشای ها ههن ييغهث
ا
و هفعىل سا بگزاسین کًاس؛ هرال هى هیبيًن به ایى هعًا که هى بيًا هغحن.

ُ
اپیگاه تزیکهای،لعیم ،بصیریتومهاریت نو

5

جىضيح عه حالث ایًکه گاهی اولات هیگىیيذ هى هیبيًن یک کظ خاصی سا دس يظش داسیذ ولی يمیخىاهيذ بگىیيذ
ا
چه سا هیبيًن هرال بگزاس عشف الحماط کًذ که به او بگىیين چه هیبيًن .یکباس هیگىیی هى هیبيًن جا هخاع ههش
چيضی که اححمالی هیجىايذ بذهذ که هى آو سا هیبيًن اححمال بذهذ.اها یکباس هیگىیی هى هیبيًن یعًی ایىکهه ههى
ا
بيًاین يابيًا ييغحن دس همابل يابيًا بىدو .ایًجا اصال هيچ هفعىلی وجىد يذاسد فمظ هیخىاهی اصل حذخ دیذو سا بشای
خىد اذهات کًی .الهحه ایى حذخ دیذو دس جحمك خاسجی هفعىل داسد ولی ؽما کاس يذاسیذ هیخىاهيذ دس عهالن هفههىم

لفظ ،اصل ایى حذخ دیذو سا بشای فاعل اذهات کًيذ ایى حالث دیگش فعل هحعذی ييغث.
دس هرال یأکل  ،یأکل هفعىل داسد ولی ولحی ؽما هیگىیيذ یأکل یعًی هیخىاهيذ بگىیيذ فاعل اههل خهىسدو بهىده ،
هالئکه يهىده که صفث اکل بشای او جاسی يؾىد بلکه بؾشی بىده که صفث اکل به او اعًاد داده هیؽىد و ها هفعهىل
ا
ا
ا
سا اصال گزاؽحين کًاس دسحالیکه لغعا هفعىلی داؽحه دس خاسز یک چيضی بىده که هیخىسده اعث اها ها اصهال بها آو
کاس يذاسین .چه سا هیخىاهين اذهات کًين دس هفهىم لفظ؟ ایًکه وی صفث اکل سا داؽحه دس همابل هرل هالئکه بهىدو و

اکل يذاؽحى و بؾش يهىدو .ایى هعًا سا اگش بخىاهين بش لفظ باس کًين هیؽىد الصم.

