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 ٔباواعغهو جعذیه  باألخصٕؽاهل جعذیه بالمعًی  االعم یبالمعن هیتعد 

باؽهذ  یؽههه فعله ایهکه حشف جشػ هحعلك بهه فعهل  یهش هجشوس به حشف جش :باواسطهتعدیه  فیتعر

 هفعىل آو فعل خىاهذ بىد.

یعًی عهيش  .عشت هغحًذ باواعغه های هفعىلبصشه و کىفه  نیيگى یه ةالکىف یال ةهى الهصش عشت دس هرالا 
با بصشه و کىفه يىعی اسجهاط هعًایی داسد و ایى يىع هماو هذلىل حشوف ّهى و إلی اعث یعًی ابحذای عهيش 

 هحعلك به کىفه اعث. های عيشحو اي اعثبصشه  هحعلك به

هفعهىل  جىايًهذ هیهمهه افعهال  وگشيههيذاسد  واعغه بیهفعىل  یعًیالصم اعث  یفعل نیيگى یه یولح نکته:

 االعن داؽحه باؽذٔ یبالمعً هیداؽحه باؽًذٕجعذ باواعغه

  باألخصتعدیه بالمعنی  : 

 یضيهچه چ»و  «اس یچه کغ»با  غالهاا  یداسيذ که دس فاسع اصيافعال دس هفهىم به هفعىل به ي یبشخ تعریف:

 واعهغه بیهفعهىل  هها فعل ىیسا صد؟ ا یسا خىسد؟ ضشب چه کغ یضياکل چه چ نیيگىي. ه ؽًاعين هی «سا
 .یفعل هحعذ نیيگىيه ها آولزا به  داسيذ بشهی

 .یعه هفعىل ایو  یدو هفعىل ای ايذ هفعىلیجک  ای ها ایى

  ايذ هؾخصهحذود و  کاهالا  ها هفعىلیعه. 

  ايذ: ، عه خايىادهها هفعىلیدو 

 افعال قلىب: .1

 ایهاعهث  هيکه ههذلىل جملهه اعهم ثیٕاعن اص يغهث هىهى .اعث یاولات دس هفعىلؾاو اعًاد جاه یگاه
 ٔ .ؽىدهعلك  فشض دوم صهايی اعث که فعلاعث.  هيکه هذلىل جمله فعل هیيغهث صذوس

يذاسد و آيچه دال بهش اعهًاد  یدل دس صباو عشباعًاد لفظ هعا ًکهیيؾىيذ با جىجه به ا كيافعال للىب اگش جعل
 ىيهفعهىل بهه اعهث بهه عهشف یاعشاب يصه  سا کهه بهشا ها ایى غثيلفظ ي هيجمله اعم أتيه یعًیاعث 
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هفعىل به اول و  هغًذاليهو  ؽىد هیللىب گفحه افعال، افعال  ىی. به اهغًذاليهبه هغًذ به و  یعًی دهًذ هی
 ايهذ آهذهوجىد داؽحه حاال افعال للهىب  ثیهىها هى هفعىل ىيب یعًی ایًکه ؽىد هیهغًذ به هفعىل به دوم 

 ها. ایىو  اليگماو و ؽک و خ ،ىيمی ييض عهاست اعث اص ذؽاوي. لثیهىهى یهغحًذ بشا یذيو ل

 :تصییر افعال .2
 خههش ایهى یعًهی ايذ کشده ایجاد سا هىهىیث و ايذ آهذه افعال ایى ولی يذاسد وجىد فعل های هفعىل بيى هىیثهى گاهی

 هيگىیًذ جصييشافعال، افعال  ایى به . گشدد هی ایجاد بيًؾاو همايی ایى و ههحذا ایى بش ؽىد هی حمل افعال ایى وعيله به
 گفهث ؽذ يمی هى کاس اص لهلاها  لفاض صیذ گفث بؾىد کشدم کاسی . بؾىد فاضل صیذ کشدم کاسی فاضال صیذا شتصيْ 
 .لفاض صیذ

 :کسا باب یا اعطا باب .3

 .کشد ایجاد ؽىد يمی هىهىیث سابغه اصالا  ها آو هفعىل جا دو بيى 

 :باألخصانحاء تعدیه بالمعنی 
 بهاب سود هی یا اعث هًظىسهاو باألخص بالمعًی جعذیه ایى ؽىد هی هحعذی افعال باب سود هی هرالا  الصم فعل هيگىیين

 اص بعضهی یها داسد بشههی واعهغه بی به هفعىل یعًی اعث هًظىسهاو باألخص بالمعًی جعذیه ایى ؽىد هی هحعذی جفعيل
 هها هفعىلو  اعهث هًظىسهاو باألخص بالمعًی جعذیه ایًجا ؽىيذ هی هفعىلی دو افعال باب سويذ هی هفعىلی جک افعال

 .داسيذ بشهی واعغه بی سا

 بهالمعًی جعذیهه ایهى ؽاو یهعاي غال  دس ایًکه جذای جش حشوف اص« الم»و  «ءبا» گفحًذ ها بعضی و «ءبا» اعحرًائا
 الصم فعهل کهشدو هحعهذی جض بهه هعًایی هيچ یعًی داسيذ باألخص بالمعًی جعذیه گىیينهی اولات گاهی داسيذ سا االعن
 کهاسی هماو ماا يدل یعًی يذاسيذ جعذیه جض به یشدیگ هعًای هيچ الصم فعل عش بش آوسيذ هی هفعىل که اعث هميى يذاسيذ

 ؽىد صادس رهاب اص صیذ که کشدم کاسی یعًی کًذ هی افعال باب هيأت که کًًذ هی سا

یذاا  أرههث جای آیذ هی لؾًگ بضیذ   رههث  هرهل شیدیگ هعًای که «ءبا» وف یا دیگش هعايیدیگش حش اها  گيشد هی سا ص
 سا فهحىس صیهذ همشاه سفحن اگش هعًا بذهذ بضیذ   رههثآیًذ یعًی هميى  هی حغاب به االعن بالمعًی جعذیه داسيذ هصاحهث

 اص بهىد عهاست که داؽث اسجهاعی یک صیذ با سفحى که اعث بىدو همشاه ليذ هن آو  ليذی یک به کًذ هی هشجهظ صیذ به
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 صیذ به سارهاب  که ييغث جعذیه بحد فمظ ایًجا . بىدو همشاه ، داسد یًيچً ىیا اسجهاط یک صیذ با سفحى . بىدو همشاه
 .همشاهیو  یعًی هصاحهث دهذ هی خاصی گشه هغث و گشه بش عالوه چيضی یک دهذ هی گشه

 :ها نکته
 .گىیًذهی اعغا باب عىم و دوم گشوه هجمىع به هفعىلی؛ دو افعال بًذی دعحه عًاویى اص جعهيش دس بغا

 ؛ هايًذ:الصم هن ؽىيذ هی اعحعمال هحعذی هن افعال اص بشخی * 

 کشد صیاد :وفش     ؽذ صیاد :وفش       

 ؛ هايًذ:هفعىلی دو هن ؽىيذ هی اعحعمال هفعىلی جک هن یا

یِذ  صاد  .ؽذ صیاد دسهمؼ یعًی افضود دسهن صیذ :الذسهَن  ص

و  بهىدػ فالذ يذاؽث سا . ایى یک دسهنؽىد افضوده او داسایی و هال بش دسهن که صیذ با کشدم کاسی:الذسهَن  اا صیذ صدت

 .کشدم دسهن واجذ سا او هى

 اغشاضهی و ایى کًًذ رکشػ يمیدس لفظ  ولی داسد هفعىل یعًی کًًذ هی حزف سا هحعذی افعال هفعىل اولات گاهی * 
 بهظ اص هفعهىل آو بگىیًهذ خىاهًهذ ههی یا ، بگزاسيذ کاس عش سا عشف خىاهًذ هی یا يفهمذ کغی خىاهًذ هی هرالا  داسد

 کهه اعث باعظمث اعمؼ بظ اص هفعىل بگىیذ ىاهذخ هی یا بياوسم صباو به خىاهن يمی هى اعث هؾمئضکًًذه اعمؼ
 هفعهىل اغشاض ایى خاعش اهرال بهو   کًن جاسی خىدم دهاو و صباو دس سا بضسگ آو اعن گًجذ يمی هى دهاو دس اصالا 

 .اعث هحزوف هفعىلؾاو که ايذ هحعذیافعال، افعال  ایى کًًذ هی حزف سا

 بهه هفعهىلی ههش خىدت بگيش بگيشی خىاهی هی هفعىلی هش ؽما بگىیًذ جا کًًذ هی حزفهفعىل سا  اولات گاهی ححی
 ایهى هفعىل سا هصادیك اص ای گغحشده دایشه یک بحىايذ هخاع  ایًکه بشای کى فشض ، کًی فشض ایًجا سعذ هی رهًث

 بگيشيهذ يظش دس هحزوفی لفظ کًذ هی الحضا يحات روق اگشچه ايذ هحعذی ييغحًذ، الصم افعال ایى .بگيشد يظش دس فعل
 .فحأهل بگًجذ، لفظ آو هعًای دس همکًه هصادیك همه که

 فعل یعًی ييغث هفعىل اصالا  بلکه کًًذ هی حزف و هغث که وجه ایى به يه کًًذ هی حزف سا هفعىل اولات گاهی اها
 ييغهث ههن ها بشای هفعىلؼ اصالا  و داسین کاس فاعلؼ بشای حذخ ایى ذهىت اصل با ها که گيشيذ هی يظش دس عىسی سا

 .نهغح بيًا هى که هعًا ایى به بيًن یه هى هرالا  کًاس؛ بگزاسین سا هفعىل و
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 بگىیيذ خىاهيذ يمی ولی داسیذ يظش دس سا خاصی کظ یک بيًن هی هى گىیيذ هی اولات گاهیجىضيح عه حالث ایًکه  
 ههش هخاع  جا بيًن هی هى گىیی هی باس یک .بيًن هی چه بگىیين او به که کًذ الحماط عشف بگزاس هرالا  بيًن هی سا چه

 ههى کهه ایى یعًی بيًن هی هى گىیی هی باس یک اها.ذبذه اححمال بيًن هی سا آو هى جىايذ بذهذ که یه اححمالی که چيضی
بشای  سا دیذو حذخ اصل خىاهی هی فمظ يذاسد وجىد هفعىلی هيچ اصالا  ایًجا .بىدو يابيًا همابل دس ييغحن يابيًا بيًاین

 هفههىم عهالن دس ذخىاهي هی يذاسیذ کاس ؽما ولی داسد هفعىل خاسجی جحمك دس دیذو حذخ ایى الهحه د اذهات کًی.ىخ
 .ييغث هحعذی فعل دیگش حالث ایى کًيذ اذهات فاعل بشای سا دیذو حذخ ایى اصل لفظ،

 ، بهىده خهىسدو اههل فاعل بگىیيذ ذخىاهي هی یعًی کلأی گىیيذ هی ؽما ولحی ولی داسد هفعىل کلأی ، کلأی هرال دس
 هفعهىل هاو  دىؽ هی داده اعًاد او به اکل صفث که بىده بؾشی بلکه يؾىد جاسی او بشای اکل صفث که يهىده هالئکه

 آو بها اصهالا  ها اهااعث  خىسده یه که بىده چيضی یک خاسز دس داؽحه هفعىلی لغعاا  که یدسحال کًاس گزاؽحين اصالا  سا
 و بهىدو هالئکه هرل همابل دسه داؽح سا اکل صفث وی ایًکه لفظ؟ هفهىم دس کًين اذهات نخىاهي هی سا چه. يذاسین کاس

 .الصم ؽىد هی کًين بش لفظ باس بخىاهين اگش سا هعًا ایى .ويهىد بؾش و يذاؽحى اکل

 


