درس بىستم

گروه اسمى ()3
ضمىر

سال پىش آموختىم که ضمىر نىز در نقش هستۀ گروه اسمى ظاهر مى شود .پس،
گروه اسمى مى تواند از ىک اسم ىا ضمىر به عنوان هسته و ىک ىا چند وابسته
تشکىل شود (وجود وابسته اجبارى نىست).
حقىقت همان اندازه راىج خواهد شد که ما آن را رواج مى دهىم.
ضمىر به مرجع نىاز دارد:
خوىش
گالىله
ـــــــــــــــ قدم به قدم سرنوشت ــــــــــــ را مى سازد.
ضمىر
مرجع ضمىر
٭ گاهى مرجع ضمىر به قرىنه حذف مى شود .در ّاول شخص و دوم شخص حذف
مرجع ضمىر بسىار راىج است:
همىشه دردم را براى خودم نگه داشته ام.
اگر چشم هاىتان را روى هم بگذارىد ،براىتان قص ّه مى گوىم.
هسته آن ضمىر باشد ،مى تواند برخى وابسته ها را به همراه داشته
هر گروه اسمى که ٔ
باشد:
 )1ضمىرهاى اشارۀ آن و اىن وابستۀ پسىن جمع را مى پذىرند :آنها ،اىنها،
آنان ،اىنان.
مضاف الىه مى گىرد :خود سعىد اىن خبر را داد.
 )2ضمىر مشترک خود
ٌ
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 )3بعضى از ضماىر شخصىِ جدا گاهى صفت مى گىرندِ :من بىچارهِ ،
توى
دانش آموز.

مؤدبانۀ ضمىر
کاربرد ّ

براى دوم شخص مفرد هنگام احترام ،به جاى ضمىرهاى (توَ ،ــ ت) از ضمىرهاى
(شما و ِــ تان)  استفاده مى شود:
آقاى گالىله ،شنىده ام که در دانشگاه بىش از هزار شاگرد ِ
سر درس شما حاضر
مى شوند( .به جاى تو)
استاد ،خواهش مى کنم اجازه بفرماىىد ِ
براىتان توضىح بدهم( .به جاى براىَت)
براى سوم شخص مفرد هنگام احترام ،به جاى ضمىرهاى (اوَ ،ــ ش) از ضمىرهاى
(اىشانِ ،ــ شان) استفاده مى شود:
استاد ىک جلد کتابشان را به من هدىه کردند .اىشان در اىن کتاب نظرىّه هاى جدىدى
را مطرح کرده اند( .به جاى َــ ش و او).
بدىن ترتىب ،جدول ضمىرهاى شخصى به شکل زىر درمى آىد:
شخص

ضمىرهاى جدا
کاربرد عادى

گوىنده

من

مؤدبانه
کاربرد ّ
ــ

شنونده

تو

شما

دىگرى

او

اىشان

شبه جمله

ضمىرهاى پىوسته
مؤدبانه
کاربرد عادى کاربرد ّ
َــ م

َــ ت

َــ ش

ــ

ِـــ تان
ِـــ شان

توجه کنىد:
به اىن واژه ها ّ
آه ،به به ،هىس ،پىشت
هرىک از اىن واژه ها به تنهاىى همچون جمله اى مستقل مفهوم کاملى را مى رساند ّاما
مثل جمله داراى نهاد و گزاره نىست .گروهى از اىن واژه ها براى بىان عواطف و احساسات
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اظهار مى شوند؛ مثل آه ،آخ ،واى ،آهاى ،آى ،به به .و گروهى دىگر از آنها براى راندن و
خواندن حىوانات به کار مى روند؛ مانند کىش ،پىشت ،چخ و … .
بعضى از واژه ها از قبىل افسوس ،درود ،سالم و حىف از نظر لغوى معنا دارند؛ اگر
جمله کامل را مى رسانند  و در عىن حال داراى دو جزء نهاد و
تنها به کار روند ،مفهوم ىک ٔ
گزاره هم نىستند .به اىن دو دسته واژه وقتى معناىى مانند جمله دارند ،شبه جمله مى گوىىم.
اىن واژه ها در برخى کاربردها اسم اند:
سالم! (شبه جمله) ،ساکت
حضرت پىامبر (ص) در گفتن سالم بر همه سبقت مى گرفت (اسم).
٭ منادا نىز چه با نقش نما (اى ،ىا ،آى ،ا) همراه باشد چه بى آن بىاىد «شبه جمله»
نامىده مى شود.

ب��یام زو��ی م
ک
صح�ی
�؟
� دام ج�مله ح اس ت
ک
�
ن
�
ت
خ
خ
�
ب
ش
س
�
�
�
�
ق
ی
ب
ی
� ود.
� و �ا� د و ت
ال ف�) یا� ن ب��یمار زا� ض�ع ف� و م و� ی �ر وردار ا ت
ک
ب
� ش�ود.
� و ب�ا ی� د ت� ق�و ی� ت
�) یا� ن ب��یمار � به ض�ع ف� و �م �خو� ن ی م� تب�الس ت
ک
� و رد �ج یا� ی � به کار می رود �ه م ف�هوم
ب«�ر�خوردار» � به مع ن� ی « ب�هره م ن� د» اس ت
ک
ب� ی� ن
مثبت و م ف� ی� د دا ش� ت�ه ب� شا� د� .چ ن�ان �ه رد ن�مو�نه های ز� ی�ر می � ی�م.
ک ک
خ
ب
م
م
س
�
ز
س
�.
یا� ن �ود� ا� ال ت
� کا ل �ر وردار ا ت
ک
�.
یا� ن مدرسه زا� امکا�ن ا�ت ی چ�ون ��ت با��خ ا�نه و آ�ز�ما�ی ش�گاه ب�ر�خوردار اس ت
مّل ک ش ک
ت� ی �ه ت�
ال� � ن� د و پ� ش� ت�کار دا ش��ته ب� شا� د � ،به ب�ر�خورداری می رسد.
ک
ج�مله های ص ف�ح ٔه ب�عد را یو�را�ی ش� � ن� ی� د:
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یا� ن ش�کل های ه ن� دسی کامل �ن ی�س ت��ن د و زا� ن� ق�ص ی
ها� ی ب�ر�خوردار�ن د.
گ
خ
ب�ا ی� د موا ظ� ب
� آ�ن ن�س�خه های � ّط ی ب�ا ش� ی�م؛ چ�ون زا� پ�وس ی� د� ی ف�راوا� ن ی

ب�ر�خوردار هس ت� ن� د.

چ�
�.
یا� ن تا� قا� زا� ش�م ا�ن زدا� �ن ام ن�اس ب�ی ب�ر�خوردار اس ت

خودآزماىى

نوشته زىر ضمىر ها و مرجع هرىک را پىدا کنىد.
 )1در
ٔ

سىد اشرف ال ّدىن قزوىنى مدىر آن را مردم به نامِ « نسىم شمال»
نام اىن روزنامه به اندازه اى بر سر زبان ها بود که ّ

مى شناختند و همه او را آقاى « نسىم شمال» صدا مى کردند .روزى که موقع انتشار آن مى رسىد دسته دسته کودکان

ده  دوازده ساله که ُمو ّزعان او بودند در همان چاپخانه گرد مى آمدند و هرکدام دسته اى بزرگ مى شمردند و از او مى گرفتند

و زىر بغل مى گذاشتند .اىن کودکان راستى مغرور بودند که فروشنده ٔ« نسىم شمال» هستند.

من کودک ىازده ساله بودم که اشعار او را به ذهن سپردم .من هروقت که عکس و شرح حال سران مشروطه را
مى بىنم و نامى از او نمى شنوم و اثرى از وى نمى بىنم ،راستى در برابر اىن حق ناشناسى کسانى که از خوان ِ
نعمت بى درىغ

او بهره ها برده و مال ها انباشته و به مقام ها رسىده اند رنج مى برم.

			

نوشته سعىد نفىسى)
الدىن قزوىنى
سىداشرف ّ
ٔ
(از ٔ
مقاله ّ

 )2در مثال هاى زىر ،شبه جمله ها را مشخّص کنىد:

درىغا بر ملّتى که جامه اى را بپوشد که خود نبافد و نانى را بخورد که خود گندمش را خرمن نکند.
بىشتر وقاىع تارىخى بدان صورت که مورخان دىرىن نوشته اند رخ نداده است امّا افسوس که آنان نوشته اند و
مورّخان بعد نىز بدان پىراىه بسته اند.
نشستن و افسوس خوردن و دست روى دست گذاشتن کار خردمندان نىست .اگر ِ
مرد مىدانىد ،بسم اللّه وگرنه
از واى واى گفتن کارى ساخته نىست.

 )3جاهاى خالى را با عبارت هاى مناسب کامل کنىد.
 ...........................................برخوردار شده است.
 ...........................................برخوردار مى شوىم.
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درس بىست و ىکم

امال

گزىنش هاى امالىى ()1
ردىف گروه
1

«ء»
و
«ع»

2

«ت»
و
«ط»

3

«ث»
و
«س»
و
«ص»

        مثال ها (درست)

مثال ها (نادرست)

مالحظات
حرف هاى همزه «ء» و
نماىنده واج ىا
عىن «ع»
ٔ
صداى /ء /هستند.
براى نوشتن کلماتى  که
داراى
همزه آغازى
ٔ
هستند ،از حرف «الف»
استفاده مى شود.
حرف هاى «ت» و «ط»
نماىنده واج و صداى
ٔ
/ت /هستند.
در گذشته ،براى   نوشتن
اىن گونه کلمات ،مردم
بىشتر به حرف «ط»
اما
گراىش داشته اند ّ
امروز نوشتن اىن   قبىل
کلمات با حرف «ت»،
بهتر است .بجز   اسمهاى
خاص که باىد مطابق با
شناسنامه افراد باشد.
ٔ
حرف هاى «ث»« ،س»
نماىنده واج و
و «ص»
ٔ
صداى /س /هستند.
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توجه کنىد.
اکنون با د ّقت در جدول
ٔ
صفحه قبل به توضىح چند نکته ّ
همزه آغازى ،مىانى و
 )1کلماتى مانند «اجر ،رأس ،ملجأ» به ترتىب داراى صداى ٔ
همزه آغازى ،مىانى و پاىانى
پاىانى هستند .همان طورکه کلمات «عجز ،بعد ،مجمع» نىز صداى ٔ
مقاىسه اىن دو دسته کلمات درمى ىابىم که صداى همزه به هنگام نوشتن گاهى به
دارند .از
ٔ
شکل همزه (ء) و گاهى به شکل عىن «ع» ظاهر مى شود.
کلمه «رأس» را «رأس»
از چه راه هاىى مى توانىم ىاد بگىرىم که در امالى تقرىرىٔ ،
کلمه  «بعد» را «بأد» ننوىسىم؟ به عبارت دىگر ،مالک ما در
بنوىسىم نه «رعس» و برعکسٔ ،
«انتخاب» و «گزىنش» صحىح چىست؟
الف) از راه دىدن شکل صحىح کلمه ها؛ ما ّاولىن بار کلمات «رأس» و «بعد» را در
دبستان با همىن امال دىده اىم و آنها را با نوشتن تمرىن کرده اىم؛ در نتىجه ،چشم ما با شکل
صحىح اىن کلمه آشنا شده است .اىن امر در مورد ساىر کلماتى نىز که دو ىا چند شکل
امالىى دارند ّاما ىکى از آنها براى ما آشناست ،صدق مى کند.
ب) از راه شناخت اشتقاق و هم خانواده بودن کلمه ها؛ بنابراىن ما کلمه هاى «اُجرت»
و «عاجز» را نىز صحىح مى نوىسىم؛ چون آموخته اىم که به ترتىب اىن دو با « َاجر» و «عجز»
هم خانواده هستند.
  جمله «خداوند علىم و حکىم
پ) از راه پى بردن به معنى کلمه ها؛ بنابراىن ،در ٔ
است» ما «علىم» را درست مى نوىسىم چون مى دانىم که «علىم» به معنى داناست و ربطى به
کلمه «الىم» به معنى «دردناک» ندارد.
ٔ
الىت
ّ
فع ّ
درباره
چند کلمه را که داراى همزه (ء) ىا عىن «ع» هستند ،مثال بزنىد و
ٔ
راه هاى صحىح نوىسى و گزىنش درست هرىک از اىن حروف در کلمه ها
گفت و گو کنىد.

 )2واج ىا صداى  /ت /در نوشتن به شکل دو حرف «ت» و «ط» ظاهر مى شود ولى
ىاد گرفته اىم که همه جا «تَرک» و «طرد» بنوىسىم نه «طرک» و «ترد» .کلماتى چون «حىات»
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و «حىاط» را که تل ّفظ ىکسان ّاما معنى هاى متفاوت دارند ،به کمک قرىنه هاى کالم ،صحىح
مى نوىسىم .چنان که در اىن جمله ها مالحظه مى شود:
«حىات او به خطر افتاد« ».حىاط خانه را گل کارى کرد».
همچنىن ،کلماتى مانند «تشت» و «تپىدن» که در قدىم بىشتر به شکل «طشت» و «طپىدن»
نوشته مى شدند بهتر است با حرف «ت» نوشته شوند.
اهم ّىت امالىى دارند که
 )3همان طورکه در کتاب زبان فارسى ( )1گفتىم ،کلماتى ّ
داراى ىک ىا چند حرف از گروه هاى شش گانه باشند .حرف هاى همزه «ء» و عىن «ع»
و حرف هاى «ت» و «ط» دو گروه از همان گروه هاى شش گانه اند .همچنىن است گـروه
سه حرفى «ث»« ،س» و «ص» که
نماىنده واج /س /است .کلماتى که داراى اىن گونه حروف
ٔ
هستند ،گزىنش صحىح کلمه را دشوارتر مى سازند .در درس بعدى امال با سه گروه دىگر
بىشتر آشنا مى شوىم.
الىت
ّ
فع ّ
ادبىات ( )2امال بنوىسىد.
از متن درس هاى  13تا  18کتاب هاى زبان و ّ

گروه کلمات براى امالى شمارۀ سه
مؤسس و بـنىان گـذار ــ
تـأ ّمل و د ّقت ــ تـزىىن اتـاق ــ شوراى سىاست گـذارى ــ ّ
منسوب و وابسته ــ حقوق چندرغاز ــ حدود مسئولىت ــ قاطع و سرىع ــ خواب گزار
دانـا ــ شماره گـذارى اجناس ــ بىهوده و ُمزخرف ــ زىبـا و رعنـا ــ مـرجع ضمىر ــ سبقت
و پىش دستى ــ موزّعان اوراق ــ خوان نعمت بى درىغ ــ نظام آواىى ــ به ِ ازا و در مقابل ــ
مزبور و ىاد شده ــ کژتابى و ابهام ــ نغز و دلکش ــ معلومات و محفوظات ــ سخن منظوم ــ
ضحاک
صنف هاى گوناگون ــ اطلس هاى جغرافىاىى ــ اتـالف وقت ــ نقل به مضمون ــ ّ
ماردوش ــ سوءظن ــ تع ّلل و بهانه جوىى ــ  مىنىاتور و نگارگرى ــ جنگ ناخواسته ــ دغدغه
123

و اضطراب ــ پهلوان نوخاسته ــ مهاجم و متجاوزــ ملجأ و پناهگاه ــ الىم و دردناک ــ مزد
و اجرت ــ لئىم و فروماىـه ــ علم و راىت ــ کُ ر ٔه اثىر ــ متبوع و فرمانروا ــ توشه و آذوقه  ــ
اسطبل ستوران.
روض ٔه رضوان ــ گـنج قارون ــ باد شُ رطه ــ ِ
کتاب حدىقة الحقىقة ــ حـوز ٔه ادب ّىات ــ
عـنان گىر و زمـامدار ــ لطف و مالحت ــ نُزل مهمان ــ نزار و ضعىف ــ متابـعت و پىروى ــ
تبحر ــ منبع الهام ــ ترجىح و برترى ــ
تـغزّل و تشبىب ــ طـاووس عـارفـان ــ ّ
تخصص و ّ
تم ّلق و تزوىر ــ صفات مذموم ــ شکستن ِط ِلسم ــ شمسه ها و مقرنس ها ــ قـاب بندى ِ
هاى
محرابى شکل ــ ُط ّره هاى ِ
کنار سردر ــ غرفه ها و رواق ها ــ ُحجب و ظرافت ــ طبع و
صد َمت ــ
غـرىـزه ــ جـزم ّىت و اطـمىنان ــ تقرىر و بىان ــ محاور ٔه عادى ــ ضربت و ْ
حرىـف مغلوب ــ مـخذول و نـاالن ــ استرحام و ىارى خواستن ــ وقار و طُ مأنىنه ــ عتاب و
سرزنش ــ نشاط و طرب ــ عـادت مـألوف ــ ضماىـم و تعلىقات ــ ف ّىاض و جوشان ــ مطربى
معاصى َ
منکر ــ اسکلتى وحشتناک ــ قرىحه و استـعـداد ــ
و مسخـرگى ــ لـهو و لعب ــ
ِ
دموستنس خطىب ــ
پـالس منـدرس ــ مـاىـع حـرف شوىـى ــ سخـن دان و مـصـالـح گـو ــ
ِ
ملهم و متأثِ ّر ــ آکروباسى هاى خاص ــ مـجذوب و مـرعـوب ــ همىشه
اسب فصاحت ــ َ
ابدالدهر ــ چاه ضاللت ــ کىس ٔه صفراــ اساطىر و افسانـه هـا ــ حـازم و دور انـدىش ــ
و ّ
صواب و مـصلحـت ــ قالب و محتوا ــ ساز ارغـنون ــ شوالى عـرىـانـى ــ طلـىع ٔه ظهور ــ
غزو ٔه ُاحد ــ پاى ِ
افزار وصله دار ــ روح لىلة الـقدر ــ غم گزاىى عشق ــ صولت حىدرى ــ
ُه ّراى شىر ــ مهمىز اسب ــ خلعت الهى.
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ب��یام زو��ی م
ک گ
ک
ی
س
س
ز
ل
ز
�؟
امالی � دام �روه ا� ت
�ا ت
ما� ��ر رد ت
گ
ک
ک
ال ف�) آ� ذ�و ق�ه    ،ار� ،ن�رد ب�ان ،ب�ادم ج�ان ،ت� ش�� ،د�مه    ،ق�ور ب� غا�ه   ،ی��ق ه   ،حوله .
ک
گ
ک
ی
ق
�
�
�
ن
ن
ه
�
ب
ب
ب
ب
ق
�) آ�ز�و ق�ه   ،ار�� ،رد�ام� ،اد ج�ان ،شد�� ،د مه   ،ور�ا�ه  � ،خه   ،وله .

ما� � به هر دو ش�کل رد
� و یا� ن کل ت
� اس ت
ا مالی هردو د س ت�ه ردس ت
گ
� ض� ب� ط ش� ده ا�ن د.
ف�ره ن�� های ل غ� ت
گ
گ
ک
ک
ما� دو ام یال� ی ت� جّو�ه � ن� ی� د.
ا� ن�ون � به �روه د ی��ری زا� کل ت
ک
سط
ال ف�) ّارا�به    ،ا ب�ل ،ت �اس ،دن��ب� ،ت�وس ،ش�و ی� د ،ز� غ�ال.
ک
صط
ب
�  ،ذ� غ�ال.
�) ّعرا�به   ،ا ب�ل ،طاس ،ت�م�ب� ،طوس ،ش� ب� ت
چ گ
ل
ِ
� .هر� ن� د �روه « ا �
ف »
هر دو ش�کل امالی یا� ن کل ت
� اس ت
ما� ردس ت
ج ب� ی�
روا� �ش ت�ری دار�ن د.

خودآزماىى

 )1براى کلمات زىر گروه کلمه بسازىد:
الم و َعلَم ،اسىر و عسىر و اثىر ،متبوع  و مطبوع
 )2براى هر سه گروه  2 ، 1و  3ص  126به تفکىک مثال هاى دىگرى بنوىسىد.
 )3چرا گزىنش صحىح گروه سه حرفى از دو حرفى دشوارتر است؟ مثال بزنىد.
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