درس سىزدهم

گروه اسمى ()1
وابسته پسىن ىا
خواندىم که گروه اسمى از ىک اسم به عنوان هسته و ىک ىا چند
ٔ
پىشىن ساخته مى شود:
على ،هواى آفتابى ،کتاب زبان فارسى ،همىن کتاب.
وجود هسته در گروه اسمى اجبارى و وجود وابسته اختىارى است.

وابسته هاى پىشىن

وابسته هاى ِ
پىشىن اسم عبارت اند از:
تعجبى ،صفت مبهم ،صفت شمارشى اصلى،
صفت اشاره ،صفت پرسشى ،صفت ّ
صفت شمارشى ترتىبى نوع ( 1با پسوند ُــ مىن) ،صفت عالى ،شاخص.
الىت
ّ
فع ّ
هر ىک از وابسته هاى پىشىن اسم را در ىک جمله به کار ببرىد.
94

شاخص

شاخصها عناوىن و القابى هستند که بدون هىچ نشانه ىا نقش نماىى پىش از اسم مى آىند.
شاخص ها همىشه بى فاصله در کنار هسته مى آىند و خود اسم ىا صفت هستند و در جاى
هسته گروه اسمى قرار گىرند .شاخص ها عبارت اند از:
دىگر مى توانند ٔ
سىد ،برادر ،خواهر ،حاجى  ،حاج آقا ،عمو ،عمه ،خاله،
آقا ،استاد ،امام ،امام زادهّ ،
داىى ،تىمسار ،سرهنگ ،سرتىپ ،سرلشکر ،ستوان ،سرکار ،سرگرد ،کدخدا ،مهندس،
دکتر و ….
عموجواد را بهتر از هر کس دىگر مى شناختم ←.شاخص
هسته گروه اسمى
حسن ،عموى جواد استٔ ←.
عل ٔمه بزرگ ،استاد على اکبر دهخدا با تدوىن لغت نامه خدمت فرهنگى بى نظىرى
ّ
انجام داد ←.شاخص
ِ
هسته گروه اسمى
ادبىات بودندٔ ←.
اىشان استاد ّ

وابسته هاى پسىن

وابسته هاى پسىن اسم عبارت اند از:
نشانه نکره ،نشانه هاى جمع ،صفت شمارشى ترتىبى نوع ( 2با پسوند ُــ م )،
«ى» ٔ
مضاف الىه ،صفت بىانى.
ٌ
الىت
ّ
فع ّ
وابسته پسىن بىفزاىىد و آن را گسترش
به هر ىک از هسته هاى زىر ،ىک
ٔ
دهىد:
خود ،دانا ،استقبال ،وابسته ،افزودن
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نقش هاى تبعى

تاکنون نقش هاى اصلى گروه اسمى را ىاد گرفتىم.اکنون نقش هاى تبعى را بررسى
مى کنىم .مراد از نقش تبعى آن است که کلمه از نظر نقش دستورى پىرو گروه اسمى قبل
از خود باشد:
 )1معطوف :گروه اسمى که بعد از حرف عطف (و) مى آىد.
احمد آمد.
احمد و رضا آمدند.
      معطوف به نهاد

احمد و رضا را دىدم.
    معطوف به مفعول
به احمد و رضا گفتم.
        معطوف به متمم
 )2بدل :آن است که گروه اسمى قبل از خود را توضىح مى دهد.
احمد آمد.
احمد ،برادر على ،آمد.
                بدل
احمد ،برادر رضا ،را دىدم.
                  بدل

 )3تکرار :آن است که ىک نقش دوبار در جمله تکرار شود.
احمد آمد.
احمد آمد؛ احمد   	  .سىب آوردم؛ سىب
                    تکرار 	                         تکرار
٭٭٭

مکسر
جمع ّ

تعدد اسم از وابسته هاى پسىن جمع استفاده مى شود و اىن
دىدىم که براى نشان دادن ّ
نشانه هاى جمع را نىز شناختىم« :ها و ان»؛ برخى از کلمات عربى هم با اىن نشانه ها جمع
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بسته مى شوند« :ات ،ىن ،ون».
مکسر گونه هاى زىادى
مکسر نىز تا اندازه اى صحبت کردىم .جمع هاى ّ
درباره جمع ّ
ٔ
دارند که در اىنجا با آنها بىشتر آشنا خواهىم شد.
برخى از واژه هاى عربى به دو صورت مفرد و جمع وارد زبان فارسى شده اند؛ گاهى
مکسر
مفرد اىن واژه ها را با (ها /ان) جمع مى بندند و گاهى نىز جمع عربى آنها ،ىعنى صورت ّ
را به کار مى برند.
مکسر عربى که در فارسى کاربرد بىشترى دارند ،عبارت اند از:
وزن هاى معروف جمع ّ
 )1أفعال :جسم ← اجسام ،لفظ ← الفاظ ،خبر ← اخبار ،افق ← آفاق                 ،
شرىف ← اشراف ،اثر ← آثار ،فکر← افکار ،حکم ← احکام ،عمل← اعمال ،نور←
انوار ،قول← اقوال ،شئ ← اشىا ،فعل ← افعال ،جد ← اجداد ،حال ← احوال
ُ )2فعول :درس← دروس ،علم ← علوم ،شاهد← ُشهود ،حرف← حروف،
ظرف ← ظروف ،فن ← فنون
ِ )3
أفعله :لسان ←السنه ،دعا ←ادعىه ،غذا ←اغذىه ،بنا ← ابنىه ،لباس ←
البسه ،طعام ←اطعمه
ِ )4ف َعل :حکمت ← ِح َکم ،ملّت ← ملل ،علّت ← علل ،نعمت ← نعم
ُ ) 5ف ُعل :کتاب ← کتب ،مدىنه ← مدن ،رسول ← رسل ،طرىق ← طرق
غده ← غدد ،شعبه ← شعب ،قلّه ← قلل ،نسخه ←
ُ ) 6ف َعل :صورت ← صورّ ،
نسخ
َ ) 7فعالِل :درهم ← دراهم ،جدول ← جداول ،عنصر ← ِ
عناصر ،سلسله ← سالسل
َ ) 8فعاىِل :جزىره ← جزاىر ،عالمت ← عالىم ،مضىقه ← مضاىق ،ضمىر ←
ضماىر ،نصىحت ← نصاىح ،فضىلت ← فضاىل ،قبىله ← قباىل
َ )9ف ِ
واعل :کوکب ←کواکب ،قافله ← قوافل ،ساحل ← سواحل ،تابع ← توابع،
سانحه ← سوانح
 )10م ِ
فاعل :مکتب ← مکاتب ،مجلس← مجالس ،منبر← منابر
َ
َ )11فعالىل :شىطان ← شىاطىن ،سلطان ← سالطىن ،قندىل ← قنادىل( ،عرب ها
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بسىارى از اسم هاى فارسى را به اىن شکل جمع بسته اند :مىدان ← مىادىن ،فرمان ←

فرامىن ،بستان ← بساتىن ،استاد ← اساتىد)
َ )12مفاعىل :مقدار ← مقادىر ،مضمون ←مضامىن ،مکتوب ← مکاتىب،
مشهور ← مشاهىر
ُ )13ف َعال (ء) :حکىم ← حکما ،شاعر ← شعرا ،فاضل ← فضال ،فقىر ← فقرا،
ضعىف ← ضعفا ،نجىب ← نجبا ،عارف ← عرفا ،شرىک ← شرکا
   )14ا ِ
َفعال(ء) :قرىب ←اقربا ،طبىب ←اطبّا ،غنى ← اغنىا ،ولى ←اولىا،
نبى ←انبىا
حضار ،کافر← ک ّفار
ُ )15ف ّعال :حاکم ← حکّام ،جاهل ← ج ّهال ،حاضر ← ّ
ِ
جل ← رجال ،نکته ← ِنکات ،نقطه ← ِنقاط ،جبل ← جبال ،قلعه   ←
 )16فعالَ :ر ُ
قالع ،بلد ← بالد ،عبد ← عباد ،خصلت ←خصال
1

1ــ به کار بردن اىن جمع ها در فارسى توصىه نمى شود.
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ت �ل ّ
ما� «  دو ف� ظ� ِی» ب�اال و کلمه های م�ش ا� به آ� ن�ها« ،سه ه� یجا� ی» ها
 )٢رد م�یان کل ت
ب ب�ی�
�.
کار�ر ِد �ش ت�ری دار�ن د؛ ز� ی�را ت �ل فّ� ظ� آ� ن�ها آ�سان ت�ر اس ت
خودآزماىى

 )1مفرد جمع هاى زىر را بنوىسىد.

احرار ،قرونَ ،ا ِ ّد ِ
له،فرَق ،ت ُ َحف ،مصاىب ،نوابغ

 )2کلمات مفرد زىر را به روش جمع مکسر عربى ،جمع ببندىد.

مجنون ،طالب ،کبىر ،وکىل ،وصى

کلمه کد خدا و خواهر را طورى به کار ببرىد که ىک بار « شاخص » قرار گىرند و بار دىگر
 )3دو ٔ
هسته گروه اسمى باشند.
ٔ
 ) 4مشخّص کنىد کدام ىک از واژه هاى زىر «دو تلفظى» هستند.
رنگرز ،باغبان ،زورمند ،مستمند ،تندگو ،استوار ،دودمان ،ىادگار ،هوشمند

 )5در جمله هاى زىر ،نقش هاى تبعى و نوع آنها را مشخّص کنىد.

الف) حضرت محمد (ص) ،آخرىن پىامبر ،در سال   571مىالدى متولد شد.

ب) رودکى و نىما ،پدران شعر فارسى ،با سروده هاى خوىش بر غناى زبان فارسى افزوده اند.
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درس چهاردهم

آشناىى با نوشته هاى ادبى
در سال هاى پىش ،تفاوت نوشته هاى علمى و ادبى را فرا گرفتىم و آموختىم که زبان
سازنده
نوشته هاى علمى و ادبى چگونه است .اکنون مى خواهىم با نوشته هاى ادبى و عوامل
ٔ
آنها آشنا شوىم.
به اىن نوشته د ّقت کنىد:

« زمىن به بهار نشست؛ بهار گره از شکوفه باز کرد .نسىم در گىسوى ِبىدافشان فرو پىچىد .غنچه
شکفتن آغاز کرد و سبزه دمىد .گل همچون ىادى فراموش گشته ،در آغوش چمن بشکفت.
و تو اى بهار آرزوهاى من ،بى آنکه بر من بگذرى در شکوفه ها گردش مى کنى؛ به دوش نسىم

پرواز مى کنى ،در ىادها مى گذرى ،در نغمه ها مى چمى …»

صفحه )66
(مهرداد اوستا ،پالىزبان
ٔ

نوشته ادبى است .در اىن نوشته ،نوىسنده به کمک زبان
آنچه خواندىم ،بخشى از ىک
ٔ

و خىال و احسا ِ
س شاعرانه صحنه اى از طبىعت را به طرزى هنرمندانه وصف کرده است.
نوشته ىا سخن هرگاه  با عناصر ادبى درآمىزد و شکلى هنرى بگىرد ،بر خواننده ىا
اندىشه وى
شنونده اثرى مطلوب مى گذارد؛ عواطف و احساسات او را برمى انگىزد ،به
ٔ
حرکت مى بخشد و گاه ح ّتى به تغىىر رفتار او منجر مى شود.
اىن گونه نوشته ها ،ادبى و هنرى هستند .نوشته هاى ادبى پاىدار ،تأثىر گذار و محصول
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قطعه ادبى ،داستان ،نماىش نامه ،نامه هاى ادبى ،برخى زندگى نامه ها و
ّ
خل ّقىت هستندٔ .
سفرنامه ها و گزارش ها و مقاالت ــ به شرط دارا بودن عناصر و عوامل هنرى ــ مى توانند
در اىن دسته جاى گىرند.
اکنون ببىنىم چگونه و با بهره گىرى از چه عواملى ،نثر معمولى به نثر هنرى تبدىل مى شود.
ىکى از عوامل مهم ،چگونگى کاربرد زبان است .واژگان و تعبىرهاى مناسب و
برگزىده به نوشته ارزش هنرى مى بخشند .براى مثال ،در نوشته اى که خواندىم ،آىا نوىسنده
نمى توانست به جاى «آغوش»« ،نسىم» و «گىسو» از مترادف هاى آنها چون «بغل»« ،باد» و
«مو» استفاده کند؟ به نظر شما ،کدام ىک از دو فعل «چمىدن» و مترادف آن «گردش کردن»
تأثىر عاطفى و قدرت تصوىرآفرىنى بىشترى دارد؟
جمله خبرى «بهار شد» ىا «بهار فرا رسىد»
تعبىر زىباى «زمىن به بهار نشست» معادل ٔ
جمله خبرى «با رسىدن بهار شکوفه ها باز شد»
جمله «بهار گره از شکوفه باز کرد» معادل ٔ
و ٔ
جمله خبرى ،به کمک زبان هنرى و ادبى مى توان تعابىر زىباى دىگرى نىز
است .براى اىن ٔ
آفرىد؛ مثالً:
شکوفه ها به بهار لبخند زدند.
پلک شکوفه ها با نسىم بهارى باز شد.
نسىم بهارى راز شکوفه ها را آشکار مى کند.
هرچه زبان نوشته ساده تر ،طبىعى تر و بى تکلّف تر باشد ،ارزش هنرى آن بىشتر مى شود.
توجه کنىد:
به اىن نوشته ّ

« تازه گله هاى گوسفند و گاوهاى شىرده برمى گشتند .بزها بازى کنان و گاوان با وقار و طمأنىنه و  
متانت ،به ده وارد مى شدند .در اىن مىان ،زارعان و باغداران بىل به دوش با قىافه هاى سىاه سوخته و
خسته پاورچىن پاورچىن از باغ ها درآمده به سرا مى شدند .بوى مطبوع نان هاى تنورى و دود خارهاى
معطّر ،هواى ده را پر کرده بود .با نشستن آفتاب جنبش بى سابقه اى در ده پدىدار مى شد .ماه رمضان
بود .مردان و زنان براى افطار انتظار مى کشىدند…»
صفحه )53
محمد ،از مجموعه داستان شلوارهاى وصله دار ،رسول پروىزى
ٔ
(شىر ّ

عنصر دىگرى که در نوشته هاى ادبى و هنرى دىده مى شود ،آراىه هاى ادبى است.
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نمونه آغاز درس ،نوىسنده به نسىم ،غنچه ،بهار ،شکوفه ،گل ،آرزو و… جان
براى مثال ،در ٔ
بخشىده و گل را به ِ
«بهار آرزو» و ِ
«ىاد فراموش شده» تشبىه کرده است .هم چنىنِ ،
«دوش
نسىم» دو ترکىب زىباى تشبىهى و استعارى هستند که بــر زىبــاىى نــوشته افــزوده اند.
به کمک آراىه هاى ادبى مى توان ىک مفهوم و معنى را به گونه هاى مختلفى عرضه
جمله خبرى «محبّت دل انسان را شاد مى کند» را مى توانىم هربار به کمک ىکى
داشت؛ مثال ً ٔ
از آراىه هاى ادبى که تا کنون فرا گرفته اىم ،به گونه اى تازه عرضه کنىم:
به کمک تشبىه :دل آدمى باغچه اى پر غنچه است که با نسىم محبّت باز مى شود.
به کمک استعاره :دل با نسىم محبّت شکفته مى شود.
به کمک کناىه :روى ِ
زرد دل با شکوفه هاى محبّت گلگون مى شود.
به کمک مجاز :سىنه با نسىم محبّت شکفته مى شود.
ِ
مىهمانى شکفتن مى برد.
محبت ،دل را به
به کمک جان بخشىّ :
به کمک حس آمىزى :صداى شکفتن دل با نسىم محبّت مشام جان را مى نوازد.
به کمک اىهام :باغبان محبّت همىشه نگران پرپر شدن غنچه ها است.
به کمک جناس :دل هاى از غم شکافته با محبّت شکفته مى شوند.
محبت.
محبت استّ ،
به کمک تکرار :شادى دل از ّ
تخىل و به کمک اىن آراىه هاى ادبى مى توانىم بر تأثىر سخن خود بىفزاىىم و
با نىروى ّ
تخىل خواننده و شنونده را نىز برانگىزىم.
ّ
نوشته زىر ،نوىسنده به کمک آراىه هاى ادبى ،وصفى زىبا و زنده و تصوىرى مشهود
در
ٔ
مجسم از «صبح» به دست داده است:
و ّ

« صبح زالل چون آب گواراى چشمه ها از کرانه ٔخاور بر مى تراود و روشناىى نىلگون خود را
بر زمىن مى پاشاند .اهل بىابان چنىن هواىى را گرگ و مىش مى نامند .روشن ّاما و هم آلود و ساىه وش
پرتو انبوهش را به ِ
است… نقرآبى است که دمادم رنگ مى بازد و به شىر گونگى مى گراىد .سپىده ِ
جان
ِ
کودک صبح».
تىرگى نشانه مى رود… زاده مى شود

(محمود دولت آبادى ،کلىدر)
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تحرک و پوىاىى
چنان که دىدىد ،توصىف هاى زنده و ملموس و تصوىرسازى مناسب بر ّ
نوشته مى افزاىد به اىن ترتىب ،نوشته در خواننده تأثىر مناسب مى گذارد و ارتباط الزم را
با او برقرار مى کند.
عالوه بر کاربرد هنرى زبان و استفاده از صور خىال ،چگونگى بىان نىز در حسن تأثىر
و گىراىى نوشته مؤثّر است.
وجود دو عنصر احساس و عاطفه ــ هر چند عناصر دىگر نباشند ــ کافى است تا نثر
ِ
عاطفى درونى چون شادى،
ما هنرى تلقّى گردد .احساس و عاطفه به انتقال مؤثّر حاالت
اندوه ،خشم ،حىرت ،اعجاب ،ترس و … کمک مى کنند.
مثال ً در داستان بىنواىان که بخشى از آن را خوانده اىد ،نوىسنده با بهره گىرى از همىن
عناصر ،توانسته است ،حاالت درونى کوزت را بخوبى به ما منتقل کند؛ چنان که ،خود را به
حسى از کارکردهاى نثر هنرى و
جاى کوزت احساس مى کنىم .به عبارت دىگر ،اىجاد هم ّ
عاطفى است .ىک بار دىگر بخشى از آن نوشته را با هم مى خوانىم .در اىن بخش ،نوىسنده
در کمال هنرمندى حالت ترس و وحشت کوزت را ترسىم کرده است.

« باد سردى از جلگه مى وزىد .بىشه ظلمانى بود .بى هىچ برخورد برگ ها ،بى هىچ اثر از آن
روشناىى هاى مبهم و خنک تابستان .شاخه هاى عظىم به وضعى موحش سىخ اىستاده بودند .چند دسته از
ب ّته هاى خار ،در نقاط بى درخت سوت مى زدند .علف هاى ِ
بلند زىر نسىم مثل مارماهى پىچ و تاب مى خوردند.
مهىاى گرفتن شکار باشند ،به هم مى پىچىدند.
درخت هاى خاردار مانند بازوهاى طوىلى که مسلّح به چنگال و ّ
چند خلنگ خشک که گوىى به دست باد رانده مى شدند ،شتابان مى گذشتند و مثل اىن بود که با وحشت از
جلو چىزى که مى رسد ،مى گرىختند .از هر طرف ،فضاهاى غم انگىز امتداد داشت».
صفحه )560
ترجمه حسىنقلى مستعان ،ج ّاول
(وىکتور هوگو ،بىنواىان.
ٔ
ٔ

صمىمىت است .نوشته
ىکى دىگر از عوامل مؤثر در بىان نوشته هاى ادبى ،صداقت و
ّ
زمانى صمىمى مى شود که بى تکلّف ،در کمال سادگى و برآمده از دل باشد.
توجه کنىد .در اىن نوشته ،نوىسنده شرح حال خود را با کمال صداقت
به
ٔ
نوشته زىر ّ
صمىمىت بىان کرده است:
و
ّ

ناخواسته راقم اىن سطور با اغلب بزرگان در اىن است که در تارىخ
«نخستىن شباهت ناگزىر و
ٔ

104

تول ّدش اختالف اقوال هست .الب ّته نه در سال ،نه در ماه بلکه فقط در روز آن .آنچه مسلّم است بنده به
قرار مسموع در فروردىن ماه 1324ــ الب ّته شمسى ــ در باب الج ّن ٔه قزوىن به دنىا آمده ام .در شناسنامه ام
روز تول ّدم را  14فروردىن ىاد کرده اند ّاما گوىا عدل در  13فروردىن زاده شده ام .خانم والده ام ــ که
بالمره منکر
بحمد اللّه زنده هستند و در همان شهر باستانى سکنی دارند ــ در جواب پرس و جوى بنده ّ
اىن تهمت مى شوند و نمى توانند به دلىل عقل و انصاف بپذىرند که فرزند فداکارشان در روز نحس 13
فروردىن به دنىا آمده باشد؛ لذا معتقدند که المَحاله ىا باىد دوازدهم ىا چهاردهم فروردىن زاده شده باشم.
بارها تحقىق محلّى انجام داده و به لطاىف الحىل ،والده را سؤال پىچ کرده و به تناقض گوىى کشانده ام
موضوع حىاتى را با برادر
ّاما حاصلى نداشته است ّاما در اىّام دىد و بازدىد نوروز امسال ( ،)1369اىن
ِ
و خواهران بزرگ ترم در مىان نهادم و جملگى شهادت دادند که بى شبهه در شب دوازدهم فروردىن به
جهان هبوط کرده ام. ...
بىشترىن تأثىر را در شکل گىرى ذهن من و نگرش اخالقى و دىنى ام پدرم داشته است .از اوان
کودکى با پدرم انس داشتم و در اتاق او و در کنار کتاب هاى او و در فضاى همىشه ِ
بهار بحث هاى او
زندگى مى کردم .هنوز ده ساله نبودم که با اسامى بسىارى از بزرگان فرهنگ اسالمى و عناوىن بسىارى
از کتاب ها و اصطالحات و مباحث فلسفى ،عرفانى و کالمى آشنا شده بودم .از پانزده ــ شانزده سالگى
ّفعاالنه وارد بحث و اختالط با پدرم شدم .همه نوع بحث از لغوى ،نحوى ،ادبى ،قرآنىِ ،حکْمى ،کالمى

در مىان مى آمد.»...

خرمشاهى)
(سىر بى سلوک ،بهاء ّ
الدىن ّ

ىکى دىگر از عوامل ِ
هنرى بىان ،طنز است .طنز موجب تأثىر کالم مى گردد .در درس
پدىده هنرى و ادبى بىشتر آشنا مى شوىم.
شانزدهم با اىن ٔ
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نوىسنده آن از عناصر
ادبىات فارسى خود ،بنوىسىد که
 )1با مراجعه به ىکى از درس هاى کتاب ّ
ٔ
و عوامل زىباىى آفرىن چگونه بهره گرفته است.
درباره ىکى از موضوعات زىر ،قطعه اى ادبى بنوىسىد.
)2
ٔ
معلّم ِ
خوب من
مادر
خدا
آسمان
محبّت

نوشته ادبى و هنرى زىر نىستند،
 )3از مىان واژگان داخل کمانک (پرانتز) ،واژه هاىى را که مناسب
ٔ
مشخّص کنىد.

قطار (ناله کنان ــ زوزه کشان ــ جىغ زنان) روى خط به راه خود ادامه داد .ىکى از تپّه هاى ِ
جنگل سوخته را (دور
متصد ِى واگن بار قطار
زد ــ رد کرد ــ پشت سرگذاشت) و از نظر (محو ــ ناپدىد ــ پنهان) شد .نىک روى بسته اى که ّ
دامنه تپّه هاى سوخته (نگاه کرد ــ زل زد ــ چشم دوخت)؛ بعد خطّ آهن را گرفت
به بىرون پرتاب کرده بود ،نشست .به ٔ
غرىد ــ حرکت مى کرد)
و آمد تا رسىد به پلى که روى رودخانه بود .رودخانه سرجاىش بود .آن پاىىن (مى خروشىد ــ مى ّ
و خودش را به پاىه هاى چوبى پل (مى مالىد ــ مى زد ــ مى کشىد) .نىک از باالى پل به آب روشن و قهوه اى رنگ که
از رىگ هاى کف رودخانه رنگىن مى نمود ،نگاه مى کرد .ماهى هاى قزل آال را دىد که (توى ــ داخل ــ درون ــ در) آب

گوش هاىشان را تکان مى دهند و در مقابل جرىان (تند ــ خشن ــ سرىع) آب اىستادگى مى کنند.

(بزرگ رودى دو دل ،ارنست همىنگوى)
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گروه اسمى ()2
درس پانزدهم

وابسته هاى وابسته
دىدىم که گروه اسمى از هسته و وابسته تشکىل مى شود .بعضى از وابسته ها نىز در
صورت لزوم مى تواند وابسته اى داشته باشد.وابسته هاى وابسته عبارتند از:
مضاف ِ
مضاف الىه،قىد صفت
ممىز ،صفت صفت،
الىه
ٌ
ٌ
ّ
ممىز
ّ )1
شمارش تعداد ىا اندازه و وزن موصوف مىان عدد و معدود (صفت
معموال ً براى
ِ
ممىز با عدد
شمارشى و موصوف آن) اسمى مى آىد که
ٔ
ممىز نام داردّ .
وابسته عدد است و ّ
ممىز را چنىن رسم مى کنند:
همراه خود ،ىک جا
ٔ
وابسته هسته مى شود.نمودار ّ
دو     دستگاه     رادىو
ممىزها عبارت اند از:
ّ
«تُن ،کىلو (گرم) ،گرم ،من ،سىر …» براى وزن؛
«فرسخ ،کىلومتر ،متر ،سانتى متر ،مىلى متر …» براى طول؛
معىنى از :لباس دوخته ،مىز و صندلى ،ظرف؛
«دست» براى تعداد ّ
«توپ و طاقه» براى پارچه؛
«تخته» براى فرش؛
«دستگاه» براى وساىل و لوازم الکترىکى و همانند آنها؛
«تا» براى بسىارى از اشىا.
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الىت
ّ
فع ّ
فکر کنىد و براى اشىاى اطراف خود از قبىل کفش ،جوراب ،تخم مرغ،
نخود و لوبىا ،کاغذ ،کتاب و امثال آنها ممىزهاى مناسبى بگوىىد.
 )2صفت صفت
درباره اندازه
معرفى مى کنند و
برخى از صفت ها ،صفت هاى همراه خود را بىشتر ّ
ٔ
و
درجه آنها توضىح مى دهند؛ مثل :لباس آبى سىر ،رنگ سبز ىشمى ،کاغذ آبى آسمانى.
ٔ
وابسته هسته مى شود 1و نمودار آن چنىن
اىن صفت با صفت همراه خود ،ىک جا
ٔ
رسم مى گردد.
رنگ     سفىد     شىرى
مضاف ِ
مضاف الىه
الىه
)3
ٌ
ٌ
مدرسه ماِ ،
تارىخ اىران ،واژه هاى «ما» و «اىران»
در ترکىب هاىى از قبىل :زنگ
کتاب ِ
ٔ
مضاف ِ
مضاف الىه اند.
الىه
ٌ
ٌ
نمودار اىن گروه هاى اسمى را چنىن رسم مى کنىم:
ِ
    تارىخ     اىران
کتاب
ِ
 )4قىد صفت
هواى خوب ← هواى   نسبتاً   خوب
ِ
مضاف الىه
صفت
)5
ٌ
ِ
کتاب ِ
پسر بزرگ تر
ِ
کتاب اىن مرد
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وابسته رنگ است نه «سفىد» به تنهاىى و نه «شىرى» به تنهاىى
1ــ ىعنى در همىن مثال «سفىد شىرى»
ٔ

متمم چىست؟
ّ
متمم ممکن
«متمم» گروه اسمى است که پس از حرف اضافه مى آىدّ .
پىشتر دىدىم که ّ
متممِ اسم،
متمم دىدىم) ىا ّ
است ىکى از اجزاى جمله باشد (که در جمله هاى سه جزئى با ّ
متمم ها را مى بىنىم:
صفت ،قىد و غىر آن باشد .در اىن قسمت ،ىکى دىگر از ّ

متمم اسم چىست؟
ّ

متمم اسم ،خود گروه اسمى است که با کمک حرف اضافه ،همراه اسم مى آىد و
ّ
توضىحى به آن مى افزاىد:
عالقه او به نقاشى زىاد است.
ٔ
عالقه او را به نقاشى مى ستاىم.
ٔ
عالقه او به نقاشى سخن مى گفتند.
از
ٔ
اسم هاىى که نىاز به متمم دارند ،نقش هاى مختلف مى گىرند.
الىت
ّ
فع ّ
واژه هاىى از قبىل عالقه ،نىاز ،مهارت ،تسلّط ،مصاحبه ،دشمنى ،نفرت  
متمم اند .هر ىک از اىن واژه ها را در جمله اى به کار ببرىد و
و … نىازمند ّ
متمم هر ىک از آنها
مشخّص کنىد که در نثر سنجىده و معىار امروز ،جاى ّ
کجاست .پىش از اسم ىا پس از آن؟
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ان ف�ارسی ز
�
امرو� ،هر دو ش�کل ت�ل فّ� ظ� کل ت
� اس ت
ما� ب�اال ردس ت
رد ز� ب� ِ
ت�ح ص ی ک
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ل
ب
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� ف�ارسی ز� ب�ا�ن ان کار�ر ِد
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گ
ه
ب�ی�
ب
�    ،ت �ل فّ� ظ ِ� «مع�یار» محس ب
و� می ش�ود� .روه «�»
�ش ت�ری دارد و � به م ی� ن �ج ه ت
ما� رد ز� ب�ان ب
� آ�ن رد ف�ارسی ت�وص ی�ه
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ن�می ش�ود.

ب�
ت
دو�ل فّ� ظ� ی (  اعم زا� ب
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ما�
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�ض ک
�ج
� .ب�ا یا� ن ت�و �ی ح �ه ت�ل فّ� ظ� ( )١ب�ر ت�ل فّ� ظ� ( )٢ت�ر �ی ح دارد.
ف�ارسی) آ�مده اس ت
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مضاف ِ
  مضاف الىه قرار گىرند.
الىه
 )1دو جمله مثال بزنىد که در آنها واژه هاى «کتاب» و «کاغذ»
ٌ
ٌ
 )2وابسته ها و نوع آن را در مثال هاى زىر مشخّص کرده ،نمودار آنها را رسم کنىد.

ادبىات ،دىوار بلند باغ ،شش دستگاه دوربىن فىلم بردارىِنو.
قانون نا نوشته ،دستگاه قضاىى ،کرسى استادى ّ

 )3پنج کلمه غىر از آنچه در درس آمده است ،بنوىسىد که دو تل ّفظ داشته باشند.
درباره ىکى از موضوعات زىر ،قطعه اى ادبى بنوىسىد.
)4
ٔ
باران
  آزادى

  گل

متمم اسم را پىدا کنىد.
 ) 5در ٔ
جمله زىرّ ،

ِ
افتخار واقعى است.
افتخار به دوستى با داناىان،
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