






             







































»تا« برای بسیاری از اشیا؛
و ... .

نمونه: هفت   فرسخ    راه

کلمۀ »فرسخ«، وابستۀ وابسته از نوع »ممّیز« است.

توّجه: »ممّیز« عالوه بر »عدد« می تواند وابستۀ صفت پرسشی و صفت مبهم نیز باشد. 
نمونه:  چند  تخته  قالی

                   
ـِ + اسم ـِ + اسم +ـ  ب( مضافٌ الیِه مضافٌ الیه: اسم +ـ 

در برخی از گروه های اسمی، »مضاٌف الیه« ، در جایگاه »وابستۀ « هسته قرار می گیرد؛ آنگاه 
این مضاٌف الیه، خود، وابسته ای از نوع »اسم«، در نقش مضاٌف الیه می پذیرد؛ نمونه:

 محّوطۀ   میداِن    شهر
    هسته  مضاٌف الیه  مضاٌف الیه

 وسعت  استان  کرمان

واژه های»شهر« و »کرمان« وابستۀ وابسته از نوع »مضاٌف الیِه مضاٌف الیه« هستند.
توّجه: عالوه بر اسم، »ضمیر« یا »صفت جانشین اسم« نیز می تواند به عنوان مضاٌف الیِه 

مضاٌف الیه به کار رود.
 گیرایی   سخن    او

    هسته  مضاٌف الیه  مضاٌف الیه

 قدرت   قلم    نویسنده
   هسته  مضاٌف الیه  مضاٌف الیه
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به جوانمردی کوش گنــج   حکمــت

یکی را از ملوک َعَجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعّیت دراز کرده بود و جور و اذّیت 
آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از ُکربَت جورش راه غربت گرفتند. 

چون رعّیت کم شد، ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.

اّیام سالمت به جوانمردی کوشهر که فریادرس روز مصیبت خواهد گو در 
برود ننوازی  ار  حلقه به گوش  لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوشبندۀ 

باری به مجلس او در، کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضّحاک و عهد فریدون؛ 
وزیر، َملِک را پرسید: »هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ُملک و َحَشم نداشت، چگونه بر او 
مملکت مقّرر شد؟« گفت: »آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعّصب گرد 
آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت.« گفت: »ای َملِک چون ِگردآمدن 
خلق موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر 

سر پادشاهی کردن نداری؟«
َملِک گفت: »موجب گرد آمدن سپاه و رعّیت چه باشد؟« گفت:»پادشه 
را َکَرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را 

این هر دو نیست.«
سـلطانی جور  پیشه،  چوپانینکنـد  گرگ  ز  نیاید  که 
پای دیوار ُملک خویش بکندپادشاهی که طرح ظلم  افکند

گلستان ، سعدی
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