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درس بىست و سوم

گروه قىدى 

گروه قىدى بخشى از جمله است که جمله ىا جزئى از آن را مقّىد مى کند ىا توضىحى 
به آن مى افزاىد و برخالف اجزاى اصلى جمله مى توان آن را حذف کرد. 

حسن برگشت.
دىروز حسن برگشت.

دىروز بعدازظهر حسن برگشت.
دىروز بعدازظهر حسن به کرمان برگشت.

دىروز بعدازظهر حسن از مشهد به کرمان برگشت.
خوشبختانه دىروز بعدازظهر حسن از مشهد به کرمان برگشت.

٭ اگر تمام قىدهاى به کار رفته در آخرىن جمله را حذف کنىم، بازهم به اصل جمله 
خللى وارد نمى شود. نشانٔه شناخت قىد نىز همىن نکته است. 

بعضى گروه هاى قىدى به تمام جمله وابسته اند؛ ىعنى، توضىحى به کّل جمله مى افزاىند. 
برخى از آنها نىز به جزئى از جمله وابسته اند؛ مثالً؛ در جملٔه »امىد خوب درس مى خواند« 
قىد خوب، وابستٔه فعل جمله است و به آن قىد فعل مى گوىىم اّما در جملٔه »امىد خىلى خوب 
درس مى خواند« قىِد خىلى وابستٔه خوب است و قىِد قىد نام دارد. در جملٔه »خوشبختانه 
امىد خىلى خوب درس مى خواند« خوشبختانه وابستٔه کّل جمله است و قىِد جمله نام دارد. 
در جملٔه »امىد از راه بسىار دورى آمده است« قىد »بسىار« وابستٔه »دورى« است و قىد 

صفت نام دارد.
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فّعالّىت
حاصل  تغىىرى  جمله  اصلى  اجزاى  در  قىد  افزودن  ىا  حذف  با  چرا 

نمى شود؟ در اىن باره در کالس گفت وگو کنىد. 

سال گذشته آموختىم که گروه هاى قىدى داراى اقسام زىر هستند:

اکنون هرىک از گروه هاى قىدى را بىشتر بشناسىم.

الف( قىدهاى نشانه دار
1ــ کلمات تنوىن دار: هر واژه اى که در آخر آن تنوىن بىاىد، به گروه قىدى )قىد 
مختص نشانه دار( تبدىل مى شود. شمار زىادى از اىن واژه ها را مى توان به شکل )پىشوند 

+ گروه   اسمى( درآورد؛ از جمله:
اصالً )= در اصل(. احتراماً )= با احترام(. باطناً )= در باطن(. تدرىجاً )= به  تدرىج(. 
حّقاً )= به حق(. حقىقتاً )= در حقىقت(. ظاهرًا )= به ظاهر(. ضمناً )= در ضمن(. عمالً 
)= در عمل(. غىاباً )= در غىاب(. قهرًا )= به قهر(. مثالً )= در مثل(. نسبتاً )= به   نسبت(. 

ندرتاً )= به ندرت(.
2ــ پىشوند قىدساز + گروه اسمى: اىن گروه واژه ها را باىد از متّمم هاى قىدى 
بازشناخت. در اىن واژه ها جزء نخست، پىشوند است نه حرف اضافه و با گروه اسمى پس 
از خود ىک واژٔه مشتق مى سازد. به همىن دلىل ــ چنان که دىدىم ــ بىشتر اىن نوع قىدها 

گروه قىدى 

              ب                         الف  
             بى نشانه                 نشانه دار         

1ــ کلمات   2ــ پىشوند قىد ساز +  3ــ متّمم هاى
تنوىن دار      گروه اسمى                       قىدى

1ــ مختص  2ــ گروه اسمى مشترک  3ــ صفت مشترک
                         با گروه قىدى                  با گروه قىدى



    141   

را مى توان با گروه هاى قىدى تنوىن دار ىا قىد ساده عوض کرد: به ظاهر = ظاهرًا، به دقت 
= دقىقاً، به خوبى = خوب، به سختى = سخت، به کندى = کند.
زمان به کُندى پىش مى رفت = زمان کُند پىش مى رفت.

3ــ متّمم هاى قىدى = حرف اضافه + اسم / ضمىر: به آن گروه اسمى که پس از 
ـ گروه قىدى) متّمم  ـ اگر متّمم اجبارى نباشد ىعنى حذف آن ممکن باشدـ  حرف اضافه بىاىدـ 

قىدى( مى گوىىم.

تفاوت متّمم هاى قىدى و متّمم هاى فعل:
پىشتر آموختىم که متّمم فعل را نمى توان از جمله حذف کرد؛ چون فعل به آن 
نىاز دارد. اّما حذف متّمم قىدى )گروه قىدى( ممکن است؛ چون فعل به آن نىاز ندارد.
متّمم قىدى: آرش از کوه دماوند آمد. با حذف متّمم قىدى جمله کامل است: آرش آمد.
متّمم فعل: آرش به کوه دماوند مى نگرىست. با حذف متّمم اجبارى جمله ناقص 

مى شود: آرش مى نگرىست.

ب( قىدهاى بى نشانه
سپس،  ناگهان،  مثل  قىدند؛  همىشه  که  هستند  واژه هاىى  مختص:  قىدهاى  1ــ 

باألخره، هنوز، هرگز، البّته، شاىد، خىلى، چرا، آرى، بلى.
از واژه ها هم مى توانند گروه  بعضى  با گروه قىدى:  2ــ گروه اسمى مشترک 
اسمى باشند و نقش هاى اسم را بپذىرند و هم مى توانند گروه قىدى قرار بگىرند؛ مثل: امروز، 
امشب، دىروز، شب، روز، صبح، فردا، تابستان، جمعه، عىد نوروز، آنجا، هرجا، کجا؟

منوچهرى در شعرش پاىىز را آن چنان نّقاشى کرده است که خواننده آن را به روشنى 
احساس مى کند. )گروه اسمى = مفعول(

مدرسه ها پاىىز، باز مى شوند. )گروه قىدى(
3ــ صفت مشترک با گروه قىدى: مى دانىم که برخى از واژه ها هم مى توانند صفت 
قرار گىرند و هم گروه قىدى. اىن گونه واژه ها وقتى وابستٔه اسم باشند، صفت اند؛ مثل: هواى 
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 خوب بهارى، اّما وقتى با فعل در رابطٔه مستقىم باشند، گروه قىدى اند: على خوب مى دود.

فرق گروه قىدى و مسند
به دو جملٔه زىر توّجه کنىد:
الف( على ساکت است.

ب( على ساکت نشسته است.
واژٔه ساکت را از کدام جمله مى توان حذف کرد؟

مى بىنىد که جملٔه الف پس از حذف ساکت بى معنا مى شود؛ چون ساکت مسند جمله 
و از اجزاى اصلى آن است ولى جملۀ ب حّتى پس از حذف ساکت کامل است؛ 
نمى کند. اىجاد   اشکالى  آن  حذف  و  است  قىدى  گروه  جمله  اىن  در  ساکت  چون 

�یم  امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز مله ها د�تّ�ت �ک ن �ب به ا�ی �

ن  ی ا�ز �آ رد و گاه ی �ب مه م درسٔه علّ ی ا�ز م درسٔه ما گاه ی، م ِ علم ا�ت �ت رد مسا�ب

د.  ی �با�ز م

د  ا�ی ؟ �ب به کار ر�ز�ته اس�ت مل�ت �باال ردس�ت � ا�زهٔ   » ا�ز « رد �ب ما، حر�ز ا�ز ر �ش �ز به �ز �

ن،  را�ی ا�ب �ز د؛ �ب ی �با�ز ر م
گ

درسٔه  د�ی� به م ا � َرد امّ ی �ب ر م
گ

درسٔه    د�ی� درسه ای ا�ز م و�یس�یم م �ز و�ی�یم و �ب
�گ �ب

د.  ی �با�ز ن م به �آ ی � رد: … گاه
ک

زه ا�لح � و�
ن �گ د ا�ی ا�ی ملٔه دوم را �ب زهٔ  �باال �ب مو� رد �ز

ن  ا�ی لط(؛  )عز دارد  �ز �ک  ا�ز سر�ز ی  ر�ت �ز �چ  ه�ی �یماری  �ب ن  ا�ی ر: 
گ

د�ی� ال های  م�ش

ان  رد و ا�ز دوس�ت
ک

ر � ان �دز م�ز د ا�ز د�ش ا�ی �  (. �ب دارد )صح�ی �ک �ز ی �با سر�ز ر�ت �چ �ز �یماری ه�ی �ب
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ود.  دوار �ب ان ام�ی به دوس�ت رد و �
ک

ر � ان �دز م�ز د ا�ز د�ش ا�ی لط (؛ �ب ود ) عز دوار �ب ام�ی

به کار  ر �
گ

ا�زهٔ  د�ی� ی دارد، �با حر�ز ا�ز اصّ ا�زهٔ   �ز ه حر�ز ا�ز ی را �ک د �زعل ا�ی �چس �ب

د:  �ی �ز و�بّه �ک زه ها �ت مو� ن �ز به ا�ی م. � ر�ی �ب �ز

به …  ن � �ت وس �ی ن ا�ز … �چ �ت دن �با … کاس �ی
�گ �ز به … �ب ودن � رز دن ا�ز … ا�ز رس�ی �ت

ن ا�ز … �ت سش دز �گ

د.  و  �یس�ی �ز مله �ب زه های �باال �ی�ک �ب مو� رای هر   �ی�ک ا�ز �ز �ب

ا�زهٔ م�زصوص  ِ ا�ز د حر�ز �ز ا �چ ن اس�ت دو �ی
ک

ی �ی�ک �زعل مم� وری: گاه اد�آ �ی

ن ا�ز  �ت مو�ز �آ د:  �ز ما�ز د؛  �ز
ی �ک ر�ت م �ز �باهم  �زعل ها  ی  ن صور�ت ، مع�ز د. رد ا�ی �با�ش �ته  داسش

اد دادن و �تع��یم (.  به … ) �ی ن � �ت مو�ز ن، �تعلّم ( �آ �ت ر�ز
گ

اد � … ) �ی

خودآزماىى 
1( در نوشتٔه زىر گروه هاى قىدى را پىدا کنىد و نوع آنها را بنوىسىد. 

اخىرًا نگرانى راجع به درست گفتن و درست نوشتن زبان فارسى افزاىش ىافته است و مى گوىند اگر اىن وضع 
ادامه ىابد بىم آن مى رود که روزى وسىلهٔ مشترک تفهىم و تفاهم ملّت ما ضعىف و نابود شود. انکار نمى توان کرد که 
نوشته هاى دقىق و درست و زىبا کمىاب اند و آنچه غالباً مى خوانىم به زبانى است که گاه در فارسى بودن آن دچار تردىد 
مى شوىم. بىگانگى جوانان ما با ادبىّات و فرهنگ اىرانى روز به روز بىشتر مى شود. شاىد اىن درد به قول طبىبان نشانهٔ 
بىمارى عمومى باشد و شاىد از بىمارى پىکر اجتماع حکاىت کند. ظاهرًا بىمار نىازمند معاىنه اى دقىق و کامل است. در 
کشورهاى پىشرفتهٔ جهان هروقت چنىن مشکلى پىش مى آىد، عّده اى صاحب نظر مأمور مى شوند تا با استفاده از تمام 
وساىل ممکن و با تحقىق تجربى دقىق و با مشورت افراد بصىر طىّ مّدت کافى گزارشى مفّصل تهّىه کنند. اىن گزارش ها 

گاه به صورت کتابى درمى آىد و فورًا چاپ مى شود تا همگان بخوانند و راه حل هاى خود را ارائه کنند.
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2( هرىک از واژه ها را در دو جمله طورى به کار ببرىد که در جملٔه نخست، مسند و در جملٔه 
دىگر، گروه قىدى باشد.

خوش خط، ىکشنبه، خندان، وحشت زده، چطور 
3( جمله هاى زىر را وىراىش کنىد.

 من از شنىدن سخنان استاد بهره مند و مشتاق شدم. 
 باىد از زشتى ها پرهىز و مبارزه کرد. 

4( با نمونه هاى زىر جمله بسازىد. 
مى پرهىزم،  برخوردند،  کاسته شد

5( با استفاده از ىادداشت هاىى که براى خودآزماىى دوم درس قبل تهّىه کرده اىد، مقاله اى کوتاه 
بنوىسىد.
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درس بىست و چهارم

نظام دستورى زبان) ساخت واژه(

در سال پىش آموختىم که زبان شناسان، زبان را در سه سطح بررسى مى کنند: واج شناسى، 
دستور زبان و روابط معناىى.

ضمناً خواندىم که سطح دستور زبان را نىز به دو بخش صرف و نحو تقسىم و هر ىک 
از آن دو را جداگانه بررسى مى کنند. در اىن درس ما فقط به بخش صرف مى پردازىم.

در بخش صرف به مطالعٔه ساخِت درونِى واژه مى پردازند. به همىن دلىل بخش صرف 
را ساخت واژه نىز مى گوىند.

واژه از واحد هاىى تشکىل مى شود که به آنها تکواژ مى گوىند؛ مثالً واژهٔ »دانش آموز« 
از سه تکواژ »دان«، »   ـِـ ش« و »آموز« درست شده است. تکواژ، واحِد معنى دارى است 

که به واحد هاى معنى دار کوچک تر بخش پذىر نباشد.
تکواژ ها را بسته به اىنکه به تنهاىى به کار روند ىا نه، به ترتىب به دو دستٔه تکواِژ آزاد 
و تکواِژ وابسته تقسىم مى کنند. در مثال باال دو تکواژ »دان« و »آموز« تکواژ هاى آزادند 
اّما تکواِژ »  ـِـ ش« تکواژ ى وابسته است. هر تکواِژ آزاد خود حکِم ىک کلمه را دارد.

هرگاه حداقل دو تکواژ آزاد و ىک ىا چند تکواژ وابسته با هم ترکىب شوند و کلمٔه 
ىگانه اى بسازند، آن را مشتق ــ مرکب مى گوىند. مانند »پىش دانشگاهى« که از دو تکواژ 

آزاد »پىش« و »دان« و تکواژهاى وابستٔه »  ـِـ ش«، »گاه« و »ى« ساخته شده است.
تکواژ هاى وابسته را، بسته به اىن که پىش از تکواژِ آزاد ىا بعد از تکواژ آزاد ىا بىن 
دو تکواژ آزاد بىاىند، به ترتىب، به پىشوند و پسوند و مىانوند تقسىم مى کنند؛ مثالً تکواژ 
وابستٔه »نا« در »ناشناس« پىشوند است و تکواژ وابستٔه »گر« در »کارگر« پسوند است و 

تکواژ وابستٔه »ا« در »سراسر« مىانوند است.
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فّعالّىت
ساخت واژه هـاى »پاىانه«، »ىارانه«، »پژوهـانه« و »فرشىنه« 

را بـا معنى هر ىک از آنها بررسى کنىد.

�یم  امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز ر د�تّ�ت �ک �ی مله های �ز به �ب �

دم .  زه  د�ی ا� �ز ا�ب �ت
ن   را  رد   �ک ن �آ د. م م رارد�ت �آ ال�ز ( �ب

ود.  ل �ب ص�ی � �ت
ن ادامٔه  ِی �آ دّ صم�یم �ب �ت

ون  �ت  �چ �ش
ر�گ �ب ( دوس�تم �ب

؟  به کار ر�ز�ته اس�ت ملٔه �باال ردس�ت � ن « رد دو �ب ِر » �آ م�ی ما، �ز ر �ش �ز به �ز �

 � �ی و�ز مله های �باال �ت ر را رد �ب م�ی رد ردس�ت �ز ، کار�ب ی اس�ت �ز ما م�ز اس�ز �ش ر �چ
گ

ا�

د.  �ی �ز ی �ک و�یس �ز مله ها را �با�ز د و �ب ده�ی

د  و�ز ی �ش م ن اسم ا�زسان �ز �ی ا�ز�ش ن « �ب ن« و » �آ رهای » ا�ی م�ی ه �ز �یم �ک ی دا�ز م

ر  �ی �ز ملٔه  �ب دو  ا�ز  ن،  را�ی ا�ب �ز �ب د؛  �ز �ی ی �آ م اسم  همراه  به  � ن  �ی ی�ش � �چ �ت  ص�ز وان  به ع�ز � ا  امّ

د؟  �ی ی دا�ز دام �ی�ک را ردس�ت م �ک

ردم . 
ک

ن �لم � به �آ دم و �  معلّم را د�ی

ده ام .  ر�ی رو�ش حز ا�ب �ز �ت
ن �ک ا�ب را ا�ز ا�ی �ت

 �ک

خودآزماىى
1ــ براى هر ىک از»وندها« )پىشوند ، پسوند، مىان وند( دو مثال بنوىسىد.

2ــ تفاوت »صرف« با »نحو« را با ذکر نمونه شرح دهىد.


