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               درس اّول

قواعد ترکىب

کوچک ترىن و بزرگ ترىن واحد زبان چىست؟
زبانى  واحد  بزرگ ترىن  تا  مى شوند  ترکىب  هم  با  زبانى چگونه  واحدهاى کوچِک 

ساخته شود؟
پىش از اىن، آموختىم که زبان وسىلٔه انتقال پىام در بىن انسان هاست. زبان از عناصرى 
تشکىل مى شود و کوچک ترىن عنصر ىا واحد آن »واج« است. همٔه زبان هاى بشرى از »واج« 
ساخته مى شوند و در نهاىت، به »واج« تجزىه مى شوند؛ بنابراىن، در نخستىن مرحله الزم 
است واج ها با هم ترکىب شوند تا واحدهاى بزرگ ترى مانند »تکواژ« و »واژه« ساخته شود. 
مى خواهىم بدانىم آىا مى توان هر واجى را در کنار واج دىگر قرار داد و از آن »تکواژ« 
ساخت. در هر مرحله از تشکىل واحـدهـاى زبانى، قـواعد بسىار منظّم و دقىقى وجـود 
دارد که تعىىن مى کند کدام واج ها ىا تکواژها ىا واژه ها مى توانند در کنار هم قرار بگىرند؛ 
اىن  شوند.  ترکىب  هم  با  »ْشْچْد«  بـه   صورت  نمى توانند  /  ش/،  /    چ /   و  /  د /  واج هاى  مثالً 
قاعده را کسى از پىش تعىىن نکرده است بلکه آشناىى ذاتى هر اهل زبانى با زبان خودش،
پىشاپىش او را از وجـود چنىن قاعده اى آگاه مى کند و به وى ىاد مى دهد که در هنگام 
ساختن تکواژها ىا واژه هاىى که از اجتماع چند واج ساخته مى شوند، به الگوهاى هجاىى 

زىر پاى بند باشد:
1( صامت + مصّوت: َو، ما
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2( صامت + مصّوت + صامت: َسْر، بار، آب1
3( صامت + مصّوت + صامت + صامت: فَرد، گفت، کارد

ممکن است تکواژهاىى مانند ِپْچْش را طبق الگوى هجاىى بسازىم اّما باىد توّجه داشته 
معموالً  دارند،  هم  به  نزدىک  ىا  مشترک  واجگاه2  که  واج هاىى  فارسى  زبان  در  که  باشىم 
نمى توانند بى فاصله در کنار ىکدىگر قرار بگىرند. به اىن گونه قواعد که مانع از اجتماع برخى 

از واج ها در کنار هم مى شوند،» قواعد واجى« مى گوىند.

فّعالّىت
آىا ساختن تکواژها ىا واژه هاى زىر امکان پذىر است؟ چرا؟

چشمش، متدىّن، بپرند، داگْْک

پس هر تکواژ ىا واژه براى اىنکه تولىد شود ىا از زبان هاى بىگانه به زبان فارسى راه 
ىابد، باىد از صافى قواعد واجىِ زبان عبور کند. در غىر اىن صورت، کاربرد نخواهد داشت.
مرحلٔه دوِم ترکىب و ساخته شدن واحدهاى زبانى، ساختن »گروه« از ترکىب تکواژها 
و واژه هاست. در اىن مرحله نىز قواعد مشّخصى بر زبان حاکم است و اجازه نمى دهد که 

گروه هاىى نظىر »اىن جغرافىاى نقشه«، »کار آنها مرد« و »آباد زمىن اىن« ساخته شود. 
پس قواعدى که به ما کمک مى کنند تا بتوانىم از ترکىب تکواژها ىا واژه هاى مناسب، 

گروه هاى اسمى، قىدى و فعلى مناسبى تولىد کنىم، به »قواعد هم نشىنى« معروف اند.
نام »واج«، »تکواژ و واژه« و »گروه« از مراحل اّول و دوم  به  زمانى که واحدهاىى 
)صافى قواعد واجى و قواعد هم نشىنى( عبور کردند، به مرحلٔه سوم ىعنى »جمله سازى« 
وارد مى شوند. در اىن مرحله، گروه ها در کنار هم قرار مى گىرند و از ترکىب آنها جمله ساخته 
1ــ هىچ کلمه اى در نظام آواىى زبان فارسى با مصّوت آغاز نمى شود پس َا ، آ...در کلماتى مثل َابر، آب،ُاردک، ِاسم، اىن ، 

او با همزه آغاز مى شود که در شمارش واجى 2 واج محسوب مى گردد:مثاًل آب =3 واج است.
2ــ واجگاه، به دستگاه تولىد صداها )واج ها( گفته مى شود و شامل لب ها، دندان ها، لثه، کام، ناى و … است. 

به واجگاه »مخرج حروف« مى گوىند.
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مى شود. در اىن مرحله نىز قواعد دقىقى بر زبان حاکم است که به هر گروهى ــ گرچه از 
صافى قواعد هم نشىنى گذشته باشد ــ اجازه نمى دهد در کنار گروه دىگر بنشىند. براى مثال، 
جملٔه »تو او را دىدى« کامالً درست ولى جملٔه »تو او را دىدم« به سبب عدم مطابقت نهاد و 
فعل، کامالً غلط است. درحالى که تمام تکواژهاى آن )تو+ او+ را + دىد+ـَـ م( تکواژهاى 
آشنا و معنى دار زبان اند و معناى جملٔه ساخته شده نىز روشن است. با وجود اىن، ما مجاز 
به ما نگفته که  تاکنون  نىستىم. هىچ کس  به ساختن چنىن جمله اى در فارسِى معىاِر امروز 
چنىن جمله اى نادرست است، اّما ىک صافى بسىار دقىق، جمله ها را قبل از تولىد، بررسى 
مى کند و در صورتى که مطابق معىارهاى زبان باشد، اجازٔه تولىد آنها را مى دهد. اىن صافى 

را »قواعد نحوى« مى گوىند. 
عالوه بر »قواعد واجى«، »هم نشىنى« و »نحوى«، قواعد دىگرى نىز در زبان وجود 
دارد که به ما کمک مى کند تا جمله هاىى با معنا بسازىم و آنها را در موقعّىت هاى مناسب 
آبى را نشانده است.« از نظر قواعد نحوى درست  به کار برىم؛ مثالً جملٔه »پرنده، آسمانِ 
است اّما از جمله هاى عادى زبان به شمار نمى آىد. در اىن مرحله از سخن، صافى دىگرى 
وجود دارد که جمله را از نظر معناىى بررسى مى کند که به آن  » قواعد معناىى«  مى گوىند.

فّعالّىت
با استفاده از روش جانشىن سازى، جملٔه »کىفم با دل خوشى مدادش را 

تراشىد.« را بازسازى کنىد تا به جملٔه عادى معنادار تبدىل شود.

اگر کسى از ما بپرسد »امروز به کجا مى روىد؟« و ما در پاسخ بگوىىم »شىشه شکستنى 
است« آىا اىن جمله که از نظر قواعد واجى، همنشىنى نحوى و معناىى درست است، پاسخ 
به جا و مناسبى براى اىن پرسش است؟ در اىنجا نىز قواعدى خاص به ما کمک مى کنند تا 

هر جمله اى را در جاىگاه خودش به کار برىم که به آنها »قواعد کاربردى« مى گوىند.
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خودآزماىى
1( براى هر ىک از قواعد نحوى و  معناىى، ىک مثال بنوىسىد.

2( چرا  واحدهاى زبانى زىر کاربرد ندارند؟
امىرکبىر دولتى دبىرستان، دانش آموز در درس خواندن کوشا هستند و رفتند مى داشتند. 

3( الگوى هجاىى واحدهاى زبانى زىر را بنوىسىد.

آ= صامت + مصوت بلند
داب    = صامت + مصوت بلند  + صامت

ــ رعد:
ــ خوىشتن:
ــ خورشىد:

ــ مؤّذن:
ــ بنفشه:
ــ ماه:

مثال:آداب
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        درس دوم

جمله
سال پىش خواندىم که جملٔه مستقل بزرگ ترىن واحد زبانى است که از واحدهاى 

کوچک تر ساخته شده است و خود جزئى از ىک واحد بزرگ تر نىست. مثالً:
در جملٔه »اخترشناسى علمى است که« جملٔه مستقل نىست چون جزئى از واحد 

بزرگ تِر زىر است:
اخترشناسى علمى است که به مطالعٔه اجرام آسمانى مى پردازد.

جملٔه مستقل دو نوع است: 
1ــ جملٔه مستقّل ساده که داراى ىک فعل است: 

»اخترشناسان در شاخه هاى تخصصى کارهاى متفاوتى مى کنند«.
2ــ جملٔه مستقّل مرکّب که بىش از ىک فعل دارد:

آسمانى اجرام  مشاهدٔه  آنها  کار  که  هستند  متخصصانى  اخترشناسان  از  »بعضى 
به کمک دوربىن نجومى است«. 

جملٔه مستقّل ىک فعلى را »ساده« و چند فعلى را »مرکّب« مى نامىم.
به خاطر داشته باشىم:

جملٔه مستقل جمله اى است که جزئى از ىک واحد بزرگ تر نباشد.
جملٔه مرکّب جمله اى است که دست کم ىک جملٔه وابسته داشته باشد. 

فّعالّىت 
 ىک فعلى و چند فعلى را بىان کنىد. نمونه اى از جمله هاى مستقِلّ
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جمله چىست؟
خواندىم که جملۀ ساده سخنى است که بتوان آن را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسىم 

کرد؛ پس از جملٔه مستقل، بزرگ ترىن واحد زبان »جمله« است.

واحدهاى زبان به ترتىب از کوچک به بزرگ عبارت اند از:واج، تکواژ، 
واژه، گروه، جمله، جملٔه مستقل.

جمله از چه واحدهاىى ساخته مى شود؟
جمله از ىک ىا چند گروه ساخته مى شود.

سه گروه فعلى، اسمى و قىدى جمله را مى سازند که از مىان آنها گروه قىدى را مى توان 
حذف کرد زىرا فعل به آن نىاز ندارد.

گروه چىست؟
پس از جمله، گروه بزرگ ترىن واحِد زبان است که از ىک ىا چند واژه ساخته مى شود 

و در ساختمان جمله به کار مى رود.
مثل: اجرام، اجرام آسمانى، مطالعٔه اجرام آسمانى

جهان، ماهّىت جهان، تبىىن ماهّىت جهان
دىدىم که هر »گروه« از ىک هسته تشکىل مى شود که مى تواند تعدادى وابسته داشته 
باشد، اّما آمدن وابسته ها در گروه الزامى نىست. هستٔه گروِه اسمى، اسم و هستٔه گروِه فعلى، 

بِن فعل و هستٔه گروه قىدى قىد ىا اسم است؛ مثالً جملٔه:
به نظر  کامل  دستورى  نظر  از  اگرچه  است.«  مشاهده  متخصصان  از  بعضى  »کار 
مى رسد اّما چون نقص معناىى دارد به وابسته هاىى نىازمند است. اىن جمله را به کمک 
برخى وابسته ها مى توان اىن گونه نوشت: » کار بعضى از متخصصان مشاهدٔه اجرام آسمانى 

به کمک دوربىن نجومى است.«
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تکواژ چىست؟
مى شود1.  واج ساخته  ىا چند  ىک  از  که  است  زبان  واحدهاى  از  ىکى  تکواژ   
تکواژ گاهى معنا و کاربرد مستقل دارد؛ مثل »همىشه، خوب، گوسفند، مىز و من« در اىن 
صورت، آن را تکواژ آزاد مى نامند. گاهى نىز کاربرد و معناى مستقل ندارد و در ساختمان 
واژه هاى دىگر به  کار مى رود که آن را تکواژ وابسته مى نامند؛ مثل »بان، ى، مند، گار، تر« 

در واژه هاى آسىابان، جنوبى، آبرومند، پرهىزگار و خوب تر.

واج چىست؟
 واج کوچک ترىن واحد صوتى زبان است که معناىى ندارد اّما تفاوت معناىى اىجاد مى کند. 
ـ « در واژٔه »تَر« واج است؛ زىرا اگر به جاى »تـ«، »پـ« تلّفظ کنىم، مى شود »پَر«  به عنوان مثال » ت
ـ  « معناى واژه را تغىىر مى دهد. حال آنکه خود معنا ندارد. پس »تـ« و »پـ« هر دو واج اند  ىعنى »پ
ِگل« و »گُل« سبب تفاوت معنا مى شوند، واج هستند. واج اگرچه  ـ « و »ـُـ« که در واژه هاى » ىا » ـِ

ـ   ىعنى »تکواژ«   ــ به کار مى رود. خود معنا ندارد، در ساختمان واحد بزرگ تر زبانى   ـ

واژه چىست؟
 واژه ىکى از واحدهاى زبان است که از ىک ىا چند تکواژ ساخته مى شود و در 
به کار مى رود. واژه مى تواند مفهومى مستقل داشته باشد؛ مثل  ساختمان واحد بزرگ تر 
»مىز، باغبان، دانش آموز و نمى روند« ىا مفهومى غىر مستقل داشته  باشد، مثل» از، در، که،را« 
ـ(،  ـِ )نقش نماى مفعولى( و ىا در ساختار جمله مفهوم پىدا کنند، مانند: نقش نماى اضافه )

حرف پىوند »و« و »ى« اسنادى در توىى )=    توهستى(.

فّعالّىت 
هستٔه گروه هاى زىر را مشّخص کنىد.

اىن پرسشها، دماى اجرام آسمانى، ابزارهاى گوناگون، آىندهٔ آنها، مشاهدٔه 
اجرام آسمانى، شاخه هاى تخّصصى، تارىخچٔه جهان.

1ــ تکواژ صفر )∅(  نمود آواىى ندارد اما در شمارش تعداد تکواژها ىک تکواژ شمرده مى شود. مانند 
»است ∅« ⇐ دو تکواژ دارد همچنىن نقش نماى اضافه هم ىک واج و هم ىک تکواژ است.
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رد. کار �ج هم �ج
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خودآزماىى
1( نوع تکواژهاى کلمات زىر را مشّخص کنىد.

ــ اخترشناسان
ــ تارىخچه
ــ آفرىدگار
ــ قشنگتر
ــ گل خانه

ــ دانش پژوه
2( در متن زىر، جمله هاى مستقل ساده و مرکّب را مشّخص کنىد. 

شـاعرى غزلى بى معنا و بى قافىه سروده بود. آن را نزد جامى برد. پس از خواندن آن گفت: »همان طورى که دىدىد، 
در اىن غزل از حرف الف استفاده نشده است«. جامى گفت:  »بهتر بود از ساىر حروف هم استفاده نمى کردىد!«
3( با هرىک از کلمات هم آواى زىر، گروه اسمى مناسب بسازىد و در جمله به کار ببرىد.

انتصاب، تعلّم، حىات، جذر، خوىش، صواب، برائت
انتساب، تألّم، حىاط، جزر، خىش، ثواب، براعت
4( دربارٔه تصوىر زىر، انشاىى بنوىسىد.

نقاشى آبرنگ از رحىم نوه سى
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              درس سوم

وىراىش

در سال هاى گذشته، مطالبى را دربارهٔ درست نوىسى، وىراىش، فارسى نوىسى و آشناىى 
با زبان معىار با شما در مىان گذاشته اىم. 

ىادآورى:
نکات نگارشى و وىراىشى زبان فارسى سال اّول و دوم را مرور مى کنىم تا بتوانىم 

نوشته هاى خود را بهتر اصالح و وىراىش کنىم.
الف( وىراىش فّنى

1( کاربرد درست همزه: ساِئـل ← سائل
2( استفادٔه درست از نشانه هاى خّط فارسى: بناىى را دىدم ← بّناىى را دىدم. 

مى شود:  بدخوانى  موجب  آنها  نوشتن  سرهم  که  مرکّبى  کلمات  نوشتن  جدا   )3
حاصلضرب ← حاصل ضرب

4( کامل نوشتن عبارت هاى دعاىى ىا نوشتن آنها با نشانٔه اختصارى: 
پىامبر صلّى اللّه علىه و آله و سلّم ىا پىامبر )ص(

5( استفادٔه درست و مناسب از نقش نماى اضافه: اسب سوارى ← اسِب سوارى / 
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لب تشنه ← لِب تشنه
6( استفادهٔ درست از »ى« مىانجى: سبِو آب ← سبوِى آب

7 ( تماىز مىان »ه، و« بىان حرکت و حرف هاى »ه، و«: رادُى ← رادىو /    خاِن ←  خانه 
8( توّجه به امالى کلمات هم آوا و کاربرد آنها: اساس و اثاث/ خار و خوار

ـ ختم مى شود.  ـِ 9 ( کاربرد »ى« مىانجى بزرگ به جاى »ء« هنگامى که مضاف به مصّوتـ 
مدرسٔه بزرگ ← مدرسه ی بزرگ

10( رعاىت ارتباط موضوعى بندها در نوشته
ـ دو نقطه    ):(   ــ  ـ وىرگول )،(ـ  11( رعاىت عالىم نگارشى در زبان فارسى: نقطه ).(ـ 
ـ خط فاصله )ــ(   ــ  ـ نقطه وىرگول )؛(ـ  ـ گىومه )»«(ـ  ـ عالمت تعّجب )!(ـ  عالمت سؤال )؟(ـ 
سه نقطه )…( ــ قاّلب )] [( ــ کمانک ))(( ــ ممّىز )  /  ( ـ ستاره )٭( ــ پىکان ) ← ( ــ اىضاً 

12( حذف همزه از آخر کلمات عربى مختوم به »اء«: انشاء ← انشا / صفاء ← صفا)    ً  (  ــ آکالد )} {( ــ تساوى )=(. هرىک از اىن عالىم در جمله کاربرد خاّصى دارند.
ب( وىراىش زبانى 

1( پرهىز از کاربرد شکل گفتارى جز در نوشتٔه متناسب با نوع آن: مىون بىابون ← 
مىان بىابان

2( پرهىز از مطابقت موصوف و صفت در فارسى: خانم مدىرٔه محترمه ←خانم مدىر 
محترم

زبانى  /   ← زباناً  غىر  عربى:  و  سره  فارسى  کلمات  در  تنوىن  کاربرد  از  پرهىز   )3
تلفناً  ←  تلفنى 

4( رعاىت صراحت، دّقت و گوىاىى در نوشته 
5( پرهىز از جمع بستن جمع هاى عربى با نشانه هاى فارسى: اخالق ها ← اخالق

6( خوددارى از افزودن »تر« به صفت هاى تفضىلى عربى: اعلم تر ← اعلم  
7( رعاىت کوتاهى جمالت 

8( نزدىک کردن زبان نگارش به زبان گفتار 
9( پرهىز از تکلّف کالمى و بىان عبارت هاى فضل فروشانه 
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10( پرهىز از کاربرد عبارت هاى زاىد و بى نقش، تکىه کالم ها، تکرار فعل ها و … 
11( پرهىز از کاربرد واژگان و ساخت هاى دستورى کهن: از جاى بشد ← عصبانى شد.
به جاى کلمات غىر فارسى: على کّل حال  فـارسى  برابرهاى مناسب  12( کاربرد 

←در هر حال   / سىستم ← نظام 
13( پرهىز از کاربرد دو کلمٔه پرسشى در جمالت پرسشى: آىا چگونه ← چگونه

14( کاربرد درست تکىه کالم »به قول معروف«: »به قول معروف خسته شدم« که 
»خسته شدم« قول معروف نىست.

15( پرهىز از کاربرد »برعلىه« و »برله« به جاى علىه و له 
16( کاربرد نادرست »را«ى نشانٔه مفعول پس از فعل: کفشى که خرىده بودى را 

پسندىدم ← کفشى را که خرىده بودى، پسندىدم.
17( مطابقت نهاد با فعل: هم من رفتم هم او ← هم من رفتم هم او رفت.

18( پرهىز از تکرار فعل: در کالس هم مىز هست هم تخته هست ← در کالس هم 
مىز هست هم تخته.

19( پرهىز از حشو: سوابق گذشته، فىنال آخر، ُحسن خوبى و …، گذشته، آخر، خوبى. 
 ← بازرسىن  نىست:  جاىز  عربى  نشانه هاى جمع  با  فارسى  بستن کلمات  20(  جمع 

بازرسان، گزارشات ← گزارش ها، آزماىشات  ← آزماىش ها.
بردند← سارق را  به زندان  به قرىنه: سارق را دستگىر و  21( حذف درست فعل 

دستگىر کردند و به زندان بردند.
22( کاربرد »با« و »براى« به جاى »به وسىلٔه« و »به منظور«: به وسىلٔه پست ← با پست 

23( به کار بردن فعل با حرف اضافٔه خاّص آن: بردن از، باختن به، ترسىدن از 
24( پرهىز از کاربرد فعل مجهول با نهاد: گلستان توّسط سعدى نوشته شد ←  سعدى 

گلستان را نوشت.
25( پرهىز از کاربرد »ىّت« با کلمات فارسى: دوئّىت ← دوگانگى 

26( کلمٔه »برخوردار« در جاىى به کار مى رود که نتىجٔه مثبت و مفىد داشته   باشد. اىن 
بىمار از ضعف برخوردار است ← اىن بىمار ضعىف است. 
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27( برجسته کردن تضاد بىن اجزاى جمله به کمک » و« مباىنت ىا استبعاد: مسلمان 
و دروغ!

28( پرهىز از کاربرد عباراتى که ابهام و کژتابى دارند : دو خواهر و برادر حافظ 
کّل قرآن شدند.

اىن رو  از  کنىم.  آشنا  بىشتر  نوىسى  درست  شىوه هاى  با  را  شما  مى کوشىم  اکنون 
تعدادى از جمالتى را که در آنها تکلّف و پىچىده نوىسى، حشو، تبعّىت از الگوهاى بىگانه، 
زبانى،  راىج  خطاهاى  و  کاربردها  عربى مآبى،  سره نوىسى،  کهنه گراىى،  عامىانه نوىسى، 
زاىد،  کالم هاى  تکىه  مخل،  اىجازهاى  ترجمه، شکسته نوىسى،  تأثىر  کاذب،  نوآورى هاى 
درازنوىسى، تعابىر نامناسب، ابهام و کژتابى، غلط هاى امالىى و رسم الخطى و … وجود 
دارد، با هم اصالح مى کنىم و از اىن پس، مى کوشىم هنگام نگارش، به اىن نوع خطاها و 

لغزش ها دچار نشوىم.
1( مسئلٔه کوشش براى آزادى تارىخچه اى دراز در طول تارىخ دارد.

2( مبارزه براى آزادى پىشىنٔه تارىخى دور و درازى دارد.٭
»مسئله« را مى توان حذف کرد؛ زىرا زاىد است. به جاى واژٔه کوشش، »مبارزه« را 
آورده اىم که مى تواند اشکال مختلف کوشش براى آزادى را در خود جاى دهد. مقصود از 
تارىخچه در اىن عبارت »پىشىنه« است. تارىخچه زمانى به کار مى رود که واقعاً تارىخچه اى 

در کار باشد.
1( ىک افسر حفاظت دشمن ىک گلوله درکرد و کلّٔه ىکى از مخالفان را زد. 

2( ىکى از افسران حفاظت دشمن، گلوله اى شلّىک کرد که به سر ىکى از مخالفان 
اصابت نمود.

»درکرد، کلّه و زد« واژه هاىى عامىانه و گفتارى هستند. بهتر است از کاربرد اىن گونه 
واژه ها در نوشته هاى جّدى بپرهىزىم. ما به جاى اىن کلمات، از واژگان »شلّىک کرد، سر 

و اصابت نمود« استفاده کرده اىم.
٭ جملٔه 1 نادرست و جملٔه 2 شکل وىراىش شده است.
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1( مسکو ماىل به انجام طرح خلع سالح هسته اى اوکراىن است.
2( مسکو ماىل به اجراى طرح خلع سالح هسته اى در اوکراىن است.

بهتر است به جاى »انجام« در اىن گونه جمله ها از »اجرا« استفاده کنىم؛ زىرا واژٔه 
»انجام« به تنهاىى »پاىان، سرانجام و عاقبت« معنى مى دهد. در عىن حال، چون در اىن جمله 

از طرح سخن رفته است، اجرا کلمٔه مناسبترى است.
1( فرزندان، قبل از اىنکه به عنواِن »ىک بار« براى خانواده تلّقى شود، به عنوان ىک 

منبع منفعت و ثروت به حساب مى آمدند.
2( خانواده ها فرزندان خود را منبع درآمد، تلّقى مى کردند نه سربار خانواده.

بسىارى از واژگاِن اىن جملٔه بلند را حذف کردىم؛ بى آنکه معنى جمله دستخوش تغىىر 
شود. نهاد جمله با فعل آن مطابقت نداشت: )فرزندان … شود( بدون آنکه نىازى باشد، دو 

بار از ترکىب »به عنواِن« استفاده شده بود.
1( جمعّىتى بسىار زىاد و بى شمار که به گونه اى نامتوازن پراکنده شده اند نه تنها منبع 
و منشأَ گرسنگى است بلکه اىن جمعّىت انبوه همچنىن مخّرب محىط زىست نىز مى باشد.

2( جمعّىِت زىاد، پراکنده و نامتوازن نه تنها باعث قحطى مى شود بلکه محىط زىست 
را نىز وىران مى کند. 

جملٔه دوم، با حذف کلمات مترادف از جملٔه اّول به نصف کاهش ىافته است. 
آوردن قىدهاىى چون نه تنها، بلکه، همچنىن و نىز به طور همزمان در ىک جمله درست 
نىست. شکل کاربرد اىن قىود معموالً چنىن است: نه تنها … بلکه. امالى کلمٔه گرسنگى 

نادرست است؛ همچنىن اند کلمه هاىى چون خواننده گان، شرکت کننده گان و … .
از کاربرد »مى باشد« تا حّدامکان پرهىز مى کنىم و واژٔه معادل آن »است« را به کار 

مى برىم.
1( نتاىجى که امروز به دست آمد را گزارش مى کنم.
2( نتاىجى را که امروز به دست آمد، گزارش مى کنم.

حرف نشانٔه »را« پس از مفعول قرار مى گىرد. حذف »را« و نىز استفادٔه بىهوده از 
آن نادرست است. 
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1( هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شدگان شامل اىن قانون شده اند. 
2( هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شدگان مشمول اىن قانون شده اند.

کلمه هاى شامل و مشمول را هىچ گاه نباىد به جاى هم به کار برد.
1( در سال 334، آل بوىه بغداد را فتح و خلىفه را بر کنار و پسرش را به جاى او 

برگماردند. 
2( در سال 334، آل بوىه بغداد را فتح کردند و پس از برکنار کردن خلىفه، پسرش 

را به جاى او برگماردند. 
فعل هىچ گاه نباىد بى قرىنه حذف شود. برکنار ← برکنار کردند. فتح ← فتح کردند. 
حذف فعل زمانى جاىز است که فعل محذوف با فعل جملٔه پس از آن ىکى باشد: اىن مسئله 

بررسى و حل شد.
با شنىدن آن،  به موسىقى کالسىک اىن است که شما  1( ىکى از دالىل عالقٔه من 

احساس آرامش مى کنىد. 
2( ىکى از دالىل عالقٔه من به موسىقى کالسىک اىن است که، با شنىدن آن، احساس 

آرامش مى کنم. 
در بخش دوم جملٔه نخست، مقصود از »شما« نوع آدمى است اّما شىؤه طرح جمله 

به گونه اى است که به نظر مى رسد نهاد به شکلى نابه جا تغىىر داده شده است.
1( دىدگاه او از دىدگاه روان شناسان متفاوت است.
 2( دىدگاه او با دىدگاه روان شناسان متفاوت است.

حرف اضافٔه »متفاوت « »با« است نه »از« چنان که مى دانىد، برخى فعل ها ىا گروه هاى 
اسمى حرف اضافٔه معّىنى را مى پذىرد؛ مثالً »آموختن به … « به معناى ىاد دادن و »آموختن 

از« به مفهوم »ىاد گرفتن« است.
1( انىشتن، پس از بىست و دو سال زندگى در شهر پرىنستون امرىکا درگذشت. 

همان جا  در  و  گذراند  پرىنستون  در  را  عمرش  از  سال  دو  و  بىست  انىشتن،   )2
درگذشت.

جملٔه اّول ابهام دارد و از آن چنىن برمى آىد که انىشتن تنها بىست و دو سال عمر 
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کرده است.
اىن گونه جمالت که دو ىا چند معنى دارند، در نتىجٔه نشستن واژگان در جاى 
نامناسب، تتابع اضافات، مشّخص نبودن مرجع ضمىر، وجود جمالت معترضه، طوالنى 
شدن جمله ها، ضعف و سستى پىوند اجزاى جمله و حذف هاى نابه جا به وجود مى آىند.
1( پلىس آن کشور بار دىگر، در ىک ىورش وسىع و گسترده اى، ده ها تن مسلمان را 

در اىن کشور، بازداشت کرد. 
2( پلىس آن کشور، بار دىگر، در ىورشى گسترده ده ها مسلمان را بازداشت کرد.

تکرارى  ىا  زاىد  اىن کشور«  در  تن،  اى،  »ىک، وسىع،  واژه هاى  عبارت،  اىن  در 
هستند و مى توانىم بدون آنکه به ساختمان جمله و معناى آن لطمه بزنىم، آنها را حذف کنىم.

1( آگاهى و بىدارى، مسلمانان را فراگرفته است.
2( مسلمانان در همٔه کشورها آگاه و بىدار شده اند.

گاه برخى از تعبىرهاى نامناسب )تعابىر قىدى، وصفى، فعلى، اسمى و …( که از راه 
ترجمه ىا بر اثر بى مباالتى اهل زبان به زبان راه ىافته اند، فهم جمله را دشوار مى سازند.
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خودآزماىى
1( جمله هاى زىر را وىراىش کنىد.

 موضوع ساده اى که ممکن است در هر عصر و زمانى نگران کننده باشد، اىن است که وقتى سطح انرژِى بدن 
کاهش ىافته، مى تواند به راحتى شما را عصبى و از کوره به در ببرد.
  اکنون شرکت هاى تعاونى از موقعّىت خوبى دارا هستند.

  انجام دهنده گان اىن پروژه باىد جرئت رىسک کردن را داشته باشند.
  عدم وجود برنامهٔ مناسب باعث انجام به موقع فعالىّت هاى ورزشى نشده است.

  کاهش بارنده گى در پارسال گذشته، در کمبود منابع آب هاى تحت االرضى بى تأثىر نىست.
  به بخش بعدى برنامه مالحظه بفرماىىد.

 موّرخان جرئت به افشاى کشف خود کردند.
  ادامه و تأکىد بر انجام چنىن تمرىن هاىى باعث تقوىت مهارت هاى نگارشى مى گردد.

  در واقع اىن جور وقت ها آدم دچار خودپرستى مى شود که به درد نمى خورد.
  حسن به برادرش گفت که مقاله اش منتشر شده.

2( نمونه هاى دىگرى از کلماتى را که در »بىاموزىم« خواندىد بنوىسىد.
3( بخشى از ىک نشرىه ىا روزنامه را انتخاب کرده، با توّجه به نکاتى که در اىن درس خوانده اىد، 

آن را وىراىش کنىد.


