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لصفف

هلمج
سـخن گفتـن یـک رفتار پیچیده و عجیب اسـت که فقط از آدمیزاد سـرمی زند. ما گاهی با خودمـان )در دلمان( حرف 
می زنیم، که به آن می گوییم تفکر و گاهی با دیگران حرف می زنیم که به آن می گوییم ارتباط اجتماعی. طبیعتًا وقتی 
شـاعری، شـعرش را می نویسد و چاپ می کند، قصدش حرف زدن با خودش نیست! یعنی از زبان، برای ایجاد ارتباط 
فکری و عاطفی با دیگران بهره گرفته اسـت؛ بنابراین وقتی از ما می خواهند نوع جمله های یک بیت یا عبارت را پیدا 
کنیم یا تعداد آن ها را بشـماریم، به آن جنبه از زبان اشـاره دارند که باعث ارتباط ما با دیگران می شـود. سـخن گفتن 
یک رفتار اسـت که در برابر دیگران از ما سـر می زند، همچنان که خندیدن یا گریسـتِن ما در برابر دیگران یک رفتار یا 
کنش از سـوی ماسـت و خواسـته یا ناخواسـته واکنش افراد دیگری را در پی دارد.خب داریم کم کم به تعریف جمله از 

نظر دستوردان ها ـ که خودشان هیچ وقت نتوانستند آن را درست تعریف کنند ـ نزدیک می شویم.
فرض کنید اگر در لحظٔه آغاز دیدار با کسـی، فقط به او بگوییم: »من این روزها در این گرمای تابسـتان« او نمی داند 
باید به گفتٔه ما چه واکنشی نشان دهد، پس هنوز جملٔه ما شکل نگرفته است، اما اگر بگوییم: »من این روزها در این 
گرمای تابسـتان معمواًل از خانه بیرون نمی آیم.« او می داند نسـبت به سـخِن ما باید چگونه واکنش نشـان دهد و برای 
مثال می گوید: »پس خیلی وقتتان را نمی گیرم.« در این جا، با یک کنش و واکنش از جنس واژه ها روبه رو هستیم که 

به آن جمله می گوییم:
ـ مـن ایـن روزها در این گرمای تابسـتان خیلی از خانه بیرون نمی آیم )جملٔه نخسـت( پـس خیلی وقتتان را نمی گیرم 

)جملٔه دوم(
راستی، »سالم« یادمان رفت! حتمًا در آغاز سخنمان به او می گوییم »سالم« و او در واکنش به آن، می گوید: »سالم«، 
پس هم »سـالم« ما و هم »سـالم« او، هر کدام، یک جمله اند زیرا پیام روشـنی را به شـنونده رسـانده اند و او می داند 
نسبت به آن پیام باید چه واکنشی نشان دهد؛ اما مثاًل اگر پیش از هر سخنی به او می گفتیم »اگر« یا »تا فردا غروب« 
یا »سـه چهار سـاعت در روز« یا »آزادِی اندیشـه در فرهنگ ایرانی« او نمی دانسـت پیام ما چیسـت و منتظر می ماند تا 
جمله مان کامل شـود؛ بنابراین »اگر«، »تا فردا غروب«، »سـه چهار سـاعت در روز« »آزادِی اندیشه در فرهنگ ایرانی« 
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همگـی، یـک »واژه« یـا »گروه«اند که هنـوز به مرتبٔه جمله بودن صعود نکرده اند، در حالی که »سـالم« واژه ای اسـت 
که توانسـته به سـطح جمله ارتقا یابد، زیرا بالفاصله پس از شـنیدنش، مخاطِب ما واکنش مناسـب را نشـان می دهد و 

می گوید: »سالم«!

تعریف جمله

  حداقــل واژه هایی که بتوانند پیامی را به شــنونده منتقل کنند و او بتواند به آن واکنش مناســبی
نشان دهد، یک جملٔه کامل است.

با توجه به تعریف جمله، کدام یک از اجزای زبانی زیر نمی توانند به تنهایی جمله باشند؟ :نیرمت
4. تنها 3. یواش  2. آن ها  1. خیر 

6. بیمارستان هزارتخت خوابی امام خمینی   5. برخیز   
8. چگونگِی ساخت داروهای زیستی از راِه مهندسی ژنتیک   7. تنها راِه برون رفت از این وضعیت نابه سامان 

12. زغال 11. آتش   10. َاه    9. آیا 
14. خدا 13. آه  

پاسخت حلیلیمت
1. مطمئنـًا اگـر در لحظـٔه دیـدار کسـی، به او بگوییم »خیر«، او نمی داند پیام ما چیسـت و باید چه واکنشـی 

نشان دهد ⇐ »خیر« به تنهایی جمله نیست.
2. »آن ها«: شکی نیست که به تنهایی جمله نیست.

3. »یـواش«: پیـام مشـخصی دارد و شـنونده پـس از شـنیدن ایـن واژه، واکنش مناسـبی نشـان می دهد ⇐ 
»یـواش« بـه تنهایـی یـک جملـه اسـت. )بـه آن »شـبه جمله« می گوینـد کـه بـه زودی بیش تـر در مـوردش 

خواهیم آموخت.(
4. »تنها«: شکی نیست که به تنهایی جمله نیست.

5. »برخیز«: آشکارا پیامی را می رساند و واکنش مناسبی را در پی خواهدداشت ⇐ »برخیز« به تنهایی یک 
جمله است.

6. »بیمارسـتان هزارتخت خوابـی امـام خمینـی«: مفهـوم مشـخصی دارد اما پیامـی را نمی رسـاند و واکنش 
مناسبی را در پی ندارد ⇐ به تنهایی جمله نیست )یک گروه اسمِی طوالنی است نه یک جملٔه کامل(.

7. »تنها راه برون رفت از این وضعیت نابه سامان«: به تنهایی جمله نیست.
8. »چگونگِی سـاخت داروهای زیسـتی از راه مهندسـی ژنتیک«: باز هم پیام مشـخصی را نمی رسـاند و واکنش 

مناسبی را باعث نمی شود ⇐ جمله نیست. )یک گروه اسمِی پرمحتوا و طوالنی است، اما جمله نیست.(
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9. »آیا«: به تنهایی پیام مشـخصی را نمی رسـاند و ما نمی دانیم که در پاسـخ چه بگوییم؟ ⇐ »آیا« به تنهایی 
جمله نیست. )قید پرسش است.(

10. »َاه«: پیـام مشـخصی دارد )مـن راضـی نیسـتم( و واکنش ما را موجـب می شـود ⇐ »َاه« به تنهایی یک 
جمله است )همان »شبه جمله.(

11. »آتش«: اگر به معنای »شلیک کنید« باشد حتمًا یک جمله است اما اگر در معنی معمول خود )آتش و 
شعله( به کار رفته باشد، فقط اسم است.

12. »زغال«: فقط می تواند یک اسم باشد و هیچ گاه جمله نیست.
13. »آه«: معمواًل برای بیان رنج و اندوه به کار می رود و واکنش شـنونده را در پی دارد؛ مثاًل پس از شـنیدن 

»آه« از زبان کسی، به او می گوییم: »چه شده؟« ⇐ »آه« معمواًل یک جمله است )شبه جمله(.
14. »خدا« معمواًل اسم است، اما اگر طوری بخوانیمش که شنونده بفهمد داریم »خدا« را صدا می زنیم )با 
تکیه بر هجای اوِل واژٔه »خدا«( آن وقت پیامی را می رساند: »خدایا به من توجه کن« ⇐ در صورتی که منادا 

باشد، پیام کاملی را می رساند و جمله است.

F فعاًل به همین یادآوری بســنده می کنم که شــبه جمله ها، جمله هایی هستند که بدون استفاده از
فعل، پیام کاملی را می رسانند. در ادامه کامل بررسی شان می کنیم.

گونه های جمله از نظر نوع پیام
جمله ها بر پایٔه پیام هایی که می رسانند و واکنش های متفاوتی که در شنونده برمی انگیزانند، به چهار گروه دسته بندی 

می شوند:
ف. هلمج های خبری؛ نمونه: نوروز آمد. جشنی بزرگ در ایران برپا شده است. کتاب های درسی به هوای تازه نیازمندند.
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد. هم عوعو سگان شما نیز بگذرد. ز دانش دل پیر برنا ُبَود. تو را دین و دانش رهاند درست.
2. هلمج های پرسشـی؛ نمونه: خانٔه دوسـت کجاست؟ تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟ از کجا آمده ام؟ آمدنم 
بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم؟ از زخم قلب آبایی در سینٔه کدام شما خون چکیده است؟ لب هایتان 

کدام،  در کام او شکفته نهان، عطر بوسه ای؟
3. هلمج های دسـتوری؛ برای بیان دسـتور )امر و نهی( یا خواهش بیان می شوند؛ نمونه: ببین، بیا، نترس، کمکم کن. 
گنهم محو کن بیامرزم )مرا بیامرز(. افسرده مباش. خوش همی خند )بخند(. )در پایان جمله های دستوری نقطه می آید.(
4. هلمج های عاطفی؛ این جمله ها، دعا، نفرین، شـگفتی، تحسـین یا احسـاس بد ما را نسبت به یک موضوع منتقل 
می کننـد؛ نمونـه: َاه! آه! به به! آفرین! چه خوب! وای! عجب ماجرای شـگفتی! چقـدر دروغ! مرگ بر آمریکا! زنده باد 

مخالِف من!
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ای دریغـا مـرغ خوش الحـاِن من! ُتفو بر تو ای چرخ گردون ُتفو! خوشـا شـیراز و وضع بی مثالش! که مازندران شـهر ما 
یاد باد! همیشه بر و بومش آباد باد!

 ستتآموزشیمدرکدامگزینهگونههایبیشتریازجملهازنظرنوعپیام،دیدهمیشود؟
1( رخ ما به ماه ماند که ز مهر می گدازد / دل ما چو چنگ زهره که گسسته تار بادا

2( چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش / چو دو دست نوعروسان تر و ُپرنگار بادا
3( به دو چشمم از دو چشمش چه پیام هاست هر دم / که دو چشمم از پیامش خوش و پرخمار بادا

4( به عذار جسم منگر که بپوسد و بریزد / به عذار جان نگر که، خوش و خوش عذار بادا
پاسخت حلیلیمت

گزینٔه نخست: رخ ما به ماه ماند )جملٔه خبری( که ز مهر می گدازد )جملٔه خبری(
دِل مـا چـو چنـِگ زهره  [اسـت] )جملـٔه خبری( که گسسـته تار بادا )جملـٔه عاطفی، چون دعایـی یا به ظاهر 

نفرینی مطرح شده است.(
گزینٔه دوم: چه عروسی است در جان )جملٔه پرسشی( که جهان ز عکس رویش چون دو دسِت نوعروسان تر 

و پرنگار بادا )جملٔه عاطفی(
گزینٔه سـوم: به دو چشـمم از دو چشـمم هر دم چه پیام هاسـت! )جملٔه عاطفِی تعجبی، چون شاعر خودش 
می داند، چه پیام هایی با نگاه بین او و یارش رد و بدل می شـود، فقط دارد شـگفتی اش را از این گفت وگوی 

بی کالِم عاشقانه می رساند.( که دو چشمم از پیامش خوش و پرخمار بادا )جملٔه عاطفی(
گزینـٔه چهـارم: به عذاِر )چهرٔه( جسـم منگر )جملٔه امری( که بپوسـد )جملٔه خبـری( و بریزد )جملٔه خبری( 
بـه عـذار جـان نگر )جملٔه امری( که خوش و خوش عذار بادا )جملـٔه عاطفی دعایی( ⇐ گزینٔه چهارم را باید 

انتخاب کنیم.

 ستت :نینیمدرکدامگزینه»چه«برایبیانپرسشآمدهاست؟
1( چه خوش نازی ست ناز خوب رویان / ِز دیده رانده را دزدیده جویان

2( چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود / ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد
3( دوش چه خورده ای دال راست بگو نهان مکن / چون َخُمشاِن بی گنه روی بر آسمان مکن

4( تو قدر خویش ندانی ز دردمندان پرس / کز اشتیاِق جمالت چه اشک می ریزند
پاسخت حلیلیمت

گزینٔه نخسـت: چه خوش نازی سـت = چه ناز خوشـی اسـت! ← پرسشـی در کار نیسـت، بلکه پیام گوینده 
بیان تحسین و شگفتی است ⇐ جمله عاطفی است و »چه« بیان گر شگفتی است نه پرسشی.

گزینٔه دوم: این دریا چه موج خون فشـانی دارد! ← باز هم »چه« برای بیان شـگفتی آمده اسـت نه پرسش یا 
رسیدن به پاسخ.
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گزینٔه سوم: دوش )دیشب( چه خورده ای؟ ← واقعًا پرسشی طرح شده و شنونده در انتظار شنیدن پاسخی 
است ⇐ »چه« پرسشی است نه تعجبی.

گزینٔه چهارم: چه اشـک [ها] می ریزند! ← روشـن اسـت که گوینده در پی شـنیدن پاسـخ نیسـت و قصدش 
بیـان احسـاس و تعجبش اسـت نسـبت به بسـیارِی اشـِک عاشـقاِن یـار ⇐ »چه« )صفـِت( تعجبی اسـت نه 

پرسشی ⇐ پس باید گزینٔهسوم را انتخاب می کردید.

I گاهی قصد گوینده از بیان پرسش، رساندن یک خبر است یا می خواهد شنونده را به کاری وادارد
اما با تأکید؛ به این جمله های پرسشــی، »پرسشــی تأکیدی« می گویند و گاهی نام »پرسشی منفی« یا 
»اســتفهام انکاری« بر آن ها می نهند؛ زیرا در این موارد، فعل جمله در یک منفی ضرب می شــود؛ یعنی 

اگر مثبت باشد، مقصود واقعی گوینده حالت منفی آن است و برعکس.
ن:ونهم

آیا این کار شما درست است؟ ⇐ مطمئنًا این کار شما درست نیست.
مگر صدبار نگفتم؟ ⇐ حتمًا بارها گفتم.

چرا از من نمی پرسید ⇐ باید از من بپرسید.
تفاوت دســتوری این نوع جمله ها با دیگر جمله های پرسشــی این اســت که شــنونده متوجه می شود، 

گوینده منتظر شنیدن پاسِخ پرسش نیست.

 ستتآموزشیمدرکدامگزینهجملٔهپرسشیعادیدیدهمیشود؟
1( چه مردی؟ بدو گفت نام تو چیست؟ / ز دریا چه یابی و کام تو چیست؟

2( کدام دانه فرو رفت در زمین که نُرست؟ / چرا به دانٔه انسانت این گمان باشد؟
3( چه خوش گفت فردوسی پاکزاد / که رحمت بر آن تربت پاک باد
4( چیست حاصل سوی شراب شدن؟ / اولش شّر و آخر آب شدن؟

پاسخت حلیلیمت
گزینٔه نخست: روشن است که در گزینٔه نخست، گوینده از نام و نشان شنونده پرسش هایی می کند و منتظر 
شـنیدن پاسـخ اوسـت. »به او گفت: چه مردی هستی؟ نام تو چیسـت؟ در دریا به دنبال چه هستی و این جا 

چه می کنی؟«
گزینٔه دوم: در این جا گوینده منتظر شنیدِن پاسخ نیست، بلکه با تأکید به ما می گوید: هیچ دانه ای در زمین 
فرو نرفت که دوباره سربرنیاورده و َنُرسته باشد؛ پس نباید نسبت به انسان هم بدگمان باشی و او را پس از در 

خاک شدن، نابود و برگشت ناپذیر بپنداری ⇐ هر دو جمله، پرسشی تأکیدی بوند.
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گزینٔه سـوم: این جا که اصاًل پرسشـی شـکل نگرفته و »چه« برای بیان شـگفتی و تحسـین آمده؛ یعنی با دو 
جملٔه عاطفی روبه رو هستیم.

گزینٔه چهارم: پرسنده در انتظار شنیدن پاسخ نیست؛ در واقع می گوید:
شـدن آب  شـرم  از  آخـرش  و  اسـت  شـدن  َشـر  اولـش،  زیـرا  نـدارد،  حاصـل  هیـچ  رفتـن  شـراب   سـوی 

 ⇐ گزینٔه نخست درست است.

 ستت :نینیمدرکدامگزینهپرسشمنفی)استفهامانکاری(دیدهمیشود؟
1( هیچ کامم نماند جز یک کام / چیست آن کام؟ جستن کامش
2( چیست ظلمت؟ انُدِه جان یافتن / بر هوای کام جان بشتافتن

3( ما را که هست کعبٔه دل خلوِت خدا / مقصود کعبه و ره دور و دراز چیست؟
4( لبت می پرسد از جانم که کامت چیست تا دانم / چه باشد کام مشتاقی؟ دهانی بر دهان تو

پاسخت حلیلیم
گزینٔه 1: در مصراع دوم، شاعر پرسشی را مطرح می کند و پاسخش را در پی اش می آورد.

گزینٔه 2: پرسـش: ظلمت چیسـت؟ پاسـخ: انُدِه جان یافتن )غِم زندگی ماّدی را داشـتن( و در مسـیر هوا و 
هوس شتاب کردن.

گزینٔه 3: دیگر پرسـش و پاسـخی در کار نیسـت و منظور شاعر از طرح جملٔه پرسشی، بیان یک خبر با تأکید 
است:

کعبه و راه دور و دراز آن را مقصوِد خود کردن، کار بیهوده ای است. )زیرا خدا در دل ما جا دارد.(
گزینٔه 4: باز هم با دو جملٔه پرسشـی روبه رو هسـتیم که نیازمند پاسـخ دادن هستند: 1. کامت )خواسته ات( 

چیست؟ 2. کام یک مشتاق چیست؟ )خودش در ادامه پاسخ را داده است.( ⇐ گزینٔه سوم درست است.

گونه های جمله از نظر به کار رفتن فعل
فعل، واژٔه معجزه گری است که می تواند مجموعه ای از واژه ها را به یک پیام تبدیل کند و واکنش شنونده را برانگیزد؛ 
مثـاًل عبـارت »نیـاز کتاب های درسـی به هوای تازه« با آمدن واژٔه »اسـت« بـه یک جملٔه خبری تبدیل می شـود: »نیاز 
کتاب های درسـی به هوای تازه اسـت.« از این رو فعل را پایه )رکن( اصلی جمله ها به شـمار می آوریم. اما بعید اسـت 
که نخسـتین انسـان ها برای رسـاندن پیام خود به انسـان های نخسـتیِن دیگر، از فعل بهره برده باشـند! فعل سـاختار 
پیچیده ای دارد و محصول هزاران سال پیشرفت زبان آدمیان است؛ احتمااًل آن ها کل پیام خود را در واژه هایی ساده 
مانند »َهال« یا »های« یا »هوی« بیان می کردند و دیگران با شنیدن این صداها متوجه خبری یا دستوری می شدند و 
واکنش الزم را نسبت به آن نشان می دادند. به این جمله های باستانی که بدون نیاز به فعل، پیام کاملی را می رسانند 

»شبه جمله« می گویند!
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گونه های شبه جمله:
تعریف شبج هلمج:به واژه هایی گفته می شود که فعل نیستند و بدون به کار گرفتن فعل، می توانند برابر با یک جملٔه 

دارای فعل پیام برسانند.
شبج هلمج های هشداردهنده: هان، َهال، هله، ِهی، آهای، زنهار )به دور باش(، یواش

شبه جمله های بیانگر احساسات منفی: آه! َاه! آَوخ )افسوس(! دریغ! افسوس! حیف! حسرتا! دردا! فغان!
شبه جمله های بیانگر احساسات مثبت: به به! آفرین! مرحبا! زهی! ای والله )ای ول(! َوه!

با روش جانشین سازی، بگویید که اجزای مشخص شده در نمونه های زیر، شبه جمله هستند یا نه؛ :نیرمت
)نمونههای1و2راخودمحلمیکنم!( 1. آه از دست تو  2. از دست تو آه می کشم

1. آه = خیلی ناراحت هستم ⇐ »آه« شبه جمله است  2. از دست تو »خیلیناراحتهستم« می کشم! ⇐ »آه« 
شبه جمله نیست.

3. برای من مگری و مگو دریغ دریغ / به دام دیو درافتی دریغ آن باشد
4. زهی گویا ز تو کام و زبانم / تویی هم آشکارا هم نهانم

5. گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد / گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید
6. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد / گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید

7. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / گر عشِق حرم باشد، سهل است بیابان ها
8. مرا مادرم نام مرگ تو کرد / زمان مرا پتک ترگ تو کرد

9. کشانی بدو گفت با تو سلیح / نبینم همی جز فسون و مزیح
10. هان مشو نومید چون واقف نه ای از سّر غیب / باشد اندر پرده ّ بازی های پنهان غم مخور

11. دریغ است ایران که ویران شود / کنام پلنگان و شیران شود
12. چو ایران نباشد، تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

13. گفت همانا که در این همرهان / صورت این حال نماند نهان
14. افسوس که شد دلبر و در دیدٔه گریان / تحریر خیال خِط او نقِش بر آب است

15. ای سرو بلند قامت دوست / وه وه که شمایلت چه نیکوست
پاسخت حلیلیم

3. دریغ: چه بد شد ⇐ »دریغ« اول و دوم شبه جمله هستند.
به دام دیو درافتی »چهبدشـد« آن باشـد! نه دیگر این نمی شـود ⇐ »دریغ« سـوم به عنوان اسـم آمده اسـت نه 

شبه جمله.
4. زهی = چه خوش است؛ مایٔه شادمانی است ⇐ »زهی« شبه جمله است.
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5. خوشـا = چه خوب و خوش اسـت ⇐ »خوشـا« شـبه جمله اسـت. ُخُنک = چه خوب اسـت ⇐ »ُخُنک« 
شبه جمله است )آن را با »ُخَنک« اشتباه نگیرید.(

6. خمـوش = خمـوش بـاش ⇐ در این جـا، فعـل »باش« حذف شده اسـت نـه این که »خمـوش« خودش به 
تنهایی کارکرد یک جمله را داشته باشد ⇐ »خموش« بخشی از جمله ای است که فعل آن حذف شده است.

7. شـاید = شایسـته اسـت ⇐ دّقت داشته باشید که »شاید« در این جا فعل است؛ فعل سوم شخص مفرد از 
مصدِر شایستن؛ پس شبه جمله نیست.

8. مرگ = ؟ ⇐ هیچ جمله ای جایگزین آن نمی شود و در این جا فقط یک اسم است نه شبه جمله.
9. ُفسوس )افسوس( = ریشخند و تمسخر ⇐ »فسوس« در این جا اسم است نه شبه جمله.

10. هان = حواست باشد؛ آگاه باش ⇐ »هان« شبه جمله است.
11. به جای »دریغ« در این جا نمی شود جمله ای جاگذاری کرد ⇐ اسم است نه شبه جمله.

12. مباد: خودش فعل دعایی است و جملٔه عاطفی ساخته است.
13. همانا = حتمًا، قطعًا ⇐ قید است نه شبه جمله.

14. افسوس = چقدر بد شد ⇐ »افسوس« دراین جا شبه جمله است.
15. وه = بسیار تعجب می کنم ⇐ هر دو »وه« شبه جمله هستند.

 ستت :نینیمدرکدامگزینه»شبهجمله«دیدهنمیشود؟
1( فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب / چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغمان را

2( ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بِر دوست / به هوای سِر کویش پر و بالی بزنم
3( جهاندار پیش جهان آفرین / نیایش همی کرد و خواند آفرین

4( دل خستٔه ماتم حسینید / ای خسته دالن هال بگریید
پاسخت حلیلیم

گزینٔه نخست: فغان = بسیار اندوهناک است ⇐ )فغان = افغان( شبه جمله است.
گزینٔه دوم: ای خوش = بسیار خوب است ⇐ »ای خوش« شبه جمله است.

گزینٔه سوم: جهان آفرین = آفرینندٔه جهان )خدا( اسم است. // آفرین خواند ≠ »خیلیخوباست« خواند ⇐ 
»آفرین« در این جا اسم است و نقش مفعول را برای فعل »خواند« بازی می کند.

گزینٔه چهارم: َهال = به خود بیایید؛ آگاه شوید ⇐ »َهال« شبه جمله است.

پنسشمکدامیکازواژههایزیررامیتوانشبهجملهدانست؟چرا؟
4. ِکی 3. کجا  2. چرا  1. کو 

پاسخهایخودرابهdaryaftpub@Gmail.comیاکانالخانٔهادبیاتبهنشانیdrsebti@بفرستیدوجایزهبگیرید.
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I گاهــی حرف »ای« یــا پس وند »...ا« برای تأکید به کار می رود به ویژه، به همراه شــبه جمله ها، که
در این حالت حرف ندا نیســتند؛ نمونه: دریغا، ای دریغ، ای درد، ای فریاد، ای خوش، خوشــا، دردا، 

فسوسا، حیرتا، َاَسفا و ...

 ستت :نینیمدرکدامگزینه»ای«برایتأکیدنیامدهاست؟
1( ای من غالم سرو قد خوش خرام تو / کامروز همچو سرو خرامان خوش آمدی

2( ای خوش خرام کبک که خوش می روی به ناز / غّره مشو که گربٔه عابد نماز کرد
3( ُخنک آن طایفه ای را که تو باشی سرخیل / وی خوش آن قافله ای را که تو باشی ساالر

4( ای عجب هر شعله ای از آفتاب روی او / گشت زنجیری و در هر حلقه ای دیوانه ای
پاسخت حلیلیمت

گزینٔه نخسـت: شـاعر در مصراع نخسـت کسـی را صدا نمی زند، بلکه »ای« برای تأکید بر مفهوم کل مصراع 
آمده است.

گزینٔه دوم: شاعر خوش خرام کبک )کبک خوش خرام( را صدا می زند ⇐ »ای« حرف ندا است. )گزینٔه دوم(
گزینـٔه سـوم: وی خـوش آن قافلـه ای = و ای خـوش آن قافلـه ای ⇐ »ای« بـرای تأکید بر مفهوم شـبه جمله 

»خوش« آمده است: ای خوش = خوشا
گزینٔه چهارم: ای عجب = عجبا )بسیار شگفت انگیز است( ⇐ »ای« حرف تأکید است.

حذف فعل از جمله
دیدیم که در جمله ها،  برای پدید آمدن پیام، فعل پایٔه اصلی است. اما زبان در مسیر کوتاه شدن پیش می رود؛ یعنی 
اقتصادی عمل می کند و معمواًل می کوشد با به کاربردن کم ترین واژه ها پیامش را برساند؛ نتیجٔه این فرایند، اتفاقاتی 
اسـت نظیـر حـذف اجـزای جملـه که فعل ها را نیز شـامل می شـود. فعـل در جمله به دو شـکل می تواند حذف شـود. 
نخست این که عین فعل حذف شده در جمله های قبل یا بعد آمده باشد و ما با شنیدن آن فعل در آن جمله ها، متوجه 
حضوِر فعِل حذف شده در جملٔه مورد نظرمان بشویم که به این نوع حذف، »حذفبهقرینٔهلفظی« می گویند )چون 

آن »لفظ« به گوش خورده، شنونده متوجه حذفش در جای دیگری از سخن می شود(
نمونه:»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سـرد / به داس های واژگون شـدٔه بی کار / و به دانه های زندانی / نگاه کن که چه 

برفی می بارد!«1
در جمله هـای دوم و سـوم، بخشـی از جملـه کـه فعل نیز جزئی از آن اسـت برای پرهیـز از تکرار و رعایـت اقتصاد زبان 

حذف شده است:

1. از »مجموعٔه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«، فروغ فرخزاد
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[ایمان بیاوریم] به داس های واژگون شدٔه بی کار / و [ایمان بیاوریم به] دانه های زندانی.

نمونه:»مردم باال دست چه صفایی دارند! / چشمه هاشان جوشان / گاوهاشان شیرافشان باد / من ندیدم دهشان / 
بی گمان پاِی چپرهاشان جاپاِی خداست!«1

در جملٔه دوم فعل دعایی »باد« به قرینٔه لفظی این فعل در جملٔه بعدی حذف شده است.
نمونه: »نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد / به خیالت ای ستمگر عجب است اگر بخفتم«

فعل »است« در مصراع نخست به قرینٔه لفظی مصراع دوم حذف شده است:
نه عجب [است] که شب دراز دو دیده ام باز باشد / ای ستمگر، عجب است اگر با خیال تو [با وجود فکر تو] بخفتم )بخوابم(
ُخب، پس حذف به قرینٔه لفظی برای پرهیز از تکرار اسـت؛ اما گاهی آن چه از جمله حذف می شـود قبل یا بعد از آن 
به زبان نمی آید؛ در این موارد، ما با توجه معنای کلی سـخن، متوجه حذف می شـویم و به این گونه از حذف، »حذف

بهقرینٔهمعنایی)معنوی(« می گوییم؛ نمونه:
»چه مردی، چه مردی! / که می گفت / قلب را شایسته تر آن / که به هفت شمشیر عشق / در خون نشیند / و گلو را 

بایسته تر آن / که زیباترین نام ها را بگویید.«2
فعل های »بود« و »است« در این سروده، حذف شده اند، اما ما باز هم به سادگی متوجه حضور معنایی آن ها می شویم:

چه مردی [بود]! چه مردی [بود]! که می گفت: قلب را )برای قلب( شایسـته تر آن [اسـت] که به هفت شمشـیر عشـق 

در خون نشیند و گلو را بایسته تر آن [است] که زیباتریِن نام ها را بگوید.

»من گنِگ خواب دیده و عالم تمام کر / من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش«3
من گنِگ )الِل( خواب دیده [هستم] و عالم تمام کر [هستند] من از گفتنش عاجزم )این جا فعل حذف نشده، »ـَــم« 

فعل است؛ مخفِف »هستم«( و خلق از شنیدنش [عاجز هستند.]

در نمونه های زیر، فعل های حذف شده را بیابید. )البته در چند مورد حذف فعل نداریم.( :نیرمت
1. به که نگردد رقیب دوست که این دیو ره / دشمنی اش دوستی دوستی اش دشمنی است

2. کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند / نه همه مستمعی فهم کند این اسرار
3. تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

4. دید پر روغن دکان و جامه چرب / بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب

1. از مجموعٔه هشت کتاب، سهراب سپهری
2. از مجموعٔه »ابراهیم در آتش«، احمد شاملو

3. غزلیات شمس، موالنا

حذف به قرینٔه لفظی حذف به قرینٔه لفظی

حذف به قرینٔه معنایی

حذف به قرینٔه معنایی

حذف به قرینٔه معنایی

حذف به قرینٔه معنایی
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5. هر دو گون آهو گیا خوردند و آب / زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب
6. هر دو نی خوردند از یک آبخور / این یکی خالی و آن پر از شکر

7. نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش / بتازد به نیرنگ تو توسن من
8. من آزاده از خاک آزادگانم / گل صبر می پرورد دامن من

9. خورشید آسمان و زمین نور مشرقین / پروردٔه کنار رسول خدا، حسین
10. ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد

11. تویی رزاق پیدا و نهانم / تویی هم آشکارا هم نهانم
12. کدام وام دار ترید؟ دین به تو یا تو بدان؟

13. دری که به باغ بینش ما گشوده ای / هزار بار خبیری تر است / مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو
14. چگونه این چنین که بلند / بر َزبِر ماسوا ایستاده ای / در کنار تنور پیرزنی جای می گیری / و زیر مهمیز 

کودکانٔه بچگکان یتیم / و در بازار تنگ کوفه؟
15. مـور چـه می دانـد کـه بر دیوارٔه اهرام می گذرد / یا بر خشـتی خـام / تو آن بلندترین هرمـی / که فرعون 

تخّیل می تواند ساخت / و من آن کوچک ترین مور / که بلندای تو را در چشم نمی تواند داشت
پاسخت حلیلیم

فعل هایی که به قرینٔه معنوی حذف شده اند، رنگی نوشته شده است:
1. بـه )بهتـر( [اسـت] کـه رقیب )نگهبان دختران زیبا و اشـرافی( دوسـت نگردد که این دیِو ره، دشـمنی اش 

دوستی [است] و دوستی اش دشمنی است.
2. فعلی حذف نشده است: کوه و دریا و درختان )نهادهای هم پایه( همه )همگی( در تسبیح اند )هستند( و 

همه مستمعی این اسرار را فهم نه کند )نمی کند(
3. تا کی آخر چو بنفشه سِر غفلت در پیش [داری]؟ حیف باشد که تو در خوابی )هستی( و نرگس بیدار [است].

4. دکان را پر روغن دید و جامه را چرب [دید]؛ بر سرش زد و طوطی از ضرب، کل )کچل( گشت.
5. هر دو گون )نوع( آهو گیاه خوردند و آب [خوردند] اما زین یکی سرگین شد و از آن مشک ناب  [شد].

6. هر دو نی از یک آبخور خوردند اما این یکی خالی [شد] و آن پر از شکر [شد].
7. نه تسلیم و سازش [خواهم کرد] نه تکریم و خواهش [خواهم کرد]. توسِن من به نیرنگ تو بتازد.

8. فعلی حذف نشده است: من آزاده ای از خاک آزادگانم )هستم( و دامن من ُگل صبر می پرورد.
9. اصاًل این بیت هنوز به یک جمله تبدیل نشده است که حاال بخواهد فعلش حذف شده باشد!

10. ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن [با تو هستم] تأثیر اختراِن شما نیز بگذرد.
11. فعلی حذف نشده است: تو رزاق پیدا و نهانمی )هستی( تو، هم آشکارا هم نهانمی )هستی( 

12. کدام وام دار ترید )هستید(؟ دین به تو [وام دارتر است] یا تو بدان [وام دارتر هستی]؟
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13. هیچ فعل حذف نشده است. )»مرحبا« شبه جمله است.(
14. ... و زیر مهمیز کودکانٔه بچگکان یتیم [جای می گیری] و در بازار تنگ کوفه [جای می گیری]؟

15. مـور، چـه می دانـد کـه بر دیوارٔه اهرام می گذرد یا بر خشـتی خام [می گذرد]؟ تـو آن بلندترین هرمی که 
فرعون تخّیل می تواند ساخت و من آن کوچک ترین مور [هستم] که بلندای تو را در چشم نمی تواند داشت.

 ستت :نینیمدرکدامگزینٔهحذففعلبهقرینٔهمعنویرخدادهاست؟
1( یکی رو بهی دید بی دست و پای / فروماند در لطف و ُصنع خدای

2( در این بود درویش شوریده رنگ / که شیری برآمد شغالی به چنگ
3( گشت یکی چشمه ز سنگی جدا / غلغله زن، چهره نما، تیزپا

4( به فرزندان و یاران گفت چنگیز / که گر فرزند باید باید این سان

M.نباید صفت یا قید یک جمله را، جلمه ای جداگانه درنظر بگیریم
پاسخت حلیلیم

گزینٔه نخست: »بی دست و پا« صفِت روباه است: یکی، روباه بی دست و پایی را دید و در لطف و ُصنع خدای فروماند.
گزینٔه دوم: درویش شوریده رنگ در این [حال] بود که شیری شغالی به چنگ برآمد.

گزینٔه سوم: یک چشمٔه غلغله زن، چهره نما و تیزپا از سنگی جدا گشت.
گزینٔه چهارم: چنگیز به فرزندان و یاران گفت که اگر فرزند بباید )سزاوار باشد( باید این سان [باشد] ⇐ باید 

گزینٔه چهارم را انتخاب کنیم.

 ستت :نینیمدرکدامگزینهحذففعلبهقرینٔهلفظیدیدهمیشود؟
1( شبی را تا شبی با لشکری خرد / ز تن ها سر ز سرها خود افکند

2( از آن پس بیایم به نزدیک شاه / گرازان و خندان و خرم به راه
3( سیاوش بیامد به پیش پدر / یکی خود زرین نهاده به سر )خود = کاله خود(

4( کمر ترکش خسروانی ببست / یکی نیزٔه پلهوانی به دست )کمر ترکش: تیردانی که به کمر می بستند.(
پاسخت حلیلیم

گزینٔه نخست: شبی را تا شبی با لشکری ُخرد، ز تن ها سر [افکند] و از سرها، خود )کاله خود( را افکند ⇐ 
گزینٔه نخست را باید انتخاب می کردید.

گزینٔه دوم: کل مصراع دوم، قیِد جمله است: از آن پس، گرازان و خندان و خرم به راه، به نزدیک شاه بیایم.

گزینٔه سوم: مصراع دوم قیِد جمله است: سیاوش، یک خوِد )کاله خود( زرین بر سر نهاده به پیش پدر آمد.

گزینٔه چهارم: باز هم کل مصراع دوم قید جمله است: یک نیزٔه پهلوانی به دست، کمر ترکش خسروانی را ببست.
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شمارش جمله ها
شـمردن تعداد جمله ها در یک بیت یا عبارت، جزو سـرگرمی های طراحان تسـت های دستور است! و گاهی در آزمون ها هم 
مطرح می شود؛ پس بهتر است به کمک آن چه تا این جا آموختیم، روش پیدا کردن تعداد جمله ها را نیز با هم بررسی کنیم:
1. بیت یا عبارت را دقیق می خوانیم طوری که معنای درستی از آن برداشت کنیم ) ← کتاب تناسب مفهومی نشر دریافت(

2. فعل های حذف شده را ـ در صورت وجود ـ پیدا می کنیم.
3. زیر دیگر افعال خط می کشیم.

4. شبه جمله ها را جست وجو می کنیم و ـ در صورت وجود ـ زیرشان خط می کشیم.
5. مناداها را جست وجو می کنیم و ـ در صورت وجود ـ زیرشان خط می کشیم.

 شمار جمله ها را در سروده های زیر مشخص کنید. :نیرمت
1. کم آواز هرگز نبینی خجل / جوی مشک بهتر که یک توده ِگل

2. روزها گر رفت گو رو باک نیست / تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست
3. خود تو می دانی نیم از شاعران چاپلوس / کز برای سیم بنمایم کسی را پای بوس

4. نبرد پیش مصاف آزموده معلوم است / چنان که مسأله شرع پیش دانشمند
5. جمشید جز حکایت جم از جهان نبرد / زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی

6. همی ِکشت و همی گفت ای دریغا / بباید کشت و ِهشت و رفت از این دشت
7. به هر می که کردی شهنشاه نوش / شهنشاه را گفتی آن ماه نوش

8. فغان کاین لولیان شوِخ شیرین کار شهرآشوب / چنان بردند صبر از دل، که ترکان خوان یغما را
9. به سوگند خوردن که زر مغربی ست / چه حاجت؟ محک خود بگوید که چیست

10. به دوستی که اگر زهر باشد از دستت / چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را
11. عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند / برو ای خواجه که عاشق نبود پندپذیر

12. ای مهر تو در دل ها، وی مهر تو بر لب ها / وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها
13 پرستار امرش همه چیز و کس / بنی آدم و مرغ و مور و مگس

14 برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه؟ / ابر از هجر که می گرید بدین سان زارزار؟
15. در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است / تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم

پاسخت حلیلیم
1. کم آواز هرگز نبینی خجل ُجوی )یک جو( مشک بهتر [است] که )از( یک توده گل ⇐ 2 جمله

2. روزها گر رفت گو رو باک نیست / تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست ⇐ 7 جمله

I.به فعل های امر کوچک مانند »گو«، »رو«، »ِده«، »َبر« و ... توجه داشته باشید
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3. خود تو می دانی َنَیم )نیستم( از شاعران چاپلوس که از برای سیم )پول( بنمایم کسی را پای بوس ⇐ 3 جمله
4. َنَبْرد )جنگ( پیش )از نظِر( مصاف آزموده )جنگ جوی باتجربه( معلوم اسـت، چنان که مسـأله شرع پیِش 

دانشمند )عالم دینی( [معلوم است] ⇐ 2 جمله
5. جمشید جز حکایت جم از جهان َنُبْرد؛ زنهار دل مبند بر اسباِب دنیوی ⇐ 3 جمله

6. همی ِکشت و همی گفت: ای دریغا که باید کشت و [باید] هشت و [باید] رفت از این دشت ⇐ 6 جمله
7. با هر می که شاهنشاه نوش کردی )می کرد( آن ماه، به شهنشاه می گفت: نوش [باد] ⇐ 3 جمله

8. فغان که این لولیان )کولی های( شوِخ شیرین کاِر شهرآشوب چنان صبر را از دل بردند که ترکان )مغول ها( 
خوان یغما را [بردند] ⇐ 3 جمله

9. به سوگند خوردن که زر مغربی است، چه حاجت [است]؟ َمَحک خود بگوید که چیست )چه است( ⇐ 5 جمله
 10. بـه دوسـتی [سـوگند می خـورم] کـه اگر زهر هم باشـد از دسـتت چنـان بـه ذوِق ارادت خورم کـه حلوا را

[می خورم] ⇐ 4 جمله

11. عجب [است] از عقل کسانی که مرا پند دهند! برو ای خواجه که عاشق پندپذیر َنُبَود ⇐ 5 جمله
12. ای [کسی که] مهر تو در دل ها [است] و ای [کسی که] ُمهر تو بر لب ها [است] و ای [کسی که] شور تو 

در سرها [است] و ای [کسی که] ِسِرّ تو در جان ها [است] ⇐ 8 جمله.
13. پرستاِر امرش همه چیز و همه کس )یعنی( بنی آدم و مرغ و مور و مکس [هستند] ⇐ یک جمله

14. برق از شوق که )چه کسی( بدین سان قاه قاه می خندد؟ و ابر از هر هجِر که بدین سان زار زار می گرید؟ 
⇐ 2 جمله

15. در رِه عشق از آن سوِی فنا صد خطر است. تا [مبادا]  نگویی که چو عمرم به سرآمد، َرستم ⇐ 5 جمله

Iگاهی پیش می آید که »تا« معنای »مبادا« می دهد؛ در این حالت، شبه جمله است؛
نمونه ای دیگر: پا بر سِر سبزه تا به خواری ننهی

گونه های جمله از نظر استقالل
تعریف ما از جمله این شـد: »حداقل واژه هایی که پیامی را به شـنونده منتقل کند و او بتواند به آن واکنش مناسـبی 
نشـان دهـد.« از سـوی دیگـر، گفتیم فعل واژه ای معجزه گر اسـت که می تواند »مجموعه ای از واژه هـا را به پیام تبدیل 
نماید.« اما هر روز ما صدها بار از مجموعه واژه هایی اسـتفاده می کنیم که فعل دارند ولی پیام کاملی را نمی رسـانند! 

به این نمونه ها توجه کنید:
تا تو را ببینم

زیرا درس دارم
وقتی از راه برسد
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باران اگر ببارد
در همٔه این نمونه ها، فعل به کار رفته اسـت، اما روشـن اسـت که پیام کاملی را نمی رسـانند و ما منتظر کامل شدن پیام 
هسـتیم. به این مجموعه واژه ها، به دلیل داشـتن فعل جمله می گویند اما چون پیامشـان کامل نیست »غیر مستقل« 

نامیده می شوند، بنابراین:

 .جملٔه غیرمستقل، مجموعه ای از واژه هاست که با وجوِد فعل، هنوز پیامش کامل نشده است

جمله های غیرمستقل در کنار یک )یا چند جملٔه دیگر(، به پیامی کامل دست می یابد:
این همه راه را آمدم تا تو را ببینم.

فردا به همراه شما به باشگاه نمی آیم زیرا درس دارم.
وقتی از راه برسد تمام ماجرا را برایش شرح می دهم. 

تا بی نهایت تو هر لحظه می توان دید / چشمی به رنگ دریا، باران اگر ببارد
بنابراین تعریفی که در صفحات قبل از جمله داشتیم، در واقع تعریف جملٔه مستقل بود نه جملٔه غیرمستقل. دّقت کنید.

  جملٔه مســتقل، به بخشــی از زبان گفته می شــود که پیام کاملی دارد )خبر، پرســش، دســتور و
خواهش، بیان احساس(

  :جملٔه مستقل می تواند با یک فعل ساخته شود که به آن جملٔه »مستقل ساده« می گوییم؛ نمونه
»امروز هوا خوب است«. »بدو«. »چه هوایی!«

یا با دو یا چند فعل و از کنار هم آمدن دو یا چند جملٔه غیرمستقل ساخته شود که به آن جملٔه »مستقل 
مرّکب« می گوییم؛ نمونه:

»اگر فردا هوا خوب باشد به کوهنوردی می رویم«. »بدو تا دیر نشده«. »به من گفت: چه هوایی ]است[! ...«

 در هر جملٔه مستقل مرّکب، واژه ها یا واژه هایی نقش رابط و پیونددهنده دارند به این واژه ها پیوند
وابستهساز یا حرفربطوابستهساز می گویند؛ که عبارتند از:

1- که: پرکاربردترین پیوند وابسته ســاز اســت و گاهی از کالم حذف می شود؛ نمونه: آمدم تو را ببینم = 
آمدم ]که[ تو را ببینم.

2- تا )البته گاهی هم به عنوان حرف اضافه به کار می رود که بعدًا به آن اشاره می کنم.(
3- زیرا )و مترادف های آن، ماننِد: چون، چون که، برای این که، به این سبب که، به خاطراین که و...(
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4- اگر )و مترادف های آن، ماننِد: چنان چه، به شرطی که، درصورتی که و...(
5- مگــر )= مگــر اینکــه(؛ مثــال: به مســافرت نمی رویم مگــر تو بیایــی. )»مگر« در این جــا معادل 
 »مگراین که« اســت و پیوند وابسته ســاز به حســاب می آیــد اما »مگــر« در معنی »به  جز« حــرف اضافه

 است؛ مثال: همه آمدند مگر او.(
6- اگرچه )و مترادف های آن، ماننِد: هرچند، بااینکه(

7- وقتیکه )و مترادف های آن، ماننِد: هنگامی که، وقتی، هرگاه، آن گاه، گاهی که و...(
8- همانطورکه، چنان که، هم چنان که، تااینکه

)این 8 مورد را خوب به ذهن بسپارید.(

  در جمله های مســتقل مرّکب، جمله های غیرمســتقلی که بــه کمک پیوندهای وابسته ســاز وارد
می شــوند، »پیرو« یا »جملٔه وابســته« نام دارنــد و جمله ای که بدون همراهی این حــروف ربط، در کنار 

جمله های پیرو قرار می گیرد، »جمله پایه« یا »جملٔه هسته« نامیده می شوند.

کاربردهای جملٔه پیرو
1. گاهی جمله های پیرو، شرِط جملٔه پایه را می رسانند؛ نمونه

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم: یک جملٔه مستقِل مرّکب

چو ایران نباشد، تن من مباد!

دیگر چشم هایم حق رفتن به خواب را ندارند، مگر آن که تو هم آن جا باشی؟

2. گاهی جملٔه پیرو، عّلتیانتیجٔه جملٔه پایه را می رساند؛ نمونه:
از این پس به کنجی نشینم چو مور / که )زیرا که( روزی نخوردند پیالن به زور

در بن چاهیش بباید نهفت / تا نشود راز چو روز آشکار

3. گاهی جملٔه پیرو، زمان جملٔه پایه را می رساند؛ نمونه:
چون )وقتی که( بگشایم ز سر مو شکن / ماه ببیند رخ خود را به من

خجل شد  چو )وقتی که( پهنای دریا بدید. 

جملٔه پایه پیرو برای بیاِن شرط

پایه پیرو برای بیان شرط

پیرو برای بیان شرط پایه

پیرو برای بیان عّلت جملٔه پایه

پیرو برای بیان نتیجه و عّلت پایه

پایه پیرِو برای بیان زمان

پیرو برای بیان زمان پایه



17لصفف: هلمج

بودیم خوش و قهقهه زن کودکی و من  تا این که نگاهت سِربازی به من افتاد! 

4. گاهی جملٔه پیرو توضیحات دیگری را به جملٔه پایه می افزاید؛ نمونه:
هرچند جراحت از زبان است، مرهم به جز از زبان ندیدم

چشمت آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان قصه ناپیداست

می نال )بنال(  چنان که نشنوند آوازت.

همچنان که برگ خشکیده نماند بر درخت، مایٔه رنج تو زیبا، رفع زحمت می کند

5. در بسـیاری مـوارد، جملـٔه پیـرو، مفعـولیـانهاد)وگاهـیمتمموقید(جلمٔهپایه اسـت؛ یعنی بـه جای یکی از 
اجزای جملٔه پایه نقش بازی می کند؛ نمونه:

»گفتـم: غـم تـو دارم«، ← چه چیـزی را گفتم؟ این که »غم تو داردم« ⇐ »غم تو دارم« مفعوِل فعل »گفتم« اسـت که 
به شکل جملٔه پیرو آمده:

گفتم [که] غم تو دارم
گویند [که] مگو سعدی چندین سخن از عشقش )چه چیزی را می گویند؟(

دیدی  دال که آخر پیری و ُزهد و علم، با من چه کرد دیدٔه معشوقه باز من؟ )ای دل چه چیزی را دیدی؟(

مپندار  که این )کاین( شعله افسرده گردد )چه چیزی را مپندار؟(

I این دست از جلمه های پیرو، همیشه بعد از پایه می آیند و همیشه »که« رابِط میان پایه و پیرو است
و البته بسیاری اوقات همین »که« حذف می شود و خودمان باید آن را میان پایه و پیرو جاگذاری کنیم.

چند نمونه دیگر:
گفتم [که] ز مهرورزان رسم وفا بیاموز / گفتا [که] ز خوب رویان این کار کم تر آید

حاال که طرح چشم تو افتاده در سرم / از من نخواه کز )که از( تو و این عشق بگذرم
خواهی [که] نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو!

)بچه ها! در جملٔه مستقل باال، یک حرف ربط دیگر هم حذف شده؛ آن را پیدا کنید.(
احتمااًل متوجه شدید که حرف ربط »اگر« از آغاز جمله حذف شده است:

[اگر] می خواهی [که] رسوا نشوی، همرنگ جماعت شو!

پیرو برای بیان زمان پایه

پایه پیرو برای بیان توضیح

پیرو برای بیان توضیح پیرو

پیرو برای بیان توضیح پایه

پایه پیرو برای بیان توضیح

پیرو مفعولی پایه

پیرِو مفعولی پایه

پایه پیرو مفعولی پیرِو شرطی
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پیدا کردن جمله های مستقل ساده و مرّکب
به این عبارت دقت کنید: »یکی از مورخان کشـوِر ِپرو، سرگذشـت غم انگیزی دارد. او که عمرش را صرف جمع آوری 

مطالب دربارٔه تاریخ پرو کرده بود، پیش از نوشتن کتاب »تاریخ پرو« درگذشت!«
جملٔه اول، مسـتقل اسـت؛ زیرا جزئی از یک جملٔه مرّکب نیسـت. اما »او که تمام عمرش را صرف جمع آوری مطالب 
درباره تاریخ پرو کرده بود« و »پیش از نوشـتن کتاب تاریخ پرو درگذشـت.« هیچ یک، جمله ای مسـتقل نیسـتند، بلکه 
هـردو، جزئـی از یـک جملـٔه مرّکبنـد؛ پـس عبارت »او کـه تمام عمـرش را صرف جمـع آوری مطالـب دربـارٔه تاریخ پرو 
کرده بـود، پیـش از نوشـتن  کتاب تاریخ پرو درگذشـت.« بر روی هم یک جملٔه مسـتقل اسـت و هیچ یـک از اجزای آن 

به تنهایی جملٔه مستقل به شمار نمی آید.
جملـٔه »تمـام عمـرش را صرف جمع آوری مطالب دربارٔه تاریخ پرو کرده بود.« پیرو اسـت زیرا با پیوند وابسته سـاِز »که« 

شروع شده است.
ُخب، چه چیزی در این جملٔه مرّکب باقی می ماند؟

»او پیش از نوشتن کتاب تاریخ پرو درگذشت.« و این، جملٔه پایه است.
همان طورکـه می بینیـد، نهـاد جملـٔه پایـه، یعنـی »او« در ابتدای جملٔه مرّکب آمده اسـت و سـایر اجزای جملـٔه پایه در 

انتهای جملٔه مرّکب؛ پس:

 .گاهی جملٔه پیرو در میان اجزای جملٔه پایه می آید
دو نمونٔه دیگر:

این کشور که جوالنگاه ظالمان و غارتگران بوده است، وطن ماست.

در نمایشگاه کتاب امسال به دوستی که مدت ها از او بی خبر بودم، برخوردم.

در نمونه های زیر، پیوندهای وابسته ساز و جمله های پایه و پیرو را مشخص کنید. :نیرمت
1- وقتی تصویر مرغ ماهی خوار در آب می افتد، ماهی ها اشهد خود را می گویند!

2- پایم را از پشه بند بیرون می گذارم تا به پشه ها اردنگی بزنم!
3- اگر در تابستان خورشید عینک آفتابی بزند، مردم بی چاره دیگر نیازی به عینک آفتابی ندارند!

4- آدم مغرور چشم ندارد سایه اش را جلوتر از خودش ببیند!
5- آتشی که آب را بدون دیگ روی سرش بگذارد، خاموش می شود!

پیرو

پایه

پیرو

پایه



19لصفف: هلمج

6- عاشق گل همیشه بهار هستم چون نمی گذارد پاییز نان دختر گل فروش را آجر کند!
7- مطمئنم هرگز از راه رفتن خسته نمی شوم به شرطی که مقصد کوی یار باشد.

8- وقتی سرچشمه تشنه می شود رودخانه دوست دارد به زادگاهش برگردد!
9- اگر به دِر ورودی جهنم برسم آتش بس اعالم می کنم اگرچه احتمااًل کسی صدایم را نخواهد شنید!

10- اگر بخواهم در تابستان با دوچرخه به کنار دریا بروم برای این که رکاب نزنم دستم را به رودخانه می گیرم!
پاسخت حلیلیم

1- وقتی تصویر مرغ ماهی خوار در آب می افتد، ماهی ها اشهد خود را می گویند!

2- پایم را از پشه بند بیرون می گذارم تا به پشه ها اردنگی بزنم!

3- اگر در تابستان خورشید عینک آفتابی بزند، مردم بی چاره دیگر نیازی به عینک آفتابی ندارند!

4- آدم مغرور چشم ندارد [که] سایه اش را جلوتر از خودش ببیند!

G.همان طورکه می بینید، باید به حذِف »که«، توجه داشته باشیم و خودمان آن را در متن جایگذاری کنیم

5- آتشی که آب را بدون دیگ روی سرش بگذارد، خاموش می شود!

F دیدیــم که گاهی جملٔه پیرو در میان اجزای جملٔه پایه می  آید یا به عبارتی، جملٔه پایه به دو یا چند
پاره تقسیم می شود. )تکه تکه می شود!(

6- عاشق گل همیشه بهار هستم چون نمی گذارد [که] پاییز نان دختر گل فروش را آجر کند!

7- مطمئنم [که] هرگز از راه رفتن خسته نمی شوم به شرطی که مقصد کوی یار باشد.

8- وقتی سرچشمه تشنه می شود رودخانه دوست دارد [که] به زادگاهش برگردد!

9- اگر به دِر ورودی جهنم برسم آتش بس اعالم می کنم اگرچه احتمااًل کسی صدایم را نخواهد شنید!

10- اگر بخواهم [که] در تابستان با دوچرخه به کنار دریا بروم برای این که رکاب نزنم دستم را به رودخانه می گیرم!

پایه پیرو

پیرو وابسته ساز پایه

پایه پیرو

پیرو پایه

پایه

پیرو

پیرو پیرو پایه

پیرو پیرو پایه

پیرو پایه پیرو

پیرو پایه پیرو

پایه پیرو پیرو پیرو
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G همان طورکــه می بینید، در یک جملــٔه مرّکب امکان دارد دو یا چند جملٔه پیرو دیده شــود، که همٔه
آن ها به کمک وابسته سازها مشخص می شوند و نهایتًا آن چه در عبارت باقی می ماند، جملٔه پایه است.

آیا یک جملٔه مرّکب همیشه فقط یک جملٔه پایه دارد؟
نه، گاهی می تواند دو یا چند جملٔه پایه داشته باشد؛ نمونه:

 اگر باران ببارد  چشمان چشمه از اشک شوق لبریز می شود    و    دشت، اطلس سبز خود را بر تن می کند.

در این جملٔه مرّکب، پیوند هم پایه سـاز »و« جملٔه دوم و سـوم را هم پایه کرده اسـت و از آن جاکه جملٔه دوم، پایه اسـت 
جملٔه هم پایٔه آن یعنی جملٔه سوم نیز، پایه به شمار می آید؛ بنابراین:

 .تنها در صورتی در یک جملٔه مرّکب، دو یا چند جملٔه پایه دیده می شود که آن ها، هم پایه شده باشند

امـا پیروهـا این گونه نیسـتند؛ یعنی در یک جملٔه مرّکب، هـم می توان پیروها را با یک دیگر هم پایه کرد، هم می توان به 
کمک چند پیوند وابسته ساز چند پیرو را- بدون آن که هم پایه باشند- به جمله اضافه کرد؛ نمونه:

وقتی بغض آسمان می ترکد و چشمان ابر خیس باران می شود من کنار پنجره منتظر می نشینم   تا   صدای قدم هایت را بشنوم.

)دو پیرو اول هم پایه اند اما پیرو پایانی به کمک وابسته ساز جداگانه ای )تا( به عبارت اضافه شده است.(

حرف های ربط هم پایه ساز
پیوندهای هم پایه ساز را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دستٔهاول:
4( ولی،اما،لیکن 3( بلکه 2( یا   1( و  

دستٔهدوم:
4( نه...نه... 3( یا...یا... 2( چه...چه...  1( هم...هم...

6( نهتنها...بلکه... 5( خواه...خواه...  
تفاوت این دو دسته این است: هم پایه سازهای دستٔه اول، فقط بین جمله ها می آیند اما هم پایه سازهای دستٔه دوم در 

ابتدای اولین جمله نیز می نشینند؛ مثال:
دستٔهاول:

او درس می خواند یا کار می کند؟ او درس می خواند و کار می کند. 

پایه هم پایه ساز پایه پیرو وابسته ساز

پیرو وابسته ساز پایه

پیروهای هم پایه

هم پایه ساز وابسته ساز
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او درس نمی خواند بلکه کار می کند. او درس می خواند ولی کار نمی کند. 
دستٔهدوم:

او یا درس می خواند یا کار می کند. او هم درس می خواند هم کار می کند. 
او نه تنها درس می خواند بلکه کار هم می کند.1 او نه درس می خواند نه کار می کند. 

کاربردهای حرف های ربط هم پایه ساز
کاربرد پیوندهای هم پایه ساز، »درون جمله« با کاربرد آن ها »بین جمله ها« تفاوت دارد. 

1. درونجمله: واژه ها یا گروه های دو سوی خود را هم نقش می کنند؛ نمونه:
من و برادرم درس می خوانیم2. برای من آب یا چای بیاور.

این آدم های باهوش ولی کم کوش فرصت های خود را از دست می دهند.

2. بیـندوجملـه: جمله هایـی کـه بین آن ها حـروف ربط هم پایه سـاز بیاید، در مسـتقل بودن، پایه بودن یـا پیروبودن 
یکسـان هسـتند؛ یعنی اگر جملٔه اول مسـتقل باشـد و جملٔه بعدی با آن هم پایه شود، آن هم مستقل است. اگر جملٔه 
اول پایه باشد و جملٔه دوم با آن هم پایه شود، جملٔه دوم هم، پایه است و نهایتًا اگر جملٔه اول پیرو باشد و جملٔه دوم با 

آن هم پایه شده باشد، جملٔه دوم نیز، پیرو است؛ نمونه:

من درس می خوانم    و    او کار می کند. 

اگر  او درس بخواند من کار می کنم   و   به او کمک می کنم.

اگر او کار کند و من درس بخوانم با هم به نتیجه خواهیم رسید.

1. به زبان ریاضی برای هم پایه کردن n مورد، از دستٔه اول n-1 هم پایه ساز و از دستٔه دوم n هم پایه ساز الزم است. به هم پایه سازهای 
دستٔه دوم، دوتایی )ُمزَدَوج( می گویند.

2. به »واو« هم پایه ساِز درون جمله، »واِوعطف« می گویند.

مفعول  های هم پایه نهاد های هم پایه

صفت  های هم پایه

هم پایه  ساز

دو جملٔه مستقل هم پایه

پایه های هم پایه

هم پایه  ساز

پیرو

وابسته ساز

پایه هم پایه  ساز

پیروهای هم پایه

وابسته ساز
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تست های آموزشی

1 عبـارت»ادبیـاتپیوندیبرادرانهمیانانسـانهابرقرارمیکندوایشـانراوامیداردباهـمگفتوگوکنند.«ازچند.
جملٔهمستقلساختهشدهاست؟

4( چهار 3( سه   2( دو  1( یک 
پاسخت حلیلیم

تابتـدا فعل هـا را مشـخص می کنیـم: 1( برقرارمی کند 2( وامـی دارد 3( )گفت وگو( کنند پس در این عبارت سـه جملٔه 
ساده به کار رفته است. حاال باید ببینیم که این جمله های ساده، پایه و پیرو هستند یا مستقل:

ادبیات پیوندی برادرانه میان انسان ها برقرار می کند و ایشان را وامی دارد [که] با هم گفت وگو کنند. 

همان طورکه می بینید جملٔه سـوم پیرو اسـت- چون با »که« شـروع شده اسـت - و جملٔه دوم پایه اسـت ⇐ جملٔه دوم 
و سـوم بر روی هم یک جملٔه مسـتقل مرّکب سـاخته اند. جملٔه اول یک جملٔه مسـتقل ساده است که با جملٔه مستقل 

مرّکب بعدی به کمک »و« هم پایه شده است ← باید گزینٔهدوم را انتخاب کنیم. 

2 عبارت»مادردورانتخصصیشدندانشزندگیمیکنیمواینبهسببتکاملحیرتانگیزعلموتکنولوژیاست.
ونیزبهدلیلتقسیمدانشبهشاخههاوبخشهایبیشمار«ازچندجملٔهمستقلساختهشدهاست؟

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
)حتمًا قبل از خواندن »راهنمایی«، پاسختان را مشخص کنید؛ سپاس!( 

M »گفتیم هر واژه ای که مترادف »زیرا« باشــد، پیوند وابسته ســاز است. دقت داشته باشید که »برای
مترادف »زیرا« نیست چون هرگز نمی توان آن را جایگزین »زیرا« کرد. )براِی ≠ برای این که(

پاسخت حلیلیم
ت»برای« و مترادف های آن، حرف اضافه هستند نه پیوند وابسته ساز.

در ایـن عبـارت هیچ پیوند وابسته سـازی به کار نرفته اسـت. »به سـبِب« و »به دلیـِل« مترادِف »برای« هسـتند، پس حرف 
اضافه اند و نباید آن ها را با پیوندهای وابسته ساِز »به سبب این که« یا »به دلیل این که« اشتباه گرفت.

در این عبارت سـه فعل و سـه جملٔه مستقل سـاده دیده می شود. البته فعل جملٔه سوم )است( برای جلوگیری از تکرار 
حذف شده است )به قرینٔه لفظی(:

ما... زندگی می کنیم    و    این به سبب تکامل ... است    و    نیز به دلیل تقسیم دانش به شاخه ها و بخش های بی شمار [است].

باید گزینٔهسوم را انتخاب می کردید.

پیرو

جملٔه مستقل مرّکب

پایه

جملٔه مستقل ساده

جملٔه مستقل ساده هم پایه  ساز جملٔه مستقل ساده هم پایه  ساز جملٔه مستقل ساده
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3 عبارت»ازمیانرفتنمرزهایمّلیوتثبیتدنیایفعلیکهبازارهاعاملپیوندآنند،لطمهایمرگباربرفرهنگهای.
مّلیومنطقهایوسـّنتهاوآدابورسـومواسـاطیرمللکهتعیینکنندٔههویتفرهنگیومّلیومنطقهایاست،

واردمیکند.«ازچندجملٔهمستقلپدیدآمدهاست؟
4( چهار  3( سه   2( دو   1( یک  

M.ابتدا فعل ها و سپس پیوندهای وابسته ساز و هم پایه ساز را پیدا کنید

پاسخت حلیلیم
تدر این عبارت سـه فعل به کاررفته اسـت: 1(  اند )هسـتند( 2( اسـت 3( وارد می کند )»از میان رفتن« مصدر اسـت نه 

فعل.(
با این حساب در این عبارت سه جمله داریم. حاال به کمک پیوندهای وابسته ساز، پیروها را مشخص می کنیم:

1( بازارها عامل پیوند آن اند.
2( تعیین کنندٔه هویت... است.

و آن چـه باقـی می مانـد جملـٔه پایـه اسـت: »از میـان رفتـن مرزهـای ملـی و تثبیـت دنیـای فعلـی، لطمـه ای مرگبار بر 
فرهنگ های ملی و منطقه ای و سنت ها و آداب و رسوم و اساطیر ملل وارد می کند.« 

پس این عبارت یک جملٔه مستقل مرّکب است که در آن دو جملٔه پیرو در میان اجزای جملٔه پایه آمده اند ← گزینٔه اول

4 دربارٔهعبارت»کدامفرهنگاسـتکهدرطولزمانیکسـانوبدونتغییرماندهباشـد؟براییافتنچنینفرهنگی.
بایدبهسراغاجتماعاتبدویبرویمکهدرغارزندگیمیکنند،صاعقهوجانورانرامیپرستندوبهسببَبَدویتشان

درمعرضبهرهکشیونابودیقراردارند.«کدامگزینهدرستاست؟
1( از یک جملٔه مستقل مرّکب ساخته شده است. 

2( از دو جملٔه مستقل مرّکب ساخته شده است.
3( از یک جملٔه مستقل ساده و یک جملٔه مستقل مرّکب ساخته شده است.

4( از دو جملٔه مستقل مرّکب و یک جملٔه مستقل ساده ساخته شده است.

M.باز هم به فعل ها، پیوندهای وابسته ساز و پیوندهای هم پایه ساز توجه کنید
راستی، گاهی به جای هم پایه ساِز »و«، از درنگ )ویرگول( استفاده می کنیم. البته هر ویرگولی برابر »َو« نیست.

پاسخت حلیلیم
تدر این عبارت شش فعل به کار رفته است، پس شش جمله داریم. 

دو جملٔه اول با هم، یک جملٔه مرّکب مستقل تشکیل داده اند و چهار جملٔه بعدی، جملٔه مرّکب مستقل دوم را ساخته اند:
کدام فرهنگ است  که  در طول زمان یکسان و بی تغییر مانده باشد؟

پیرو وابسته ساز پایه



دستور زبان فارسی نظام جدید 24

برای یافتن... برویم  که در غار زندگی می کنند، صاعقه و جانواران را می پرستند  و  ... در معرض نابودی قرار دارند.

)گزینهدوم(

5 درجملٔهمرّکب»امروزبهسببضعیفشدندولتهایمّلی،میبینیمکهفرهنگهایفراموششدهوحاشیهنشین،.
باردیگرسـربرمیآورندونشـانههایحیاتیپویارادرهمنوازیعظیمسـیارٔهجهانیشـدٔهماآشکارمیکنند.«چند

جملٔههسته)پایه(وچندجملٔهوابسته)پیرو(دیدهمیشود؟1
2( دو جملٔه هسته و یک جملٔه وابسته 1( یک جملٔه هسته و دو جملٔه وابسته 

4( دو جملٔه هسته و دو جملٔه وابسته 3( یک جملٔه هسته و سه جملٔه وابسته 

M .کافی اســت به تعداد فعل ها توجه کنید و حروف ربط هم پایه ســاز و وابسته ساز را مشخص نمایید
هم چنین توّجه داشته باشید که مصدرها و صفت های مفعولی را با فعل اشتباه نگیرید.

پاسخت حلیلیم
تدر این جمله سـه فعل دیده می شـود: 1- می بینیم 2- سـربرمی آورند 3- )آشـکار( می کنند. )»ضعیف شـدن« مصدر 

است نه فعل. »فراموش شده« و »جهانی شده« صفت مفعولی هستند.(
یادتان که نرفته؛ اول به سراغ جمله های پیرو می رویم:

»فرهنگ های فراموش شده... سربرمی آورند« پیرو است زیرا با »که« شروع شده است. جملٔه بعدی نیز پیرو است زیرا 
با این جمله هم پایه شده است ← جملٔه اول پایه است و آفرین بر شما که گزینٔهاول را انتخاب کرده اید!

6 دربارٔهبیت»مپندارکاینشعلهافسردهگردد/کهبعدازمنافرزدازمدفنمن«کدامگزارٔهدستوریزیردرستاست؟.
1( از دو جملٔه پایه و یک جملٔه پیرو تشکیل شده است.
2( از یک جملٔه پایه و دو جملٔه پیرو تشکیل شده است.

3( از دو جملٔه مستقل تشکیل شده است.
4( از یک جملٔه مستقل تشکیل شده است.

I گاهی »که« معنی »بلکه« می دهد؛ در این صورت، »که« پیوند هم پایه ســاز اســت نه وابسته ساز؛
نمونه: نه فقط پدرم که همٔه خانواده با من همراه شدند.

پاسخت حلیلیم
تدیگر حتمًا نکته را دریافتید: »که« در آغاز مصراع دوم معنای »بلکه« می دهد:

1. متناینپنجتستازکتاب»چراادبیات«نوشتٔه»ماریوبارگاسیوسا«وترجمٔه»عبداللهکوثری«برگرفتهشدهاست.

پیرو
سه پیرو هم پایه ساز

هم پایه ساز

پیرو

به جای »و« )هم پایه  ساز(

پیرو

وابسته ساز پایه
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مبپندار، که این شعله افسرده گردد: جملٔه مستقل نخست که مرّکب است

بلکه بعد از من از مدفن من می افروزد: جملٔه مستقل دوم که ساده است. )گزینٔهدوم(

7 درسرودٔهزیرچندجملٔهپایهوچندجملٔهپیرودیدهمیشود؟.
»بابدانکمنشینکهصحبتبد/گرچهپاکیتوراپلیدکند«

2( یک جملٔه پایه و سه جملٔه پیرو  1( یک جملٔه پایه و دو جملٔه پیرو 
4( دو جملٔه پایه و دو جملٔه پیرو 3( دو جملٔه پایه و یک جملٔه پیرو  

M!باید کمی بیت را مرتب کنیم تا ذهنمان مرتب شود

پاسخت شنیحیم
با بدان )آدم های بد( کم )کمتر( بنشین که صحبت بد )هم نشینی با فردی ناشایست( تو را پلید می کند اگرچه پاکی 
)هسـتی( ⇐ جملٔه نخسـت، پایه اسـت و دو جملٔه بعدی به واسـطه آمدن پیوندهای »که« و »اگرچه« پیرو هسـتند. 

)گزینٔهنخست(

8 بیت»همهسـربهسـرتنبهکشـتندهیم/ازآنبهکهکشـوربهدشمندهیم«از......جملٔهمستقل......تشکیل.
شدهاست.

4( سه ـ ساده 3( دو ـ مرّکب  2( یک ـ مرّکب  1( دو ـ ساده 
پاسخت شنیحیم

ُخب، این جا حرف ربط »اگر« فعل »است« حذف شده:
[اگر] همه سربه سر تن به کشتن دهیم، از آن به [است] که کشور به دشمن دهیم ⇐ گزینهدوم درست است.

9 درکدامگزینهجملٔهوابستهدیدهمیشود؟.
2( ُجوی مشک بهتر که یک توده گل 1( بلندی از آن یافت کو پست شد 

4( تو شاهی و گر اژدها پیکری؟ 3( تن بی سرت را که خواهد گریست 

I.1. گاهی »که« معنای »از« می دهد که در این صورت حرف اضافه1 است
2. گاهی »اگر« معنای »یا« می دهد که در این صورت حرف ربط هم پایه ساز است.

1.  حروفاضافه:حرفهاییکهیکگروهاسمیراواردیکجملهمیکنند:از،به،در،با،بی،بدون،برای،بهجز،مثلو....آن
گروهاسمیکهپسازاینحروفاضافهمیآید،متممنامیدهمیشود.

پیرو پایه

هم پایه ساز 
دو جملٔه مستقل

پیرو پایه پیرو
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پاسخت حلیلیم
 گزینٔه نخست: بلندی از آن یافت که او پست شد. )یک جملٔه مستقل مرّکب(

گزینٔه دوم: جوی )یک جو( ُمشک بهتر [است] از یک توده گل. )یک جملٔه مستقل ساده(

گزینٔه سوم: بر تن بی سرت که1 )چه کسی( خواهد گریست؟ )یک جملٔه مستقل ساده( 
گزینٔه چهارم: تو شاهی یا اژدهای پیکری؟ )دو جملٔه مستقل ساده که هم پایه شده اند.( ⇐ گزینٔهنخست درست است.

دربیت»آمدی؟!وهکهچهمشتاقوپریشانبودم/تابرفتیزبرمصورتبیجانبودم«جملههایپایهکدامند؟.10
2( »آمدی«، »صورت بی جان بودم« 1( »آمدی«، »برفتی ز برم«  

4( »آمدی«، »َوه« 3( »وه«، »صورت بی جان بودم« 
پاسخت حلیلیم

تباز هم به دنبال نشـانه های دسـتوری می گردیم؛ یعنی در این جا حروف ربط وابسته سـاز ما را راهنمایی می کنند ← 
1. »که«   2. تا 

آمدی؟ )جملٔه مستقل ساده(
َوه )شبه جمله که بعنوان جملٔه پایه در بیت آمده است( که چه مشتاق و پریشان بودم )جملٔه پیرو برای شبه جملٔه »َوه«(
تا از از برم رفتی )جملٔه پیرو( صورت بی جان بودم )جملٔه پایه( ⇐ این بیت از سه جملٔه مستقل تشکیل شده است؛ 

اولی ساده، دومی و سومی مرّکب ⇐ گزینٔه سوم درست است.

Iگاهی شبه جمله ها هم پیرو می گیرند؛
ن:ونهمتآه که فریادم به گوش کسی نرسید! آفرین که کتاب خوان شده ای!

1.  »که«درمعنای»چهکسی«ضمیرپرسشیاستنهحرفربط.

پیرو پایه

متمم

جملٔه مستقل جملٔه مستقل
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تست دوره ای ف

1 درکدامگزینهجملههایکمتریدیدهمیشود؟.
1( محال است سعدی که راه صفا / توان رفت جز بر پی مصطفی

2( به نام خدایی که جان آفرید / سخن گفتن اندر زبان آفرید
3( پرستار امرش همه چیز و کس / بنی آدم و مرغ و مور و مگس

4( گلستان کند آتشی بر خلیل / گروهی بر آتش برد ز آب نیل

2 درکدامگزینهحذففعلرخندادهاست؟.
1( پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز / ماه و خورشید ُمسّخر1 کند و لیل و نهار

2( تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او / همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار
3( این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود / هر که فکرت نکند نقش ُبَود بر دیوار

4( تا کی آخر جو بنفشه سر غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

3 درکدامگزینه،حذففعلرخدادهاست؟.
1( تویی رّزاق هر پیدا و پنهان / تویی خاّلق هر دانا و نادان

2( چو در وقت بهار آیی پدیدار / حقیقت پرده  برداری ز رخسار
3( الهی فضل خود را یار ما کن / ز رحمت، یک نظر در کار ما کن

4( گل از شوق تو خندان در بهار است / از آنش نقش های بی شمار است

4 درکدامبیتشمارجملهها،کمتراست؟.
1( به نام چاشنی بخش زبان ها / حالوت سنج معنی در بیان ها

2( بلند آن سر که او خواهد بلندش / نژند آن دل که او خواهد نژندش
3( به ترتیبی نهاده وضع عالم / که نی یک موی باشد بیش و نی کم

4( و گر توفیق او یک سو نهد پای / نه از تدبیر کار آید نه از رای

5 درکدامگزینه،پیوندوابستهسازبهکارنرفتهاست؟.
1( چو سهراب شیر اوژن او را بدید / بخندید و لب را به دندان گزید

2( رها شد ز بند زره موی او / درخشان چو خورشید شد روی او
3( بدانست سهراب کاو دختر است / سر و موی او از در افسر است

4( کجا نام او بود گردآفرید / زمانه ز مادر چنین ناورید

1. ُمَسّخر: رام و فرمانّبردار، تسخیر شده
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6 درهمٔهگزینهها،پیوندوابستهسازحذفشدهاست،بهجز.....
1( کنون من گشایم چنین روی و موی / سیاه تو گردد پر از گفت و گوی
2( کنون لشکر و دژ به فرمان توست / نباید بر این آشتی، جنگ ُجست

3( شگفت آمدش گفت از ایران سپاه / چنین دختر آید به آوردگاه؟
4( بدو روی بنمود و گفت ای دلیر / میان دلیران به کردار شیر

7 درچهارپارٔهزیر،جملٔهپایهکداماست؟.
»چهاندیشیدآنشب،کسندانست/کهمژگانشبهخوندیدهترشد

چوآتشدرسپاهدشمنافتاد/زآتشهمکمیسوزندهترشد«
2( چو آتش در سپاه دشمن افتاد 1( از آتش هم کمی سوزنده تر شد 

4( کس ندانست 3( چه اندیشید  

8 کدامگزینٔهدربارٔهعبارت»وقتیازپاریزبهرفسنجانآمدمبهمنسفارششدکهبردنسیصدتومانپولتاتهران.
همراهیکمحصل،خطرناکاست«درستاست؟

1( یک جملٔه مستقل مرّکب است.
2( »آمدم« فعل جملٔه پایه است.

3( از یک جملٔه پایه و یک جملٔه پیرو ساخته شده است.
4( از یک جملٔه مستقل مرّکب و یک جملٔه مستقل ساده تشکیل شده است.

9 درکدامعبارتدوحرفربطوابستهسازبهکاررفتهاست؟.
1( برای انتقال از فرودگاه به شهر در اروپا حتمًا باید از اتوبوس استفاده کرد زیرا که فواصل زیاد است و با 

تاکسی کرایه سرسام آور خواهد شد.
2( این معلم شریف باسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتور هوگو رفتم، از جانب او فاتحه ای برای این 

نویسندٔه بزرگ طلب کنم.
3( از ارگ مزینان درختان کهنی که سالیانی دراز سر بر شانٔه هم داده اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت می کنند.

4( سخن از روزگاری است که مردان فقه و حکمت و شعر و ادب نه در ادارات که در غرفه های مساجد یا 
مدرس های مدارس می نشستند.

درسرودٔه»پرکنپیالهراکاینآبآتشین/دیریاسترهبهحالخرابمنمیبرد«جملهیاجملههایپایهکداماست؟.10
2( پرکن پیاله را 1( دیری است  

4( »دیری است« و »پرکن پیاله را« 3( پرکن پیاله را دیری است 
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تست دوره ای 2

1 دربیتهایزیرچندجملٔهپیرودیدهمیشود؟.
»دلیریکجاناماواشکبوس/همیبرخروشیدبرسانکوس

بیامدکهجویدزایراننبرد/سرهمنبرداندرآردبهگرد«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

2 درکدامگزینه،دوموردحذففعلبهقرینٔهلفظیدیدهمیشود؟.
1( گفتم پس چاره ای نیست جز این که دو روز مهمانی بدهیم. یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن 

روز دسته ای دیگر.
2( عیالم با این ترتیب موافقت کرد و َبنا شد روز دوم عید نوروز دستٔه اول و روز سوم دستٔه دوم بیایند.

3( دیدم چشم بد دور آقا واترّقیده اند. قدش درازتر و تک و پوزش کریه تر شده است.
4( دیدم حرف حسابی است و بدغفلتی شده است؛ گفتم آیا نمی شود نصف غاز را امروز و نصف دیگرش را 

فردا سر میز آورد؟

3 درسـرودٔه»چگونهاینچنینکهبلندبرزبرماسـواایسـتادهای/درکنارتنورپیرزنیجایمیگیری/وزیرمهمیز.
کودکانٔهبچگکانیتیمودربازارتنگکوفه«....

2( حروف هم پایه ساز میان جمله های پایه آمده اند. 1( حروف هم پایه ساز میان جمله های پیرو آمده اند. 
4( یک مورد حذف فعل به قرینٔه لفظی دیده می شود. 3( سه جملٔه مستقل ساده دیده می شود. 

4 درکدامگزینه،جملٔههستهووابستهدیدهمیشود؟.
1( چند کنم تو را طلب خانه به خانه در به در؟ / چند گریزی از برم گوشه به گوشه کو به کو؟

2( بروید ای حریفان بکشید یار ما را / به من آورید آِخر صنم گریز پا را
3( دوش چه خورده ای دال فاش بگو نهان مکن / چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن

4( هست طومار دل من به درازای ابد / برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو

5 درکدامگزینهجملٔهپرسشیمنفی)استفهامانکاری(احساسنمیشود؟.
1( دردی ست غیر مردن کان را دوا نباشد / پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن

2( تهمتن چنین داد پاسخ که نام / چه ُپرسی کزین پس نبینی تو کام
3( بدو گفت خندان که نام تو چیست / تن بی سرت را که خواهد گریست

4( چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی / تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد
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6 درکدامگزینه»واوعطف«دیدهمیشود؟.
1( چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش / ز دیوار محرابش آمد به گوش

2( هرگز وجوِد حاضر غایب شنیده ای / من در میان جمع و دلم جای دیگر است
3( چون موسم حج رسید برخاست / اشتر طلبید و محمل آراست

4( از آن این داستان گفتم که امروز / بدانی قدر و بر هیچش نبازی

7 دراینبخشازسرودٔهزیبای»زاغوکبک«چندموردحذففعلرخدادهاست؟.
»نادرهکبکیبهجمالتمام/شاهدآنروضٔهفیروزهفام

همحرکاتشمتناسببههم/همخطواتشمتقارببههم
زاغچودیدآنرهورفتاررا/وانروشوجنبشهمواررا

بازکشیدازروشخویشپای/درپیاوکردبهتقلیدجای«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

8 وقتـیبخشـیازیـکجملٔهمسـتقل،بهبیتیـابیتهایبعدیمنتقلشـود،بهآنمجموعهبیـت،موقوفالمعانی.
)وابستٔهدستوری(میگویند.درچهاربیتمطرحشدهدرتست»8«چندبیتموقوفبههمهستند؟

4( هر چهار بیت 3( سه بیت  2( دو بیت  1( هیچ یک 

9 دربارٔهبخشپایانیسرودٔهزاغوکبککدامگفتٔهدستوریدرستاست؟.
»درپیاشالقّصهدرآنمرغزار/رفتبراینقاعدهروزیسهچار

عاقبتازخامیخودسوخته/رهرویکبکنیاموخته
کردفراُمشرهورفتارخویش/ماندغرامتزدهازکارخویش«

1( مجموعٔه سه بیت یک جملٔه مستقل مرّکب را تشکیل می دهند.
2( مصراع نخسِت بیت اول، پیرِو مصراع دوم بیت است.

3( بیت دوم، پیرو بیت سوم است.
4( هیچ حرف ربط وابسته سازی در این سه بیت به کار نرفته است.

درکدامگزینه،پیوندوابستهسازبهکاررفتهاستوجملٔهمرّکبشکلگرفتهاست؟.10
1( از این پس موالنا شب و روز آرام نمی گرفت و به نظم مثنوی مشغول بود و شب ها حسام الدین در پیشگاه وی 

می نشست و او مثنوی می سرود.
2( در حقیقت از این دوره )سال 647 هـ . ق( تا هنگام درگذشت )سال 672 هـ . ق( موالنا به هّمت یاران 

نزدیک خود به نشر معارف الهی مشغول بود.
3( عّلت شهرت او به »رومی« یا »موالنای روم« اقامت طوالنی وی در شهر قونیه بوده است، اما جالل الدین 

همواره خود را از مردم خراسان شمرده.
4( چون موالنا از یافتن شمس ناامید شده، ناچار با اصرار همراهان به قونیه بازگشت و ترتیب و ارشاد مشتاقان 

معرفت را از سر گرفت.
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تست سنجشی

1 )تجربی96(. درکدامبیت،حذففعلبه»قرینٔهمعنوی«صورتگرفتهاست؟
1( حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام / تفاوتی نکند گر دعاس یا دشنام

2( کسان را ِدرم داد و تشریف و اسب / طبیعی است اخالق نیکو نه کسب
3( به چشم های تو دانم که تا ز چشم برفتی / به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم

4( به جای خاک، قدم بر دو چشم سعدی نه / که هر که چون تو گرامی بود به ناز آید

2 )هنر96(. درهمٔهابیات»فعلبهقرینٔهمعنوی«محذوفاست،بهجز:
1( گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست / صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

2( گران جان تر ز شبنم نیست جان ناتوان من / اگر می بود با من روی گرمی آفتابش را
3( رسید نالٔه سعدی به هر که در آفاق / هم آتشی زده ای تا نفیر می آید

4( هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش / نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش

3 )زبان96(. درکدامبیت،حذففعلبهقرینٔهلفظیصورتگرفتهاست؟
1( کجا دست گیرد دعای ویت / دعای ستمدیدگان در پیت؟
2( یکی را که سعی قدم پیش تر / به درگاه حق منزلت بیش تر

3( بفرمود گنجینٔه گوهرش / فشاندند در پای و زر بر سرش
4( دعای منت کی بود سودمند / اسیران محتاج در چاه و بند؟

4 )خارجازکشور94(. کدامبیت،فاقدجملٔهوابستهاست؟
1( لطف و عطا و احسان پیوسته از تو آید / جرم و خطا و عصیان از ما بود همیشه

2( از تنگی دهانت یک ذره گفته باشد / هر ذره کو به وصفت گویا بود همیشه
3( جای دل است کویت ز آنجا مران به جورش / بگذار تا دل من بر جا بود همیشه

4( تا شاهد جمالت مستور باشد از من / اشکم میان مردم رسوا بود همیشه

5 )تجربی93(. همٔهابیاتبهاستثنایبیت..........فاقدجملٔهوابستهاند.
1( بهار آمد و گلزار نور باران شد / چمن ز عشق رخ یار الله افشان شد

2( برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر / وه که با خرمن مجنون دل انگار چه کرد
3( ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد / چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

4( زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت / حیثیت مرگ را به بازی نگرفت
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6 )آزمون4جامعسنجش93(. درهمٔهابیاتبهجزبیت................»نقشتبعی«وجوددارد.
1( ای که پنجاه رفت و در خوابی / مگر این پنج روزه دریابی

2( در میخانه ببستند خدایا مپسند / که در خانٔه تزویر و ریا بگشایند
3( باغ جان را تازه و سرسبزدار / قصد این مستان و این بستان مکن

4( صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را / که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

7 )آزمون1جامعسنجش91(. درکدامبیتحذففعلبه»قرینٔهمعنوی«صورتگرفتهاست؟
1( گرچه دانی که نشنوند بگوی / هرچه دانی ز نیک خواهی و پند

2( دست بر دست می زند که دریغ / نشنیدم حدیث دانشمند
3( نام نکویی چو برون شد به کوی / در نتوانی که ببندی به روی

4( هر که علم شد به سخا و کرم / بند نشاید که نهد بر درم

8 )خارجازکشور91(. درهمٔهابیاتبهجزبیت..........حذففعلبهقرینٔهمعنویصورتگرفتهاست.
1( آسمان در زیر پای هّمتت / بر زمین مالنده فرق فرقدین

2( ای محافل را به دیدار تو زین / طاعتت بر هوشمندان فرض عین
3( ای کمال نیک مردی بر تو ختم / نیک نامی منتشر در خافقین )خاور و باختر(

4( از مقامت تا ثریا هم چنان / کز ثریا تا ثری فرقست و بین

9 )ریاضی91باتغییر(. دربیت»َخَلدگربهپاخاریآسانبرآید/چهسازمبهخاریکهدردلنشیند«...........
2( سه فعل مضارع اخباری دیده می شود. 1( دو جملٔه مستقل مرّکب دیده می شود. 
4( یک جملٔه مستقل مرّکب دیده می شود. 3( سه فعل مضارع التزامی دیده می شود. 

کدامبیتیکجملٔهمستقِلکاملنیست؟.10
1( آمد مه و لشکر ستاره / خورشید گریخت یک سواره
2( چشمی که مناره را نبیند / چون بیند مرغ بر مناره

3( مگریز درآ تمام بنگر / زنده شده کشتگان دوباره
4( گر بر سر کوی عشق بینی / سرهای بریده بر قّناره ) قاّلب (
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پاسخ تحمیمی تست دوره ای ف

11 .3
قرار شد که به فعل های حذف شده، مناداها و شبه جمله ها دقت داشته باشیم.

گزینٔه نخست: )ای( سعدی )منادا( ُمحال است که راه صفا را جز بر پِی مصطفی توانرفتن⇐ 3 جمله
گزینٔه دوم: به نام خدایی که جان آفرید و سخن گفتن اندر زبان آفرید، [سخنم را آغازمیکنم.] ⇐ 3 جمله

گزینٔه سوم: پرستار امرش همه چیز و کس )یعنی( بنی آدم و مرغ و مور و مگس هستند.⇐ 1 جمله
گزینٔه چهارم: آتشی را بر خلیل گلستان میکند و گروهی را از آب نیل بر آتش میبرد ⇐ 2 جمله

پس باید گزینٔه دوم را انتخاب می کردید.
21 .2

گزینٔه نخسـت: خدایی پاک و بی عیب [اسـت] که به تقدیر عزیزش، ماه و خورشـید را ُمسـخر می کند و لیل و نهار [را 
ُمَسّخر می کند.]

G حرف ربِط »َو« بین »می کند« و »لیل« آمده، اما »می کند« فعل اســت و »لیل« مفعول، پس این دو
واژه هم نقش نیســتند؛ یعنی »و« بین دو واژٔه هم نقش در یک جمله نیامده ⇐ »و« بین دو جمله آمده؛ 
یعنی با آمدن »می کند« جملٔه نخســت تمام شــده، »و« آمده تا جملٔه دوم آغاز شود. اما »و« بین »لیل و 

نهار« هم پایه ساِز دروِن یک جمله یا همان »واو عطف« است، زیرا نقش »لیل« و »نهار« یکسان است.

گزینٔه دوم: تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او همه می گویند و )اما( یکی از هزار گفته نیاید )گفته نمی شود.(
گزینٔه سوم: این همه نقِش عجب بر در و دیوار وجود [هست]؛ هر که فکر نکند نقِش بر دیوار )نقاشی( ُبَود )است.(
گزینٔه چهارم: تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش [داری]؛ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار [است.]

31 .3
یادمان باشد که پس از منادها، جمله ای حذف شده است:

الهی [به من بنگر یا به من گوش کن یا تو را می خوانم یا ...]
41 .1

گزینٔه نخست: به نام چاشنی بخِش زبان ها و حالوت سنِج معنی در بیان ها [سخنم را آغاز می کنم] ⇐ یک جمله
گزینـٔه دوم: آن سـر بلنـد [اسـت] کـه او بلند بخواهدش و آن دل، نژند )اندوهگین( [اسـت] کـه او نژند بخواهدش ⇐ 

چهار جمله
گزینٔه سوم: به ترتیبی وضع عالم را نهاده است که نه یک موی زیاد باشد نه کم [باشد] ⇐ سه جمله

گزینٔه چهارم: اگر توفیق او یک سو نهد پای / نه از تدبیر کار آید نه از رای [کارآید] ⇐ سه جمله

مصدر
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F.بین »نه ... نه ...« همیشه دو جملٔه هم پایه می آید

51 .2
گزینٔه نخست: چو = هنگامی که ⇐ پیوند وابسته ساز است.

گزینٔه دوم:چو = ماننِد ⇐ حرف اضافه است.
گزینٔه سوم:کاو = که او ⇐ »که« پیوند وابسته ساز است.

گزینٔه چهارم: کجا = که ⇐ پیوند وابسته ساز است.
61 .2

گزینٔه نخست: با توجه به معنای شعر و ماجرای داستان )نبرد گردآفرید و سهراب( روشن می شود که حرف ربط »اگر« 
از آغاز بیت حذف شده است.

گزینٔه دوم: هر دو مصراع یک جملٔه مستقل ساده است و حرف ربطی در کار نیست.
گزینٔه سوم و چهارم: در هر دو بیت حرف ربط »که« پس از فعل »گفت« حذف شده است.

71 .4
قرار شد فعل ها را مشخص کنیم و پیوندهای وابسته ساز را )به ویژه آن هایی که حذف شده اند(.

کسی ندانست [که] آن شب چه اندیشید که مژگانش به خوِن دیده  تر شد )یک جمٔل مستقل مرّکب( چو )ماننِد( آتش 
در سپاه دشمن افتاد و از آتش هم کمی سوزنده تر شد )دو جملٔه مستقل سادٔه هم پایه(

81 .1
فقط کافی بود به حذف شدن حرف ربط وابسته ساز دّقت می کردید:

وقتی [که] از پاریز به رفسنجان آمدم )پیرو( به من سفارش شد )پایه( که بردِن سیصد تومان پول تا تهران همراه یک 
محصل، خطرناک است  )پیرو( ⇐ یک جملٔه مستقل مرّکب، تشکیل شده از یک جملٔه پایه و دو جملٔه پیرو

91 .2

I همان طور که گاهی »که« حذف می شود، گاهی »که« پس از حرف های ربط دیگر می آید و حرف
ربط مرّکب می سازد؛ نمونه: زیرا ← زیرا که // چون ← چون که // اگر ← اگر که // تا ← تا که

همین جا می نشستیم تا / تاکه او بیاید. از این جا تکان نمی خورم زیراکه باید امروز اورا ببینم.

گزینٔه نخست: »زیرا که« یک واژه است و روی هم، یک حرف ربط )از نوع مرّکبش( به شمار می آید.
گزینٔه دوم: »اگر« به »اگر که« تبدیل می شود اما »که اگر« نداریم؛ قبول دارید؟

در این جا واقعًا دو حرف ربط جداگانه در کنار هم آمده اسـت؛ »این معلم شـریف باسـواد سـفارش کرده بود« جملٔه 
پایه است و می خواهد مفعولش را به شکل جملٔه پیرو بگیرد؛ بنابراین »که« می آید تا پیرو مفعولی به جملٔه پایه پیوند 
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بخورد؛ اما خوِد پیرِو مفعولی یک جملٔه مرّکب است که از یک پیرِو شرطی و یک پایه )پاسِخ شرط( ساخته شده است.
این معلم ... سفارش کرده بود که )اگر)سر قبر ویکتور هوگو رفتم( از جانب او فاتحه ای ... طلب کنم(

خـب، پـس بهتـر اسـت بگوییم که » از جانب او فاتحه ای برای این نویسـندٔه بـزرگ طلب کنیم« پیرِو جملـٔه »این معلِم 
بـزرگ و باسـواد سـفارش کرده بوده« اسـت و خـوِد جملٔه پیرو، یک پیرو هـم برای خودش گرفته: »اگر سـر قبر ویکتور 

هوگو رفتم.«
گزینٔه سـوم: آیا جملٔه »آب را تا باغسـتان و مزرعه مشـایعت می کنند« ناقص اسـت؟ روشن است که خیر؛ پس »تا« در 

این جا حرف ربط وابسته ساز نیست، بلکه به پایان مکان اشاره می کند و حرف اضافه است.

I گاهی جملٔه پیرو، توصیفی برای یکی از واژه های جملٔه پایه است که به آن پیرو توضیحی می گویند؛
مثاًل جملٔه »می آید« در این عبارت: مردی که می آید، پدر من است.

جملـٔه پایـه: از ارگ مزینان درختان کهنی آب را تا باغسـتان و مزرعه مشـایعت می کنند ← کـدام درختان؟ )درختان 
کهنی( که سالیانی دراز سر بر شانٔه هم داده اند. 

گزینٔه چهارم: »که« در آغاز عبارت حرف ربط وابسته ساز است اما در ادامٔه عبارت »که« در معنی »بلکه« آمده و حرف 
ربط هم پایه ساز است.

101.2
باید جمله را مرتب کنیم:

پر کن پیاله را )پایه( که دیری است )پیرو( [که] این آب آتشین ره به حال خرابم نمی برد )پیرِو دوم یا در واقع پیرِو پیرو(

پیرِو توصیفی
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11 .3
دلیری که )کجا( نام او اشکبوس بود بر سان کوس برخروشید )جملٔه مستقل مرّکب اول(

بیامد که از ایران نبرد بجوید و سِر هم نبرد را زیر گرد بیاورد. )جملٔه مستقل دوم(

21 .1
گزینٔه نخست: یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته ای دیگر [بیایند] و [بخوردند].

گزینٔه دوم: بنا شد روز دوم عید نوروز دستٔه اول [بیایند] و روز سوم دستٔه دوم بیایند.
گزینٔه سـوم: دیدم چشـم بد دور [باشـد] آقا واترّقیده اند: قدش درازتر [شده اسـت] و تک و پوزش کریه تر شده اسـت. 

)»باشد« به قرینٔه معنایی حذف شده نه لفظی.(
گزینٔه چهارم: گفتم نمی شود نصف غاز را امروز [سر میز آورد] و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد.

31 .2
»ایـن چنیـن کـه« را بایـد حرف ربط وابسته سـاز درنظـر بگیریم ⇐ »بلند بر ز بِر ما سـوا ایسـتاده ای« پیرو اسـت برای 
1. چگونـه در کنـار تنـور پیرزنـی جای می گیری و 2. [چگونـه] زیر مهمیز کودکانٔه بچگکان یتیـم [جای می گیری] و [

چگونه] در بازار تنگ کوفه [جای می گیری]
41 .4

بر نوشته ز سرش تا سوی پایان [که] تو مرو

51 .3
در این بیت واقعًا اشـکبوس پرسشـی را مطرح می کند: نام تو چیسـت و از کدام ایل و تبار هسـتی )چه کسـانی پس از 

مرگت دور پیکرت گردمی آیند و برایت می گریند؟(
گزینٔه نخست: من چگونه گویم = من نمی توانم بگویم

گزینٔه دوم: چه پرسی = نباید بپرسی
چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی: برای کسی که تو در خیالش باشی )عاشقت باشد( نمازی نیست )نمی تواند 

به نماز بایستد(
61 .1

F.و« هنگامی که درون یک جمله دو واژه یا دو گروه را هم پایه کند، »واو عطف« نامیده می شود«

پیرِو توضیحی

دو پیرِو هم پایه

پیرو )جملٔه وابسته( پایه )جملٔه هسته(
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حالت مرتب شدٔه بیت نخست: چو )وقتی که( از ضعیفی صبر و هوشش نماند ...
گزینٔه دوم: من در میان جمع [هستم] و دلم جای دیگر است )»واو« میان دو جمله آمده است و هم پایه ساز دو جمله است.(

گزینٔه سوم: اشتر طلبید و َمحِمل آراست )»واو« میان دو جمله آمده است.(
گزینٔه چهارم: امروز بدانی قدر و بر هیچ نبازی اش )»واو« میان دو جمله آمده است.(

71 .3
»بود« از پایان بیت نخست حذف شده است. // »بود« از پایان مصرع نخست و مصراع دوم بیت دوم حذف شده است. 

// در بیت های سوم و چهارم فعلی حذف نشده است.
»آن ره و رفتار« و »آن روش و جنبش هموار« هر دو مفعول هستند؛ بنابراین واوی که میانشان آمده است، هم پایه ساِز 

درون جمله یا همان »واو عطف« است.
81 .2

»چو« در بیت »سوم« معنای »هنگامی که« می دهد ⇐ پیوند وابسته ساز است ⇐ بیت سوم، پیرو است برای جمله های 
بیت چهارم ⇐ این دو بیت بر روی هم یک جملٔه مستقل )مرّکب( را تشکیل می دهند پس به اصطالح موقوف المعانی 

هستند؛ اما بیت های نخست و دوم هر یک از جمالتی مستقل تشکیل شده اند و موقوف المعادنی نیستند.
91 .4

بیت اول، یک جملٔه مسـتقل سـاده اسـت. بیت دوم اصاًل جمله نیسـت بلکه قسمتی از جمله ای است که در بیت دوم 
کامل می شود: عاقبت از خامی خود سوخته و رهروی یک کبک نیاموخته ره و رفتار خود را فراموش کرد.

101.4
در گزینٔه چهارم »چون« به معنی »وقتی که« یا »به این دلیل که« آمده است و پیوند وابسته ساز است.

F.اّما، ولی، لیکن، بلکه« پیوند هم پایه ساز هستند«

قید
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11 .3
از پایان بیت نخست و دوم، فعل »است« حذف شده اما به قرینٔه لفظی. )طبیعی است اخالق نیکو نه کسب [کردنی 

است.]1(
در بیت سوم، شاعر به چشم های یارش سوگند می خورد: به چشم های تو [سوگند می خورم] ... و این حذف به قرینٔه 

معنایی است زیرا چنین فعلی در جملٔه قبل یا بعد دیده نمی شود.
21 .2

1( گوشم به راه [بود] تا که خبر می دهد ز دوست ...
3( رسید نالٔه سعدی به هر که در آفاق [هست]

4( هرکه سودای تو دارد چه غم از هر که [در] جهانش [هست] / نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش [هست]
در بیت دوم فعلی حدف نشده است.

معنای بیت دوم: جان من از شـبنم گران تر و سـنگین تر نیسـت. وقتی خورشـید از شـبنم رونتابد، شـبنم بخار شده به 
سوی خورشید می رود؛ اگر یار خورشیدچهِر من نیز نگاه گرمی به من بیندازد، جانم به سوی او پر می کشد!

31 .3
بفرمود گنجینٔه گوهرش / فشاندند در پای [اش] و زر بر سرش [فشاندند].

بیت گزینٔه 1: دعای وی )فردی پارسا و باخدا( کجا دستت را می گیرد )به تو کمکی نمی کند( [وقتی که] دعا و نفرین 
ستمدیدگان پشت سر تو [هست]

بیت گزینهٔ  2: یکی را که سعی قدم بیش تر [است] به )= در( درگاه حق منزلت [او] بیش تر [است]

بیت گزینٔه 4: دعای من کی سودمند ُبَودت )سودمند باشد برای تو( [وقتی که] اسیران محتاج در چاه و بند [هستند]

)روی سـخن شـاعر در بیت های 1 و 4، با حاکم سـتمگر اسـت که مردم عادی از او دست دعا به درگاه خدا برداشته اند 
و معترضان در زندان و چاه به سر می برند.(

41 .1
هر مصراع بیت نخست یک جملٔه سادٔه مستقل است و هیچ حرف ربط وابسته سازی میان دو جمله به کار نرفته است. 
در بیت دوم، جملٔه »او به وصفت همیشه گویا ُبَود« پیرو )جملٔه وابسته( است، زیرا پس از حرف ربط »که« آمده است. 

در بیت های سوم و چهارم هم، جمله هایی که پس از حرف ربط »تا« آمده اند، وابسته )پیرو( هستند.

1. یعنیُخلقنیکبایددرسرشتونهادآدمینهادهشدهباشدوآدمبدخلقوبداخالقنمیتواندذاتخودراعوضکند.

حذف به قرینٔه معنایی

 حذف به قرینٔه معنایی حذف به قرینٔه معنایی

حذف به قرینٔه معنایي
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51 .2
تنها در گزینٔه دوم حرف ربط وابسته ساز )که( دیده می شود. در این جا »وه« شبه جمله ای است که پیرو گرفته است. 

61 .1
گزینٔه 2: در خانٔه تزویر و ریا

گزینٔه 3: تازه و سرسبز

گزینٔه 4: به کوه و بیابان 

71 .2
دست بر دست می زند [و می گوید] که دریغ / نشنیدم حدیث دانشمند

معنای بیت سوم: وقتی نامت به خوبی در زبان ها بیفتد، دگیر نمی توانی خلوت بگزینی و از مردم بگریزی زیرا معروف 
شده ای و همه به دیدارت می آیند.

81 .4
اصاًل در سه گزینٔه دیگر فعلی به چشم نمی خورد، پس حتمًا به قرینٔه معنایی حذف شده اند اما در گزینٔه چهارم فعل 
»اسـت« دیده می شـود. از مقام تو تا ثریا )اوج آسـمان( همان قدر فرق و بین )فاصله( اسـت که از ثریا تا ثری )زمین( [

فرق و بین است].
91 .1

اگر به پای خاری بَخَلد )فرو برود(  آسان برمی آید. )جملٔه مرّکِب خبری(

چه سازم )چگونه کنار بیایم، چه بکنم( با خاری که در دل می نشیند؟ )جملٔه مرّکب پرسشی(

»بخلد« و  »بسازم« مضارع التزامی هستند و »برمی آید« و »می نشیند« مضارع اخباری. فعل ماضی هم دیده نمی شود.
101 .4

در انتهای بیت گزینٔه 4 نمی توانیم نقطه یا عالمت پرسش و عاطفه بگذاریم زیرا این جمله تمام نشده است:
اگر بر سِر کوی عشق ببینی سرهای کشتگان را بر قناره ...

گزینٔه 1: آمد مه و لشکر ستاره [و] خورشید گریخت یک سواره.
گزینٔه 2: چشمی که مناره را نمی بیند، چون )چگونه( مرغ بر مناره را می بیند؟

گزینٔه 3: مگریز؛ در آ )درون جمع بیا( و تمام بنگر [که] کشتگان دوباره زنده شده [اند].

 معطوف به مضاف الیه

معطوف به مسند

معطوف به متمم

حذف به قرینٔه معنوی

پایه  پیرو

پیرو پایه


