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 چکیده
نوا    ای نحووی و متوتقب بوه    گذشته، دریافتیم که مقوله ةشناختی فارسی طی چند ده های زبان ترین آثار دستوری و پژوهشبا نگاهی به مهم

بوا اسوتداده از    نگارنودگان در پژوهش حاضر، فته است. گرنظران پیشین قرار نیک از صاحبنظر هیچمورد نمای فارسی اصوالً  روه کمیتگ

نحووی   ةونواگون ایون مقولو   فوی، بررسوی و تییوین ابرواد گ    ( بوه مرر  2002سوی هادلتوتون و پولوو     شده ازنظری مدرن فراهم چارچوب

ه ا در فارسی اموروز، نشوان داد  نم تنا  گروه کمیهنحوی جدید ب ةمقول فی و تییین یکبر کشف، مرر  نوشتار پیش رو افزون. طی اند هپرداخت

هوای   فاز مرور   پویش  یدارد کوه حت و  را هوایی   نظران پیشین، گروه اسمی ظرفیت پذیرش وابتوته که برخالف عقاید بتیاری از صاحب شد

در دو  ممکون اسوت   ،مانند قید اینحوی ةکه گاهی مقول ه شدهمچنین نشان داد ؛شوند ظاهر می« این و آن»ی مانند بتیار مرمول گروه اسم

ف گوروه اسومی و گواهی    مرور   مثابوة گواهی بوه  « هردو»مثال، عنصر مانند  برای ؛های متداوت ظاهر شود داوت با نقشگروه و دو جایگاه مت

 تییین شده است. پژوهشیات آن در متن ئکند که جز نما عمب می گروه کمیت ةهتت منزلة به

 .ف، هتته، وابتتهمرر ف، نما، عنصر مرر  گروه اسمی، گروه کمیت :هاواژهکلید
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 پژوهشمه و هدف مقدّ -1

 و یشناسو  زبوان  یهوا  پژوهش یطمقوله  نی. ااست یگروه اسم ،یدر زبان فارس ینحو یها از مقوله یکی

هوایی از   پوژوهش  .اسوت   هشود  یبررسو  و بیتحلمختلف  یایگوناگون و از زوا ینظر یها در چارچوب

و  (1913  انیو میرح و (1333  انیو ماهوت(، 1933  ینیالود ة(، مشکو1911  یباطن(، 1929  یشدائجمله 

نتیت به گروه اسومی   گدتهی پیشها پژوهشکدا  از نگاه هر. بتیاری دیگر در این زمینه قابب ذکر هتتند

شناسوی مودرن و    وه اسومی در زبوان  ها از گر ترین تحلیب خود را دارد. یکی از باسابقه های خاصّ ویژگی

و پون  نووع    شرویپ ةچهار نوع وابتتارائه شده است. وی ( 1911  یباطنوی س، اززبانی اینظریهبراساس 

 گشوتاری از  - به گروه اسمی در چارچوبی زایشی ینیالدةمشکوا نگرش امّ ؛کند یم یفرا مرر  رویپ ةوابتت

 هایی نتیت به نگاه باطنی تداوت دارد.   جنیه

 منظوور  کوه  دیرس جهینت نیا به توان یم یفارس زبان یتسن  یدستورها داقات  به بیگذرا به قر یبا نگاه 

شوده  برشومرده  یهوا  یژگیو و است «یگروه اسم» ةمقولهمان  ،«اسم» ةمقولاز نویتان  دستور از یاریبت

 نیجانشو  مثابوة به «ریضم»از ها آن کهیزمان یاست. حت  یگروه اسم ناظر براصوالً  هاآن یسواز اسم یبرا

 کنود  یرا به ذهن متیادر م یرتصوّ نیچننوع نگاه  نیاست. ا یگروه اسم نیمنظور جانش ،کنند یم ادیاسم 

دو مقوله وجوود   نیا انیم یاساس یها که تداوتیحالدر ؛نیتت یاسم گروه و اسم انیم یتداوت ییکه گو

 .  دارد

 داننود  یمو  اسم را یاسم گروه ةنیصورت کم یشناخت نظران در مطالرات مدرن زبانصاحب از یاریبت 

 یگوروه اسوم   ةهتوت  نقش یدایاو  یگروه اسم بیتشک تیظرففاقد  ،تیبه ماهها بنا از اسم یبرخ هرچند

 یهوا  یژگو یبوا و  نموا  تینا  گروه کم به ایینحو دیجد ةمقول یفمرر پژوهش حاضر  یهدف اصلهتتند. 

 رنظو  موورد  ،دشوو  یمو  بیتحل و یبررس نوشتار نیا یکه ط یحال به شکل هتاب که است خود فردمنحصربه

 ایفوی مقولوه  حاضر، پس از شور  مختصوری از گوروه اسومی فارسوی، مرر       پژوهشهدف  .است نیوده

ی گرفته نشوده  شناسی جدّ نویس یا زبانحال ازسوی هیچ دستورهنماست که تابنا  گروه کمیت گروهی به

تر از گوروه  ای بواال  نحوی در مرتیه ةاین مقول ،نشان داده خواهد شد نوشتار پیش روکه طی چنان است. آن

یات این گروه نحووی طوی   پذیرد. جزئ می متمّممثابة های اسمی را به گروه ،اسمی قرار دارد و بنابه ماهیت

 روشن خواهد شد. پژوهش

 پژوهش ینظر چارچوب -2

الگووی نظوری    نیو . ااسوت  (2002هادلتتون و پولو    نوشتار پیش رو درمورد استداده  یچارچوب نظر
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ن از ت و ت سویزده  کوه بوه همّو   اسوت    یکمیور  یتو یدستور زبان انگلعنوان با واقع اثر دستوری جامریدر

 دسوتورزبان  نیتور  جوامع  مثابوة بوه  شوده یادمدیریت دو شخصیت  با ان مراصر وشناس زبانترین  سرشناس

 انیو متمایزی اسوت کوه    ،الگو های این از بارزترین ویژگیپدید آمده است.  ریاخ سال هدتاد یط یتیانگل

هوای دنیوا ایجواد شوده      زبوان  عا  و رای  در هموة  یها و مقوله یتیانگلمانند زبان یک  خاصّ یها مقوله

 است.  

 یهوا  مقولوه سوازی مورز میوان    حاضور، شوداف   پژوهشز دیگر مختصات الگوی مورد استدادة ما در ا 

موا چنوین    یبه دیگر سخن، نگاه نظری الگوو  هاست؛و ارتیاط روشن میان آن ییمرناهای  مقولهو  ینحو

 تر از یوک ابوزار  مرنایی با استداده از یوک یوا بیشو    ب است و هرست که بر هر صورت زبانی نقشی مترت ا

شوود   های بشری یافت نموی  نقش در زبان، هیچ صورت زبانی بیتر بیانی روشنصوری قابب بیان است؛ به

های زبوانی اسوت.    رتترین تحلیب و توصیف از این صو گرایانهواقع ، ارائةشناس در این زمینه و هنر زبان

 مثابوة بوه را های فراوان دیگر ما را بر آن داشت توا آن   صههمراه مشخ شده از الگوی باال بهبیان یها یژگیو

   خود برگزینیم. پژوهشو مناسب برای  یعمل یچارچوب

از  .اسوت  یافتهاختصاص  یفارس یگروه اسم یتو ماه یتوضر بررسیبه  یفراوان ها پژوهشتاکنون  

(، 1931زاده   ی(، غالمرلو 1921ان  ی(، حتن1929  ی(، شدائ1333ندفور  ی(، و1911  یباطنآثار  ینا یانم

ان یو میرح ،(1933  ینیالد ةمشکو (،1331  رحیمیان(، 1332، الزار  (1333ان  ی(، ماهوت1932  یرعمادیم

بوه  گوذرا   ینگواه  بخوش از پوژوهش   نیو در اقابب ذکر هتتند.  یگرد یاریو بت (1911، درزی  (1911 

 م داشت.یخواهها  از آن رضیب

 یاز گوروه اسوم   دقیقینتیت به تحلیبِ( 1333جکنداف   ةریکس تیا ةنظریبا استداده از ( 1921ان  یحتن

ظواهر   در سوه سوط    یگروه نحوهر مانیساخت ی، اجزایادشده ةنظری براساسفراهم کرده است.  فارسی

ارتیاط را بوا   ینو  دورترسط  س یها وابتتهو  ترینیکنزدل سط  اوّ یها وابتته، ایشان دید. از شوند یم

 زلوة نمبوه در سوط  دو، اعوداد    .یصودت   گوروه و  یت عالاصدند از ال عیارتاوّسط  هتته دارند. عناصر 

 ةوابتوت ، فز مرور  ین ه. در سط  سآیند یرو میپ ةوابتت مثابةبه یا بند موصولی یشرو و گروه اسمیپ ةوابتت

 یو یوب و تحل یانحتون  یودگاه د ةبوار در (111: 1913  یمیوان رح است.رو یپ ةضه وابتتشرو و بند مرتریپ

 :  کند می بیان ذیبرا به شر   ینکات

مجواور   ةامده است. دو ، وابتوت یان نیمبه «را»چون  یا ت وابتتهیاز وضر یشان ذکریب اینختت، در تحل

را  «کیو زیف»و  «دانشجو» یهاان اسمتویشدن موضوع مروشن یندارد. برا ییجا یادشدهب یهتته در تحل
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دو اسوم  بوه   «نیو ا»  چون یانظر قرار داد. اگر وابتته مدّ «درس دانشجو»و  «کیزیدرس ف» یهابیدر ترک

حاصوب خواهود    «ن دانشوجو یو درس ا»و  «کیزین فیدرس ا *» یهارهیمورد نظر افزوده شود، آنگاه زنج

گواه  ین امور جا یو ب ایقیول است. دل قابب رینختت غ ةریقیول و زنج دو  قابب ةریصورت، زنجنیشد. در ا

 دهند.  یخود اختصاص مبه یگروه اسم ةرین دو اسم در زنجیاست که ا یمتداوت

 «کیو زیف»چوون   یارو، واژهیو پ یهوا وابتوته  ةریدر زنج ،دد شخواهداده ن نشان یگونه که پس از اآن 

 ةنمور »ماننود   ییو یکه ترکطور همانه خواهد بود، ن وابتتیسوم ،«دانشجو»چون  یاا واژهامّ ،ن وابتتهیدوم

ب یو موردود اسوت. در تحل   «کیو زین فیو ا یدانشوجو  ةنمور  *»ا قیول، امّو  کامالً قابب «ن دانشجویک ایزیف

رنود درنظور گرفتوه نشوده     یگیرو قرار مو یپ ةن وابتتیگاه دومیکه در جا ییهااسم یبرا یگاهیان جایحتن

بوا هتوته    یق عناصر گروه اسمیدق ةن دست، رابطیاز ا یلیسو ، تحل ر(.یدر مثال اخ «کیزیف» ماننداست  

   دارد. ینظر پنهان ممیهم و از یادیحدود زرا تا

 یگوروه اسوم   یمانناصر ساختع( 1321  یدیزان هلیمقوله و م یکرداز رو یریگ با بهره( 1911  یباطن 

 ةوابتوت  چهوار ، هک هتوت یو ز ب امتشوک   یگوروه اسوم   ،وینظر ده است. از کر یبو تحل یرا بررس یفارس

نظور   هب ضروریان دچن باطنینظر از یگروه اسم ساختمانی یاتئاست. شر  جز رویپ ةوابتت پن شرو و یپ

نتویت بوه    یو یدگاهبر د ینقد یانو تنها به ب شود یم یزباب پره یناز اطناب کال  در ا بنابراین ؛رسد نمی

 واقریتوی اموروز   فارسوی ب در نا  اسم مرک و  به یهومکه وجود مدنختت، ازآنجا. شود یاکتدا م یگروه اسم

گوا    هشورو شومار  یپ ةوابتوت  مخوت ّ  یگواه یجاگرفتن که درنظر رسد ینظر مهب چنیناست،  انکارناپذیر

نمونوه را  ک یو  یحت و  ایشوان  تما  کتابدر که ینه اجالب توجّ ة. نکتنیتت اسمیگروه  تحلیبدر  مدیدی

 ،رویون دو باشود و از ا  ةرو شومار یپ ةو وابتت یک ةشرو شماریپ ةوابتت یزمان حاوکه هم یافت توان ینم

 یبواطن  تحلیوب  اسوت. در تنواق    یاصب اقتصاد زبوان با گاه یک جای ةهموارماندن یخالگدت که  توان یم

کوه   کشواند  یر مو تصوّ ینما را به ا ،و دو یک رویپ یها ابتتهمانند و یناصر گروه اسماز ع برخینتیت به 

 است.   ریناپذانرطافها آن های هگایو جا نددار یارتیاط خط گر یکدیبا ها  وابتته ییگو

پرداختوه   یگشوتار  - یشوی زا ةیو نظرقالب در  یفارس یب گروه اسمیتحلبه  نیز( 1931زاده  یغالمرل 

را  «را» یابور  جایگاهیگرفتن خود درنظر دالیببا  ینختت، وشود.  یانب یدباب با یننکته در ااست. دو 

( از «یگوروه صودت  »و  «اسم» یرنیرو  یپ ةن وابتتین و دومیان نختتیز الز  میتما، دو . داند ینم یضرور

 مغدول مانده است.   ایشاننظر 

 یاسم و گروه اسم   -9

هوا   نقوش  نیو از ا یبرخو  .نود یآ یمو در ساختمان بند  متمّم مثابةبه ،یلحاظ نقش نحواز «یاسم یها گروه»
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احمود  : »یاسوناد  موتمّم  نقوش  و« میدید استاد را ما» :ینقش مدرول ،«آمد استاد»: ینقش فاعل ند ازاعیارت

 یهوا  در سواختمان بنود در نقوش    موتمّم  منزلوة خود به یبر نقش نوع افزون یاسم یها گروه «.است استاد

   :شوند یظاهر م زین یگرید

 حرف اضافه[ متمّم]   رفتم ی[ مخانهالف. من داشتم ]به ( 1

 ]عامب در گا[  رفتمیذرا[ پ آن استاد بیب. من ]تحل

 ]افزوده در بند[  د یرس رازی[ به شدو روز قیبپ. من ]

 [گا در شرویپ گرفی]توص   ارتداع[ داشت شش متر] واریت. د

 [یدیق گروه در گرفی]توص   دی[ رسرید دو روزث. دارو ]

 [اضافه حرف گروه در گرفی]توص  دندیآب[ د ریز پنجاه مترج. نهنگ را ]

 [گا در رویپ گرفی]توص  نوشت«[ ییتنها»بر ]آهنگ  یاو نقد چ.

 ]بدل[  [، را دوست دار شاعر مرروف] ،ی . سرد

 ]منادا[   بخور را ات وهی[! محتنخ. ]

 فروب  بوا  فاعب ةرابط هیشی اریبت «را استاد آن بیتحل» یبا گروه اسم« آن استاد» یگروه اسم ةدر  ب(، رابط

. شوود  یمو  دهیو نام  «یاسوم  گوروه  در عاموب » ،رونیا از و است بیتحل عامب «استاد آن» که مرنانیبد است

در  یگوروه اسوم  گواه  هر .شووند  یم ظاهر یاسم یها گروه از یمحدود فیدر ط یخ( همگ تا موارد  پ

 یرنو یشوکب  ب(  بوه  متمّم انیمثال، ب رایب ؛ب استبر آن مترت  ییها تیمحدود ،دیایب یاسناد متمّمنقش 

م مرل و » ماننود  یاسوناد  موتمّم  گاهیدر جا گرهافیتوص از یحال برخهرا بهامّ ؛تتیل نقابب قیو« ممرل  نیا»

 :است قیول قابب «یخوب

 شو  [ممرل  نیا]من دوست دار   ب. *  شو  [ممرل ]من دوست دار  الف. ( 1

 یشومار و بورا   یبورا  یفارسو  ی هوا  اسوم  :فیتصر (الفاست:  فیقابب ترر ریز یها یژگیبا و «اسم» 

 .کننود  یمو  دوا ینقوش ا  یهتته در گروه اسم مثابةبه تاًیها ماه اسم :نقش (ب .شوند یاضافه صرف محالتِ 

 یاز گروه اسوم  یشرح یکه ط شوند یبا اسم همراه م یطور انحصار هب یمختلد یها وابتته :ها وابتته (پ

 .شد خواهد یفها مرر از آن یقیمصاد

   4 وارهاسم -4

بلکوه   ؛م قورار ندارنود  هو  کنوار  در دو سوط ِ  یاسم و گروه اسوم  ،یتینگلزبان ا مانندها  از زبان یرخدر ب
                                                           
4. nominal 
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 ایواره سوازه اسوم هوا   زبان نیدر ا. شود یم دهینام« وارهاسم»که  دیآ یم دو نیا انیواسط م حدّ در یا مقوله

 از آن یقیمصواد  ،واره داده شود از اسوم اکنوون   هوم  کوه  یدو یبا ترر .1تتیقابب استداده ن ییتنهابه کهاست 

 «ریو تحر»ماننود   یبه مووارد  یفارس زبان در وارهاسم از ما فیترر. شود یم افتی یندرت در زبان فارس هب

« ریو تحر»هوا آن اسوت کوه     اسوم  گور یبا د «ریتحر» زی. وجه تماشود یو امثال آن محدود م «ریتحر زیم» در

خوود  بوه  یروه اسوم گ ةهتت که ییها وابتته تما  رشیپذ تیظرف و تتیقابب بتط و گتترش ن یراحت به

 ندارد.   را ردیپذ ینم

 یگروه اسم   -1

هوای   ی که در مثوال موارددارند.  یمتداوت یها اندازه ،رندیپذ یکه م ییها ه به وابتتهبا توجّ یاسم یها گروه

 است: یفارس یمصداق متداوت از گروه اسم نه ،هاستزیر آن  خطذیب 

 .را حتن ساخته است زیمالف. ( 2
 .تن ساخته استرا ح ریتحر زیمب. 
 .حتن ساخته است ینیب یم تو که یریتحر زیمپ. 
 .حتن ساخته است ینیب یم تو که را یریتحر زیمت. 
 .حتن ساخته است ینیب یم تو که را انیار در رِیتحر زیمث. 
 .حتن ساخته است ینیب یم تو که را انیار در یِچوب ریتحر زیمج. 
 .حتن ساخته است ینیب یم وت که را انیار در یِچوب ریتحر زیده مچ. 
   .حتن ساخته است ینیب یم تو که را انیار در یِچوب ریتحر زیده عدد م.  

 .حتن ساخته است ینیب یم تو که را انیار در یِچوب ریتحر زیآن ده عدد مخ. 

بور  را در یرینتویت وسو  بوه  فیو ط یآن است که گوروه اسوم   گرنبیاها باال و امثال آن یها نمونه یبررس

وابتوته   نووع  هشوت  هموراه به هتته کیآن  ةنیشیب صورتکلمه و تک کیآن  ةنیکم صورتکه  ردیگ یم

کوه   (خ در  دهعودد   بمث :عدد -2 ؛ خ(در « آن»مثال،  یبرا: فمرر  -1ند از: اعیارت  است. هشت وابتته

از  شیپو بالفاصوله  وابتوته   نیو ا :شرویپ یا وارهاسم ةوابتت -9«. ده عدد» همراه دارد:به ایوابتته زیخود ن

 ةوابتوت  -1دسوت اسوت.    نیو از ا یا نمونه« نامه لغت»در  (193 :1911باطنی   نظراز «لغت». دیآ یهتته م
                                                           

 He*ماننود   یکوه صوورت  طوور  همان ،تتیقابب استداده ن ییتنهابه گاهچیا هامّ ،سازه است کی  new carیتیانگل زبان در ،مثال یبرا -1

bought new car شکببه دیبا و است قیول قابب ریغHe bought a new car   ایوHe bought new cars   رود کوار هبو. new 

car اسم از باالتر یسطح در که car یاسم گروه از تر نییپا یسطح در و a new car شود یم دهینام «وارهاسم» دارد قرار. 
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در  خ(  «ریو تحر»اسوت.   یگروه اسم ةریدر زنج رویپ ةوابتت نیمورد، نختت نیا :پس از هتته یا وارهاسم

. دسوت اسوت   نیو از ا یمصوداق  در  خ( «یچوب» صدت :یصدت ةوابتت -1است.  رویپ یا وارهاسم ةوابتت

 ریو تحر زیو م» یرنو ی ؛است ریپذ انرطاف یپس از هتته و وابتته صدت یا وارهاسم ةوابتت شدنظاهر بیترت

 تور   یو را نختوت  بیچند ترکهراست   یصح «ریتحر یچوب زیم»گونه که  همان ،قابب قیول است «یچوب

کوه  « را» مدروولِ  ةنشوان  -3سوت.  فقوره ا  نیو از ا یا نمونوه  «در انیار»: اضافه گروه حرف ةوابتت -2. است

کوه توو   »در مثوال بواال   : یبنود  ةوابتوت  -1. رود یکار مهب ،باشد مدرول گاهیدر جا یکه گروه اسم یهنگام

 یهوا  وابتوته  و هتوته  بر حاکم روابط و یاسم گروه یساختار اتیئاست. جز یبند ةوابتت کی «ینیب یم

 :است مشاهده قابب یدرخت ی( با استداده از نمودارها2  در آن،

 زیم (9

  گا( یروه اسمگ                                            (1

                                           اسم                                    

 زیم                                

 ریتحر زیم (1
2) 

 
 ...ینیب یم تو که یریتحر زیم (3
1) 

 
 ...ینیب یرا که تو م یریتحر زیم (3
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10) 

 
 ...ینیب یم تو که را انیار در ریتحر زیم (11

12) 

 
   ...ینیب یدر انیار را که تو م یچوب ریتحر زیم( 19

11) 
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 ...ینیب یدر انیار را که تو م یِچوب ریتحر زیده م (11

12)   

 
 ...ینیب یم تو که را انیار در یچوب ریتحر زیده عدد م (13

11) 

 

 نما تیگروه کم -1

اضوافه   ةکتور  کوه  یا واژه نینختوت  کوه  دیو گو یم نیچن هتته  یمالک تشخ یبرا (191 :1912  یباطن

 ةکتور  بوه  خوتم  هوا آن عنصور  نینختوت  که مینیب یم یرا در فارس ییها اکنون گروههتته است.  ،ردیپذ یم

گوروه   تووان  یها را نمو آن ؛کند یارائه م یمگروه اس یبراوی  که ییها طیق مالکا امّ ؛است یاجیار ةاضاف
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 ةمنزلو  بوه  گاهچیه یهتتند که باطن یینماها تیبلکه کم ،عناصر نه اسم نیا قت،یحقشمار آورد. دربه یاسم

 هوا آن عنصور  نیتور  راسوت  سمت که است آن ها گروه نیا یها یژگیو گریاز د. کند ینم ادیها اسم از آن

 ،عناصور  نیاز ا ی. برخشود ، ظاهر مییباطنسوی شده ازترریف یعنصر گروه اسم نی  بر نختتمقدّ یحت 

خوود  نووع عناصور،    نیو ط اتوسّ یاجیار ةکتر رشیهتتند. پذ «کب» و «تما » ،«همه» مانند یینماها تیکم

حوال در   هکه تابو  نما تینا  گروه کم به میبنام یدر فارس یدیگروه جد ةها را هتتاست تا آن یهموجّ بیدل

 را یاسوم  گوروه  کیو نما همواره  تیو منتجم بدان پرداخته نشده است. گروه کم یرسم یشکلبه یفارس

 :  زیر را بنگرید  گروه ک( نما تیگروه کم .ردیپذ یم خود متمّم ةمنزلهب

 ها   هبچّ نیا ةهمب.    ها هبچّ ةهمالف. ( 13

20) 

 
 متمّم و گرفیتوص: یدرون یها وابسته -5

 گوروه  شورو یپ یهوا  از وابتته ههتتساختن متمایز ژهیو هب (ک   گروه یساختمان عناصر ساختنزیمتما یبرا

 ةواسوط  یبو  یهوا  جز وابتوته  هبگدت.  نسخ یاسم گروه یها وابتته بابدر یمختصر دیناچار با هب یاسم

خوانوده   یدرونت  یهتا  وابستته  ةیو بق ،نود یآ یمو  شماربه یرونیب یها وابتتهکه   بر هتته مقدّ یِگروه اسم

 «رانیو ا»و « وزارت ندوت »، «جووان »و ب(، الوف   21در دو نموودار    ،شود  آنچه گدتوه  براساس. شوند یم

 هتتند.   یرونیب یها وابتته« این» و «آن» و «مقامات» یبرا یدرون یها وابتته

21  ) 
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 :کرد مشاهده ریز در توان یم را شرویپ یدرون یها وابتته از یگرید ةنمون

 ه[]صدت ساد     را انتخاب کرد یراه خوباو  (22

 ند از:اعیارت زین رویپ یدرون یها وابتته زا ییها نمونه
  واره[]اسم    کیزیفکتاب الف. ( 29

  [ی]گ صدت کوچک اریبتدفتر . ب

 ]گ حرف اضافه[     زیم یروساعت پ. 

 [ی]بند موصول جا بودهب یگدت که تو ی. سخنت

 [ی]گ   + بند موصول نجاستیا یدیکه تو د یاز کودک ی. عکتث

 زیو ن ها وابتته موارد یبرخ در و کنند یم جادیارا    یاسم یها گروه ،هتته همراهبه زین ها ابتتهو نجایدر ا

نوا    بوه  یبوا اسوم  « یاز کوودک »( گوروه حورف اضوافه    ث 29  در مثال یبرا ؛تکرارند قابب رمکر  قیطربه

 بیو ترک رد زیو ن سوازه  نیا و است کرده جادیرا ا« یاز کودک یعکت» یاسم گروه و شده بیترک« عکس»

گوروه   ةهتوت  واقوع در کوه  اسوت  سواخته  را «یدید تو که یکودک از یعکت» عیارت یموصول بند کی با

 است.   ییغا ةهتت« عکس»که یحالدر دیآ یشمار مبه یاسم

 یفرع گرفیتوص و فمعرّ بر ممقدّ گرفیتوص: یرونیب گرفیتوص -8

 زیو ن یگوروه اسوم   یهوا  فمدهو ، مرر  نیهتتند. در ا یگروه اسم ةواسط یب یها سازه یرونیب یها وابتته

کوه از دو   میو دار زین یگروه اسم یرونیب یگرهافی، توصبر اینافزون  ؛ندیآ یشمار مبه یرونیب یها وابتته

   :یفرع یگرهافیتوص وف ماقیب مرر  یگرهافیتوصسنخ هتتند: 

   به من داد[ هم ها را آن کدش احت ] فروشندهالف. 1( 21

 [فمرر  ماقیب گرفی]توص                  میپرداخت [ار متیق نیا قاًیدق]ما  ب.  

 [یفرع گرفی]توص است             یما کاف یبرا [ییتنهابه  نیماش نیا]         2
. شوود  یالف و ب( مشاهده م1-21  در کهنیا کما ؛ندیآ یم دیق شکببه اغلب فمرر  ماقیب یگرهافیتوص

دارنود و در   را یانرکاسو  ریضوما  ایاضافه  گروه حرف د،یصورت ق مرمولطور به یفرع یگرهافیتوص

الوف( و در  1-21درون کروشوه در    یاسم یها گروه ی(. نمودار درخت2-21  ندیآ یم یگروه اسم یانتها

 :است ری( به شکب ز21-2 

21)   
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 ودیو چوون ق  گور یعناصر د ،هانما تیبر کم افزوناست که  نیاباال وارد   قابب مشاهده از مینتا از یکی 

 ،نگارنودگان اطوالع   و توا حودّ   شووند  یظاهر مو  یگروه اسم ةوابتت نیتر   بر سمت راستقدّهتتند که م

 یهوا  در مثوال « یحت و » و «قاًیدق» چون ییها وابتته تداوت. است نشده پرداخته ها بدان نیا از شیپ گاهچیه

 ةبلکوه وابتوت   ،هتوته واقوع نشوده    نموا  تیو بورخالف کم  هوا نیاست که ا نیدر ا نما تیباال با عناصر کم

 ،نیاشود  ایو باشود   ریپوذ  کوه کتوره  نیبتته به ا ،یکتانی ةساز، زین یگاه هتتند. یف در گروه اسممرر  شیپ

 یا مثوال، سوازه   یبورا  ؛ظاهر شود نما تیگروه کم ةهتت ةلمنزبه ای یف گروه اسممرر  ةمثابممکن است به

 نموا  تیو روه کمگو  ةو در  ب( هتوت  توت ین ریپذ هچون کتر ،ف استدر  الف( عنصر مرر « هردو»مانند 

 :است ریپذ هکترچون  است

 ها کتاب نیا یهردو.   ب                                  کتاب هردوالف. ( 22

23) 

 
 ممکن   یها با وابسته نما تیگروه کم -11

هوای گوروه    فنووعی مرور   حقیقت بوه و در قرار داد  مقدّ زین نما تیبر عنصر کم توان یرا م ودیاز ق یبرخ

 شوناختی  دسوتوری وزبوان   است کوه در مطالروات   یاز مواردهمچنین فقره  نی. اآیند شمار میبهنما  کمیت

درختوی   توان در مثال زیور مشواهده کورد. نموودار     را می دستای از این . نمونهگذشته مغدول مانده است

 دهد. را نشان می( 21 یات ساختی مثال ئجز (90 
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   ینیب یدر انیار     را         که تو م   یچوب         ریتحر زیم ن ده عددآا تما  حت  (21

   یاسم ةاز هست بعدو  قبل ینماها تیکم -11

 ةنوبو بوه  زین یا هر گروه اسمامّ ؛دیاثیات رسبه یدر فارس نما تینا  گروه کمبه یدر بحث باال وجود گروه

 ةهتتند. در چهار نمونو  رویپ یرو و برخشیپ یبرخ نماها تیکم نیدارد. ا راخود  ةژیو یهانما تیخود کم

 :هتتند رویپ ینماها تیکم یحاو( ت و پ  و شرویپ ینما تیگر کم الف و ب( نشان ر،یز

 کم ةبچّت.   فراوانکتاب پ.   پول یلیخب.    کتاب دو نیاالف.  (23

90) 

 
 :دید توان یم زین ریشکب زها را بهنما تیبر موارد باال، کم ونافز

 مفرد                 جمع                    

 .د یبخش را پولاز  یبخش فراوانب.   .استکذب  کایآمر یعاهاادّاز  زیادی بخشالف. 1 (91

 .آمد ادیز پارچهاز  ده مترب.     .سالم است ها وانیلاز  ده عدد الف.2
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 .کشت است ریز نیزم ةعمدب.          .است یتکرار ها  درس  ةعمدالف.  9

. در رنود یپذ یمو  موتمّم  ةمثابگروه حرف اضافه را به کیکه  ندیآ یم یا شکب هتتهبه نماها تیکم یگاه 

شومارش   قابب ریهم به اسم جمع و هم با اسم مدرد و هم با اسم غ کتانی ینما تیعنصر کم ،حالت نیا

. اسوت  رفتهیپذ را «کایآمر یعاهاادّ از» نا  به یمتمّم هتته، ةزلنمبه «زیادیبخش »الف(  1-91  در. دیآ یم

 عناصور . اسوت  رفتوه یپذ موتمّم  ةمنزلو بوه  ،اسوت  مدرد اسم یحاو که را «لپو از»ب(،  1  در عنصر نیهم

( هتوتند.  ب والوف   2  در «متور  ده» و «عودد  ده» رفتوه یپذ یا اضوافه  حورف  متمّمکه  یگرید ینما تیکم

 ب(  از موورد  سههر در. است آمدهالف(  9  در است رفتهیپذ متمّم ةمثاببه را اسم که یگرید ینما تیکم

 (.ها نیها و زم ها، پارچه جمع هتتند  پول ةنشان یرایپذ یراحت هب نظر مورد یها اسم

از  یا رمجموعوه یبوه ز  تواننود  یم هم ،گردند یحرف اضافه برم ةطریتحت س اسمِ به که یینماها تیکم 

 مثوال،  یبورا  ؛برگردنود  نظر مورد اسم از یریناپذ کیبه بخش تدک توانند یاسم مورد نظر برگردند و هم م

 اگور  کوه  مرنوا  نیبود  ؛اسوت  ریپذ کیتدک مجموعه کب  از که است یا رمجموعهیخن از ز( سالف 92  در

 ؛اسوت  متدواوت  داسوتان  ب(  در اامّو  ؛هتوتند  منود  گله تئیه هدت ،داشته وجود تئیه بیتت لامث برای

 :مندند گله مرد  از یصنامشخ  بخش بلکه ؛تتندین کیتدک قابب مرد  یرنی

 [یکیدک]ت   مند بودند گله ها تئیهاز  یتردادالف.  (92

 [یکیتدک ری]غ     مند بودند گله مرد از  یتردادب. 

نقش دارنود   یکردن گروه اسمنکره ایدر مررفه  یگروه اسم یها فاز مرر  یبرخداشت که  هوجّت دیبا 

 یا هتوتند و رابطوه   ییمرنوا  یها مقوله نماها تیو کم یینما تیهتتند. کم نما تیاصوالً کم گرید یا برخامّ

بوا   تووان  یرا مو  یینما تیمثال، انواع گوناگون کم یبرا ؛ف وجود نداردمرر  ةا و مقولهآن انیم کیبه  کی

، «کاموب  و د، کوب ةمترود » ، صودات «نودرت هب و یهمواره، گاه ،یلیخ ار،یبت: »ودیمانند ق ییها مقوله گرید

ال آن و امثو « آن و نیو ا»ها ماننود   فاز مرر  یکرد. برعکس، برخ انیها بنایو امثال  «ترداد و شمار«  یاسام

وجوود دارد کوه    نماهوا  تیها و کم فمرر  انیم یمهمّ یهمیتتگحال،  نی. در عتتندین یینما تیکم گرانیب

 به ما کمک خواهد کرد.   یینما تیمربوط به کم یدر پرداختن به موضوعات کل 

 یریگجهینت -12

شوده ازسووی   مطور   یاسوم  گوروه  یهوا  بیو تحل نیتور مهوم  از یبرخو  به ینگاه ابتدا وهش حاضرژپدر 

 نکوات  و هوا وهشژپ یتمامبودن ارزشمند ودجباوکه  میو نشان داد میداشت یفارسدر زبان  ظرانن صاحب

 ؛اسوت  مانوده  یبواق  نییتی و بیتحل برای یاسم گروه از یمهمّ یها جنیه هنوز ،هاآن یسواز شده انیب قیدق
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 شوده  واقوع  ولمغد نیشیپ یها پژوهش در پرداخته شد که یاسم گروههای  به برخی از وابتته نمونه یبرا

ظواهر   یگوروه اسوم   یهوا  فمرور   از شپوی ی حت و  هوا  وابتتهای از این  همچنین نشان دادیم که دسته ؛بود

از  شیکوه پو   یه عناصور ه شد کنشان دادهمچنین  ؛ها نشان داده نشده بودیت آنحال اهمّهکه تاب شوند یم

 نوا   هب یدیگروه جد ةدهند بیخود تشک ای هتتند یگروه اسم ةوابتت ایاند:  دو دسته شوند یف ظاهر ممرر 

 ؛بوود  اموده ین انیو مبوه  گذشوته  هوای وهشژپو  در هاآن از یجدّ یذکر حال هب تا که هتتند نما تیکم گروه

 را یاسوم  گوروه  کیو  هموارهبه ماهیت بنا نما تیکم یها گروهروشن شد که در نوشتار پیش رو  نیهمچن
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