متمّـم و انـواع آن در دستور زبان فارسي :
)1متمّم فعل (
اين نوع متمّم  ،همانند نهاد ،مفعول ،مسند و فعل ،جزء اجزاي اصلي جمله به حساب ميآيد و در صورت حذف آن  ،جمله،
ال جملههاي« :دوستم مينازد .او پيوست .ايشان گرويدند ».از لحاظ
ناقصميشود  .يعني فعل جمله گذرا به متمم است  .مث ً
معنايي ناقص هستند و نياز به جزئي دارند كه معناي جمله را كامل كند  :دوستم به پدرش مينازد .او به دوستانش
پيوست .ايشان به اسالم گرويدند.
واژهاي كه معناي اين جملهها را كامل مي كند ،مت مّم نام دارد .در برخي دستورهاي سنّتي نيز ،اين نوع مت مّم را «مفعول با
واسطه »يا «مفعول غير صريح» ناميدهاند  .شمار فعلهاي متمّمپذير زياد نيست .اين نوع فعلها را ميتوان به دو دستهي كلّي
زيرتقسيم كرد :
الف) فعلهايي كه عالو ه بر نهاد ،به متمّم نيز نياز دارند (فعل هاي گذرا به مت مّم) ( :جملهي سه جزئي با مت مّم )
اين فعل ها ،حرف يا حروف اضافه ي مخصوص به خود دارند( .بايد توجّه داشت كه كاربرد امروزي اين فعلها مورد نظر است
نه شكل تاريخي آنها).


فعل هايي كه با حرف اضافه ي «از» به كا ر مي روند :

ترسيدن ،رنجيدن ،گريختن ،هراسيدن ،بازماندن ،بازايستادن ،سر درآوردن ،يكّه خوردن ،دست كشيدن ،دل كندن و...


فعل هايي كه با حرف اضافه ي «با» به كار مي روند :

جنگيدن ،ستيزيدن ،كنار آمدن ،گرمگرفتن و...


فعل هايي كه با حرف اضافه ي «بر» به كار ميروند :

شوريدن ،پا گذاشتن و...


فعل هايي كه با حرف اضافه ي «به» به كار ميروند :

گرويدن ،رسيدن ،پرداختن ،انديشيدن ،نگريستن ،خنديدن ،برخوردن ،پيبردن ،دستيافتن و...


فعل هايي كه با حرف اضافه ي «در» به كار ميروند :

گنجيدن ،درماندن ،قرارداشتن ،قرارگرفتن و...
ب) فعل هايي كه عالوه بر نهاد و مفعول ،مت مّم هم ميپذيرند( .جمله هاي چهار جزئي با مفعول و متمّم )
اين فعل ها نيز حرف يا حروف اضافه ي مخصوص به خود دارند :


فعل هايي كه با حرف اضافه ي اختصاصي«از» به كار مي روند :

آموختن(در معني يادگرفتن) ،پرسيدن ،ترساندن ،رنجاندن ،رهاندن ،زدوون ،گرفتن ،پس گرفتن ،فراگرفتن ،بازداشتن،
نجاتدادن ،يادگرفتن و ...


فعل هايي كه با حرف اضافه ي اختصاصي«با» به كار ميروند :

آميختن (در معناي مخلوط كردن) ،سنجيدن ،در ميان نهادن و...


فعل هايي كه با حرف اضافه ي اختصاصي «به » به كار ميروند :

آغشتن ،آلودن ،آموختن (در معني ياد دادن) ،افزودن ،سپردن ،دادن ،پسدادن ،واداشتن ،سوقدادن ،ياد دادن ،اعطاكردن،
متنقلكردن و...


فعل هايي كه با حرف اضافه ي اختصاصي«در» به كار مي روند :

انداختن ،چكاندن ،گذاشتن ،گنجاندن ،نهادن ،جايدادن ،قراردادن و...
توضيح  :نياز يا عدم نياز به متمّم در برخي از فعل ها ،روشن نيست و ابهام دارد و نظر زبانشناسان نيز ،در اين مورد  ،متفاوت
است.
مانند :رفت  .كه برخي دستورنويسان معتقدند اين فعل به متمّم نياز دارد زيرا معني آن ناتمام است و اصوالً رفتن به جايي
منتهي ميشود.

)2متمّم قيدي =( :اختياري )
آن دسته از قيدهايي هستند كه به شكل متمّم ظاهر ميشوند( .حرف اضافه  +گروه اسمي)
مثال :دوستم ديروز صبح با اتوبوس از تهران به بابل آمد.
متمّم قيدي جزء اجزاي اصلي جمله نيست و معموالً در نمودار جمله نمايش داده نميشود .متمّمهاي قيدي را ميتوان مانند
قيدها از لحاظ معني به اقسامي تقسيم كرد مانند :
مكان :من در خانه ماندم. زمان :گياهان در بهار مي رويند.كيفيت :هوشنگ در خوبي نظير ندارد.حالت :فرهاد موضوع را با خشم به من گفت.علّت :از ترس رنگش پريد.همراهي :با او به اصفهان رفتم.و...
تفاوت متمّمهاي قيدي با متمّمهاي فعل :
)1متمّم فعل با يك حرف اضافه به كار ميرود ولي مت مّم قيدي با چند حرف اضافه :
دوستم به كتاب خانه آمد.

دوستم از من رنجيد .دوستم از منزل آمد.

دوستم با برادرش آمد.

نكته« :موارد انگشت شماري پيدا ميشود كه در آن ها ،فعل گذرا به مت مّم داراي دو يا چند حرف اضافه ي اختصاصي است؛ در
اين موارد گاهي حرف هاي اضافه از نظر معنايي حدود ًا هم ارز هستند .مانند :
د دشمنان آزادي ميجنگيم.
ما با  /عليه  /بر  /ض ّ
منافع اين طرح بر  /به زيانهاي آن ميچربد ».
يا اينكه معناي فعل با هر حرف اضافه تغيير مي كند :آموختن از :يادگرفتن  /آموختن به :ياد دادن
) 2متمّم اجباري در هر جمله ،يكي است امّا مت مّم قيدي در جمله قابل افزايش است.
در هر ساعت پنج كشتي از تنگهي هرمز براي انتقال نفت ميگذرد.
متمّم قيدي

متمّم فعل

متمّم قيدي

)3متمّم فعل را نمي توان از جمله حذف كرد زيرا فعل به آن نياز دارد و مفهوم جمله ناقص ميشود امّا متمّم قيدي را ميتوان
از جمله حذف كرد زيرا فعل جمله الزاماً به آن نياز ندارد و مفهوم جمله نيز حفظ ميشود.
دوستم به گروه ما پيوست.

دوستم پيوست  .با حذف مت مّم فعل مفهوم جمله ناقص ميشود.

دوستم بر روي صندلي نشست .دوستم نشست .با حذف متمّم قيدي نقصي در معناي جمله به وجود نميآيد.

)3مت مّم اسم :
برخي اسم ها براي كامل شدن مع ناي خود نياز به اسم يا گروه اسمي ديگري دارند كه به آن متمّم اسم مي گويند .اين مت مّمها
آنچنان با اسم همراه اند كه گويي جزئي از آن هستند  .يكي از مباحث دستوري كتاب زبان فارسي دبيرستان ،مت مّم اسم
است .از آنجايي كه در كتاب درسي در خصوص اين نوع متمّم توضيح ك افي نيامده است ،در اين نوشتار به توضيح مت مّم اسم
و انواع آن پرداختهايم.
نكتهي بسيار مهم  :مت مّم اسم به همراه اسم خود(هسته) نقش يكپارچه و واحدي دارد و يك گروه اسمي محسوب ميشود.
چه نوع اسمهايي نياز به مت مّم دارند؟
همان گونه كه برخي از فعل ها گذرا به متمّم هستند و با داشتن حرف اضافه ي اختصاصي به متمّم نياز دارند ،بعضي از اسمها
نيز از چنين خصوصيتي برخوردارند .فعل مركب "آشتي كردن " از جمله فعل هايي است كه حرف اضافه ي اختصاصي
دارد":آشتي كردن با" و بدون مت مّم ،معناي فعل و در نتيجه مفهوم جمله ناقص مي ماند .واژه ي "جدايي" هم از جمله اسم

هايي است كه با داشتن حرف اضافه ي اختصاصي " از" به متمّم نياز دارد و بدون آن ،معناي "جدايي" ناقص خواهد
بود:جدايي از دوست دشوار بود ".از دوست" متمّم است ولي نه مت مّم فعل ؛ زيرا فعل اسنادي "بود" نيازي به متمّم ندارد،
بلكه مت مّم اسم " جدايي" است كه در جمله ي باال نقش "نهاد" دارد.
متمّم اسم درباره ي اسم پيش از خود – و به ندرت پس از آن -توضيح مي دهد و معناي آن را تمام مي كند؛ يعني اسمي
كه در جمله نفش نهادي ،مفعولي ،مسندي يا متمّمي دارد ،بدون متمّم خود ناقص ميماند و حرف اضافه هم جزء ذات آن اسم
است«:انتقاد از نارساييها الزم است».نارسايي ها مت مّم است ولي نه متمّم فعل ،بلكه مت مّم اسم" انتقاد" كه در اين جمله نقش
نهادي دارد.
نمونه هاي ديگر :
كاسه ي پر از آب است ( .آب مت مّم صفت كه در جاي اسم نشسته و نقش مسندي دارد)
مبارزه با استعمار تاريخ طوالني دارد ( .مت مّم مبارزه در نقش نهاد)
او به جنگ با دشمن پرداخت( .دشمن مت مّم اسم جنگ است كه در اين جمله نقش مت مّم دارد  -----متمّم اسم)
جدايي از او براي من دشوار بود ( .او مت مّم اسم "جدايي" است كه نقش نهادي دارد و "من" متمّم "او" است كه نقش
متمّمي دارد -----متمّم متمّم است).
رييس جمهور مصاحبه با خبرنگاران را پذيرفت(.خبرنگاران مت مّم اسم "مصاحبه" است كه نقش مفعولي دارد ----مت مّم
مفعول)
نكتهي  :چون متمّم اسم با اسم خود مجموعاً يك نقش دارد و در جايگاه يك نقش اصلي مي نشيند .به همين دليل ،با وجود
اجباري بودن متمّم اسم و لزوم آن در جمله ،مستقل به حساب نمي آيد و از اجزاي اصلي جمله شمرده نمي شود.
جمله ي « :كاسه پر از آب است ».سه جزئي مسندي است و متمّم "آب" با حرف اضافه جزئي از گروه اسمي "پر" به شمار
مي رود كه نقش مسندي دارد .همچنين«:انتقاد از نارسايي ها الزم است"».انتقاد از نارسايي ها" نهاد جمله است و مت مّم
"نارسايي ها" جايگاه مستقل ندارد.
تعداد اجزاي جمله را فقط فعل تعيين ميكند.گاه مت مّم اسم را مي توان به وابسته پسين (صفت يا مضاف اليه) تبديل نمود:رئيس
جمهور در يك مصاحبه ي مطبوعاتي اعال م كرد....
مصاحبه ي مطبوعاتي= مصاحبه با مطبوعات.
انتقاد از نارسايي ها الزم است.
انتقاد نارسايي ها الزم است.
مضاف اليه
تعدادي از اسمهاي مت مّم خواه :
نزاع با  /...گفتگو با  /...صلح با  /...مناظره با .../جنگ با  /...مناقشه با  / ...نبرد با  /...سازش با  /...رو بوسي با  .../مقابله با / ...
وداع با  /...دعوا با  /...مدارا با  / ...مسابقه با  /...معامله با.../ ...
مقايسهي بين سه نــوع مت مّم :
متمّم فعل جزء اجزاي اصلي جمله است در حالي كه متمّم اسم و مت مّم قيدي جزء اجزاي اصلي جمله نيستند .متمّم اسم با اينكه
جزء اجزاي اصلي جمله نيست ،حذف آن به معناي جمله لطمه مي زند (زيرا وابسته به يكي از اجزاي اصلي جمله است ).در
حالي كه حذف متمّم قيدي تغييري در معناي جمله به وجود نمي آورد .وجه اشتراك مت مّم فعل و متمّم اسم در اين است كه
اوالً :هيچكدام را نميتوان از جمله حذف كرد ،ثانياً :فعل و اسمي كه متمّم مي پذيرد حرف اضافهي مخصوص به خود دارد.
برخي از اسمهاي مت مّمپذير به همراه حرف اضافه ي مخصوص آنها :


اسم هايي كه با حرف اضافه ي «از» به كار ميروند :

بازديد ،برخوردار  ،بهره ،بهرهمندي ،بهره وري ،استقبال ،استفاده ،الهام ،تنفّر ،دعوت ،حمايت ،منظور ،سپاسگزاري ،اندكي،
عدّهاي ،مقداري و...


اسم هايي كه با حرف اضافه ي «با» به كار مي روند :

آشنايي ،آشتي ،ارتباط ،تفاوت ،مباحثه ،مجادله ،مذاكره ،مشاعره ،معامله ،وداع ،همراهي ،همكاري ،هماهنگي و...


اسم هايي كه با حرف اضافه ي «بر» به كار ميروند :

احاطه ،اصرار ،حكومت ،تسلّط ،تكيه ،ترجيح ،رحم و...


اسم هايي كه با حرف اضافه ي «به » به كار ميروند :

احترام ،اشتغال ،اصابت ،اقدام ،بستگي ،توجّه ،دعوت ،تمايل ،توسّل ،شباهت ،عادت ،عشق ،وفاداري و...


اسم هايي كه با حرف اضافه ي «در » به كار ميروند :

اجتهاد ،مهارت ،سود ،سهم ،مداومت ،دقّت ،بحث ،سختگيري و...
نكته :برخي اسم ها با دو حرف اضافه به كار ميروند مانند :
سود (از ،در)  /دعوت (از ،به)  /قرض (از ،به)  /تقسيم (به ،بر)  /اطمينان (به ،از) /ديدار (از ،با) و...
و برخي با سه حرف اضافه :
ايراد گرفتن (بر ،به ،از)
مثالهايي براي انــواع متمّم :
مثال  : 1رستم از جادوي زال تندرست گشت.
گروه اسمي «جادوي زال» متمّم اسم است و اسمي كه در اين جمله نياز به متمّم دارد ،مسند جمله يعني «تندرست » است.
ي مسند است كه نياز متمّم دارد تا معنايش كامل شود .همچنين بايد توجّه داشت كه گروه
بن ابراين ،اين گروه اسم ِ
اسمي «جادوي زال » مت مّم فعل نيست زيرا فعل اين جمله «گشت»  ،اسنادي است و به مسند نياز دار نه به مت مّم (جملهي سه
جزئي با مسند مي سازد ).در نتيجه اين جمله نميتواند يك جملهي چهارجزئي با مت مّم و مسند باشد.
نظير اين نقش را در زبان عربي نيز مي توان ديد .در زبان عربي عالوه بر فعلهاي متعدّي ،شبه فعلهايي كه از مصادر متعدّي
مشتق شده باشند نيز ميتوانند مفعول بگيرند ،به مثال زير توجه ميكنيم :
ض خليفةً« »خليفة »در اين عبارت منصوب است و مفعولٌبه ،هيچ فعلي در اين عبارت ديده نميشود كه
«إنّي جاعلٌ في االر ِ
بخواهد مفعول بگيرد و عامل نصب اين كلمه ،شبه فعل جاعلٌ است كه اسم فاعل است و مفعول گرفته .البتّه شبه فعلها
ميتوانند فاعل ،نائب فاعل و  ...نيز بگيرند.
مثال : 2اين آشنايي با علماي مختلف نام و آوازهي او را بلند ميكرد.
گروه اسمي «اين آشنايي » كه در جايگاه نهاد قرار گرفته است ،متمّم اسم گرفته.
اسمهايي كه متمّم مي گيرند همانند فعلهاي متمّمپذير يك حرف اضافه ي مخصوص به خود دارند .آگاهي  :از  /حكومت :بر /
ابالغ:به  /مخالفت :با و...
نكته :گروه اسمياي كه متمّم اسم ميگيرد ،ميتواند در جمله نقش هاي متفاوتي بپذيرد كه در اين جا به اهمّ آنها اشاره
ميكنيم :


متمّم نهاد :مبارزه با اعتياد سرلوحه ي كار دولت است.



متمّم مفعول :وابستگي به بيگانگان را نميپسندم.



متمّم متمّم :مطلب را به عدهاي از دوستانم گفتم.



متمّم مسند :لحن مجمل التواريخ خالي از تحسين و تمجيد نيست.



متمّم مضافٌاليه :مسأله ي هماهنگي با اعضاي اصلي شركت ،در اولويت است.



متمّم صوت (شبه جمله) :برخي از شبهجملهها نيز متمّم ميگيرند و معنايشان با آن كامل ميشود .در اين جا نيز يك
حرف اضافه عامل پيوند ميان شبه جمله و متمّم است :

افسوس بر عمر از دست رفته
آفرين بر شما
فرياد از اين همه بيعدالتي

عالوه بر مواردي كه برشمرديم ،صفت و قيد نيز براي تكميل معنا به متمّم نياز دارند اين متمّم نيز به فعل وابسته نيست و جزء
اجزاي اصلي جمله محسوب نميشود :
نثري زيباتر از تاريخ بيهقي سراغ داريد؟
انسان عاري از تعهد ،يقين ًا بيمسؤليت است .
قيدها نيز گاهي به مت مّم نياز دارند به ويژه هنگامي كه از نوع قيد تفضيلي باشند :
دوستم آهستهتر از ما مي آمد.
مغولها پس از فتح ايران با تمدّني وسيع و پيشرفته رو به رو شدند.

