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فصل سوم

سبک زندگى
اگر به زندگى کسانى که مى شناسیم دقّت کنیم، درمى یابیم که انسان ها بسته به ویژگى هاى 
فردى، فرهنگ، جاى سکونت و  حتّى سنّ وسالشان، شیوه هاى رفتارى و عالیق متفاوتى در 
یا  با جمع کوچکى از دوستان  تنها  زندگى دارند. مثًال همان گونه که برخى دوست دارند 
اعضاى خانواده رفت وآمد کنند، عّده اى دیگر عالقه مندند با طیف گسترده ترى از افراد آشنا 
شوند و نشست وبرخاست کنند. باز براى مثال، جمعى دوست دارند اوقات فراغتشان را در 
طبیعت به گردش و ورزش بگذرانند و برخى خوش دارند به بازدید از گنجینه ها (موزه ها) 
افراد و گروه هاى  کّلى  کنند. رویکردِ  فرهنگى سپرى  فّعالیت هاى  با  را  بروند و وقت شان 
اجتماعى به زندگى، و شیوه ها و برنامه هایشان براى بهره مندى از آن، «سبک زندگى» نامیده 
مى شود. با وجود گوناگونى در رویکرد افراد به زندگى، شمارى از اصول هم زیستى با دیگر 
اعضاى جامعه و قواعد کلى شناخِت خود و شیوه هاى اساسى بهره جویى از زندگى، در متون 
به جامانده از گذشته به تکرار آمده و گاه در میان فرهنگ هاى گوناگون، یکسان است. دقّت 
در این اصول، نشان مى دهد که هرچند ممکن است سبک زندگى در آغاز، مسئله اى فردى به 
نظر بیاید، اما انتخاب هاى افراد، سلیقه ها، عالقه ها و رفتارهایشان پیامدهاى اجتماعى دارند و 
بر زندگِى دیگر افراد جامعه تأثیر مى گذارند. درس هاى این فصل، ما را در برگزیدِن رویکرد 
و سبکى درست در زندگى یارى مى دهند؛ به گونه اى که هم خود و هم دیگران از نعمت 

زندگى بیشترین و دلخواه ترین بهره را ببریم.
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مثال،  براى  و  نبوده  امروزى  هنرهاى  معناى  به  هنر  فارسى،  زبان  کهن  کاربرد  در  1ـ 

شاعرى و خوش نویسى و نّقاشى و موسیقى را به طور خاْص هنر نمى نامیده اند. هنر را 

بیشتر در برابر «گوهر» مى آورده اند. مقصود از گوهر، سرشت و ذات و نیز ویژگى هاى 

ذاتى و توانایى هاى درونِى هرکس بوده که بخشى از آن، ثمرة تبار و نژاد و وراثت است. 

اگر گوهر ـ چنان که باید و شاید ـ آشکار شود، هنر نام مى گیرد. براى نمونه، آنکه گوهر 

هوش خداداد خود را با سخت کوشى و دانش اندوزى بپرورد، دانشمندى «هنرمند» است 

  درس ششم   درس ششم 

                آداب زندگانى                آداب زندگانى
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و آنکه از گوهر بخشندگى و سخاوت ـ که فضیلتى اخالقى است ـ برخوردار باشد و 

آن را در دستگیرى از افتادگان و تهى دستان به کار گیرد، سخاوتمندى «هنرمند» است.

بدین ترتیْب گوهر، ذاتى و داشتنى است و هنر، آموختنى و به دست آوردنى. گوهْر بى  

هنر، بیهوده و بى ثمر است و هنْر بى گوهر، نامیّسر.

بر پایۀ آنچه خواندید، پیوند هنر و گوهر را در این نمونه هاى شعر و نثر بررسى کنید.   

بى هنــر دیــده اى  بســى  نــژاده  • هنــر کــى بـُـَود تــا نباشــد گهــر؟ 
فردوسى

ــر ــم از گه ــخ دهی ــه پاس ــاید ک نش • چو پرســند پرســندگان از هنر 
فردوسى

تندرست روان  باشد  فرهنگ1،  به  • گهر، بى هنر، زار و خوار است و سست 
فردوسى

ز بهــر هنــر شــد گرامــى، گهــر • گهــر گرچــه بــاال، نــه بیــش از هنــر 
ابوشکور بلخى

• استعداد، بى تربیت دریغ2 است و تربیِت نامستعد، ضایع3. خاکستر نََسبى عالى4 دارد 
که5 آتش جوهِر ِعلوى6 است؛ ولیکن چون به نْفِس خود7 هنرى ندارد، با خاك برابر است 

و قیمِت شکر نه از نى است که8 آن خود خاصیِت وى است.
گلستان سعدى

2ـ بیت ها و عبارت هاى صفحۀ بعد، برگرفته از گلستان سعدى است. پس از بررسِى 

مفهومى، بگویید هریک با چه عبارتى از درس «آداب زندگانى» همخوانى دارد.

1ـ فرهنگ در اینجا برابر با هنر به کار رفته است.
2ـ جاى افسوس

3ـ بیهوده
4ـ نََسِب عالى: نژاد و اصل ونسب برتر

5ـ کۀ عّلت یا چرایى
6ـ جوهِر ِعْلوى/ ُعْلوى: گوهرى از عالَِم باال (ِعلوى/ ُعلوى: باالیى، آسمانى)

7ـ به خودىِ خود
8ـ بلکه
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• هندویى1 نفط اندازى2 همى آموخت. حکیمى گفت: تو را که 
خانه نیین است، بازى نه این است3. 

تا ندانى که سخن عیِن صواب است، مگوى

وانچه دانى که نه نیکوش4 جواب است، مگوى 

جواب هوشمند،  مردِ  ندهد   •
کنند  او سؤال  کز  گه  آن   مگر   

• هرکه سخن نسنجد5، از جواب سخن برنجد.
• هرکه نصیحِت خودراى6 مى کند، او خود به نصیحتگرى محتاج  است. 

کــه دانــى کــه در کار گیــرد ســُخن8  ه کــن  نــگا 7 ســخن گفتــن آ • بســیِچ
هرچــه دانــى ز نیک خواهــى و پنــد نــى کــه نشــنوند، بگــوى  • گرچــه دا
بــه دو پــاى اوفتــاده انــدر بنــد زود باشـــد کــه خیـره ســـر9 بینــى 

دانشــمند حدیــِث11  نشــنیدم  دســت بر دســت مى زند10 که دریغ! 

• آیا قطعۀ پایانى، در تقابل با دو بیت پیش از آن قرار دارد؟ اگر چنین نیست، چرا ناسازگار 
به نظر مى رسند؟ اگر پاسختان آرى است، چرا سعدى در گلستان ـ که اثرى اخالقى و 

پندآموز است ـ دو توصیۀ ناسازگار به میان آورده است؟

3ـ جملۀ «از جاى تهمت زده پرهیز کن» از متن قابوس نامه، اشاره دارد به حدیث «اِتَّقوا 

1ـ هندو: اهل هند، هندى، پیرِو آیین کهِن مردم هند
ِب واژة فارسِى نفت است)   2ـ پرتاب کردِن نفت شعله ور به سوى دشمن که از فنون جنگى بود. (نفط، ُمَعرَّ

3ـ تو که خانه ات از نى ساخته شده است، نباید بازى ات نفت اندازى باشد.
4ـ جابه جایى یا جهش ضمیر  

5ـ ارزیابى نکند، سبک سنگین نکند
6ـ خودرأى، خودسر، مستبد 

7ـ بسیچ یا بسیج یعنى آماده سازى. در قدیم به معنِى قصد و میل نیز آمده است. بسیِچ چیزى کردن: آماده شدن 
براى انجام دادِن آن یا قصد و میل کردن به آن
8ـ َسُخن یا ُسُخن، تلّفِظ کهِن ُسَخن بوده است.

9ـ لجوج، گستاخ 
10ـ دست بر دست زدن: به نشانۀ تأّسف، دست ها را به هم کوبیدن

11ـ سخن
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التَُّهِم»1 (پیامبر اکرمص). از حضرت علىع نیز حدیثى با همین مضمون روایت  َمواِضَع 

َمْن  َفالیَُلوَمنَّ  الّتهمِة  مواضَع  نفَسُه  َوَضَع  َمْن  کرده اند: 

2. از سوى دیگر، در آیه اى از قرآن کریم  أساء بِِه الّظنَّ

نِّ  مَِن الظَّ مى خوانیم: «یا أیّها الّذین آَمنوا اْجتَنِبوا کثیراً 

ایمان  که  کسانى  (اى   (49/12) إثٌم»  الّظنِّ  بعَض  إّن 

آورده اید، از بسیارى از گمان ها بپرهیزید که پاره اى از 

گمان ها گناه است.) به نظر شما چرا بزرگان دین و به 

پیروى از ایشان، نویسندة قابوس نامه، در کنار هشدار و 

نهى قرآنى، چنین توصیه اى مطرح کرده اند؟

4ـ حدیث پایین یادآور کدام عبارت از قابوسنامه است؟ چرا ثمربخشِى نصیحت، در 

گرِو چنین توصیه اى است؟

النُّْصُح بیَن الَمَإلِ تَقریٌع (حضرت على ع) [پند گفتن در انجمن، سرزنش است.]

1ـ از جایگاه تهمت ها بپرهیزید.
2ـ کسى که خود را در جایگاه تهمت قرار دهد، نباید آن را که به او گمان بد مى بََرد، سرزنش کند.
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1ـ با الگوى فعل مضارع اخبارى آشنا هستید. مثًال ساخت هاى ششگانۀ مضارع اخبارى 

مى رود،  مى روم، مى روى،  است:  قرار  بدین  فارسى  نوشتار  زبان  در  «رفتن»  از مصدر 

مى رویم، مى روید، مى روند.

اکنون شما همین شش ساخت را در فارسِى گفتارى بنویسید و آنگاه تفاوت بن مضارع 

و شناسه را در صورت نوشتارى و گفتارى بررسى کنید.

همچنین ساخت هاى ششگانۀ مضارع اخبارى مصدر «گفتن» را نیز در فارسِى گفتارى 

بنویسید و بن و شناسه را نشان دهید.

چنین  ازآن رو  را  التزامى  حال  یا  مضارع  فعل  و  است  «همراهى»  معنِى  به  التزام،  2ـ 

نامیده اند که با یکى از مفهوم هاى احتمال و تردید، شرط، آرزو، دعا... در زمان حال یا 

آینده «همراه» است. این مفهوم ها، در «قطعى نبودن» با هم اشتراك دارند.

بنویسید حال التزامى در جمله هاى پایین با کدام مفهوم همراهى مى کند.

اگر به موقع برسى، با هم راه مى افتیم.

کاش هرچه زودتر براى کاهش آلودگى هوا چاره اى بیندیشند!

شاید امروز دبیر از من درس بپرسد.

خدا رفتگان شما را بیامرزد!
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شو خطر کن
  حکایت

• مى دانیم که نقش نماى «متّمم» در زبان فارسى «حرف اضافه» است که پیش از متّمم 
قرار مى گیرد. در َسبْک کهن ادب فارسى، گاه افزون بر نقش نماى پیشین، براى متّمْم 

نقش نماى پسین هم مى آورده اند. به عبارت دیگر، دو حرف اضافه در دو سوى متّمم 

جاى مى گرفته است؛ براى نمونه در این بیت سعدى:

وگر خواهى سالمت1، بر کنار2 است به دریا در، منافْع بى  شـمار اسـت 

1ـ امنیت و آرامش (در اینجا)
2ـ ساحلـ ساحل2ـ ساحل
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 مى بینید که واژة «دریا» (متّمم) با دو حرف اضافه («به» و «در») همراه شده است. یعنى 

شاعر به جاى آنکه بگوید: «به دریا، منافع بى شمار است1» یا «در دریا، منافع بى شمار 

است»، هردو را با هم به کار برده است. 

در حکایت، نمونه اى از «دو حرف اضافه براى یک متمم» نشان دهید.

بررسى  مقاله  با حکایت چهار  را  بیت هاى زیر  ارتباط مفهومِى 

کنید.
• از خطر خیزد خطر، زیرا که سودِ ده چهل2

کلیله و دمنه          

بر نبنـدد  گر  بترسـد  از  خطر  بازارگان3  

• درِ نام ُجسـتن4، دلیـرى بُـَود
فردوسى                                        

زمانه ز بددل5 به سیرى  بَُود6 

• حکایت پایین از بوستان سعدى را بخوانید. 
ســخن گفــت بــا عابــدى8 کّلــه اى9  7 شــنیدم کــه یــک بــار در ِحّلــه اى

ــتم ــى10 داش ــر، کالهِ مِه ــر ب ــه س ب کــه: «مــن َفــّر فرماندهــى داشــتم 

1ـ مى دانیم که «به» در معناى «در» در زبان فارسِى کهن کاربرد داشته است.  
2ـ سودِ ده چهل در فارسى کهن، یعنى سود بردن در معامله اى که در آن، چیزى را به ده دَِرم بخرند و به چهل درم 

بفروشند؛ نه آنکه سودى چهار برابر به دست آورند.
3ـ دومین «خطر» ـ برخالف «خطر» اول و سوم ـ معنِى «ارزش و اهمیت» دارد.  

4ـ درِ چیزى را ُجستن: روى آوردن به چیزى و تالش براى دست یابى به آن (کنایه) 
5ـ ترسو، بزدل

6ـ به سیرى: سیر؛ سیر در اینجا به معنِى حقیقى (=در برابِر گرسنه) به کار نرفته است و معناى «بیزار» دارد.
7ـ محّله اى

8ـ عابد: عبادت کننده؛ کسى که بیشترین اوقات زندگیش را به عبادت خدا و رازونیاز با او مى گذراند.
9ـ جمجمه اى

10ـ کالهِ مِهى: تاج بزرگى و پادشاهى
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گرفتــم بــه بــازوى دولــت2، عــراق ســپهرم مدد کرد و نصرت، ِوفاق1 

کــه ناگــه بخوردنــد کرمــان ســرم» طمــع کــرده بــودم کــه کرمــان خــورم 

کــه از مردگان پنــدت آید به گوش بَکــن پنبــۀ غفلــت از گــوِش هــوش 

• نمونه اى از «جابه جایى یا جهش ضمیر»، «اضافۀ تشبیهى» و «دو حرف اضافه براى یک 
متمم» در حکایت پیدا کنید.

1ـ خواندیم که در بیت «یکى آرزو کن که تا از هوا/ کجات آید افگندن اکنون هوا»، دو 
واژة قافیه (هوا ـ هوا) گرچه تلفظ و امالى یکسان دارند، اما معنِى متفاوت (آسمان ـ 
آرزو) به شاعر اجازه مى دهد که آن دو را در جایگاه قافیه بنشاند. سال گذشته با آرایۀ 
که  است  وقتى  واژه،  دو  میان  بودن)  (=هم جنس  جناس  اوج  شده اید.  آشنا  «جناس» 
یکسان تلفظ و نوشته شوند (هم آوا و هم نویسه باشند)، اما معنِى متفاوت داشته باشند. 
این گونه از جناس را «جناس کامل (تام)» مى نامیم و همۀ گونه هاى دیگر را «جناس 

ناقص» نام مى نهیم.
از «جناس کامل (تام)» در حکایت نشان دهید و بگویید سعدى  اکنون شما نمونه اى 

چگونه از این آرایه براى بیان رساى مفهوم بهره جسته است.

2ـ حکایت چه اندرزى دربردارد و آدمى را از چه خوى و خصلتى برَحَذرمى دارد؟  

قرار  با درون مایۀ حکایت چهارمقاله  تقابل  در  این حکایت  پیام  آیا مى توان گفت  3ـ 
دارد؟ دلیلتان چیست؟  

1ـ آسمان مرا یارى کرد و پیروزى با من سازگارى و موافقت کرد.
2ـ به بازوى دولت: با نیروى سعادت و خوشبختى
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  درس هفتم   درس هفتم 

                پرتو امید                پرتو امید

که  «را»  یک  و  بیابید  اضافه»  گسست  «راى  یک  غزل  در   •
مصدر اسنادِى «بودن» را به «داشتن» تبدیل کند.

فرهنگ  در  حافظ  جایگاه  از  خّرمشاهى1  بهاءالّدین  1ـ 

حافظۀ  «حافظ،  است:  کرده  تعبیر  جمله  این  با  ایران زمین 

این عبارت برخاسته  ماست». نخست بگویید زیبایِى آوایِى 

از چه آرایه اى است؛ سپس با توّجه به پاره متنى که از همین 

پژوهشگر خواندید و بر پایۀ شناختى که از شعر حافظ دارید، 

بنویسید از این تعبیر چه معنایى برداشت مى کنید.

2ـ «دنیا هزار رو دارد» یادآورِ کدام بیت از این غزل حافظ است؟

1ـ بهاءالّدین خّرمشاهى (زادة 1324) قرآن پژوه، حافظ شناس، مترجم و ادیب و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و 
ادب فارسى است. «حافظ نامه» (دورة دو جلدى) اثر خّرمشاهى یکى از معتبرترین مراجع حافظ شناسى به شمار 

مى رود.
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3ـ ُمغیالن (به معناى جایگاه غوالن) بوته هاى نسبتًا بزرگى است به اندازة یک درختچه 

که شاخه هاى آن خارهاى بلند دارد. مغیالن که اغلب در صحراى عربستان مى روید، یک 

نوع گیاه سوزنى است با خارهاى سفید چندپهلو که پاى درختچه مى ریزد و با وزش 

باد، به اطراف بیابان مى پراَکنَد.

• شاعران ادب فارسى بیشتر از آزار خار مغیالن سخن رانده اند1. در این بیت از گلستان 
سعدى، چگونه به سودمندِى خار مغیالن نیز اشاره شده است؟

شِب َرحیل، ولى ترِك جان بباید گفت خوش است زیر مغیالن به راه بادیه خفت 

داشته است. در  نمایش هاى عروسکِى سایه بازى و خیمه شب بازى رواج  قدیم  4ـ در 

و  مى گرفتند  قرار  نور  منبع  برابر  در  که  عروسک  چند  حرکت  با  نمایش  سایه بازى 

سایه هایشان بر پرده مى افتاد، اجرا مى شد؛ اما در خیمه شب بازى عروسک هاى متحّرك 

آویخته به نخ، خود در برابر چشمان تماشاگر نمایان مى شدند. نمایش را در قدیم «بازى» 

مى گفتند و نمایش هاى عروسکى را «شب بازى»، «خیال بازى» و «پرده بازى» مى نامیدند. 

• بر پایۀ تناسِب یادشده، معناى دقیق این بیت حافظ را بنویسید.
باشد اندر پرده، بازى هاى پنهان غم مخور هان، مشو نومید چون واقف نه اى از سّر غیب 

5ـ با توجه به توضیح واژة «مغیالن» در واژه نامۀ کتاب فارسى، معنا و مفهوم این بیت 

حافظ را بنویسید.

سـرابت بـه  نفریبـد  بیابـان  غـول  تـا  دور است سرِ آب از این بادیه؛ ُهش دار! 

6ـ از واژة «سرزنش» در بیت ششم افزون بر معناى «مالمت و نکوهش»، چه معناى 

دیگرى برمى آید؟

1ـ در پاره متِن برگرفته از قابوس نامه (درس ششم، آداب زندگانى) نیز از بى فایدگى و بى خاصیت بودِن مغیالن یاد 
شده است.
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7ـ  میان «قدم زدن» در بیت حافظ، با «قدم زدن» رایج در زبان فارسِى امروز چه تفاوت 

معنایى دیده مى شود؟

را  کنید، چه واژه اى  با یک واژه توصیف  را  این غزل  اگر بخواهید حال و هواى  8ـ 

برازنده مى دانید؟

9ـ نزدیکِى مفهومِى بیت هاى پایین را با غزل حافظ بررسى کنید.

بر جفاى خارِ هجران1، صبر بلبل بایدش • باغبان گر پنج روزى صحبت گل بایدش 
حافظ

ــان ــو دارد نه ــش از ت ــى راز خوی هم 2 ســراى جهان  • چنین اســت رســم
که روزى نشــیب اســت و روزى فراز4  3 ز و بســا ر بــا ا ، تــو ناچــا زد • نســا

فردوسى

است زمان  گامِ  هنِر  رسیدن،  که  دانى  • گر مرد َرهى، غم مخور از دورى و دیرى 
ه. ا. سایه

10ـ عبید زاکانى ـ شاعر هم روزگار حافظ ـ در بیت زیر چگونه از نمادهاى مشترك با 

بیت حافظ بهره گرفته و چه مفهومى را اِلقا کرده است؟

سرزنش ها گر کند خار مغیالن، غم مخور • در بیابان گر به شوق کعبه خواهى زد قدم 
حافظ

نمى رسیم مغیالن  خارهاى  به  جز  ما  • گر رهروان به کعبۀ مقصود مى رسند 
عبید زاکانى

1ـ دورى، جدایى، فِراق؛ خارِ هجران (اضافۀ تشبیهى)
2ـ قاعده، شیوه، آیین

3ـ ساختن: مدارا کردن
4ـ نشیب  و فراز: سختى و خوشى (در اینجا) 
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در فارسى هفتم استعدادهاى درخشان، از ویژگى هاى مفهومى و ساختارِى مصدر در 

زبان فارسى سخن گفتیم و شیوة سادة ساخِت بن از مصدر را توضیح دادیم. اکنون ده 

مصدر را در دو جدول جداگانه به همراه بن هاى مضارع (اکنون) و ماضى (گذشته) هریک 

آورده ایم. از نظر ارتباط میان بن ها، چه تفاوتى میان این دو جدول به چشم مى خورد؟
۱

بن ماضىبن مضارعمصدر
خوردخورخوردن
کشتکشُکشتن
افتادافتافتادن

پریدپرپریدن 
زیستزىزیستن

۲
بن ماضىبن مضارع  مصدر
بستبندبستن

نشستنشیننشستن
پختپزپختن
شنیدشنوشنیدن
دیدبیندیدن 

و  نظم  ماضى،  و  مضارع  بن هاى  میان   ، ۱ مصدرهاى جدول  در  پیداست،  چنان که 

۲ چنین نظمى یافت نمى شود. ازاین رو  قاعده اى برقرار است؛ اما در مصدرهاى جدول 

، «منّظم» مى گوییم و مصدرهاى جدول  ۱ در اصطالح دستورى، به مصدرهاى جدول 

۲ را «نامنّظم» مى نامیم.  

، ارتباط میان بن هاى مصدرهاى منّظم زبان فارسى را در این الگو  ۱ بر بنیاد جدول 
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مى توان  گنجاند:

بن مضارع+ ـد/ ـت/ ـاد/ ـید/ ـست1 = بن ماضى

بدین ترتیب، مصدرهایى را نامنّظم به شمار مى آوریم که بن هایشان از الگوى پیش گفته 

یا «پذیرفتن» را هم در دستۀ  قبیِل «آمدن»  از  این میان، مصدرهایى  پیروى نمى کنند. در 

«نامنّظم» جاى مى دهیم؛ زیرا گرچه میان بن هاى چنین مصدرهایى نیز نظم دیده مى شود 

ـُفت= پذیرفت»)، اما صرفًا براى یک نمونه نمى توان الگویى  («آ + َمد= آمد»2 یا «پذیر+ 

در نظر گرفت. به همین دلیل هر مصدرى را که با الگوى یادشده همخوانى نداشته باشد، 

نامنظم قلمداد مى کنیم.

سبب  به  منّظم  مصدرهاى  به کارگیرِى  نامنظم)،  و  (منظم  مصدر  گونه هاى  میان  در 

قاعده مندى، براى فارسى زبانان آسان تر است. بنابراین گاهى در کنار مصدر نامنّظم، شکِل 

که  «گشتن»  بن هاى  به  مثال،  براى  برده اند.  کار  به  خود  زبان  در  و  ساخته  را  آن  منّظم 

مصدرى نامنظم است، نگاه کنید: 
بن ماضىبن مضارعمصدر 
گشتَگردگشتن

اگر بخواهیم «گشتن» را به مصدرى منظم تبدیل کنیم، باید بن ماضى را از «گشت» 

به «گردید» تغییر دهیم. سپس از این بن ماضى (= گردید)، مصدرِ «گردیدن» را بسازیم:
بن ماضىبن مضارعمصدر 
گردیدَگردگردیدن

براى  است.  «گشتن»  مصدر  منّظِم  صورت  که  مى آید  پدید  «گردیدن»  بدین ترتیب، 

نمونه اى دیگر از این فرایند، به مصدر نامنّظِم «َجستن» (=پریدن) نگاه کنید:

1ـ «ـست» هرگاه به صامت افزوده شود، به صورت «ـِست» یا «ـیست» درمى آید: دان+ ـِست= دانست، توان+ 
ـِست= توانست، نگر+ یست= نگریست

2ـ در فارسى هشتم استعدادهاى درخشان خواندیم که بن مضارع مصدرهایى ماننِد «آمدن»، «ستودن» و «پیمودن»، 
به ترتیْب «آ/ آى»، «ستا/ ستاى» و «پیما/ پیماى» است؛ اما صورِت «آ»، «ستا» و «پیما» درست تر به نظر مى رسد. در 

این نمونه نیز «آ» به عنوان بن مضارع برگزیده شده است. 
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بن ماضىبن مضارعمصدر 
َجستَجهَجستن

که این گونه به صورت منظم درمى آید:
بن ماضىبن مضارعمصدر 
َجهیدَجهجهیدن

شمارى اندك  از مصدرهاى نامنظم در زبان فارسِى امروزین یافت مى شوند که مانند دو 

نمونۀ پیش گفته به صورت منظم هم کاربرد دارند. به جز این قبیل نمونه ها، سایر مصدرهاى 
نامنظم را نمى توان به دلخواه به مصدر منظم تبدیل کرد.1

بر پایۀ آنچه اکنون خواندید، مى توان گفت که در زبان فارسى، بن ماضى (گذشته) از 

بن مضارع ساخته مى شود. در مصدرهاى منظم، فرایند ساخِت بن ماضى از بن مضارع 

کامًال روشن است؛ زیرا با افزایش یک یا دو واج بر بن مضارع، بن ماضى به دست مى آید؛ 

براى مثال: 

بن ماضى  بن مضارع + «ید»← اندیشید  «اندیش» 

اما در مصدرهاى نامنظم، ساخت گیرِى بن ماضى از بن مضارع، هم با تغییر همراه است 

و هم افزایش؛ دو مثال از مصدرهاى نامنظِم «کاشتن» و «آزمودن»:
بن ماضى بن مضارع ← «کاش»+ «ت»← کاشت  «کار» 

بن ماضى  بن مضارع ← «آزمو»+ «د» ← آزمود  «آزما» 

ـَ» و «ن» را به بن  بدین ترتیب بن مضارع را باید ریشۀ بن ماضى قلمداد کرد. آنگاه اگر «

ماضى بیفزاییم، مصدر ساخته مى شود: 

مصدر  بن ماضى ←  بن مضارع ← 
1ـ مثًال مصدر «آسودن» را که نامنظم است (آسا [بن مضارع]، آسود [بن ماضى])، نمى توان به مصدر منظم تغییر 
داد و «آساییدن» (آسا [بن مضارع]، آسایید [بن ماضى]) را ساخت؛ چون در زبان فارسى مصدرِ «آساییدن» نداریم. 
همچنان که مصدر نامنظِم «انگیختن» (انگیز، انگیخت) را نباید به «انگیزیدن» تبدیل کرد. مصدر نامنظم «پرداختن» 
(پرداز، پرداخت) نیز به شکل منظِم «پردازیدن» تبدیل پذیر نیست؛ زیرا گرچه در فارسِى کهن به ندرت آمده است، 

اما در فارسِى امروز کاربرد ندارد.     



مصدر ـَ« و »ن«= اندیشیدن  بن ماضی + » »اندیشید« 
مصدر ـَ« و »ن«= کاشتن  بن ماضی + » »کاشت« 

در فارسی هفتم استعدادهای درخشان، ابتدا خوشه واژه سازی را بر بنیاد مصدر و بن های 

برگرفته از آن )ماضی و مضارع( فراگرفتید؛ اما اکنون که دانستید بن مضارع، ریشة بن 

ماضی و ـ به واسطة بن ماضی ـ ریشة مصدر به شمار می آید، دقیق تر و علمی تر آن است 

که خوشه واژه سازی را از بن مضارع آغاز کنیم. نمونه وار به این دو خوشه واژه از دو مصدر 

)یکی منظم و دیگری، نامنظم( بنگرید:

خوان )بن مضارع(

خواند )بن ماضی(

خوانده
ناخوانده

درس خوانده، خودخوانده، 
پدرخوانده

خواندنیخواندن )مصدر(

ناخواناخوانا

خوانش

خوش خوان، درس خوان، کتابخوان

گو )بن مضارع(

گفت )بن ماضی(

گفتن )مصدر(

ناگفتهگفته

گفتار
گفتاری

پیش گفتار، درس گفتار

گفتنی

گویاییگویا

سخنگو، زورگو، بدگو

76
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• در میان مصدرهاى زیر، مصدرهاى منظم را جدا کنید و سپس آنها را در پنج دسته 
جاى دهید.

ماندن،  ایستادن،  بافتن،  خندیدن،  آراستن،  گداختن،  یافتن،  شکافتن،  بستن،  آوردن، 

آویختن، دانستن، ربودن، کندن، مردن، پسندیدن، پنداشتن، پیوستن، افکندن، پیراستن، 

گذشتن، آزمودن، فرسودن، گریستن1، راندن، بریدن، نهادن.

1ـ چرا نمى توان مصدر «بردن» را منظم به شمار آورد؟

2ـ شکل منّظِم مصدرهاى درون جدول را بنویسید و خانه ها را پر کنید.
بن ماضىبن مضارعمصدر 

َرستن2نامنظم←

 منظم←

بن ماضىبن مضارعمصدر 

ُرستن۳نامنظم←

 منظم←

بن ماضىبن مضارعمصدر 

کوفتننامنظم←

 منظم←

1ـ بن مضارع مصدر «گریستن»، «گرى» (بر وزِن شنى) است که در پیوند با پسوند «ـه» (ـِ) در واژة «گریه» به 
درمى آید. «ِگْرْى»  صورِت 

2- رها شدن
3-سبز شدن گل و گیاه
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بن ماضىبن مضارعمصدر 

رِشتن۱نامنظم←

 منظم←

براى  جداگانه اى  خوشه  واژة  «شنیدن»،  و  «بافتن»  مصدرهاى  مضارع  بن  بنیاد  بر  3ـ 

بسازید.   هریک 

 

1ـ چرا برخى فارسى زبانان فعل گذشتۀ مصدر «چیدن» را به جاى «چیدم، چیدى، چید، 

چیدیم...» به صورِت «چیندم، چیندى، چیند، چیندیم...» به کار مى برند؟

2ـ کودکى فارسى زبان که ساخت هاى گذشتۀ مصدر «سوختن» (ماننِد سوختم، سوختى، 

سوخت...) را از اطرافیان آموخته است، ساخت هاى مضارع را بدین شکل به کار مى برد: 

مى سوخم، مى سوخى، مى سوخد...

سبب این کاربرد چیست؟ بر پایۀ این نمونه، ممکن است کودك ساخت هاى مضارع 

مصدر «مردن» را چگونه بگوید؟

1ـ تبدیل کردن پنبه و پشم به نخ
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• مثنوِى پایین1 را با لحن حماسى و میهنى بخوانید. 
اى مـرا بـر خـاك تـو روى نیـاز اى وطــن، اى مــادر تاریخ ساز 
عشـق جاویـدان مـن، ایـران من! اى کویــر تو بهشت جــان من 
نیسـت جز اندیشـه ات اندیشـه ام اى ز تو هســتى گرفته ریشـه ام 
دسـِت بهرامى بـه شـیر انداختن3 نداخــتن  2 دارى به تیر ا آرشـى
ناپاك ُکـش دشـمن اَفکنى  پُتـِک  کــاوة آهــنگرى ضّحـاك کـُـش 
تا نبیند دشـمنت4 هرگز به خواب رخشـى و رسـتم بر او پا در رکاب 
سـرفرازان سـپاهت صف به صف، مــرزداران دلــیرت جــان  به کف 
را خـّرمشــهر  بازگــرداندند  خون به دل کردند دشت و نهر را5 
مـن فرزنـدان  و  اَجـداد  مـادر  اى وطــن، اى مادر، اى ایــران من 
هر وجب از خاك تو، ناموس7 من خانــۀ من، بــانۀ6 من، توس من 

1ـ سرودة علیرضا شجاع پور
بودن)  ناشناس  معنِى  (به  «ى»  معموالً  خاص  اسم هاى  است.  ایرانى  اَبَرپهلوان  خاّص  اسم  کمانگیر،  آرش  2ـ 
نمى گیرند. براى مثال، مى گوییم: «پهلوانى دیدم» اما «آرشى دیدم» جمله اى متداول نیست. گویا مقصود شاعر از 
«آرشى دارى»، «پهلوانى چون آرش دارى» باشد؛ همچنین: «دست بهرامى به شیر انداختن»: «براى افکندن شیران 

دست کسى مانند بهرام [دارى]»
3ـ اشاره به داستان بهرام گور؛ که دو شیر ژیان را بر خاك افکند.

4ـ دشمن تو را
دلیرانه  ایستادگى کردند و  یعنى چنان مردانه  (کنایه).  او را دچار غم و رنج کردن  به دِل کسى کردن:  5ـ خون 

ُستوه آمدند.     به  پایدارى و جان فشانى  مایه  این  از  بودند ـ  نبرد  نهر ـ که میدان  جنگیدند که دشت و 
6ـ نام شهرى در استان کردستان در مرز باخترِى ایران 

7ـ همسر، مادر یا خواهِر َمرد که حفظ حرمت و امنیت آنها بر عهدة اوست.

  درس هشتم   درس هشتم 

                همزیستى با مام میهن                همزیستى با مام میهن

ـ همسر، مادر یا خواهِر َمرد که حفظ حرمت و امنیت آنها بر عهدة اوست.ـ همسر، مادر یا خواهِر َمرد که حفظ حرمت و امنیت آنها بر عهدة اوست.
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بینمت شیران  ز  خالى  را  بیشه  اى دریغ از من1 که ویران بینمـت 
زنده در این بوم و بر یک تن مباد! خاك تو گر نیست، جان من مباد! 

1ـ بیتى بیابید که در آن جابه جایى یا جهش ضمیر رخ داده باشد.

2ـ سه بیت نشان دهید که دو واژة قافیه در هرکدام با هم آرایۀ جناس بسازند.

1ـ از مصراع «خون به دل کردند دشت و نهر را» عالوه بر مفهومى که در پانوشت یاد 

شده است، چه معناى دیگرى برمى آید؟ 

2ـ در میان بیت هاى شعر، چه مفهوم ها و تعبیرهاى مشترکى با درس «همزیستى با مام 

میهن» مى توان یافت؟

1ـ برایم مایۀ افسوس و تأّسف بى اندازه است.
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مام (در ترکیب «مام میهن») کوتاه شدة «ماما» به معنِى مادر است. امروزه «ماما» را در 

معناى قابله (زنى که به مادر کمک مى کند تا نوزاد را به دنیا آورد) به کار مى برند. واژة 

«مامان» که چندى است در کنار «مادر» رواج دارد، از زبان فرانسوى به فارسى راه یافته 

است. البتّه باید دانست که زبان هاى فارسى، هندى و زبان هاى اروپایىـ  از جمله انگلیسى، 

فرانسوى، آلمانى ـ از یک ریشۀ مشترك پدید آمده اند و زبان شناسان مجموعۀ این  زبان ها 

را «خانوادة زبا ن هاى هندواروپایى» نامیده اند. زبان هاى هندواروپایى ـ چه آنها که از هم 

و  انگلیسى  [مانند  نزدیک ترند  به هم  که  آنها  انگلیسى] و چه  و  فارسى  [مانند  دورترند 

«مادر»،  «پدر»،  واژه هاى  نمونه،  براى  دارند.  اشتراك  پایه  واژه هاى  برخى  در  ـ  آلمانى] 

انگلیسِى  معادل  با  را  «گاو»  «نو»،  «تندر»،  «ستاره»،  «در»،  «ابرو»،  «نام»،  «دختر»،  «برادر»، 

هریک مقایسه کنید.1 

چنین نزدیکى اى را در میان دو زبان فارسى و فرانسوى نیز مى توان جست وجو کرد؛ 

تلّفط مى کنند.  فارسى زبانان  مانند  را کمابیش  «تو»  «دو» و ضمیر  فرانسه زبانان عدد  مثًال 

بنابراین اگرچه «مامان» لغتى فرانسوى است، اما هم ریشه با «مام» و «ماما»ى فارسى است و 

با آن نزدیکِى آوایى دارد. در برابر «مام»، در فارسى واژة «باب» داشته ایم که کوتاه شدة بابا 

ـَک» (به نشانۀ دوستدارى و تحبیب،  بوده است. در فارسِى کهن به هردو واژة مام و باب، «

نه نشانۀ کوچکى و تصغیر) افزوده و واژه هاى «ماَمک» (=مادر عزیر، مادرجان) و «بابک» 

(=پدرجان) ساخته شده و واژة اخیر به صورت اسم خاّص پسرانه رواج یافته است.

البته به ِصرف نزدیکِى آوایى نمى توان دو واژه را هم ریشه قلمداد کرد؛ چنان که «بد» در فارسى و انگلیسى،  1ـ 
تلفظ و معناى یکسان دارند، اما از دو ریشۀ متفاوت اند! همچنین حساب واژه هاى هم ریشه را باید از وام ْواژه ها 
جدا کرد. واژه هاى هم ریشه در زبان مادرِ دو زباِن هم خانواده وجود داشته اند، اما وام واژه را یک زبان از زبان دیگر 
به وام گرفته است؛ خواه با آن از یک خانواده باشد، خواه از خانوادة زبانِى دیگرى به شمار آید. bazar (بازار)، 
pistachio (پسته)، paradise (پردیس)، khaki (خاکى، به رنگ خاك)، caravan (کاروان؛ که «َون» ـ نام نوعى 
خودروى سوارى بزرگ ـ برگرفته از آن است)، magic (=جادویى، ازریشۀ  «ُمغ»)، pajamas (=پیژامه، از واژه 
فارسى «پاى جامه») برخى از وام واژه هاى فارسى در زبان انگلیسى هستند. بررسِى علمِى ریشۀ لغت  و دگرگونى هاى 

تاریخِى آن، موضوع دانش «ریشه شناسى» است.  
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دوراندیشى
   شعرخوانى

 

آنگاه  «جناس»؛  آرایۀ  داراى  هم  و  باشد  «تشبیه»  دربردارندة  هم  که  بیابید  بیتى  1ـ 

پایه هاى (ارکان) تشبیه را نشان دهید.

تلّفِظ  نُهفت»،  بباید  بُِن چاهیش  در  گفت:/  بود  دوست ترین  ِورا  «آن که  بیت  در  2ـ 

حرف آغازیِن فعل «نهفت» با هر سه حرکت (زیر، زِبَر، پیش) درست است؛ هرچند 

اکنون ازاین میان «نَهفت» پرکاربردتر است و «نُُهفت» کم کاربردتر. واژة «نمایش» نیز 

وامْ واژه هاى  برخى  زبَر) است. در  یا  زیر  (با  اما «رسیدن» دوگونه آغاز  سه گونه آغاز، 

عربى هم با این ویژگى روبه روییم: خبره و فتوا (دوگونه آغاز؛ به ترتیب: زیر یا پیش، 

زیر یا زبر). 

چهار واژه (دو واژه از متن شعر و دو واژه بیرون از آن) نمونه بیاورید که دوگونه یا 

سه گونه آغاز باشند؛ سپس بگویید آیا امروزه بسامد تلفظشان کمابیش برابر است یا نه.  

• در مصراع نخسِت بیت «پایش از آن پویه درآمد ز دست/ مِهر دل و مهرة پشتش 
شکست1»، تعبیر «پایش درآمد ز دست» را امروزه چگونه به کار مى بریم؟ 

1ـ گویا مقصود از «شکستن مِهر دل» آن باشد که آسیب دیدگى سبب شد دل از زندگى ببُرد. 
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این  پایانِى  بیت  نظامى،  مخزن االسرار  خّطِى)  (نسخه هاى  دست نویس هاى  برخى  در   •
حکایت چنین ضبط شده است:

نــا کــه پــِى جــان بـُـَود  بهتــر از آن دوســت که نادان بَُود  دشــمن دا

یا  به نظر شما کدام یک رساتر  بیفزایید که  این ضبط بررسى کنید و  با  معناى بیت را 

زیباتر است. چرا؟

    آشنایى با فرهنگستان (6)

درخشان،  استعدادهاى  هشتم  و  هفتم  فارسى  کتاب هاى  از  «دانستنى»  بخِش   پنج  در 

از گروه هاى گوناگون و 70 کارگروه  تاریخچۀ فرهنگستان آشنا شدید و  با  اندازه اى  تا 

بایستگِى  یافتید.  آگاهى  واژه گزینى  زمان بَِر  و  پیچیده  سازوکارِ  و  واژه گزینى  تخّصصِى 

دانستید  و  دریافتید  نیز  را  ـ  علم  قلمرو  در  به ویژه  ـ  امروز  فارسِى  زبان  در  واژه سازى 

در  روزآمد  و  فراگیر  علمى،  واژه سازِى  گرِو  در  فارسى،  زبان  ورزیدگِى  و  پویایى  که 

فرهنگستان است. همچنین نمونه هایى از واژه هاى مصّوب فرهنگستان راـ  که از مرز پنجاه 

هزار فراتر رفته است ـ جست وجو و بررسى کردید.
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در آشنایى با فرهنگستان (5) دربارة فرآینِد فارسى شدگِى بسیارى از وام واژه هاى عربى 

و چرایِى اهّمیت معادل سازى براى واژه هاى بیگانۀ انگلیسى خواندید. بیایید سخن را از 

همین جا با یادکردِ وام واژه اى دیگر از عربى پى بگیریم: خبر. این واژه که در زبان فارسى 

فارسى  بُن هاى  و  پسوند،  و  پیشوند  صفت،  اسم،  با  دارد،  هزارساله  دیرینگِى  دست کم 

ترکیب شده است:

خبر

خبرنامه
بى خبر ← بى خبرى

باخبر
خوش خبر

خبردار
خبرچین ← خبرچینى
خبرساز ← خبرسازى

خبرگزارى
خبرپَراَکنى

واژه اى  دیگر  که  است  یافته  گوارش  فارسى  زبان  پیکرة  در  چنان  «خبر»  بدین سان 

فارسى شده به شمار مى آید؛ زیرا به مانند یک واژة فارسى در گسترش واژگان و پرمایگِى 

این  ما  آورد.  نمونه  را  «طلب»  وام واژة  مى توان  همچنین  است.  بوده  تأثیرگذار  ما  زبان 

بر  و  آورده ایم  پدید  را  «طلبیدن»  مصدرِ  آن،  از  اما  گرفته ایم؛  وام  به  عربى  از  را  واژه 

مى طلبیدم،  طلبید،  ساخته ایم:  گوناگون  فعل هاى  زبانمان،  در  فعل   زمان هاى  الگوى  پایۀ 

طلبیده بودى، طلبیده اند، طلبیده باشد، مى طلبد، خواهد طلبید... چنین است که «طلبیدن» 

و  («طلب»  آن  ماضِى  بن  و  مضارع  بن  و  مى شود1  ظاهر  فارسى  مصدر  یک  قامِت  در 

«طلبید»)، افزون بر فعل ها، به ساخِت واژه هایى از قبیِل طلبکار، داوطلب2 (←داوطلبانه)، 

1ـ از وام واژة «بَلع» هم مصدر «بلعیدن» ساخته شده است. 
2ـ داو، واژة فارسى به معنِى «نوبِت بازى» بوده است و امروزه «داوطلب» به کسى مى گویند که به میل و ارادة خود، 

آمادة انجام کارى است.
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فرصت طلب (←فرصت طلبى، فرصت طلبانه)، راحت طلب (←راحت طلبى)، نطلبیده1 نیز 

یارى مى رساند.

از سال گذشته به یاد دارید که فرهنگستان در برابر واژة بیگانۀ «وب سایت»، «وبگاه» 

را برگزیده است. «وب» در ساختار این واژة مصّوب، بیگانه است. برخى خرده مى گیرند 

که چرا فرهنگستان واژه اى نیمه فارسى ساخته و معادلى مانند «تارنما» را نپذیرفته است. 

نخست باید دانست که هرچند «وب» به معنِى «تار» است، اما مقصود از آن، تارهایى است 

که مانند تار عنکبوت شبکه وار در هم تنیده شده است. باوجوداین، معنایى که از «تارنما» 

در زبان فارسى برمى آید، چنین است: آنچه تیره و تار به نظر مى رسد! ازاین رو «تارنما» 

نه تنها معنى رسان نیست، بلکه واژه اى غلط انداز به شمار مى آید. به همین دلیل فرهنگستان 

آگاهانه «وب» را به عنوان وام واژه در زبان فارسى به رسمیت مى شناسد، اما با به کارگیرِى 

عناصر فارسى، راه را بر همۀ واژه هاى برگرفته از آن مى بندد. 

website وبگاه    

weblog وب نوشت   

(weblogging) weblogger وب نویس (←وب نویسى) 

webcam وب بین2   

websurfing وب گردى   

web master وب دار   

مى بینید که با واژه گزینِى سنجیده و میانه روانه، «وب» کارکردى مانند «خبر» یافته و در 

خدمت واژه سازِى زبان فارسى درآمده است.

برایش  معادلى کوتاه و رسا  از یک سو  که  پذیرفتنى  است  زمانى  بیگانه  واژة  بنابراین 

1ـ «نطلبیده» در زبانزدِ «آِب نطلبیده مراد است» در پاسخ به کسى که آب خوردن مى آورد و تعارف مى کند، گفته 
مى شود.  

.web camera کوتاه شدة webcam 2ـ وب بین، کوتاه شدة «وب دوربین» است؛ همچنان که

وب
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نتوان یافت و از سوى دیگر، بتوان از راه یابِى خوشه واژة آن جلوگیرى کرد و براى هریک 

«تنیس»،  واژة  پذیرش  با وجودِ  فرهنگستان  که  دلیل است  به همین  برابرنهادى ساخت. 

«تنیسور» را ـ که مشتق از آن است ـ با «تنیس باز» جانشین مى کند. 
 تنیسور ← تنیس باز1

خطر ویرانگر واژه هاى بیگانه وقتى آشکار مى شود که با خوشه واژة خود به زبان فارسى 

رخنه مى کنند. براى نمونه، واژة بیگانۀ «تایم» را در نظر بگیرید. باآنکه واژة فارسِى «زمان»2 

ما را از کاربردِ «تایم» یکسره بى نیاز مى کند، اما عّده اى ـ شاید از روى ناآگاهى و شاید 

براى خودنمایى ـ بیهوده این واژه را بر زبان مى آورند؛ غافل از این که «تایم» راه را براى 

ورود هم خانواده هاى خود به زبان فارسى هموار مى کند:  

تایمر3         هاف تایم4          فول تایم5         پارت تایم6            آن تایم7         تایم اوت8

میدان  هم  فارسى،  زبان  قلمرو  در  بیگانه  خوشه واژه هاى  تاخت وتاز  که  است  چنین 

را براى جوالن واژه هاى فارسى تنگ مى کند و هم، فرایند واژه سازِى زبان ما را کند و 

ناکارآمد مى سازد.

1ـ به همین ترتیب، پیانیست را با «پیانونواز» جایگزین مى کنیم.
2ـ زمان ریشۀ فارسى دارد و «زمانه» (=روزگار) برگرفته از آن است. زبان عربى این لغت را از فارسى به وام گرفته 

و آن را به صورت  «اَزَمنه» (جمِع زمان) و «ُمزمِن» نیز درآورده است.
3ـ زمان پا (پا:  بن مضارع از مصدر پاییدن). زمان سنج معادل کرنومتر است.

4ـ نیمه
5ـ تمام وقت
6ـ نیمه وقت
7ـ سِر وقت

8ـ درنگ (=توقف بازى یا مسابقه براى مّدتى کوتاه با درخواست مربّى و اعالم داور براى یادآورى نکات فنّى به 
بازیکنان) 

تایم



8۷

• بر پایۀ آنچه دربارة وام واژة «طلب» گذشت، فراینِد فارسى شدگِى وام واژة «فهم» را با 
آوردن نمونه هایى از فعل و اسم و صفت، نشان دهید.

دورة پنج جلدى «فرهنگ ریشه شناختِى زبان فارسى» 
برندة سى وسومین جایزة کتاب سال جمهورى اسالمى ایران

دکتـر محمـد حسن دوسـت، عضـو هیئـت علمِى فرهنگسـتان، 
کتاب را در در پِى شـانزده سـال پژوهش پردامنـه فراهم آورده 
و فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـى به چاپ رسـانده اسـت. در 
ایـن فرهنـگ، پیشـینۀ هر لغـت فارسـى در زبان فارسـى میانه 
و صـورت کهن تـر آن، در ایرانـى باسـتان یـاد شـده و ریشـۀ 
هندواروپایـِى لغـت و مترادف هـاى آن در گویش هـاى ایرانـى 

نیز گـرد آمده اسـت.
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