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يكـي از رايـج تـرين       . كوتاه شدن كلمات در طول تاريخ بـه چنـد شـكل صـورت مـي گيـرد                 
 دو كلمـة شـنبذ   مـثالً .  يا واجهـايي از آخـر آنهاسـت   جصورتهاي كوتاه شدن كلمات افتادن وا    

ــنبد( ــرود )šambad (šambaδ) ش ــ  furōd و ف ــه صــورت ش ــرو  šambaبه نب   در  foruو ف
 بـه شـكل     » نيست  « و »هست« كنيم مي بينيم كه كلمات       د، يا اگر به فارسي امروز توجه      نمي آي 

 اين نوع تحول به علت آن است كـه نيـروي گفتـار           .تلفظ مي شوند   nis » نيس  « و has »هس«
  وقتي كه تلفظ كلمـه بـه پايـان آن نزديـك            . در پايان كلمات ضعيف تر از آغاز و ميان آنهاست         

 در جاي مناسب خود     اي پاياني كلمه كامالً   مي شود، گوينده اندامهاي گفتار را براي تلفظ واجه        
 در ايـن كلمـات، نـوك        t در مورد واج انسدادي      مثالً. براي تلفظ واج مورد نظر قرار نمي دهد       

 در جايگاه پاياني ضعيف تـر تلفـظ         t ، پشت دندانها قرار نمي دهد و بدين ترتيب        زبان را كامالً  
   اين ضـعف تلفـظ تـا آنجـا پـيش            .مي شود و در گوش شنونده نيز ضعيف تر ادراك مي شود           

  .دگرد حذف مي  پاياني كامالtًمي رود كه 
. حذف واج يا دو واج يا بيشتر يا يك هجا از ميان آنهاست ، كلمات ننوع ديگر كوتاه شد

 به miguyand مي گويندو  ، miyâdدر زبان گفتار به  miyâyad مي آيد كلمة مثالً
migan)  با حذفdاما نوع ديگري از تحول كه كمتر از دو نوع ديگر . بدل مي شود)  پاياني

 و ابي، ابر، ابا حروف اضافة مثالً. اتفاق مي افتد حذف واج يا هجايي از آغاز كلمات است
 مي و در به همي و اندر يا كلمات .ند تبديل شده ا باز وبي، بر، با در زبان فارسي به اباز

مات فوق دو هجايي هستند و تكية آنها روي كه ديده مي شود همة كل  چنان.ندتغيير يافته ا
همين امر سبب شده است كه هجاي اول آنها ضعيف تر از هجاي دوم . هجاي دوم آنهاست

كلمات فوق همه از مقولة حرف . آنها باشد و در نتيجه هجاي اول آنها به تدريج بيفتد
مي دهد، بلكه در ن اضافه و قيد هستند، اما اين نوع تحول هميشه در اين نوع كلمات روي

 ،امرداد، اناهيد، اباختر، ابيزار كلمات پهلوي مثالً. اسمها و صفتها و فعلها نيز پيش مي آيد
 و سپس به ارش به آرِش، و بخشاييدن، مرداد، ناهيد، باختر،  بيزار در فارسي بهاَبخشاييدن

 اول كلمه كه ديده مي شود، يك مصوت كوتاه از در اين كلمات چنان. ند تبديل شده ارش
. تر از مصوتهاي بلند هستند  كوتاه فارسي ضعيفيمصوتها دانيم كه مي حذف شده است و
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گاهي نيز يك . اما چنين نيست كه هميشه يك مصوت كوتاه از آغاز كلمه حذف شود
 فعل مثالً. مصوت بلند يا يك هجا يا دو سه واج از آغاز يك كلمه حذف مي شود

abespârdan  ياabespurdanبدل شده استسپردن يا سپاردن در فارسي به لوي په  .
اما كلمات بيگانه نيز وقتي وارد . مثالهايي كه تا اينجا ذكر كرديم از كلمات فارسي االصل بود

 كلمة عربي مثالً. زبان شدند و شناسنامة آن زبان را گرفتند مشمول همين تحوالت مي شوند
 و ابر ، و ابا همانند كلمات  ، تلفظ مي شودآن در فارسي به صورت همزه» ع« كه -  عيالمند

  : در آمده و در شعر زير از سوزني هم به كار رفته استيالمند به صورت -اباز و ابي
  چه خوانم داستان رامي و ويس  ، تنگ دستم1ضعيفم، يالمندم

يوناني گرفته شده  asēmi بوده كه خود از كلمة asēm كلمة سيم به معني نقره در پهلوي يا
 گالكه از هندي گرفته شده، در فارسي به صورت ) شغال (شگالهمچنين كلمة . تاس

  .مخفف شده است
 اما ،ما در اين گفتار به يك رشته كلمات كه از اول متحول شده و در بعضي متون به كار رفته

  .مورد توجه محققان واقع نشده اند و بيشتر آنها را غلط پنداشته اند، اشاره مي كنيم
  :ه يك هجا از اول آنها حذف شده استكلماتي ك

  .)46، ص مهذب االسماء(شپش = پش 
  .)288، ص ترجمة مقامات حريري(آشاميدن = شاميدن 
  .)423ص . كر، در ترجمة سكْي، در نسخة ل، 166، ص مهذب االسماء(درودگر = رودگر
  ).1226، مربوط به ص 3548، ص 5، ج تفسير سور آبادي(درخت = رخت 

لف آن قاضي خان بدر محمد دهاروال ؤ است كه مدستور االخوانر همه از مثالهاي زي
دهلوي است و كتاب خود را در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري در هند نوشته 
است، اما از ويژگيهاي رسم الخط دو نسخة موجود اين كتاب، كه در مقدمة متن چاپي، ص 

 يا الاقل كاتب نسخة ، شود كه كاتبان اين دو نسخهآن معلوم مي» د«به ويژه نسخة  12 تا 10
به عالوه، .  ايراني بوده اندكه موسي بن نصيرالدين بن شمس الدين نام داشته احتماالً» د«

بنابراين ضبطهايي از كلمات كه . منابع اين كتاب همه منابعي بوده اند كه ايرانيان نوشته اند
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 ي از گويشها يا گونه هاي فارسي بوده كه فعالً تلفظي مربوط به يكدر زير مي آيد ظاهراً
 .محل رواج آن را نمي دانيم

 ص ؛، در ترجمة اختالس)متعلق به موزة بريتانيا(، از نسخة ب، 18ص (ربودن = بودن 
  .)، از نسخة ب، در ترجمة سلب343

  .)در باد دبور شدن: ، از نسخة ب، در ترجمة ادبار21ص (دبور = بور 
  .)لبيشه نهادن بر لب ستور: اكنحت، از نسخة ب، در ترجمة ا15ص (لبيشه = بيشه 
  .)فرود آمدن شير گوسپند پيش از نتاج: ، از نسخة ب، در ترجمة اضراع 48ص (نتاج = تاج 
: ، در ترجمة جِلباب)متعلق به موسسة لغت نامة دهخدا(، از نسخة د، 198ص (ردا = دا 

  .)چادر زنان و ردا
  چنانكه ديده . ردة اشتر و ده اشتر: خة ب، در ترجمة قِطار، از نس500ص (رده = ده 

آمده و يك بار هم در هر دو نسخه به » ده« در نسخة ب به صورت »رده«مي شود در اينجا 
  .)آمده است» ده«شكل 

  .)به درازا بريدن:  ، از نسخة ب، در ترجمة قد491ص (درازا = رازا 
، در ترجمة a در هجاي دوم به âيف ، از نسخة ب، با تخف186ص (آراسته = رسته 

  .)زني كه آراسته پيش مردمان آيد: جالع
اين قسمت . زني بزرگوار: ، در نسخة ب، در ترجمة شريفه365ص (زرگوار = بزرگوار 
  .)افتاده است از نسخة د

  .)مل كردنأدر نشان كسي ت: ، از نسخة د، در ترجمة تحليه133ص (نشان = شان 
  .)نگاه بان نشاندن به راه: ،  از نسخة ب، در ترجمة ارصاد26ص (نشاندن = شاندن 

اب اين كلمه از ت همين ك82 در ص .) از هر دو نسخهظاهراً( ، 487ص (شمشير = شير 
  .) باشد شير نقل شده كه ممكن است تصحيف» شمر«نسخة ب به شكل 

  .)انكار كردن: ، از نسخة ب، در ترجمة اِزمان28ص (انكار = كار 
  .)زنا كردن: ، از نسخة ب، در ترجمة بغاء110ص (زنا = نا 

  .)گلة ملخ گرد كردن از بهر بريان كردن: ، از نسخة ب، در ترجمة ارتجال24ص (بريان = يان 
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چنانكه ديده مي شود كلية اين مثالها، به استثناي دو مورد، از نسخة ب كه متأسفانه به 
  .ت كاتب آن معلوم نيست نقل شده است نام و مشخصا،علت افتادگي اوراق آخر آن

در بعضي موارد مصوت يا هجاي اول كلمه افتاده و در نتيجه كلمه با دو صامت آغاز 
 به علت دشواري تلفظ آن براي فارسي زبانان، مصوتي ميان اين دو صامت شده كه متعاقباً

  :افزوده شده است، مانند
، مقايسه شود با عرابي به جاي  ب، از نسخة 87، ص دستور االخوان (عراب اَ= عراب

  .)عرابي در بعضي متون ديگراَ
  .)اقرار كردن:  ، از نسخة د، در ترجمة اقرار61همان، ص ( اقرار = قرار 

 و يك بار از نسخة د، در ، دوبار، يك بار از نسخة ب،230همان، ص (احرام = حرام 
  .)از عده و از احرام بيرون آمدهزن : از احرام بيرون آمده، و در ترجمة حالل: لّترجمة حِ
  .)مقايسه شود با شتر به جاي اشتر. 8، سورة نحل، آية 253، ص قرآن ري(استر = ستر 

گفت ايمان آوردم به آنچه بني اسرائيل : 188، ص 12، ج ر ابوالفتوحيسفت (ايمان = يمان 
را پس از حذف  در اينجا غلط چاپي باشد، زييمانبه نظر مي رسد كه . يمان داشتند به آن

  .) آغاز مي شودy كه با نيم مصوت يمان باقي مي ماند نه مان، ايماناز اول كلمة  īمصوت 
در اينجا پس از حذف هجاي اول، كلمه با دو . 394، ص دستور االخوان (نيشتر = شتر 

  .)افزوده شده باشد» ت«و » ش«صامت آغاز شده كه در نتيجه بايد مصوتي ميان دو صامت 
 حذف شده و در نتيجه باز كلمه با ، پس از آنaو مصوت » ر«ورد زير صامت در دو م

  :دو صامت آغاز شده است
] ر[ما را از آن : 38سورة ق، آية  = 270، ص 2 ، ج تفسير كيمبريج (رنجك : نجك

  .)نجكي رسيد
 نسخه 424ص . ، به نقل از نسخة ل، رك174، ص مهذب االسماء (رشكن = شكن 

.  ، باز نقل از نسخة ل، رك228 نيز در ص ؛مرد دلير و رشگن:  شحشحبدلها، در ترجمة
  .)نكو رش... شير و مرد دلير :  نسخه بدلها، در ترجمة عيار432ص 
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 در اينجا به علت ضعيف بودن تلفظ آن صورت گرفته است            rبه نظر مي رسد كه حذف       
 در آغـاز    ə خنثـاي  يك مصوت     غير قابل تلفظ اند، احتماالً      شكن  و نجكو چون صورتهاي    

نوشته » ا«  بود بايد به صورت    aچه اگر مصوت آغازي اين كلمات       . آنها تلفظ مي شده است    
 حذف شده، اما به نظـر نگارنـده معلـوم نيـست تلفـظ آن دقيقـاً                 rدر مورد زير نيز     . مي شد 

  .چگونه بوده است
: ، نقل از نسخة د، در ترجمة شقيقه371، ص دستور االخوان (دوريگ = دويك 

  .بوده باشد )gēيا  (īgقاعدتاً بايد تلفظ آن ) گشادگي ميان دوريگ
 كلمه در سه مورد زير نيز صامت اول و مصوت بعد از آن، از اول كلمه حذف شده و احتماالً

  .شروع مي شده است و اين البته در صورتي است كه اين صورتها تصحيف كاتبان نباشند əبا 
چهار : ، به نقل از نسخة ب، در ترجمة رباعي293 ص ،دستور االخوان (دندان = ندان 

البته ممكن است در اينجا اين كلمه با كلمة قبل از خود در تلفظ كاتب به . دندان پيشين
  .) تلفظ مي شده استچهارندانشكل 

اين » س«و » ما«در دو نسخة . 151، ص 1، ج تاج المصادر بيهقي (نشخور = شخور 
  .)كتاب نشخور آمده است

در همين . 69، به نقل از قرآن 1065، ص 3، ج فرهنگنامة قرآني (ورواره = اره رو
   به صورت روادها نقل شده كه ظاهراً بايد تصحيف روارها 64صفحه اين كلمه از قرآن 

  .باشد) رواره ها (= 
  ).100، صترجمة قرآن موزة پارس (نازندگان = زندگان

  ).380، ص2، جمة قرآنيفرهنگنا(  بغاالنند): آغالندن(= غاالندن 
 در اصطالح مثالً. مي خوريم در فارسي امروز نيز گاهي به مثالهايي از اين قبيل بر

، زت )نوكرتيم(= كرتيم :  به جاي نوكر و عزت به كار مي رود»زت« و»كَر«جاهلهاي تهران 
  ). عزت زياد(= زياد 

با جستجـوي دقيق در سـاير . اينجا تنها به نقل مثالهايي از چند كتاب بسنده كرديم ما در
  .سهـاي آنهـا مي توان به مثالهاي بيشتري دست يافتيمتون و پـانو
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