
 
 

 

 
 
 
 

 

 های فارسیو فرهنگ شکستههای صورت

 
  1زاده گشتیدکتر یوسف بخشی

 2زادهد طبیبامیدکتر 
 

 
 42/8/7331تاریخ پذیرش:     42/3/7331تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
ن تلفظ سبک گفتاری فارسیی  مبیّ ،بستی است که اوالًوند یا پی ،صورت شکسته، شکلِ نوشتاری کلمه

« تیون  میی »و « اگیه »مثالً  ،باشد شتهمعادل آواییِ سالمی در زبان رسمی معیار فارسی دا ،باشد، و ثانیاً
صورت شکستۀ کلمۀ دسیتوری  « رو-»هستند؛ یا « توان می»و « اگر»های شکستۀ کلمات سال ِ صورت
هیای فارسیی و   به اختصار دربارۀ علل درج کلمات شکسته در فرهنی   ،است. در این مقاله« را»و سال  

)نیک.  اثیر نمایییی و داسیتانی فارسیی      111از  را گویی . پیکیر  ها سخن مییز شیوۀ درج این صورتن

بیه صیورت تصیادفی     ،، به زبیان فارسیی  ۀ اخیرصد سال ۀشدمنتیری گوهاوصد کلمه از گفتو ، (پیوست
معاصیر  در ادبییات   کاررفتیه بیه ۀ های شکستک  صورتدست ،الزم است ،به باور نگارندگان. ای برگزید 

هیای شکسیته بسییار    د. تعداد این صیورت ی فارسی مدخل شوهای عمومفارسی استخراج و در فرهن 
   ما نباشد.پیکرۀ محدود  بییتر از مواردو شاید  اندک است

 
 های شکسته، دستورنویسی فارسی، صورتفرهن  واژگان کلیدی:

 
 

 yousefbakhshi@gmail.com استادیار زبان انگلیسی دانیگا  دریانوردی چابهار .1
 

 

 پژوهیگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهمگانی شناسی استاد زبان .1

 

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
 

 6، شماره ایپپی    9317تان پاییز و زمس  ،دوم  ، دورهسومسال 
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 مقدمه -1

ه، ن، خیل ی ه، پییرَ روا، پَاَ»در آثار معاصر فارسی به کلماتی چون  ،آموزی خارجیفرض کنید زبان

 ای زیر برخورد کند:ه، در جمله«ختخ/ وَث، وَه، دوس، کا، صاب، صَب، صُب، م ق ه، دَف س، دَدَ

 (1: 1731 ،)نجدی .دون ی آقام نمیاروا. 1

 (3: 1731 ،)محمود .چرا هیچکه هیچی نمیگه پهاگه  ئی راست باشه . 1

 (11: 1711 ،)یزدانی خرم .... من مث  دکترم، محرم نامحرم نداری پیرنتوبکن . 7

 (1: 1711 ،)موسوی .713، اتاقِ خبخیله . 1

 (73: 1733 ،پور)روانی .زنش دسادشو بدم بگو، بگو تا جدوآب. 5

 (11: 1785 ،)رادی .دسبیاومدم؛ اون  بکوب می. 3

 (11: 1785 ،)رادی .سوار چرخ بودم« الکان»تو جادۀ  دفهیه . 3

 (15: 1718 ،)گلستان .گ وایسا ببین چه می دقهیه . 3

 (1: 1758 ،نژاد)هاشمی .دخترش  با خودش میار  دوسالبد . 8

 (15: 1713 ،آبادی)دولت کو؟ اکاه. 1

 (13: 1733 ،)محمودچی یادتون میدن؟  مرد صاحابتو ئی مَرد سۀ . 13

 (11: 1785 ،)رادی .کن صبزن ؛ همین حاال صداش می. 11

   (171: 1711)شاملو،  .کردن پریاابرای باهار گریه می مث. 11

 (13: 1711رسی، )فُ ن.چیزی به آدم نمید وخهیچمردم . 17

، دسیت خیالی بیاز    را ببینید های عمیومی فارسیی   فرهن  ،اگر برای یافتن معانی لغاتی و

ارواح، پی،، پییراهن/   »؛ انید ین کلمات را صرفاً سال  ضبط کیرد  ها افرهن خواهد گیت، زیرا 

 «.پیرهن، خیلی، دست، دفعه، دقیقه، دوست، کا ، صاحب، صَبر، صُبح، مثل، وقت

مخالفیت شیدید برخیی    و  های فارسیشکسته در فرهن  هایبه رغ  نادید  گرفتن صورت

 ماننید خیانلری  -فارسی آثار داستانی و نماییی  نویسی درادبا و دستورنویسان سنتی با شکسته

ری بییه اسییتفاد  از نویسییندگان گییرایش بییییت -(35: 1713) نجفییی و( 1751) ، مینییوی(1751)

در . انید هیای خیود پییدا کیرد     هنامی هیا و نمیایش  گوهای داستانوهای شکسته در گفتصورت

منید و  هیای شکسیته را نمیام   ای در فارسیی صیورت  هیچ فرهنی  عمیومی   امانویسی، فرهن 

، کیه منطقیاً   (71: 1713)وبینچییک  حتی ییوری آرونیوویچ ر  است، کرد نشد  مدخل ریزیبرنامه
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ا میدخل  ، بیه صیراحت بی   مواجه بود  هازبانان با میکل کلمات شکسته در رمانبیش از فارسی

 :استکرد های فارسی مخالفت های شکسته در فرهن کردنِ صورت
هیای گونیاگون فییرد  و    در سطح آوایی، زبان گفتاری روزمر  بیا زبیان ادبیی بسییار متفیاوت اسیت: صیورت       

های خاص آواییی،  های دیگر در موقعیتها به واکهها، دگرگونی برخی واکهها و همخوانشد ، تبدیل واکهکوتا 

ها نباید در فرهن  نیان داد  شوند، بازتابِ نوشیتاریِ  های این زبان است. اما این ویژگیمانند اینها از ویژگیو 

 های گفتاریِ روزمر  و آوانویسیِ آنها باید مطابق با صورت ملفوظ آنها در زبان ادبی باشد.واژ 

در ادبییات معاصیر    به کیار رفتیه  ۀ های شکستک  صورتزم است دست، البه باور نگارندگان

تعیداد ایین    .(1783 ،ک. لییان نی  نییز ) هیای عمیومی میدخل شیوند    فارسی استخراج و در فرهن 

، اکثیر  حیال  هرۀ ما بییتر نباشد. به پیکرۀ مقالو شاید از های شکسته بسیار اندک است صورت

هیای  انید و جیز برخیی صیورت    نویسان توجهی به ضبط همین مقدار کی  نییز نداشیته   فرهن 

)هر دو بیدل  « مَیدی»یا « مَیتی»، یا «(آقا»)هر دو بدل از « آق»یا « آ»ۀ میهور، مثالً شکست

نیک.  )میثالً   اندای را مدخل نکرد هیچ صورت شکسته«( چهل»)بدل از « چل»یا «( مَیهدی»از 

 (. 1781انوری، 

هیای  پیردازی  کیه اصیوالً چیه نیوت صیورت      در مقاله ابتدا و به اختصار بیه ایین سی ال میی    

هیای  فرهنی   برخیی های عمیومی فارسیی میدخل شیوند، سی ،      ای باید در فرهن شکسته

کنیی ، و در پاییان   های شکسته بررسی میی اصطالحات گفتاری فارسی را از حیث ضبط صورت

 داری .بیان می هاهای شکسته در فرهن ضبط صورت دیدگا  خود را دربارۀ شیوۀ

تنها تفاوت روش ما ایین   .ای ( استفاد  کرد IPAلی )برای آوانگاری از الفبای آوایی بین المل

 ای ./ استفاد  کرد æاز نماد / «اَ»/ و برای مصوت aاز نماد /« آ»است که برای مصوت 
 

 ؟های عمومی مدخل شوندای باید در فرهنگهای شکستهچه صورت -2

تخراج و در در ادبییات معاصیر فارسیی اسی    ه به کار رفتی  ۀهای شکستۀ صورتهمک  باید دست

د. تنهیا کیافی اسیت گفتیاری بیودن آن تصیریح شیود، و بقییۀ         مدخل شوهای عمومی فرهن 

تیوان بیه چهیار    های شکسته را میصورت   شود.توضیحات و شواهد، به صورت سال  ارجات داد

شیدۀ  هیای کوتیا   صیورت  ؛هیای شکسیتۀ فعلیی   صیغه؛ های آزاد سبکیگونه: تقسی  کرد هدست

 های گوییی.گونه؛ و بستیپی

 دسته حاک  است: مدخل کردن هر ایاصول و ضوابط خاصی بر
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 های آزاد سبکیگونه -2-1
اند. بیه امکیان جانییینی دو آوا در ییک بافیت      های آزاد سبکیهای شکسته گونهبییترین صورت

ی که جانیینی منجر به تمایز سبکی بیود اما تمایز معنایی پدید نییاورد، گونیاگون  طوریآوایی، به
ها حاصل اعمیال  برخی از این گونه(. 118: 1711)مدرسی قوامی، شود ( گفته میfree variationآزاد )

)نیک.  کننید  قواعد سبکی خاصی هستند، و برخی نیز تقریبیاً از هییچ قاعیدۀ عیامی پییروی نمیی      

تیر  عمی هیا پُیرت  . به اختصار، هرچه قاعدۀ حاک  بر تولید این صیورت (17-15: 1717وحیدیان کامیار، 
/ anشود. میثالً قاعیدۀ تبیدیل /   ها کمتر میداد آن قاعد  در فرهن باشد، لزوم مدخل کردن برون

/ بسیار زایا و پُرتعمی  است، پ، دیگر لزومی ندارد که تمام کلمیاتی را کیه حاصیل اعمیال     unبه /
نکتیه در مقدمیۀ   ها مدخل کنی . شاید تنها تذکر دو اند، در فرهن های سال این فرایند بر صورت

ترینید  / مخصوصیاً در پاییان واژ ، از رایی    un/ بیه / anها کافی باشد: اوالً تبیدیل زنجییرۀ /  فرهن 
/ تحیت تییثیر   anفرایندهای واجی سبکی در فارسی است؛ ثانیاً برخی از کلمات جدید مختوم بیه / 

پاکسیتون، پیمیون،   »مبیدل بیه   « پاکستان، پیمان، جهیان، روان »گیرند، مثالً این قاعد  قرار نمی
هیای شکسیتۀ   بنابراین الزم نیسیت صیورت   (.131-13: 1783)نک. صادقی، شوند نمی« جهون، روون

 ها مدخل شود.  نیز در فرهن « پهلوان، تهران، جَوان، جان، خانه، داغان، همان، میان...»
آزاد سیبکی  هیای  رتعمی  گونهرکاربرد و پُنیز از قواعد پُ« ا-»ی جمع به «ها-»قاعدۀ تبدیل 

های شکسیتۀ  کنند، صورتفرهن  مدخل نمیدر های سال  جمع را طور که صورتمان. هاست
)مردهیا(، میدادا )میدادها(،    « میردا »ها(، دفترا )دفترهیا(،  آدما )آدم»؛ دشونمینیز مدخل جمع 

و «( ا-)»اما الزم است در مقدمۀ فرهنی  دربیارۀ پسیوند شکسیتۀ جمیع       ....« نامردا )نامردها(
بیه اختصیار   این نکتیه را  های گوناگون توضیح داد  شود. جدول زیر چگونگی الحاق آن به پایه

 دهد:نمایش می
 صورت شکسته )ـا( صورت سالم )ها( 

 کتابا هاکتاب پ، از صامت

 یایاغ هایاغی /iپ، از مصوت /

 - هابرّ  /eپ، از مصوت /

 - - /æپ، از مصوت /

 - کوکوها /uپ، از مصوت /

 - پادوها /oپ، از مصوت /

 - باباها /aپ، از مصوت /

 «یا»ی جمع به «ها-»جدول تبدیل پسوند  
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داد آن قاعید  بیییتر   ای کمتر باشد، لیزوم میدخل کیردن بیرون    هرچه قدرت تعمی  قاعد 
را مبیدل بیه   « اگر، مگر، دیگر، و آخیر »کلمات / پایانی که rشود. مثالً فرایند حذف صامت /می
ایین  الزم اسیت   ،روایین کنید، تعمیی  بسییار انیدکی دارد، از    میی « ه، دیگیه، و آخیه  اگه، مگی »

دو قاعیدۀ بسییار زاییا و     جیز بیه   ،د. در واقیع ها مدخل شوه حتماً در فرهن های شکستصورت
داد بقییۀ قواعید و میوارد    ، بیرون «ا-»ی جمع بیه  «ها-»/، و تبدیل un/ به /anرتعمی ِ تبدیل /پُ

، بیه  شود. این موارد براساس پیکرۀ میا ها مدخل زاد سبکی باید در فرهن های آمربوط به گونه
 شرح ذیل است:

 

 آ: آقا        

 آتیش: آتش
 ماآر: ومآر

 آق: آقا

 ابرام: ابراهی 

 اروا: ارواح
 اَمبُر: اَنبُر
 االن: اآلن

 اوس: استاد
 اوسا: استاد
 اوسّا: استاد

 مام: بادوباد
 مابم: وب

 باهار: بهار
 تهالبت: الب
 برا: برای

 پمبه: پنبه
 پوس: پوست

 په: پ،
 پیرن: پیراهن 

 ماتمتموم: 
 تو: توی

 تومن: تومان

 تیکه: تکه
 جاهاد: جهاد
 جَمبه: جنبه

 جیگر: جگر
 چاهار: چهار
 چل: چهل
 چن: چند
 چی: چه

 چیکار: چیکار
 چیه: چیست
 حروم: حرام
 خانوم: خان 

 وبخخب: 

 خون: خفقان خفه
 خُورد: خرد

 تدس: دس
 ه: دفعهدف

 دقه: دقیقه

 دُمبه: دنبه
 دورود: دُرود
 تدوس: دوس

 : دقیقهدیقه
 را: را 

 رو: روی

 زیگیل: زگیل
 سورود: سرود

 سیا: سیا 
 سیبیل: سبیل

 سیریش: سریش

 شمبه: شنبه
 شیش: شش

 صاحاب: صاحب
 صَب: صبر
 فک: فکر

 کا: کا 
 ماکددوم: وک

 کال: کال 
 کوجا: کجا

 کوچیک: کوچک
 کی: که

 یدکیلید: کل
 مث: مثل

 مرتیکه: مردکه

 مَش: میهدی
 مَیت: میهدی

 مَیتی: میهدی 

 مَید: میهدی
 مَیدی: میهدی 

 ناخون: ناخن
 ناهار: نهار
 نگا: نگا 
 نیگا: نگا 
 وخ: وقت

 وخت: وقت
 یه: یک
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 های شکستۀ فعلیصیغه -2-2
 هیای سیبکی بینِ   تنیاوب »و « هیای سیبکی  شناسه»فعلی را ذیل دو مبحث  ۀهای شکستصیغه

 کنی .  بررسی می« مضارت فعل
 
 های سبکیشناسه -2-2-1

های سبکی آنها در بن مضارت و تا حدی بین  های فعلی، به شناسهبییترین شکستگی در صیغه

هیا میدخل   هیای سیال  افعیال را در فرهنی     طور که صییغه شود. همانماضی افعال مربوط می
، «تیونی میی »، «تیون  میی »نی ، مانند ه را نیز الزم نیست مدخل کهای شکستکنی ، صیغهنمی

هیای شکسیته   دربارۀ تفاوت شناسه ،اما الزم است در مقدمۀ فرهن  به اختصار.  ...و « تونهمی»
 یر:ز توضیح، مانند شودداد  و سال  توضیح 

های سبکی متفاوت در بن مضیارت  های فعلی، به وجود شناسهبییترین شکستگی در صیغه

شیود. افعیال نوشیتاری و گفتیاری در بین مضیارت       ی افعال مربوط میو تا حدی نیز در بن ماض
 :دارندهای متفاوتی در سوم شخص مفرد و دوم شخص و سوم شخص جمع شناسه
 «بخواب »)نوشتاری و گفتاری(:                    مد: یَ اول شخص مفر.    1

 «بخوابی»)نوشتاری و گفتاری(:  ی  یدوم شخص مفرد: 

 «بخوابه»  )گفتاری(:  ، یِ«بخوابد»)نوشتاری(:                 د  د یَ سوم شخص مفر
 «  بخوابی »)نوشتاری و گفتاری(:     ی یاول شخص جمع: 
 «بخوابین»ین )گفتاری(: ی  ،«بخوابید»)نوشتاری(:  یدی دوم شخص جمع: 

 «بخوابَن»)گفتاری(:  ن یَ« بخوابند»)نوشتاری(:  ند ع: یَ سوم شخص جم

های افعال نوشتاری و گفتاری در بن ماضی، تنهیا در دوم شیخص   ی شناسهاین تفاوت سبک

 شود:و سوم شخص جمع میاهد  می
 «خوابیدم»نوشتاری و گفتاری(: )               مد: یَ مفراول شخص .     1

 «خوابیدی»)نوشتاری و گفتاری(:   یی دوم شخص مفرد: 
 «خوابید»)نوشتاری و گفتاری(:    یسوم شخص مفرد: 
 «  خوابیدی »)نوشتاری و گفتاری(:  ی   ی اول شخص جمع: 
 «خوابیدین»ین )گفتاری(: ی ، «خوابیدید»)نوشتاری(:  ید  ی دوم شخص جمع: 

 «  خوابیدن»)گفتاری(:  ن یَ«خوابیدند»)نوشتاری(:  ندع: یَ جمسوم شخص 

اسیۀ  / از شنdکه در سوم شخص مفرد بن مضارت افعیال، پی، از حیذف /   داشت توجه باید 

ای در فارسیی بیه   هییچ کلمیه   ،آنجا که تقریباًرسی ، اما از/ میæ-/(، به صورت /æd-نوشتاری )/

/æشود، این مصوت در پایان سوم شخص مضارت مبدل به // خت  نمیeشود:  / می 
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 /bezæneبزنه / </ bezænædبزند /   /  baʃeباشه / </ baʃædباشد /.     7

 /bekoneبکنه / </ bekonædبکند /  /bekoʃæd/ بکیه /bekoʃædبکُیَد /

های سبکی مبدل به صورت گفتیاری کیرد، امیا    توان با شناسهتمام افعال فارسی را می نیز،

روند که خاص گفتار باشند یا در گفتار هی  کیاربرد   کار میه ها بعمالً فقط افعالی با این شناسه

کیار  ه هیا بی  معمیوالً بیا ایین شناسیه     ،داشته باشند. افعال خاص نوشتار یا افعیال ادبیی و کهین   

 «.ستوهیدن، شکفتن، گردیدن، نگاشتن»، مانند روندنمی
 

 های سبکی بنِ مضارع فعلتناوب -2-2-2

 نیز صرفاً باید به توضیحاتی در مقدمه اکتفا کرد:« های سبکی بنِ مضارت فعلتناوب»بارۀ در

هیای سیبکی، در   ربوط به شناسههای مبر تناوبی نوشتاری و گفتاری افعال، عالو هاصورت

هیای سیبکی   آن را تنیاوب  وسبکی با ه  دارنید   یهایهای گوناگون بُنِ مضارت نیز تفاوتصیغه

ادغیام   ؛حذف بخیی از یک یا دو هجا؛ حذف کامل یک هجا :ند ازاعمدتاً عبارتها نامی . اینمی

تیوان بیه انیواعی     ، میی شدحذفی (1)این موارد را براساس هجا دو هجای متفاوت در یک هجا.

( حیذف  1پاییانی؛  ( حذف بخیی از هجای پاییانی و ادغیام آن بیا هجیای پییش     1تقسی  کرد: 

پاییانی؛  ( حذف کامل هجای پییش 7با ه ؛  هاپایانی و ادغام آنبخیی از دو هجای پایانی و پیش

ش از ( حذف آغیاز  و قلیه از هجیای پیی    5پایانی؛ ( حذف بخش پایانه از هجای پیش از پیش1

( تغییر مصوت بن مضارت در گونۀ نوشتاری، به مصیوت  3پایانی و ادغام آن با هجای قبل؛ پیش

/o تبدیل صامت /3/ در گونۀ گفتاری؛ )j/ در هجای پایانی به /r./ 

براین، در مواردی نیز به علت تغییرات فوق، صیغۀ امر افعال دارای دو گونیۀ نوشیتاری   عالو 

 است.شد تصریح  نیزها ین تفاوتابر شود که و گفتاری می

شیاید بیا   ماست، اساس افعال پیکرۀ بربندی طبقهاین : داشتبه دو نکته توجه باید در اینجا 

آمیدن، آوردن،  »انید از:  ما عبیارت پیکر ، طبقات دیگری نیز افزود  شود. افعال پیکرۀ گسترش 

سیاییدن، سی اردن، شیدن،    انداختن، جُستن، جویدن، خواستن، دادن، دویدن، رفتن، زایییدن،  

؛ در این بخش تنهیا بیه بررسیی    «ایستادنن، شنیدن، گذاشتن، گفتن، نیستن، شستن، شمارد

به همین دلیل بیه میواردی چیون    . دانای  که خاص افعالهای واجی پرداختهآن دسته از تناوب

« بِیدُزمم »، «(ربگی»)بدل از « بیگیر» ،«(آمدم»)بدل از « اومدم»، «(دان می»)بدل از « دون می»

ن رداختی ، زیرا این موارد در کلماتی با مقیوالت دیگیر نییز بیه فراوانیی       ...و «( بدزدم»)بدل از 

)بیدل از  « پیرییز »، «(بیام »)بدل از « بوم» ،«(تهران»)بدل از « تهرون»، مانند شودمیاهد  می
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بررسیی  « آزاد سیبکی  هایگونه»را در بخش ها این«(. دزدکآب»)بدل از « دُزمکآب»، «(پریز»

 ای .کرد 

 

 پایانیحذف بخشی از هجای پایانی و ادغام آن با هجای پیش -2-2-2-1
هیای آن حیذف، و دو   شناسیه  جزه از افعال، کلِّ هجای پایانی، بههای مضارت این دستدر صیغه

نیی  آورنید. یع شوند و صورت گفتاری پدید میادغام می پایانی در یک هجای پایانی و پیشهجا

آمیدن،  »شیود.  از هجاهای هر صیغه در گونۀ نوشتاری، ییک هجیا در گونیۀ گفتیاری کی  میی      

زییر   آیید، یی که میهامثالهمۀ د. در انترین افعال این طبقهاز رای « خواستن، زاییدن، ساییدن

 ای :خط کیید یا تغییریافته  شد حذفعناصر 

 .    آمدن1
   صورت گفتاری  صورت نوشتاری

 /(bi.jamبیام )/  <   /(mjæi.ja.bبیای  )/
 (1)/(bi.jajبیای )/  < /(  .i?bi.jaبیایی )/
 /(bi.jadبیاد )/  < /( .djæbi.jaبیاید )/

 (7)(/bi.jajmبیای  )/  < /(  .im?bi.jaبیایی  )/
 /(bi.jajnبیایین )/  < /(  .id?bi.jaبیایید )/
 /(bi.janبیان )/  < /(.ndjæbi.jaبیایند )/

 .    خواستن2
 صورت گفتاری    صورت نوشتاری

 /(.amxbeبخوام )/ < /(.mhæa.xbeبخواه  )/
 /(.ajxbeبخوای )/  < /(.iha.xbeبخواهی )/
 /(.adxbeبخواد )/ < /(.dhæa.xbeبخواهد )/

 /(  .ajmxbeبخوای  )/ < /(.imha.xbeبخواهی  )/
 /(.ajnxbeبخواین )/ < /(.idha.xbeبخواهید )/
 /(.anxbeبخوان )/ < (/.ændha.xbeبخواهند )/

 
 هایی جزئی دارد:صیغۀ امر در سبک نوشتاری و گفتاری برخی از افعال این مجموعه تفاوت

 نوشتاری و گفتاری: بیا   .     آمدن: 3

 (1)گفتاری: بخوا  نوشتاری: بخوا   خواستن:

 نوشتاری و گفتاری: بزا  زاییدن:

 نوشتاری و گفتاری: بزا  ساییدن:
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 پایانی و ادغام آنها با همبخشی از دو هجای پایانی  و پیشحذف  -2-2-2-2
های فعل، و نییز بخیش   شناسهجز های مضارت این دسته از افعال، کلِّ هجای پایانی بهدر صیغه

د. گونیۀ نوشیتاری، ییک    شوادغام می پایانی حذف، و آن دو هجا در یک هجاقافیۀ هجای پیش

 اند:ترین افعال این طبقهاز رای « دادن، رفتن، گفتنشدن، »هجا بیش از گونۀ گفتاری دارد. 
 شدن  .   1

   صورت گفتاری  صورت نوشتاری

 /(.æmʃbeبی  )/  <   /(.æmæ.vʃbeبیوم )/

 /(.iʃbeبیی )/  <   /(.iæ.vʃbeبیوی )/

 /(.eʃbeبیه )/  <   /(.ædæ.vʃbeبیود )/

 /(  .imʃbeبیی  )/  <   /(.imæ.vʃbeبیوی  )/

 /(.idʃbeبیید )/  <   /(.idæ.vʃbeبیوید )/

 /(.ænʃbeبین )/  < /(.ændæ.vʃbeبیوند )/

 .   دادن2

   صورت گفتاری  صورت نوشتاری

 /(be.dæmبدم )/  <   /(æmæ.hbe.dبده  )/

 /(be.diبدی )/  <   /(iæ.hbe.dبدهی )/

 /(be.deبد  )/  <   /(ædæ.hbe.dبدهد )/

 /(   bed.imبدی  )/  <   /(imæ.hbe.dبدهی  )/

 /(be.dinبدین )/  <   /(idæ.hbe.dهید )/بد

 /(be.dænبدن )/  </(ændæ.hbe.dبدهند )/

 صیغۀ امر در سبک نوشتاری و گفتاری تمام افعال این مجموعه یکسان است.

 

 پایانیحذف کامل هجای پیش -2-2-2-3
می شود و هییچ ادغیا  پایانی حذف میهای مضارت این دسته از افعال، کلِّ هجای پیشدر صیغه

 ترین فعل این طبقه است:رای « دنآور»گیرد. نیز صورت نمی
 آوردن  .  1

   صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 /(bi.ja.ræmبیارم )/  <   /(.ræmvæbi.ja.بیاورم )/

 /(bi.ja.riبیاری )/  <  /(.rivæbi.ja.بیاوری )/

 /(bi.ja.reبیار  )/  <   /(.rædvæbi.ja.بیاورد )/
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 /(  bi.ja.rimبیاری  )/  <   /(.rimævbi.ja.بیاوری  )/

 /(bi.ja.rinبیارین )/  <   /(.ridvæbi.ja.بیاورید )/

 /(bi.ja.rænبیارن )/  <   /(.rændvæbi.ja.بیاورند )/

 است.« بیار»، و در گونۀ گفتاری «بیاور»در گونۀ نوشتاری « آوردن»صیغۀ امر فعل 

 

 یانیپاحذف بخش پایانه از هجای پیش از پیش -2-2-2-4
های مضارت این دسته از افعال، بی آنکه ادغامی بیین هجاهیا صیورت بگییرد، صیامت      در صیغه

 های نوشیتاری شود. در اینجا تعداد هجاهای صیغهپایانی حذف میپایانه از هجای پیش از پیش

 :اندترین افعال این طبقهاز رای « گذاشتن و نیستن»هر فعل، مساوی است.  و گفتاری
 تن.    گذاش1

   صورت گفتاری  صورت نوشتاری

 /(be.za.ræmبذارم )/  </( za.ræmgbe.بگذارم )/

 /(be.za.riبذاری )/  < /(za.rigbe.بگذاری )/

 /(be.za.rædبذارد )/  < /(za.rædgbe.بگذارد )/

 /(   be.za.rimبذاری  )/  </( za.rimgbe.بگذاری  )/

 /(nbe.za.riبذارین )/  <   /(za.ridgbe.بگذارید )/

 /(be.za.rænبذارن )/  </( za.rændgbe.بگذارند )/

 نشستن    . 2
   صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 /(.i.næmʃbeبیین  )/  < /(i.næmʃ.nbeبنیین  )/

 /(.i.niʃbeبیینی )/  <  /(i.niʃ.nbeبنیینی )/

 /(.i.neʃbeبیینه )/  < /(i.nædʃ.nbeبنییند )/

 /(.i.nimʃbe  )/بیینی  < /(i.nimʃ.nbeبنیینی  )/

 /(.i.ninʃbeبیینین )/  < /(i.nidʃ.nbeبنیینید )/

 (5)/(.i.nænʃbeبیینن )/  < /(i.nændʃ.nbeبنیینند )/

 های متفاوتی دارد:صیغۀ امر در سبک نوشتاری و گفتاری افعال این مجموعه شکل
 گفتاری: بذار / بذا     نوشتاری: بگذار  گذاشتن: 

 گفتاری: بیین/ بییین    نوشتاری: بنیین  نیستن:
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 پایانی و ادغام آن با هجای قبلحذف آغازه و قله از هجای پیش از پیش -2-2-2-5
پاییانی حیذف ، و   های مضارت این دسته از افعال، آغاز  و قلیۀ هجیای پییش از پییش    در صیغه

 :است ترین فعل این طبقهرای « انداختن»شود. ماند  با هجای قبل ادغام میصامت پایانۀ باقی
 انداختن    . 1

   صورت گفتاری    صورت نوشتاری

 /(min.da.zæmمیندازم )/  <  /(.n.da.zæmjæmiاندازم )/می

 /(min.da.ziمیندازی )/  <  /(.n.da.zijæbiاندازی )/می

 /(min.da.zeمینداز  )/  <  /(.n.da.zædjæmiاندازد )/می

 /(min.da.zimمیندازی  )/  <  /(.n.da.zimjæmiاندازی  )/می

 /(min.da.zinمیندازین )/  <  /(.n.da.zidjæmiاندازید )/می

 /(min.da.zænمیندازن )/  <  /(.n.da.zændjæmiاندازند )/می

 است.« بنداز»، و در گونۀ گفتاری «بیانداز»در گونۀ نوشتاری « انداختن»صیغۀ امر فعل 
 
 /oتغییر مصوت بن مضارع به / -2-2-2-6

/ تبیدیل  o، در صیورت گفتیاری بیه /   مصوت بین مضیارت   ،مضارت این دسته افعالهای در صیغه

 :نداههای این طبقترین فعلرای « ردنجویدن، دویدن، شماردن، شنیدن و س ا»شود. می
 دویدن    . 1

   صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 (3)/(mi.do.wæmدووَم )/می  <   /(væmæmi.d.دَوَم )/می

 /(mi.do.wiدووی )/می  <    (/viæmi.d.دوی )/می

 /(mi.do.wædدووَد )/می  <   /(vædæmi.d.دود )/می

 /(   mi.do.wimدووَم )/می  < /(  vimæmi.d.دوی  )/می

 /(be.do.winدووین )/می  <   /(vidæmi.d.دوید )/می

 /(be.do.wænدووَن )/می  < /(vændæmi.d.دوند )/می

 شماردن  .   2
   رت گفتاریصو   صورت نوشتاری

 /(mo.ræmʃbe.بیمرم )/  < /(ræma.mʃbe.بیمارم )/

 /(mo.riʃbe.بیمری )/  <  /(ria.mʃbe.بیماری )/

 /(mo.reʃbe.بیمر  )/  < /(ræda.mʃbe.بیمارد )/

 /(mo.rimʃbe.بیمری  )/  < /(rima.mʃbe.بیماری  )/
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 /(mo.rinʃbe.بیمرین )/  < /(rida.mʃbe.بیمارید )/

 /(mo.rænʃbe.بیمرن )/  < /(rænda.mʃbe.بیمارند )/

 سپاردن    . 3
 صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 /(bes.po.ræmبس رم )/  < /(bes.pa.ræmبِس  ارم )/
 /(bes.po.riبس ری )/  <  /(bes.pa.riبس اری )/
 /(bes.po.reبس ر  )/  <  /(bes.pa.rædبس ارد )/

 /(bes.po.rimبس ری  )/  < /(bes.pa.rimبس اری  )/
 /(bes.po.rinبس رین )/  <  /(bes.pa.ridبس ارید )/
 /(bes.po.rænبس رن )/  < /(bes.pa.rændبس ارند )/

 هایی جزئی دارد:صیغۀ امر در سبک نوشتاری و گفتاری برخی از افعال این مجموعه تفاوت
 /(bedʒowگفتاری: بِجو )/ /(bedʒævنوشتاری: بِجَو )/ جَویدن:
 /(bodoگفتاری: بُدو )/  /(bedoی بِدو )/نوشتار دویدن:  
 /(besporگفتاری: بِس ُر )/ /(besparنوشتاری: بس ار )/ س اردن:
 /(beʃmorگفتاری: بِیمُر )/ /(beʃmarنوشتاری: بیمار )/ شماردن:
 /(  beʃnowگفتاری: بینو )/ /(beʃnovنوشتاری: بینو )/ شنیدن:

 

 /rبه // در هجای پایانی jتبدیل صامت / -2-2-2-7
ای کیه از بین مضیارت    یغه/ در هجیای آخیر صی   jهای مضارت این دسته افعال صیامت / در صیغه

تیرین  رایی  « جُستن و شُستن»شود. / در گونۀ گفتاری میrاست، مبدل به صامت /ساخته شد 

 :اندهای این طبقهفعل
 شُستن     . 1

 صورت گفتاری   صورت نوشتاری
 /(mi. ʃu.ræmشورم )/می  < /(mi. ʃu.jæmشوی  )/می
 /(mi. ʃu.riشوری )/می  <  /(mi. ʃu.jiشویی )/می
 /(mi. ʃu.rædشورد )/می  < /(mi. ʃu.jædشوید )/می
 /(mi. ʃu.ridشورید )/می  < /(mi. ʃu.jimشویی  )/می
 /(mi. ʃu.ridشورید )/می  < /(mi. ʃu.jimشویید )/می
 /(mi. ʃu.rænd)/ شورندمی  < /(mi. ʃu.jændشویند )/می

 جُستن  .   2

 صورت گفتاری   صورت نوشتاری

 /(mi. dʒu.ræmجورم )/می  < /(mi. dʒu.jæmجوی  )/می
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 /(mi. dʒu.riجوری )/می  < /(mi. dʒu.jiجویی )/می

 /(mi. dʒu.reجور  )/می  < /(mi. dʒu.jiجوید )/می

 /(mi. dʒu.rimجوری  )/می  < /(mi. dʒu.jimجویی  )/می

 /(mi. dʒu.ridجورید )/می  < /(mi. dʒu.jimجویید )/می

 /(mi. dʒu.rændجورند )/می  < /(mi. dʒu.jændجویند )/می

 هایی جزئی دارند:های امر سبک نوشتاری و گفتاری افعال این مجموعه تفاوتصیغه
 /(beʃurگفتاری: بِیور )/  /(beʃu(j)نوشتاری: بِیو)ی( )/ شُستن:

 /(bedʒurگفتاری: بِجور )/  /(bedʒu(j)تاری: بِجو)ی( )/نوش جُستن:

های شکسیتۀ مصیدر را بایید در    ، صورتهای عمومیمه  است که در فرهن این نکته نیز 

مصدر سیال ِ تمیام افعیالی کیه     آید، در فهرستی که میمدخل کرد و به مصدر سال  ارجات داد. 

 بیه مصیدر  مصدر شکستۀ موجود را ، نیز  ایآورد ند های سبکی خاصی در بن مضارت دارتناوب

 ای :   دادسال  ارجات 
 انداختن.    1

 آوُردن <اُوُردن 

 آمدن <اومدن 

 آمدن

 آوردن

 آوَردن <آوُردن 

 بایستن <باس 

 بایستن <باهاس 

 بایستن

 جُستن <جوریدن 

   /dƷowidænجُوییدن /

 جَویدن < 

 خواستن

 دادن

 دویدن

 </ dowidænدُوییدن /

 دویدن  

 تنرف

 زاییدن

 ساییدن

 س اردن

 س اردن <س ردن 

 شدن

 شستن

 شماردن

 شماردن <شمردن 

 شنیدن <شنفتن 

 شنیدن

 گذاشتن

 گفتن

 نیستن

 نیستن <نییستن 

 وایستادن <واسّادن 

 وایستادن <واستادن 

 وایستادن

 

 بستیشدۀ پیهای کوتاهصورت -2-3

 :داردبسیار زیادی کاربرد اما  بستی در فارسی بسیار اندک است،شدۀ پیهایِ کوتا صورت

 ،  «استن»بستی فعل ربطیِ های پی( صیغه1

 ،  «(را»)بدل از  /o-/ یا /ro-نمای /بست  نقش( پی1
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های ضمیری )ضمیرهای متصل ملکی، مفعولی و فیاعلی و ضیمیرهای متصیل    بست( انوات پی7

 پ، از برخی حروف اضافه(،  

 «(.ه »/ )بدل am-بست  قید /( پی1

هیا میدخل   بسیت میدخل کیرد، زییرا پیی     هیا در فرهن  توان مستقالًرا نمیها کدام اینهیچ

هیای فارسیی شکسیته و    به اختصار دربیارۀ تفیاوت   ،الزم است در مقدمۀ فرهن ، اما شوندنمی

تیوان بیه   را میی هیا  مثالً این، بستی آنها توضیح داد  شودشدۀ پیهای کوتا سال  از حیث صورت

   آورد:در مقدمۀ فرهن   (3)ییهاشکل جدول
 

 « استن»بستی فعل ربطی های پیجدول صیغه                       

 «:کارگر»پ، از کلمات مختوم به صامت؛ مثالً             
 آنها شما ما او تو من 

 کارگرند کارگرید کارگری  گارگر است کارگری کارگرم سال 

 کارگرن کارگرین - کارگر  - - شکسته

 «مخفی»/؛ مثالً iپ، از کلمات مختوم به مصوت /        
 آنها شما ما او تو من 

 اندمخفی ایدمخفی ای مخفی مخفی است ایمخفی اممخفی سال 

 ینمخفی یینمخفی یی مخفی یهمخفی یی!مخفی ی مخفی شکسته

 «مُهرِ »/؛ مثالً eپ، از کلمات مختوم به مصوت /         
 آنها شما ما او تو من 

 اندمهر  ایدمهر  ای مهر  مهر  است ایمهر  اممهر  سال 

 نمهرَ  یینمهرِ  یی مهرِ  سمهرَ  ییمهرِ  ممهرَ  شکسته

 «دانیجو»/؛ مثالً uپ، از کلمات مختوم به مصوت /       
 آنها شما ما او تو من 

 دانیجویند جوییددانی دانیجویی  دانیجو است/دانیجوست دانیجویی دانیجوی  سال 

شکسییی

 ته

 دانیجوئن دانیجوئین دانیجوئی ! دانیجوئه دانیجوئی! دانیجوئ !

 «پادو»/؛ مثالً oپ، از کلمات مختوم به مصوت /         
 آنها شما ما او تو من 

 پادواند پادواید پادوای  پادو است / پادوست پادوای/پادویی امپادو سال 

 پادوئن پادوئین پادوئی ! پادوئه پادوئی! پادوئ ! شکسته
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 «تنها»/؛ مثالً aپ، از کلمات مختوم به مصوت /               
 آنها شما ما او تو من 

 تنهایند تنهایید تنهایی  تنها است/ تنهاست تنهایی تنهای  سال 

 تنهائن/ تنهان تنهائین - تنهائه/ تنهاس - تنهام شکسته

 

 «(را»/  )بدل از o-/ یا /ro-نمای /بستِ نقشجدول پی

 پ، از کلمات مختوم به صامت
 کتاب/ چراغ سال 

 رورو/ چراغکتاب شکسته 

 کتابو/ چراغو ترشکسته

 /iپ، از کلمات مختوم به /
 کفی را/ خطی را سال 

 رورو/ خطیکفی شکسته

 یویو/ خطیکفی ترشکسته

 /eپ، از کلمات مختوم به /
 تران ه را/ شیرِ  را سال 

 رورو/ شیرَ ترانَه هشکست

 - ترشکسته

 /æپ، از کلمات مختوم به /
 نَه را/ تَه را سال 

 رورو/ تَهنَه شکسته

 - ترشکسته

 /uپ، از کلمات مختوم به /
 کوکو را/ بو را سال 

 رورو/ بوکوکو شکسته

 - ترشکسته

 /aپ، از کلمات مختوم به /
 کاکا را/ ما را سال 

 رومارو/ کاکا شکسته

 - ترشکسته
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 های ضمیری )ضمایر ملکی متصل( بستجدول پی

 «کتاب»پ، از کلمات مختوم به صامت متصل؛ مثالً 
 بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل   

 - کتاب  کتاب من من

 کتابِت کتابَت کتاب تو تو

 کتابِش کتابَش کتاب او او

 کتابِمون کتابِمان کتاب ما ما

 کتابِیون کتابِیان شما کتاب شما

 کتابِتون کتابِتان کتاب آنها آنها

 «برادر»پ، از کلمات مختوم به صامت منفصل؛ مثالً 
 بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل   

 - برادرَم برادر من من

 برادرِت برادرَت برادر تو تو

 برادرِش برادرَش برادر او او

 برادرِمون برادرِمان برادر ما ما

 برادرِشون برادرِشان برادر شما شما

 برادرِتون برادرِتان برادر آنها آنها

 «بستنی»/؛ مثالً iپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل 

 بستنی  یَ بستنی امبستنی بستنی من من

 تنیتبس یتبستنی اتبستنی بستنی تو تو

 بستنیش یشبستنی اشبستنی بستنی او او

 بستنیمون یِمانبستنی مانبستنی بستنی ما ما

 بستنیتون یِتانبستنی تانبستنی بستنی شما شما

 بستنییون یِیانبستنی شانبستنی بستنی آنها آنها

 «کر »/؛ مثالً eپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیپیشکستۀ  بستیسال  پی سال  منفصل 

 - مکرَ  اَمکرِ  کَرۀ من من

 - تکرَ  اَتکرِ  کَرۀ تو تو
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 - شکرَ  اَشکرِ  کَرۀ او او

 - مونکرَ  مانکرِ  کَرۀ ما ما

 - تونکرَ  تانکرِ  کَرۀ شما شما

 - شونکرَ  شانکرِ  کَرۀ آنها آنها

 «پارو»/؛ مثالً uپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل 

 - مپارو پاروی  پاروی من من

 - تپارو پارویت پاروی تو تو

 - پاروش پارویش پاروی او او

 پارومون مانپارو یمانپارو پاروی ما ما

 پاروتون تانپارو پارویتان پاروی شما شما

 پاروشون شاناروپ پاروییان پاروی آنها آنها

 «رادیو»/؛ مثالً oپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل 

 - مرادیو رادیوام رادیوی من من

 - رادیوت رادیوات رادیوی تو تو

 - رادیوش رادیواش رادیوی او او

 رادیومون رادیومان رادیویمان رادیوی ما ما

 رادیوتون رادیوتان رادیویتان رادیوی شما ماش

 رادیوشون رادیوشان رادیوییان رادیوی آنها آنها

 «بابا»/؛ مثالً aپ، از کلمات مختوم به مصوت /
 بستیتر پیشکسته بستیشکستۀ پی بستیسال  پی سال  منفصل 

 - مبابا بابای  بابای من من

 - بابات بابایت بابای تو تو

 - باباش بابایش اوبابای  او

 بابامون بابامان بابایمان بابای ما ما

 باباتون باباتان بابایتان بابای شما شما

 باباشون باباشان باباییان بابای آنها آنها
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 های ضمیری پس از برخی از حروف اضافهبستجدول پی
 از: 

   /  æzæm?ازَم )سال  و شکسته( /

  /  tæ?æzازَت )سال  و شکسته( /

 /  ʃæ?æz)سال  و شکسته( / ازَش

  /munæ?æz/ ازَمون )شکسته( /æzæman?ازَمان )سال ( /

 /tunæ?æz/ ازَمون )شکسته( /æzætan?ازَتان )سال ( /

 /  unʃæ?æz/ ازَمون )شکسته( /anʃ?æzæازَشان )سال ( /

 به:
 تر([ )شکستهbemم ]به  < [ )شکسته( behemبه  ]

 تر([ )شکستهbetت ]به  < [ )شکسته( behetبهت ]

 تر([ )شکستهbeʃش ]به  < [ )شکسته( beheʃبهش ]

 تر([ )شکستهbemunمون ]به  < [ )شکسته( behemunبهمون ]

 تر([ )شکستهbetunتون ]به  < [ )شکسته(behetunبهتون ]

 تر([ )شکستهbeʃunشون ]به  < [ )شکسته(beheʃunبهیون ]

 با:
 تر([ )شکستهbahamبام ]  < [ )شکسته(bahamباهام ]

  تر([ )شکستهbatبات ]  < [ )شکسته(bahatباهات ]

 تر([ )شکستهbaʃباش ]  < [ )شکسته(bahaʃباهاش ]

 تر([ )شکستهbamunبامون ]  < [ )شکسته(bahamunباهامون ]

 تر([ )شکستهbatunباتون ]  < [ )شکسته(bahatunباهاتون ]

 تر([ )شکستهbaʃunباشون ]  < [ )شکسته(bahaʃunباهاشون ]

 

 «(هم»/ )بدل از قید  æm-بستِ قیدی /جدول پی
 م(-تر )صورت شکسته َم(-صورت شکسته ) صورت سال  )ه ( 

 - کتابَ  کتاب ه  پ، از صامت

 باقی  ی باقی باقی ه  /iپ، از مصوت /

 - مبرَّ  برِّ  ه  /eپ، از مصوت /

 - - - /æپ، از مصوت /

 کوکوم! کوکوئ  ه کوکو  /uپ، از مصوت /

 پادوم! پادوئ  پادو ه  /oپ، از مصوت /

 بابام! بابائ  بابا ه  /aپ، از مصوت /
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 های فارسیهای شکسته در برخی از فرهنگصورت -4-2
های عمومی حیداقل هفیت   هر مدخل در فرهن نوشته که ( 113- 133: 1788)ابوالحسن نجفی 

 ،تعریی   ،بنیدی تفکیک معنایی و رد  ،و رییه اصل ،هویت دستوری ،تلفظ دارد: مدخل،بخش 

های شکسیته  توان از صورتتلفظ و شاهد و مثال می مدخل،شاهد و مثال. منطقاً در سه بخشِ 

هیای  نیز صورت ههای لغات و ترکیبات عامیانفرهن  وهای عمومی استفاد  کرد، اما در فرهن 

 نییز در ابوالحسن نجفیی   (.83-53: 1788اری ؛ ذوالفقی 1113-181: 1783)نک. لیان اند نیامد شکسته 

شییوۀ کیار   را نیاورد  و دربارۀ های شکسته صورتیادشد  در سه بخش  فرهن  فارسی عامیانه

 :  (113- 133: 1788) استیش گفتهخو
ام و کنند و را  حلی برای آن پییدا کیرد   نویسان با آن برخورد مییکی دیگر از میکالتی که فرهن 

یعنیی وقتیی    ،ایانتقاد ه  قرار گرفت، فارسی شکسته است، یعنیی فارسیی محیاور     مورد اعتراض و

این را باید چیه کیارش کنیی ؟ آییا بایید      «. ر می»نویسند را می« رودمی»نویسند امالی شکسته می

ای است. مسئله بسیار پیچید  اسیت.  ؟ فکر نکنید که این مسئلۀ ساد «ر می»بنویسی  یا « رودمی»

دان  واقعاً در این مورد جیواب بدهید و در   ام که خودم ه  راضی نیست  و نمیلی پیدا کرد من را  ح

 توان  صددرصد به آن معتقد باش .یرعایتش نم

است! مثالً، جملۀ زیر د را ه  مبدل به شواهد سال  کرد اما نجفی حتی شواهد شکستۀ خو

 را: (11: ص 1573)هدایت  داستان علویه خان از صادق هدایت در 
خیالی مییید    مون، با ه  گریه میکردی ، بعد که دق دلی میگرف گری دل  میسوخت،  گایی من .  1

 مرتبه با ه  میخندیدی . یه

 است:شاهد آورد  رایبه شکل زیر ب

کردی . بعد کیه دقّ دلیمیان خیالی    گرفت، با ه  گریه میام میسوخت، گریهگاهی دل  برایش می. 1

 .(331: 1788 ،خندیدی  )نجفی  میشد یکمرتبه با همی

نوی، مطلقاً مجاز بیه تغیییر   فرهن  پاک کردن صورت مسیله است.درواقع  ،را  حل نجفی

هیای  جیای شیاهد، از مثیال، یعنیی جملیه     ه نوی، بی جز این بهتر است فرهن . شواهد نیست

 برساختۀ خود استفاد  کند.  

هیای شکسیته   ، از صیورت (1715 ،رزاد ؛ صیف 1731 ،؛ شاملو1733 ،)شهری نویسانبرخی فرهن 

 ،، امیا پییش از آن  پیردازی  میی آثیار   اینر این قسمت به بررسی برخی از که د انداستفاد  کرد 

 های امثال و حک  فارسی:رسی فرهن در بر( 83-53؛ 1788)حسن ذوالفقاری ای از هنکت
 133مییان   اسیت. از  امثیال  شکستگیِ پایین بسیار درصد امثال، واژگان بررسی در توجه جالب نکته

 هیا المثیل ضیرب  چیون  که درحالی ،%1/3کمتر از  است؛ یعنی شکسته آیه(یک کلمه )می واژ  تنها
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 مردم البته، این باشد. از بیش شکستگی میزان رودمی تصور عامه است، و شفاهی فرهن  به مربوط

 میدوّن  و مضبوط هایمثل امّا د،افزاینمی آن میزان شکستگی بر خود، گفتار در مثلها کاربرد هنگام

 شیکل  ضیبط  از هیا، مثیل  هنگام ضیبط  نیز نگارانمثل هستند. اجمات بسیار شکستگی فاقد فارسی

 ( )کیه 733)شیهری،  نمیک  و قنید  کتاب در اند. تنهاکرد  خودداری مثل واژگان شکستۀ و گفتاری

 همیان  بیه  اغلیب  و شید   شکسته مثلها) 1783 کوچه )شاملو، کتاب و است( تهرانی لهجه به مثلها

 کیامالً  مَثَیل،  شیکل  دهخیدا،  حک  و امثال چون کتابها برخی در حتیاند. شد  ضبط شکل گفتاری

سیجع،   رعایت دلیل به و افعال در بییتر یابی ، شکستگیدرمی مطالعۀ امثال ]...[ است. با شد  ادبی

 بکین  مبارکه، ب وش ب وش»، «پاالنه رزی تومان صد تاالنه، تاالن که حاال»میافتد:  اتفاق وزن یا قافیه

 .«کریمه خدا خمیر ، بچه»، «امانته بکن

اسیت  تهرانیی   ۀها و تعابیر عامیانالمثلجعفر شهری مجموعۀ با ارزشی از ضرب قند و نمک 

هیای علمیی   رفیت. امیا ایین فرهنی  از حییث روش     شد، از یادها میکه بسیاری اگر ثبت نمی

هیای  در میدخل صیورت  نیدارد و  بخش تلفظ و شاهد و مثیال   ،داردی نازلسطح نویسی فرهن 

 های این فرهن :است. چند مثال از نخستین مدخلآمد شکسته 
 .مییار آب آبادانی  . 1

 .میبر ، باد آوردَ  روآب .  1

 .آب از آسیاب افتادن.  7

 .افتاد  راآب از باال پایینش .  1

 گ ل هآب از سرچیمه .  5

هیای فارسیی( اثیر شیاملو را     المثیل ، اصطالحات، تعبیرات، ضیرب مع لغات)جا کتاب کوچه

توان اعالم موجودیت فارسی معیارِ گفتاری و خط  فارسی شکسته دانست در مقابیلِ فارسیی   می

شاملو فرصت نکرد تا کیار کتیاب    چونچون امثال و حک ِ دهخدا. اما ی معیارِ نوشتاری در آثار

از  میدخل و تلفیظ  در  ویهیای بسییار اسیت.    ضیع  و  نممیی کنید، کتیاب دارای بیی   را تمام 

ند. برخیی  دسیت و روشیمند نیسیت   ییک  هیا است، اما میدخل های شکسته استفاد  کرد صورت

در غالیب   ویهر مدخل حک  شاهد و مثال را هی  دارد.  اند و برخی نه. شد آوانگاری  هامدخل

 است:دارد شکسته ضبط کرد ن و قافیه در آنها اهمیت را که وز ایهای عامیانهمدخل ،موارد
خواد روون روون/ خوراک  او بی اُسُّیخون! ]بیا   اومد  از هَم دون/ نه تُرکی دون، نه فارسی دون/ تختی می. 1

 (  1315[ )ص ossoxun، و hamedun ،ravun-ravunهای آوانگاری

ته گیا  از صیورت شکسی    هایی که وزن و قافیه در آنها اهمیت چندانی ندارد،مورد مدخلدر

 است:  استفاد  کرد 
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اون چیه که توش کردن حاَلله، تکون دادنش مُستحَبّه، درآوردنیش معصییت؟ ]بیدون آوانگیاری[ )ص     . 1

1313) 

 :استهای سال  را آورد و گا  صورت
 ( 1113خاراند! ]بدون آوانگاری[ )ص رسد سر گربه را میموش که اجلش می. 7

هیای شکسیته ییا گفتیاری     از صیورت  هیا خیش در تمیام ب  صفرزاد  فرهن  فارسی گفتاری

از ایین  . اسیت آثار ادبی معاصر ه  به کار نرفتیه قبالً در ها مدخلاز بسیاری . است کرداستفاد  

اسیت.  نویسی اصطالحات گفتاری فارسی نقطۀ عطفی در تاریخ فرهن  صفرزاد فرهن   ،حیث

زرگیی بیه   لطمیۀ ب  ،تعریی  ، مخصوصاً در بخیش  های شکستهافراط م ل  در استفاد  از صورت

 :(8)استاعتبار آن زد 
 کنین.شه، ترک ش میتَرک ش شدن: وقتی عادتی ترک تون می. 1

حیی  شید   «: حیی  شید!  »گیین  ر ، برا اظهار تیسی  میی  حی  شدن: وقتی چیز باارزشی از دست می. 1

 یر باخبر شدی ؛ حی  شد!دباهامون نیومدی! خیلی خوش گذشت. 
 
 های عمومی فارسیای شکسته در فرهنگهشیوۀ ضبط صورت -3

ای که قبالً در ادبیات معاصیر،  های شکستهصورت همۀباید اقالً  ،های عمومی فارسیدر فرهن 

جیز  ه ای باید مستقالً میدخل شیود ولیی در مقابیل آن بی     مدخل شود. هر صورت شکسته آمد 

طالعیات دیگیری درج   ، ا...ییا  « عامیانیه »، «گوییوگفت»، «شکسته»تلفظ و برچسبی همچون 

میدخل   درمدخل سال  همان صورت ارجات دهند. به نیود، بلکه خوانند  را برای بقیۀ اطالعات 

. شود و س ، بقییۀ مطالیب  صورت سال  نیز صورت شکسته باید همرا  با تلفظ و برچسب ذکر 

 نویسی استفاد  شود.  تلفظ و نیز شواهد نباید از شکسته ،مدخل درجز 

هیای آزاد سیبکی تعلیق    بیش از همه بیه گونیه   ،شوندمیای که مدخل ههای شکستصورت

تیر باشید، لیزوم میدخل کیردن آن      رتعمی های سبکی پُدارند. هرچه قاعدۀ حاک  بر تولید گونه

پی،  رتعمی  اسیت،  / بسیار زاییا و پُی  un/ به /anشود. مثالً قاعدۀ تبدیل /گونۀ شکسته کمتر می

داد قواعیدی کیه تعمیی     . امیا بیرون  این فرایند مدخل شیود الزم نیست تمام کلمات حاصل از 

اگه، مگه، دیگه، »ۀ های شکستمثالً صورت ،ها مدخل شودچندانی ندارند باید حتماً در فرهن 

   هستند.« و آخراگر، مگر، دیگر، »/ پایانی از کلمات rداد  قاعدۀ حذف /که برون« و آخه
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ه م نیست مدخل کنی . اما الزم است در مقدمی را الز شدۀ شکستههای صرفصیغهدر افعال 
هیای سیبکی افعیال توضییحاتی ذکیر شیود.       های سبکی و انوات تناوببه اختصار دربارۀ شناسه

 به مصدرهای سال  ارجات داد.  را باید مدخل کرد ولی باید آنها  را های شکستۀ مصدرهاصورت
های سال  هی   بسترد، زیرا پیبستی را نیز نباید مستقل مدخل کشدۀ پیهایِ کوتا صورت

های فارسیی شکسیته و سیال  از حییث     دربارۀ تفاوته الزم است در مقدم اماشوند؛ مدخل نمی
 بستی توضیح داد  شود.شدۀ پیهای کوتا صورت

 

 نوشتپی

هیر هجیا مرکیب     :توان براساس این انگارۀ کلیی توضییح داد  ها می. ساختار کلی هجا را در تمام زبان1

هیای پییش از مصیوت هجیا     (. آغاز  به صامت یا صامتrhyme( و یک قافیه )onsetیک آغاز  ) است از

شیود. قلیه بیه مصیوت     ( تقسی  میcoda( و پایانه )peakشود، و قافیه خود به دو بخش قله )اطالق می

 شود:های پ، از آن اطالق میهجا، و پایانه به صامت یا صامت
 

 هجا

 

 قافیه

 

 آغاز   قله   پایانه
/، و قافیۀ آن نیز عبیارت اسیت   -b/(، آغازۀ هجا عبارت است از صامت /bord« )/بُرد»مثالً در هجای 

/ است. هر زبانی به شیوۀ خاص خیود جیای   rd-/، و پایانۀ آن خوشۀ /-o-/. قلۀ این قافیه مصوت /ord-از/
قط یک صیامت اجبیاری اسیت،    کند. مثالً آغاز  در فارسی هموار  مرکب از یک و فاین عناصر را پر می

 Cقله میتمل بر یک مصوت ساد ، و پایانه نیز مرکب از صیفر تیا دو صیامت اسیت. اگیر صیامت را بیا        
(consonant و مصوت را با )V (vowel  نمایش دهی ، ساخت هجایی زبان فارسی به شکل زیر خواهید )

 C V (C) (C) بود )پرانتزها مبین اختیاری بودن عناصر داخل آنها هستند(:

 بنابراین انوات هجاهای محتمل در زبان فارسی عبارت خواهند بود از:
 

CV تو»، «بِه»، «نَه»: مانند»، 
CVC تور»، «باد»، «ن »: مانند»، 

CVCC بیست»، «دوست»، «دست»: مانند» 

نویسییی کییرد زیییرا در فارسییی مصییوت مرکییب / واجbijaiتییوان بییه شییکل /اییین صییورت را نمییی. 1

(diphthongند )/ اری ؛ لذا آن را به شکلbijaj ای ./ آورد 
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/ bijain/ و /bijaimاین صورت و نیز صورت دوم شیخص جمیع را نبایید بیه ترتییب بیه صیورت /        .7

نویسی کرد، باز به این دلیل که در فارسی مصوت مرکب وجود ندارد؛ لذا آنهیا را نییز بیه شیکل     واج

/bijajm/ و /bijajn ای ./ ضبط کرد 

 .«خوای نخوامیخوای بخوا، نمی» مثالً. 1

/( be.ne.ʃi.næm« )/بِن ییینَ  »/( ییا  be.go.za.ræm« )/بِگُیذارم ». اگر این دو فعل را مثالً به شکل 5

 «.پایانیحذف کل هجای پیش از پیش»عنوان  باگیرند، اما قرار می هتلفظ کنی ، باز در یک طبق

/( قیرار  oیز که در مجاورت مصوت تغییر یافتیه )/ [ نv/، صامت میانجی ]o/ به /a. با تبدیل مصوت /3

و « جوییدن »شیود. همیین اتفیاق بیرای فعیل      [ مبدل میwدارد، تحت تیثیر آن به صامت میاجی ]

[ w، گا  صامت میانجی ]«شنیدن»دهد. در فعل نیز که به همین طبقه تعلق دارد رخ می« شنیدن»

 . ... [beʃnofi[، بینفی ]beʃnofæmشود: بینف  ][ میfمبدل به ]

های سال ، عیناً از شیوۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی منیدرج  ها برای نمایش صورت. در این جدول3

ت کیه  هیا بیه ایین معناسی    ( در این جدول-ای . خط )پیروی کرد  (1711)در کتاب دستور خط فارسی 

ییل بیه هنگیام    اسیت و بیه همیین دل   در پیکیرۀ میا مییاهد  نیید      بسیت صورت شکستۀ پسوند یا پی

بسیت نیداری ؛ عالمیت تعجیب )!(     ای جز استفاد  از صورت سال  آن پسوند یا پیی نویسی چار شکسته

 اما کاربرد آن بسیار اندک است و بهتر است استفاد  نیود. ،بدین معناست که صورت، میاهد  شد 

 .1715، زاد طبیبنک. . برای نقد مفصل این فرهن  8

 

 ره: فهرست منابع پیکپیوست

 های شکستۀ آن اثر است.این فهرست براساس تاریخ انتیار تنمی  شد  و اعداد داخل پرانتز تعداد صورت

 (13، تهران. )ماعیت، اجبی، ادیالقاخ شایمدوز: نهنیوروز پاد نتاوس، 1118، احمد کمال الوزار  محمودی

 (3کی بود یکی نبود، تهران. )در: ی« خرسهدوستی خاله»، 1733زاد ، محمدعلی جمال

 (13، تهران، مطبعه فاروس. )13، جعفرخان از فرن  آمد ؛ کمدی در یک پرد ، تهران: ایران جوان، نمرۀ 1731حسن مقدم، 

 (3در: سایه روشن، تهران. )« زنی که مردش را گ  کرد»، 1711صادق هدایت، 

 (11ان. )شب بازی، تهردر: خیمه« مردی در قف،»، 1711صادق چوبک، 

 (18، در: سه تار، تهران. )«بچۀ مردم»، 1713جالل آل احمد، 

 (77، در: آذر، ما  آخر پاییز. )«در خ  را »، 1718ابراهی  گلستان، 

 (18ها، تهران. )، در: نامه«مَردگیله»، 1773بزرگ علوی، 

 (3) 11-11، چیمهایش، تهران، امیرکبیر، ص1771بزرگ علوی، 

 (3) 1-7ختر همسایه ]سرگذشت رحی  نقاش[، تهران، کانون معرفت. ص ، د1771جواد فاضل، 

، در: سینگر و  «فیردا در را  اسیت  »، 1783]از: بهیرام صیادقی،    1775، سخن، دی «فردا در را  است»، 1775بهرام صادقی، 

 (11[ )11-1های خالی، تهران، کتاب زمان، ص قمقمه

 (1دار. )،  شلوارهای وصله1773رسول پرویزی، 
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 (3، ملکوت، کتاب هفته. )1713بهرام صادقی، 

 (73[   )17-11، تهران، قطر ، ص 1785، افول، طرفه ]1717اکبر رادی، 

 (75، در: عزاداران بَیَل. )«گاو»، 1717غالمحسین ساعدی، 

 (11میرد، تهران، تابش )، پهلوان اکبر می1711بهرام بیضائی، 

 (71های من، خسته، تهران. )در: چی « لعنتیاین برف، این برف »، 1715جمال میرصادقی، 

 (18روشنی، تهران، امیرکبیر. )، در: خانه«روشنیخانه»، 1713غالمحسین ساعدی )گوهر مراد(، 

 (1. )11-11های شب تیر ، تهران، امیرکبیر. ص ، در: ستار «های شب تیر ستار »، 1713فریدون تنکابنی، 

 (71: زائری زیر باران. )، در«زیر باران»، 1713احمد محمود، 

 (15های بیابانی، تهران. )، در: الیه«هجرت سلیمان»، 1713محمود دولت آبادی، 

 (3، سووشون، تهران، خوارزمی. )1718سیمین دانیور، 

 (11. )11-11های یک نردبان تهران، بیدگل، ص ، پله1715های یک نردبان، ]از: بهمن فُرسی، ، پله1718بهمن فُرسی، 

 (11، شازد  احتجاب، تهران، زمان. )1718گلییری،  هوشن 

، در: جُن  اصفهان، دفتر هیت  ]از: مکث  آخر )مجموعیۀ  «تمامی واقعیت در یک واحد کوچک زمان»، 1711یون، تراکمه، 

 (71[ )11-11، 1787داستان(، تهران، نیر قصه، 

 (1، درازنای شب، کتاب زمان، تهران. )1711جمال میرصادقی، 

 (1علییا . )، دایی جان ناپلئون، تهران، صفی1751زاد، زشکایرج پ

 (71، خواب زمستانی، تهران. )1751گلی ترقی، 

 (13، دل کور به روایتی دیگر، ناشر: م ل ، تهران. )1751اسماعیل فصیح، 

 (8، در: از این والیت، تهران. )«موتور آب»، 1751اشرف درویییان، علی

هیای  ، در: گزییدۀ داسیتان  1733، در: سیری در جذبه و درد ]امیین فقییری،   «ر جذبه و دردسیری د»، 1751امین فقیری، 

 (  1[. )153-113(، شیراز، نوید شیراز، ص 1738 -1713امین فقیری )

 (15. )13-3، اتوبوس آبی، تهران، نیلوفر، ص 1755ر. اعتمادی، 

 (5)، س  و زمستان بلند، تهران، امیرکبیر. 1755پور، شهرنوش پارسی

، آرامساییگا  )باز در دو پرد (، تهران، نیر بییدگل،  1711، آرامساییگا  )باز در دو پرد ( ]بهمن فُرسی، 1753بهمن فُرسی، 

 (75[ )13-13ص 

 (11[. )11 -11، ص 1783، 13های مجید، تهران، معین ]از چاپ ، قصه«عاشق کتاب»، 1758هوشن  مرادی کرمانی، 

 (  77ل در تاریکی، زمان، تهران. )، فی1758نژاد، قاس  هاشمی

 (5، جای خالی سلوچ، تهران، آگا . )1758آبادی، محمود دولت

 (1، در: به کی سالم کن ؟ تهران. )«به کی سالم کن ؟»، 1758سیمین دانیور، 

 (   1. )13، سنگی بر گوری، رواق، تهران، ص 1733احمد، جالل آل

 (  73. )8-3ین، ص ، زمین سوخته، تهران، مع1731احمد محمود، 

 (3، ثریا در اغما، ناشر: م ل ، تهران. )1731اسماعیل فصیح، 

 (11، گاوخونی، نیر نو، تهران. )1737جعفر مدرس صادقی، 

 (1، کلیدر، تهران، نیر پارسی. )1، ج1737آبادی، محمود دولت

 (18[. )11-17، تهران، نیر قطر ، ص ، آهسته با گل سرخ1783، آهسته با گل سرخ، تهران ]اکبر رادی، 1735اکبر رادی، 

 (73، کنیزو، نیلوفر، تهران. )1733منیرو روانی پور، 
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 (3[. )3-7، ص www.zoon.ir، زنان بدون مردان، تهران، نیر نقر  ]ناشر نسخۀ الکترونیک 1738پور، شهرنوش پارسی

 (3، طوبا و معنای شب، تهران، اس نک. )1738پور، شهرنوش پارسی

 (3، در: آ  استانبول، تهران، اس نک. )«آ  استانبول»، 1738، رضا فرخفال

 (3، سمفونی مردگان، گردون، تهران. )1738عباس معروفی، 

 (  11. )8-3، دوازد  رُخ، تهران، نیلوفر، ص 1731هوشن  گلییری، 

 (13، در: دیدار: سه داستان، معین، تهران. )«دیدار»، 1731احمد محمود، 

 (3، در: مثل همۀ عصرها، مرکز، تهران. )«دارلیوان دسته» ،1733زویا پیرزاد، 

 (  3.[. )7-1، مرکز، ص 3، هاویه، تهران، چ 1713، هاویه، شیراز، نیر نوید شیراز ]از: ابوتراب خسروی، 1733ابوتراب خسروی، 

، ص 1783هفیت ،   های ابری ]تهیران، چییمه، چیاپ   ، در: سال«آن روزهای خواب و بیداری»، 1733اشرف درویییان، علی

1-11( .]1) 

 (71، در: قصۀ آشنا، نگا ، تهران. )«قصۀ آشنا»، 1733احمد محمود، 
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