
 
 
 
 

 

 *فارسي عاميانهزبان 
 

 جواد برومند سعيد

 

وم داني ئي تا چند سالي پيش كه نايرة جنگ جهازبان عاميانه از آغاز پيد

و  يبانفرو خوابيد، در هيچ نقطه از جهان مورد توجه و بررسي علمي نبود، اد

 پژوهشگران اين رشته دريغ داشتند كه وقت خود را صرف چند و چون زبان

 قريبا  ته تنند، از اين نظر اطالعات ما از زبان عاميانة دوران گذشمردم عادي ك

 كند.ناقص و كم است و از حدود حدس و بازسازي تجاوز نمي

ها شخوشبختانه اين روزها بررسي و پژوهش درمورد زبان عاميانه و گوي

ها جنبة علمي به خود گرفته و رونقي تازه يافته است، و تعدادي از گويش

آوري هستند كه خود شده و بازهم كسان ديگري دست اندر كار جمعآوري جمع

 از نظر حفظ ميراث فرهنگ ايراني كاري ارزنده است.

رسي شود سخني مختصر پيرامون زبان عاميانة فااما آنچه در اينجا بحث مي

ال  رو مناسب است نخست بدانيم زبان اصودري و تغييرات آوائي آن است از اين

 نقشي دارد.يعني چه و چه 

هاي آوائي كه برطبق وضع و شناسان به مجموعه عاليم و نشانهزبان
                                                           

 .76تا  65صص ت ايراني، دفتر نخست،  هشتمين كتگرة تحقيقا * 
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گويند، زبان به اين شود زبان ميقرارداد موجب ارتباط بين افراد انسان مي

مفهومي كه بيان شد رفتار انساني است كه درنتيجة زندگي اجتماعي انسانها و 

آنجايي كه زبان يك برحسب ضرورت زندگي اجتماعي پديد آمده است، از 

 شود.پديدة اجتماعي است، با تغييرات و تحوالت اجتماعي دگرگون مي

شود يكي در سطح آوائي و دگرگوني زبان غالبا  در دو سطح انجام مي

ن شود آنچناديگر در سطح واژگاني. تغييراتي كه در سطح دستور زبان حاصل مي

رد. كو در پيرامون آن خودداري قبيل مباحث از گفتگتوان در اينكند است كه مي

توان چنين شود كه اهم آن را ميتغيير در سطح واژگاني نيز به چند نحو انجام مي

 خالصه كرد:

اي از جامعه ميرد و آن به علت بيرون رفتن پديدهـ واژه در زبان مي1

رج است، بديهي است كه واژه آن هم به تبع آن از مجموعة واژگان زبان خا

 نند: قبا، چاقچور، نيزه، گرز، كمان و غيره.شود. مامي

شود درنتيجه واژة آن هم وارد اي در جامعه وارد ميـ گاهي پديده2

 اديو، سينما، ساندويچ، كامپيوتر و ...شود مانند: رمي

اي كه نقش آن اي دوباره با پيدايش پديدهـ گاهي ممكن است واژة مرده3

ه برا  ارد زنده شده و نقش پديدة جديدبا نقش واژة مرده نزديكي و مشابهت د

دهد. كلي از دست ميصورت مفهوم قديم را گاهي بهخود منتقل كند در اين

 مانند: چرخ، سپر، ركاب، يخچال، گلگير و ...

اي از داخل خود زبان هاي تازههاي جديد واژهـ به علت پيدا شدن پديده4

دست، دوچرخه، : بستني، سگشود، مانندبه وسيلة تركيب يا اشتقاق پيدا مي

 دربازكن، چرخ خياطي و غيره.



 45  زبان فارسي عاميانه

يگري دهائي كه در باال بدانها اشاره شد، تغييرات عالوه بر تغيير و تحول

شود، بدين معني كه آواهاي شود كه از درون زبان ايجاد ميدر زبان ايجاد مي

كنند و ميها صورت جديدتري پيدا ها تغيير كرده و واژهزبان از داخل بافت واژه

جويي نيروي ها يا كوتاهتر و تلفظ آنها آسانتر و از نظر صرفهصورت جديد واژه

شود كه اين نوع تر است يا آوائي به آواي ديگر تبديل ميصرفهانساني و زمان به

 شود.تحول هم موجب سهولت تلفظ كلمه مي

و از  دهش اين نوع تغيير آوائي موجب پيدايي زبان عاميانه يا زبان گفتاري

 گردد.زبان نوشتاري با لفظ قلم متمايز مي

ليد، ن خود الگوئي است براي تقآزبان نوشتاري چون اثر مكتوب دارد و 

ه ها غيرمجاز و خطا شمرداز اين نظر تجاوز و تصرف در صورتهاي مكتوب واژه

ايي شود و به همين دليل است كه صورتهاي نوشتاري كمتر تغيير كرده و ديرپمي

 بيشتر است. نهاآ

بط ضكنند گفتار و تلفظ كالم خود را با اعراب طرفداران لفظ قلم سعي مي

تند نيس كتابهاي لغت منطبق كنند و از اين نظر بين خود و ديگران كه اهل قلم

 تمايز و برتري قائلند.

ري با تحول و دگرگوني زبان گفتاري و عدم تغيير و ثبوت زبان نوشتا

هاي لفظ قلم ناآشنا و بيگانه شود كه واژهتالف زياد ميچنان تفاوت واخگاهي آن

 شود گوياي اين مطلب است:كنند. شعر زير كه از سعدي نقل ميجلوه مي

 گل همين پنج روز و شش باشد  

 وين گلستان هميشه خوش باشد  

اند، تلفظ امروز اين در اين شعر قافيه شده« خوش»و  «شش»هاي واژه
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نمي توان آنها را قافيه قرار داد و خوانندة غيرمتخصص ها طوري است كه واژه

 د است.ها مردّهم گاهي در قرائت اين واژه

ر ديزي اما روزي كه سعدي اين دو واژه را قافيه كرده هيچ اختالف و تما

و « بن»با « سخن»هاي اعراب آنها محسوس نبوده است و از اين نمونه واژه

ير فظ آنها تغيو ... قافيه شده است كه امروز تل» درد»با « خورد»و « بد»با  «خود»

د كرده و اين نوع تغيير دروني است و در طول زمان و برحسب ضرورت ايجا

كند يعني يمشده است، پرهيز از پذيرفتن اين تحولهاي آوائي تا مدتي ادامه پيدا 

بر پذيرند و در براكنند تعبيرهاي زباني را به سختي ميگرائي ميكساني كه سنت

اه و دستگ كنند اما از آنجائي كه اين تحولها مطابق با طبيعت زبانآنها مقاومت مي

ري هم وشتاگفتار گويندگان زبان است دير يا زود عموميت پيدا كرده و در زبان ن

 شوند.وارد مي

 شود همين كه واژهبنابراين تحول زبان نخست از زبان گفتاري آغاز مي

 شود مثال  ميت يافت سپس وارد زبان نوشتاري ميتحول يافته تكرار شد و عمو

بينيم كه به ياست اما م« آوردن»مطابق اصول اشتقاق زبان، فعل امر از « آور»واژة 

 كنيم بيشتر بهرا مشاهده مي« آور»درآمده است، و اگر گاهي بازهم « آر»صورت 

 شود.ندرت استفاده ميزبان شعر اختصاص دارد و در نثر از آن به

گويان اكنون در زبان همة مردم حتي لفظ قلمها هستند كه همي واژهبعض

ند هم تحول يافته ولي در زبان نوشتاري صورت قديم را حفظ كرده است مان

 نشينم، شميران، سيورسات ...گويم و ميمي

گويند اين تغييرات را با اكراه با همة اينها كساني كه با لفظ قلم سخن مي

ها را حفظ كنند از اين روي ر آن دارند كه تلفظ اولية واژهتلقي كرده و سعي د
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هايي به كنند. بنابراين گاهي تلفظتلفظ كلمات را مطابق ضبط فرهنگها ادا مي

كند مانند: عطر، عوض، تكرار، خورد كه ناآشنا و گاهي بيگانه جلوه ميگوش مي

 تعداد، مهربان، گمان، عطارد و غيره.

كنند و آن موجب تصنع گويان بدان توجه ميمموضوع ديگري كه لفظ قل

ره. و غي« ابر»، «امرداد»ها است مانند: شود زنده كردن تلفظ قديم واژهدر زبان مي

ي نمردن« امرداد»به معني مردني است و « مرداد»احتماال  به اين دليل است كه 

 دهد.معني مي

ر وضع اين استدالل وقتي درست است كه نقش معنايي واژه داللت ب

كنند مي رادهامعنوي لغوي بكند اما امروز همة مردم از اين واژه ماه پنجم سال را 

 كند.و معني ميرائي يا نميري به ذهن كسي خطور نمي

كرد و وانگهي اگر معني لغوي آن هم مطرح بود بازهم ايجاد اشكال نمي

زهم در بان واژه كردند و نظير اياستنباط مي« مرداد»مردم همان معني نميري را از 

را  «جوان»معني زبان فارسي هست و آن واژة برنا است كه همه از اين واژه 

عني پير مبه « برنا»به معني جوان است و  «ابرنا» ةفهمند، حال آنكه در اصل واژمي

 است.

تاده هاي زبان فارسي افاز اول بسياري از واژه« ا»مطابق قانون زبان صورت 

بر، ير، از، ابا، ازتأثيري نداشته است مانند: انوشه، ابر، ابيها ولي در معني واژه

درآمده و  ، برنااهيدامرداد، اناهيد، ابرنا كه به صورت بر، بي، با، زير، زبر، مرداد، ن

ر و د صورت جديد همان معني قديم را حفظ كرده است، و اين قانون كليت دارد

فاصله بعد از وع شود و بالاي با مصوت شراژهوها صادق است هرگاه همة واژه

  (1)افتد.صامت بازهم مصوت باشد، مصوت آغازين واژه مي
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با  هاي زبان افتاده استدوباره به جاي خود گذاشتن آن جزئي كه از واژه

ست ايير طبيعت و قانون تحول زبان سازگاري ندارد زيرا زبان درحال تحول و تغ

فته و رويه تحول ياشود كه زبان بيو قانوني بر تحول زبان حاكم است و مانع مي

اش كه ارتباط و تفاهم است دور شود و آن قانون برخورد دو از نقش اصلي

 نيروي متضاد است.

خواهد تا آنجا كه كوشي در انسان است كه مياز يك طرف تمايل به كم

هاي زبان را به حداقل ممكن برساند از طرف ممكن است صورت و تلفظ واژه

ها آنچنان كوتاه و شود تا صورت واژهبه ايجاد ارتباط مانع ميديگر تمايل 

 منحرف نشود كه ايجاد ابهام كند.

يابد ل ميبنابراين با توجه و رعايت اين دو اصل زبان آنچنان تغيير و تحو

 كند.يكه در عين مختصر و كوتاه شدن هيچ ابهام و نقصي در ارتباط ايجاد نم

يت اين اصل طبيعي و ضروري تحول زباني كه در تحت نظارت و رعا

عي طبي ويافته و به صرفة زندگي روزانه درآمده است، اگر در مسير تحول برحق 

وع نآن مانع و انحراف ايجاد كنيم، خالي از اشكال نخواهد بود، زيرا هر 

ا ردستكاري در اين مسير گذشته از اين كه موجبات آشفتگي و اشكال زبان 

كند و خطرناك است م بهتر نميچ كمكي به تفهيم و تفاهكند هيكند ميفراهم مي

هاي قديم و آن خطر وسواس اين است كه كساني به فكر برگشتن به صورت

شود و چون حد و مرزي ندارد كه مياي قديم تازه ژهها افتاده و هر روز واواژه

كدام صورت واژه اصيل است بنابراين احتماال  به صورت دوران كورش و 

هاي زبان فارسي در مسير برگشت خواهيم كرد چون بسياري از واژه داريوش

 اند.تكامل و تحول خود چند صورت را به خود گرفته
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ت بوده است بعد به صور« ا ـ پرن ـ آيو»مثال  واژة برنا به صورت 

ه بر باشد درآمده است. حاال اگر قرا« برنا»ودر مرحلة بعد به صورت « اپورناي»

تر است و اين برگشت براي تر باشد اصيلاصل برگرديم هرچه صورت واژه قديم

 آور است.سود و تكلفزبان بي

ظ قلم مطرح است مسألة تلفظ درست موضوع ديگري كه در زبان لف

 هاي بيگانه است. كوشش در رعايت اين موارد نيزاصوات و رعايت تكية واژه

شود زيرا هر زبان دستگاه صوتي و تكية موجب تصنّع و تكلّف در زبان مي

مخصوص به خود دارد و براي ساختمان واژگان از اصوات موجود در شبكة 

 كند.صوتي خود استفاده مي

 تگاهرد كردن صوتي تازه در شبكة صوتي يك زبان فراگوئي آن براي دسوا

يح زحمت نخواهد بود. مثال  تلفظ صحگفتار در رابطه با اصوات اصلي زبان بي

 اصوات: ث ـ ذ ـ ظ ـ ض. 

اي ترين راه آن است كه اگر واژة بيگانه تكيهترين و طبيعيرو سادهاز اين

يم و ن بكنآداده و تكية زبان فارسي را جانشين متفاوت دارد، آن تكيه را تغيير 

، اگر صوتي در واژة بيگانه وجود دارد كه آن صورت در زبان فارسي نيست

 صوتي كه مشابه آن داريم و از نظر فراگوئي نزديك به صوت بيگانه هست

 خود جانشين آن بكنيم تا از ورود غيرالزم اصوات زبانهاي بيگانه در زبان

ا از ي دنيآورده باشيم و اين كاري است كه تقريبا  همة زبانهاجلوگيري به عمل 

هاي دخيل و اند. در زبان عربي به علت كثرت ورود واژهديرترين ايام انجام داده

 «معرب»تبديل و تغيير اصوات آنها عنواني براي اين كار وضع كرده و به آن 

 گويند.مي
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 كه آن در زبان عربي ژة بيگانه داراي صوتي باشدزبانان هرگاه واعرب

ه جاي باند. مثال  گاهي ، آن صوت را به نزديكترين صوت مشابه تبديل كردهنباشد

هايي ازقبيل چين، چنگ، به صورت اند. مثال  در واژهرا گذاشته« ص»صوت « چ»

هي و گا« ق»كه در عربي نيست گاهي « گ»صين و صنج درآمده است و به جاي 

. و نگان = فنجانپال  دهگان = دهقان و ورگ = ورق و اند مثرا جانشين كرده« ج»

جاي آن قرار داده و را به« س»نبوده است صورت « ش»در يوناني باستان چون 

 كورش به صورت سيروس درآمده است.

وجه كوشش بر اين نبوده است كه واژة بيگانه را هيچدر دوران گذشته به

 مطابق تلفظ اهل زبان فراگوئي كنند.

 زبان اين تغييرات آوائي از زباني به زبان ديگر جايز است ول به هرحا

ها را انجام داده است، مثال  بين سازيفارسي هم در سطح گفتار اين جانشين

زبانان هيچ نوع تمايزي نيست و از صوتهاي ص، س، ث در گفتار فارسي

شود، اما در خط فارسي اين ضوتهاي ظ، ذ، ض، ز نيز يك صوت احساس مي

راي يز حفظ شده است و همين امر موجب دشواري در سيستم امالي فارسي بتما

 بزرگترها شده است. آموزان حتي گاهي برايدانش

ت، حفظ اين تمايز از نظر اقتصادي اصوال  به صرفة آموزش مملكت نيس

ه خط كشنود ولي در زبانهايي زيرا نويسنده بايد صوتي را بنويسد كه آن را نمي

 نويسد.شنود ميه باشد نويسنده همان صوت را كه ميآنها اصالح شد

ر اگر روزي اصالحي در خط پديد آيد اين تمايز كه در گفتار نيست د

 جويينوشتار هم رعايت نشود هم از نظر اقتصاد مملكتي و هم از نظر صرفه

 صرفه است.وقت سوادآموزان كامال  به
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ت را عاميانه اين تحوال يادآور شديم زبان طور كه در باالبه هرحال همان

جويي پذيرد و اين تحول منحصرا  به منظور سهولت در بيان و صرفهزودتر مي

 كند.صرف در نيروي انساني است و اين به چند صورت جلوه مي
 

 ها در واژهالف ـ مشابه شدن ويل

ف اي چند سيالب داشته باشد و هر سيالب آن داراي ويل مختلهرگاه واژه

كية تب اول كه تكية ضعيفتري دارد مشابه ويل سيالب دوم كه باشد ويل سيال

شود مانند: روان، جوان، گمان، گواهي، توان، شبان، برومند، تري دارد ميقوي

واهلل،  مند،واهلل، خور، كه به صورت روان، جوان، گمان، گواهي، توان، شبان، برو

 آيد.خور، درمي

ل ن از نوع ويهولت تلفظ ويل آخاطر سهرگاه ب به اول فعل امر درآيد به

 شود. مثال  : رو = برو، دو = بدو، خور = بخور، كن = بكن.هجاي بعدي مي

شود. گير = بگير، ريز = بريز، مي eو آ باشد تبديل به  eهرگاه ويل فعل 

 aيل وراي بين = ببين، ده = بده. و اين قانون در افعالي كه هجاي اول آنها دا

 شود. مانند: بزن، ببر.تلفظ مي eصورت  باشد صادق نيست و به
 

 اي شدن ويلب ـ غنه

شود و اين بدان مي ū باشد ويل تبديل به mيا n واج  âبعد از ويل  هرگاه

رقي شرط است كه موارد استعمال واژه محدود و منحصر نباشد و اسم و فعل ف

برسون،  بون،ندارد. مانند: تيفون، تكون، پنهون، افسون، انسون، آسون، گمون، مهر

اد، پرسون، دكون، خيابون، خونه، جون، اطمينون، شيطون، تموم، حموم، دوم

 حروم، بادوم، آروم، خوم، اومد، روزنومه.

بشود  iدر مجاورت يك بستواج تمايل دارد كه تبديل به  aگاهي ويل 
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ها = كيكها، مانند: كوچك = كوچيك، آتش = آتيش، مردكه = مرتيكه، كك

 iهم باشد گاهي به صورت  eبركت = بريكت . اگر ويل حركت= حريكت، 

شود نيگاه و جگر = جيگر. بعد از واج سايشي و آيد مانند نگاه كه ميدرمي

شود مانند شش = شيش، سپيد = سيپيد، مي iگاهي تبديل به  eپاشيده هم ويل 

 آيد مانند سكته، كش، كشش، لشكر.درمي eشپش = شيپش و گاهي به صورت 
 

 ذف واج در واژهج ـ ح

تمايل  هرگاه در وسط واژه باشد قبل يا بعد از ويل بلند قرار گيرد« ه»واج 

روزها =  به حذف شدن دارد مانند: شاه عبدالعظيم = شابدول عظيم، شبها = شبا،

خوام، چهار = چار، شوهر = شوور، باهم خواهم = ميدي، ميدهي = ميروزا، مي

ايي ار صبچ»= بونه، لحاف = الف، صباحي = صبايي  = بام، خواهر = خوار، بهانه

 .106، ولنگاري ص «اونجا آب خنك از گلمون پائين بره

ر ژه دالبته در اين مورد استثناهايي هم هست كه امكان دارد در وسط وا

د، جوار هر ويلي اين تمايل آغاز شده باشد مانند: چهل = چل، محمد = مم

 مذهب = مسب.

شود: ن قاعده مستثني است و در پايان نيز حذف ميدر آغاز واژه از اي

 صبح = صب، تسبيح = تسبي، نگاه = نيگا، سياه = سيا، گناه = گنا.

آم، آيم = مييدر افعال تمايل به افتادن دارد مانند: م âبعد از ويل « ي»واج 

 پاد.پايد = ميزاد، ميزايد = ميآد، برايم = برام، ميآيد = ميمي

روم انند: ميمقرار بگيرد تمايل به افتادن دارد  âرگاه قبل از ويل ه« و»واج 

شم، نشود = نشه، شوم = ميتونم، ميتوانم = ميري، ميروي = ميرم، مي= مي

 كاروانسرا = كارونسرا، رواندن = راندن.
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ده در اين نوع حذف گاهي عالوه بر سهولت تلفظ يك هجا از كلمه كم ش

 زند.اهم نيز لطمه نميو به معني واژه و تف

ااهلل ياستثناي اول واژه در وسط و آخرين تمايل به افتادن دارد. به« ع»واج 

بيونه،  =يعانه ه، ب= ياهلل، انشااهلل = ايشاال، جمع = جم، دفعه = دفه، معامله = مامل

يابد، مانند: افتد و ويل آن كشش بيشتري ميمي« ع»معتنابه = متنابه، گاهي كه 

 نا.ركه، نعناع = نهلوم، معركه = مه= مهمعلوم 

شود مانند: باشيد = باشين، مي« ن»در اخر واژه گاهي تبديل به « د»واج 

قرار « ت»ر داريد = دارين، برديد = بردين و . . . و اگر در وسط واژه و در جوا

تا ... نا = چتتر، چند بگيرد تمايل به ادغام دارد مانند: زودتر = زوتر، بلندتر = بلن

 ازه ...افتد مانند: برود = بره، بكند = بكنه، ببازد = ببگاهي در آخر واژه مي

شود مانند مسجد )مسچدْ( = واك واگرفته ميگاهي بعد از يك واج بي

 مسچت، مهدي = مهتي، جلد = جلت ...

ل به در آخر واژه تمايل دارد كه حذف شود و ويل قبل آن تبدي« ر»واج 

شرطي است كه با واژة ديگر يكساني پيش نيايد موجب اين بهشود و كسره مي

گه، شود مگه، اگه، دياشكال گردد، مانند: مگر، اگر، ديگر، آخر، چقدر كه مي

ل، شود مانند: ديفال، سوالخ، انجيل، زنجيتبديل مي« ل»آخه، چقه، و گاهي به 

 تلخون، بلگ، زهله ...

 فوش نخر ...گاهي تمايل به قلب دارد مانند: داريه بر

اي قرار بگيرد كه به صامت ختم هرگاه بعد از واژه« را»در حرف « ر»واج 

شود مانند: دفترو، ميزو، تبديل مي uحذف و مصوت بعد از آن به « ر»شده باشد 

 كتابو ...
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 در وسط واژه در مجاورت واجهاي سايشي تمايل دارد كه به« ب»واج 

 فيل، ظفت، رفط ...تبديل شود مانند: وخت، كفتر، زنج« ف»

تبديل شود « خ»واك تمايل دارد به در مجاورت يك واج بي «ق»واج 

 مانند: وخت، يخه، تخ و تخ ...

تبديل شود مانند: « ش»واك تمايل دارد كه به در مجاورت بي« چ»واج 

 هيشكي، مشتهد، اشتماعي ...

يست نتمايل دارد كه حذف شود مانند: « س، ش»معموال  بعد از « ت»واج 

= نيس، وايست = وايس، عربستان = عربسون، ماست = ماس، سرراست = 

سرراس، مشت = مش، دشت )دريافت اول( = دش، خشتمال = خشمال، دشتكار 

 = دشكار ...

ه باشد اگر يك بستواج قرار بگيرد و در وسط واژ«  ر، ش»قبل از واجهاي 

شين، بن = بادزن، بنشي تمايل دارد كه حذف شود مانند: بگذار = بذار، بادبزن =

 پادزهر = پازهر ...

 بر = امبر،تبديل شود مانند: ان« م»تمايل دارد كه به « ب»قبل از « ن»واج 

 سنبه = سمبه، دنبه = دمبه ...

شگ، درآيد مانند: خ« گ»تمايل دارد كه به صورت « ش»بعد از « ك»واج 

 لشگر، مشگ و ...

وجه جنبة هيچو پيشنهاد دارد به به هرحال آنچه در باال ذكر شد جنبة طرح

تر و بيش قطعي و كلي ندارد. به منظور رسيدن به يك نتيجة قابل قبول بررسيهاي

 دكرد.واهنعميقتري مورد احتياج است كه انشاءاهلل پژوهندگان اين راه ياريها خ
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