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 تخفيف و عوامل آن:

همواره در حال تغییر و تحّول است و این  مندنظاماساس برخی قوانین ر و پویا دارد که ب ریپذلتحوّ تی زبان، ماهیّ 

سطح واژگان صرفی زبان بودن زبان است برخی از این قواعد همچون کاهش، افزایش و تغییر در  ییستایاریغویژگی 

آگاهانه و  ،طور خودکارهان بنامحسوس دارد که در بستر زممستمر در حال جریان است و روندی  طورههمیشه و ب

 .ردیپذیمانجام  ،آگاهانهنا

معنای ر محور صرف است. تخفیف در لغت بهکاهش زبانی د ۀقاعد یهامقولهت( یكی از صامت، مصوّ) تخفیف واج

اختصار کلمه  اصطلاحکردگی و کاستگی است و در ی و کمردگی، ملایمت و تسكین و کم، سبكی، سبك کنسبك کرد

 .ذیل مدخل( :6911و تخفیف خلاف تشدید است)دهخدا،ت ظ و برداشتن تنوین و تشدید از آن اسبرای سهولت تلفّ

کاسته شده را مخفّف گویند این  ۀکلممعنای حذف بعضی از حروف یك کلمه برای کوتاه کردن آن است و تخفیف به

تغییرات در زبان گاهی به منظور کوتاه » ذیل مدخل(. :6911)معین،ردیگیمصورت  یالهجهلات زبان و تحوّ عمل بر اثر

که  شودیمتا آن اندازه کوتاه  هاواژه. معمولًا صورت شودیمشدن صورت واژه و گاهی به منظور آسانی تلفظ آن انجام 

 .(1: 6919برومند سعید،«)به تفاهم آسیبی نرساند

و از طرفی کاهش  ییبار معنااژگان حاصل تلاش زبان برای کوتاهی صورت لفظی واژه با حفظ تمامی تخفیف و

و اهل زبان همواره  ونددیپیمیند زبانی هم در گفتار و هم در نوشتار به وقوع هجایی آن است این فرا -حداکثر بار آوایی

جویی و نه به اختصار واژه همراه با صرفهنه یا ناآگاهاو قواعد آگاها یشناسزبانتا با رعایت اصول و مبانی  کوشندیم

 به کارآمدی واژگان زبان وارد نشود. یالطمههیچ  طوری کهرعایت اقتصاد بپردازند 

از واژه دانست یا به اعتباری حذفی که در ساخت صرفی یا در کلمه  ییهاواجتخفیف را نوعی حذف واج یا  توانیم

برخلاف حذفی که در ساختار نحوی شكل  شودیماز آن  ییهاصامتستن مصوت یا و منجر به کا افتدیماتفاق 

 :ردیگیم

 نحوی در کلام یا ساخت      

 حذف  

    در کلمه یا ساخت صرفی       

و بر این باورند  دنکنیمبازیابی، نقشی و صوری را بیان  ۀگونو دیگران، در مبحث حذف در ساختار نحوی سه  گکوئیر

زبان فارسی نیز یكی از ابزارهای ایجاد انسجام در متن حذف  دربازیابی بیشتر برای ایجاد انسجام است. بنابراین  ۀگونکه

سازی مطرح باشد اما تر بودن آن نسبت به جانشینصرفهدلیل سبكی داشته باشد و به تواندیماستفاده از حذف  .است

ه خواننده یا نقش و جلب توجّریق حذف اطلاعات کهنه و بیکاربرد آن وضوح بخشیدن به کلام از ط ترمهمدلیل 

 (.619: 6911نژاد،یسنقش است)کاوشنونده به اطلاعات  نو و ذی

حذف » ند قائل هستند:ری برای این فرایاند و دلایل دیگکرده سازی از آن یادبا عبارت کوتاه نظرانصاحببرخی از 

افزایش سرعت  انجامد.( میclipped) کوتاه شده یهاصورتبه ایجاد  هاتعبارو  هاواژهاز آغاز یا پایان  ییهابخش

شده همسو با چنین  کوتاه یهاصورت. احتمالًا استفاده از گذاردیمزندگی، ناگزیر بر سرعت مبادلات زبانی نیز تأثیر 

باشد این احتمال درست است مصداق کلی داشته  تواندنمیالبته نظر فوق  (.13: 6911 )افراشی، «ابدییمجریانی رواج 

این یكی بلكه  ،اما همواره چنین نیست ،شودیمسازی و دچار کوتاه خوردمییابد، تراش میکه واژه در طی زمان صیقل 

 .دیآیمبه حساب  از عوامل تخفیف

تعبیر که به این  ؛گفتار است ۀریزنجتخفیف و حذف تابع قواعد نظام صوتی زبان است که حاکم بر ترکیب آواها در 

نظام صوتی زبان باشد و یا خلاف وجود آید که براحدهای زنجیری بهبین و ینینشهمهرگاه در ترکیب آواها با هم نوعی 
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 شودیمگفتار حذف  ۀریزنجیك واحد آوایی از قیل به نظر برسد برای رفع این اشكال ث اساس طبیعت آوایی زبان، بر

 (.71: 6913شناس،)حق

و  لات آواییبر تحوّ ناظر تابع آنند، بیشتر قوانین هاانسانکه عموم کوشی کماصل کلی تمایل به اساس ر برخی نیز ب

، ناشی شودیمشدن شكل آن  ترسادهظ شدن واژگان و تلفّ  ترراحتصرفی زبان را، از جمله حذف و تخفیف که موجب 

 (.61: 6919)باقری، دانندیم «انرژی در گفتار نیترکمصرف » قانون کلیاز 

کوشی و اقتصاد زبانی پیروی زبان و قواعد حاکم بر آن از جمله کم کاربران زبان آگاهانه یا ناآگاهانه از طبیعت

سبب حذف صامت و  برندیمکار که بیشتر عامه در زبان گفتاری بهکوشی کمیند آ. طبق این اصل فرکنندیم

رفته به سوی خلاصگی و فشردگی زبان را رفته هاآنو در ساخت نحوی نیز چنین است  شودیماز واژه  ییهاتمصوّ

مورد پسند با صرف  ۀشدی که از شكل اصیل و سنتی واژگان به شكل جدید و ساخت های کوتاه طور برندیمپیش 

اصیل زبان فارسی که امروز در بین عوام و در  یهاواژهآثار کهن و  ۀسیمقا برندیمانرژی برای بیان آن پیش  نیترکم

 است.ی آشكار و موثق براین مدعبسیار تخفیف یافته رایج است خود دلیل یاگونهمحاوره به زبان 

زبان در این حالت به مقتضای وزن به فشردگی و  .انددانستهیند تخفیف واژه را هنر نظم ایكی دیگر از عوامل فر

 تخفیف یابد تواندیمآن آسیبی نرسد و تا جایی که ظرفیت آوایی واژه اقتضا کند و به لفظ و معنای  دیگرایمایجاز 

 (.691: 6919،دور)فرشیدکندیمفشردگی و ایجاز، کار ذهن و فهم شعر و فراگرفتن آن را آسان و تأثیرش را بسیار »

های زبان شعر با زبان نثر یا زبان معیار بسیار اختلاف دارد. شعر گونهز نظر زبانشناسی، خصوصیات دستوریا

ی مانند قواعد وزن و قافیه که شاعر ملزم به رعایت آن است یهااری متفاوت و تحت محدودیتعروضی فارسی در ساخت

های صرفی تا ساخت سازدکه شاعر را مجبور به آن میطوری .کندهای زبانی کمك میهمواره به کاهش یا افزایش

ا تخفیف دهد و از آن بكاهد و آن را فدای ی آن رهایی را به کلمه بیفزاید یا در تنگنای وزن، واجواژگان را در هم بریزد

کوشد که کلامش را در شاعر می .از واژه استهایی یكی از راهكارهای شاعر حذف واج یا واج .سلامت وزن و قافیه نماید

افزایش واژگان سعی دارد که آراستگی کلام را جایی، حذف و هلذا با جاب ؛یجاز و فشردگی در قالب نظم بریزدنهایت ا

زبان ۀ توان گفت که هیچ شاعری از این امر در حوزطوری که می و مقصود خویش رعایت کند؛ اه با بیان معنیهمر

به نحوی دلپسند و با را نیست امّا از آن میان تنها شاعرانی موفق هستند که همچون معماری توانمند واژگان  مستثنی

اند که دخل و حافظ از این قبیل شاعران ، سعدی وکسانی چون فردوسیهنجار در بافت نحوی زبان شعر بنشانند. 

-نب فصاحت کلام را نیز رعایت کردهبلكه جا ،گاه ناخوشایند و ناهنجار نبوده استنان در زبان فارسی هیچهای آتصرّف

-میفات زبانی ایجاد در حین تصرّ  هایی را برای شاعراند. البته باید گفت که از طرف دیگر نظام زبانی خود محدودیت

م بودن زبان امری مسلّ ر داتوان گفت که جانه میتوانند هر دخل و تصّرفی در زبان انجام دهند. البتّکه نمیکند طوری

ماند که در مواقع کاربردی زبان نمود هایی از آن باقی میهای کاربران در آن نشانهفخل و تصرّاست که حتی بعد از د

بوده به مرور توسط کاربران زبان فارسی به  «خانگ»که در اصل  «خانه»قبیل هایی از کند برای مثال واژهپیدا می

ولی در مكانیسم زبانی هنگام ساخت صفت نسبی یا ساختارهای دیگر خود را  .حذف صامت آخر دچار شده است

ن با هم که تمامی اجزای آنظام زبانی است طوری شود و این نمودار کلّ می «خانگی»سازد و تبدیل به نمایان می

 تواند تغییر در کل نظام زبانی محسوب شود.ترین واحد زبانی میمرتبط هستند و تغییر در کوچك

-صال زبان امروزی و زبان کُهن محسوب میاتّۀ ای از زبان شعر فارسی دری است که حلقفردوسی نمونهۀ شاهنام

ها که امروزه پس از هزار سال تغییراتی در آن ،بر داردهای صرفی واژگان  کهن را در شود، طوری که بسیاری از ساخت

این متن معتبر پارسی بسیاری از واژگان را که همراه با تخفیف در ۀ ایم تا برپایایجاد شده است. در این مقاله کوشیده

ا تخفیف بوده است ولی امروزه باند یا واژگانی که ساخت آنها در شاهنامه بدون تخفیف کار رفتهها بهتها و مصوّ صامت
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از  هتصحیح شد ۀ. مبنای ما در این مقاله نسخبر این مدعا ذکر کنیمعنوان شاهد مثال و به پیدا کنیم ،روندکار میبه

 خالقی مطلق بوده است.جلال کوشش فردوسی به ۀشاهنام

  

 (:)= همخوانصامت تخفيفالف( 

 آسيا : * آسياب  

  (1/111/171)  به زودی دو رخساره چون آفتاب   بشد آسیابان دو دیده پرآب                 

   (1/179/137)   فرود آمد از اسپ شاه جهان                   ز بدخواه در آسیا شد نهان

 «: بريشم» « ابريشم*»

 (6/11/67)     ز کّتان و ابریشم و موی قَز                       قَصب کرد و پرمایه دیبا و خز

 (1/169/1711)   بُنه بر نهید                       بسازید رود و بریشم دهید! خری ماند اکنون

 اژدها  *اژدرها      

یافته آن رایج است )لغت نامه درآمده و در تمام متن شاهنامه صورت تخفیف« اژدها»که به صورت « اژدرها»

 دهخدا، ذیل اژدها(

 (6/71/99)     ساختند از پی اَژدَها بها                خورشجای سرش زان سر بیبه

 فقط یكبار آمده است:« اسپر»در شاهنامه واژۀ سپر :    * اسپر           

 (1/611/6319)   همی تیر بارید همچون تگرگ          ابر اِسپر کرگ و  بر خود و ترگ  

 (7/177/631)   برادر ز تیرش بترسید سخت            بباید سپر کرد نرِد درخت

 «:سپرغم» « اسپرغم*»   

 ) 1/917/111)  سپرغم یكایك ز بُن برکنند                     همه شاخ نار و بهی بشكنند

     کار رفته است و به« اسپری»در شاهنامه تصحیح خالقی مطلق بیشتر ساخت  «:سپری» « اسپری*»    

   اً بعدها از قلم کاتب برای عنوان بندی افزوده شده آن هم در عنوان آمده است که احتمال« سپری»فقط یك بار 

 (169)فردوسی، دفتر ششم:« گفتار اندر سپری شدن روزگار شاه بهرام» است:

            (9/71/191)    مرا گر زمانه شدست اسپری                    زمانه ز بخشش فزون نشمری

    «بتر»  *بدتر      

 شده است. « ت»تبدیل به « د»در آمده است و یا « بتر»خفیف یافتۀ که به صورت ت« بدتر»    

 (9/1/61)     وزین بتّر از بخت، پتیاره نیست   مگر مرگ کز مرگ خود چاره نیست 

 (1/161/696) دل شاهشان سنگ خارا شود نهان بتّر از آشكارا شود                           

 پاداش *پاداشن  

  n)شن( واج   Šnدر برخی از موارد در فارسی جدید از گروه صوتی »بوده است.  «اداشنپ»در اصل « پاداش»

 (177:6919حذف می شود. )باقری، 

 (  1/631/391)     اگر یك زمان زو به من بد رسد             نسازیم پاداش او جز به بد   

 جنگجو :  *جنگجوی          

 (9/161/6111)   چوآمد سپاهی چنین جنگجوی        بدو گفت ما را کنون چیست روی       

 «:چار» « چهار*»

 (1/111/9619)   چهارم شمار سپهر بلند                     همی برگرفتی چه و چون و چند 
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 (1/111/9619)   همان نیز یك ماه بر چار بهر                ببخشید تا شاد باشد ز دهر

 خان :           خانه          *خانِگ  

 (6/77/1)    دو پاکیزه از خانه جمّـِشید         برون آوریدند لرزان چو بید 

    (6/71/77)       که خفته بارام در خان خویش              بدین سان بترسیدی از جان خویش

 رخشان :  *درخشان         

 (6/661/191)   رخشان نگیندو سنگی، دو جنگی، دو شاه زمین         میان کیان چون د

 (1/11/111)   چو بیرون شد از شهر خود با سپاه        بر او روز رخشان شب آمد سیاه

 :«دشوار» «دشخوار*»

 (6/617/997)   مرا آرزو در زمانه یكیست                    که آن آرزو بر تو دشخوار نیست

 (6/679/317)   ت را راه دشوار گش که پوینده         چنان شد ز بس کشته و خسته دشت

 (376:1565)خالقی مطلق،  :«سياوش» « سياوخش*»

 (1/191/11)  جهاندار نامش سیاوخش کرد                   برو چرخ گردنده را بخش کرد

 (1/31/937)  سیاوش از او خواست کاید پدید               ببایست لختی چمید و چرید

 در شاهنامه همه جا تخفیف داده شده است:«: سپهبد» « سپاهبد*»

 (6/61/611)   چو بشنید از ایشان سپهبد سَُخن             یكی نامور نامه افكند بُن

 شنبه شنبد *

 امروزه متداول است:« شنبه»كه صورت تخفيف يافته آن « شنبد»

 (1/171/9991)   همان روزۀ پاك یك شنبدی            ز هر در پرستندۀ ایزدی

کار نرفته مطلق بهدر متن شاهنامه تصحیح خالقی« غمین»ظاهراً صورت غمی :      غمين                 *غمگين

 (.91119،بیت6996بار آمده است)صاست؛ امّا در چاپ مسكو یك

 (1/697/191)  د ببستند و غمگین شدند            پر از غم دل و دیده خونین شدن زدر د 

 (1/11/611)   یی چاره جست اندر آنشاه هاماوران           ز هر گونهغمی شد دل    

  :« گوشوار» « گوشواره»*

 (9/639/6197)   میان را ببندید کز کار زار                     همه تاج یابند با گوشوار

 :«گيا»  « گياه*»

 (7/697/999)ه                       ین بر گیاکه چندان نبد بر زم             سپاهى بیامد بدرگاه شاه         

 (6/911/1)  همان بد که تنگی بد اندر جهان             شده خشك خاك و گیا را دهان 

 «:هرمز»   « هرمزد»*

 (1/117/171)   ششم روز هرمزد گیتی فروز   بباشم بدین رزمگه پنج روز              

 (1/111/1919)   گرانمایه هرمَزد بُد بی همال           ایشان خردمند و مهتر به سال    از

 (6/11/79)   برآسوده از رنج تن، دل ز کین  سرسالِ نو هرمز فوردین                   

 : «هزمان»   «         هرزمان »*

 (7/999/111)   دز رستم همى در شگفتى بماند            برو هر زمان نام یزدان بخوان

 (6/619/137)  جای به خشم اندر آورد پای             همی گفت و برجست هزمان ز به کرسی

 :  ()= واكهتخفيف مصوّتب( 
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 فريدون  ون          *آفريد

 (6/691/119)  نهفته چو بیرون کشید از نهان             به سه بخش کرد آفریدون جهان  
 (6/661/937)   ی که با باد انباز گشتز پیش فریدون چُنان بازگشت            تو گفت

 آگهی :        *آگاهی    

 (6/669/911)   ز پند من ار مغزتان شد تَهی                 همان از خردتان نماند آگهی  

 نوش :            *انوشه

 (6/669/911)   انوشه که گردید گوهر پدید                درود از شما خود بدینسان سَزید

 «:به پی سپردن»  «سپردنپای  به»* 

 (1/917/9111)    همه کوه بسپرد یك یك به پای          بر رنج او هم نیامد به جای     

  (1/911/131)     به مغز اندرش هیچ باشد خرد      هرآنكس که گیتی به پی بسپرد        

 بُد :             *بود

 (6/139/13)   که سالار بُد بر سپاه پشنگ          سپهبدش چون ویسۀ تیز چنگ         

 :«  بُد» « بود*»

 (6/911/1)   همان بُد که تنگی بُد اندر جهان             شده خشك خاك و گیا را دهان

 پيرامن:           يرامونپ*

 (1/919/9611)      یلانی که بودند خنجر گزار               بگشتند پیرامن کارزار

 پردخت :            پرداخت*

 (6/17/139)   بپردخت و بسته زدست بدان           نابخردان     و دیگر که گیتی ز 

 (6/661/119)    نخود و تور بنشست با راى ز  سراپرده پرداخت از انجمن              

 پردخته :  *پرداخته          

 (7/191/6119)    هبفرمان او ساخت همیشه دل از رنج پرداخته            زمانه  

 (6/19/11)   در نزادما زباد           که جز مرگ را کس ز خته کن سربدوگفت پرد

 تفته :  *تافته         

 (1/911/9977)    همه تنگ دل گشته و تافته                   سپرده زمین شاه نایافته

 (1/11/969)   که از تشنگی سست و آشفته شد  تن پیلوارش چنان تفته شد                 

 تبه : *تباه           

 (6/133/161)  هاز لشكرش گشت لختى تباه            از آسودگان خواست چندى سپا چو 

 (6/16/691)    گاوسرۀ بدین کین کشد گرز  تبه گردد آن هم به دست تو بر          

 تخم :  *تخمه         

 (6/77/61)      شب دو مرد جوان          که کهتر، چه از تخمۀ پَهلوان چنان بُد که هر

 (617/131)    نگه کن کجا آفریدونِ گُرد                  که از تخم ضّحاك شاهی ببرد

 چُن :  *چون         

 (6/663/111)   چُن از خیمه ایرج به ره بنگرید              پر از مه دل، پیش ایشان دوید

 دگرگون * دگرگونه

 (1/799/111)     و گر خود دگرگونه باشد سخن              شه نو گزیند سپهر کهن
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 (1/133/611)    برین نیز بگذشت چندی سپهر            و زان پس دگرگونه بنمود چهر

 ره :   * راه        

 (1/919/1311)   راه بدیشان چنین گفت پرمایه شاه              که فردا شما را همین ست

 (9/61/163)   چنان خواست کان ره کسی نسپرد          ز ایران به توران کسی نگذرد

 رستخيز :  * رستاخيز         

 (1/691/6169)     سپر برسر آورد و شمشیر تیز                برآورد از آن جنگیان رستخیز   

 (1/79/119)   تو گفتی که آن روز بُد رستخیز سپر برگرفتند و شمشیر تیز                 

 سپه :   *سپاه         

 (9/999/7)    یكی فرش افگنده چون پرّ زاغ سپاه شب تیره بر دشت و راغ

 (1/111/116) که بودت سرسخت و هم راستی سپه بردی و چنگ را خواستی

 سپهدار : *سپاهدار         

 (6/691/996)   که از ما سپهدار ایران زمین       سپارد ترا دشت ترکان و چین        

 شه : * شاه         

 (1/111/61)   سپاهی و دهقان بیكار و شاه                 چنان دان که هر سه ندارند راه

   :«شهنشاه» « شاهنشاه»*

 (6/11/69)   همی تافت زو فرّ شاهنشهی                  چو ماه دو هفته ز سرو و سهی 

 (6/661/931)   سلم چون گشت باز                     شهنشاه بنشست و بگشاد رازۀ فرستاد

 :« كُهسار»  «كوهسار*»

 (6/911/11)   پر از غلغل و رعد شد کوهسار             زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار

 (7/611/316)  تاده مردچو از دور دیدش ز کهسار گرد                       بدانست کامد فرس

 هرآنچ :  *هرآنچه          

 (6/191/711)    هرآنچ آفریدهَ ست جفت آمدند           گشاده ز راه نهفت آمدند

   

 ت:صامت و مصوّتخفيف ج( 

 آذربايجان :      *آذرآبادگان        

 (1/613/6139)    همی تاخت تا آذرآبادگان                 سپاهی دلاور از آزادگان

 درون :   *اندرون        

 (6/16/1)  که خود چون شد او بر جهان کدخدای          نخستین به کوه اندرون ساخت جای 

 * اندر         در :

 سپهبد به تاریكی اندر بمرد                 شب و روز روشن به جویا سپرد 

   (1/111/9999) 

 ی نیست               به خان تو اندر مرا جای نیستچُنین داد پاسخ که این را      

       (6/617/991) 

 خورد          درخور : *اندر

 اگر مهترم من به سال و خرد                 زمانه به مهر من اندر خورد        
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   (6/691/131) 

 که هم تبدیل و هم تخفیف صورت گرفته است :آهرمن  *اهريمن 

 (6/661/911)   ناباك بیهوده را                 دو آهَرمَن مغز پالوده را بگوی آن دو  

 سپاه برنشاندن -سپاه برگزيدن -*سپاه بركشيدن 

 (1/191/6139)   سپاهی زهیتالیان برگزید                   که گشت آفتاب از جهان ناپدید     

 (1/11/11)   اگنده را بر نشاندچو گفتار بشنید و نامه بخواند              سپاه پر

 هشيار :  *هشيوار         

 (6/691/171)   دلیر و جوان چون هُشیوار بود                 به گیتی جز او را نباید ستود 
 (6/693/966)   زدن رای هُشیار و کردن نگاه                  هیون برفگندن به نزدیك شاه

 :« نوز» « هنوز*»

 (6/669/916)  نوز یستشت مرا کرد کوز                 نشد پست، گَردان به جاسپهری که پ
 

 :گيرینتيجه

ها در سـاختار زبـانی و تحوّلـات آن تخفیـف یـا ترین دگرگونیتوان گفت که یكی از مهماین تحقیق می ۀپای در پایان بر

ینـد آی در این فرگیرد. شاعران سهم مهمّمی ت تدریج از طرف کاربران آن زبان صورهای زبان است که بهکاهش در واج

ای است و شـاعر ملـزم های وزنی و قافیهزبان معیار و زبان نثر تحت محدودیتزبانی دارند، از آنجا که زبان شعر برخلاف 

ا گیرد، امّـکار میلذا واژگان صیقل خورده و کوتاه شده در نهایت ایجاز را برای بیان مقاصد خود به ،باشدبه رعایت آن می

، هنجار زبانی نباشـدها براساس اصول و قواعد بهو کاهش واج ه این تخفیفهای خاصی دارد و چنانچهر زبانی محدودیت

 ق باشد.تواند موفّنمی

زبانی واژگانی ن شاعر توانسته است بر اساس اصول ق زبان پارسی است که در آفردوسی یكی از آثار موفّۀ شاهنام 

ۀ رود یا واژکار میبه« بدتر»که به صورت  «بتر»ۀ ها را نسبت به زبان معیار دگرگون سازد. مثلًا واژآنرا تخفیف دهد و 

 به کار رفته است. «چار»که به صورت  «چهار»

 توان ابراز داشت که این تحقیق میۀ برپای

 :  ی مثالبرا .گیرندزبانی قرار میل های پسین و پیشین بیشتر در معرض این تحوّ در فرآیند تخفیف همواره واج (1

سپرغم و      سپهبد، اسپرغم           هبدامو، سپ         ساده، موی  سادج      هرمز،      آسیا، هرمزد             آسیاب

 .غیره

ها، اژد       اژدرها هرزمان       هزمان،  برای مثال:. انجامدها میتخفیف صامتبیشتر به کاهش در وسط واژه  (2 

 دوستار.  زوتر، دوستدار          زودتر   چار،    دشخوار       دشوار، چهار   

فردوسی صورت  هایی که در تمام متن شاهنامۀتوان به بسامد برخی از تخفیفنتایج این تحقیق می رنابب (5

آمده  «سپهبد»یف مصّوت اوّل به صورت با تخف «اسپهبد»ۀ تن شاهنامه واژماشاره کرد: مثلًا در تمام  است،پذیرفته

 آمده است. میانیبا تخفیف صامت  «بتر»خالقی مطلق به صورت ۀ در تمام متن شاهنام «بدتر»است یا 

ولی در زبان نثر بعدها  ،اندهایی که در تمام متن شاهنامه تخفیف نپذیرفتهواژه از توان به بسامد برخیبرعكس می

و کار رفته است که همواره با این ساخت در شاهنامه به «اسپری»ۀ اند، اشاره کرد مانند واژکار رفتهف بهبه صورت مخفّ

آمده است که احتمالًا بعدها از جانب کاتب بوده « سپری» ۀیافتتنها در یك مورد آن هم در عنوان به صورت تخفیف

     است.
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