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 مقدمه -1

تیسیا   .ها  بسااار  داردعیاار تفاوت گونۀ نوش ارا  از زبان اتت ک  با ادباات عک وب، گون 

زباان »گویاد: ع  (33: 1331)عیاار و تیاان حدود آن، چندان د اق ناست؛ تاارل   گونۀ زبان

 زبان  اتت ک  با تغااسات  ک  در صورت و تااخت ۀها  زبان  رایج در ااعیگون عیاار یک  از 

گاسدد، از تاو  )تدوین و تثبات( و ناز ن ش و کارکسد آن )گس سه ن ش و کارکسد( ایجاد ع 

شود و در نوشا ارها  رتام  و الگو  زبان  عی بس پذیسف   ع  عنوانب زبان   ۀاکثس افساد ااعی

 الا  زباان  رایجا  اتات کا  در  ،ب  عبارت  دیگس«. رودشده ب  کار ع ریز گف ارها  بسناع 

: 1361)شاود. صافارع دم رود و در عداری تدری  ع ها  گسوه  ب  کار ع عطبوعات و رتان 

گف اار   ۀگونا»شمارد: گون  بسع   و گف ار  عیاار را اینگونۀ نوش ارها  ناز ویژگ  (05-02

همساه اتت. هم در روابط رتم  با ع اعات باالتس و افساد باگانا  و باا هاس  عیاار با ادب و اح سام

رتام  و ادب و اح اسام دانسا   شاود کااربسد دارد و هام در رواباط غاس ۀشجص  ک  شایسا 

  عیااار هماان گونا  گوناۀ نوشا اردوت ان  با دوت ان، نزدیکان، خویشااوندان و همکااران. ...

هاا  حوزه ۀنویسند و در همادر تطح ااعی  ب  آن ع  کسدگانرتم  اتت ک  عموم تمصال

بس  واعاد نگااره عنطباق اتات و از تاب   ،آعوزش ، اا ماع ، ادار  و ارتباط  کاربسد دارد

گوناۀ باید تواا  داشات کا  ایان «. کندتس  نسبت ب  گون  ادیبان  تبیات ع تس و تادهعاد 

 .(1)تس اتتبا آن ع فاوت و از آن عهذبعماوره،  ۀها  بساار با گونرغم شباهت  عق زبان

  ادب  و عیاار باید گفت ک  زبان یک  اتت و ادبااات، تنهاا شاکل گونۀ زباندر ع ایس  دو     

ا  اتات کا  در داخال زباان ر  حادثا  ،تازد و ب  عبارت دیگسکارگاس  آن را دگسگون ع  ب

هسگون  اداتااز  ویاژه و خااز از زبان ادب  واود ندارد؛ یین   عنوانب هاچ چاز »دهد. ع 

اعاا باا د ات در  ،(9: 2555)بسوعفات و کاارتس، « زبان  ک  عنمصس ب  اثس ادب  باشد غاسعمکن اتت

اف اسا   ۀگاه  در حد  اتات کا  شاائب (2)توان دید ک  تفاوت تاخ ار  ادبااتآثار ادب ، ع 

پاوندها و اش ساکات  ناز عااان  ،سول  از توی  دیگ ،کندزبان ادب  از زبان غاسادب  را ت ویت ع 

ایان  ،تاازد و دروا ا رو ع  زعان این دو را با دشوار  روبآنها در اسیان اتت ک  فساگاس  هم

دهااد. در آعااوزه ادباااات فارتاا  باا    را گاااه  در ع اباال یکاادیگس  ااسار ع گونااۀ زباااندو 

 ، اهماات باشا س  پاادا گوناۀ زباانزبانان، توا  ب  ایان اشا ساکات و اف سا اات دو غاسفارت 

نای  باا گف ار و نوش ار عیاار، نجس ان اولویت و آشا ۀ، آعوزه گون(3)کند، زیسا در بمث آزفاع 

. شااید با  (02 -01: 1361صافارع دم، )ا ، دوعان اولویت آعوزه زبان فارت  اتت عماوره گونۀ
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نباشاد و اتفا اا  با تواا  با  ایان هادف، اتا فاده از ادبااات باسا  آعاوزه عناتا   نظس آید

اعا با توا  ب  پاوند  کا  ادبااات فارتا  باا تماام ابیااد  ،آعوزان را از هدفشان دورکندفارت 

ویژه کا  ادبااات با  ،عمکن ناست ... دارد، حذف آن هوی   ایساناان عثل زبان، فسهنگ، دین و

واناد عنبیا  تفارت  در ط  باش از هزار تال حاات خود، تغااس تاخ ار  اندک  داش   و ع 

 ارزشمند بسا  یادگاس  زبان باشد. 

ور  از ادبااات در ع الا  در پژوهشا  کا  پاساعاون عاازان بهاسهگان ایان نویساندیک  از     

اقاد،  39شده، اقد ک اب بسرت  166ک  از عجموع  اتت، دریاف  (3)هها  آزفا انجام دادک اب

اند ول  عؤلفان هنگام گزینش اثاس ادبا ، با  هنشده( ات فاده کسدو تاده (0)هشداز ادباات )تاده

بقکا   ،انادو عازان دشوار  آنهاا تواا  نکسده گونۀ عیاارزبان با  گونۀ ادب ها  شناخت تفاوت

و اغق  در ع دع  ک اب، تادگ  اثس ادبا  را عیااار گازینش  باش س ذو   دتت ب  ان جاب زده

چارچوب  عشاج   بساتایاار  بسا  تادگ  آنک  تیسیف  از دشوار  یا عیاند، ب عنوان کسده

 واود داش   باشد.  گونۀ ادب از تاخ ار 

 «زبانانچارچوب عسا  آعوزه زبان فارت  ب  غاسفارتا »ک اب  آعوزه زبان، در ۀدر حوز    
دتاا ور، واژه و کااارکسد بااسا   ۀزبااان فارتاا  در تاا  حااوز، 1360اسده ااان و دیگااسان، عاز 
آعاوزه ادبااات  ۀبند  شاده؛ اعاا در حاوزاان  و پاشاسف   ت ساامآعوزان تطوح پای ، عزبان

دارد، تااکنون چناان ارزیااب  یاا  گوناۀ عیااارها  دت ور زبان  ک  با فارت  با توا  ب  تفاوت
تااخ ار زباان  در  ۀا  در حاوزع ابق   ب  همان خاطس ف دان تمقاق .بود تنجش  انجام نشده

هاا  آن دو باا هادف آعاوزه با  بند  تفاوتنان ت سااماین دو گون  )ادب  و عیاار( و همچ

هاا  با توا  ب  اهمات ایان عوماوع در بماث تا لا  ک اب .شدزبانان احسای ع غاسفارت 
آعوزه زبان فارت ، عا در این پژوهش تاله کسدیم تاا باا بسرتا  تااخ ار زباان  آثاار ادبا  

بند  کنام. عاا آن را ات جسا  و دت   ها دارد، شاخص  گونۀ عیاارهای  ک  با فارت  و تفاوت
ها  دت ور زبان فارتا  عیااار عاان ک اب 1ا ا ، ب  بسرت  ع ابق ک ابجان  ۀبا ات فاده از شاو
کهن و عیاصاس را  (9)ها  دت ور  ک  تاخ ار زبان  ادبااتایم؛ یین  اب دا ک ابو ادب  پسداخ  

« دتاا ور تاااریج  زبااان فارتاا »، خااانقس « تاااریز زبااان فارتاا »عاننااد:  انااد،هبسرتاا  کسد
ار عانناد ها  دت ور زبان فارت  عیاپور را با ک ابعق « تاخ ار زبان شیس اعسوز»ابوال اتم  و 

ع ایساا  و تااس   انااور  و گاااو « 2دتاا ور زبااان فارتاا »و  فسشااادورد« دتاا ور اعااسوز»

                                                           
1. Contrastive analysis 
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، صافت، عادد، ماماس، نظاام آوایا ، اتام»ها  زبان  این دو گونا  را در دوازده حاوزه تفاوت
ات جسا  کسدیم و تاسانجام باا تمقاال « تاز  و امق عوصول، فیل،  اد، حسوف، اصوات، واژه

ها  آعوزه زباان، توانسا ام عجماوع نظسی  بساتایآنها  ۀگانبند  نُ ها و با ت سامکاف  داده

تاس رایاج و رایج کق  کم اس ۀب  دو دت عازان بساعد و وع  بساتای  را گونۀ زبانها  دو تفاوت
 اصق  در این پژوهش پاتز دهام: ت سام کنام. این چنان توانس ام ب  دو پستش

 های  با هم تفاوت دارند؟ادب  و عیاار در چ  حوزه گونۀ زباندو  .1

و عیاار را بسا  آعوزه ب  غاسفارت  زباناان  گونۀ ادب ها  دو توان تفاوتچگون  ع  .2
 بند  کسد؟ت سام

 ۀتوانناد باا تواا  با  تاطح، هادف و عال اهاا  آزفاا ع عؤلفاان ک اب ،با این پاژوهش
تسین گزینش را از عااان آثاار ادبا  ها، عنات بند  تفاوتآعوزان و با شناخت و اولویتفارت 

ویژه در تاحت گس سده و تاال زبان فارت  ک  در ع اام یا  زباان تسکابا ، داش   باشند؛ ب 
ون  خال ا   باز گذاش   و عؤل  را با طا  ع نوع  از اناواع دتت شاعس و نویسنده را بسا  هسگ

 آعوز عفاد و اذاب باشد.توانند بسا  فارت کند ک  ع ع  رو ها  زبان  روبباز 
 
 مبانی نظری  -2

ها  آنهاا را اتا جسا  و عیاار، تفاوت گونۀ ادب در این پژوهش، اب دا با بسرت  دت ور زبان دو 

ها در آثار ادبا  از آغااز تااکنون، ازان شمول و فساگاس بودن آن تفاوتع بساتایکسدیم، تس  

ایم ک  هسیا  با  ت سام کسده ترهای رایجتفاوت وهای کمتر رایج تفاوتکق   ۀآنها را ب  دو دت 

 شوند:های  ت سام ع زیسعجموع 

در  ها  ع اسو  کا عؤلفا  .1شاوند: ب  شش گسوه ت ساام ع  های کمتر رایجالف. تفاوت

 ا  از ایاسان هسا ند.های  ک  ب  زبان عمق  عنط ا عؤلف  .2 فارت  عیاار اعسوز کارای  ندارند.

ها  نوتااخ   شااعسان و نویساندگان عؤلفا  .4 کاربسدکم ها  زبان  دخال )خارا (عؤلف  .3

شاوند )خطاهاا  دت ور زباان اعاسوز  غقاط عمساوب ع  های  ک  نسبت ب عؤلف  .9 عیاصس

 اند. ا ، عاعاان  و شکس   ات فاده کسدهها  باان عماورههای  ک  از شاوهعؤلف  .6 زبان (.

ک  اتفا ا  فساگاس و پستکسار بودناد توانسا ام را ها  زبان  تایس عؤلف  تر:های رایجب. تفاوت

تمقاال  1ها  آعوزه زبان، ب  ت  دت   ت ساام کناام. از عنظاس ناوع ع یاادلبساتای نظسی 
یناد اان عطال  آعوخ ن  کم س باشد، فسایابام ک  هسچ  تمایز در فسم و عم وا ع  درع اع ابق 

                                                           
1 .The Moderate Version 
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بادین  1تاداخل ۀ. توا  ب  اصل تماایز در نظسیا(1)شودرو ع  یادگاس  با دشوار  باش س  روب
هام تاداخل  هم داش   باشند، باش س با عیناتت ک  هسچ  عطال  آعوزش  شباهت باش س  با

اتصاال یا  واحاد کالعا  باا » دهد.ادگاس  کم س و  فساعوش  زودتس ر  ع یکنند و ع پادا 

شاود، و ایان ب  کاهش یاددار  اتصال  ک  از لماظ زعان  ع دم باوده اتات عنجاس ع دیگس  
. ن ال 1693انادروود،  -1631)هال، « دهداح مال را ک  اتصال بید  یاددار  خواهد شد ت قال ع 

با  ایان  (69: 1360) 2ورک  در طساح  بسناعا  آعوزشا ، پال ناشانطهمان(. 15: 1363گاناا ،  از
زعاان آعاوزه هم دارناد، اگاس هام عوموع اشاره داش   ا الع  ک  ارتباط غاسعس  ام اندک  با

هام  هم دارناد، باا شوند. ا الع  ک  ارتباطات عینای  شدید  باداده شوند، به س یاد گسف   ع 

نااز طا   (1663) 3تاازند. تانکاامتاس ع ادگاس  را عشاکلکنند و بنابساین یاتداخل ایجاد ع 
تم ا   دریافت ک  تهولت در یادگاس  ب  تمایز )عدم همبس گ ( اطالعات یاادگاس  عسباوط 

با  هاس عاازان کا  »توان ن اج  گسفات بدین تستا  ع  (.225: 2512 عاساقاقا ، از)ن ل شود ع 
تاس انجاام اع  باشا س باشاد، ارتبااط آتاانها  پااها  زباان  و نک ا ها  عاان ع ولا تفاوت
همان اصال، بایاد از ا االم آعوزشا  کا  تا ثاسات  بساتای (.21: 1339 )مااءحسان ،« گاسدع 

فارت  و در ع ایسا   گونۀ ادب تداخق  با یکدیگس دارند پسهاز شود؛ حال با بسرت  دت ور زبان 
ان حال پاوندها  عواود عااان ایان دو ها و درع، و با د ت در تفاوتگونۀ عیااربا دت ور زبان 
س صور  )با کارکسد ع فاوت( یاا از نظ رو شدیم ک  روب گونۀ ادب های  پستکسار در گون ، با عؤلف 

صاورت  کا  ، پاوند و عشاابهت دارناد، با گونۀ عیاارا  در کاربسد  )با شکل ع فاوت( با عؤلف 
هاا  زباان  ن تستاا  دو گاسوه از تفاوتآعوز را دچار تاسدرگم  کنناد؛ بادیتوانند فارت ع 

ک  در فارت  عیااار اعاسوز وااود دارناد ولا  با  گونۀ ادب ها  عؤلف  .1 از: اندعبارتتس رایج
 ک  در فارتا  عیااار اعاسوز باا گونۀ ادب ها  عؤلف  .2 شوند.گسف   ع  ا  ع فاوت ب  کارگون 
 رند. تفاوت در صورت، ول  با همان کارکسد واود دا اندک 

هاا  آعاوزه ناز یک  دیگس از عیاارها  عؤلفان ک اب 3اصل پاسو  از  واعد زبان  )نمو(  

آعوز ، آعاوخ ن اولاان هادف فارتا  کا  پاش س گف ام. زبان در ان جاب ع ن خواندار  اتت

تت ک  از  واعد زبان  عشجصا  پااسو  ا این گون ، آن ۀزبان اتت و اولان عشجص گونۀ عیاار

تواند در فساگااس  ایان زند و اتفا ا  همان عوموع ع عند آن را بسهم نم لگو   اعدهکند و اع 

                                                           
1. Interference theory 

2. P. Nation 

3. T.Tinkham 

4. Syntax 
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زیسا ثابت شده یک  از عاواعق  کا  باعاث آتاان  یاادگاس   ،آعوزان کم  کند واعد ب  فارت 

در (. 16: 1315، ک )ن ال از عا شود نظم، ب  عین  پاسو  از الگوها  عنظم زبان  اتت عطال  ع 

اای  و حذف ارکان امقا  و دروا ا  ب رت  یک  از پستکسارتسین رویدادها  زبان ، ااادباات فا

آعوزان تواناد باسا  فارتا عدم پاسو  از نمو دت ور زبان فارت  اتت ک  هماان عوماوع ع 

های  ک  یاا عؤلف  وه دت   توع  واود دارد با عنوان. ب  همان خاطس در این گس(3)دشوار باشد

 اند. اا شدهب ها اات حذف و یا در امق از تاخ ار امال
 
 هابندی تفاوتتقسیم -3

 های کمتر رایج الف. تفاوت

 ها  ع سو  ک  در فارت  عیاار اعسوز کارای  ندارند.عؤلف  -1

ها  بقناد فارتا  در ، اعاسوزه پااش از عصاوت xw»(6)»صااعت  در تطح نظام آوای : -1-1

 (02. 1)فسدوت .  « خوالیگران: »ند، عاناتتهدرآعد x»(15)» صورتب 

عاننااد:  ،اندتادریج ع اسو  شادهها  زباان فارتا  ب بسااار  از اتام: اتامتاطح در  -1-2

گون  کقمات را ک  تنها در ی  دوره از تاریز هس عق   عیمول باوده این... . » آزفندا ، چُسب  و

اعاا در  .(132: 1333نقس ، )خاا« ناعناد،کقمات تااریج  ع اتاتهو تس  ع سو  و فساعوه شد

 1اند ک  با  آن، آرکائاسام واعد زبان  کهن رو  آوردهات فاده از ، بسخ  ادیبان ب  عیاصس ۀدور

   (336. بهار) «شالل: »، عانندشودگف   ع  (گسای بات ان)

ها  تفضاق  تماع  فارت  عاانا ، از صفت ها  بازعاندهبسخ  از صفت :در تطح صفت -1-3

)فسدوتا . « مِهه»و  «کِهه» :، عانند(93: 1331)ن ل از ابوال اتم ، شوند کم س ب  کار بسده ع اعسوزه 

 1 .92) 

با  عینا  « لا »هازار و با  عینا  ده« بااور»بسخ  اعداد عانناد  ال (: در تطح عدد -1-3

ها  فارتا  ک  بازعانده« تِدیگس»و «  دُدیگس»صدهزار ع سو  هس ند؛ همچنان اعداد تستاب  

ها  تااخ ن اعاداد بس اینها، یک  از راه. عالوه(33: 1331)ن ل از ابوال اتم ، ان  زرتش   هس ند عا

... ب  عدد اصاق  اتات کا  کاست و ره اعاسوزه  ، دفی ، بار وافزودن کقمات  عثل عستب توزیی ، 

 (303)خا ان .  «یک ره» -( 30)آخس شاهناع . « سه کرت: »، عانندکاربسد ندارند

                                                           
1. Archaism 
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ب اا  در فارتا  اعاسوز  با   ،«هزاران»ام  بس   شده ک  غاس از « ان»عدد با  ب( گاه 

 (315. 2 )عابد . « آنآن سهدوان دوان، سه: »، عانندشوندکار بسده نم 

 از: ایدون، ایدر، ایذر و ... . اندعبارتمماسها  اشاره ع سو  ( ال  در تطح مماس: -1-0

 .  اتتهع سو  شد( 35ودک . )ر« بات ار»ب( از عاان انواع عبهمات 

از: گشاف ن، نشااخ ن، بشاولادن،  اندعبارتها  ع سو  ال ( بسخ  فیل در تطح فیل: -1-9

از: اندرایسا ادن، گاسف ن،  انادعبارتها  کمک  شجص  ع اسو  همچنان فیل و ...تسوخ ن 

هاا  کمکا  ل)ک  هم  داللت بس آغاز انجام دادن کار  دارناد(، یارتا ن و فی و ...اندرگسف ن 

 غاسشجص  عانند: شایست و تزد.
)خاانقس ، شد تاخ   ع « بود»بید در گذش   از عام  بیاد همساه با صسف فیل ب( عام  ا

  (36)بقیم .  «بوده بود»عانند:  ،ک  اعسوزه عنسو  شده (299: 2،  1332

با  کاار فیل کمک   عنوانب بایس ن، در ع ون کهن  ، اول شج  عفسد ازʽبایمʼگاه  »پ( 

 (193)گسگان . « کرد بایمعن : »، عانند(202: 1331 )ابوال اتم ،« اتت رف 

شاوند: فاساز )در بسخ  از پاشوندها  فیق ، اعسوزه ب  کار بسده نم پاشوندها  فیق :  -1-9-1

 . و ...فسازکسدن(، فا )فات دن( 
 با  از: انادعبارت ها  فیق  عنساو  در ادب فارتا عبارت ها  فیق  ع سو :عبارت -1-9-2

 (396)باه  .  «از جای بشد.نا  : »، عانندو ...چسم بودن گاو، فسعان یاف ن 

، دیا ، نهماار از: ایدر، ایدون، اندعبارتع سو  ادب فارت   ال (  ادها  در تطح  اد: -1-1

 . و ...، همچنان(، بو  )ک  در اصل فیل بوده( دین ، پسندوه، بناز )هسگز
. 6)فسدوتا .  « گمانناد»و  (209. 3)فسدوتا .  « گمان »،  ادها  «گمانم»د ( گاه  عاننب

 (.200: 3،  1332)ن ل از خانقس ،  اتت ( در گذش   ب  کار رف 325

 ال ( حسوف اماف  ع سو : بد )در بد آن(، ز ، از از  )غاس از(، عس و ...  :(11)در تطح حسوف -1-3

ایساچ، ازیاسا ، روکا ، ایدونکا ، ا  )با  عینا   خوه، ایسا ، -ب( حسوف ربط ع سو : خوه

 یین  ک ( و ... .

 . و ...( حسوف ات فهام ع سو : آذا، ا ، اُ، یا، هم ، باه پ

 ت( حسف تصغاس ع سو : ایژ  و ... .

 ث( حسوف ات ثنا  ع سو : با ، وی  و ... .
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 و ... .  ه -زه، زه، هان، ه  -از: زه اندعبارتاصوات کهن  :در تطح اصوات -1-6

ع سو  اتت و ت سیبا  تنهاا « دژ»ها  عش ق، پاشوند ال ( در واژه تاز :در تطح واژه -1-15

 .    اتتهبا   عاند« دژعنش»و « دژخام»در دو کقم  

: 3،  1332)خانقس ، « اندفارت  عاان  ب  فارت  در  نستاده t/dum-و  ist-پسوندها  »ب( 

شوند: عهست، نجست، درتت، افدم ها  زیس دیده ع واژه آن پسوندها چون ازئ  عسده در (.6

 اند.با   ع سو  شده« نجست و درتت».ک  از این عاان از 

ها  اتا فاده از عؤلفا  ا  از ایسان تیقق دارناد.های  ک  ب  زبان عمق  و بوع  عنط  عؤلف  -2

ک  شااعس یاا نویسانده عمق ، ک  باش س در ادباات عیاصس عا نمود پادا کسده، بدین عین  اتت 

تمت ت ثاس گویش یا زبان زادگاه یا زیس گاهش، اثس  خقق کناد کا  باسا  عاسدم خاار  از آن 

 م اتت.وفهناععکان 

 شود. گف   ع  در شاساز  ب  پست و .(209)دانشور.  «پیرسوک»در تطح اتم:  -2-1

 :  عانند، شاساز  دارند ۀلهج  حافظ و تید  اشیار  تساتس بدر تطح امق :  -2-2
 (  390حافظ. ) به پی ماچان غرامت بسپریمون/ غرت یک وی روشتی از اما دی

 (1311)تید .  وَ چه ترش روی کِت برغ خوان نی/ تزان مسکی خبر هن کش خُه نان نی

را بسرتا   های ایان بجاش عؤلفا  در ها  زبان  دخال )خارا ( غسی  و ناعا نوی.عؤلف  -3

روناد. زباان اند و اعسوزه دیگس با  کاار نم وارد زبان فارت  شده ها  دیگسکنام ک  از زبانع 

 آشکار اتت.  در تمام تطوح زبان آن رد پا  و  فارت  باش سین ت ثاس را از زبان عسب  گسف  

« ابرودکها»واژگان دخال )واعاواژه( ناعا نوی در ادبااات فارتا  عانناد:  در تطح اتم: -3-1

 (169)حافظ. « مقراض» -(11)خوی .

اند ها  فارتا  ع صال شادهها  دیگس، ب  اتمهای  از زبانگاه  صفت در تطح صفت: -3-2

 (13)حافظ.  «حمراشکف   شد گل »: ، عانندک  اعسوزه کاربسد ندارند

اه در ادب فارت  با  کاار گاه  عوصول  عسب  همساه با صق  عوصول: -در تطح مماس -3-3

 (133)حافظ.  «عشق یزید منعیسفت عباه ک  در ب »: ، عانندرف  

اند ک  بسخ  از آنهاا اعاسوزه شمار  از عسب  ب  فارت  راه یاف   ادها  ب  در تطح  اد: -3-3

 (220)بقیم .  «مشافههًتو  ایشان وح  آورد »: ، عانندکاربسد ندارند
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بسخ  از انواع حسوف عسبا  راه یاف ا  در آثاار ادبا ، اعاسوزه کااربسد   در تطح حسوف: -3-0
 . و ...: فإعا، ایها، ای ها ، عاننددارندن

اناد کا  بسخ  اصوات از زبان عسب  با  آثاار ادبا  راه یاف   امق (:در تطح اصوات )شب  -3-9

 (  222)حافظ.  «عفاک اهللا  خال غم »: ، عانندرونداعسوزه ب  کار نم 

 ، عاننادانادراه یاف  اشیار یا عبارات  تماعا  عسبا  در آثاار ادبا  فارتا   در تطح امق : -3-1
ااَل یا ایُها السهایی، اَدِر »شوند: ها  دعای  عی سم  ک  بسخ  از آنها اعسوزه ب  کار بسده نم امق 

 (2)حافظ.  «کأساً و ناوِلها
 (132ع ام.   ائم) «ک  این ادرا  نکن  – اعزنا اهلل و ایاه برضاه –بدان ا  دوتت »

 ،هااین عؤلفا  شوند.فارت  عیاصس غقط عمسوب ع  زبانهای  ک  در  اای با دت ور عؤلف  -3
زبانان آعاوزه دهاام، عغاایست دارناد و با  دروا   با  واعد زبان  ک  تی  داریم ب  غاسفارت 

ۀ ایان خطاهاا شماساا کنناد. درباارنوع  در فساگاس  شکل صاماح زباان اخا الل ایجااد ع 
ید با اح ااط بساار بسرت  کسد. زیسا شااعسان عجالفت  اای را در آثار بزرگان ادب با»گوید: ع 

بسا ک  وم  و مسب ایشان با ظاهس  اوانان کنند و چ بزرگ گاه  خود وم  و مسب لغت ع 

)شماساا،  «ها  تقام  سار گااسددت ور  عطابق نباشد اعا عطابق روح زبان باشد و ع بول ذو 

ویژه در شیس، اگسچا  اغقا  با     ب اعا باید توا  کسد ک  چنان کاربسدها  نادرت (.21: 1365
 ۀباشاد و یاا ح ا  در گونار  داده و عمکن اتت در ااای  خاوه اف ااده وزن و  افا  دلال 

آعوزان  کا  غسما  ااز عماوره و عاعاان  فارت  هم ب  کار رود، ول  فساگاس  آن بسا  فارت 
 شود.  فهم  آنان ع تنها مسور  ناست، بقک  باعث بدندارند، ن آعوخ ن شکل صماح زبان 

)اناور  و گااو ، شاوند ام  بس   ع « ها»ها  عین  با عالعت ال ( اتمدر تطح اتم:  -3-1

تاساه : »، عاننادشاویمرو ع اعا در آثار گذش گان با عوارد  خالف این  اعاده روبا (. 33: 1332
 (32)رودک . « غمان

هااء ʼانناد شده و در حال و   عخ م ع  ʽتاءʼبیض  از کقمات ع خوذ از عسب  ک  ب  »ب( 
اما   ʽگاانʼآعده، ب   اای با کقمات عشااب  فارتا ، گااه  با  ع ب  تقفظ در ʽباان حسکت

 ( 35)عنوچهس . « معشویگان: »، عانند(63: 3،  1332، )خانقس « اندبس   شده
 ( 02)عنوچهس . « منازلها: »، عانندانددوباره ام  بس   شدهها  عکسس عسب  ام  گاه پ(

زن  باود »: ، عانندعؤنث آعده صورتب ت( گاه  در فارت  ب  پاسو  از عسب ، صفت یا اتم 

 (32)عنصسالمیال . « عفیفه
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، ال ( گاه  بسا  عوصوف عثنا  و اما ، صافت عثنا  و اما  آعادهدر تطح صفت:  -3-2

  (116. 2)فسدوت .   (12)«ترکان جنگاوران: »عانند

اما  با   صورتب « هس»گاسد. اعا گاه  عوصوف ار ع پاش از عوصوف عفسد  س «هس»ب( 

  (23)فسخ .« هر بدایعی - هر صنایعی: »، عانندکار رف  

  (132)تید .  «اولیتر: »، عانند، همساه شده«تس»با پسوند « اول »صفت تفضاق  پ(گاه 

، )ن ال از فسشاادورد رف ا بسا  صفت عال  و صفت تفضاق  ب  کاار « تس»ت( در  دیم پسوند 

 (303)تید .  «شساب  ترشیرین: »، عانند(10: 1333

، شکل ام  با  کاار رف ا گاه  ب  -دو و باش س از آن -اصق عیدود عدد در تطح عدد:  -3-3

  (336)تید .  «چهارباچاره دارم  طفالن» - (61. 9)فسدوت .   «صدهزاران سواران»: عانند

بسا  هس نوع اانادار و چازهاا با  کاار « ایشان»و « او»ال ( گاه مماس  در تطح مماس: -3-3

 (291)تید . « پس شد  اور شد / چو خسعهسه بازار از ا  دُهس  طسه ژال اگس : »، عاننداندرف  
: ، عاننادب( گاه  مماس اشاره یا مماس شجص  عفسد، ول  عسا  آن اما  با  کاار رف ا 

 (  201)ناشابور . « را آناتت، آن خدای  ک  باافسید  آسمانها و زمین خدا  شما خدا »

ال ( عاده عضارع ایق ، اتم و صفت اتت ک  بدون آنک  چاز  با  آنهاا  در تطح فیل: -3-0

 و ...گااج  -ناام/ صافت: آگااه -رود: اتام: اناگعاده عضارع ب  کار عا  عنوانب افزوده شود، 

و بسخ  دیگاس عانناد:  ک  بسخ  از آنها عثل ناعادن، اعسوزه کاربسد دارند(. 166: 1331)ابوال اتم ، 

 - (191. 3)عولاو . د «امگیجیده: »، عانندشونداعسوزه غقط عمسوب ع  و ...اع سافادن، صافادن 

  (20 )ناما.« یابیدندست»

 (13)خاام. « مرده شوم: »، عاننداندها  الزم، ع ید  عمسوب و عجهول شدهب( گاه فیل

ش س بچ  باا عاادر خاویش گفات/ »: عانند ،پ( گاه  فیل عام  ب  اا  فیل اعس ب  کار رف  

 «.   بجواب»ب  اا   (339)تید . « بخفتپ  از رف ن آخس زعان  

چناان گفات رتا م با  : » ، عاننادت( گاه  فیل عام ، ب  اا  فیل عضارع ب  کار رف  

 «.بشود»ب  اا  ( 201. 3)فسدوت .   «از کار تاس شد رهام شاس/ ک  تستم ک  رخشم

هاا  ع یاد  در عیناا  الزم با  کاار الزم در عیناا  ع یاد  و فیل ها ( گاه  فیلث
آن کود  فسیااد کاسد کا  با  عان چااره کنااد واال »: ، عانند(211: 1331 )ن ل از ابوال اتم ،اند رف  

ع یاد  اتات ولا  در عیناا  الزم با  کاار « بسا مع »فیال  (31)افالک . «بستممیهمانجا 
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کا  ایان فیال در عینا  ( 123)هاوا  تاازه.  «ب  چشمش رناگابد، تمیاعاد »یا عانند:  اتت رف 
 .  اتت ع ید  ب  کار رف 

 ( گاه  وا  وصف  در بسخ  از ع ون ادب ، بادون رعایات  واعاد حااکم باس آن با  کاار 
بید از فیل وصف  و نااوردن دو یا چند فیل وصف  پشت تاس هام، از « واو». نااوردن اتت رف 

و  پریهدهعآب از طا چ  پاایان آ ا  فسنگ »: ، عانند(13: 1332او  و انور ، )ن ل از گامق  آنهاتت 

 ( 21)امالزاده. « چپاندهو در اا  گشاد پال و  کردهک اب را دوال 

: ، عانندرف  ال (گاه  بسا  چند فاعل، فیل عفسد ب  کار  عطاب ت فیل با فاعل و نهاد: -3-0-1
 (  331 )تید . «بس  عاه و پسوین و هور بتابد»

« رسهیداز هس تاوی  فاساز  مردم: »، عانندفیل عفسد آعده« عسدم»ب( گاه بسا  اتم ام  
  (206. حدی ۀ تنای )

: ، عاننادفیال اما  آعاده« وحاش»و « کژدم»ها  عفسد عثل پ( گاه  بسا  بیض  اتم
 از» -( 205)تاید . .« بدرنهدو شاکمش  بخوردنهداحشا  عادر  ... را والدت عهیود ناست کژدم»

  (191)تید .  «نگریزند وحشلطافت خو  تو 
فیال باا نهااد اول عطاب ات  ۀباشند، شناتاهمساه شده « با»ت( زعان  ک  دو نهاد با حسف 

در  شیخ ما بها اسهتاد: »، عاننادام  آعده صورتب فیل  ۀکند ول  گاه  در گذش   شناتع 
   .(120)عنور. « ایستادندپاش کار 
  ادا  اح سام ب  عجاط  از نظس شمار و شج  با فاعل یکا  گاه  در گذش   فیل بسا ث(
)شادم(، زحمات شد  از آن عطقا  ... عقفوف  شما رتاد»: ، عانند(231: 1331، )ن ل از ابوال اتم نبوده 

 (153ع ام.   ائم)« اید.()زحمت کشادهاند کشاده

ده ، هاچ کا  ندهاد تا تو ن: »، عانندگاه  اتم در ن ش  اد ب  کار رف   در تطح  اد: -3-9

   .اتتهک  ب  اا  ی انا  آعد (111. 3)عولو . د «یقین

  عالعت عفیاول هماساه باا فیال عجهاول با  کاار ʽراʼگاه  حسف » در تطح حسوف: -3-1

 (13)عنش .  «رسانیده شدب  رعایت  راح و  او : »، عانند(361: 3،  1332)خانقس ، « اتت رف 

در ایان بجاش تنهاا  اخ   شاعسان و نویسندگان عیاصس هسا ند.های  ک  نوآوران  و تعؤلف  -0
ها در  اای با  واعاد ااار  ایم؛ زیسا این عؤلف ها  زبان  عیاصسان را عدنظس  سار دادهنوتاخ  

شوند و شاید در ادوار بید  ب  دلال کثست کاربسد، نو بودن خاود را از دتات زبان، نو تق   ع 
 اند. تدریج عس یمل گش  ها  زبان  کهن، ب نوتاخت طور ک  بساار  ازهمان ،دهند
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الاا  با  عضااف داده تسکاا  امااف ، اتانادِ صافتِ عضاافٌ گااه  در» در تطح اتام: -0-1

« درخهت سهبزِ عادتِ/ آب ترِ سرنوشتِآشنا هس م با : »، عانند(150: 1313پور، )عق « اتتهشد

و تبز  عجصوز درخات اتات، کا  خاز آب اتت، ک  ب  تسنوشت، « تس » .(231تسهس . )

 .اتتهشد اتناد داده« عادت»ب  

ا )ناما، شکس ن خواب (233)هوا  تازه. دادن  ها  نوتاخ   عانند: تفسفیل در تطح فیل: -0-2

  . و ... (032.

  (23)باباچاه . « این دییقه به فردااز »ال (  اد نوآوران  عانند:  در تطح  اد: -0-3
 هنهوزکنام/ عا دوره عا : »، عانندس،  اد در اایگاه اتم  سار گسف  ب( گاه  در شیس عیاص

 ( 29ها  خا . )عسثا « را

بااا : »، عانناادپ( در ادب عیاصااس گاااه  عاا مم  اااد ، در ن ااش صاافتِ اتاام وا اا  شااده

   در ن ش صفت خاابان اتت.« از هسچ » .(99)باباچاه . « بگذریم هرچهاز ها  خاابان
ایان : »، عاننادانداما  بسا   شاده و ...« هماشا »، «بسااار» ( گاه   ادهای  عاننادت
 ( 352)تسهس . « تااه هایهمیشه

بانام: الا ( هاای  در تااخت کقماات عا در شایس عیاصاس نوآور  تاز :در تطح واژه -0-3
زار، نسعاانسم، عاناداب، تاخ ن کقمات ادید بس عبناا   واعاد زباان ، عثال: خاونبسگ، تازیانا 

از طسیق دخل و تصاسف در  ( ب(90کوچا . )در حااط« بادبرف: »، عانندو ...گسار عسدت ان، شادی
 (391)ناما.« فراسوده»ها  عواود )کاهش یا افزایش حسوف( عانند: تاخ مان واژه

. این گاسوه از اندا ، عاعاان  و شکس   ات فاده کسدهها  باان عماورههای  ک  از شاوهعؤلف  -9
کوچا  و باازار  ن عیاار تفاوت دارند ول  ب  دلال نزدیکا  با  زباان عاسدمبا زبا ها گسچ عؤلف 
 آعوزان عفاد باشند.( بسا  فارت گونۀ عیااردوم آعوزه )پ  از  توانند در عسحقۀع 

ا ، عاعااناا  و شکساا   عاننااد: ها  عماااورهالاا ( اتاا فاده از اتاامدر تااطح اتاام:  -9-1

 (6)هدایت.  «(دمشد )مشه» -(133)هوا  تازه. « چاه کفتر»

ک  باش س ب  گون  عاعاان  زبان اخ صاز دارد ول  گاه  با  آثاار ادبا  راه  (13)«اتباع»ب( 
  (161)حافظ.  «رخت و پخت: »، عانندیاف  

 ،بخهت برگشهته» :، عانندا  و عواعان  در ادب عیاصسها  عماورهصفتدر تطح صفت:  -9-2

  (16)امالزاده.  «مادرمرده
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فااعق   ʽهʼدر فیل توم شج  عفاسد کا  با  آن  ʽهʼمماس ع صل » ل:در تطح فی -9-3

ز آب دیاده »: ، عانند(13)ا  رایج اتتو هنوز در گف ار عماوره (251: 1331)ابوال اتم ، « گویندع 

 (116)گسگان .  «خا  را گل شکسد

ان آعوزکا  ارزه بااالی  باسا  آعاوزه با  فارتا  ا عماوره (ال  ها  فیق :عبارت -9-3-1
 دارند.

ویژه نثاس داتا ان  با  ،زبان عاعاان  هس ند و در بسخ  آثار ادب  ۀشکس   ک  الب   ویژ ب(      
 .»..( 35)فسخازاد.« کور شوم اگهر دروغ بگهویم»( 233)ناما. « پکرم ساخته: »، عاننداندراه یاف  
( 13)عاسصااد  . « بهاار بهره» (16)اماالزاده. « آن سرش پیدا نبهودکا   ای به پا گردیدیشقره

 (13)هدایت.  «در میرفاونش  دماغشو میگرفتی»

)در حاااط کوچا . « کلهی»ا  و عواعان  عثل ات فاده از  ادها  عماورهدر تطح  اد:  -9-3
 . و ...( 152)از این اوت ا.  «هی»(، 32

ا  اتا فاده ویژه در ادبااات عیاصاس، از حاسف امااف  عمااورهب  ،گاه  در تطح حسوف: -9-0
 (339)تسهس . « گقها  حااط الی: »، عاننددهش

 
 ترهای رایجتفاوت. ب

ایان  .ک  در فارت  عیاار اعسوز عواودند ول  کاارکسد ع فااوت دارناد گونۀ ادب ها  عؤلف  -1

، ظااهس یکساان دارناد ولا  با  گونۀ عیااارهای  در آثار ادب  هس ند ک  نسبت ب  گسوه، عؤلف 
 شوند. ع  ا  ع فاوت ب  کار بسدهگون 

اند؛ یینا  باا هماان ها در طول زعان تمول عینای  یاف  ال ( بسخ  اتمدر تطح اتم:  -1-1
کا  ( 316. 3)فسدوت .  « یکای » ۀعثال  کقم ،صورت ول  با عین  ع فاوت همچنان کاربسد دارند

« گاسوههم  افساد ی  »ب  کار رف   ول  اعسوزه عینا  « ناگهان»در بسخ  ع ون کهن، ب  عین  
 دهد. را ع 

: ، عاننادبا  کاار رف ا « ی  بار»غاس از عین  ی  ک ، گاه  ب  عین  « یک »ب( کقم  
 (131)شفای  کدکن .  «آهنگ صمسا کن یکی»

اتات و « کا » ۀ، کقما«از»ال ( گاه  ع مم صفت تفضااق  با  ااا  در تطح صفت:  -1-2
 -( 31)تاید . « عشاغول  کههعیزول  به س »: ، عانند(13: 1331)ن ل از ابوال اتم ،  «چون»ندرت ب 
   (131)بقیم . «پاش عنش بکشند چوناین را گسگ  بجورد ب  بود »
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، (11: 1331)ن ال از ابوال اتام ، ب  کاار رف ا  « هس» ب  عین « هم »ب( گاه  صفت عبهم 

 (112)تید .  «همه شب: »عانند

عال باشاند از نظاس ممایس شجص  عنفصل عمکان اتات در امقا  فا» در تطح مماس: -1-3

ها  کمک  غاسشجص ، هنگاع  کا  ها  ناگذر و فیلعنط  ، اعا عفیول از نظس نمو ؛ با فیل

مهرا گریهه : »، عانناد(135: 1331)ابوال اتام ،  «شاوندها  کمک  غاسشجص ، شجص  ع فیل

 ، اعا از نظس نمو  عفیول آن اتت.آعده« گسی »فاعل عنط   « عسا»ک   (363)تید .  «آمد

)ن ال از ب  کار رف ا  « ک »در عین  « کجا»ال ( در بسخ  ع ون کهن،  در تطح عوصول: -1-3

 (162. 1)فسدوت .   «با خسد درخورد کجاهمان کن : »، عانند(139: 1331ابوال اتم ، 

گف ات کا  باا شااه رزم  کهه: »، عاننادب  کار رف  « ک کس »در عین  « ک »ب( گاه  

 (336. 6)فسدوت .  « آزعا 

 ʽشاایدʼدر  ادیم »اند؛ بسخ  افیال اعسوزه تغااس عینای  و کاربسد  یاف   در تطح فیل: -1-0

)فسشاادورد، « کنادول  اعسوزه کار  اد ع  اتت ، ب  کار رف اتت فیل در عین  شایس  صورتب 

  (133)تید .  «شایدکشم گس او تسپنج  بگشاید ک  عاشق ع : »، عانند(192: 1333

: 3،  1332)ن ال از خاانقس ،  اتات رف ب  کار « دیگس»در عین  « ناز»گاه    اد: در تطح -1-9

  (003. حدی ۀ تنای )« بس عن دعا  بد تو عکن نیز: »، عانند(232

)ن ال از اند عشاج  شاده« را»ال ( گاه  نهاد، فاعل و نای  فاعال باا در تطح حسوف:  -1-1

   (213)عنش . « با   گذاش   آید. او راگفت: : »، عانند(31: 1331ابوال اتم ، 

عارتات نورتااده و : »، عاننادبسا ( ب  کار رف   -گاه  در عین  حسف اماف  )ب « را»ب( 

 «بسا »ب  عین  ( 21)ناصسخسسو.  «رابسنا 

)خا اان . « را شاده خام غضانفسان یامت: »، عاننداتت اماف ۀگاه  اانشان کسس« را( »پ

  اعتِ غضنفسان( 33
« پاسدازمایشاان نم  بها: »، عاننادبا  کاار رف ا « ب »گاه  ب  عین  « با»ف  ت( حسف اما

   (155)تم . 

صاورت حاسف رباط پستش، حسف ربط و عوصول اتت کا  با در فارت  حسف « ک »ث( 
  (231)ناصسخسسو. «  هاریم کهایم خداوند را ن  بنده: »، عانندب  کار رف  « بقک »گاه  در عین  
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 چهوناز تاو دور  : »، عانناددر عین  چگون  ب  کار رف  « چون» ( گاه  حسف پستش  
 (39)عطار. « کنم

تفااوت در صاورت، ولا  باا هماان  با اندک ک  در فارت  عیاار اعسوز  گونۀ ادب ها  عؤلف  -2
های  هس ند ک  با ایجاد کم سین تغااس، ب  شاکل اعاسوز  . این گسوه عؤلف کارکسد واود دارند
 .(10)آیندعینا( در زبان عیاار درع  )با همان کارکسد و

ال ( در هجا  آخس کقم  )یا کقما  شااعل یا  هجاا( کا  با   :(19)در تطح نظام آوای  -2-1
( تبادیل a( با  ف ما  )عصاوت-aباشد، گاه  ال  عمدود )عصوتصاعت ها )عقفوظ( خ م شده

  (30)عنصسالمیال .  (11)نگ  -: نگاه، عانندشده

: صااعت ، عاننادانادها، ب  اا  بسخ  دیگس ب  کاار رف    صاعتب( گاه  در گذش   بسخ
« د»ب  ااا  « ت»، «ب»ب  اا   «ف»، « »ب  اا  « ژ»، صاعت «ه»ب  اا  صاعت «  »
(، 115)هادایت. گوتافند  -گوتبند (،02)عنصسالمیال .هجده  -: هژده، عانند... «و»ب  اا  « ب»و 

  (25  نوی. )واژگون   -باژگون و  (312طبس . تسامۀ تفساس ) کااک  -کاشک 
 -: هناوز، عانناددر بسخ  کقمات ب  کار رف  « ا »عصوت  صورتب « او»پ( گاه  عصوت 

  (1133. طبس تسامۀ تفساس )هناز 
ها در هنگام اتصال با  ت( گاه  در اشیار ادوار عج ق  و اغق  ب  دلال رعایت وزن، عصوت

 یجوانهه( / rishetan) تانریشهه: »، عانناداندمماس  یا کقم  دیگس ، ب  تاکن تبدیل شاده

(javaneyارامند ) » .(63)از این اوت ا 

  -سهلی : »، عانناداندب  کار رف   (13)عمال صورتب ها گاه  بسخ  از اتم در تطح اتم: -2-2

 (160. 3فسدوت .  )« مزی 

، افازوده شاده« یا  نکسه»گاه  پ  از صفت بستسین ب  عوصوف عفسد،  در تطح صفت: -2-3

 (  16)عنصسالمیال . « بزرگترین کاری: »عانند
ده و دو : »، عاننادال ( شکل بسخ  اعداد ب  خصوز در شیس تفاوت یاف   در تطح عدد: -2-3

 (  31. 2)فسدوت .  « هزار

ها  دهگاان و صادگان و هزارگاان اتات، عوصوف عدد عسک  ک  شاعل عستب »ب( گاه  

« سیصد سهال و نهه سهال: »، عانناد(136: 3،   1332)خانقس .« اتتهپ  از هس عستب  تکسار شد
 (211)ناشابور . 
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 هس ند.« توم»و « دوم»ها  دیگس شکل (13)االب .  «تِاُم»و  «دُیُم»( پ

« او »و « و »گاه  در آثاار ادبا  « او»ال ( مماس توم شج  عفسد در تطح مماس:  -2-0

 -(96. 0فسدوتا .  )« ورا خاا  پاا : »، عانندب  کار رف  ناز « ورا» صورتب « را»و در اتصال با 

 (  233. تاریز تاس ان) «اویعال » -(350)تید .  «بس  ویشود شاه از »

ب( گاه  مماس شجص  توم شج  عفسد عنفصال در عفیاول باواتاط  با  ایان صاورت 

 (353)تید .  «گفت بدو»آعده: 

اتات ولا  باا « همگان»  ، اما  رفک  در گذش   ب  کار ع « همگنان»پ( مماس عبهم 

: ، عاننادرود، تنهاا در یا  وا  تفااوت داردک  اعسوزه ب  کار ع «(هم »)ام  « همگان» ۀکقم

 (19. 3)فسدوت .  « همگنان»

      (362)عنور. « کناد»عانند:  و ...ها  دعای  عانند: عبانام، بزیا ال ( فیل در تطح فیل: -2-9

پاوتا   « ا» -کااد ظاهسا  باسا  ت -ها   پایان بیض  فیلدر ع ون  دیم فارت  در  ب»ب( 

ا/ فیال نها :  -ا/ فیل عضارع: گوی  -ا/ فیل عام : گفت -، عانند: فیل دعای : آعسزاداتتهشد

 (163)حافظ.  «گفتا: »، عانند(211: 1331، )ابوال اتم « ا -عکند
(، 121: 2،  1332) قس آعاده و با  ن ال از خاانگاه  بس تس فیال ع « با»پاشوند فیق   پ(

با  « باا. »اتاتهپاشاوندها شامسده شد ءِبجشااده، اازچون گاه  عفهوم خاص  ب  فیل ع 

-بنههاده» -(331)تاید .  «بیفتادن: »، عانندشدهعصدر، صفت فاعق  و عفیول  هم افزوده ع 

اتا فاده « باا»بید از حسف « نا»و بسا  عنف  کسدن آن ناز، از حسف نف  (06)آیدا، درخت. « اید

  (321)انور . « بنماند»شد: ع 

 (615. بهار)« کنمیکار : »، عاننداندتاخ  فیل اعس « ع »با گاه  ت(

ابااز، اباس، : »، عاننادشان تفاوت اندک  دارنادث( بسخ  از پاشوندها  فیق  با شکل اعسوز 

 روند. ع  ب  همساه افیال ب  کار« و ...باز، بس، در »ک  اعسوزه ب  شکل « و ...اندر 

ا  با  کاار رف ا  کا  اعاسوز زایاد  ( گاه  در گذش   فیل عسک  همساه باا حاسف امااف 

تساماۀ تفسااس ) «به لعنت کهردخادا  و  را : »، عانند(336: 1332)ن ل از انور  و گاو ، نماید ع 

 (1356. طبس 
گااه  شاد و تااخ   ع «  -»در گذش   از فیل عام  و عضارع با  (16)فیل تمنای »چ(  

 (399)حافظ. « برآمدی: »، عانند(333: 2،  1332، )خانقس « رفتبسا  باان خواب هم ب  کار ع 
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تفاوت اندک  باا  و ...)زبس(  کنون )اکنون(، ن ، ازبس - ادها  ع ، نون ال ( در تطح  اد: -2-1

 شان دارند.کاربسد اعسوز 

و با فیل عام ، عضاارع، اعاس،  کسد اد  بود ک  بس ات مسار فیل داللت ع  (25)«هم »ب( 

باس فقا   همهی: »، عانناد(222: 2،  1332، )ن ال از خاانقس رفت. نه ، دعای  و تمنای  ب  کار ع 

 (311)تید .« شد

در گذشا   « با »و « باس»، «باا» ال ( بسخ  از حاسوف امااف  عانناد: در تطح حسوف: -2-3

    اند.ب  کار رف  « اب ، و »و « ور»، «وا، فا ابا،» صورتب 

 .  اتتهآعد  (123. 2)فسدوت .   «ازیسا» صورتب « زیسا»( گاه  حسف ربط ب

هاا  دتا ور زباان، یاا تااده بند  درک ابها بس طباق دتا  اتمتاز : در تطح واژه -2-6

بسا  تااخت کقماات  (.302-331: 1331، )ن ل از ابوال اتم هس ند یا عش ق یا عسک  و یا عبارت 

، «اباا»اناد: پاشاوندها  گونا  تماول یاف  بسخا  ایان ک  شودات فاده ع  عش ق از وندهای 

و « هااعساز»، «ابا  عغاز»، «انادرخور»، «ابااهنس»در کقماات « ناَ»و  (21)«هام»، «اب »، «اندر»

اناد. همچناان درآعده« ناا»و « هم»، «ب »، «در»، «با»ها  اعسوزه ب  شکل صورت« نسسای»

« عاان»و« گان»، «ااوعند»، «بام، پام، وام»، «وان»، «شت»ِ، «شِن»، «آاان»پسوندها  کهن 

، «تس  بام، تا  وام، تاس  پاام»، «نگاه وان»، «خورشت»، «روِشن»، «گوهسآاان»در کقمات 

ش»، «آگاان»ها  اعاسوز ِ کا  با  شاکل صاورت« شاسعان»و « اندوهگن»، «ناازوعند» ، «ااِ

 اند.رآعدهد« عانند»و « گان»، «عند»، «فام»، «بان»، «اِش»

آ  و » صاورتب ، اعاسوزه «آو ، آوه»بسخ  اصوات عانناد  امق (:در تطح اصوات )شب  -2-15

 :، عانندروندب  کار ع « آه
 (095)تید .  «ک  اهان ن  پایدارتت آوخ»

اای  با حاذف و اا .اا شدندب ها ااهای  ک  یا از تاخ ار امالت حذف یا در امق عؤلف  -3

فیال و امقا (  ، ، اتم )در هس ن ش (، انواع حاسوفتطوح زبان  )نظام آوای ۀمدر فارت  در ه

 دهد.ها  شیس  )وزن و  افا (، ت کاد، تفنن و ... ر  ع امق  مسورتاز ،ب  دالیق 

: از ، عاننادعف اوح آغاازین کقماات حاذف شاده ۀال (گاه  هماز در تطح نظام آوای : -3-1

 (02. تاریز تاس ان) زیشان -ایشان

   (263. تاریز تاس ان) باار -: بااور، عاننداز عاان کقم  حذف شده vaهجا   ( گاهب
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چونا   -: چاون کا  ، عاننداتتهها حذف شدقفوظ از آخس بسخ  واژهغاسع« ها»پ( گاه 
 (131. 1)عولو . د

 -: هسگاز، عانناداتاتهاای ( ر  دادبا ها  بسخ  کقمات  قا  )اات( گاه  عاان صاعت

 (230سو. )ناصسخسهگسز 

 تواند حذف شود.اتم در امق  در هس ن ش  ک  باشد ع در تطح اتم:  -3-2

، (61: 1313پاور، )ن ل از عق  اتتهالا  مماس  بس صفت در امق  ع دم شدال ( گاه  عضافٌ

 (32)آخس شاهناع . « کوسهامان، سهم/ تیرهامان، تند تیغهامان، تیز/: »عانند

 ۀامااف»آید. ایان تسکاا  ا  پاش از عضاف ع تغااس و نشان  هاچ الا  ب ب( گاه  عضافٌ

 (616. بهار) «زمینایران: »، عانند(05: 1331، )ن ل از ابوال اتم نام دارد « ع قوب

ویژه در اشایار تاهساب تاسهس  عقا  در کاربسد صفت تفضاق ، ب گاه  حذف عفضلٌ( »پ

 (332)تاسهس .  «تهرآب آبی/  ترآسمان، آبی: »د، عانن(121: 1313پور، )عق « اتتنمود پادا کسده

 تس از هسچ  آب اتت.تس از هسچ  آب  اتت/ آب آب ها چنان بوده: آتمان آب اصل امق  ک 

در فارت  در  عانند فارت  عاان ، اتم، هاس ن شا  کا  داشا   اا  اتم در امق :  -3-2-1

تواند تی ااد ویژه در شیس، ع ب  ،اای ب این اا .باشد عمکن اتت در هس اا  امق  ب  کار رود

 عینو  ایجاد کند و عجل در  عطق  شود.

ال ( صفت توصاف  عمکن اتت با فاصق  پ  از عوصوف بااید کا  ایان  در تطح صفت: -3-3

 مسهکینزیس بار گسان با  عقا / با  روز  دو  خران»: ، عانندکندشاوه گاه  تی اد ایجاد ع 

خواهاد کاسد،  کهارهازاران »عساکان، صافت خاسان اتات. کا   (333)تاید . « شدند  تق 

 آور، صفت کار اتت.ک  نام( 11)از این اوت ا. ...« آورنام

ب( ی  عوصوف عمکن اتت چند صفت توصاف  داش   باشدک  در ی  حالات، باا شاکل 

نیهک : »، عانندآیندها پاش از عوصوف ع آنهم زعان  اتت ک  هم  صفت ،اعسوز  تفاوت دارد

  (103)تید .  «ره مردسیرت س

الا  عوصوف بااید، ب  شاسط آنکا  عشاج  صفت توصاف  عمکن اتت پ  از عضافٌ( »پ

. 1)عولاو . د «بدنعلشهانتساه کان  : »، عانند(13: 1331، )ابوال اتم  «باشد ک  صفت عضاف اتت

 ک  بدنیل، صفت تساه اتت.  (103

 صفت پسسان اتت.ک  نا   ع ل،  (232)تید . « وزیر نایص عقل پسسان»
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)آتش . « های فراموشدوردست: »، عاننداندشده ب  کار رف  کوتاه صورتب ها ت( گاه صفت

   «شدهها  فساعوهدوردتت»ب  اا   (206

عدد اصق  عمکن اتت گاه  با فاصق  یا ب  فاصق  پاش از عیدود یا پا   در تطح عدد: -3-3

)تاید . « ههزار بنهدی» -(106. 2)فسدوتا .   «شمشیرزن سی هزار: »، عاننداز آن ب  کار رود

325) 

گاه  ممایس شجصا  ع صال در ااا  ح ا ا  خاود در امقا   اسار  در تطح مماس: -3-0

ها  عااانج ، گاسند و با تغااس اا و اتصال ب  کقمات دیگس، بیضا  باا حاذف بسخا  عصاوتنم 

« شهانتاا» -(116)عطاار.  «ههاتفیش: »، عاننادکنندتغااس  در نظام آوای  کالم ناز ایجاد ع 
 (365. حدی ۀ تنای )

آن حاذف « ه»چسابد، و    ب  اتم بید از خود ع « ک »ال ( گاه   در تطح عوصول: -3-9

 (121. 3)فسدوت .  « ک  را -کسا: »، عانندشودع 

« آناچ»و ( 23. 6)فسدوتا .  « آنا » صاورتب « آنچا »و « آنکا »ها  ب( گاه  عوصاول

 اند.جف  شدهع( 13. 0)فسدوت .  

، شادندحاذف ع  ها  فیل با   سینا  ون کهن، شنات ال ( گاه  در عدر تطح فیل:  -3-1

 (135)عنش .  «نمودبساار فکست کسدم و حسز »: عانند
 لفظا : ۀحاذف فیال با   سینا. 1شود. لفظ  یا عینو  حذف ع  ۀب( گاه  فیل ب   سین 

 حاذف فیال. 2 (106)تسهس .  «)دارم(آب روان  عادر  دارم به س از بسگ درخت/ دوت ان  به س از»
  (00)  نوی.  «/ عن با خویش)است(نف  با خس گ  در انگ » عینو : ۀب   سین

 پاسخ»: ، عانناداندفاصق  پ  از فیل ب  کار رف   ( گاه  پاشوندها  فیق  با فاصق  یا ب پ

 (133گسگان . )« بازدهد 

)دیاوان  «اندازددرمی: »، عانندآیندع « هم »و « ع »( گاه  پاشوندها  فیق  پ  از ت

 (330تنای . 

فیل در امق  اا  عشج  ندارد و در هس ااا  امقا  عمکان  اا  فیل در امق : -3-1-1

 اتت  سار بگاسد. 

نیست : »، عانندشونددار ع اا یا فاصق ازی  یا باش س، ااب ها  دوال ( گاه  اازا  فیل

 (202) طسان. « آورده
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 (312)تید .  «کرده درم تنگ فاناذ د طلب»

و تاس  و تاااا  و  دیدهعسب : »، عانندآیدها  خود ع ب( در عوارد  فیل عاان عفیول

 (  321)تید . « روم

 چشااده: »، عاننادال (  اد نف  گاه  عاان دو ازء ی  فیل ب  کار رف   در تطح  اد: -3-3

  ( 933.حدی ۀ تنای )« ا نه

 .   ب  کار رف  (99پور. )اعان« آنک»یا  (03)خوی . « نک»عجف   ورتصب « این »ب( گاه  

 (33)رودک . « آید همی: »، عانندبید از فیل ب  کار رف  « هم »پ(گاه   اد 

ز کشاور : »، عاننادها   اد  حذف شادهع مم ت( گاه  در گذش   وابس   )حسف اماف (

 بوده. « ش ابب » ،ک  دروا   (31. 1)فسدوت .  « شتابب  کشور بسآعد 

)دیاوان « هموار»و  (151)اع صااع .  «هماره» صورتب گاه  با حذف وا ، « همواره»ث(  اد 

 .اتتهآعد( 253تنای . 

: ، عاننادال ( گاه حسف اماف  پ  از اتم  ک  ب  آن عسبوط اتت آعده در تطح حسوف: -3-6

  (955)دیوان تنای . « دربسوشان  اهان را  حله»

 .  اتت ب  کار رف ( 3151. 3)عولو . د« بل» صورتب « بقک »ف ربط ب( گاه  حس

ها  صاورتب شود، بید  ک  با عصوت بقند آغاز ع  ۀهنگام اتصال ب  کقم« ک »( گاه  پ

)فسدوتا .  «کهاین«  / »ک  آن»ب  اا   (2333. 3)فسدوت .   «کان: »، عاننداتت کار رف  زیس ب 

 «  ک  این»ب  اا   (3132. 3 

 .  اتت ب  کار رف  (05. 1)عولو . د« تنها نه» صورتب « تنهان »ت( گاه  حسف ربط 

اتم : در فارت  در  و نوش ار اعسوز، امق  اتناد  الا ل  ۀامق ال (در تطح امق :  -3-15

کا  اازء اول را عساندٌالا  و اازء دوم را عساند و « دیوار تفاد اتات»دارا  ت  ازء اتت: 

ها  اتاناد  کا  گااه  در امقا  (.302: 3،  1332، )ن ال از خاانقس  خوانندتوع  را رابط  ع 

« اتام  ۀامقا»ها را گونا  امقا شود. اینعسند آنها صفت بستس اتت، فیل )رابط ( حذف ع 

  (66)عنصسالمیال .  «به عسگ از آن زندگان » :، عانندخوانامع 
« ناان، چناان، همچناان، چنادانچ»های  ک  با ادوات تشبا  و  اد ع ادار امق  در»ب( 

عاا را »: ، عانناد(300: 3،  1332)خاانقس ،  «شاودامق   بل حاذف ع  ۀهمساه اتت، فیل ب   سین

 (  350)بقیم . « ک  هم  خقق را همچنان مط اف اد 
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رود، آنجا ک  عساد از عباارت ت ساام ع ک  در باان تیقق و عالکات ب  کار  ʽآنʼۀ کقم»پ( 

: 3،  1332)خاانقس ، « تاازداتام  ع  ۀآید و امقامق  گاه  بدون فیل ع و توزی  باشد، در 

 (     11)عنوچهس . «من آنِ تو، تو آنِ من»: ، عانند(303

رود و بسخا  ارکاان امقا  اتم  گاه  ب  کار ع  ۀناز در تاخ مان امق« ب »ت( کقم  

 ( 361)تید .  «ا گسف ناز هو بَسَم»: ، عانند(306: 3،  1332)ن ل از خانقس ، شود حذف ع 

آنکا ، ااا  باآنکا ، ب »، عبارات  چاون «و»کافات با  ۀکنندپاسو باان ۀث( گاه  در امق

: 1331، )ن ال از ابوال اتام  شودحذف ع « ک از آنک / چ ، عگس آنک ، درحال آنک ، بدون آنک ، ب 

 (111)عنش .  «عواود ن در خان  کفاف عاال  و خوان زن گفت عسدعان را چ  ع »: ، عانند(352

 :  ، عانندرودشسط  گاه  بدون حسف یا عبارت شسط  ب  کار ع  ۀ ( امق 
 (  31)تید .  «خواه  ک  خدا  بس تو بجشد / با خقق خدا  کن نکوی »

خاالف ری  صاواب »: ، عاننادشاودپای  و پاسو شسط، چاز  آورده نم  چ( گاه  عاان امقۀ

 (6)تید .  «والف ار عق  در ناام باشد و زبان تید  در کاماتت و ن ض ری  اولوااللباب ک  ذ
 
 گیرینتیجه -4

ا  از زبان فارت  و زیباتسین و عاندگارتسینِ آن اتت ک  ب  دلاال شکسا ن ادباات فارت  گون 

. با توا  ب  باشدآعوزان تواند عنب  خواندار  دشوار  بسا  فارت اصول و  واعد زبان عیاار ع 

بند  آنها بسا  ها  تاخ ار  زبان ادب  و دت  پژوهش  در باب شناخت شاخص آنک  تاکنون 

بود، در این پژوهش عا با هدف فایق آعادن باس عشاکالت دتا ور هشدنزبان عجاط  غاسفارت 

گوناۀ و  گوناۀ ادبا هاا  زبانان، با  شاناخت تفاوتبسا  آعوزه ب  غاسفارت  گونۀ ادب زبان 

ها  ایان دو ها  دت ور زباان  پاسداخ ام کا  شاخصا ا  ک ابق ، از طسیق بسرت  ع ابعیاار

« دتا ور تااریج  زباان فارتا »خاانقس ، « تاریز زبان فارت » ، عاننداندگون  را عیسف  کسده

فسشاادورد « دتا ور اعاسوز» (،1313)عقاساور « تاخ ار زبان شایس اعاسوز» (،1331)ابوال اتم  

. تس  در پاتز ب  پستش اول عیقاوم (1332)گاو   انور  و« 2دت ور زبان فارت »و  (1333)

نظام آوای ، اتم، صفت، عدد، مماس، عوصول، فیل،  ااد، »ها  کسدیم ک  این دو گون  در حوزه

هاای  باا یکادیگس دارناد. در پاتاز با  پستاش دوم تفاوت« تاز  و امق حسوف، اصوات، واژه

هاا  هاا و دگسگون زان و اوع تفاوتعاا بساتاایها توانسا ام پژوهش، با ات جسا  این تفاوت

تاس ت ساام کق  کم اس رایاج و رایج ۀ، آنها را ب  دو دت گونۀ عیاارزبان  در آثار ادب  نسبت ب  

زباان  نشاان از عاازان  ۀفساوان  یا تکسار ی  عؤلفا (1360) تم ا ات ناشن بساتایکنام؛ زیسا 
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شاش دتا   ت ساام شادند کا  ها با  اهمات و مسورت آن در بمث آعوزه دارد. کم س رایج

ها  زباان  . عؤلفا 3ها  زبان  بوع ، . عؤلف 2ها  زبان  کهن و ع سو ، . عؤلف 1 از: اندعبارت

ها  زباان  عمااوره، . عؤلفا 9 ،هاا  زباان . خطا0ها  زباان  نوتااخ  ، . عؤلف 3دخال نادر، 

 تسها رف ام.   تساغ رایجها  زبان  کم س رایج، بعاعاان  و شکس  . با کنار گذاش ن تفاوت

آعوزش  شاباهت باشا س  با  یکادیگس  لۀبساتای نظسی  تداخل در آعوزه، هسچ  دو ع و     

رو  های  در آثاار ادبا  روباتس اتت؛ بس همان اتای با عؤلف شان تجتداش   باشند، فساگاس 

 سابت یاا همساان   ارگونۀ عیاا  زبان  در شدیم ک  در واه  )کاربسد، عینا یا صورت( با عؤلف 

ها  . عؤلفا 1بند  کاسدیم: داش ند؛ بدین تستا  دو گسوه از رخدادها  رایاج زباان  را دتا  

ها  . عؤلفا 2زبان  در آثار ادب  با ظاهس یکسان نسبت ب  زبان عیاار اعاا باا کاارکسد ع فااوت، 

آنچ  از ایان  .کسد یکسانع فاوت نسبت ب  زبان عیاار اعا با کار کم زبان  در آثار ادب  با ظاهس 

عباارت شاد  وند بساعد باالی  داش های  بود ک  اای ب ها و ااحذف ۀگسوه با   عاند، عجموع

رتام کا  از عنظاس آعوزشا  اای  ارکان امق . با بسرت  ب  این ن اج  ع ب . حذف یا اا3از: 

یسا باش سین عاازان و اوع تسند؛ زگسوه دوم، عهم ۀتس و ت  عؤلفاهماتگسوه اول کم ۀشش عؤلف

ها، هم  ابل حذف از ع ون آعوزشا  گسوه کم س رایج ،وا  رند. در  را داگونۀ زبانها  دو تفاوت

 کنند؛ زیسا کم سین تطح از عشاابهتهس ند و هم دشوار  کم س  در یادگاس  زبان ایجاد ع 

ب  ااز عاورد آخاس  -با آن؛   ایجاد کم سین همسوشان  با زبان عیاار اعسوز  را دارند و این یین

ا  زباان عمااوره ۀها  زبان  عاعاان ، عمااوره و شکسا   کا  باسا  آعاوزه گونایین  عؤلف 

ب  دلاال عاازان بااال  بسااعد و اوع،  تسها، گسچ . اعا گسوه رایج-تواند عفاد و کارآعد باشدع 

و  عشاابهت شاان عشاکل اتات؛ زیاسابا  هماان انادازه فساگاس  ،ارزه آعوزش  زیاد  دارند

 فساوان  با زبان فارت  اعسوز دارند و همان فساگاس  آنها را دشوار و با  دلاال فساگااس آعاج گ 

 تازد. بودن، حذفشان را غاسعمکن ع 

و ادب  زبان فارتا ، هنگاام گازینش عا ن ادبا  با   گونۀ عیاارها  دو بند  تفاوتدت      

رتااند؛ ها یاار  ع بند  و تیاان اولویتطحها  آعوزه زبان در شناخت به س، تعؤل  ک اب

توان تستاب  آعوزش  بسا  هس نُ  عؤلفا   ایال شاد و ها ع بند یین  با عساای  ب  این ت سام

عیقوم کسد ک  تاخ ارها  دت ور  آثار ادب  عنات  و مسور  بسا  هاس دوره و تاطح کادام 

ی  در باب تاخ ار دت ور  آثاار بند  همچون چارچوب عسااین ت سام ،اتت. ب  عبارت به س

باس عؤلفاان  پا کناد. تس ع بند  و در نهایات گازینش عا ن را راحاتو اولویت ادب ، تطح
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و عیاار زبان فارت ، ب  ااا   گونۀ ادب ها  دو ها  آزفا واا  اتت تا با شناخت تفاوتک اب

باس آشانا شند تا عالوهصال ادب  داش   باتسین گزینش را از ع ون اتاز ، عنات حذف یا تاده

ها  زبان  و هناس  فاساوان ایان آعوزان با عضاعان ارزشمند ادب فارت ، ظسفاتکسدن فارت 

 آثار را ناز ب  آنان عیسف  کنند.
 

 نوشتپی
 (.1331: و تارل 1361: صفارع دم . ن)ها  زبان  گون  تفاوت دربارۀ. 1
ها  اات عورد نظس ناست و تنها تفاوتشنات  ادبعباحث بالغت و زیبای در این پژوهش . 2

 زبان  عنظور اتت. ۀدت ور  این گون
 زبانانزبان فارت  ب  غاسفارت  آعوزهآزفا: . 3
 .(1363ف وح  ) . ن . رتالۀ3
 اند.شده بهسه بسدهاقد، یین  باش از نام  از آنها، از ادباات تاده 39 .0
 . اتت ار رف ک در عین  عام آن ب « ادباات». در این پژوهش 9
 (12-3: 1312کشاورز،  . ن)ا  انواع تمقال ع ابق  ۀ. دربار1
گف ار  عانناد عمااوره و  ۀ ادب  در انواع گونۀاای  و حذف ارکان امق ، غاس از گونب . اا3

 دهد.  عاعاان  هم ر  ع 
 اتت.« خَو». این نشان  عیادل 6
 اتت.«  ». این نشان  عیادل 15
 .(350 -212: 3،  1332، خانقس  ن .)حسوف انواع  ۀ. دربار11
تاوان ها  شایس  باشاد. ع تواناد از خطاهاا  زباان  ناشا  از ماسورتاین نمون  ع  .12

اند؛ ها، ذیل گسوه خاص   سار گسف  ها  فساوان  ذکس کسد ک  با توا  ب  همان مسورتنمون 
فارت  زبانان اتات، فاارغ از تاز  ادباات بسا  آعوزه ب  غاساعا آنچ  اهمات دارد، عنات 

 هسگون  توااهات تبک  و ادیبان .
عین  یا فا د عین  روشان کا  با  دنباال لفظ  اتت عهمل و ب  ،در اصطالح دت ور. »13

« آید، بسا  ت کاد و گس سه عین  آنها یا باان نوع  عفهوم اان  و  ساماتم یا صفت ع 
 (.63: 1332)انور  و گاو ، 

 ۀرتم  کالتا  با  گونا ۀ؛ یین  از گونعسوزه اایگاهش تغااس کسدهفاعق  ا« ه»این  .13
 .اتت عماوره زبان راه یاف 

هاا  زباان  و ع ولا  حاذف در زباان ها شااعل خطاباید توا  داشات کا  ایان عؤلفا  .10
 شوند.نم 
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کاالم از ذکاس  ۀها  آوای  در این حوزه بساار زیاد اتت ک  بسا  پسهاز از اطال. دگسگون 19
 .(30 -01. 2،  1332 ،خانقس  . ن) کنامآنها پسهاز ع  ۀمه
 .اتتهحذف اتفا  ناف اده بقک  ی  وا  ب  واا  دیگس بدل شد .11
 گویند.را عمال ع « i»ب  عصوت بقند « a». تبدیل عصوت بقند 13
ان هاای ( باا «  ». این شکل فیل اعسوزه عنسو  شده ول  با اند  تغااس  )حاذف وا  16

 رود.ینا ب  کار ع همان ع
، هماان عیناا  «(هاا»این  اد اعسوزه ع سو  اتت ول  با اند  تغاااس  )حاذف وا   .25

 ات مسار اعسوز  را خواهد داشت. 
سد ولا  گااها  آوای   سار ع . باید توا  داشت ک  این تغااس در عصوت، ذیل دگسگون 12

 اند.در این  سمت  سار داده شدهتس  دارند، تاز  ن ش پسرنگچون این پاشوندها در واژه
 

 منابع

 ، تهسان: عسوارید.اشیار ۀگزین. 1396آتش ، م. 

 ، تهسان: تمت.دت ور تاریج  زبان فارت . 1331ابوال اتم ، م. 

 ، تهسان: توی.در حااط کوچ  پایاز در زندان. 1309اخوان ثالث، م. 

 ن: عسوارید.، تهساآخس شاهناع  . 1393 اخوان ثالث، م.

 ، تهسان: عسوارید.از این اوت ا.  1393 اخوان ثالث، م.

 تهسان: اقوه نگار. ، بساتای طب  ابوالف ح اع صاع ،دیوان پسوین اع صاع . 1336اع صاع ، پ. 

 : ا بال. ، تهسانا بال .، تصماح فالیارفانعنا  . 1339افالک ، ه. 

 هنس . ۀ، تهسان: حوزتنف  صبح. 1393پور،  . اعان

 بنگاه تسام  و نشس ک اب. تهسان: اه مام عدری رمو ،، ب دیوان انور . 1331انور . 

 تهسان: فاطم . ،2دت ور زبان فارت . 1332انور ، ح و احمد  گاو ، ح. 

 ، تهسان: همساه.دهدع ل عذابم ع . 1316باباچاه ، ع. 

 : زوار.، تهسانگناباد ، تصماح پسوین تاریز بقیم .  1303بقیم ، ا. 
 تهسان: نشس آزادعهس. الشیسا  بهار،دیوان عق . 1332. ، م.تبهار

 فااض. عشهد: دانشگاه فسدوت . .ا.، ب  اه مام عتاریز باه  . 1305باه  ، ا. 

 .تهسان: زوار. تصماح م.ت. بهار، 1313. تاریز تاس ان
   نشگاه تهسان.، تهسان: داتصماح ح. یغمای . 1336 .تفساس طبس  ۀتسام  

 .: اعاسکباس، تهسانژوکوفسک  ۀنسج بساتای، کش  الممجوب. 1339االب  هجویس . 

 تهسان: کانون عیسفت. یک  بود یک  نبود،تا.  امالزاده، م. ب
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 : ااع .، تهسان، تصماح غن  و  زوین دیوان حافظ. 1315حافظ.

 : زوار.، تهسانتجاد  .، تصماح ضدیوان خا ان . 1333خا ان  شسوان . 

 ، تهسان: بنااد فسهنگ ایسان.تاریز زبان فارت . 1333ناتل، پ.  خانقس 

 ، تهسان: فسهنگ نشسنو.تاریز زبان فارت . 1332 ناتل، پ. خانقس 

 ، تهسان: زر. زان رهسوان دریا. 1336خوی ، ا. 

 اسکباس.: اع، تهسانهدایت .کوشش ز، ب ها  خاامتسان . 1333خاام ناشابور . 

 تهسان: خوارزع . ،تووشون .1362دانشور، ی. 

 :  طسه.، تهسان، شسح ایفس شیاردیوان شیس رودک . 1362رودک .

 تهسان: هسع . زبان فارت  عیاار،. 1331تارل ، ن. 

 طهور . ۀ، تهسان: ک ابجانهشت ک اب. 1303تسهس ، ی. 

 : هسع .، تهسانفسوغ  .ع.، تصماح مکقاات تید . 1330تید  شاساز . 

 : تسهس.، تهسان، تصماح عدری رمو الم ا  حدی  . 1326.  تنای 

 تانا. ۀ ابن: ک ابجان، تهسان، تصماح عدری رمو دیوان تنای . 1331 . تنای 

 ، تهسان: نال.  نوی در باران. 1330 شاعقو، ا.

 هسان: اعاسکباس.، تها  خا عسثا . 1301 شاعقو، ا.

 تهسان: نال. هوا  تازه،. 1303 شاعقو، ا.

 تهسان: عسوارید. ،آیدا، درخت، خنجس و خاطسه. 1312 شاعقو، ا.

 آگاه.ها  تقو  )بسگزیده شیسها  تنای (، تهسان: تازیان . 1312شفای  کدکن ، م. 

 تهسان: پاام نور. ،(1) نعیان  و باا. 1365شماسا، ی. 

، شاناختزباان«. هاا  انگقاسا  و فارتا ها  گف ار  و نوش ار  در زبانگون . »1361صفارع دم، ا. 

 .93 -30(: 2)3پژوهشگاه عقوم انسان  و عطالیات فسهنگ . 

 ، تهسان: رهنما.ها  دک س مااءحسان ع ال  گزیدۀ. 1339مااءحسان ، م. 

 تهسان: الهام. ،، تصماح عممداواد عشکورالطاسعنطق. 1399عطار ناشابور . 

 ، تهسان: فسدوی.تاخ ار زبان شیس اعسوز. 1313پور، م. عق 

 : بنگاه تسام  و نشس ک اب.، تهسانیوتف  .ح.، تصماح غ ابوتناع . 1330عنصسالمیال . 

 رتاالۀ. «انها  آثار ادب  بسا  آعوزه ب  غاسفارت  زباناتیاان و تباان شاخص ». 1363ف وح ، ف. 

 دک س  زبان و ادباات فارت ، دانشگاه شهاد بهش  .

 دانشگاه تهسان. :، تهسانناتلخانقس   .، تصماح پتم  عاار. 1333فساعسزبن خداداد. 

 ، تهسان: عسوارید.ایمان بااوریم ب  آغاز فصل تسد. 1315فسخزاد، ف. 

 : زوار.، تهسان دباستاا . ، تصماح مدیوان فسخ  تاس ان . 1336فسخ  تاس ان . 
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 اقد. عسکو: نشس دانش. 6، شاهناع  فسدوت . 1611 -1699فسدوت . 

، ا  در صسف و نماو فارتا  عیاصاستازهها  دت ور اعسوز، شاعل پژوهش. 1333فسشادورد،  . 
 .تهسان: طهور 

 .انشگاه عق  ایسانع اع ، تهسان: د  ائم .اه مام  ، ب ع ام فساهان   ائمها  ناع . 1303ع ام فساهان .   ائم

 فسوش  ح ا ت.نججوان . تبسیز: ک اب .، تصماح مدیوان  طسان تبسیز . 1333 طسان تبسیز . 

 تهسان: رهنما.، ا  و تجزی  و تمقال خطاها  زبان زبانشنات  ع ابق . 1312کشاورز، م. 

 شد.تهسان: ر. نجف  زند، ، ع سام:  آعوزش  ۀشسایط یادگاس  و نظسی. 1363گانا ، ر. 

 بسوخام. ۀعانو .ک ابجان .تصماح م وی  و راعان،. 1313گسگان ، ف. 

 .دباستاا  ، تهسان: پاک چ  .، تصماح مدیوان عنوچهس . 1329عنوچهس . 

 ، تهسان: اعاسکباس.صفا. ، ب  اه مام ذالشاز اب  تیاداتسارال وحاد ف  ع اعات .  1332عنور، م. 

 : اعاسکباس.، تهسانچاپ ناکقسون ایبسات، عثنو  عینو . 1339عولو  بقج . 

 آت ان  دی.، عشهد: عسید  .تسام : حتمقال روه آعوزه زبان، . 1315ک ، و. ع 

 : اعاسکباس.، تهسانحکمت.ا. تصماح ع کش  االتسار،. 1301عابد . 

، زبانانچاارچوب عساا  آعاوزه زباان فارتا  با  غاسفارتا . 1360ناز و همکاران. عاسده ان، عهان

 : خاعوه.تهسان

 ، تهسان: عاهور.ها  کوتاهدات ان ۀبسگزید. 1393عاسصاد  ،  . 

 تهسان: فسدوی. . عقازاده،، عصمح عدیوان اشیار. 1336ناصسخسسو. 

 تهسان: دانشگاه تهسان. ،عانو  .، تصماح مکقاق  و دعن . 1330نصساهلل عنش . 

 گاه تهسان.تهسان: دانش ،عهدو  .، تصماح   ص   سآن. 1331ناشابور ، ع. 

تهسان:  و دیگسان، عاسده ان .: مۀتسامآعوزش ،  ۀطساح  بسناع. 1360ناشن، پ و عکالاس س،  . 

 خاعوه.

 ، تهسان: اعاسکباس.خانم و ولنگار عقوی  . 1333هدایت، ز. 

 ، تهسان: تسهس ادب.کقاات اشیار. 1362یوشاج، ن. 
Brumfit, Christopher and Carter, Ronald. 2000. Literature and language 

teaching .Oxford university press. 
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Abstract 
In this research, we aimed to find out the structural differences between the 
two linguistic languages, namely standard language and literary language. 
First, based on the contrastive analysis of the grammar books of the 
literary works with the standard grammar books, the differences between 
these two languages were extracted and then, based on the prevalence of 
these differences in literary works, we divided the less common language 
differences into six categories:1. Obsolete language components 2. Local 
language components 3. Linguistic components involved with low use 4. 
Newborn linguistic components 5. Linguistic errors, and 6. components of 
colloquial, slang and broken language. Then, based on the interference 
theory and also relying on the syntactic principles, we categorized the 
more commonplace language differences into three classes: 1. Elements of 
the literary language with the identical appearance relative to the standard 
language but with a different function 2. Components of the literary 
language with a different appearance from the standard language but with 
the same function 3. Elimination or displacement of sentence elements. 
Then, we presented a literary example in twelve language domains 
including phonetic system, nouns, adjectives, numbers, pronouns, relative 
pronouns, verbs, adverbs, letters, interjections, word formation (referring 
to neologism), and sentences. 
 
Keywords: Persian language teaching, Literary language, Standard 
language, Linguistic differences, Prevalence. 
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1. Introduction 
The differences between standard language and literary language, despite 

similarities, are fairly remarkable. Standard language is a common type 

that is public, recognized among most orators of a language community, 

used in the press, public media and schools, and considered to be a kind 

of linguistic norm. In a contrasting manner, literary language is actually a 

departure from linguistic norms, and is considered as a kind of riot 

against the standard linguistic structures. In the discussion of Teaching 

Persian to non-Persian Speakers (AZFA) whose primary purpose is 

teaching a standard language, the use of literary works can be a difficult 

task and a kind of defeating the purpose; however, given the importance 

and validity of Persian literature in cultural, social, and international 

grounds, as well as, its unbreakable link to Persian language, its 

educational importance cannot be overlooked. In this study, we aimed to 

extract the linguistic differences between standard language and literary 

language. In doing so, we compared Dari's literary works with standard 

grammar books, and we tried, by precisely classifying these differences, 

to assist the authors of Persian language learning textbooks in selecting 

an appropriate and efficient literary work for non-Persian speakers. 

 
2. Theoretical Framework 

According to the findings of researchers in the field of language 

education such as Nation (2016), one of the main criteria for selecting 

texts in the discussion of language teaching is the rate of occurrence or 

the frequency of a linguistic component. The more inclusive a linguistic 

component is, the more necessary its education is. In contrast, the less 

inclusive a linguistic component is, the less necessary it is in the 

discussion of education. For this reason, and through a careful scrutiny 

regarding magnitude of differences in literary and standard genres in 

literary works, we divided the set of differences into two general 

categories including less common and more common differences. 

 

3. Methodology 
In this study, we first investigated the linguistic features of Dari-Persian 
literature from the dawn to contemporary era by library research, with 
works such as "The History of Persian Language" by Parviz Natel-
Khanlari (3 volumes), "The Historical Grammar of Persian Language" by 
Mohsen Abolghasemi (2002), "The Language Structure of Today's 
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Poetry" by Alipour (1999).  Consequently, comparing to standard 
grammar books such as "Today's Grammar" by Farshidvard (1969) and 
"Persian Grammar 2" by Anvari and Givi (2003), we identified their 
differences in twelve domains of “phonetic system, nouns, adjectives, 
numbers, pronouns, relative pronouns, verbs, adverbs, letters, 
interjections, vocabulary, and sentences”. Finally, by theories of 
language education, we categorized and rated these differences. 
 

4. Results & Discussion 
We divided each of the two extracted groups into different types; the less 
common differences are: 1. Obsolete components with no performance in 
today's standard Persian. 2. Components that belong to local dialects. 3. Low 
use foreign linguistic components 4. Newfangled components of 
contemporary poets and writers 5. Components considered as linguistics 
errors. 6. Components bearing conversational, slang, and broken expression 
words. We sectioned the remaining linguistic components, which were 
interestingly inclusive and frequent, into three categories, as more common 

differences based on language teaching theories. .According to the balanced 

type of confrontational analysis, less distinction in form and content will 
lead to more difficult  learning processes ; therefore, in order to avoid 
interference effects, among the common differences and high-frequency 

differences; we have achieved two categories; one is "The elements of the 

literary language which exists in today's standard Persian but is used 
differently", and "The components of literary language which exists in 
today's standard Persian with a slight difference in form but with the same 
function”. We also introduced the remaining components in this group based 
on non-compliance with the rules of language syntax in literary works and 
disrupting the regular linguistic pattern entitled “Components that have been 
either removed from the sentence structure or have moved inside the 
sentences”. Eventually, we presented examples of literary works for each 
category. 
 

5. Conclusions & Suggestions 
Investigating the data and carefully classifying the differences between 
literary language  and standard language in this research, we found that 
the first six groups of the less common differences group are less 
essential for teaching to non-Persian speakers; on the other hand, and 
since the second three categories from groups of more common differences 
have been assigned as the most frequent occurrences of the two linguistic 
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differences, they are more necessary from the educational point of view. 
In the other words, since the less common group, have the lowest level of 
similarity to today's standard language, which means creating the least 
overlap with it (except for the last, slang, colloquial, and broken 
linguistic components that can be useful and effective for teaching 
spoken language), they can be removed from educational texts and make 
language learning less difficult. Needless to say, since the more common 
group is rather similar to today's Persian language, this makes it difficult 
to be learnt and impossible to be removed due to its pervasiveness. 
Therefore, whilst the more common group, has great educational value, it 
is equally difficult to be learnt. According to the aforementioned 
remarks, it is obligatory for the authors of AZFA books to recognize the 
differences between two literary and standard genres of Persian. It is 
suggested that instead of eliminating or simplifying the literary works, 

............. the authors should make the most appropriate choice of original 

literary texts, in order to familiarize Persian learners with the valuable 
themes of Persian literature, and to introduce the vast linguistic and 
artistic capacities of these works to them. 
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