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  :خوانیم  این مطالب را می نخستدر جلد
  

  صفحه موضوع
    )رستـــــــــفه ( مطالبي اههــــــــــــــــسی
  23  ها ها و نقشه عکس
  31  گفتار پیش

  47 مقدمه
  70  گزاري  سپاس
  73  هاي آوانگاري  نشانه
  74  هاي قراردادي نشانه
  82  ودهایادها و یادب

  99  ها و اصطالحات  تعریف واژههاي بنیادین، آگاهی ي کار، مبانی نظري، پیش شیوه ،فصل نخست
  105 زبانی هاي  نظریه ترین مهم

  109  ها ترکیب و ها اصطالح ها، واژه تعریف
  116  زبان هاي واحد
  151   و زبان فارسی معیار امروزگویش زابلي ساختمان هجا در  مقایسه

155 توصیف واجی گویش زابل ،مفصل دو  
  160  هاي کمینه ها از طریق بررسی زوج خوان  استخراج هم-2-1

  160   /)پ (p/ واج -2-1-1
  163   /)ب (b/ واج -2-1-2
  164   /)ف (f / واج2-1-3
  165   /)و (v/ واج - 2-1-4
  166  /)ت (t/ واج -2-1-5
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  167  /)د (d/ واج 2-1-6
  169  /)ص س، ،ث (s/ واج -2-1-7
  170  /) ظ، ض، ذز، (z/ واج -2-1-8
  171  /)ش (š/ واج -2-1-9
  172  /)ي (y/ واج -2-1-10
  173  /)چ (č/ واج -2-1-11
  174  /)ج (j/ واج -2-1-12
  175  /)ك (k/ واج -2-1-13
  176  /)گ (g/ واج -2-1-14
  178   /)خ (x/ واج -15 -2-1
  179  /)غ،ق (q/ واج -2-1-16
  181  /)همزه (ء/ واج -2-1-17
  183  /)م (m/ واج -2-1-18
  185   /)ن (n/ واج -2-1-19
  186  /)ل (/l واج-2-1-20
  187    /)ر ( r/ واج -2-1-21
  188  /)ژ (ž/ واج -2-1-22

  193  هاي گویش سیستان خوان جدول دستگاه هم -2-1-23
  194   هاي کمینه ها از طریق بررسی زوج  استخراج واکه-2-2

  a/  194/اج  و-2-2-1
  a:/   195/ واج -2-2-2
  e/  196/ واج -2-2-3
  e:/   186/ واج -2-2-4
  o/  197/ واج 2-2-5
  o:/  198/ واج -2-2-6
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  â/  198/ واج -2-2-7
  u/  199/ واج 2-2-8
  i: /  200/ واج 2-2-9
  ey/   204/ واج -2-2-10
  ow/  205/ واج -2-2-11
  â: /  208/ واج -2-2-12

  213  سیستانبررسی دستگاه آوایی گویش  ، فصل سوم-3
  215   بررسی دستگاه آوایی گویشنمودار، 3، فصل سوم

  216  ها بندي واج  طبقه-1-3 ، نخستي  بهره-1،  فصل سوم-3
  216  ها مالحظاتی درمورد برخی از واج -3-1-1
  230  هاي گویش سیستان تعداد نهایی واج -3-1-3

  231 در گویش زابل) phonotactics(آرایی   واج-2-3 ، دومي  بهره-2 ، فصل سوم-3
  231   درآمد- الف-3-2

  232   هجا چیست؟-1- الف-3-2
  233   شرایط تشکیل هجا -2- الف-3-2
  234   در ابتداي واژه ها خوان هموقوع  -3-2-1
  236   واژه ي  در میانهها خوان هموقوع  -3-2-2
  237  ه  در پایان واژها خوان هموقوع  -3-2-3
  238  ها در واژه خوان جدول نهایی محل وقوع هم -3-2-3-1
  239   در آغاز واژه ها واکهوقوع  -3-2-4
  240   واژه ي  در میانهها واکهوقوع  -3-2-5
  240  در پایان واژه ها واکهوقوع  -3-2-6
  242  )خوان هاي هم خوشه(ها  خوان  اجتماع هم-3-2-7

  242  درآمد
  243  ها در زبان پارسی رسمی  خوان ي اجتماع هم وه شی- الف-3-2-7
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  244  ها در گویش سیستان   خوان ي اجتماع هم  شیوه- ب-3-2-7
  246  خوان آغازي  هاي هم  خوشه-3-2-7-1

  246  درآمد
  247  خوان آغازي سه واجی هم هاي  خوشه:  الف-3-2-7-1
  247  [btr]خوان آغازي سه واجی  هم ي  خوشه -1- الف-3-2-7-1
  251  [bqr]خوان آغازي سه واجی  هم ي  خوشه -2- الف-3-2-7-1
  254  [mps]خوان آغازي سه واجی  هم ي  خوشه -3- الف-3-2-7-1
  255  [mtr]خوان آغازي سه واجی  هم ي  خوشه -4- الف-3-2-7-1
  258  [mqr]خوان آغازي سه واجی  هم ي  خوشه -5- الف-3-2-7-1
  259  [mpl]خوان آغازي سه واجی  هم  ي خوشه -6- الف-3-2-7-1
  262  [ntr]خوان آغازي سه واجی  هم ي  خوشه -7- الف-3-2-7-1
  263  [nqr]خوان آغازي سه واجی  هم ي  خوشه -8- الف-3-2-7-1
  265  [npl]خوان آغازي سه واجی  هم ي   خوشه-9- الف-3-2-7-1

  267   سیستاناجی در گویشخوان آغازي سه و هم ي   نمودار خوشه-10- الف-3-2-7-1
  268  خوان آغازي دو واجی هم هاي  خوشه:  ب-3-2-7-1
  269  ) خوانی هاي دو هم خوشه(خوان در ابتداي واژه  آیی دو هم  جدول باهم-3-2-7-1-1
  270   -1-1-7-2-3 نتایج جدول -3-2-7-1-1-1

  p/ 270/ پ-3-2-7-1-1-1-1
  b/ 270/ ب-3-2-7-1-1-1-2
  f/ 271/ ف-3-2-7-1-1-1-3
  v/ 272/ و-3-2-7-1-1-1-4
 r/ 272/ ر-3-2-7-1-1-1-5
 l/ 272/ ل-3-2-7-1-1-1-6
 n/ 272/ ن-3-2-7-1-1-1-7
  m/ 274/ م-3-2-7-1-1-1-8
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  q/ 275/ غ-3-2-7-1-1-1-9
  x/ 275/ خ-3-2-7-1-1-1-10
  d/ 276/ د-3-2-7-1-1-1-11
 t/ 276/ ت-3-2-7-1-1-1-12
 s/ 276/ س-3-2-7-1-1-1-13
  z/ 277/ ز-3-2-7-1-1-1-14
  š/ 277/ ش-3-2-7-1-1-1-15
  y/  278/ ي-3-2-7-1-1-1-16
 j/  278/ ج-3-2-7-1-1-1-17
 č/  278/ چ-3-2-7-1-1-1-18
  g/  278/ گ-3-2-7-1-1-1-19
  k/  279/ ك-3-2-7-1-1-1-20

  279  خوانی ناگزیر هاي دو هم  خوشه-3-2-7-1-1-1-21
  p/  280/خوانی ناگزیر پ هاي دو هم  خوشه-3-2-7-1-1-1-21-1
  b/  282/خوانی ناگزیر ب هاي دو هم  خوشه-3-2-7-1-1-1-21-2
  282  [ž]خوانی ناگزیر ژ هاي دو هم  خوشه-3-2-7-1-1-1-21-3
  283  خوانی آغازي هاي دو هم   جدول نهایی خوشه-3-2-7-1-2
  284  نی آغازيخوا هاي دو هم   تفسیر جدول نهایی خوشه-3-2-7-1-3

  286  خوان پایانی  هاي هم  خوشه-3-2-7-2
  286    )خوانی هاي دو هم خوشه(خوان در انتهاي واژه آیی دو هم  جدول باهم-3-2-7-2-1
  286   تفسیر جدول -3-2-7-2-1-1

  p/ 287/ پ -3-2-7-2-1-1-1
 b/ 287/ ب -3-2-7-2-1-1-2
 f/ 287/ ف -3-2-7-2-1-1-3
  v/ 288/و  -3-2-7-2-1-1-4
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  r/ 288/ ر -3-2-7-2-1-1-5
  l/ 289/ ل -3-2-7-2-1-1-6
 n/ 289/ ن -3-2-7-2-1-1-7
 m/  289/ م -3-2-7-2-1-1-8
  q/  290/ ق -3-2-7-2-1-1-9
 x/ 290/ خ -3-2-7-2-1-1-10
 d/  290/ د -3-2-7-2-1-1-11
  t/  291/ ت -3-2-7-2-1-1-12
  s/  291/ س -3-2-7-2-1-1-13
  z/  292/ ز-3-2-7-2-1-1-14
 š/  292/ ش -3-2-7-2-1-1-15
 y/  292/ ي-3-2-7-2-1-1-16
 j/  293/ ج -3-2-7-2-1-1-17
 č/  293/ چ -3-2-7-2-1-1-18
 g/  293/ گ -3-2-7-2-1-1-19
 k/ 293/ ك -3-2-7-2-1-1-20

  294 خوانی پایانی هاي دو هم   جدول نهایی خوشه-3-2-7-2-2
  294 ول  تفسیر جد-3-2-7-2-3

  298  خوان میانی هاي هم  خوشه-3-2-7-3
  vcc(v)-  298- واجی  خوان میانی با آرایش ي هم  خوشه-3-2-7-3-1
  vcccv-  298- واجی  خوان میانی با آرایش ي هم  خوشه-3-2-7-3-2
  vccccv-  301- واجی  خوان میانی با آرایش ي هم  خوشه-3-2-7-3-3
  vcccccv-  303- واجی  نی با آرایشخوان میا ي هم  خوشه-3-2-7-3-4

  305  ألخ -3-2-7-4
  accidental gap(  306( خأل اتفاقی -3-2-7-4-1
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  308  مند؛   خأل قاعده-3-2-7-4-2
  309  هاي هجایی گویش سیستان مند در ساخت   بررسی خألهاي اتفاقی و خألهاي قاعده-3-2-7-4-1
  309  خوان آغازي گویش سیستان هاي هم هها و خألهاي موجود در خوش  ترکیب-3-2-7-4-1-1
  309  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/p/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-1
  311  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/b/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-2
  312  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/f/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-3
  313  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/v/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-4
  314  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/r/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-5
  315  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/l/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-6
  316  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/n/ ي هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-7
  317  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/m/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-8
  318  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/q/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-9
  320  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/x/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-10
  321  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/d/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-11
  322  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/t/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-12
  323  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/s/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-13
  324  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/z/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-14
  325  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/š/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-15
  327  خوان آغازي هاي هم در خوشه/ y/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-16
  327  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/j/ي  شههاي موجود خو  ترکیب-3-2-7-4-1-1-17
  329  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/č/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-18
  330  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/g/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-19
  331  خوان آغازي هاي هم  در خوشه/k/ي  هاي موجود خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-1-20
  334  خوان میانی گویش سیستان هاي هم ها و خألهاي موجود در خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-2
  339  خوان پایانی گویش سیستان هاي هم ها و خألهاي موجود در خوشه  ترکیب-3-2-7-4-1-3
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  341  ))ي مرکزي شهر زابل حوزه(سیستان هجاهاي گویش (،  هجاهاي گویش زابل-3-2-8
  341  )هاي هجا ی ویژگ-3-2-8-1(
  341  ي هجاهاي گویش  نمایه-3-2-8-1-1
  343  هاي گویش تعداد هجا -3-2-8-1-2
  344  ها انواع هجا -3-2-8-1-3
  344  )بسته/ باز(=  براساس نوع واج پایانی ها انواع هجا -3-2-8-1-3-1
  345   بسته و استثناهاي آن/ هاي باز  هجا-3-2-8-1-3-1-1
  350  بندي هجا با توجه به تعداد واج و طول فراگویی آن  تقسیم-3-2-8-1-3-2
  353  ها  معناي هجا-3-2-8-1-4
  354   ي هجا دهنده  اجزاي تشکیل-3-2-8-1-5
  355  ي هجا گانه هاي سه  ساختمان بخش-3-2-8-1-5-1
  357   توان تولید و شرایط تولید هجا در گویش سیستان -3-2-8-2
  358  ش سیستان در گویتعداد هجا -3-2-8-2-1

  v(  359 (1ي  هجاي شماره
  V(  365 (2ي  هجاي شماره
  vc(  377 (3ي  هجاي شماره
  Vc(  380 (4ي  هجاي شماره
  cv(  385 (5ي  هجاي شماره
  cV(  387 (6ي  هجاي شماره
  vcc(  393 (7ي  هجاي شماره
  Vcc(  396 (8ي  هجاي شماره
  cvc(  400 (9ي  هجاي شماره
  cVc(  409( 10ي  هجاي شماره
  cvcc (  424 (11ي  هجاي شماره
  cVcc(  432 (12ي  هجاي شماره
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  ccv(  440 (13ي  هجاي شماره
  ccV(  443 (14ي  هجاي شماره
  ccvc (  450 (15ي  هجاي شماره
  ccVc(  454 (16ي  هجاي شماره
  ccvcc (  461 (17ي  هجاي شماره
  ccVcc (  463 (18ي  هجاي شماره
  cccvc(   467 (19ي  هجاي شماره
  cccVc(   468 (20ي  هجاي شماره

  469  )نشین در هجاهاي هم(ها  اجتماع واکه -3-2-9
  472  نسبت هجا و واژه -3-2-10

  472  :هجایی هاي تک  واژه-3-2-10-1
  473  :هجایی هاي دو  واژه-3-2-10-2
  476  :هجایی هاي سه  واژه-3-2-10-3
  477  :هجایی هاي چهار  واژه-3-2-10-4
  477  :هجایی هاي پنج  واژه-3-2-10-5
  478  :هجایی هاي شش  واژه-3-2-10-6

  480   فرآیندهاي آوایی-3-3،  سومي  بهره-3،  فصل سوم-3
  480  درآمد

  481  ي تأثیرهاي متقابل منزله  تغییرات به-الف -3-3
  481  توجیه تغییرات

  487  ،)ابدال (= دگرگونی -3-3-1
  488  از منظر نوع دگرگونی:  الف-3-3-1
  488   گونی واجی  هم- 1- الف- 1- 3-3
  489   گونی واجی  ناهم- 2- الف- 1- 3-3
  489   از منظر جایگاهدگرگونی:  ب-3-3-1
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  489  رو گونی پیش  هم-1- ب- 1- 3-3
  490  رو گونی پس  هم-2- ب- 1- 3-3
  490  رو رو و پس گونی توأم پیش  هم-3- ب- 1- 3-3

  491  خوان رگونی هم دگ-3-3-1-1
  510   دگرگونی واکه-3-3-1-2
  545  خوان  هاي واکه و هم ها و خوشه دگرگونی در ترکیب -3-3-1-3

  573  : افزونی-3-3-2
  573   خوان افزونی هم -3-3-2-1
  574  )تولید ناقص(تشدید -1
  590   در جمع)آواي میانجی( خوان همفزایش  ا-2
  591  پایگی پیوند همدر  )آواي میانجی( خوان همفزایش  ا-3
  595  در سایر مواردفزایش آواي میانجی  ا-4
  603  افزونی واکه -3-3-2-2

  603  در واژه افزونی واکه -3-3-2-2-1
  606  در جمله افزونی واکه -3-3-2-2-2

  607   در گویش زابل هاي میانجی بندي آوا  دسته-3-3-2-3
  607  درآمد

  â  610 مصوت -3-3-2-3-1
  u  613 مصوت -3-3-2-3-2
  i  616 مصوت -3-3-2-3-3
  ey  619 مصوت -3-3-2-3-4
  ow  622 مصوت -3-3-2-3-5
  a  625 مصوت -3-3-2-3-6
  e  628 مصوت -3-3-2-3-7
  o 631 مصوت -3-3-2-3-8
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  a: 634 مصوت -3-3-2-3-9
   کاستی-3-3-3

  خوان و حذف گروهی حذف واکه، حذف هم
637  

  637  حذف واکه-3-3-3-1
3-3-3-1-1-  â  637  
3-3-3-1-2- a   639  
3-3-3-1-3- e   640  
3-3-3-1-4-o     644  
3-3-3-1-5- i  647  

  648  خوان  حذف هم-3-3-3-2
3-3-3-2-1- b   648  
3-3-3-2-2- z   648  
3-3-3-2-3- /n/   649  
3-3-3-2-4- /r/ ،/p/ و /t/  653  

  653   حذف گروهی-3-3-3-3
  t/  653/ي   خوشه-3-3-3-3-1
  de   658  وd  ، nd حذف -3-3-3-3-3

  662  جایی  جابه-3-3-4
  663    خوان هم جایی  جابه-3-3-4-1
  668  واکه جایی  جابه-3-3-4-2

  669  اي  کشش واکه-3-3-5
  669   درآمد-الف-3-3-5
  674  اي در گویش سیستان  کشش واکه-ب-3-3-5
  674   زمینه و محل وقوع کشش-3-3-5-1
  â:   675  واج-3-3-5-1-1
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  u:  677  واج-3-3-5-1-2
  i:  682  واج-3-3-5-1-3
  o:   686  واج-3-3-5-1-4
  e:    687واج  -3-3-5-1-5
  a:    687  واج -3-3-5-1-6
  688  اي  تفصیل کشش واکه-3-3-5-2
  688   اقسام کشش-3-3-5-2-1
  697  افزایی زدایی و کشش کشش-3-3-5-2-2
  698  کاهش و انتقال کشش -3-3-5-2-2-1
  698   حذف کشش-3-3-5-2-2-1-1
  701   تخفیف کشش-3-3-5-2-2-1-2
  703   انتقال کشش-3-3-5-2-2-1-3
  703  افزایش کشش -3-3-5-2-2-2
  708  اجتماع بیش از یک کشش در یک واژه -3-3-5-2-3
  709  ي تشدید و کشش  رابطه-3-3-5-2-4
  709  آرایی و کشش  واج-3-3-5-2-5
  712  دگی کشش تمایزدهن-3-3-5-2-6
  714  شدن تقابل واجی  خنثی-3-3-6
  718   تغییرات هجایی-3-3-7

  721  هاي زبرزنجیري در گویش زابل  پدیده-4-3،  چهارمي  بهره-4،  فصل سوم-3
  721  :  تکیه-3-4-1
  722  ها  تکیه  بی-3-4-1-1
  722  دارها تکیه -3-4-1-2
  723   تکیه در واژه-1 -3-4-1-2
  723   اسمي تکیه -1-1 -3-4-1-2
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  727   صفتي تکیه -1-2 -3-4-1-2
  728   ضمیري تکیه -1-3 -3-4-1-2
  729   قیدي تکیه -1-4 -3-4-1-2
  730    حرفي تکیه  -1-5 -3-4-1-2
  732   فعلي تکیه  -1-6 -3-4-1-2

  737   رسمیزبان فارسی و  گویش زابلي فعل در ي تکیه  مقایسه-1-6-18 -3-4-1-2
  738   تکیه در گروه-2 -3-4-1-2
  738   تکیه در گروه اسمی-2-1 -3-4-1-2
  745   تکیه در گروه قیدي-2-2 -3-4-1-2
  747   تکیه در گروه فعلی-2-3 -3-4-1-2
  747   تکیه در جمله-3 -3-4-1-2
  748  ي جمله  مالحظات کلی درمورد تکیه-1 -3 -3-4-1-2
  753  ي جمله  جزئیات تکیه-2 -3 -3-4-1-2
  757  : نقش تکیه  -3-4-1-3

  پنجم ي  بهره-5،  فصل سوم-3
  ) لوتر، آرگو، جارگون، کَنت(   گونه-3-5

763  

  763   درآمد-3-5-1
  766  گونه در گویش سیستان -3-5-2

  768  ي زرگري   گونه-3-5-2-1
  768  )تبعی(ي ساختن هجاي پیرو   طریقه-3-5-2-1-1
  777  )ملّایی(ي ادبی  گونه -3-5-2-2
  777  ي مالیی  کاربردهاي گونه-3-5-2-2-1
  777  ي مالیی با گویش معیار هاي گونه  تفاوت-3-5-2-2-2
  785  ي سیدي  گونه-3-5-2-3
  785  : نوع نخست-3-5-2-3-1
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  786  : نوع دوم-3-5-2-3-2
  788  ي سیدي هاي واجی گونه ویژگی

  788  ي عربی  گونه-3-5-2-4
  792  ختم سخن

  âso:ka  792افسانه / داستان
  792  درآمد پیش

  âso:ke sanâ  793  ،داستان کوتاه منظوم نخست
  âso:'ke dido čalg e  794 داستان کوتاه منظوم دوم، 
  naql e pur-ma:rd e tormoq-duz  795، داستان کوتاه منثور نخست

  naql e du brâdar e čalli 796وم، دمنثور داستان کوتاه 
  803  نامه کتاب

    
          

  


