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  فهرست
دوم، و جلـد  » آواشناسـی «نخـست،   قبلی، گویش سیـستان، جلـد   هاي ي کتاب این کتاب، ادامه 

شـود؛    است؛ به همین دلیل از فصل چهارم آغاز مـی     »بررسی ساختار جمله در گویش سیستان     «
 .است» مچهار فصل« از» دومي  هبهر« یعنی کتابی که در دست دارید،

  : این مطالب را خواندیممقدمه و گفتار پیشدر جلد نخست، پس از 
  

  :نخست فصل
هاي بنیادین، نظام ارتبـاطی طرحمنـد انـسانی     آگاهی ي کار، مبانی نظري و پیش       مختصري درباب شیوه  

 و مقوله ي  ظریهن: پ، گشتاري  -زایا ي  نظریه: بگرایی،   ساختي  نظریه: الف، زبانی هاي  نظریه ترین مهمچیست؟ 
: الـف ، »گرایـی  سـاخت  «ي نظریه، اصول ها ترکیب وا ه اصطالح ها، واژه تعریف، گرایی نقش ي  نظریه: ت، میزان
شناسـی   و زبـان ) زمـانی  هـم (= شناسـی توصـیفی     زبـان :پ، نشینی هم و جانشینی روابط: ب  یا ساخت زبانی، نظام

  صامت، واج و حرف تفاوتها،   تعداد واج  واج، :زبان هاي  احدو: ، ث زبانی هاي    تقابل: ت،  )درزمانی(= تاریخی  
، افتـاده  ،اضـافه ، ابـدال هـاي میـانجی،   آوا، آوا ،هنـگ آ ، مـستقل  ي  جمله جمله، گروه، واژه، واژ،  تک،  مصوت و

 ،بـسته ، واجـی  بـست   بسامد،،باز، انقباضی، انفجاري ،انسداديها،  لتقاي واکهاها،  لتقاي مصوتا، افزونی ،افراشته
، زبـانی  هاي تقابل    ،تقابلتشدید، ، پیشین، پسین،  کامی پس ،زنجیري هاي پدیده،  زبرزنجیري هاي پدیده،  واك بی

ـ  تـوالی ، قـوي ي  تکیـه ، ضـعیف ي    تکیـه  تکیه،،  گسسته واژ  تک ،رصف واژ  تک،  واژ  تک،  تکریري توزیـع  ، یخطّ
، هاي کمینه  جفت،  کمی هاي جفت،  یخطّ جریاند،  تولی جایگاه،  جانشینی،  جامد،  جایی جابه،  توصیفتکمیلی،  

، خیـشومی ، خـوان  هـم   ي هخوشـ ، واکهي  هخوشمند،  خأل اتفاقی، خأل قاعده  أل،خ،  حذف،  مستقل ي  جمله،  جمله
  ، زبـان روان، نـشینی  هـم  و جانـشینی  روابـط ، کـالم  ي  رشـته ، سخن ي  رشته ،هاي زبانی ذخیره، دولبی،  گونیردگ

، معیـار  زبـان زمانی،  شناسی هم شناسی در زمانی، زبان شناسی توصیفی، زبان   زبان،شناسی تاریخی   استاندارد، زبان 
 هاي زوج، زنشی ،يزنجیر ،نشینی هم ي  زنجیره کالم، ي  زنجیره، سخن ي  زنجیره ،جانشینی ي  زنجیره، زبرزنجیري

 هـاي  صـامت ، صـامت ، توصـیفی ي  شـیوه ، شوا، صفري  شناسه،  زبانی شم ،سایواج،  لثوي سایشی،  یشسای،  کمینه
 کـشش ، کـشش ، کـامی ، کاسـتی ، قلـب ، آوایـی  فرایندهاي،  فارسی،  اي غنّه،  صفیري،  ینجا می  صامت،  انسدادي
، گویش، آزادي  هگون، گسترده، گروه، گرد، کناريمعنا، کلمات احتمالی،   اي، کلمات بی     واکه کششجبرانی،  
جی، میانالزي، م، مشتق، تمصو، واج مخرج، انلرز، کامی –لثوي، لثوي، دندانی –لبی، دندانی و لب، گویشور

 ي  نظریـه ، گـشتاري   -زایـا  ي  نظریـه ، گرایی ساخت ي نظریه، ساختاري ي نظریه،  نظام،  کامی نرم،  گونی ناهم،  میانه
، گونه واج، واجگاه، آرایی واج، واج، واکه نیمه، تمصو نیم، گرایی نقش ي نظریه، میزان و مقوله ي نظریه، گشتاري
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، رفتگـی  اك، ودار واك، واژه، واژگان، زنجیري واحدهاي، زبرزنجیري واحدهاي، زبان هاي واحد، یمیانجج  وا
 و زبان فارسی معیار گویش زابلي ساختمان هجا در  مقایسه، هجا، مجهول واو، بمرکّي  هواک، )مصوت (= واکه

 ي،  نـشینی  هـم ،  گـونی  هـم  ،گیگـون  هـم ،  گیشـد   گـون  هم،  )صامت (= خوان همي بسته،   هجاي باز،   هجاامروز،  
   ؛مجهول

  فصل دوم
ها در گویش زابل  استخراج واج،  توصیف واکه  ،خوان  توصیف هم  توصیف واجی گویش زابل، شامل    

ها از طریق  استخراج واکه، هاي کمینه ها از طریق بررسی زوج خوان استخراج هم، هاي کمینه از طریق بررسی زوج
  ؛هاي کمینه بررسی زوج

  بررسی دستگاه آوایی گویش زابل، فصل سوم
  ها  بندي واج طبقه:  نخستي   بهره
ها در واژه، جدول محـل وقـوع    خوان ، جدول محل وقوع همآرایی در گویش زابل    واج:  دوم ي  بهره

خـوان در ابتـداي واژه    آیی دو هـم  خوان آغازي، جدول باهم هاي هم   ها، خوشه   خوان  ها در واژه، اجتماع هم      واکه
خـوان پایـانی، جـدول     هاي هـم  خوانی آغازي، خوشه هاي دو هم  ، جدول نهایی خوشه   )خوانی   دو هم  هاي  خوشه(

خـوانی پایـانی،    هـاي دو هـم   ، جدول نهایی خوشه)خوانی هاي دو هم  خوشه(خوان در انتهاي واژه     آیی دو هم    باهم
اي اتفـاقی و خألهـاي   منـد، بررسـی خألهـ    خـأل قاعـده  : خـأل اتفـاقی، ب    : أل، الـف  خخوان میانی،     هاي هم   خوشه
خـوان آغـازي    هـاي هـم   ها و خألهاي موجود در خوشه هاي هجایی گویش سیستان، ترکیب مند در ساخت  قاعده

هـاي دو   خـوان میـانی گـویش سیـستان، خوشـه      هاي هـم    ها و خألهاي موجود در خوشه       گویش سیستان، ترکیب  
، ) (-)vc+ccv(- یا ) (-)ccc- = -)vcc+cv-خوانی میانی  هاي سه هم ، خوشه(-)vc+cv(-)خوانی میانی    هم

هـاي   هـا و خألهـاي موجـود در خوشـه      ، ترکیب ) (-)cccc- = -)vcc+ccv-خوانی میانی     هاي چهار هم    خوشه
هجایی،  هاي تک  واژهنسبت هجا و واژه،ها،  ، اجتماع واکههجاهاي گویش زابلخوان پایانی گویش سیستان،       هم
هجـایی،   هـاي شـش   هجـایی، واژه  هاي پـنج  هجایی، واژه هاي چهار   هجایی، واژه  هاي سه   هجایی، واژه   هاي دو   واژه
  ؛هاي هفت هجایی واژه

  
  فرآیندهاي آوایی:  سومي بهره

، افزونـی  افزونی، دگرگونی واکه، خوان دگرگونی همگونی واجی،    گونی واجی، نا هم     ، هم دگرگونی
فزایش آواي میانجی ، اپایگی پیوند همدر ي میانجی فزایش آوا، افزایش آواي میانجی در جمعخوان، تشدید، ا هم

 در گویش هاي میانجی بندي آوا در جمله، دسته در واژه، افزونی واکه در سایر موارد، افزونی واکه، افزونی واکه    
: ، ب خـوان  هـم  جـایی  جابـه : ، الـف جـایی  جابـه خـوان، حـذف گروهـی،     ، حذف واکه، حذف هـم  کاستی،  زابل
اي،  ، زمینه و محل وقوع کشش، تفصیل کشش واکه)ها کشش جبرانی مصوت(اي    واکه، کشش   واکه جایی جابه

افزایش کـشش، اجتمـاع بـیش از    : تخفیف یا حذف کشش، ب: افزایی الف زدایی و کشش اقسام کشش، کشش  
  ؛آرایی و کشش ي تشدید و کشش، واج یک کشش در یک واژه، رابطه
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  زابلهاي زبرزنجیري در گویش  پدیده:  چهارمي بهره
،  قیـد ي تکیـه ،  ضـمیر ي تکیـه ،  صـفت ي تکیـه ،  اسمي تکیه، اژهتکیه در و، دارها ها، تکیه تکیه  ، بی تکیه

کیه در گروه، تکیه در  رسمی، تزبان فارسی و  گویش زابلي فعل در تکیهي  مقایسه،   فعل ي  تکیه،   حرف ي  تکیه
ي جملـه،   ه، مالحظات کلی درمـورد تکیـه  ، تکیه در گروه قیدي، تکیه در گروه فعلی، تکیه در جمل    گروه اسمی 

، بامـسند  جزئـی  سه، بامفعول جزئی سه، جزئی سه هاي  جمله: ب، دوجزئی هاي  جمله: الفي جمله،  جزئیات تکیه
، مـتمم  و بـامفعول  چهـارجزئی ، جزئـی چهـار  هـاي    جملـه : پ و فعل اسنادي، بامتمم جزئی سه، بامتمم جزئی سه

هاي   جمله، استثنایی هاي جمله، مسند و بامتمم جزئی چهار، دومفعولی جزئی چهار، مسند و بامفعول چهارجزئی
 دوجزئـی  هـاي   جمله، )صوتغیر(= فعل  بی جزئی یک هاي استثنایی  جمله، )صوت(= فعل  بی جزئی یک استثنایی

غییر در تلقی، و گروه اسمی، ت نحوي اسم ي هتغییر مقول،  واژه)صرفی( دستوريي  هتغییر مقول: نقش تکیه، فعل  بی
  اسمی و صفت به فعل جمله یا برعکس؛تغییر در شخص و زمان فعل، تغییر گروه 

  گونه :پنجم ي بهره
نت   (  کاربردهـاي  ، )ملّـایی (ي ادبـی   گونـه ، ي زرگـري   گونهانواع،  درآمد،  ،  )لوتر، آرگو، جارگون، کَ

، ي سـیدي  گونـه  ، جزء پیشین،»می «واژ ي مالیی با گویش معیار، ساختمان تک     هاي گونه   ي مالیی، تفاوت    گونه
  ؛ي عربی گونه

***      ***      ***  
  : این مطالب را خواندیممقدمه و گفتار پیش، پس از  نیزدومدر جلد و 
  ؛درآمددستور توصیفی گویش سیستان، ، چهارمل فص
هاي عمـومی جملـه     ویژگی- ب  تعریف جمله، -ي مبحث جمله، الف  مقدمهجمله،  ،  نخستي    هبهر

ي خبـري،   ي بیـان، جملـه    انـواع جملـه از دیـدگاه شـیوه    : انواع جمله در گویش سیستان-پ،  ش سیستان در گوی 
هـاي پرسـشی،    ي پرسشی، پرسشی کردن جمله بـا آهنـگ، پرسـشی کـردن جملـه بـا واژه       ي انشایی، جمله    جمله
ي   نـشانه هـاي پرسـشی بـا دو    هاي پرسشی، ضمیرهاي پرسشی، قیدهاي پرسـشی، جملـه          صفت هاي پرسشی،   واژه

ي عـاطفی، انـواع جملـه از     ي امري، جملـه  جملههاي پرسشی خودپاسخ،  هاي پرسشی تناوبی جمله   پرسش، جمله 
اسـتثنایی زایـاي   ي   جملـه  حـذف فعـل در   دیدگاه بود و نبود فعل، حذف فعل به قرینه، حذف فعل بـدون قرینـه،     

، حذف فعل در )غیرصوت (جزئی فعل یک استثنایی زایاي بیي   جمله، حذف فعل در )صوت (جزئی فعل یک بی
فعـل دوجزئـی،    ي بـی  ، حذف فعل در منادا، حذف فعـل در جملـه   ...هاي دخیلی که در گویش ها و ترکیب  واژه

جزئـی نـوع دوم، حـذف     فعل سـه  ي بی جزئی نوع نخست، حذف فعل در جمله فعل سه ي بی حذف فعل در جمله  
، )نـوع دوم (هـاي مـسندخواه    ، حـذف فعـل در برخـی از جملـه    )لنوع او(هاي  مسندخواه  فعل در برخی از جمله  

هاي عاطفی، حـذف فعـل در برخـی از     حذف فعل در برخی از جملههاي پرسشی،  حذف فعل در برخی از جمله 
ي  واژهـاي گسـسته   هاي داراي تک ، حذف فعل در برخی از جمله...هایی که خبر از انجام کاري ناگهانی و  جمله

حـذف فعـل در برخـی از    هایی که رنگ معرفی چیـزي یـا کـسی را دارد،         رخی از جمله  مکرر، حذف فعل در ب    
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، )پرسـش تأکیـدي  (= هاي پرسشی  ، حذف فعل در برخی از جمله     ...هاي عاطفی که مسندشان براي تأکید       جمله
 و azهـایی کـه    ، حذف فعل در جمله...ي ادبی، امثال و  حذف فعل و حتی برخی دیگر از اجزاي جمله در گونه    

βarهایی کـه   ، حذف فعل در جمله...ها مالکیتی را   در آنbâley و |βa|pow  یـا βa gardan حـذف  ، ... در
هایی که براي تعیـین قیمـت و    آید، حذف فعل در جمله هایی که براي مفاصا حساب و امثال آن می     فعل در جمله  

ي سـوگند، انـواع جملـه از دیـدگاه ترتیـب      ها واره ها و جمله آید، حذف فعل در جمله ارزش کاال و امثال آن می     
ي  ي ساده جملهخواه،  مفعول جزئی  سهي عادي ي ساده جمله،  دوجزئیي عادي ي ساده جملهي عادي،  اجزا، شیوه

 - مفعولجزئی چهار ي عادي ي ساده جملهخواه،  متمم جزئی  سهي عادي ي ساده جملهخواه، مسند جزئی  سهعادي
 مـسندخواه،  - مفعولجزئی چهار ي عادي ي ساده جمله دومفعولی،   جزئی چهار  عادي ي  ي ساده   جملهخواه،    متمم
اجـزاي   ي بالغـی، انـواع جملـه از دیـدگاه عناصـر یـا        مسندخواه، شیوه- متممجزئی چهار ي عادي  ي ساده   جمله

انـواع  ستثنایی، ي ا هاي معترضه ي عادي، جمله هاي معترضه  دهنده، انواع جمله از دیدگاه تعدد پیام، جمله         تشکیل
 جـدول انـواع جملـه      مقدمه، -1 -ت، )ي مستقل  جمله(آزادجمله  : ت،   ...جمله از دیدگاه استقالل و وابستگی و      

  ؛ ي ساده مالحظات کلّی درمورد جمله، ، شناخت آزادجمله)ي مستقل جمله(انواع آزادجمله، براساس تعداد اجزا
ي  جملـه ي عـادي،   ي سـاده   جملـه ،  ي سـاده    جملـه  عانـوا ،  نمودار انواع جمله  ،  جمله انواع: بخش یک 

ي  هـاي سـاده   فعلي ناگذر،   ساده دوجزئی با فعل ي عادي  سادهي    جمله،  ناگذرهاي    فعل،   دوجزئی ي عادي   ساده
 مرکـب   دوجزئی بـا فعـل   ي عادي  سادهي  جمله، وندي ناگذر  پیش دوجزئی با فعل  ي عادي    ساده ي    جمله،  ناگذر

 ي عـادي   سـاده ي  جملـه ، خـواه  مفعـول  جزئـی   سـه ي عادي  سادهي  جمله، جزئی  سهي عادي  ه ساد ي جملهناگذر،  
هـاي   خـواه بـا فعـل    مفعـول  جزئی  سهي عادي  سادهي  جمله، »  مفعولا بهگذر«ي     ساده  خواه با فعل    مفعول جزئی سه

 ي  جمله، »  مفعولا بهگذر«کب  مر خواه با  فعل مفعول جزئی  سهي عادي  سادهي  جمله، »  مفعولا بهگذر«وندي پیش
واژ سببی گذراسـاز   هاي گذراشده با تک فعل، »  مفعولا بهگذر« سببی  خواه با  فعل     مفعول جزئی  سه ي عادي   ساده

»on«، ي  یـی کـه جملـه   »اگـذر «هـاي   فعـل ، مـسند  بـه »اگذر« هاي  فعل، خواهجزئی مسند  سهي عادي   ساده ي     جمله
 ي عـادي   سـاده ي جملـه ، )نهـاد  بـی (خواه مـسند  جزئـی  سـه  ي عادي    ساده ي  لهجم،  سازند  خواه می   سندمزئی  ج سه
هـاي گـذرا بـه مـتمم،      فعـل ، خـواه  مـتمم  جزئـی   سهي عادي  ساده ي جمله،  )جانشین مسند (= خواه    متمم جزئی سه

 ي جمله، حذف حرف اضافه از متمم، متمم اختیاري، متمم، متمم اجباري فعل ،  متمم  هاي گذرا به    بندي فعل   دسته
، هاي گذرا به مفعول و متمم فعل، خواه  متمم- مفعولجزئی چهار ي عادي  سادهي جمله، جزئی ي عادي چهار ساده
، واژ گذراسـاز  هـاي گذراشـده بـا تـک     فعـل ،  خواه با فعل سـببی       متمم - مفعول جزئی چهار ي عادي    ساده ي جمله

هاي گذرا به  فعل،  دومفعولیجزئی چهار يي عاد  سادهي جمله، خواه متمم  -مفعول چهارجزئی هاي جملهویژگی 
،  مـسندخواه - مفعـول جزئـی  چهـار  ي عـادي   سـاده  ي جملـه ،  یمفعول دو چهارجزئی هاي جملهویژگی  ،  دومفعول

، ي اسـتثنایی  ي سـاده   مسندخواه، جمله- متممجزئی چهار ي عادي  سادهي جمله،   مفعول -هاي گذرا به مسند     فعل
ي استثنایی نازایـاي   ي ساده فعل، جمله ي استثنایی نازایاي بی ي ساده جمله، ازایاي استثنایی ن ي ساده  جمله،  درآمد

ي اسـتثنایی زایـاي    ي سـاده  جملـه ، فعـل  ي استثنایی زایاي بی ي ساده    جمله ،ي استثنایی زایا    ي ساده   جمله،  نهاد  بی
ي اسـتثنایی   ي سـاده  جملـه ، )صـوت (= فعل یـک جزئـی    ي استثنایی زایاي بی هاي ساده جمله، جزئی  فعل یک   بی
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، هـاي نـدا در گـویش زابـل     نـشانه ، منـادا ، هـاي دخیـل   ها و ترکیـب  واژه، )غیرصوت(= جزئی  فعل یک زایاي بی 
، هـاي آشـنا   هـاي خطـاب در موقعیـت    هاي ناآشنا، صـورت  هاي خطاب در موقعیت     صورت،  هاي خطاب   صورت
هاي بـسیار   هاي خطاب در موقعیت ورتص، دیگر ي محدود و گسترده به هم هاي خطاب اعضاي خانواده     صورت

ي  جملـه ، جزئی  فعل سه  بی ي استثنایی زایاي ي ساده جمله،  فعل دوجزئی   ي استثنایی زایاي بی     ي ساده   جمله،  ویژه
بـا نهـاد ظـاهري دوم    (نهـاد   ي استثنایی زایاي بی ي ساده  الف، جمله:)غیرشخصی(نهاد    ي استثنایی زایاي بی     ساده

با نهاد (نهاد  ي استثنایی زایاي بی ي ساده جمله، ب) غیرشخصی(نهاد    ي استثنایی زایاي بی     ي ساده  جمله،  )شخص
  ؛ي گسسته ي استثنایی زایا و اضافه ي ساده تفاوت جمله، )ظاهري سوم شخص
 و سـاده  ي جمله، جمله آزادساختمان، درآمد،  )مرکب و ساده ي جمله(جمله آزاد ساختمان،   دو بخش

واژ  تـک ،  سـاز   هوابستبررسی پیوندهاي اصلی    ،  گی وابست پیوندهاي،  پایگی هم پیوندهاي،  هجمل پیوندهاي،  مرکّب
»xâ«  ،واژ  بررسی تک»xâ «واژ  بررسی تک، هاي مرکب یا ظاهرا مرکب در جمله»xâ «ي  نتیجه، ها جمله در تک

ي  هـا  هجملـ ي  هبطـ را، سـاز  هوابـست عنوان پیوندهاي   بهmaga و   ta/tâواژهاي    بررسی تک ،  »xâ«واژ    بررسی تک 
، ي مرکـب  واره در جمله بررسی امکان تکرار جمله، ي پیرو واره و جمله ) هسته(= پایهي    واره تفاوت جمله ،  وابسته

 سلسله مراتب ،هاي مرکب ها در جمله واره آیی جمله ترتیب باهم، تکرار هسته، تکرار وابسته و هسته، تکرار وابسته
ي پیـرو   واره پایگی دو یا چند جمله هاي مرکب، هم پایگی در جمله  و ناهم پایگی    هم،  هاي مرکب   ساختاري جمله 
ي  هجملـ  اقـسام ، ي هسته که با یک یا چند وابـسته مـشترکند   پایگی دو یا چند جمله هم، ي مرکب در درون جمله  

 اکـرد فر، اضافی فراکرد، بدلی فراکرد، وصفی فراکرد،  يمسند فراکرد،  مفعولی فراکرد،  نهادي فراکرد،  مرکّب
  حرف، شرطی هاي جمله گیژوی، درآمد، زابل گویش در شرطی هاي جمله بررسی، اجباري متمم فراکرد، قیدي
  ؛شرطیي   جملههاي  واره جمله و، نفی و اثبات فراکردها شرطیي   جملههاي  واره جمله تقابل و تعدد، شرطی ربط

، جملـه  واحـد  داخـل  در اي جیـره زن محـور  هـاي  جایگاه،  جمله ساختمان در محور،  مقدمه،  سهبخش  
، متمم صفت، متمم اسم، متمم فعل، اجباري متمم، ممفعول دو، جایگاه مفعول، مفعول، نهاد، فعل، بنیادین جایگاه

، قیـد ه جایگـا ، اختیاري متمم، توضیحی جایگاه، مسند، جمله تفاوت متمم قید و متمم قیدي، متمم شبه    ،  متمم قید 
انواع ، ها ویژگی، تکرار، بدل، تابع جایگاه، الیه مضاف، هاي پسین صفت، هاي پیشین صفت، صفت، وابسته جایگاه
  ؛معطوف، نقش تکرار، مسندتکرار ، متممتکرار ، مناداتکرار ، تکرار صوت، تکرار مفعولتکرار فعل، ، تکرار

هاي  ملهبندي ج شخص، دسته  بیي جمله، درآمد، نهاد نبود و بود دیدگاه از جمله بررسیچهار، بخش 
ي  شخص در قالـب دوم شـخص مفـرد، جملـه     ي بی شخص در قالب اول شخص مفرد، جمله    ي بی   نهاد، جمله   بی
هاي  هاي غیرشخصی مشترك میان پارسی رسمی و گویش، ساخت ساختشخص در قالب سوم شخص مفرد،  بی

شخص  ي بی جملهمثل شده، ال هاي قالبی کنایی یا ضرب  اما با برداشتی همگانی، ساخت    » آدم«غیرشخصی با نهاد    
 بـا ، پایـه  فراکـرد  دري مرکـب،   ي سـاده، در جملـه   در جملـه  ،)با گرایش سوم شخص   (= در قالب شخص جمع     

 دوم سـاخت ،  پایـه  جایگـاه  در،  جمـع  شـخص  یا مفرد شخص دوم ساخت در،  مفرد شخص دوم ظاهراًي    هشناس
شـخص در قالـب    ي بـی  ادا، جملـه شـخص، منـ   شخص در قالب کامال بی ي بی  ، جمله جمع شخص،  مفرد شخص

  .شخص در قالب التفات ي بی پایگی، جمله هم
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  397  ............... ....................................................................... ......................... آینده

  397  ........................................ ........................................ .................... ماضی التزامی
  399  ............ واژهاي کمکی مربوط به زمان ي ن، تک طبقه امکانات -چهاردهجستار 

  402  ........................................ ........................................ ...................  آیندهتساخ
  402  ........................................ ........................................ .............  آیندهستنوع نخ

  403  ............................. ........................................ ............................  آیندهدومنوع 
  403  ........................................ ........................................ ................  آیندهومنوع س

  407  ............................. ساز ولکمکی مجهي س، فعل  طبقه امکانات -پانزدهجستار 
  415  .................................... وندهاي فعلی ي ع، پیش طبقه امکانات -شانزدهجستار 

  418  ........................................ ................................... هاي ساده وندپذیري فعل پیش
  421  ........................ ................................ وندها یی حاصل از پیشهاي معنا دگرگونی

  422  ........................................ ......................وندي آن  ي فعل ساده و نوع پیش رابطه
  424  ............................. ...................................................... ........... وندها تقابل پیش

  425  ........................................ ......................... وندهاي رایج در گویش سیستان پیش
  435  ............................................... سازها ي ف، مرکب طبقه  امکانات-هفدهجستار 
  437  ..................................... ........................................ ............................... درآمد
  449  ................................. ساز ژ التزامیوا تکي ص،  طبقه امکانات -هجدهجستار 

  eygo   .................................................................... .........................  452- واژ تک
  mâa..................... ................................................. ............................  455 واژ تک

  457 ................. ساز هاي کمکی غیرشخصی ي ق، فعل طبقه امکانات -نوزدهجستار 
  459  ...................... ................................... ؟ي نخست، فعل غیر شخصی چیست کتهن

  462  ............................................. ساز یعنی چه؟ ي دوم،  فعل کمکی غیرشخصی نکته
  469  .............................................. »سازها نفیم«ي ر،  طبقه امکانات -بیستجستار 

  471  ........................................ ........................................ .................. نفی وند پیش
  485  ................................................... در مضارع التزامی) منفی ساز(=  نفی nواژ  تک
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  487  ........................................ .................. ي نفی در مضارع التزامی نشانههاي  ویژگی
  488  ...... 2واژ وجهی  گونی تک براساس گونه واژ نفی در مضارع التزامی  گوناگونی تک

  na-ston-o ......... ....................................................... 488، مثل na ي واژگونه تک
  n-či:n-o ، ........................... ........................................  490، مثل nي  واژگونه تک
  n-či:n-o ....................................  490 مثل cvc، مصدرهاي آغاز به nي واژگونه تک
  n-jâv-o .......................................  493 مثل cv، مصدرهاي آغاز به nي واژگونه تک
  ny-ar-o ................................................................. ...  497، مثل ny ي واژگونه تک
  m .................................. 497 یا  f ،p ،b   واج بهآغاز هاي فعلي نفی در  واژگونه تک
  500  ............................... .دنوش  میآغاز /n/  واجابی که های فعلي نفی در  گونهواژ تک
  500  ..................................................... هاي آینده در فعل) منفی ساز(=  نفی nواژ  تک

  500  .................................................................................... ........ منفی ساختن آینده
  502  .................................................... هاي مستمر در فعل) منفی ساز(=  نفی nواژ  تک
  504  ......................................................... ساده ماضیدر ) منفی ساز(=  نفی nواژ  تک
  na ............................................... ............................................  505 ي واژگونه تک
  n .......... ........................................ ...........................................  507 ي واژگونه تک
  cvc .................. ........................................  507ه ، مصدرهاي آغاز بnي واژگونه تک
  cv ................. ...........................................  508، مصدرهاي آغاز به nي واژگونه تک
  ny ........................... ................................................................  509 ي واژگونه تک
  ø ............................................. ................................................  509 ي واژگونه تک
  511  .هاي ماضی نقلی، ماضی بعید و ماضی بعید نقلی در فعل) ساز منفی(=  نفی nواژ  تک
  cv(c)... ..... 512 آغاز به مصدرهايدر   نقلیهاي یماضگروه هاي  در فعلواژ نفی  تک
  515  .........................  آغاز به واکهمصدرهايدر   نقلیهاي ماضیگروه واژ نفی در  تک
  515  ................................................... در فعل ماضی التزامی) ساز منفی(= واژ نفی  تک
  516  ................................... وندي هاي مرکب و پیش در فعل) ساز یمنف(= واژ نفی  تک

  517  نهی وند پیش =ساز  نهیتصریفیواژ  ي ش، تک طبقه امکانات -ویک بیستجستار 
  519  ...................................... ........................................... ................. نهی وند پیش

  522  ....................................................... .................................... .......... ختم سخن
  527  ..................................................... .................................... ............. نامه کتاب


