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  فهرست مطالب

  صفحه  موضوع

  17  گفتار پیش
  26   براي مطالعهنهادهایی پیش

  27  مقدمه -7-1
  29    طول و عرض جغرافیایی شعر سیستان از کجاست تا به کجا؟-7-1-1
  31   پیشینه-7-1-2

  33  فرض نخست

  34  فرض دوم

  34  فرض سوم

  36  فرض چهارم

  37  فرض پنجم

  39  فرض ششم
  43  این بار هم رسمی ناگزیر  باز هم نوشتن؛-7-1-3
  45  ها خوان  هم-1 -7-1-3

  45  ها  واکه-7-1-3-2
  46  گیري ساده  یک نتیجه-7-1-3-2-1
  46  هاي قراردادي نشانه  -7-1-3-3
  48   یادآوري-7-1-4
  50  هاي بایسته  آگهی-7-1-5
  50  ها نویس پیها و   پانویس-1 -7-1-5

  50  ي وزن عروضی  تعیین و ارائه-2 -7-1-5

  52  ها ي نمونه  ارائه-3 -7-1-5
  52   سپاس-7-1-6
  54     باز هم-7-1-7
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  59   سخن آغاز-7-2

  65  بیات چیست؟  اد-7-3
  67   درآمد-1 -7-3
  72  ي ادبیات چیست؟  نقش یا فایده-2 -7-3
  73  گویش /  عوامل ماندگاري و گسترش زبان-3 -7-3
  79  گویش/  تأثیر عوامل دیگر  بر زبان-4 -7-3
  79  گویش/  تأثیر آثار داستانی بر زبان-1 -4 -7-3

  81   تأثیر شعر بر زبان-2 -4 -7-3

  86  نامه بر زبان  تأثیر نمایش-3 -4 -7-3
  86  ها و اجراي سنتی داري  پرده-3-1 -4 -7-3
  88   روحوضیهاي سنتی نوروزي و  نمایش-3-2 -4 -7-3
  90  هاي آموزشگاهی نامه  نمایش-3-3 -4 -7-3
  90   تعزیه-3-4 -4 -7-3

  95  شعر چیست؟ -7-4
  97   درآمد-1 -7-4
  99   تفاوت اساسی شعر و نثر-2 -7-4
  101   وظیفه و کارکرد شعر-3 -7-4
  103   زبان سلت ایرلندي چرا احیا نشد؟-3-1 -7-4
  105  باشند؟ ند ادبیات در معناي خاص آن داشتهتوان ها هم می  آیا گویش-4 -7-4
  106  و جوي عناصر شعري در جست -5 -7-4

  111  موسیقی -7-5
  113   درآمد-1 -7-5
  114  تعریف موسیقی در کتاب حاضر -2 -7-5
  116  وزن یعنی تکرار -3 -7-5
  121  !؛ آري یا نه؟موسیقایی بودن گویش -4 -7-5
  135  کند؟ آن نمود پیدا می موسیقی شعر در کجاي -5 -7-5
  135   جایگاه موسیقی در شعر-1 -5 -7-5
  136  نظم کلی، وزن=  در کلیت شعر-1-1 -5 -7-5
  137   شعر چیست؟قالب -1-1-1 -5 -7-5
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  138   نگاهی به شکل کلی هندسی شعر، قالب-1-1-1-1 -5 -7-5
  141   نگاهی دیگر به نظم کلی، وزن-1-1-2 -5 -7-5
  143   معناي نمادها-1-1-2-1 -5 -7-5
  143    وزن شعر سیستانی-1-1-2-2 -5 -7-5
  144  نشینی   تفاوت الگوي هم-1-1-2-3 -5 -7-5
  145  نشینی  امکانات استفاده از الگوهاي هم-1-1-2-4 -5 -7-5
  146  نشینی هاي استفاده از الگوهاي هم  محدودیت-1-1-2-5 -5 -7-5
  147  ها ناهماننديها و   همانندي-1-1-2-6 -5 -7-5
  148  ها  همانندي-1-1-2-6-1 -5 -7-5
  148  ها  ناهمانندي-1-1-2-6-2 -5 -7-5
  148  هاي هجایی   تفاوت-1-1-2-6-2-1 -5 -7-5
  154   فرصت یا تهدید؟-1-1-2-6-2-1-1 -5 -7-5
  156   شعروزن انواع -1-1-2-6-2-1-2 -5 -7-5
  158  هاي آوایی  تفاوت-1-1-2-6-2-2 -5 -7-5
  160  اي چیست؟  واکهکشش -1-1-2-6-2-2-1 -5 -7-5
  163  اي  زمینه و محل وقوع کشش واکه-1-1 -1-1-2-6-2-2 -5 -7-5
  163  اي  اقسام و علل کشش واکه-1-2 -1-1-2-6-2-2 -5 -7-5
  174  هاي واژگانی  تفاوت-1-1-2-6-2-3 -5 -7-5
  178  هاي دیگر شعر  در بخش-1-2 -5 -7-5
  179  )موسیقی کناري( تکرار در انتهاي شعر -5-1-2-1 -7-5

  179  ردیف -5-1-2-1-1 -7-5
  179   چیستی ردیف-5-1-2-1-1-1 -5 -7
  180   جایگاه ردیف -5-1-2-1-1-2 -5 -7
  180   اندازه و مقدار ردیف -5-1-2-1-1-3 -7-5
  180  اي درباب اهمیت ردیف  نکته-5-1-2-1-1-4 -7-5
  188  هاي دیگر ف ردی-5-1-2-1-1-5 -7-5
  190   اي دیگر در باب اهمیت ردیف  نکته-5-1-2-1-1-6 -7-5
  196  قافیه -5-1-2-1-2 -5 -7
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  196   چیستی قافیه -5-1-2-1-2-1 -7-5
  197   جایگاه قافیه -5-1-2-1-2-2 -7-5
  198   قاعده و قانون قافیه-5-1-2-1-2-3 -7-5
  198   قافیه در گویش سیستان-5-1-2-1-2-3-1 -7-5
  199   اهمیت و لزوم قافیه-5-1-2-1-2-4 -7-5
  201   مختصري در ساختار قافیه-5-1-2-1-2-5 -7-5

  202   الفساختار قافیه در شعر پارسی رسمی،
  202  بساختار قافیه در شعر پارسی رسمی، 

  204  ي ساختار قافیه در پارسی رسمی و گویش سیستان  مقایسه-5-1-2-1-2-6 -7-5
  204  الفیه در شعر سیستانی، ساختار قاف

  206  هاي گویش سیستان در قافیه  واکه-5-1-2-1-2-7 -7-5
  a/  206/واج  -5-1-2-1-2-7-1 -7-5
  e/   210/  واج-5-1-2-1-2-7-2 -7-5
  o/   212/   واج-5-1-2-1-2-7-3 -7-5
  â/   214/   واج-5-1-2-1-2-7-4 -7-5
  â:/  216/و / â/هاي دو واج  ماننديها و ناه  همانندي-5-1-2-1-2-7-4-1 -7-5
  i: /  219 /  واج-5-1-2-1-2-7-5 -7-5
  221  ي کاربردي و یک نکته / :i/ میزان امتداد واج -5-1-2-1-2-7-5-1 -7-5
  u/  222/   واج-5-1-2-1-2-7-6 -7-5
  223  ي کاربردي  و باز هم یک نکته/u/ امتداد واج میزان -5-1-2-1-2-7-6-1 -7-5
  ey/  224/  واج-5-1-2-1-2-7-7 -7-5
  225  ي غیرفعل  در حوزه/ey/  واج-5-1-2-1-2-7-7-1 -7-5
  228  ي فعل  در حوزه/ey/  واج-5-1-2-1-2-7-7-2 -7-5
  ow/  229/  واج-5-1-2-1-2-7-8 -7-5
  a: /  234/واج  -5-1-2-1-2-7-9 -7-5
  e: /  235/واج  -10 -5-1-2-1-2-7 -7-5
  o:/  235/ واج -5-1-2-1-2-7-11 -7-5

  237  بساختار قافیه در شعر سیستانی، 
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  243  )آفرین تکرار موسیقی( تکرارهاي تفننی -1-2-2 -5 -7-5
  244   تکرار آزاد -1-2-2-1 -5 -7-5
  247   انواع تکرار آزاد -1-2-2-1-1 -5 -7-5
  247  آرایی واج -1-2-2-1-1-1 -5 -7-5
  255  جناس -1-2-2-1-1-2 -5 -7-5
  263  اشتقاق -1-2-2-1-1-3 -5 -7-5
  266  تکرار منظم -1-2-2-2 -5 -7-5
  267  اعنات -1-2-2-2-1 -5 -7-5
  269  ردالمطلع -1-2-2-2-2 -5 -7-5
  272  اند ها شعر سروده سرا در آن ها و بحرهایی که شاعران سیستانی  وزن-6 -7-5
  272   درآمد-1 -6 -7-5
  274  هاي اوزان  گروه-2 -6 -7-5

  274  ، فاعالتن1  گروه -2-1 -6 -7-5
  274  )نتعالان فتعالان فتعالان فتعالاف( بحر رمل مثمن سالم -2-1-1 -6 -7-5
  275  ))علناف( عالان فتعالان فتعالان فتعالاف( بحر رمل مثمن محذوف -2-1-2 -6 -7-5
  278  ))علناف( عالان فتعالان فتعالاف( بحر رمل مسدس محذوف -2-1-3 -6 -7-5
  279  ))فع(ان فتعالا ف)فع(ان فتعالاف( بحر رمل مثمن مطموس -2-1-4 -6 -7-5
  280  ...بحر رمل  -2-1-5 -6 -7-5
  283  ))علناف( عالان فتعالان فتعالان فتعالان فتعالاف(  محذوف ...بحر رمل -2-1-6  -6  -7-5
  284  )فاعالت فاعلن فاعالت فاعلن(محذوف مکفوف بحر رمل مثمن -2-1-7 -6 -7-5

  285  ، فعالتن2   گروه-2-2 -6 -7-5
  285  )نتن فعالتن فعالتن فعالتفعال(  بحر رمل مثمن مخبون-2-2-1 -6 -7-5
  286  ))فعلن(=  ن فعالتن فعالتن فعالتن فعالتفعال(مخبون محذوف  ...بحر رمل -2-2-2 -6 -7-5
  286  ))فعلن(=  الن فعتن فعالتن فعالتفعال(بحر رمل مثمن مخبون محذوف -2-2-3 -6 -7-5
  288  ))فعلن(=   فعال...ن تفعال( مخبون محذوف...بحر رمل  -2-2-4 -6 -7-5
  290  ))فعلن(=  ن فعالتن فعالتفعال(بحر رمل مسدس مخبون محذوف -2-2-5 -6 -7-5
  292  )فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن(لوشک ممثمن بحر رمل -2-2-6 -6 -7-5
  293  )فاعلن فاعلن مفاعیلن( )/فاعالتن مفاعلن فعلن(دس مخبونبحر خفیف مس -2-2-7 -6 -7-5

  294  ، مفتعلن3   گروه-2-3 -6 -7-5
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  294  )مفتعلن مفتعلن فاعلن( بحر سریع مسدس مطوي مکشوف-2-3-1 -6 -7-5
  295  )علناعلن مفتعلن مفاعلن مفتمف(مطوي مخبون بحر رجز مثمن -2-3-2 -6 -7-5
  296  )علنامف علنتمف(مطوي مخبون بعمربحر رجز  -2-3-3 -6 -7-5

  297  ، مستفعلن4   گروه-2-4 -6 -7-5
  297  )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن( بحر رجز مثمن سالم -4-1 -6-2 -7-5
  298  ))فَع(= مستفعلن مستفعلن مستفعلن مس( رفّل ممثمن رجز بحر -2-4-2 -6 -7-5
مـستفعلن  (ف محـذوف   بحر مضارع مثمن اخرب مکفو     -2-4-3 -6 -7-5

  )مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعلُن()  = فَعل(= مفاعلُ مستفعلن مفا 
298  

) مستفعلن فعولُن مستفعلن فعـولُن  ( بحر مضارع مثمن اخرب      -2-4-4 -6 -7-5
  )مفعولُ فاعالتُن مفعولُ فاعالتُن(= 

299  

  300  )التُنمستفعلن فاعالتُن مستفعلن فاع( لماس مثمن جتث بحر م-2-4-5 -6 -7-5
  301  ، مستفعل5ُ   گروه-2-5 -6 -7-5

مـستفعلُ  (اخـرب مکفـوف محـذوف     مـثمن  هزج بحر   -2-5-1 -6 -7-5
  )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن()= مستفعلُ مستفعلُ مستف

301  

مـستفعلُ  (اخـرب مکفـوف مجبـوب      مـثمن  هزج بحر   -2-5-2 -6 -7-5
  )الحول و ال قوه اال باهللا()= مفعول مفاعیل مفاعیل فعل)= (مستفعلُ مستفعلُ مس

304  

مـستفعلُ مـستفعلُ    (اخرب مکفوف محذوف   ... هزج بحر   -2-5-3 -6 -7-5
   )مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن= ()= مستفعلُ مستفعلُ مستف

311  

مـستفعلُ  ( اخرب مکفوف محـذوف    مسدس هزج بحر   -2-5-4 -6 -7-5
  )مفعول مفاعیل فعولن ()= مستفعلُ مستف

311  

مـستفعلُ فـاعالت    (مقبـوض اخـرب    مـسدس  هـزج  بحر   -2-5-5 -6 -7-5
  )مفعول مفاعلن مفاعیلن(= )مستفعلُ فاعالت مفعولن()= مستفعل

312  

مـستفعلُ  (مقبـوض محـذوف   بحر هزج مسدس اخرب      -2-5-6 -6 -7-5
  )لنومفعول مفاعلن فع()= فاعالت مستف

313  

ــستفعلُ /  مــستفعلْ مــستفعلُ( بحــر هــزج مــثمن اخــرب -2-5-7 -6 -7-5 م
  )لنیمفعول مفاع/ لن یمفعول مفاع()= ن مفعولمستفعلُ/ ن  مفعولمستفعلُ)= (مستفعلْ

314  

  314   ... بحر هزج -2-5-8 -6 -7-5
  315)= مـستفعلْ مـستفعلْ مـس   (مسدس مرفّل مقطـوع    بحر هزج    -2-5-9 -6 -7-5
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  )مفعولن مفعوالتن(= ))فع(= مفعولن مفعولن مف (
  316  ، مفاعیلن6   گروه-2-6 -6 -7-5

  316  )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن( بحر هزج مثمن سالم -2-6-1 -6 -7-5
  317  )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن( سالم سدسبحر هزج م -2-6-2 -6 -7-5
  317  ))فعولن(= مفاعیلن مفاعیلن مفاعی ( محذوف مسدس بحر هزج -2-6-3 -6 -7-5
  322  )مفاعیلن مفاعیلن(سالم مربعج  بحر هز-2-6-4 -6 -7-5
  322  ...)مفاعیلن (...  بحر هزج -2-6-5 -6 -7-5
مفـاعلن فعالتـن   ( محـذوف  بحر مجتث مـثمن مخبـون        -2-6-6 -6 -7-5

  )مفاعلن فعلن
324  

مفاعلن فعـولن مفـاعلن   (مثمن مقبوض محذوف بحر هزج   -2-6-7 -6 -7-5
  )فعولن

324  

  325  فعولن، 7   گروه-2-7 -6 -7-5
  325  )فعولن فعولن فعولن فعولن(بحر متقارب مثمن سالم -2-7-1 -6 -7-5
  325   )فعولن فعولن فعولن فعل(بحر متقارب مثمن محذوف -2-7-2 -6 -7-5
  326    )فع لن فعولن فع لن فعولن(بحر متقارب مثمن اثلم -2-7-3 -6 -7-5
  326  )فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن( المس )تایی ده... (بحر متقارب  -2-7-4 -6 -7-5
  327  ..).فعولن (... بحر متقارب  -2-7-5 -6 -7-5

  351  نامه کتاب
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


