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 چکیده
دهد. های زبانی به حیات خویش ادامه میاز گونه تعدادیهر زبانی در قالب 

های شناسی زبان بررسی پراکنشهای مطرح در علم جامعه یکی از زیرحوزه

ع یتوزنوعات زبانی است. هدف پژوهش حاضر بررسی جغرافیایی این ت

دو بخش  در ستانییش سیای در گوواکهتنوعات از  برخیی یایجغراف

 02است. بدین منظور، در  منطقۀ سیستان انکنگییی و مینارو-یشهرک

سال  11سواد باالی سواد یا کم گویشوران زن و مرد مسن و بیاز  روستا،

ها  ای حاوی فهرستی از واژهنامه پرسش بر آن،عالوه  .شده یگفتار آزاد ته

استخراج گردید. سرانجام، حوزۀ دقیق  آنهاهای گویشی  تهیه شد و معادل

های زبانی و ترسیم خط مرزهای  ای با استفاده از نقشهتوزیع هر تنوع واکه

های پژوهش نشان یافته مشخص شد. GISافزار همگویی، از طریق نرم

شدگی و شدگی، پسینافراشتگی، افتادگی، پیشین دهد که فرایندهایمی

شود. همچنین، ای به طور بارزی در این دو بخش دیده میسازی واکهساده

های فارسی میانه و نیز برخی از توان به بقایای قابل توجه برخی از واکهمی

عالوه، ه. باشاره کرد، ایند کشش واکهیفراآن دوره، همچون  هایویژگی

ها در گفتار ای از تفاوتهای زبانی، به دلیل وجود پارهباهترغم شعلی

توان در گویش سیستانی این دو بخش  می ،گویشوران مورد مطالعه

، با تلفظ محلی بارانیها لهجۀ  هایی را شناسایی کرد. بارزترین آنلهجه

/bârni/، ای در میان  در بخش میانکنگی است که کاربرد تنوعات واکه

 تر است. به زبان فارسی معیار نزدیکسخنگویان آن 
 

های نقشهگویش سیستانی، ی، یای، خط مرز همگو واکه تنوع: هاکلیدواژه

 نارویی، بخش میانکنگی.-زبانی، بخش شهرکی

Abstract 

Each language continues to survive by means of some 

of its variations. One of the important sub-domains of 

sociology of language deals with the geographical 

distributions of these variations. The aim of this study 

is to investigate the geographical distribution of some 

vowel variations in Sistani dialect spoken in Shahraki-

Naroui and Miyankangi regions of Sistan. To this end, 

we provided the free speech of one or two of the above 

fifty-year-old uneducated or less educated female and 

male speakers in 28 villages. Then a questionnaire 

including a lexical list was prepared and carried out. 

Finally, the exact area of each vowel variation was 

specified by using linguistic maps and drawing 

isoglosses via Geogrephical Information System (GIS) 

software. The research findings reveal that vowel 

raising, lowering, fronting and backing, and vowel 

simplification processes are considerably observed in 

these two regions. Similarly, noticeable Middle Persian 

linguistic remnants such as vowel length process and 

some cases of vowel retention can be intentioned. In 

addition, in spite of the linguistic similarities, because 

of some differences in the speech of the speakers, some 

accents coulde be identified in Sistani dialect spoken in 

these two regions. The most conspicuous one is Bârâni 

(locally pronounced Bârni) accent in Miyankangi 

region the speakers of which use the vowel variations 

more similar to those of the standard Persian language. 

 

Key Words: Vowel variation, Isogloss, Sistani dialect, 

Linguistic maps, Shahraki-Naroui region, Miyankangi 

region. 
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 مقدمه
ای پویاست که در گذر زمان همواره دستخوش تغییر و تحول  زبان پدیده
 که خود شناسی حوزۀ علم گویشدر  تغییرات و تنوعات این بوده است.

این  گیرد. اجتماعی است، مورد مطالعه قرار میشناسی  ای از زبان زیرشاخه
 ،هواژ به توصیف و بررسی سطوح اصلی زبان، شامل دستور، ساختشاخه 

های مورد تکلم در  ها و لهجه ها، گویش شناسی در زبان واجو  آواشناسی
(. افزون بر 113 :0161ری، یجهانگ) پردازد های جغرافیایی مختلف می حوزه
تواند در قالب  انواع تنوعات زبانی است که می مطالعهشناسی  گویش ،این

 .صورت گیردو درزمانی  زمانی های توصیفی هم بررسی
 توزیع تنوعات توصیف و نشان دادننجام پژوهش حاضر از اهدف 

نارویی و میانکنگی  - در دو بخش شهرکی ای در قالب تنوعات واکه زبانی
مناطق اطلس زبانی  در استان سیستان و بلوچستان و تهیه سیستان ۀدر حوز

بر اساس در این پژوهش تالش شده است تا  همچنین .مورد بررسی است

های  صورت، تعیین شود آنها 0ییمرزهای همگو ای، خط واکه تنوعات
های زبانی مختلف گویش  گونه گردد ومیانه مشخص  فارسی مانده از باقی

است که در تبیین و توصیف شایان ذکر . شود ثبتدر این مناطق سیستانی 
در این دو ویی گتعیین مرزهای هم ای و تنوعات زبانی، از جمله تنوعات واکه

صورت نگرفته است. با توجه به وقوع  ینه پژوهشوگ هیچکنون  تا بخش
در مناطق مختلف تنوعات زبانی تاریخی  و نیز وجود تغییرات زبانیزمانی  هم

شناسی  اساس گویش بر ی در این منطقهپژوهش چنینانجام  جغرافیایی،
 .رسد ضروری به نظر می جغرافیایی

ی کشف خط یایشناسی جغراف شیگو های مهم پژوهش جمله از
. خط بوده استهای زبانی  ها و نقشه و تهیه اطلس، ترسیم ییهای همگو زمر

وجود یا عدم وجود  که از لحاظ گویشی را هیناحیا چند دو  ییهمگو یمرزها
ص، عنصر یا خا ۀک واژیتلفظ  واژگانی، یعنصر زبانی مانند عنصرک ی

 کنند. از یکدیگر جدا می ندا متفاوت آنهاالگویی نحوی و نوع کاربرد 
ها و تنوعات گویشی خاص گویشوران  های زبانی یا گویشی، ویژگی نقشه

 دهند. نواحی جغرافیایی مختلف را نمایش می
شناس  شیگو، 0نلنشتیابتدا توسط ب خط مرز همگوییاصطالح »

مورد استفاده قرار گرفت. او ظاهرا اصطالح  0230در سال  ،لتوانیایی
 «دما هم»به معنی  «1وترمایز» اساس اصطالح هواشناسی دش را بریجد

ست. ا ”iso+gloss“ ر لغت به معنی زبان برابرد ”isogloss“ ساخت.
شده در  میقت است که خط ترسین حقیا ۀکنند انین اصطالح بیاحتماال ا
در دو طرف آن نشان خواهد داد که در  را دو منطقه ،هیک ناحیعرض 

گر متفاوت یهمد اما با ،کنند می های کاربرد زبانی مطابقت بعضی جنبه
 .(23 :0114، 4و ترادگیل چمبرز) «باشند می

                                                           
1. isogloss 
2. Bielenstein 

3. isotherm 

4. Chambers & Trudgil 

سنتی در  شیی رویاستفاده از روش خط مرز همگو اگرچه
سعی شده  پژوهش،ن یدر اگردد،  محسوب می شییهای گو فیتوص

 ۀشی در دو منطقیهای گو روش تفاوت این است تا با استفاده از
ن یاولهش حاضر نشان داده شود. پژوانکنگی یی و مینارو -شهرکی

ن خط مرزهای زبانی ییه اطلس زبانی و تعیته ۀنیزم کاری است که در
گامی در جهت تواند  و می شده استستان انجام یس از منطقهدو در 

 د.یبه حساب آ بعدی های پژوهش
های زبان فارسی است که این  گویش سیستانی یکی از گونه

نی تعلق دارد های ایرا غربی زبان-زبان، خود، به گروه جنوبی
این  (.401: 0111، دیگرانو  6مکنزی؛ 042: 0323، 1)ویندفور

های شرقی زبان فارسی است دارای برخی  گویش که از گویش
های دو  های بارز واجی )همچون کشش واجی و خوشه ویژگی

واژی )همچون ساختار تصریفی  ویژه ساخت همخوانی آغازی( و به
تۀ نقلی، گذشتۀ دور و ...( و های گذشتۀ ساده، گذش فعل در زمان

همچنین واژهایی است که نه تنها تفاوت آن را با زبان فارسی معیار 
ای این  دهند، بلکه ماهیت گویشی و نه لهجه به وضوح نشان می
سازند )نک:  کنون حفظ شده است، مشخص می گونۀ زبانی را که تا

حمدی ؛ م0111؛ برجسته دلفروز، 0114پور،  ؛ اویسی0314، 1الزار
؛ اکاتی، آهنگر و جهانی 0112؛ اکاتی، 0121؛ دوستی، 0113خمک، 

(. در این راستا، 0101؛ آهنگر، 0123، خزاعی اصفهانی، 0113
 است که آبی پشتو  آبی شیبگویش سیستانی دارای دو لهجۀ مهم 

های  خصوص وندهای تصریفی فعل تفاوت ها به در تلفظ برخی واژه
های  (. با بررسی0101د )نک: آهنگر، ای دارن آوایی قابل مالحظه

های دیگری را، از جمله آنچه در پژوهش حاضر  توان لهجه بیشتر می
 شود، شناسایی کرد. شناخته می بارانی لهجۀ

 ,p, b, t, d, k, g, (ʔ), f, v, s,های دارای همخواناین گویش 

z, š, ž, x, ɣ, č, ǰ, m, n, l, r, yهای ساده:  ، واکهi:, i, e:, e, 

a:, a, u:, u, o:, o, â و واکۀ مرکب/ow/  ،و  0120است )آهنگر
0101.) 

های شرقی زبان فارسی  گویش سیستانی به عنوان یکی از گویش
های  در سیستان واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان، استان

فراه و نیمروز افغانستان، سرخس ترکمنستان، شمال بلوچستان 
دیگر ایران از قبیل شهر زاهدان، برخی پاکستان، در برخی نواحی 

و شهرهای سرخس و مشهد  های گلستان و مازندران شهرهای استان
تعداد قابل توجهی از گویشوران  آنهاکه در  در استان خراسان رضوی

 (.0101سیستانی ساکن هستند، رواج دارد )آهنگر، 

                                                           
5. Windfuhr 

6. Bearman 

7. Lazar 
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 5شامل  ستانیس ةمنطق ،1بر اساس جدیدترین تقسیمات کشوری
در مرکز دشت سیستان واقع  شهرستان زابل که -1ان است: شهرست

. این شهرستان در حال دیآ یبه شمار م سیستانمرکز و  شده است
 شود. و شهر بنجار می حاضر شامل شهر زابل، مرکز این شهرستان

  ؛بخش مرکزی و بنجار بوده است ةدر گذشته دربرگیرند لیو
 ةه قبال دربرگیرندشهرستان هیرمند در شمال شرق سیستان ک -2

. در حال بوده است )خان(،محمد دوست ،و مرکز آن یانکنگیبخش م
و  حاضر این شهرستان شامل شهر دوست محمد، مرکز این شهرستان

جنوب در  واقعشهرستان زهك  -3 دو بخش مرکزی و قرقری است؛
شهر زهك  تی، به مرکزیناروئ-یبخش شهرک قبالکه شرق سیستان 

ده است. این شهرستان ش لیضر به شهرستان تبدو در حال حا بوده
و دو بخش مرکزی و جزینك  شامل شهر زهك، مرکز این شهرستان

شهرستان نیمروز که در شمال و شمال غرب سیستان واقع  -4 است؛
در حال است؛  ودهب یمیاد به مرکزیت و قبال بخش پشت آب دهش

به مرکزیت . این شهرستان است افتهینام  رییبه شهرستان تغ حاضر
 شود؛ شامل دو بخش مرکزی و صابوری نیز می شهر ادیمی

قبال  کهدر جنوب و جنوب غرب سیستان واقع شهرستان هامون  -5
 در حال حاضر است؛محمدآباد بوده و مرکز آن آب  بیبخش ش

و  این شهرستان شهر محمدآباد، مرکز شهرستان شهرستان شده است.
 شود. مل میهای مرکزی و تیمورآباد را شا بخش

استان سیستان و بلوچستان،  1331بر طبق سالنامة آماری 
خانوار  14851میانکنگی( با تعداد بخش شهرستان مرزی هیرمند )

نفر در نقاط  1114 نفر دارد که از این تعداد 15411جمعیتی معادل 
اند. از کل جمعیت بخش  نفر در نقاط روستایی ساکن 58131شهری و 
: 1332زاده،  هاشمنفر زن هستند ) 32183ر مرد و نف 32182میانکنگی 

نفر جمعیت این  2534321از  ر اساس همین سالنامة آماریب(. 31
 11881 یی( بانارو-یبخش شهرکاستان، شهرستان مرزی زهك )

نفر را در خود جای داده است که از این  15413خانوار جمعیتی معادل 
ر در نقاط روستایی زندگی نف 11131نفر در نقاط شهری و  14324تعداد 

کنند  نفری که در این بخش زندگی می 15411کنند. از کل جمعیت  می
 زن هستند )همان(. 38124نفر مرد و  31235

 

 پیشینة پژوهش
سیستانی پژوهش مشابهی صورت  یگویشاطلس کنون در خصوص  تا

 شده پیرامون گویش سیستانی به  های انجام نگرفته است. اکثر پژوهش
 

 
پژوهش حاضر بر اساس تقسیمات کشوری قبلی منطقة سیستان انجام شده  .1

ها نیز بر  است، بنابراین جهت حفظ اصالت پژوهش، در اینجا، توضیحات و نقشه
 همان اساس ارائه شده است.

ها و اصطالحات  واژی و یا گردآوری واژه ی و توصیف واجی و ساختبررس
شی در یهای گو تفاوت ةها بدون ارائ پژوهشاین  اند. این گویش پرداخته

به عنوان نمونه، دوستی  ،صورت گرفته است سیستان های مختلف بخش
با  آب شناختی گویش سیستانی در بخش پشت ( به توصیف زبان1381)

واجی، تصریفی و اشتقاقی واژه در گویش   صیفی ساختبررسی تو»عنوان 
( دستگاه واجی 1312پرداخته است. برجسته دلفروز ) «سیستانی ادیمی

گویش سیستانی را در شهر زابل )در بخش مرکزی( توصیف کرده است. 
( دستگاه واجی گویش سیستانی را بر اساس توصیف 1382آهنگر )

ان ساکن روستای سکوهه در ورهای زبانی گردآوری شده از گویش داده
( به بررسی 1381آب سیستان بررسی نموده است. خسروی ) بخش شیب

ارتباط بین برخی تنوعات زبانی و اجتماعی در گویش سیستانی بر پایة 
( به 2118) 3اکاتی ( پرداخته است.1312، 1311) 2های لباو پژوهش

یانکنگی شناسی زایشی گویش سیستانی در بخش م توصیف و تحلیل واج
وضعیت وجود یا فقدان  (2113اکاتی، آهنگر و جهانی ) پرداخته است.

را در گویش سیستانی در بخش میانکنگی  /h/و  /ʔ/های همخوان واج
ها در  اند. نتایج این بررسی نشان داد که این واج مورد بررسی قرار داده

ی گویش سیستانی در بخش میانکنگی وجود ندارد. در واقع، واج انسداد
به )واج صفر(  //Øها فقط در جایگاه آغازی با  ژه در بعضی وا /ʔ/ی چاکنای

 صورت گونة آزاد
های  معموال در واژه همچنین، این واجرود.  کار می به 4

فقط در  /h/ شود. بعالوه، واج سایشی چاکنایی قرضی عربی دیده می
سط همة رود، اما نه تو های قرضی از زبان فارسی معیار به کار می واژه

کرده و کسانی  گویشوران سیستانی این منطقه، بلکه توسط افراد تحصیل
کنند. چنین مواردی در مناطق مورد پژوهش نیز  که در شهر زندگی می

ای از واژگان بازمانده از  ( مجموعه1313مشاهده گردید. محمدی خُمك )
در  را گردآوری کرده است. او همچنین زبان سگزی در گویش سیستانی

واژی گویش  های واجی و ساخت بتدای این مجموعه به بعضی ویژگیا
واژة گویش  ( ساخت1383کند. خزاعی اصفهانی ) سیستان اشاره می

 سیستانی را در شهر زابل توصیف کرده است.
 

 پژوهش شناسی روش
افراد و یك نفر زن از  مرد یك یا دو نفر این پژوهش ةمورد مطالع عةجام
در هر روستای مورد پژوهش است. در  سال 51باالی مسن  و سواد بی

روستا مورد مطالعه قرار گرفت. روستاها به  28نفر از  13مجموع گویش 
گردآوری  دراز هر بخش( انتخاب شدند.  روستا 14صورت تصادفی )

 در قالبنامه  پرسشگفتار آزاد، از مصاحبه و  عالوه بر های زبانی، داده
استفاده شده برداری )ضمن مشاهده(  شتو همچنین از یادافهرست واژگان 

 
2. Labav 

3. Okati 
4. free variation 
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خارجاز،یيتنهابههمبافتجملهووندرهمهاکاربردواژهةاستتانحو
دق،بافت طور درقيبه مشخصگردد. پرسشيتهتر از،نامهه فهرستی

مصورت فارسی يهای باانه و شده مشاهده گويشوران گفتار در که
(5395،5پهلوی)مکنزیةگفشردانهازفرهنيهایزبانفارسیمصورت

گفتاردقيقه155هایزبانیازحدودداده.گنجاندهشدتطبيقدادهشدهبود
آزمودنیآزاد با داستان،ومصاحبةانجامشده پيرامونوضعيتزندگی، ها

پرسش همچنيناز و غيره و وضعيتروستا نامهگردآوریشدند.خاطره،
گفتارگويشورانپسازچندبارگوشدادنشدهازآوریيکرةزبانیجمعپ

تهآوانويسیشد پساز 82شدةآوانويسیهایزبانیفهرستصورتةي.
بررسیورشانييبرحسبجهتتغایتنوعاتواکه،ةموردپژوهشنقط

ليتحلبندی،توصيف،محاسبهودستهانهيمةبادوردرمقايسهآنهادرزمانی
يتوزگرديده، هر يع شدهایمستقلروینقشهبرآنهاکاز داده نشان
”GIS“افزارزبانیبااستفادهازنرممخطمرزهایيهاوترسنقشه.8است

،به5کافیبرخورداراست،صورتپذيرفتهاست.نقشةشمارةکهازدقت
دوبخشموردروستاهایموردپژوهشدر عنواننقشةراهنما،مجموعة

 دهد.نظررانشانمی


 ها و تحلیل دادهتجزیه 
کواکهبهيليتبدشامل،9شدههایمشاهدنپژوهش،تنوعاتواکهيدرا
ةبادوردرمقايسهبررسیدرزمانیآناتوجهبهاحفظواکهبيگرويدةواک
ارائهانهيم واکهشودمی، تنوعات تقس. مرکب و ساده گروه دو به ميای

ترسيمخطمرزهایهمگويیبررویناندشده قشةراهنمایزيرصورت.
گرفتهاست.



 ای ساده تنوعات واکه
هایساادههابرحسبماهيتتوليدیبهدودستهواکه،واکهآواشناسیدر

یدرياياهاایگوکواکهاناداميديدرتولهرگاه»اند.ومرکبتقسيمشده
ها،ارتفاا ودشکللبيبهطوریکهدرتماممراحلتول،کحالتبمانندي

:5925شانا،،)حاق«نامندآنواکهراسادهمی،کسانبمانديحالتزبان
برحسبجهت شده،ایسادةمشاهدهدراينپژوهش،تنوعاتواکه(.551
افراشاتگی،افتاادگی،اسات:زيارارائاهشادهایها،درقالابفراينادرييتغ
-شاادگی،افتااادگینيشاايپ-یشاادگی،افراشااتگنيپساا،شاادگینيشاايپ
ایوواکاهکشاش،شادگیافراشتگی،مرکب-شدگینيپسشدگی،نيشيپ

واکه.يابقاءحفظ

 
1. Mackenzie 

جهتصرفه.8 اينمقاله، در صفحه تعداد نقشهجويیدر ارائةهمة هایزبانیاز
صرفنظرشدهاست.

.يکواژهممکناستحاملبيشازيکتنو باشدکهدراينجاازذکروبررسی9
 سايرتنوعاتآنصرفنظرشدهاست.

 
نقشةراهنمایمناطقموردپژوهش. 1نقشۀ



 ای افراشتگی واکه
می» نظر فرابه که قدرتميرسد برخاستگیند در،واکه[افراشتگی]ند

ری،ي)جهانگ«افتهاستيانهآغازشدهوتاامروزامتداديمةزمانیدردور
ایدرمنطقةسيستانبهطورگستردهبهکارافراشتگیواکه(.97:5992
می یدوبخشنگويشسيستاایواکهتنوعاتةيرکليدرشکلزرود.

ست.دهاشمشخصصورتگرفتهفراشتگیاآنهاکهدرپژوهشمورد
شود.پرداختهمیآنهادرادامه،بهتوصيفوتبيين




افراشتگیایواکهتنوعات. 1شكل 



 [:o]ل آن به یو تبد [â] ۀافراشتگی واک (الف
[nân] PH3, [dandân] PH2, [rân] PH1

4 ترتيب: به ،«ران»،

 
4 .PH اختصاری مقاله،Phonological Variationعالمت ادامة در است.

شود.هامشخصمیجغرافيايیآنهايیازتنوعاتآوايیذکرشدهوتوزيعنمونه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 09    نارویی و میانکنگی -در دو بخش شهرکی ای گویش سیستانی توزیع جغرافیایی تنوعات واکهعباسعلی آهنگر، پاکزاد یوسفیان، حسنعلی کدخدا: 

 

 [ân] واییآ ۀریدهند که زنج نشان می ها واژهن یا. «نان»، «دندان»
های مورد  در تمام بخش ،(011، 011، 016: 0310)مکنزی،  انهیم ۀدور

ل شده و یتبد [:o]به   [n]همخوان با حذفپژوهش، در پایان واژه 
 ها به صورت واژه ؛ پس ایناست  ای صورت گرفته افراشتگی واکه

[dendo:]، [ro:] و [no:] ه شدن این اضاف در هنگام اما ؛اربرد دارندک
. به جز در شود ظاهر می اًمجدد [n] همخوان ای دیگر، می به واژهاسا

گویش ساکنین روستاهای علی احمد، لنگر و شرکت چاه باال که در واژۀ 
[rân] و در روستای علی احمد در واژۀ [nân]  هنگامی که به تنهایی

را در بعضی  0ندین فرای. اشود ظاهر می [n]روند نیز همخوان  به کار می
توان  مینیز  «نهبندان» PH 42 [nehbandân] انندگر مید تنوعات
نارویی و میانکنگی -. بدین ترتیب، در دو بخش شهرکیکرد مشاهده

در واژۀ  [n]با  ٪00دچار افراشتگی شده است که  011٪ [â]واکۀ 
[rân]  با ٪4و [n] در واژۀ [nân] .کاربرد دارد 

[xâm] PH4، «ۀاکو دهد که می واژه نشانن یا .«خام [â] ۀدور 
افراشته شده و در  [m]قبل ازهمخوان  (003 :0310، )مکنزیانه یم

صورت  واژه به ، ایننیا. بنابرشود تلفظ می ]o:[ هر دو بخش معموالً
[xo:m] در روستای خمر این صورت و صورت فارسی  .دارد کاربرد

 در سه روستای علی احمد، شرکت چاه باال و معیار آن رایج است. 
 

 
 ”[xâm]“واژه توزیع .  0ۀ نقش

                                                           
شناختی نیست و توضیحات  . به دلیل اینکه پژوهش حاضر کاری صرفا واج0

جویی در  شده در خصوص تنوعات آوایی واضح است و همچنین جهت صرفه ارائه
 تعداد صفحات مقاله از ارائۀ قواعد واجی صرف نظر شده است.

کاربرد دارد. طایفۀ بارانی و  /â/ صورت فارسی معیار ر،لنگ
لکزایی در این روستاها به دلیل دامدار بودن و مهاجرت به بخش 
نهبندان و سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی در فصل 
خاصی از سال مجبورند در این مناطق به فارسی معیار صحبت 

بیشتر تحت تاثیر فارسی معیار است. بدین  آنها کنند. پس گفتار
 00٪ [xâm]، [xo:m]٪26، بخش مورد پژوهشترتیب در دو 

 0. این تنوعات در نقشۀ شمارۀ هر دو صورت کاربرد دارد ٪1و 
 است. نشان داده شده 

 

 [e]ل آن به یو تبد  [a]واکۀافراشتگی ( ب
رد مو ستانی دو بخشیش سیدر گو فارسی معیار، [a] واکۀ

ل همخوان بودن یها که به دل در مجاورت همخوان پژوهش،
ل به یتبد در اثر همگونی پسرو ،شوند ها تلفظ می تر از واکه بسته

 .شود یم [e] ۀواک
 [nam] PH6, [ʔâhan] PH5 :و  «آهن»، به ترتیب

 [a] ۀن دو بخش واکیدهند که در ا ن دو واژه نشان مییا. «نم»
تلفظ  ]e[ افراشته شده و PH5در  ]h[با حذف همخوان زمان  هم
کاربرد  [nem] و [âen] صورت به به ترتیب ها ن واژهیا شود؛ می

 [owinak] دهای زبانی دیگر مانن صورت و [âen] . صورتدارند
ای  توالی واکهپژوهش  دهد که در منطقۀ مورد )عینک( نشان می

و و در روستاهای خمر  PH6 در ،در روستای علی احمدوجود دارد. 
اما در این دو روستا  ؛حفظ شده است ]a[ۀ واک PH5 ، درمالعلی

 مانند خمکچند نقطه  در شود. میحذف  PH5در  ]h[همخوان 
((xa:makواصالن و پیری ، PH5 ار تلفظ یمثل فارسی مع قاًیدق

 1در نقشۀ شمارۀ  «آهن»ای مربوط به واژۀ  تنوعات واکه شود. می
 است.  ارائه شده

[ramazân] PH8, [kandan] PH7 ،[sang] PH10, [xande] PH9 

ـ ا. «سـنگ »، «خنده»، «رمضان»، «کندن»به ترتیب:  ن تنوعـات نشـان   ی
ـ فارسـی مع  [a] ۀواک ،دهند که در تمامی نقاط مورد پژوهش می  ۀار و دوری

گـردد و افراشـتگی    تلفـظ مـی   [e]( 34 و 14، 43: 0310انه )مکنـزی،  یم
 ,[xenda] ,[seng]صـورت   ها به ن واژهیا .ای صورت گرفته است واکه

[rema:zo:], [kenda:] ـ ا ،فقط در روستای علی احمد .کاربرد دارند ن ی
.  رود کـار مـی   ار بـه یـ صـورت فارسـی مع  همان  واکه حفظ شده است و به

هسـتند   PH9 که تنوع واژگانی [alabâš] و [puzxa:nd]های  صورت
 ٪36، وهشبخــش مــورد پــژبــدین ترتیــب، در دو  نیــز کــاربرد دارنــد.

[kenda:] ،4٪ [kandan] ،23٪ [rema:zo:] ،4٪ [remazân] ،
4٪[ramazân]، 1٪ [romazo]  و[ramazo] ،23٪ [xenda]، 
4٪[xanda]، 1٪ هــــای صــــورت [puzxa:nd] و [alabâš] ،31٪ 

[seng]  1و٪ [sang] .کاربرد دارد 
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 ”[ʔâhan]“واژه نقشۀ توزیع  . 6نقشۀ 

 

 [u] بهل آن یتبدو  [o] ۀافراشتگی واک ج(
[pof] PH11، «دهد که واکـۀ  نشان می واژهاین  .«پف [o]  بخـش  در دو

تبـدیل گشـته اسـت؛ واژه بـه      [u] افراشته شـده و بـه   ٪011مورد پژوهش 
 رود. به کار می [puff] صورت

 

 [:u] بهل آن یو تبد  [o]واکۀافراشتگی  د(
[do] PH12 ،«ۀدهد کـه واکـ   ن واژه نشان مییا .«دو ]o[   فارسـی

ـ 06: 0310انـه )مکنـزی،   یم ۀدور [:o] ار ویمع طـور متوسـط در   ه ( ب
 [:do]صـورت   بـه  11٪[do] ۀبعضی نقاط حفـظ شـده اسـت و واژ   

رد و یــگ گــر افراشــتگی صــورت مــییدر بعضــی نقــاط د .کــاربرد دارد
46٪ ]:u[ ۀواژ ؛ پسشود تلفظ می [do] صـورت  به [du:]    بـه کـار
البته این زمانی اسـت کـه واژۀ    .اردهر دو صورت کاربرد د ٪4. رود می

[do] هـا صـورت    تنهایی بیاید وگرنه در ترکیب با سـایر واژه  به[du] 
 .«دو روز» [du ro:z]کاربرد دارد مانند 

 

 ای واکه افتادگی

افتادگی صـورت گرفتـه    آنهاای که در  واکه عاتتنو یۀر کلیشکل ز در
 ت.ده اسیمشخص گرد

 
 دگیای افتا تنوعات واکه. 0شکل 

 

 [e] بهل آن یو تبد [:i] ۀافتادگی واک -الف

[ri:smân] PH13، «ۀدهـد کـه واکـ    ن واژه نشان مییا. «ریسمان 
[i:] میانه و دورۀ ار یفارسی مع[rištag] ن دو بخش یدر ا]e[   تلفـظ
ـ ا .ای صورت گرفتـه اسـت   شود و افتادگی واکه می ش ین واژه در گـو ی
فقـط   کاربرد دارد. [:resmo]صورت  به ٪23 ن دو بخشیستانی ایس

 شـدگی و افتـادگی روی داده   نیپسـ  ،در دو روستای علی احمد و بزی
 ٪4و  [:rosmo] به صـورت  ٪4ن واژه یا .شود تلفظ می ]o[است و 

در روسـتای شـرکت چـاه بـاال،     کـاربرد دارد.   [rospon] به صـورت 
. تنوعات مربـوط بـه   شود را شامل می ٪1صورت معیار رایج است که 

 آمده است. 4در نقشۀ شمارۀ  «ریسمان»واژۀ 
 

 
 ”[ri:smân]“واژه نقشۀ توزیع . 4نقشۀ 



 08    نارویی و میانکنگی -در دو بخش شهرکی ای گویش سیستانی توزیع جغرافیایی تنوعات واکهعباسعلی آهنگر، پاکزاد یوسفیان، حسنعلی کدخدا: 

 

[ri:xt] PH15, [ʔi:stâd] PH14 :و  «ایستاد»، به ترتیب
ار در اکثر یفارسی مع [:i] دهند که نشان می ها واژهن یا. «ریخت»

ای  افتادگی واکه ،جهیدر نت د وشو تلفظ می ]e[ن دو بخش ینقاط ا
به  ٪20 و [besta]صورت  به ٪11ها  ن واژهیا. استصورت گرفته 

ن واکه یا ،فقط در روستای علی احمد .رود به کار می [brext] صورت
ای صورت  افتادگی واکه-شدگی نیپس و شود تلفظ می ]PH14 ]oدر 

کاربرد دارد.  [ostâd]صورت  به  4٪[ʔi:stâd] ۀواژ .گرفته است
و  [estâde] % به صورت1، باال چاه ، در لنگر و شرکتPH14تنوع 

، در میرزاخون و PH 15و تنوع  [bestâ]به صورت  ٪1در مندیالن، 
 رایج است. [brextak]به صورت  ٪1غالم حیدر، 

 

 [o] بهل آن یو تبد [:u] ۀافتادگی واک (ب
[bu:te] PH16 ،«ۀدهد که واک ن واژه نشان مییا. «بوته [u:] 

ای  شده و افتادگی واکه [o] بهل ین دو بخش تبدیار در ایفارسی مع
 [botta]صورت  به ٪011دو بخش هر در  بوته .رخ داده است

 .کاربرد دارد
[gu:št] PH17 ،«در این دهد که  ن واژه نشان مییا .«گوشت

 و( 11: 0310)مکنزی،  [go:št]انه یم ۀدور [:o] ۀدر واکدو بخش، 
[u:] افتادگی صورت گرفته است و با ،اریفارسی مع [o] ن یگزیجا
صورت  به ٪011، بخش مورد پژوهشدو در  ،ن واژهیا .اند شده

[gošt] رود به کار می. 
 

 [â] ل آن بهیو تبد [o] ۀافتادگی واک ج(
[xodru:] PH1 ،«نشــان  واژهایــن «. گیــاه خــودرو» در «خــودرو

شـود و   می تلفظ [â]ار در اکثر موارد یمع فارسی ]o[ ۀواک دهد که می
 صــورت بـه  ٪20ن واژه یــا. ت گرفتــه اسـت ای صـور  افتـادگی واکــه 

[xâdro:] ۀکاربرد دارد و فقط در روستای شهنواز واک ]o[  حفظ شده
ـ البته در بعضی نقاط به جای ا .است گـر  یهـای د  از واژه ٪02ن واژه ی

شـود   استفاده می ]nd]: aač و [ɣolla] ،[ga:yâ] ،[ala:f]مانند 
 شوند. که تنوع واژگانی محسوب می

 

 ای ی واکهشدگ نیشیپ
شدگی صورت  نیشیپ آنهاای که در  واکهتنوعات  یۀر کلزی در شکل

 .ه استشدگرفته مشخص 
 

 a]:[تبدیل آن به  و [â] ۀشدگی واک نیشیپ (الف
[râh] PH20, [ǰâdde] PH19 :این «. راه» و «جاده»، به ترتیب

 ۀدور [â]دهند که در اکثر روستاهای مورد پژوهش  تنوعات نشان می
شدگی صورت  نیشیپ شود و تلفظ می ]a:[ (11: 0310مکنزی، انه )یم

 [ǰa:da] ,[:ra] به صورت ٪31و  ٪62ها  ؛ این واژهگرفته است
و در  PH19در  ،در روستای شرکت چاه باال ،فقطاند.  تحقق یافته
حفظ شده  [â] ۀواک PH20و  PH19در هر دو مورد  ،علی احمد

جای   انکنگی بهیبخش م در است که در چند روستا الزم به ذکراست. 
شود که یک تنوع  استفاده می [sarrak] ۀاز واژ [ǰâdde] ۀواژ

 پشتواز زبان  یقرض ۀک واژین یابه گفتۀ گویشوران،  واژگانی است.
. در استفراموشی  حال درو ج شده ینان رایان مرزنشیکه در م است

 [xatta]ن واژه از یبه جای ا سال ، افراد بزرگکشته میروستای کر
کاربرد  [ǰa:da] و [xa:t] تدو صورک، د و در خمکنن استفاده می

شود. در روستای شغالک،  تنوع واژگانی محسوب می [xa:t]که  دارد
کاربرد دارد که یک تنوع واژگانی  [xatta] ، واژۀ[râh]به جای واژۀ 

 است.
 

 
 شدگی ای پیشین تنوعات واکه .6شکل 

 

 [a] بهل آن یو تبد  [â]واکۀشدگی  نیشیپ (ب
[bâšad] PH21 «دهد که  ن تنوع نشان مییا. «باشد[â]  فارسی

ای  شدگی واکه نیشیو پ ل شدهیتبد [a] ن دو بخش بهیار در ایمع
 اماکاربرد دارد؛  [baša] صورت به ٪26ن واژه یا. صورت گرفته است

به همان صورت  [â] ،در سه روستای شرکت جاه باال، لنگر و علی احمد
رود؛  به کار می [bâša]صورت  به ٪00واژه  . اینظ شده استه حفیاول

 .کاربرد دارد [baššigo] صورت به ٪ 1واژه  این ،رزاخونیدر روستای م
 دهد. را نشان می «باشد»توزیع تنوعات واژۀ  1نقشۀ شمارۀ 

 

 [i] بهل آن یو تبد  [:u]واکۀشدگی  نیشیپج( 
, [ǰâru:] PH22 [dâru:] PH23 :دارو»و  «اروج»، به ترتیب» .

 ٪62مورد پژوهش  در اکثر نقاط [:u]دهند که  نشان می ها واژهن یا
ده و ای روی دا هـشدگی واک نیـشیپکه  ل شده استیتبد [i] ۀبه واک

در  روند. کار می به [dowri] و [ǰowri] ها به صـورت ایـن واژه
به کار  معیار شده است و به صورت فارسی حفظ u] :[ ،هشت نقطه

از  [:dâru] ۀبه جای واژ ،زیقلعه کهنه و لنگر ن روستایدر دو رود.  می
در روستای  .شود می استفادهکه یک تنوع واژگانی است،  [davâ] ۀواژ
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به  PH22در روستای شرکت چاه باال، هر دو صورت کاربرد دارد.  ،خمر
و در روستاهای قلعه کهنه، شغالک و گمشاد، به صورت  [ǰâri]صورت 

[ǰowru] اربرد داردک. 

 
 ”[bâšad]“ واژهنقشۀ توزیع . 5نقشۀ 

 

 [e] بهل آن یو تبد  [o]واکۀشدگی  نیشیپ د(

در فارسی معیار  [o] نیپس ۀواک ،ن دو بخشیستانی ایش سیدر گو
 ۀمشخص [m]قبل از  ژهیو به ،نیشیهای پ مجاورت همخوان

 رد.یگ می ]نیشی+ پ[ ۀدهد و مشخص خود را از دست می ]پیشین-[
[dom] PH24 ،«ۀدهد که واک ن واژه نشان مییا .«دم [o]  فارسی

در بخش  ،شرکت چاه باال، لنگر و علی احمد روستایار به جز در سه یمع
 واژه به ،شدگی صورت گرفته نیشیشود و پ تلفظ می ]e[ ٪23 ،انکنگییم

انه )مکنزی، یم ۀن واکه در دوریا .افته استیتحقق  [demm]صورت 
0310: 02 )[u] صورت به واژه و [dum(b)] بوده است. 

 

 ای شدگی واکه نیپس
شدگی صورت گرفته  نیای که در آن پس ر تنوع واکهیدر شکل ز

 ده است.شمشخص 

 
 شدگی ای پسین تنوع واکه .4شکل 

 

 [:u]ل آن به یو تبد  [:i]واکۀشدگی  نیپس (الف
[pi:rmard] PH26, [ri:š] PH25، [bi:rǰand]PH27 به ،

دهند  نشان می ها واژهن یا .«بیرجند»و  «پیرمرد»، «شری»ترتیب: 
انه )مکنزی، یم ۀدر دور  PH25درکه ار یفارسی مع [:i]ۀ که واک
0310 :10) ]:e[ صورت  بوده است و واژه به[re:š] رفته به کار می، 

ای  شدگی واکه نیو پس تبدیل شده ]u[در اکثر نقاط دو بخش به 
 صورت به ٪26و  ٪10، ٪64ترتیب به  ها واژه .اتفاق افتاده است

[ruš] ،[purmard] و [burǰand] در بعضی  .روند به کار می
در روستای . گردد ار تلفظ مییبه همان صورت مع ، هر سه واژهنقاط
ای  شود و افتادگی واکه تلفظ می ]e[PH27 در i]:[ۀ واک ،خمر

 د.شو تلفظ می PH27 [berǰand] ،نیبنابرا صورت گرفته است.
نمایش داده شده  6در نقشۀ شمارۀ  «بیرجند»ع تنوعات واژۀ توزی

 است.
 

 

 ”[bi:rǰand]“ واژهنقشۀ توزیع  .3نقشۀ 

 

 ای شدگی واکه نیشیپ-افراشتگی
شدگی  نیشیپ-افراشتگی آنهاکه در  ای واکه تنوعات یۀر کلیدر شکل ز

 نشان داده شده است. ،صورت گرفته
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 شدگی شینپی-ای افراشتگی تنوعات واکه. 5شکل 

 

 [:i]و تبدیل آن به  [â]شدگی واکه  پیشین-الف( افراشتگی

[zânu:] PH28 ،«ۀدهد که واک ن واژه نشان مییا «.زانو [â] ۀدور 
ری، یخمک، پ ۀچهار نقط در ،(32: 0310)مکنزی،  [zânu:g] درانه یم

 به ٪04واژه  . اینشود تلفظ می ]u:[افراشته شده و  ،بزیو  گمشاد
شدگی  نیشیپ-افراشتگی ،در اکثر نقاط .کاربرد دارد zu:ni//صورت 

صورت  به ٪1واژه  . اینگردد تلفظ می ]e[ا ی ]i:[ صورت گرفته است و
[zeni] به صورت ٪ 11 و [zi:ni] شرکت  ۀرود. در دو نقط به کار می

ه حفظ شده یبه همان صورت اول ٪1ن واکه یا ،زیاه باال و علی احمد نچ
واژۀ  دربه همان صورت ولی کمی گرد  ،راست و در روستای لنگ

[zɒnu:]  مرکب  ۀبه واک روستای قجر، در .شود تلفظ می% 4و به میزان
در روستای  گردد. ان مییب [zowni]به صورت ، ٪4واژه ه و شدل یتبد

 کاربرد دارد. [:zonu]به صورت  ٪4خمر، این واکه افراشته شده و واژه 
در قلعه و  [zeni] و [:zânu]صورت به دو  ٪1 ، در قلعه نو،ن واژهیا

توزیع  1نقشۀ شمارۀ  رود. می به کار  [:zenu] به صورت ٪1 کهنه،
 دهد. را نمایش می «زانو»شده در واژۀ  تنوعات مشاهده

 

 [e] بهل آن یو تبد  [â]ای شدگی واکه نیشیپ-افراشتگی (ب

[dâšt] PH29 ،«دهد که در تمامی نقاط  ن واژه نشان مییا. «داشت
[â] ( به01: 0310انه )مکنزی، یم ۀدور /eل شده و افراشتگیی/ تبد-

به کار  [dešt]صورت  به ٪31واژه  ؛شدگی روی داده است نیشیپ 
که معموالً  [ak-]پسوند  ،النیدر دو روستای شهنواز و مند .رود می

شود و  به آن اضافه میشناسۀ سوم شخص مفرد گذشتۀ ساده است، 
 .کاربرد دارد [deštak]صورت  به ٪1 واژه

 

 [i] بهل آن یو تبد  [o]واکۀشدگی  نیشیپ-افراشتگی ج(
[nâzok] PH30 ،«واکۀدهد که  ن واژه نشان مییا .«نازک [u] 

ار ی( که در فارسی مع12: 0310)مکنزی،  [nâzuk] انهیم ۀدور
ه و آمد [i] صورت به ،در نوزده نقطه ،است شدهل یتبد ]o[به 

به  ٪02و  [nâzik]صورت  به ٪11واژه  ؛است دهرخ دا شدگی نیشیپ

 ۀدور [u] واکۀ ،گریدر نقاط د .رود به کار می [nowzik] صورت
 .کاربرد دارد [nâzuk]صورت   به ٪10انه حفظ شده است و واژه یم

نشان  2در نقشۀ شمارۀ  «نازک»شده در واژۀ  توزیع تنوعات مشاهده
 داده شده است.

 

 
 ”[:zânu]“ واژهنقشۀ توزیع . 1نقشۀ 

 

 
 ”[nâzok]“واژه نقشۀ توزیع . 8نقشۀ 
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 ای شدگی واکه نیشیپ-افتادگی
صورت شدگی  نیشیپ-افتادگیکه در آن  ای واکهدر شکل زیر تنوع 

 گرفته نشان داده شده است.
 

 

 شدگی پیشین-ای افتادگی تنوع واکه .3شکل 

 
 [a] بهل آن یو تبد  [o]واکۀشدگی  نیشیپ–افتادگی (الف

[bordan] PH33, [mordan] PH32, [pošt] PH31 به ،
دهند که  ن تنوعات نشان مییا. «بردن»و  «مردن»، «پشت»ترتیب: 

/uانه یم ۀ/ دور[pušt]، [murdan]  و[burden]  ،0310)مکنزی :
در اکثر  ،ه استشدل یتبد ]o[ار به ی( که در فارسی مع63 و 11، 01

ن دو یستانی در ایس شیها در گو ن واژهید و اشو تلفظ می ]a[ ،نقاط
 و [:marda] ،[pošt]صورت  به ٪23و  ٪23، ٪31به ترتیب  بخش

[barda:]  صورت  شدگی نیشیپ-افتادگی ،نیبنابرا ؛اند افتهیتحقق
به همان  ٪1ها  ن واژهین واکه در تمام ایا ،در لنگر ،فقط .گرفته است

 ،علی احمدو چاه باال  شرکت ار و در دو روستاییصورت فارسی مع
اما با حذف  اریصورت فارسی مع به PH33 4٪و  PH32در  فقط
[n] که با این حذف، واکۀ قبل از آن به شود  تلفظ می از پایان واژه

 رود. صورت کشیده به کار می
[morq] PH34، «واکۀ دهد که ن واژه نشان مییا .«مرغ [o] 

ل شده و یتبد [a] به ،پژوهش شتر نقاط موردیدر ب ،اریفارسی مع
ن واژه یا .صورت گرفته است ای واکه شدگی نیشیپ-ن افتادگییارببنا
فقط در سه واکۀ این واژه  .رود به کار می [marɣ]صورت  به 23٪
به همان  ٪00 به میزان ،شرکت چاه باال، لنگر و علی احمد ۀنقط

 [kark]آن  ۀانیم ۀصورت دور .رود ار به کار مییمع صورت فارسی
 .(11: 0310)مکنزی،  بوده است

 
 ای افراشتگی واکه–شدگی نیپس

صورت  افراشتگی-شدگی که در آن پسین ای واکهدر شکل زیر تنوع 
 گرفته نشان داده شده است.

 
 افراشتگی-شدگی ای پسین تنوع واکه. 1شکل 

 

 [:o] بهل آن یو تبد [a] واکۀافراشتگی -شدگی نیپس (الف
[nahr] PH35 ،«ۀدهد که واک ن واژه نشان مییا .«نهر [a]  فارسی

ل یتبد ]o:[ و به شدهافراشتگی -شدگی نیپسدچار اکثر نقاط  درمعیار 
ن یاشده است و  [h]جایگزین  [v] . همچنین، همخوانگشته است

 ،لکیدر دو روستای قرقری و م .دشو تلفظ می [no:va:r] ٪20 واژه
شود و  تلفظ می a]:[ صورت به [a] ۀواک ]h[به علت حذف همخوان 

در سه روستای شرکت چاه  .کاربرد دارد [na:r]صورت  به ٪1واژه 
به کار ندرت  که به ]h[ عالوه بر حفظ همخوان ،باال، لنگر، علی احمد

 [nahar] ٪4واژه  ز صورت گرفته است ویای ن ش واکهیافزا رود، می
که ، [:ǰu] ورتدر روستاهای شرکت چاه باال و لنگر، ص د.شو تلفظ می

توزیع تنوعات  3نقشۀ شمارۀ  .دیز کاربرد داریک تنوع واژگانی است، ن
 دهد. را نمایش می «نهر»شده در واژۀ  مشاهده

 

 
 ”[nahr]“واژه نقشۀ توزیع  .3نقشۀ 
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 ای افتادگی واکه –شدگی پسین
افتادگی صورت -شدگی که در آن پسین ای واکهدر شکل زیر تنوع 

 گرفته نشان داده شده است.

 
 افتادگی–دگیش ای پسین تنوع واکه. 8شکل 

 

 [â] بهل آن یو تبد [e] افتادگی واکۀ–شدگی پسین – الف
[ʔeynak] PH36 ،«ۀ واک توالی دهد که ن واژه نشان مییا. «عینک

[e]  و غلت[y] ([ey]) ۀدر اکثر نقاط به واک [â] ل شده و یتبد
 تلفظ [âynak] ٪12 واژه .افتادگی روی داده است-شدگی نیپس
 [ow]مرکب  ۀبه واک ،ی و شرکت چاه باالروستاهای بز د. درشو می
و در روستاهای مالعلی  [ownak]صورت  به ٪1ل گشته و واژه یتبد
 ٪1واژه شود؛  نیز اضافه می ]i[ ، واکۀ[ow] ضمن تبدیل به ،رییو پ

[owinak] دهن واکه حفظ شیا ،کشته میدر روستای کر .شود تلفظ می 
 ٪4، ود. در روستای لنگرش ار تلفظ مییمعفارسی به همان صورت  ٪4و 

 .کاربرد دارد [owinak] ,[ownak] ,[eynak]سه صورت 
 

 ای شدگی واکه مرکب

 [ow] بهل آن یو تبد [â] ۀشدگی واک مرکب (الف
[xâb] PH38, [ʔâb] PH37, [ʔâftâb] PH39 ،   :بـه ترتیـب

، PH38و PH37صورت فارسـی میانـه   . «آفتاب»، «خواب»، «آب»
[âb]  و[xwâb]  در این دو بخش، ( که 31، 0: 0310زی، )مکناست

 [ow] صـورت  بـه  در انتهای ایـن تنوعـات   انهیم ۀدور [âb]ۀ ریزنج
. مرکب شده اسـت  ۀل به واکیساده تبد ۀک واکی ،در واقع کاربرد دارد.

 ,[a:ftow] بـه صـورت   ٪26و  ٪011، ٪12 ها بـه ترتیـب   این واژه
[xow], [ow]  واژۀ .انـد  تحقق یافتـه [ʔâftâb] ورۀ میانـه بـه   در د

در روسـتای علـی   ، PH37 ( بوده اسـت. 31)همان:  [xwar]صورت 
فارسی تلفظ رایج در صورت  و هم به [ow]به صورت هم  ٪4 ،احمد

غالم  و لکیکشته، شهنواز، م میدر روستاهای کر شود و ار گفته مییمع
 بـه  ٪02گـردد و   افـزوده مـی   [ke] زنجیـره گاهی  PH37به  ،دریح
در روستای بزی به  PH39همچنین،  .شود ان مییب [owke]صورت  

خمـر،   و ری، شـغالک، شـهنواز  یدر روستاهای پو  صورت فارسی معیار
ر یتحـت تـاث   کـه احتمـاالً   شـود  گفته می [pe:tow]صورت  به 00٪
ن واژه در یا؛ ن واژه قرض گرفته شده استیها ا زبان ستی با بلوچیز هم

 .است «ابآفت»به معنای  ی منطقهها زبان ن بلوچیب
 [târi:k] PH40و [mâhi:] PH41  :و  «تاریک»به ترتیب

 ,[mâhi:g]میانه ۀدور [â] ۀواژه، واک دون یدر ا. «ماهی»

[târi:g/k]  ،در اکثر نقاط مورد پژوهش ،(20 و 01: 0310)مکنزی ،
 ،انکنگییآن هم فقط در بخش م ،در پنج نقطه .حفظ شده است 20٪
 به ٪02 ها ن واژهیو ا شده لیبدت [ow]مرکب  ۀبه واک [â] ۀواک

کی از آن پنج نقطه یند. شو تلفظ می [towrik] ,[mowi]صورت 
ات یای را از خصوص ر واکهیین تغیتوان ا و می استمالعلی  روستای

 .روستا به حساب آورد اینبارز 
 

 7ای کشش واکه
ای صورت گرفته  کشش واکه آنهاکه در  ای واکهدر شکل زیر تنوعات 

 ه شده است.نشان داد

 
 ای کشیدگی تنوعات واکه. 3شکل 

 

ها  حذف بعضی از همخوان ۀجیدر نت معموالً ای کشش واکه
ها  در مجاورت بعضی همخوانها  واکه وقوع ،نیهمچن گیرد. صورت می
از ای  کشش واکه شود. می آنهاسبب کشش  [r] همخواناز جمله 

 .ش استدر دو بخش مورد پژوهستانی یش سیهای بارز گو ژگییو
 

 [:e] باآن  جایگزینی و [e] ۀکشش واک (الف
[nehbandân] PH43, [behtar] PH42 :و  «بهتر»، به ترتیب

 انهیم ۀدور ]e[ ۀدهند که واک ن تنوعات نشان مییا .«نهبندان»
انه و یم ۀدور ]h[نکه یبه خاطر ا [weh]( 23: 0310)مکنزی، 
انی به تلفظ ینی و پاایم گاهیدر جا، ستانییش سیدر گو ،اریفارسی مع

شود و  ن مییگزیجا [:e] بلند ۀندارد، با واک ید و ارزش واجیآ درنمی

                                                           
مشخصۀ واجی  ایی و هم ای در گویش سیستانی هم مشخصۀ آو . کشش واکه0

 است که در اینجا مشخصۀ آوایی آن مد نظر است.
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کاربرد  [be:ta:r] ,[:ne:bando]صورت  ه ب ٪011ها  ن واژهیا
 همخوان» :دیگو تهران میمردم زبان گفتاری  ۀز درباریالزار ن دارد.
[h] گفتار، گاه در زبان  .افتد ای می شتر موارد پس از هر واکهیدر ب
[h] ولی بلندتر ؛ شود حذف می ،به استثنای آغاز واژه ،در هر موضعی

، 3: 0124 الزار،)« کند ش از آن حذف آن را جبران مییشدن واکه پ
 .(00و  00

 

 [:o]  اآن ب جایگزینیو  [o] واکۀکشش  (ب
[mohr] PH45, [zohr] PH44 :مهر»و  «ظهر»، به ترتیب» .

 ،ن دو بخشیستانی ایش سیکه در گو دهد نشان میتنوعات ن یا
جایگزین  [:o] ۀ بلندشود و واک می ان هجا حذفیم در ]h[ همخوان

 [mo:r]و  [zo:r] ٪011 ها واژه نیا ؛شود می اریفارسی مع [o]واکۀ 
: 0310)مکنزی،  [rabih] انهیمۀ در دور [zohr]شوند. واژه  تلفظ می

 ( بوده است.11
 

 [:a] باآن  جایگزینیو  [a]واکۀکشش  -پ 
[kamar] PH47, [sar] PH46 :ن یا .«کمر»و  «سر»، به ترتیب

دهند که  اند نشان می نجا ذکر نشدهیگر که در ایتنوعات و تعدادی د
( قبل از 43، 14: 0310انه )مکنزی، یم ۀار و دوریفارسی مع [a] ۀواک

در دو بخش  ،ها ن واژهیا ؛شوند تلفظ می [:a] دهیکش ]r[ همخوان
 دراما  ؛کاربرد دارند [sa:r] ,[kma:r]صورت  به ٪36، ژوهشمورد پ

ند. فقط در روستای شو ای تلفظ می بدون کشش واکه ،ب اضافییترک
انه یم ۀار و دوریبه همان صورت فارسی مع PH474٪ ،علی احمد
[kamar]  .در روستای میرزاخون، برای کاربرد داردPH46  صورت

[kalla] ،شود، نیز رایج است. ب میکه یک تنوع واژگانی محسو 
 

 های دورۀ میانه حفظ واکه
های فارسی میانه  حفظ واکه آنهاکه در  ای واکهدر شکل زیر تنوعات 

 صورت گرفته نشان داده شده است.

 
 شدگی واکه متغیرهای حفظ. 72شکل 

 

 [o] و افراشتگی درزمانی آن به[a]الف( حفظ واکه 

[bexori:d] PH48 ،«دهـد کـه واکـۀ    نشان می این واژه«. بخورید 
[a]  ،( 31: 0310دورۀ میانــه )مکنــزی[xwardan]  کــه در فارســی

 ،شدگی صورت گرفته اسـت  پیشین-تبدیل شده وافتادگی [o]معیار به 
 [pxare]شود و واژه به صورت  تلفظ می ]a[در این دو بخش، همان 

ر کاربرد دارد. فقط در سه روستای شرکت چاه باال، لنگر و علی احمد د
بخش میانکنگی، واکه به همان صورت فارسی معیار رایج است و واژه 

[boxore], [pxore] شود تلفظ می. 
 

 [e]و افراشتگی درزمانی آن به [a]  حفظ واکۀ (ب
[šâne] PH51, [bahâne] PH50, [xâne] PH49 به ،

دهند که  این تنوعات نشان می«. شانه»و « بهانه»، «خانه»ترتیب: 
ها در دورۀ میانه )مکنزی،  ی معیار در انتهای این واژهفارس ]e[واکۀ 
ها به صورت  بوده است و واژه ]a[( به صورت 13، 34: 0310

[šânag], [bahânag], [xânag], اند. این واژه در  کاربرد داشته
هایی که در فارسی  تمامی واژه»فارسی معیار افراشته شده است. 

از  «g»در فارسی جدید واج شدند،  ختم می [ag-] میانه به پسوند
(؛ اما گویش سیستانی 011: 0112)باقری، « شود حذف می آنهاآخر 

دورۀ میانه را حفظ کرده  ]a[تمامی روستاهای مورد پژوهش واکۀ 
 ،[xo:na] ٪36و  ٪23، ٪011ها به ترتیب،  است و این واژه

[bo:na]، [šo:na] فقط در روستاهای شرکت چاه  .شوند تلفظ می
 [e] ، واکۀ پایانی به صورت فارسی معیارPH50لنگر، در  باال و

کاربرد دارد. در روستای علی  [bo:ne]صورت   به ٪1است و واژه 
به کار  [šâna]، [baâna]به صورت  PH51 4٪و  PH50احمد، 

 رود. می
[bande] PH53, [rame] PH52 :و « رمه»، به ترتیب

یانی فارسی معیار در پا ]e[دهند که  این تنوعات نشان می«. بنده»
ها به صورت  بوده است و این واژه [a]دورۀ میانه به صورت 
[bandag], [ramag](. در 01، 11: 0310اند )مکنزی،  کاربرد داشته

، به جز PH52تمامی نقاط دو بخش مورد پژوهش، در کاربرد تنوع 
، به جز یک مورد در PH53یک مورد در قلعه نو و نیز در کاربرد تنوع 

 ٪11ها  این واژه ؛دورۀ میانه حفظ شده است ]a [عه کهنه، واکۀقل
[remma]، [benda] ،04٪ [rama] ،4٪[remme] ،1٪ 

[rema]  4و٪ [remma]  [gala] وPH53 02٪ [bande] ،
4٪ [bende]  1و٪ [benda]  [banda] شوند. تلفظ می 
 

 [:u]و افراشتگی درزمانی آن به  [:o]حفظ واکۀ  ج(

های  ها یا واکه با این تنوع باید گفت که یکی از آواگروهدر ارتباط 
بود که معادل اوستایی آن  «au» آواگروه» مرکب فارسی باستان
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«ao ».کشیدۀ[  ۀدر دورۀ میانه بدل به ]واک»این آواگروه « بوده است
«ō» [o:]  و در دورۀ جدید بدل به«ū» [u:] باقری، « گردد می(

را از  o]:[ن دو بخش صورت زیرین (. گویش سیستانی ای42: 0121
 دورۀ میانه حفظ کرده است.

[du:š] PH57, [ru:z] PH56, [gu:š] PH55, [ru:d] PH54 ،
این تنوعات نشان «. دوش»و « روز»، «گوش»، «رود»به ترتیب: 

 [ro:d] ,[go:š] ,[ro:z] ,[do:š]دورۀ میانه  ]o:[دهند که  می
 [:u]رسی معیار افراشته که در فا (10و  11، 01: 0310)مکنزی، 

شود، در گویش سیستانی این دو بخش کامالً بدون تغییر  می تلفظ
، ٪36، ٪011ای موجود در دورۀ میانه به ترتیب  و با کشش واکه

 ٪4رود. فقط در روستای علی احمد،  نیز به کار می ٪36و  011٪
 [:o]حفظ واکۀ  .گردد تلفظ می [gu:š]در واژۀ  [:u]به صورت 

های بارز گویش سیستانی در این دو بخش  میانه از ویژگیدورۀ 
 باشد. می

 

 [:u]و تبدیل درزمانی آن به   [o]حفظ واکۀ  د(

[gu:sfand] PH58 ،«دهد که  : این واژه نشان می«گوسفند
که در  [go:spand]( 11: 0310دورۀ میانه )مکنزی،  ]o:[واکۀ 

در این دو  ،شود لفظ میت [:u]فارسی معیار در این واژه افراشته شده و 
 [:gospe] ٪04و  [:gosfe] ٪13بخش حفظ شده است؛ این واژه 

ای دورۀ میانۀ آن حذف شده است.  شود که فقط کشش واکه تلفظ می
 رایج است. [gospand] به صورت ٪1در بزی و علی احمد، 

 

 [:i]و تبدیل درزمانی آن به  [:e]حفظ واکۀ (  ه
های فارسی باستان  یکی از آواگروه»ای،  در راستای تحوالت واکه

«ai» بود که معادل آن در زبان اوستایی «ae»  ]...[ .است
ترین تحول این آواگروه آن است که در دورۀ میانه به  معمول

و در دورۀ جدید به مصوت ]واکه[  ē» [e:]»مصوت ]واکه[ کشیدۀ 
(. گویش 44: 0121)باقری، « شود بدل می ĩ »[i:]»کشیدۀ 
این دو بخش صورت اصلی و زیرین دورۀ میانه را حفظ  سیستانی

 کرده است.
[bi:l] PH61, [ši:r] PH60, [zi:r] PH59 :به ترتیب ،

 ]e:[دهند که واکۀ  این تنوعات نشان می«. بیل»و « شیر»، «زیر»
( که در فارسی معیار 13و  02، 06: 0310دورۀ میانه )مکنزی، 

شود، در تمامی نقاط مورد  می تلفظ [:i]افراشتگی پیدا کرده است و 
پژوهش، بدون تغییر حفظ شده است و به همان صورت فارسی 

و  ٪011، ٪011ها در هر دو بخش  شود؛ این واژه تلفظ می ]e:[میانه 
کاربرد دارند. دو روستای [ze:r] ,[še:r] ,[be:l]به صورت  31٪

 [bi:l]به صورت فارسی معیار  ٪1را  PH61شرکت چاه باال و لنگر 

های بارز  دورۀ میانه از دیگر ویژگی [:e]برند. حفظ واکۀ  به کار می
در نقشۀ شمارۀ « زیر»توزیع واژۀ  گویش سیستانی این دو بخش است.

 .نمایش داده شده است 01
 

 
 ”[zi:r]“ واژهنقشۀ توزیع . 72نقشۀ 

 

 [o]و افتادگی درزمانی آن به  [u]حفظ واکۀ  (ج
[mošt] PH62 ،«دهد که واکۀ  اژه نشان میاین و«. مشت]u[ 

فارسی میانه که در فارسی معیار دچار افتادگی شده است و به صورت 
شود در تمامی نقاط مورد پژوهش حفظ شده  تلفظ می ]o[واکۀ سادۀ 

به همان شکل فارسی میانه، یعنی به صورت  ٪31است و این واژه 
[mušt] صورت در روستای قلعه کهنه و غالم حیدر .شود تلفظ می ،

[ɣâmušt] .نیز رایج است 
 

 ای مرکبه واکه شدگی بسیط تنوعات
های  های گویایی پیوسته حالت هرگاه در جریان تولید یک واکه، اندام»
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ها،  ای که در تمام مراحل تولید، شکل لب کنند، به شیوه خود را عوض
تغییری تازه گردند، آن واکه را  ارتفاع و حالت زبان همواره دستخوش

های مورد مطالعۀ  در گونه(. 011: 0121شناس،  )حق« گویند مرکب
فارسی معیار روند  [ey]و  [ow]های مرکب  واکهگویش سیستانی 

ای  سازی واکه قالب فرایند سادهشدگی را در پیش گرفته و در  بسیط
 .اند تنوعات قابل توجهی را رقم زده

 

 [i]و تبدیل آن به  [ow]سازی واکۀ مرکب  ساده (الف
[rowšan] PH63 ،«دهد که  این واژه نشان می«. روشن

( که در فارسی 10: 0310)مکنزی،  [ro:šn]دورۀ میانه  ]o:[واکۀ 
شود، در گویش  تلفظ می [ow]معیار به صورت واکۀ مرکب 

شود.  تر تلفظ می سیستانی این دو بخش، در وسط دو همخوان بسته
تلفظ  ]u[رت واکۀ بنابراین در ده نقطه افراشتگی روی داده، به صو

را گرفته است.  [rušni]صورت  ٪13شود؛ این واژه در این نقاط  می
شدگی روی داده و به صورت واکۀ  پیشین-در ده نقطه هم افراشتگی

 [rišni]صورت  ٪16شود؛ این واژه در این نقاط  تلفظ می ]i[سادۀ 
 دورۀ میانه حفظ [:o]را دارد. در دو روستای مالعلی و قلعه کهنه، 

شود. در روستاهای شهنواز،  تلفظ می [:ro:še] ٪1شده است و واژه 
صورت فارسی معیار به کار  ٪04مالعلی،  و کشته خمر، کریم

کاربرد دارد.  [rušnai]صورت  ٪4رود. در شرکت چاه باال،  می
 00در نقشۀ شمارۀ « روشن»شده در واژۀ  توزیع تنوعات مشاهده

 ارائه شده است.
 

 
 ”[rowšan]“ۀ توزیع واژه نقش. 77نقشۀ 

 [:e]و تبدیل آن به  [ey]سازی توالی واکه و غلت  ساده( ب
[heyrân] PH64 ،«دهد که توالی واکه  این واژه نشان می«: حیران

در آمده است  ]e:[تمامی نقاط به صورت واکۀ سادۀ  در [ey]و غلت 
کاربرد دارد؛ به جز در سه  [:ʔe:ro] به صورت ٪23و این واژه 

به صورت  ٪00ستای قجر، شرکت چاه باال و علی احمد که واژه رو
[ʔe:rân] د.رو به کار می 

 

 گیری نتیجهبحث و 
های مربوط  ای مورد پژوهش و نقشه بررسی توزیع جغرافیایی تنوعات واکه

نارویی و -دهد که گویش سیستانی در دو بخش شهرکی نشان می آنهابه 
انی تا حد نسبتاً زیادی مشابه هم میانکنگی یکپارچه است و واحدهای زب

نارویی خیلی  -روند. این یکپارچگی گویشی در بخش شهرکی به کار می
های زبانی  ها و ویژگی خورد. تفاوت بیشتر از منطقۀ میانکنگی به چشم می

 در دو منطقه در مقایسه با فارسی معیار عبارتند از:
ای  قابل مالحظه ای در این دو بخش به طور . فرایند افراشتگی واکه0

  ،[ân] در زنجیرۀ [:o] به [â] یا شود. افراشتگی واکه مشاهده می

[âm]  ،در پایان هجا [a] به [e] ،[o]  به[u]  و[u:]  تقریباً به طور
شدگی  گیرد. افراشتگی و مرکب گسترده در دو بخش صورت می

ویژه روستای  در پنج روستا به [ow] به [â]ای یعنی تبدیل  واکه
های بارز رفتار  ای از ویژگی گیرد. این تغییر واکه علی صورت میمال

 زبانی مردم این روستاست.
 ،[o]به  [:u] ،[a] به [e] ،[â]به  [o] یا فرایند افتادگی واکه .0

[i:]  به[e] یشدگ پیشین-و افتادگی [o]  به[a] و افتادگی-
 در روستاهای مورد بررسی به طور قابل [â]به  [e]شدگی  پسین

شود. در این فرایند بیشترین تغییر تلفظی در  ای مشاهده می مالحظه
 است. [ʔeynak]واژۀ 

به  [o] ،[i] به [:u] ،[:a] و [a] به [â] یا شدگی واکه . فرایند پیشین1
[e] یا شدگی واکه پیشین-افراشتگی و همچنین [o]  به[i:]، [â] 

هده است. از ، در دو بخش، به صورت گسترده قابل مشا[e]و  [:i]به
مالحظه  [:zânu]توان در واژۀ  بیشترین تغییر تلفظی را می ،این میان

 کرد.
ای در مقایسه با  افراشتگی واکه-شدگی شدگی و پسین . فرایند پسین4

گیرد. در این دو بخش،  های ذکرشده در باال کمتر صورت می فرایند
 شود. مالحظه می [o]به  [a]و  [u]به  [:i] یلتبد

ای و حفظ آن از فارسی میانه، به عنوان یک ویژگی  واکه. کشش 1
ویژگی آوایی گویش سیستانی این دو بخش است؛  واجی ممیز معنا،
با  [a]، [:o]با  [o]، [:e]با  [e] یگزینیتوان به جا از آن جمله می

[a:] .اشاره کرد 
های دورۀ میانه که در فارسی معیار دچار افراشتگی یا  . حفظ واکه6
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در این دو بخش قابل مالحظه است؛ از آن جمله  ،اند ی شدهافتادگ
که در  [go:š] و [ro:z] در تنوعات [:o]توان به حفظ واکۀ  می

 در تنوعات [:e]و حفظ واکۀ   تبدیل شده [:u]فارسی معیار به 

[ze:r] و [še:r]  که در فارسی معیار به[i:] اند، اشاره  تبدیل شده
 کرد.

سازی واکۀ مرکب در این دو بخش مشاهده  سادهشدگی یا  بسیط. 1
در واژۀ  [:e]و تبدیل آن به  [ey]سازی واکۀ مرکب  شود؛ ساده می

[heyrân] →[ʔe:ro:] .از آن جمله است 
های ساده نیز در روستاهای دو بخش دیده  شدگی واکه . مرکب2

در پایان هجا در  [âb] ویژه در زنجیرۀ شود. این فرایند به می
 [xow]و  [ow]به  آنهاو تبدیل  [xâb]و  [âb] دتنوعاتی مانن

 قابل مالحظه است.
ها مالحظه گردید، به  طور که در تجزیه و تحلیل داده همان

ها در رفتار زبانی گویشوران، برای  ای از تفاوت جهت وجود پاره
نارویی و میانکنگی باید -گویش سیستانی در دو بخش شهرکی

در این منطقه تمایز بیشتری ای که  هایی قایل شد. لهجه لهجه
دارد لهجۀ بارانی است که در میان طایفۀ بارانی دامدار رایج است؛ 

توان در این لهجه به  تفاوت گویشی در بستر جغرافیایی را می
سال دام خود را  خوبی مشاهده کرد. این طایفه درفصل خاصی از

ن کنند؛ به همی برند و آنجا سکونت می به نهبندان و سربیشه می
 ،در نتیجه ؛دلیل مجبورند با افراد آن منطقه فارسی صحبت کنند

ای روی داده است به  تغییرات قابل مالحظه آنهادر رفتار زبانی 
در فارسی  آنهاطوری که افعال را به صورتی بسیار نزدیک به تلفظ 

کنند. طایفۀ لکزایی که در روستای علی احمد  معیار تلفظ می
لهجۀ بارانی اما با تغییراتی بسیار اندک کنند به همان  زندگی می

های رفتار زبانی افراد در  کنند. جزئیات بیشتر تفاوت صحبت می
های زبانی قابل  نقاط مختلف دو بخش مورد پژوهش بر روی نقشه

 مالحظه است.
شود  ها مشخص می با توجه به این موارد و همچنین با مالحظۀ نقشه

ی وجود دارد؛ این تغییر در مناطق که تغییر زبانی در بستر جغرافیای
کمی « نارویی-شهرکی»نسبت به مناطق متراکم « میانکنگی»تر  پراکنده

اما به طور کلی تغییرات زبانی در این دو بخش در مقایسه با  ؛بیشتر است
 .هم جزئی است

 

 منابع
. بررسی و توصیف گویش سیستانی در منطقۀ پشت آب(. 0114پور، محسن ) اویسی

 امۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد.ن پایان
مجلۀ . (. توصیف دستگاه واجی گویش سیستانی0120آهنگر، عباسعلی )

 .10-4 ،0دورۀ اول، ش  .شناسی )ضمیمۀ نامۀ فرهنگستان( گویش
 . تهران: قطرهشناسی مقدمات زبان(. 0112) باقری، مهری

 . تهران: قطره.سی تاریخی زبان فارسیشنا واج(. 0121) باقری، مهری
شناسـانه و تطبیقـی گـویش     نامـۀ ریشـه   واژه(. 0110برجسته دلفروز، بهروز )

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی     . پایانسیستانی
 دانشگاه شیراز.

مجلۀ علوم (. دستگاه واجی گویش سیستانی. 0111برجسته دلفروز، بهروز )
 .010-000، 0، سال دوم، ش گاه سیستان و بلوچستانانسانی دانش
مجموعه مقاالت سمینار . شناسی و جغرافیا لهجه(. 0161) جهانگیری، نادر

 های اسالمی آستان قدس رضوی. نیاد پژوهش. ب(0جغرافی )
زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه )مجموعه (. 0112) جهانگیری، نادر

 . تهران: آگاه.مقاالت(
 تهران: نقش جهان. آواشناسی )فونتیک(.(. 0121) محمد س، علیشنا حق

. واژۀ گویش سیستانی بررسی توصیفی ساخت(. 0123خزاعی اصفهانی، منیژه )
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان  ،نامۀ کارشناسی ارشد پایان

 و بلوچستان.
ی بر گفتار گویشوران تأثیر تنوعات اجتماعی و جغرافیای(. 0126خسروی، فهیمه )

نامۀ کارشناسی  ایان. پشهر زابل و روستای سکوهه بر پایۀ نظریۀ ویلیام البو
 دانشگاه پیام نور تهران. ،ارشد

بررسی توصیفی ساخت واجی، تصریفی و اشتقاقی واژه (. 0121دوستی، محمد )
دانشکدۀ ادبیات و  ،نامۀ کارشناسی ارشد . پایاندر گویش سیستانی ادیمی

 م انسانی دانشگاه شیراز.علو
. ترجمۀ مهستی بحرینی. تهران: دستور زبان فارسی معاصر(. 0124الزار، ژیلبر )
 هرمس.

. تهران: نامۀ سکایی )فرهنگ لغات سیستانی( واژه(. 0113) محمدی خُمک، جواد
 سروش.

. 0131 آماری استان سیستان و بلوچستان ۀسالنام(. 0130) زاده، نازیال هاشم
 ریزی و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان. رنامهمعاونت ب

 
Ahangar, A. A. (2010). A study of the Verb System in 

the Sistani Dialect of Persian. Orientalia suecana, 

59, 5-44. 

Chambers, J. K. & P. Trudgil (2004). Dialectology, 2
nd

 

edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Labov, W. (1966). The Social Stratification of English 

in New York City. Washington: Center of Applied 

Linguistics. 

Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Lazard, G. (1974). Morphologie du Verbe dans le 

Parler Persian du Sistan”. Studia Iranica, 3, 65-85. 

Mackenzie, D. N. (1971). A Concise Pahlavi 

Dictionary. London: Oxford University Press. 

MacKenzie, D. N., N. Sims-Williams, & Others 

(2003). Iran: iii. Languages. In: P. Bearman, Th. 

Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. 

Heinrichs (Eds), The Encyclopaedia of Islam, (pp. 

425-448). Leiden: Brill. 



 0131 زمستان، اولسی اجتماعی، سال اول، شماره شنا زبان    31

Okati F., A. A. Ahangar & C. Jahani (2009). The 

Status of [h] and [ʔ] in Sistani Dialect of 

Miyankangi. Iranian Journal of Applied Language 

Studies, 1(1), 80–99. 

Okati, F. (2008). A Phonological Description of the 

Iranian Sistani Dialect of Miyankangi. MA Thesis, 

University of Sistan and Balouchestan. 

Windfuhr, G. L. (1989). New Iranian Languages.In: R. 

Schmitt (Ed.), Compendium Linguarum 

Iranicarum, (pp. 246-250). Wiesbaden: Ludwig 

Reichert Verlag. 


