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Abstract  
Khafi is one of the dialects of Persian which is common in the city of Khaf (situated in 

Khorasan Province). The Dialect has a number of differences from Standard Persian 

regarding phonetics, phonology, and morphology. In this article, simple vowels in the 

Khafi dialect are described and categorized through minimal pairs and according to 

generative phonological theory. In order to study and perform an accurate and quantitative 

comparison, an acoustic experiment is carried out involving eight male speakers in the city 

of Khaf and within the framework of Source-Filter theory, the acoustic features of these 

vowels are studied and measured in an unstressed open syllable. In this article, first of all, 

the average frequency of first and second formants (quality acoustic correlates) of simple 

vowels in Khafi and Standard Persian are presented on the hertz scale and the average 

duration of these vowels is presented according to the millisecond, then the quantitative 

difference of acoustic features of the vowels in Khafi from Standard Persian is measured 

according to percentage and the results are analyzed. Acoustic vowel space in the Khafi 

dialect is drawn. In order to study these vowels concerning auditory, the quantity of first 

and second formants are changed from hertz to auditory and non-linear Bark measurement 

and are shown in a table then based on these numbers and in order to study the similarities 

and differences more accurately, Euclidean distance of the vowels in Khafi with the 

vowels in Standard Persian are calculated.   

Keywords: Khafi Dialect, Standard Persian, phonological simple 

vowels, Acoustic, Auditory phonetics, Frequency formants, Duration. 
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 واجي سادة هایواکه شنيداری و شناختيصوت بررسي
   خوافي گویش

   یصاحب دمحمدیس
 ،یفرهنگستان زبان و ادب فارس ،یسینوگروه فرهنگ اریاستاد

 رانیتهران، ا
  

 رانیشاهرود، شاهرود، ا یدانشگاه صنعت ،ادبیات فارسی اریاستاد یروزیف دینو

  چکیده
خراسان رضوي( رایج اسو. هاي زبان فارسي اسو که در شهر خواف )واقع در استان خوافي یکي از گویش

يشِ هاي بسياري دارد. در مقالة پبا فارسي معيار تفاوت و صرفي واژگانيآوایي، واجي، این گویش از لحاظ 
توصيب  ،يزایش يشناسواجهاي کمينه و براساس نظریة هاي سادۀ واجي گویش خوافي با ارائة جفورو، واکه

حضور ا ب شناختيها، آزمایشي صوتکمّي این واکه ة دقيق واسو. براي بررسي و مقایس بندي شدهطبقهو 
ین اصوتي هاي لصافي، مشخصهمنبع نظریة چارچوبگویشور مرد در شهر خواف برگزار شد و در  هشو
اول  هايِسازه بسامدِ ، ابتدا ميانگينِجستارگيري گردید. در این تکيه بررسي و اندازهها در هجاي باز بيواکه

يانگين م در مقياس هرتز و اريمع يو فارس يخواف ۀساد يِهاواکه شناختي کيفيو(هاي صوتبسته)هم و دومِ
يِ هايِ صوتمقادیرِ مشخصه تفاوتِ ميزانِ سپس؛ اسو ارائه شده  انيههزارم برحسب  هادیرش این واکه

و. در اس يل گردیدهتحل محاسبه شده و نتایج حاصل به درصد هاي فارسي معياربا واکه هايِ خوافيواکه
راي بررسي اسو. ب گویش خوافي در مقایسه با فارسي معيار ترسيم شده شناختيصوتاي ادامه، فضاي واکه

هاي اول و دوم از مقياس هرتز به مقياس شنيداري و ريرخطي بارک منظر شنيداري، مقادیر سازه ها ازاین واکه
، هااهوو شب هاتر تفاوتدقيق منظور سنجشارقام و به تبدیل و در جدولي ارائه شده و سپس براساس این

 اسو. هاي فارسي معيار محاسبه گردیدههاي خوافي با واکهواکه فاصلة اقليدسي

ــدواژه ــار، فارســی خــوافی، گــویش هــا:کلی  شناســی،صــوت واجــی، ســادۀ هــایواکــه معی
 .دیرش بسامدی، هایسازه شنیداری، آواشناسی
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 مقدمه  . 5

واف در استان خراسان رضوي واقع اسو. این شهرستان در مرز ایران و شهرستان خ
کوه و ، زیرنابادگ هاي تایباد، باخرز، زاوه، رشتخوار،افغانستان قرار دارد و با شهرستان

؛ 7: 1170 ،؛ احراري رودي57ل50: 1171 ،بختياري)جوار اسو هم اتقائن
www.amar.org.ir) ِمرکزي، سنگان، جلگة زوزن . شهرستان خواف شامل چهار بخش

 دانآنآباد، سنگان، سالمي و نشتيفان شهرهاي قاسم )مرکز(، خواف و و سالمي اسو
. شهر خواف که در قدیم رود نام داشته، (khaf.khorasan.ir؛ 15: 1170، )احراري رودي
 ،کيلومتر فاصله دارد )جعفري 178مشهد  کيلومتر و با جنوب شرقي 827با شرق تهران 

 ش،1175و طبق نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال «( خواف»: ریل 1185
. نقشة شهرستان خواف و موقعيو آن در (www.amar.org.ir)نفر جمعيو دارد  11187
 د.شودیده مي( 1)تصویر 

 يرسم تیسان رضوی )منبع: . نقشۀ شهرستان خواف و موقعیت آن در استان خراسا5تصویر 
 (شهرستان خوافی فرماندار

 

http://khaf.khorasan.ir/
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(. 50، 1: 1170 ،رسد )احراري روديظاهراً قدمو خواف به دوران پيش از اسالم مي
اف ، از خوقمري در آ ار جغرافيایي و سایر منابع بازمانده از قرون سوم تا سيزدهم هجري

؛ یاقوت حموي 100: 1511 ،؛ مقدسي171: 1788 ،بالرري ،)براي نمونه اسورفته سخن 
 ؛ احراري177: 1178ل1175 و،؛ حافظ ابر525: 1181، هرويسيفي ؛ 177: 1775 ،بغدادي
اند (. نویسندگان، شاعران، دانشمندان و رجال بسياري از خواف برخاسته5ل2: 1170 رودي،

 (.57ل51: 1170 رودي، )احراري
و بلوچي  اند از فارسيهاي رایج در شهرستان خواف عبارتزبان

(n.irkhaf.khorasa) . در شهر خواف، مرکز شهرستان،  متداول فارسيدر این مقاله به
 . گویش خوافي یکي ازگویيمميخواهيم پرداخو و از آن با عنوان گویش خوافي سخن 

از  عيار دارد؛ منظور مابا فارسي م زیاديهاي زبان فارسي اسو و تفاوت اصيل هايگویش
هاي معاصر اسو. این گویش بسياري از ویژگي رسمي رایج در تهرانِ زبانفارسي معيار 

زبان فارسي نو در دوران رشد و تکوین )از آراز تا اوایل قرن هفتم ق( و حتي زبان فارسي 
 خوردراسو. دایرۀ واژگان آن رني اسو و خصایص ارزنده و  ميانه را در خود حفظ کرده

ا و ه. این گویش همانند دیگر گویشداردآوایي، واجي، لغوي و صرفي فراواني  توجهِ
، با يگویش خوافهاي ایراني در آستانة زوال و فراموشي اسو؛ براي  بو و نگهداري زبان

( و 1170) هاي ایرانيها براي گنجينة گویشراهنماي گردآوري گویشاستفاده از 
( ا ر گيتي دیهيم، 1188) داخل شناختي قصراناطلس گویشپایان  پرسشنامة مندرج در

از  ،اینگویشور متولد و مقيم شهر خواف انجام شد. عالوه بر  هایي با چندینمصاحبه
د. یکي سخن بگوین مختلفي طور آزادانه دربارۀ موضوعاتگویشوران درخواسو شد که به

، از لگي در این شهر مقيم بودهسااز نویسندگان مقاله، که متولد خواف اسو و تا هجده
اسو. در  آوري و بررسي واحدهاي واژگاني خوافي همو گماردهدوران نوجواني به جمع

هاي قبلي او و دیگر منابعي که هاي حاصل از پژوهشاز یادداشو ،هاآوري دادهگرد حينِ
ارها ضبط و گفتها ها اشاره خواهيم کرد، استفاده شد. تمامي مصاحبهدر بخش پيشينه به آن

اي از واحدهاي واژگاني طریق پيکرهها آوانویسي شد. بدینگردید و سپس اطالعات آن
 و مبناي جستار حاضر قرار گرفو. و جمالت خوافي فراهم آمد

 ادۀس هاينظري تحقيق، واکه چارچوبپس از بخش پيشينة پژوهش و  ،در این مقاله 
آواشناسي  کنيم.بندي ميتوصيب و طبقه ،مينههاي کواجي گویش خوافي را با ارائة جفو

http://khaf.khorasan.ir/
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زارهاي افسازد. با استفاده از نرمار را ميسر ميفتبررسي دقيق و عيني گ 1شناختيصوت
 توان آواهاي هر زبان یا گویشگفتار، مي يصوت هايتحليل صوت و با  شناخو مشخصه

هاي ب نمود و تفاوتکنند، توصيتلفظ مي ها راآن گونه که گویشورانرا با دقو و آن
درمورد  ویژه(. به122 الب:1172، )مدرسي قوامي ي را توضيح دادنهاي مختلب زباگونه
و  2هاي آواشناسي فيزیکي و آزمایشگاهي و بررسي شکل موجها، استفاده از روشواکه
و نتایج کمّي بسيار دقيق و قابل اعتمادي در اختيار پژوهشگر  اطالعات ،ها1نگاشوطيب

آورد هاي مختلب را فراهم ميها و گویشهاي زباندهد و امکان مقایسة واکهر ميقرا
 . (Ladefoged & Johnson, 2011: 211-212؛ 50ل57: 1172 ،نوربخش)

 اجيسادۀ و هايواکه تيهاي صوگيري ویژگيهدف اصلي این جستار بررسي و اندازه
، در چارچوب نظریة ي معيارفارس سادۀ واجي هايگویش خوافي در مقایسه با واکه

کنندگان و اسو. بنابراین در ادامة مقاله، از روش، مواد، شرکو 5صافي توليد گفتارلمنبع
ر آزمایش داین هاي خوافي سخن خواهد رفو و نتایج شناختي واکهصوت ابزار آزمایش

 ,F1) و دومِاول  هاي0ِسازه 5بسامدِميانگينِ  شامل هااین جدول .ولي ارائه خواهد شداجد

F2 )8 انيه هزارم برحسبها، واکه این دیرش ميانگين ، و7با مقياس هرتز، خوافي هايِواکه ،
ها در فارسي معيار اسو؛ ها و دیرش واکهسازهبسامديِ  مقادیرِميانگينِ در مقایسه با 

 شناختي مشخصات ارتفاع و جایگاه زبانصوت هايهمبسته ترتيببه دوم و هاي اولسازه
گویش  شش نيز درک .(Ladefoged & Johnson, 2011: 196) ها هستنددر توليد واکه

ميزانِ اختالفِ  به محاسبة ،اسو. در ادامة مقاله ندههاي تمایزدهخوافي از مشخصه
. همچنين، پردازیممي فارسي معيار متناظر هايبا واکه هايِ خوافيهايِ صوتيِ واکهمشخصه

عنوان واج کاربرد دارند، اما در فارسي معيار معاصر ش خوافي بههایي را که در گویواکه
هاي مشابه و نزدیکِ خوافي و فارسي معيار مقایسه و بر مبناي این مستعمل نيستند، با واکه

                                                            
1. acoustic 

2. wave form. 

3. spectrogram 

4. Source-Filter theory of speech production 

5. frequency 

6. formant 

7. Hertz (Hz) 

8. millisecond (ms) 
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 1ايفضاي واکه ها را تحليل خواهيم کرد. سپسهاي واکهارقام و اعداد، ویژگي
واهيم خرسي معيار، با مقياس هرتز، ترسيم گویش خوافي را در مقایسه با فاشناختي صوت

 . نمود
ها ممکن اسو با تجربة شنونده مطابقو نداشته باشد. تبدیل شناختي واکهتجزیة صوت

، راهي براي 2اي از مقياس هرتز به مقياس شنيداري و ريرخطي بارکهاي سازهبسامد
ياس ها را بهتر از مقهاي درکي واکهجلوگيري از این عدم تطابق اسو؛ مقياس بارک جنبه

 ،انسونپرداخو )ج هاشنيداري واکه بررسيتوان به کند و برمبناي آن ميهرتز تعيين مي
هاي هاي اول و دوم واکهسازه مقادیر ،(. بنابراین105: 1172 ،خانجن؛ بي150ل118: 1175

خواهيم  هگویش خوافي و فارسي معيار را به مقياس بارک تبدیل و نتایج را در جدولي ارائ
 هاي متناظر فارسي معيارخوافي را با واکههاي واکه هریک از 1فاصلة اقليدسيسپس،  کرد.

شابه هاي مهاي خوافيِ نامستعمل در فارسي معيار را با واکهو نيز فاصلة اقليدسي واکه
 ي ببریم.پ هاآنميزان تفاوت و شباهو به کنيم تا گيري مياندازهخوافي و فارسي معيار 

داراي  يخواف شیگو. 1: ميده پاسخ سؤال سه به ميکوشيم مقاله نیا در خالصه، طوربه
 هاواکه نیا از کی هر يداريشن و يصوت هايویژگي. 2 ؛اسو يواج ۀساد يهاواکه کدام

 چه شنيداري، و شناختيصوت نظر از .1 اسو؛ ها چقدرۀ این مشخصهانداز و سويچ
 این و دارد وجود معيار فارسي سادۀ هايواکه و خوافي سادۀ هايواکه ميان هایيتفاوت
 اسو. تا چه اندازه هاتفاوت

بریم. براي کاستن بهره مي 5الملليدر این جستار، براي آوانویسي از الفباي آوایي بين
هاي فارسي معيار را با و واکه )x(نویس پایين با هاي خوافي رااز حجم مقاله، واکه

در گویش خوافي و  ]a[یعني واکة  ]xa[سازیم؛ براي نمونه مي مشخص )s(نویس پایين
]so[  یعني واکة]o[ هایي از کالم که به خوافي یا ؛ البته در بخشدر فارسي معيار

 کنيم.ها استفاده نمينویساي اشاره نمایيم، از این پایينبودن واکهتهراني
 
 

                                                            
1. vowel space 

2. Bark 

3. Euclidean distance 

4. IPA 
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 پیشینۀ پژوهش. 2

هاي کارشناسي ارشد نامه( در پایان8: 1188رودي ) شوکتي ( و20ل18: 1175نژاد )اميري
هاي کمينه استخراج و توصيب گویش خوافي را با ارائة جفو واجي سادۀ هايخود، واکه

)یاي  /eː/ ،هاي رایج در فارسي معيار( عالوه بر واکه20: 1175نژاد )اند. اميريکرده
: 1188اما شوکتي رودي ) رده،قلمداد کهاي واجي گویش خوافي مجهول( را نيز از واکه

اسو.  و و کيفيو همانند دانستهکميّ لحاظهاي واجي خوافي و فارسي معيار را از ( واکه8
تلفظ واژگان و اصطالحات در گویش مردم والیو خواف،  ،فرهنگ  ساعدي نيز در مقدمة
ي و هاي خوافواکهرسد او نيز به نظر مي؛ آورده هایيهمراه نمونهها بهتنها فهرستي از واکه

طور که در ادامه نشان همان (.21: 1170، اسو )ساعدي فارسي معيار را یکسان پنداشته
هاي سادۀ واجي گویش خوافي هاي این سه تحقيق درمورد تعداد واکهخواهيم داد، یافته

 نظر هاي خوافي ازواکه ، توصيب و تحليلبه بررسي آ ار این درنادرسو اسو. همچنين 
 . اسو توجهي نشده چشنيداري هي و ناختيشصوت

 هایي درهاي واجي فارسي معيار پژوهشهاي صوتي و شنيداري واکهدربارۀ ویژگي
(، مدرسي قوامي 102ل77، 05ل55: 1177توان به سپنتا )ميدسترس اسو که از آن جمله 

شاره ( ا1172خان )جن( و شيخ سنگ تجن و بي187ل151: 1172خان )جن(، بي1171)
 کرد. 

ب( در بخشي از پژوهش خود، ميانگين دیرش و ميانگينِ بسامدِ 1172مدرسي قوامي )
در  تکيههايِ سادۀ فارسيِ معيار در هجاي باز بيهايِ اول و دومِ )برحسب هرتز( واکهسازه

هاي او از سخنگویان فارسي معيار و اسو؛ آزمودنيگفتار هفو مرد را درج کرده 
مدرسي اند )کارشناسي ارشد بوده و بين بيسو تا چهل سال سن داشته دانشجویان مقطع

 [bi.dɑr]اند از: هاي بخشي از آزمایش مدرسي عبارت(. واژه52، 58، 50ب: 1172قوامي، 
)بُدَن(،  [bo.dan])بودن(،  [bu.dan])بَدان(،  [ba.dɑn])بِدان(،  [be.dɑn])بيدار(، 

[bɑ.dɑm]  ،که مدرسي قوامي  شود(؛ مشاهده مي50ب: 1172)بادام( )مدرسي قوامي
اسو. در گيري کرده اندازه bVتکية را در هجاي بي F2و   F1بسامدها و دیرش واکه

عنوان مقادیر هاي کمّي حاصل از همين بخشِ آزمایش مدرسي قوامي بهپژوهش ما، داده
ر نظر گرفته هاي سادۀ واجي فارسي معيار دهاي اول و دوم واکهدیرش و بسامد سازه

ش هاي گویهاي صوتي واکهشود و این ارقام مبنایي خواهد بود براي مقایسة مشخصهمي
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 خوافي با فارسي معيار. 
از منظر شنيداري و  هاي سادۀ زبان فارسي معيار( به بررسي واکه1178خان )جنبي

جستار  این هاي مربوط به آواشناسي شنيدارياسو؛ از روش او نيز در بخشدرکي پرداخته 
 استفاده شد.

 چارچوب نظری پژوهش. 3
راي توصيب ب صوتي توليد گفتارصافي را در کتاب نظریة  ل ، نظریة منبع1700فانو در سال 

؛ طبق این نظریه، توليد کرد مطرو آواها در دستگاه گفتار توليد نحوۀ شناختيصوت
فتار روي جریان هواسو آواهاي گفتار محصول عملکرد منبعِ آوا و صافيِ دستگاه گ

 (. 75ل71: 1172 ،خانجن)بي
يير سرعو برا ر تغ ؛هاسوآوا در توليد واکه منبعِ چاکناي ل صافي، براساس نظریة منبع

 باز و بسته شدن مکرر آیند.طور منظم به ارتعاش درميحجمي هوا در چاکناي، تارآواها به
ین موج )مؤلفه( سينوسي ساده توليد متناوبِ مرکب از چند و متوالي تارآواها یک موجِ

هاي توان واک را به مؤلفهبه روش ریاضي فوریه، مي. نام دارد 1«واک»کند؛ این موج مي
دهد؛ ير ميواک را تغي شکل موج اسو که يصوت ايصافي آن تجزیه کرد. دستگاه گفتار

ز منبع واک که هایي الفهؤاسو، م 2هاي بازخوانياز آنجا که این دستگاه داراي بسامد
تقویو ید و تشددارند،  گفتار هاي بازخواني دستگاههایي همانند یا نزدیک به بسامدبسامد

تر باید گفو اي دقيقگونهبه (.75: 1172خان، جن؛ بي52ل51: 1175 ،شوند )جانسونمي
 ةکه تابع ارتفاع و جایگاه بدن ،ها ساختمان هندسي حفرۀ دهان و حلقدر توليد واکه که

لي کيفيو کنندۀ اصکند و این صافي تعيينمثابة صافي عمل ميهاسو، بهزبان و شکل لب
هاي مشخص و محدودي هستند که بسامد ايهاي بازخوانيدهان و حلق حفره؛ هاسوواکه

دهان  يهاحفره هاي بازخوانيبسامد .دهندها انرژي بيشتري ميکنند و به آنميقویو را ت
؛ 75: 1172 ،خانجنها از یکدیگرند )بيها مميز واکهه؛ سازنامندمي «سازه» را و حلق

Hayward, 2000: 83) ير هاي مختلب تغيتوليد واکه هنگام در دستگاه گفتار؛ شکل
 گرگونيدها ناشي از همين تفاوت کيفيو واکهو در نتيجه ها کند؛ تفاوت بسامد سازهمي

                                                            
1. voice 

2. resonant frequency :ود شيين ميهاي فيزیکي آن تعطبيعي ارتعاش هر جسم که از طریق ویژگي بسامد

 (.51: 1172 ،)نوربخش
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خالصه آنکه  .(57ل50: 1172 ،؛ نوربخش112: 1171 ،نژاد و حسيني باالماسو )علي
  هايههمبست ها وهاي توليدي واکههاي صوتي متناظر با مشخصهسرنخ ايسازه هايبسامد
 (. 105: 1172 ،خانجنها هستند )بيآن شناختيصوت

وم وسيلة بسامد دو سازۀ اول و دبه هاواکه بودن هاي ارتفاع و پيشين یا پسينمشخصه
هاي افراشته پایين واکه F1با ارتفاع واکه همبستگي منفي دارد؛  F1شود. بسامد منتقل مي
 مقدار ارتفاع زبان بيشتر شود، هرقدر ،عبارت دیگربه .هاي افتاده باالسوواکه F1اسو، اما 

F1 بودن واکه با بسامد شود و برعکس. پيشينکمتر ميF2 همبستگي مثبو دارد؛F2  
د، تر باشهرقدر یک واکه پيشين .هاي پسين پایين اسوواکه F2هاي پيشين باال و واکه

: 1175 ،)جانسون شودکمتر مي F2تر باشد، شود و هرقدر پسينبيشتر مي  F2 مقدار
 . (Hayward, 2000: 147؛ 110ل115 الب:1172 ،؛ مدرسي قوامي207ل200

. امواج صوتي کندرا به سيگنال عصبي تبدیل مي تيصو سيستم شنوایي بيروني سيگنال
گفتار )نوسانات فشار در حال حرکو( پس از انتشار در هوا یا سایر رساناها با گوش بيروني 

د. شونخوردن پردۀ گوش ميگذرند و باعث تکانکنند. از مجراي گوش ميبرخورد مي
دۀ گردد. پرهاي گوش مياني به گوش دروني هدایو ميوسيلة استخوانبهها این تکان

و رأسش ضخيم اسو. بخش  پایة آن نازک که واقع اسو اخليگوش د وسطدر  1بازیالر
اسخ هاي داراي بسامد پایين پهاي داراي بسامد باال و قسمو ضخيم به مؤلفهنازک به مؤلفه

هر رشتة عصب شنوایي به قسمتي خاص . آیدميها به ارتعاش دردهد و هماهنگ با آنمي
 .دهدرا انتقال مي صوتي اي از سيگناللفة بسامدي ویژهرود و اطالعات مؤاز بازیالر مي

 ،سونکند )جانهاي بسامدي جداگانه تجزیه ميرا به مؤلفه تيصو سيگنال داخليگوش 
اسخ پ ؛روش ریاضي تجزیه نيسومثل اما این تجزیة فيزیولوژیکي  ،(120ل125: 1175

هاي امدمحدودۀ بسو آن به تغييرات در بسامدي سيستم شنوایي خطي نيسو و حساسيّ
و به تغييرات در محدودۀ هرتز( بيشتر از حساسيّ 1000ویژه صداهاي زیر پایين )به

هرتز معادل تغيير  1000به  500تغيير بسامد از  ، از نظر درکيبراي نمونه .هاي باالسوبسامد
 که مقدار تغيير در هر دو مورد مساوي اسو. دليلِهرتز نيسو؛ درحالي 5500به  5000از 

 يها و سایر آواها، تا حدريرخطي بودن احساس بسامد آن اسو که تجربة شنونده از واکه
ها شناختي واکهصوت تجزیة ،بنابراین .گيردوسيلة ساختار پردۀ بازیالر شکل ميبهبسيار، 

                                                            
1. Basilar membrane.  
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سامد مشکل، استفاده از مقياس ب حلّ اینیک راه براي  .لزوماً با تجربة شنونده انطباق ندارد
 :1175جانسون، شناختي هرتز اسو )اري و ريرخطي بارک به جاي مقياس صوتشنيد
براي تجزیة امواج  و گوش داخلي بارک از عملکرد پردۀ بازیالر .(117ل118، 112ل111

( و تقریب بهتري از 101: 1172 ،خانجن)بي دسو آمدهبه هاي سازنده صوتي به بسامد
 ,B1هاي اول و دوم برحسب بارک )سازه بسامد .دهدارتعاش پردۀ بازیالر را نشان مي

B2؛ جانسون 27: 1178 خان،جنبيکند )( پاسخ بسامدي سيستم شنوایي را بازنمایي مي
1175 :150.) 

 واجي گویش خوافي سادة هایاکه. و0

واجي  هاي سادۀبندي واکهبه توصيب و دسته يزایش يشناسنظریة واج چارچوب دراینک 
؛ کرد 58-27: 1175 ،ردازیم )دربارۀ این روش نک: شيخ سنگ تجنپگویش خوافي مي
تا  گرددجفو کمينه رکر مي (. براي هر واکه یک25ل21: 1172 ،زعفرانلو کامبوزیا
هاي . واکهشودمورد نظر نقش مميز معنا دارد و واج محسوب مي آوايمشخص شود که 

 اند از:سادۀ واجي خوافي عبارت

 های پیشینواکه. 5ـ0

 /i/پسين[:  -]+ افراشته،  

/min/ (ميان )~ /man/ (گيريمَن، واحد اندازه) 
 /e/[: کشيده -، پسين -افراشته،  -افتاده،  -] 

/pet/ (اندک )~ /pat/ (ژوليده) 
 /eː/[: ، + کشيدهپسين -افراشته،  -افتاده،  -] 

/xeːʃ/ (قوم و خویش )~ /xeʃ/ (خشو) 
 /a/: ]کشيده -ن، پسي -]+ افتاده،  

/mar/ (مادر )~ /mɑr/ (مار) 
 /aː/ :]، + کشيدهپسين -]+ افتاده،  

/ʤaːla/ (تگرگ، ژاله )~/ʤala/  (واحد شمارش سير). 
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 های پسینواکه. 2ـ0

 /ɑ/]+ افتاده، + پسين[:  

/xɑʃ/ (مادرشوهر )~ /xaʃ/ (خَش) 
 /o/افراشته، + پسين[:  -افتاده،  -] 

/boG/ (گونه، لُپ )~ /buG/ (بوق) 
 /u/+ پسين[:  افراشته،]+  

/ʧur/ (تاراج )~ /ʧɑr/ (چهار) 

هاي واجي فارسي معيار، دو واکة شود که در گویش خوافي عالوه بر واکهمالحظه مي
)الب مدي( نيز کاربرد دارد و کشش واکه برخالف  /aː/)یاي مجهول( و  /eː/واجي 

)یاي  /eː/باعث تمایز  ( و27: 1170فارسي معيار مشخصة مميز اسو )مدرسي قوامي، 
شود. این دو واکة واجي در فارسي ميانه مي /a/)الب مدي( از  /aː/و تمایز  /e/مجهول( از 

، 5: 1172؛ ابوالقاسمي، 155: 1177اسو )اشه، و ادوار سابق فارسي نو کاربرد داشته 
ي ها)یاي مجهول( در بسياري از دیگر گویش /eː/(. 112ل127: 1157؛ صادقي، 18ل17

 (.50: 1175خراساني همچنان متداول اسو )نجفيان، 

 روش پژهش. 1

و  گویش خوافي پژوهش سادۀ هايشناختي و شنيداري واکهصوت براي بررسي و تحليل
 بدین شرو اسو:آن  شناختيروش که جزئيات گرفوآزمایشي در شهر خواف انجام 

 جامعۀ آماری پژوهش .5ـ1
 وششهر خواف بودند که از ميان ایشان ه زبانفارسي جامعة آماري این پژوهش گویشوران

همگي متولد و مقيم شهر خواف و  عنوان نمونه انتخاب شدند؛ این افرادمرد بزرگسال به
 .سال سن داشتند 50تا  15و مشارل فرهنگي بودند و بين  داراي تحصيالت عالي
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 ابزار پژوهش. 2ـ1
 1پرت افزاراي و نرماپ، ميکروفن حرفهتهاي صوتي از یک دستگاه لپداده براي ضبط
گرفو.  افزار انجامهمين نرم کمک نيز بهي صوت هاي. تجزیة و تحليل مشخصهبهره بردیم

 استفاده شد.افزار اکسل نرم هم ازها و ترسيم نمودار تحليل آماري داده براي

 های آزمایشواژه. 3ـ1
ها هشو فراهم آمد. در این واژه رایج در گویش خوافيدوهجایي فهرستي از هشو واژۀ 

د. این ر، قرار داهواقع در آراز کلم ، bVتکيةگویش خوافي در هجاي باز بي سادۀواکة 
 اند از:ها عبارتها و معادل فارسي معيار آنواژه

  

 [bi.bi] بیبی
 [be.hi] بِه )میوه(

 [beː.da] علف خشک تابیده

 [ba.xaʃ] بَخش

 [baː.dom] بادام
 [bu.bu] زخم

 [bo.Ga] گشنی دادن گاو

 [bɑ.dɑr] ارباب

 هاگیری و بررسي دادهاندازه، روش ضبط .0ـ1
هاي مذکور را سه بار، در محيطي آرام و با سرعو و شدت ها واژههریک از آزمودني

 2بردارينمونه بسامد با پرت افزارها بر روي نرممتوسط، در برابر ميکروفن تلفظ کردند. داده
(، 81: 1175 ،شناختي گفتار کافي اسو )جانسونصوت که براي بررسي ،هرتز 22050

ها بررسي همة داده نگاشوِداده فراهم آمد. شکل موج و طيب 108ترتيب اینضبط شد. به
کردن پس از مشخص .1ها، آرازه و پایانة واکة مورد نظر تحدید شدآن تماميگردید و در 

شيوۀ به ،د. سپسگردیگيري و  بو  انيه اندازه هزارم واحد  ها بهها، دیرش آنمرز واکه

                                                            
1. Praatسسة علوم ؤاسو که در م شناختي گفتارصوت المللي براي تجزیة و تحليلافزاري کارآمد، معتبر و بين، نرم

 (.71: 1172 ،اسو )نوربخش آواشناختي دانشگاه آمستردام طراحي شده

1. sampling frequency. 

 کار گرفته شد.( به150ل157: 1172خان )جنها روش بيها و تحدید )تقطيع( آنکردن مرز واکه براي مشخص .2
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 انيه انتخاب و بسامد  هزارم  50 1ها، از منطقة  بات واکهاي واکهمعمول در تحليل سازه
F1  وF2 (. 172ل171: 1172 ،)درمورد این روش نک: نوربخش شدگيري در آن اندازه

تایج نعنوان هر واکه محاسبه گردید که بههاي بسامدي و دیرش ميانگين سازه ،در نهایو
 آزمایش ارائه خواهد شد.

شود روش و شرایط این تحقيق به روش مدرسي قوامي طور که مشاهده ميهمان
ب( بسيار شبيه اسو و این امر مقایسة علمي و منطقي ميان نتایج این دو پژوهش را 1172)

 سازد.ممکن و ميسر مي

 های پژوهش. داده6

، هاي سادۀ گویش خوافي و فارسي معيارشناختي واکهخش ابتدا به بررسي صوتدر این ب
في و شناختي خوااي صوتها با یکدیگر، ترسيم فضاي واکهمحاسبة ميزان اختالف آن

ها ها از نظر شنيداري و محاسبة فاصلة اقليدسي آنفارسي معيار و سپس، به مطالعة این واکه
 پردازیم.مي

های ســادة گویش خوافي در مقایسه با فارسي صـوتي واکه های . ویژگي6-5
 معیار

هايِ سادۀ گویشِ خوافي و فارسي هايِ اول و دومِ واکه(، ميانگينِ بسامدِ سازه1در جدول )
 هاي انيه در نمونهها برحسب هزارم معيار در مقياس هرتز و ميانگين دیرش این واکه

( 52، 58ب: 1172هاي مدرسي قوامي )آزمودني گفتاري نویسندگان این مقاله و در گفتار
 اسو. مندرج

هاي فارسي معيار، ميزانِ اختالفِ هاي خوافي با واکهبراي مقایسة دقيق و کمّي واکه
ها در هاي خوافي با مقادیر همين مشخصههايِ اول و دوم و دیرش واکهمقادیرِ سازه

 ارائه (2)که نتایج آن در جدول  هاي متناظر فارسي معيار به درصد محاسبه گردیدواکه
 شود:مي

 
 

                                                            
 (.150: 1172خان، جنبيرسد )در آن به حداقل مي F2نگاشو واکه که تغييرات بخشي از طيب. 1
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( و هرتز) یارمع يو فارس خوافي ةساد یِهااول و دومِ واکه یِهاسازه بسامدِ . میانگین5ِجدول 
 ثانیه( هزارم) هاآن یرشد یانگینم

 دیرش F1 F2 واکه

xi 275 2200 214 

si 251 2274 173 

xe 421 1195 191 

xeː 315 2174 215 

se 451 1710 01 

xa 734 1474 175 

xaː 722 1473 253 

sa 770 1431 121 

xu 395 100 272 

su 310 127 170 

xo 411 117 249 

so 429 094 197 

xɑ 511 1952 212 

sɑ 554 051 292 

 همین مقادیر با های خوافيواکه دیرش دوم و و اول هایِسازه اختالفِ مقادیرِ . میزان2ِجدول 
 معیار فارسي متناظر هایدر واکه هامشخصه

 دیرش F1 F2 هاواکه
 % s[i 7 % 1 % 14[ با i]x[اختالف 

 % s[e 1- % 1 % 11[ با e]x[ اختالف

 % s[a 1- % 3 % 30[ با a]x[ اختالف

 % s[u 4- % 0 % 52[با  u]x[ اختالف

 % s[o 2- % 4- % 124[ با o]x[ اختالف

 % s[ɑ 1 % 19 % 39[ با ɑ]x[ اختالف

در گویش خوافي از  [i]توان گفو براي نمونه مي (،2)نگر به جدول با دیدي جزئي
[i] تر و شصو و چهار درصد تر، یک درصد پيشينفارسي معيار، هفو درصد افتاده

تر اسو. براي پرهيز از اطالة کالم، بررسي سایر اختالفات جزئي را بر عهدۀ کشيده
 نتایج ریل را استنباط کرد: (2)جدول  ازتوان ي مينگاهي کلّگذاریم. اما با خوانندگان مي

در  با خود هاي متناظراز واکه ،x[ɑ[و  i]x[رير از به ،خوافي هايهریک از واکه. 1ل1ل0
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 اسو. ترفارسي معيار افراشته
در فارسي معيار  با خود هاي متناظراز واکه ،x[o[جز به ،خوافي هايهریک از واکه .2لال0

 .اسو ترينپيش
 رتدر فارسي معيار کشيده با خود هاي متناظرخوافي از واکه هايهریک از واکه. 1ل1ل0

 اسو.
 1/5 هاي فارسي معيارواکه F1هاي خوافي با واکه F1اختالف  مطلقِ قدرِ ميانگينِ .5ل1ل0

عيار هاي فارسي مواکه F2هاي خوافي با واکه F2اختالف  مطلقِ قدرِ درصد اسو؛ ميانگينِ
درصد  1/51هاي خوافي با فارسي معيار درصد اسو؛ و ميانگين اختالف دیرش واکه 0/5

( جایگاه 1 ، زبان ( ارتفاع2، دیرش( 1ترتيب اهميو و ميزان اختالف، به بنابراین،اسو. 
و  x[eː[حاوي  (2))جدول  اسو هاي خوافي با فارسي معيار شدهزبان باعث تفاوت واکه

]x[aː يسومربوط به این دو واکه ن 5ل1ل0تا  1ل1ل0ایج نيسو و نت.) 
[eː]  یاي مجهول( و([aː]  .در فارسي معيار معاصر کاربرد ندارند )بخش در)الب مدي 

متداول اج عنوان وپيشين فارسي نو به هايدورهاین دو واکه در فارسي ميانه و گفتيم که  5
 و؛هس ادبي نيز خيزِمبهم و مسئله لحا عين در و مهم مباحث از یکي مجهول یاي اند؛بوده

 اسوشده  تهگف هاسخن واکه این دربارۀ شناسي و تصحيح متونسبک قافيه، علم در ویژهبه
: 1175 شميسا، ؛072ل557: 1177 اي،عيدگاه طرقبه ؛77ل70 ،12: 1181 سپهر، نمونه، براي)

 و( مجهول یاي) ]eː] تيهاي صواي مشخصهي و مقایسهکمّ، بررسي دقيق؛ لذا (128ل120
[aː[ (مدي الب )فيد نيز راهگشا و م فارسي و تحقيقات ادبي مطالعات تاریخي زبان براي

نيز و  s[i[و  i]xe[، ]se[ ،]x[)یاي مجهول( با  eː]x[خواهد بود. بنابراین ميزان اختالف 
ه نتایج درصد محاسبه شد ک به s[ɑ[و  ɑ]x[a، ]sa[،] x[)الب مدي( با  aː]x[ميزان اختالف 
 .شودمي درج (1)آن در جدول 

 :گرددنتایج ریل حاصل مي (1) با نگاهي به جدول
گونة بسيار قابل توجه، بيشتر اسو؛ اما به ،x[e[)یاي مجهول( از  eː]x[کشش .5ل1ل0

 x[e[)یاي مجهول( از  eː]x[در ميزان کشش نيسو،  فقطاختالف این دو واکة خوافي 

 s[e[ )یاي مجهول( با eː]x[هسو. همين نتایج درمورد اختالف  تر نيزتر و پيشينافراشته
تر اسو. دیرش تر و اندکي پسينافتاده s[i[و  i]x[یاي مجهول( از eː] (x[ نيز صادق اسو.

]x[eː  یاي مجهول( از(]x[i  اندکي کمتر و از]s[i .بيشتر اسو 
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ختالف این دو در ارتفاع تا حدي بيشتر اسو. اما ا x[a[)الب مدي( از  aː]x[کشش . 0ل1ل0
شش باعث ک ميزان توان گفو فقطو خصوصاً جایگاه زبان بسيار ناچيز و اندک اسو و مي

)الب مدي( بيش از دو برابر  x[aː[شود. کشش ویش خوافي ميگ تمایز این دو واکه در
و. تر استر و اندکي پيشينافراشتهتا حدي  s[a[ از )الب مدي( aː]x[اسو و  a]s[کشش 

]xaː[  الب مدي( از(]x[ɑ و] s[ɑ تر اسو. دیرش تر و پيشينافتاده]x[aː  الب مدي( از(
]x[ɑ اندکي کمتر و از] s[ɑ .قدري بيشتر اسو 

با مقادیر همین  x[aː[ و eː]x[هایِ اول و دوم و دیرش اختالفِ مقادیرِ سازه . میزان3ِجدول 
 معیار فارسي خوافي و مشابه هایواکه ها درمشخصه

 دیرش F1 F2 هاواکه
 % x[e 14- % 29 % 112[ با eː]x[اختالف 

 % s[e 10- % 22 % 101[ با eː]x[ ختالفا

 % -x[i 33 % 5- % 7[با  eː]x[ ختالفا

 % s[i 41 % 4- % 53[ با eː]x[ ختالفا

 % x[a 2- % 97/9- % 45[ با aː]x[ اختالف

 % s[a 7- % 2 % 191[ با aː]x[ ختالفا

 % -x[ɑ 23 % 49 % 3[ با aː]x[ ختالفا

 % s[ɑ 39 % 54 % 25[ با aː]x[ ختالفا

 شناختي گویش خوافي و فارسي معیارصوت ایفضای واکه. 2ـ6
و  F1هاي زبان در دستگاه مختصات دکارتي شناختي نمایش واکهاي صوتفضاي واکه

F2 ۀ اول و محور (. محور عمودي این نمودار بسامد ساز151: 1172خان، جناسو )بي
دهد. نقاطي که از تالقي افقي آن بسامد سازۀ دوم هر واکه را در مقياس هرتز نشان مي

م شوند تا این نمودار ترسيآید، به یکدیگر متصل ميدسو ميهر واکه به F2و  F1بسامد 
(، 1(. در نمودار )57ب: 1172؛ مدرسي قوامي، 151: 1171نژاد و حسيني باالم، گردد )علي

اي شناختي گویش خوافي با خطوط ممتد و مربع، و فضاي واکهاي صوتي واکهفضا
  :اسوشناختي فارسي معيار با خطوط گسسته و دایره مشخص شده صوت
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 شناختي گویش خوافي و فارسي معیارصوت ایفضای واکه. 5نمودار 

 

و جایگاه زبان را و مطالب مربوط به ارتفاع  2ل1ل0و  1ل1ل0( نتایج مندرج در1نمودار ) 
 یاي) ]xeː]بخشد. در این نمودار تفاوت اسو، عينيّو مي مطرو شده 0ل1ل0و  5ل1ل0که در 

، از نظر ارتفاع و جایگاه ]sɑ] و ]xɑ] با (مدي الب) ]xaː]و تفاوت  s[e[و  e]x[با ( مجهول
وصاً از لحاظ ، خصs[i[و  i]x[مجهول( با  یاي) ]xeː] ها، و نيز اختالفزبان در توليد واکه

ا هاي سادۀ خوافي بخوبي مشهود اسو. در نمودار فوق تفاوت ميان واکهارتفاع زبان، به
چندان چشمگير  s[a[و  a]x[ با)الب مدي(  aː]x[هاي متناظر فارسي معيار و اختالف واکه
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مل تفاوت ترین عاعنوان اصلينيسو که این نکته تأکيدي اسو مجدد بر اهميو دیرش به
  x[a[ با)الب مدي(  aː]x[هاي متناظر فارسي معيار و تفاوت هاي سادۀ خوافي با واکهواکه

 .s[a[و 

های سادة گویش خوافي در مقایسه های شنیداری و درکي واکه. ویژگي3ـ6
 با فارسي معیار

( از Hayward, 2000: 142( با استفاده از معادلة زیر )1اي جدول )هاي سازهبسامد
 ( تبدیل شد:Zمقياس بارک ) مقياس هرتز به

0/53 –x F) / (1960 + F) Z= (26/18  

 گردد:درج مي (5)نتایج حاصل از این تبدیل در جدول 

 (بارک) معیار فارسي و خوافي سادة هایِواکه دومِ و اول هایِسازه بسامدِ . میانگین0ِجدول 

 B1 B2 واکه

xi 10/2 1/13 

si 52/2 53/13 

xe 14/4 92/12 

xeː 51/3 24/13 

se 37/4 01/11 

xa 1/1 71/19 

xaː 52/1 7/19 

sa 02/1 55/19 

xu 3 7/7 

su 13/3 24/7 

xo 91/4 5/7 

so 90/4 73/7 

xɑ 5/5 11/1 

sɑ 24/5 97/1 

 
هايِ خوافي در واکه(B1, B2) هايِ اول و دومِ محاسبة ميزانِ اختالفِ مقادیرِ سازه

 هاي متناظر فارسي معيار نتایجي شبيه بهها در واکهمشخصهمقياس بارک با مقادیر همين 
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هاي به همراه خواهد داشو؛ لذا این بار، براي مقایسة دقيق و عددي واکه 1ل0نتایج بخش 
و درکي، فاصلة اقليدسي هریک از  گویش خوافي و فارسي معيار از منظر شنيداري

)یاي مجهول(  x[eː[يز فاصلة اقليدسي هاي متناظر فارسي معيار و نهاي خوافي با واکهواکه
 s[ɑ[و  ɑ]xa[ ،]s[a،] x[)الب مدي( با  aː]x[ فاصلة اقليدسي و i]s[و  i]x[e ،]s[e ،]x[با 

يان ترین سنجة فاصله اسو و براي محاسبة عدم تشابه م. فاصلة اقليدسي رایجمحاسبه گردید
(. 70: 1170د )هان، روکار مياند بههایي که با صفات عددي توصيب شدهنمونه

هاي زبان فارسي معيار از گيري فاصلة درکي واکه( نيز در اندازه10ل27: 1178خان )جنبي
ليدسي اسو. براي محاسبة فاصلة اقیکدیگر، در مقياس بارک، از همين سنجه استفاده کرده 

 (:  15: 1178خان، جناز معادلة زیر بهره بردیم )نک: بي

0.5]2)jB2 – i+ (B2 2)jB1 – i[(B1= d(i, j) 

 jB2و  iB2 و jو  iهاي مقادیر سازۀ اول واکه ترتيببه jB1و  iB1 در معادلة فوق،
فاصلة اقليدسي بين  d(i, j))برحسب بارک( و  jو  iهاي ترتيب مقادیر سازۀ دوم واکهبه

 اسو.  jو  iهاي واکه
از زیاد به کم، از سمو  ترتيب( به5هاي مورد بررسي در جدول )فاصلة اقليدسي واکه

 چپ باالي جدول، مندرج اسو: 

مشابه  هایهای متناظر فارسي معیار و واکههای خوافي با واکه. فاصلۀ اقلیدسي واکه1جدول 
 معیار فارسي و خوافي

)s,ɑxd(ɑ )x,ixd(eː )s,ixd(eː )x,exd(eː )s,exd(eː )x,ɑxd(aː )s,ɑxd(aː 
6/4 01/9 1/1 34/1 5/1 33/2 02/2 

)x,axd(aː )s,ixd(i )s,exd(e )s,oxd(o )s,axd(a )s,axd(aː )s,uxd(u 
48/4 11/9 231/9 24/9 31/9 43/9 41/9 

 x[aː[، مقياس شنيداري و ريرخطي بارکتوان گفو از لحاظ (، مي5بر اساس جدول )
 x[a[)الب مدي( با  x[aː[بيشترین فاصله )کمترین شباهو( را دارد و  s[ɑ[)الب مدي( با 

 کمترین فاصله )بيشترین شباهو( را دارد.
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 گیری. نتیجه7
هاي سادۀ واجي گویش هاي کمينه، مشخص شد که واکهدر این مقاله با بررسي جفو

، /ɑ/، )الب مدي( /a/ ،/aː/، )یاي مجهول( /i/، /e/، /eː/اند از: فارسي شهر خواف عبارت
/o/  و/u/. 

ة اول )همبستة منفي ارتفاع زبان( و سازۀ دومِ )همبست در این جستار، ميانگينِ بسامدِ سازۀ
در گفتار گویشوران  bVتکية بي هجاي باز هايِ سادۀ خوافي درپيشين بودن زبان( واکه

بة ها نيز درج گردید. محاسمرد، در مقياس هرتز و بارک، ارائه شد. ميانگين دیرش این واکه
هاي سادۀ فارسي معيار ها در واکهخصهميزان اختالف مقادیر مذکور با مقادیر این مش

در گویش خوافي از  [u] و [o] ،[a] ،[e]حاکي از آن اسو که ارتفاع زبان در توليد 
 [u] و [ɑ] ،[a] ،[e] ،[i]اسو. از نظر جایگاه زبان، هاي متناظر فارسي معيار بيشتر واکه

ز هریک اکشش ترند. متناظر در فارسي معيار پيشين هايز واکهدر گویش خوافي ا
يب اهميو، ترتبيشتر اسو و بههاي متناظر با خود در فارسي معيار هاي خوافي از واکهواکه

ر فارسي هاي متناظهاي خوافي با واکهدیرش، ارتفاع زبان و جایگاه زبان باعث تفاوت واکه
 شود.معيار مي

گویش اسو،  در این [e] بيش از سه برابر دیرش در خوافي )یاي مجهول( [eː] دیرش 
 x[e[)یاي مجهول( از  eː]x[ و کشش نيسو اما اختالف این دو واکة خوافي تنها در ميزان

در فارسي  [e] )یاي مجهول( خوافي با [eː] کيفيو هسو. اختالف نيزتر تر و پيشينافراشته
 اسو. s[e[تر از )یاي مجهول( تقریباً چهار برابر کشيده eː]x[گونه اسو و همينبهنيز معيار 

اختالف این ، اما بيشتر اسودرصد  55خوافي  [a]از  خوافي )الب مدي( [aː]کشش 
این دو واکه در گویش وجه مميز اسو و  کمجایگاه زبان بسيار  ویژهبهدو در ارتفاع و 

در  [a] دیرشبيش از دو برابر  )الب مدي( خوافي [aː] دیرش. اسو فقط کشش خوافي
 تر اسو.تر و کمي پيشينافراشته قدري s[a[ لب مدي( از)ا aː]x[اسو و  فارسي معيار

راي ب مهم و الزم هايشلناختي و شللنيداري یکي از زمينه هاي این بررسلي صللوت یافته
 ي،خواف محلي درسللو ادبيات شللناخو و درک فهم صللحيح گفتار گویشللوران خوافي،

 ردیگ زا آن بررسلللي گویش، این زباني واحدهاي تفصللليلي و علمي دقيق، آوانگاري
 .آوردخوافي را فراهم مي گویش فرهنگ تدوین و شناختيزبان هايجنبه
 گویش در )الب مدي( /aː/و  )یاي مجهول( /eː/دو واج تاریخي  اینکه به توجه با  
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هاي مربوط به کاربرد و رواج دارند، نتایج این تحقيق در پژوهش خوافي همچنان
لفظِ ر آشکار ساختنِ کيفيوِ احتمالي و تقریبيِ تویژه دشناسي تاریخي، بهآواشناسي و واج

دو آواي مذکور در ادوار گذشتة زبان فارسي، راهگشا خواهد بود. با عنایو به اهميو 
در علوم ادبي و همچنين با توجه به  مجهول و تشخيص آن از یاي معروف مبحث یاي

ن پژوهش براي هاي خراسان، دستاوردهاي ایتداول این واکه در برخي از دیگر گویش
 خواهد يدمف ها نيزو مطالعات مربوط به سایر گویش ادبي، تصحيح متون کهن تحقيقات

 .بود
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ترجمة مریم  .اسيشنسازي و واجزبان پارسيگ )پهلوي(: دستور زبان، واژه(. 1177. )اشه، رهام
 کتاب سده. :تهران .بخش و بزرگمهر لقمانتاج

شناسي نامة کارشناسي ارشد زبانپایان .بررسي و توصيب گویش خواف (.1175. )نژاد، مسعوداميري
 .مشهد يانشگاه فرودس، دهمگاني

 يو کارتوگراف یيايجغراف ةمؤسس :تهران .اطلس شهري استاني ایران(. 1171. )بختياري، سعيد
 ي.تاشناسيگ

 الهالل.مکتبة دار و :بيروت. البلدان وفتو(. 1788. )بالرري، ابوالحسن احمد بن یحيي
کتب علوم  نیسازمان مطالعه و تدو :تهران .نظام آوایي زبان فارسي(. 1172. )خان، محمودجنبي

 ها )سمو(.دانشگاه يانسان
هاي علوم تازه .اس یک مدل شناختيهاي زبان براسیادگيري واکه(. 1178. )خان، محمودجنبي

 .15ل25 (،1) 1 ،شناختي
ترجمة زهرا محمودزاده و رحيمه  .آواشناسي آکوستيک و شنيداري(. 1175. )جانسون، کيث

 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران )ایرانداک( و نشر چاپار. :تهران .پرورروو
 ةؤسسم :تهران .جغرافيایي ایران المعارفدایرةجلد سوم ایران:  گيتاشناسي(. 1185. )جعفري، عباس

 .يتاشناسيگ يو کارتوگراف یيايجغراف

تصحيح صادق  .جغرافياي حافظ ابرو(. 1178ل1175الدین عبداهلل خوافي. )حافظ ابرو، شهاب
 ميراث مکتوب. :تهران .جلد دوم .سجادي

 ارات سروش.انتش :تهران .شناختي قصران داخلاطلس گویش(. 1188. )دیهيم، گيتي
فرهنگستان زبان و  :تهران (.1170). هاي ایرانيها براي گنجينة گویشراهنماي گردآوري گویش

 ادب فارسي.
 .خواف والیو مردم گویش در اصطالحات و واژگان تلفظ فرهنگ،(. 1170. )ساعدي، احمدقلي

 .شاملو نشر :مشهد
 ها.نشر گل :هاناصف .واشناسي فيزیکي زبان فارسيآ(. 1177. )سپنتا، ساسان

 ران.انتشارات دانشگاه ته :تهران .تصحيح سيدجعفر شهيدي .العجمبراهين(. 1181سپهر، محمدتقي. )
تصحيح رالمرضا طباطبایي  .تاریخنامة هرات(. 1181. )سيفي هروي، سيب بن محمد بن یعقوب

 انتشارات اساطير. :تهران .مجد
 انتشارات فردوس.  :تهران .شناسي شعرسبک(. 1175شميسا، سيروس. )

 .(بررسي و توصيب و تحليل گویش مردم شهر رود )شهر خواف (.1188. )شوکتي رودي، احمد
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 .استان تهران دانشگاه پيام نورکارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي، نامة پایان
ر نش :رشو .شناسي ريرخطي درآواهاي گویش تالشيبررسي واج (.1175. )شيخ سنگ تجن، شهين

 ایليا.فرهنگ 
هاي شناختي واکهبررسي ماهيو صوت (.1172. )خان، محمودجنبيو  شيخ سنگ تجن، شهين
 .110ل77 (،8) 5 ،پژوهي دانشگاه الزهرادوفصلنامة زبان. گفتار اظهاري cvفارسي در هجاهاي 

 انتشارات دانشگاه آزاد ایران. :تهران. تکوین زبان فارسي (.1157. )اشرفصادقي، علي
انتشارات  :اصفهان .مباني آواشناسي آکوستيکي(. 1172. )حسيني باالم، فهيمهد، بتول و نژاعلي

 دانشگاه اصفهان.
 انتشارات دکتر محمود افشار. :تهران .تلفظ در شعر کهن فارسي(. 1177اي، وحيد. )عيدگاه طرقبه

سازمان مطالعه و  :تهران .بنيادشناسي: رویکردهاي قاعدهواج(. 1172. )کرد زعفرانلو کامبوزیا، عاليه
 ها )سمو(.دانشگاه يکتب علوم انسان نیتدو

 نیسازمان مطالعه و تدو :تهران .آواشناسي: بررسي علمي گفتار(. الب1172. )مدرسي قوامي، گلناز
 ها )سمو(.دانشگاه يکتب علوم انسان

 زبان ۀساد هايواکه کيفي هايویژگي بر واژگاني ةتکي تأ ير (.ب1172. )مدرسي قوامي، گلناز

 .50ل51 (،1) 1 ،علم زبان .فارسي
انتشارات  :تهران .نویسي زبان فارسيراهنماي آوانویسي و واج(. 1170) .مدرسي قوامي، گلناز

 دانشگاه عالمه طباطبایي.
 مجموعه .آکوستيکي بررسي یک زبان فارسي: در هاواکه طبقات(. 1171). مدرسي قوامي، گلناز

 ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي :تهران .جلد دوم .ایران شناسيبانز همایش هشتمين مقاالت
 .710ل725

 ولي.مدبمکتبة  :قاهره .االقاليممعرفة احسن التقاسيم في (.1511. )مقدسي، ابوعبداهلل محمد بن احمد
 نشر کتاب مرجع. :تهران .هاي خراسانها و گویشزبان (.1175. )نجفيان، آرزو

 نشر علم. :تهران .آواشناسي فيزیکي با استفاده از رایانه (.1172. )نوربخش، ماندانا
انتشارات  :تهران .ترجمة مهدي اسماعيلي .ها(کاوي )مفاهيم و تکنيکداده(. 1170)هان، ژیاوي. 

 نياز دانش.
 دار صادر. :بيروت .جلد دوم .معجم البلدان(. 1775. )یاقوت حموي بغدادي
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