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Abstract 
Linguistic analysis of the texts of the period of development of the Persian 

language shows that during this period, a standard Persian language had not yet 

been formed. For this reason, in the domain of the spread of this language, texts 

full of dialectal elements are formed. One of the varieties of Persian, which has 

not been studied independently for some reasons, is the southwestern variety. In 

this article, the purpose of which is to introduce the southwest Persian variety, 

by examining some of the oldest surviving texts of this linguistic variety, we 

will examine some of the current constructions surviving from the middle 

period in this variety: 1/ passive stem; 2/ artificial stem; 3/ transitive suffix -ēn; 

4/ subjunctive construction; 5/ verbal prefix by-. Of course, in some of these 

constructions, the verbal characteristics of the MP have been expanded and new 

verbal structures have been formed. After examining the above-mentioned 

cases, it becomes clear that the southwest Persian variety, probably due to its 

proximity to the area of Middle Persian prevalence, has many of the verbal 

characteristics of this period in the time frame it has kept in itself. 

 

Keywords: New Persian, Middle Persian, passive stem, artificial stem, 

subjunctive construction. 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 

One of the varieties of Persian language whose texts and characteristics have 

not been introduced and studied in Iran is the Southwest variety. This variety of 

Persian is mostly described on the basis of Persian texts in Hebrew script. 

Jewish-Persian literature is a group of texts whose language is Persian (and 

more precisely, different varieties of Persian), written in Hebrew script. "The 

southwestern texts are geographically closer to MP, and for this reason, 
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linguistically, they have preserved more characteristics of MP". In this research, 

based on the methods of historical linguistics and dialectology, we will show 

the verbal constructions left over from the middle period in Southwest Persian 

texts. 

 

2. Theoretical Framework 

Based on the theoretical framework of the current research, the southwest 

geographic variety, like other geographic varieties, has common characteristics 

that are known as "variety" in short. The above-mentioned selected texts are 

part of the texts that have remained and can represent the old dialect of that 

area. In this research, we will only focus on the common features of the 

southwestern variety of Persian language in the field of verbs. 

 

3. Methodology 

The data of this research has been collected based on the corpus of written texts. 

To collect these data, only those texts were used that were written in the 

southwestern part of Iran. These texts are: 1. Law Report of Ahvaz (LRA) 

(Margoliuth, 1899); 2. Commentary on Ezekiel (Ez) (Gindin, 2007) (in this 

article, only the southwestern part of the commentary is used); 3. Commentary 

on Joshua or Early Jewish-Persian Argument (EJA) (MacKenzie, 1999); 4. 

Pentateuch of Vatican (PV) (Paper 1965a, b & 1966) and 5. Pentateuch of 

London (PL) (Paper, 1972). To do this research, the above-mentioned texts and 

current constructions belonging to the middle period, which are not found in 

other varieties of Persian, have been extracted. 

 

4. Results and Discussion 

The Verbal constructions surviving from the MP in southwestern texts are: 

1. Passive Construction by Passive Stem 

The Passive Stem in Present Tense is obtained by adding -īh to the stem. In NP, 

the use of the Passive Stem has disappeared, and the only way to form a passive 

verb is to use the past participle in addition to auxiliary verbs. However, in the 

southwestern variety of the Persian language, such as the second part of Ez, 

EJA and LRA the Passive Stem is used in the construction of the Passive verb.  

The Passive Stem in past tense is obtained by adding the ending -ist to the 

passive present stem. In the MP, only the third person singular form of the past 

tense is seen. But in Ez there are also examples of other conjugations. In Ez the 

Passive stem is used in addition to the different forms of the verb, in the past 

participle and the infinitive. In addition, in the MP, the passive verb is made 

only by using the transitive participle (ibid, 1379: 170-1). But in the Ez there 

are examples where the present participle is also made into a passive stem. 

2. Artificial Stem in Past Tense (passive) from nouns and adjectives 
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In the MP is made by adding the ending -īh and the past participle morpheme -

ist to nouns, adjectives and adverbs. In the second part of Ez, in some cases the 

Artificial past stem is made by nouns and adjectives (Persian and Arabic). 

3. Transitive suffix -ēn instead of -ā/an 

The imperative in MP is formed by adding the suffix -ēn (< Old Iranian: *ay-

na-) to the end of the present participle. In NP, the imperative participle is 

formed by adding -a/ān (<Middle Western Iranian: -ēn) to the imperative and 

transitive participle. However, in the second part of Ez and PL, the imperative 

suffix -ēn of the MP is frequently used. 

4. Subjunctive Construction 

The manner of constructing the present subjunctive verb in MP has not reached 

Dari Persian, only its third person singular form is used in NP as a benedictory 

verb of the third person singular. However, in the texts of the southwestern 

region, such as PL and Ez, it is used as Subjunctive verb, as in the middle 

period. In addition to this, unlike MP, sometimes the third person plural form of 

this construction is also observed in southwestern texts. 

4. 1. The use of the Subjunctive construction of the MP as the Imperative verb 

In ancient Iranian and middle-western Iranian, the subjunctive verb, in addition 

to being used in its original meaning, is also used in the meaning of command 

(imperative). In PL, the most used of the MP subjunctive is in the imperative. 

Especially, this construction is always used in the absent imperative. This 

construction, with the same usage, is also seen with less frequency in the PV 

and Paris Bible (PB). 

5. MP Present prefix bē 

The verbal prefix b-, which today is seen only in the imperative and subjunctive 

mood, is a remnant of Middle Zoroastrian Persian bē. In NP, sometimes the 

vowel after b is /a/, sometimes is /o/, and sometimes is /e/. However, the present 

prefix b- is seen in the PV, Ez, and sometimes in the PL as by-. This y most 

likely indicates the MP pronunciation of this component, i.e. the unknown /ē/ or 

the saturated form of /e/ i.e. /i/. 

 

5. Conclusions and Suggestions 

It is clear that some linguistic elements or constructions that were thought to 

exist only in the MP are also found in the southwest variety of NP. Some of 

these elements have undergone phonetic transformation in NP. Some 

constructions of the MP have also been used in an expanded form in the NP. 

Therefore, it can be said that the most important feature of Southwest Persian 

verity is the preservation and even the structural expansion of many of the 

verbal constructions of the MP in the post-Islamic periods (NP). Considering 

the similarities in the structure of verbs between this linguistic variety and the 

Sistani variety (Qur'an-e Qods), these two varieties are the most important foci 

of preservation and continuity of the structure of verbs from the MP in the NP. 
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 جنوبِ غربی های فعلی دورة میانه در متون گونة فارسیِبرخی ساخت

 زبان فارسی( از)بحثی در معرفی یک گونه 

 
     حامد نوروزی

 
 

 چکیده
در این دوران هنووز زبوانی بوو توور   دهدنشان می ق(716 -452)بررسی زبانی متون دورة تکوین زبان فارسی 

گیورد هوو مشو ون از فارسی معیار شکل نگرفتو بود. بو همین دلیل در حوزة رواج این زبان، متونی شوکل موی
هنون بو تور  مستقل بو آن پرداختو نشده، های زبان فارسی هو بو دالیلی تاعناتر گویشی است. یکی از گونو
 مطالعوةهو هدف آن آغاز معرفوی گونوة فارسوی جنووب غربوی اسوت، بوا  وگونة جنوب غربی است. در این مقال

هوای فعلوی بازمانوده از دورة ترین متون بازمانده از این گونة زبانی، بو بررسی برخی از ساختاز ههن هاییخشب
 ختاس .2 ؛ēn-ساز پسوند متعدی .3مادة ماضی جعلی؛  .4مادة مجهول؛  .1میانو در این گونو خواهیم پرداخت: 

های ایرانوی زنوده هسوتند در فارسوی نوو . برخی از این عناتر هو هنوز در گویش-byپیشوند فعلی  .5تزامی؛ ال
های های فعلی دورة میانو بسو  یافتوو و سواختها، ویژگیاند. البتو در برخی از این ساخترسمی از میان رفتو

هوو گونوة فارسوی جنووب غربوی  شوودموی. پس از بررسی موارد مذهور روشن استوفعلی جدیدی شکل گرفت
ایون دوره را در بوازة زموانی هوای فعلوی احتماال بو دلیل نزدیکی با حوزة رواج فارسی میانو، بسیاری از ویژگوی

 .استهق )آغاز دورة نو( تا حملة مغول، در خود حفظ هرد452
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 مقدمه -0

 ةآثوار دورهوو  دهودن میاولین متونی هو بو زبان فارسی دری بو خ  عربی وجوود دارد، نشوا

ظ آوایوی و گواه از ل ااند و های م لی بو نگارش درآمدهها و گویشتکوین زبان فارسی بو لهجو

 :1357و ارانسوکی،  161: 1377)رضایی، های آشکار دارند حتی دستوری و واژگانی با یکدیگر تفاو 

فارسوی بسیاری از مورد  ایون نوواحی  ةهایی این است هو زبان م اور. دلیل چنین تفاو (471

و خوانلری،  3: 1373ی، ک. تواد ن) اندی جز فارسی دری داشتوفارسی نیز گویش نبود و مؤلفان آثار

اساس رویکردی جدید در شناسایی و معرفی متون فارسی شکل گرفوت هوو براین (.127: 1377

گونو، هاربردى از زبان است هو در یک حوزة جغرافیوای  و در »شود. خوانده می« شناسیگونو»

شناسو ، نووگو» و( 71: 1377و هموو،  12الف: 1374)روا ی،  «شودیک دورة زمان  بو هار گرفتو می

هنون در دورة توا (.74)هموان:  «هواى جغرافیوای شناخت هاربردهاى زبان فارس  است در حوزه

بورای  (؛7-5: 1332)همو،  استههم پنج گونو از زبان فارس  نشان داده شددست، سبک خراسان 

   (.1335)همو،  و هروی (74: 1377)همو، سیستانی (؛ 1332ک. روا ی، ن)نمونو گونة فرارودی 

های آن بو دالیل مختلف در ایوران معرفوی های زبان فارسی هو متون و ویژگییکی از گونو

سی بو خ  اند، گونة جنوب غربی است. این گونو از زبان بیشتر بر پایة متون فارو بررسی نشده

هو تا هنون متنی فارسی بو خ  عربی بو دست نیامده هو تعلق آن شود؛ چراعبری توتیف می

های گویشی این مناطق را نیز بازتواب دهود. جنوب غربی ایران مسجل باشد و ویژگیوزة بو ح

تنها متنی هو برخی از پژوهشگران، نظیر ایوانووف و الزار، م ول توفلیف آن را جنووب ایوران و 

اسوت هوو پژوهشوگران دیگور، نظیور  ا  الکتابدانند النهرین و جنوب شا  میشاید نواحی بین

رونکونی و تایدنس این نظر را رد هرده، عناتور گویشوی منواطق مرهوزی انی پیوفیلیپتاد ی، 

 (.334 -466: 1373ک. تواد ی، نو)اند ایران، حاشیة دریای خزر و جز آن را در این متن نشان داده

بنابراین بو ناچار فعال گونة جنوب غربی زبان فارسی براسواس متوون فارسوی بوو خو  عبوری 

 شود. توتیف می

ترین شواخو ( مهمHebrew-Persianعبری ) -( یا فارسیJudeo-Persianدی )یهو -فارسی

یهوودی دیگور  -های ایرانیها و گویش( است. زبانJudeo-Iranianیهودی ) -های ایرانیاز زبان

 -(، شویرازیJudeo-Tatیهوودی ) -(، تواتیJudeo-Bokhariیهوودی ) -نود از: بخواراییاعبار 

-Judeoیهوودی ) -(، همودانیJudeo-Isfahaniیهوودی ) -انی(، اتفهJudeo-Shiraziیهودی )

Hamadaniیوووزدی ،)- ( یهوووودیJudeo-Yazdiو هاشوووانی )- ( یهوووودیJudeo-Kashani )
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(Borjian, 2015: 238.) « ای از شوود، دسوتودر ایران شناختو می هودادبیا  فارسی عنوانبوآنچو

 هوواسوت  - های مختلفی از فارسیگونوتر و بو عبار  د یق -متون است هو زبان آنها فارسی 

ترین آثاری هو بو این شیوه بوو سابقة ههن (.34: 1372)الزار، « اندبا خ  عبری بو نگارش درآمده

)در موورد ایون متوون  (14: 1375)رضوایی، گردد اند بو  رن سو  هجری  مری بازمینگارش درآمده

توفلیف  ةتوون از نظور گویشوی و ناحیوایون م .(144-143: 1334و نووروزی،  Paul, 2013: 9-18ک. نو

   هوا عبوار  اسوت از:ای بسیار پراهنده و ناهمگن هستند هو فهرسوت مختروری از آنمجموعو

یافتو شده در ترفان )ترهستان شر  ( هو گویش ِ بو هوار رفتوو در آن گونوو شومال  .  طعا 1

ی( هو احتمواال در ودیه -یفارس ةظرمنا. ت یفة یوشع )4دهد؛ شر  ِ زبان فارس  را نشان می

اى هوتاه متعلق بو  رن سو  هجری هوو در جنووب هنود . هتیبو3؛ استهخوزستان نوشتو شد

. گوزارش مروال ة 5؛ ق323 /351  در یک تف و بو تواری  سندى حقو . 2؛ استهیافت شد

 دتورین اسوناهای  از عهد عتیوق. ایون دسوتو از متوون پرحجمها و شرح بخش. ترجمو7اهواز؛ 

بورای نمونوو ترجموة اسوفار خمسوة لنودن، واتیکوان،  -دهنود یهودی را تشوکیل می -فارسی

ای . مجموعوو6؛ -های دیگریاری از تفاسیر و ترجموو بس T10طاووسی، تفسیر حز یال، تفسیر 

هایی هو در نزدیکی مناره مشهور جا ، در  لمرو پادشاهی غور در افغانستان مرهوزی از گورنامو

ن خووارزمی موئل بو زبواسابن فارسی هو اولی را سلیمان -نگ لغت عبریدو فره .7هشف شد؛ 

  بوو نگوارش 1253و دوموی را موسوی شویروانی در    تفلیف نموود1333در گرگانج در سال 

 واهره پیودا شود و هنووز  ة.  طعا  بسیارى از متون فارس  و یهودى هوو در هنیسو3درآورد. 

ناموو، متوون متنوع  چوون دسوتور زبوان و واژهل متون  اهره شام ة. مجموعاستهمنتشر نشد

شوود؛ ها و تفاسیر هتواب مقودس م ها و اسناد حقو  ، طب و جادو، اشعار، ترجموفقه ، نامو

. برخوی از اسوتهها و آثار فراوانی نیز بو شعر از یهودیان ایوران بوا ی ماند.  طعا ، منظومو13

-35، )معاتر ابوسوعید ایلخوانیاز: شاهین شیرازی ند ار اند عباشعر گفتو هودشعرایی هو بو فارسی

عبوواس دو  بوون لطووف )معاتوور شوواه، خواجووو بخووارایی، بابووائی؟( -1273)، عمرانووی  (1317

ک. نووروزی و نو)برای این متون بن لطف( بن فرهاد )نوه یا نبیره بابائی(، بابائی1773 -1713،تفوی

 (.   133 -136: 1335زاده، غالم سین

قالو برای توتیف گونة جنوب غربی زبان فارسی تنها از متوونی اسوتفاده شوده هوو این م رد    
. گوزارش 1نود از: ا. ایون متوون عبوار اسوتهجنوب غربی ایوران بود ها مسلماناحیة نگارش آن
در هورمشویر   1341ایون سوند حقوو ی در تواری   (.Margoliuth, 1899) (LRA)حقو ی اهواز 
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؛ اسوت وهای دانیال و حنوآن مرال و میان دو نفر یهودی بو نا  و متن تاسه)اهواز( تادر شد
بور  اسوت و احتمواال در  ورن  447هوو شوامل  (Gindin, 2014: 122)( Ez. تفسیر حز یال )4

فارسی بوو خو  عبوری  ةشدترین و ارزشمندترین اثر شناختویازده میالدی نوشتو شده، بزر 
ی است. ایون هتواب دو بخوش دارد: بخشوی از آن  یال نباست و شامل ترجمو و تفسیر هتاب حز

در جنوب غربی ایران ترجمو و تفلیف شده و بخش دیگر در شمال شر ی و ناحیوة مواورالالنهر. در 
. تفسویر یوشوع یوا منواظره 3؛ اسوتهاین مقالو تنها از بخش جنووب غربوی تفسویر اسوتفاده شد

دوازده میالدی است، از سفر مرووا  بو  رن (. این متن هو احتماال متعلق EJAیهودی ) -فارسی
. اسوفار خمسوو 2 رایی )هتاب فرایض( برگرفتو شده و فهرستی از دستورا  دینی را در بور دارد؛ 

هوو هور دو ( Paper, 1972)( PL. اسفار خمسة لندن )5و ( Paper 1965a, b & 1966)( PVواتیکان )
اخیور  بوا توجوو بوو اینکوو موتن هسوتند. هایی ههن از اسفار خمسو عهد عتیقمتن اخیر ترجمو

تور وشتو شده و زبان اسفار خمسو واتیکوان  ودری از آن ههونن  1313)اسفار خمسو لندن( در 
   .استهاست، احتماال در  رن سیزده میالدی نوشتو شد

هوای آن در جنووب غربوی ایوران و ویژگوی هودیگیری متون فارسومورد متون شکلالزار در    
گیری زبان فارسی معیار، هو از شرق و شمال شر ی ایران آغواز از شکلپیش » دهد:توضیح می

ای هو دیرتر از دیگر نقاط در معور  هواربرد ایون شده بود، در جنوب غربی ایران یعنی منطقو
ایون  زبان معیار  رار گرفت، ادب فارسی بو خ  عبری با نقد و تفسیر هتاب مقودس آغواز شود.

دورة اول با سند حقو ی اهواز هو تعلق آن بوو گونوة جنووب متون های نظریو براساس شباهت
 ,Lazard نوک.)غربی مسلم است و مقایسة این متون با متون فارسوی شورق ایوران، شوکل گرفتوو 

جنووب  هودیدر این مورد باید بو این نکتو توجو داشت هو همة متوون فارسوالبتو  (.90-4 :1968
بوا  اسوفار خمسوة لنودننظر خود الزار گویش  ال ازغربی متعلق بو یک گویش نیست. برای مث

، اسفار خمسو واتیکوان هتاب مقدس پاریسدیگر )مانند تفسیر دانیال،  هودیگویش متون فارس
روی آنچو مسولم هراما بو (.Lazard, 1968: 89-90)دارد ( تفاو  تفسیر حز یالو ]بخش جنوبی[ 

اند، بو احتمال  ریوب و نوشتو شدهمشاب ههن هو بو گویشی هودیاغلب متون فارس»است اینکو 
انود ... متوون بو یقین در جنوب غربی ایران )نواحی خوزستان و احتمواال فوارس( نوشوتو شوده

جنوب غربی ]نسبت بو متون شمال شر ی یا فورارودی[ از نظور جغرافیوایی بوو ]حووزة رواج[ 
های بیشتری از فارسوی یژگیتر هستند و بو همین دلیل از نظر زبانی نیز وفارسی میانو نزدیک
یهوودی  -برای دیدن فهرستی از متوون فارسوی) (Gindin, vol.III, 2014: 224)« اندمیانو را حفظ هرده

 (.133-136: 1335نوروزی و دیگران،  نک.
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های فعلی نادر در این گونة ناشوناختو از زبوان نگارنده در این مقالو بو معرفی برخی ساخت
هوای زبوانی )واژگوانی، آوایوی، معنوایی، ونة زبوانی دارای ویژگویاین گفارسی خواهد پرداخت. 

 گنجد.ترفی و ن وی( دیگری نیز هست هو بررسی و معرفی همة آنها در یک مقالو نمی

 
  پژوهش ۀپیشین -1

هوای پوژوهش بنودی نموود:ان در سو دسوتو طبقووتوهای مرتب  با مقالة حاضر را میپژوهش
و  ؛های مورتب  بوا متوون فارسویهودپژوهشهای ههن فارسی؛ گویششناسی یا مرتب  با گونو

 در این مقالو. شدهموضوعا  بررسی
 ةمتوون ههون فارسوی و مقایسو شناختی بووای هو با رویکردِ گویشاثر منسجم و یکپارچو

های مختلف فارسی ههون را های گونوو ویژگیبپردازد های مختلف زبان فارسی با یکدیگر گونو
 هجود نیست. اما این رویکرد بو تور  پراهنده در آثوار بسویاری  ابول مشواهد، مودنبررسی ه
های ایرانی مقاالتی در زمینو تفثیر گویش ( 1963و 1372). در میان پژوهشگران غربی الزار است

هوای فارسوی متقود  ای بوو برخوی از گویشدر مقالوو( 1964) 1گرشووی  دارد.در متون ههون 
هوای گویشوی های خطی فارسی متقود  ویژگوی( براساس نسخو1375) . هنینگاستوپرداخت

های نگارشی متون فارسی بو خو  نیز براساس ویژگی (2009) 4. شاهداستهآنها را بررسی نمود
ای بوو  واعود تلفظوی در مقالوو (1981) 3. موایِراسوتهعبری مشابو همین پژوهش را انجوا  داد

در مقالوو  (1367) . وینودفوراسوتوپرداختههون  هوایبنودی گویشفارسی نوو متقود  و طبقو
 در. اسوتوگیری فارسی توجوو داشتها در شکلبو نقش گویش« مراحل تکوین فارسی معاتر»

 هوای زبوانیبسیار مخترر بو برخی از ویژگوی (2009)و شاهد ( 1372)الزار ، تنها هاپژوهشاین 
/ در متون جنووب hyst /hēstفظ هر تل. برای مثال ذنداهدهرمتون فارسیهود جنوب غربی اشاره 

 / در شمال شر ی.hst /hastغربی و 
هوای توجو خاتوی بوو گوویش( 1356، 1333، 1346)در میان پژوهشگران ایرانی، تادق هیا     

الوف، 1366، 1361، 1356، 1323)تواد ی . اسوتوههن ایرانی و تفثیر آنها بر متوون فارسوی داشت

بوووو بررسووووی  (1334، 1373، 1373ج، 1374ب، 1374لوووف، ا1374ب، 1363الوووف، 1363ب، 1366
در یوا ( 1373و  1377). روا ی نیز معموال یا در آثار مستقل استوهای ههن ایرانی پرداختگویش

 . ویاسوتوهموین رویکورد را در پویش داشت( 1377(،  ورآن  ودس ←) 1373)مقدمة آثار خوود 

                                                           
1. Gershevitch 

2. Shaked 

3. Meier 
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را « شناسوی زبوان فارسویگونوو»ن عنووابو تور  تلوی ی هایی در مقالو ب(1374الف و 1374)
 1332) ویاین عنوان را بو تور  رسمی معرفی هورد.  (1377)مطرح نمود و سپس در گزارشی 

های مفرلی از انتشارا  میراث مکتووب بوو معرفوی گونوة مواورالالنهری و در ضمیمو (1335و 
زبوان فارسوی و  غربیهروی زبان فارسی پرداخت. در هی  یک از منابع فوق نیز بو گونة جنوب 

 .استهای نشدخروتا متون فارسیهود اشاره
 (،15 :2014-18) 1. پواولاستهر خارج از ایران انجا  شدددستة دو  های پژوهش ةتقریبا هم

هوای فهرست مفرلی از پژوهش (409 :2014-419) 3و مورین (vol.iii: 236 ,2014-251) 4گیندین
طلبد. تا جایی هوو نگارنوده آنها فرتت بسیار می ةهم نقد اند هو ذهر واین حوزه بو دست داده
یک از منابع فوق بو تور  مسوتقیم بوو موضوو  ، در هی استهجو نمودودر منابع فوق جست

موورد فعول اشواره . اما پاول در هتواب خوود بوو مووارد زیور دراستهمقالة حاضر پرداختو نشد
 (،p.107-109) اعوده های با اعده و بی، فعل(p.81)، فعل اسنادی (p.66)های مردر : نشانواستههرد

و جز آن. موضوعاتی هو وی بوو آنهوا پرداختوو و بوو مقالوة حاضور  (p.109-112)زمان در افعال 
اسوت هوو در  (p.137)و فعل سوببی  (p.136)، فعل مجهول bē (p.49)ارتباط دارد پیشوند فعلی 

. گیندین نیز در هتواب خوود استههرد ث مورد هر هدا  حدود یک پاراگراف بو تور  گذرا ب
)تموایز میوان سواخت مجهوول در دو  (p.14): اسوتهبو فعل مجهول در تف ا  زیر اشاره هرد

 (yst-سواز با تکواژ ماضی yst-ساز )ارتباط پسوند مجهول (p.121)بخش تاجیکی و جنوب غربی( و 
)ساخت اسومی(. شواهد  (p.123) هایی از ساخت مجهول با وند و فعل همکی(،)نمونو (p.122)و 
در برخوی از متوون فارسویهود  īh-سواز نیز در یک سطر بو وجود پسوند مجهوول (200 :2003)

بو وجود گونة جنوب غربی در متوون فارسویهود اشواره ( 167و  71: 1372) . الزاراستهاشاره هرد
هوای برخوی سواختو  هوا، آواهوا، لغوا های این گونو فق  در حوزة نویسوهرده؛ اما بو ویژگی
نیز اشاراتی بوو متوون حووزة جنووب غربوی  (1334). در مقالة نوروزی استوهلما  توجو داشت
 .استهنشدین مقالو ب ثی شده در اموضوعا  بررسیبارة ایران رفتو، اما در

 

 مجهول با مادة مجهول ساخت -3

شود. ار  ساختو میی مضهافعل مضار  مجهول در دورة میانو از ماده مضار  مجهول و شناسو
-wēnآید: مثال از فعول دیودن: بو مادة مضار  بو دست می īh-مادة مضار  مجهول از افزودن 

                                                           
1. Paul 
2. Gindin 
3. Moreen 
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īh-ēd این نو  ساخت فعل مجهوول، یعنوی سواختن  (.73 :1374، )آموزگار، تفضلیشود : دیده می
. اسوتهاند ی مهوای ایرانوی نیوز بوافعل مجهول با استفاده از مادة مجهول، در برخی از گویش

هوای ای ارزشومند گوویشدر مقالوو (43 -15: 1333)ونود آلکوامی خالوو و جاللوورضایتی هیشو
هننود و انووا  ت ووال  مختلف ایرانی را هو برای ساخت مجهول از مادة مجهول اسوتفاده موی

ای هوها شامل انوواعی از گوویشاند. این گویشها نشان دادهساز را در این گویشتکواژ مجهول
( 125 -121: 1376) شود. هریموی دوسوتان و ویسویردی، تاتی، تالشی، بختیاری و مرهزی میه

 ya-)ماضوی( و  yâ-های هردی با اضوافو شودن تکوواژ اند هو در برخی از گویشنیز نشان داده
فارسوی باسوتان اسوت. در  ya- ةشود هوو بازمانودمادة مجهول ساختو می ،)مضار ( بو بن فعل

و تنهوا روش سواخت فعول مجهوول  اسوتوهاربرد ماده مجهول از میوان رفت میفارسی نو رس
عالوه افعال همکی است. اما در گونة جنوب غربوی زبوان فارسوی هوو واستفاده از وجو وتفی ب

، هودیاند، مانند بخش دو  تفسیر حز یوال و منواظرة فارسوهای دورة میانو را حفظ هردهویژگی
. در متون خوزستان ]برای نمونوو گوزارش استوهار رفتبول مادة مجهول در ساخت فعل مجهو

هوار ایون نوو  مجهوول بوو هورا  بوو ([Mackenzie, 1999و  Margoliuth, 1899)حقوو ی اهوواز 
 (īh-. در تفسیر حز یال ساخت مجهول با فعل همکی )شدن( و مادة مجهول )با پسووند استورفت

رالالنهری یا فرارودی[ ساخت مجهول بوا فعول اوم ةشود؛ اما در بخش اول ]گونهر دو دیده می
همکی غالب است. در حالی هو در بخش دو  این تفسیر ]گونة جنوب غربی[ فعول مجهوول بوا 

هوایی از هواربرد نمونوو(. Gindin, 2014: 122) اسوتورفت هاربوپسوند تقریبا بو تور  ان راری 
و از نظور زبوانی و نگوارش بوو هو (EJAاین گونو از ساخت فعلی در تفسویر )منواظره( یوشوع )

دهد هو پسووند نشان می( 341-343: 1، ج1374)خانلری،  گزارش حقو ی اهواز بسیار نزدیک است
 :استهشدنوشتو می -h[y]-بو تور   īh-ساز مجهول

(«  GEN :14 :16)زاد و هر بنده تو باید مختون شوند هر خانو»

 ندة توب بریده شود هرهس هو در خانة تو آزاد است یا

EJA: S11-13: ביתן יליד ימול המול  brydn 

bryh’d kw ’z’d ytw wxryd’ ytw 

خوار ]در[ هر جوا بنهشوت  همو عالم، عالم را ویران و خدای

 شد.   )نهشت، رها نکرد(، چراهو در این تور  تباه می

EJA: E7-9: xwd’ yhm’ ‘lm’, ‘lm’ r’ 

’wyr’n wxw’r hr j’ by ny hyšt čy by 

tbhhyst (1) 

ا بوودون هبووو روشوونی معلووو  نیسووت. اغلووب نمونووو īh-در تفسوویر حز یووال تلفووظ پسوووند 

هوار بو yh-بو جای  h-د. بو این ترتیب هو پس از بن مضار  بالفاتلو شوگذاری دیده میاعراب

 شود: پس از بن مضار  ظاهر می yh-. اما در موارد معدودی این پسوند بو تور  استورفت

→ Ez:10:11: kw’nyhd  14:9؛ خوانده شود: by prybyhd 20:27 ؛ فریفتوو شوود: kw’nyhnd خوانوده شووند 

 آشفتو شود by šybyhyd :24:23؛ ریختو شود by ryzyhd :5:24؛ پختو شوند by pjyhd :24:10؛
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: dahǝswz (17دهود: گذاری این سواخت تلفوظ دیگوری را نشوان میدر برخی موارد اعراب

43 ،)hatəsihərawərap (17 :43  ،)’nāgətəsahərabā’(33 :11در این نمونو .)رسود ها بوو نظور می

شود و تقریبا معوادل سوکون مت ور  نشان داده می ̇«»عبری با  -هو در خ  فارسی əمرو  

ای دیگور شده باشود. در نمونوو yh-در پسوند  y-جایگزین ( 16: 4332)بدر عقیلی، در عربی است 

 :استورفت هاربو aها  مروبو جای هر دوی این 
Ez:33: 4: wby ’kšnyd ’n ’kšn’ ’n b’ng bwq, wn’ phryz’hyst by ’md šmšyr wby stdyš 

 شده نشد و شمشیر آمد و او را ستاند )هشت( و آن شنوا شنید تدای بوق را و متنبو

ه. آمودبوو معنوی متنبوو نشودن  l’ nzhr נזהר לאدر ترجموو  n’ phryz’hystدر این نمونو  

phryz-  بن مضار  است و  اعدتا باید با پسوند-[y]h رسود پسووند مجهول شود. ولی بو نظر می-

yh  بو-’h /-āhشوود هوو در . اما در تفسیر حز یال لغا  مشکول بسیاری دیده میاسته/ بدل شد

 diy’fēnاسوت. بورای مثوال:  ēمروو   ةدهندهو نشوان استورفت هاربوعالمت  ’ אها پیش از آن

در مووواردی  (.17: 43))تووفثیر(  yrṭ’ēt، (15: 31))جووالل و تکبوور(  wtēg’ (،24: 43)و  (4: 34))نافووذ( 

در بخوش جنووبی تفسویر  (.23: 43))حاذق(  dyqiḥ’: استورفت هاربو/ i/عالمت  ’ אحتی پیش از 

. (Gindin, forthcoming a, 2)شوود تلفظ می /nē/است؛ ولی  ’nساز حز یال نیز اغلب عالمت منفی

/ āرا دارای تلفظوی غیور از / phryz’hyst)الوف( در  ’ אها بتووان بنابراین شاید بو  رینو این نمونو

 دانست.

های دیگر از هاربرد مادة مجهول در بخوش دو  )جنووب غربوی( تفسویر حز یوال در نمونو

 آید: ادامو می
و تی باشد هو تکلّف برداشتو شوود، و توی باشود هوو 

 برداشتو شود یتورا  موس

Ez:37: 14: wqty b’šd ky tklwp ’br d’rhyd, 

wqty b’šd ky twrt mšh brd’rhyd 

موادة  -d’r. اسوتورفت هاربوبو تور  مجهول  -br d’rدر این نمونو مادة مضار  پیشوندی 

 ترفی است.  ةپایان yd-ساز و وند مجهولپس h[y]-مضار ، 
 Ez:37: 23: wplyd by n’ kwnhynd و پلید هرده نشود

( and-اموروز:  </ )ynd /-ēnd–سواز و پسووند مجهول [h]-بن مضار ،  -kwnدر این نمونو 

انود. ازآنجاهوو را شوکل داده kwn-h-yndترفی سو  شخص جمع، مجموعا فعل مجهول  ةپایان

 هنیم: هنند تنها بو ذهر آنها بسنده میها نیز از همین الگوها پیروی میبا ی نمونو
  ’Ez:37: 22: wn’ bkšhynd ... p’ dw mmlktyh سیم نشوند ... بو دو هشورقو ت

چنین گفت ادنای: این بار جستو شو  )طلوب شوو ( 

 اسرائیلتوس  خاندان بنی

Ez:36: 37: čwnyn gwpt ’dny ’yn b’r by 

čwyhwm ’zmr yk’nd’n yšr’ln  
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  Ez:36: 33: mrdwm’n p’ ... dh’ by nyš’nhynd مردمان در ... روستاها ساهن شوند

  Ez:36: 32: by šn’shyd ’zmrt’n مر شما شناختو شوید از

 

 مادة ماضی مجهول -0 -3

آید؛ مثال از فعول دیودن: دست میمضار  مجهول بو ةبو ماد ist-فعل ماضی مجهول با افزودن 

wen-īh-ist و  شوخص مفورد س میانو تنها تیغو ةدر دور(. 73: 1374)آموزگار، تفضولی، : دیده شد

. ولی در بخش دو  )جنوب غربوی( (164: 1363)راستارگویوا، شود ساخت ماضی مجهول دیده می

 شود:هایی یافت میها نیز نمونوتفسیر حز یال از با ی تیغو
→ Ez:34:5, 34:6: by prgnhystnd پراگنوده شودند ؛  37:10: by kwšhystnd هشوتو شودند ؛  37: 11: by 

bwrhstym  مشدیبریده ؛  38:8:’y’d hmy kwnhysty 16 :37 ;یاد هرده شدی: by brhstnd   برده شدند

 پردازیم:هایی از ساخت ماضی مجهول میدر زیر بو ت لیل نمونو
از روزگاران دور یاد هورده شووی ... بوو زموین بیوایی 

گردانده شده )نجا  یافتو( از شمشیر، گرد هرده شده 

 های مختلف از  و 

Ez:38: 8: ’z rwzg’r’n ybsy’r’n ’y’d hmy 

kwnhysty ... by ’yy by zmy grdhyst’ ’z 

šmšyr, gyrd kwnhst’ ’z rm’n 

سوایر ماننود  و اسوتورفت هاربوبو تور  مجهول « یاد هردن»ردی کدر این نمونو فعل هم

بوو بون  -h[y]-سواز دهود. بنوابراین پسووند مجهولجهت فعل را نشوان میردی کهای همفعل

. سووپس پسوووند اسووترا شووکل داده -kwn-hمضووار  مجهووول  ةپیوسووتو و موواد -kwnمضووار  

ماضوی  ةافوزوده شوده و مواد -kwn-hمضوار  مجهوول  ة( بو مادist-میانو:  >) yst-ساز ماضی

بو این مواده افوزوده  y-ترفی  ةبعد نیز پایان ة. در مرحلاسترا شکل داده -kwn-h-ystمجهول 

 .  استشده
 Ez:37: 9: by kwšhstnd p’ dsty dwšmn’n شمنان. د ستهشتو شدند بو د

ساز بو جوای ساز است. اما پسوند ماضیپسوند مجهول -h-بن مضار  و  -kwšدر این نمونو 

-yst   بو تور-st هوتاه شدن تلفظ آن است.  ةدهندرفتو هو احتماال نشان هاربو 
هایش را زیر آن زان استخوانبگزین آن گوسفند ... بسو

 های او و نیز ممکن است هو پختو شوند استخوان. ..

Ez:24: 5: gwzyny ’n gwspnd ... by swz’n ’n 

stkw’nyh’ ’zyr ’w ... ’nyz bwd ky by 

pjhystnd ’stkw’nyh’ ’w 

 -st- ةموادة مضوار  مجهوول و بوا افوزود -h- ةبن مضار  است هو با افزود -pjدر این نمونو 

بو آن اضوافو  nd-. سپس پایانة ترفی سو  شخص جمع استهدرا شکل دا مادة ماضی مجهول

 های دیگر: . نمونواستهشد
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→ Ez:32:21: by kwšhyst 25 :32 ;هشتو شد: šrḥ kwnhst 6 :33 ;شرح هرده شد: by st’nhst ستانده شود; 

33: 21: by znhyst زده شد؛  nbyshyst نوشتو شود؛  gwhst گفتوو شود؛  35: 9: by kw’nhst شود خوانوده؛  37: 

10: by kwšhystnd هشتو شدند؛  37: 11: by bwrhstym بُرده شدیم  

 

 ماضی مجهول در وجه وصفی، مصدر ةکاربرد ماد -1 -3

های مختلوف فعول، در وجوو وتوفی )توفت بور تویغومجهول در تفسیر حز یال عوالوه ةادم

های . نمونووشوودده مین نشوان داهایی از آرود هو در زیر نمونومی هاربومفعولی( و مردر نیز 

 وجو وتفی:

 Ez:33: 9: ’z qyṣt ’wl p’ pyš ḥrbn gwyhyst شده بود  از  رو اول پیش حربن گفتو

bwd 
 Ez:38: 12: ’b’d’n kwnhst’n ... grd kwnhst’n شدگانآبادشدگان ... گرد هرده

هو( سواران پوشیده شوده حالیبیرون هنم تو را ... )در

 ح ]هستند[سال ( ازפרשים)در ترجمة 

Ez:38:4: ’byrwn kwnwm twr’ ... w(2)sw’r’n 

pwšhst’n 

 Ez:28: 25: prgnhyst’ ’mdnd p’ ’yš’n شده شدند بو خاطر ایشانپراهنده

→ Ez:29: 18: rwnhyst’ 11 :30 ;رودهشده: ’ābarəhasətəgā’n34 :27 ;آوردهشدگان: ’škhyst’ شکستو شوده; 

26:17: ’yst’hyst’10 :24 ;سوتایش شوده: ryzhyst’ 3 :11  ؛ریختوو شوده: knhyst’ 20 :16 ;هنوده شوده: 

parəwarəhisətah پرورده شده  

 های مردری:نمونو

ممکن است زایشن اسم باشد و نوو مرودر یعنوی نوو 

 زاییده شدن

Ez:16: 5: w’nyz rw’ ky n’my hst z’yšn, wn’ 

mṣdr, y‘ny n’ z’hystn 

دن )بلند شودن( برداشتو ش ادر بو[ ]تا آنکو[ افتاده ]

 نباشد و بو شرط او گوش بدهد   

Ez:17: 14: ’pt’dh n’ b’šd ’br d’rhystn p’ r’y 

gwš d’štn šrṭy ’wr’ 

 Ez:24: 8: d’dwm ’zmr kwn ’wr’ ’br pyd’y خون او را روی هوه ریختم، برای پوشیده نشدن  

kwh p’ n’ pwšhystn 
 

 ارع الزم ز مادة مضساخت مادة مجهول ا -3-3

 نوک.) اسوتهشددر دورة میانو فعل مجهول تنها با استفاده از مادة مضوار  متعودی سواختو می

شوود هوو در آن از موادة هایی دیوده میاما در تفسیر حز یال نمونوو(. 163-1: 1363راستارگویوا، 

 . برای نمونو:استهمضار  الز  نیز مادة مجهول ساختو شد

شووند شووما را مانووده با یرامونتووانو آن ا وووا  هووو پ

 شناسندمی

Ez:36: 36: wby šn’snd ’n syrdg’n kw by 

m’nhnd pyr’mwnh’t’n 

 m’nhnd  שארاز ریشو  ישארוدر ترجمو š’r اسوتهبو معنی مانودن و بوا ی مانودن آمد .

 هوای شوما.شدند پیرامون ماندهشود: و بشناسند آن سرهردگان هو با یمعنی جملو چنین می
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مجهوول  ةمواد h[y]-مضار  متعدی فر  شوده، بوا افوزودن پسووند  ةماد -m’nملو در این ج

 .استهساختو شد -m’n-hمضار  
 Ez:8: 18: wdyl ’w ’br ’w by swzhd و دل او بر او بسوزد )سوختو شود(

فعلی الز  و بدون مفعول است. اما با این حوال « دل هسی سوختن»در عبار  « سوختن»

ها بون . در ایون نمونوواستو از آن فعل مجهول ساختو شده ی فر  شدهباال متعددر جمال  

 -swz-yhمتعدی مجهوول  ةماد h[y]-متعدی فر  شده و با افزودن پسوند  -swzمضار  الز  

 .  استساختو شده

گریوزد ها پس از مر ، زیرا چو هسی مویروا نیست از بین رفتن جسم

  ←گریختوو شوود( )  از ثواب و عقاب؟ )چوو هسوی از ثوواب و عقواب
bzyr-(<  :پهلویwizīr- (MacKenzie 1971, 93)) 

Ez:37: 14: n’ rw’ hyst ‘dm 

y’js’m, čy ’z tw’b w‘q’b ky 

bzyrhyd 

از بون  šybyhydهردن، احتماال  نوحو נהםاز  נהמתםو آشفتو شود )

بو معنی آشفتو و غمگوین شودن، زاری هوردن( هور « -شیب»مضار  

 شوند()مرد  برای یکدیگر آشفتو و نگران می وامردی برای برادر 

Ez:24: 23: wby šybyhyd hr 

mrdy p’ br’dr ’w  

 شود: نمونة ماضی این هاربرد نیز دیده می    
 Ez:24: 17: ’z n’lhystn k’mwš b’š از نالیده شدن )؟( خاموش باش

یست، بو نظور ت ندر این مثال هو در بخش تفسیری آمده و بنابراین اتل عبری آن در دس

 ةاز آن مواد -h-yst[y]-متعدی فور  شوده و بوا افوزودن پسووند  -n’lرسد بن مضار  الز  می

 های دیگر:. نمونواستهساختو شد -n’l-h-ystماضی مجهول 

رنجیوده « = رنجیوده شود  مون נעניתי »هو از لفظ 

 شد  تفسیر هند

Ez:14: 4: ky tpsyr נעניתי by rnghystwm 

kwnd ’z lpṭ 

→Ez:32: 32: by kwpshyst خفتو شد؛  33: 5: by n’ phryzhst شدهروان rw’nhysth :19 :27  پرهیزیده شد ؛  

 
 ماضی جعلی )مجهول( از اسم و صفت  ةساخت ماد -0

سوازند. مادة جعلی می īh-اسم و تفت و  ید، پیشوند و غیره با افزودن نشانة »میانو از  ةدر دور

« )یوادآور شودن( ayād-īhهوای جعلوی معنوی مضوار  دارنود: ادهگونوو موبدین ترتیب هو این

هوای مضوار ، موادة از ایون مواده ist- سواز. سپس با افزودن تکواژ ماضی: بیست(1372)منروری، 

. در وسوو()هموان: بیسوت )درخشوید، فورود داد( frog-īh-ist: اسوتهشدماضی جعلی ساختو می

شوود هوو از اسوم و توفت اردی دیوده میموو بخش دو  )جنوب غربی( تفسیر حز یال نیز در
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. در زیور بوو بررسوی اسوته)فارسی و عربی( با همین ساخت موادة ماضوی جعلوی سواختو شد

 مواردی از این دست خواهیم پرداخت:
 ... ’Ez:38: 16: ’ndr ’rwmt ’br zmy č’d هنم برای تقدیس شدن منتو را بو زمین وارد می

k’ṣhstnwm 
برای تقدیس شودن مون  و[:سخن ادنی این است ]ه

 نزد شما ...
Ez:36: 23: skwn ’dny yy hst: p’ k’ṣhstn mn 

p’ šwm’ 

. در اسوتهبو معنی تقدیس شدن آمد šyədāqih ִהָקְדשدر ترجمو  ’hstnṣkدر هر دو جملو 

تفتی است هوو از عربوی « خاص. »استهآمد qdš ة/ در ترجمk’ṣ /xāṣاسفار خمسة لندن نیز 

ماضوی جعلوی  ةاز آن ماد -h-st[y]-و در تفسیر حز یال با افزودن پسوند  استهدوارد فارسی ش

 .  استساختو شده

Ez:14: 4:נענה  w’nyz by jw’bhystwm, ... ’knwn jw’bhystn p’ mḥmwd w’nyz p’ mdmwm  
ز بوو داده شد ، ... اهنون جواب داده شدن بو ]عمل[ م موود و نیونیز جواب و« = جواب داده شدن נענה»

 مل[ مذمو  ]ع

 ةهو اسمی وارد شوده از عربوی اسوت، مواد« جواب»در این عبار  چندین بار با استفاده از 

 ةمواد -h-[y]st[y]-با افزوده شدن پسووند  jw’b. در این ساخت استهماضی جعلی ساختو شد

 .استوماضی جعلی ساخت
Ez:33: 22: wby gwš’hst dh’n wby n’ gwnghstwm ’nyz 

 شده نبود  ه بود و نیز گنگشاده شدو دهان گ

 byبووو معنووی گشوووده شوود و ypt יפתח ةدر ترجموو by gwš’hst در ایوون عبووار 

gwnghstwmn’ נֶֶאַלמתי לאفعل  ةدر ترجم mtyale’el’ n   بوو معنوی گنوگ شودن و سوکو

ماضوی جعلوی  ةمواد -h-[y]st[y]-با افوزوده شودن پسووند  gwng. در این ساخت استهردن 

 .استوساخت
Ez:37: 7: wnbw’t by krdwm čwn’n ky prm’nhstwm 

 داده شد  هو فرمانو نبو  هرد  چونان

prm’nhstwm צויתי ةدر ترجم ṣwyty ةاز ریش ṣyt  بنوابراین استبو معنی اطاعت هردن .

مواده ماضوی جعلوی  -y-[y]st[y]-بوا افوزوده شودن پسووند « فرموان»اسم  prm’nhstwmدر 

 .استوساخت
Ez:27:19: by b’šd ’z qybl šmšyr sēyyəkēy šmšyr kwštg’n, ’n šmšyr kwšt’ bwzwrg 

xəzēynahisəta p’ ’yš’n 
 باشد از  یبل شمشیر سییکی شمشیر هوشتگان، آن شمشیر هوشتا بوزور  خزینهِستَ پا ایشان.بی
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اللفظی است، بو همین دلیل مفهو  متن تقریبوا از دسوت ای هامال ت تاین عبار  ترجمو

و تو ای پسر انسان دو راه برای خوود تعیوین »روان این جمال  چنین است:  ة. ترجماستوترف

 drḥ ةاز ریشو  drtḥh החדרת ةدر ترجم atəsihaynēzəx«. نما تا شمشیر پادشاه بابل از آنها بیاید

بوو  ḥdrدر عبوری  (.173: 4337)همال الدین، )بو معنی خانو( در عربی است « خِدر»ریشو با و هم

خزانوو/ »از اسوم  atəsihaynēzəx دن است. بنابراین احتمال دارد هووی داخل هردن و  رار دامعن

 ساختو شده باشد. -h-st[y]-عالوه پسوند وب« خزینو
 

 ā/an- به جای ēn- سازپسوند متعدی -5

 :1372)منرووری، -ay-na*ایرانی باستان:  >] ēn-واداری در فارسی میانو از پیوستن پسوند  ةماد

 )گردانودن( ward-ēnترفوانی:  ةشوود: فارسوی میانومضوار  سواختو می ة[ بو پایوان موادفده(ه

 ةایرانوی میانو >) a/ān-مضار  واداری از پیوسوتن  ةدر فارسی دری ماد(. 163، 1371)ابوالقاسومی

اموا در برخوی از متوون   (.133)همان، شود مضار  الز  و متعدی ساختو می ة( بو مادēn-غربی: 

 ēn > ān موورد ت وولدر) اسوتهدورة میانو بو فارسوی دری رسید ēn-جنوب غربی پسوند واداری 

 :استورفت هاربواین پسوند در بخش دو  تفسیر حز یال مکررا (. p.212-213 Henning 1977ر : 
 Ez:34:3:n’ hmy ’mwzynydyš’n نو همی آموزاندشان

سوببی  ةبو توور  مواد هو متعدی است با پیوستن پسوند واداریآنجااز «-آموز»مضار   ةماد

 yn-ساز بوو توور  پسوند سببی -mwzyn’. اما در (27: 1356ک. تاد ی، ن)آید میدر« -آموزان»

/-ēn/ / یا-en /هواربرد پسووند اسوت ومیان ةرفتو هو مشابو این هاربرد در دور هاربو .-ēn  در اسوفار

 شود هو از نظر جغرافیایی بو حوزة جنوب غربی ایوران تعلوق دارددیده میز ( نیPLخمسة لندن )
 (:167: 1372الزار،  نک.)

بو امر او آفریوده شود دنیوا و دور هورد  ... خدای

 دشمن را از پیش تو

PL:5:33:27: xwd’y…b’mr ’wy ’prydh ’md 

dwny’ wbdw’rynd ’z pyš tw dwšmn. 

بووو معنووی  גרש ةاز ریشوو  ygrš יגרש ةدر ترجموو bdw’rynd« بدوارینوود»در ایوون جملووو 

رد موذهر و بوو معنوی مضار  سو  شوخص مفو ةتیغ ygrš יגרשاست. « راندن و طرد هردن»

توان بو توور  الز  برانَد، دور هند( است. بنابراین روشن است هو این فعل را نمی« )بدوارانَد»

 bdw’ryndدر  yndعبار  دیگور  بو .(3)خواند« روند و دور شوند»بو معنی  bēdevārēndیعنی 

اسوت  ēnd-ترفی سوو  شوخص جموع  ةدر فارسی میانو پایان. سو  شخص جمع نیست ةپایان

 است.ت ول یافتو and-هو امروزه بو  (62: 1374)آموزگار، تفضلی، 
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 ā/ân- به جای a/ən- سازپسوند متعدی -0- 5

مضوار   ة( بو مادēn-: غربی ةرانی میانای >) ā̆n-مضار  واداری در فارسی دری از پیوستن  ةماد

 -(: خوابوو اسوتوتدریج مترو  گشتواستعمال بوده و بهم an-شود. )الز  و متعدی ساختو می

جنووب غربوی تلفوظ  ةاما در برخی از هلما  متون حووز(. 133: 1371)ابوالقاسمی، ن  -ان، خوابو 

 ل:. برای مثااستهضب  شد nəاین پسوند بو تور  

  Ez:29:18:’yn rš‘ psry ṣdyq by zā’yəniyd زاییدبع پسری تدیق این رش

و بوو  aتر از گذشتو( هوتاه -ān >امروزی ) -ânمشخص است هو پسوند  ydinə’yāzدر فعل 

با عالموت  نموایش  əهای هتاب مقدس )شوا( است. در تفسیر حز یال و اغلب ترجمو əتور  

)بودر هو تقریبا معادل سکون مت ر  در عربی اسوت  (Gindin, 2007, v.1: 29. نک)شود داده می

گونوو هوو در بون )همان ā)پتواح یوا هموان فت وو( و با عالمت  aهو . درحالی(16: 4332عقیلی، 

بنوابراین . (Gindin, 2007, v.1: 29. نوک)شود نشان داده میشود( با عالمت دیده می yāz’-مضار  

را  ən-تووان تلفوظ شوود، مینشان داده می n-ور  بو ت ān-از سدر مواردی هو پسوند متعدی

لنودن و  ةدر اسوفار خمسو n-سواز هایی از پسووند متعدیهم برای آن مفرو  دانست. نمونوو

 بخش دو  تفسیر حز یال:
 ’PL:1:26:3:wby ’ngyznm ’zmr ’n wf آن وفا را بینگیزانم

 PL:4:14:11:t’ xšm ’ngyznnd b...mn تا خشم انگیزانند بو...من

  PL:5:4:10:w’zmr psr’n ’š’n dr ’mwznd و پسران اشان بیاموزانَد

سنگسار هنید ایشان را ... تا بمیرانَد )بکشود( آن 

 هنیز  را 

PL:5:22:24: sngs’r kwnyd ’yš’nr’... t’ bmyrnd  

’zmr ’n knyzk r’ 

بتازانند از شما هفترد نفر را و تد نفور از شوما 

 بتازانند هزار نفر را

PL:3:26:8: bt’znnd ’z šm’ 7ṣd r’ wṣd ’z šm’ 

bywry r’ bt’znnd 

 Ez:36:26:by grdnwm ’n dyl بگردانم آن دل را

 Ez:32:6: by kw’rnwm zmy هنمزمین را خوار می

 Ez:37:11: zhnydm’n زنده بگرداند ما را

 Ez:34:11: rhnydyš او را رهانید

 Ez:18:14: by z’ynyd بزایانید

میانوو نیوز  ةشوود. در دورخی موارد این پسوند بو جای بن مضار ، بو اسم افوزوده میدر بر

: 1372)منرووری،  اسوتوساختماضوی جعلوی می ةمواد īd-( بوا ēn-مضار  جعلی )تفت+  ةماد
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مواده مضوار  جعلوی سواختو  a/ən-در برخی متون دورة تکوین نیز بعضوا از اسوم+ سو(. وبیست

 شود:می

 ’EZ: 33: 9: by ’ndrznydy btry r شریر راز بدهی مرد اندر

  EZ: 33: 8: wtw n’ gwpty ’ndrznydn btry ’z r’hyš اشتو اندرز ندهی مرد شریر را نسبت بو راه زندگی و

سوبب »بوو معنوی  zhyr זהיר ةدر ترجمو a/ən-)اندرز( با پسووند  ndrz’های باال در نمونو

 .  استوفتر هاربو« یاحتیاط هردن و متنبو شدن هس
 

 ساخت التزامی -6

شناسویم، بازمانوده از سواخت در فارسوی نوو می« ساخت دعوایی» عنوانبوساختی هو ما امروزه 

روش سواخت فعول مضوار  التزاموی فارسوی میانوو بوو فارسوی دری : »اسوت والتزامی دورة میان

رسوی رد هوو در فاهای آن هم مترو  شده؛ جز شناسوة سوو  شوخص مفوو شناسو استهنرسید

 (.433: 1371)ابوالقاسومی، « شوددری از آن برای ساختن فعل دعایی سو  شخص مفرد استفاده می

شود، این است هوو مورد این ساخت در متون حوزة جنوب غربی دیده میای هو درترین نکتومهم

گور سواخت . بو عبوار  دیاستهدر مواردی این ساخت همچنان مفهو  التزامی خود را حفظ هرد

ها در ساخت دعایی دیده شوده، در تعودادی از نمونوو عنوانبوامی دورة میانو هو در فارسی نو التز

 :استورفت هاربومیانو بو تور  التزامی  ةاسفار خمسة لندن و تفسیر حز یال، مانند دور
بهتر است بعد از اینکو آن را آسیاب هرد ... آرد آن را ]بو 

 هناری[ نهد

EZ:4:9: rw’ ky b‘d ’z ’n ky ’sy’b by krd 

’wr’ ... by nyh’d  ’rdy ’wr’ 

این مانند این است هو مثال چوونین چیزهوای هووچکی 

 بستاند و پیرامون ترویر اورشلیم بنهد

EZ: 4: 2: ’yn m’nyd mtl’ čwnyn kwčk’n 

... by st’d wp’ pyr’mwn ’n ṣwrt yrwšlm 

by nh’d 

 هن خالی هنندآن خانو را پیش از آمدن آن ها

 

PL:3: 14: 36: bprd’znd ’zmr ’n x’nh ’z 

pyš kw by’y’d ’n khn(4) 

خداوند ما را برای انجا  دادن آن هار هو رضایتش در آن 

 است، امن هند  

EZ: 33: 12: yy by kwn’d  ’zmrm’n p’ 

kyrdn ’n gwn’ ky r’ṭyš pdyš hyst p’ pṭlyš 

w’ḥs’nš ’mn 

؛ اموا اسوتهسو  شخص مفرد این ساخت بو فارسی نو رسید نها تیغةبو گفتة ابوالقاسمی ت    

 :استهدر متون جنوب غربی بعضا تیغة سو  شخص جمع آن نیز مشاهده شد
ای فرزند مرد  )ای انسان(، بگو بو فرزنودان گروهوت ... 
هو بستانند )انتخاب هنند( از مردمان آن سرزمین یکوی 

 ... و بگمارند او را برای دیدبانی

EZ: 33: 2: y’ prznd mrdwm by gw p’ 

prznd’n yrmyt ... by st’dnd(5) rm zmy mrdy 

yky ... wbydh’nd  ’wr’ ’zmryš’n p’ dydb’n 
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 کاربرد ساخت التزامیِ دورة میانه در مفهوم امر -0- 6

 هاربووبر هاربرد آن در معنی اتلی در معنی امور و آینوده نیوز در ایرانی باستان فعل التزامی عالوه
بر هاربرد در معنای اتولی در معنوی امور و می، عالوهغربی، فعل التزا ة. در ایرانی میاناستورفتیم

)بوو نقول از:  āsāh tu gyān ud mas ma tirsāh. در معنوی امور: استورفتمی هاربوآینده و دعا هم 

فعول  ة، هوو بازمانودعول دعواییدر فارسی نو، ف «.بیا تو ]ای[ جان و دیگر مترس»( 75: 1363ابوالقاسمی، 
، 1363)ابوالقاسومی اسوتورفت هاربووندر  امر   دعا، التزامی، آینده و بوالتزامی است، اغلب در مفهو

التزاموی دورة میانوو اما در اسفار خمسوة لنودن بیشوترین هواربرد سواخت (. 432: 1371و همو،  75
همیشو از این ساخت اسوتفاده مر غایب ویژه در اساخت دعایی فارسی نو( در مفهو  امر است. بو)

( و هتاب مقودس پواریس نیوز PVشود. این ساخت با همین هاربرد در اسفار خمسة واتیکان )می
شود. در تمامی مواردی هو در اسفار خمسة لندن از ساخت التزاموی دورة با بسامد همتر دیده می

. اسوتورفت هاربوودورة نو  التزامی شود در اسفار خمسة واتیکان ساختمیانو )دعایی( استفاده می
 هایی از هاربرد ساخت التزامی )دعا( در مفهو  امر از متون مذهور:نمونو

PL: 4: 5: 23: wbnwys’d (PV: by nbysd) ’zmr ’yn 

nfrynh’y 
 هابنویسد این نفرین و

PL: 3: 25: 15: bšm’r (PV: bšwm’r) s’lh’ dr ’mdh’ 

bfrwš’d (PV: bfrwšd) btw 
 ها را و بو تو بفروشد مد سالشمار درآب

PL: 4: 27: 21:wbpyš ’l‘zr ’n khn b’yst’d (PV: by 

’ystd) wbpwrs’d (PV: sww’l kwnd) b’wy 
 پیش العزر هو هاهن است بایستد و از او بپرسد

PL: 3: 17: 6: wbpšnj’d (PV: by ’pš’nd) ’n khn 

’zmr ’n xwn 
 ون رابپشنجد )بپاشد( آن هاهن آن خ و

PL: 3: 14: 39: b’z grd’d (PV: b’z grdd) ’n khn dr 

rwz hpt ’wmyn 
 آن هاهن در روز هفتم بازگردد

PL: 3: 11: 25: wbšwy’d (PV: by šwrd) j’mh’y 

’wy 
 های او را بشویدجامو

PL: 3: 13: 45: sry ’wy b’šd brhnh w’br lb’n br 

pwš’d (PV: pwšydh ’yyd) wplyd plyd hmy 

xw’n’d (PV: byx’nd) 

شواند و پلیود سر او برهنو باشد و لبوانش را بپو

 خواندپلید همی

PL: 3: 13: 56: wb’z d’r’d (PV: by d’rd) ’wy r’ ’z ’n 

j’mh 
 را از آن جامو دور هندو او 

PL: 3: 14: 3: wbyrwn šw’d (PV: byrwn šwwd) ’n 

khn bbyrwn b’n lškrg’h 
 لشکرگاه  بیرون آنآن هاهن بیرون شود بو 

PL: 3: 14: 8: wbstwr’d (PV: by ’wsterd) ’zmr 

hmh mwy ’wy 
 و بسترد همو موی اوی

PL: 3: 14: 7: wbčk’n’d (PV: by čk’nd) ’br ’n p’k 

šwdh ’z ’n ... hpt b’rh’ 
و بچکاند بر آن هسوی هوو پوا  شوده از آن ... 

 هفت بار 
PL: 3: 14: 40: wbprm’y’d (PV: by frm’yd) ’n 

khn t’ br kšnd ’zmr ’n sngh’  
 هاو بفرماید آن هاهن تا برهشند آن سنگ
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PL: 3: 14: 42: wx’ky dygr bst’n’d (PV: by st’nd) 

wb’nd’y’d ’zmr ’n x’nh r’ 
 نداید آن خانو رایو خاهی دیگر بستاند و ب

 شود:در موارد این هاربرد در فعل نهی نیز مشاهده می
PL: 1: 21: 12: mh bd ’y’d bčšmdyd tw ’br ’n kwdk 

w’br pryst’r tw 
بو چشم تو بر آن هود  و بر پرسوتار توو 

 بد نیاید

 
 در دورة میانه bēپیشوند فعلی  -7

فارسوی  bē ة، بازمانود(7)شوودهو امروزه تنها در وجو التزامی و امری دیوده می b-پیشوند فعلی 

ایون جوزل، معوین نیسوت. بعضوی از  ةو ریشواتل (. 443: 1371)ابوالقاسمی،  زردشتی است ةمیان

م نیسوت. دهند، اما ایون ارتبواط مسولّارتباط می bāδaو  boiţاوستایی  ین را با اجزام ققان آ

ک. نو) دهد نیز همین تردید و اخوتالف نظور وجوود دارددر معنی فعل می -bدربارة تغییری هو 

تکووین توور   ةی مختلوف دورهوار متنتلفظ این جوزل پیشوین د(. 433-5: 4، ج1374خانلری، 

/ )ماننود بَپراهنود، بَیواموختم، بَیواورد، بَسوتدیم، aمرو  بعود از آن فت وو / واحدی ندارد. گاه

/ )مانند بِیاوردنود( اسوت e/ )مانند بُیفتاد، بُرفتند، بُپرسید( و گاهی هسره /oضمو / بَدادیم(، گاه
  جا(.)همان

 
   -by پیشوند فعلی -0- 7

شوود. دیوده می -byدر اسفار خمسة واتیکان و تفسیر حز یال اغلب بو تور   -bد فعلی پیشون

تلفوظ  ةدهندنشوان احتماال y. این استورفت هاربو -byدر اسفار خمسة لندن نیز گاهی تور  

 :  (6)است iیعنی  e/ یا تور  اشبا  شده ēاین جزل یعنی یای مجهول / ةفارسی میان
 ’PV:1: 1.16 wby ’fryd xwd’y mr dw rwšn’yyh روشنایی بزر و بیافرید خدای دو 

bwzvrg’n  
   PV:1: 1.4 wby dyd xwd’y mr ’n rvšn’yy و بدید خدای آن روشنایی

و خوودا روشوونایی را روز و توواریکی را شووب 

 خواند

PV:1:  1.5 wby x’nd xvd’y brwšn’yy rwz wbt’ryky 

x’nd šb  

بکوبود و توو  و دشمنی بونهم ... سور توو را

 پاشنو او را بگزی

PV:1: 3.15 wdwšmny by nhm... by kwβd twr’ sr wtw 

by gzy ’wyr’ p’šnh 

  PL: 3: 15: 29: by br’d ببُرد

  EZ: 32:5: wm‘nyš š’hyd gwptn ky pwr by kwnwm  گفت« پُر هنم»اش را و شاید بتوان معنی

نو! با بازگشتن او از روشش و زنده ماندنش 

 شو [اد می]ش

EZ: 18: 23: hny p’ ’b’z gštn ’w ’z ṭryqtyh’ ’w by 

zyyd  
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« بوی»بو تور  « بو»عربی نیز موارد بسیار نادری از وجود پیشوند فعلی  -در متون فارسی

شووود. بوورای مثووال در تفسوویر سووورآبادی چووا  عکسووی بنیوواد فرهنووگ تووور  دیووده می

 (. 15: س17، ص1325سورآبادی، )آمده «  واواتل»بدون نقطو و در ترجمو « بیسامانیدند؟»
 

 پیش از افعال ربطی -byوند فعلی پیش -1- 7

های دیگر هو گواه بوو معنوی های اسنادی )بودن، شدن( و فعلعربی در فعل -در متون فارسی

بر سور تویغو ماضوی توا  در « بو»گاه جزل روند )رفتن، آمدن، گردیدن( هی می هاربواسنادی 

رود هوو موی هاربوو« بوودن»این پیشوند تنها همراه بوا فعول (. 417: 4ج، 1374لری، )خان آیدنمی

اموا در تفسویر (. 416)هموان،  دهودتغییور می« موجود بودن و وجوود داشوتن»معنای آن را بو 

 رود:می هاربوپیش از این گونو افعال چو در زمان ماضی و چو مضار   -byحز یال پیشوند 
 EZ: 24: 18: šbhng’m by bwd بودهنگا  شب

 EZ: 22: 31: skt ṭ‘yp by bwdnd بودندسخت ضعیف 

 EZ: 11: 17: skwn dr’z by b’šd باشدسخن دراز 

 EZ: 16: 50: bwlnd by bwd بلند بود

 EZ: 9: 9: pwr by bwd پُر بود

 
 در فعل مرکب -byوند فعلی پیش -3- 7

شوود. ما گاهی با این جزل نیز دیده میآید. امی« وب»های مرهب غالبا همکرد بدون جزل در فعل

شاید بتوان گفت هو هرگاه نویسنده مجمو  فعل مرهب را در حکم یک واحد تلقی هرده جوزل 

. اموا هرجوا هوو مفهوو  یکوی از دو هلموو )اسوم/ توفت + استهرا در آغاز همکرد نیاورد« بو»

-3: 4ج: 1374، )خوانلری اسوتهبورد هاربووهمکرد( را جداگانو در نظر گرفتو فعل را با این جوزل 

 رود:می هاربوپیش از همکرد  -byهای مرهب پیشوند در تفسیر حز یال، در تمامی فعل (.437
 EZ: 9: 7, 10: 12, : pwr by kwnd پر هند

 EZ: 11: 16: gyrd by kwnwm گرد هنم

 EZ: 21: 29: ’šk’rh by krdyt آشکار هردید

 EZ: 27: 33: syr by krdy, tw’ngr by krdy دیسیر هردی، توانگر هر

 
 گیرینتیجه -0

شد تنهوا در دورة میانوو هنون ترور میهایی هو تاساخت عناتر زبانی یا روشن است هو برخی از
شوود. برخوی از ایون عناتور در ، در گونة جنوب غربیِ فارسی نو هوم یافوت میاستووجود داشت
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 ən-شودة بو تور  هوتواه ēn-ساز پسوند متعدی ند. برای مثالافارسی نو دچار ت ول آوایی شده
یانوو نیوز در های دورة مسواختشوود. برخوی از در تفسیر حز یال و اسفار خمسة لندن دیده می

. برای مثال ساخت مجهول با موادة مجهوول تنهوا در استورفت هاربویافتو دورة نو بو تور  بس 
ز یال این ساخت در تیغة سو  شوخص لی در تفسیر حشود؛ وتیغة سو  شخص مفرد دیده می

عالوه در برخوی مووارد پسووند . بواستورفت هاربوجمع، اول شخص جمع و دو  شخص مفرد نیز 
دیوده  st-یافتوة بوو توور  ت وول ist-و پسووند ماضوی  h-بو تور  ت ول یافتوة  yh-مجهول 

شوود. ختو میو مرودر نیوز سواشود. در تفسیر حز یال از همین ساخت مجهول وجو وتفی می
شوود. بنوابراین نکتة جالب اینکو در دورة نو از فعل الز ، اسم و تفت نیز فعل مجهول ساختو می

ترین ویژگی گونة فارسوی جنووب غربوی حفوظ و حتوی بسو  سواختاری شاید بتوان گفت مهم
ی هواو بو شوباهتهای فعلی دورة میانو در دورة نو و پس از اسال  است. با توجبسیاری از ساخت

تورین ( ایون دو گونوو مهوم ورآن  ودسساختار افعال میان این گونة زبوانی و گونوة سیسوتانی )
های حفظ و تداو  سواختار افعوال دورة میانوو در دورة نوو هسوتند. ایون امور در تقابول بوا هانون

 لالنهری(تر زبان فارسی از جملو گونوة فورارودی )مواوراهای شمالیگونو ةشدساختارهای دگرگون
    گیرد.  می  رار

 

 نوشتیپ
رسد آورده؛ اما بو نظر می« سوی( تباهی شد )تباهی شدن است(بوبو )»را  by tbhhyst (124، 1373) . غنی1

هوار پس از آن باید اسوم بووآید: اول اینکو در نظر بگیریم دو اشکال پیش می« سویبو»را بو معنی  byاگر 

را  tbhhystطوور هوو غنوی تو شود. همانعنوان اسم در نظر گرفد بوبای tbhhystز رود و بنابراین باید جزئی ا

دارای  tbhhystجا(. دیگر اینکوو بوو تبوع خووانش اول معنی هرده )همان« تباهی شد )تباهی شدن است(»

ت. بو معنوی رفو hyst .4بو معنی تباهی؛  tbh .1را باید دو جزل بدانیم:  tbhhystساخت مجهول نیست؛ زیرا 

شوود. خل  می« رفتن»بو معنی « شدن»در فعل مجهول را با « شدن»رسد مفهو  یب بو نظر میبو این ترت

در  byرسود . بنابراین بو نظور می(MacKenzie 1999: 259)معنی هرده  was ruinedرا  tbhhystمکنزی نیز 

 های دیگر در تفسیر حز یال پیشوند فعلی باشد.  اینجا نیز مانند نمونو

4 .w حالیو است هو مشابو آن در زبان عربی نیز هاربرد دارد.« واو»ونو در این نم 

 ة)ترجمهند آمده: خداوند ... دشمن را از حضور تو اخراج می (46: 33: 5)در ترجمو روان فارسی آیو . 3

 (.333، 1343،هتاب مقدس

 :شودی دیده میفعلی با ساخت التزامی فارسی در by’y’d« بیایاد»نیز معادل  PVدر . 2

و آن خانو را خالی هنند،  بل از آنکوو 

 بیایدآن هاهن 

PV:3: 14: 36: wx’ly kwnnd mr ’n x’nh pyštr 
by šwwd ’n khn 
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نظر از اینکو ماضوی اسوت، دارای سواخت التزاموی نیز ترف by st’dndرسد هو در این جملو بو نظر می. 5

تووان بوو توور  ود، نمیرهوار مویبو st’dتور   همواره بو« دنستان»باشد. اما ازآنجاهو در این متن ماده 
 st’d-   :hmy st’dnd bywg’n ’w (EZ: 44 :45 ،)’n mrdwm’n ky byهایی از نظر هورد. نمونوو طعوی اظهوار

st’dnd ’yš’n r’ (EZ :13 :3) (.هاک. ماده)ن 
هوای ویژگی جدیود برخوی از معتقد است این ونود در دوران متقود  فارسوی( 35 :1373)نغزگوی ههن . 7

های وندهای تروریفی را هسوب ها مشخروتدریج و با از دست دادن این ویژگیها را داشتو ولی بوبستواژه
رسود آید بو نظر میبر سر افعال التزامی و امر درمی« بو»باتوجو بو اینکو در فارسی امروز نیز این  .استهرده

سبب تمایز در وجو، زموان و دیگور امکانوا  « بو»یز این ها ناز گویش این امر ت یح باشد. البتو در بسیاری
ساده، مطلوق( درآموده انی این پیشوند بر سر ماضی تا  )شود. برای مثال در گویش مازندردستگاه فعلی می

، 4ج، 1374، )خوانلریهند گفتم( متمایز می)گوتمَو = می )بوتَمَو = گفتم( و آن را از ماضی ناتما  )استمراری(

432.) 

دانند. وی در های هوتاه میمرو  ةدهندرا نشان هودیمتون فارس wو  y  (7 :4331) برخی مانند ملیکیان. 6
/ o/ در فارسی معاتر بوو /i/ و /uهالسیک فارسی یا دری یعنی / ةهای هوتاه دورنویسد: مرو این مورد می

ودل بوو ترتیوب  golشده اهنون ظ میتلف gulهالسیک هو در فارسی « گُل» اند )مثال/ هوتاه ت ول یافتوeو /
dil  وdelهتوب »شوود. در موتن ( و این ویژگی هنوز هم در فارسی آسویای مرهوزی یوا تواجیکی دیوده می
شوند هو از نظور امالیوی درسوت نوشتو می yو  w]اسفار خمسو[ تما  این موارد در خ  عبری با « گانوپنج

 ةهوتاه هستند. باید در نظر داشت هو این موارد فق  نتیجور هو گفتو شد طها هماننیست. زیرا این مرو 
/ ūگیرد )/ رار نمی morγدر تقابل با  mūrγ« مُرد»بو جای « مورد»امالیی است. یعنی با نوشتن  ةیک پدید

برای روشون شودن مطلوب  .است morγبو جای  murγ/ هوتاه(. بلکو این برای خواندن ت یح uدراز مقابل /
/ ā,ī,ūهای بلنود // مرو a,i,uهای هوتاه /آوایی دوره میانو زبان ایرانی در مقابل مرو  ید گفت در نظا با

(. 6، 1371، )ابوالقاسومیشوود / نیز در ایون نظوا  دیوده میē,ōعالوه دو مرو  بلند دیگر /واند. ب رار داشتو

در تقابول بوا هوم  ورار و نوو  مروو  را س yبنابراین باید توجو داشت هو ملیکیان در مورد تور  امالیی 
 yهو وجود این تلفظ نیز برای هند. درتورتی/ نمیēای بو تلفظ یای مجهول /. اما وی اشاره ī, i ,eدهد: می

 بسیار م تمل است. هودیفارس

 

  عناوین اختراری متون
 Paper 1972 → PL ← اسفار خمسة لندن
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