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 2پورچیستا گشتاسبی اردکانی از ترجمه
 

 چکیده
بعد از اعداد  ، شکل خاصی از اسم که فقط»معدود«ایران باستان در عملکرد  مثنیبقاي برخی اشکال 

اي تحت عنوان الهدر مق 1979همانطور که در سال شود، شود، به صراحت در سغدي تصدیق میاستفاده می
ر دمعدود تقال احتمالی فقط چند نکته در مورد اندر آن مقاله، . نشان دادم» جمع و مثنی در سغدي هدربار«

گذرد، ه از انتشار آن میکهایی در طی سال .بیان کردم اییهاي ایرانی مانند پشتو و اوستبرخی دیگر از زبان
 خوارزمی توان دریم، توصیف کرد معدودتوان به عنوان میکه هایی را فرمکه یم من و دیگران متوجه شد
تاریخی شناسی واج وساخت واژه  .یافت هاي جدید ایرانی، اعم از شرقی و غربیو نیز در تعدادي از زبان

ه ببیند، دستیابی به ها را جداگاندر نتیجه، اگر کسی این شکل .شناخته شده است ها کمبیشتر این زبان
مایل به اداي احترام به بنابراین، هدف اصلی این مقاله، جدا از ت .نتیجه قطعی درباره منشأ آن دشوار است

نوان یک کل به آن عاست تا بتوان به  جاوري تمام مطالب مربوطه در یکآ ، جمعامهمکار عزیز و برجسته
 .نگاه کرد

 
 سغدي -1

اولین مورد  .وجود دارد صرف اسم متفاوتدو نوع  سغدي، اسم صرف نظامدر  همانطور که مشخص است
 مرکب هواکیا  کشیده هبدون واک ستاكهاي داراي ، اسامی و صفت»هاي سبکستاك«بهترین وجه با  در

در هر دو شکل مفرد و جمع است که یک نوع  حالتاز شش  یمجموعه کاملکه  استنشان داده شده 
، شوندمشتق نمی طبیعی و اصلیجمع شکل از  هاي جمعصورتو اروپایی است، هر چند  هند هبه گون صرف

مفرد  صورت، به همان  *-tā ، از یک اسم جمع با پسوند مؤنثسغدي منظمهاي صرف هاما، مانند هم
شود، یک یا چند مصوت بلند ارائه می با» هاي سنگینستاك«نوع دوم که توسط  .شودصرف میمؤنث 
که تقریباً در هر  است صرفی هبدون پایان نشان وبی صورتبر اساس حالت این  دارد.ساده  پیوندي صرف
یک یا چند پسوند اختیاري با افزودن  بایدتواند استفاده شود، اما رابطه نحوي آن با کلمات دیگر می نقشی
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همانطور . »-t  «و »   -ī«، یا هر دو -ī  با پایانه »1غیرمستقیم«، یا حالت  -t : یا پسوند جمعشودروشن 
 هپایانشود، می مشتق -tā-*از پسوند جمع  به طور مشخصجمع  ههاي سبک، پایانستاك موردکه در 

حالت   *-ayā-، مانند -y-یک شامل غیر هجایی  پایانهمختلف با  حالتاحتماالً از چندین  غیرمستقیم
هاي سنگین ستاكعالوه،  به 2.شودناشی می   *-āyā  و *-āyāh در مفرد مؤنث هو پایان دري مفرد مذکر

هاي ستاكاز  بر این است کهدهند که معموالً فرض را نشان می ندایی جمع و هاي ندایی مفردگهگاه حالت
  .اندگرفته شدهسبک قرض 

 دار-akaهاي ستاكبا اصطالحاً  ،شناسیردهلحاظ  به اسمی سغدي صرف متوسط گونه نوع سوم،     
به آنها اضافه   *-ka- که پسوند استمذکر  دارaاساساً اسم و صفت  صرف ین گونها .شودنشان داده می

هاي قبلی و بعدي مصوت ادغامرود و منجر به از بین می نهایت پسوند دراي واکهمیان -k-شده است. 
امروز که   “2C”مسیحی با نام سغديحاصل در کاملترین شکل خود در نسخه خطی  صرف .شودمی

 "27E" .با هاي سبک استستاكدر حالت مجزا شبیه  هاستاكاین  صرف نام دارد باقی مانده است ،
شبیه  شناسیردهاند)، در حالی که جمع از نظر شده ادغامها از نظر آوایی (اگرچه برخی از این حالتشش 
(و یک بار  غیرمستقیمحالت (یعنی بدون عالمت) و » مستقیم«در حالت  هاي سنگین است، فقطستاك

در سال  3عالوه بر این، همانطور که براي اولین بار توسط مارتین شوارتز .دیگر، یک حالت ندایی خاص)
هستند، که نه   -]   ă̄-ʼ [دیگري به صورت  حالت فاعلی و رایی هداراي پایانها ستاكذکر شد، این  1967

آمده است و پیشنهاد » دو«در اسامی قبل از عدد نه شوارتز خاطرنشان کرد که این پایا .مفرد است و نه جمع
رجوع کنید به . و اروپایی است ها نشانگر ماندگاري محدود مثنی از هند و ایرانی و هندکرد که این مثال

با  ).151و 15: 1967(شوارتز،  -a-هاي مختوم به ستاكرایی -، حالت مثنی نهادي-ā، ودایی -ă̄اوستایی 
معروف به این پایانه نه تنها پس دار  -aka- هايستاكنشان دادم،  1979این حال، همانطور که در سال 

  dsʼهمچنین پس از اعداد باالتر (بلکه  »)دو پسر« dwʼ zʼtʼ ، »دو همسایه« dwʼ dwsʼ» (دو«از 
 nyzbʼnʼ »ده عالقه« ،xwšrts wycʼwʼ »بنابراین،  ). 339: 1979، ویلیامز(سیمز  »شانزده شاهد

تواند از مثنی معدود هنوز می از منظر تاریخی .یک معدود است تا یک مثنی نهاز نظر توصیفی، این پایا
توصیف به اسامی که با اعداد باالتر » دو«از کاربرد قبلی خود با  نهبا این فرض که این پایا ناشی شود

در هاي خوبی وجود دارد، براي این امر در چندین زبان اسالویایی قرینهگسترش یافته است. ، شوندمی
(به  شوداستفاده می» هر دو«و » 4، 3، 2« نمایان با حالت نهاديمفرد  حالت وابستگیروسی، جایی که 

                                                           
1 oblique 

و  -ı̄آماري براي معادل سازي پایانۀ مادة سنگین  نشان داده شده است، شواهد )71-5: 1982(همانطور که در سیمز ویلیامز 1
ري مفرد مؤنث د-ازي-) و براي حالت وابستگی>*-āayوجود دارد که براي حالت دري مفرد مذکر ( -ă̄yپایانۀ مادة سبک 

)āyā- *و hāyā-*<.است (   

3 Martin Schwartz 
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از  1.شوددر نهایت از مثنی ناشی می »)سه سگ« tri sobaki  ،»دو میز« dva stolaعنوان مثال 

اند، همانطور که در ولزي وجود داده بسطها از اشکال جمع قدیمی، معدود را طرف دیگر، بعضی از زبان
حالت نهادي  که یینیز به کار رود، از آنجا -ă̄در  سغديتواند در مورد معدود ، این میبه لحاظ نظري .2دارد

-نهادي ه، که در سغدي اولیه باقی مانده است در شکل جدا شددار ایرانی باستان-a-هاي ستاك جمع مذکر
خود نیز به این  1979همان صورت نهادي مثنی را دارد. در مقاله سال  »خدایان؛ سروران« ʼβγرایی جمع 

اینها . کنندرایی معدود را تأیید می-نهادي بک سغدي نیز چندین فرم هاي سستاكنکته اشاره کردم که 
چهار «  rʼδβiv، »دو ماهی« )wʼ kpʼδʼ(  شوندختم می دار-a-هاي مذکر ستاكدر  -] ă̄-ʼ[به 

  rxwšyδxii دار (-ā-هاي مؤنث ستاكدر  -] ĕ̄-y(h) [اما در »)دوازده خدا«   ʼβγxii، »دروازه
دو   nyyβγii( دار-a-هاي خنثیستاكو   »کیسه مشک xxxii yxsyh »32، »دیو زندوازده «

اي همان ابهام ریشه  -ă̄ در حالی که شکل مذکر 3»).دوازده جفت (یوغ)«] ywxty ]dwʼts ، »معبد
 -ĕ̄  در مؤنث/خنثی شکل دار، -aka- ستاكبه عنوان فرم معادل  مثنی یا جمع؟)<( شودرا متحمل می

که در هر دو نوع  رایی مثنی-، اما فقط از حالت نهاديشکل جمع ایرانی باستان گرفته شودتواند از هر نمی
نث، ظاهراً فرض مؤهاي خنثی و صورتبر اساس  .) داشت-e، ودایی -ōi- ،e  (اوستایی*-ai هپایان ستاك

  .هاي باستانی هستند(حداقل در درجه اول) مثنی معدود سغديهاي شکلکه بر آن است 
مفروض عمل صورت نهادي یا رایی ه ب، ذکر شدتاکنون که هاي معدود سغدي شکلاز آنجا که تمام 

است (مثالً در زبان شده آید که آیا دسته بندي معدود به این موارد محدود این سئوال پیش میکنند، می
فکر کردم که  ،خود 1979سال در مقاله  اي براي موارد دیگر وجود دارد.هاي معدود ویژهروسی) یا شکل

 -aiiåاوستایی حالت وابستگی مثنی  (احتماالً مربوط به امپیدا کرده -yʼ در معدود ازي خنثی یک مثال از
رسد هاي دیگر، به نظر میبا وجود کمبود مثال». در آن دو معبد« nyʼ cyndrβγnw βyδ δywyδاست): 

حالت ازي  از آشکارباشد. رجوع کنید به استفاده  با قاعده دري مفردحالت  صرفاً یک  nyʼβγ که شکل
 nw cšmʼδβcnn  )8-277VJ ( ،w cymʼδcnn ʼبه جاي شکل معدود در عبارت  مفرد

-s.v. cšm 2, cf. DMT III/27.8L( »از آنجایی که مثنی در تعداد زیادي از  .)»از دو چشم
آور نخواهد بود اگر شکل تعجب شد،جمع میبا مفرد هاي سنگین، ستاكها، به ویژه موارد متعلق به صورت

در واقع، در متون بعدي سغدي، از  .را داشته باشد مثنی/معدود هاي نادرترمفرد تمایل به کارکرد شکل

                                                           
 عدود از نظر تکیه با حالتمدر چند اسم  در واقع اوضاع در روسیه پیچیده تر از آن است که این گزاره ممکن است بیان کند. 1

هاي مورد شکلکند و می استفاده» عددي«ه از اصطالح ک 209-10: 2012کوربت،  وابستگی مفرد متفاوت است (نگاه کنید به
  .داند)مربوط می تعداد به گروه موردنظر را بیشتر از 

 .ن مقاله را قبل از انتشار دادندمراجعه کنید. من از نویسندگان متشکرم که به من امکان دسترسی به ای  2016نورمیو ویلز ،  به 2
قطعی است، زیرا متن  يی شود. ترمیم عددمخوانده  -ē̆ به عنوان -ī̆ به جاي پایانی -y این مثال خصوصاً ارزشمند است زیرا 3

-2: 1979، ر سیمز ویلیامزدهاي ذکر شده در این پاراگراف، تا آنجا که منابع فرم .ترجمه واقعی از سریانی شناخته شده است
 یافت.  rxwšδnd a -βγ, s.vv. 2III/ DMT- آورده نشده است: را می توان در 341
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مورد انتظار استفاده  رایی معدود-نهادي هايبه ندرت به جاي فرم هاي سبکستاكهاي مفرد صورت

  1.شودمی
ل اصلی اند. دلیتأیید شده که در باال توضیح داده شد، به طور بسیار پراکنده معدودهاي شکلمتأسفانه،      

هاي سنگین ستاك هتاي که دارند، از دسبسیار ساده صرفاسامی سغدي با نوع  راین امر این است که اکث
 شوداستفاده میایی هصورتاز  صرفاًبعد از عدد،  یعنی ها هیچ فرم معدود خاصی ندارندستاكاین  .هستند

، گاهی به صورت »)دو چیز«  dwʼ ʼyc(به عنوان مثال ، معموالً به شکل مستقیماندنشانبیعدد  برايکه 
رند، اما در عوض از غیر از اسم، معدود ندا امینهاي ستاكثانیاً،  »).هشت دیو« štʼ dywy(  غیرمستقیم

صله از یک عدد پیروي شود که بالفافقط با اسامی استفاده می معدودو سوم اینکه،  کنندجمع استفاده می
از جمع استفاده  اشدباگر اسم مقدم بر عدد کنند، به طوري که حتی اسامی که داراي شکل معدود هستند می
یا اگر کلمه دیگري مانند صفت یا  »ودها (جمع) آن -ها (جمع)شماس« šmʼšyt dwʼ xʼntکنند (می

دو « dwʼ prw fyqt، »دو دیگر (جمع) خداي (جمع)« yštγdwʼ nyt b( م باشدقید بین عدد و اس
 . محدود استمتمایز کامالً معدودهاي صورتبا چنین محدودیتی، استفاده از »). با همشانه (جمع) 

 بحث جزئی در اوستایی -2
، وجود معدود به دشاستفاده می» دو«بدون وجود عدد در ایران باستان، که هنوز از مثنی به طور مستقل و 

در یشت » چهار اسب نر« ārō aršānaθβcaبرخی از عبارات اوستایی، مانند  .سختی قابل انتظار است
، یک مثنی را »دو«رسد پس از یک عدد باالتر از شود)، به نظر میاستفاده می (به عنوان رایی 120بند  5

باشد. طبق به دلیل وجود عدد  naaršāرسد که انتخاب مثنی دهند، اما به نظر نمیگواهی می
به مواردي اشاره  ومحدود به کلمات است  ،براي جمع مثنی استفاده ازاین ، )n 11 224: 1975(فمنوه

تواند رخ دهد که بدون عدد نیز میهاي او نشان میو سایر مثال 2دارد که به طور معمول جفت هستند،
این (جمع) « tiṇdaiieiṇkarǝta … scira bāzauua γime nō u دهد، به عنوان مثال

اي غنی اما در مقاله). 10,42یشت، (»کند (جمع)بازوان قوي (مثنی) ما (دشمنان را) با شمشیر نابود می
را رد کرد، اما  120بند  5 در یشت ārō aršānaθβca ) خواندن1997عجیب و غریب، خاویر ترمبلی (

 Videvdad ظاهري مشابه بودند جمع آوري کرد و عمدتاً تعداد زیادي عبارات اوستایی را که به صورت
، با این استدالل که اینها »سه شب« raiiō xšafnaθدهد به عنوان مثال را تشکیل می» وندیداد«

نامگذاري کرده است، یعنی شکلی که » جامع«بلکه از آنچه ایچنر  مثنیکنند، نه از واقعاً معدود را تأیید می
من شخصاً تمایل دارم شک و  .هاي هند و اروپایی به جمع خنثی تبدیل شده استدر بسیاري از زبان

 " finaleو غیره را xšafna از -a که )VIII-VII: 2016(تردیدهاي ابراز شده توسط اریک پیرارت
                                                           

ز متون مانوي و مسیحی اهایی ذکر شده است. نمونه  .sdlc.35n 341: 1979، مزسیمز ویلیا چند نمونه از متون بودایی در 1
 .یافت 2016 زیمز ویلیامس ,wn, -δp2, kyrm, -m, cš-, s.vv.ʼxšp2DMT III/ ، -s.v. xšp-را می توان در

) Rosenthal »ده شاخ (مثنی)« śr ̒qrnynهمین کاربرد در کتاب مقدس آرامی، به عنوان مثال، تأیید شده است.  2
45:§1961(. 
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"par defaut جاي زیادي ترمبلی  یهاز آنجا که براي اجراي عدالت فرضداند، به اشتراك بگذارم، اما می

 .کنمگذارم و خودم را به ایرانی میانه و نو محدود میرا کنار می سئوالالزم است 
 خوارزمی -3

از آنجا که خط عربی، که  .جدا از سغدي، تنها زبان ایرانی میانه که گواهی معدود دارد، زبان خوارزمی است
دهد، متأسفانه شواهد را نشان نمی پایانی هايواکه مندنظامبیشتر مطالب ما در آن نوشته شده است، به طور 

 1نماآوا هاي گاهی با عالمت پایانیهاي با این وجود، واکه. خوارزمی بسیار محدود است صرفمربوط به 
شدگی یک صامت قبلی ، زیرا باعث کامیقابل حدس زدن هستندو گاهی اوقات  شوندنشان داده می

بینم، ا که میاینجتا  .شوندتر میمانند ضمایر ملکی کشیده هابستواژهقبل از  یا به این دلیل که ،شوندمی
پیشنهاد شد. با این حال، توضیح هومباخ  )197: 1989(بقاي مثنی در خوارزمی براي اولین بار در هومباخ

در » مثنی«دهد که نشان می» شودنیز استفاده می» 4«و » 3«با  yʼ حرف تعریف مثنی«مبنی بر اینکه 
که  کندمیهومباخ همچنین اظهار  .)343: 2009، 2نستار دورکین مایستربه همراه (واقع یک معدود است

بوده، مونث  yʼ براي اعضاي بدن جفت شده به دلیل اینکه شکل مثنی حرف تعریف باستانیاسم مذکر  چند
مذکر/مؤنث است، (به عنوان مثال  مفرد مؤنث همان ،اندهاي مؤنث دیگري را ایجاد کردهاند یا شکلشده

δy/yʼ pʼʼ »پا« ،stδy/yʼ ʼ »مؤنث »دست ،wxγyʼ  »مذکر <» گوش-pāda*  و-dasta*  و
-gauša*.( هپایان توان گفتبه طور کلی می ă̄-   نهادي مثنی، هم در حرف تعریف و هم در اسامی

در نظر  yʼ حرف تعریف را به شکلها عالوه بر اینکه این اسم د.تعبیر ش نهادي مفرد مؤنث مربوطه، به
به عنوان قابل روئیت است. شود تر کشیدهقبل از ضمیر ملکی پایانی هستند که وقتی  -a گیرند، دارايمی

مفرد  دقیقاً مانند اسمها آناز هر دو جنبه  ».گوش او ناشنوا شد« h-wxʼγrk pʼrwzd yʼ γ مثال
انتظار  مثنی مذکر باقی بماند، در به همین صورتکه اگر  هستندهایی اینها همچنین شکل د.هستن مؤنث

تفسیر  مؤنثین اسامی در حقیقت به صورت مفرد گوید ارود؛ اما هومباخ قطعاً درست است که میمی
 سوم شخص مفرد (به عنوان مثال توانند به عنوان فاعل یک فعل واحد عمل کننداند، زیرا آنها میشده

هاي مفرد عربی استفاده اي که اخیراً نقل شد) و براي ترجمه، شکلدر جمله  pʼrwzd دارماضی افزونه
، به عنوان مثال شودمی معموالً از جمع استفاده میخوارزدر براي ترجمه مثنی عربی،  .شودمی

wxn ̓ y xyrγmstncydʼn ̓ y  »عربی » هاي (جمع) خود را بلند کرداالغ گوش)naihiδu » (دو)
مستقل برخوردار نیست  ايخوارزمی دیگر از یک مثن دهد کهاین واقعیت به شدت نشان می »).هاي اوگوش

اصل  .کند که با یک عدد همراه نیستفرضی را ذکر می ايهومباخ فقط یک نمونه از شکل مثن و در واقع
اما به نظر ، »)laihiğra-bi(او اسب را با (دو) پا تحریک کرد «مثنی دارد:  واقعدر عربی جمله مربوطه 

مؤنث مفرد  قبالً ذکر شده، یعنیکه  یرسد دلیلی ندارد که نسخه خوارزمی را نباید حاوي شکلمی

                                                           
1 diacritic mark 
2 Durkin-Meisterernst 
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]aδpāδ[pʼ  جمعی:  نقشدرك کرد، شاید باh-ʼδʼpʼ-pr » (او اسب را تحریک کرد) با پاي خود« ،

  1».او-(مفرد مؤنث) پا-با«روشن 
آیا در نظر  که برانگیز باشدتعجب  ممکن است، »پا« yʼ pʼδ [pāδa]با توجه به وجود اسم مؤنث 

 موجه است.» معدود«بندي خاص طبقه به عنوان تصدیق» روي سه پا« δʼ šy pʼ-fگرفتن عبارتی مانند 
روي « δpʼ h-δwʼ-ʼ-yw c-f توان در عبارتی مانندبا این حال، تفاوت بین معدود و مفرد مؤنث را می

یک شکل » دو« -wʼδ- ی که، جای»پاي او-دو-کی ازی-روي«، روشن مشاهده کرد» یکی از دو پاي او
یک در اینجا به عنوان  ، که]aδpā[، یعنی δpʼ) است و شکل معدود -wyδ- مؤنث ≠(خاص مذکر 

هایی نمونه الوه بر این،ع .متفاوت است ayaδy [pāδpʼ [ازي مفرد مؤنث کند، باعمل می حالت ازي
 spydycمع جتوان یافت، به عنوان مثال صفت معدود و جمع را میهاي دستوري بین شکل طابقاز ت
براي «  aynʼrδsd  y-fیا حرف تعریف جمع در عبارت» چهار پاي سفید« spydycδ yʼ cfʼr pʼدر

 )85: 1990نزي، مک هر دو ذکر شده در(» هزار بار«  ahzʼr yʼwr ، همراه باآخر مثال این». صد دینار
  شد.میاستفاده » چهار« خوارزمی حداقل به صورت اختیاري با اعداد بسیار باالتر از معدوددهد که نشان می

 پشتو -4
تصدیق شده است،   معدودرسد در آنها یک روم که به نظر میهاي جدید ایرانی میاکنون به سراغ زبان

، ویلیامزسیمز در کنم، اگرچه چیز قابل توجهی براي اضافه کردن به حقایق مختصراًمن با پشتو شروع می
شوند ختم می  -ay یا در اسم هاي مذکر پشتو که به صامت .و منابع ذکر شده در آنجا ندارم  341: 1979
 :شودمشخص استفاده می نماهايیتو کم» یک«هستند که بعد از اعداد باالتر از  -a اسمی در شکلداراي 

 dre، »چند بار؟« co wāra، »پنج پدر« pinjǝ plāra،»سه هزار« dre zǝraبه عنوان مثال، 
aṛsa »هايستاكاز آنجا که این دسته از اسامی در درجه اول از  ».سه مرد -a- و -aka-   ایرانی باستان

 قابل مقایسه است.  -ă̄ دررایی معدود مذکر سغدي -حالت نهادي با تقریبااند، این شکل تشکیل شده
از یک جمع از نظر  اشتقاقکه  بدون مشکل است، اگرچه بدیهی است *-ā رایی مثنی -نهادي از اشتقاق

 .)171n  31: 1997، 2(ترمبلیتواند نفی شودبدیهی است که نمی») جامع«شناسی (یا واج
 پراچی -5
که پراچی، مانند پشتو، شکلی  بودقبالً توجه خود را به این نکته جلب کرده  )51: 1929(  3هرگن اشتیرنوم

از بعد  ، )700و  696: 2009( 4کیفر طبقد. شوعداد باالتر از یک استفاده میکه بعد از ا دارد -a در
دو « di båla، »بیست روز«  ušt ručaγتوان به به عنوان مثال می .شوداستفاده مینیز  هاحدودمنا

                                                           
در صورت ترکیب با حرف   yʼو  ʼyهاي (توجه داشته باشید که حرف تعریفواهد بودخ h-nʼδy pʼ-pr »با پاهاي او«جمع 1

 ).یابندکاهش می -ʼیا   -yاضافه به 
2 Tremblay 
3 Morgenstierne 
4 Kieffer 
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 .1اشاره کرد» بسیاري از برادران« alaba byåraγ، »ما چهار برادر« må čur byåra، »پسر

غیر  پراچی ایرانی باستان در پایانی *-ā اشاره شد، حفظ یک )n 4 158: 1997(همانطور که در ترمبلی
گرفته نشده وام  معدود هاگر پایان .را از دست داده است طبیعی صرفیهاي عادي است، که تقریباً تمام پایانه

ممکن است عوامل ، بقاي آن باید به دلیل برخی عوامل خاص باشد، اگرچه مشخص نیست که این باشد
اما با   .)2009، 4و ودل 3(بلوینزانگیز استوسوسه» تغییر صداي مهار شده«به مفهوم  استناد 2. چه باشد
چرا از دست دادن که این مسئله دشوار است معدود پس از یک عدد، درك  هپایان افزونگی مشهودتوجه به 

فرض کنیم که ممکن است این باشد دیگر رد جایگزین رویک .نهایی باید در این مورد خاص مهار شود هواک
 بسط، که  -* > tā-tæ- چسب رفتار شده باشد، مانند پسوند جمع اوستیبه عنوان پی معدود پایانه

؛ 136-7: 2002نگ، ؛ چو24-6: 1964(بیلی، شودآن به وضعیت نیمه مستقل آن نسبت داده می غیرعادي
  ).117: 2009توردارسون، 

 
 )Gawrajuyiگویش( گورانی -6

با توجه ، که »چهار روز«  žaür̆čwār در اینجا مطالب موجود براي من بسیار محدود است اما عبارت
حقیقات بیشتر ت ،ممکن است ضمیمه شود -a برخی از اسامی اصالح شده توسط یک عدد، شکل« به 

داقل بقایاي یک حرسد مطمئناً به نظر می، )n31و  51: 2012محمودویسی و همکاران، ( »مورد نیاز است
همانطور  .)252( همان: است» سال« sāl از» چند سال« čan sāla مثال احتمالی دیگر .باشد معدود

عادي تلقی شود اما باید به  تواندپایانی ایرانی باستان به سختی می *-ā که در مورد پراچی، بقاي یک
 .برخی از عوامل خاص نسبت داده شود

 سیوندي -7
، دارندشکل معین و ساختار متفاوت  پایانیهاي شوند که در مصوتاسامی سیوندي به دو دسته تقسیم می

اگرچه گفته  ).71 §: 1979، 5(لکوك یا ملکی است اضافی هیعنی شکلی که قبل از صفت، پسوند وابست
اما این دو طبقه بسیار شبیه جنسیت هستند،  ) § 55(همان: شود که سیوندي هیچ جنسیتی نداردمی

از نظر جنسیت طبیعی یا  I هبسیاري از اسامی دست ؛اشاره شده است) 1981( 6الزارد همانطور که توسط
 ههاي دستاسامی مؤنث، »کوه« ko، »قوچ« ūčğ، »برادر« kākā ریشه شناسی، مذکر معمولی هستند

                                                           
: یک حالت شد، باید شکل متفاوتی داشته با 1977Kieffer :263  §)75(بدون عدد قبلی، » برادران« byåra اما 1

 ندایی؟
"* iquement Préservé ā  fut analog-le numératifکنم که را درك نمی Tremblay من اظهار نظر 2
"parce quʼil était vivant. 

3 Blevins 
4 Wedel 
5 Lecoq 
6 Lazard 
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 II det »دختر« ،mer »مرغ« ،ow »آنچه در شرایط فعلی مهم است این واقعیت است که، »). آب

  II هآن به دست صرفرسد که ، به نظر میباشد» یک«یک عدد باالتر از  Iهیک اسم از دستوقتی قبل از 
در تمام اشکال قبل از  -ā پایانی با -I، e هاي از دست، زیرمجموعه -e در مورد اسامی در .کندتغییر می

؛ »دو بره« duwwe varā، »بره«  vare ، به عنوان مثالشودجایگزین می» یک«اعداد باالتر از 
kalle »سر« ،š-duwwe kallā زیر نشان  در جدول اصلیهاي واقعیت). 77 §: 1979، 1(لکوك

 .داده شده است
 

  معرفه ساختار ملکی
 
 
Class I (m. ?) kor 
 «پسر»

kore-š 
 «پسرش»

se korā-š 
 «سه پسرش»

kori 
 

se korā 

koru 
 

se kore 
 «سه پسر»

 
ženā-š 
 «زنَش»

 
ženā 

 
žene 

 
Class II (f. ?) žen «زن» 

 
 اسم در سیوندي دسته. دو 1جدول 

      
ن تغییر آشکار از رسد اینظر میبراي اعضاي جفت شده بدن، به  خوارزمی مانند تغییر جنسیت در اصطالح

 ل بااز نظر شک دار-a- ستاكحالت نهادي مثنی مذکر مذکر به مؤنث پس از اعداد به این دلیل باشد که 
 .یکسان استدار  ā-* ستاك  حالت نهادي مفرد مؤنث

 یغنابی -8
 نهادي مثنی مذکر از صاًکه پسوند معدود مشخ رسیدیماوستی،   و دو زبان جدید ایرانی، یغنابیبه ، سرانجام

 .شودمشتق نمی *-ā در
هاي ستاكیکسان با  پیوندي صرفشوند، تقریباً با یک می صرفدر یغنابی همه اسامی به یک شکل      

عالوه بر . owtiγ، غیرمستقیم جمع owtγ، جمع، owiγ، غیرمستقیم، »گاو« owγ. سنگین سغدي
 هشود، که به طور رسمی با پایانها استفاده مینماو کمیتوجود دارد که پس از اعداد این، یک فرم معدود 

چند «  aykiγčof، »سه گاو« owiγy aray/srit، »دو خر« du xariغیرمستقیم یکسان است: 
 رابطه نزدیکاما مستقیم شکل سغدي شناخته شده از متون کهن نیست،  خانوادهاز  یغنابیاگرچه  ».دختر؟

                                                           
1 Lecoq 
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یغنابی به  -i معدود نهرسد پذیرفتن پایادر اصل، به نظر میبنابراین،  ارد.بین این دو زبان جاي تردید ند

رایی معدود -حالت نهادي مربوط به شناختیبه لحاظ ریشهکلی که  مؤنث/خنثی مثنی عنوان یک فرم
 *-ai با این حال، مشخص نیست که آیا بقاي .باشد، قابل قبول است -ai-< * ĕ̄ در مؤنث/خنثی سغدي

تلقی شود یا اینکه بقاي آن باید به دلیل برخی از  قاعدهتواند می یغنابی در -i به عنوانباستان  ایرانی
 یپایانی ایران *-ai رسداز یک طرف، به نظر می .معدود پراچی و گورانی باشد -a فاکتورهاي خاص همانند
از طرف ، شده استمستتر   - ,š-t, -m ضمایردر  اول/دوم/سوم شخص مفرد باستان در ضمایر متصل

*-ai احتماالً از طریق، *-ahi. گرفته شود ایرانی باستان باید از -i دوم شخص مفرد فعلی نهدیگر، پایا
ماضی فعل توان بقاي پایانه را ناشی از نیاز به حفظ فرم مانند دوم شخص مفرد ، اگرچه در این حالت می

غیرمستقیم  هپایان .دانست» او رفت« ašawمتمایز از سوم شخص مفرد » رفتی تو« ašawiدار افزونه
 سغدي هاي سنگینستاك -ī غیرمستقیم هدهد، زیرا احتماالً مانند پایانمفیدي را ارائه نمی معادل -i یغنابی

 د.شومتقارن حاصل می -y- هاي غیر هجایی حاوياز انواع پایانه
 

 اوستی -9
یا  8کامالً مفصل پیوندي  صرفدو گویش اصلی، دیگوري و ایرونی، هر دو . تر استپیچیده 1مورد اوستی

پسواژه یا سایر عناصر در اصل  از آنچه کههستند  اينویهثا ساختارهاي، بسیاري از آنها دارند یحالت 9
هاي سنگین ستاكخود، بسیار شبیه به یغنابی یا  هدر هستاسمی  صرف. کنندالحاقی بودند استفاده می

فقط بر دو شکل استوار  نظام حالتگیرد، در حالی که شکل می  *-tā جمع با پسوند جمعی .استسغدي 
هم  y-.(2، ایرونی -iدیگوري  (در  وابستگیحالت ) و بدون پایانه (به طور کلی نهاديحالت یعنی است 

مستقیم  مفعولتواند براي نشان دادن و سایر عوامل می جانداري بسته به وابستگیحالت نهادي و هم 
 یغنابی و سغدي غیرمستقیم هدر واقع منشأ یکسانی با پایان وابستگیحالت  هاین که آیا پایان .استفاده شود

به هر حال، همانند یغنابی، آنچه  .3برانگیز استتاریخی اوستی بحثصرف دارد، مانند تقریباً همه موارد در 
براي اسامی که با اعداد  -اوستی  وابستگیحالت غیرمستقیم یغنابی،  –رسد همان پایانه باشد به نظر می

  D cupparشود، یعنی به عنوان یک معدود:ها مشخص میو برخی دیگر از کمیت» یک«باالتر از 
 bæxi, I cyppar bæxy »همانطور که در سغدي، اگر عدد به دنبال اسم باشد، از  ».چهار اسب

                                                           
1 Ossetic 

  Beljaevحالتی دارد به 9-8است که اساساً سیستم حالتی دو نظامزمان) داراي براي این استدالل که اوستی (به طور هم 2
کنم و از اولگ بلیایف براي بحث هاي ارزشمند در مورد معدود  استفادهخواهم از این فرصت من میمراجعه کنید. ( 2014 

 اوستی و ارائه بسیاري از جزئیات که در منابع منتشر شده در دسترس من ذکر نشده است، تشکر می کنم).
انند کند که پایانۀ حالت وابستگی اوستی، منشأ چندانی دارد، منها آخرین پیشنهادها، استدالل میبراي ذکر ت 2003کیم  3

ایرانی  حالت وابستگی مفرد مذکر آن را به سادگی از مضمون   2008Cheung :90–91 و یغنابی، اما سغدي غیرمستقیم
حالت وابستگی  به یک ( براي ذهن من غیرقابل تصور) )132: 2009سون(توردار گرفته است، در حالی که *-ahyaباستان   
 .کندتعمیم یافته فکر می *-ahتماتیک مفرد غیر
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 bæxtæ fondz افتد: ها اتفاق میشود، همانطور که در شمارشیجمع به جاي معدود استفاده م

توان با کلمه دیگري مانند سغدي، در زبان اوستی عدد و معدود را میوضعیت برخالف  .»ها: پنجاسب«
، فقط در  i-D  ،y-Iشکل معدود در  ».پنج اسب سیاه« fondz saw bæxy صفت از هم جدا کرد:

د، شواشکال مفرد معمولی استفاده می از ایرونیدر براي سایر موارد معدود،  .شودعملکرد نهادي استفاده می
و پایانه استفاده  ستاكدرج شده بین  -e- یا -em- با صرفاز نوع خاصی از  دیگوريدر  در حالی که

هنگامی ها نیز کنندهها و تعیینو همچنین برخی دیگر از کمیت 1-10بجز در حالت نهادي، اعداد  .دشومی
 .)مانندمیبدون اسم همراه تنها شوند (یعنی وقتی شوند به این ترتیب جمع میکه اسمی می

 
                                                                                       cf. pronouns: 

  اسب ده اسب دو سه چه
ci < 
*čid       

ærtæ < 
*θrayah      

duwæ < *duwai?    dæs bæx-I           bæx Nom. 

   cæ-j           ært-e-j                duw-e-j                     dæs bæx-e-j                 bæx-i Gen. 
cæ-m-
æn   

ært-em-
æn           

  duw-em-æn        dæs bæx-em-
æn        

bæx-æn Dat. 

cæ-mæ      ært-e-mæ             duw-e-mæ          dæs bæx-em-æj        bæx-mæ       All. 
cæ-m-æj    ært-em-

æj            
  duw-em-æj        dæs bæx-em-æj        bæx-æj Abl. 

cæ-m-i       ært-em-i            duw-em-i              dæs bæx-em-i bæx-i iness. 
cæ-bæl      ært-e-bæl           duw-e-bæl           dæs bæx-e-bæl   bæx-bæ Superess. 

 
 1دیگوري. معدود و اعداد مستقل در صرف. 2جدول 

      
-نهادي از -/y-i در رایی-معدود نهادي هاین پایانت که برانگیز اسبحثاین مسئله ، یغنابی مورد همانند

یخی این امکان شناسی تاراینکه آیا از نظر واج .2شودناشی می *-ai باستانی در رایی مثنی مؤنث/خنثی
برخی  .دهندهاي متفاوتی به آن میالی است که متخصصان مختلف زبان اوستی پاسخسئووجود دارد یا نه، 

ی باستان شوند، از اشکال ایرانختم می ایرونی -y، دیگوري -i هاي اوستی را که بهاز محققان در واقع شکل

                                                           
رسد در اینجا مربوط کند که به نظر نمیکنم، زیرا این مسئله مشکالت خاصی را ایجاد میمن از حالت تساوي صرف نظر می 1

 .باشد
Kim 5n.  158: 1997Tremblay ; 342: Williams 1979-Sims ;2003 :49 قبالً به طور آزمایشی در  2

18n.  پیشنهادي دقیق را نیز کممورد آخر حتی سناریوي  .پیشنهاد شده است ) y-i, I -i > D a-*ها،سیالبیدر چند-i/-
 y حالت وابستگی متداول«ا داند اما در نهایت ترجیح می دهد پایانۀ معدود رمی تعمیم یافته) مثنی مؤنث/خنثی معدود از «

 .بداند
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 رسداما موارد روشن یا حداقل قابل قبولی نیز وجود دارد که به نظر می 1.اندشود، گرفتهختم می *-ai که به

 ai-*پایانی ایرانی باستان در هر دو گویش منجر به æ- بست واژهسیالبی شود، به ویژه در کلمات تکمی
 ایرانی باستان  چسبپیاز  دوم شخصاول شخص و ضمیر مفرد  dæو  mæمانند گروه اول ضمایر 

mai*  وtai*، اي اوستی،جامع خود در مورد تاریخ واکه ه، در مطالع2جانی چونگ æ-æ/- هرا نتیج 
باال،  2جدول  ).57-47: 2007؛ کیم، 63-6: 2002د(چونگ، دانایران باستان می پایانی  *-ai منظم 
 .اند)به عنوان مثال در نظر گرفته شده» سه«و » دو(« دهدمعدود و اعداد مستقل دیگوري را نشان می صرف

بین » اضافه شده« -e- یا  –me-عنصر میانوند همانطور که قبالً ذکر شد، سایر موارد غیر از نهادي یک 
-صفت«از ضمایر و اصطالحات » میانوند«از  -m- واضح است که حرف .دهدو پایانه را نشان می ستاك

ضمیري در ستون  شود (به نمونه صرفناشی می» شوندبیندازند، ضمیر می هایی که اگر موصوف آن را
همبستگی مشخصی در  -m- حداقل برخی از اشکال مستقل اوستی با .سمت راست جدول مراجعه کنید)
، cahmāi, cahmi, aniiahmāi، به عنوان مثال اوستایی دارندایرانی باستان و هندي باستان 

و در اعداد مستقل، اما  دیگوري در معدود . ,anyásmai, anyásmintásmai, tásminودایی 
وجود دارد، که همچنین در همه موارد دیگر غیر از  -e- عنصر بعدي »میانوند« -m-نه در ضمایر، قبل از 
هاي کنندهتعیین قاعدهبیهاي در جمع -tæ جمع ههمین واکه نیز قبل از پایان .شودنهادي نیز یافت می

fæjnæ ،(-ber» هر یکinnæ( ، tæ-e-fæjn »)»دیگري(« tæ-e-inn  :شودمیخاص یافت 
tæ-e »)خیلی« be(w)ræ(.3 از آنجا که -e-  واکه مرکبنتیجه -ai-* است،  واژه در موقعیت داخل

» بسیاري« beretæو »دیگران« innetæ پیشنهاد شده است که اشکال مانند قابل قبولبه طور 
فارسی باستان ، aniie(نک. اوستایی  است*-ai-ضمیري نهادي جمع مذکر  هبا پایان باستانیهاي جمع

°aniyai ودایی ،anyéجمع بعدي ه، و غیره)، بیش از حد با اضافه شدن پایانtæ-  مشخص می-
 تواند از یکمعدود و اعداد مستقل می» میانوند« -e-همین ترتیب، به  .)65-6: 2002(چونگ ، دشو

باشد. در حقیقت  *-ai مؤنث/خنثی عمومی مشتق شود، که شکل ایرانی باستان آن نیزرایی مثنی -نهادي
دهد، اگرچه بدون در دیگوري می» دو« duwæ صرفدقیقاً این توضیح را در مورد  )63: 2002(چونگ

با فرم ) -y(ایرونی  -i حالت نهادي معدود در  البته این است که. مسئله  معدود صرف معادلاشاره به 
هاي غیر نهادي این شکل اگر .متفاوتی دارد ه)، پایانdywwæ(ایرونی  duwæ،»دو«نهادي عدد 

جمع یا دو) به  منشأتشکیل شده باشد (اعم از  *-ai در باستانیها در دیگوري از یک حالت نهادي الگو
در هر دو الگو  *-ai رود یک شکل نهادي مشتق شده ازگرفته شده از ضمایر، انتظار می وام هعالوه پایان

                                                           
ها نه در ضمایر یکسان با حالت وابستگی (که در اسم   y-i, I -D پایانۀ غیرفعال  1990Christol :32 به عنوان مثال،  3

ی ایران نهادي جمع *-aiمعدود از  -y-/i  کند کهاو حتی پیشنهاد می 35گیرد. همانجا: می *-ai مفرد مذکر است) را از دري
  که احتماالً منظور او از آن نهادي جمع شبیه به ضمیر است. )باستان گرفته شده است

2 Johnny Cheung 
معدود را  صرفها به صورت مفرد جمع شوند، آنها نیز کنندهدهد، اگر این تعییناولگ بلیایف به من اطالع می همانطور که 3

 .کنندو معدود را تأیید می  -tæ-e از جمع -e- رسد رابطه بیندهند، به نظر مینشان می
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در معدود جایگزین شود  -/y-i اصلی با  *-æ که به موجب آن یک ییسناریو از آنجا که تصور. باشد

نشان دهنده نتیجه  -/y-i که تر باشد اگر این احتمال را داشته باشیدکنندهدشوار است، ممکن است امیدوار
 ai-* دیگري برايپایانی ایرانی باستان باشد و به دنبال توضیح æ- از  پایانی باشید

duwæ/dywwæ. بهترین نمونه هاي توسعه ai-*   ،ایرانی باستان به زبان اوستیæ- هجایی تک
 قبالً *mai, *taiچسب ایرانی باستانپی < mæ, dæ . ضمایر اول شخص و دوم شخص مفرداست

 *naidاز ایرانی باستان  *naiاز طریق  næ نفی اداترسد ذکر شده است. به طور مشابه، به نظر می
 هايچسبپی به ها باشد، شاید به طور خاصسیالبیدر واقع محدود به تک بسطاگر این  .ناشی شود

چنین . باشد -/y-i هاسیالبیدر چند*-ai  معین سیالبی محدود شود، این احتمال وجود دارد که نتیجهتک
دهد، اما براي ایرانی باستان می نهادي مثنی مؤنث/خنثی را از -/y-i در نهادي معدود شتقاقا هفرضی اجاز

براي ترین راه حل به نظر من ساده .توضیح آن الزم است  *duwi < *duwaiبه جاي duwæ فرم
 رسد نتیجهاست، که به نظر می» سه« ærtæبه تأثیر  duwæ پایانی -æ ، نسبت دادن1این مشکل

رسد، زیرا در هر این ایده چندان عجیب و غریب نیست که در ابتدا به نظر می .باشد*rayahθ  معین
» یک«، شکل مستقل عدد jewæپایانی براي حساب کردن  æ-مشابه  بسطشود که صورت فرض می

توان ، می»دو«و » یک«ها با اعداد با توجه به رابطه معنایی نزدیک آن؛ )195: 2002( چونگ، در دیگوري
 2 .نیز اعمال کرد» دیگري«  innæو » هر« fæjnæپایانی  -æ را براي همین توضیح

شود، براي اوستی منتهی می -/y-i سیالبی بهدر کلمات چند معینبه صورت  *-ai این فرضیه که     
با این حال، من به هیچ وجه  .شودغیر منظم حساب می -/y-i هو همچنین براي پایان هاي معدودشکل

دهم که در مورد این فرضیه جایگزین دیگري نیز وجود دارد اصرار بر این راه حل ندارم، و تشخیص می
اي نکته .استی باستان ایران *-ayahاست، همانطور که از  ایرانی باستان  *-ai  هاوستی نتیج  -æکه 

خواهم بر آن تأکید کنم این است که، صرف نظر از صحیح بودن یا جزئیات سناریوي ارائه شده در که می

                                                           
که در برخی از مراحل تاریخ  ) 10n.  50: 2007Kimکه رجوع کنید به (ام من همچنین این احتمال را پیش بینی کرده 1

در کنار فرمهاي » دو« wδʾچسب مانند سغدي (شاید حتی به عنوان یک پیش *dwa-به عنوان یک هجا، » دو«اوستی کلمۀ 
با این حال، از آنجا که فرم ناصحیح به خوبی در ودایی و اوستایی، و همچنین  ).wyδʾمؤنث/خنثی   و wʾδʾ مذکر دارتکیه

 .گر جذابیت خاصی نداردمدرن به اثبات رسیده است، بازسازي یک فاز یک هجایی مداخلهدر اوستی 
 از جمع innæ و *patinai قیدي  از یک حالت دري fæjnæ ، که در آن 2002Cheung :64به طور متفاوتی  2
 anyai*گرفته شده است، که فرض بر این است که پس از تشکیل innetæ  تفسیر شده استجدید جمع، به صورت مفرد. 

«* ، در اصل »زیاد« be(w)ræآنها به سادگی از  -æ ، اگر»هزار، بی شمار« ærzæو » صد« sædæ در مورد اعداد باالتر
 ysāre ، وsītuvo’، موقعیت»صد« satäختنی  دار مرتبط باشد -i- مادة  صرفوام گرفته نشود، ممکن است با » ده هزار

آنها را به صورت جمع  2002 :66چونگ ).   1992Emmerick :291کنید به (نگاه yseruvo’ ، حالت دري»هزار«
نظمی پذیرفته شود، اگر چنین بی .در هر دو گویش نامنظم است -* > ā-æ کند که حفظداند، اما اعتراف میمی *-ā در

  32n.  55 :2003Kim اي که دربود، ایده *duwāنهادي مثنی مذکر از duwæ/dywwæ توان به فکر استخراجمی
 پس گرفته شد).  10n.  50: 2007Kim مطرح شد. (اما در
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 *- در هاي مثنی مؤنث/خنثیرسد براي معدود اوستی منشأ قابل قبول دیگري به جز فرمباال، به نظر می

 ai وجود ندارد. 
 

 هاي اولیهگیريبرخی از نتیجه -10
متفاوت از ایرانی  یشناسبه لحاظ ردهآوري شده است، از هشت زبان پراکنده و مطالبی که در اینجا جمع
 .ونی تایید شده استبه سختی کمتر از اسال یایرانزبان در  معدود مقولهدهد که میانه و جدید، نشان می

دیگر هاي ر زباناز بسیاري جهات به معدودي که د یو در زمان یزمانهاي ایرانی به دو صورت همشکل
رسد ست که به نظر میاین واقعیت ا تکراريهاي یکی از ویژگی .شود، مشابه هستندهندو اروپایی یافت می

رایی) محدود -نهادي هاي مربوط به یک شکل نهادي (یاالگوي معدود معیوب است، در بسیاري از زبان
  .مورد دیگر محدود کردن معدود به اسم، به استثناي صفت و ضمایر است .شودمی

قابل شناسایی است، معدود به وضوح  مؤنث/خنثی و مذکر ههاي جداگانسغدي، جایی که شکل در مورد     
شود، که استفاده از آن کاهش یافته است، به این دلیل که دیگر به طور مستقل، از مثنی باستان ناشی می

نیز » دو«یابد، از این نظر که با اعداد باالتر از شود، اما در عین حال گسترش میعدد استفاده نمی بدون
مانده است،  باقیخوارزمی، و همچنین در پشتو، پراچی و گورانی، فقط یک شکل معدود  در .شوداستفاده می

شود، اگرچه در برخی از خارج می دارaهاي ستاكاین احتماالً از نهادي مثنی مذکر  .-aیعنی یک فرم در 
هاي مذکر است که رسد در سیوندي نیز فقط اسمبه نظر می .ها بقاي پایانه غیرمنتظره استاین زبان

اوستی، شکل معدود، اگر از مثنی ناشی شود، به نظر  و  یغنابی سرانجام، در .هاي معدود خاصی دارندشکل
توان در اینجا دوباره، باید مشخص شود که آیا می .دهده میادام *-ai را در مؤنث/خنثی رسد که فرممی

یا حفظ آن  بسطاصی در دانست یا اینکه باید عامل خ باقاعده شناسیبه لحاظ واجمعدود را  هبقاي پایان
 د.دخیل باش
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