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This Introduction may be distributed freely as a service to teachers of Old Iranian, but please be sure to 

include this page. 

 

In my experience, this course can be taught as a two-term full (indivisible) course at 2 hrs/w or (at a 

squeak) as a one-term full course at 3 hrs/w. Ideally, a three-term course is recommendable, followed by ' 

one year of Old Avestan. 

 

The introduction and much of the general information included in the first lessons are intended for 

reference and should not be expected to be learned in their entirety at once. 

 

No section with complete paradigms is included, but the students should be encouraged to compile their 

own as the forms are introduced. An effort has been made to chose the same examples, but Avestan 

morphology is notoriously lacunary. Jackson's grammar is recommended for comparison with Sanskrit. 

Hoffmann and Forssman's grammar should be consulted for relatively up-to-date information and 

bibliography for individual phenomena. 

 

The Biblio, Intro, and additional commentaries on the texts are still being worked on. 

 

IMPORTANT NOTICE: I have not made myself personal thoughts on everything in the book, and much  

is traditional wisdom, without my necessarily subscribing to it; also, some of what deviates from the 

traditional wisdom reflects only provisional ideas. I therefore appeal to users not to cite anything in 

print without the my permission. 
 

My thanks to all of my students, who have actively noted typos, inconsistencies of presentation, etc. 

 

Please help improve the Introduction by reporting typos and whatever comments you may have to 

skjaervo@ fas.harvard.edu 
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 دیباچه

 

 زبانهای ایرانی باستان

 .زبان های ایرانی شناخته شده اند کهن ترین ،زبان فارسی باستان و زبان اوستایی

 

 زبان فارسی باستان

این . سنگنوشته های باز مانده از فارسی باستان همگی از قرن ششم تا چهارم پیش از میالد به یادگار مانده اند

شد تا بدان  ابداع ]اول[سنگنوشته ها به خط میخی نگاشته شده اند، خطی که احتماال در زمان پادشاهی داریوش 

ه رمزگشایی شد و کلید فهم همه دیگر خط های میخی این خط نخستین خط میخی بود ک. کارنامه ی این شاه ثبت شود

در آغاز  می شناسیم( چهارم -ق به قرن پنجممتعل)زبان فارسی باستانی که ما از روی سنگنوشته ها . را بدست داد

که فارسی باستان چند قرنی پیش تر از این  گمان می رود ازاین رو  .مسیر تحول اش به فارسی میانه قرار داشت

 .رواج داشته است ی نخست هزاره ی اول پیش از میالدیعنی حدودا در نیمه  تاریخ

 

 زبان اوستایی

متن های  برای نگارشدر کتاب اوستا  زبانی که. دیگر زبان بازمانده  از زبان های ایرانی باستان زبان اوستایی است

ل هزاره ی او نخستلف که در نیمه ی ای است از متون مخت گزیدهکتاب اوستا . بکار رفته است ایران باستان دینی

در پی . حفظ می کردند به سنت شفاهی موبداناین متون را  پیشتر از این تاریخ. میالدی گردآوری و نوشته شد

 . کاسته شد چشمگیریاین متن ها به مقدار  نخستینپیروزی اعراب بر ایرانیان از حجم 

باز می میالدی دوازدهم  -متون بازمانده ی هر بخش از این مجموعه به یک نسخه ی خطی مربوط به قرن یازدهم

نیمه ی دوم قرن سیزدهم است در حالی که بیشتر  دستنوشته های موجود متعلق به ازسخه قدیمی ترین ن. گردد

اهمیت که باید هنگام سخن از کتاب اوستا و  این موضوعی است پر. دستنوشته ها تاریخی بسیار جدیدتر از این دارند

 . زبان اوستایی به یاد داشت

فارسی باستان در جنوب ایران در استان فارس کنونی داللت  اریخی و زبان شناختی بر رواجدر حالی که شواهد ت

ام های جغرافیایی اندکی در کتاب اوستا به ن. دارند، زبان اوستایی می باید از آن قبایلی بوده باشد از شمال شرقی ایران

بر این پایه می . دارندقرار  یعنی در سرزمین افغانستان کنونی ایران ته است که همگی آنها در شمال شرقاشاره رف

تنها نام جغرافیایی ذکر شده . رایج بوده استدر میان قبایلی از این سرزمین  نیز توان نتیجه گرفت که زبان اوستایی

در روزگار  در جنوب تهران باشد" ری"ر کنونی است که اگر نام شه raGAاال واژه ی واقع در غرب ایران احتم

    .نباشد قطعی شایداما همانند انگاری این دو نام . باستان نام سرزمین مغان مادی بوده است

 

 زبان های مادی و سکایی

دیگری نیز وجود داشته  های ایرانیدر کنار زبان فارسی باستان و اوستایی، زبان  در هزاره ی نخست پیش از میالد

پیش از  559تا  122)یکی زبان مادی است در غرب ایران و احتماال زبان رسمی دوره ی پادشاهی ماد . است

زبان های ایرانی شمال . این زبان از شماری وام واژه در سنگنوشته های فارسی باستان قابل شناسایی است(. میالد

نوشته های کهن و نام مکان ها و اشخاص غربی نیز که توسط قبایل سکا با نام آالن صحبت می شده، از روی سنگ

ایرانی سخن می گفتند که  های با گویشی از زبان نیز آسیای مرکزی سکای قبایلافزون بر این  . قابل شناسایی است

                                      
 Skjærvø, 1999 [2002]. نکـ  
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و همچنین واژه ی مادی  ییدر تاریخ هرودت نام برخی از خدایان سکا. از فارسی باستان و اوستایی متمایز بود

spaka "ده استآورده ش" سگ . 

 

 زبان اوستایی کهن و نو

گاهان و  دربرگیرنده یمتن های اوستایی کهن . میان متن های اوستایی کهن و متن های اوستایی نو تفاوت وجود دارد

فرازهایی از اوستای  سراسر این بخش در اینجز . آمده اند گرد از کتاب اوستا ها است که در بخش یسن هاتهفت 

 .می گیردرا دربردیگر متون متن های اوستایی نو  3.به چشم می خورد کهن

باید میان متن های اوستایی نوی پیشین یعنی متن های نوشته شده به . داوستایی نو خود زبانی یکدست ندارمتن های 

زبانی درست و متن های اوستایی نوی پسین یعنی متن های گرد آمده در دوره ای که این زبان دیگر زبانی مرده بود 

 . تفاوت قائل شد شتنداتبان و گردآورندگان متن دانشی درستی از آن نداو ک

اما . مشخص کرد هانمی توان تاریخی برای آن از این رو در متن های اوستا اشاره به حوادث تاریخی دیده نمی شود

باید می شود و  ین بخش های ریگ ودا دیدهزبان اوستایی کهن همانندی دارد با آن زبان هندی باستان که در کهن تر

اگر چه تاریخ این متن ها محل مناقشه است اما بر پایه ی شواهد باستان شناسی و . تقریبا قدمتی یکسان داشته باشند

 .نیمه ی نخست هزاره ی دوم پیش از میالد باشد باید حدودسرودها  احتماال زمان سرایش کهن ترین زبان شناسی

دستگاه فعلی زبان اوستایی کهن . نشان می دهد در قیاس با اوستایی کهن را ستایی نو دگرگونی های بنیادینیزبان او

زمان حال  ~زمان آئوریست ~هنوز بر پایه ی تقابل میان زمان حال ان وداها و زبان یونانی عصر هومرهمانند زب

و دستگاه فعلی  کامل است در حالی که زبان اوستایی نو زمان های آئوریست و حال کامل را به ندرت بکار می گیرد

ن اوستایی نو زبا به لحاظ زبان شناسی از این رو. وجه تاکیدی ناقص بنا می شود ~آن بر پایه ی تقابل میان زمان حال

اول پیش از که همچون فارسی باستان در نیمه ی نخست هزاره ی  گمان می رودبه فارسی باستان نزدیک است و 

این تاریخ گذاری از (. حدود قرن دهم تا ششم پیش از میالد)در دوره ی پادشاهی ماد  یعنی میالد رواج داشته است

در این متن ها را توجیه می کند و از سوی ( raGAبه جز احتماال نام )سویی فقدان ارجاعات تاریخی به غرب ایران 

ر از زبان اوستایی کهن به اذیعنی دوره ی گ دوره ی میانی زبان اوستایی تحوالت دیگر گستره ی زمانی الزم برای

 .آوردزبان اوستایی نو را فراهم می 

 

 اوستاکتاب 

 نگارش اوستاچگونگی 

  65تا  1  )ساسانی  در دوره ی پادشاهیآمده متون اوستای روزگار ما تنها بخش اندکی ازسنت شفاهی گرد

ساخته  الفبایی آوانگاربود که در همین دوره . یک چهارم آن باشد چیزی حدود که تخمین زده می شود .است (میالدی

 .به نگارش درآید کوچکترین جزییات این متن تا شد

به جز الفبای )داشتند   در آن روزگار همه ی الفباهای ایرانی موجود، الفباهایی همخوان نگار بودند که منشاءای آرامی

از این رو بر پایه ی خط متصل پهلوی کتابی الفبای تازه . این زبان ضبطو همه نامناسب برای ( بلخی با منشاء یونانی

ترجمه ی فارسی میانه ی مزامیر یعنی  از خط زبور پهلوی راشکل های جدیدی برای برخی حروف اما . ای جعل شد

 . برگرفتند و بدان افزودند داوود کشف شده در ترکستان چین،

ای که که هوفمان  نسخهی اولیه ی اوستا دارند،  نسخهساله با  522همه ی دستنوشته های موجود احتماال فاصله ای 

جدول حروف . از این رو شکل دقیق حروف این الفبا بر ما آشکار نیست. آن را نمونه ی نخستین ساسانی می نامید

                                      
 Pirart, 1992. نکـ 3
 Skjærvø, 1996. نکـ  



آموزشی مدرن اغلب بر پایه ی مجموعه فونت های ساخته شده در قرن نوزدهم بنیاد  الفبای اوستایی در کتاب های

 نگاهی گذرا به برخی از دستنوشته. ددارد و لزوما شکل اصلی حروف بکار رفته در دستنوشته ها را نشان نمی ده

شده قابل مالحظه  به دیگری دچار دگرگونی نسخه ایهای موجود نیز نشان می دهد که این خط در گذر زمان و از 

 .دارد رو این خط نیاز به بررسی دقیق تراز این . است

 

 ی آندرئاس فرضیهنمونه ی نخستین اشکانی و 

نوشته به الفبای همخوان نگار آرامی در دوره ی  (پارتی) در آغاز قرن بیستم فرض وجود نسخه ی اشکانی اوستا

فریدریش کارل آندرئاس ادعا کرد که تلفظ های . مطرح شد( میالدی 12 پیش از میالد تا  52 )پادشاهی اشکانی 

نامتعارف یا خالف انتظار نسخه ی گردآوری شده در اصل به دلیل واکه دار کردن نادرست نسخه ی اشکانی توسط 

از آن نسخه ی همخوان نگاشت بدست  شکلیی ساسانی است و فهم درست متن اوستا تنها با بازسازی رونویسان دوره 

 .خواهد آمد

نشان از نظام آوایی کامال سازگاری دارد و فرضیه ی نسخه ی  نابهنجار اوستا بعد ها ثابت شد که نظام خطاما 

گذاری در اوستا واکه نشان داد که دستگاه (  91 )برای نمونه مورگنشتیرنه . اشکانی اوستا کنار گذاشته شد

را به جای پدیده  uو  iاو میان هشت های . باید پدیده ای اصیل باشد و از منظر زبان شناسی دارددرونی  سازگاری

 .بعنوان نشانه های کامی شدگی و لبی شدگی همخوان های پسین آنها معرفی کرد های صرفا نوشتاری

. از اوستا در دوره ی اشکانی و دوره های پسین تر پذیرفتنی است( شفاهی)دانی محلی با این حال امکان وجود برگر 

پس از آنکه اسکندر (: Shaki, 1981) بیانگر حقیقتی باشداز این رو گزارش دینکرد درباره ی اوستا ممکن است 

ان اوستا و زند به فارسی اگر چنین بوده پس برگرد)گاو را بپراکند و تباه کرد  های اوستای نوشته به زر بر پوست

بازمانده از آن  یبر پایه ی سنت شفاهی و شاید دستنوشته ها ، این کتاب(نگهداری می شده است پارسدر ( ؟)باستان 

 و سرانجام در( میالدی  1 تا  12 )الش اول اشکانی و دوباره در زمان پادشاهی شاپور اول در زمان پادشاهی ب

 . باز گردآوری شد( میالدی 319تا  329)پادشاهی شاپور دوم  زمان

 

 زند ها

 عمالو ما  داشتترجمه و تفسیر  بهبود و نیاز زبان اوستایی کهن دیگر در دوره ی زبان اوستایی نو بخوبی قابل فهم ن

اگرچه تنها تفسیرها بر سه . بینیمدر اوستای موجود تفسیرهایی به زبان اوستایی نو بر متن های اوستای کهن می 

وجود داشته که ترجمه ی نیز دیگر متن های اوستای کهن  اما روزگاری تفسیر بازمانده( Y.19-21)ورجاوند نیایش 

 است بر گاهان  پهلوی تفسیرهای اوستایی برگردانشامل باقی مانده است که  پهلوی برخی از آنها در کتاب نهم دینکرد

(West, Pahlavi Texts IV, pp. 172-397).  

به زبان  اوستا، ترجمه و تفسیر پذیرفتند آن را نیز دیگر گروه های ایرانی ،متن پدیدآورنده ی مردمانجز بهنگامی که 

از این رو می توان با اطمینان گفت که همزمان نسخه های بلخی و پارتی و مادی و جزآن . های محلی ضروری گشت

 محلی و تفسیر ن اصلیمتپس سنت  رس بودهی هخامنشی اوستا در پااگر در دوره  .از این متن ها موجود بوده است

 .می باید در آنجا برقرار بوده باشد نیز آن

اما حفظ و انتقال  (احتمال آن هستهرچند )هیچ کدام از این نسخه های محلی هرگز نوشته شده باشند  دانسته نیست که

 .می باید برپایه ی سنت شفاهی بوده باشد دینی که از آن چیزی باقی نمانده این متون ورجاوند همانند ادبیات غیر

به بسادگی می توان تصور کرد که آموزگاران با ازبرخوانی پاره های کوتاه از متن اصلی و افزودن ترجمه و تفسیر 

اوستا  از دستنوشته های بازمانده ی کنونی این آن چیزی است که .آموزش می دادند شاگردانآن، این متن ها را به 

 .برمی آید



 ترجمه هایی از حدود قرن سوم میالدی اما دریافتنی نبود حافظانشاوستا برای  ونمتر دوره ی ساسانی دیگر معنای د

 اشاره کردیردر سنگنوشته ای از  یکی از نسک های اوستابه نگامی که یعنی ه پدید آمده بود رایج روزگاربه زبان  آن

در  رفته است وچهارم میالدی اشاره  -قرن سوم متعلق بههمچنین به نسک های اوستا در یک متن مانوی  .می شود

 .شودمی متن دیگر مانوی گاهان پنجگانه با نام ذکر 

پارسی میانه از اوستا به همراه تفسیرها و افزوده  در آن دوره نه خود متن های اوستا بلکه ترجمه ی به احتمال زیاد

 سخن می گویدهنگامی که مانی درباره ی کتاب زرتشتیان  و بودشده  نگاشته( زند اوستا< اوستا و زند )های دیگر 

 .و تفسیرها اشاره می کند به این ترجمه شاید

 

 متون اوستا تباه شدگی

که امروز در دست [ به یک نسخه خطی( جزآنیسن ها، یشت ها و)رای هر بخش آن تمامی دستنوشته های اوستا ب

. بوده است د که بر پایه ی تاریخ های آمده در فرجام دستنوشته ها حدودا متعلق به قرن دهم میالدیباز می گرد ]نیست

 ت و برای دیگر بخش هااس میالدی برای برخی از بخش ها دستنوشته های موجود مربوط به قرن سیزدهم و چهاردهم

 . می رسداز قرن شانزده و هیجده میالدی ن تربه تاریخی پیش

این بر  .پدید آمده است ی کنونی بر پایه ی آخرین برگزاری آیین هااوستا نخستینهمچنین باید به یاد داشت که نسخه 

نگاشته  میالدی 522اوستایی در حدود سال  که چگونه متون اوستا بمجرد ساخت الفبای تاکنون تاکید نشده است پرسش

( یا ترکیبی از این دو)در حقیقت تنها دو گزینه  .فراوان دارد در حالی که برای درک وضعیت این متن اهمیت اند شده

آن را  بیاد داشتهرا  یسد و یا کسی که متنبنویین الفبا را آموخته تا آن را ا بیاد داشتهرا  ییا کسی که متن: وجود دارد

متن ضبط شده  آشکارا هر دو شیوه می توانست به نحوی بر. دیکته کرده است دانستهبه دیگری که حروف را می 

از سوی دیگر شیوه ی  .تاثیر نامطلوب بگذارد چرا که هر دو شیوه روانی ازبرخوانی را دچار لکنت می کرده است

 طولدر  توانستمی  اگر چنین نبودبیشتر از آنچه ، بدهد یادآوریبرای  یبیشتر زمان به حافظ متن می توانست دوم

     .دکنارائه یک جلسه ازبرخوانی 

در طی مدت . اوستا متنی ویرایش شده است و نظام زبانشناختی نخستین خود را در همه ی جزئیات بازتاب نمی دهد

با  کاتبانی اصالح گردید که بدستپس از نگارش  و این متن استاندارد شد شفاهیهزار تا هزار و پانصد سال سنت 

 ,Hoffmann 1970, Skjaervo 1994)زبان اوستایی نخستین  متفاوت بابا نظام آوایی اساسا  سخن می گفتند گویشی

Kellens 1998.)  این چنین متن های اوستای کهن دارای عناصر بسیاری از اوستای نو است و متن های اوستای نو هم

با بدین گونه تقری. های آوایی مربوط به گویش کاتبان آنو هم شکل ( ی کهنیشبه اوستا)عناصری از اوستای کهن دارد 

د مربوط به زبان اصلی بوده کنونی دیده می شودگرگونی های آوایی که در متون  یک از ناممکن است تعیین کرد کدام

 .است

جداسازی جزء های واژگان مرکب با تکرار پیشوند : شامل این موارد می شود مربوط به ویرایش متن ویژگی های

داندن شکل های ، بازگر(2 درس . نکـ)ت واژگان مرکب پایانی برای جزء نخس O-های فعلی در گاهان، کاربرد 

، gatOi*بجای  gaT.tOi)، نوشتن دوپاره ی همخوان ها (6درس . نکـ)جوش خورده در فرایند جوش خوردگی غیر

aESvm.mahiiA  بجای*aESvmahiiA ) اوستای کهن )و جدا کردن پایانه های صرفیgVuS.AiS ،drvgwO.dvbIS ،

gUSO.dUm اوستای نو ،uziiO.rvNtvm  بجای*uziiarº.)  حاصل شیوه های حفظ متون  شایدبرخی از این ویژگی ها

 .باشد و برخی دیگر مربوط به سبک نوشتاری کاتبان

=  yºتکرار . سنجـ)نادرست کوته نوشت ها ستای نو شاید به سبب بازسازی در او برخی ویژگی های صرف و نحو

yazamaide )ی یگانه ی ــــــــحالت اضاف: ی چنین اندــــحالت های صرف نــــــــمحتمل تری .ده باشدد آمــــــپدی

                                      
 . Lord, 1960, pp. 124-138, 126-27; 1991, pp. 38-48 .برای این مشکالت نکـ  



zraiiA Wouru.kaCaiia (Y.65.4 = Yt.5.4  =Yt.8.31 ) احتماال برایzraº Wouru.kaº  بجای شکل با قاعده ی

zraiiaMhO Wouru.kaCahe کاربرد شکل تماتیک حالت برایی بجای اضافی و :aZOiS dahAkAi وجزآن. 

دوره ی  جایی ازدر زبان اوستایی نو احتماال . باید در نظر داشت که متن تباه شده لزوما به معنای زبان تباه شده نیست

از دیگر  به لحاظ زبانیو  فتندخود را یا نهایی این متون شکل که هنگامی یعنی مرده تبدیل شد یپادشاهی ماد به زبان

به سنت شفاهی منتقل می  حداقل هزار سال پیش از نگارش آن این متون برای مدت .ددنشتجدید نمی  نسلی به دیگری

در حقیقت . بودند کمتر آموزش دیدهکه  یبویژه توسط حافظان آن برای دگرگونی است زیادیکه آشکارا فرصت  شدند

 .می شدند خوانده بیشتر احتماال ست کهمتونی بیشترین تباه شدگی ها مربوط به  نیز

 یقیاسبه گونه ی شکل های دستوری . این تباه شدگی هم بر شکل های دستوری و هم بر خود متن تاثیر داشته است

جایگزین می شود، فعل  a-اغلب با پایانه ی تماتیک  O-تماتیک برای نمونه پایانه ی نهادی جمع غیر ،جعل می شدند

درحالی که این دگرگونی ها پدیده هایی مربوط به خود زبان  .ماتیک می شوند، آبالت حذف می شودتماتیک تهای غیر

صفت  یعنی اسم به همراه)لب کل گروه واژگانی اغ .هستند مربوط به شیوه ی خوانش متن زیادنیستند بلکه به احتمال 

نمونه  کم نیستند .گذاشته شده اند بدون سازگاری با آن از بافت متن اصلی خود برداشته و در بافت متن دیگری( ها

 .که باید حالت رایی بکار رود در جایگاهی نهادی جمع گروه واژگانهایی از 

 

 اوستایی نو؟ های گویش

به تفاوت های گویشی در آن نسبت داده می  اوستای نو پدیده های مربوط به نظام آوایی و نظام واژه سازی چندگانگی

پایانی را در ارتباط با همین گویش ها می (  ans-*هند و ایرانی  >) aMh-* متغیرشیندلر رفتار بر این پایه  .شود

VBV  >Vو  hw- (H-F, §6.2)بجای  h  >Xدانست و هوفمان پدیده هایی مانند  V (H -F, §63cg)  را به

متناظر وجزآن،  -daDA- ~ daqAدر  VDV ~ VqVجایگزینی ها میان . نسبت می داد ](رخجی)[ آراخوزی گویش

دستنوشته ها  درباره یکاملی  که پژوهش یتا زمان. -dahپارتی و فارسی نو  ~ -dayاست با فارسی میانه ی مانوی 

 .این گونه نظریه ها در حد فرضیه باقی خواهند ماند هر کدام بصورت جداگانه انجام نشده باشد نگارشی  شیوهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاریخ زبان های ایرانی و کتاب اوستا

 

 هند و ایرانی ؟ پیش .پیش از م 3222حدود 
 ایرانی ؟ پیش 22  تا  122 
 (پیش از میالد 922 پایان تمدن دره ی سند حدود )اوستایی  پیش 122 تا  22  
 ](تمدن آمودریا)[مرو  مجموعه باستان شناسی بلخ و 152 تا  22  حدود 

 دوره ی اوستایی کهن 22  تا  122 
 شکل نهایی متون اوستای کهن: انتقال ی دوره 922تا  22  

 ورود اقوام پارس و ماد به مرکز و شمال غربی ایران ؟
 (.منددریاچه هیر/ از خوارزم تا سیستان :جغرافیایی گستره) اوستایی نو 622تا  922

 در غرب ایران( قرن هشتم)و مادها ( قرن نهم)نخستین اشاره به نام پارس ها 
 (پیش از میالد 2 5-9 5داریوش در بیستون، )باستان فارسی  122تا  122
 فارسی میانه پیش/ پس فارسی باستان: دوره ی انتقال 22 تا  122حدود 
 فارسی میانه ی پیشین .م 22 تا . پیش از م 22 
 فارسی میانه .م 522/622تا  22 

  

(p.513 ,1998)، کلنز (1997)هوفمان  بر پایه ی پژوهش های
را  نواین مت می توان تاریخچه ی نگارنده و  

 :پنداشتبصورت تقریبی چنین 

 برگزاری آیین  در (بازسرایی) یزبان پیوسته ی تغییرات، گردیدمتونی که به پدید آمدن اوستای کهن منجر  سرایش

 (.نیمه ی هزاره ی دوم پیش از میالد)ها 

 پیش از  نخست آغاز هزاره ی/ پایان هزاره ی دوم) آن سرایش متون اوستایی نو، تغییرات پیوسته ی زبانی

 (.میالد

 (.؟ آغاز دوره ی اوستایی نو)همراه دگرگونی های ویرایشی آن  شکل نهایی متون اوستایی کهن به 

  (.هزاره ی نخست ؟ اولنیمه ی )شکل نهایی متون اوستایی نو 

 (.دوره ی پادشاهی هخامنشی ؟)متون برگزیده  تقدس یافتن 

 ظان متن حاف توسط پدید آمدههمه ی متون شکل گرفته به همراه بدعت های زبانی و دگرگونی های  شفاهی انتقال

 (.؟)پراکنده  تالش ها برای گردآوری متونبرخی  ،(میالدی 522تا حدود )

 هاارزشمندی آن بر پایه ی ی برگزیده شناخته شده متن های برای نگارش ساخت الفبایی دقیق. 

  کمک می کند تباهی متن به از روی دستنوشته هارونویسی انتقال نوشتاری متنی که از سنت شفاهی می آمد ؟؛. 

  نوشت از هر بخش میالدی تنها یک رو 222 پیروزی اعراب سبب زوال دین و متن آن می شود؛ حدود سال

 .می آیند رونوشتآن  از؛ همه ی دستنوشته های کنونی اوستا باز می ماند

  

                                      
 .این تاریخ ها را چند قرن عقب می برد و جزییات بیشتری به آن می افزاید کلنز  



 و زبان های اوستایی راحل انتقال متونم

 پیش اوستایی کهن

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متون پراکنده وندیداد یشت ها ویسپرد یسن ها
 دستنوشته ها

 انتقال متون اوستایی کهن توسط

 آن گویشوران زبان های پسین

شکل نهایی تعیین شده برای متون 

 آن ویرایشگرانتوسط  اوستایی کهن

انتقال متون اوستایی کهن توسط 

گویشوران اوستایی نو که نظام 

آوایی خود را بر این متن ها 

 تحمیل می کنند

تحول مرزهای همگویی اوستایی نو با 

 حالت ازی، وجزآن t-: فارسی باستان

q  <c  ، وجزآن 

 فارسی باستان، وجزآن

s  <c   
z  < 

 وجزآن

 زبان مادی، وجزآن

متون اوستایی نو شکل 

 نهایی می یابند

توسط انتقال متون اوستایی نوی شکل یافته 

زبان های ایرانی باستان  دیگر گویشوران

 (فارسی باستان؟)

متون اوستا در یک 

 مجموعه گرد می آید

زبان اوستا دیگر 

 مرده استزبانی 

 انتقال متون اوستا توسط گویشوران زبان های ایرانی میانه

 برگزارکنندگان برگزیده بدست ها آیین نگارش اوستا از روی برگزاری

متکی اند  رونویسی توسط کاتبانی که

  ها از متن بر حافظه ی خود

 دستنوشته ها شمار اندک

  بازمانده دستنوشته های سرنمونه



 پهلویبا زند یسنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (؟اوستایی )دستنویس ماهیار 

 2   دستنویس فرنبغ حدود 

 22  دستنویس ماه پناه حدود 

 یسنا پهلوی ایرانی

 92  حدود دستنویس مهرآبان اسپندیاد 

 2 2 حدود ( پهلوی ؟)دستنویس ماه ونداد 

 پهلوی بکار رفته از سوی نریوسنگ اوستا

 یسنا سنسکریت نریوسنگ

 یسنا پهلوی هندی یسنا سنسکریت
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 گروه آ  گروه ب 
 C1 011 پیش از  H1 قدیمی، صحیح، بهترین نسخه
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 J7  441 Lb2 نه خیلی قدیمی
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 متون اوستا

 اوستا محتوای

کتاب یا نسک تقسیم می    به ( 519تا   53) ]انوشیروان[اوستا در دوره ی پادشاهی خسرو  بنا بر سنت زرتشتی

از این کتاب چنین پیداست که . آورده شده است قرن نهم مربوط به پهلوی دینکرددرون مایه ی هر نسک در کتاب . شد

تنها بخشی کمتر یا بیشتر  اکنون از دیگر نسک ها اما از نسک ها یعنی وندیداد بشکل کامل در دست است؛تنها یکی 

دلیل نابودی بخش بزرگی از اوستای دوره ی ساسانی تا قرن نهم باید مربوط باشد به  دشواری هایی . باقی مانده است

 .کرد گرفتار را که پس از پیروزی اعراب بر ایران جمعیت های زرتشتی

 :تقسیم می شود ی زیربخش هابه سنتی اوستا  به شیوه ی

 (Yasna) یسن ها

 :چنین اندیسن ها  برخی از. گزاری آیین یزش سروده می شدمجموعه ای است از متن های نیایشی که در زمان بر

 نیایش هوم؛( Y.9-11) هوم یشت

 ؛(Y.12)، خستویی به باور زرتشتی ((frawarAne هفروران

 ؛(Y.22-26)بر نیایش های ورجاوند  تفسیری،  بغان یشت

 ؛Ye?he hAtLm, ACvm WohU, YaqA ahU WairiiO (Ahunwar)(: Y.27)سه نیایش ورجاوند 

 سروده های منسوب به زرتشت به زبان اوستایی کهن؛(: Y.28-34, 43-51, 53) گاهان

 موزون؛ ینثر بهسروده هایی به زبان اوستایی کهن (: Y.35-41) (haptaMhAiti) هفت هات

A 

 31   F1 

 6 5  Pt1 

K16 

X 

 41   E1 

K15 P13  40   L18 

K19 

 11   K12  1 قرن  D  13   J10 



 ایزد فرمانبری و داور روز پسین؛ ،، نیایش به نام سروش(Y.57) سروش یشت

 Āb zOhr (Y.63-72) آب زوهر

 

 نیایشی؛ و بیشتر از متون آیینی مجموعه ای است :Vispered (Vr.)ویسپرد 

 

 :ایزدان ستایش در ییمجموعه سرود ها: YaSt (Yt.)یشت 

 در ستایش اهوره مزدا و امشاسپندان؛ 1تا  یشت 

 آبها؛ بانویو ایزد مینویدر ستایش اردویسور اناهیتا، رودی  5یشت 

 در ستایش خورشید؛ 6یشت 

 در ستایش ماه؛ 1یشت 

  ایزد باران؛و ( شعرای یمانی)در ستایش تیشتر، نام ستاره ای  2یشت 

 ؛ درواسپ گوش یشت، در ستایش 9یشت 

 مهر، ایزد پیمان و بامداد وجزآن؛  در ستایش 2 یشت 

 سروش؛ در ستایش   یشت 

 رشن، داور روز پسین؛ در ستایش   یشت 

 ؛(frawarAne. سنجـ) شخصیت یافته، شاید باور پشتیبانمینویان و جنگجویان فروشی ها،  در ستایش 3 یشت 

 ده پیکر پدیدار می شود؛ ، ایزد پیروزی که به (WvrvqraGna)بهرام  در ستایش 1 یشت 

فضای میان آسمان و زمین،  یت یافتگیشخصویو،  ایزد درباره یاما  ایزد رام در ستایشبنا بر عنوان آن  5 یشت 

 آنکه دو سو دارد نیک و بد؛ 

 ؛چیستا در ستایشدین یشت،  6 یشت 

 اشی، ایزدبانوی بخت نیک و پشتیبان خانواده؛ در ستایش 1 یشت 

 یشت؛اشتاد  2 یشت 

 اما درباره ی فر کیانی؛ ایزد زمین در ستایش بنا بر عنوان آن  9 یشت 

 هوم؛ در ستایش 2 یشت 

 .ونند ستاره ی در ستایش   یشت 

 

 :ستچنین ا بخش هایی از آنمجموعه ای از سرودها و دیگر متون آیینی، : Xorda AWesta (XA)خورده اوستا 



 .نیایش، آتش بهرام نیایش( آبها)مهر نیایش، ماه نیایش، اردویسور اناهیتا خورشید نیایش،  :NyAyiSn (Ny.) ننیایش

 .ستایش ایزدان سی روز ماه، SIrOza (S.)سی روزه 

 .، نیایش های گوناگونĀfrInagAn (Ā)آفرینگان 

 

بیشتر مجموعه ی متون مربوط به آیین ": داد دور راندن دیوان"به معنای  Vendidadو یا  VideWdad (V.)وندیداد 

 :های پاک گردانی، اما همچنین دارای مطالب اسطوره ای

هر سرزمین را تباه می  به دشمنی چگونه اهوره مزدا سرزمین های ایرانی را می آفریند و اهریمن: فرگرد نخست

 .کند

 .نخستین پادشاه، که به هنگام آمدن زمستان پناهگاهی برای مردمان می سازد ،داستان جم: فرگرد دوم

 .گزارش ستیز زرتشت و اهریمن: فرگرد نوزدهم

  

 .متنی درباره ی سرنوشت روان پس از مرگ: HAdOxt nask (HN.)هادخت نسک 

 .متنی فرجام شناسانه: AogvmadaEca (Aog.)ائوگمدیچه 

 .گزارش قوانین و تکالیف دینی: ĒhrbedestAn and NIrangestAn (N.)نیرنگستان و هیربدستان 

 .پرسش و پاسخ درباره ی مسائل دینیگزیده ای از: PursiSnIhA (P.)پرسشنیها 

 

 :سه مورد زیربا آنکه پسین تراند اما برخی فرازها دارند که در جاهای دیگر دیده نمی شوند

 .زردشت به ویشتاسب اندرز: ĀfrIn-e payGambar zardoStآفرین زرتشت 

 .سخن ویشتاسب با زرتشت: ViStAsp yaStویشتاسب یشت 

 .VaEqA naskا نسک ویث

 

متون اوستایی و در ون اوستایی بازمانده و نابود شده در ترجمه های پهلوی از از مت پارهشمار قابل توجه ای همچنین 

که  نام دارد Frahang I Oim Ek (FO.)ترین آنها فرهنگ اوییم  برجستهیکی از . است بازگو شدهکتاب های پهلوی 

 این فرهنگ از این رو چنین نامیده می شود که .است به همراه ترجمه ی پهلوی آن فرهنگ واژگان و عبارات اوستایی

 .است Ekپهلوی =  Oimواژه ی اوستایی  آن ندرآمد آغازی

 

 

 

 



 دین زرتشتی ناصطالحات بنیادی

است میان خوبی و همیشگی  هستی میدان نبردی( مزداپرستی)ین زرتشتی در د اوستای نو دیده می شودآنگونه که در 

جهان بخش می  به دوهمچنین  هستی. زندگی و مرگ، روشنایی و تاریکی ،(آشفتگی) دروج و (سامانیب)اشه بدی، 

و  جهان مردمانکه ( gaEqiia)یا جهان زندگان  جهان گیتیانهو  یا جهان ایزدان (mainiiawa)جهان مینوی : شود

 .است( gaEqA) جانداراندیگر 

 سامان مندی این جهان بنمایه ی(. -dA)آفریده است ( کرانمند)اشه را اهوره مزدا خدای دانا، در آغاز زمان  جهان 

 نخستاشه  .استجهان مینوی  گیتی و بنیاداشه . می شود نمایان، آسمان روز و خورشید وشنیاست که در ر (اشه)

چه در زندگی روزانه و چه در آیین های  ،مردمان کردار پس از آن گماشته برو است بر فرایند جهان هستی گماشته 

نامیده " اشه پشتیبانپیرو و ( " aCawan)پیروی کنند اشون  اشهکه از  یمردمان بویژههستی  باشندگانهمه ی . دینی

 .می شوند

 .جهان از زندگی و فزایندگی پرمی شود می کنندبر بنیاد اشه بر جهان شهریاری چون اهوره مزدا و امشاسپندان 

ایزدان نیک در جهان مینوی و در  .می آید "نیروی زندگیاز  سرشار" spanاز ریشه ی  بیانگر این معنا اصطالح

 بگونه ی اند جهان بازسازییعنی سرپرست  هستند "افزایندهجان ( "spvNta)جایگاه نخست اهوره مزدا، همگی سپنتا 

 گرفته می شود اما" مقدس"و یا " سودمند"این اصطالح گاه به معنای . بود ز آفرینشگونه که در آغاآنناب خود، 

مردمان با کردارها و آیین هایشان در بازسازی جهان اشه  .آن پرهیز کرد معنای دوم دقیق نیست و باید از کاربرد

هستی را تازه  اهریمنبر نیروهای ها خواهند آمد و با پیروزی  (saoSiiaNt)در پایان واپسین نبرد سوشیانت  .انبازند

(fraSa ) از این رویداد با نام فرشکرد  .سرشار و شاداب می کنند ینشآغاز روزگار چونآن را  یعنی گردانندمی

(fraSO.kvrviti )یاد می شود. 

سرنمونه ای در جهان مینوی اند  دارای الگو یا است که برپایه ی آن همهپیوندی  ینوی و گیتیجهان م باشندگانمیان  

می تکرار  پیوستهسال که  زمانی تقسیم بندی های. هستندی افالطونی ( مثل)نام ردان، گروهی که یادآور ایده  به

 .می شوندسی و سه رد  روی همرا در جهان مینوی دارند که  ودابت خهای ثالگوهمه  گردند

" جاودانه افزایندگانجان " amvCa spvNtaبجز اهوره مزدا برخی دیگر از باشندگان مینوی نیز با نام امشاسپند 

شایسته " yazataهمه ی باشندگان جهان مینوی ایزد  (.هفت)بی شمار است یا شش آنها یا  تعدادخوانده می شوند، که 

 1.اند" ی یزش

 :ترین ایزدان آورده می شود در زیر نام برجسته

 .، نام رودی مینوی"الودهیبلند پایه ی توانای ن" arvdwI surA anAhitAاردویسور اناهیتا  

 .ایزد بانوی پاداش aSiاشی 

 .پسر اهوره مزدا Atarآذر 

 .خورشید ننگهبان راه برآمدنیرو های تاریکی؛  دشمنایزدی در پیوند با خورشید، خداوند پیمان؛  miqraمهر 

به روان مردگان؛  (aCiia" )بخش پاداش"خداوند  ِ فرمان ایزدان؛-" شنیدن آمادگی"ایزد شدگی  sraoSaسروش 

 (.aEsma" )خشم"همیستار 

 .ایزد راستی و کردار درست، داور روز پسین که کردار مردگان را به ترازو می سنجد raSnuرشن 

 .ایزد فصل بارانیستاره ی کلب اکبر، شعرای یمانی،  tiStriiaتیشتر 

                                      
معنای ضمنی ا با لزومنه  و پیشکش آیینی به ایزدان و دیگر باشندگان جهان مینوی بیاناصطالحی است برای  (ستایش) واژه ی یزش 1

فراهم آوردن چیزها  به معنای معنای پرستش ایزدان دارد، -yazaفعل . Henninger, 1987, pp. 544-45. ، برای نمونه نکـقربانی کردن
 .بگونه ی آیینی و پیشکش این فرآورده ی آیینی به ایزدان



 .که روان و دئنای مردگان باید از آن بگذرند میاننام ایزد فضای اندر Waiiuویو 

 .پدافند در برابر دشمنان اشه و خداوند پیروزیایزد  WvrvqraGnaبهرام 

 

 :اهوره مزداست باهفت امشاسپند 

او همچنین (. ، همیستار اندیشه ی بدگریزشبویژه سراینده  ان و مردمان وایزدِ -)اندیشه ی نیک  Wohu manOبهمن 

 .خداوند بر جانوران است

 ،آتش آسمانخورشید،  او همچنین خداوند بر(. سامان هستی، همیستار دروج)بهترین اشه  aCa WahiStaاردیبهشت 

 .او به شمار می آید ماداست که ن

، (سزاوارپاداش یزشی  همچون پدید آمده)گزیده، نماد فرمانروایی اهوره مزدا شهریاری بر xSaqra Wairiiaشهریور 

 .او همچنین خداوند بر فلزات است. توانایی او به چیرگی بر دروندان

فروتنی جان بخشنده؛ دختر و همسر اهوره مزدا، ایزدبانوی زمین، همچنین شخصیت  spvNtA Armaitiسپندارمذ  

 .بر خود داری همه چیزدر نگه  و فداکاری، و نیز بردبار و فرزند خواهی خواهی جفتیافتگی 

 .او همچنین خداوند بر آبها است(. وری از آلودگی، بیماری وجزآناصل د) رسایی haurwatAtخرداد 

 .او همچنین خداوند بر گیاهان است(. اصل دوری از مرگ نابهنگام) جاودانگی، بی مرگی  amvrvtatAtمرداد 

 

و پیروان اش درباره ی  است که آفریدگان( اهریمن) aMra maniiuمینو  ؟"تاریک" همیستار اهوره مزدا، انگره

بنیاد . می نامند" ازآنِ  دروج" drwaNtدروند را از این رو آنها . اهوره مزدا و جهان اشه ی او دروغ می گویند

 انگره مینو به ستیز ن اشه را به روشنی و پاکی آفریداهنگامی که اهوره مزدا جه. است drujدروج  جهان انگره مینو

 .آلود ای اهریمنی، تاریکی، مرگ، بیماری وجزآنچیزه آن را با همه

 .اند( هند و ایرانی)خدایان کهن ("( ی نیک)خدا" deWaهندی باستان ) daEwaانگره مینو دیوها  یاران

 :او یاراناز دیگر 

او نشان " گرز خونین"خشم شاید شخصیت یافتگی تاریکی شبانه و آسمان شب باشد و . همیستار سروش aESmaخشم 

 .در خون فرو می رود گویی خورشیدکه آن هنگام  دارداز غروب 

 .ماده دیو مردار، بزرگترین آالینده ی جهان اهوره مزدا nasaoنسو 

 ".هم باشد یروز دیگر"او که می گوید  ماده دیو تنبلی، با انگشتانی بلند، buSiiLstAبوشاسب 

 

، بویژه نیروی (شاعرانه)، الهام (کنشگر) ندیدنیهای ه ازآن ایزدان و چه مردمان، نیرونیروهای آفریننده در هستی چ

 spvNtaنیروی پشتیبان اشه، بویژه آن چه ازآن اهوره مزداست سپند مینو . نام دارد maniiuاشه و دروج، مینو 

maniiu "در پیوند  شده استایزدی مستقل  خود خوانده می شود، مفهومی که در اوستای نو" نیروی جان افزاینده

 بدی جوهرنام  است که( aMra maniiu)آفریننده ی دروج، نیروی ویرانگر (-نه)نیروی . انزدیک با اهوره مزد

را شکل ( maniiawa)رند، جهان مینوی را در اختیار دا( maniiu)آنها که در هستی این نیرو  .می شود( اهریمن)

 .می دهند



 

و  "ستاینده ی اشه" یندا، نخستاهوره مز برجسته ترین یار. یارانی دارند انمزدا و هم اهریمن در میان مردم هم اهوره

 -سرایندهدیگر . استسراینده یزشگر نخستین زرتشت،  ندانست یزشکه دیوان را شایسته ی  ستاینده ی اهوره مزدا

 .کنندباید از زرتشت پیروی  ها برای برگزاری درست آیین ها یزشگر

 

، جهان هستی، پس از دوره های ahuآنگونه که در یسن ها بازتاب دارد بازسازی اهو  یزش آیین برگزاریانگیزه ی  

بدان را از هستی  ری آیین، یزشگر نمونه ی کوچکیدر هنگام برگزا. است( شب، زمستان)تاریکی، سترونی و مرگ 

ردان یا سرنمونه های  این گونه. نخستین اهو: فراهم می آورد بود برای نخستین بار سامان داده گونه که اهوره مزدا

زرتشت در  پدیدار شدنبرای  گویایزش هوم . خوانده می شوندفرا  نخستین اهو ]برپایی[همه چیزهای میانجی در 

زرتشت یزشگر گاهان می خواند آنگونه که چون همه ی اینها کرده شد،  .انجام می شودشخصیت یزشگر کنونی 

ستوده " شنیدنی ه آماد"سروش ایزد . و دورراندن آن بدیبرای فروکوفتن  سرود گاهاننخستین بار در جهان هستی 

وانده می شوند آبهای آسمانی فراخ. اند به پیکر خشم درآمده که در نبرد با نیروهای تاریکی نیرومند گردد می شود تا

فرا خوانده می شود  از جهان دریاها برآمدندر آستانه ی ، و خورشید زادنتازه برای آن هستی آماده ی  ییآبها همچون

 .اهوره مزدا اشه ی همچون نماد
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 الفبای زبان اوستایی

بدین معنا که هر آوا با یک ، الفبایی آوانگار است این الفبا. میالدی ساخته شده است الفبای زبان اوستایی در قرن پنجم

 :دو نکته را باید به یاد داشت درباره ی این الفبا .نشان معرفی می شود

و  آواهای نخستین زبان اوستایی کهن و نو رانه  خویش را بازتاب می دهدروزگار این الفبا آواهای سنت شفاهی   

 .دگرگون شده استشفاهی آیین ها  در برگزاریچه اندازه  تلفظ ها دانیم نمی

دانیم شکل دقیق این الفبا در  نمی اند وشناخته شده برای ما الفبای اوستایی و پهلوی تنها از قرن سیزدهم میالدی   

 .روزگار ساخت اش چگونه بوده است

خط اوستا . آرامی برگرفته شده است خط از این الفبا دارد که خود بنیاد خود ه یزمان( کتابی)این الفبا بر الفبای پهلوی 

 .پهلوی از راست به چپ نوشته می شود همچون

 

a A i I u U e E o O 

    
v V L L (*v  ) l  l     
          

    

p b B  f   m m    

     �� 

t d D D2 q T T2 n N  

     

k g g  G x   M   

        

c j      ń   

     

y Y ii  F   ?   

       

W  uu  X   $   

   

r s S K C z Z h   
 

 .شود نوشته می L  ،D  ،g  ،Tبه ترتیب  L  (v )  ،D2  ،ġ  ،t2معموال بجای 
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W Y y پسین ترنوشته می شوند مگر در دستنوشته های  آغاز واژه تنها در .<ii > و<uu >غیر آغازی  در جایگاه

] نمایشبرای  پیش از واکه uuو  iiهمچنین . رود واژه بکار می ,i ]و  [ ,u  : دشو نوشته می [

yAna- / Ana/ , xSaiiaT / xSa aT/ , maCiiO /maCi O/ 

Wohu / ohu/ , yauuaT /ya aT/ , druuO /dru O/ 

- ii  وuu دنکمتر در آغاز واژه دیده می شو :iieiivn
  ،uua [u a] < *uBa. 

و  y/Yو هیچ تفاوتی میان آنها با  ندحرف نویسی می شد Wو  yهایشان بگونه ی در همه نقش uuو   iiتا این اواخر 

W ت آغازی وجود نداش(Bartholomae, Air. Wb.)  هنگامی که وii  وuu می آمد بگونه ی  در آغاز واژهiy-  وuWa- 

  .(Bartholomae, Air. Wb., cols. 147, 399) حرف نویسی می شد

.استفاده می کرد wاز < B>حرف نویسی بجای  درهمچنین بارتلومه 
 
 

- T  بجایt واژه و پیش از همخوانهای انسدادی  در پایان(Tb, Tk )می آید: 

Aat, TkaESa-, TbaESah- 

 

 سرهم نویسی

 :برخی نمونه های پرکاربرد چنین اند. معین متصل نوشته می شود یحروف توالی در دستنوشته ها

  + =  + =   + =  + +=

  +  =  +  =  + += 

  +  = + =  +  =  

 

 تکیه

تکیه در زبان  قواعدبرای آن  توان از جنبه ی کاربردی می. چیزی قطعی نمی دانیم در مورد تکیه در اوستا

 :این قواعد چنین اند. التین یا سنسکریت را بکار برد

 :  واژه دو هجایی باشد، مانند و یا "سنگین"است اگر آن هجا واژه ( هجای ما قبل آخر)پایانی تکیه بر هجای دوم   

ApO, a  pO, maziStO. 

 

 : باشد، مانند "سبک"دوم پایانی است اگر هجای  پایانیتکیه بر هجای سوم   

Wa Enahi, barAmahi 

وی بر هجای دوم پایانی است اگر هر دو هجای دوم و سوم پایانی سبک باشد، اما تکیه ثانتکیه بر هجای چهارم  3

 :واژه قرار می گیرد، مانند پایانی

                                      
 (.-iyAyسنسکریت )=  iiAii-  <√i*وجه التزامی از ستاک حال کامل   
 .بکار رود Wدندانی  -بود و نمی توانست برای همخوان لبی [B]همخوانی دو لبی شبیه به  wباواریایی بارتلومه  در تلفظ  
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Ahura   , ya zama  ide 

apo اما، ApO( : به مانند هندی باستان)هم وجود دارد که تکیه برخی از واژگان برهجای پایانی باشد  این احتمال  .  

-v واکه های با توالی . پایانی هجا محسوب نمی شودau, ei, ai  به شمار می آیندواکه های کوتاه (oᵘ, aᵘ, eᶤ, aᶤ .)

 .به شمار می آید( i , u) همخوان + یا واکه و(  , )یا یک همخوان  uuو  iiجفت 

 

 نقطه گذاری

یا (  )جمله معموال با سه نقطه ی مثلث شکل . شود از دیگری جدا می).( در دستنوشته های اوستا، هر واژه با نقطه 

 .نشان داده می شودبا نشانه های تزیینی دیگر 

 

 تلفظ

 .در زیر راهنمای تلفظ نشانه های اوستایی آورده شده است

 واکه. 

 .واکه های اوستا باید واضح تلفظ شوند

 تلفظ تقریبی نمونه ها نشانه ها

a apO برا 

A ApO بآ 

aE baEuuar  اسپانیاییbaile، انگلیسی bite آلمانی ،kein 

ao gaoS  اسپانیاییcausa،  انگلیسیcow آلمانی ،Haus 

i pita  تیز، انگلیسیfeet آلمانی ،bitte 

ii maiia یسنا 

I WIspa  انگلیسیfeed  آلمانی ،Lies  

u uGra  گوش، انگلیسیfoot آلمانی ،Lust 

uu tuua وندا 

U sUra  انگلیسیmove آلمانی ،busen 

e ziieni  کسره در زشت، انگلیسیbed آلمانی ،Bett 

E  تنها درaE آلمانی  و واژگان تک هجاییSee 

o Wohu ضمه در ُپر 

O apO  انگلیسی تقریباbores ،so 

v kvrvta  انگلیسیhurt آلمانی ،könnt فرانسه ،peut-être 

V spVniSta  انگلیسیheard آلمانی ،schön فرانسه ،êmeute 

L maCiiLsca  فرانسهchance 
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v  barvsmv  lundiیا  unفرانسه   

l mlMhO  انگلیسیhawk  یاbawdy 

 

 همخوان ها. 

p, b, f, m, t, d, n, k, c, g(gهای  نشان  ), G, j, y(Y), W, s, z, Z, h, x, S, r  به مانند نشانه ها ی متناظرشان

دیگر  .تلفظ می شود( پ، ب، ف، م، ت، د، ن، ک، چ، گ، ق، ج، ی، و، س، ز، ژ، ه، خ، ش، ر) نو درفارسی

 :نشان ها

 تلفظ تقریبی نمونه ها نشانه ها

B aiBi  اسپانیاییrecibir 

m   am  Ai m  پیش دمشی شده(صوت . سنجـhum) 

D , D2 bADa  اسپانیاییlado انگلیسی ،father 

Q paqa  اسپانیاییhacer ،bath 

T , t2 maT  تقریبا انگلیسی آمریکاییbetter 

N   =n  پیش ازt ،d ؛ =M  پیش ازk ،j ؛ =m  پیش ازp ،b 

F daFiiunLm  آلمانیich چینی ،xi ژاپنی ،hi 

X XatO  =x + w 

M raMha  انگلیسیsing 

 wrong hueانگلیسی . ، سنجـh≈ M + h + y? در   ?

 long whileانگلیسی . ، سنجـh ≈ M + h + w$در   $

n  an O  اسپانیاییaño 

C aCa  انگلیسیcach 

K aKiiO  انگلیسیwach your face 

 

  



 

 

 درس دوم

 

 نظام آوایی زبان اوستایی نو

. است (سنسکریت)برخالف هندی باستان  آن در برخورد با زبان اوستا آنچه به چشم می آید ظاهر آشفته ی نظام خط

می پژوهشگران تالش  از این رو .اوستا را تباه کرده اند دستنوشته های کاتبانکه  گمان می رفتبرای زمانی طوالنی 

ادعای  اما آنها هرگز این. ستا دست یابندکنند تا به نسخه ی نخستین او" قانونمند"کردند این دستنوشته ها را تصحیح و 

نخستین کسی که تحلیل واجی کاملی از . ثابت نکرده بودند نظام خط و ویژگی های آن با بررسی جزییات خود را

نشان داد که  در زمان جنگ جهانی دوم  91 او در مقاله ای به سال . بود  تیرنه، گئورگ مورگنشداداوستا ارائه 

یش مردمان کنونی ایران نزدیک است و و بسیار به زبان و گو داردنظام آوایی با سازگاری درونی  الفبای اوستایی

 ]های[ام آوایی زبانبر پایه ی نظزمان خطای نوشتاری می پنداشتند،  که تا آناکثر خطاهای ظاهری نظام خط آن 

 .توضیح دادنی استاوستا 

. زوما در همه جزییات نظام زبانی نخستین خود را نشان نمی دهدل اشت که دستنوشته های موجود اوستاباید به یاد د

که گویش و   کردندنویسی روو کاتبانی  دندگردآور( diascevasts) را ویرایشگرانیاین دستنوشته ها  در طول قرنها

اوستای کهن متن های به  ییسو بدین گونه از. وستایی نخستینزبانی داشتند با نظام آوایی اساسا تفاوت با آنِ  زبان ا

به پیروی از اوستای کهن بود و از سوی دیگر اوستای نو نیز اوستای نو  وامدارکه آشکارا  عناصری راه یافت

 ی تحول یافته در دوره های پسین قرار گرفت کهزبان ایران ت تاثیرهمچنین تحو  عل کردعناصری را برای خود ج

 .کاتبان به دستنوشته ها افزودندرا مورد  احتماال این

کدام متعلق به زبان اصلی بوده و کدام در شود  از دگرگونی های آوایی که در دستنوشته ها دیده مینمی توان دانست که 

به آن افزوده شده  متن ها، پانصد سال سنت شفاهی و مکتوب و هزار تا هزاریعنی در فاصله ی زمانی  دوره های پسین

 .شناخت دگرگونی های آوایی نخستین، سنجش نظام آوایی زبان اوستا با هندی باستان است یک راه. است

آن دگرگونی توان  ، میجنوب غربی ایران گرد آمده انداحتماال در  ستنوشته های بازمانده ی کنونیاز آنجا که بیشتر د

اما با زبان ی دارد هایی آوایی را مربوط به دوره های نخستین دانست که با دیگر زبان های ایرانی شرقی سازگار

 . است های ایرانی غربی ناسازگار

 -juuaو حذف آن در واژه ی  Iبرای نمونه یکی از دگرگونی های آوایی زبان های شرقی، کوتاه شدن واکه ی 

؛ و نیز واژه ی -jIWa، در برابر هندی باستان (پشتو) -Zw، (ختنی) -juWa، (سغدی) -Zwد است، مانن" زیستن"

cuuaNt- "که در هندی باستان به شکل " چه اندازهkIWant-  است. 

است، در زبان های ایرانی غربی نیز دیده می  ژگی آشکار دستنوشته هااما کامی شدگی و لبی شدگی واکه ها که وی

 .دنزمینه ی شرقی متن تعلق نداربه تنها د و نشو

 

 واج شناسی

" زوج کمینه"واجها معموال با . واج کوچکترین واحد آوایی یک زبان است که تمایز معنایی ایجاد می کند

را در زبان فارسی / م/و / ب/ماد یک زوج کمینه اند و واجهای  ~نشان داده می شوند، برای نمونه دو واژه ی باد 

 .معرفی می شوند/ / جها با نوشتن میان وا. متمایز می کنند

 

                                      
  Georg Morgenstierne 
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بلکه مفهوم برساخته ی زبان  در گفتار تولید می کند و ما می شنویمنیست، صدا به مفهوم آنچه کسی " صدا"واج 

برای (. ی گفتارسنمود روانشنا)و معنا ( نمود فیزیکی گفتار)ی است برای پیوند تئوریک میان صدای شنیداری ختشنا

" آوا"صدای واقعی را . [z]،  [b]،  [p]بکار می رود، مانند  [ ]نماد  یک واج "ادراک آوایی"ی یا نمایش صدای واقع

 .نیز می نامند

دهد که چگونه یک صدا در دهان تولید  ویژگی ممیز نشان می. شان بیان می شوند" ویژگی ممیز"واجها بر پایه ی 

 :برای نمونه به میانجی کدام بخش های دهان آن صدا پدید می آید، و شود می

/b/ واکدار، لبی، انسدادی ~ /p/ انسدادی، لبی، بیواک ~ /m/ خیشومی، لبی. 

/x/  ،بیواکنرمکامیسایشی ، ~ /G/  ،واکدارنرمکامیسایشی ،. 

/s/ دندانی، بیواک -صفیری، لثوی ~ /z/ دندانی، واکدار -صفیری، لثوی. 

/S/ کامی، بیواک -صفیری، لثوی
 ~ /Z/ کامی، واکدار -صفیری، لثوی. 

t/~/t/نقش تمایزدهندگی در زبان اوستا ندارد، بنابراین تقابل واجی " دمش"ویژگی 
h
/  ،/p/~/p

h
، و جز آن در اوستا  /

p]و  [p]در اینگونه موارد گفته می شود که آواهای . نیست
h
بان در برخی زدمش . هستند /p/های واج " واجگونه" [

 :مانند سنسکریت که دارای زوج کمینه ی زیر است ها نقش تمایز دهندگی دارد،

kara [kara] "دست" ~ khara [k
h
ara] "خر". 

یعنی هیچ دو . نیست همخوان های خیشومیویژگی ممیز  ره کرد که در زبان اوستا واکداریباید اشا /n/ در مورد واِج

 [hm]زبان اوستا دارای آوای  همچنین.از هم متمایز شوند /n/واژه ای نمی توان یافت که با واکداری یا بیواکی واج 

/ ~ /m/: واجی جداگانه می نماید است که دمشی شده بیواک یا احتماال پیش
h
m/  . اما بیشتر احتمال دارد که واجگونه

 .hmبرای نگارش ( کوتاه شده)کل جایگزین باشد و یا ش hپس از  /m/ی 

 

 خنثی شدگی تقابل واجی

واجی  برای نمونه در زبان انگلیسی هیچ زوج کمینه ای با توالی. واجها در هر جایگاهی از هم متمایز نیستند

/st/  و/sd/  در اینگونه موارد گفته می شود تقابل میان  .از هم متمایز باشندیافت نمی شود که/t/ ]و  ]کبیوا/d/ 

 .خنثی می شود /s/در جایگاه پس از  ]واکدار[

 

 واج های واکه

سه . وضعیت زبان در دهان و شکل لبها از هم متمایز می شوند چگونگی های مربوط به واکه ها با ویژگی

 :واکه ها چنین است یویژگی بنیاد

 پایین –میان  –باال : افراشتگی نوک زبان  

 پس –مرکز  –پیش : موضع نوک زبان  

 گرد شدگی یا گرد نشدگی لبها 3

غیر  )=دهانی  -بلندی واکه، خیشومی شدگی -کوتاهی : زبان اوستا ویژگی های دیگری نیز دارد افزون بر این

 .تنها برخی از این ویژگی ها نقش تمایزدهندگی دارند(. خیشومی

 .مار آوردبه شیا یک واج مرکب  وها  واکه های مرکب را می توان آمیختگی واج
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 (:آمده > <در امال)زیر نشان داد  به شکلاوستای نو را می توان ( واکه)واجهای مصوت  گونه ی عملیبه 

 واکه های ساده

  پیش مرکز پس، گردشده خیشومی

(V   <v  > ?) 

(L <L> ?) 

A  <L> 

u <u,U> 

o <o,O> 

l <l>, (l <l  >) 

 

v, V <v,V> 

A <A> 

i <i,I> 
e <e,E> 

a <a> 

 باال
 میان
 پایین
 

 

 واکه های مرکب

 کوتاه  بلند

Ai <Ai> 

Au <Au> 

~ oi/vi <Oi> 

~ ou <ou>      ~ vu <Vu> 

ai <aE> 

au <ao,aO> 

 

تقریبا به مانند تفاوت میان دو واژه  [:O: ~ l]می باید تفاوت میان واکه ی باز و واکه ی بسته باشد  Oو  lتفاوت میان 

 .Rotte ~ roteآلمانی  home ~ hawkی انگلیسی 

 :یا زوجهای کمینه ی تقریبی زیررا با هم بسنجید کمینهزوجهای 

 apO ~ apa" آب"
 رایی جمع ~بایی یگانه 

 
apa ~ upa 

 "با آب" ~" بسوِی"

 
surO ~ surl 

 نهادی یگانه نرین ~رایی جمع مادین  -نهادی

 
AiS ~ aESa 

 "با این ها" ~" این"

 
parvna- ~ pvrvna-  

 "ّپر" ~" ُپر"

 
kaSa- ~ °kaSa- 

 ("زیر بغل)کش " ~" بریدگی"

 
 haoma ~ haomL" هوم"

 نهادی جمع ~رایی جمع 

 ApO ~ apO" آب"
 نهادی جمع ~رایی جمع ، اضافی یگانه

 
amvm ~ imvm 

 "نیرو" ~" این"

 
aspO ~ aspa ~ aspV     

 نهادی یگانه ~بایی یگانه  ~رایی جمع 

 
 aEta ~ aEte" این"

 بایی یگانه ~نهادی جمع 

 
 gAuS ~ gaoS ~ gVuS" گاو"

 نهادی ~اضافی  ~اضافی 

 
maCiia- ~ amvCa- 

 "مرد" ~" بی مرگ"

 
 tE ~ tL" آنها"
 نهادی جمع ~رایی جمع 

 

می رود که گمان  بر پایه ی ویرایش های معیار. روشن نیست U , uو  I , i بلندی واکه برایمربوط به قاعده ی واجی 

و  I , iاما توزیع . دارند" توزیع تکمیلی"کوتاه و بلند در اوستای نو وابسته به بافت آوایی متن است و آنها  uو  iتوزیع 
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U , u  آید که میچنین بر  های انجام شدهو از پژوهش است بررسی نشده اش یاتبا همه ی جزئهنوز در دستنوشته ها

رویای مصححان غربی  بافت آوایی متن ایهبنابراین توزیع بر پ. استموضوعی نوشتاری  U , uو  I , iگزینش میان 

 .شودهای خطی تایید نمیاست که از روی نسخه

پژوهش در این موضوع شاید به توزیع درست . می شود Uجانشین واکه ی  Iدر دستنوشته های ایرانی جدید واکه ی 

 .کمک کند Uیا  u واکه های 

و نیز برای نمایش ( .nI, WI)فعلی جدا  هایو پیشوند( zI, nU) هجاییتکواژگان  پایانتنها در  Uو  Iدر این گزارش 

که  ی کوتاه می آید تا بر این واقعیت تاکید شود uو  iاما در دیگر جاها همواره . رودبکار می (-tanU)ها ستاک شکل

و یا به  اه و بلند در زبان پیش ایرانیکوت uو  iمانند شان، وتاه یا بلند به خاستگاهک uو  iدر اوستای نو گزینش میان 

 :وابسته نیست تولیدشان در فرایند ادغامشیوه ی 

*-im ،*-Im ، و*-i am  >-im  یا-Im  

*-um ،*-Um و ،*-u am  >-um  یا-Um  

 به واکه هجاییتک واژگان بجز در پایان E در این گزارش. صدق می کندنیز  o ،Oو  e ،E واکه های مورد باال برای

 تنها پیش از مرز تکواژ دیده می های مرکببجز در پایان واژه و در واکه Oی  واکه. شودمحدود می aEی مرکب 

ها توزیع وشتهـــــدر دستن. را نشان ندهد o~  Oتقابل واجی  OhudAmو  ohuWجفتهایی مانندِ  شاید راین ـــبناب. شود

O ~ o ها اری از دستنوشتهبسی. نیز حالتهای گوناگونی داردWOhu  را جانشینWohu اند و بجای واکه ی مرکب کرده

ao  شکلaO آورندرا می. 

l (  ) واجگونه یA پیش از  استM ،Nt  وs . شکل å (�� ) تنها در یک دستنوشته(Pd ) بعنوان واجگونه یa  پیش

 .شوددیده می Mاز 

L  واجگونه یA پیش از  استn  یاm (nAma, nLma .) در حالت رایی جمع باV  توزیع تکمیلی دارد و ظاهرا برv * 

Vیا  Lو  �� L نشاندو . کند داللت می   شکل  در تصحیح گلدنر.  می رودها بکار در دستنوشته بدون تمایز مشخص ��  

 .برگزیده است نشان ��

نتیجه ی فرایند ادغام  در هجای بسته aE. شودچه باز و چه بسته دیده نمی در هجای پایانی aE اصلی واکه ی مرکب

 (.aiivm > -aEm-*)است 

پیش از خوشه های همخوانی بجز خوشه  در اوستای نو. اصلی در هجای بسته است aEواجگونه ی  Oiواکه ی مرکب 

 3.برتری دارد Oiشکل ، یک همخوانبا  Sیا  s ی

اما در دستنوشته ها شکل . استOim (> aEuua- )  "یک" ~ aEm" او" تنها زوج کمینه Oi ~ aEبرای تقابل  گویا

aoim و  شودنیز دیده میOim دیگری از واژه ی  شکلتواند میaoim های مرکب باالدر نمودار واکه. دباش Oi  در

 .yOi، اما tEنشیند، می Eبجای  Oiواکه ی  گاهی نیز در تک هجایی ها. رفی شدمع /vi/برابر با  ساخت

به  aoواکه ی شکل دیگر  دیده می شود که به پیروی از اوستای کهن ر اندکی از واژگاندر شما Vuواکه ی مرکب 

 .شمار می آید

ها این واکه به شکل در دستنوشته(. -paru- > pouru)شدگی است تنها نتیجه ی فرایند لبی ouمرکب واکه ی 

(pOuru-) Ou شودنیز نوشته می. 

                                      
  Hintz in JamaspAsa.1991 
 .Fortson. نکـ 3



 

 

 درس سوم

 

 نظام آوایی

   واج های همخوان

 :اندآمده) ( ها در قالب واجگونه. توان چنین در نظر گرفتاوستای نو را می] اصلی[همخوانهای 

 

  انسدادی سایشی پیوسته خیشومی صفیری

 بیواک واکدار بیواک واکدار بیواک واکدار  بیواک واکدار

  m (m, m  ) <uu>  (B)  b p دو لبی 

     W (?) f   دندانی -لبی 

z s    (D) q   دندانی 

  n (N)     d t دندانی -لثوی 

C (?)   r (?) (hr?)     لثوی 

Z S      ǰ č کامی -لثوی 

(Z) K (ń(  <ii>  y    کامی 

  M   (G) x g k نرمکامی 

  ?    (F)   نرمکامی -کامی 

  $    X   نرمکامی -لبی 

    h     حلقی 

 

B D G  : واجهای/b, d, g/ ی پس همخوانی،هاای و در برخی جایگاهواکه پس B, D, G می شوند (baGa- ،

duGDa
 (.-Wadar، اما -huraoDa)ماند باقی می r کناردر که  dمگر  ( 

F  :بجای . شوددیده می تراین نشان در اوستای نو کمF  اوستای کهن، اوستای نو?h درجلوی. دارد F  هموارهii می-

nvmaFiiAmahi )آید 
3
, daFiiunLm.) 

X  :رود و با واژه بکار می این نشان در آغاز$h هنگامی که معرف  مگر، تناظر دارد ایواکه میان-k  .باشد *-

                                      
 -duGDarنهادی یگانه از   
 -da?haoاضافی جمع از   
 -nvmaFiiaاخباری، اول کس جمع  از   3
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hr, r  : واج/r/  پیش ازk  وp  واجگونه ی بیواکی دارد کهhr دار استبه هجای تکیه شود و گویا محدودنوشته می. 

شود یا اگر همخوان تغییر کند هنگامی که تکیه جابجا (. پایین. نک)شود دگرگون می Cبه  اصلی hrt* همچنین توالی

 :شودپدیدار می اصلی r همخوان

 kvhrpvm
 
 ~ hukvrvpta- ،aCa- ~ astuuaT.vrvta- ،mahrka- ~ amvrvxti-. 

m    :/m/  باh شکل ویژه ی  خود پسینm m شاید. دارد   ها در دستنوشته. بیواک mباشد نه  شده دمشی همخوان پیش  

hm> آید و گاهی نیز می < m > نشان گاه  hmبه جای  m >  آنهااما در بیشتر . <   hmرود و بکار نمی < 

 .شودنوشته می <hm> بگونه ی 

N  :/n/ شکل و   بجزهای پیش از همخوان N  با ویژگی نا مشخص است خیشومی گیرد که همخوانمی. 

ń  :n  و احتماال  پیش ازi  بهń  و   ها همیشه نشان های اما در دستنوشته. شودمیکامی <ń  <برای آن بکار نمی-

 باشددر میان واژه پسین  iبا n هنگامی که . نویسندمی inii انو دیگر niiیا  iiń را بگونه ی niiبرخی کاتبان . رود

 (؟)هیچگاه  نباشد n در جلوی iiیا  iاگر . شودآن دیده می برای ainimو یا معموال  imń a ،animهایی مانند نگارش

<ń<  برای بیانń هانمونه. رودکامی شده بکار نمی: 

   ainiiO ،   aniiO ،   
 

ańiiO      

  mainiiuS ،  maniiuS ،  
 

mańiiuS 

  nitvmO ،  1
ńitvmO  

 .(1درس . نکـ) و جز آن بکار خواهد رفت -aniia- ،maniiu- ،nitvmaهای شکل ainimبجز  در این گزارش

M  : همخوان خیشومی/M/ استگاه دارددو خ: 

واکه ای در  میان Ngبجای  M هادر برخی از دستنوشته. -paNgta- > paMta$ha*در واژه ی  Ng (nk)بجای   

 .بکار رفته است -aNguSta- = aMuStaواژگانی مانند 

 اگر(. -manahحالت اضافی یگانه از ) manaMhOآید، مانند درمی Mh بشکلواکه ای  میان /h/ها در بیشتر جایگاه  

h  باi  یاu (کمتر معمول است )2، مانند دهدپسین همراه باشد این دگرگونی معموال رخ نمی
ahi ،Wohu- ،اما 

9
WaMhuS. 

، -aMra- ،hazaMraشود، مانند نوشته می Mتنها بگونه ی  r پیش از Mh های ویرایش شده ی معیاردر متن

fraMrasiian- ،caMraMhAk- های شکل هااما در برخی دستنوشته. و جزآنaMhra-  وhazaMhra-  دیده می شودنیز. 

متغیر  iMhو  h ،i?h?های نگارش آن میان شکل. (h?)پسین است  hرود و همواره با بکار می تنها در میان واکه ?

 .رودبکار می h?در این گزارش تنها نگارش . (ضمیر اضافی سوم کس یگانه) aiMheو یا  a?he ،ai?heاست، مانند 

                                      
 -kvrvpرایی یگانه از   
 -aniiaنهادی یگانه از   
 -maniiuنهادی یگانه از   
 -nitvmaنهادی یگانه از  1
 -ahدوم کس یگانه حال از  2
 -Wohuنهادی یگانه از  9
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کاتبان . واژه تناظر دارد آغاز Xاین واج با .  (h$)پسین است  hرود و همواره با بکار می تنها در میان واکه $

از این رو . (-a$haدری یگانه از ) aMheویا  a$he ،aMuheمانند  می برند،بکار  Mhیا تنها  Muhبیشتر  h$بجای 

aMhe تواند هم میa?he و هم  باشدa$he. 

S, K, C  : سه همخوان صفیری/S/   و/K/   و/C/  بگونه ی یک آوا  های کنونیگر در روزگار دستنوشتهدی

[S] ای باشندهای جداگانهواج باید در شکل اصلی خوداما می. ه بودنددرآمد ./S/  است،  معمولیهمخوان صفیری لثوی

č*)باشد  ]شده[باید همخوان صفیری کامی  /K/(. "صدا" -ghoṣa. باهند. سنجـ) -gaoSa مانند   > K مانند ،

Kauua- باهند. ، سنجـ .cyaWa-.)  

. معرفی شدهمخوان صفیری لثوی  در نمودار باال. روشن نیست( یشین، با تکیه بر واکه ی پrt-* <) /C/ویژگی ممیز 

-های کنونی ایران شنیده میگونه، آوایی که در برخی گویشمصوت rشاید  داشته استاما باید ویژگی دیگری هم می

 -maCiia تر صفیری برگشتی، مانند و پسین استبوده انسایشی برگشتی یا کناری  ممکن استاما . شود

برآمده از اوستا تمایزی  rqو  rtمیان این آوا و آوای  باید افزود که در دوره ی ساسانی (.-martiya. هندبا. سنجـ)

 :شد، مانندنیز تلفظ می hlشد و احتماال نگاشته می hlوجود نداشت و هر دو در پهلوی 

maCiia- > mahlI ، 2
aCauua > ahlaw از سوی دیگر ،pvrvqu- > puhl  . 

 S، و توزیع -maKiiaشود، مانند دیده می K گرایش به نگارش شکل iiجا پیش از کدرهر های کنونی اوستادر دستنوشته

هنگامی که . را Cگیرند و دیگران برگزیده ی خود میشکل را  Sبرخی . از دستنوشته ای به دیگری متفاوت است Cو 

این . را برگزیده بودند C شکلهایی نهاد که را بر دستنوشتهبنیاد کار کرد، نر کتاب اوستای خود را ویرایش میگلد

 .باشد Sیا  Cتواند می Cشود، از چند دستنوشته آورده میدر نسخه ی انتقادی او نیز اگر امالء ای گونه 

T  احتماال همخوان انسدادی مکیده باشد و واجگونه ی/t/ همخوانی، مانند  ژه و نیز در جایگاه پیشوا است در پایان
  

janaT ،TkaESa- ،TbaESah- .T با  واکه و همخوان درمیانD شود، مانند جایگزین میaTka- ~ aDka- . 

 

 واژه سازینظام 

اخت کمک بلکه باید از آن بعنوان راهنمای شن نیستهای صرفی زیر به معنای چیرگی همه سویه بر آنها طرح مقوله

  .گرفت

ها و ها، شمارها، جنسیتدستگاه صرف اسم و فعل در اوستا هنوز الگوی هند و ایرانی دارد و دربرگیرنده ی ستاک

های صرفی بخوبی شناخته شده به دلیل محدودیت واژگان درقیاس با وداها، شکل. های صرفی گوناگون استحالت

های صرفی اسم یا فعل نمونه های اندک شمار و در برخی موارد تنها یک باید به یاد داشت که از برخی حالت. نیستند

 .بازشناخت برای آننمونه دردست است و سنت نگارش دستنوشته ها بگونه ایست که نمی توان شکل درست را 

 

 دستوریمقوله های 

دو زیر گروه اصلی . دسته بندی می شوند دارند در یک گروه صرفی همانندواژگانی که شکل ستاک و پایانه صرفی 

. داللت می کند و واژگانی که چنین نیستند( گذشته، حال، آینده)واژگانی که شکل و پایانه ی آنها بر زمان : وجود دارد

 .واژگان داللت گر بر زمان را فعل می نامند

                                      
 -aCauuanنهادی یگانه از  2 
 -janتاکیدی، سوم کس یگانه از    
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هایی هستند که مفعول سرراست می فعل های گذرا فعل . فعل ها بر بنیاد کارکردشان در جمله بخش بندی می شوند

، فعل های (زیستن)فعل های ناگذرا شامل فعل های ایستایی . گیرند و فعل های ناگذرا مفعول سرراست نمی گیرند

می " مفعول درونی"معموال فعل های ناگذرا تنها . وجزآن است( اندیشیدن)، فعل های فرایند ذهنی (رفتن)حرکتی 

 .مجهول گویند به این حالتفعل ناگذرا بکار رود، اگر فعل گذرا همچون . گیرند

یکی از این گروه ها شامل واژگانی است که حالت های صرفی . خود به چند گروه بخش بندی می شود زیرگروه دوم

نهاد، مفعول سرراست، مفعول )که نقش واژه را در جمله نشان می دهد  اگون می گیرند یعنی آن حالت صرفیگون

ه ای واژ. ها و عددها هستندژگانی که حالت های صرفی می گیرند اسم ها، صفت ها، ضمیروا. (ناسرراست وجزآن

 .اسم است که صفت یا ضمیر یا عدد نیست

 ..می گرددو اینگونه از اسم متمایز  صرف می شود( موصوف)می که وصف می کند صفت بر پایه ی جنسیت اس

کند  به موقعیت گوینده اشاره می مربوطبه مکان یا زمان  یعنی دبودن از دیگر واژگان جدا می شوضمیر با اشاره ای 

 (. من، تو، او؛ اینجا، آنجا)

، جایگاهی را (اعداد اصلی)عددها گونه ی ویژه ای از اسمها، صفت ها یا قیدها هستند که چیزی را شمارش می کنند 

و جزآن ( یکبار، دوبار)روی دادن ها  و یا شمار( یک سوم)، بخش شدگی (اعداد ترتیبی)در مجموعه نشان می دهند 

 .را می گویند

این گروه شامل . پایانه ی صرفی نمی گیرندد و را دربر می گیرد که شکل آنها دگرگون نمی شو یواژگان گروه پایانی

 .قیدها، پیشایندها، پسایندها، حروف ربط و ادات ها می شود

 

 اسم

 -maCiia، و یا اسم عام مانند "ویشتاسب" -WiStAspa، "زرتشت" -zaraquStraاسم می تواند اسم خاص باشد مانند 

 . "مینو" -maniiu، "کوه" -gairi، "پسر" -puqra، "مرد"

ستاک را با یک خط پیوند در . ماندمی از حذف پایانه صرفی آن باقی  که پس است( و صفت)ستاک آن بخش از اسم 

 .نشانه گذاری می کنند پایان واژه به مانند نمونه های باال

 

 صرف اسم

این دو گروه صرف واکه ای و صرف . همخوانی گروه بندی می شوند اسم ها و صفت ها به ستاک واکه ای و ستاک

 .یکسان فت ها با پایانه های صرفیاز اسم ها و ص را پدید می آورد یعنی گروهیهمخوانی 

، اما همچنین n ،r ،hوان دارند، بیشتر همخوان های همخ اسم های گروه صرف همخوانی پیش از پایانه ی صرفی

 .وجزآن p ،t ،Nt ،dهمخوان های 

اسم ها بر پایه ی واکه ی پیش . a ،A ،i ،I ،u ،U: واکه دارند پیش از پایانه ی صرفی اسم های گروه صرف واکه ای

 واکه ی ستاک این واکه،. ستاک و جزآن بخش بندی می شوندi-ستاک، A-ستاک، a-به گروه های از پایانه ی صرفی 

 .نامیده می شوند

این گروه از . می شوندگاه ستاک واکه ای اند و گاه همانند ستاک همخوانی صرف  برخی ستاک ها در فرایند صرف

   .تاک هاسuu-و  -aE- ،aoیعنی ستاک های مختوم به واکه های مرکب  ستاک ها را ستاک واکه ی مرکب می نامند

. تماتیک با نام واکه ی تماتیک معرفی می شود و حالت صرفی آن با نام صرف aدر صرف واکه ای واکه ی ستاک 

 .نام دارد تماتیکصرف دیگر ستاک ها صرف غیر
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 جنس اسم

 .نرین، مادین و نتار: دسم و صفت و ضمیر در اوستا سه جنس دارا

 .ی نرین و نتار استو صفت ها صرف در برگیرنده ی اسم هاa-گروه 

ستاک A-شمار اندکی . صرفa-ها شامل اسم های مادین است و نیز حالت مادین صفت های گروه صرف A-بیشتر 

 -paNtAو  -raqaEStA ی نرینستاک هاA-دیگر . است -mazdAآنها واژه ی  مهم تریننرین در اوستا وجود دارد که 

 .هستند

 .معموال مادین اند -tiاسم های مختوم به . های نرین، مادین و نتار استصرف دربرگیرنده ی اسم ها و صفت i-گروه 

 .-kauuaE- ،haxaEصرف تنها شامل اسم های نرین است، مانند aE-گروه 

 .صرف شامل اسم ها و صفت های نرین و نتار استuu-صرف و u-گروه 

است و نیز شمار ( -uGra.bAzao)و صفت ( -bAzao)  صرف در برگیرنده ی شمار اندکی اسم های نرینao-گروه 

 .-da?hao- ،nasaoاندکی اسم های مادین مانند 

. صرف تنها شامل اسم های مادینU-صرف در اوستای نو تنها شامل اسم ها و صفت های مادین است و گروه I-گروه 

 .به شمار می آینداستثنا  استریشه  اسم جزء دوم شان شمار اندکی صفت های مرکب که

 

 الت های صرفیشمار و ح

نهادی، ندایی، رایی، اضافی، برایی، ازی، : یگانه، دوگان، جمع و هشت حالت صرفی اند: اسم ها دارای سه شمار

 . بایی، دری

 .حالت ندایی با حالت نهادی تنها در حالت یگانه برای برخی صرف های اسمی اختالف دارد

 .یکسان دارندشکل  نهادی جمع  و رایی جمعر برای حالت صرفی نتا همچنین اسم های اسم های مادین و

 .دارند یکسانشکل  در حالت یگانه و دوگان و جمعرایی ره برای حالت های نهادی و ندایی و اسم های نتار هموا

حالت های برایی و ازی و شکل و در دوگان  یکی استشکل واژگان برای حالت برایی و حالت ازی  در حالت جمع

 .یکسان استبایی 

 

 تعریفحرف 

 .در اوستا حرف تعریف معین یا نامعین وجود ندارد

 

 

 

 حالت نهادی و ندایی

 :پایانه های صرفی را با معرفی برخی از شکل های حالت نهادی و ندایی آغاز می کنیم
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-Aصرف -aصرف  
  نرین نتار نرین مادین
 یگانه    
-a -l, -ls° -vm -O, -as° نهادی  
-e -a  -a ندایی  
 جمع    
-l, -ls° -l, -ls° -a -a ندایی-نهادی 

 

 .همان ستاک ساده است ستاکa-حالت ندایی یگانه ی 

گونه ی ـــــــــــــندایی جمع ب -برای حالت نهادی" امشاسپند" -amvCa- spvNtaدر دستنوشته ها واژه ی  اغلب

amvCl spvNta می آید. 

 

حالت جمع  -ahura- mazdAواژه ی . نر mazdA-، "انجمن. "نت -hanjamana، "هوم. "نر -haoma: الگو صرفی

 :ام اشیاء معموال حالت ندایی نداردنتار و ن اسم. "دین. "ماد -daEnA، "راه. "نر -paNtA، ندارد

 

-Aصرف -aصرف  
  نرین نتار نرین مادین
 یگانه    
daEna mazdl, mazdls° haNjamanvm haomO, haomas° نهادی  
daEne mazda  haoma ندایی  
 جمع    
daEnl, daEnls° paNtl haNjamana haoma ندایی-نهادی 

 

 .haomasca ،daEnlsciT: می آید ciT-و  ca-پیش از پی بست  پایانی °شکل 

 

  -lMhOحالت نهادی جمع با پایانه ی 

د که تفاوت معنایی با حالت معمولی می گیرlMhO (-lMhas° )-پایانه ی  اک نرین برای حالت نهادی جمعستa-گاهی 

Asah-فارسی باستان و  Aha-این پایانه برابر با . پدید نمی آورد  .  سنسکریت است  

 

 فعل

دستگاه فعلی اوستای نو همانند دیگر زبان های هند و اروپایی دستگاهی است چند بعدی شامل مقوله های زمان و وجه 

 .ی شودو جهت که شمار و شخص نیز بدان افزوده م

به آن بخش بازمانده از فعل پس از حذف پایانه های شخصی ستاک می گویند که با خط پیوند در پایان آن مشخص می 

بخش باز مانده از ستاک پس از حذف پیشوند ها و پسوند های سازنده ی آن، ریشه نام . -Kauua- ،hiStaشود، مانند 

 .Kao ،√stA√دارد، مانند 



 سوم درس

 5 
 

 صرف فعل

خش بندی می شود که صرف تماتیک و غیرتماتیک به دو گروه واکه ای و همخوانی بستاک اسم  فعل نیز همانند ستاک

مختوم به  غیرتماتیک ستاک پایان می یابد اما فعل a-به  فعل تماتیک آن فعلی است که ستاک اش. از آن پدید می آید

تماتیک باقاعده یا  فعل. و واکه مرکب، غیرتماتیک هستند Aمختوم به  در عمل ستاک. دارد( ، )همخوان یا نیم واکه 

 .تماتیک بی قاعده یا قویبه شمار می آید و فعل غیرضعیف 

برای هر دو گروه یکی است اما برای صرف غیرتماتیک به دلیل تحوالت  در شکل بنیادی خود پایانه های صرفی

مدام دگرگونی  ستاک و پایانه بوجود می آیدن آغازی همخوا و همخوانی که از آمیختگی همخوان پایانی تاریخی گروه

 .دارند( مصدر)و یا اسم ( وجه وصفی)برخی حالت های فعلی کارکرد صفت  .های آوایی روی می دهد

 

 زمان

 . زمان شامل زمان حال، گذشته ناقص، آئوریست و حال کامل است

جانشین بیان می شود و به ندرت با شکل گذشته در اوستای نو زمان گذشته ی ناقص بیشتر با شکل وجه تاکیدی حال 

 .در این گزارش این شکل را تاکیدی ناقص می نامیم. روبرو می شویم( افزونه+ شکل تاکیدی )= ی ناقص 

 .کاربرد فعل آئوریست اخباری تنها در اوستای نو دیده می شود اما شکل های وجهی آن نیز نسبتا رایج است

. کاربرد شکل های وجهی آن نیز اهمیت دارد. با همان کارکرد کهن اش بکار می رود زمان حال کامل در اوستای نو

 .ساخته می شود" بودن"به همراه فعل  -ta-حال کامل پیراگویی با وجه وصفی گذشته ی مختوم به  در اوستا گاهی نیز

 

 وجه

 (.حال و آئوریست)اخباری، التزامی، امری، تمنایی، تاکیدی : فعل ها در اوستا پنج وجه دارند

 

 جهت و مجهول

 .معلوم و میانه: دو جهت برای فعل وجود دارد

 .بیان شود -iia-فعل مجهول می تواند با شکل میانه یا با ستاک حال مختوم به 

 

 تخصصیدرباره ی اصطالحات 

 و" معلوم"، جهت "وجه تاکیدی"بدون پیش زمینه ای درباره ی زبان های باستانی ممکن است اصطالحاتی مانند 

و یا  کارکردواژه اشاره می کنند گاه به  شکلباید بیاد داشت که این اصطالحات گاه به . باعث سردرگمی شود "میانه"

 .داشته باشد "میانه"یا  "مجهول"یا  "معلوم"ی معنامی تواند ( شکل فعل) "میانه"ی  پایانهبنابراین فعلی با . ی آنمعنا

 شکلاست در حالی که " زمان گذشته ی ناقص"از ستاک حال بیان " وجه تاکیدی" شکلمرسوم  کارکرددر اوستا 

 .به ندرت در اوستا بکار می رود( افزونه دار" )فعل گذشته ی ناقص"
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 وجه امری

در نمودار . اینجا نیز فعل ها را با ساده ترین شکل آن یعنی وجه امری دوم کس یگانه و جمع معلوم آغاز می کنیم

 -baNdaiia، "آمدن" -jasaه های تماتیک وجه امری معلوم و شکل های صرفی آن برای ستاک حال پایین پایان

 :آمده است "بخشیدن" -dAiia، "بستن"

 

  پایانه نمونه  
 دوم کس یگانه jasa -a "بیا" baNdaiia "ببند" dAiia "ببخش"

dAiiata baNdaiiata jasata -ata دوم کس جمع 
 

ستاک خود ستاک a-است که همانند حالت ندایی یگانه ی  a-فعل امر دوم کس یگانه برای ستاک تماتیک، مختوم به 

 .ساده می شود

 

 "بودن"فعل 

 :چنین است" بودن" -ahوجه اخباری فعل 

 یگانه  
   azvm ahmi ahmi "من هستم"

   tum ahi ahi "تو هستی"
 asti asti 3 "است"

 جمع  
   WaEm mahi mahi "هستیمما "
   yuZvm stA stA "شما هستید"

 hvNti  hvNti 3 "هستند"
 

 .تنها در اوستای کهن آمده است stAحالت دوم کس جمع 

 ".مرا نیست، من ندارم" nOiT mE asti: به همراه حالت اضافی برای بیان مالکیت بکار می رود" بودن"فعل 

 

 نظام جمله سازی

 نهادیکاربرد حالت 

 :حالت نهادی چنین است کاربردهای اصلی

 نهاد.  

 :جمله است( گذرا، ناگذرا، مجهول)برای فعل  (فاعل، مسنداله) کاربرد اصلی حالت نهادی، نهاد

azvm mazdaiiasnO ahmi 

 "مزداپرست هستم من"

azvm : ،من"ضمیر شخصی اول کس یگانه، مسنداله." 
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mazdaiiasnO : نهادی یگانه نرین از صفتmazdaiiasna- ،مزداپرست"، مسند." 

ahmi : وجه اخباری اول کس یگانه از√ah،هستم"، فعل ربطی." 

 

ahurO mazdl baGO asti 

 "بغ است اهوره مزدا"

 

arvdwI sura anAhita srira asti 

 "زیباست اناهیتااردویسور "

srira : نهادی یگانه مادین از صفتsrira- (ماد .srirA-) ،زیبا"، مسند." 

 

 مسند.  

به نظر " -saDaiiaمانند )و برخی دیگر فعل ها ربطی کاربرد دیگر حالت نهادی، مسند اسمی یا صفتی برای فعل 

 :است( "آمدن

azvm mazdaiiasnO ahmi 

 "هستم مزداپرستمن "

 

ahurO mazdl baGO asti 

 "است بغاهوره مزدا "

 

azvm ahmi zaraquStrO tum jAmAspO ahi 

 "هستی جاماسب، تو زرتشتمن هستم "
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WaEm mazdaiiasna mahi 

 "هستیم انمزداپرستما "

 

yuZvm daEwa stA duSxSaqra 

 "هستید شهریاران بدشما دیوان "

 

ime hvNti paoiriiO.dAta paoiriiO.fraqBarSta 

 "نخست پدیدآمدگان، نخست بنیاد شدگاناینها هستند "

 

yOi hvNti haoma sura spvNta 

 "اند هوم های توانای سپنتاآنها که "

yOi : ضمیر موصولی در حالت نهادی جمع نرین ازya- ،آنها که"، مسنداله."... 

hvNti : وجه اخباری سوم کس جمع از√ah ،هستند"، فعل ربطی." 

haoma sura spvNta : نهادی جمع نرین ازhaoma-  به همراه صفت هایsura-  وspvNta-  ،در همان حالت صرفی، مسند

 ".هوم های توانای سپنتا"

 

در . بند اسمی می نامندرا  ربطی و مسند اسمی یا صفتی بدون فعلبندی با مسنداله . حذف می شود ربطی گاه فعل

   :هستندند اغلب بند اسمی نرا توصیف می ک اوستا بندهای موصولی که اسم ها

azvm yO ahurO mazdl tum yO zaraquStrO   

  "(من اهوره مزدا، تو زرتشت) ]ای[تو که زرتشت  ،]ام[من که اهوره مزدا "

 

                                      
   درس . برای بند موصولی نکـ   
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 3 :همچنین به ساخت زیر توجه شود

   

yl ApO baESaziil   

 ( ]اند[آنها که آبهای درمانگر : تحت الفظی) "آبهای درمانگر"

 

 بدل. 3

  :خود حالت نهادی دارد ،بدل اسمی در حالت نهادی

  

azvm ahmi ahurO mazdl maniiuS spVniStO 

  "مینوی سپندترمنم اهوره مزدا، "

azvm : ،من"ضمیر شخصی اول کس یگانه، مسنداله." 

ahmi : وجه اخباری اول کس یگانه از√ah ،هستم"، فعل ربطی." 

ahurO mazdl : نهادی یگانه نرین ازahura- mazdA- ،اهوره مزدا"، مسند." 

maniiuS spVniStO : نهادی یگانه نرین ازmaniiu-  به همراه صفت برترینspVniSta-  ،در همان حالت صرفی، بدل

 ".سپندترین مینو"

 

 کاربرد حالت ندایی

 :رد خطاب قرار گیرد و اغلب نیز با فعل امری همراه استرود که کسی مو حالت ندایی تنها هنگامی بکار می

  

azvm ahmi zaraquStra haomO duraoSO 

 (Y.9.2" )، من هوم دوردارنده ی مرگ امای زرتشت"

 

tum ahi ahura mazda yazatO maziStO 

 "، تو بزرگترین ایزد هستیای اهوره مزدا"

 

                                      
   درس . موصولی نکـبرای کشیدن مرجع به بند  3 
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WasO.xSaqrO ahi haoma 

 (Y.9.25" )، به کام خویش شهریار هستیای هوم"

 

 کاربرد وجه امری

کسی که به او امر می شود یا به امری ترغیب می . وجه امری برای بیان دستور یا ترغیب به امری بکار می رود

 :شود حالت ندایی می گیرد

srire anAhite moSu jasa 

 "بیاای اناهیتای زیبا، بی درنگ "

 

taT nO dAiiata yazata maziStaca WahiStaca 

 "ای بزرگترین و بهترین ایزدان ببخشیداین را به ما "

taT : این را"سرراست، ضمیر رایی یگانه نتار، مفعول" 

nO : ،به ما"ضمیر پی بست برایی اول کس جمع، مفعول ناسرراست." 

dAiiata : وجه امری دوم کس جمع معلوم از ستاک حالdAiia- ،"ببخشید" 

yazata maziSta-ca WahiSta-ca : ندایی جمع نرین ازyazata-  به همراه صفت های برترینmaziSta-  وWahiSta-  در

 "ای بزرگترین و بهترین ایزدان"، "(و)"  ca-همان حالت صرفی و ادات پی بست 

 

 شمار

نزدیک ترین ( یگانه، دوگان، جمع)باشد، فعل معموال با حالت صرفی ( غیر شخص)هنگامی که نهاد شامل چندین اسم 

 :اسم مطابقت دارد

 

aEtaT asti yasnasca Wahmasca 

 "این است ستایش و نیایش"
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 تکرار فعل

 :در اوستا به جای تکرار یک فعل در جمله، اسم یا ضمیر یا پیشوند فعلی آن تکرار می شود

imaT baGa dAiiata imaT Wispe yazata 

 "]ببخشید[ای همه ی ایزدان  این راای بغان ببخشید،  این را"

 

  



 

 

 درس چهارم

 

 نظام آوایی

 تحوالت واکه ها و همخوان ها

یک  این زبان است بگونه ای که دانش ساخت( و گاه واقعی)قاعدگی ظاهری بی ییمهمترین دلیل دشواری زبان اوستا

حتی اگر هر دو  کندا برای واژه ی دیگر ممکن نمیتوان ساخت همان نقش دستوری ر نقش دستوری برای واژه ای

 .واژه به یک مقوله ی دستوری وابسته باشند

همان  اما شودمی  ahehaomو  vmhaomبه ترتیب  haoma-برای نمونه حالت رایی و اضافی  یگانه برای واژه ی 

وجه اخباری سوم کس یگانه از  .دارد ehemaCiiو  imaCm شکل های، maCiia-برای واژه ی  حالت های صرفی

شکل واژگان در در زیر . آیددرمی eitiyuiDiiبه شکل  yuiDiia-، اما برای ستاک aitibarشود ، میbara-ستاک 

 :شونداوستایی و هندی باستان با هم سنجیده میزبان 

 اوستا .هندبا اوستا .هندبا

martiyo maCiiO somo haomO 

martiyam maCim somam haomvm 

martiyasya maCiiehe somasya haomahe 

yudhyati yuiDiieiti bharati baraiti 

 

 ستاک واژهبلکه گاهی شکل  تغییر می کندهای صرفی پایانهشکل نه تنها  ییشود در زبان اوستاهمان گونه که دیده می

" بد"؛ vNtihشود می" هستند" ،tiasشود می" است"اما  miahشود می" هستم"بدین گونه فعل . دگرگون می شود نیز

برخی از آنها نیاز . کردگزارش  را نمی توان ی زبان اوستاهاهمه ی دگرگونی. iStaac-" بدترین"اما  aak-شود می

تحت تاثیر این ی هاتوان همه ی این قواعد را آموخت و همه ی واژگان و ستاکنمی. داردآگاهی از تاریخ این زبان  به

اوستایی روش درستی برای شناسایی آنها  حدس و گمان درباره ی شکل واژگان باید افزود که و. بیاد سپرد قواعد را

 .نیست

 

 (اومالت-i) aکامی شدگی واکه ی .  

پیش از همخوان های  aاین قاعده در مورد واکه ی . آورده می شود aدر این بخش قاعده ی کامی شدگی واکه ی 

 (.1و  5درس . نکـ)خیشومی صدق نمی کند 

در  بیاید و چه در پایان واژهe یا  i ی بعالوهچه پیش از همخوانی ( iiaیا  Ya) ii  یا y درجلوی aواکه ی توالی 

. تغییر می دهدها را  ها و فعل این قاعده شکل اسم. شود دگرگون می eبه  aباشد،  s, r, n, hهای همخوان جلوی

 .شودباز آشکار می iia- شکل اصلی گاهی نیز

 :همخوان است نشان C. شودنشان داده می شدگی با نماد در نمودار زیر کامی

*yadi      > yeiDi 

*yazi       > yezi 

*yaCi  > yeC i 
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*A ase      > Aiiese
 

 

*frA- aze  > frAiieze
 

 

*yaCe  > yeC e 

( eireنه )
3

aire <        *ar a 

*-ah a       > -ahe 

- C a    > -C e 

 

 . yeze*دارد نه  yazeشکل  -yazواژه ی 

 .پایین .ـنک aireو  yeiDiواژگان  بهیافته  راه iبرای 

 

 (اومالت -u) aلبی شدگی واکه .  

باشد، ( uuنه ) uواکه ی  شود اگر درهجای پسین آنمی( یا گرد)لبی  oبه  hیا  r همخوان های پیش از a واکه ی 

 :مانند

*paru > pouru-, pouru.sarvDa- 

*Wahu > Wohu-, Wohu.friiAna-, Wohuuvrvz- (< Wohu + Wvrvz-)   

 :دهد مانندمی رخاین دگرگونی باز  واکه ی اصلی ستاک هم نباشد uاگر 

pa ruuam > pourum
  

 .شودگاه لبی نمیهیچ -aMhu-در  aواکه ی 

 .پایین .ـنک pouruیافته به واژه ی راه uبرای 

 

 uو  i میان هشت: شدگی همخوانشدگی و لبیکامی. 3

میان هشت ) شدگیو لبی( iمیان هشت ) مربوط به کامی شدگی شکل های آوایی جایگزینبیشترین  ییدر زبان اوستا

u) لمس آن هنگام تلفظ همخوان است شدگی به معنای باال بردن سطح زبان بسوی کام و اینجا کامی. می شود همخوان

 .فرق دارد چون جایگاه تولید صدابه معنای کام همشده با همخوان کامی ن کامیهمخوا(. مانند زبان روسی)

 .شدگی به معنای گرد کردن لبها هنگام تلفظ همخوان استلبی

متعلق به دوره ی پیش اوستایی یا  شاید آنها. راه یافته اند اوستا پدیده های آوایی بهاین  توان دانست چه زماننمی

 .دنهای پسین انتقال متن باشیعنی دوره اوستایی و یا حتی پس اوستایی

 

 شدگی همخوانکامی. 6

 .دنخود را کامی کنپیشین  یهمخوان همخوان یا گروه یا  iدهد که هنگامی روی می همخوان شدگیکامی

                                      
 -Aiiasaاخباری، اول کس یگانه از   
 -frAiiazaاخباری، اول کس یگانه از   
 -airiiaنهادی جمع از  3
 ، همچنین قید-pauruuaرایی یگانه از   
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 :شودداده میشدگی به دو شیوه نشان کامی در نظام خط اوستا

 .ń ،? ،F: های ویژه ی همخوانیبا نشان . 

 .شدههمخوان کامی پیش از iواکه ی  گذاشتنبا  . 

، (مانند زبان روسی)اند  وجود داشتهنیز شده ی دیگری های کامیهمخوان ń ،? ،Fبجز آیا  توان مطمئن بود کهنمی

که در  گمان می رود. باقی مانده اند برای چه مدت به همین صورت انتقال متن دوره یدر طول یا اگر چنین بوده  و

 iو تنها میان هشت  شدگی خویش را از دست دادهحالت کامی شده ی نخستینهای کامیهمخوان متن ای از انتقالدوره

 .استواکه ی مرکب ساخته  خود با واکه ی پیشین میان هشت نیزاین  اند که باقی گذاشته

و نیز  Z, S, z, sهای صفیری همخوان ،jو  cهای کامی همخوان. شوندکامی نمی ها با میان هشتوانهمه ی همخ

 :روی می دهدها دیگر همخوانکامی شدگی برای . شوندکامی نمی گاه هیچ hو  mهای همخوان

aipi (< *api), aiBi (< *abi), aEiti (< *aEti), aEibiS (< *aEbiS), Ahuiri (< *Ahuri) 

sureشود، مانند دیده می ترهای پسینگاه استثناهایی در دستنوشته
 .suire بجای  

aEibiiO: هایی داریمچنین نمونه های معیارهمچنین در ویرایش
  اـــــــام 

AbiiO ( بجایAibiiO)، -aiti اــــام -atica، 

-rviti اما -rvticaوجزآن ،. 

1است، مانند  Ntترین آنها گروه همخوانی برجسته. شوندهای همخوانی کامی میشمار اندکی از گروه
astuuaiNti .

 .mAzdaiiasnimو  mAzdaiiasniSهای شکلدرکنار، mAzdaiiesnim: شودکامی می یگاه -mAzdaiiasniواژه ی 

airime (< *arm: شودهمخوان پسین نیز دیده می با rکامی شدگی برای گروه  e). 

ت که آیا با واکه ی مرکب توان دریافتنها از روی نظام خط نمی (Ai)باشد  Aواکه ی در جلوی  iاگر میان هشت 

 .i  +Aیا با   (ai .هندبا) روبرو هستیم Ai اصلی

 

 شدگی همخوانلبی. 3

خود  پیشین rهمخوان  یا  uپیشین خود را لبی کند و یا  hهمخوان  دهد که یا هنگامی روی میهمخوان لبی شدگی 

 .درا لبی کن

h واژه به شکل  شده در آغازلبیX به شکل  و در میان دو واکه$h برای هر دوی این آواها نشان ویژه ی . آیددرمی

 . همخوانی ساخته شده است

X  و$h توزیع تکمیلی دارند :X رود و در آغاز واژه بکار می$h تنها به پیروی از اوستای کهن . دو واکه میانX 

 . شوددیده می نیز واکه دو میان

 .(ur)شود نشان داده می پیش از آن u گذاشتن واکه یبا  rشدگی لبی

 توان دریافت که آیا با واکه ی مرکبتنها از روی نظام خط نمی (Au)باشد  Aواکه ی در جلوی  uاگر میان هشت 

 .u  +Aروبرو هستیم یا با  Au اصلی

 

                                      
 -suraندایی یگانه مادین از   
 ازی جمع، نرین و مادین-ضمیر سوم کس، برایی  
 -astuuaNtدری یگانه از  1
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 همخوان کامی شدگی و لبی شدگی ترکیب. 4

-paruuiia- > paoiriia-, *paruuI- > paoirI*: ترکیب شوندتوانند با هم شدگی میشدگی و لبیکامی
2

 

 

 (? ,$)نرمکامی  خیشومیهمخوان 

به  /h/اگر واج . دیده می شود $و  ?به شکل های  hتنها پیش از  نرمکامی خیشومیهمخوان شدگی شدگی و لبیکامی

 . تحلیل شوند /h/شدگی شدگی و لبیتحقق کامی بعنوانباید  ]گونه[دو واج اینپس  نیز محقق می شود Mhشکل 

Wa?hO. ، سنجـh > ?hبرای 
9 < *Wah- ah- ،da?hu- < *dah- ah- ،سنجـ. daFiiunLm

 2. 

 ستاکh-، برایی یگانه ی ستاکa-های اضافی یگانه ی باید برای حالت پایانیe (< *-ai )- به همراه h? گروه

(mana?he)  و دوم کس یگانه ی میانه(pvrvsl?he) رایی ــــتنها حالت بها در دستنوشته اما. دیده شود-hبا  ستاک? 

اربرد ـــــــک. بکار می رود ahe-بیشتر  فی یگانه و دوم کس یگانه ی میانهبرای حالت اضا. است مند شدهقاعده (Mیا )

-?he در جلویبه جایگاه آن  حالت دوم کس یگانه ی میانه برای A (l )شود و از پایانه ی محدود می-a?he ( باa 

. برای حالت اضافی یگانه بکار می رود aheدر کنار  a?heضمیر سوم کس . دست است تنها یک نمونه در (کوتاه

-WahehI- < *Wahهمچنین توجه شود به واژه ی  ah-I-  حالت مادین واژه یWa?hah-. 

   .سنجـاست،  h*معرف  h$به همین گونه      
a$he < *ah -e پایانه ی وجه امری دوم کس یگانه ی میانه در و 

ha < *-h$- : نیز دیده می شود a .تکواژگونه ی  این پایانه در جلوی همخوان دندانی-suua دارد :  
dasuua < 

*dad-s a .$h  واژه با در ساختمانهمچنین X جایگزینی دارد: Xara- ~ fra$hara-. 

 

 (X, F)نرمکامی  همخوان سایشی

، دوگان da?hu- (daFiiuma- ،daFiium ،daFiiunLmهایی از واژه ی در شکل پسین iiتنها با  Fدر اوستای نو 

daFiiu ~ da?hu)  و نام نژادFiiaona- شوددیده می .F  واجگونه یx صرفی و ساختمان  یچرا که در الگو نیست

 :تحلیل شود hقاعده ی دهد که باید همچون تحقق بینشان می h?شود و پیوند الگووار آن با دیده نمی xبجای  واژه

daFiiu واژه ی  .تواند تلفظ بومی نام این نژاد باشدمی -Fiiaonaاز اوستای کهن به اوستای نو راه یافته است و  -ॕ

 aپس از  Xاما . واکه ای میان ~جایگاه آغازی : توزیع تکمیلی دارد h$با  X. گونه استنیز همین Xدر مورد 

: شودواکه ای در اوستای نو دیده می میان Xتنها دو نمونه از . (-aXarvta- ~ Xarvta)ماند ساز همچنان باقی مینفیم

haXarvDa- (سنسـ. سنجـ .kAkhorda-)  و نام سرزمینharaXaitI-  نام باشدکه ممکن است تلفظ بومی این. 

X  معرف همچنین*k  همچنان که در وجه وصفی حال کامل معلوم کهن نیز هستWaoXah- شوددیده می. 

 

 خوردگیجوش: دگرگونی همخوان

خود قرار  پیشین یا پسین تحت تاثیر آوای هنگامی که شودگفته می همخوان دگرگونی واکه یاخوردگی به فرایند جوش

 .خوردگی بیرونیخوردگی درونی و جوشجوش: دهدخوردگی روی میدو گونه جوش . بگیرند

                                      
 -pouruحالت مادین از  2
 -Wa?hahنهادی یگانه از  9
 -da?huاضافی جمع از  2 
 -aMhu-/ahuبرایی یگانه از    
 -daDA-/daDامری میانه، دوم کس یگانه از    



 چهارمدرس 

 6 
 

-روی می یا در همخوان آغازی پایانه صرفی است که در همخوان پایانی ستاک دگرگونیآن خوردگی درونی جوش

 .drug-s > druxS, *bad-ta- > basta-, *dad-te > dazde*: دهد

 .-raqaEStA- < raQaE-stA: نیز اتفاق می افتدکب ی مر ژهدر همخوان آغازی جزء دوم وااین دگرگونی 

آغازی واژه ی  همخوان واژه ای تحت تاثیر دهد که همخوان پایانیهنگامی روی می( یا پایانی)خورگی بیرونی جوش

 .قرار بگیرد پسین خود

 منحصر بهدر زبان هندی باستان است، اما در اوستا اندک شمار است و تقریبا  بنیادی خوردگی بیرونی ویژگیجوش

 :دیده می شودآغازی  -tبا ( هایو به ندرت اسم)بست پی ضمایرگاهی نیز پیش از . می شود ciT-و  ca-بست ادات پی

 haomO + -ca > haomasca, kO + -ciT > kasciT, kO qBLm > kasv qBLm 

XaFiil
 3

 tanuuO
  

 > XaFiilsv tanuuO, anAklsv tAiiuS 

یا  °kasبه شکل های  kOخوردگی جوشنمونه برای شود، نشان داده می °با نماد  های صرفیخوردگی در الگوجوش

kasv° نشان داده می شود.  

 

 اسم

-iiaنرین،  ستاک-iiAمادین ستاک 

 گروه بر پــایه ی قواعد باال (#Ciia)در جلوی همخوانی باشد که کامی می شود  iia-پایانه ی  در فرجام واژه ای اگر

-iia  باید به-e شکل اما در بیشتر موارد  .تحول یابد-aو  ستاک-Aان ـــــواژگ. می شود این ستاک ها باز آشکار ستاک

-iia ستاک نرین و-iiAدارای شکل های دگرگون شده ی زیر اند ستاک مادین: 

 ."زن فریبکار" -mairiiA، "زن" -kainiiA، "فرومایه" -mairiia، "آریایی" -airiia: الگوی صرفی

-iiAصرف -iiaصرف  
 یگانه  
kaine, maire airiiO, airiias° maCiiO نهادی  

*maire *aire, maire maCiia ندایی  

 جمع   
kaniil, kaniils° aire maCiia, maCiilMhO ندایی-نهادی 

 

باشد، اما در دستنوشته ها هیچ نمونه  maire*می باید  iia > -e-با دگرگونی  -mairiiaحالت ندایی اسم هایی مانند 

 (.اگرچه در نمودار باال آورده شده است)ای از آن یافت نمی شود 

است،  °A-ستاک ها بگونه ی a-ستاک و هم دیگر iia-شکل جوش خوردگی برای حالت نهادی جمع نرین هم برای 

 .maCiiAka- ،staorAca. سنجـ، maCiiAcaمانند 

واژه ی . haiqe < *haiqiia*ستاک نتار نیافتم، مانند iia-پایانی برای  e < *-iia-من نمونه ای از دگرگونی 

WAstriia- احتماال کامی نمی شود. 

                                      
 -hauuaاضافی یگانه مادین از  3 
 -tanUاضافی یگانه از    
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-uuaنرین ستاک 

یک نمونه . می شود uuO-در فرجام واژه برای شکل های اصلی برآمده از حالت های گوناگون گاهی  uua-پایانه ی 

 .می توان دید huuOuuOستاک نرین uua-از این دگرگونی  را در واژه ی 

 

-i ستاک و-Iستاک 

 :صرف چنین استI-صرف و i-پایانه های حالت نهادی و ندایی یگانه و جمع برای گروه 

   -Iصرف -iصرف  
  ومادین نرین نتار مادین    
 یگانه       
    -i, -iS -i -iS نهادی  
    -i  -e ندایی  
 جمع       
    -iS -i -aiiO, 

-aiias° 

 ندایی-نهادی

 

aCi- شاید بر پایه ی قیاس با واژه ی  در حالت نداییarvduuI sUre  شکل بی قاعده یaCi دارد :aCi srire " ای اشی

 .بلند نوشته می شود I-معموال با  arvduuIدر دستنوشته ها  ".زیبا

. ماد -baBrI، "نیک. "ماد -Wa$hI، "اهورایی. "نت Ahuiri، "فروشی. "ماد -frauuaCi، "کوه. "نر -gairi: الگو صرفی

 :توجه شود کامی شدگی اعده یبه ق. "سگ آبی ماده"

-Iصرف -iصرف  
  نرین مادین نتار مادین
 یگانه    
Wa$hi, baBriS Ahuiri frauuaCiS gairiS نهادی  
Wa$hi  *frauuaSe *gaire ندایی  

 جمع    
Wa$hiS Ahuiri frauuaCaiiO, 

frauuaCaiias° 

garaiiO, 

garaiils° 

 ندایی-نهادی

 

 .دارد e-شکل  aE-*بجای  پایانه ی حالت ندایی در جایگاه پایانی

 .دارد zAireبی قاعده ی  شکل" زرین" -zairi حالت ندایی

 

-r ستاکAtar- و اسم های عامل 

 .ندایی جمع ندارد -این واژه شکل نهادی. است -Atarستاک نرین بی قاعده ی r-در اوستا " آتش"واژه ی 

این اسم ها به . "دادار" -dAtar، "نگهبان" -pAtarکننده ی کاری را نشان می دهند، مانند  tar-اسم های نرین مختوم به 

 .اسم های عامل می گویند

 .رایی یگانه دارد-تنها حالت نهادی "زین افزار" -Wadarاسم نتار 

 :این اسم ها بگونه ی زیر صرف می شوند
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 یگانه    
Wadarv AtarS pAta dAta نهادی  
 Atarv ― dAtarv ندایی  

 جمع    
 AtarO pAtArO dAtArO ندایی-نهادی 

 

 .می شود raqaEStArOصرف بگونه ی tar-برابر حالت صرفی گروه  -raqaEStAشکل نهادی جمع واژه ی 

 

 فعل

 وجه امری غیرتماتیک

ندارند و پایانه  -a-پیش از پایانه ی صرفی واکه ی  jas-a-taفعل های غیرتماتیک بر خالف فعل های تماتیکی مانند 

 .مستقیما به همخوان یا واکه ی ستاک بسته می شود

 -stao-/stu، "نکوهیدن" -naEd-/nid، "دادن" -daDA-/daD)نمونه هایی از شکل وجه امری معلوم غیرتماتیک 

 (:"ستودن"

 دوم کس یگانه dazdi -Di, -di "بده" stuiDi "بستا" 
nista staota dasta -ta دوم کس جمع 

 

 > jaiDi. سنجـ. است Di-و در جلوی واکه  di-برای دوم کس یگانه پایانه ی صرف غیرتماتیک در جلوی همخوان 

jan-/ja- . 

می آیند و جوش خوردگی درونی را نشان  nid-ta*و  dad-ta*و  dad-di*از  nistaو  dastaو  dazdiشکل های 

 .می دهند

. -mrao-/mruو احتماال  -staota < stao-/stuو  stuiDiمانند (   درس . نکـ)برخی فعل ها دچار آبالت می شوند 

 .دارند ستاک قوی ta-ستاک ضعیف و پیش از پایانه ی  Di-این فعل ها پیش از پایانه ی 

 

 ستاکiia-وجه امری 

تنها نمونه گویا . e < -iia-: ده ی کامی شدگی چنین شودستاک ها باید بر پایه ی قاعiia-فعل امر دوم کس یگانه برای 

°nase  در واژگانapa.nase  وWI.nase  باشد(V.8.21 ،Sb.3 .)-aiia ستاک و-Aiia ستاک برای این حالت به

°aiia  و°Aiia پایان می یابد. 

 

 

 معلوم وجه امری سوم کس

 .داردزبان اوستا همانند سنسکریت و التین فعل امر سوم کس نیز 

، "شدن" -bauua: ، تماتیک "گفتن" -mrao-/mru، "دادن" -daDA-/daD، "رفتن" -aE-/i: الگو صرف غیرتماتیک 

jasa- "آمدن" ،nasiia- "نابود شدن". 
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  غیرتماتیک  تماتیک 
 یگانه    
jasatu -atu mraotu, daDAtu -tu 3 
 جمع    
jasvNtu  
nasiiaNtu  

bauuaNtu 

-vNtu 

-iiaNtu 

-uuaNtu 

daDvNtu 
 yaNtu 

 *mruuaNtu 

-vNtu 

-iiaNtu 

-uuaNtu 

3 

 

حذف  vNtu-واکه پایانی ستاک پیش از پایانه ی . برای حالت سوم کس یگانه ی غیرتماتیک ستاک قوی بکار می رود

 .می شود

 

 "بودن" -ahوجه امری فعل 

 :چنین است، نمونه ای از حالت جمع دیده نمی شود" بودن" -ahغیرتماتیک برای  وجه امری

 یگانه 

   zdI*" باش"

 astu 3" باشد"
 

 .تنها در اوستای کهن آمده است zdIفعل 

 

 نظام جمله سازی

 نمونه هایی از کاربرد حالت نهادی و ندایی و وجه امری

daEwO apa.nasiiatu 

 "دیو نابود شود"

daEwO : نهادی یگانه نرین ازdaEwa- ،دیو"، نهاد." 

apa.nasiiatu : وجه امری سوم کس یگانه معلوم تماتیک ازºnasiia- ،"نابود شود" 

 

daEwa apa.nase 

 "ای دیو نابود شو"
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moSu mE awa?he jasatu 

 ("درنگ مرا به یاری بیایدبی )بی درنگ از برای من برای یاری بیاید "

moSu : بی درنگ"قید." 

mE : از برای من"، (3 درس . نکـ)ضمیر پی بست برایی اول کس یگانه، برایی سود." 

awa?he : برایی یگانه نتار ازawah- برای یاری"، (3 درس . نکـ)، برایی پایانی." 

jasatu : وجه امری سوم کس یگانه معلوم تماتیک ازjasa- (√gam) ،"بیاید ." 

 

sraoSO iDa astu 

 "سروش اینجا باشد"

 

raqaEStArO pAtArO jasvNtu iDa niS.hiDvNtu 

 "ارتشتاران، آن پشتیبانان، بیایند اینجا نشینند"

raqaEStArO : نهادی جمع نرین ازraqaEStA- ،ارتشتاران"، فاعل". 

pAtArO : نهادی جمع نرین ازpAtar- بدل برای ،raqaEStArO ،"پشتیبانان." 

jasvNtu : وجه امری سوم کس جمع معلوم تماتیک ازjasa- ،"بیایند." 

niS.hiDvNtu : وجه امری سوم کس جمع معلوم تماتیک ازºhiDa- (√had) ،"بنشینند." 

 

frawaCaiiO xSnutl iDa aiiaNtu xSnutl iDa WI.carvNtu 

 (Yt.13.156بر پایه " )فروشی ها، چون خشنود شدند، اینجا بیایند چون خشنود شدند، از اینجا بگذرند"

frawaCaiiO : نهادی جمع مادین ازfrawaCi- ،فروشی ها"، فاعل." 

xSnutl : نهادی جمع مادین ازxSnuta- چون خشنود شدند"، (  درس . نکـ)، وجه وصفی گذشته همچون بدل" 

aiiaNtu : وجه امری سوم کس جمع معلوم غیرتماتیک ازaii-  <A.i- (√aE/i) ،"بیایند." 

WI.carvNtu : وجه امری سوم کس جمع معلوم تماتیک ازcara- (√car) ،"بگذرند" 
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azvm yO ahurO mazdl dAta ahmi 

 "من، اهوره مزدا، دادار هستم"

azvm : ،من"ضمیر شخصی نهادی اول کس یگانه، مسنداله." 

yO ahurO mazdl : بند موصولی اسمی درحالت نهادی یگانه نرین، بدل برایazvm ،" اهوره مزدا]هستم[که اهوره مزدا ، ." 

dAta:  نهادی یگانه نرین ازdAtar- ،دادار"، مسند." 

ahmi : وجه اخباری اول کس یگانه از√ah ،هستم"، فعل ربطی." 

 

azvm bA tE ahmi yA hawa daEna 

 ("براستی من دئنای توام) من، دئنای خود تو، براستی ازآن توام "

bA : براستی"ادات." 

tE ahmi : ازآن توام"، بیان مالکیت، "بودن"پی بست اضافی دوم کس یگانه به همراه فعل ضمیر." 

yA hauua daEna) : بند موصولی اسمی نهادی یگانه مادین، بدل برایazvm ،("من )دئنای خود تو]ام[که دئنای خود تو ،)." 

yA : ضمیر موصولی نهادی یگانه مادین ازya- مرجع آن در خود بند ،daEna ،"که." 

hawa : نهادی یگانه مادین از ضمیر بازتابیhawa- ،"خود تو." 

daEna : نهادی یگانه مادین ازdaEnA- ،"دئنا." 

 

tum ahi ahurO mazdl maniiuS spVniStO 

 "تو هستی اهوره مزدا، مینوی سپندتر"

 

  



 

 

 درس پنجم

 

 متن اوستا

 نقطه گذاری

همچنین اغلب برای جداسازی جزء های یک . شود از دیگری جدا می).( هر واژه با نقطه  در دستنوشته های اوستا

نقطه  ایر پی بست و حتی گاهی برای جداسازی پایانه ها نیزپیشوند، پیشوند فعلی، ضم ،(6درس . نکـ) واژه ی مرکب

 .نمی شوندبا نقطه جدا  هیچگاه بر آن بسته شده انداز واژه ای که  cit-و  ca-ادات پی بست . بکار می رود

این . شودمی در حرف نویسی به همان شکل نقطه آورده  مرسوم است که این نشان هر گاه پایان واژه را نشان ندهد

پایانی  Eاما این کار خطاست چرا که . می گیرد نیز صورت( و جز آن yA.mE)مورد حتی برای ضمایر پی بست 

اگر آنها پی بست واقعی . به شمار می آوردندضمایر پی بست نشان می دهد که کاتبان این ضمایر را واژگان جداگانه 

 .E- پایانی می آمدند نه e-باید با  (پایین. نکـ)بر پایه ی قاعده بودند 

 

 نظام آوایی

 v واکه ی

 :این واکه بیشتر در بافت های آوایی زیر دیده می شود. وضعیت واجی پیچیده ای در اوستا دارد vواکه ی 

، (-uui-/-uuI-)پسین  Iیا  iبعالوه ی  uuپیش از همخوان خیشومی و نیز پیش از  aبعنوان واجگونه ی قاعده مند .  

 اما ) hvNtiمانند 
zauuaiNti) ، 

maniivuuI- ،svuuiSta- (< sauu-) ،3
rvuuI-. 

 (.پایین. نکـ)واکه ی ویژه در فرایند واکه گذاری .  

 

 هجای پایانی

بدون توجه به ی پایانی  هواک هجاییدر واژگان تک. شوندنمیها در جایگاه پایانی واژه دیده ها یا همخوانهمه ی واکه

-کوتاه در برخی دستنوشته e- مگر، nO ,zI ,mEد، مانند شواصلی اش همواره بگونه ی واکه ی بلند نوشته میشکل 

 .yOiاست، مانند  Oiشود درجایگاه پایانی دیده می در نمونه های اندکتنها واکه ی مرکبی که آن هم . ترهای پسین

آیند مگر به پیروی از گاه در پایان واژه نمیهای مرکب هیچو واکه E ,U ,I ,Aهای بلند واکه برای واژگان چند هجایی

 .اوستای کهن

 جایگاه پایانی هاهجاییتک هاهجاییچند

a, i, u, e,v  واکه ی کوتاه 

l, O, L, V A, I, U, O, l, L, E, Oi, Ai, Au واکه ی بلند 

 

 .ardwIsUrتحت تاثیر شکل پهلوی آن  شاید است arvduuI sura واژه ی  یکی از استثناها

                                      
 -zauuaوجه اخباری سوم کس جمع از   
 -maniiauuaحالت مادین از   
 -raGuحالت مادین از  3
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-بستاز پی مرکب پیش یاین واکه ها. آینددرمی  uuO-و  e(ii)- به شکل در جایگاه پایانی aoو  aE مرکب ی واکه

tE، مانند aoca ,-aEca-: شونددوباره نمایان می ciT-و  ca-های 
  ،taEciT . 

 اصلیواکه ی مرکب شکل برای حالت ندایی  از این رو بسته نمی شودحالت ندایی بر  ciT-و  ca-بست گاه پیهیچ

  .شوددوباره نمایان نمی( معموال)

 اندک) s، صفیری T، همخوان دندانی nو  mدو همخوان خیشومی : آیندها در پایان واژه میتعداد کمی از همخوان

barvm، مانند Sو ( شمار
  ،barvn ،baraT ،hauruuatAs

1 ،2
maniiuS ،9

gairiS . 

2 گیرد، مانند می( v)در پایان واژه همواره واکه ی کمکی  rهمخوان 
dAtarv ،Atarv

   . 

  گیرد، مانند می( v)واکه ی کمکی  بیرونی خوردگیدر جوش sهمخوان 
kasv tE. 

ها در هکنند که واکای پیروی می( یا فقدان قاعده)از همان قاعده  هجایی مختوم به همخوانواژگان تکها در واکه

-بکار می dim ،diS، (Imنه ) imهجایی مانند کوتاه برای واژگان تک iدر این گزارش . هجای پایانی دیگر واژگان

 . رود

 

 همخوان خیشومی پیش از aواکه ی : دگرگونی واکه 

 eیکی دگرگونی به  اصلی این واکه شکلتغییر .دارد هاهمه ی واکه بیشترین گرایش را به تغییر در میان aواکه ی 

 .uuI/uuiو یا ( m, n)خیشومی  پیش از همخوان vو دیگری دگرگونی به شود هنگامی که کامی می

همخوان کامی  در جلوی این واکه اگر بر پایه ی قاعده. امونش حساس استخود به آواهای پیر aبرآمده از  vواکه ی 

(ii ،c ،j )تبدیل به واکه ی  باشدi در جلویو اگر  شودمی uu  باشد تبدیل به واکه یu .های  ترکیب در پـــــــــــی آن

-(i)iim ،-(u)uum ،-(i)iin ،-(u)uun های ساده ی به شکل-im ،-um ،-in ،-un های پایانیاین شکل. آیددر می 

 .را پدید می آوردو جزآن  aEm ،-aom-های مرکب واکهپیشین خود  -a-در آمیختگی با واکه ی 

 . aiivn ~ -aEn-بر بخش پایانی چیرگی دارد، یعنی  این دگرگونی هاگاهی بخش میانی 

 .آوایی زیر بر بنیاد همین قواعد آماده شده استهای نمودار دگرگونی

به فراوانی ها در سراسر اوستا چراکه این دگرگونیتسلط بر این قواعد توانایی تحلیل زبان اوستایی را بدست می دهد 

 .دشودیده می

 .خواهد آمد 1در نمودار زیر تنها برخی از این دگرگونی های آوایی آورده شده است، نمودار کامل آن در درس 

 > -vn *-an  > -vm *-am 

> -in >  -iivn *-iian > -im >  -iivm *-iiam 

> -aEn >  -aiivn *-aiian > -aEm > -aiivm *-aiiam 

> -aon > -auuvn *-auuan > -aom > -auuvm *-auuam 

                                      
 ضمیر سوم کس، نهادی جمع  
 .2درس . نکـ -gaoبرای   
 -baraتاکیدی، به ترتیب اول کس یگانه، سوم کس جمع و یگانه از  
 -hauruuatAtنهادی یگانه از  1
 -maniiuنهادی یگانه از  2
 -gairiنهادی یگانه از  9
 -dAtarندایی یگانه از  2 
 -Atarندایی یگانه از    
 "چه کسی تو راست؟"   
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 (B ،D ،G)واکدار  سایشیهمخوان 

 . اند شکلو تغییر آماده ی دگرگونی (ونیز احتماال در گویش)در بافت متن  واکدار سایشی همخوان های همه ی

D های واکه ای در شکل میانWaED-  و ستاک حالdaDA- ( از ریشه یdA) ، باq شود، مانند جایگزین میWiquS ،

daqaT. 

B بهگرایش واکه ای  میانuu   سنجـ دگرگونی می شود دچار هم این همخواندارد که خود شدن .aiBi > auui > 

aoi ،WiiAuuaitI- > *Wi-A-bA- > bA . 

-می aoiiپیشین خود  aدر آمیختگی با  شده و شود و در پی آن می وشتهن Biiآید، درمی Bبگونه ی  b*ترکیب 

 اما حالت رایی aDaoiiOحالت نهادی : -aDaBiia*. شود، سنجـ
aDauuim ،*daiBI- > *daiuuI- (شود نوشته می

daEiuuI-, daEuuI-). 

 -drvguuaNt- ،rvuuIاوستای کهن . سنجـ، -druuaNt: شودحذف می Gها همخوان سایشی نرمکامی در برخی جایگاه

< raGu- (سنسـ. سنجـ. laghWI-)، mourum
 3  <*marGum.   

 

 اسم

-u ستاک و-Uستاک 

 "رمه" -pasuصرف ونیز اسم بی قاعده ی U-صرف و u-پایانه های حالت نهادی و ندایی یگانه و جمع برای گروه  

 :چنین است

 

-Uصرف pasu- -uصرف 
  نرین نتار نرین مادین
 یگانه    
-uS -uS -u -uS نهادی  

― ―    -uuO ندایی  

 جمع    
-uuO, 

-uuas° 

-uuO, 

-uuas° 

-u -auuO, 

-auuas° 

 ندایی-نهادی

 

به قاعده ی لبی شدگی در واژگان . "رمه."نر -pasu، "تن."ماد -tanu، "بسیار" -pouru، "رد. "نر -ratu: الگو صرفی

  :زیر توجه شود

 

-Uصرف pasu- -uصرف  
  نرین  نتار نرین مادین
 یگانه     
tanuS pasuS pouru pouruS ratuS نهادی  

― ―  ― ratuuO ندایی  

                                      
 -marguرایی یگانه از  3 
 .Skjærvø, "Avestics II," 1997. نکـ   
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 جمع     
tanuuO, 

tanuuas° 

pasuuO, 

pasuuas° 

pouru parauuO, 

parauuas° 

ratauuO, 

ratauuas° 

 ندایی-نهادی

 

 .درمی آید pasauuOاغلب به شکل با قاعده ی  pasuuOدر دستنوشته ها 

u-در اصل  -ratuواژه ی 
 (.  درس . نکـ)ستاک است 2

 .ستاکao- 2درس . ستاک مادین نکـu-برای 

 .می شود uuO-در پایان واژه  ao-*بجای  پایانه ی حالت ندایی

 .-maniiO < maniiu- ،WaiiO < Waiiu: می شود Oتنها  iiپایانه ی حالت ندایی در جلوی 

 

 پایانه های صرفی

صرف در شکل اصلی خود در زبــان هند و اروپایی برای حالت نهادی یگانه پایانه ی یکسان u-و  i-و  a-گروه های 

-s می گیرند، مانند یونانی :θεός theo s "خدا" ،πίστις pίstis "باور"،   χθύς ikhthu  s "التین"ماهی ، :

dominus "سرور" ، ciWis"شهروند" ،sinus "در زبان هندوایرانی مادر ". خمیدگیs  در جلویa  وA  بهh  دگرگون

بنابراین شکل هند و ایرانی آنها چنین می . تحول می یابد Sبه  rukiبر پایه ی قاعده ی  uو  iمی شود اما در جلوی 

 .ah ،*-iS ،*-uS-*: شود

 .ah> O ،*-Ah> -l-*: پایانی به دلیل گرد شدن واکه ی پیشین آن حذف می شود h-*در اوستا این 

 

 صفت

 مادین و نتار صفت ها حالت

صرف و گاهی نیــــــــــــز برابر با گروه A-صرف حالت مادین معموال برابر است با گروه a-برای صفت های گروه 

-I صرف، مانندsurA-  برایحالت مادین sura- ،spvNtA-  حالت مادین برایspvNta- اما ،zarvnaEinI-  حالت مادین

 .-maniiawaحالت مادین برای  -zarvnaEna- ،maniivuuIبرای 

 .در می آید naire< *nairiiaبه شکل  -nairiiAحالت نهادی یگانه از ستاک مادین 

حالت مادین از -Wa$hIرف، مانند صI-حالت مادین دیگر صفت ها برابر است با گروه 
 

WaMhu- ،paoirI-  حالت مادین

 از
pouru- ،driuuI- حالت مادین از 

driGu- . 

 .survm ،Ahuiri ،Wohuرایی یگانه ی  -صفت های نتار همانند اسم های نتار صرف می شوند، مانند حالت نهادی

 

 U-و  I-مرکب مختوم به  صفت

و  -yauuaEjIاست، مانند  U-و  I-جزء دوم شان اسم های ریشه ی مختوم به  کهشمار اندکی صفت مرکب وجود دارد 

yauuaEsU- . این ستاک ها مانند-I ستاک و-U ستاک صرف می شوند اما شکل های صرفی اندکی از آنها در دست

 :است



 درس پنجم

36 
 

 یگانه  

*yauuaEsuS *yauuaEjiS نهادی 

 جمع  

*yauuaEsuuO *yauuaEjiiO رایی-نهادی 

 

 ضمیر

 ضمایر شخصی در حالت نهادی

 :ضمایر شخصی برای حالت نهادی چنین است

    
  اول کس دوم کس سوم کس

    .نر .ماد .نت
 یگانه     
taT hA hO, has°, huuO tum azvm نهادی 
 جمع     
tA tl tE yuZvm WaEm نهادی 

 

 hasciT< hO+ciT اما ، hVca< hO+ca  در عبارتhVca iDa astu " اینجا باشد( سروش)او و" (Y.27.6 ،Vr.12.1). 

 

 فعل

 1وجه تاکیدی ناقص معلوم 

: دو گروه اصلی وجود دارد. فعل های اوستا بر پایه ی شکل شان به گروه هایی با ویژگی های یکسان تقسیم می شوند

پایان  aان به واکه ی پایان می یابد و فعل های غیرتماتیک که ستاک ش aفعل های تماتیک که ستاک آنها به واکه ی 

تا اینجا نمونه هایی از شکل . در طبقه بندی ستاک حال این دو گروه به زیرگروه های دیگری بخش می شوند. نمی یابد

 -aiia-و  -a- ،-iia-های وجه امری فعل های غیرتماتیک مختوم به همخوان یا واکه و نیز فعل های تماتیک مختوم به 

 .درس ها این طبقه بندی ها با جزئیات کامل شرح داده خواهد شد در ادامه ی. آورده شده است

شکلی از فعل را بکار می برد که در این گزارش وجه ( کنش یا حالت وجزآن)اوستای نو برای بیان زمان گذشته 

اولیه ی وجه در برابر پایانه های )پایانه های وجه تاکیدی ناقص پایانه های ثانویه اند . تاکیدی ناقص نامیده می شود

این پایانه ها دگرگونی های آوایی کمتری نسبت به پایانه های اولیه دارند از این رو (. 2درس . اخباری حال، نکـ

 نخست به آنها پرداخته می شود

برای یادگیری . چون در اوستا بسیاری از شکل های صرفی یافت نمی شود ارائه ی الگوی کامل صرفی شدنی نیست

است تا جای ممکن یک فعل در الگوهای صرفی بکار رود حتی اگر همه ی شکل های صرفی آن در بهتر تالش شده 

 .آورده می شود که تنها در اوستای کهن بکار رفته است گاه نیز شکل هایی. دست نباشد

 . برای فعل غیرتماتیک پایانه صرفی مستقیما بر پایان ستاک بسته می شود

 ."دادن" daDA-/daD-(daQ-)، "ستودن" -stao-/stu، "گفتن" -mrao-/mru: غیرتماتیک

 ."چیره شدن" -tauruuaiia، "دیدن" -WaEna: تماتیک
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  غیرتماتیک تماتیک 
 یگانه      
 WaEnvm -vm mraom daDLm -m, -vm   
 WaEnO -O mraoS daDl *-h, -S   

 WaEnaT -aT mraoT daDAT -T 3 
 جمع      
tauruuaiiama WaEnAma *-Ama, -ama   -ma   

tauruuaiiata *WaEnata -ata staota dasta -ta   

 WaEnvn -vn  daDvn -vn 3 
 

حالت سوم کس جمع آن یافت نمی شود اما . در دست است Asیا  asتنها حالت سوم کس یگانه ی " بودن" -ahاز ستاک 

 .(Yt.14.46)بجای آن بکار می رود  Asگاهی 

mraom از تحول *mrauuvm پدیدآمده است. 

tauruuaiiama  از تحول*tauruuaiiAma پدیدآمده است. 

 . دگرگون شده است -st-به  -dasta ،-dtدر واژه ی 

 (:"سراییدن" -srAwaiia، "خواهش کردن" -jaiDiia، "شدن" -bao)نمونه هایی از فعل ها با شکل ادغام شده 

srAwaEm < *srAwaiivm jaiDim < *jaiDiivm baom < *bauuvm اول کس یگانه 

srAwaiivn  یاsrAwaEn jaiDin < *jaiDiivn baon < *bawvn سوم کس جمع 

 

 نظام جمله سازی

 کاربرد وجه تاکیدی ناقص

AaT jasaT zaraquStrO 

 "آمدآنگاه زرتشت "

 

srirO mE saDaiiaT yimO 

 ("جم به دید من زیبا آمد) به نظر آمدجم از سوی من زیبا "

srirO : نهادی یگانه نرین ازsrira- مسند برای فعل ،saDaiiaT ،"زیبا." 

mE : توسط من، از سوی من"، (3 درس . نکـ)ضمیر پی بست برایی اول کس یگانه، برایی عامل". 

saDaiiaT : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه از ستاک saDaiia-(√sand) ،"به نظر آمد." 

yimO : نهادی یگانه نرین ازyima- ،جم"، مسنداله." 
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AaT mraoT ahurO mazdl maniiuS spVniStO 

 "اهوره مزدا، مینوی سپند تر گفتآنگاه "

AaT him jaiDiiaT bvrvzaiDiS WiStAspO AaT him raqaEStArO jaiDin 

 " درخواست کردندویشتاسب نگرنده از جایگاه بلند، آنگاه از او ارتشتاران  درخواست کردآنگاه از او "

 

AfS paoiri fra.tacaT 

 "روان شدآب فراوان "

AfS paoiri : نهادی یگانه مادین ازap-  به همراه صفتpouru- ( مادینpaoirI- )،آب فراوان"در همان حالت صرفی، فاعل." 

fra.tacaT : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه از ستاکfra.taca (√tak) ،"روان شد." 

urwarl uxSin zairi.gaonl baon paoiriSca 

 "شدند، سبزگون و فراوان روییدندگیاهان "

 urwarl : نهادی جمع مادین ازurwarA- ،گیاهان"، فاعل." 

uxSin : وجه تاکیدی ناقص سوم کس جمع ازuxSiia- (√WaxS) ،"روییدند." 

zairi.gaonl…paoiriS-ca : نهادی جمع مادین از صفت هایºgaona-  وpouru- (ماد .paoirI- ) به همراه ادات پی بست-

ca ،سبزگون و فراوان"، مسند." 

baon : وجه تاکیدی ناقص سوم کس جمع ازbawa- (√bao/bu) ،"شدند." 

 

yO as WvrvqrajLstvmO 

 (Y.9.15)" بودکه پیروزمندترین ( زرتشت")
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moSu taT As nOiT darvGvm 

 (Yt.5.65)(" به درازا نکشید) ]بود آن[آن، نه دیر  بودبی درنگ "

moSu : همچون مسند" بی درنگ"قید. 

taT : ،آن"ضمیر شخصی نهادی سوم کس یگانه نتار." 

As : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه از√ah، ،بود" فعل ربطی." 

nOiT : نه"ادات نفی." 

darvGvm  نهادی یگانه نتار از صفتdarvGa-بود آن[دیر"، با حذف فعل ربطی ، مسند[." 

 

yaqa kaqaca tE As zaoSO 

 (Yt.19.82(" )کام تو بود)کام  بودهرآنچه از برای تو "

yaqa kaqaca  : هرآنچه که"حرف ربط." 

 

 پیشوند فعلی

. شامل فعل و پیشوند فعلی اند" به جایی باز آمدن" -paiti.awa.jasaو " پاسخ گفتن" -paiti.mraoفعل هایی مانند 

آنها . اغلب به همراه فعل دیده می شوند اما به تنهایی بعنوان پیشایند و یا قید نیز بکار می روند پیشوندهای فعلی

 .همچنین با اسم ها نیز بکار می روند که در این حالت پیشوند نامیده می شوند

معموال این نقطه آورده شده است مگر  در این گزارش. از فعل جدا کرده اند).( نقطه  کاتبان گاهی پیشوند فعلی را با

، -Ai-  <A-aiدر جاهایی که میان پیشوند فعلی و فعل جوش خوردگی روی داده باشد، بـــــــــــــــــرای نمونه 

Awara-  <A-bara-. 

 . ار می گیرددر آغاز بند قر( معموال)گاهی نیز پیشوند فعلی از فعل جدا و 

 

paiti.mraoT yO zaraquStrO 

 "زرتشت پاسخ گفت" 

yO zaraquStrO : ،زرتشت]است[او که زرتشت "بند موصولی اسمی درحالت نهادی یگانه نرین، فاعل ،." 
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paiti SE mraoT ahurO mazdl 

 " اهوره مزدا پاسخ گفتبدو "

SE : ،به او"ضمیر پی بست برایی سوم کس یگانه، مفعول ناسرراست." 

paiti…mraoT : ستاک وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه ازºmrao- ،"پاسخ گفت." 

 

A.jasaT WvrvqraGnO ahuraDAtO 

 "بهرام اهوره آفریده آمد"

A nO jasa awa?he 

 ("بیا یه یاری ما)ازبرای ما به یاری بیا "

paiti dim pvrvsat zaraquStrO 

 "زرتشت بازپرسیداز او "

 :یک فعل می تواند چند پیشوند فعلی بگیرد 

  

AiDi paiti.awa.jasa arvdwI sure anAhite 

 "ای اردویسور اناهیتا باز فرود آیبدین جا "

 

 (:3درس . سنجـ)بجای تکرار یک فعل دارای پیشوند فعلی در جمله، تنها ممکن است پیشوند فعلی آن تکرار شود 

pairi tE haoma daDLm pairi WO ApO pairi tE Atarv 

 "آبها، به تو ای آذر پیشکش کردم به تو ای هوم، به شما ای"



 

 

 درس ششم

 

 نظام آوایی

 اوستا متن

ل شفاهی متن یک یا چند بار کوشیده زمان انتقا گردآورندگان آن در طول. است متنی ویرایش شده متن اوستای کنونی

  .دهدرا نشان نمی نخستیِن خود سنت شفاهی ازاین رو متن کنونی. اند آن را استاندارد کنند

همخوان  در جزء نخست واژگان مرکب و جانشینی a- به جای O- پایانه ی جانشینی یک ویژگی این متن ویرایش شده

های شکل( -ahuraDAtaبجز شکل آشنای . )جزء دوم است، سنجـ سایشی در آغاز انسدادی بجای همخوان

daEuuO.dAta- ،baGO.baxta-و جز آن ،. 

است، مانند  در فرایند جوش خوردگی از شکل مورد انتظار بازگرداندن شکل پایانی واژهویژگی دیگر 

xSuuaS.gAiia- ، بجایxSuuaZgAiia-سنجـ ، .duZgaNti-. 

احتماال مربوط به بسیاری از آنها . های غیر معیار یا نادرست مربوط به گردآورندگان متن نیستهمه ی شکل اما

 .شودحافظان و کاتبان متن می

 

 گذاریواکهفرایند 

 .اما همچنین برای واکه گذاری نیز بکار می رود( 5درس . نکـ)است  /a/در بیشتر جایگاه ها واجگونه ی  vواکه ی 

در اوستای نو این . است واژه تلفظ برای آسانی دو همخوان میان آوردن یک واکه ی فاقد ریشه گذاریفرایند واکه

شود که واژه نامیده می sWarabhaktiگذاری همچنین واکه. رودبکار می aگاهی نیز واکه ی  است اما vواکه، واکه ی 

 ".جداسازی آوا"ای است سنسکریت به معنای 

مرسوم  nrنی گروه همخوا میانها و نیز درواژه و هم پیش از دیگر همخوانهم در پایان  r در جلویگذاری واکه

. سنجـ) -arvda. شودنوشته می rvSها بگونه ی اما گاهی در دستنوشته جدا از این قاعده است rSگروه همخوانی . است

 -Warvsa- ،parvna، (-kRta. سنسـ. سنجـ) -kvrvpvmca ،kvrvta ،(-artha. سنسـ. سنجـ) -ardha-) ،arvqa. سنسـ

  .(-dunman. سنجـ) -duuLnra°بجای ، -aipiduuLnara، (- Wadhah. سنسـ. سنجـ) Wadarv، (-parNa. سنسـ. سنجـ)

 ،Atvrvm > Atrvm (Atarvm)*: شودکاسته می rvبه ( gگاهی پس از و ) tاغلب پس از  vrvتوالی 

 .AtarSاما barS ،Atrvm (*Atvrvm )اما  bvrvzO: شودجانشین آن می ar (arv)شکل  Sپیش از همچنین و 

 

 i > vi > ai/aE  شدگی آواییناهمگون: دگرگونی واکه

<  ai (ii  >iاصلی به واکه ی مرکب  iبوده است که این  iخود واکه ی زیر  در نمونه iواکه ی پیش از میان هشت 

v  >ai ) می شودناهمگون: 

bvrvzaiDiS < *bvrvzi DIS < *bRzi-dIS (اوستای کهن . سنجـhuSviti- < *huSi ti-). 

                                      
تفاوت اصلی میان سنت ایرانی با هندی این است که سنت هندی هم متن . ی متون ودایی مقایسه شود  padapAt haاز این منظر می تواند با  

 .باقی مانده است padapAt haرا نگه می دارد اما در ایران نسخه ی اصلی از دست رفته و تنها  padapAt haاصلی و هم 
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i < :مربوط به همین قاعده باشد  گذاری در گروهاحتماال منشاء واکه  > v  > a , o  (uuOii) . 

baE.vrvzu- < *ba :این نمونهدر  °baEبه شکل  °biو همچنین دگرگونی پیشوند  -Rzu- < *bi -Rzu-. 

 

 آوایی شدگیهمگون: دگرگونی همخوان

به . یکی شوند و یا از لحاظ آوایی به هم شبیه گردندیا باهم دو همخوان مختلف کنار هم بیایند ممکن است هنگامی که 

 :های فراگیر در اوستا چنین استبرخی نمونه. گویند( محدود یا کامل)این پدیده همگون شدگی 

 )  

 بیواک + واکدار >واکدار+ واکدار

s + d > zd: *mas-dA- > mazdA- 

S + d > Zd: *duS-dAh- > duZdAh- 

S + b > Zb: *niS-bvrvta- > niZbvrvta- 

S + z > Zz: *duS-zaotar- > duZzaotar- 

 )   

 انسدادی لبی+ انسدادی لبی  >تنها یک انسدادی لبی 

p + b > *b > B: *ap-biiah > aiBiiO
 

 

3)  

 

 انسدادی دندانی+  s < sتنها 

t + s > s: fSuiiaNt-s > fSuiiLs 

 

 انسدادی  شدگی همخوانسایشی: درگرگونی همخوان

شوند، دگرگون می qو  fبه  آغازی باشند m ,n ,r ,uu ,iiپیش از پسوند یا پایانه ای با  tو  pهای هنگامی که همخوان

astuuaitiمانند 
astuuaiQiilاما  3

  ، 
haT  اماhaiqiia- ،Ap-

 ، AfuuaNt- (< AfvNt-)اما  
xSapa
1اما  

xSafnO . اگر

دهد، این دگرگونی روی نمی باشد(  vrvبه جز )، واکه ی مرکب یا همخوان دیگری اصلیواکه ی بلند  tیا  pپیش از 

-dAitiia- ،maCiia- < *martiiaمانند 
mvrvqiiu- < *mRq اما  u- . 

                                      
 .-Apازی جمع از  -برایی  
 .-astuuaitIنهادی یگانه از  3
 .-astuuaitIاضافی یگانه از   
 .-haNtنهادی یگانه نتار از   
 .-xSapanنهادی یگانه از   
 .-xSapanاضافی یگانه از  1
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به نیز  s*شوند و دگرگون می xو  fبه  آغازی اصلی باشند s*پیش از پایانه ای با  p ،k ،gهای هنگامی که همخوان

S یابدتحول می: 

AfS < *Ap-s, WaxS < *WAk-s, druxS < drug-s, nafSu
2
 < *nap(t)-su 

s  یاz  پیش از پایانه ای کهپایانی ستاک *s  به آغازی اشS شوددگرگون شده حذف می: 

spaS < spas-s, barS
9
 < bRz-s 

 

 اسم

 ستاک: صرف همخوانی

مختوم به همخوان پایانه های قاعده مند تری نسبت به ستاک واکه ای دارد اما صرف آنها به دلیل فرایند آبالت  ستاک

حالت هایی که پایه ی افزایش و کشش واکه را بکار می برند حالت قوی و آنها یی که پایه ی کاهش . پیچیده تر است

قوی شامل حالت های نهادی و ندایی و رایی و دری  حالت. واکه را بکار می برند حالت ضعیف نامیده می شوند

 .دیگر حالت ها، حالت ضعیف به شمار می آیند. رایی دوگان و نهادی جمع است -یگانه، حالت نهادی

 .در صرف همخوانی افزون بر تغییر در اندازه ی بلندی واکه، همخوان پایانی ستاک نیز دگرگون می شود

 

 پایانه ی صرفی: صرف همخوانی

حالت نهادی یگانه ( و هند و اروپایی)در زبان هند و ایرانی . اک همخوانی می تواند تقریبا به هر همخوان پایان یابدست

با حذف همخوان پایانی ستاک و کشیدگی واکه ی .  : برای ستاک همخوانی نرین و مادین بدین گونه ساخته می شود

هم با کشیدگی واکه و هم بستن پایانه . 3بر ستاک، ( xو  fهای  پس از همخوان S-) s-با بستن پایانه ی .  پیشین آن 

 s (-S.)-ی 

 .از آنجا که در اوستای نو واکه ی بلند پایانی کوتاه می شود، حالت نخست تنها با حذف همخوان پایانی بدست می آید

 .ی قاعده ای پدید می آوردبا همخوان پایانی ستاک شکل های ب S-*و  s-*در حالت های دوم و سوم آمیختگی پایانه ی 

 اما گاهی نیز در دستنوشته ها. می شودO (-as° )-ندایی جمع  -برای اسم های نرین و مادین پایانه ی حالت نهادی

ندایی یگانه با  -رایی جمع همانند حالت نهادی -حالت نهادی 2 .دیده می شود a-برای این ستاک ها پایانه ی تماتیک 

 .ستاک قوی ساخته می شود

ندایی جمع نتار  -حالت نهادی. ندایی یگانه پایانه ی صرفی نمی گیرند -ستاک های همخوانی نتار برای حالت نهادی

 .شکل های صرفی گوناگونی دارد

 

 حالت نهادی یگانه

از  > s ،z)و صفیری ( k ،g)، نرمکامی (p)برای اسم ها و صفت های نرین و مادین با ستاک مختوم به همخوان لبی 

 .بکار می رود S-پایانه ی ( tS ،*dZ: ه تحول تاریخیدیدگا

                                      
 .-napAtدری جمع از  2
 .-bvrvzنهادی یگانه از  9
 این مورد شاید پدیده ی زبانشناختی اصیل مربوط به دوره های پیشین زبان اوستایی به شمار نیاید و کامال امکان دارد که خطای حافظان یا 2 

 .کاتبان متن باشد
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 (zو  s)و صفیری ( p)، انسدادی لبی(gو  k)ستاک همخوانی مختوم به انسدادی نرمکامی 

 .می گیرند S-این ستاک ها برای حالت نهادی یگانه پایانه ی 

 .حالت نهادی با حالت ندایی یکی است

Wa: الگوی صرفی ॕk-/Waॕc- واژه."نر" ،drug-/druj- دروج."ماد" ،aॕp- آب."ماد" ،spas- نگرنده."نر" ،bvrvz- "بلند" . 

bvrvz- spas- aॕp- drug-/druj- Waॕk-/Wa ॕc-  

 یگانه     
barS spaS AfS druxS WAxS ندایی-نهادی 
 جمع     
bvrvzO spasO ApO, apasca drujO WAcO ندایی-نهادی 

 

 .نیز در دستنوشته ها دیده می شود WAcaشکل های تماتیکی مانند 

 .توجه شود apasca < ApOدر واژه ی  Aبه کوتاه شدن واکه ی 

 

r-ویژه ی اعضای خانواده ستاک 

واژه . فرق دارد tar-صرف آنها اندکی با اسم های عامل مختوم به . ستاک اندr-بیشتر واژگان معرف اعضای خانواده 

 .نیز همانند این واژگان صرف می شود -narی 

 . "برادر" -brAtar، "خواهر" -XaMhar، "دختر" -duGDar، "مادر" -mAtar، "پدر" -pitar، "مرد" -nar: صرفیالگوی

 یگانه      
XaMha duGDa mAta brAta pita nA نهادی  

― ― ― ― pitarv narv ندایی  

 جمع      

― ― mAtarO ― pitarO narO ندایی-نهادی 

 

 ساختمان واژه

 1واژه ی مرکب 

برخی صفت های ...(. اسم، صفت، قید)واژه مرکب همچون اجزاء پدیدآورنده اش می تواند هر گونه واژه ای باشد 

 :مرکب رایج در اوستا چنین اند

 ."برسم به دست" -barvsmO.zasta- (<  (barvsman- + zasta: اسم+ اسم 

 ."با تیغه ی تیز"tiZi.dAra- (< tiGra- + dAra- ): اسم+ صفت 

   ،"درهم شکننده ی دشمنی" (-Wvrvqra" دشمنی" + -jan" فروکوفتن" >) -Wvrvqrajan :اسم مصدر یا صفت فعلی+ اسم 

mazdaiiasna- (< "پرستش "yasna- " +اهوره مزدا " (mazdA-"مزداپرست" ،paoiriiO.fradAta- " نخست

 ."مزدا آفریده" -mazdaDAtaو   "اهوره آفریده" -ahuraDAta، "فرازآمدگان
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کردار huuarSta-  (< WarSta-  +hu-" )،  "زیبا( "-raoDa-  +hu" رویش" >) -huraoDa: صفت/ اسم+ قید یا پیشوند 

سه ( "-zafar/n-  +qri" دهان" >) -qri.zafan،  "سال( "aiwiپیشوند +  -gAman" گام" >) -aiwi.gAma، "نیک

 ."سه کله( "-kamarvDa-  +qri" کله" >) -qri.kamarvDa، "پوزه

 ."گیتی ی( آبادکننده) برنده پیش( "-frAda" پیش بردن+ " -gaEtA" گیتی"> ) -frAdaT.gaEqa: اسم+ فعل 

 

 -frAdaT.gaEta: ستاک با قاعده می شود یعنی نرینa/A-ستاک باشد، صفت A-صفت مرکبی که جزء دوم آن واژه ی 

 .(-gaEtA .ماد> ) -frAdaT.gaEtA: و مادین

 .می شود Oستاک باشد معموال an-ستاک یا A-ستاک، a-واکه ی پایانی جزء نخست واژه ی مرکب چه 

 -tiZiº (< tiGraبرخی از صفت ها هنگامی که جزء نخست واژه مرکب باشند شکل ویژه ای بخود می گیرند، مانند 

 .("تیز"

: در می آید -aBZبکار می رود که پیش از همخوان واکدار بشکل  -afSدر واژه مرکب بگونه ی  "آب" -Apواژه ی 

afS.tacin- "دارای آبهای روان" ،aBvZdAna- "آبدان" (Y.42.2.) 

: h > Mhمی گیرد و  aآغازی بعنوان جزء دوم واژه مرکب بکار رود پیش هشت  -hهنگامی که واژه ای با 

aCO.aMhan- (< aCa-(M)han-) "برخوردار از اشه" ،airime.aMhad-  =(armaESad-) "آرام گرفتن". 

 

 ضمیر

 ضمایر اشاره، موصولی و پرسشی در حالت نهادی

حالت نهادی یگانه نتار دارای شکل . ضمایر و صفت های ضمیرواره برخی شکل های متفاوت با حالت اسمی دارند

 .است (theyانگلیسی . سنجـ) e-و حالت نهادی جمع نرین دارای شکل مختوم به  (thatانگلیسی . سنجـ) T-مختوم به 

 

   -ima" این"ضمیراشاره   -auua" آن"ضمیراشاره 
  .نر .ماد .نت .نر .ماد .نت

 یگانه      
auuaT hAu hAu imaT im aEm نهادی 
 جمع      
auua auul auue ima iml, 

imLsº 

ime نهادی 

 

aEm < *a am ، im (Im)< *i am (هندبا. سنجـ .ayam ،iyam) . 

 .تنها در نقل قول ها از اوستای کهن دیده می شود (نهادی یگانه نرین" )او، آن" huuOضمیر 
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  -yaضمیر موصولی  -ka-/ciضمیر پرسشی 
  .نر .ماد .نت .نر .ماد .نت

 یگانه      
kaT, ciT kA kO, kas°, ciS yaT yA yO, yas° نهادی 
 جمع      

(kA ?) ― kaiia, caiiO yA yl yOi, yae° نهادی 

 

 .بکار رفته است yOiبجای ( به اشتباه) yOبارها در دستنوشته ها 

 (..Y.19.18 ،N. ،FO)شکل تماتیک دارد  kaiiaضمیر پرسشی 

 (.V.2.39, 8.12)برای حالت نهادی جمع نتار نیز بکار می رود  caiiOشکل 

 ."هیچ کس" nOit ciS ،mA ciS: در حالت منفی تبدیل به ضمایر نامعین می شوند( -cبه ویژه با آغاز )ضمایر پرسشی 

 .quidو  quod. از دیدگاه تاریخی متناظراند با التـ ciTو  kaTشکل های 

 

 صفت ضمیرواره

می  aniieو  Wispeدر حالت نهادی جمع نرین به ترتیب  "دیگر" -aniiaو  "همه" -Wispaدو صفت ضمیرواره ی 

 .aniiaTحالت نتار  -aniiaدارد اما  Wispvmحالت نتار  -Wispaهمچنین . شوند

 

 قید ضمیرواره

با آنکه این قید ها در (. 1 درس . سنجـ)در زیر برخی از قید های متناظر با شکل های ضمیری آورده شده است 

 .معنا همه چنین نیستند شکل تقارن دارند اما در

   

 iqa "اینچنین" aqa "چنین" awaqa "آنچنان" yaqa "همچون" kaqa "چه گونه؟"

 iqra "اینجا" aqra "جایی" awaqra "آنجا" yaqra "هرجا" kuqra "چه جایی؟"

 iDa "اینجا" aDa "پس" awaDa "آنجا"  kaDa "چه هنگام؟"

  AaT ،aT "پس"  yaT "هرگاه" 
     kwa "جایی؟چه " 

 

اشاره " آنجا"و " اینجا"آغاز می شوند به  -auuaو  -iاند اما آنهایی که با ( خنثی)آغازی بدون جهت  -aشکل های با 

 .می کنند

 .در اوستای کهن دیده می شود "چه هنگام؟" yaDaنیامده است اما شکل  yada*در اوستای نو 

 

 فعل

 حالت میانه

 .یعنی پایانه ی معلوم می گیرد و یا میانه یعنی پایانه ی میانه می گیرد فعل در اوستا یا معلوم است
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تنها برای . برخی فعل ها نیز هم شکل معلوم دارند و هم میانه. برخی فعل ها تنها شکل معلوم دارند و برخی تنها میانه

 .این گروه شکل میانه کارکرد ویژه ای جدا از شکل معلوم دارد

اما فعل های گذرا می توانند هر دو شکل معلوم و . یا تنها شکل معلوم دارند یا تنها شکل میانه فعل های ناگذرا معموال

در . است" مجهول ~معلوم "برای یک فعل در بیشتر موارد تفاوت  تفاوت میان این دو شکل.  میانه را دارا باشند

گاهی نیز شکل میانه ی (. بازتابی)می پذیرد موارد اندکی نیز شکل میانه نشان می دهد که کنش به سود فاعل آن انجام 

 .یک فعل همان معنای شکل معلوم آن را دارد به ویژه درباره ی فعل های حرکتی

 :نمونه ها

 .و جزآن "پرستیدن" -yaza، "اندیشیدن" -maniia: فعل میانه بدون همتای معلوم ( 

: معلوم -WaEna، "رانده شدن: "میانه ~ "ندنرا: "معلوم -aza: میانه، میانه با معنای مجهولهم معلوم و  هم فعل ( 

 .وجزآن "برده شدن، سوار بودن": میانه ~ "بردن: "معلوم -bara، "دیده شدن: "میانه ~ "دیدن"

او : "میانه ~ "او خوراک می پزد: "معلوم -paca: میانه کنش به سود خود فاعل حالت میانه، هم معلوم وهم فعل  (3

 "، بالیدن(به خود)افزودن ": میانه ~ "، باالندن(به چیزی)افزودن : "معلوم -WarvDaiia، "برای خویش خوراک می پزد

 .وجزآن

 ."پیش رفتن: "معلوم و میانه -fracara: فعل هم معلوم و هم میانه، میانه هم معنا با معلوم (1

= ایستادن": میانه "گذاشتن= ایستاندن: "معلوم -hiSta: فعل هم معلوم و هم میانه، میانه با معنایی متفاوت با معلوم (5

 ."بدست آوردنگرفتن، ": میانه "نهادن، دادن: "معلوم -daDA-/daD، "ماندن

 

 وجه تاکیدی ناقص میانه

 :پایانه های حالت میانه ی وجه تاکیدی ناقص چنین است

 ."پرستیدن" -yaza، "گفتگو کردن" -A.pvrvsa: ، تماتیک("هوم)فشردن " -hunao-/hunu، "گفتن" -aog: غیرتماتیک

  غیرتماتیک تماتیک
 یگانه     
apvrvse -e (-

i
e)      

yazaMha -aMha  *hunuSa -Sa   
yazata -ata aoxta hunuta -ta 3 
 جمع     
yazaDBvm -aDBvm   ―   

yazvNta vNta   ― 3 

 

 .دیده نمی شودنمونه ای از حالت اول کس جمع . شمار اندکی از شکل های غیرتماتیک در دست است

 

 وجه امری میانه

 : پایانه های حالت میانه ی وجه امری تماتیک چنین است، برای حالت غیرتماتیک نمونه ای دیده نمی شود

 ."نگه داشتن" -dAraiia، "پرستیدن" -yaza: الگوها
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  تماتیک 
 یگانه  
yaza$ha -a$ha   
yazatLm -atLm 3 
 جمع  
dAraiiaDBvm -aDBvm   
yazvNtLm -vNtLm 3 

 

 نظام جمله سازی

 کاربرد حالت میانه

 :تنها میانه فعل.  

 

AaT zaraquStrO aoxta 

 ..."گفتآنگاه زرتشت " 

 

iqa hO maCiiO maniiata 

 ..."اندیشیداینچنین آن مرد "

iqa mE tum hLm.cara$ha ACi srire dAmiDAite 

 "ای اشی زیبای آفریده ی دادار بماناینچنین با من تو "

fra.dauuata WI.dauuata fra.maniiata WI.maniiata 

aMrO maniiuS pouru.mahrkO 

iNdrO daEuuO sAuru daEuuO 
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 ]و[ایندره دیو  ]و نیز[، (؟) سست می شد، دلیر می شد، پریشان می گفت، ناشمرده می گفتاهریمن تبه کار "

 (V.19.43" )سائورو دیو

 

yaT hE tum us.zaiiaMha tum vrvzwO zaraquStra 

 (Y.9.13" )، تو ای زرتشت درستکارزاده شدیکه تو از برای او "...

 

 

yimO hE WIsata pAtaca qrAtaca 

 "پشتیبان و نگاهبان باشد پذیرفتجم از برای او "

hE : ،از برای او"ضمیر پی بست برایی سوم کس یگانه، برایی سود." 

WIsata : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه میانه ازWisa- (√WaEs)( نهادی)پذیرفتن که چیزی : "، به همراه حالت نهادی

 ".بودن

pAta-ca qrAta-ca : نهادی یگانه نرین ازpAtar-  وqrAtar-  به همراه پی بست-ca حالت نهادی همراه با فعل ،WIsata ،

 ".پشتیبان و نگاهبان"

 

  

kvrvsAniS yO raosta yO dauuata 

 (Y.9.24..." )می گفتو  می نالیدکرسانی که "

 

 :میانه با کارکرد مجهول حالت.  

 

kasciT iDa nOiT WaEnata 

 "کسی اینجا دیده نمی شد"

 

 

yaqa miqrO hubvrvtO barata 
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 (Yt.10.112برپایه (" )چون با مهر رفتاری شایسته شد)چون مهر برخوردار از رفتاری شایسته شد "

yaqa : چون، هنگامی که"حرف ربط." 

miqrO : نهادی یگانه نرین ازmiqra- ،مهر"، نهاد." 

(hubvrvtO barata  برخوردار از رفتاری شایسته شد"، (  درس . نکـ)وجه وصفی گذشته به همراه فعلی همریشه با خود ) " 

hubvrvtO : ( وجه وصفی گذشته)نهادی یگانه نرین از صفتhubvrvta- "رفتار شایسته." 

barata : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه میانه ازbara-، "برخوردار شد." 

 

WvrvziiatLmca iDa Wohu WAstriia 

 (Vr.15.1" )اینجا چراگاه های خوب فراهم شودو "

WvrvziiatLm-ca : وجه امری سوم کس یگانه میانه ازWvrvziia- (√Warz ) به همراه ادات پی بست-ca نهاد در حالت نتار ،

 ".و فراهم شود"جمع می تواند فعل در حالت یگانه بگیرد، 

iDa : اینجا"قید." 

Wohu WAstriia : نهادی جمع نتار ازWAstriia-  به همراه صفتWohu-  ،چراگاه های خوب"در همان حالت صرفی، نهاد." 

 :میانه ی بازتابی نایی متفاوت از حالت معلوم و حالتمیانه با مع حالت. 3

 

mazdaiiasna barvsmO.zasta hiStvNta 

 (Yt.5.98" )بر جای خویش ایستادندمزداپرستان برسم به دست "

 

 ApO hiStvNta fraDAtl afraoxSaiieiNtiS 

 (Yt.13.55برپایه " )برنیافزاینده ]و[فرازآفریده  برجای ماندندآبها "

 

 

qrisatO.zvma haNjasvNta 

 (V.2.8(" )گذشت) به هم آمدسی صد زمستان "



 درس ششم

5  
 

 

AaT yaT tum zaraquStra Warvslsca hLm.rAzaiiaMha Warvslsca 

pairi.brinaMha sruuaEca upa.qBvrvsaMha 

را  خویشو ناخن های  تراشیدیرا  خویشو موهای  شانه زدیرا  خویشپس هرگاه تو، ای زرتشت، موهای "

 (V.17.4" )گرفتی

 

  



 

 

 درس هفتم

 

 نظام آوایی

 همخوان خیشومی پیش از aواکه ی : دگرگونی واکه 

های ستون شکل. پیش از همخوان خیشومی پایانی آورده شده است aدر زیر نمودار کامل دگرگونی های آوایی واکه 

 .ندارند * شانشوند نآنها که در اوستای کهن دیده می. دوم نمودار زیر با دوره ی اوستایی کهن متناظر است

  > -vm *-am 

  > -vn *-an 
    
 ii درجلوی   
> -im > *-iim >  -iivm

 
 *-iiam 

> -aEm > *-aiim >  -aiivm *-aiiam 

> -Aim > *-Aiim > *-Aiivm *-Aiiam 

    
> -in > *-iin >  -iivn *-iian 

> -aEn > *-aiin >  -aiivn *-aiian 

> -Ain > *-Aiin >  -Aiivn *-Aiian 

    

    
 jو  c درجلوی   
> -cim  > *-cvm *-cam 

> -jim  > *-jvm *-jam 

> -cin  >  -cvn *-can 

> -jin  >  -jvm *-jan 

    
 uu درجلوی   
> -um > *-uum > *-uuvm *-uuam 

> -aom (-Aum) > *-auum >  -auuvm *-auuam 

> -Aum > *-Auum > *-Auuvm *-Auuam 

    
> -un, -um > *-uun > *-uuvn *-uuan 

> -aon, -aom (-Aun, -Aum) > *-auun > *-auuvn *-auuan 

> -Aun, -Aum > *-Auun > *-Auuvn *-Auuan 

 

 .تبدیل می شود m-و به  پیشین خود همگون شده -uu-با  n-همخوان  uuan-در شمار اندکی از واژگان مختوم به 

 (.Aun-و  Aum-)شود دیده می aon-و  aom-بلند برای  Aجایگزین با  های ها شکلنوشتهگاه در دست

 .WaEm < *Waiium, raEm < *raEuuam, Oim, aoim < *aEuuam :توجه شود های رایی بیقاعدهبه حالت

 

 :گذارد می پیشین خود -a-بر ی تاثیری متفاوت پایانی اصلیnM (< *-ns )-شکل 

                                      
 .، و جزآنiiVm-در اوستای کهن معموال   
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> -V, -Vs°, -L, -Ls° > *-V   > *-vMh *-aMh 

    

> -iiL > *-iiV  > *-iivMh *-iiaMh 

> -aiiL > *-aiiV   > *-aiivMh *-aiiaMh 

    
> -U > *-uuV   > *-uuvMh *-uuaMh 

> -auuU, -aU > *-auuV   > *-auuvMh *-auuaMh 

 

 . رودهای نتار بکار میستاکn-  ینرین و حالت اضافی یگانه ی برخ ستاکa-رایی جمع  ها برای حالتاین پایانه

، -ii-های همخوان درجلویی ــــپایان L-شکل . yazatVشود، مانند دیده میها ر همخوانــبیشت درجلویپایانی  V-شکل 

-m- ،-B- (و گاه جز اینها )آید، مانند میmaCiiL ،aEsmL ،garvBL.  

کوتاه  ی ها واکهچند هجایی پایانی در اوستای نو واکه تنها استثنا بر این قاعده است که های باالبلند در پایانه Uواکه ی 

  .است

 

 اسم

 حالت رایی

حالت رایی اسم ها و صفت های . ستاک مادین حالت رایی با حالت نهادی تفاوتی نداردI-ستاک و A-برای حالت جمع 

ستاک همخوانی دارای آبالت برای حالت رایی یگانه پایه ی کشش واکه می گیرد اما . نتار با حالت نهادی یکسان است

 .اکه دارددر حالت جمع پایه ی افزایش یا کاهش و

 :پایانه های حالت رایی چنین است

-Iصرف -iصرف -Aصرف -aصرف  
  .نر .نت .ماد. نر .ماد. نر .نت .ماد

 یگانه      
-im -i -im -Lm -vm -vm رایی 
 جمع      
-iS -i -iS -l, -ls° -a -V, -Vs°, L, Ls° رایی 

 

  صرفu- صرفU- صرف همخوانی
  .ماد .نر .نت .ماد ماد. نر

 یگانه   
-vm -um -u -um رایی 
 جمع   
-O, -as° -uuO -u -uS رایی 

 

در بخش های دستوری . پیروی قاعده ی روشنی نیستند Um/-Im-یا  um/-im-باید افزود که دستنوشته ها در نگارش 

 .این گزارش پایانه ها همواره با واکه ی کوتاه قاعده مند می شوند

است که در بافت های آوایی مختلف  (amঁ-. هندبا. هندوایرانی، سنجـ ans-* >) aMh-*پایانه ی حالت رایی جمع 

 .تحوالت گوناگونی پیدا می کند و شکل های نمودار باال را پدید می آورد
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 صرف واکه ای یالگو

-yazata: نرین
 
 -xSaqra: ، نتار"زنده" -juua، "چوبدست" -grauua، "دیو" -daEuua، "جان" -gaiia، "ایزد"

 ."یک سوم" -qriSuua، "چراگاه" -WAstriia، "شهریاری"

 

  ستاکa- ستاکiia- ستاکuua- :نرین
 یگانه       
juuO grauuO daEuuO gaiiO maCiiO haomO yazatO نهادی 
jum graom daEum gaEm maCim haomvm yazatvm رایی 
 جمع       

juua grauua daEuua ― maCiia haoma yazata نهادی 

*j(uu)U grauuU daEuuU, 

daEuuUs° 
― 

maCiiL, 

maCiiLs° 

haomL, 

haomLs° 

yazatV, 
yazatVs° 

 رایی
 

 

  ستاکa- ستاکiia- ستاکuua- :نتار
 یگانه   
qriSum WAstrim xSaqrvm رایی-نهادی 
 جمع   
qriSuua WAstriia xSaqra رایی-نهادی 

 

 .وجزآن، توجه شود -maiDim < maiDiia- ،ainim < aniiaبه شکل هایی مانند 

 

-iiAستاک -Aستاک -Aستاک  
  .نر .ماد 
 یگانه   
kaine daEna raqaEStl mazdl نهادی 
kaniiLm daEnLm raqaEStLm mazdLm رایی 
 جمع    
kaniil, kaniils° daEnl, daEnls° raqaEStl, raqaEStls°  نهادی 
kaniil, kaniils° daEnl, daEnls°  raqaEStl, raqaEStls°  رایی 

 

pasu -uستاک -iستاک  
  .ماد. نر .نت .نر .نت 
 یگانه     
pasuS pouru ratuS bUiri frauuaCiS نهادی 
pasum pouru ratum bUiri frauuaCim رایی 
 جمع     
pasuuO pouru ratauuO bUiri frauuaCaiiO نهادی 
*pasuS pouru ratuS bUiri frauuaCiS رایی 
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-Uستاک -Iستاک  
  .ماد .ماد

 یگانه  
tanuS Wa$hi نهادی 
tanum Wa$him رایی 
 جمع  
tanuuO Wa$hiS نهادی 
tanuuO (tanuS) Wa$hiS رایی 

 

tanum < *tanu am ،کهن.اوس tanuuvm. 

 

 همخوانی ستاک

 -Wak-/Wac، "آب".ماد -ap، "بلند" -bvrvz، "نگرش".نر -spas، "دروج".ماد -drug-/druj: الگوی صرف همخوانی

 ."سخن".نر

Wak-/Wac- ap- bvrvz- spas- drug-/druj-  
 یگانه     
WAxS AfS barS spaS druxS نهادی 
WAcim Apvm, apvmca bvrvzvm spasvm drujim رایی 
 جمع     
WAcO ApO, apas° bvrvzO spasO drujO, drujas° نهادی 
WAcO, Wacas° apO, apas°, (ApO) bvrvzO spasO drujO, drujas° رایی 

 

 ApOگاه در دستنوشته ها حالت نهادی جمع . کوتاه می شود apascaو در حالت نهادی جمع  apvmcaدر  Aواکه ی 

 .بکار می رود apOبجای حالت رایی جمع 

 .است kvhrpvmدارای حالت رایی یگانه ی  "کالبد" -kvrvpواژه ی مادین 

 

r-ستاک 

 :نرین و مادین

mAtar- pitar- nar- star- dAtar- Atar-  
 یگانه      
mAta pita nA ― dAta AtarS نهادی 

mAtarvm pitarvm narvm stArvm dAtArvm Atrvm (Atarvm) رایی 
 جمع      
mAtarO pitarO narO stArO dAtArO AtarO نهادی 
mAtvrLS fvDrO nvrLS, nvrVS strVS  ― رایی 

 

vrv-*اصلی می باید برای حالت رایی جمع نخست  rnS-*پایانه ی   S  با خیشومی شدن )شده باشدr مصوت گونه، سنجـ .

nR. هندبا  mঁ) . از این رو شکل-vrLS  یا-vrVS  با جانشینیL  یاV  بجای*v ॕ به مرور زمــــــان پایانه ی . پدید آمده است
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-vrVS  شکل نادرست پنداشته می شود و واکه ی مرکبVu  برای ساخت شکلvrVuS (strVuS ،nvrVuS ) مرسوم

 .گردد، شکلی که اغلب در دستنوشته ها دیده می شودمی

این واژه . AtR*رایی یگانه ی  -یستاک نتار بوده است با حالت نهادr-در شکل اصلی خود  -Atarاحتماال واژه ی 

که از آن حالت نهادی  AtR-S ،*AtR-am*: هنگامی که حالت نرین یافت پایانه ها بر همین شکل صرفی بسته شدند

AtarS  و حالت راییAtrvm پدید آمد. 

 

m-ستاک 

 :بی قاعده اند "زمستان."نر -ziiamو  "زمین."ماد -zamستاک m-واژگان 

 یگانه  
ziil zl نهادی 
ziiLm zLm رایی 
zimO  جمع 
 zvmO رایی-نهادی 

 

 .از این پس جوش خوردگی های باقاعده در همه ی موارد آورده نمی شوند

 

 اسم نتار

رایی یگانه ی مختوم به  -ستاک اند که حالت نهادیah-ستاک و ar-ستاک و an-فراگیرترین ستاک های همخوانی نتار 

-a  و-arv  و-O (-as° )دارند و برای حالت جمع کشیدگی هجای پایانی ستاک :-Ln ،-Arv ،-l (-ls°.) 

-inرایی یگانه ی مختوم به  -ستاک های نتار حالت نهادی-i دارند. 

 astiرایی جمع  -در حالت نهادی "استخوان" -astمی گیرند، برای نمونه  i-دیگر ستاک های همخوان نتار پایانه ی 

 . می شود

 

h-ستاک   

بیشتر حالت . ستاک شمار بسیاری از اسم های نتار و نیز اندکی اسم ها و صفت های نرین را دربرمی گیردh-گروه 

همچنین صفت های بــــــــرتر مختوم به . ستاک های نتار مربوط می شوندh-های نرین به واژگان مرکب برساخته از 

-iiah-  و وجه وصفی حال کامل مختوم به-uuah-  به گروه-hستاک تعلق دارند که بعدا درباره آنها صحبت می شود. 

 :ستاک ها چنین استh-پایانه های صرفی برای 

  .نر .نت
 یگانه  
-O -l نهادی 
 -O ندایی 
-O -aMhvm رایی 
 جمع  
-l -aMhO رایی-نهادی 
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 .ازاین رو برای حالت ندایی جوش خوردگی بیرونی روی نمی دهد. نمی گیرد ca-حالت ندایی پی بست 

 ."اندیشه."نت -manah، "دلیر" -naire.manah: الگوی صرفی

  .نر .نت
 یگانه  
manO naire.manl نهادی 
 naire.manO ندایی 
manO naire.manaMhvm رایی 
 جمع  
manl naire.manaMhO رایی-نهادی 

 

 .Ah> -l (-ls°) ، *-ah> -O (-as°) ، *-aham> -aMhvm-* : پایانه های پیش ایرانی چنین اند

 .اشاره کرد -haosrauua < haosrauuahاز شکل های بی قاعده می توان به واژه ی 

 .اسم های نتار حالت ندایی ندارند

 

 ضمیر

 حالت رایی

ضمایر پی بست در . ضمایر برای حالت رایی برخی شکل های جایگزین دارند که ضمایر پی بست نامیده می شوند

 ..."آنگاه مرا گفت" AaT mE mraoTآغاز جمله نمی آیند و معموال درجلوی نخستین واژه ی جمله قرار می گیرند، مانند 

    :ضمایر شخصی
  اول کس دوم کس سوم کس

    .نر .ماد .نت
 یگانه     
taT hA hO, has°, huuO tum azvm نهادی 
taT tLm tvm qBLm mLm رایی 
 him (hIm) dim (dIm) qBA mA پی بست 
 جمع     
tA tl tE yuZvm WaEm نهادی 
tA tl, tls° tL, tLs° ― ― رایی 

I hiS diS WO nO پی بست 
 

 dimاین کاربرد احتماال نمونه ای است از تعمیم یافتگی . برای حالت مادین بکار رفته است Yt.5.90در  dimشکل 

 .که سرانجام در متن های پسین تر بگونه ی ادات در می آید

نمونه های دیگری نیز از پریشانی میان حالت های نرین و مادین در یشت ها برای ایزدبانوان دیده می شود، مانند 

 .tLm بجای tvmکاربرد 
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   -ima "این"ضمیراشاره   -auua "آن"ضمیراشاره 
  .نر .ماد .نت .نر .ماد .نت

 یگانه      
auuaT hAu hAu imaT im aEm نهادی 
auuaT auuLm aom imaT imLm imvm رایی 
 جمع      
auua auul auue ima iml ime نهادی 
auua auul auuU, aU ima iml imL رایی 

 

  -ya ضمیر موصولی -ka-/ci پرسشیضمیر 
  .نر .ماد .نت .نر .ماد .نت

 یگانه      
kaT, ciT kA kO, kas°, ciS yaT yA yO, yas° نهادی 
kaT, ciT kLm kvm, cim hiiaT yLm yim رایی 
 جمع      
(kA ?) ― kaiia, caiiO yA yl yOi, yae° نهادی 

 ― ― yA yl yL, yLs° رایی 

 

این ضمیر بجز حالت نهادی همانند دو ضمیر اشاره ی . "این" -aEta: ضمیر اشاره ی دیگری نیز در اوستا وجود دارد

 :دیگر صرف می شود

  -aEta "این"ضمیراشاره 
  .نر .ماد .نت

 یگانه   
aEtaT aeSa aESO نهادی 
aEtaT aEtLm aEtvm رایی 
 جمع   
aEta aEtl aEte, aEtaE° نهادی 
aEta aEtl aEtV رایی 

 

 .از این ضمیر ساخته شده است "اینجا" aEtaDaقید 

 aESa yO apvrvnAiiukO، (V.5.26) "این رد" aESa yO ratuSبرای حالت نرین یگانه در عبارت های  aESaشکل 

و  V.5در  "دروج ]دیو[این " aESa druxSاز سوی دیگر عبارت های . بکار رفته است( V.15.16, 18) "این کودک"

aESa kaine "در  "این دخترV.15  وaESa druxS  وaESa nasuS " در سراسر وندیداد فراوان آمده  "نسو ]دیو[این

 .نادرست باشد aESOبجای  aESaبنابراین می توان نتیجه گرفت که شاید کاربرد . اند

 

 قید

، "نخستین" paoirim (< paoiriia-): رایی یگانه نتار یک صفت می تواند همچون قید بکار رود -حالت نهادی

darvGvm "دراززمانی  برای" ،haiqim (< haiqiia-) " ،واقعابراستی" ،pourum " ،مقدمپیشتر" ،pouru " به

 ."فراوانی

 cimشکل . "کی؟ چه هنگام؟" kaT، "هر اندازه، هرگاه" yaT ،hiiaT: همچنین به این شکل های ضمیری توجه شود

 .است -ka-/ci]از [در اصل حالت رایی یگانه نرین  "چرا؟"
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 فعل

 2 وجه تاکیدی ناقص معلوم

واکه ی تماتیک + همخوان +  (aاکثرا )واکه + همخوان ) -CVCaدر میان طبقه بندی ستاک حال فعل هایی با شکل 

a ) بسیار رایج است، مانندbara- "بردن" ،bawa- "شدن" ،saoca- "سوختن". 

 -CVCaiiaو  -CVCiiaاست که خود به گروه های دیگری با شکل های  -iia-گروه دیگر شامل ستاک مختوم به 

ستاک aiia-ستاک و iia-گروه . ستاک نامیده می شودaiia-ستاک و گروه iia-این دو گروه، گروه . تقسیم می شود

و " فعل های دیگر"و " فعل های اسمی"، "فعل های مجهول"ستاک ها به iia-: هرکدام به سه گـــــــروه بخش می شود

-aiia فعل های دیگر"و " فعل های اسمی"، "فعل های واداری"ستاک ها به." 

اشتقاق یافته اند تشکیل یک جفت می دهند و فعل های اسمی نیز با آن  آنفعل های مجهول و واداری با آن فعلی که از 

ستاک aiia-ستاک و iia-اما گروه فعل های دیگر . تشکیل یک جفت می دهند اشتقاق یافته انداسم یا صفتی که از آن 

ستاک aiia-اند و همه ی " فعل مجهول"ستاک ها iia-این برداشتی نادرست است که همه ی . معموال چنین جفتی ندارند

 ".فعل واداری"ها 

    :غیر اشتقاقی
 

   -jaiDiia "خواهش کردن"
 

   -baNdaiia "بستن"
    
    :مجهول

 
 -jan "زدن، کشتن" ~ -janiia "کشته شدن"

 
 -bara "بردن" ~ -bairiia "برده شدن"

    
    :واداری

 
 -srao-/sru "شنیدن" ~ -srAuuaiia "سراییدن"

 
 -taca "روان شدن" ~ -tAcaiia "تاختن"

    
    :اسمی

 
 -aEnah "گناه" ~ -aEna?ha "به گناه آلودن"

 
 -nvmah "نماز، کرنش" ~ -nvmaFiia "نماز بردن"

 
 -arvza "رزم" ~ -arvzaiia "رزمیدن"

 

-iia ستاک و-aiia ستاک و نیز ستاک مختوم به-ca-  دچار همه ی آن دگرگونی های آوایی می شوند که در باال

 .توضیح داده شد

، "ازبرخواندن" -srAuuaiia، "دنبال کردن" -pazdaiia، "بالیدن" -uxSiia، "خواهش کردن" -jaiDiia: الگوی صرفی

fraorvca- "گرفتار کردن". 

  معلوم میانه
 یگانه  

  jaiDim 

srAuuaEm 

-iiam > -im 

-aiiam > -aEm 
  

 جمع    
jaiDiiaNta 

pazdaiiaNta 

fraorvciNta 

-iiaNta 

-aiiaNta 
-caNta > -ciNta 

jaiDiivn, uxSin 

srAuuaiivn, srAuuaEn 

tacin 

-iian > -iivn, -in 

-aiian > -aiivn, -aEn 

-can > -cin 

3 

 



 درس هفتم

62 
 

بجای  jaiDiiaNtaبازآشکار می شود، مانند  aستاک ها در حالت سوم کس جمع میانه معموال واکه ی iia(a)-برای 

*jaiDiNta .fraorvciNta (Yt.17.19 )گویا تنها نمونه با شکل با قاعده است. 

-uua دچار دگرگونی های همانندی می شودستاک نیز: 

 ."ستودن" -stao-/stu، ("اهریمنی)گفتن " -dauua، "شدن" -bauua: الگوی صرفی

  معلوم میانه
 یگانه    
  baom, staom -auuam > -aom   
 جمع    
adAuNta -auuaNta > -AuNta baon -auuan > -aon 3 

 

 .ستاک استuua-گویا تنها نمونه از حالت سوم کس جمع میانه ی  adAuNtaشکل 

 

 نظام جمله سازی

 کاربرد حالت رایی

 .بیان مفعول سرراست و مسند برای مفعول سرراست است کاربرد اصلی حالت رایی.  

  .دیده می شود( چیزی از کسی)و گرفتن ( چیزی از کسی)دو رایی با فعل های درخواست کردن .  

 ".چه مدت؟ چه اندازه؟"سخ به پرسش ن اندازه بکار می رود، در پاارایی برای بی حالت. 3

 .رود حالت رایی با برخی پیشایند ها و پسایند ها بکار می. 1

 .خود حالت رایی می گیرد قیاس واژه ای با اسمی در حالت راییبدل برای اسمی در حالت رایی و . 5

 

 :نمونه ها

 مفعول سرراست. آ  

yimO haomvm XaraT 

 ("نوشید)خورد  هومجم "

 

  

arvduuIm surLm anAhitLm upa.zbaiiaT pAuruuO yO WifrO nauuAzO  

 "زیرکبیاری خواند پائوروه، کشتیبان  را اردویسوراناهیتا"

                                      
 م. ناسرراست برای این فعل ها هر دو حالت رایی می گیرد بدین معنا که مفعول سرراست و  
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arvdwIm surLm anAhitLm : ،اردویسور اناهیتا را"رایی یگانه مادین، مفعول سرراست." 

upa.zbaiiaT : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه معلوم از ستاکºzbaiia- (√zbA) ،"به یاری خواند." 

pAurwO : نهادی یگانه نرین ازpAurwa- ،پائوروه"، فاعل." 

yO WifrO nawAzO : بند موصولی اسمی در حالت نهادی یگانه نرین، بدل برایpAurwO ،("پائوروه ) که کشتیبان زیرک

 ."کشتیبان زیرک ،]است[

 

qraEtaonO aZim dahAkvm janaT qri.zafanvm qri.kamarvDvm 

 "فروکوفت را سه پوزه سه کله اژی دهاکفریدون "

 

AaT yimO imLm zLm WI.KAuuaiiaT 

(V.2.11" )گستراند این زمینآنگاه جم "

 

 

AaT mA nOiT maCiiAka yazvNta 

(Yt.10.54برپایه " )مردم نمی ستودند مراپس "

 

 

A dim pvrvsaT zaraquStrO kO narv ahi 

 "؟ای مرد کیستی: پرسید زرتشت از اوپس "

A  =AaT 

dim : ،(".از او)او را "ضمیر پی بست رایی سوم کس یگانه نرین، مفعول سرراست 

pvrvsaT : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه از ستاک حالºpvrvsa- (√pars) ،"پرسید." 

kO…ahi : ضمیر پرسشی نهادی یگانه نرین ازka-  به همراه وجه اخباری دوم کس یگانه از√ah هستی،  کی"، بند پرسشی

 ".کیستی؟

narv : ندایی یگانه نرین ازnar- ،"ای مرد." 
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hO aEna?haiti nO manO hO aEna?haiti nO kvhrpvm 

 (Y.9.29" )به گناه می آالید ما تنی ما به گناه می آالید، او  اندیشهاو"

hO : ،او"ضمیر شخصی سوم کس یگانه نرین، فاعل."  

aEna?haiti : وجه اخباری سوم کس یگانه معلوم از ستاک اسمیaEna?ha- ( از اسمaEnah-) ،"به گناه می آالید." 

nO manO : رایی یگانه نتار ازmanah- مفعول سرراست، وابسته به آن به همراه ضمیر پی بست اضافی اول کس جمع ،

 ".اندیشه ی ما را"

 nO kvhrpvm : رایی یگانه مادین ازkvrvp-/kvhrp- تن "، مفعول سرراست، اه ضمیر پی بست اضافی اول کس جمعبه همر

 "ما را

 

 

WaEm drujim niS.nASAma WaEm hIm janAma 

 (Y.61.5برپایه " )را فرو کوفتیم او، ما ]و بیرون راندیم[را نابود کردیم  دروجما "

 

 

yaqa hiS fra.daqaT mazdl 

 (Y.55.30" )مزدا ]اهوره[فرازآفرید  ایشانچون "

 

 مسند برای مفعول سرراست. ب  

  

auruuaNtvm qBA dAmiDAtvm baGO taSaT 

 (Y.10.10برپایه " )خداوند پدیدآورد ]هستی[  چاالک آفریده ی دادار ]که[ تو را"

 

  

AaT dim daDLm auulNtvm...yaqa mLmciT yim ahurvm mazdLm  

 (Yt.10.1" )اهوره مزدا، همچون خودم...آنچنان بزرگآنگاه او را آفریدم "

                                      
 م .، حالت رایی بجای ندایی2درس . ، نکـ"تو را ای چاالک آفریده ی دادار"می توانند حالت ندایی به شمار آید  3
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AaT : آنگاه"قید." 

dim : ،او را"ضمیر پی بست رایی سوم کس یگانه نرین، مفعول سرراست." 

daDLm : وجه تاکیدی ناقص اول کس یگانه ازdaDA- (√dA) ،"آفریدم." 

awlNtvm : رایی یگانه نرین از صفتawaNt- ،آنچنان بزرگ"، رایی بیان اندازه." 

mLm-ciT yaqa :پی بست  شخصی رایی اول کس یگانه با ضمیر-ciT با حالت رایی دیگر ( همانندی)، مقایسه(dim ) به کمک

yaqa ،"همچون من، همچون خودم." 

yim ahurvm mazdlm :مسند اله و در حالت صرفی مرجع خود ضمیر موصولی در نقش) بند موصولی اسمی mLmciT، 

ahurvm mazdLm  و در حالت صرفی مسنداله مسندyim)، بدل برای mLmciT ،("خودم ) اهوره مزدا]ام[که اهوره مزدا ،." 

 

 دو رایی.  

hO mLm yAnvm yAsaT azvm tvm iStim jaiDim 

 "می جستم خواسته ایاز او می خواست، من  نیکیاز من او "

hO : ،او"ضمیر شخصی نهادی یگانه نرین، فاعل." 

 (YAsaTبه همراه فعل  yAnvmو  mLmدو رایی )

mLm : ،از من"ضمیر شخصی رایی اول کس یگانه، مفعول ناسرراست در حالت رایی." 

yAnvm : رایی یگانه نرین ازyAna- ،نیکی"، مفعول سرراست." 

yAsaT : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه از ستاکyAsa-، " خواستمی." 

 

yO mLm taT draonO apa.yAsaTca trvfiiaTca 

(Y.11.5برپایه " )برگرفت و دزدید از من آن درونکه او "

 

 رایی بیان اندازه. 3

  

yaT upaMhacaT yimvm xSaEtvm huuLqBvm darvGvmciT aipi zruuLnvm 

 (Yt.19.31برپایه " )برای زمانی درازکه همراهی می کرد جمشید خوب رمه را ( فره)آن "
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 پسایندها -رایی با پیش. 6

 

A taT haNjamanvm paiti.jasaT yO yimO xSaEtO huuLqBO 

 (V.2.21" )آمد جمشید خوب رمهبه آن انجمن "

A taT haNjamanvm : رایی یگانه نتار تابع پیشایندA ،"به آن انجمن." 

paiti.jasaT : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه از ستاکºjasa- (√gam) ،"آمد." 

yO yimO xSaEtO huuLqBO : موصولی اسمی نهادی یگانه نرین، مرجع آن بند(yimO  ) نکـ)به بند موصولی کشیده می شود .

 ".، جمشید خوب رمه ]است[او که جمشید خوب رمه "، فاعل،(  درس 

 

 

taT Wispvm nvmaFiiAma auui imLm tanum 

 (V.20.5. سنجـ" )]آمدن[ این تن برآن همه را درنمازخواستیم "

taT Wispvm : رایی یگانه نتار ازWispa-  ،آن همه را"به همراه صفت اشاره در همان حالت صرفی، مفعول سرراست." 

nvmaFiiAma : وجه تاکیدی ناقص از ستاک اسمیnvmaFiia- ( از اسمnvmah-) ،"در نماز خواستیم." 

awi imLm tanum : رایی یگانه مادین تابع پیشایندawi ،" آمدن[بسوی این تن[." 

 

 

fraorvT.fraxSni auui manO 

 "بر پایه ی اندیشهبرگزیدن با شناخت "

fraorvT.fraxSni : نهادی یگانه نرین از واژه ی مرکبfraorvT.fraxSnin- ( جزء نخست ازfra.War-  و جزء دوم ازxSnA-) ،

 ".برگزیدن با شناخت"

awi manO : رایی یگانه نتار تابع پیشایندawi ،" اندیشه ]پایه[بر." 

 

 

OimciT *auui WAcim gAqanLm asrutvm* 

 (N.85" )شنیده نشده ]که[از گاهان  با تنها یک واژه"

Oim-ciT awi WAcim : رایی یگانه نرین(Oim  ازaEwa-)  با پی بست-ciTتابع پیشایند  ، حالت راییawi ،" با تنها یک

 ".واژه
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gAqanLm : اضافی جمع مادین ازgAqA- از گاهان"، (  درس . نکـ)، اضافه ی بخشی." 

asrutvm : رایی یگانه نرین از وجه وصفی گذشتهa-sruta- مسند برای  ،(  درس . نکـ)، وجه وصفی گذشته با فعل ربطی

 ".استشنیده نشده  ]که[" ،WAcimحالت رایی 

 

  

aCiS Wa$hi rAmaiiaT iDa upa imat nmAnvm yat Ahuiri  

 (Y.10.1" )در این خانه ی اهورایی ،اشی نیک آرام گرفت اینجا"

 

 

upa rapiqBLm 

 "درهنگام نیمروز"

 

 

tvm aoi TbaESl paitiiaNtu yO I daDaT  

 (Y.65.8برپایه " )دشمنی ها بازگردند که آنها را پدیدآورد اوبسوی " 

tvm aoi : ضمیر شخصی رایی یگانه نرین تابع پیشایندaoi (awi) ،"بسوی او." 

TbaESl : نهادی جمع نتار ازTbaESah- ،دشمنی ها"، فاعل." 

paitiiaNtu : باز گردند"جمع، وجه امری سوم کس." 

(yO I daDaT بند پیرو) 

yO : ضمیر موصولی نهادی یگانه نرین، مرجع آن ضمیرtvm ،او که"، فاعل."... 

I : ،آنها را"ضمیر پی بست رایی جمع نتار، مفعول سرراست." 

daDaT : وجه تاکیدی ناقص سوم کس یگانه از ستاکdaD- (√dA) ،"پدید آورد." 

 

 

ahunvmca WairIm fraESiiAmahI aNtarvca zLm aNtarvca asmanvm 

 (Y.61.1" )به میان زمین و آسمانو نیایش اهونه وئیریه را می فرستیم "
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 بدل و قیاس. 3

 :قیاس آورده می شوددر زیر نمونه ای برای حالت . در باال نمونه هایی برای بدل در حالت رایی آورده شد

  

AaT dim daDLm auulNtvm..yaqa mLmciT yim ahurvm mazdLm 

 (Yt.10.1" )، اهوره مزداخودمهمچون ...آنچنان بزرگآنگاه او را آفریدم "

 

 نتار ستاک a-کاربرد حالت مادین جمع برای 

اما حالت جمع  nmAnvmستاک نتار گاه برای حالت جمع شکل مادین می گیرند مانند حالت یگانه ی a-در اوستای نو 

nmAnl  از ستاکnmAna- .صفت های وابسته به این اسم ها نیز با این حالت مادین هماهنگ می شوند. 

 

aEtl Xarvql Xaratu aEtl WAstrl WaMhatu 

 (V.3.19" )بپوشد جامه هابخورد، باید آن  خوراک هاباید آن "

 

 .(مادین) -zaoqAو  (نتار) -zaoqa همچنین توجه شود به قرینه هایی مانند

 

 وجه تاکیدی حال

نه، " mAپس از ( نهی)مهمترین آن وجه امر منفی . وجه تاکیدی بجز بیان زمان گذشته کاربردهای دیگری نیز دارد

 :از این کاربرد تنها دو نمونه در اوستای نو دیده می شود. است "مه

 

mA dim pvrvsO yim pvrvsahi 

 (H.2.17" )از او که می پرسی مپرس"

mA…pvrvsO : وجه تاکیدی دوم کس یگانه معلوم تماتیک از ستاکpvrvsa-  به همراه ادات نهیmA، ،وجه امری منفی 

 ".مپرس"

dim : ،(".از او)او را "ضمیر پی بست رایی سوم کس یگانه نرین، مفعول سرراست 

(yim pvrvsahi بند پیرو) 

yim : ضمیر موصولی رایی یگانه نرین، مرجع آن ضمیرdim ،( ...".از او که)او را که "، مفعول سرراست 

pvrvsahi : وجه اخباری دوم کس یگانه از ستاکpvrvsa- ،"می پرسی." 
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mA ciS baraT aEuuO yaT iristvm 

 (V.3.14" )هیچ کسی تنها مرده ای را مبرد"

mA…baraT : وجه تاکیدی سوم کس یگانه از ستاکbara-  به همراه ادات نهیmA، ،مبرد" وجه امری منفی." 

ciS aEuuO : صفت عددیضمیر پرسشی نهادی یگانه نرین همچون ضمیر نامعین در جمله منفی به همراه aEwa-  در همان

 ".یک کس، کسی تنها"حالت صرفی، فاعل، 

yaT iristvm : ،مرده ای را]است[او را که مرده "بند موصولی اسمی در حالت رایی یگانه نتار، مفعول سرراست ،." 

 

 :در اوستا دیده می شود( بدون ارجاع زمانی مشخص)نیز از معنای نخستین وجه تاکیدی  به نظر نمونه های اندکی 

yaiti caitica spitama zaraquStra dahmO aCauua hauruuU ratuS daqaT 

(P.31..." )گماردبان را ای سپیتمه زرتشت، بارها هم که دهم اشون همه ی رد"

 

  



 

 

 درس هشتم

 

 نظام آوایی

  a کامی شدگی واکه ی: دگرگونی واکه

بجز )پیشین و همخوان پسین  jو  ii ،cمیان  aدر درس های پیش قواعدی بیان شد که بر پایه ی آن اگر واکه ی 

تاثیر این قواعد بر پایانه های فعلی . دچار تحول آوایی می گردد قرار بگیرد eیا  iبه عالوه ی واکه های ( خیشومی ها

و نیز پایانه ی تماتیک حالت اضافی یگانه نرین اهمیت بسیار ( هم معلوم و هم میانه)اصلی دوم کس و سوم کس یگانه 

 . ای بعدی بیان می شوددارد که در درس ه

و  1پیش از همخوان خیشومی بیاید تحت تاثیر قواعد دیگری قرار می گیرد که در درس های  aهمچنین اگر واکه ی  

 برایاین وضعیت  .آیدهای جایگزین بدست میشکل گروه از این مجموعه قواعدبر پایه ی تاثیر کدام . گفته شد 5

پیش از  aدگرگونی واکه ی  ها شاید از قواعداین پایانه اصلیهای شکل .دشوهای سوم کس جمع دیده میپایانه

های سوم کس یگانه از آن پیروی که پایانه( 1درس ) aشدگی واکه ی کامیاما  (5درس )کردند پیروی میخیشومی ها 

های سوم شکل وی قیاس بااز ر های سوم کس جمعتوان گفت که شکلمیدر نهایت . کنند جانشین آن قواعد شد می

 :شوندساخته می کس یگانه

 > -ciNti  > *-cvNti -caNti 

 iieiNti <= > -iNti > *-iiNti > *-iivNti -iiaNti-( iieiti-. سنجـ)

 iieNte <= > -iNte > *-iiNte > *-iivNte -iiaNte-( iiete-. سنجـ)

 

-همخوانو  (شودمی Zتبدیل به  iکه خود پیش از ) j*و  cهای کامی همخوان درجلوی iNte-و  iNti-های پایانه در عمل

 :شوند، ماننددیده می q درجلویو همچنین  zو  sهای صفیری 

taciNti, mvrvNciNti, haciNte, snaoZiNti, druZiNti, uruuisiNti, fraoirisiNte, yaziNte, WvrvziNti, 

para.iriqiNti. 

 .گیرندمی iieNte-و  iieiNti-ها پایانه ی دیگرفعل

را  سازنده ی این گونه از ستاک -ii-جزء  ستاکiia- براینشده  های ادغامجانشینی پایانه شودهمانگونه که دیده می

 .گرداند میباز

 ، شکل ادغام(aENti ،*-aENte-*)مرکب پیش از دو همخوان  دوری از ساخت واکـه ی به دلیل شاید ستاکaiia-برای 

 .رودنمیشده ی پایانه بکار 

 

 Mhu ~ $hجایگزینی : دگرگونی همخوان

ش از ــــــهرجا که این گروه پی است huuمعرف  h$ازآنجا که . نمی آید uو  vهای پیش از واکه h$گروه همخوانی 

-vm  یا-vn بیاید بر پایه ی قواعد معیار -huuvm  و-huuvn  به-hum  و-hun درپی آن به  و-Mhum  و-Mhun 

، paMta$hO ~ paMtaMhumالگوهای صرفی جایگزین برای واژگانی مانند این قواعد . شوددگرگون می

Xarvna$hatO ~ XarvnaMhuNtvm سازدمی. 

 Xarvna$haNtvmمندی مانند های قاعدهشکل نمونه های همانندو  XarvnaMhuNtvmها بیشتر برای دستنوشته

 . برندبکار می
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 > -a$hat-  > -ah at- 

⇒ a$haN- > -aMhuN- > -ahuN- > -ah vN- -ah aN 
- 

 

/پیش از  Mhهنگامی که  i و  ی افتدم اتفاقجایگزینی همانندی  بیاید$hi  جایMhuii درس . نکـ) گیردرا می   ،

 .(ستاک هاI-حالت اضافی برای 

 

 اسم

 ستاک واکه ی مرکب: صرف واکه ای

. -u-/-ao-/-Au-و  -i-/-aE-/-Ai-: اندپسوند با پایه ی افزایش و کشش واکه  دارایستاک u-ستاک و i-شمار اندکی 

دستوری معموال  گاهاز دید این ستاک ها .نامیده می شوند ستاکao-و  ستاکaE-واکه ی مرکب یا  این ستاک ها، ستاک

 .به شمار می آیندستاک u-ستاک و i-همان 

 :استشامل واژگان زیر ستاکaE-گروه 

haxaE-, kauuaE-, xStauuaE-, sAuuaMhaE-, raGaE- 

 taxmO urupa/eحالت نهادی : اما تنها دوبار در دستنوشته ها آمده است باشدازآن همین گروه  -urupaEگویا نام 

(Yt.15.11)  و حالت راییtaxmO urupi/a/e (Yt.19.28) "تهمورث." 

، صفت های نرین با -bAzao، اسم نرین (مادین نرین و) -gaoتک هجایی : شامل این واژگان است ستاکao-گروه 

و صفت ها  -gaoتک هجایی . -da?hao- ،nasao- ،pvrvsaoاسم های مادین ، -frAdaT.fSaoو نیز  -bAzao°پایان 

 رایی جمع -همه ی واژگان باال برای حالت نهادی. پایه ی کشش واکه دارند برای حالت نهادی یگانه -bAzao°با پایان 

 .می گیرند واکه ایش یا کششپایه ی افز

 یگانه      
raGa  *urupa  kauua haxa نهادی 
 sauua?he ―  ― ― ندایی 

raGLm sAuuaMhaEm   kauuaEm haxim رایی 
 جمع      
   xStAuuaiiO *kAuuaiils° haxaiiO نهادی 
 رایی ― ― ―   

 

 .-spitama < spitAmaکوتاه شده است، مانند  sauua?heدر واژه ی  Aواکه ی 

 .در اوستای کهن آمده است °kAuuaiilsحالت نهادی جمع 

 .به بلند شدن  واکه ی ستاک برخی از نمونه ها توجه شود

 

 

                                      
 (Nasal)نماد همخوان خیشومی   
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   .نر  .ماد  
 یگانه      

― nasuS da?huS ― bAzuS, °bAzAuS gAuS نهادی 

     gao° ندایی 
pvrvsAum nasAum, 

nasum 

da?haom, 

daFiium 

frAdaT.fSAuS ― gLm رایی 

 جمع      

― nasAuuO da?hAuuO  ― gAuuO نهادی 

― ― da?huS  bAzuS gl رایی 

 

 .دیده می شود gaospvNta (P.33)و  gaohudlدر واژگان  -gaoحالت ندایی یگانه ی 

است که  daFiium، شکل اوستایی کهن آن (Yt.10تنها در )شکل معمولی واژه است  da?haomحالت رایی یگانه ی 

 .بکار می برد nmAnvmca Wisvmca zaNtumca daFiiumcaاوستای نو نیز آن را در عبارت 

پیروی قاعده  nasAumو  nasumگویا توزیع شکل های . تنها در وندیداد آمده اند pvrvsAumو  nasAumشکل های 

 .ی روشنی نیست

 . آمده باشد -frazdAnauuaیا  -frazdAnaoمی تواند از ستاک  frazdAnaom (Yt.5.108)شکل 

 

 ستاکt-: صرف همخوانی

برای حالت نهادی  -napAtستاک . پایان می یابد s-ستاک تنها مقوله ی صرفی است که به t-حالت نهادی یگانه ی 

ستاک ها دیده نمی t-در دستنوشته ها هیچ نمونه ای از حالت نهادی یا رایی جمع برای . دارد -napahستاک h-شکل 

 .شود

 ."نوه" -napAt، "مایه ی خشنودی اشونان" -aCauua.xSnut، "عنوان موبدی" -Abvrvt: الگوی صرفی

 یگانه   
napl, naplsv aCauua.xSnus Abvrvs نهادی 
napAtvm ― Abvrvtvm رایی 

 

tAt-ستاک 

این ستاک برای (. وجزآن WeritAtvm، حالت رایی Weritasالتین . سنجـ)ستاک ها در اوستا مادین اند tAt-همه ی 

 .پایان می یابد s-به  (قاعده ی همگون شدگی) tحالت نهادی یگانه پس از حذف 

 .این ستاک ها زایا هستند و از هر صفت یا وجه وصفی ای ساخته می شوند

، "کامیابی" -uStatAt، "چیرگی" -uparatAt، "مرداد" -amvrvtatAt، "خرداد" -hauruuatAt: الگوی صرفی

nvrvfsLstAt- "کاستی" ،uxSiiLstAt- "فزونی". 

 یگانه   
 amvrvtatAs, amvrvtatls° hauruuatAs, hauruuatls° نهادی 
uparatAtvm, uStatAtvm amvrvtatAtvm hauruuatAtvm رایی 
 جمع   
nvrvfsLstAtO, uxSiiLstAtas° ― ― رایی-نهادی 
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Nt-ستاک 

این گروه صفت های مختوم به . ستاک از همه مهم تر استNt-در میان ستاک های مختوم به همخوان انسدادی دندانی، 

-aNt- ،-uuaNt- ،-maNt-  و به ندرت-iiaNt  ونیز وجه وصفی حال معلوم مختوم به-aNt- را دربرمی گیرد. 

بکار مــــــی رود و  aoو  uی ستاک مختوم به درجلو -maNt-: توزیع تکمیلی دارند -maNt-و  -uuaNt-پسوند های 

-uuaNt- در جایگاه های دیگر . 

 .هستند -mat-/-uuat-و ستاک ضعیف  -maNt-/-uuaNt-این صفت ها دارای ستاک قوی 

است، اما وجه وصفی فعل تماتیک  -at-و ستاک ضعیف  -aNt-وجه وصفی فعل غیرتماتیک نیز دارای ستاک قوی 

 .6 درس . برای صرف وجه وصفی حال معلوم نکـ. دارد -aNt-تنها یک ستاک مختوم به 

 :پایانه های صرفی چنین است. برای این ستاک حالت های ندایی زیادی یافت نمی شود

-uuaNtستاک -maNtستاک -aNtستاک  
  .نر .نت .نر .نت .نر .نت

 یگانه      
-uuaT -uul -maT -ml -aT -O نهادی 
 -uuO  ―  ― ندایی 

-uuaT -uuaNtvm -maT mvNtvm -aT -aNtvm رایی 
 جمع      

― -uuaNtO ― -maNtO -aNti -aNtO نهادی 

― -uuatO ― -matO -aNti -atO رایی 

 

دارنده ی " -gaomaNt، "خردمند" -xratumaNt، "بزرگ"بی قاعده  -mazANt، "برزمند" -bvrvzaNt: الگوی صرفی

چنین " -auuaNt، "به یاری دستان" -zastauuaNt، "دروند" -druuaNt، "پیش نرونده" -afraKumaNt، "گله ی گاو

 ."چه اندازه" -cuuaNt، "فراوان /چنان بزرگ" -auuauuaNt، "فراوان /بزرگ

-maNtستاک -aNtستاک  
  .نر .نت .نر نت .نر .نت

 یگانه      
gaomaT xratuml *mazAT maza bvrvzaT bvrvzO نهادی 
gaomaT ― gaomvNtvm mazANtvm  bvrvzaNtvm رایی 

 جمع      

― afraKumaNtO    bvrvzaNtO نهادی 

 رایی ―  ―  ― ―

 

-uuaNtستاک  
  .نر .نت .نر .نت .نر .نت

 یگانه      
cuuaT cuuLs auuaT, auuauuaT auul zastauuaT druul نهادی 
     druuO ندایی 
   auulNtvm  druuaNtvm رایی 
 جمع      
 cuuaNtO    druuaNtO نهادی 
     druuatO رایی 
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 . همانند حالت های فعلی، سنجـ) ستاک حفظ می شودuuaNt-در حالت قوی  aواکه ی 
bauuaiNti)   . 

 .آمده است -maza>aNt*احتماال از  -mazANtستاک 

 .باشد mazlNtvmتحت تاثیر واژه ی  auulNtvmگویا شکل 

. نکـ)دارد  XairiiLnرایی یگانه ی  -است که حالت نهادی "گوارا، خوشمزه" -XairiiaNtستاک واژه ی iiaNt-تنها 

 .(0 درس 

 

-huuaNtستاک 

  -haNt$-در حالت قوی . h < uua- + -(M)h$: ستاک این گونه شکل می گیرندh-برای  uuaNt-صفت مختوم به 

 -haNt$-در دستنوشته ها اغلب این شکل با شکل قاعده مندتر . در می آید -MhuNt-بر پایه ی قاعده به شکل 

  .جایگزین می شود

 ."روشن" -raoca$haNt، "فره مند" -Xarvna$haNt: الگوی ها صرفی

  .نر .نت
 یگانه  
raoca$haT Xarvna$hl نهادی 
raoca$haT XarvnaMhuNtvm, Xarvna$haNtvm رایی 
 جمع  
 XarvnaMhuNtO, Xarvna$haNtO نهادی 
 Xarvna$hatO رایی 

 

-nستاک 

ستاک An-شمار اندکی . ستاک نامیدan-دارد، از این رو می توان آن را  nپیش از  aاکثرا واکه ی  nستاک مختوم به 

 -fraMrasiian: ستاک وجود داردiian-تنها یک  .ستاک در متون دیده نمی شودun-ستاک نیز وجود دارد اما in-و 

 . ستاک استman-ستاک و uuan-ستاک، an-دو زیر گروه .  "افراسیاب"

به همخوان پایانی ریشه می چسبد دگرگونی  پسوند nستاک ها هنگامی که n-در حالت ضعیف برای بسیاری از 

 (.-xSapan-/xSafn)همخوانی روی می دهد 

 :ستپایانه های صرفی چنین ا

-uuanستاک -manستاک -anستاک  
  .نر .نر .نت .نر

 یگانه    
-uua, -uul -ma -ma -a (-l) نهادی 
-um ― ― ― ندایی 

-uuanvm, -uuAnvm (-uuLnvm) -ma -mAnvm, -manvm -anvm, -Anvm رایی 
 جمع    
-uuanO, -uuAnO (-uuLnO) -mLn -manO -anO, -AnO نهادی 
-unO -mLn -manO -nO, -anO رایی 

 

                                      
 -bauua-/baoاخباری، سوم کس جمع از   
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پیشین خود را ( uu)پایانی با همخوان لبی  n-ستاک ها همگون شدگی uuan-برای  um-پایانه ی حالت ندایی یگانه ی 

 .نشان می دهد

، "آسمان، سنگ."نر -asan-/aSn، "نر" -arSan-/arSn، "پیروز."نر -Wvrvqrajan-/WvrvqraGn: ستاکn-الگوی 

marvtan-/marvqn- "میرا" ،xSapan-/xSafn- شب."ماد"، 
karapan-/karafn- کرپن."نر". 

 یگانه    
marvta *asa arSa Wvrvqraja (°jl) نهادی 
*marvtAnvm asAnvm arSAnvm WvrvqrAjanvm رایی 
 جمع    

 نهادی marvtAnO asAnO arSAnO WvrvqrajanO* (کهن.اوس)
*marvqnO *aSnO ― WvrvqrajanO رایی 

 

-iianستاک    
 یگانه   
fraMrase (کهن.اوس)

 
*karapa xSapa نهادی 

fraMrasiiAnvm *karapanvm xSapanvm رایی 
 جمع   
 karapanO xSapanO نهادی 
 *karafnO xSafnas° رایی 

 

 .می گیرد fraMraseبرای حالت نهادی شکل  e < *-iia-با دگرگونی -fraMrasiianواژه ی 

 

، "رونــــــــــآث" -Aqrauuan-/aqaurun، "اشون" -aCauuan-/aCaon: ستاک نرینuuan-الگوی صرفی برای 

yuuan-/yun- "جوان، جوانی" ،uruuan-/urun- "روان" ،zruuan-/zrun- "زمان". 

 یگانه     
zruua uruua yuua Aqrauua aCauua نهادی 

― ― yum Aqraom aCAum ندایی 

zruuAnvm uruuAnvm yuuAnvm Aqrauuanvm aCauuanvm رایی 
 جمع     
 uruuLnO ― AqrauuanO aCauuanO نهادی 

 urunO ― *aqaurunO, 

aqaurunLs° 

aCaonO, 

aCAunO 

 رایی

 

پیشین خود را  ( w)پایانی با همخوان لبی  n-ستاک ها همگون شدگی wan-برای  um-پایانه ی حالت ندایی یگانه ی 

 .نشان می دهد

3شاید از  -Aqrauuanستاک قوی 
*aqar an- بنابراین ستاک ضعیف . آمده باشدaqaurun-  می تواند از دیدگاه در

 .صرف تماتیک دارد °aqaurunLs. شکل با قاعده باشد  زمانی

 .وجزآن دیده می شود aCauuanOبجای  aCauuanaصرف های تماتیک دیگری نیز مانند 

                                      
 -Aramati. در برابر هندبا -Armaiti. سنجـ 3
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، "نام" nAman: ، نتار"آرایش رزم" -rasman، "آسمان" -asman، "ایریمن" -airiiaman: ستاک نرینman-الگوی 

barvsman- "برسم". 

  .نر .نت
 یگانه    
barvsma nAma asma airiiama نهادی 
barvsma nAma asmAnvm airiiamanvm رایی 
 جمع    
 nAmLn rasmanO  رایی-نهادی 

 

-h 2ستاک 

-h ستاک ها همچنین شامل برخی اسم های ریشه، صفت های برتر مختوم به-iiah (1 درس . نکـ ) و وجه وصفی

 :ستاک ها چنین استuuah-صرف اسم های ریشه و . می شود( 2 درس . سنجـ) uuah-حال کامل معلوم مختوم به 

 ."آفریدگار" daDuuah، "ماه."نر -mAh: الگوی صرفی

 یگانه  
daDuul ml, mls° نهادی 
daDuuO  ندایی 
daDuulMhvm mlMhvm رایی 
 جمع  
daDuulMhO mlMhO نهادی 
*daDuSO mlMhO رایی 

 

شکل ( 1 درس ) rukiستاک در حالت رایی جمع پایه ی کاهش واکه دارند و برپایه ی قاعده ی uuah-واژگان 

 .می گیرند Mh ~ Sجایگزین 

 

 صفت

 همخوانی حالت مادین برای ستاک

 -bvrvzaitIبر ستاک ضعیف آنها ساخته می شود، مانند  -I-ستاک با بستن جزء Nt-حالت مادین برای صفت های 

 .-gaomaNt حالت مادین برای -amauuaNt- ،gaomaitIحالت مادین برای  -bvrvzaNt- ،amauuaitIحالت مادین برای 

ساخته می شود، ( در بیشتر موارد)بر ستاک ضعیف آنها  -I-ستاک با بستن جزء n-حالت مادین برای صفت های 

 -aCAuuairI: یک شکل مادین بی قاعده نیز دارد -aCauuanستاک . -aCauuanحالت مادین برای  -aCaonIمانند 

(Y.58.4). 

-wah ستاک ها حالت مادین مختوم به-uSI- دارند. 

 فعل

 وجه اخباری حال معلوم

 i-پایانه های اولیه برای حالت های یگانه و حالت سوم کس جمع با . پایانه های وجه اخباری پایانه های اولیه نام دارند

پایانی حذف شده از پایانه ی ثانویه دوباره ظاهر  t-برای سوم کس جمع . افزوده از پایانه های ثانویه متمایز می شوند

 (.vn < *-vNt-)می شود 
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 .تیک میان ستاک قوی و ضعیف جایگزینی دارندفعل های غیرتما

 .9درس . ستاک نکـaiia-ستاک و iia-برای 

 -aE-/i، "کردن" -kvrvnao-/kvrvnu، "ستودن" -stao-/stu، "دادن" -daDA-/daD: صرف حالت معلوم الگوی

 . "رفتن"

  غیرتماتیک
 یگانه     
 kvrvnaomi staomi daDAmi -mi   
 kvrvnuSi  daDAhi -hi/-Si   
aEiti kvrvnaoiti staoiti daDAiti -ti 3 
 جمع     

― ― ― dLnmahi, dadvmahi -mahi   

― ― ― ― -qa   

yeiNti kvrvnuuaiNti ― daDaiti -Nti, -aiti 3 

 

برابر با  -dvmAnaاوس کهن . سنجـ) dLnmahiشکل کهن واژه است بجای شکل با قاعده ی  dadvmahiاول کس جمع 

 .(-nmAnaنو . اوس

dad-qa* ازدراصل  dastaشکل دوم کس جمع 
می آید اما احتماال در همه ی جایگاه هایی که بکار رفته فعل امر   

 .است

بکار رفته  kvrvnaoSi*بجای  kvrvnuiDiشاید به پیروی از فعل امر  kvrvnuSi (Y.10.13)فعل دوم کس یگانه ی 

خوانده  Wvrvnuite؛ شاید باید V.18.35)دیده می شود  Wvrvnuitiمورد همانندی برای فعل سوم کس یگانه ی . است

 .شکل تماتیک دارد kvrvnuuaiNtiفعل (. WvrvnuiDi Y.9.28. شود اما سنجـ

 .آورده می شود 9ستاک در درس aiia-ستاک و iia-شکل های 

 ."فراخواندن" -zbaiia، "دیدن" -WaEna: الگوی صرف حالت معلوم

  تماتیک
 یگانه   
 
A.zbaiia 

WaEnAmi -Ami 

-A 

  

 WaEnahi -ahi   
 WaEnaiti -aiti 3 
 جمع   
 WaEnAmahi -Amahi   
 WaEnaqa -aqa   
 WaEnvNti -vNti 3 

 

 .پدید آمده اند druZa- (< *drujiia-)و  -tacaاز ستاک های  druZiNtiو  taciNtiشکل های 

همان گونه که . bauuaiNti ،juuaiNti ،zauuaiNtiدارد، مانند  uuaiNti-ستاک پایانه ی سوم کس جمع uua-گروه 

 .شده است aoNti/-AuNti-*جانشین شکل با قاعده ی  auuaiNti-دیده می شود پایانه ی 

                                      
 دوم کس جمع اخباری  
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 وجه اخباری حال میانه

برای حالت  i-بجای  e-ه اخباری با حالت معلوم آن، جانشینی واکه ی تفاوت اصلی میان پایانه های حالت میانه ی وج

دارد که گاهی برای  e-حالت اول کس یگانه تنها پایانه ی . های دوم کس و سوم کس یگانه و نیز سوم کس جمع است

 .حالت سوم کس یگانه نیز بکار می رود

 -yaza- ،Aiiaza، "پوشیدن" -Wah-/Was، "سخن گفتن" -aog-/aoj، "نهادن" -daDA-/daD: الگوی صرف میانه

 ."پرستیده شدن" -yaziia، "برده شدن( اسب، گردونه)باال و پایین شدن، سواره " -WaKa، "پیروی کردن" -haca، "پرستیدن"

  غیرتماتیک تماتیک
 یگانه      
yaze, Aiieze -e   mruiie -e   
WaKa?he *-a?he   ― ―   

yazaite -aite Waste daste mruiie, mruite -e, -te/-de 3 
 جمع      
yazamaide -amaide  daDvmaide mrumaide -maide   
fracaraqBe *-aDBe  ― ― ―   

yazvNte -vNte WaMhaite
 
(N.77) aojaite  -aite 3 

 

daDvmaide  شکل کهن واژه است اما بجایd  اوستای کهنD  اوستای نو را دارد(باال . سنجـdadvmahi). 

 .aDBe-بجای شکل مورد انتظار  aqBe-است با پایانه ی  fra.caraqBeتنها نمونه برای حالت دوم کس جمع واژه ی 

 .آمده اند -yaziiaو  -hacaاز ستاک های  yaziNteو  haciNteشکل های 

 

 نظام جمله سازی

 کاربرد حالت رایی

 مفعول درونی. 4

راست و دیگری مفعول درونی منضم به فعل است که می شود که یکی مفعول سرایی دیده گاهی در جمله دو حالت ر

 :اگر فعل مجهول شود باز باقی می ماند

 

yO aESmvm WixrumaNtvm Xarvm jaiNti 

 (Y.57.10)" می زند زخم خونیناو که دیو خشم را "

  

 

hO mLm auuaqa WvrvnL nijaiNti   

 (V.18.38)" ]..که[می زند  زخماو مرا آنچنان "
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xrumim gAuS yA caMraMhAxS Waraiqim paNtLm azaite 

 (Yt.10.38)" کشیده می شود به راه خونین بردگی ]است[ نیازمند چراگاهکه گاو "

gAuS yA caMraMhAxS :گاو که نیازمند چراگاه "درحالت نهادی یگانه مادین، نهاد،  همچون صفت مرجع و بند موصولی اسمی

 ".، گاو نیازمند چراگاه]است[

xrumim…Waraiqim paNtLm : رایی یگانه نرین ازpaNtA-  به همراه صفت ها یxrumiia-  وWaraiqiia-  در همان حالت

 ".راه خونین بردگی"صرفی، مفعول درونی، 

azaite : وجه اخباری سوم کس یگانه میانه از ستاکaza- (√az)، ست و حالت جمله مجهول ا) حالت میانه با کارکرد مجهول

 ".رانده می شود، کشیده می شود"، (در آن مفعول درونی رایی

 

 نگر کنشاسمها و صفتهای بیا همراه بارایی حالت . 0

  :اغلب مفعول رایی می گیرند بیانگر کنش بجای اضافه ی مفعولی اسم ها و صفت های

 

AaT aZim aiBi.Waniil bauuaT  

 "شکست داد را ]دهاک[اژی پس او " 

aZim : رایی یگانه نرین ازaZi-  همچون مفعول برایaiBi.Waniil ،" دهاک[اژی[." 

aiBi.Waniil bawaT :  ساختی باaiBi.Waniil ( صفت نهادی یگانه  ازaiBi.Waniiah-)  فعلبه همراه  bawa-، "او ...

 ".(رایی... )بر او پیروز شد ،شکست دادرا( رایی)

 

 

taxmvm staotArvm WazvNti Asu.aspvm dvrvzi.raqvm 

WitArvm paskAT hamvrvqvm jaNtArvm parO duSmaniium 

از پشت در پی  را همیستار، آن دارنده ی اسبان چاالک، دارنده ی گردونه ی نیرومند، می برند آنها ستایشگر دلیر را"

   (Yt.17.12)" از روبرو فروکوبنده را دشمنسر، 

taxmvm staotArvm : رایی یگانه نرین ازstaotar-  به همراه صفتtaxma-  ،در همان حالت صرفی، مفعول سرراست

 ".ستایشگر دلیر را"

WazvNti : وجه اخباری سوم کس جمع معلوم از ستاکWaza- ،"می برند." 

                                      
پس " ~" شد اژی دهاکپس او شکست دهنده ی : "یعنی در جمله ی فعلیه هم ارز این حالت رایی بگونه ی مفعول سرراست ظاهر می شود  

 م". شکست داد اژی دهاک رااو 
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Asu.aspvm : رایی یگانه نرین از صفتAsu.aspa- بدل برای حالت رایی ،staotArvm ،" چاالکدارنده ی اسبان." 

dvrvzi.raqvm : رایی یگانه نرین از صفتdvrvzi.raqa- بدل برای حالت رایی ،staotArvm ، " دارنده ی گردونه ی

 ".نیرومند

 WitArvm : رایی یگانه نرین ازWitar- بدل برای حالت رایی ،staotArvm ،"دنبال کننده، در پی." 

paskAt : از پشت"قید." 

hamvrvqvm :از  رایی یگانه نرینhamvrvqa-  همچون مفعول برای اسمWitArvm ،("در پی)  او همیستار را دنبال )همیستار

 (".می کند

jaNtArvm…duSmaniium : به مانندWitArvm…hamvrvqvm. 

parO : از روبرو"قید." 

 

sraoSO aCiiO driGum qrAtO.tvmO hO Wvrvqraja drujim jaGniStO 

 (Yt.11.3)" ترین کوبندهفرو دیو دروج را آن ،]است[ بزرگترین پشتیبان، او پیروزبینوا را سروش پاداش دهنده، "

 

 

frauuaCaiiO yl dAqriS Aiiaptvm 

 (Yt.13.24)" ]اند[ پاداشفروشی ها که بخشندگان "

 

 ندایی حالت رایی بجای. 1

 :در اوستا به جای حالت ندایی، بدل به ضمیر دوم کس یگانه افزوده می شود

   

A qBA Atrvm gAraiiemi 

  (ĀtNy.2)" ، نیایش می خوانمآذر ایتو را "  

 

 کاربرد وجه اخباری

 بیان کنش و رویداد در جریان، کارکرد کردارگویی.  

یگانه و )این فعل هنگامی که در حالت اول کس . زمانی است برای بیان وقایع در جریانوجه اخباری حال در اصل 

بکار رود کارکرد زمان کردارگویی می یابد و در متن های وابسته به برگزاری آیین ها یا نیایش ها، بیانگر ( جمع

 .روند کنش های در حال انجام توسط گوینده است
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Apo yAnvm WO yAsAmi 

 "می خواهمای آبها، از شما بخششی "

 

 

aCaiia daDAmi imLm zaoqrLm 

 (Y.66.1)" این زوهر را می نهمبه آیین اشه "

aCaiia : به آیین اشه"قید." 

 

WasO. xSaqrO ahi haoma ...vrvZuxDvm pvrvsahi WAcim 

 (Y.9.25)" جویا می شویتو سخن درست گفته شده را ...ای هوم هستیبه کام خویش شهریار "

  

apLm naplsv tl ApO spitama zaraquStra SOiqrl.baxtl WI.baxSaiti 

 (Yt.8.34" )پخش می کندای ویژه ی هر زیستگاه را ای سپیتمه زرتشت، اپام نپت آن آبه"

apLm naplsv : نهادی یگانه نرین ازapLm napat-  با جوش خوردگی بیرونی پیش ازtl ،اپام نپت"، فاعل." 

tl ApO… SOiqrO.WI.baxtl : رایی جمع مادین ازAp-  به همراه ضمیر شخصی و صفتSOiqrO.baxta-  در همان حالت

 ".آن آبهای ویژه ی هر زیستگاه"صرفی، مفعول سرراست، 

 

AaT iDa dim maziStvm dadvmahi ahumca ratumca yim ahurvm mazdLm 

 (Vr.11.21)" یممی گمارپس اینک او را ،اهوره مزدا را، به بزرگترین اهویی و رتویی "

 "(گماردن( رایی)به چیزی ( رایی)کسی را "، dadvmahiبا فعل  maziStvm…ahumca ratumcaو  dimدو رایی )

dim…yim ahurvm mazdLm : ،او "مرجع و بند موصولی اسمی همچون بدل در حالت رایی یگانه نرین ، مفعول سرراست

 ".؛ او، اهوره مزدا]است[را که اهوره مزدا 

maziStvm…ahum-ca ratum-ca : رایی یگانه نرین ازahu-  وratu-  با پی بست-ca  به همراه صفت برترینmaziSta- 

 ".به بزرگترین اهویی و رتویی"در همان حالت صرفی، مفعول ناسرراست در حالت رایی، 

dadvmahi : وجه اخباری اول کس جمع معلوم از ریشه یdA- ،"می گماریم." 
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ime hvNti aCahe ratawO 

 "ردان اشه اندایشان "

aCahe : اضافی یگانه نتار ازaCa- وابسته به ratauuO ،("ردان )اشه ." 

ratawO : نهادی جمع نرین ازratu- ،ردان"، مسند." 

 

 رویداد آیندهبیان .  

 

aiiaoZdiia pascaEta bauuaiNti 

 (V.3.14)" د بودنخواهپس از آن ناپاک "

 

  

aGl iqiiejl WOiGnl yeiNti  

 (Y.57.14)" رفتخواهند گزند ها  ]و[بیم های اهریمنی "

 

 کارکرد گذشتهبا . 3

 :گاه کنش فعل وجه اخباری حال را به گذشته منتقل می کند "پیشتر" -pauruuaصفت 

  

yOi pauruua miqrvm druZiNti 

 (Yt.10.45)" فریب دادندمهر را  پیشترآنها که "

 

 .(Yt.19.10)   درس . با کارکرد زمان گذشته نکـ astiبرای فعل 

 

 کاربرد حالت میانه وجه اخباری

 .6درس . برای سه کارکرد حالت میانه نکـ
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 :تنها میانه فعل.  

 

amvCV spvNtV frAiieze 

 "می ستایمامشاسپندان را "

 

 

yO yazaite huuarv yaT amvCvm raEm auruuaT.aspvm 

yazaite ahurvm mazdLm yazaite amvCV spvNtV yazaite haom uruuAnvm 

-میامشاسپندان را،  می ستایداهوره مزدا را،  می ستایدخورشید جاودانه ی درخشان تیزاسب را،  می ستایداو که "

 (Yt.6.4" )روان خویش را ستاید

raEm : رایی یگانه نتار از صفتraEuua- ،("خورشید )درخشان." 

haom :ضمیر بازتابی رایی یگانه نرین از hawa- ،("روان )خویش." 

 

aCvm WahiStvm Atrvmca ahurahe mazdl puqrvm y. (= yazamaide) 

 "می ستاییماردیبهشت و آذر پسر اهوره مزدا را "

 

 

pairika yA duZiiAiriia yLm maCiiAka 

auui duZuuacaMhO huiiAiriiLm nLma aojaite 

 (Yt.8.51برپایه )" می خوانند خوب سالیاو را  به نامپری بدسالی که مردم زشتگو "

pairika yA duZiiAiriia :است[پری که بدسالی "،نهادی یگانه مادیندر حالت  همچون صفت مرجع و بند موصولی اسمی[ ،

 ".پری بدسالی

maCiiAka…duZwacaMhO : نهادی جمع نرین ازmaCiiAka-  به همراه صفتduZwacah-  ،در همان حالت صرفی، فاعل

 ".مردم زشتگو"

nLma : رایی یگانه نتار ازnAman-  ،به نام"همچون قید." 
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 "(کسی را به نامی خواندن" awi.aojaiteبا فعل  huiiAiriiLmو  yLmدو رایی )

yLm : ضمیر موصولی رایی یگانه مادین، مرجع آنpairika، ،که او را" مفعول سرراست." 

huiiAiriiLm : رایی یگانه مادین ازhuiiAiriia- ،"خوب سالی." 

awi…aojaite : وجه اخباری سوم کس جمع میانه از ستاکaog- ،"می خوانند." 

 

 :جهولمیانه با کارکرد م حالت.  

 

imLm tanum yA mE WaEnaite huraoDa 

 (Y.11.10)" دیده می شودمن زیبا  ]چشمِ [این تن را که به " 

imLm tanum : رایی یگانه مادین ازtanu-  به همراه صفت اشاره یima-  ،این تن را"در همان حالت صرفی." 

yA : ضمیر موصولی نهادی یگانه مادین، مرجع آنtanum ،که( این تن را")، نهاد."... 

mE : من ]چشمِ [توسط من، به "، (3 درس . نکـ)ضمیر پی بست برایی اول کس یگانه، برایی عامل با فعل مجهول." 

WaEnaite : وجه اخباری سوم کس یگانه میانه از ستاکWaEna-دیده می شود"ول، ، حالت میانه با کارکرد مجه." 

huraoDa : نهادی یگانه مادین از صفتhuraoDa- ،زیبا"، مسند." 

 

 :میانه ی بازتابی ی متفاوت از حالت معلوم و حالتمیانه با معنای حالت. 3

 

pasum hE paciNti airiil da?hAwO 

 (Yt.8.58برپایه " )سرزمین های ایرانی می پزندگوسپندی ازبرای او "

 

tvm upairi kvrvsAspO pitum pacata 

 (Y.9.11برپایه )" ازبرای خویش می پختگرشاسب خوراک ( اژدها)بر پشت او "

WAtO tLm arStim baraiti yLm a?haiti awi.miqriS 

  (Yt.10.21" )که مهر ستیز می اندازد می بردباد آن نیزه را "
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a?haiti : وجه اخباری سوم کس یگانه میانه از ستاکa?ha-  <a?hiia-  <√ah ،"می اندازد." 

 

yaT taxmO urupa barata aMrvm maniium 

 (Yt.19.29)" بر اهریمن تسشنربکه تهمورث "

 

humaiia aEta dAmLn daDvmaide *yA daqaT ahurO mazdl aCauua 

 (Vr.12.4برپایه )" که اهوره مزدای اشون آفرید می گماریمآن همایون آفریدگانی را "

 

 

hA yA dapta apa.nasiieiti yA nOiT AqrauuO.puqrim 

naEDa daste hupuqrim 

 (Y.10.15برپایه )" و نه پسرانی نیک بدست می آوردآن زنی که فریفته شد نابود می شود، او که نه پسرانی آثرون "

yA dapta : صرفی مرجع خود  در حالت (  درس . نکـ)بند موصولی اسمی با ساخت وجه وصفی گذشته به همراه فعل ربطی

 ".که فریفته شد( زنی)آن " ، بدل،hAضمیر نهادی یگانه مادین 

nOit…naEDa" : نه  و... نه."... 

daste : وجه اخباری سوم کس یگانه میانه ازdad-te (√dA) بدست می آورد"متفاوت از حالت معلوم، با معنای ، حالت میانه." 

  



 

 

 درس نهم

 

 نظام آوایی

 a کامی شدگی واکه ی

 :دهدنشان می( معلوم و میانه)های اولیه ی دوم کس و سوم کس یگانه نهرا بر پایا کامی شدگینمودار زیر تاثیر قواعد 

*jaiDiiati      >  jaiDiieiti -iiaiti  >  -iieiti 

srAuuaiiati  >  srAuuaiieiti* -aiiati  >  -aiieiti 

  
*maniiate  >  maniiete (maniieite) -iiate    >  -iiete (-iieite) 

*xSaiiate    >  xSaiiete (xSaiieite) -aiiate  >  -aiiete (-aiieite) 

  
*jaiDiiahi      >  jaiDiiehi -iiahi     >  -iiehi 

*srAuuaiiahi  >  srAuuaiiehi -aiiahi   >  -aiiehi 

  
*maniiahe  >  maniiehe -iiahe    >  -iiehe 

*xSaiiahe    >  xSaiiehe -aiiahe   >  -aiiehe 

 

 .1 درس . برتر در حالت مادین نکـبرای صفت های .   درس . اسم ها در حالت اضافی یگانه نکـ برای

 

 aoiivm-و  aiium-های دگرگونی

دگرگون  aEm-و یا  aEum ،-Oiium-های شکل به  (aiiuuvm-* >)چه اصلی باشد و چه ثانوی  aiium-شکل 

 < -Waiiu- > *Waiium > WaEm ،raEuua اما aEuua- > Oiium ،WI.daEuua- > WI.dOiium: شودمی

*raEum > raEm . 

 .شودوجزآن نشان داده می aOimو  Oimهای بگونه Oiiumها شکل دردستنوشته

 -aiia*یا ) -haoiium ،hOiium ،hOim ،*aoiiaحالت رایی  < -haoiia: نیز دگرگونی همانندی دارد aoiivm-توالی 

 .kLsaEm (Yt.19.66)حالت رایی  < -aEm ،kLsaoiiaحالت رایی  <( ?

 

 Aکامی شدگی واکه ی 

 eو یا  i ،I به عالوه یآن همخوان خیشومی  درجلویو  شود اگر پیش از آن دگرگون می eبه  Aواکه ی  

 < iiAmi-ه اخباری ـــــــــدهد یعنی پایانه ی وجهای فعلی اول کس یگانه روی میاین دگرگونی در برخی شکل. باشد

-iiemi. 

*srAuuaiiAmi > srAuuaiiemi *naiiAmi > naiiemi 
*A.WaEDaiiAmi > A.WaEDaiiemi *zbaiiAmi > zbaiiemi 
*haNkAraiiAmi > haNkAraiiemi *jaiDiiAmi > jaiDiiemi 

 

های با قاعده ی ژه در کنار شکلـــــــشود، بویبازگردانده می/  داشتهگاه بگونه ی قیاسی نگه iiAmi-اصلی یعنی  شکل

-Ami ( بدونii پیشین)مانند ، yAsAmi… jaiDiiAmi (Y.65.11), WanAmi… WvrvziiAmi (Yt.15.44). 
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 :کنندشمار اندکی نمونه از این قاعده پیروی می در صرف اسمی

 (.    درس . نکـ) ziiAnOiS اما اضافی Ziienim رایی، ziieniS نهادی < -ziiAni نرین

 

 اسم

 ستاک بی قاعدهn-: صرف همخوانی

دگرگونی  پسوند به همخوان پایانی ریشه می چسبد nستاک ها هنگامی که n-در حالت ضعیف برای بسیاری از 

 .همخوان روی می دهد

، "کرپن."نر -karapan-/karafn، "شب."ماد -xSapan-/xSafn، "آسمان، سنگ."نر -asan-/aSn: الگوی صرفی

marvtan-/marvqn- "میرا". 

 یگانه    
marvta (کهن .اوس

) *karapa xSapa *asa           نهادی  
*marvtAnvm *karapanvm xSapanvm asAnvm رایی  
 جمع    

  نهادی marvtAnO karapanO xSapanO asAnO* (کهن .اوس)
*marvqnO *karafnO xSafnasº *aSnO رایی  

 

 بی قاعده ستاکuuan-: صرف همخوانی

 .های به ظاهر بی قاعده پدید آورده است ستاک ها آورده شده که تحوالت آوایی آنها شکلuuan-در زیر برخی 

 ."سه پوزه" -qri.zafan، "راه."نر -aDBan، "سگ."نر -span-/sun: الگوی صرفی

 یگانه   
qrizafl *aDBa spA نهادی 
qrizafvm  ― ندایی 

qrizafanvm aDBanvm spAnvm رایی 
 جمع   

― ― spAnO نهادی 

― ― *sunO رایی 

 

در وندیداد اغلب  sunOحالت رایی جمع آن . s> sp ستاک است با تحول uuan-در اصل خود  -span-/sunستاک 

 :بجای حالت نهادی جمع بکار می رود، بویژه در عبارت زیر

  sunO WA kvrvfS.XarO WaiiO WA kvrvfS.XarO" سگان یا پرندگان مردارخوار"

 .D> DB ستاک است، با تحول uuan-در اصل خود  -aDBanستاک 

کوتاه دارد، به مانند واژه ی   aاست و در حالت رایی  qri.zaflدارای حالت نهادی یگانه ی  -qri.zafanصفت نرین 

Wvrvqrajl . اما این واژه شاید-uuan ستاک باشد(*qri.zaf an- ) از این رو به مانند واژه یaCAum  حالت ندایی

 .دارد qri.zafvmیگانه ی 
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 دوگان

دوگان در اوستا یافت می شود اما همین اندک نمونه ها نشان می دهد که این مقوله در زبان هند و شمار اندکی حالت 

اوستای کهن چهار حالت صرفی از دوگان دارد و حالت های اضافی و دری به . ایرانی نخستین وجود داشته است

 .نمی شود در اوستای نو اما حالت دری دوگان دیده. مانند زبان هندی از میان نرفته است

-aرایی دوگان پایانه ی  -ندایی -حالت نهادی ستاک نرین، ستاک واکه ی مرکب و ستاک همخوانی نرین و مادین برای

-a می گیرند .-A ستاک مادین و-a ستاک نتار پایانه ی-e  و ستاک همخــــــوانی نتار پایانه ی-i می گیرد .-i ستاک و

-I ستاک و-uستاک پایانه نمی گیرند. 

 ."بو."نر -baoiDi، "شهرناز."ماد -saMhauuAcI، "گیاه."ماد -uruuarA، "گوش" -gaoSa: الگوی صرفی

 ستاک واکه

pasu- -iستاک -Iستاک -Aستاک -aستاک  
  .نر .نت    
 دوگان      
pasu baoiDi saMhauuAci uruuaire ― gaoSa رایی-نهادی 

 

 apLS gauuO darvzaiieiti: دیده می شود uuO < uuaدگرگونی  "دست"  -gauuO < gauuaدر واژه ی 

(Yt.10.48) "]اما  "را از پشت می بندد ]شان[دو دست  ]مهرhLm gauua nidarvzaiiaDBvm (Yt.1.27) " دو

 ."را به هم بندید ]اش[دست

در پایان واژه اما  e < -iia-باشد با دگرگونی  maireمی باید  -mairiiaرایی دوگان اسم هایی مانند  -حالت نهادی

 .هیچ نمونه ای از آن در دست نیست

 

-srU "ناخن" 

این شکل . "(ناخن هم دست و هم پا)"نتار جمع است یا نتار دوگان  "ناخن" -srUروشن نیست که آیا شکل های واژه ی 

 .°sruiiE ،sruuaEو  sruuI: ها چنین اند

 

 ستاک واکه ی مرکب

bAzao- gao-  
 دوگان  
bAzauua gAuua رایی-نهادی 

 

 ستاک همخوان انسدادی

hauruuatAt-, amvrvtatAt Abvrvt- pad- ap-  
 دوگان    
hauruuatAta, hauruuata 

amvrvtatAta, amvrvtAta 
Abvrvta pADa Apa رایی-نهادی 

 

 .چند شکل قراردادی برای حالت دوگان دارند -amvrvtatAtو  -hauruuatAtواژگان 
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 ستاک-n: ستاک همخوان

aCauuan- span- rasman-  
 دوگان   
aCauuana spAna rasmana رایی-نهادی 

 

 ستاک-hو  ستاک-r: ستاک همخوان

nAh- nar-  
 دوگان  
nlMha nara رایی-نهادی 

 

 ستاک-Nt: ستاک همخوان

XairiiaNt- bvrvzaNt-  
  .نر .نت

 دوگان  
XairiiaNti bvrvzaNta رایی-نهادی 

 

 ضمیر

 دوگان

 دوگان نرین مادین نتار
tE - tA رایی -نهادی 
- - ima  
- yOi yA  

 

 فعل

 دوگان

 .در زیر شکل های سوم کس دوگان آورده می شود

، "بردن" -bara، "بودن" -ah، "چیره شدن" -tauruuaiia، "آمدن" -jasa، "آمدن"Ai- (< i- +A ): الگوی صرفی

srAuuaiia- "ازبرخواندن" ،yuiDiia- "جنگیدن" ،cara- "راه رفتن" ،zaiia- "زاده شدن". 

 وجه اخباری

  غیرتماتیک تماتیک
 سوم کس    
baratO, srAuuaiiatO, yuiDiiaqO -atO, -aqO stO -tO معلوم 
carOiqe, °zaiiOiqe -Oiqe   میانه 

 

 وجه تاکیدی ناقص معلوم

    
  غیرتماتیک تماتیک 

 یگانه    
jasatvm, tauruuaiiatvm -atvm °Aitvm -tvm 3 
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 شکل های کامی شده: وجه اخباری

بلند در پایانه ی اول کس  A-همچنین واکه ی . ستاک در باال توضیح داده شدiia(a)-دگرگونی واکه ی تماتیک برای 

و  fraSiiAmahiستاک iia-ستاک گرایش به کوتاه شدن دارد، در فعل های a-که برای  Amahi-جمع 

nvmaFiiAmahi  حفظ می شود اما در فعل-aiia ستاکzbaiiamahi کوتاه می گردد. 

، "ازبرخواندن" -srAuuaiia، "اندیشیدن" -maniia، "خواهش کردن" -jaiDiia، "فرستادن" -fraESiia: الگوی صرفی

Wvrvziia- "ورزیدن" ،xSaiia- "فرمان راندن" ،zbaiia- "فراخواندن". 

  ستاکiia-  ستاکaiia- :معلوم
 یگانه    
srAuuaiiemi -aiiemi jaiDiiemi -iiemi   
srAuuaiiehi -aiiehi jaiDiiehi -iiehi   
srAuuaiieiti -aiieiti jaiDiieiti -iieiti 3 
 جمع    
zbaiiamahi -aiiamahi fraESiiAmahi -iiAmahi   
srAuuaiieiNti -aiieiNti jaiDiieiNti 

WvrvziNti 

-iieiNti 

-iNti 

3 

     
     :میانه

 یگانه    
 ― maniie -iie   

xSaiiehe -aiiehe  ―   

xSaiiete -aiiete maniiete -iiete 3 
 جمع    
 ― maniiAmaide -iiAmaide   

xSaiieNte -aiieNte maniieNte -iieNte 3 
 

 .می آید Azbaiiemi*بجای  Azbaiiaبرای اول کس یگانه 

 (.؟)برتری دارد  eNte-و  ete-بجای  eiNti-و  eiti-در دستنوشته ها گویا نگارش 

-aEna?hviti < aEna?ha- < *aEnahتوجه شود به حالت سوم کس یگانه ی  a-. 

 

 نظام جمله سازی

 کاربرد دوگان

یا ضمیر   "دو" -duuaحالت دوگان با عدد . دو چیز که پیوندی ویژه با هم دارند با حالت دوگان نشان داده می شود

uua- "گاه یک واژه تنها شکل دوگان دارد، مانند . و یا تنها بکار می رود "هر دوuS- شنوایی، هوشیاری"نتار". 

این دوگان شامل دو چیز مختلف است که این جفت می . در میان حالت های دوگان، دوگان جفتی اهمیت ویژه دارد

در این ساخت هر ". رمگان و مردمان"و یا جمع مانند " فرشوشتره و جاماسب"، "هیزم و بخور"تواند یگانه باشد مانند 

دو فرشوشتره و دو "، "دو هیزم و دو بخور"دو اسم حالت صرفی دوگان می گیرند و چنین به نظر می رسند 

 ". دو رمه و دو مردم"، "جاماسب

 



 درس نهم

29 
 

 دو چیز.  

 :دارند( طبیعی یا قراردادی)بکار می رود برای نشان دادن دو چیز که با هم پیوندی  این حالت دوگان

duua auruuaNta yAsAmi bipaitiStAnvmca caqBarv.paitiStAnvmca 

 (Yt.5.131برپایه " )خواهانم، دوپا را و چهارپا را دو چاالک را"

 

paNca.dasa fracarOiqe pita puqrasca katarasciT 

 (Y.9.5برپایه " )هر کدام گام می زدند دو پانزده ساله پدر و پسر "

paNca.dasa… pita puqras-ca : از نهادی دوگان نرینpitar-  وpuqra-  صفت به همراهpaNca.dasa-  در همان حالت

 ".دو پانزده ساله پدر و پسر هر"، فاعل، صرفی

fracarOiqe : وجه اخباری سوم کس دوگان میانه از ستاکºcara- (√kar) ،("آن دو )گام می زدند." 

katarasciT : نهادی یگانه نرین از صفتkatAra-  به همراه پی بست-ciT  همچون ضمیر نامعین، بدل برایpita puqrasca ،

 ".]از آنها[ هرکدام"

 

WvrvqraGnvm ahuraDAtvm yazamaide yO WI.rAzaiti *aNtarv rASta rasmana 

" را دو رده ی آرایش رزم گرفتهاندرمیان  ]پیشامدهای[بهرام اهوره آفریده را می ستاییم ، او که سامان می دهد "

(Yt.14.47) 

 

yaT bA paiti spitama zaraquStra nAirikaca apvrvnAiiukasca 

Waraiqim paNtLm *azOiqe
 
 pLsnuulMhvm hikuulMhvm 

jarvzim baraiti
 
 WAcim 

                                      
 .azOiTنسخه خطی   
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، بانگ اندوه بلند می کنند با دهان خشک شوندمی کشیده ای سپیتمه زرتشت، در آنجا که زن و فرزند به راه بردگی "

 (V.3.11برپایه " )و خاک آلود

yaT…paiti :تابع پیشایند  رایی یگانه نتار ضمیر موصولیpaiti ،"در آنجا که." 

bA :ادات. 

nAirika-ca apvrvnAiiukas-ca : نهادی یگانه مادین ازnAirikA-  و نرین ازapvrvnAiiuka- ،زن و فرزند"، نهاد." 

Waraiqim paNtLm : رایی یگانه نرین ازpaNtA-  به همراه صفتWaraiqiia- راه "ت صرفی، مفعول درونی، در همان حال

 ". بردگی

azOiqe : وجه اخباری سوم کس دوگان میانه از ستاکaza- ،شوندمی کشیده ( آن دو")، حالت میانه با کارکرد مجهول." 

pLsnwlMhvm hikwlMhvm jarvzim…WAcim : حالت رایی یگانه نرین ازWak-  به همراه  صفت هایpLsnwAh- ،

hikwAh- ،jarvziia- بانگ اندوه با دهان خشک و خاک آلود"، درونی همان حالت صرفی، مفعول، در." 

baraiti : از ستاک ( بجای دوگان)وجه اخباری سوم کس یگانهbara- ،("بانگ )بلند می کنند." 

 

auuaT WaiiuS bA nLma ahmi yaT uua dLma *Wiiemi 

yasca daqaT spvNtO maniiuS yasca daqaT aMrO maniiuS 

 (Yt.15.43)" ام آن که سپند مینو آفرید و آن که انگره مینو آفرید دو آفرینش از این رو ویو نام دارم که در پی"

dLma :جای نتار با صرف تماتیک از رایی دوگان نرین ب dAman-  =(dAma-)،  ضمیر موصولیyasca  نیز در حالت نرین

 .آمده است

 

pairi SE uSi WvrvnuiDi skvNdvm Se manO kvrvnuiDi 

 (Y.9.28)" اش پوشیده دار، اندیشه اش ناتوان کن هوش"

pairi…WvrvnuiDi  : پوشیده دار"با پیشوند فعلی،  (وجه امری)فعل." 

skvNdem…kvrvnuiDi :ساختی با skvNdem ( رایی یگانه ازskvNda- "شکستن، خرد شدن)" فعل  به همراهkvrvnao- 

(√kar-)" :ناتوان کردن." 

 

                                                                                                                   
حالت سوم کس دوگان این فعل (. Yt.10.38. سنجـ)رده شده است شاید از بافت متنی دیگری در اینجا آو baraitiفعل سوم کس یگانه ی   

baratO گزینه ی دیگر این است که بجای حالت نتار دوگان . است*baraiNti آمده باشد. 
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 دوگان حذفی.  

 :در این حالت یکی از دو چیز حذف می شود

 

hAuuanaiilsca aCaiia fraKutaiil 

 (Y.27.7)" به آیین اشه بکار انداخته ]و دسته ی هاون[هاون " 

hAwanaiils-ca : اضافی دوگان ازhAwana- ،"هاون و دسته ی آن." 

 

 دوگان جفتی. 3

اگر اسمی دارای دو . در نمونه های زیر دو چیز مختلف که یک واحد را می سازند هر دو در حالت دوگان هستند

 :از آن ها حذف می شودجزء باشد یکی 

 

miqra ahura bvrvzaNta  

  (Yt.10.145)" ]مزدا[هر دو بزرگ، مهر و اهوره "

 

yimO kvrvnaoT amarKaNta pasu WIra aMhaoSvmne Apa uruuare 

 (Y.9.4برپایه )" آبها و گیاهان را نخشکیدنی، کردرمگان و مردمان را بی مرگ جم "

 

 

saMhauuAci arvnauuAci 

 (Yt.5.34)" شهرناز و ارنواز"

 

  

aCaiia daDLmi aEsma baoiDi 

 (Y.7.2" )هیزم و بخوربه آیین اشه می نهم "
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aNtarv ahuna airiiamana 

 (N.85) 3"]ایشیو[ ائیریمنهو آ  ]وئیریه[ اهونهاندرمیان نیایش های "

 

می توانند در حالت  Yو  Xکه " Yو  X: هردو: "این ساخت بکار می رود" هر دو Yو  X"در اوستا برای بیان 

 :یگانه یا جمع باشند

  

uiie iStiSca saokAca uiie fSaoniSca WLqBAca uiie qrLfsca frasastiSca 

 (Yt.5.26)" هردو، خشنودی و خوشنامی هر دو ]ی گاو ؟[، گله ی گوسپند و گله هردوآرزو و کام "

 

uua SuDvmca tarSnvmca uua zauruuLmca mvrvqiiumca uua garvmvmca aotvmca 

 (Yt.9.10)" هردو، گرما و سرما هردو، پیری و مرگ هردوگرسنگی و تشنگی " 

 

 کاربرد حالت رایی

 رایی دربارگی. 1

بکار " ، در رابطه با، با توجه به ]خصوصِ [در "معنای برای بیان ویژگی با ( دربارگی بایی همانند)رایی دربارگی [

 ]:و اغلب با صفت برترین همراه است می رود

 

yA asti auuauuaiti masO yaqa Wispl iml ApO 

" (ه هست آن اندازه بزرگ که همه ی این آبهااو ک) همه ی این آب ها ،برابر با اندازهدر هست چنان بزرگاو که "

 (Yt.5.3برپایه )

yaqa Wispl iml ApO : نهادی جمع مادین، قیاس با حالت نهادی( ضمیر موصولیyA)به کمک  (همانندی) ، ساخت قیاس

yaqa ،"برابر با همه ی این آب ها." 

 

yaT as aCvm aCauuastvmvm xSaqrvm huxSaqrO.tvmvm 

                                      
 . منظور کل اوستای کهن است که میان این دو نیایش جای دارد 3



 درس نهم

93 
 

 (Yt.19.79)" بهترین شهریار در شهریاریاشون ترین بود،  در اشهکه "

 

moSu pascaEta huuOuuO iStim baon svuuiSta moSu pascaEta naotaire 

 (Yt.5.98)" ]نیز[، بی درنگ پس ازآن خاندان نوذر ندتواناترین شد در خواستهبی درنگ پس ازآن خاندان هووه "

 

 کاربرد حالت نهادی بجای رایی. 1 

چنین است که یک  انتقال شفاهی متنو یا شاید مربوط به دوره های پسین  ک شکل ویژه ی ساخت ادبی در اوستای

جمع در جایگاهی می آیند که نیاز است در حالت رایی  در حالت نهادی بویژه( صفت ها + یعنی اسم)گروه واژگان 

 :باشند

 

azvm ahmi aiBi.Waniil Wispe daEuua maCiiAka Wispe yAtauuO pairiklsca  

 (Yt.15.12برپایه " )، همه ی جادوان و پریاندیوان و مردمان همهمنم شکست دهنده ی "

pairiklsca  تاWipe : مفعول رایی برای صفتaiBi.Waniil اما همه در حالت نهادی جمع. 

 

  .سنجـ

azvm ahmi aiBi.Waniil aZim dahAkvm 

 (Yt.5.34برپایه " )اژی دهاکمنم شکست دهنده ی "

 

 

aCAunLm Wa$hiS surl spvNtl frauuaCaiiO 

staomi zbaiiemi ufiiemi yazamaide 

nmAniil WIsiil zaNtuml daFiiuml zaraquStrO.tvml 

 ی اشونان را، آن نیکان توانای سپنتای وابستهفروشی هامی ستاییم  می سازم؛ستایش می کنم، فرا می خوانم، سرود " 

 (Y.17.18)" (زرتشتوم) به زرتشت هابه خانه، به روستا، به شهر، به کشور و مانندترین 

aCAunLm : اضافی جمع نرین ازaCawan- ،حالت اضافی وابسته به frawaCawO ،("فروشی ها )ی اشونان." 
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frawaCaiiO : مفعول سرراست اما در حالت نهادی جمع( به جایfrawaCiS .) حالت در همه ی صفت های وابسته به این اسم

 .هستند مادین رایی جمع -نهادی

 

حالت  ی پایانه ه در دو مورد برای مفعول سرراستدر برخی نمونه ها پایانه ها حتی پریشان تر است بگونه ای ک

 :ستاک بکار رفته استi-رایی جمع مادین به همراه حالت نهادی جمع نرین  -نهادی

Wispl garaiiO aCa.XAqrl pouru.XAqrl yazamaide 

 (Y.6.13)" راآسایش پرجایگاه  ]و[ همه کوه های فراهم آورنده ی جایگاه آسایش از اشهستاییم  می"

garaiiO : مفعول سرراست اما در حالت نهادی جمع نرین ازgairi-. 

 

uGrvm kauuaEm XarvnO mazdaDAtvm yazamaide 

yaT upaMhacaT saoSiiaNtvm WvrvqrAjanvm uta aniilsciT haxaiiO 

 " را دیگر یارانشفره کیانی نیرومند مزدا آفریده را می ستاییم که همراهی می کرد سوشیانت پیروز و "

(Yt.19.88-89 ) 

 

 

  



 

 

 درس یازدهم

 

 نظام آوایی

 آبالت: دگرگونی واکه

هند در زبانهای  .شودها گفته می ها و فعل صرفی اسم ی بر ستاک و پایانه aبلندی واکه ی  تغییراندازهآبالت به تاثیر 

چه از آن ستاک یک واژه باشد و چه از آن پایانه ی صرفی، سه درجه از  aواکه ی  (و هند و اروپایی)و ایرانی 

 : گیردبه خود می را تغییر

 پایه ی کشش واکه واکهپایه ی افزایش  پایه ی کاهش واکه

 a a Aفاقد واکه ی 

 

 .نام دارد Wriddhiو پایه ی کشش واکه  guNaپایه ی افزایش واکه  در دستور زبان سنسکریت

 .شوددیده می shine ~ shoneو  bite ~ bitقاعده مانند  های بیآبالت کهن درفعل انگلیسیدر زبان 

شود که در زبان اوستا در کامی شدگی و لبی واکه گفته می تغییرشکلاومالت به . آبالت را نباید با اومالت یکی گرفت

 man قاعده ماننداومالت در زبان انگلیسی در اسمهای با حالت جمع بی. دیده می شود a  :a ~ e ~ oشدگی واکه ی 

~ men ،mouse ~ mice) نشانی ویژه برای اومالت داردو زبان آلمانی  روی می دهد :a o u ~ ä ö ü (maus ~ 

mäuse ،mann ~ männer.) 

های دچار دگرگونی زبان های اینبه دلیل تحوالت آوایی در هر کدام از شاخه هند واروپایی آبالت زبان دستگاه اصلی

نماد  C در نمودار زیر. وابسته است aآبالت در اوستا به آوای پسین و گاه آوای پیشین واکه ی . فراوان شده است

 .است  , ,r, m, nهای بجز همخوان همخوان

 پایه افزایش پایه کاهش پایه کشش نمونه ها

paDO ~ upabdi ~ pADO AC C- aC 

daEsaiia- ~ diSta- ~ - 

garOiS ~ gairiS ~ gara (< *garA(i?)) 

- ~ nista ~ nAist 

Ai i aE, Oi (< ai) 

staoT ~ stuta ~ stAumi Au u ao (< au) 

manah- ~ mata ~ mamne ~ mAnaiia-  An a (< n ̻(, n an 

kairiia- ~ -kvrvT ~ cAxrarv ~ °kAraiia- Ar R, r ar 

drAjah- ~ darvGa-  ar, (< RH) rA (< raH) 
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WacO ~ uxta ~ WAcO 

daDuuO (<daDuuah) ~ daDuSO ~ daDuul (<daDuuAh) 

WA/ wA u Wa/ uua 

maziiO (<maziiah) ~ maziSta- ~ maziil (<maziiAh) yA/ iiA i Ya/ iia 

 

 .، همخوان حلقی  درس . در نمودار باال نکـ Hبرای نشان 

 

 سایشی شدگی همخوان انسدادی

-دگرگون می qآغازی قرار داشته باشد به  nیا  ii ،uuپیش از پایانه ای با  tگفته شد اگر  6همان گونه که در درس 

ratuS: شوددگرگون می Bبه خود  q در جلوی ایناصلی  (* >) uuهمخوان  در ادامه. شود
  اما  

raqBO.3  این

 دهد، مانند های ویژه رخ نمیقاعده در برخی حالت
gAtuuO  که از اصل*gAtau- آید نه می*gAt ah- . همچنین

mvrvqiiu- < *mRqاما  -maCiia- < *martiiaدقت شود به  u-. 

 

 ستاک و ریشه

ستاک یک اسم آن بخش از واژه است که پس از . اسم ها و فعل ها برپایه ی شکل ستاک شان گروه بندی می شوند

ستاک فعل آن بخشی است که پس از حذف پایانه های . بازمی ماند حالت صرفی آن حذف پایانه های نمایشگر شمار و

باز با شکل های گوناگونی از یک واژه  چه گاه پس از حذف این پایانه ها اگر .باز می ماند شمار و شخص نمایشگر

از این رو ستاک فرضی از روی نمونه های . روبرو هستیم و روشن نیست که ستاک واقعی کدام یک از آنها است

ستاک برای نمونه شکل . تعیین می گردد برداشت می شود و برپایه ی قیاس برای آن نمونه های ناروشن روشن تر

 : ، بهتر دیده می شودLm-و  nLm-اسم ها در حالت اضافی جمع با پایانه های 

haomanLm > haoma-, frauuaCinLm >frauuaCi-, ratunLm > ratu-, apLm > ap- 

 :و شکل ستاک فعل ها در حالت دوم کس جمع بهتر دیده می شود

barata > bara-, staota > stao- 

 :می شوند شکلدچار تغییر لیل آبالت و دگرگونی های همخوانیبه د صرف ا در فرایندبسیاری از اسم ها و فعل ه

frauuaCi- ~ frauuaCOi Ap- ~ ap 

kvrvnauu-a- ~ kvrvnao- ~ kvrvnu- WAx- ~ WAc ~ Wac- ~ ux-ta- 

bAr-aiia- ~ bara- ~ bvrv-ta- daDA-mi ~ daD-vn ~ das-ta- 

ah-mi ~ as-ti ~ s-tA ~ z-dI ~ h-vNti ~ ø-mahi 

 

 :بگونه ی زیر گروه بندی می شوند ستاک ها بر پایه ی آبالت

                                      
 -ratuنهادی یگانه از   
 -ratuاضافی یگانه از   
3 -u ستاکی را که در حالت صرفی ضعیف شکلah- می گیرد، ستاک-u

 م. ستاک می نامند2
 -gAtuاضافی یگانه از   
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نهادی جمع، برای برای اسم ها حالت های نهادی و رایی یگانه، : دارای  پایه ی کشش یا پایه ی افزایش: ستاک قوی

 .تماتیک وجه اخباری یگانهفعل های غیر

جمع و اضافی  برای اسم ها حالت های اضافی یگانه و رایی: کاهشدارای پایه ی افزایش یا پایه ی : ستاک ضعیف

 .تماتیک وجه اخباری جمعجمع، برای فعل های غیر

 /شکل آوایی شاید ه است، ریشه مفهومی است تئوریک کهیک واژه بخشی واقعی از آن واژدر حالی که ستاک 

ی بدون پیشوند و پسوند، کوچکترین واحد از یعن ریشه ی یک واژه ی ساده. آن در یک واژه شناسایی نشود نوشتاری

روش های گوناگونی برای نمایش ریشه ی . همخوان ها و واکه هاست که معنای آن واژه ی ساده را در خود دارد

، "سخن گفتن" Wak/Wac√، "شدن" baW√یا  bU√، "کردن" kR√، "دادن" dA√. برای نمونه سنجـ. واژگان وجود دارد

√ah/as "در این گزارش ریشه بدین گونه نشان داده می شود. ، وجزآن"بودن: 

√kar, √bao, √Wak/Wac, √aog/aoj, √ah/as, √WaE/Wi   

 

 اسم

 حالت اضافی

. پایانه های حالت اضافی در نگاه نخست متنوع می نماید که این تنوع به دلیل تحوالت تاریخی زبان ایرانی است

بر پایه ی قاعده  uیا  iاست که پس از  s-مهمترین پایانه برای حالت اضافی در زبان هندوایرانی به مانند حالت نهادی 

بگونه  s-هند و ایرانی در زبان ایرانی بازمانده اما  S-ی که این در حال(. 5درس . نکـ)تبدیل می شود  S-به  rukiی 

پایانی  s-در جوش خوردگی باز این . ah> -O ، *-Ah> -l-* : درآمده و با واکه ی پیشین خود درآمیخته است h-*ی 

 (.1درس ) °as° ،-ls-: پدیدار می شود

A-اصلی با افزودن جزء  As-*ستاک شکل A-برای  A-*بگونه ی  - As جزء . درمی آید-A ستاک مادین I-شاید از  -

 .پدید می آید aiiAh-*کوتاه می شود و پایانه ی  -A-در اوستا اما نه در فارسی باستان واکه ی . برداشت شده باشد

ah-*است که از شکل کهن تر  ahe-ستاک a-پایانه ی  a ( 1درس ) اوستا کهن )به وجود آمده-ahiiA فارسی باستان ،

-aha  yA .)-iia پایانه ی  9ستاک بر پایه ی قواعد درس-iiehe می گیرد. 

u-ستاک همخوانی، 
 .می گیرندO (-as° )-ستاک پایانه ی U-ستاک و 2

که در بیشتر صرف های واکه ای پیش از آن ( در اوستا کهن دو هجایی است)است  Lm-پایانه ی حالت اضافی جمع 

 .می آید -n-جزء 

 .می شود aiil-می آید  و این پایانه  -aii-ستاک پیش از آن جزء a-است که برای  l-پایانه ی حالت اضافی دوگان 

 .حالت اضافی چه یگانه چه جمع برای اسم هایی که دچار آبالت می شوند حالت ضعیف ستاک می گیرد

u-ستاک که u-زیرگروه  
. ستاکU-ان پایانه هایی را می گیرد که برای حالت اضافی یگانه و جمع هم ستاک نام دارد2

و پایانه با پایه ی  (ao)ستاک باقاعده در فرایند آبالت برای حالت اضافی پسوند با پایه ی افزایش واکه u-در حالی که 

u-دارد،  (h < -S-*)کاهش واکه 
این . (ah > -O-*)می گیرد و پایانه با پایه افزایش  (u)ستاک اما پسوند با پایه کاهش 2

u-. دو گونه ستاک را می توان به ترتیب پیش جنبا و پس جنبا نامید
حالت صرفی )ستاک برای حالت نهادی جمع 2

 .(ratauuO)دارد  auuO-پایانه ی ( قوی
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 :پایانه های صرفی حالت اضافی چنین است

-Iستاک -Aستاک -aستاک  
  .نت. نر .نر .ماد .ماد

-iil, -iils° -aiil, -aiils° -l -ahe یگانه 
-inLm -anLm  -anLm جمع 

― ―  -aiil دوگان 

 

-aoستاک pasu- -uستاک -iستاک  
  ماد. نت. نر .نت. نر .نر .ماد. نر

-aoS, -VuS -aoS, -VuS -aoS -OiS یگانه 
-auuLm -uuLm -unLm -inLm جمع 
-auul, -uul -uul ― ― دوگان 

 

u- ستاکU- همخوانی ستاک
  ستاکaE- ستاک2

  .نر .نر .ماد .ماد. نر
-O, -as° -uuO -uuO, -uuas° -OiS یگانه 
-Lm -uuLm -uuLm -iiLm جمع 
-l ― ― ― دوگان 

 

: بلند دارد Aبرای حالت اضافی جمع شکل بی قاعده با  -maCiiAkaشاید به پیروی از واژه ی  -maCiiaتنها واژه ی 

maCiiAnLm. 

 (.   درس . نکـ -paNtA)در دست نیست  -dA-ستاک مختوم به A-هیچ نمونه ای از شکل حالت اضافی جمع نرین 

نیز دارند که شکل اوستایی کهن این پایانه  VuS-یا بجای آن پایانه ی  aoS-پایانه ی  ستاک ها در کنارu-بسیاری از 

 .است و برای واژگانی بکار می رود که پیوندی استوار با متن اوستای کهن دارند

 -daEnA، "مزدا ]اهوره[. "نر -mazdA، "فرومایه" -mairiia، "گوش."نر -gaoSa، "هوم."نر -haoma: الگوی صرفی

 ."نیرومند."ماد -amauuaitI، "نیک."ماد -Wa$hI،"زن اشون".ماد -aCaonI، "زن."ماد -nAirikA، "دین."ماد

-Iستاک -Aستاک -iiaستاک -aستاک  
  .نت. نر .نر .نر .ماد ماد
aCaoniil, WaMhuiil, amauuaiqiil daEnaiil mazdl mairiiehe haomahe یگانه 
aCaoninLm, Wa$hinLm, amauuaitinLm daEnanLm  mairiianLm haomanLm جمع 

― nAirikaiil  ― gaoSaiil دوگان 

 

اما  amauuaiqiil(: 6درس . سنجـ)باقی می ماند  Ntدگرگون می شود، اما  qبه  ii-پیش از  tستاک I-برای 

WAnaiNtiil. 

هندی باستان . سنجـ)واکه ی بلند داشتـه است  -n-پیش از  شکل پایانه ی حالت اضافی جمع اصلی برای ستاک واکه ای

-AnAm ،-InAm ،-UnAm) . از این رو-a-  همواره میانii  وn  در شکل هایی مانندmairiianLm حفظ می شود. 

 .تاسآمده  FO.2fتنها در  nAirikaiilحالت اضافی دوگان 
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MhuuI-  (< *-h-*شکل I-)  اصلی به گونه ی-$hi-  در می آید اما*-Mhuuii- (< *-h دگرگون  -Mhuii-به  (-

دارد اما برای  Wa$hinLmو حالت اضافی جمع  Wa$hiحالت نهادی یگانه ی  -Wa$hIبنابراین ستاک . می شود

 .می شود WaMhuiilحالت اضافی یگانه 

 

 -diiao، "گاو."ماد.نر -gao، "کوی، کی."نر kauuaE، "یار."نر -haxaE، "فروشی."ماد -frauuaCi: الگوی صرفی

، "رد."نر -ratu، "رمه."نر -pasu، "شهر."نر -zaNtu، "سرزمین."ماد -da?hao، "بازو."نر -bAzao، "آسمان."نر

yAtu- جادو."نر" ،tanU- تن."ماد". 

 -aEستاک -iستاک  
kauuaE- haxaE- frawaCi-  
kauuOiS ― frauuaCOiS یگانه 

kaoiiLm haKLm frauuaCinLm جمع 

 دوگان ― ― ―

 

-aoستاک  
da?hao- bAzao- diiao- gao-  
da?hVuS *bAzaoS diiaoS gVuS یگانه 

daFiiunLm ―  gauuLm جمع 

 bAzuul  °gauul دوگان 
 

-Uستاک -u
  ستاکpasu- -u ستاک2

tanuuO raqBO (ratVuS) pasVuS zaNtaoS یگانه 
tanuuLm raqBLm, yAqBLm pasuuLm zaNtunLm جمع 

― ― pasuul ― دوگان 

 

u-برای 
t-*صرف ترکیب 2 O  و*-t Lm  به شکل های-qBO  و-qBLm درمی آید . 

 (.N.48)در متن های ضعیف تر دیده می شود  pasuuOشکل حالت اضافی 

hacشکل تحول یافته از  haKLmواژه ی  Am  است(باهند. sakhyAm). 

 .نام دو برادر parSaT.gauulو  WidaT.gauul: در نام اشخاص دیده می شود gauul°شکل 

 

 همخوانی ستاک

، "بلند" -bvrvz، "پا."نر -paD، "واژه."نر -Wak-/Wac، "دروج."ماد -drug-/druj، "آب."ماد -ap: الگوی صرفی

°uuarvz- < Warvz- توانایی."ماد" ،°uuvrvz- "ورزنده" ،Wis- خانمان."ماد". 

bvrvz-, °uuarvz-, °uuvrvz- Wis- paD- ap- druj- Wak-/Wac-  
bvrvzO WisO paDO apO (ApO) drujO WacO, Wacas° یگانه 
°uuvrvzLm WisLm paDLm apLm drujLm WacLm جمع 
°uuarvzl ― (pADaiil) ― ― ― دوگان 
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 .آمده باشد "با توانایی خوب" -Warvzو یا از  "نیکوکار" -huuvrvzمی تواند از ستاک  huuarSحالت نهادی 

 .است pADaرایی دوگان  -شکل تماتیک بر پایه ی حالت نهادی pADaiilواژه ی 

 . "خون."ماد -WaMhutAt، "خرداد."ماد -hauruuatAt، "زمستان."نر -ziiam، "زمین."ماد -zam:الگوی صرفی

-tAtستاک ziiam- zam-  
hauruuatAtO zimO (zvmO) zvmO یگانه 
WaMhutAtLm ― zvmLm جمع 

hauruuatAtl ― ― دوگان 

 

می داشته  -zam- (zvm-) /*smبر پایه ی تحول آوایی باقاعده ی خویش باید یک ستاک جایگزین  -zamستاک 

 . "زینده در زمین" -upasma. است، سنجـ

 

-rو  ستاکnapAt- 

، "دادار" -dAtar، "برادر" -brAtar، "ستاره."نر -star، "مرد" -nar، "نوه."نر -napAt، "آتش."نر -Atar: الگوی صرفی

pitar- "پدر" ،sAstar-/sAqr- "فرمانروای اهریمنی" ،zaotar- زوت."نر". 

 AqrO nafvDrO stArO, staras° narS یگانه 
 AqrLm ― strLm, stArLm narLm جمع 

 ― ― ― narl دوگان 

      
brAqrO piqrO sAqrO, sAstarS zaotarS (zaotarO) dAqrO یگانه 

― ― sAqrLm ― ― جمع 

 دوگان ― ― ― ― ―

 

 .توجه شود nar-Sو  zaotar-Sبه شکل های پیش جنبا برای 

 .شکل های ثانویه اند stArLmو حالت اضافی جمع  zaotarOو  stArOحالت اضافی یگانه ی 

 .کوتاه می شود starascaبرای  stArOبلند  Aواکه ی 

 .sAstrahe ،sAstranLm: گاه شکل های تماتیک نیز دیده می شود

 

-hو  ستاک-uuahستاک 

 -zraiiah، "دلیر" -naire.manah، "ماه."نر -mAh، "اندیشه."نت -manah، "آفریننده" -daDuuah: الگوی صرفی

 .نام کسی -aCa.nvmah، "دریا."نت

daDuSO, daquSO zraiiaMhO manaMhO naire.manaMhO mlMhO یگانه 
*daDuSLm ― manaMhLm naire.manaMhLm ― جمع 

― ― ― aCa.nvmaMhl ― دوگان 
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در  zraiiA Wouru.kaCaiiA، شکل zraiiaMhO Wouru.kaCaheبرای حالت اضافی یگانه بجای شکل با قاعده ی 

این شکل با عنوان (. Yt.5.4= Y.65.4)دیده می شود  yaoZvNti Wispe karanO zriiA Wouru.kaCaiiAعبارت 

 .باشد °zra° Wouru.kaاما شاید شکل کامل شده ی نادرست از روی کوته نوشت . شکل گویشی شناخته می شود

 .نیز دیده می شود mlMhaheشکل های تماتیک مانند 

 (.پایین. نکـ) lMhAnO: ستاک ساخته می شودn-از یک " دهان" -Ahحالت اضافی برای 

 

-nستاک 

پایانی  nبا  h-*از آمیختگی پایانه ی حالت اضافی  -barvsmanو  -zruuanستاک های پیش جنبا به مانند n-برای 

V-*پیشین خود به  aستاک با واکه ی a-پدید می آید که همانند حالت رایی جمع نرین  Mh-*ستاک شکل  -تبدیل می  

 .L-به ( ستاکman-) mی شود اما درجلوی دگرگون م U-به ( ستاکuuan-) uuدر ادامه این پایانه درجلوی . شود

 :الگوی صرفی

-anستاک :asan-/aSn- آسمان، سنگ."نر" ،karapan-/karafn- کرپن."نر" ،Wvrvqrajan-/WvrvqraGn- "پیروز" ،

xSapan-/xSafn- شب."ماد". 

-uuanستاک :aDBan- راه."نر" ،aCauuan-/aCaon- "اشون" ،Aqrauuan-/aqaurun- آثرون."نر" ،span-/sun- 

 ."زمان."نر -zruuan-/zrun، "جوانی."نر -yuuan-/yun، "سگ."نر

-manستاک :airiiaman- ایرمن."نر" ،caSman- چشم."نت" ،nAman- نام."نت" ،barvsman- برسم."نت". 

 

-anستاک: ― xSafnO aSnO WvrvqraGnO (°janO) یگانه 

karafnLm xSafnLm ― WvrvqraGnLm جمع 

 دوگان ― ― ― ―

 

-uuanستاک: zrU aDBanO ― sunO aqaurunO aCaonO یگانه 

― ― yunLm sunLm aqaurunLm aCaonLm جمع 

― ― ― ― ― aCaonl دوگان 

 

-manنر .نت :ستاک.  
barvsmL nAmanO airiiamanO یگانه 
barvsmanLm nAmanLm  جمع 
caSmanl ―  دوگان 

 

 .lMhAnO: ستاک را داردn-شکل اضافی یگانه ی بی قاعده ی یک " دهان" -Ahاسم ریشه ی 

 -RtAWabدیده می شود که با توجه به هندی باستان  -aCAunشکل  -aSaonدر دستنوشته ها اغلب بجای ستاک ضعیف 

 . شاید شکل اصلی بوده است
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aqar*از ( احتماال) -Aqrauuanبا قاعده است چرا که  -aqaurun- < *aqarunستاک ضعیف  an-  آمده است

 (.-aramati، هندی باستان -Armaiti. ؛ سنجـ-atharWanهندی باستان . سنجـ)

 

 kaniiA- 

 > -kaXarviDIستاک اش و نیز واژگان A-در کنار شکل های بی قاعده ی  -kaniiAستاک مادین A-واژه ی 
kaXarvDa-  و kAiDI-/kaiieiDI-< kaiiaDa-  برخی شکل های-in نیز دارندستاک: 

kaiieiDin- kAiDiiA- kaXarviDin- kaXarviDiiA- kainin- kaniiA-  
 یگانه      
     kaine نهادی 
  kaXarvDaine    ندایی 
    kaininvm kaniiLm رایی 
 kaiDiils°  kaXarviDiils° kaininO kaniil اضافی 
 جمع      

―  ―  kaininO  نهادی 

kaiieiDinLm   kaXarviDinLm   اضافی 
 

 . نیز دیده می شود kaininaشکل تماتیک  kaininOدر متن های ضعیفتر بجای 

 

-Ntستاک 

 :الگوی صرفی

-aNtستاک :bvrvzaNt-/bvrvzat- "برزمند". 

-uuaNtستاک :aEtauuaNt-/aEtauuat- "این اندازه فراوان" ،astuuaNt-/astuuat- "استومند" ،druuaNt-/druuat- 

 ."دروند"

-maNtستاک :ratumaNt-/ratumat- " رد ]واژه ی[دارای" ،yAtumaNt-/yAtumat- "جادومند". 

 

ratumatO astuuatO aEtauuatO bvrvzatO یگانه 
yAtumatLm druuatLm auuauuatLm bvrvzatLm جمع 

 

 

 ضمیر

 حالت اضافی

 :ضمایر حالت اضافی چنین اند
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 :ضمایر شخصی
  اول کس دوم کس سوم کس

    .نت. نر .ماد
a?hl, a?hlsv ahe, a?he tauua mana یگانه 

 hE,SE  tE mE پی بست 

― aiil yuuAkvm ― دوگان 

lMhLm aESLm yuSmAkvm, xSmAkvm ahmAkvm جمع 
  WO nO پی بست 

 

 (.5درس . نکـ)است  rukiتابع قاعده ی  SEو  hEتوزیع 

 

  -ima "این"ضمیراشاره  -auua "آن"ضمیراشاره 
  .نت. نر .ماد .نت. نر .ماد

auua?hl auua?he a?hl, a?hlsv ahe, a?he یگانه 

― auuaESLm lMhLm aESLm جمع 

― ― ― aiil, anaiil دوگان 

 

 .توجه شود XaEpaiqiilsv tanuuOبکار می رود، همچنین به  tanuuOبا واژه ی  a?hlsvشکل 

 

  -aEta "این"ضمیراشاره 
  .نت. نر .ماد

aEta?hl aEtahe یگانه 
aEtaMhLm aEtaESLm جمع 

― aEtaiil دوگان 

 

  -ya ضمیر موصولی -ka ضمیر پرسشی
  .نت. نر .ماد .نت. نر .ماد

ka?hl kahe, kahiiA° ye?hl ye?he یگانه 
kaMhLm ― ylMhLm yaESLm جمع 

  ― yaiil دوگان 

 

اما حالت  Wispahe ،WispaESLm؛ aniiehe ،aniiaESLm: صفت های ضمیرواره برای حالت اضافی چنین اند

 .WIspanLmمادین 

 

 وجه وصفی حال معلوم

ستاک ضعیف را  فعل های غیرتماتیک. به ستاک حال ساخته می شود -aNt-وجه وصفی حال معلوم از افزودن پسوند 

، GnaNt- (<jan-/Gn- ) ،daDaNt- (< daDA-/daD-) ،kvrvnuuaNt- (< kvrvnao-/kvrvnu-)بکار می برند، مانند 

mruuaNt- (< mrao-/mru- ؛Y.70.4) . 
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دارد مانند حالت رایی یگانه نرین aNt- (-vNt- )-وجه وصفی حال فعل های تماتیک ستاک ثابت مختوم به 

barvNtvmرایی جمع  -، حالت اضافی یگانه و حالت نهادیbarvNtO حالت اضافی جمع ،barvNtLm . 

دارد و  -at-و ستاک ضعیف مختوم به  -aNt-همچنین وجه وصفی حال فعل های غیرتماتیک ستاک قوی مختوم به 

از ستاک  hAtLmو اضافی جمع  hatOصرف می شود مانند حالت اضافی یگانه ی  -aNt-همانند صفت های مختوم به 

haNt-. 

 .-barvNtI- ،haitI: بر وجه وصفی حال ساخته می شود I-حالت مادین با بستن پایانه ی 

 .1 درس . برای بی قاعدگی در صرف حالت نهادی یگانه ی وجه وصفی حال نکـ

 .پسوند خود را حفظ می کند nدقت شود که وجه وصفی حال از ستاک تماتیک در حالت صرفی ضعیف نیز 

 

 نظام جمله سازی

 کاربرد حالت اضافی

 مضاف الیه.  

 :کارکردهای مضاف الیه چنین است. است (مضاف الیه)بیان وابستگی به اسم  حالت اضافیاصلی نقش 

 

 اضافه ی ملکی. آ  

 :حالت اضافی انواع گوناگون مالکیت را بیان می کند

 

AtarS ahurahe mazdl puqrO   

 "اهوره مزداآذر، پسرِ  "

 

 

 tum zaraquStrO nmanahe pouruSaspahe 

 (Y.9.13" )پوروشسباز خانمانِ  تو زرتشت، "

 

Xafnvm mazdaDAtvm yazamaide KAitim pasuul WIraiil 

 (Vr.7.3)" رمگان و مردمانخواب مزدا آفریده را می ستاییم، آن شادیِ  "

paswl WIraiil :به وابسته حالت اضافه ی ملکی ، ، دوگان جفتیاضافی دوگان نرین KAitim ،("شادی )-رمگان و مردمان ِ." 
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nAirika yA *uuaiil xSudrl hLm.raEqBaiieiti 

mazdaiiasnanLmca daEuuaiiasnanLmca 

 (N.11برپایه " )را به هم می آمیزد هر دومزداپرستان و دیوپرستان، ی ها زنی که تخمه"

waiil…mazº daEwº : ضمیر دوگان wa-  ساخت  این برای) همراه اسم ها در حالت اضافی جمع بهدر حالت اضافی

 ".ی مزداپرستان و دیوپرستان، هر دو( تخمه ها")، xSudrl بهوابسته حالت اضافه ملکی ، (9درس . دوگان نکـ

xSudrl : رایی جمع نتار با پایانه ی حالت مادین ازxSudra- ،تخمه ها"، مفعول سرراست." 

 

 

 

apa aESLm bAzuuO aojO tum graNtO xSaiiamnO barahi 

apa pADaiil zAuuarv apa caSmanl sukvm apa gaoSaiil sraoma 

" شان گوش دو، شنوایی شان چشم دو، بینایی شان پا دو، توان شانبازو دودورکنی نیروی تو خشمگین شوی توانی "

(Yt.10.23) 

apa…barahi : فعل با پیشوند فعلی، وجه اخباری دوم کس یگانه از ستاکbara- ،"دور کنی." 

aESLm bAzwO : اضافی دوگان نرین ازbAzao-  وابسته ی حالت اضافه ملکی ، اضافی جمع نرینبه همراه ضمیرaojO ،

 ".ِ دو بازو شان-( نیروی")

aojO : رایی یگانه نتار ازaojah- ،نیرو"، مفعول سرراست." 

graNtO  : ( وجه وصفی حال معلوم)نهادی یگانه نرین از صفتgraNta- 1 درس . نکـ)، بیان کنشی در پیوند با فعل اصلی 

  .("یکندور )خشمگین شوی "، (کاربرد وجه وصفی حال

xSaiiamnO : نهادی یگانه نرین از وجه وصفی حال میانهxSaiiamna- 1 درس . نکـ)در پیوند با فعل اصلی ، بیان کنشی 

 (".دور کنی)توانی "، (کاربرد وجه وصفی حال

apa : تکرار تنها پیشوند فعلی بجای تکرار فعل(apa.barahi.) 

 

 

hV ptA gVuSca aCa?hAca aCaonasca aCAuuairiilsca stOiS haiqiiO WaMhudl 
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 (Y.58.4)" بخشنده ی دهش نیکراستی،  اوست، جهان اشونو  اشونو  اشهو  گاواوست پدر "

aCa?hAca : شکل کهن حالت اضافی یگانه ازaCa-. 

 

 :حالت اضافی می تواند به حالت اضافی دیگر وابسته باشد

rauuasca XAqrvmca AfrinAmi Wispaiil aCaonO stOiS 

Lzasca duZAqrvmca AfrinAmi Wispaiil druuatO stOiS 

آرزو می کنم را  همه ی جهان دروج آرزو می کنم، تنگی و دشواری را همه ی جهان اشونفراخی و آسایش "

 (Y.52.8)" ...(همه ی جهان اشون را  رزو می کنمفراخی و آسایش آ)

 

 : حالت اضافی می تواند تابع جزء نخست یک واژه ی مرکب شود

   

kamarvDO.janvm daeuuanLm 

 (Y.57.33" )دیوان کوبنده ی سرِ "

 

 اضافه ی فاعلی و مفعولی. ب  

فعلیه ی دگرگون شده دانست بگونه ای که حالت اضافی در آن جمله ی ساخت این حالت اضافی را می توان جمله ی 

 :فعلیه متناظر است با فاعل یا مفعول سرراست

 

ahe yasnvm yazatanLm 

 (Y.57.3برپایه " )ستایش کرد (مفعول سرراست) ایزدان را (فاعل)او : از ایزدان اوستایشِ  "

 

 

 dAtarv gaEqanLm astuuaitinLm  

 "را آفرید (سرراست مفعول)او جهان استومند :  جهان استومندای دادارِ  "
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dazdi nO pouru.spaxStim TbiSiiaNtLm paiti.jaitim duSmaniiunLm haqrA.niuuaitim 

hamvrvqanLm 

  "را هماوردانرا، توانایی پیروزی آنی بر  دشمنانرا، توانایی واپس راندنِ   کینه جویانبده به ما توانایی دیدبانیِ  "

 (  Y.57.26برپایه )

 

 

aESa astI daEnaiil mAzdaiiasnOiS AstuitiS  

 (Y.12.9" )دین مزداپرستیاین است ستایشِ  "

 .واکه های بلند پایانی ویژگی آشکار اوستای کهن است

 

 اضافه ی بخشی.  

کارکرد دیگر حالت اضافی، اضافه ی بخشی است که نشان می دهد چیزی بخشی از یک کل یا نمونه ای از یک گروه 

 :کمیت همراه است این حالت گاه با اعداد و یا دیگر واژگان بیانگر. است

 

 qrisatvm aiBi.gAmanLm 

 "(برای سی سال) از سالها ]سال[به اندازه ی سی  "

qrisatvm : ،به اندازه ی سی"رایی بیان اندازه." 

aiBi.gAmanLm : ،از سالها"اضافه ی بخشی." 

 

 

cuuaT aEta?hl apO 

 "؟از این آبچه اندازه "

 

 یُپرمعنای  ی بیانگربه همراه صفت ها اضافهحالت . آ  

 :بکار می رود" ]از[پر" -pvrvna صفت بویژه ت اضافی به همراه صفت هاحال

                                      
 ...".کینه جویان را دیدبانی توانیم کردن"  
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 im zl bauuaT pvrvna maCiiAnLm 

 "شد از مردماناین زمین پر "

 

 :دیده می شود" ](اضافی) ...از[آنکه ردان را خشنود نمی کند "  aratufriSکاربرد همانندی برای صفت 

*kO *lMhLm nA gAqanLm srutanLm aratufriS 

*yO *maEzO fra WA KAimnO srAuuaiieiti aEtaESLm WacLm aratufriS 

این  ازسراید، می ردان را خشنود نمی سازد؟ او که هنگام شاشیدن یا ریدن گاهان  سرایش گاهان ازچه هنگام کسی "

 (N.37" )ردان را خشنود نمی کند خوانش

nA : نهادی یگانه نرین ازnar- یکس"، فاعل، همچون ضمیر نامعین." 

maEzO fra WA KAimnO : نهادی یگانه نرین از وجه وصفی حال معلومmaEzaNt-  و میانهfra.KAimna- ، بیان کنشی در پیوند

 (". سرایدمی گاهان )هنگام شاشیدن یا ریدن " ،(کاربرد وجه وصفی حال 1 درس . نکـ)با فعل اصلی 

 

 حالت اضافی همراه با فعل. 3

بکار می  "(اضافی...) برای ]ِ آیین یزش-[به جا آوردن " -haNkAraiiaمانند  حالت اضافی به همراه برخی فعل ها

 .رود

 

haNkAraiiemi ahurahe mazdl  

 "از برای اهوره مزدابجا می آورم  ]آیین یزش["

 

  (؟) با سوگواریهمراه حالت اضافی . آ 3

 :اضافی مشخص شده اندگویا کسانی که برایشان سوگواری می شود با حالت در نمونه ی زیر 

 

cuuaT aESLm upa.mLnaiiLn  

 (V.12.1" )؟بمانند ]سوگوار[ آنها برایچه مدت "

upa.mLnaiiLn : وجه التزامی سوم کس جمع از ستاکºmLnaiia- سوگوار["، (5 درس . نکـ)، وجه التزامی سنجشی[ 

 ".بمانند؟
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 پسایندها -حالت اضافی همراه با پیش. 6

 :می شود برخی پیشایندها و پسایندها و حالت های اسمی با همین کارکردحالت اضافی تابع  

parO pasca nmAnahe... pasca parO nmAnahe 

 (V.13.46" )خانهپس و پیش ...خانهپیش و پس "

 

 

frLS aiiaMhO frasparaT  

 "فرازجست کناریبه  دیگاز "

 

mvrvGahe kvhrpa kahrkAsahe... kaininO kvhrpa sriraiil 

 (Yt.5.62,64" )زنی زیبابه پیکر ...مرغ کرکسبه پیکر "

 

 بند موصولی

ضمیر موصولی می تواند پیش از مرجع خود و یا پس از آن . بند موصولی فراگیرترین بند پیرو در اوستا است[

گاهی نیز مرجع ضمیر موصولی ناپیدا است و یا به بند موصولی کشیده می شود و همان حالت صرفی ضمیر  ].بیاید

  :موصولی را می گیرد

 

nmAnl daDAhi yasv qBA yazaite 

 (Yt.10.30برپایه " )تو را می ستاید که ]آنبه [خانه ها می بخشی "

nmAnl daDAhi : بند پایه، کاربرد دو راییnmAnl  و مرجع مستتر در بند موصولی با فعلdaDAhi ،" بخشیمی خانه ها." 

yasv qBA yazaite : بند پیرو، مرجع مستتر در فعل بند موصولی  و مفعول ناسرراست برای بند پایه، ضمیر موصولی نهادی

 ". می ستایدتو را که  ]به آن["مفعول سرراست،  qBAه نرین و فاعل، ، یگان

 

 

                                      
حالت صرفی ضمیر موصولی بر پایه ی نقشی است که  حالت صرفی مرجع ضمیر موصولی بر پایه ی نقشی است که در بند پایه دارد و  

اگر مرجع ضمیر موصولی در خود بند موصولی باشد بجای داشتن حالت صرفی بر پایه ی نقش اش در بند پایه، حالت . بند پیرو دارددر 
 م .صرفی ضمیر موصولی را می گیرد
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rvNjaiti haomahe maDO yO yaqa puqrvm taurunvm haomvm WaNdaite maCiiO 

 (Y.10.8" )هوم را گرامی دارد ]خویش[چون پسر جوان  ی را کهمردنیرو می بخشد مستی هوم "

rvNjaiti haomahe maDO : ،بخشد مستی هوممی نیرو "بند پایه." 

maCiiO  تاyO : بند پیرو، مرجع(maCiiO )مفعول  کشیده می شود و در حالت صرفی ضمیر موصولی است، به بند موصولی

 ...".مردی را که "فاعل، نهادی یگانه نرین و ( yO)سرراست برای بند پایه، ضمیر موصولی 

yaqa puqrem taurunvm: حالت رایی در مقام قیاس با حالت رایی دیگر(haomvm) ساخت قیاس به کمک ،yaqa ،

 ". ]خویش[چون پسر جوان هم"

 

yLm aCauua Wa$him aCaiiLm WaEDa tLm druul vuuiDuul 

 (Vr.22.2" )]است[اشون داند، دروند نا آگاه از آن  که ینیکاشه ی آن "

yLm aCawa Wa$him aCaiiLm WaEDa) :بند پیرو ) 

yLm… Wa$him aCaiiLm : رایی یگانه مادین ازaCaiiA-  به همراه صفتWaMhu-    و ضمیر موصولی( مرجع آنtLm ) در

 ".آن اشه ی نیکی که"همان حالت صرفی، مفعول سرراست،   

aCawa : نهادی یگانه نرین ازaCawan- ،اشون"، فاعل." 

WaEDa : وجه اخباری زمان حال کامل سوم کس یگانه از ستاکWaED- (√WaEd) نکـ)، زمان حال کامل  فعل های ادراکی .

 ".داند"، (2 درس 

tLm drwl vwiDwl) :بند پایه) 

tLm : رایی یگانه مادین، مرجع ضمیر موصولی، مفعول رایی برایvwiDwl ،("نا آگاه )از آن، آن را نمی داند." 

drwl : نهادی یگانه نرین ازdrwaNt- ،دروند"، مسنداله." 

vwiDwl : ( وجه وصفی حال کامل)نهادی یگانه نرین از صفتv-wiDwah- ،است[نا آگاه "، مسند با حذف فعل ربطی[." 

 

 yaTادات پیوست 

این کار با ساخت یک بند . ا مضاف اله اش بکار می رودگاه ضمیر موصولی برای پیوند یک اسم به صفت ی

 .اگر مرجع در حالت رایی باشد معموال ضمیر موصولی نیز در حالت رایی است. موصولی اسمی انجام می شود

اگر مرجع ضمیر موصولی به بند موصولی کشیده شود، ضمیر موصولی و اسم ها و صفت ها همه در یک حالت 

 .ادی یا رایینه: صرفی بکار می روند
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، (در مواردی حتی برای مرجع در حالت رایی)اگر مرجع ضمیر موصولی در حالت صرفی بجز نهادی یا رایی باشد 

 .می گیرد( رایی یگانه نتار -نهادی) yaTآنگاه ضمیر موصولی معموال شکل ثابت 

سره ی اضافه در فارسی میانه و کاربرد همانندی در فارسی باستان نیز دیده می شود که تحوالت بعدی آن به ساخت ک

 .فارسی نو انجامید

 

yO paoiriiO gAql frasrAuuaiiaT yl paNca spitamahe aCaonO zaraquStrahe 

 (Y.57.8" )ی سپیتمه زرتشت اشون را بسرود گاهان پنجگانهنخستین بار ( سروش)او "

gAql…yl paNca : ، مرجع و بند موصولی اسمی همچون صفت در حالت رایی یگانه مادینpaNca  ،تصریف نشدنی است

 ". ، گاهان پنج گانه]است[گاهان که پنج "مفعول سرراست، 

 

qBLm ratum daDAmi yim zaraquStrvm spitAmvm 

 (Vr.2.4برپایه " )ای زرتشت سپیتمه می دهم تو را ردی"

qBLm…yim zaraquStrvm :حالت رایی  ، بند موصولی بگونه یمرجع و بند موصولی اسمی در حالت رایی یگانه نرین

 ".تو را که زرتشتی؛ تو را، ای زرتشت"بجای ندایی، مفعول سرراست، 

 

 

puqrvm yaT pouruSaspahe 

 (Yt.5.18" )پوروشسب ِ پسر"

 

 

 duua auruuata yAsAmi yimca bipaitiStAnvm yimca caqBarv.paitiStAnvm 

 (Yt.5.131" )خواستار آن دو چاالک ام، آن دو پا را و آن چهار پا را"

 

yaT upaMhacaT yim yimvm xSaEtvm huuLqBvm darvGvmciT aipi zruuLnvm 

 (Yt.19.31" )برای زمانی دراز جمشید خوب رمه راکه همراهی می کرد "
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yim yimvm xSaEtvm hwLqBvm : بند موصولی اسمی در حالت رایی یگانه نرین، مرجع به بند موصولی کشیده می شود

 ".جمشید خوب رمه"، مفعول سرراست، ( yimvm yO xSaEtO hwLqBO*بجای )

 

  

cuuaT aEta?hl apO yaT armaEStaiil aESa druxS yA nasuS frASnaoiti 

 (V.6.30" )به چه اندازه از آن آب ایستاده دیو دروج، نسو، راه می یابد؟"

aEta?hl apO yaT armaEStaiil : مرجع و بند موصولی اسمی همچون صفت در حالت اضافی یگانه مادین، ضمیر موصولی

 ".از آن آب ایستاده"، اضافه ی بخشی، برای حالت غیر نهادی و رایی yaTبا شکل ثابت 

druxS yA nasuS :دیو دروج، نسو"همچون بدل در حالت نهادی یگانه مادین ، فاعل،  مرجع و بند موصولی اسمی ." 

 

 

 

 

miqrvm Wouru.gaoiiaoitim yazamaide 

yO marvzaiti uua karana a?hl zvmO yaT paqanaiil skarvnaiil 

duraE.pAraiil Wispvm imaT A.diDAiti yaT aNtarv zLm asmanvmca 

پهناور گرد دور گذر را و همه چه را می زمین ی این  مهر فراخ چراگاه را می ستاییم که می پساود هر دو کرانه"

 (Yt.10.95" )نگرد که اندرمیان زمین و آسمان است
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 نظام آوایی

 نرمکامی و لبی همخوان: همخوان جایگزینی

این دگرگونی گاه  . ](jو  c)[اند کامی شده  e (< a)و  i ،Iپیش از  gو  kهای نرمکامی در زبان هند و ایرانی همخوان

   .پدید می آوردهایی یهای برآمده از یک ریشه جایگزینهای صرفی و نیز در میان شکلدر الگو

 jو  cو  می یابندتحول  Gو  xهای سایشی گاه به همخواناصلی  gو  k های نرمکامیهمخوان افزون بر این در اوستا

 .گرددهای فراوان میکه همه ی اینها مایه ی پیچیدگی می شوند دگرگون Zو  Kشده گاه به  کامی

 .توان دیداصلی را دیگر در اوستای نو نمی  gو  kهای با شکل

 .می دهدروی  لبی و دندانی انسدادی همخوان های برای همانند اما کمتری نیز دگرگونی

 

  انسدادی سایشی          کامی صفیری
   بیواک واکدار  
 WAcim WAG-ZibiS WAx-S, ux-ta-  √Wak 

tLK-iiah- taNc-iSta-  tax-ma- tak-aqra- √tank 

aK-iiah- ac-iSta-   ak-a √ak 

 aojaite  aox-ta aog-vmaide √aog 

 aoj-ah- uG-ra-  aogarv √aog 

druZ-a- druj-im draog-a- drux-S, drux-ta-  √draog 

      
  aiB-iS Af-S Ap-O √ap 

  diBZa-,daiuuiS  dapta √dab 

   
f
Ə
D-rOi 

f-
Ə
DrOi 

piq-re 
p-

a
ta 

p
a
t-a 

√ptar 

 

 های انسدادی و انسدادی دندانیآمیختگی همخوان

 .(ft: های ایرانیدر دیگر زبان)  pt < t  +p/b، و xt < t  +k/g، گونه که در نمودار باال دیده شدهمان

یا  t) انسدادی دندانی آغازی همخوان اگر پایانه ای با . کنندهای انسدادی دندانی بگونه ی دیگری رفتار میاما همخوان

d) انسدادی دندانی است،  و جانشینی توالی صفیری این آمیختگی شود، برآیند بسته بر ستاکی مختوم به انسدادی دندانی

 . st ،zdیعنی 

 .-amauuat- + tama- > amauuastama: ، مانندst < t  +t: شودمی stهمواره  tبا  tآمیختگی 

 dazdi < *dad-di, dazde < *dad-te. :، مانندd + t , d + d > zd: شودمی zd، معموال dبا  dیا  tبا  dآمیختگی 

 > dazde در کنار daste < *dad-teو  dasta < *dad-ta :شود، ماننددیده می نیز برای این آمیختگی stاما شکل 

*dad-te. 
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" دادن" -dAیکی : دهدرا نشان می( ایرانی)اوستایی  -dAخاستگاه دوگانه ی ریشه ی  dazdeو  dasteدو شکل 

(dare: ، التینdidOmi: یونانی)
های ، با ستاک(do: ، انگلیسیfacere: ، التینtithEmi: یونانی)" نهادن" -dhAو دیگری  

 dasteمند بوده اند که نخستین واژه شکل قاعده dadh-tai*و  dad-tai* های اصلیشکل. -dadhAو  -dadAحال 

شکل  (شدگی و جابجایی دمشهای همگونقاعده)پیــــش ایرانی  به پیروی از دو قاعده ی زبان گرفته اما دومین

*dad-dhai مند این شکل در زبان ایرانی  بگونه ی قاعده. را ساخته است*daddai آمده و سپس به درdazde  تحول

روند اما در اوستای نو این تفاوت دیگر در اوستای کهن این دو شکل هنوز در معنای اصلی خود بکار می. یافته است

 .شوددیده نمی

 

 همخوان حلقی

ها و ادراک  این واج. داشت که جایگاه تولیدشان در گلو بود، در حلق یا حنجره گروهی از واجها زبان هند واروپایی

تاثیر پسین یا )دو همخوان حلقی  هنوز هند وایرانی گویا در زبان پیش. شودبا نام همخوان حلقی شناخته می شانآوایی 

نشان داده  ʾانسدادی چاکنایی که در این گزارش با نماد  یو دیگری همخوان hیکی احتماال گونه ای : بازمانده بود (آنها

 واژه بودند در واکه ی پیشین های حلقی اگر پیش از همخوان و یا در پایاندر زبان هند وایرانی این همخوان. شودمی

قفه ازمیان رفت بعدها این و. آمدنددرمی" وقفه"بگونه ی  قرار داشتنداما هنگامی که میان دو واکه . شدندخود ادغام می

 در اوستای کهن دهداوستا این وقفه را نشان نمی با اینکه نظام خط. آمدند و دو واکه در یک واکه ی بلند یا مرکب گرد

  .به شمار می آیددو هجا  شعری باید بگونه ی دو واکه با وقفه ی میانی خوانده شود که به لحاظ وزن هنوز

، مانند شود در پایه ی کاهش برخی واژگان می arvو  vrvهای شکل میان مایه ی جایگزینی همچنین همخوان حلقی

√kar > kvrvta-
 همخوان حلقی در شکل تاثیر گذشته از این(. -star > stvrvta√ اما) -starH > starvta√ اما 

  .شودنیز دیده می -drAjah- > *draHjah در برابر  -darvGa- > *dRHgaهایی مانند  

 

 اسم

 حلقی ستاک های

 :می باید چنین باشد -mazdAستاک نرین A-تحوالت 

  پیشین.هندایر پسین.هندایر کهن.اوس نو.اوس تلفظ
> mazdl > *mazdAh > *mazdAh > *mazdAs *mazdaH-s نهادی 
> mazdLm > *mazdAm > *mazda>am > *mazda>am *mazdaH-ṃ رایی 

> mazdl > *mazdAh > *mazda>ah > *mazda>as *mazdaH-as اضافی 
 

raii- 

-i ستاکraii- نمونه ای از حالت نهادی آن در . نیز به دلیل داشتن همخوان حلقی حالت های بی قاعده ی زیر را دارد

 .دست نیست

 یگانه   
raEm > *ra>im *raHim رایی 
rAiiO > *rA ah *raH ah اضافی 

 جمع   
raES > *ra>i  S *raHinS رایی 

raiiLm > *rA Am *raH Am اضافی 
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 .کوتاه می شود iiپیش از  Aدر حالت اضافی جمع واکه ی بلند 

 

-A ستاک نرینpaNtA- 

بخشی . پسوند آن می شود( اصلی)این ستاک دو آبالت دارد که در فرایند صرف مایه ی دگرگونی ریشه و نیز شکل 

ستاک  tاین همخوان اگر میان . استاز بی قاعدگی این اسم به دلیل حضور همخوان حلقی اصلی در ستاک آن 

paNtA- و واکه ی پایانه ی صرفی قرار بگیردt   را بهq (q < th < tH )اما اگر میان دو همخوان . دگرگون می کند

 .حذف می شود باشد

اوستای نو شکل مادین . ستاک کامل می شودn-در هندی باستان و زبان اوستایی الگوی صرفی این واژه با شکل های 

paqA- نیز دارد. 

paqA- paNtan- پیشین.هندایر پیشین.ایر نو.اوس  
 یگانه     
  paNtl *pantAh *pantaH-s نهادی 
 paNtAnvm paNtLm *panta>am *pant H-ṃ رایی 

  paqO *paqah *pn̻tH-as اضافی 

 جمع     
 paNtAnO ― *panta>ah *pantaH-as نهادی 

paql  paqO *paqah *pn̻tH-as رایی 

  paqLm *paqAm *pn̻tH-Am اضافی 

 

-Hanستاک 

 :ستاک بوده اندHan-واژگان زیر نیز با دو آبالت احتماال 

 marvtAn-/marvqn-< *marta-Han-/mart-H-n-نو تنها بگونه ی .، در اوسgaiia- marvtAn-  "کیومرث." 

hazaMhan-/hazasn- < *hazah-Han-/hazas-H-n- "ستمگر( "< hazah- "زور، ستم.)" 

hAuuanAn- < *ha ana-Han-/ha ana-H-n- "عنوان موبدی" هاونان. 

 یگانه   
hAuuana hazaMha marvta نهادی 
hAuuanAnvm hazaMhanvm ― رایی 

hAuuanAnO ― marvqnO اضافی 

 جمع   
 نهادی marvqAnO* (کهن.اوس) ― 

 hazasnLm ― اضافی 

 

 > marvtAnOدر اوستای نو ثانویه باشد بــــر پایه ی آن واژه ی اوستایی کهن  -marvqnاگر ستاک ضعیف 

*marta-Hn-ah حالت اضافی یگانه است. 

 

 مختوم به همخوان حلقی ریشه اسم

 .نیز در اصل ستاک های حلقی هستند U-و  I-اسمهای ریشه ی مختوم به 
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 -yauuaEsU، "آنچه جاویدان زندگی کند/آنکه" -yauuaEjI، "ه ردان را خشنود کندآنک" -ratufrI: الگوی صرفی

 ."آنچه چون فراخوانده شود، جان تازه کند/آنکه" -zauuanO.sU، "آنچه همواره جان تازه کند/آنکه"

  پیشین.هندایر پیشین.ایر نو.اوس
 یگانه   
jiS, suS *jIS, *sUS *jiH-S, *suH-S نهادی 
jim, sum *ji>am, *su>am *jiH-ṃ, *suH-ṃ رایی 

― *ji>ah, *su>ah *jiH-as, *suH-as اضافی 

 جمع   
jiiO, suuO *ji>ah, *su>ah *jiH-Ns, *suH-Ns رایی-نهادی 

― *ji>Am, *su>Am *jiH-Am, *suH-Am اضافی 

 دوگان   
friia *friHA *priH-A(u) رایی-نهادی 

 

-A ستاک مادینuSA-  

و حالت رایی  l-حالت نهادی یگانه ی مختوم به  -mazdAنیز همانند واژه ی  "بامداد" -uSAستاک مادین A-واژه ی 

-ساخته می -uSahستاک h-و  -uSA ]مادین[ستاک A-دیگر شکل های صرفی آن از . دارد Lm-یگانه ی مختوم به 

 .شود

 یگانه  
 uSl نهادی 
uSlMhvm uSLm رایی 
 *uSaiil اضافی 

 

 .صرف مادین داردA-شکل  uSaiiaTاز این واژه حالت اضافی جمع در دست نیست اما حالت ازی آن 

 

-iبی قاعده ستاک 

 :، برخی شکل های بی قاعده دارند"زن."ماد -jaini، "سرور."نر -paiti، "پرنده."نر -Wiواژگان 

 یگانه   

― paitiS WiS نهادی 

― paitim ― رایی 

janiiaoS ― ― اضافی 

 جمع   
janaiil ― WaiiO نهادی 

jainiS ― ― رایی 

jaininLm ― WaiiLm (WaiianLm) اضافی 

 

در دست نیست اما حالت برایی آن نشان می دهد که این واژه بی قاعده  -paitiهیچ شکلی از حالت اضافی یگانه ی 

 .است

 .با قاعده اند ستاک هایi-( -da?hu.paitiمانند ) -paitiواژگان مرکب با جزء پایانی 
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شکل . نیز آمده است janiiOiSدر دستنوشته ها بگونه ی . قطعی نیست -jainiشکل حالت اضافی یگانه برای 

janiiaoS به هندبا .patyuS < pati-  می ماند و از این رو در اینجا شکل برگزیده می شود(pirart, 1993) . 

 

-uنتار بی قاعده ستاک 

متناظر با پایه ی کاهش یا افزایش واکه ی  "درخت" -dAuru، "زانو" -zAnu، "سن" -Aiiuستاک نتار u-واژگان 

در کنار شکل ستاک  -Aiiuهمچنین واژه ی . پسوندشان، جایگزینی در پایه ی کشش یا کاهش واکه ی ستاکشان دارند

 -Znuبگونه ی  -zAnuپایه ی کاهش واکه برای واژه ی . ستاک نیز داردu-دارای آبالت خود، شکل های با قاعده ی 

 .رایی یا اضافی از آن در دست نیست -است اما نمونه ای از حالت نهادی -Snu(x)یا 

zAnu- dAuru-  Aiiu-  
 یگانه    

― dAuru  Aiiu رایی-نهادی 

― draoS  aiiaoS yaoS اضافی 

 

-Nkستاک 

 .نشان می دهد( پیش، پس، پهلو و جزآن)وجود دارد که جهت ها را  Nkدر اوستا گروهی صفت با ستاک مختوم به 

حالت نهادی یگانه ی این ستاک ها همخوان نرمکامی اصلی خود را از دست داده است، بدین معنا که همانند دیگر 

رمی آید د LS< *-AM(k)S- باقی نمی ماند بلکه پایانه بگونه ی  xاین همخوان بگونه ی ( WAx-S)ستاک های نرمکامی 

 (.parAṅ، مانند Aṅ-. هندبا. سنجـ)

واکه ی . کوتاه می شود -ac-پایان می یابد که گاه به  -Ac-و ستاک ضعیف به  -ANc-بجز حالت نهادی ستاک قوی به 

A  بلند در این ستاک ها مربوط به آبالت با پایه ی کشش واکه نیست بلکه  نتیجه ی فرایند ادغام شدگی پس از حذف

 .-para-Hank- >  *para>ank-> parANk*: همخوان حلقی است

آمده  Akt-*نمی تواند مستقیما از  -پیشنهاد شده است-است که  AgvT-تنها نمونه از شکل نتار این ستاک ها مختوم به 

 > para>ak(t)*این شــکل از (. پایانی T-همانند )پایانی غیر ملفوظ  k-است با  Ak-باشد بلکه شیوه ی نگارش 

*para-Hnk(t) می آید. 

 یگانه     
ماد
. apaKi نت. parAgvT apLS, paiti.yLS, parLS, frLS, WiS نت .-AgvT  ؛-iS -LS, نهادی 

  °niilNcim  -lNcim رایی 
 جمع     
  niilNcO, haqrlNcO  -lNcO نهادی 

 

Wi*ستاک ها برآمده از i-شاید به مانند حالت رایی جمع ( 5درس ) WiSشکل   S باشد. 

کامی شده است، احتمال دارد این شکل بر پایه ی قیاس با  iپیش از  cکه در آن همخوان  apaKiدرباره ی حالت مادین 

که  apaKiil ،*apaKiiAi*(: نمونه ای از این شکل ها در دست نیست)برایی پدید آمده باشد  -شکل های حالت اضافی

 .در این صورت می تواند شکل با قاعده به شمار آید
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 صفت

 صفت برتر و برترین

با قاعده و بی : در زبان های هند و اروپایی دو شیوه برای ساخت صفت برتر و برترین از صفت ساده وجود دارد

 . much ~ more ~ mostدر برابر  long ~ longer ~ longestانگلیسی . قاعده، سنجـ

برای صفت برتر و  -tara-یکی با بستن پسونــد . این دو شیوه با دو گونه صفت برتر و برترین در اوستا متناظر است

-tvma-  برای صفت برترین بر صفت ساده بدست می آید و دیگری با بستن پسوند-iiah-  برای صفت برتر و-iSta- 

 . برای صفت برترین بر شکلی جز شکل صفت ساده

 

 صفت برترین

. از آن ساخته می شودبا بستن این پایانه بر ستاک صفت ساده و جوش خوردگی پیش  -tvma-صفت برترین مختوم به 

 (.، صفت برتر1 درس . سنجـ)صفت هایی که پسوند شان آبالت دارد ستاک ضعیف را بکار می برند 

حالت نهادی )=  Oهمانند جزء نخست واژگان مرکب پیش از این پایانه شکل ویژه ی مختوم به  ستاک اغلبa-واژگان 

 (.-st- < -t-t-)دگرگون می شود  sی پایانه به آغاز tپایانی ستاک پیش از  t . می گیرند( یگانه نرین

اینجا نیز جوش خوردگی روی . از ریشه در حالت پایه ی افزایش واکه ساخته می شود -iSta-صفت برترین مختوم به 

 .در این ساخت صفت هایی که پسوند دارند پسوند خود را از دست می دهند(. k > c ،g > j)می دهد 

 :-tvma-نمونه هایی از صفت برترین مختوم به 

 ساده .ص .ترین.ص
baESaziiO.tvma- baESaziia- 

hubaoiDitvma- hubaoiDi- 

huDAstvma- huDAh- 

yAskvrvstvma- yAskvrvt- 

amauuastvma- amauuaNt- 

Wvrvqrauuastvma- WvrvqrauuaNt- 

aCauuastvma- aCauuan- 

WvrvqrajLstvma- Wvrvqrajan- 

 

و  -amauuastvmaشکل های قیاسی اند از روی  -WvrvqrajLstvmaو  -aCauuastvmaواژگان 

Wvrvqrauuastvma- وجزآن . 

 

 :-iSta-نمونه هایی از صفت برترین مختوم به 

 

 ساده.ص .ترین.ص
aciSta- aka- 

  
AsiSta- Asu- 

fraESta- (<*praH-iSta-) pouru- (<*pRH-u-) 

WahiSta- WaMhu- (<*Wahu-) 
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draEjiSta- driGu- 

  
masiSta- masita- 

maziSta- mazANt- 
spvniSta- (<*span-iSta-) spvNta- 

KiiAiSta- KiiAta- 

  

taNciSta- taxma- (<*tn ̻k-ma-) 

  
nLmiSta- namra- 

sraESta- (<*sraiH-iSta-) srira- (<*sriH-ra-) 

stAuuiSta- (<*staH -iSta-, *stHa -iSta-) stura- (<*stHu-ra-) 

svuuiSta- (<*sa H-iSta-) sura- (<*suH-ra-) 

aojiSta- uGra- 

  
dbOiSta- buiri- 

 

 .باشد -xratuمتناظر است اما شاید شکل عالمانه ی برگرفته از اسم  -xratumaNtبا صفت  -xraqBiStaشکل 

 .-draEjiStO.tvma: شکل هایی از صفت برترین با دو پسوند نیز دیده می شود

 

 فعل

 وجه وصفی حال میانه

Ana- (-ana- )-و برای صرف غیرتماتیک پایانه ی   -vmna-وجه وصفی حال میانه برای صرف تماتیک پایانه ی 

 .-yazvmna- ،barvmna، تماتیک GnAna- (< jan-/Gn-) ،mruuAna- (< mrao-/mru-)غیرتماتیک : دارد

-دچار دگرگونی واکه ی ستاک می -uu-ستاک، درجلوی همخوان کامی و درجلوی iia-وجه وصفی تماتیک برای 

 mainimna- (< maniia-) ،yezimna- (< yeziia-) ،hacimna- (< haca-) ،daomna- (< dauua.): شود

ستاک نمونه ای از شکل aiia-برای (. -iiamna- ~ -imna-)ستاک بازآشکار می شود iia-اغلب شکل با قاعده ی 

دیده  -aiiamna-برای این ستاک ها تنها شکل های مختوم به . در دست نیست( -aEmna-*مختوم به )های اصلی 

 .شودمی

 ". بدین سان گفتن" -uiti aojana- ،uitiiaojanaتوجه شود به عبارت 

 وجه وصفی گذشته

. این پایانه در بیشتر موارد به پایه ی کاهش ریشه ی یک فعل بسته می شود. دارد -ta-وجه وصفی گذشته پایانه ی 

 .آغازی دارد در پیوند آن با ریشه جوش خوردگی درونی روی می دهد tازآنجا که این پایانه 

A. ریشه مختوم به واکه: 

 .Kuta- (< (√Kao/Ku: واکه ی کوتاه/ ریشه مختوم به واکه ی مرکب . 

 dAta- (< √dA) ،stAta- (< √stA.): ریشه مختوم به واکه ی بلند . 

B. ریشه مختوم به همخوان: 

 uxta- (<√Wak ) ،dapta- (< √dab) ،basta- (<√band .): ریشه مختوم به همخوان انسدادی . 
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 >) -h :spaSta- (< √spas) ،WarSta- (< √Warz) ،Xastaریشه مختوم به همخوان صفیری یا  . 

√Xah.) 

 mata- (< √man.): ریشه مختوم به همخوان خیشومی .3

 r  :kvrvta- (< √kar) ،stvrvta- (< √star.)ریشه مختوم به  .1

، dAta- (< *daH-ta-) ،frita- (< *frIta-) ،huta- (< *hUta-): ریشه مختوم به همخوان حلقی .5

starvta- (< *stRH-ta-.) 

 

 ظام جمله سازین

 2 کاربرد حالت اضافی

 برای حالت اضافه ی ملکی نمونه های بیشتر .پ  

 :رودبکار می" را خویش بودن... را بودن، ... بودن، ...از آِن : داشتن"معنای  برایحالت اضافی ملکی با فعل ربطی 

 

mana Xarvqvm asti 

 ("خوراک مراست)است  ازآن منخوراک "

 

 

paNcanLm ahmi paNcanLm nOiT ahmi 

 ("پنج را خویش ام، پنج را خویش نه ام)نیستم  ]چیز[ ازآن پنجهستم،  ]چیز[ ازآن پنج"

 

mazdl aogarv mazdl xSaqrvm mazdl astuul aMhuS asti nOiT drujO 

 (Yt.13.12برپایه " )ازآن دروجنه  ]است[ ازآن مزداهستی استومند ، ازآن مزداشهریاری ، از آن مزدانیرو "

 :دیده می شود" سروری بر سرزمین"مفعولی در عبارت های  /ملکی کاربرد ویژه ی حالت اضافه

 

da?hVuS da?hu.paitiS zaNtVuS zaNtu.paitiS WIsO WIs.paitiS nmAnahe nmAnO.paitiS 

سرور کشور، سرور ) سرور خانه خانه را،  سرور روستا روستا راسرور شهر،  شهر را سرور کشور، کشور را "

 "(شهر، سرور روستا، سرور خانه
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 نمونه های بیشتر برای اضافه ی بخشی. ت  

 

 

qriSum aEtahe Kiiaoqnahe baxSvNti.. 

naEmvm aEtahe Kiiaoqnahe baxSvNti.. 

Wispvm aEtahe Kiiaoqnahe baxSvNti 

 آنها را بخش می کنند، این کردار ازنیمی به اندازه ی آنها ی کنند، بخش مرا  از این کردار یک سومبه اندازه ی آنها "

 (V.8.100-102" )را بخش می کنند این کردار به اندازه ی همه ی

 

 

yAtauuO maCiiAnLm 

 (Yt.8.44" )(مردمان جادوگر) در میان مردمجادوان "

 

 

miqrO AsiStO yazatanLm 

 "(چاالکترین ایزد) درمیان ایزدانمهر، چاالک ترین " 

 

WiStAspO lMhLm daFiiunLm asu.aspO.tvmO bauuaT 

 (Yt.5.98" )دارنده ی چاالک ترین اسبان شد در این سرزمین هاویشتاسب "

 

 اضافه ی بخشی مکان و زمان. ث  

 :بکار رود"( آنگاه، چه هنگام؟)"و قیدهای زمان "( اینجا، کجا؟)"تواند با قیدهای مکان اضافه ی بخشی می 

dAtarv gaEqanLm astuuaitinLm aCAum kuua paoirim a?hl zvmO KAiStvm 

 ( V.3.1" )است؟ ]جا[شادترین  این زمینای دادار جهان استومند، ای اشون، نخست کجای "
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 اضافه ی بخشی آزاد. ج  

دادن، آوردن، برخوردارشدن  ی با معناییفعل ها به همراه( ، وجزآن در زبان فرانسهduادات )اضافه ی بخشی آزاد 

 :و جزآن دیده می شود

 

yaT maCiiO maCIm xSudrl auui.fraMhvrvzaiti yaT WA maCiiO maCiiAnLm xSudranLm 

para.gvuruuaiieiti 

 (V.8.32" )دریافت کندرا ی مردها  از تخمه ]بخشی[ را فرازهلد یا اگر مردی ]اش[ر مردی تخمه د اگر مردی"

 .awi.fraMhvrvzaitiبا فعل ( مفعول سرراست) xSudrlو ( مفعول ناسرراست) maCimدو رایی 

 

 :دیده می شود "از ]گونه ای بخشی،[هیچ "از حالت اضافی در جمله های منفی کاربرد همانندی 

nOit tl paql fraiiaNtu pasuuLm nOiT staoranLm nOiT narLm nOiT nAirinLm 

از  ]گونه[ ، هیچانمرد از ]گونه[ ، هیچانستور از ]گونه[ ، هیچاز گوسپندان ]گونه[ از آن راه ها نباید بگذرند هیچ"

 (V.8.15برپایه " )انزن

 

 حالت اضافی همراه با فعل. ب 3

 : پدید می آورندبرای متمم خود حالت اضافی " وایی بر، سروری برفرمانرفرمان دادن به، "برخی از فعل ها با معنای 

 

tum AxStOiS anAxStOiSca miqra xSaiiehe daFiiunLm 

 (Yt.10.29) "سرزمین ها( جنگ) نا آشتیو  آشتی بهتو ای مهر، فرمان می دهی "

 

، کاربرد 2 درس . نکـ) "انگار، گویی= بدین ماند که " mAnaiivn/mLnaiivn ahe yaqaتوجه شود به عبارت 

 :(وجه تمنایی

 

yO imLm zLm Aca pairica bauuaiti mLnaiivn ahe yaqa WiS aEm 

 (Yt.13.2بر پایه )" ]خویش[مرغی تخم  انگار می گیردفرا  پیرامونباال و در  که این زمین را( آسمان)آن "

A-ca pairi-ca bawaiti  =a.bawa- "و " در باال فراگرفتنpairi.bawa- "در پیرامون فراگرفتن." 

WiS : نهادی یگانه ازWi- ،مرغ"، فاعل." 
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aEm : رایی یگانه ازaoiia- ،تخم"، مفعول سرراست." 

 

 اضافه ی بیانی

رایج ترین کاربرد آن برای . گستره ی معنایی آن بکار می رود برای معرفی یک اسم یا تنگ کردناین حالت اضافی [

اما گروه حالت  ].معرفی گناهی است که کسی مرتکب آن شده یا متهم به انجام آن است و باید برای آن کیفر شود

 :اضافی وصف کننده ی شخص یا چیز نیز دیده می شود

yaT hE puqrO us.zaiiata WisO suraiil qraEtaonO 

 (Y.9.7" )از خاندانی توانابرای او پسری زاده شد، فریدون  از پس"

 

  

Wazrvm zarOiS aiiaMhO frahixtvm 

 (Yt.10.96" )از فلز زرریخته  گرزی"

 

hAuuaNta aEtahe Kiiaoqnahe WvrvziiLn 

 ] (V.15.14" )بکنند اربرای این ک یکسان ]پادافره[باید "

WvrvziiLn : وجه التزامی سوم کس جمع از ستاکWvrvziia- باید بکنند"، (5 درس . نکـ)، وجه التزامی ترغیبی." 

 

 کاربرد حالت اضافی بجای برایی

 (.3 درس . نکـ)حالت برایی بکار می رود، گاه حالت اضافی بجای 

 

 کاربرد وجه وصفی گذشته

به جز حالت صفتی . تا کنون نمونه های فراوانی دیده شد که در آن ها وجه وصفی گذشته بعنوان صفت بکار رفته بود

اشاره دارد که پیش از کنش یا  وجه وصفی گذشته معموال بعنوان بدل نیز بکار می رود که در این حالت به کنشی

هنگامی که وجه وصفی گذشته همچون صفت نیز بکار می رود گاه این کارکرد . حالت فعل اصلی بند کامل شده است

 .زمانی خود را حفظ می کند
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 بدل همچونوجه وصفی گذشته .  

 

yaT barata aMrvm maniium fra.mitvm aspahe kvhrpa qrisatvm aiBi.gAmanLm 

 (Yt.19.29" )، به پیکر اسب، برای سی سالدگرگونه نمایان شدهبر اهریمن،  تسشنربکه ( تهمورث)او "

 

pasca para.iristahe maCiiehe pasca fra.saxtahe maCiiehe 

 (V.19.28" )چون درگذشت، ازپی مردی چون مردازپی مردی "

 

 (درونی)وجه وصفی گذشته به همراه مفعول سرراست .  

 :بگیرد( درونی)بازتابی دارد و می تواند مفعول سرراست  -گاه وجه وصفی گذشته کارکرد میانه

upa.tacaT arvduuI sUra anAhita nizvNga aoqra paitiSmuxta 

  (Yt.5.64" )به پاموزه های بلند  شتابان آمد اردویسور اناهیتا،"

nizvNga aoqra : رایی دوگان نتار، مفعول برایpaitiSmuxta ،"دو موزه ی بلند." 

paitiSmuxta : وجه وصفی گذشته نهادی یگانه مادین با کارکرد میانه، بدل برایarvdwI sUra ،"به پای خود کرده." 

 

mazdaiiasnO zaraquStriS frauuarAne AstutascA frauuarvtascA 

 (Y.12.8" )برگزیده باور منو ( ؟) ستوده ی منبرگزیده  آنبرمی گزینم مزداپرست زرتشتی باشم،  "

mazdaiiasnO zaraquStriS :حالت نهائی همراه با فعل نهادی یگانه نرین ،frawarAne ،"پرست زرتشتیمزدا." 

frawarAne : وجه التزامی اول کس یگانه میانه از ستاکºWara- درس . نکـ)، وجه التزامی اول کس برای بیان خواست گوینده

 ".بر می گزینم چگونه باشم"، (5 

Astutas-cA frauuarvtas-cA : وجه وصفی گذشته نهادی یگانه نرین با کارکرد میانه، بدل برایmazdaiiasnO  ،" برگزیده

 ".و برگزیده باور من( ؟)ستوده ی من 
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 وجه وصفی گذشته به همراه فعل ربطی. 3

 :فعل حذف می شود گاه وجه وصفی با فعل ربطی بکار می رود که معموال این

cuuaNtvm zruuAnvm maniiauua stiS dAta as 

 (FrV.2.19" )؟آفریده شده استچند است زمانی که هستی مینوی "

 

kaDa nO iDa aCAum agatO aiqiiajaMhvm ahum A 

 (V.9.31" )، به این جهان بی گزند؟]ای[آمده پیش ما  اشون، اینجا،ای  چگونه" 

agatO : وجه وصفی گذشته نهادی یگانه نرین، بجایAgatO ahi ،" ای[آمده[." 

 

 :همراه است( حالت ملکی یا عامل)در ساخت زیر وجه وصفی گذشته با یک ضمیر شخصی در حالت اضافی 

yezica hE aniia aGa Kiiaoqna frauuarSta paitita hE ciqa 

 (V.3.21" )، تاوان آن بخشیده شدانجام شدهکردار بد دیگری  بدست اوو اگر "

paitita : نهادی یگانه مادین ازpaititA-  <√i  +paiti ،است[بخشیده شده "، مسند با حذف فعل ربطی[." 

 (:figura etymologica)به همراهی وجه وصفی گذشته با فعلی همریشه با آن توجه شود 

 

yaqa miqrO hubvrvtO barata 

 (Yt.10.112برپایه " )چون مهر برخوردار از رفتاری شایسته شد"

 

 

yaTciT huuastvm a?hiieiti 

 (Yt.10.21" )هم می افکند ]تیر[اگر خوب افکنده "
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haqra.tarSta qrlMhaiiete 

 (Yt.10.101" )با ترسی بی درنگ می ترساند" 

haqra.tarSta :ترسی بی درنگ با"، (5 درس . نکـ)بایی ابزاری  نتار،  -بایی یگانه نرین." 

qrlMhaiiete : وجه اخباری سوم کس یگانه میانه از ستاک واداریqrlMhaiia- (√tarS) ،"می ترساند." 

 

kahmAi AsnLmciT frazaiNtIm haqra.jata nijanAni 

 (Yt.10.110" )کوبشی بی درنگ فرو کوبم؟ را با ]اش[به زیان کی فرزند آزاد"

kahmAi : به زیان کی"، (3 درس . نکـ( )زیان)ضمیر پرسشی برایی یگانه نرین، برایی سود." 

AsnLm-ciT frazaiNtIm : ،فرزند آزاد"رایی یگانه مادین، مفعول سرراست." 

haqra.jata :کوبشی بی درنگ با"بایی ابزاری، ، ایی یگانهب." 

nijanAni : وجه التزامی اول کس یگانه از ستاکºjan- فروکوبم"، (5 درس . نکـ)، وجه التزامی سنجشی." 

 

 

yO hiStaite maniiu.stAtO 

 (Yt.13.2" )که می ماند ایستاده در جهان مینوی( آسمان")

 

 وجه وصفی گذشته بجای اسم مصدر. 1

 :است در جایگاه اسم مصدر بکار رودوجه وصفی گذشته بعنوان صفت گاه ممکن 

 

gAql srutl 

 "شنیده شدن گاهان هنگام سرایش آن"به معنای " گاهان شنیده شده"

 

  

  



 

 

 درس سیزدهم

 

 نظام آوایی

 گذاریواکهفرایند 

 :شودهمچنین در موارد زیر دیده می 6عالوه بر موارد گفته شده در درس  گذاریواکه

 . ptarO*بجای  patarO: گاه میان دو همخوان انسدادی.  

s .سنسـ. سنجـ، -zrazdAiti در کنار -r :zarazdAitiو  zهای نمیان همخوا.    raddhA- ?. 

: (1درس . سنجـ) خوردگیواژه ی پسین در جوش همخوان آغازی در یک واژه یا پسین آن و همخوان sمیان . 3

imlsv te, yasv qBA, a?hlsv tanuuO, us + hiSta- > usv.hiStvn, WIsv.baxtvm. 

 .-uxDa. سنجـ، -WaxvDra: پسین rمیان دو همخوان سایشی با . 1

ii :Waiiemi < *Wو  (Wیا ) uuمیان . 5 Ami ،gaEqAuuaiiO  =gaEqAbiiO ،hAuuOiia- ،hAuuaiiaca (سنجـ .

haoiiA-) ،mAuuOiia (کهن .اوس. سنجـmaibiiA) ،xSmAuuOiia (اوستای کهن . سنجـxSmAibiiA) ،driuuaiilsca < 

driuuI- . شکل-uuii- تر بیشتر بگونه ی ساده-uii-  و-auuii-  بگونه ی-aoii- آیددرمی. 

+  -uu :yauua-  =yuua- (< yuuan-) ،mainiiauuasah-  =maini(i)uuasah- < asahو  (y یا) iiمیان . 6

mainiiu-. 

 .ii :apaiia  =apiia (< Ap/ap)میان همخوان و . 1

 

 bپیش از  همخوان

 bبا همخوان  وگان و برایی یگانه ی برخی ضمایربایی د -ازی -ازی جمع، بایی جمع، برایی -های حالت براییپایانه

-های گوناگون رفتار میبه شیوههمخوانی پدید می آید که  همخوانی، گروه ها با ستاکدرپیوند این پایانه. دنشوآغاز می

 .ندک

پایانی پیش  همخوان صفیری شدگیبر پایه ی قواعد عمومی همگون h(< *s) و  s ،Sهمخوانی مختوم به  برای ستاک

 >) sازاینرو . این قواعد چندان شفاف نیست های آوایی چندگانه در اوستااما به دلیل دگرگونی. شودمیواکدار bاز 

*c)  وS (< *s) پیش از  پایانیb  بهZ دشودگرگون می :s-b, S-b > Zb ، 
WiZibiiO . برای-hبا تحول واکه ی  ستاک

 .ah-b- > -Ob-, -Vb- ،raocVbiiO-: انگار که پایانه واژه ای جدا باشد شودپایانی حذف می hپیشین آن، 

 :شود یـــــــدندانی نیز دیده م انسدادیهمخوان های مختوم به گرایش به نوشتن پایانه همچون واژه ای جدا در ستاک  

-aT.b- < *-atb-  و*-adb- ،druuaT.biiO (-aDbiiO) . 

 .TbiSiiaNbiiOشود، کاسته می Nb- (-mb-)-به  -Ntb-گروه همخوانی  داردرا نگه می nستاکی که Nt-برای 

 .aiBiiO: تحول می یابد -B-واکه ای به  میان  -b-و  شود همگون می -pb-گروه  (-ap) ستاکp-برای 

                                      
 -Wisبرایی جمع از   
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. اما نمونه ای از آن در دست نیست رودمیgb- (-GB- > -uu-? )-هایی مانند انتظار شکل نرمکامی برای ستاک

WAGZvbiiO: شودشکلی همانند با حالت نهادی دیده می آغازی bبجای آن پیش از پایانه ای با 
  ،WAGZibiiO . 

 

  vrvشدگی لبی

vrv  پیش ازu  یاuu  بهvru  یاuru شود، ماننددگرگون می :nvruiiO, nuruiiO
3
 < *nvrvuuiiO. 

 

 اسم

 حالت برایی

درمی آید اما  Ai-ستاک بگونه ی A-ستاک و a-است که در آمیختگی با واکه ی پایانی  ai-*پایانه ی حالت برایی یگانه 

-برای ستاک های دیگر 
i
e ،-iie می شود. 

 -T-در دستنوشته های پسین تر گاه . پدیدار می شود °aE-این واکه ی مرکب اصلی در جوش خوردگی باز به شکل 

 .aiiaEca-بجای  aiiaTca-دیده می شود، یعنی  -e-پایانی به جای 

 -gaEqAتنها واژه ی . افزوده می شود -aii-بمانند حالت اضافی جزء  از پایانه ی صرفی ستاک معموال پیشA-برای 

دارد که بی گمان مربوط به کاربــــــــــرد فراوان عبارت  gaEqiiAiشکل  gaEqaiiAiبجای حالت برایی 

astuuaiqiiAi gaEqiiAi < astuuaitI- gaEqA- "در متن های موزون . است" جهان استومندgaEqiiAi  معموال سه

 .هجا محسوب می شود

سنسکریت ندارد، اما اوستای کهن برای حالت  Aya-اوستای نو برای حالت برایی شکلی همانند با پایانه ی تماتیک 

 .نوشته می شود Ai.Aدارد که بگونه ی  AiiA-برایی پایانه ی 

u-* ین شکل احتـــــماال شکل ثانویه از اما ا. uiie-: حفظ شده است ستاکU-اصلی ظاهرا تنها در  iie-پایانه 
i
e< 

*-u ai این پایانه برای . است-h ستاک که پایانه ی-a?he < *-ah
i
e دارد روشن تر دیده می شود. 

 auue-دارند که در دستنوشته ها اغلب  aoe < *-aoiie-ستاک پایانه ی برایی ao-ستاک با قاعده و u-واژگان 

 .جانشین آن می شود

u-برای 
q-*پایانه ی  -tu-ستاک مختـوم به 2 ai < *-t ai  اصلی بگونه ی-qBe  درمی آید بجای آنکه- ai  به

uiie < *u-شکل 
i
e برای ستاک مختوم به . دگرگون شود-hu-  پایانه ی- e  درآمیختگی با-Mh-  پیشین خود شکل

-$he (-a$he) را می سازد. 

این پایانه در . می گیرند aEستاک ها پیش از آن واکه ی مرکب a-است که  biiO (-biias°)-پایانه ی حالت برایی جمع 

به دلیل جانشینی شکل پس  درمی آید اما( aoiiO-به شکل  a-درجلوی ) uuiiO-و  BiiO-جلوی واکه به شکل 

 .کمتر با این شکل ها روبرو می شویم biiO-همخوانی 

با ) uue-یا  Be-بدست می آید که گاه بجای آن پایانه ی  biiO- بجای biia-حالت برایی دوگان با جانشینی پایانه ی 

 (.1درس )دیده می شود  (e < -iia-دگرگونی 

                                      
 -Wakبرایی جمع از   
 -narازی جمع از  -برایی 3
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 aNtarAt naEmATاست در عبارت  bruuaT.biiLmبا شکل و کاربردی ناروشن  ظاهرا تنها نمونه ی استثنا

bruuaT.biiLm "در میان ابروان( "V.8.41وجزآن ، .) ابرو"واژه ی شناخته شده برای "*brU- در جاهای . است

در این واژه گویا نشان حالت  Lm-می آید و  ]همچون متمم خود[با حالت اضافی  aNtarAT naEmATدیگر پیشایند 

 .یکسره تصادفی است bhyAm-ازاین رو همانندی اش با شکل هندی باستان . اضافی جمع باشد

 

 :برایی برای صرف واکه ای چنین استپایانه های حالت 

-Iستاک -Aستاک -aستاک  
   .نر .ماد 
-iiAi -aiiAi -Ai -Ai یگانه 
-ibiiO -AbiiO, -AuiiO, -AuuaiiO ― -aEibiiO جمع 

― -Abiia ― -aEibiia, -aEBe دوگان 

 

-aoستاک -Uستاک -u
  ستاکi- ستاکu- ستاک2

-aoe -uiie, -uuaE° -uue, -uuaE° -aoe, -auuaE° -Ve, -aiiaE° یگانه 

― -ubiiO -ubiiO -ubiiO -ibiiO, -iBiiO جمع 

 دوگان ― ― ― ― ―

 

با پایانه های حالت برایی جمع یکی است، نمونه های زیر ( 1 درس . نکـ)از آنجا که پایانه های حالت ازی جمع 

 .حالت ازی جمع را نیز دربرمی گیرد

 :یی صرفالگو

 واکه ستاک

-Iستاک -Aستاک -aستاک  
  .نت. نر .نر .ماد .ماد

aCaoniiAi, WaMhuiiAi, amauuaiqiiAi daEnaiiAi mazdAi haomAi یگانه 
aCaonibiiO, Wa$hibiiO, amauuaitibiiO daEnAbiiO  haomaEibiiO جمع 
 WLQBAbiia  zastaEibiia, 

gaoSaEBe 

 دوگان

 

 .می شود WOiGnAuiiOو  gaEqAuuaiiOشامل  -b-> -B- > -uu- شکل های با دگرگونی 

man*می باید جانشین شکلی مانند  °maniiaoibiiasشکل  a( )O ah < *man a a ah باشد. 

 

 -aoستاک pasu- -uستاک -iستاک  
  .ماد. نر .ماد. نر .نر .ماد .ماد. نر

gaoe da?haoe ― zaNtaoe, 

zaNtauuaE° 

frauuaCVe, 

frauuaCaiiaE° 

 یگانه

― da?hubiiO ― zaNtubiiO frauuaCibiiO جمع 

― bAzuBe pasubiia ― ― دوگان 
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-Uستاک -u
  ستاک2

  .نر .ماد
tanuiie, tanuuaE° raqBe, raqBaE° یگانه 
tanubiiO ratubiiO جمع 

 دوگان ― ―

 

 .است hinuiBiiOواژه ی  -b- > -B-تنها شکل با دگرگونی 

 

i-و  ستاکu-بی قاعده ستاک 

zAnu-/Znu- Aiiu- paiti-  
  .نر .نت .نت

― yaoe (yauue), yauuaE° paiqe, paiqiiaE° یگانه 

Znubiias° ― ― جمع 

 

 .دیده می شود" همواره و همیشه" yauuaEca yauuaEtAtaEcaدر عبارت  °yauuaEشکل 

 

aE-ستاک 

xStauuaE- haxaE-  

― haKe یگانه 

xStvuuiBiiO ― جمع 

 

hač*از  haKeواژه ی  ai هندبا. برآمده است، سنجـ .sakhye. 

 .هیچ حالت برایی یگانه یا جمعی در دست نیست -kauuaEاز واژه ی 

 

 ستاک همخوان

-tAtستاک Wis- xSap- ap- druj- Wak-/Wac-  
uStatAite Wise xSape ape, apaE° druje ― یگانه 

― WiZibiiO  aiBiiO ― WAGZibiiO جمع 

hauruuaTbiiO ―  ― ― ― دوگان 

 

 .aipeنوشته می شود نه  apeمعموال  -apحالت برایی یگانه ی 

 .دارد B< b < bb < p-b دگرگونی  aiBiiOحالت برایی جمع 

W همانند WiZibiiOشکل  GZibiiO  با میان هشتi همراه است. 

pحالت برایی دوگان واژه ی  d- "شکل تماتیک " پاpADauue دارد. 
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n-ستاک 

آرایش ."نر rasman، "ایرمن."نر -airiiaman، عنوان موبدی -hAuuanAn، "روان" -uruuan-/urun: الگوی صرفی

 ."اشون" -aCauuan-/aCaon، "فریب."نت -draoman، "آفریدگان."نت -dAman، "یار."نت -haxman، "رزم

-Anستاک -anستاک  
  .نر 
hAuuanAne urune, WvrvqraGne یگانه 

― uruuOibiiO (Y.2.2) جمع 

 

-uuanستاک -manستاک  
  .نر .نت .نر

aCaone haxmaine airiiamaine یگانه 

aCauuabiiO, aC uuaoiiO dAmaibiiO, draomVbiiO rasmaoiiO جمع 

 

r-ستاک 

، "برادر" -brAtar، "پدر" -pitar، "زوت."نر -zaotar، "دادار" -dAtar، "ستاره" -star، "مرد" -nar: الگوی صرفی

Atar- "آتش". 

Aqre brAqre fvDrOi, piqre dAqre, zaoqre ― naire یگانه 

― ― ptvrvbiiO ― stvrvbiiO nvrvbiiO, 

nvruiiO, 

nuruiiO 

 جمع 

 

 :توجه شود( apAxvDre: برایی یگانه" )شمالی" -apAxtarبه شکل های تماتیک واژه ی 

apAxtaraEibiiO, apAxvDraEibiiO 

 

h-ستاک 

 ."تنگی."نت -Lzah، "روشنایی."نت -raocah، "اندیشه."نت -manah: الگوی صرفی

mana?he یگانه 
raocVbiiO, LzaMhibiiO جمع 

 

Wبه مانند  LzaMhibiiO (Lza?hibiiO ?)شکل  GZibiiO ساخته می شود :-ibiiO+ (نهادی )*Lzah. 

 

Nt-ستاک 

 :هاپایانه 

-maNtستاک -uuaNtصفت وجه وصفی حال تماتیک ستاک -aNtستاک  
-maite -uuaite -vNte -aite یگانه 
-maTbiiO -uuaTbiiO *-vNbiiO ― جمع 

― -uuaTbiia  -vNbiia دوگان 
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، "استومند" -astuuaNt، "کینه جو" -TbiSiiaNt، "بردن" baraNt- < √bar، "برزمند" -bvrvzaNt: الگوی صرفی

druuaNt- "دروند" ،cuuaNt- "چه اندازه" ،WohumaNt- "دارای واژه ی وهو" ،yAtumaNt- "جادومند". 

 

-maNtستاک -uuaNtوجه وصفی حال تماتیک ستاک -aNtستاک  
Wohumaite astuuaite barvNte bvrvzaite یگانه 
yAtumaTbiS 

 
 druuaTbiiO TbiSiiaNbiiO ― جمع 

― cuuaTbiia ― bvrvzvNbiia دوگان 

 

 :پایه ی افزایش واکه ی بی قاعده دارد bvrvzvNbiiaشکل 

mss.: bvrvzaNbiia PPY (Mf1), PVS (K4), bvrvzaNnbiia YS (H1, J6 °zaNnibiia); bvrv.zanbiia 

SY (J3); bvrvzvnbiia PPY (Mf4, Pt4), IPY (J2); bvrvzaNtibiia PVS (Mf2). 

 

 ضمیر

 حالت برایی

 :حالت برایی چنین استضمایر 

   :ضمایر شخصی
  اول کس دوم کس سوم کس

    .نت. نر .ماد
a?hAi ahmAi  mAuuOiia, mAiiaiia° یگانه 

 hE,SE  tE mE پی بست 
  yuSmaoiiO, xSmAuuOiia ― جمع 

AbiiO aEibiiO WO nO پی بست 
 

maB*از  °mAuuaiiaو  mAuuOiiaضمایر  a  می آیند وyuSmaoiiO  وxSmAuuOiia  از(yu)xSmaB a(h) .

 .-huuAuuOiia < h(a)uuaهمچنین 

 (.در نمودار باال)برابر است با ضمیر سوم کس " این" -imaضمیر اشاره ی 

  -auua "آن"ضمیراشاره 
  .نت. نر .ماد

auua?hAi auuahmAi یگانه 

― auuaEibiiO جمع 

 

 .در دست است aEtAbiiOتنها حالت مادین جمع  -aEtaاز ضمیر اشاره ی 

 .دیده می شود auuaTbiiOگاه شکل نادرست  auuaEibiiOبجای 

 

                                      
 حالت بایی جمع است  
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  -ya ضمیر موصولی -ka ضمیر پرسشی
  .نت. نر .ماد .نت. نر .ماد

― kahmAi *ye?hAi yahmAi یگانه 

― kaEibiiO yAbiiO yaEibiiO جمع 

 

 فعل

 صرف تماتیک: ستاک حال

این ستاک ها به روش های گوناگون از ریشه . پایان می یابند aدر صرف تماتیک همه ی ستاک های حال به واکه ی 

 :در زیر گونه های مختلف ستاک حال تماتیک آورده می شود. ساخته می شوند

A.  ستاک با بستنa به ریشه ساخته می شود 

 .، وجزآنWisa- (< √WaEs/Wis) ،hvrvza- (< √harz): ریشه با پایه ی کاهش واکه . 

 >) -cara- (< √car) ،bauua- (< √bao/bu) ،maEza: ریشه با پایه ی افزایش واکه . 

√maEz/miz) ،saoca- (< √saok/suc)اوستا به شمار  دراین ستاک فراگیرترین گروه . ، وجزآن

جداگانه د که کارکرد باشنداشته کهن  شکل هایریشه های این گروه ممکن است  از برخی. دمی آی

 : برای آنها دیده نمی شود

، -uua- :juua- ،fiiaMhuua-ستاک مختوم به ، sa- :baxSa- (< √bag)-*ستاک مختوم به 

°hauruua- ستاک بسط یافته با ،-aiia- :raEqBaiia- ( با گرگونی-qB-< -quu-) ،tauruuaiia- ،

 .-auua$habdaو  -ni.Xabdaiiaدر واژگان  -Xabdaتنها نمونه : -da-ستاک مختوم به 

 . وجزآن -brAza- ،frAda: ریشه با پایه ی کشش واکه .3

 

B.  ستاک با بستنiia به ریشه ساخته می شود 

(  نباشد rهمخوان  C2اگرکه ) C1aC2ریشه در اصل پایه ی کاهش دارد اما ریشه ی متعلق به گروه  . 

a به ریشه مختوم به . خود را نگه می داردA  تنهاiia بسته می شود :paiDiia- ،spasiia- ،

maniia- ،uxSiia- (< √WaxS/uxS) ،buiDiia- ،miriia- ،qrAiia- ،daiia- (< *dAiia-). 

، -janiia: به همین گروه تعلق دارد (اشتقاق یافته از فعل های گذرا) iiaشکل مجهول مختوم به 

kiriia- ،bairiia-. 

 > -baESaziiaو  -aEna?ha- < aEnah- ،biSaziia(: فعلی که از اسم ساخته می شود)فعل اسمی  . 

biSaz-  وbaESaza- ،nvmaFiia- < nvmah- وجزآن. 

 .(WiiAxmanفعل اسمی از ) -aniia :zaraniia- ،pvrvsaniia- ،WiiAxmaniia-ستاک مختوم به  .3

 

C.  ستاک با بستنaiia همه ی این ستاک ها گذرا هستند. به ریشه ساخته می شود. 

می آیند که گاه با همین شکل در ستاک  -Aiia-شمار اندکی از  -aiia-از ستاک های مختوم به  . 

gvuruu: ظاهر می شوند iia- < √grab/garb (سنسـ. سنجـ .gRbhAya- )برخی از این . و جزآن

 .-gRbhnA. سنسـ، -gvrvBnA: ارندد nAفعل ها ستاک حال جایگزین مختوم به 

 .وجزآن bvrvjaiia- ،saDaiia- (< √sand) ،zbaiia- (< zbA): ریشه با پایه ی کاهش واکه . 

 .وجزآن -daEsaiia- (< √daEs/dis) ،baNdaiia- ،darvzaiia: ریشه با پایه ی افزایش واکه .3

 .وجزآن -kAraiia: ریشه با پایه ی کشش واکه .1

: تناظر دارند ]از همان ریشه[بیشتر فعل های این گروه واداری اند و با ستاک های غیر واداری 

jAmaiia- → jasa- ،tAcaiia- → taca- شمار اندکی از آنها نیز با واکه ی بلند . وجزآنA  از

 . -rAzaiia: ریشه اشتقاق یافته اند و با ستاک غیر واداری تناظر ندارند
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D.  ستاک با بستنsa  این گونه ستاک ها در اوستا . ساخته می شود( یا افزایش)به ریشه در حالت پایه ی کاهش

 (.-ccha-برابر با فعل هندی باستان مختوم به )فراگیراند 

 .وجزآن -jasa- (< √gam) ،pvrvsa: ریشه با پایه ی کاهش واکه . 

: دارند" گشتن/چیزی شدن آغازیدن، چیزی شدن"برخی از این ستاک ها معنای آغازی یعنی 

tafsa- "گرم شدن" ،tvrvsa- "در زبان ایرانی میانه ساختمان رایج  این شکل. وجزآن "هراسان گشتن

 .برای فعل های مجهول گردید

 .-A :yAsaریشه ی مختوم به  . 

 

E.  ستاک با بستنhiia/Siia این شکل ستاک زمان آینده است. به ریشه در حالت پایه ی افزایش ساخته می شود :

naESiia- (< √naE/ni) ،WaxSiia- (< √Wak/Wac) شکل . وجزآن 
buSiia- (< √bao/bu) بی قاعده است. 

 

F.  ستاک با میانوندn  و بستنa به ریشه ساخته می شود 

 kvrvNta- (< √kart) ،hiNca- (< √haEk/hic): برخی از این ستاک ها شکل های تماتیک کهن دارند

 >) -mvrvNca: دارند nدیگر ستاک ها ساخت ثانویه از فعل های غیرتماتیک همراه با میانوند . وجزآن

√mark) ،WiNda- (< √WaEd/Wid) وجزآن. 

 

G.  ستاک با دوگان سازی ریشه و بستنa به آن ساخته می شود 

. وجزآن hiSta- (< √stA) ،°hiDa- (< √had) ،hiSmara- (< √hmar): با دوگان سازی ساده . 

 ."(؟) کوشیدن گذشتن به" -titara: برخی از این ستاک ها می توانند کارکرد گرایشی داشته باشند

فعل های این  ."درهم شکستن" -jaGna، ("آب)خروشیدن " -GZarv.GZara: با دوگان سازی قوی . 

 (.فعل های تشدیدی)گروه کنشی تکراری یا نیرومند را بیان می کنند 

 

H.  ستاک با دوگان سازی ریشه و بستنha/Sa این فعل ها، فعل های خواستاری نام دارند . به آن ساخته می شود

، zixSnlMha- (< √xSnA): ِ کنشی که در شکل ساده ی فعل بیان می شود-" خواستار انجام دادن"با معنای 

mimarvxSa- (< √mark) ،susruSa- (< √srao/sru) ،sixSa- (< √sak > *si(S)xSa-سنجـ ، .sAcaiia-) ،

diBZa- (< √dab > *di(d)BZa-).  

 

 -iia-و  -qa- ،-qBa-مختوم به  صفت فعلی

را بیان می کنند و کارکردی " آنچه شده باید شود"اوستا دارای برخی صفت های اشتقاق یافته از فعل است که معنای 

 .در زبان التین دارند gerundiWeهمانند با 

برپایه ی جوش ) -qBa-یا ( -Da-گاه بر پایه ی جوش خوردگی درونی ) -qa-یک گروه از این صفت ها پسوند 

 .دارند -iia-و گروه دیگر پسوند ( -tuua-خوردگی درونی 

uxDa- (< √Wak/Wac ): همانند وجه وصفی گذشته است و از همان ستاک ساخته مـــــــی شود -qa-صفت مختوم به 

، "فراخوانده باید شود، خشنود" friqa- (< √fraE/fri)، "باید شود خرسند" qrLfDa- (< √trap/qrap)، "گفته باید شود"

yuxqa- (< √yaog/yug) " شکل ساخته شده از ستاک . "زیر یوغ کشیده باید شود، افسار زدهبهdrug-  در دستنوشته ها

 .متغیر است "باید شود، فریفتنی فریفته" -druxDaو  -draoxtaمیان 

                                      
 . پایه ی کاهش واکه دارد  
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، "باید شود، فروکوفتنیفروکوفته " -jLqBa: از ریشه در حالت پایه ی افزایش ساخته می شود -qBa-صفت مختوم به 

mLqBa- "اندیشیده باید شود" ،staoqBa- "ستوده باید شود، ستوده" ،WaxvDBa- "گفته باید شود" ،WarStuua- " کرده باید

 ."پرستیده باید شود، شایسته ی یزش" -yaSvqBa، "خشنود باید شود، سزاوار خشنودی" -xSnaoqBa، "شود

. ساخته می شود( -iia-همانند ستاک حال مختوم به )از ریشه در حالت پایه ی کاهش یا افزایش  -iia-صفت مختوم به 

 -iSiia، "شایسته ی بزرگداشت" -bvrvjiia: برخی از آنها نیز احتماال به روش قیاسی از اسم ها ساخته می شوند

، "باید شودبیاری خوانده " -zaoiia، "ندبرگزیده، ارزشم" -Wairiia، "باید شود، شخم خوردهکشت " -karSiia، "چاالک"

yesniia- (< yasna- )"شایسته ی پرستش" ،Wahmiia- (< Wahma- )"شایسته ی نیایش". 

-از این صفت ها می توان صفت بسط یافته ی مختوم به  aNt-  ساخت(stvrvqBaNt- ) و یا اســـــم معنای مختوم به

-ta- (yesniiata- " شدنشایستگی برای ستایش" ،xSnaoqBata- "شایستگی برای خشنود شدن" .) 

 

 مصدر

 .معلوم و میانه: اوستای نو دو گونه مصدر دارد

 matVe، مانند °tVe ،-taiiaE-یعنی با پایانه ی  ti-مصدر معلوم برابر است با حالت برایی یک اسم مصدر مختوم به 

گاه روشن نیست که با مصدر . "تاب آوردن" paitiStAtaiiaEca، "ورزیدن" WarStVe، "گفتن" uxtVe، "اندیشیدن"

 .روبرو هستیم یا با اسم مصدر

 .ste ،ite ،mruiteهستند با مصدرهای  "گفتن" -mraoو  "رفتن" -aEو  "بودن" -ahتنها استثناها فعل های 

 

ن گونه مصدرها از ستاک حال ای. پایان می یابد که این حالت نیز همانند حالت برایی است DiiAi-مصدر میانه به 

 ."شدن برده" WazaiDiiAi: ساخته می شوند

 

 نظام جمله سازی

 کاربرد حالت برایی

حالت برایی اسم های جاندار معموال مفعول ناسرراست رانشان می دهد و حالت برایی اسم های بی جان معموال 

 (.برایی پایانی)منظور و هدف را بیان می کند 

 

 مفعول ناسرراست.  

مفعول ناسرراست با فعل های گذرا دیده می شود و اکثرا با . کارکرد اصلی حالت برایی بیان مفعول ناسرراست است

 :مفعول سرراست همراه است

 

maCiiaEibiiO XarvnO baxSvNti 

 (Yt.6.1برپایه " )می بخشندفره  به مردمان"
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haomO aEibiiO zAuuarv aojasca baxSaiti  

 (Y.9.22" )زور و نیرو می بخشد بدیشانهوم "

 

 

ahmAi daEnLm daEsaiiaT ahurO 

 (Yt.11.14" )]مزدا[را نشان داد اهوره  ]اش[دئنا به او"

 

 :بیان دیدگاه است حالت براییکاربرد ویژه ی این 

 

aESa kaine ptvrvbiiO iriSiieiti 

 (V.15.12برپایه " )دچار آسیب می شود پدران نگاه ازاین دختر "

 

-پیوند می ]واژه ای را به واژه ی دیگر[او "para.cinasti و cinasti توجه شود به کاربرد حالت برایی با فعل های 

 : در تفسیر بر نیایش های ورجاوند" دهد

 

para.cinasti Wispvm mLqrvm *WispvmAi (mss. Wispvm) mLqrAi 

چون او می گوید مانثره، همه ی مانثره ها را فرادید دارد "به معنای " به هر مانثرهاو پیوند می دهد هر مانثره را "

 (Y.20.3("  )؟)

 

 برایی عامل.  

دیده می شود که پیوند " شود ]بدست کسی[آنچه باید "این حالت برایی با صفت های فعلی با معنای مجهول یا با معنای 

 :است به فعل مجهول 1مفعول ناسرراست

arvduuI sura anAhita yesniia a$he astuuaite Wahmiia a$he astuuaite 

 (Yt.5.1برپایه " )از سوی جهان استومند نیایش شود، از سوی جهان استومندستایش شود اردویسور اناهیتا "

                                      
 (.Y.19,20,21)بغان یشت   
 .جمله را دارد( فاعل واقعی)که نقش عامل  1
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 ."اردویسور اناهیتا را می ستاییم" arvduuIm surLm anAhitLm yazamaide. سنجـ

 

 

miqrO yO nOiT kahmAi aiBi.draoxDO 

 (Yt.10.17" )فریفته شود از سوی کسی نه مهر که" 

 

 

tAca WohU yazamaide yA aNtarvstA yesniiAca WahmiiAca frAiiaSvqBa naire aCaonO 

از سوی مرد  شوند ستوده ]اند و[ ستایش و نیایششایسته ی اند،  ]سمانزمین و آ[ و آن نیکان را می ستاییم که اندر"

 (Yt.13.153" )اشون

 

 برایی پایانی. 3

می تواند برای بیان منظور و هدفی بکار رود که اغلب در پیوند با یک فعل حرکتی ( اسم های بی جان)حالت برایی 

 .ی حاصل می شود ]یا زیان[این حالت اغلب با برایی ویژه ی شخص همراه است که برای او سود . است

 

jasa mE auua?he 

 "بیا ام به یاری(" = " برایی پایانی) یاری برای( برایی سود) برای مناز بیا "

 

amAica qBA WvrvqraGnAica mAuuOiia upa.mruiie tanuiie qrimAica 

انم به تو را فرامی خو) تناز برای  واز برای من  تو را فرا می خوانم کامیابی و پیروزی وبرای نیرومندی "

 (Y.9.27" )(نیرومندی و پیروزی و کامیابی من و این تن

 .برایی سود tanuiieو  mAwOiia و برایی پایانی اند qrimAi-caو  WvrvqraGnAi-caو  amAi-caواژگان 

 

   

xSnumaine ahurahe mazdl amvCanLm spvNtanLm 

 (Y.22.23" )اهورا مزدا و امشاسپندان خشنودی به"
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 زمان بیان برایی. 6

 :حالت برایی در برخی عبارت های بیانگر زمان دیده می شود

                

yauuaEca yauuaEtAtaEca 

 "برای همیشه و همواره" 

 

                                       

qBarStAi zrune 

 (Yt.5.129" )زمان تعیین شده( ؟) تا" 

 

 کاربرد پایانه ی تماتیک حالت برایی بجای پایانه ی تماتیک حالت اضافی. 3

 :بجای پایانه ی حالت اضافی بکار می رود( Ai)گاهی پایانه ی تماتیک حالت برایی 

 

qraEtaonO jaNta aZOiS dahAkAi 

 (V.1.18" )دهاکفریدون، فروکوبنده ی اژی "

 

 

zaota ahurai mazdAi zaota ameCanLm spvNtanLm 

 (Yt.10.89" )، زوت امشاسپنداناهوره مزدازوت "

 

staoma daquSO ahurAi mazdAi amvCanLm spvNtanLm 

 (V.19.4. ؛ سنجـYt.13.157" )امشاسپندان ]و[ اهوره مزداآفریدگار  ستایش های ازآن"

 

paiti jahikaiiAi kvhrpvm Wadarv jaiDi 
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paiti aZOiS kvhrpvm Wadarv jaiDi 

 (Y.9.32, 30" )را فروکوب ]ات[را فروکوب، برتن اژدها زین افزار ]ات[زین افزار روسپیبر تن "

 

تحول یافته باشد اما بیشتر احتمال دارد که  Ai-در گویش برخی از حافظان متن به  ahe-اگرچه ممکن است پایانه ی 

گاه در دستنوشته ها به چشم می  چنین کوتاه سازی هایی. داز روی کوته نویسی ها باش نگارش نادرست این واژگان

 2.خورد اما هنوز درباره ی آنها پژوهشی انجام نشده است

 

 :در زیر آورده می شود (1 درس ) نمونه ی دیگر ازکاربرد نادرست حالت برایی بجای حالت دری

 

  tLm yazata aZiS qrizafl dahAkO baBrOiS paiti da?hauue (*da?hauuaبجای )

satvm aspanLm arSnLm hazaMrvm gauuLm baEuuarv anumaiianLm 

 (Yt.5.29" )صد اسب، هزار گاو، ده هزار گوسپند ]با[بوری  سرزمین درسه پوزه اژی دهاک  او را ستود"

 

 کاربرد حالت اضافی بجای حالت برایی. 4

مربوط دلیل این جابجایی شاید . در مواردی حالت اضافی در جایگاهی دیده می شود که انتظار حالت برایی می رود

زمانی که زبان اوستایی نو  یعنی متن ها از سنت برگزاری شفاهی آیین ها در دوره ی هخامنشیگردآوری  باشد به

شکل های بیشتر و  و حالت برایی را از دست داد زبان فارسی باستان تمایز میان حالت اضافی امادریافتنی بود هنوز 

 .از میان رفتحالت برایی 

dazdi ahmAkvm taT Aiiaptvm yasv qBA yAsAmahi sura 

 (Yt.10.33" )ای توانا کنیمابی را که از تو درخواست می آن کامی به مابده "

 

حالت اضافی . در نیایش ها حالت برایی و حالت اضافی بدون تفاوت آشکاری در معنا، جایگزین یکدیگر می شوند

 .است ..."(از برای)" و حالت برایی، برایی سود ..."(ازآن)"مضاف  حذفبا احتماال 

                                      
 .Hoffmann, Aufsätze I, p. 600 n.15; Tremblay, 1997, p. 159 on V.15.45. نکـ 2
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hAuuanVe  aCaone aCahe raqBe 

yasnAica WahmAica xSnaoqrAica frasastaiiaEca 

raqBLm aiiaranLmca asniianLmca mAhiianLmca yAiriianLmca sarvDanLmca 

yasnAica WahmAica xSnaoqrAica frasastaiiaEca 

ماه و  روزهاو  ردان روزانهازآن  ،]او[ستایش و نیایش و خشنودی و بزرگداشت  هاشه، ب رد اشون، از برای هاونی"

 (Y.1.23" )]آنها[ ستایش و نیایش و خشنودی و بزرگداشت هب، سال هاو گاهنبارها و  ها

 

 کاربرد مصدر

در این . مصدر یا وابسته به فعل است و یا بگونه ی مستقل برای بیان هدف کنشی یا بیان منظور سخنی بکار می رود

 .مفعول سرراست آن مصدر می تواند در حالت برایی باشد/شکل ناوابسته، فاعل

" فرمان دادن"ی ، فعل های با معنا"واداشتن" -hAcaiia، "پذیرفتن" -Wisa، "خواستن" -Wasمصدر با فعل های [

بجای شکل دگــــــــــرگونه ای از بند  می توانند" اندیشیدن، گفتن، دیدن"فعل های با معنای . وجزآن بکار می رود

می تواند " بودن"همچنین مصدر (. حالت رایی با مصدر)فعل، مفعول سرراست به همراه مصدر داشته باشند + فاعل 

 ].مسند رایی بگیرد

  

hAu hAcaiiaT aCauuanvm zaraquStrvm 

anumatVe daEnaiiAi anuxtVe daEnaiiAi anu.WarStVe daEnaiiAi 

 (Yt.5.18برپایه " )]شا[کردار ]و[ گفتار ]و[با اندیشه به دین  یاری رساندناو زرتشت اشون را واداشت "

 

 

 

xSaiiete hE pascaEta *aESO yO ratuS qriSum aEta?hl ciqaiil (mss. ciql) apaMharStVe 

 (V.5.26" )به اندازه ی یک سوم از این پادافره گذشت کردنسپس از برای او آن رد می تواند "

 

yO niStaiieiti kvrvtVe sraoSiiLm iSarv hA niStAta kiriiete 
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 (Yt.10.109" )بی درنگ آن، چون فرمان شد، کرده شود ]و[ کردنآن که فرمان می دهد تازیانه "

sraoSiiLm :برای مصدر  رایی مفعولkvrvtVe ،" (".کردن)تازیانه 

niStAta : وجه وصفی گذشته با کارکرد کامل شدگی همچون بدل برایhA ،"چون فرمان داده شد." 

kiriiete : وجه اخباری سوم کس یگانه از ستاک مجهولkiriia- (√kar) ،کرده شود"، فعل مجهول." 

 

yasca aEtaESLm mazdaiiasnanLm imL WacO nOiT Wisaite fra.mruite 

 (Y.8.4برپایه " )این واژگان را گفتن( پرهیز کند)و آن که میان این مزداپرستان نمی پذیرد "

 

nOiT maCiiO gaEqiiO stE aojO maniiete duSmatvm 

 (Yt.10.106..." )نیرومندی پندارد اندیشه ی بد را ( در گیتی)مردی گیتیانه  نیست" 

 

                  

aCauuanvm tE AfiieiDiiAi mraomi 

 (Y.71.13" )]از اشون[ آیدبدست به تو گویم اشون "

aSawanvm…AfiieiDiiAi : مصدر میانه از ستاک مجهولAfiia- (√ap) اشون "فعل، + ، حالت رایی با مصدر همچون فاعل

 ".بدست آید

 

frA gauue WvrvNdiiAi mazdaiiasna zaraquStraiiO A hIm WaEDaiiamahI raqBaEca miiazdaEca 

 (Vr.4.2" )مزداپرستان زرتشتی، او را نوید می دهیم به رد و میزد، ای گاو را برای برگزیدن "

frA gawe WvrvNdiiAi :مفعول سرراست آن/ فاعلناوابسته برای بیان هدف،  میانه مصدر (gawe ) ،برای "در حالت برایی

  ."، برای اینکه گاو برگزیده شودبرگزیدن گاو را
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 :گاهی نیز کارکرد مصدر روشن نیست

                                  

yO janaT hitAspvm ..WazaiDiiAi 

 ( Yt.15.28برپایه " )راندن ]گردونه[( ؟)او که کشت هیتاسب را هنگام "

 

  



 

 

 درس چهاردهم

 

 نظام آوایی

  Aو کوتاه شدن واکه ی  aبلند شدن واکه ی 

-کوتاه. شناختی باشدباید یک ویژگی زبانکه اغلب در دستنوشته ها به چشم می خورد تغییر در اندازه ی بلندی واکه 

از گونه ی این تغییرات است که در جایگاه آغازی و یا در جایگاه  Aبه a شدن واکه ی و بلند aبه A شدِن واکه ی 

 .دهداژه روی میمیانی و

 :شود بلند می aواکه ی 

  :واژگان زیر در هجای آغازی( ؟)وزنی  به دالیل

*aiia > Aiia در عبارت Aiia zvmA، *akvrvn- > Akvrvn- (9 درس . افزونــــــــــــه دار، نکـ) ،Arvitimca 

 =(aCimca ،P.39) ،AfraslMha- ،Afrasl$haNt- < a-fra-sAh- ،AsitO.gAtu- < a-sita- ،xStAuuaiiO 

 .xStvuuiBiioدربرابر 

  .maCiianLm* بجای maCiiaka-، maSiiAnLm* بجای -maCiiAkaدر واژهای  ii درجلوی

 

 :شودکوتاه می Aواکه ی 

 .(-jAya. هندبا) -zaiia، (-Ayu. هندبا) ii :Aiiu- > aiiaoSاغلب پیش از 

 . nAWAja. هندبا.سنجـ، -nauuAzaدر واژه ی  uuاحتماال پیش از 

 ؛وجزآن -Ana- :aojana- ،stauuana-و دیگر واژگان مختوم به  -Ana-وجه وصفی حال میانه  گاه در پایانه ی

gaoDana-. 

، apvmca < Apvm  ،haqrvmca < hAqrvm (N.91): گیردبست میدر هجای آغازی هنگامی که واژه پی

starasca < stArO ،zauuarvca < zAuuarv (Y.71.8). 

و  آن باشد ویا هجاهای پیشینپایانی در هجای سوم  گیردمی در فرایند صرف واژه یا هنگامی که پسوند Aاگر واکه ی 

 < -azinLm > AzI- (FO.3h) ،paza$haNt(: مانند حالت ندایی)شود تکیه تلفظ مییا هنگامی که واژه بی

*pAzah- ،spitAmO
 . -sAuuaMhVe ،aDauuO > ADu اما spitamahe ،sauua?he و spitama اما 

 .apuqrA- (V.3.24) < *ApuqrA- (V.15.5,8) :هاهایی جز اینو گاه در جایگاه

پسایند و پیش از  (AaTca-)شود دگرگون می Aaبه  ca-بست پیش از پـــی (AT-)پایانه ی تماتیک حالت ازی  Aهمچنین 

haca  به-aT شود دگرگون می(-aT haca) . این دگرگونی همه جا رخ نمیدهد، برای نمونه همواره داریمaCAT haca. 

 

   C  ~rvtجایگزینی 

ازاین . پسین آن ساخته شده بود tبا  r (hr)برای نمایش آمیختگی واجگونه ی بیواک  ی خوداصل شکل در < C >نشان 

های کنونی تنها شمار اما در دستنوشته. استداشته جایگزینی می rvtبا  شیوه ی همیشگی این گونه مواردبه رو باید 

 در کنار شکل aCa- ~ astuuaT.vrvta- ،aCim ~ Arvitimca (P.39)ها بازمانده است، مانند اندکی از این جایگزینی

aCimca . 
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 اسم

 حالت ازی

همین (. At-) ستاک ها بلند می شودa-است که پیش از آن واکه ی ستاک برای  T-پایانه ی ویژه ی حالت ازی یگانه 

ستاک نرین نمونه A-از حالت ازی برای (. aiiAT-)ستاک مادین نیز بکار می رود A-پیشین برای  -aii-پایانه با جزء 

 .ای دیده نمی شود

 :شودحالت اضافی ساخته می S-/  (s-)اصلی  h-بجای شکل  T-برای گروه های صرفی دیگر حالت ازی با جانشینی 

bvrvzaNt-: bvrvzatO ( < °ta-h-) => bvrvzata-T 

gairi-: garOi-S => garOi-T 

barvsman-: *barvsman-h ( > barvsmL) => *barvsman-t > barvsmvn 

nar-: *nR-S ( > narS) => *nR-t ( > nvrv-T) 

، ...سراسردر "تا معنای ویـــــــــــژه ی ( ADa،-aEDa ? ،-mvNda-)به این پایانه افزوده می شود  a-گاهی واکه ی 

 drujO WaEsmvNda، ("؟)آرواره تا " paitiS.XarvnADa، "]جم[در سراسر شهریاری " xSaqrADa: پدید آید ..."تا به 

و  aiBiStaEDaca*شاید . کمتر مورد اعتماد است aEDa-شکل های مختوم به . (Yt.10.86)" خانه ی دروج تا به در"

*upaSitaEDaca  درYt.19.6  از°Siti-  آمده باشند اماAxStaEDa  درV.3.1  می تواند حالت فعلی باشد ازA-stA-. 

صرف با حالت اضافی همانندی دارد اما a-حالت ازی یگانه در شکل اصلی خود در همه ی گونه های صرفی بجز 

 . در اوستای نو نمونه ای روشن از کاربرد حالت اضافی بجای حالت ازی دیده نمی شود

 .دوگان با حالت برایی جمع و دوگان همانندی داردحالت ازی جمع و 

 :پایانه های حالت ازی یگانه چنین است

  -Iستاک -A(ماد) ستاک. -aستاک  
  -iiAT -aiiAT -AT, -ADa یگانه 
      

u- همخوانی ستاک
  ستاکi- ستاکu- ستاکao- ستاکU-و  2

-aT, -T -uuaT (-BaT) -aoT -aoT -OiT, [-aEDa?]  یگانه 
 

 ستاک واکه

 -amauuaitI، "خوب."ماد -Wa$hI، "زن اشون."ماد -aCaonI، "دین" -daEnA، "هوم" -haoma: الگوی صرفی

 -ratu، "سرزمین."ماد -da?hao، "گاو. "ماد. نر -gao، "شهر."نر -zaNtu، "فروشی."ماد -frauuaCi، "نیرومند."ماد

 ."تن."ماد -tanU، "رد."نر

  -Iستاک -Aستاک -aستاک  
aCaoniiAT, WaMhuiiAT, amauuaiqiiAT daEnaiiAT haomAT یگانه 

      
-Uستاک -u

  ستاکi- ستاکu- ستاکao- ستاک2
tanuuaT raqBaT gaoT, da?haoT zaNtaoT frauuaCOiT یگانه 

 

 .دارد paNtATحالت ازی یگانه ی تماتیک شده ی  -paNtAستاک نرین 
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ازی جمع  -حالت برایی Yt.10.93در  -draomVbiiO < draomanپیش از واژه ی  -haEnAستاک A-واژه ی 

haEnVbiiO دارد. 

 .دارد uSaiiATحالت ازی یگانه ی  -uSAستاک مادین 

 (.Y.19.18)دارد  rajOiTحالت ازی یگانه ی  -raGaE-/rajiستاک aE-واژه ی 

، درس auuaEibiiOبجای  auuaTbiiO. سنجـ)آمده باشد  ziiAnaiiaTcaشاید بجای  Y.12.2در  ziiAnaiiaEcaشکل 

 (.؟) ziiAnOiTcaنه بجای ( 3 

 

 ستاک همخوان

-tAtستاک Wis- zam- xSap- ap- druj-  
iriqiiLstAtaT WisaT zvmaT, zvmADa xSapaT apaT (ApaT) drujaT یگانه 

 

 .بکار می رود" سراسر زمین، همه ی روی زمین"در معنای  zvmADaشکل ازی تماتیک 

 .دردست نیست" زمستان" -ziiamنمونه ای از حالت ازی برای 

 

n-ستاک 

marvtAn- xSapan- asan- °jan-/°Gn-  
marvqnaT xSafnAaT° aSnAaT° °GnaT یگانه 
     
 -manستاک  -uuanستاک  
barvsmvn, WaEsmvNda caSmanaT yunaT aCaonaT یگانه 

 

Nt-ستاک 

TbiSiiaNtaT druuataT یگانه 
 

r-ستاک 

nvrvT AqraT یگانه 
 

h-ستاک 

daquSaT manaMhaT یگانه 
 

 -Ahحالت اضافی یگانه برای  lMhAnO. دارد، سنجـ nlMhanaT [haca]حالت ازی یگانه ی " بینی" -nAhواژه ی 

 ".دهان"
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iiah-ستاک 

ستاک معمولی با پایه ی کشش واکه تنها برای حالت های نهادی یگانه نرین و h-همانند  iiah-صفت برتر مختوم به 

 .همه ی حالت های صرفی در دست نیست.رایی جمع نتار صرف می شود -نهادی

 ."چاالک تر" -Asiiah، "تر فراوان" -frAiiah، "تر بزرگ" -maziiah: الگوها

  .نر .نت
 یگانه  
maziiO maziil نهادی 
 maziiaMhvm رایی 
 maziia?he برایی 
 جمع  
maziil maziiaMhO رایی-نهادی 
 maziiaMhLm اضافی 
 frAiiVbiiO ازی-برایی 
 دوگان  
 AsiiaMha رایی-نهادی 

 

 صفت

 ستاکh-حالت مادین 

آنها ساخته می شود، مانند ( ضعیف)به ستاک  -I-ستاک نیز حالت مادین با افزودن جزء h-برای صفت های 

yAtu.manah-
حالت  -maziiehI-< *maziiahI- ،Wahiiah  حالت مادین -yAtumanahI- ،maziiah مادین حالت 

 .-WahehI- < *WahiiahI مادین

 -daDuuah-/daDuS، مانند (2 درس . وجه وصفی حال کامل، نکـ)ستاک uuah-همچنین است برای صفت های  

 .-daDuSI حالت مادین

 

 صفت برتر

- >) -iiah-و  -tara-صفت برتر با پسوندهای  ah-) این دو گونه صفت برتر با دو گونه صفت . ساخته می شود

 (.  درس )متناظر است  -iSta-و  -tvma-برترین مختوم به 

ستاک . آیدبا بستن این پایانه بر ستاک یک صفت و جوش خوردگی پیش از آن بدست می -tara-صفت برتر مختوم به 

 (.  صفت برترین، درس . سنجـ)صفت هایی که پسوند شان آبالت دارد شکل ضعیف می گیرد 

دارند انگار حالت صرفی نهادی یگانه ی  O-ستاک اغلب پیش از این پایانه شکل ترکیبی ویژه ی مختوم به a-گروه 

-دگرگون می s-آغازی دارد به  -tی پایانی ستاک پیش از این پایانه که خود  t-برای ستاک همخوانی . رین می گیرندن

 (.-t-t- > -st-)شود 

در . از ریشه در حالت پایه ی افزایش واکه و با جوش خوردگی مناسب ساخته می شود -iiah-صفت برتر مختوم به 

 .این ساخت صفت هایی که پسوند دارند پسوند خود را از دست می دهند

 

 (:صفت های برترین متناظر با آنها. سنجـ) -tara-نمونه هایی از صفت برتر مختوم به .  
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 ساده.ص .تر.ص .ترین.ص

amauuastvma- amauuastara- amauuaNt- 

baESaziiO.tvma- baESaziiO.tara- baESaziia- 

hubaoiDitvma- hubaoiDitara- hubaoiDi- 

 huiiaStatara- huiiaSta- 

WvrvqrajLstvma- WvrvqrajLstara- Wvrvqrajan- 

yAskvrvstvma- yAskvrvstara- yAskvrvt- 

 

 :-iiah-نمونه هایی از صفت برتر مختوم به .  

 ساده.ص تر.ص ترین.ص
aciSta- aKiiah- (<*ač- ah-) aka- 

   
AsiSta- Asiiah- Asu- 

fraESta- (<*praH-iSta-) frAiiah- (<*praH- ah-) pouru- (<*pRH-u-) 

WahiSta- Wahiiah-, Wa?hah- WaMhu- 

   
masiSta- masiiah- masita- 

maziSta- maziiah- mazANt- 

spvniSta- spaniiah- spvNta- 

   
taNciSta- tLKiiah- (<*tanč- ah-) taxma- (<*tNk-ma-) 

   

sraESta- (<*sraiH-iSta-) sraiiah- (<*sraiH- ah-) srira- (<*sriH-ra-) 

stAuuiSta- (<*staH -iSta-) staoiiah- (<*stHa - ah- ?) stura- (<*stHu-ra-) 

aojiSta- aojiiah- uGra- 

   

dbOiSta- (<*dbv iSta- <*dbauH-iSta-) baoiiah- (<*dba H- ah-) buiri- (<*dbuH-ri-) 

 

 ضمیر

 حالت ازی

 :ضمایر حالت ازی چنین است

    :ضمایر شخصی
  اول کس دوم کس سوم کس

    .نت. نر .ماد
a?haT ahmAT, ahmaT qBaT maT یگانه 
AbiiO aEibiiO yuSmaT, xSmaT ahmaT جمع 

 

 (. در نمودار باال)برابر است با ضمیر سوم کس " این" -imaضمیر اشاره ی 

  -auua "آن"ضمیراشاره 
  .نت. نر .ماد

auua?haT auuahmAT یگانه 

― auuaEibiiO جمع 
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  -ya ضمیر موصولی -ka ضمیرپرسشی
  .نت. نر .ماد .نت. نر .ماد

― ― ye?hAT yahm T یگانه 

― kaEibiiO  yaEibiiO جمع 

 

 فعل

 زمان آینده

hiia-/-Siia- < *-s-ستاک زمان آینده با افزودن پسوند  a-  به ریشه در حالت پایه ی افزایش واکه با جوش خوردگی

bپایه ی کاهش  -bao-/bu√تنها . مناسب ساخته می شود  .کاربرد زمان آینده در اوستا اندک است. می گیرد -

  ریشه ستاک حال ستاک آینده
dAhiia- daDA- "دادن" √dA -hiia- 

Wa?ha- (< WaM-hiia-) Wana- "پیروز شدن" √Wan  

zLhiia- (zanH-hiia-) zaiia- (zn ̻H- a-) "زادن" √zan  

naESiia- naiia- "راهنمایی کردن" √naE -Siia- 

saoSiia- sAuuaiia- "سود رساندن" √sao  

haoSiia- hunauu-/hunu- "فشردن" √hao  

WarvSiia- (Warz+ Siia-) Wvrvziia- "ورزیدن" √Warz  

harvSiia- hvrvza- "هلیدن" √harz  

buSiia- bauua- "شدن" √bao  

 

 نظام جمله سازی

 کاربرد حالت ازی

 

 حالت ازی برای بیان دورشدگی.  

 :است  بیان دور شدن از جایی کارکرد اصلی حالت ازی

aESa druxS yA nasuS upa.duu&saiti apAxvDraEibiiO naEmaEibiiO 

 (V.7.2" )از سوی سرزمین های اپاخترتاخت می آورد  ،نسو ،دروج دیو این"

 

durAT haca ahmAT nmAnAT durAT haca a?hAT WisaT durAT haca ahmAT 

zaNtaoT durAT haca a?hAT da?haoT aGl iqiiejl WOiGnl yeiNti 

                                      
 مبدا حرکت  
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 از دور، این شهر از دور، این روستا ازدور ، این خانه از دور (بروند)خواهند رفت  گزند ها ]و[بیم های اهریمنی "

 (Y.57.14" )این سرزمین

 

 

yA amauuaiti fratacaiti hukairiiAT haca barvzaMhaT aoi zraiiO Wouru.kaCvm 

 (Yt.5.3" )بسوی دریای وئوروکشه کوه هوکرسرازیر می شود از  او که نیرومند" 

 

 "برای دور کردن از چیزی ستودن کسی" -us.staoدقت شود به کاربرد حالت اضافی به همراه حالت ازی با فعل 

 (:؟)

 

us gVuS stuiie tAiiAaTcA hazaMhaTcA 

us mazdaiiasnanLm WIsLm ziiAnaiiaTcA (ms. ziiAnaiiaEca) WIuuApaTcA 

 از زیان ]برای دورکردن[ را های مزداپرستان خانمان می ستایم، و ستم از دزدی ]برای دورکردن[را  می ستایم گاو"

 (Y.12.2" )ویرانیو 

 

  قیاس بیان حالت ازی برای.  

 :این حالت ازی به همراه صفت های برتر بکار می رود

] 

WAtO ..hubaoiDiS hubaoiDitarO aniiaEibiiO WAtaEibiiO 

 ](H.2.7" )بادها دیگر ازبادی خوشبو، خوشبوتر "

 

 

 

*auua dAmLn yazamaide yA hvNti paoiriiO.dAta paoiriiO.fraqBarSta 

aSnAaTca apAaTca zvmAaTca uruuaraiiAaTca gaoTca huDlMhaT 

 گیاهو  زمینو  آبو  از آسمان ]پیش تر[ ،پدید آمدگان آن آفریدگان را می ستاییم که هستند نخست بنیادشدگان، نخست"

 (Vr.7.4ه برپای" )نیک دهشگاو و 
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 ":به جز از" -aniia درجلویتوجه شود به کاربرد حالت ازی 

  

aniiO ahmAT 

 "بجز او" 

 

                                          

aniiO qBaT yaT zaraquStrAT 

 (V.2.2" )، ای زرتشتاز توبجز "

 

 واگذاری برای بیانحالت ازی . 3 

حالت ازی بکار می رود برای بیان آنچه کسی در برابر آن تسلیم می شود، سرفرود می آورد، از آن دوری می جوید 

 (:parOو  pairiپیشایند های ، 5شماره  .سنجـ)

                             

qBaESAT frA.nvmaite  

 "تسلیم می شود از ترساو "

 

 :د به دو حالت ازی شخص و چیزتوجه شو

  

qBaESAT parO daEuuaEibiiO 

 (Y.57.18" )(از ترس دیوان) دیوان از از ترس"

 

nipAtU pairI daEuuAaTca TbaESaMhaT maCiiAaTca 

 ( Y.58.2" )]شان[ستیز ]و[ مردو  دیواز  ]ما را[بپاید "

 

 زمان و مکان رای بیانحالت ازی ب. 6

 :مکان بکار می رودسراسر زمان و همه ی برای بیان ( a-اغلب با )حالت ازی 
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yaT kvrvnaoT a?he xSaqrADa amarKaNta pasu Wira 

 (Y.9.4" )بی مرگ کرد رمگان و مردمان را خویش شهریاری سراسردر او که "

 

asnAaTca xSafnAaTca tAtl ApO auua.barvNte 

 (Yt.5.15" )آبهای فرو ریزنده فرو می ریزند شبو  همه ی روز در"

 

                                                                                        

zvmADa uzuxSiieiNti uruuarl 

 (Yt.13.10" )گیاهان می رویند  سراسر زمیندر " 

  

 پسایندها -حالت ازی همراه با پیش. 3

 :حالت ازی با پیشایند ها و پسایند های زیر بکار می رود

aDairi "زیر" ،A " یکسره تا به"... ،haca "بر پایه ی "و ( ترسیدن از" )از"... ،paiti " در، نزد، درکنار".ِ.. ،

parO "به دلیل، از روی"و ( سر فرود آوردن پیش، تسلیم شدن در برابر، دوری جستن از..." )، پیش...از، دربرابر"، 

pairi "(.پناه دادن از، جلوگیری کردن از" )از 

                                                          

aDairi *kaSAibiia (ms. kaSaEibiia)  

 (N.67" )(بغل) کش زیر"

 

A WahiStAT aMhaoT A WahiStAT aCAT A WahiStaEibiiO raocVbiiO 

 (Y.19.6" )روشنایی هابهترین ، تا بهترین اشه، تا بهترین هستیتا "

 

 

haca AqraT haca apaT haca barvsmvn frastairiiAT haca nvrvbiiO aCauuabiiO 

 (V.3.16-17برپایه " )مردمان اشون، از برسم گسترده، از آب، از آتشاز  ]دور["
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haca hU WaxSiiAT A hU frASmO.dAtOiT 

 (Yt.5.91" )خورشید نفروشدخورشید تا  برآمدناز "

 

 

frastarvtAT paiti barvsmvn uzdAtAT paiti haomAT 

raociNtAT paiti AqraT srAuuaiiamnAT paiti ahunAT WairiiAT 

 " شدنخوانده  اهونه وئیریه هنگام، نزد آتش افروخته، نزد هوم فراهم شده، نزد برسم گستردهنزد "

(Yt.10.91 ،Afr.4.5) 

 

  

aCATciT haca  

 "اشه بر پایه ی"

 

          

aCAT haca yaT WahiStAT  

  "اشه بهترینبرپایه ی "

nasiieiti haqra frakvrvsta ahmaT haca nmAnAT AhitiS 

 (Y.10.7" )آن خانهاز آمده ناپاکی بی درنگ پدید  شود بودنا"

frakvrvsta : وجه وصفی گذشته از√kart بدل برای کنش با کارکرد کامل شدگی ،AhitiS ،"مد، پدید آمدهچون پدید آ." 

 

 

frauuaCaiio…yl haca gaiiAT marvqnaT A saoSiiaNtAT WvrvqraGnaT 

 (Y.26.10" )سوشیانت پیروزگرتا  کیومرثفروشی ها، از "
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frA nO nipaiil Ai sraoSa aCiia huraoDa 

pairi druuataT mahrkAT pairi druuataT aESmAT 

pairi druuaTbiiO haEnVbiiO yl…aESmahe parO draomVbiiO 

، از سپاهیان دروند، از خشم دروند ]دیو[، از تباهی دروندبشود پناه دهی ما را ای سروش پاداش دهنده ی زیبا، از "

 ( Y.57.25برپایه " )خشم ]دیو[ فریبکاری

nipaiil : وجه تمنایی دوم کس یگانه از ستاکni.pA- بشود پناه دهی"، (2 درس . نکـ)تمنایی بیانگر آرزو ، وجه." 

 

 

yOi  maiDiianLm parO XarvtOiT gAql nOiT srAuuaiieiNti 

 (N.11" )گاهان نسرودند  یدننوشآنها که از نوشابه های مستی بخش "

parO  کنش فعل وجه اخباریsrAwaiieiNti را به گذشته می برد. 

 

 حالت اضافی بجای ازی. 4

 اگر چه شاید با شکل های کهن از. بجای حالت ازی بکار رفته اند( ظاهرا)شمار اندکی حالت اضافی وجود دارد که 

دورانی روبرو باشیم که حالت اضافی برابر با حالت ازی بود اما بیشتر احتمال دارد که مربوط به خطاهای دوران  

 :اشدپسین ب

                                                   

tarSta tvmaMhO duuarvNti  

 (Y.57.18" )می گریزند به تاریکی تا یکسره، (دیوان)ترسیده "

 

                              

haca kauuOiS haosrauuaMhahe  

 ( Yt.15.32" )خسروکی از "
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 .دردست نیست kauuOiT*حالت ازی 

 

 

apaduuaraT aMrO mańiiuS haca zvmaT yaT paqanaiil skarvnaiil duraEpAraiil 

 (Yt.17.19" )گذرپهناور گرد دور زمینگریخت اهریمن از "

 . Yt.10.95 a?hl zvmO yaT paqanaiil skarvnaiil duraEpAraiil:شکل درست در . سنجـ

 

raEkO mE haca a?hl zvmaT Wa?hO kvrvnaoiti 

 (Yt.17.20" )کند این زمینرانده از ( ؟)به من چیره خواهد شد " 

Wa?hO  آینده  وجه وصفی از ستاکمی تواند Wan-hiia- > Wa?ha-(√Wan- "چیره شدن") در حالت نهادی یگانه نرین باشد . 

 

darvGvmciT aipi zruuAnvm upa surLm fraSO.kvrvitim 

haDa suraiil WaMhuiil  fraSO.kvrvtOiT 

 (Y.62.3" )فرشکرد نیک توانابرای زمانی دراز تا فرشکرد توانا، همراه با "

 

 حالت برایی بجای ازی. 0

این . دیده می شود l-یا حالت اضافی مختوم به  Ai-، شکل حالت برایی مختوم به At-گاه بجای حالت ازی مختوم به 

 .جابجایی پایانه های صرفی که در دستنوشته ها به چشم می خورد احتماال مربوط به خطای کاتبان می شود

paoiriiLm gvrvzLm gvrvzata aCiS Wa$hi yA bvrvzaiti 

haca apuqrO.zańiiAi jahikaiiAi 

 (Yt.17.57برپایه " )روسپی فرزند نزایندهدرنخستین گالیه نالید اشی نیک بزرگوار از "
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paoiriiLm gvrvzLm :نخستین گالیه ]باره ی[در"، رایی دربارگی." 

 

yahmAT kahmATciT (mss. kahmATciT, kahmAichT) naEmanLm WAtO AqrO baoiDim WI.baraiti 

*ahmAi (mss. ahmAT) kahmAiciT naEmanLm paiti.jasaiti AtarS ahurahe mazdl   

" می رود آذر اهوره مزدا همان سو به/ ازباد بوی آتش را می پراکند، ( به هر سو/ از)به هر کدام از سوها / از"

 (V.8.80برپایه )

 

auua paDO ..dAraiiaDBvm ..dAitiianLm ..KiiaoqnanLm WarvzAi 

 pairi aDAitiianLm ..WarvzAi( WarvzATبجای؟ ) 

 (Vr.15.1" )]نگه دارید[بیدادها  ورزیدنیرید برای ورزیدن کردارهای برپایه ی داد، از را بکار گ ]ی خویش[پاها"

paDO : ،پاها"رایی جمع، مفعول سرراست." 

awa…dAraiiaDBvm : ،بکار گیرید"وجه امری دوم کس جمع میانه." 

WarvzAi : ،برای ورزیدن"برایی پایانی." 

pairi…WarvzAi : حالت ازی تابع پیشایندpairi  از ( جلوگیری")با معنای."... 

 

 :همچنین توجه شود به

V.13.31: 

 aEtahmAciT L4, K1( 3 وندیداد پهلوی، قرن )، 

 aEtahmATciT Mf2, Jp1( 6 ایران، وندیداد ساده، قرن )،

 aEtahmAiciT L2, Br1, L1( 1 -2 هند، وندیداد ساده، قرن .)

 

Yt.11.14: daEnaiil F1, ºaiiAi Jm4 (1352), K20; 

Yt.19.87: Wispa.taurwaiil F1, ºtaourwaiiAT J10, Wispe.taourwaiiAi D. 
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 (، برتریانندیهم) yaqaمقایسه به کمک 

پیش  ahmATبرای ویژه کردن کارکرد برتری، ممکن است . نیز بیان شود yaqaمقایسه ی دو چیز می تواند با کمک 

 .بیاید yaqaاز 

 

AaT yimO imLm zLm WI.KAuuaiiaT aEuua qriSuua ahmAT masiiehim 

yaqa para ahmAT as 

 (V.2.11" )آنگاه جم این زمین را گستراند به اندازه ی یک سوم بزرگتر که پیش از آن بود"

aEwa qriSwa : به اندازه ی یک سوم"، (5 درس . نکـ)بایی دربارگی." 

masiiehim : رایی یگانه مادین از صفت برترmasiiah- حالت رایی در مقام مقایسه با حالت رایی دیگر ،(zLm) ،"بزرگتر." 

 

AaT dim daDLm auulNtvm ...yaqa m&mciT yim ahurvm mazdLm 

 (Yt.10.1" )همچون خودم، اهوره مزدا...او را آفریدم آنچنان بزرگآنگاه "

 

 کاربرد زمان آینده

 :رودبرای بیان کنش در شرف وقوع، قصد یا وظیفه بکار می( 5 درس . نکـ)زمان آینده همانند وجه التزامی آینده 

haomanLmca harvSiiamnanLm yOi harvSiieNte 

raqBe bvrvzaite yaT ahurAi mazdAi aCaone 

" از برای رد بزرگوار، اهوره مزدای اشون پالوده خواهند شد، آن ها که پالوده شدن هنگامو از هوم ها "

(Vr.12.1) 

 

                                  

nOiT huSkO huSkAi sraESiiete 

 (V.8.34" )نخواهد آمیختخشک با خشک "
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zAtanLmca zLhiiamnanLmca 

 (Y.4.5" )دگانشخواهند  زادهاز زاده شدگان و "

 

Wispaca huuarSta Kiiaoqna yazamaide WarStaca WarvSiiamnaca 

 (Y.57.4" )دگانش ورزیده خواهندهمه خوب ورزیده کردارها را می ستاییم، ورزیده شدگان و "

 

zaoqranLm uzdAtanLm uzdAtanLm uzdAhiiamnanLm 

 (Vr.9.1" )دگانش خواهند فراهمفراهم شده زوهرها، فراهم شدگان و  از"

 

haoma sUra spvNta aCauua 

aCaiia uzdAta uzdAhiiamna 

aCaiia aiBi.WaEDaiiamna aCaiia *aiBi.WaEsiiaNta 

aCaiia hunuuana aCaiia haoCiiaNta 

ویژه ، به آیین اشه ویژه شوندگان و فراهم خواهند شدگانهوم های توانای سپنتای اشون، به آیین اشه فراهم شدگان و "

 ( Vr.9.3" )فشرده خواهند شدگان، به آیین اشه فشرده شوندگان و خواهند شدگان

 

  



 

 

 درس پانزدهم

 

 ساختمان واژه

 پسوند

کاربرد اصلی ترین این شیوه ها . اسم و صفت به شیوه های گوناگون از اسم ها و صفت های دیگر اشتقاق می یابد

در زیر فهرست نظام یافته ای از پسوندهای رایج و کارکردشان آورده شده . پیشوند و پسوند و یا شکل ترکیبی است

 :است

 پسوندهای اسم ساز

-ah- :این پسوند فراگیر از ریشه فعل اسم می سازد : manah-< man- ،Wasah- < Was- . 

-ana- :این پسوند از فعل و گاهی نیز از صفت اسم می سازد :haNjamana- < haNjam- ،WaMhana- < Wah- .

توجه شود (". ؟)وابسته به نیایش"یا صفت " نیایش خوانی: "ناروشن است -Wahmanaکارکرد این پسوند در واژه ی 

masبه سه اسم هم آهنگ  na- ،WaMh na- ،sraii na- "بزرگی، نیکی، زیبایی "(< masita- ،WaMhu- ،srira-.) 

-ka- ،-kA-: بسیار پرکاربرد شد در اوستا اندک ( همچنین در سنسکریت)این پسوند که در زبان های ایرانی میانه

 . -jainikA- < jaini-، maCiiAka- < maCiia- ،nAirikA- < nAiri: شمار است

-na- :این پسوند از ریشه ی فعل اسم می سازد :yasna- < yaz-، fraSna- < fras-، Xafna- < Xap-. 

-ta- : می سازد( عالمانه ؟)این پسوند از صفت اسم معنای نتار :yesniiata- < yesniia-، aCauuasta- < aCauuan-

 sraota- (Vr.21.3.)و  (-staota- yesniiaدر نام  ) -staota: ، ونیز از ریشه ی فعل

-tar- :این پسوند فراگیر از ریشه ی فعل اسم عامل می سازد :dAtar- < dA-، zaotar- < zao-، "باربردار" barvtar- 

(< *barta  r-) < "معلوم  "بردنbar- ،"سوار" bACar- (< *ba r-tar-  )< " میانه   "بودنسوارbar-. 

-tAt- (ماد). :این پسوند فراگیر از صفت اسم معنا می سازد :hauruuatAt- < hauruua-، uparatAt- < upara- ،

yauuaEtAt- < yauuaE-. 

-ti- (ماد :).این پسوند فراگیر از ریشه ی فعل در حالت ضعیف اسم مصدر می سازد :stuiti- < stu-، cisti- < cit-. 

-qBa- (نت. :)این پسوند از شمار اندکی اسم و صفت اسم می سازد :aMhuqBa- ratuqBa- < aMhu- ratu- ،

WaMhuqBa- < WaMhu-. 

-qra- ،-qrA- :این پسوند معموال از ریشه ی فعل اسم ابزار و گاه محصول می سازد :Wastra- < Wah- ،WaxvDra- 

< Wak- ،WaZdra- < Waz- ،zaoqra- zaoqrA- < zao- ،aStrA- < az-. 

-qA- :این پسوند نادر از ریشه ی فعل اسم می سازد :gAqA- < gA- ،ciqA- < ci-. 

 

 پسوند های صفت ساز

-a- : این پسوند جانشین واکه ی تماتیک-a ستاک و-Aستاک می شود، همچنین به همه ی دیگر ستاک ها افزوده می-

معموال بستن (. aii ،auu)پایه ی افزایش واکه بگیرند  ستاک برای پسوند ستاک شانu-ستاک و i-ممکن است . گردد

برخی . -maniiauua- < maniiu- ،narauua- < *naru: این پسوند بر اسم با تحول هجای آغازی آن همراه است
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k: واژگان پایه ی کشش واکه می گیرند uuaiia- < kauuaE-، haozLqBa- < huzaNtu- ،haosrauuaMha- < 

husrauuah-. 

-aEna- ،مادین -aEnA- :این پسوند از اسم مواد صفت می سازد :aiiaMhaEna- < aiiah- ،baBraEna- < baBra- ،

vrvzataEna- < vrvzata-. 

- na- ،-Ani- :این پسوند نشان دهنده ی نسب و خاندان است :jAmAspana- < jAmAspa- ،AqBiiAni- < *AqBiia-. 

-i- :این پسوند از اسم صفت می سازد، از جمله صفت های پدرنامی :zaraquStri- < zaraquStra- . این شکل ها

، -Ahuiri- < ahura- ،hAuuani- < hauuana: معموال با پایه ی کشش واکه در هجای آغازی واژه همراه اند

WArvqraGni- < WvrvqraGna- .mAzdaiiasni- (mAzdaiiesni- )< mazdaiiasna-. 

-ina- :این پسوند از شمار اندکی اسم صفت مــــــی سازد :Wacahina- < Wacah- ،maESina- < maESi- maESa- ،

، -hLmina- < ham- ،rapiqBina- < rapiqBA: به ویژه از اسم های نشان دهنده ی تقسیم بندی های زمان

uSahina- < uSah- ،uzaiieirina- < uzaiiara-  اماzaiiana-. 

-ta- :این پسوند از شمار اندکی اسم صفت می سازد :hukvrvpta- < kvrvp- ،patarvta- < p
a
tarv. 

-qa- : (.3 درس )این پسوند صفت فعلی می سازد 

-qBa- ،پس از صفیری ها -tuua- : (.3 درس )این پسوند صفت فعلی می سازد 

-qBaNt- ،پس از صفیری ها
 

-tuuaNt- < -t-uuaNt-نکـ ، .-uuaNt-. 

-qiia- :این پسوند از پیشایند ها صفت می سازد :aiBiqiia- < aiBi ،pascLqiia- < pasca. 

-uuan- :این پسوند نادر است :aCauuan- < aCa- ( واژهaCauuan-  پیش از پسوندی دیگر شکلaCauuat-  می

 .(-aqaurunستاک ضعیف ) -aCauuas-ta-) ،Aqrauuanگیرد، مانند 

-uuaNt- ،درجلوی u -maNt- :این پسوند فراگیر از اسم صفت با معنای دارندگی می سازد :druuaNt- < drug- ،

xratumaNt- < xratu- ؛ با-t- پیشین خود :stvrvqBaNt- < star- ،para.paqBaNt- < para.pat-. 

-iia- :این پسوند فراگیر از اسم صفت بیانی می سازد :haomiia- < haoma- ،xSaqriia- < xSaqra- ،raqBiia- < 

ratu- ،Wisiia- < Wis- . (.3 درس )همچنین این پسوند صفت فعلی می سازد 

-ra- :این صفات پیش از پایانه های صفت برتر و برترین و . این پسوند فراگیر از ریشه ی فعل صفت بیانی می سازد

جانشین ( شکل کالند) -i-از دست می دهند و معموال خود را  -ra-نیز در جایگاه جزء نخست واژه ی مرکب، پسوند 

 .-uGra ~ aojiiah- ~ aojiSta- ،tiGra- ~ tiZi.arSti: آن می شود

 

 اسم

 حالت بایی

 .می گیرند( uua-در کنار ) u-و  i-ستاک که پایانه های u-ستاک و i-است بجز برای  a-پایانه ی حالت بایی یگانه 

 .می گیرد AiS-ستاک که پایانه ی a-است بجز برای  biS-پایانه ی حالت بایی جمع 

 .افزوده می شود -aii-صرف باز هم پیش از پایانه ی حالت بایی یگانه جزء A-برای گروه 
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همانند است با دگرگونی ها برای پایانه ی حالت  biS-دگرگونی های برآمده از پیوند ستاک با پایانه ی حالت بایی جمع 

 .biiO-ازی جمع  -برایی

 .ازی جمع می گیرد -در اوستای نو حالت بایی جمع بجای پایانه ی اصلی حالت بایی معموال پایانه ی حالت برایی

 

 ستاک واکه

-iستاک -Iستاک -Aستاک -aستاک  
  .ماد. نر .ماد  
paiti WaMhuiia daEnaiia haoma یگانه 

― Wa$hibiS daEnAbiS haomAiS جمع 

     
-Uستاک -u

  ستاکu-  ستاک2
hizuua xraqBa  Wohu یگانه 
hizubiS  auua$hiS, WaMhuS, yAtuS جمع 

 

-می باید  iia-حالت بایی یگانه برای اسم ها و صفت های مختوم به 
i
e  باشد که احتماال در واژه یXaEpaiqe ( در

 .دیده می شود -XaEpaiqiia > (شکل مخدوش دارددستنوشته ها اکثرا 

 .شوددیده می( hizuuO)ستاک U-و ( raSnuuO ،xruui.druuO ،bAzuuO)ستاک u-برای  uuO-ی پایانه uua-بجای 

 daEna؛ iZa Y.60.7باشد، مانند  a-مختوم به  aiia-]بجای [ستاک مادین گاه ممکن است A-حالت بایی یگانه ی 

V.18.9 ،H.1.4. 

 .دارد paqaحالت بایی یگانه ی  -paNtAستاک نرین A-واژه ی 

پایانه ای  aEibiSبجز ضمیر . دیده می شود AiS-ستاک تنها پایانه ی a-برای حالت بایی جمع اسم های  در اوستا

ebhih-. و سنسـ aibiS-. متناظر با فابا  .دردست نیست   

auuaMhuuiS< *a*  >با دگرگونی  (-auuaMhu" خوب -نا" >) auua$hiSحالت بایی جمع  aMhuBiS همراه است .

WaMhuS  وyAtuS  اگر شکل های اصلی باشند می باید از*WaMhuuiS < *WaMhuBiS  و*yAtuuiS < *yAtuBiS  

شاید پایانه ی . هماهنگی دارد AiS(ca)-با شکل های بایی جمع مختوم به  Yt.5.90در  aZiScaهمچنین . پدیدآمده باشند

-iS  از-n به ساختمان این شکل ها نیز راه یافته است( پایین. نکـ)ستاک ها . 

 

aE-و  ستاکao-ستاک 

yao- raE-  
yauua raiia یگانه 

 

 ستاک همخوان

-tAtستاک Wis- zam- ap- druj- Wak-/Wac-  

― Wisa zvmA apa druja Waca یگانه 

― ― ― ― ― WaGZibiS جمع 
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 paiti Aiiaاین واژه در عبارت . از این رو واکه ی پایانی اش بلند می شود( zmA*)تک هجایی است  zvmAواژه ی 

zvmA "دیده می شود "بر این زمین. 

 .3 درس . نکـ WaGZibiSبرای 

 

r-ستاک 

nar-  
nara یگانه 

 جمع ―

 

n-ستاک 

-uuanستاک -manستاک -anستاک  
  .نر نر .نت .نر

― maEsmana airiiam(a)na uruna یگانه 

aSaoniS nAmVniS  suniS جمع 
 

یا  BiS-یا  biS-شکل های با قــــــــاعده باید مختوم به . بی قاعده اند aCaoniSو  nAmVniSو  suniSحالت های بایی 

-uuiS بجای آنکه با حذف  بنابراین شاید. می بودn  ستاک شکل های*nAmvuuiS  و*aCauuvuuiS  بگونه های

*nAmvbiS  و*aCauuvbiS  ،بازسازی شوند، از سنجش با دیگر شکل های جمع غیر صریحn  جاشین بی قاعده ی

uu این شکل های پدید آمده که گویی از افزودن پایانه ی . میان واکه ای شد-iS  به ستاک ضعیف ساخته شده اند بر

 . ن شده استستاک ضعیف باز نمایا aCaoniSاین چنین در واژه ی . پایه ی قیاس گسترش یافتند

spaBiS ،*spauuiS ،*spaoiS/*spvuuiS (< *spabiS< *k*باید  -span-/sunحالت بایی جمع  n̻-bhis)  باشد اما

 .ساخته شده است iS-از ستاک ضعیف به همراه پایانه ی   aCaoniSبه پیروی از الگوی 

 

h-ستاک 

-uuahستاک -iiahستاک manah- "دهان" Ah-  
daDuSa ― manaMha lMha یگانه 

― maziiVbiS manVniS ― جمع 

 

Nt-ستاک 

-maNtستاک -uuaNtوجه وصفی حال ستاک -aNtستاک  
gaomata surunuuata, stvrvqBata ― bvrvzata یگانه 

yAtumaTbiS ― ― ― جمع 

 

و یا  -surunuuaNtتنها شکل از این واژه است و می تواند از ستاک  "با آوای شنیدنی" surunuuataشکل 

surunuuata- (سنجـ .yazata- )دیگر . آمده باشد-uuaNt ستاک ها شامل صفت های ضمیرواره یauuaNt- " این

، auuataاست با حالت بایی یگانه ی  "چنین بزرگ" yauuaNt، "آن اندازه بزرگ" -auuauuaNt، "اندازه بزرگ

auuauuata  وyauuata .yawata  تا هنگامی که"حرف ربط نیز هست با معنای." 
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Nk-ستاک 

اما گاهی . و جزآن تحلیل می شود para+caدر بیشتر نمونه ها همچون  parAca ،fraca ،Wica ،tarascaشکل های 

 .به شمارمی آیند( -parANk- ،WiiaNk)ستاک ها Nk-نیز حالت بایی یگانه از 

 

S-ستاک 

همه ی این اسم ها نتاراند اما برخی واژگان مرکب نرین یا مادین . است uS-یا  iS-شمار اندکی از ستاک ها مختوم به 

 .نیز از آنها یافت می شود

 .نام گناهی -arvduS، "مردار" -nasuS، "نشست ]جایگاه[" -hadiS، "زنش" -snaiqiS: الگوها

 یگانه    
nasuS arvduS  snaiqiS رایی-نهادی 
  hadiSas° (hadiSahe)  اضافی 
 arvduSa  snaiqiSa بایی 
 arvduSaT   ازی 
 جمع    
 رایی-نهادی    
 arvduSLm  snaiqiSLm اضافی 
 دوگان    
   snaiqiZbiia بایی -ازی-برایی 

 

بجای حالت  XA.barvziSو  XA.stairiSو شکل های رایی جمع نتار  Y.12.9در  niDA.snaiqiSvmبه حالت مادین 

 .توجه شود  V.6.51در( ؟)نرین 

 

 ضمیر

 حالت بایی

 .است برای حالت یگانه نرین و نتار a-بجای  na-شکل ضمیری ویژه ی حالت بایی پایانه ی 

    :ضمایر شخصی
  اول کس دوم کس سوم کس 
    .نت. نر .ماد

aiia, Aiia ana qBA ― یگانه 

― AiS, aEibiS xSmA ― جمع 

 

 (. در نمودار باال)برابر است با ضمیر سوم کس " این" -imaضمیر اشاره ی 

  -auua "آن"ضمیراشاره 
  .نت. نر .ماد

― auua یگانه 

― auuAiS جمع 
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  -ya ضمیر موصولی -ka ضمیرپرسشی
  .نت. نر .ماد .نت. نر .ماد

― kA, kana ― yA یگانه 

― ― ― YAiS جمع 

 

 فعل

 التزامیوجه 

به زبان ساده وجه التزامی برای صرف تماتیک با بلند شدن . شکل های وجه التزامی بسیار شبیه به وجه اخباری است

از این رو شکل . واکه ی تماتیک وجه اخباری بدست می آید و برای صرف غیرتماتیک با افزودن واکه ی تماتیک

برای ایجاد تمایز میان این . وجه اخباری قابل شناسایی نیست فعل های غیرتماتیک وجه التزامی گاه از حالت تماتیک

 .دو وجه فعل های غیرتماتیک گاه پایانه های تماتیک وجه التزامی را می گیرند

وجه التزامی برای حالت معلوم پایانه های . برای اول کس یگانه است mبجای  nتفاوت اصلی پایانه وجه التزامی 

 .ده ی مشخصی بکار می برداولیه و ثانویه را بدون قاع

 

 وجه التزامی حال معلوم

  غیرتماتیک تماتیک
 یگانه    
 
azAni, jasAni 

baNdaiieni 

 
-Ani 

-(a)iieni 

aMha (< ah-), mrauua 

janAni, kvrvnauuAni, daqAni 

aiieni 

-a 

-Ani 

-(ii)eni 

  

barAhi, frasaocaiiAhi -Ahi (-Ai) aMhO -O   
barAT 

jasAiti 

-AT 

-Aiti 

aMhaT, hunauuaT, daqaT 

aMhaiti (aMhAiti) 

-aT 

-aiti 

3 

 دوگان    
WIcaraiiatvm (N.61 ?) -aiiatvm   3 
 جمع    
WiNdAma -Ama (?)     
barLn 

brlNti 

-Ln 

-lNti 

aMhvn, daqvn, kvrvnaon -vn 3 

 

در دستنوشته های پسین نسبتا فراوان دیده می شود که باید  Ahi-بجای  Ai-شکل پایانه ی تماتیک دوم کس یگانه ی 

 .بازتاب شیوه ی گویش کاتبان این دستنوشته ها باشد

 وجه التزامی حال میانه

  غیرتماتیک تماتیک
 یگانه    
yazAi 

yazAne 

hAcaiiene 

-Ai 

-Ane 

-(a)iiene 

 
mrauuAne, kvrvnauuAne, frauuarAne 

 
-Ane 

 

  

pvrvsl?he, frapAraiil?he -l?he     
yazAite, paiDiiAite -Aite vrvnauuataE°, daqaite -aiti 3 
 جمع    
yazlNte, paiqiilNte -lNte WvrvnauuaNte -aNte 3 
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 نظام جمله سازی

 کاربرد حالت بایی

" خصوصِ ، به دلیلِ مطابق با، در "کاربرد اصلی حالت بایی بیان شیوه و وسیله است و نیز برای نشان دادن معنای 

 .بکار می رود

 

 بایی ابزاری.  

                             

kvrvsAspO aiiaMha pitum pataca  

 (Y.9.11برپایه " )خوراک برای خویش می پخت فلزیدیگ ( در)با گرشاسب "

 

                

ana qBA yasna yazAne  

 "تو را بستاییم با این نیایش"

 

Wispaca Wohu mazdaDAta aCaciqra Aiiese yeSti 

 "بدست می آورم ]ام[با یزشو همه خوبی های مزدا آفریده ی اشه نژاد را "

 

Wispvm aCauuanvm aiia *ratufriti huuAuuaiiaMhvm jasvNtvm paiti.barAhi 

humatAiSca huxtAiSca huuarStAiSca 

کردار و  گفتار نیکو  با اندیشه ی نیک] و[ رداناین خشنودی با را، چون ( ؟)دارنده ی نیروی خوب  هر اشون"

 ( Y.55.4" )آید، بپذیری نیک

jasvNtvm : بدل برای (1 درس . نکـ) صلیافعل  پیوسته بهوجه وصفی حال رایی یگانه نرین برای بیان کنش ،aCawanvm ،

 (".بپذیری)چون آید "
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yO aESmvm stvrvqBata snaiqiSa WixrumaNtvm Xarvm jaiNti 

 (Y.57.10" )زخم خونین می زند از پای افکنندهافزاری  زینبا او که خشم را "

WixrumaNtvm Xarvm :2درس . مفعول درونی، نکـ. 

 

 

yazvNta qB&m mazdaiiasna pasubiia staoraEibiia WaiiaEibiia patarvtaEibiia 

 (" ؟) بزرگو ( ؟) با پرندگان کوچک، بزرگو  با ستوران کوچکمی ستایند تو را مزداپرستان "

 ( Yt.10.119برپایه)

 

 

yO imLm zLm aiBi.Wvrvziieiti spitama zaraquStra hAuuOiia bAzuuO daSinaca 

daSina bAzuuO hAuuaiiaca upa hE gaonvm baraiti 

ای او ، از برچپ وبا بازوی راست ، راست وبا بازوی چپ کسی که این زمین را کشت می کند، سپیتمه زرتشت، "

 (V.3.25" )بار می آورد ]زمین[

 

                                        

*XaEpaiqe (mss.ºpaiqa) hizuuO  

 (Yt.19.95" )با زبان خویش"

 

 :figura etymologicaتوجه شود به ساخت های با 

aNtarvca druuaNtvm Amruta aiia aNtarv.uxti 

 (Y.19.15" )با این سخن بازدارندهو دروند را بازداشت "
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 بایی سببی.  

yO gAql asrAuuaiiO Lsta WA tarO.maiti WA tanum piriieiti 

 (N.41" )را زیان می رساند ]اش[، تنبیزارییا  بدنهادی ازآن که گاهان نخواند خواه "

asrAwaiiO :1 درس . ، نکـوجه وصفی حال، نهادی یگانه. 

 

 بایی دربارگی. 3

 :را بیان می کند "، در رابطه با، با توجه به ]خصوصِ [در "معنای ( به مانند حالت رایی دربارگی)این حالت بایی 

                             

masanaca WaMhanaca sraiianaca  

 (، وجزآنYt.19.58" )در بزرگی و خوبی و زیبایی"

 

AaT dim daDLm auulNtvm yesniiata auulNtvm Wahmiiata 

yaqa mLmciT yim ahurvm mazdLm 

، همچون خودم، اهوره در شایستگی نیایش، آنچنان بزرگ در شایستگی ستایشآنگاه او را آفریدم آنچنان بزرگ "

 (Yt.10.1" )مزدا

 

 

AaT yimO imLm zLm WI.KAuuaiiaT aEuua qriSuua 

 (V.2.11" )یک سوم به اندازه یآنگاه جم این زمین را گستراند "

 

 بی بهرگی/بایی همراهی و جدایی. 6

پیوند نداشتن با " -WI.mrao (sarvm)و اصطالح " همراه بودن( "میانه) -hacaحالت بایی بکار می رود با فعل 

 :و برخی دیگر از اصطالحات بیانگر جدایی و بی بهرگی" چیزی را باز گفتن
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yaT Wispe aniie maDlMhO aESma haciNte xruui.druuO 

AaT hO yO haomahe maDO aCa hacaite uruuAsmana (XaEpaiqe) 

آن [ سرخوشیکه  با اشهت همراه اس همراه اند اما آن مستی هوم گرزخونین  خشم بازیرا همه دیگر مستی ها "

 (Yt.17.5, Y.10.8" )است ]ِ آن مستی-[ خویشاست، که  ]مستی

  

                               

WI daEuuAiS aGAiS sarvm mruiie 

 (Y.12.4" )را باز می گویم با دیوان اهریمنیپیوند نداشتن "

 

 

 

miqrvm yim driGuSciT *aCO.TkaESO (ms. ºTkaESa) apaiiatO hauuAiS dAtAiS 

bADa ustAnazastO zbaiieiti auua?he 

" با دستان فرازآورده به یاری می خواند، براستی از حق خویشکه او را بینوای پیروی اشه، بی بهره ( مهر")

(Yt.10.84) 

 

 حالت بایی همراه با پیشایندها. 3

، "با، همراه با" mat، ("بوسیله ی)با " haqra، "با، همراه با" haDa: حالت بایی با برخی پیشایند ها بکار می رود

paiti "به، تا به، نزدیک به" ،upairi "بر، بر فراز." 

Aca paraca pvrvsaite haDa miqra haDa raSnuuO 

 (Yt.14.47" )همراه با رشن، همراه با مهر او پیش و پس را می سنجد "

 

hvNtvm A.staoiti haqra ana gAqBiia Waca 

 (Y.10.19" )با این گفتار گاهانیی ستاید را م ]ِ هوم-[پیشگاه "
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us mE pita haomAi draonO frVrvnaoT ahurO mazdl aCauua 

ha$harvne mat hizuuO hOiiumca dOiqrvm 

 (Y.11.4" )]ِ گوسپند-[و چشم چپ  با زبانآرواره ها : پدرم، اهوره مزدای اشون، به من، هوم، بهره ای فراز داد"

ha$harvne :نتار رایی دوگان. 

  

aiiaMhaEnAiS karvtAiS azdvbiS paiti auua.kvrvNta 

 (V.4.50)" ببر استخوان هاتا به با کاردهای آهنین "

  

  

qBA paiti zI haxvDrvm daiDe WahiStvm WvrvqraGnvmca ahuraDAtvm 

 (Yt.10.80)" زیرا در نزد تو بدست می آورم بهترین همنشینی و پیروزی اهوره آفریده را"

 

                

upairi aniiAiS srauuAiS  

 (V.5.22)" بر فرازِ  دیگر واژگان"

 

 ازی جمع -حالت بایی جمع با پایانه ی حالت برایی. 4

 :می گیرد biiO-در اوستای نو حالت بایی جمع معموال پایانه ی حالت برایی جمع 

yO yuiDiieiti mAzaniiaEibiiO haDa daEuuaEibiiO 

 (Y.57.17)" می جنگد دیوانِ  تنومنداو که با "
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frastuiie humatOibiiascA huxtOibiiascA huuarStOibiiascA 

mLqBOibiiascA WaxvDBOibiiascA WarStuuOibiiascA 

aibigairiiA daiqe WispA humatAcA huxtAcA huuarStAcA 

paitiriciiA daiqe WispA duSmatAcA duZuxtAcA duZuuarStAcA 

، می کردو  گفتو  با آنچه باید اندیشید، کردارهای نیک، گفتارهای نیک، با اندیشه های نیک ]آنها را[می ستایم "

همه اندیشه های نیک را، گفتارهای نیک را، کردارهای نیک را، می پذیرم فرونهادن همه  ستودن به آواز نیایشپذیرم 

 (Y.11.17)" رااندیشه ها ی بد را، گفتارهای بد را، کردارهای بد 

-میان gو  aEibiias° ،b-بجای  °Oibiias-واکه های بلند پایانی، پایانه ی : توجه شود به شکل های بر گرفته از اوستای کهن

 .aibigairiiAواکه ای در واژه ی 

 

 کاربرد وجه التزامی

خواست و یا ترغیب به امری وجه التزامی برای ارجاع به زمان آینده بکار می رود، ازاین رو کنشی در شرف وقوع، 

 .در حالت کلی وجه التزامی در پرسش ها و در گونه ای از بند پیرو بکار می رود. را بیان می کند

 

وجه التزامی اول کس.  
 

 

 :وجه التزامی اول کس منظور و خواست گوینده را بیان می کند

pairi dim (SE ?) tanauua azvm yO ahurO mazdl uruuAnem haca WahiStAT aMhaoT 

 (Y.19.7)(" دور بگردانم ؟) یدکشخواهم  بیرونمن، اهوره مزدا، روان اش را از بهترین هستی "

 

  azvm tE gaEql frADaiieni azvm tE gaEql WarvDaiieni 

azvm tE WisAne gaEqanLm qrAtAca harvtAca aiBiiAxStaca 

                                      
 در بند پایه  
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" ]باشم[پشتیبان و نگاهبان و سرپرست رمگان تو  بپذیرم، من بباالنم، من رمگان تو را پیش برممن رمگان تو را "

(V.2.5) 

 

uta azvm apa.barAni uua SuDvmca tarSnvmca haca mazdl dAmabiiO 

 ( Yt.9.10)" گرسنگی و تشنگی هردو را از آفریدگان مزدا دور توانم کردو من "

 

 (وجه التزامی سنجشی)وجه التزامی در پرسشها .  

               

kana yasna qBLm yazAne  

 "با کدام نیایش تو را بستایم؟"

 

                                                       

kO mLm stauuAt  

 "که مرا خواهد ستود؟"

 

                                                  

kO hO aMhat ..yO..  

 "؟...که باشد آن که"

 

 وجه التزامی در بند پیرو. 3

AaT yO nA hiS hubvrvtl barAT ..hO aMhAiti zazuStvmO 

 (Yt.13.18" )خواهد شداوکامیاب ترین ...بردکسی که بدیشان رفتاری شایسته "

 

                     

AaT yauuO daiiAt AaT daEuua Xisvn  
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 (V.3.32" )دیوان خوی می ریزند( به بارآید) ساخته شودچون جو "

 

 

aom jaiDiiaT auuaT Aiiaptvm dazdi mE WaiiuS yO uparO.kairiiO 

yaT nA nOiT nijanAT arSa airiianLm daFiiunLm xSaqrAi haNkvrvmO 

haosrauua yaqa azvm uzaiieni haca kauuOiS haosrauuaMhahe 

خسرو، دالور سرزمین های  ]کی[ نکشدما را /این کامیابی را به من ده ای ویوی زبردست که من: از او خواست"

 (Yt.15.32" )از کی خسرو برتری گیرمبرای شهریاری، که من ... آریایی، 

nA  می تواند هم بجایnO "باشد و هم بجای " من راmA "ما را." 

haNkvrvmO :وشنلقب کیخسرو با معنای نار. 

kauuOiS haosrauuaMhahe : حالت اضافی بجای ازی( تابع پیشایندhaca.) 

 

 

yauuata zaota yazAite.. 

kuqra bauuAT hitO.hizuul yezi anarvqe yazAite.. 

kuqra tl friiO bauuLn 

، کجا ...کجا باشد با زبانِ  بسته اگر بگونه ی نادرست ستایش کند؟...]شما آبها را[تا آن هنگام که زوت می ستاید "

 (Y.65.9..." )خرسندی ها؟/باشد آن دوستی

 

 (سوم کس)وجه التزامی ترغیبی . 6

 :به دستورهای دینیوجه التزامی در حالت سوم کس بکار می رود برای ترغیب یا تکلیف به انجام امری بویژه 
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auuaDa aEtaDa aEtahe Kiiaoqnahe yaqa WaEqvNti 

yaqa aEtahmi aMhuuO yaT astuuaiNti 

satO.Wirvm WaEmvm anusO paiDiiAite 

aoSa$haiqiilsv tanuuO masiiO WA ahmATciT 

در این  روا باشدمی دانند که  ]در خور این پادافره اش[آنچنان که  ]گناهکار است[اینجا و آنجا برای این کردار "

و یا  ]است[ازآنِ  تنِ  میرای او  ]این پادافره ؟[، فروافتدبه بلندای صد مرد بر تخته سنگی ناخواسته  جهان استومند

 (V.4.52" )فراتر از آن

aEtahe Kiiaoqnahe : گناهکار است[برای این کردار "، (  درس . نکـ)اضافه ی بیانی[." 

aEtahmi aMhuuO yaT astuuaiNti : ،در این هستی استومند]است[در این هستی که استومند "حالت دری یگانه ،." 

satO.Wirvm :صد مرد ]بلندی[به اندازه ی "اندازه  رایی بیان." 

paiDiiAite : وجه التزامی سوم کس یگانه میانه ازpaiQiia- (√pad) ،" (".رایی+ بر)افتادن 

masiiO…ahmATciT : با صفت برتر ( برتری)بیان قیاس( نهادی یگانه ازmasiiah- ) و حالت ازی (ahmAT) ،"فراتر از آن." 



 

 

 درس شانزدهم

 

 ساختمان واژه

 پیشوند

از آنجا که بسیاری از . آنها که به اسم و صفت افزوده می شوند و آنها که به فعل: پیشوند در اصل خود دو گونه است

ندهای فعلی اغلب در اسم ها و صفت ها نیز بکار می رود، پیشو( اسم، صفت)شکل های فعلی با کارکرد حالت اسمی 

 . دیده می شود

 

 پیشوندهای اسمی

 :معموال پیشوندهای ویژه ی حالت اسمی، از اسم صفت می سازد

 

a- ،an- (پیش از واکه) ،v- ( پیش ازuui( ) 5درس:) 

: بکار می رود( شامل آنها که از فعل ساخته می شوند)این پیشوند منفی ساز است و برای اسم ها و صفت ها 

asruSti- "ناشنیدنی" < sruSti-  +a- ،araqBiia-
 
-raqBiia-  +a- ،anaCauuan > "ناسازگار با آیین ردان"

 
 > "نا اشون"

aCauuan- + a- ،vuuista-
-Wista- + a- ،vuuiDuuah >" نیافتنی" 

 
 .-WiDuuah-  +a >" نا آگاه"

-akarana: می سازد..." بی "همچنین این پیشوند از اسم، صفت با معنای 
 
-karana-  +a- ، anaGra > "بی کرانه"

 

 .-aGra-  +a >" بی آغاز"

aipi- :این پیشوند در شمار اندکی صفت برساخته از اسم دیده می شود :aipi.aBra- < aBra-. 

arS-کهن . ، اوسـvrvS-  وvrvZ- : دارد و از اسم صفت می سازد" درست"این پیشوند معنای :arS.manah- " دارای

 .نیز بکار می رود -vrvZuxDaکهن . که در کنار آن شکل اوسـ "به درستی گفته شده" -arSuxDa، "اندیشه ی درست

maT- : دارنده ی...همراه با "این پیشوند از اسم، صفت می سازد با معنای ، : "...maT.AzaiNti- " همراه با

 ."گردونه (دارنده ی)با " -maT.raqa، ("زند)تفسیر

hu- : دارد و از اسم صفت می سازد" نیک، خوب"این پیشوند معنای :huSiti- "سرای نیک" ،humanah- " دارای

 . "اندیشه ی نیک

duS- ،duZ- : این پیشوند در برابرhu-  دارد" بد"است و معنای :duZiti- "دشواری" ،duSsaMha- "آموزشدژ". 

 

 (و اسمی) فعلی های پیشوند

آنها . پیشوند های فعلی می توانند به تنهایی بعنوان پیشایند و یا قید نیز بکار روند اما بیشتر با فعل ها دیده می شوند

 .د برای حالت اسمی نیز بکار روندهمچنین به عنوان پیشون

 

aiBi- ،auui- "به، بـسوی، بــــــــــــــر :"aiBi.WaEna- " نــــــــــگریستن بر"... ،aiBi.druZa- "دروغ گفتــن به".. ،

(paiti.)aiBi.WOiZdaiia- " بر( زین افزار)فرود آوردن".. ،auui.bara- "آوردن به"... 
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aipi " (": ؟)به پس، افزون برآنaipi.kvrvNta- " ("؟)پاره کردن ، گسستن از هم ،aipi.jan- " پدافند کردن، فرو کوفتن

 .("؟)

aiti- "به، تا به :"aiti.jasa- "رفتن تا به، رسیدن" ،aiti.bara- "بردن به، رساندن". 

anu- "همراه با :"anu.marvza- "همراه نزدیک بودن" ،anu.taca- "ن همراه با تاخت".. ،anu.maniia- " به کمک

 ."اندیشه یاری رساندن

aNtarv- "در، اندرمیان :"aNtarv.arvDa-  وaNtarv.naEma- "درونان" ،aNtarv.mrao- "انکار کردن، بازداشتن" ،

aNtaruxti- "سخن بازدارنده". 

 apa- "دور :"apa.taca- "گریختن" ،apa.bara- "دور کردن، گرفتن". 

auua- "به نزدیک :"auua.jasa- "نزدیک شدن" ،auua.jana- "برکوفتن". 

A- (a- :)این پیشوند معموال حرکت بسوی گوینده و گاه بسوی شنونده را بیان می کند :A.jasa- "پیش آمدن" ،auuara-

< A.bara- "گاهی روشن نیست که آیا با پیشوند . "پیش آوردنA- درس . نکـ)نه ی کوتاه شده روبرو هستیم یا با افزو

 .(Yt.14.20) ("؟)در بامداد " asUiri، ("؟)در آغاز شب " axSafni: پیشوند به همراه اسم(. 9 

fra- ،frA- "فرا، پیش :"frA.bara- "فراز بردن" ،frA.hunao- "فشردن" ،frA.mrao- "فرازگفتن" ،fra.War- " برگزیدن

 . ("؟)پیش فرستادن " -frVrvnao: در می آید -frVبه شکل  vrاین پیشوند پیش از . "ِ چگونه بودن

ham- ،hLm- ،haN- ،hvN- "با هم :"ham.pvrvsa- "همپرسگی کردن" ،haNjasa- "گردهم آمدن" ،haNbara- 

 .فعل های با این پیشوند اغلب میانه اند. "فراهم آوردن"

nI- ،ni "فرو، پایین :"nijan- "فروکوفتن" ،nidaqa- "نهادنفرو" ،niS.hiDa- "نشستن" ،niSADaiia- "نشاختن". 

niS- ،niZ- "بیرون :"niZ.bara- "بیرون آوردن" ،niZ.duuara- "بیرون گریختن". 

para- ،parA- "کنار، دور :"para.iriqiia- "درگذشتن" ،para.jasa- " ("؟)به دور رفتن. 

paiti- "بسوی، دربرابر، باز :"paiti.aog- "پاسخ گفتن" ،paiti.jasa- " بازآمدن، رفتن بسوی"... 

pairi- "در پیرامون، در فاصله :"pairi.jasa- "گشتن" ،pairi.WaEna- "در دید داشتن" ،pairi.maniia- " بیزار

 ."نگه داری کردن" -pairiStaiia، "دوری جستن" -pairi.StA، "بودن

upa- "بر، روی :"upa.taca- "سرازیرگشتن" ،upa.zbaiia- "فراخواندن" ،upa.darZnao- "یارستن". 

us- ،uz- "بــــــــــــــر، باال :"us.pata- "رواز کردنـــــــــپ" ،us.zaiia- "زاده شدن" ،uz.daDA- "بنیان گذاشتن" ،

uz.gvuruuaiia- "برگرفتن". 

WI " جدا ازهم :"WI.jasa- "هرسو رفتن" ،WI.KAuuaiia- "گستراندن". 

 

، -aiBi.daFiiu- ،aNtarv.daFiiu- ،A.daFiiu- ،upa.daFiiu- ،aDairi.daFiiuواژگان  Yt.10.144در 

pairi.daFiiu- ،aipi.daFiiu- ("مهر ) (" جهان)سرزمین ( ؟)درنزدیکِی، دروِن، پیش، روی، زیر، پیرامون، پشت

 .احتماال حرکت خورشید و مهر را بر باال و زیر زمین بیان می کنند
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 اسم

-r/nستاک 

 :دارند r-ستاک های نتار حالت نهادی یگانه ی مختوم به n-شمار اندکی از 

aiiar/n- "روز" ،azar/n- "روز" ،baEuuar/n- "ده هزار" ،huuar/n- "خورشید" ،karSuuar/n- "کشور" ،

miqBar/n- "جفت" ،qanuuar/n- "کمان" ،uruqBar/n- "روده" ،yAr-  ("؟)گاهنبار، سال"تنها شکل. 

 .آورده شده است) ( های تماتیک و ثانویه در قالب در الگوهای صرفی زیر شکل 

 یگانه    
aiiarv  huuarv yArv رایی-نهادی 
aiiL  hU (hurO)  اضافی 
 asne   برایی 
 (asnAat°)   ازی 
 جمع    
aiiLn    رایی-نهادی 
 asnLm   اضافی 

 

 یگانه    
uruqBarv qanuuarv baEuuarv karSuuarv رایی-نهادی 
uruquuLn    اضافی 
uruquuvn (qanuuanAT)   ازی 
 دوگان    
miqBana, miqBaire    رایی-نهادی 
 جمع    
uruqBLni  baEuuLn, baEuuan karSuuLn رایی-نهادی 
  (baEuuaranLm)  اضافی 
  (baEuuarvbiS)  بایی 

 

hU <  *hu: ستاک های نرین ساخته می شودuuan-همانند حالت رایی  hUواژه ی  U< *hu V < *hu aM-h. 

 .برای حالت اضافی L < -aMhهمچنین است دگرگونی 

 .از هم بازشناخته نمی شوند( aiiLmو نیز ) aiiLnو  aiiLدر دستنوشته ها معموال شکل هایی مانند 

 

 ضمیر

 شکل های ویژه ی ضمیری

شوند، اما برخی پایانه های ویژه نیز برای صرف صرف می A-صرف و a-ضمایر در بنیاد خویش همانندِ  گروه های 

 :خود دارند

 .aT-رایی یگانه ی نتار پایانه ی  -برای حالت نهادی

 .e-برای حالت نهادی جمع نرین پایانه ی 
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پیش از پایانه ی صرفی می آید و برای حالت  -hm-برای حالت های برایی و ازی و دری یگانه نرین و نتار، جزء 

 .-h?-انه مادین جزء های برایی و ازی یگ

از ستاک های  ]ِ یک الگو-[دیگر ویژگی ضمایر، ویژگی کامل کنندگی است، بدین معنا که حالت های صرفی 

 .تعلق دارند" این"که هر دو به حالت های صرفی  -aو  -imaگوناگون کامل می شود، مانند 

 :برخی صفت های ضمیرواره همانند ضمیر صرف می شوند

 .Wispvm، اما aniiaTی یگانه ی نتار رای -حالت نهادی

aniiahmAi ،WispcmAi (*Wispvmحالت برایی یگانه ی نرین   Ai ?.) 

 .aniie ،Wispeحالت نهادی جمع نرین 

 .aniiaESLm ،WispaESLmحالت اضافی جمع نرین 

 

 ضمایر بازتابی و متقابل

 .-Xa- (huua-) ،hauua- ،Xaepaiqiia: وجود دارد" از آنِ  خود"در اوستا سه شکل برای بیان 

Xa-  ،همانند ضمیر صرف می شودhauua-  وXaEpaiqiia- در نمودار زیر حالت های صرفی . همانند صفتXa- 

 .آورده شده است -hauuaو 

  نرین و نتار مادین
 یگانه  
XA  نهادی 
XaFiil Xa?he, Xahe (XAi)  اضافی 
 huuAuuOiia برایی 
 Xa بایی 
 Xahmi دری 
 جمع  
 XAiS بایی 
 XaESu (FrW.) دری 

 

huuAuuOiia < *h aB a همانند ضمیر ، mAuuOiia< *maB a. 

 

  نرین نتار مادین
 یگانه   
hauua haom hauuO نهادی 
hauuLm  haom رایی 
hauuaiil, haoiil  hauuahe اضافی 
 hauuaiiAi, haoiiAi hauuAi برایی 
  hauua بایی 
 hauue (Yt.13.67)  دری 

 دوگان   
  *hauua (Yt.10.112) رایی-نهادی 

  hauuaEibiia بایی -ازی-برایی 
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 جمع   
  hauulMhO رایی-نهادی 
  hauuanLm اضافی 
  hauuAiS بایی 
hauuAhuua   دری 

 

 .است" خود"در اوستا، به معنای  XatOواژه ی 

  ".آن دیگری... یکدیگر، یکی" -aniia- (…) aniia: تقابل در اوستا چنین بیان می شود

 

 ضمایر نامعین

به ضمایر پرسشی و یا ترکیبی از این دو ساخته می شوند،  ciT-ضمایر نامعین با تکرار ضمایر پرسشی یا افزودن 

، "در هر کدام از آنها" kahmi kahmiciT، "برای هر کدام از آنها" kahe kahiiAciT، "برای هر کسی" kahmAiciTمانند 

ka?he ka?he "ضمیر موصولی نامعین. "در هر کدام از آنها :yaTciT "قید نامعین. "هرچه، هرگاه :kuuaciT "هرکجا". 

، "هرکس، همه" ciScaکمتر بکار می رود، مانند ca ،-cina (< *-cana )-برای ساخت ضمیر نامعین، ادات 

kaqacina "هرآنچه". 

هیچ " mAciSو  naEciSراه پیشوند منفی ساز ساخته می شوند، مانند ضمایر نامعین منفی با ضمیر پرسشی به هم

 ."کس

  نرین مادین
 یگانه  
kAciT kasciT نهادی 
kLmciT kvm kvmciT رایی 
*ka?hlsciT (N.84) kahe kahiiAciT (Y.61.4) اضافی 

 kahmAiciT برایی 
ka?he ka?he  kahmi kahmiciT دری 

 

 ادات

 ادات تاکید

نیز احتماال  cina-ادات . هم بکار می رود" نیز، وانگهی"بجز ساخت ضمایر نامعین، به معنای  ciT-ادات پی بست 

 .معنایی همانند دارد

 .معنای روشنی ندارند( bAشامل )دیگر ادات ها 

 :ادات های پی بست چنین اند

cOiT, bOiT, nOiT, *mOiT (Yt.10.69 ?), apOiT (N.8), frOiT, parOiT, yaDOiT (V.6.27) 

< ca, bA, na, *mA, apa, frA, parA, yaDa + -iT; 

-iT: 

,bADa     ,bAT (?); < ma "و نه "...,mADa < nOiT "هم نه"... naEDa -Da: 

,nauuAT < nauua + AT. "و نه، یا نه" nauua -uua: 

 

                                      
 Jamison, 1997. نکـ  
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 فعل

 تماتیکصرف غیر: ستاک حال

همه ی ستاک های . اند( ستاک های حلقی)همخوان یا واکه ی کوتاه یا بلند ستاک حال در صرف غیرتماتیک مختوم به 

 :این ستاک ها این چنین گروه بندی می شوند. غیرتماتیک آبالت دارند

A. ستاک ریشه که همان ریشه است و تنها به دلیل فرایند آبالت و جوش خوردگی دچار تغییر مــــــی شود :

jan-/ja-/Gn- ،Was-/us-/uS- ،stao-/stu- ،mrao-/mru- ،naEd-/nid-. 

 

B. با : دوگان سازی سه گونه دارد. ستاک دوگان شده که برابراست با ستاک ریشه بعالوه ی دوگان شدگی آن

فعل های با یک (. همخوان+ واکه + همخوان )یک واکه ی کوتاه، با یک واکه ی بلند یا مرکب، با کل هجا 

 .شونده، فعل های تشدیدی نام دارندواکه ی بلند یا مرکب در هجای دوگان 

 -daDA-/daD- (< √dA) ،diDAi-/- ،hiShak-/hiSc: هجـــــــــــای دوگان شده با واکه ی کوتاه . 

(< √hak) ،cikaE-/- (< √kaE.) 

شمار اندکی از این شکل ها یافت می . هجای دوگان شده با واکه ی بلند یا مرکب و یا با دو همخوان . 

-zaozao-/zaozu- (< √zao) ،*carvkar-/carvkvrv- (< √kar) ،*darvdar*: شود

/darvdvrv- (< √dar) ،sLsaMh- (< √saMh.) 

C.  ستاک های با میانوندn  در اصل ریشه هایی متعلق به گروه√CVC  یا√CVCC آنها  هستند که ستاک حال

ریشه همواره (. -CV-na-C-/CV-n-C)پیش از همخوان پایانی ساخته می شود   -n(a)-با افزودن میانوند

این ستاک ها سه گروه اصلی دارند، آنها که  .پایه ی کاهش دارد و این میانوند است که دچار آبالت می گردد

 .، و یا مختوم به دیگر همخوان ها ساخته می شوندH-، مختوم به همخوان حلقی -از ریشه های مختوم به 

H :cinah-/ciS- < *ciو  همخوان های بجز  ستاک ساخته شده از ریشه ی مختوم به .   S- 

(√caE-s/ci-s ستـــــاک حال ،*ci-na-s-/*ci-n-s-؛ سنجـ .TkaESa-) ،*marvnak-/mvrvNk-  

(√mark ستــــــاک حال ،*mR-na-k-/*mR-n-k-) ،WinaD-/WiNd- (√WaE-d/Wi-d ستاک ،

 (.-Wi-na-d-/Wi-n-dحال 

این ستــــــــــــــــاک ها در اصل از گـــــروه . Hستـــــــــاک ساخته شده از ریشه ی مختوم به  . 

CV-na-H-/CV-n-H- در زبان هنـــــــــــد و ایرانی آمیختگی همخوان حلقی با میانوند . بوده اند

-na- پسوند ،-nA-/-n- را پــــدید آورده است :frinA-/frin- (√fraE/fri < *fri-H ستــــاک ،

، ستــــــاک حال fri-na-H-/*fri-n-H-) ،miqnA-/- (√maEq/miq ،< *mit-H*حال 

*mit-na-H-/*mit-n-H-.) 

-CV-naاین ستاک ها در اصل از گروه . ستاک ساخته شده از ریشه ی مختوم به  .3 -/CV-n- - 

 -surunao-/surunu :را پدیدآورده است -nao-/-nu-، پسوند -na-با میانوند  آمیختگی . بوده اند

(√srao/sru ستاک حال ،*sR-na-u-/*sR-n-u-). 

نیست، امــــــــــــا اینجا نیز با پسوند  گاه این ستـــــاک از ریشه ای ساخته می شود که مختوم به 

-nao-/-nu- روبرو هستیم :kvrvnao-/kvrvnu- (√kar) ،aSnao-/aSnu- (√Hnas ستـــاک ،

، (-sri-nau*، ستـــــاک حال sraE/sri√) -/-Hn̻s-nau-/*Hn̻s-nu-) ،s(i)rinao*حــــــــــــال 

*tanao-/tanu- (√tan ستاک حال ،*tn̻-nau-/*tn ̻-nu- .) 

 .-mvrvNca- ،miqna: ستاک های غیرتماتیک گاه تماتیک می شوند
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این امر احتماال بدلیل (. aiti ،-aT-)ایه ی کاهش واکه می گیرند برخی فعل ها برای پایانه ی حالت سوم کس اخباری، پ

این پایانه ها در اوستای نو اندک شماراند و بیشتر پایانه . وجود تکیه ی نخستین آنها بر هجای پیش از پایانه بوده است

 .مرسوم است( تماتیک)با پایه ی افزایش 

 

 الگوهای صرفی افعال غیرتماتیک

 وجه اخباری
        معلوم

 یگانه       
 daDLmi nAismi  *Wasmi mraomi ahmi   
 daDAhi ºpAhi   WaSi   ahi   
hiShaxti daDAiti ºpAiti jaiNti *WaSti mraoiti asti 3 
 دوگان       
     ºmrutO stO 3 
 جمع       
 dadvmahi   usmahi  mahi   
 *daDaiti  ºGnvNti   hvNti 3 
        

        معلوم
 یگانه       
 hunAmi ºfrinAmi kvrvnaomi   cinahmi   
 hunAhi  kvrvnuSi      
gvrvBnAiti   kvrvnaoiti irinaxti Winasti  3 
 جمع       
  ºfrinvNti kvrvnwaiNti  WiNdvNti  3 

 

nAismi  به پیروی ازnAist  بجای*nAinmi  آمده است(Tremblay, 1999.) 

kvrvnuSi  بجای*kvrvnaoSi  می باید حالت قیاسی با شکل میانه ی*kvrvnuSe یا وجه امری /وkvrvnuiDi باشد. 

 

        میانه

 یگانه       

 ºdaiDe, ºdaiqe  ºGne      

  pl?he       

ºzuzuSte daste   aoxta mruite Aste 3 

 دوگان       

 zazAite      3 

 جمع       

 dadvmaide    ºmrumaide    

    aojaite  lMhvNte 3 

 

mvrvGvNte  بجای*mvrvnx-te ( شکل کهن تر*mvrvng-de)  آمده است وWiste  بجای*Winste. 

نامحتمل می  -pvrvnt- > pvrvnاما فرض او که . می داند" پیکار کردن" part√را از ریشه ی  pvrvneبارتلومه 

 .نماید
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 .پایین. نکـ re-و سوم کس مختوم به  e-برای شکل های سوم کس یگانه ی مختوم به 

 

 وجه تاکیدی
       معلوم

 یگانه      
  daDLm, ºdiDaEm  mraom    
  *daDl  *mraoS    
 kvrvnaoT daDAT nAist mraoT As 3 
 دوگان      
     ºAitvm 3 
 جمع      
    *mraota    
 WiNdvn    ºAin (?) 3 
       

       میانه
 یگانه      
ºWvrvNta hunuta dasta aoxta Amruta  3 

 

 وجه التزامی
       معلوم

 یگانه      
ºfrinAni kvrvnawAni daqAni mrawa, mrawAni aMha   
  ºdaqO  mrawAi aMhO   
frinAT ºhunawaT daqaT, cikaiiaT  mrawaT 

mrawaiti 

aMhaT 

aMhaiti 

3 

 دوگان      
    cikawatO  3 
 جمع      
  daqAma janAma  aMhAma   
 kvrvnaon daqvn, ºzazvNti, cikaiivn Wasvn  aMhvn 3 
       

       میانه
 یگانه      
pvrvnAi kvrvnawAne   ºmrawAne    
pvrvnAite vrvnawataEº daqaite (?)    3 
 جمع      
  cinaqAmaide     
  vrvnawaNte    3 

 

 وجه امری
        معلوم

 یگانه       
 kvrvnuiDi  dazdi jaiDi mruiDi    
   *dadAtu  mraotu astu 3 
 جمع       
 ºsrinaota  dasta nista, pAta     
ºfrinvNtu      hvNtu 3 
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        میانه

 یگانه       
   daswa      

 

 .-haNt- ،daDaNt-/daqaNt- ،kvrvnawaNt- ،mrwaNt-/mrwat: وجه وصفی حال معلوم

 .-aojana- ،lMhAna- ،daqAna- ،saiiana- ،stawana: وجه وصفی حال میانه

 

 شکل های ویژه: فعل های غیرتماتیک

دو ( "فروکوفتن" -nijan، "گفتن" -mrao، "آرمیدن" -saE، "نشستن" -Ah) برای شمار اندکی از فعل های غیرتماتیک 

و برای حالت  e-این فعل ها برای حالت سوم کس یگانه ی وجه اخباری، پایانه ی . پایانه ی صرفی ویژه وجود دارد

در هنـدی باستان نیز برای این فعل ها بی قاعدگی همانندی دیده )می گیرند  Aire-یا  re-سوم کس جمع آن پایانه ی 

 (. می شود

 :های موجود در اوستا چنین اند شکل

ni.jan-/Gn- (fra.)mrao-/mru- saE-/sOi- Ah-  
niGne mruiie saEte Aste یگانه 
*niGnAire mruuAire sOire (saEre) lMhAire (lMhvNte) جمع 

 

*niGnAire  شکل اصالح شده برایniGrAire است. 

 

 فعل مجهول: صرف فعل

فعل . بر ریشه در حالت پایه ی کاهش و گاهی نیز پایه ی افزایش ساخته می شود -iia-ستاک مجهول با بستن پسوند 

برای سوم کس یگانه و جمع .  مجهول معموال همانند فعل میانه صرف می شود اما شکل های معلوم آن نیز وجود دارد

. نکـ) Nte-و  te-یا است  Nti-و  ti-از روی دستنوشته ها گاه نمی توان تشخیص داد که شکل های اصلی  زمان حال

Kellens, Verbe, pp. 129-30). 

K(ii)-< -c-توجه شود به تغییرات آوایی باقاعده، بویژه  - ،-qii-< -t - ،-fii-< -p -. 

  ریشه ستاک حال ستاک مجهول
kiriia- kvrvnao-/kvrvnu- "کردن" √kar پایه کاهش 

kvrvqiia- kvrvNta- "بریدن" √kart  

suiia- sAuuaiia- "سود رساندن" √sao  

    
Afiia- apaiia "رسیدن" √Ap پایه افزایش 

bairiia- bara- "بردن" √bar  

janiia- jan- "زدن "√jan  

Waziia- Waza- "راندن" √Waz  

Xairiia- Xara- "خوردن" √Xar  

yeziia- yaza- "پرستیدن" √yaz  
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 .می نویسند AfvNteبه گونه ی  AfiNteرا بجای شکل مورد انتظار   -Afiiaدر دستنوشته ها سوم کس جمع زمان حال 

 .در می آید yaziNteبه شکل  -yeziiaسوم کس جمع زمان حال برای 

 

 نظام جمله سازی

 همراه با حالت بایی ستاک-r/nو  -nحالت جمع . 0

رایی جمع مادین یا حالت بایی جمع نتار صفت  -یکی از حالت های نحوی ناروشن در اوستای نو کاربرد حالت نهادی

 .رایی نرین نیز دیده می شود -شمار اندکی حالت نهادی. ستاک استn -رایی جمع  -ها به همراه حالت نهادی

pauruul dAtl dAmLn aSaoniS daquSO ahurahe mazdl raEuuatO 

Xarvna$hatO yazamaide 

 (Y.16.3" )ِ اشون دادار اهوره مزدای رایومند فره مند را می ستاییم نخست بنیادشده آفریدگان"

 

                                                 

karSuuLn yAiS hapta 

 "هفت بوم" 

 

tiStrim ..yazamaide yim WispAiS paitiSmarvNte 

yAiS spvNtahe maniiVuS dAmLn 

aDairi.zvmAiSca upairi.zvmAiSca yAca upApa yAca upasma 

در زیر زمین و بر روی  ،]اند[ سپندمینوآفریدگان  همه ی آنها کهبیاد دارند،  همهتیشتر را می ستاییم، او را که "

 (Yt.8.48" )، آنها که در آب و آنها که در خشکیزمین
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WaEm uparO.kairim yazamaide taraDAtvm aniiAiS dAmLn 

 (Y.25.5" )دیگر آفریدگانویوی زبردست را می ستاییم، آن دارنده ی جایگاهی ورای " 

 

nvmasv tE ahura mazda qriSciT parO aniiAiS dAmLn 

 (Ny.1.1" )دیگر آفریدگانار بیشتر از درود بر تو اهوره مزدا، سه ب"

 

 کاربرد فعل مجهول

( فاعل واقعی)، هنگامی بکار می رود که جمله عامل -iia-فعل مجهول، هم میانه ی مجهول و هم با ستاک مختوم به 

 .بیان نمی شود ](؟)معموال  [در اوستای نو عامل شخصی . نداشته باشد یا عامل ذکر نشده باشد

                             

yaqa aniie yazatlMhO yaziNti 

 (Yt.8.11)" ستایش می شوندآنگونه که دیگر ایزدان "

 

yaT bA paiti fraEStvm daxma uzdaEza kiriieNte 

yahmiia narO irista niDaiieNte 

" نهاده شوندآنها مردم مرده  ]هر کدام از[که در  کرده آیندآنجا که در آن بیشتر از همه جا دخمه ها به برآوردن "

(V.3.9) 

yaT…paiti : رایی تابع پیشایندpaiti ،"آنجا که در آن." 

fraEStvm : حالت رایی یگانه نتار از صفت برترینfraESta-  ،بیشترین، بیشتر از همه"همچون قید." 

uzdaEna : ،بوسیله ی برآمدگی"بایی ابزاری." 

 

bADa qBLm tarasca lMhAnO srasciNtiS Xarvql bairiieNte 
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 (V.3.29)" گذرانده می شوداز پیش دهان تو خوراک های آبکی "

lMhAnO : اضافی یگانه نتار بی قاعده ازAh- ،"دهان." 

 

yaT spADa haNjaslNte spitama zaraquStra raStvm rasma katarasciT 

WaStlMhO nOiT WaziilNte jatlMhO nOiT janiilNte 

تازش ها  ]اما[آرایش رزم گرفته رده های سپاه هر یک از آن دو،  چون سپاهیان به هم می رسند سپیتمه زرتشت،"

 (Yt.14.43بر پایه " )دنشومی فروکوبیده ن، زنش ها روندمی پیش ن

 

 :گاه بایی ابزاری به همراه فعل مجهول بکار می رود

aiiaMhaEnAiS karvtAiS azdibiS paiti auua.kvrvqiiAT 

 (V.4.50)" شود بریدهبا کاردهای آهنین تا به استخوان ها "

 

  



 

 

 درس هفدهم

 

 نظام آوایی

 rukiقاعده ی 

 s بر دگرگونی دستور زبان هندی متخصصاناین نام را . برخورد کردیم rukiدر درس های پیش بارها با اصطالح 

s. هند) S به  p/b در جلویاین دگرگونی . روی می دهد k/g ،rهای و همخوان i ،u ،Rهای واکه در جلوی نهاده اند که ( 

  .در هندی باستان از میان رفته بود pS/bZاما گروه همخوانی  دادنیز رخ می

هایی  نرمکامی جلویهمچنین در  rukiقاعده ی  .شوداین پدیده اما پیچیده تر است از آنچه در زبان هندی دیده می

، در هند و g (gh)*و  k*های هند و اروپایی یعنی کامی باقی نماندند دهد که در زبان هند و ایرانی نرمکامیروی می

c*ایرانی    (ts )  و* (h) (dz  (h)) در هندی باستان ،s   وh اما در اوستا ،s  وz .هند و های ثورن این پدیده برای گروه

ks. هند <) kþ > c S: افتداروپایی نیز به همین گونه اتفاق می    .، وجزآن(S. ، ایر  

 .شوددیده می حالت رایی جمعدر  nsهمچنین برای گروه همخوانی  rukiقاعده ی 

سایشی شده اند  هاپیش از همخوان g(h)و  kد و ایرانی ــــهای هننرمکامی در زبان پیش ایرانیجا که ــــــــــــاز آن

(xS < S + k وجزآن ،)  قاعده یruki برای زبان ایرانی نیست ه برای زبان هندی قابل توصیف استآنگونه ک. 

های نامتعارف اوستایی نوی مختوم شکل افزون بر این. -S- > -S.h-: گردداصلی در شکلی دوپاره بازمی h در اوستا

 > -niS.harvtar- ،niS.hauruua- ،niSaMhad. سنجـ، -niSaMharvti- < ni- + har: شودنیز دیده می -S.aMh-به 

*haMhad-  ستاک تشدیدی ازhad-. 

در  °niS.Xنمونه ای از . V.18.16,24تنها در  -niXabdaiia اوستای نو: شودکامال حذف می rukiگاهی پدیده ی 

 . دست نیست

ts*. هندایر < ks*. هندروپـ  -S > هند .ks ،  Wit. هندبا) WiS. ـاوس < "خانه"نهادی یگانه  Wits -S*. هندایر: S. ، ایر 

 . (Wiks uدری جمع . سنجـ

ks. هند)" ماندن" -SaE-/Si. ـاوس: kþ. هندروپـ  i-). 

ks. هند < dz -Z*. هندایر < gh-s*. هندروپـ  .(-Waks a. هندبا)" بردن" -Wazaاز . آئورWaZa- ،-sکهن .ـاوس: Z. ، ایر 

dz*. هندایر < ghð*. هندروپـ  -z ks. هند <   ks. هندبا)" زمین" -zA. ـاوس: z. ، ایر   A-). 

ks. هند < kS*. هندایر < ks ،kʷs. هندروپـ . هندبا)" واژه" Wak-/Wac ، نهادی یگانه از WAxS. ـاوس: xS. ، ایر 

WAk). 

ks. هند < kS. هندایر < kþ*. هندروپـ ks. هندبا)" شهریاری" -xSaqra. ـاوس: xS. ، ایر   atra-). 

ks. هند < gZ. هندایر < gh-s*. هندروپـ آشکار "  -aog-/aoj، تاکیدی دوم کس یگانه ازaoGZAکهن .ـاوس: GZ. ، ایر 

aduks. هندبا. سنجـ)(" گفتن) کردن  a-از . ، آئورdugh- "دوشیدن)". 

ks. هند < gZ. هندایر < gð-s*. هندروپـ  .(-ks ar. هندبا)" روان شدن" -GZar. ـاوس: GZ. ، ایر 

                                      
 ..جزء واج های زبان هند و اروپایی به شمار نمی آیند اما بعنوان ابزارهای توصیفی  هنوز سودمنداند ðو þ امروز دیگر   
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 :شودیکی می هند و ایرانی  c  (ts )ایرانی با  و هند S در جلوی همخوان لبی،

ps*. هندایر < pk*. هندروپـ ks. هند <   ks. هندبا)" رمه" -fSumaNt- < pasu. ـاوس: fS. ، ایر   umant-). 

 > -gvrvfSa، (-dipsa. هندبا)" فریب" -dibZa. ـاوس: bZ (fS). ، ایرps. هند < bZ*. هندایر < bh-s(d)*. هندروپـ

grab- "گرفتن." 

 

 :شوددیده می (هند و ایرانی s)آغازی ایرانی  hهای با های صرفی و پسوندهمچنین در همه ی پایانه rukiقاعده ی 

 .(دری جمع) 1 درس  ،(اضافی یگانه)   درس ، (رایی جمع) 6درس ، (نهادی یگانه) 5درس . نکـ: هااسم

اخباری دوم ) 2، درس (میانه دوم کس یگانه تاکیدی) 6درس  ،(معلوم دوم کس یگانه تاکیدی) 5درس . نکـ: هافعل

 .(آئوریستs-) 9 درس  ،(آینده) 1 درس  ،(خواستاری) 3 ، درس (معلوم و میانه کس یگانه

 

 :مرکب و نیز در واژگان سازی ریشهها و هنگام دوگانپیشوند درجلویخوردگی جوشهمچنین 

 > -niStarvta- < starvta- ،niSADaiia- < √had ،niStaiia: (و جزآن °ni ،paiti° ،Wi) i-های مختوم به پیشوند

√stA ،aiBiS.huta-، pairiS.hAuuani- ،aiBiS.Xarvqa- ،pairiS.Xaxta- ،niS.hiDa- (اما niSasta- ،

niSADaiia-). 

u-های مختوم به پیشاوند
 
(hu-, anu-) :کهن .ـاوسanuS.hAk- ،huS.hLmbvrvta- ،huS.haxman-. 

 .(Xap√ستاک حال کامل از ) -hiSta- < √stA ،huSXafa: سازیدوگان

، -pasuS.hauruua- < *pasu.Sauruua- < har- ،pouruS.XAqra- ،maniiuS.Xarvqa: واژگان مرکب

raqaEStA- < raqaE+ stA- ،armaESad- < armaE+ had-. 

 

 قید

 قیدهای ضمیرواره

 -در نمودار زیر دقت شود به ساخت موازی قیدها و صفت های ضمیر واره از ضمایر اشاره و موصولی و پرسشی 

 (:6درس . سنجـ)نامعین 

  "آن" "این" "این" "آن" "که" "چه کسی؟"
ka-/ci- ya- auua- aEta- i- a-/ta- ستاک ضمیر 

kO, ciS yO hAu aESO  aEm نهادی یگانه 

cuuaNt- yauuaNt- auuauuaNt- aEtauuaNt-  auuaNt- "چه اندازه" 

caiti- yaiti-     "چند بار" 

kat ra- yatAra-    Atara- "کدام یک ازدو" 

       

kaT yaT    AaT, taT "چه هنگام" 

kaDa yaDa auuaDa aEtaDa iDa aDa/taDa "کجا، چه هنگام" 

*kuDAT yaDAT    aDAT "از کجا" 

kaqa, kuqa yaqa auuaqa  iqa aqa "چگونه" 
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kuqra, kuua yaqra auuaqra  iqra aqra 

Ataraqra 

 "کجا"

  aEuuaqa   aEuua "چگونه" 

 

 (.2درس . نکـ)می شود  auulNtvmشکل بی قاعده ی  -auuaNtحالت رایی یگانه برای 

با بار معنایی منفی بکار می رود یعنی آن " آن دیگری"برای اشاره به ( اغلب؟..." )آن دیگری...یکی " -Ataraضمیر 

 .یکی که خوب نیست

 

 اسم

 حالت دری

 .است iia-بر آن بگونه ی  aو یا با بستن  i-پایانه ی حالت دری یگانه 

u ((-u-. می گیرد a-ستاک پایانه ی i-: استثناها چنین اند
می گیرد که در پایان واژه به  au-*پایانه ی  ستاکao-و  2

ستاک ها برای حالت دری یگانه پایانه نمی u-برخی . در می آید auua-بر آن به شکل  aو یا با بستن  uuO-شکل 

 .گیرند و تنها پایه ی افزایش واکه برای پسوند دارند

-پدید می آید که به  ai-*با واکه ی ستاک، واکه ی مرکب  i-ستاک از آمیختگی پایانه ی a-برای 
i
e  و-aE°  و یا با

 .دگرگون می شود aiia-بر آن به  aبستن 

 .حالت دری یگانه برای ستاک های همخوانی گاه پایه ی افزایش واکه می گیرد گاه پایه ی کاهش واکه

 .در اوستای نو نمونه ای از حالت دری دوگان دیده نمی شود

 .هستند Suua-و  huua-بر آنها  aو با بستن  Su-( rukiپایه ی بر)و  hu-پایانه های حالت دری جمع 

نیز دیده می شود که گویا همچون واژه ی مرکب پنداشته می شده  O.hu(ua)-شکل  ahu(ua)-در دستنوشته ها بجای 

تفسیر شده  O.hu(ua)-که بگونه ی  ahu> -ohu-*  :است اما احتماال از شکلی کهن تر با اومالت لبی پدیدآمده باشد

 .است

 :پایانه های صرفی حالت دری چنین است

-Uستاک -uستاک -iستاک -Iستاک -Aستاک -aستاک  
  .نت. نر .ماد    
-uui -uuO, -ao°, -auua -a -

i
e (<*-iia) -aiia -

i
e, -aE°, -aiia یگانه 

-uSu(ua) -uSu, -uS.huua -iSu(ua) -iSu(ua) -Ahu(ua) -aESu(ua) جمع 
 

 ستاک واکه

-Uستاک -uستاک -iستاک -Iستاک -Aستاک -aستاک  
  .نت. نر .ماد    
tanuui gAtuuO 

draoca 
gAtauua 

gara pvrvqBe daEnaiia *ahuire 

nmAne 

nmAnaiia 

 یگانه

tanuSu gAtuSu 

pasuS.huua 
(FrN.40, D.58) 

*ratufritiSu 
(N.84) 

xSaqriSu daEnAhu(ua) nmAnaESu(ua) جمع 
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 .آورده شده است Ahuire mazdaبگونه ی  *ahuire mazdeبجای  -ahura- mazdAحالت دری 

این شکل تنها در عبارت . گرفته است -gaEqAرا بعنوان حالت دری یگانه از  gaEqeشکل نرین  (p.197)رایشلت 

ahmi gaEqe "دیده می شود که در آن ضمیر نیز حالت نرین دارد "در این جهان. 

 e < -iia-دگرگونی با قاعده ی  "(پهن" -pvrvquشکل مادین از صفت ) -pvrvqBe < pvrvqBIصرف i-در واژه ی 

 .روی می دهد

 .uSahuua: برگرفته است -uSahستاک h-شکل دری جمع خود رااز  "بامداد" -uSAستاک مادین 

 

 ستاک همخوان

Wis- napAt- dam- ham- zam- kvrvp- ap-  
Wisi, Wisiia, 

Wise (Y.68.14) 
 dLm *hami 

(FO.25b) 

zvmi 
(Y.10.17 ?) 

kvhrpiia apaiia یگانه 

 nafSu    ― ― جمع 

 

* > apaiiaدگرگونی  piia یا به دلیل آمدن میان هشت است و یا شکل تماتیک دارد. 

. نیز دیده می شود zvmEشکل تماتیک  zvmiدر کنار . آمده باشد zami*دو هجایی است و احتماال از  zvmiگویا 

 -zvmarv.guzکه تنها در اصطالح  zvmarv: با معنای حالت دری وجود دارد -zamشکل دیگری نیز از ستاک 

 . (here ،there: در زبان انگلیسی rقید های مکان با . سنجـ)باز مانده است  "پنهان در زمین"

 

n-ستاک 

 asan-/aSn- xSapan-/xSafn-  
  (xSafne) یگانه 
 (asAnaESuua) xSapO.huua جمع 
    
 -manستاک -uuanستاک  
 airiiamaini aCauuanaiia یگانه 

dAmOhu, dAmahuua   جمع 
 

 (.apaiia. سنجـ)آمده باشد با میان هشت و یا دارای شکل تماتیک  aCauuaniia* >شاید از  aCauuanaiiaواژه ی 

 

Nt-ستاک 

 .نیستستاک حالت جمع در دست Nt-از 

-uuaNtوجه وصفی حال  ستاک -Ntستاک  
astuuaiNti daDAiti (N.66 ?) *drujiiaNti bvrvzaNtaiia یگانه 

 

 (. apaiia. سنجـ)آمده باشد با میان هشت و یا دارای شکل تماتیک  bvrvzaNtiia* شاید از bvrvzaNtaiiaواژه ی 
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: پهلوی)دستنوشته ها  druiiaNtiاز روی شکل  N.66 (D.84)در ( druZaNti*یا ) drujiiaNti*در نمودار باال شکل 

drOZiSn )بازسازی شده است. 

 

h-ستاک 

 asahiia (N.83) manahi یگانه 
raocOhuua uSahuua Lzahu جمع 

 

r-ستاک 

dAqri WaMri sairi nairi یگانه 
 جمع ―   

 

r/n-ستاک 

- - aiiLn asni (asne) یگانه 
uruqBO.huua karSuuOhu - - جمع 

 

 ضمیر

 حالت دری

 .نمونه ای از ضمایر اول کس و دوم کس برای حالت دری دیده نمی شود

 .دارد a?he< *-ah- حالت مادین یگانه پایانه ی 

   -ima "این"ضمیراشاره   -aEta "آن"ضمیراشاره 
  .نت. نر .ماد .نت. نر .ماد

― aEtahmi a?he ahmi یگانه 

― ― Ahuua aESuua جمع 

 

  -ya ضمیر موصولی -ka-/ci ضمیرپرسشی
  .نت. نر .ماد .نت. نر .ماد

ka?he kahmi, cahmi ye?he yahmi یگانه 

― ― yAhu YaESu جمع 

 

 

 ضمایر بازتابی

 :-hawaو  -Xaضمایر بازتابی 

Xahmi, hawe (Yt.13.67) یگانه 
hawAhwa XaESu جمع 
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cuuaNt- 

 cuuLs (Y.19.20)در کنار شکل باقاعده ی " چه اندازه؟ چقدر؟" -cuuaNtنامعین  -صفت ضمیرواره ی پرسشی

نیز هست که اگرچه اینجا کارکرد نتار دارد اما همانند حالت نهادی  cU (V.5.22)برای حالت نهادی یگانه دارای شکل 

 (.پایین. نکـ)وجه وصفی حال می باید شکل نرین باشد 

 

 فعل

 وجه وصفی حال معلوم

 .  درس . نکـ -Nt-مختوم به  وصفی حال معلوموجه برای 

مربوط به حالت نهادی یگانه است که در اصل ( و گاه غیرتماتیک)بی قاعدگی در صرف وجه وصفی حال تماتیک 

این حالت صرفی همانند حالت رایی جمع اسم های تماتیک است با این تفاوت که هرکجا این . باشد  V*باید مختوم به 

barV*: جانشین شده است O-ظاهر می شود برای وجه وصفی با  V-ها به شکل  پایانه برای اسم   => barO اما ،

*mruuV  > mrU (تماتیک شده ) ،*jaiDiiV   > jaiDiiL. 

خویش را پیشتر در زبان هندوایرانی از دست داده و پایانه به شکل  tگویا حالت نهادی یگانه ی نرین وجه وصفی حال 

*ans  هندبا)درآمده و سپس در اوستا بمانند حالت رایی جمع تحول یافته است .-an جوش خوردگی ،-am  s .) این

خود را پیشتر از دست داده اند، مانند  k/xستاک سنجید که آنها نیز aNk-حالت را مــی توان با صفت های 

*prAM(k)S > frLS (هندبا .prAn  .) 

 .cuuLs. ، سنجـfSuiiLs: پایانه حفظ شده است s( -WAstriia- fSuiiaNtدر ) -fSuiiaNtدر وجه وصفی اسم شده ی 

دارد و وجه وصفی غیرتماتیک  vn < *-aNt-رایی نتار پایانه ی قابل انتظار  -حالت نهادی وجه وصفی تماتیک برای

 .aT-برای همان حالت پایانه ی 

 :دبه ستاک ساخته می شو Iحالت مادین وجه وصفی حال با افزودن 

-aitI-  غیرتماتیک 
-vNtI- (-iNtI-, -aNtI-), -uuaiNtI-, -iieiNtI-  تماتیک 

 

 :الگوهای صرفی

 .نمونه ای از حالت بایی یگانه در دست نیست

 

  غیرتماتیک تماتیک
-iiaستاک -aستاک    

  .نر .نت .نر .نت .نر .نت
 یگانه      
mLnaiivn jaiDiiL, fSuiiLs ― barO haT framrU نهادی 

 fSuiiaNtvm  barvNtvm  hvNtvm رایی 
 fSuiiaNtO  barvNtO  hatO اضافی 

zbaiieNte, fSuiieNte, fSuiieNtaE° barvNte, barvNtaE°  haite برایی 
 TbiSiiaNtaT  barvNtaT  ― ازی 



 درس هفدهم

 9  
 

 بایی ―  ―  ― 

 druZaNti  barvNti daDAiti (N.66 ?) دری 

 جمع      
 *fSuiiaNtO  barvNtO  haNtO نهادی 
 fSuiiaNtO  barvNtO  ― رایی 

 TbiSiiaNtLm  barvNtLm  hAtLm اضافی 
 TbiSiiaNbiiO  ―  ― ازی-برایی 

 ―  ―  haDbiS بایی 

 

 .janOفعل های غیرتماتیک گاه حالت نهادی یگانه ی نرین تماتیک می گیرند، مانند 

 .saoSiiaNtaEibiiOشکل های تماتیک نیز رایج است، مانند 

 .پدید آمده باشد -WA>O < *WAHant*گویا از WAuuO (< √WA )°شکل غیر متعارف 

 .احتماال خطای کاتبان است xSaiiaNtO*بجای  xSaiiatOو  aNbiiO-*بجای  GZAraiiaT.biiOشکل های 

 

-XairiiaNt 

در حالت صرفی معلوم  -Xarچنین بر می آید که حالت مجهول از ریشه ی  -XairiiaNtشکل واژه ی ( سه)از دو 

 -و حالت نهادی XairiiLnرایی یگانه ی آن  -حالت نهادی  ".گوارا، خوشمزه"باشد اما احتماال صفت است با معنای 

 :، هر دو داستان جم آمده استXairiiaNti*رایی دوگان آن 

yaT kvrvnaoT a?he xSaqrADa amarKaNta pasu Wira aMhaiSvmne ApO uruuaire XairiiLn Xarvqvm 

ajiiamnvm    

که در سراسر شهریاری خویش، رمگان و مردمان را بی مرگ، آبان و گیاهان را نخشکیدنی، خورا ک ( جمشید)او " 

 (9درس . ، نکـY.9.4" )را نکاستنی کرد خوشگوار

 

ye?he xSaqrAT *XairiiaNti *stO
a
 uiie Xarvqe ajiiamne amarKaNta pasu Wira aMhVuSvmne ApO 

uruuaire 

و نکاستنی، رمگان و مردمان بی مرگ، آبان و  خوشگوارخوردنی  ]گونه[که در سراسر شهریاری او، هردو "

 (Yt.19.32)(". بودند)گیاهان نخشکیدنی هستند 

a. Mss.: XairiiaNtu astu F1; Fairiieti asti J10; FairiiaNti astI D; FarviiaNtu aSaiti K12. 

 :سومین نمونه که آن نیز در داستان جم آمده یکسره مخدوش است

haqra marvGl auuastaiia †auui maT zairi.gaonvm maT †Xairiieiti †ajiiamnem 

 (V.2.26)". خوشگوار نکاستنی ]خوراک[مرغزارها برپا کن با گیاهان سرسبز، با  در آنجا"

Mss.: ºiieite PV, Jp1, IVS; ºiieiti Mf2; aj(a)iiamnvm. 

                                      
 . Skjærvø, 1999, pp. 186-87 .نکـ  
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 نظام جمله سازی

 کاربرد حالت دری

 حالت دری بیانگر زمان و مکان.  

 :است ]همچنین حرکت در یا درونو [کاربرد اصلی حالت دری بیان کجایی مکان و کی ای زمان 

  

ahmi nmAne  

 "در این خانه"

 

Xahmi dLm Xahmi ciqre Xahmi zaoSe Xahmi xSaqre 

 (Vr.14.2)" در سرای خویش، در تبار خویش، در شادی خویش، در شهریاری خویش"

 

  

aEtahmi aMhuuO yaT astuuaiNti  

 "استومندهستی در این "

 

  

hamaiia gAtuuO hiStvNta  

 (Yt.13.53برپایه )" ایستادند جا یکدر"

 

AaT Ahuua pauruuatAhuua pouru.sarvDO WI.raoDahe 

 (Y.10.12)" با گونه های بسیار می رویی در این کوه هاآنگاه "

 

yO WispAhu karSuuOhu maniiauuO yazatO Wazaite XarvnO.dl 
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 (Yt.10.16)" پروازمی کند همه کشورها برآن ایزد مینوی بخشنده ی فره که "

 

 

ye?he zLqaEca WaxSaEca apaduuaraT aMrO mańiiuS 

haca zvmaT yaT paqanaiil skarvnaiil duraEpAraiil 

 (Yt.17.19)" اش گریخت اهریمن از زمین پهناور گرد دورکرانه به هنگام زادن و بالیدنکه "

paqanaiil skarvnaiil duraEpAraiil : صفت برایzvmaTازی بجای ، اضافی یگانه مادین. 

 

fraiiaire aiiLn bauuaiti hubaDrO hupaitizaNtO aDa apaire aiiLn duZAqrvm 

 (Aog.53)" ]است[دشواری  ]رااو [ آن روز سپسخوشبخت و شناخته شده می شود اما  فردا روز"

 

 کامیابیحالت دری بیانگر .  

بکار می رود برای بیان آنچه در یک رویارویی بدست  "در، ازآنِ  خویش کردن شدن کامیاب" -zAحالت دری با فعل 

ر در بیشت". X ]گرفتن[ درچیرگی بر هم آوردان : "اصطالح اصلی آن که گاه به چشم می خورد چنین است. آمده باشد

 .حذف می شود -zAموارد فعل 

 

 

        

      

nOit cahmi *zazuul yO nOiT urune *zazuul  

nOiT cahmi *zazuSi *yA nOiT urune *zazuSi 

کامیاب نشده است آن  در هیچ چیز کامیاب نشده است آن مردی که از برای روان خویش کامیاب نشده، چیزدر هیچ "

 (FrD.3)" زنی که از برای روان خویش کامیاب نشده

zazuul  وzazuSi:  نهادی یگانه نرین و مادین وجه وصفی کامل معلوم(zazuuah- ) از ریشه یzA- ( 2 نکـ درس). 
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zazuS WispaESu WaMhuSu zazuS WispaESu aCO.ciqraESu 

  (P.26)" چیزهای اشه نژاددر همه ، کامیاب همه خوبی هادر کامیاب "

 

zazv buiie WaMhAuca miZde WaMhAuca srauuahi urunaEca darvGe hauua?he 

 (Y.62.6)" زندگانی خوش دیرپادر  ]ام[و از برای روان نام نیکو  پاداش نیکدر بشود کامیاب شوم "

zazv buiie: شکل غیر دستوری است. 

WaMhAuca ..srauuahi: از گاهان  است گفتاورد(Y.49.9.) 

 

daEna mAzdaiiasniS WispaESu WaMhuSu 

WispaESu aCO.ciqraESu haiqiia.dAtvma 

[ هستی]برترین برپا دارنده ی ، همه چیزهای اشه نژاددر  ]کامیاب[، همه خوبی هادر  ]کامیاب[دین مزداپرستی "

 (Yt.11.3)" ]است[ راستین

 

 :نیز با ساختی همانند بکار می رود "]در راستای[جنگیدن " -yuiDiiaفعل 

 

tl yuiDiieiNti pvCanAhu hauue asahi SOiqraEca 

 (Yt.13.67)" سرزمین خویشو  خانه در راستایمی جنگند در میدان های نبرد ( فروشی ها)آنها "

 

 حالت دری همراه با پیشایندها. 3

 :بکار می رود" در، از درون" paiti، "در" upaحالت دری با پیشایندهای نشانگر مکان مانند 

                        

jaininLm upa dvrvzAhu  
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 (Y.10.17)" زنان( ؟) چنگ در"

 

uta mazdl huruqma haoma raose gara paiti 

 (Y.10.4)" ستانکوه درو به نیروی رویش نیک ازآنِ  مزدا، ای هوم، می رویی "

 

yahmi paiti Wispvm mLqrvm aCvm.srauuO WI.sruiiata 

 (Yt.13.91)" هر مانثره ی دارای واژه ی اشه شنیده شد او از درونکه ( زرتشت")

 

dAqri zI paiti niuuAitiS Wispahe aMhVuS astuuatO 

humataESuca huxtaESuca huuarStaESuca 

 (N.84)" در اندیشه ی نیک و گفتار نیک و کردار نیک ]است[پیروزی همه ی هستی استومند  دهشزیرا در "

 

 حالت دری همراه با فعل. 6

 :گاه حالت دری به همراه فعل بکار می رود

 

cim aoSa$hl *aoSa$haiNti Lstvm isaiti *tanuui .. 

cim WA gaEqAhuua mahrkaqvm 

 (Aog.48)" ؟آفریدگانبرای یا چرا مرگ خواهد ... ؟]خویش[ تن میرایبرای میرا نیستی خواهد  ]انسان[چرا "

 

 حالت دری برای بیان افسوس. 3

 :بکار می رود" ]بر[وای " AuuOiiaحالت دری با صوت 
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*AuuOiia *WanvNti spitama zaraquStra yO *frauruuaExSti 

hauuahe urunO Wanaiti 

 (N.66)" که با بردن روان خویش از راه های نادرست به پیروزی رسد پیروزمندی برسپیتمه زرتشت، وای "

 

 دستوری حالت دری بجای حالت ازی کاربرد غیر. 4

 :گاه حالت دری پس از پیشایندهایی بکار می رود که حالت ازی می گیرند

usvhiStaT Wohu manO haca gAtuuO zaraniiO.kvrvtO (*°kvrvite ?) 

 (V.19.31)" تخت زرین ازبرخاست بهمن "

 

haca barvSnuuO gairinLm auui jLfnauuO raonLm 

 (V.5.1)" کوه ها بسوی ژرفای رودها فراز از"

 

daEuuanLm parO TbaESaMhaT daEuuanLm parO draomOhu 

 (Yt.13.57)" دیوان( ؟) هاینیرنگ  در برابردر برابر دشمنی دیوان، "

 aESmahe parO draomVbiiO (Y.57.25). سنجـ

 

 کاربرد وجه وصفی حال

در همه ی آنها وجه وصفی حال همانند . پیشتر نمونه های فراوانی از کاربرد وجه وصفی حال در جمله ها دیده شد

 :اسم ها در یک بند بکار می رود کاربرد اش در زبان انگلیسی برای بیان رویداد ضمنی پیوسته به فعل اصلی و

tE hiStvNte GZarv.GZarVNtiS aNtarv.arvDvm zraiiaMhO 

 (V.5.19)" در دل دریا به خروشیدنآنها می مانند "
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yA taT yaT haomahe draonO nI.glMhvNti niS.hiDaiti 

 (Y.10.15)" می نشیند به خوردنآن زن که آن درون هوم را "

 

                             

A dim WAtO upa.WAuuO saDaiieiti 

 (H.2.7)" می وزدچنین می نماید باد بر او "

 

Atarvm spvNtvm yazamaide taxmvm hvNtvm raqaEStArvm 

 (Y.62.8)" ]است[تهم ارتشتار  به بودنآذر سپنتا را می ستاییم، "

 

aCim rAsaiNtim darvGO.WArvsmanvm 

miSAcim huuO.aiBiSAcim miSAcim Afrasl$haitim 

barvNtim Wispl baESazl apLmca gauuLmca uruuaranLmca 

tauruuaiieiNtimca Wispl TbaESl 

همه  می بردهمراه و با پیوستگی، ... همواره با گردشی دیرپا و همواره  پاداش می بخشداشی را که  ]خواستارم["

 (Y.52.1-2)" بر همه دشمنی ها چیره شودآبان و گاوان و گیاهان را و  ]فراهم آمده از[درمان های 

Wispl TbaESl : برای رایی جمع نتار، کاربرد مفعول رایی به جای اضافه ی مفعولیtaurwaiieiNtim. 

 

yA hiStaite frauuaEDvmna kaininO kvhrpa sriraiil 
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 (Yt.5.126)" به پیکر زنی زیبادر آشکارگی که می ایستد ( اردویسور اناهیتا") 

 

jaiDimnl nO yuZvm dasta xSaiiamnl raESca Xarvnasca 

 (Y.68.21)" تواناییدشکوه و فره ما را دهید شما که  چون درخواست شود"

 

 :به کاربرد اسم و وجه وصفی حال در حالت دری در نمونه ی تباه شده ی زیر توجه شود

WArvNti WA snaEZiNti WA barvNti WA 

tvmaMhLm WA *aiBi.gAta (mss. ºgAtO, ºgatO, ºgAtu) aiiLn WA 

*Warvta.fSuuO (mss. ºfSO) WA Warvta.Wire jasvNti 

( ؟)گرفتار آمده  با رمگان ]کسی[آب روان باشد، چون تاریکی رسد یا روز باشد، چون *چون باران یا برف بارد یا "

 (V.8.4)" سر برسد( ؟)یا مردمان گرفتار آمده 

 

 :بکار می رود" پذیرفتن" WaEs√، "خواستن" Was√، "اندیشیدن" man√همچنین وجه وصفی حال با فعل های 

                                  

nmAnvm hO maniiete para.daqO 

 (V.18.28برپایه " )خانه را واگذاشتناو می اندیشد "

 

yezi WaSi zaraquStra auul TbaESl tauruuaiiO 

 (Yt.1.10)" چیره شدناگر می خواهی زرتشت بر این دشمنی ها "
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WIsaiti dim fraGrAraiiO nOiT *fraGrAraiieiti 

 (N.1)" بیدار نمی کند ]اما[او را  بیدار کردنمی پذیرد "

 

  



 

 

 درس هجدهم

 

 اعداد

 : اعداد زیر در اوستا آمده اند

  اعداد اصلی در واژگان مرکب اعداد ترتیبی "ُ مین بار-"
   -fratvma-  aEuua "یکم" paoirim "یکمین بار"

ATbitim/ADbitim "دوم "bitiia- bi°, baE° duua-   
qritiia- qri° qr "سوم" Aqritim "سومین بار" ii-/qri- 3 

 tuiriia- caqru° caqBar-/catur- 1 "چهارم" Axtuirim "چهارمین بار"
 puxDa- paNca° paNca 5 
 xStuua- xSuuaS° xSuuaS 6 
 haptaqa- hapta°, haptO° hapta 1 
 aStvma- aSta°, aStO° aSta 2 
 naoma- nauua° nauua 9 
 dasvma- dasa° dasa  2 
 aEuuandasa-      
 duuadasa-      
 qridasa-    3 
 caqrudasa-    1 
 paNcadasa-  paNcadasa-  5 
 xSuuaS.dasa-  xSuuaS.dasa  6 
 hapta.dasa-    1 
 aSta.dasa-    2 
 nauua.dasa-    9 
 WisLstvma-  Wisaiti (WisLsta)  2 
 qrisastvma-  qrisatvm 32 
   caqBarvsatvm 12 
   paNcAsatvm 52 
   xSuuaSti- 62 
   haptAiti- 12 
   aStAiti- 22 
   nauuaiti- 92 
  sata°, satO° satvm  22 
   duiie nauuaiti  22 
   duiie saite, duuaE° saite  22 
   tiSrO sata 322 
   caqBArO sata 122 
   paNca sata- 522 
   xSuuaS sata- 622 
   hapta sata- 122 
   aSta sata- 222 
   nauua sata- 922 
  hazaMra°, hazaMrO° hazaMrvm  222 
   duiie hazaMrvm  222 
   nauua hazaMrvm 9222 
  baEuuarv° baEuuar/n-  2222 
   nauuasVs° baEuuLn 92222 
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 .است -WisLstvmaاحتماال ساخت واژگونی از عدد ترتیبی " بیست" WisLstaعدد اصلی 

 

 اعداد مرکب

paNcAca Wisaiti  5 
qraiiasca qrisLsca 33 
paNcAca haptAiti- 15 
nauuaca nauuaitiSca nauuaca sata nauuaca hazaMra nauuasVsca baEuuLn 99999 

 

 اعداد کسری

 qriSuua- 3 "یک سوم"
 caqruSuua- 1 "یک چهارم"

 paMta$ha- 5 "یک پنجم"

― 6 

 haptahuua- 1 "یک هفتم"
 aStahuua- 2 "یک هشتم"

 

 (برابر —گانه،  —) اعداد ضربی

   hakvrvT "یک برابر" 
   biS, biZuuaT "برایر دو" -biSAmruta "دوبارخواندنی"
 qriS, qriZuuaT 3 "سه برابر" -qriSAmruta "سه بارخواندنی"

 caqruS 1 "چهار برابر" -caqruSAmruta "چهاربارخواندنی"
 ― 5 

 xSuuaZaiia 6 "شش برابر" 
 ― 1 

 ― 2 

 ,naomaiia (nAuma°) "نه برابر" 

nauuasV 

9 

 Wisaitiuul  2 "بیست برابر" 
 qrisaqBl, qrisataqBvm 32 "سی برابر" 
 caqBarvsaqBl 12 "چهل برابر" 
 paNcasaqBl 52 "پنجاه برابر" 
 xSuuaStiuul 62 "شصت برابر" 
 haptaiqiuul 12 "هفتاد برابر" 
 aStaiqiuul 22 "هشتاد برابر" 
 nauuaitiuul 92 "نود برابر" 
 satAiiuS  22 "صد برابر" 
 hazaMrAiS  222 "هزار برابر" 
 baEuuarOiS  2222 "ده هزار برابر" 

 

 ".پنجگانه" -paNcO.hiiA: از دیگر شکل های اشتقاقی

نمی توان دانست که آیا این شمار شکل های قیاسی اصلی بوده اند و یا بدست گردآورندگان و کاتبان متن برساخته شده 

 .اند
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 اعدادحالت های صرف 

برای " چهار"و " سه"اعداد . ستاک دوگان استa-" دو"عدد . ستاک صرف می شود-همانند ضمایر " یک"عدد 

 .دیگر اعداد بیشتر صرف ناشدنی اند. حالت مادین برخی شکل های ویژه دارند

   "یک"
  نرین نتار مادین
aEuua Oiium,Oim aEuuO نهادی 
aEuuLm Oiium, Oim Oiium, Oim رایی 
aEuua?hl  aEuuahe  اضافی 

―  aEuuahmAT  ازی 

aEuuaiia  aEuua  بایی 

―  aEuuahmi  دری 

 

   "دو"
  نرین نتار مادین
duiie, duuaE° duiie, duuaE° duua رایی-نهادی 
  duuaEibiia  بایی -ازی-برایی 
  duuaiil  دری 

 

    "سه"
  نرین نتار مادین
tiSrO qrI qrAiiO نهادی 
tiSrO qrI qriS رایی 
tiSrLm, tiSranLm  qraiiLm  اضافی 
  qribiiO  ازی-برایی 

 

    "چهار"
  نرین نتار مادین
cataMrO catura caqBArO نهادی 
cataMrO catura caturv رایی 
  caturLm  اضافی 

 

 :حالت صرفی دیگر اعداد

 .paNcanLm ،nauuanLm ،dasanLm: حالت اضافی

 . paNcasaTbiS ،satAiS ،hazaMrAiS ،baEuuarvbiS: حالت بایی

 .6 درس . نکـ -baEwar-/baEwanستاک r/n-برای واژه ی 

 

پسوندی کهن است که در حالت مادین اعداد سه و چهار در برخی زبان های هند و اروپایی  -sr- > -Sr-/-Mr-*جزء 

دارد " خواهر" -XaMharدر واژه ی  -Mhar-و " زنstrI- (< *srI-" )این پسوند احتماال پیوندی با . دیده می شود

 (.باشد؟" زِن ازآن کسی" -Xa-harاگر اصل واژه )
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 فعل

 وجه تمنایی

در صرف . از پایانه های وجه اخباری و التزامی متمایز می شوندi- (-ii- )-پایانه های وجه تمنایی با داشتن جزء 

اما در صرف . °aE ،Oi ،aii: تماتیک از آمیختگی این جزء با واکه ی تماتیک، واکه ی مرکب پدید می آید

-* >) iiA/iغیرتماتیک این جزء شکل  aH-/-iH- )دارد. 

می یابد که همانند است با شکل سوم کس جمع وجه پایان aiivn (-aEn )-سوم کس جمع وجه تمنایی تماتیک به 

بوده که بر پایه ی قاعده  aiiaiivn-ستاک ها به شکل aiia-پایانه ی اولیه ی وجه تمنایی برای . ستاک هاaiia-اخباری 

-aiiaEn در دستنوشته ها این شکل اکثرا بگونه ی . شده است-aii n  تحریف شده و سپس با شکل آشنای-aiivn 

 . می گردد جایگزین

 معلوم تمنایی حالوجه 

  غیرتماتیک تماتیک
 یگانه    
   ―   
barOiS, 

WIDAraiiOiS 

-OiS janiil, mruiil, surunuiil, daiqiil, °stvrvniil 

daiDiS 

-iil 

-iS 

  

barOiT, zbaiiOiT -OiT hiiAT, kvrvnuiiAT, daiDiiAT, ciSiiAT, mvrLSiiAT 

daiDiT 

-iiAT 

-iT 

3 

 دوگان    
  daiDitvm -itvm 3 
 جمع    
jasaEma -aEma     
   ―   
pacaiivn 

nidarvzaiiaEn 

-aiivn 

-aiiaEn 

daiDiiLn, °ciSiiLn 

hunuiiArvS 

-iiLn 

-iiArvS 

3 

 

 میانه حال وجه تمنایی

  غیرتماتیک تماتیک
 یگانه    
haxSaiia -aiia tanuiia, daiDe -iia, -

i
e   

yazaESa, zbaiiaESa -aESa AhiSa, framruuiSa, daiqiSa -iSa   
azaEta, °snaiiaEta -aEta aojita, °Gnita, °mruuita, daiqita -ita 3 
 دوگان    
Wicaraiiatvm -aiiatvm   3 
 جمع    
buiDiiOimaiDe -OimaiDe     
rAmOiDBvm -OiDBvm     

 

 ظام جمله سازین

 کاربرد اعداد

عدد صد و باالتر اسم هستند و آنچه را که می شمارند حالت اضافی جمع می . کاربرد ویژه ای ندارند بیشتر اعداد

 .گیرد
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aEta Waca maDaiia$ha ahe Waca svNdaiia$ha 

ahurO mazdl aCauua haqra WaMhubiiO yazataEibiiO 

yaT amvCaEibiiO spvNtaEibiiO huxSaqraEibiiO huDAbiiO 

paNcasaTbiSca satAiSca hazaMrAiSca baEuuarvbiSca 

ahLxStAiSca frAiiVbIScaTca ahmAT 

همراه با ایزدان نیک جاودانه ی  ](؟)هست [شاد شو، اهوره مزدای اشون ( ؟)با این سخن مست شو، با سخن او "

فزون تر از  ]بسا[سپنتای نیک شهریار نیک دهش به شمار پنجاه ها و صد ها و هزارها و ده هزارها و بی شمار و 

 (Vr.8.1)" آن

paNcasaTbiS-ca … frAiiVbIS-caTca  : (.بیان اندازه)بایی دربارگی 

frAiiVbiS-caTca ahmAT  : ساخت قیاس با صفت برترfrAiiah- ( <pouru- )به همراه حالت ازی. 

 

ye?he caqBArO arSAna hLm.tASat ahurO mazdl 

ye?he auuauuaT haEnanLm nauua satAiS hazaMrvmca 

سپاهی )آن چنان بزرگ از سپاه  ]است[که از آن او ... چهار اسب پدید آورد اهوره مزدا( اردویسور)که از برای او "

 (Yt.5.120)" هزار و نه صد ]برابر با[( چنان بزرگ

ye?he (نخستین :)بجای برایی مادین  اضافی نرینye?hAiبرایی سود ،. 

arSAna : بجای رایی جمعarSnO* (این شکل تنها به عنوان اضافی یگانه درمتن ها دیده می شود)مفعول سرراست ،. 

ye?he (دومین :) اضافی نرین بجای مادینye?hl (.حذف)اضافی به همراه فعل ربطی ، ساخت ملکی با حالت 

haEnanLm  : اضافی جمع مادین ازhaEnA-اضافه ی بخشی ،. 

nawa satAiS hazaMrvm-ca  : بدل برایauuauuaT در حالت نهادی یگانه نتار. 
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tiSrO sata upAzananLm upAzOiT aspahe aStraiia 

tiSrO sata sraoSO.caranaiia 

 (V.4.11)" سی صد تازیانه باید بزند با تازیانه ی اسب، سی صد با ترکه ی چوب"

upAzananLm  :حالت اضافی برای آنچه شمارش می شود. 

upAzOiT  :وجه تمنایی برای بیان حکم. 

 

yazAi hukairim barvzO WispO.Wahmvm zaranaEnvm 

yahmaT mE haca frazgaDaite 

arvduuI sura anAhita hazaMrAi barvSna WiranLm 

ریزد همه نیایش ها را که از آن از برای من فرو می  ]پذیرنده ی ؟[هوکئیریه ی بلند زرین  ]کوه[می ستایم "

 (Yt.5.96)" اردویسور اناهیتا به بلندای هزار مرد

hazaMrAi : اضافی، وابسته به برایی یگانه نتار بجایbarvSna. 

 

hazaMraGna paiti.jasaiti AtarS ahurahe mazdl 

daEuuanLm maniiauuanLm tvmasciqranLm druuatLm 

biZuuaT yAtunLmca pairikanLmca 

از جادوان و دو برابر  ]و[دروند تاریک تخمه  ]و[پیش می رود آذر اهوره مزدا با توانایی زنش هزار دیو مینوی "

 (V.8.80)" پریان

daEwanLm : حالت اضافی وابسته به جزء نخست واژه ی مرکبhazaMra.Gna. 
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از این رو واژگان )در بسیاری از زبان های ایرانی میانه و نو گاه شکل ویژه ای از اسم درجلوی اعداد می آید 

هده پژوهش های اخیر نشان می دهد که این کاربرد را می توان پیشتر در اوستای نو مشا(. شمارشی نامیده می شوند

  .کرد

 

 کاربرد وجه تمنایی

 .وجه تمنایی وجه انگاری است بدین معنا که آرزو، حکم، قیاس یا مثالی فرضی و قیاس غیر محقق را بیان می کند

وجه تمنایی بیانگر آرزو.  
  

WasO.xSaqrO hiiAT aCauua auuasO.xSaqrO hiiAT druul 

 (Y.8.6)" دروند باداشون، ناکام شهریار  بادبه کام خویش شهریار "

 

                                                   

mA ciS pauruuO buiDiiaEta 

 (Y.9.21)" ]از ما [آگاه شودمباد کسی نخست "

 

haxSaiia azvmciT yO zaraquStrO fratvmL nmAnanLm 

 (Y.8.7)" ، سران خانمان ها را]ام[من که زرتشت  بشود وادار کنم"

 

وجه تمنایی برای بیان حکم.  
3

 

 

gaomaEzvm aiiasOiS zaraquStra gaom pairi uxSAnvm 

                                      
  X.Tremblay, Studia Iranica 26, 1998 
 در بند پایه  
 در بند پایه 3
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baxvDrvm dAitiiO.kvrvtvm yaoZdAta frabarOiS 

zLm paiti ahuraDAtLm pairi karSvm pairi.karSOiT 

aESO nA yO yaoZdAqriiO 

 ، بر زمین اهوره آفریده شیارییفرازآرپاک شده  ]و[، بیلی آیینی ساخته یگیررب از گاو نر گمیز بایدای زرتشت، "

  (V.19.21)" ]است[آن مردی که خواهان پاک شدن کشد اید بب

yaoZdAta : بجایyaoZdAtvm (؟). 

 

 وجه تمنایی بیانگر قیاس غیرمححق. 3

mAnaiivn ahe yaqa hazaMrvm narLm Oim narvm A.darvzaiiOiT 

 (Yt.8.55)" انگار هزار مرد یک مرد را به بند کشند"

 .، حالت اضافی همراه با فعل  درس . نکـ mAnaiivn ahe yaqaبرای ساخت 

 

mLnaiivn ahe yaqa hazaMrvm narLm Oiium narvm aiBiiAxSaiiOiT 

 (Yt.1.19)" انگار هزار مرد یک مرد را نگاهبان باشند"

 

 :توجه شود" بودن"به ساخت پیراگویی زیر با وجه وصفی گذشته به همراه فعل 

 

mAnaiivn ahe yaqa satvmca hazaMrvmca baEuuarvca parSanLm nijatvm hiiAT 

 (Yt.13.71)" انگار صد و هزار و ده هزار خوشه را فروکوفته باشند"



 

 

 درس نوزدهم

 

 ساختمان واژه

  2 واژگان مرکب

 (:اسم، صفت و جزآن)اجزاء تشکیل دهنده شان می توانند هر گونه واژه ای باشند  واژگان مرکب همچون

 . -da?hu.paiti- ،cinuuaT.pvrvtu- ،rAmO.Siti- ،yasnO.kvrviti- ،barvsmO.starviti: اسم < اسم+ اسم 

 barvsmO.zasta- (< barvsman-  + zasta-)، mazdaiiasna- (< mazdA- + yasna- .) :صفت <اسم + اسم 

درهم شکننده  <آنکه دشمنی را در هم شکند  <درهم شکستن دشمنی " -Wvrvqrajan(: اسم <)صفت  < اسم مصدر+ اسم 

 >) "وارـــــگردونه س <آنکه در گردونه می ایستد  <ایستادن در گردونه " -raqaEStA، (-Wvrvqra- + jan >)" ی دشمنی

raqaE° + stA-.) 

 .-huuarvxSaEta-، aiiO.xSusta: اسم <صفت + اسم 

 .-mazdaDAtaو  -paoiriiO.fradAta- ،ahuraDAta: صفت <وجه وصفی گذشته + اسم 

 .darvGO.Siti- ،tiZi.dAra- (< tiGra- + dAra-): اسم <اسم + صفت 

 .-WasV.yAiti- ،arvm.maiti- ،tarO.dIti: اسم+ قید 

 .(-qri- + aiiar/n >) ارنت -qri.aiiara: اسم <اسم + عدد 

  .qri.kamarvDa- (< qri- + kamarvDa-)، qri.zafan- (< qri- + zafar/n-): صفت <اسم + عدد 

 >) -huraoDa- (< hu- + raoDa-)، huuarSta- (< hu- + WarSta-)، aiBi.gAma :صفت/اســــــم+ پیشــــــــوند 

aiBi- + gAman-). 

 .frAdaT.gaEqa- (< frAda(iia)- + gaEqA-): اسم+ فعل 

 

: ، به ویژه نام های -druxS.WIdruxS ،draoGO.WAxS.draojiSta: گاه واژگان مرکب بیش از دو جزء دارند

frAdaT.WIspLm.hujiiAiti- ،xSmAuuiia.gVuS.uruuA- hAiti-. 

  nmAne nmAne، (کهن. اوسـ) narVm narVm: واژگان مرکب تکریری عبارت های قیدی با تکرار واژه اند

 (.نو. اوسـ)

 

 فعل

 افزونه

می گیرند که نشان  -aدر زبان های هندی باستان و فارسی باستان گذشته ی ناقص و وجه اخباری آئوریست پیشوند  

 .نام دارد" افزونه"این پیشوند . می دهد این فعل ها زمان گذشته را بیان می کنند
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در  کوتاه می شود و نیز aگاه به  -Aدر اوستای نو نمونه های روشن اندکی از افزونه وجود دارد چرا که پیشوند فعلی 

 .دگرگون شده است -Aنمونه هایی افزونه به 

وجه تمنایی افزونه . گذشته ی ناقص، وجه اخباری آئوریست و وجه تمنایی: افزونه با سه گونه از فعل ها دیده می شود

 .که در فارسی باستان نیز یافت می شود ویژه ی زبان های ایرانی است و بیرون از این گروه زبانی دیده نمی شود دار

              

AaT azvm tanum aguze  

 (Yt.17.55)" پنهان کردمرا  ]ام[پس من تن "

 

ciT auuaT WacO As ahura mazda yaT mE frAuuaocO 

 (Y.19.1)" ]در آغاز آفرینش[آن سخن اهوره مزدا، که به من گفتی بود  کدام"

 

 

tLm yazata jAmAspO yaT spADvm pairi.auuaEnaT 

durAT aiiaNtvm rasmaoiiO 

" را از دور می آید با رده های آماده ی رزم ]ِ دیوپرستان-[سپاه  نگریست و دیداورا یزش کرد جاماسب چون "

(Yt.5.68) 

rasmaoiiO:حالت بایی جمع با پایانه ی حالت برایی. 

 

                    

adauuata aMrO mańiiuS pouru.mahrkO  

 (Yt.3.14)" اهریمن تبه کار گفت"

 

                                         

sraoSa aCiiO drujim apvrvsaT 

 (V.18.30)" پرسید سروش پاداش دهنده از دروج"
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pairi yAiS hapta karSuuLn mairiiO apataT fraMrase isO XarvnO zaraquStrAi 

 (Yt.19.82)" افراسیاب فرومایه به جستن فره زرتشت پیمودسراسر هفت کشور را "

 .بایی حالت با همراه ستاک -r/n و -n جمع حالت، 6 نک درس yAiS hapta karSuuLn برای 

zaraquStrAi : حالت برایی برای حالت اضافیپایانه ی تماتیک. 

 

tum zvmarvguzO AkvrvnuuO Wispe daEuua zaraquStra 

 (Y.9.15)" همه دیوان را ای زرتشت کردیتو پنهان در زمین "

Wispe daEuua :حالت نهادی جمع بجای رایی. 

 

 زمان آئوریست

وجه اخباری و التزامی آئوریست ندرتا . فعل آئوریست دارد که بیشتر آنها وجه تمنایی استاوستای نو هنوز شماری 

 .بکار می رود و به متن های نیایشی ویژه محدود می شود

پایانه های ثانویه هستند و برابراند با ( بدون افزونه)و تاکیدی آئوریست ( افزونه دار)پایانه های وجه اخباری آئوریست 

 .به ندرت دیده می شود( اگر که اصال بکار رفته باشد)افزونه . وجه تاکیدی حالپایانه های 

و آئوریست تماتیک و آئوریست دوگان  ستاک آئوریست ریشه. چهار ساخت اصلی برای ستاک آئوریست وجود دارد

وریست همچنین یک ساخت ویژه برای ستاک آئ. ساخته می شوند  شده ی تماتیک همچون ستاک حالِ  متناظرشان

به ریشه ساخته می شود که برای وجه اخباری یگانه پایه ی کشش h (S/s )آئوریست که با افزودن s-وجود دارد با نام 

 . واکه اما برای دیگر حالت ها پایه ی افزایش واکه می گیرد

 وجه تاکیدی
-sتماتیک.آئور ریشه.آئور .آئور  

    :معلوم
 یگانه   
  frAuuaocim   
  fraouuaocO   
 WaxST (?) (<WaxS-) frauuaocaT 3 

 جمع   
  frauuaocAma   
 dAta    
    

 
 :میانه

 
   

                                      
 .Gو  Aصرف تماتیک : ، ستاک حال3 ؛ درس Aصرف غیر تماتیک، : ، ستاک حال6 به ترتیب درس   
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 یگانه   

°mLsta (<man-), qraoSta (<qrao-) 

WarSta (<Warz-) 

  3 

    
 وجه امری

  تماتیک.آئور  
    :معلوم

 جمع   
  WaocatA (P.12 ?)   
    

 وجه التزامی
-sتماتیک.آئور ریشه.آئور .آئور  

    :معلوم
 یگانه   
 buua    
  frauuaocAi   

stlMhaiti (<stA-), splMhaiti (<spA-), 

qBvrvSAiti (<qBars-) 

darvsaT (?) WaocAT 3 

 جمع   
 jimama (?), darvsAma WaocAma   

jaMhvNti (<jam-) bun  3 

    
    :میانه

 یگانه   

gvrvfSAne (<grab-)     

    
 وجه تمنایی

-sتماتیک.آئور ریشه.آئور .آئور  
    :معلوم

 یگانه   
 jamiil, d iil, buiil    

paiti.jaMhOiT (<jan-), zahiT (<zA-) jamiiAT, buiiAT, WainiT WaocOiT 3 

 جمع   

nASima (< ?) buiiama apaEma   

 dAiiata(?), buiiata    

aESiiLn (<aES- ?) jamiiLn, buiiLn, 

jamiiArvS, buiiArvS 

 3 

    
    :میانه

 یگانه   

°raExSiSa (<raEk-)  xSaESa (<xSA-)   

 

 

 وجه وصفی آئوریست

 

 ]:وجه وصفی آئوریست از ستاک آئوریست و با همان پایانه های وجه وصفی حال معلوم و میانه ساخته می شود[
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-sتماتیک.آئور ریشه.آئور .آئور  
 °buuaNt- ― معلوم 

maMhAna- (<man-), marvxSAna- starAna-, sraiiana-, sruuana- ― میانه 

 

 nAisT (Tremblay.)شکل قیاسی است بر پایه ی  nAinmi*بجای  nAismI (Y.12.1)زمان حال  شکل

 

 i-سوم کس یگانه مختوم به  مجهول گذشته ی

تنها از ستاک ( ؟)این حالت در اصل . ساخته می شود i-شکل ویژه ی فعل مجهول سوم کس یگانه با پایانه ی 

 .آئوریست ساخته می شد اما نمونه ای از این شکل با ستاک آئوریست در اوستای نو دیده نمی شود

 ".فرو کوفته شد" jaini، "فرستاده شد" vrvnAuui: با ستاک حال

 ".گفته شد" AiDi(: 2 درس . نکـ)ل با ستاک حال کام

 

 نظام جمله سازی

 آئوریست زمانکاربرد 

را ( آغازی، پایانی)تفاوت اصلی میان زمان آئوریست و زمان حال در این است که شکل آئوریست کنشی لحظه ای 

 .بیان می کند برخالف شکل زمان حال که کنش یا حالتی با تداوم نامشخص را نشان می دهد

 زمان آئوریست تاکیدی/ اخباری وجه.  

                                             

AaT mLsta yimO  

 (V.2.31)" اندیشیدآنگاه جم "

 

 زمان آئوریست التزامی وجه.  

Aat WaocAT ratuS aCauua mazdaiiasnaEibiiO 

 (V.8.11)" اشون به مزداپرستان( موبد)رد  بگویدآنگاه "

 

yezica WaocAT aESa yA kaine puqrvm aEm narO WarSta 

 (V.15.13)(" مرا آبستن کرد) به بار آوردپسر را این مرد  بگویدو اگر آن زن "

narO : حالت تماتیک نهادی یگانه نرین بجایnA. 
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tA nO dAta tA vrvzuuAna frauuaocAma 

fraca WaocAma yA ahurahe mazdl 

 (Y.70.2)" ره مزداستآن چیزها که ازآنِ  اهو خواهیم گفتو بیشتر  گوییم فرازرا ... این دادها مان را، این "

 

jimama tE daEsaiiama tE zaraquStra WaEm yOi amvCa spvNta 

 (Vyt.32)" سوی تو نشان دهیم به تو زرتشت، ما امشاسپندان ییمبیا" 

 

nOiT dim yauua azvm yO ahurO mazdl bitim WAcim paiti.pvrvsvmnO buua 

 (V.18.29)(" باز نپرسم) نباشمهرگز او را من، اهوره مزدا، سخن دیگر بازپرس "

mss. bwa K1, L4, L1,2; bwaT Mf2, Jp1 

 

 

aCa WahiSta aCa sraESta darvsAma QBA haxma 

 (Y.60.12)" همنشینی با تو را؟ خواهم دیداردیبهشت، ای زیباترین اشه، "

 

bun gaEql amarKaNtiS yl aCahe saMhaitiS 

 (Yt.19.12)" ]اند[اشه  دهنده ی آموزشآنها که  خواهند شدآفریدگان بیمرگ "

 

yaoZdAqrvm srAuuaiiOiS zaraquStra yaoZdAta bun nmAna 

 (V.11.2)" شوند خانه ها پاک ]تا[باید نیایش ویژه ی پاک گردانی بخوانی زرتشت، "
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kuqa nmAnvm yaoZdaqAne kuqa bun yaoZdAta 

 (V.12.2)" ؟شوند پاکها ]خانه[چگونه خانه ای را پاک گردانم؟ چگونه آن "

 

nOiT  aEtaESLm ratufriS ratufritim qBvrvSAiti 

 (N.34)(" نگیرد) ردنُبخشنود ساختن ردان را ( دیگران)از آنها  را خشنود می کندآنکه ردان " 

 

 زمان آئوریست تمنایی وجه. 3

وجه تمنایی زمان آئوریست همانند وجه تمنایی حال بکار می رود با این تفاوت که شکل آئوریست کنشی لحظه ای 

 :کنش یا حالتی با تداوم نامشخص را نشان می دهدرا بیان می کند برخالف شکل زمان حال که ( آغازی، پایانی)

Wasasca tU ahura mazda uStAca xSaESa hauuanLm dAmanLm 

 (Y.8.5)" شهریاری کنی ]اینک باز[اهوره مزدا، بر آفریدگان ات  ]خویش[تو به دلخواه و کام  بشود"

 

                                                  

aCaiiaca nO paiti.jamiiAT 

 (Y.7.24)" آیدبه آیین اشه سوی ما  بشود ]اینک[" 

 

mA gVuS mA Wastrahe hatO aDAitim WaocOiT 

 ( V.4.46)" گویدب سخنناروا  مبادا( ؟)گاو و گیاه ( ؟( )در حضور)به بودش "

hatO : اضافی یگانه از وجه وصفی حالhaNt- بیانگر کنش پیوسته به فعل اصلی. 

 

 وجه تمنایی بیانگر کنشی در زمان گذشته

 :تکرار شونده در گذشتهبکار می رود برای بیان کنشی از روی عادت یا ( با افزونه یا بدون آن)وجه تمنایی 
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yauuata xSaiiOiT huuLqBO yimO Wiuua$hatO puqrO 

 (Y.9.5)" جم خوب رمه پسر ویونگهان شهریاری می کردتا "

 

aqA aqA cOiT ahurO mazdl zaraquStrvm aDaxSaiiaEtA 

WIspaESU fraSnaESU WIspaESU haNjamanaESU 

yAiS *apvrvsaiiatvm mazdlsca zaraquStrasca 

در همه همپرسگی ها، در همه انجمن ها که ( ؟) می نهادان ویژه خویش نشتنها آن سان که اهوره مزدا زرتشت را "

 (Y.12.5)" مزدا و زرتشت  ]اهوره[ گفتگو می کردند از در آنها

 .توجه شود به پیرنگ اوستایی کهن این بند

mss. apvrvsaEtvm 

 

  

miqrvm Wouru.gaoiiaoitim yazamaide 

yO bADa ustAnazastO uruuAzvmnO auuarOiT WAcim uitiiaojanO 

..." چنین می گفت ]و[ بلند می کردمهر فراخ چراگاه را می ستاییم، او که براستی با دستان فرازآورده شادمان بانگ "

(Yt.10.73) 

 

WaEnvmnvm ahmaT para daEuua pataiivn 
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WaEnvmnvm maiil frAuuOiT 

WaEnvmnvm apakarSaiivn jainiS haca maCiiAkaEibiiO 

AaT tl snaoDvNtiS gvrvzanl hazO *niuuvrvziiaiivn daEuua 

زنان از  می کشیدند دور، آشکارا (؟) برآورده می شد ]شان[( ؟)، آشکارا کام می تاختندآشکارا پیش از این دیوان "

 (Yt.19.80)" دیوان می دادند آزارمردان، سپس آنها را ناالن و گریان 

mss. niwarvzaiivn 

 

zaraquStrO ahunvm Wairim frasrAuuaiiOiT yaqA ahU WairiiO tA WAstArvm 

ApO Wa$hiS frAiiazaEta WaMhuiil dAitiiaiil 

daEnLm mAzdaiiasnim fraorvnaEta 

، آبهای نیک رود تا  :می خواندزرتشت نیایش اهونه وئیریه " 

 (V.19.2)" باز می گفت، باور به دین مزداپرستی را می ستودونگهودائیتیا را 

tA : پهلوی   < OD> "تا". 

 

yaT tum ainim auuaEnOiS saocaiiaca kvrvnuuaNtvm baosauuasca 

WaraxvDrlsca WarOZiNtvm uruuarO.straiiLsca kvrvnuuaNtvm 

AaT tum niS.hiDOiS gaqlsca srAuuaiiO 

apasca Wa$hiS yazvmnO Atarvmca ahurahe mazdl […] 
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narvmca aCauuanvm kuxSnuuLnO asnAaTca [jasvNtvm durAaTca] 

گیاه پژمری می کند، پس تو *و ... پیشکش دودآلود و *پیشکش سوزاندنی می کند و * می دیدیهرگاه تو دیگری را "

ِ آذر اهوره مزدا و خشنودی مرد اشون را کوشیدن که از -... به سرایش گاهان وستایش آبهای نیک و  می نشستی

 (H.2.13)" نزدیک می رسید یا دور

 

AaT mLm friqLm haitim friqO.tarLm srirLm haitim srirO.tarLm 

bvrvxDLm haitim bvrvxDO.tarLm frataire gAtuuO lMhanLm 

fratarO.taire gatuuO niSADaiiOiS 

aEta humata aEta huxta aEta huuarSta 

AaT mLm narO paskAT yazvNte ahurvm mazdLm 

darvGO.yaStvmca hLm.parStvmca 

، دلپسند بودم دلپسندتر ]می کردی[، زیبا بودم زیباتر ]می کردی[مرا دوست داشتنی بودم دوست داشتنی تر آنگاه " 

، با این گفتار نیک ]ات[با این اندیشه ی نیک  می نشاندی، نشسته در جایگاه واال بودم بر جایگاه واالتر ]می کردی[

را مردمان زین پس می ستایند با یزشی بلند و با  –اهوره مزدا  –، اینک من ]ات[، با این کردار نیک ]ات[

 (H.2.14)" همپرسگی

 

yO anu aESLm barvsma frastvrvNte 

yaqa aCauua jAmAspO frastvrvnaEta ratufriS 

    (N.71)" ردان را خشنود می کند می گسترانده اشون جاماسب آن که به شیوه ایشان برسم می گستراند ک"



 

 

 درس بیستم

 

 ساختمان واژه

 شکل اجزاء واژگان مرکب: 2 واژگان مرکب

frAdaT.gaEqستاک باقاعده می شود، مانند A/a-ستاک باشد، صفت A-صفت مرکبی که جزء دوم آن  - < gaEqA-. 

 :تبدیل می شود Oواکه ی پایانی جزء نخست واژه ی مرکب معموال به 

-a  و-A  و-anستاک :daEuuO.dAta- ،daEnO.diS- (< daEnA-) ،zruuO.dAta- (< zruuan-). 

 .a :hupO.busta- (< upa) ،haptO.karSuuairI- (< hapta)-واژگان تغییرناپذیر مختوم به 

، frAdaT.fSu- (< pasu-): اسم هایی که جزء دوم واژه ی مرکب انـد گاه پایه ی کاهش واکه می گیرند

vrvduuafSnI- (< fStAna-). 

، xSuuiBi.iSu- (< xSuuiBra-): ستاک در جزء نخست واژه ی مرکب می آیندi-برخی صفت ها به شکل 

jaiBi.Wafra- (< jafra-) ،bvrvzi.gAqra- (< bvrvzaNt-). 

: روی می دهد h > Mhمی گیرد و برای آنها دگرگونی  aآغازی در جزء دوم واژه ی مرکب پیش هشت  -hواژگان با 

aCO.aMhan- (< *aCa-(M)han-) ،airime.aMhad-. 

 :گاه جزء نخست واژه ی مرکب در حالت صرفی است

، -afS.tacin- (< AfS°) ،afS.ciqra- ،aBvZdAna- (< AfS-d°) ،kvrvfS.Xar- ،druxS.manah: حالت نهادی

AtarS.ciqra-. 

 (.قید darvGvm >) -WIrvNjan- ،aCvm.stut- ،darvGvm.jIti: حالت رایی

 .-drujas.kanA- ،zemas.ciqra: حالت اضافی

 .-yauuaEjI- ،yauuaEsU: حالت برایی

 .-bvrvzi.rAz- ،armaE.Sad- ،maiDiiOi.Sad- ،raqaEStA- ،dUraE.dvrvs: حالت دری

 

 فعل

 زمان حال کامل

زمان حال کامل با دوگان سازی ریشه وبستن یک گروه پایانه متفاوت با پایانه های زمان حال و آئوریست بر آن 

 .، فاقد ستاک دوگان شده اند"دانستن" -WaED-/WaEq، "گفتن" -ADفعل های . ساخته می شود

 -ca-kan- (< √kan) ،da-Daاست، مانند  uیا  a ،iواکه ی هجای دوگان شـده به پیروی از واکه ی ریشه، معموال 

(< √dA) ،ci-kaEq- (< √kaEq/kiq) ،iri-riq- (< √raEq/riq) ،uru-raoD- (< √raod/rud) ،huSXaf- (< 

√Xaf) . شمار اندکی از فعل ها نیز دارای هجای دوگان شده با واکه ی بلندA  هستند، مانندdA-darvs- (< √dars) ،

bA-buu- (< √bao/bu) ،pA-fr- (< √par) . 
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ریشــــه با . Ap- (< √Ap) ،lMh- (< √ah): می گیرد -Aآغازی برای زمان حال کامل واکه ی بلند   -ریشه ی با 

aE-/i-  آغازی ستاک حال کامل با آغازiiaE-  دارد که معموالyaE- نوشته می شود :yaES- (< √aES/iS). 

ستاک قوی برای وجه اخباری یگانه : زمان حال کامل نیز همان توزیع ستاک قوی و ضعیف فعل غیرتماتیک را دارد

 .و ستاک ضعیف برای دیگر حالت ها( با برخی استثناها)و وجه التزامی 

 .حال کامل همه ی وجه های اوستای نو بجز وجه امری و همچنین گذشته ی کامل را داردزمان 

   .دیده می شوندFarhang I OIm (FO. )بسیاری از شکل های حال کامل تنها در فرهنگ اوییم 

 وجه اخباری

    :معلوم
 یگانه   
WaEqA° dAdarvsa (<√dars), cikaEqa (<√kaEq), jigauruua 

(<√grab), 

diduuaESa (<√duuaES), °ururaoDa (<√raod) 

-a   

 dadAqa (<√dA), WauuaxDa (<√Wak; FO.) -qa   

WaEDa lMha (<√ah), ADa (<√Ad; FO.), Apa (<√Ap; FO.), 

daDa (<√dA), Wauuaca (<√Wak), bauuara (<√bar), 

cakana (<√kan), daDAra (<√dar), huSXafa (<√Xap), 

tataSa (<√taS), yaiiata (<√yat), WiuuaEDa (<√WaEd), 

yaESa (<√aES), bauuAuua (<√bao) 

-a 3 

 دوگان   
 WaocAtarV (<√Wak), WAuuvrvzAtarV (<√Warz), 

yaEtatarv (<√yat; FO.) 

tarv 3 

 جمع   
 diduuiSma (<√duuaES), susruma (<√srao) -ma   

WiDarv 
(<WaED-) 

lMharv (<√ah), Adarv (<√Ad), dADarv (<√dA), 

baBrarv (<√bar), cAxrarv (<√kar), 

°SAstarv (<√had), Waonarv (<√Wan), 

iririqarv (<√raEq), bAbuuarv (<√bao) 

-arv 3 

 

 .آمده است bAuuarv*ستاک آشکار شده است احتماال بجای  bکه در آن باز  bAbuuarvشکل 

و همگون شدگی  rukiبر پایه ی قاعده ی  h > Sپدیدآمده است با دگرگونی  ni + ha-zd-tarvاز  Sastarv(ni)شکل 

zdt > st. 

   :میانه
 یگانه  

susruiie (<√srao) -e   

AiDe (<√Ad), daiDe (<√dA), mamne (<√man) 

Waoce (<√Wak), Waoze (<√Waz), tuqruiie (<√qrao) 

-e 3 

 دوگان  

mamnAite (<√man) -Aite 3 
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 .باشد e-بجای  te-می باید شکل حال کامل با پایانه ی ثانویه ی AzUzuSte (P.43 )فعل 

 

 وجه التزامی

    :معلوم
 یگانه   
WaEqaT  -aT 3 
 جمع   
WaEqvNti iieiiLn (<√aE/i) (?) -Ln, -vNti 3 

 

 وجه تمنایی

   :معلوم
 یگانه  

jaGmiiLm (<√gam), daiDiiLm (<√dA), °KuKuiiLm (<√Kao) -iiLm   

l?hAT (<√ah), WaoniiAT (<√Wan), °hisiDiiAT (<√saEd), hazdiiAT (<√had) -iiAT 3 

 دوگان  

l?hAT.tvm (<√ah) -iiAtvm 3 

 جمع  

daiDin (<√dA), °baBriiLn (<√bar) 

°saciiArvS (<√sak) 

-in, -iiLn 

-iiArvS 

3 

   
   :میانه

 جمع  

Waozirvm (<√Waz) -irvm 3 

 

 .این شکل می تواند وجه تمنایی حال باشد. از روی بافت متن حال کامل تحلیل می شود daiDinشکل 

 .پیش از  -k-بجای  -c-پدیدآمده باشد با  saSciiArvS*درست باشد می باید از  saciiArvS°اگر این تحلیل از شکل 

 

 گذشته ی کامل

   :معلوم
 یگانه  

jaGmaT (<√gam), tataSaT (<√taS) -aT 3 

 

 وجه وصفی حال کامل

-ستاک است و وجه وصفی حال کامل میانه مختوم به uuah/uS-وجه وصفی حال کامل معلوم یک [ na-.[ 

 

 ( :(-uuah-/-uS-وجه وصفی حال کامل معلوم با دو ستاک 
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  ستاک حالت قوی حالت ضعیف
ciciquS- cikiqBah-, ciciqBah- cikiq-/ciciq- √kaEq 

daquS- (بجای *daDBah- )daDuuah- daD- √dA 

WiquS- (بجای *WiDBah- )WiDuuah- Wid- id 

WaokuS- WaoXah- Waok- ak 

WaonuS- (بجای *Waonuuah- )Wauuanuuah- *Waun- an 

yaEtuS- yOiqBah- * ait- at 

zazuS- zazuuah- *zazu- √zA 

 

Duu- < *-d-را با دگرگونی  -WiDuuahو  -daDuuahواژگان  -WiDBah*و  -daDBah*بجای  داریم، که شکل  -

 .های قیاسی از روی حالت ضعیف اند

cikiqBah-/ciciquS-  می تواند از ریشه ی√kaEt/cit  پدید آمده باشد که بجای ستاک ضعیف*cicituS-  شکل

 . با معنای نه چندان روشن kaeq√قیاسی از روی ستاک قوی دارد نه از ریشه ی 

 

 (:-uS-یا  -uuah-)وجه وصفی حال کامل معلوم با تنها یک ستاک 

  ستاک حالت قوی حالت ضعیف
 jaGnuuah- jaGn- √gan 

 nLsuuah- nLs- √nas 

 tarSuuah- *taTS- √taS 

jaGmuS-  jaGm- √gam 

haMhanuS-  haMhan- √han 

mamnuS-  mamn- √man 

taTkuS-  taTk- √tak 

WAuuvrvzuS-  WAuuvrvz- √Warz 

saSkuS-  saSk- √sak 

 

 Ana- (-ana-:)-وجه وصفی حال کامل میانه ی مختوم به 

apAna-, daDrAna-, daqAna-, haMhanAna- (<han-), iririqAna-, mamnAna-, 

pApvrvtAna- (<parvt-), 

WauuazAna-, zazarAna, zuzuiiana- (<zao) 

سوم کس یگانه ی  -به پیروی از حالت اول کس uiiباشد با  -zuzwana*می باید بجای  -zuzuiianaشکل 

*zuzuiie. 

 

 :دو گونه صفت نیز وجود دارد که از ستاک حال کامل اشتقاق می یابد
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، هر دو ستاک تنها در حالت نهادی "کامیابzazu- (< √zA" )، "کاردانu- :Wiqu- (< √WaEd" )-مختوم به  . 

 didrvzuuOواژه ی .  تنها در حالت رایی یگانه "بیدارjiGAuru- (< √gar/grA" )یگانه در دست است، و 

 .didrvzuul (< √darz)یا شکل تماتیک شده از این ساخت باشد و یا شکل نادرست بجای  P.40-41در 

 ."ایستادهبرجای qBan- :yOiqBan- (< √yat" )-مختوم به  . 

 

 نظام جمله سازی

 کاربرد زمان حال کامل 

. در زبان هند و اروپایی کارکرد اصلی زمان حال کامل بیان حالتی برآمده از یک کنش یا رویداد در زمان گذشته بود

 هر"( پی برده ام"در اصل ) cikaEqaو "( دیده ام"در اصل ) WaEDaاین کارکرد در اوستا با فعل های ادراکی مانند 

و " دربرمی گیرد" < "به پیرامون آمده است" pairi.buuAuuaو با فعل های ایستا مانند " می دانم"دو به معنای 

iririqarv " و فعل های گذرا دیده می شود" اند ]مانده[آنها مرده.  

 های ادراکی فعل.  

WaEqAca taT *cikaEqaca Ai aCAum zaraquStra mana xraqBAca cistica 

 (Yt.1.26)" ای اشون زرتشت، با خرد و دانش ام آگاهمو می دانم آن را" 

Mss. taTca kaEqica 

 

 

yO nAirikLm ciqrauuaitim daxStauuaitim Wohunauuaitim 

baoDO WiDuul cikiqBl baoDa$haitim WituSim auui ciciquSim 

xSudrl auui fraMhvrvzaiti 

kaT a?he asti paititiS kaT a?he asti ApvrvitiS 

kaT aEtahe paiti WarSta Kiiaoqna ciciqBl azaEta 

 نستهمی دا، پی برده ،دریافته، در زنی دشتان با خونریزی که ]این را[ نستهمی دا پی برده،، دریافتهآن مرد که "

زپرداخت آن؟ کدام است پادافره آن؟ کارهای انجام شده دراینجا را، ، تخمه ی خویش فراز هلد، کدام است با]این را[

 (V.18.67-8)" ، چه تاوان باید بدهد؟نستهچون می دا
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baoDO : بجایbaoDa$hl (؟). 

paiti…azaEta :بیان حکم برای وجه تمنایی. 

 

 مجهول -فعلهای ناگذرا و میانه.  

aom asmanvm yO usca raoxsnO frAdvrvsrO 

yO imLm zLm Aca pairica buuAuua 

 (Yt.13.2)" فرا می گیردآن آسمان زبرین روشن فرازپیدا که باال و پیرامون زمین را "

 

*frVna lMhLm nasunLm yl paiti Aiia zvmA iririqarv 

 (V.5.4)" مرده افتاده انداز فراوانی این الشگان که بر این زمین "

Mss. frIna, fraEna, frvna. 

 

yO nAirikLm apuqrLm pipiiuSim WA apipiiuSim WA 

anasaxtLm para xSudrl fraMhvrvzaiti 

ahmaT haca iriSiiAT 

، تخمه ی خویش (؟)یا پیش از به سر آمدن دوره ی آن زن  شیرده نشدهیا  شیرده شدهآن مرد که در زنی آبستن، "

 (V.15.8)" فرازهلد، از آن زیان بیند؟

 

 ( ]ِ یک کنش یا حالت-[بیانگر پی آمد )فعلهای گذرا . 3
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niuuaEDaiiemi haNkAraiiemi daquSO ahurahe mazdl 

raEuuatO Xarvna$hatO ..hukvrvptvmahe 

aCAT apanO.tvmaheca huDAmanO Wouru.rafnaMhO 

yO nO daDa yO tataSa yO tuqruiie yO maniiuS spvniStO.tvmO 

برازنده ترین، بر پایه ی ...اهوره مزدای رایومند فره مند دادار نوید می دهم و بجا می آورم از برای ]آیین یزش را["

" آن سپندترین مینو پرورانده است، تن ساخته است، آفریده استاشه برترین، نیک بنیاد، همواره پشتیبان، که ما را 

(Y.1.1) 

 

Wispe tE ahurO mazdl huuapO Wa$hiS dAmLn aCaoniS yazamaide 

yAiS dadAqa pouru Wohuca 

" آفریده ایفراوان و نیک  اهوره مزدای نیک کار را می ستاییم آنها که همه ی آفریدگان نیک و اشون تو"

(Y.71.10) 

 

..frApaiilsca gairiS udriiasca raEuulsca gairiS 

yaESLmca parO maCiiAka aiBitaEDaca spaStaEDaca 

gairinLm nAmLn dADarv 

 (Yt.19.6)" نهادندو نگریدن نام آنها  که مردم پیش برپایه ی دسترسی ]کوه هایی[کوه فراپیه و اودریه و ریونت و "

Ms. F1 aiBitaEDca spaSitaEca. 
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A hatLmca aMhuSLmca zAtanLmca azAtanLmca aCaonLm 

iDa jasvNtu frauuaCaiiO YOi hiS baBrarv 

paitiiApvm nazdiStaiiAT apaT haca 

ایشان که آنها را  ]به نزدِ [زاده نشدند بدین جا آیند،  ]هنوز[، زاده شدند و بودندفروشی های اشونانی که هستند و "

 (Y.65.6)(" ؟)بر پاد آب از نزدیک ترین رود  ندبرده ا

 

paoiriianLm TkaESanLm paoiriianLm sAsnO.guSLm 

iDa aCaonLm aCaoninLm 

ahumca daEnLmca baoDasca uruuAnvmca frauuaCimca yazamaide 

yOi  aCAi Waonarv 

، آن مردان و زنان اشون، اینک جان و دئنا و هوش و ]ی اهوره مزدا[نخست آموزگاران، نخست شنوندگان آموزه ها "

 (Y.26.4 ،Yt.13.149)" پیروز شدندروان و فروشی ازآنِ  آنها را می ستاییم، آنها که ازبرای اشه 

 

sraoSvm aCim huraoDvm WvrvqrAjanvm.. yazamaide 

yO WispaEibiiO haca arvzaEibiiO Wauuanuul paiti.jasaiti 

 (Y.57.11-12)" باز می گردد پیروزسروش پاداش دهنده ی زیبای پیروز را می ستاییم، او که از همه ی کارزارها "
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 .بکار می رود( هرگز/همیشه)همچنین حال کامل در گزاره های مطلق 

 در بند پایه ی مثبت. 6

yO paoiriiO stOiS astuuaiqiil WAcim aoxta WiDOiium ahura.TkaESvm 

yO paoiriiO stOiS astuuaiqiil WAcim framraoT WiDOiium ahura.TkaESvm 

yO paoiriiO stOiS astuuaiqiil WispLm *daEuuO.tAtvm Wauuaca 

aiiesniiLm auuahmiiLm 

نخستین کس است در جهان استومند که برخواند داد دوری از دیوان، داد اهوره مزدا را؛ نخستین کس است ( زرتشت")

در جهان استومند که فرازگفت داد دوری از دیوان، داد اهوره مزدا را؛ نخستین کس در جهان استومند که همه انجمن 

 (Yt.13.90)" خواند دیوان را ناشایست برای پرستش و نیایش

Mss. daEwO tAtvm. 

 

WispanLm para.carvNtLm AtarS zasta AdiDaiia 

cim haxa haKe baraiti fracarvqBl armaESAiDe 

چه می آورد دوستی برای دوستی، آن فرازرونده  ]ببیندتا [ نگریسته استدستان همه ی گذرندگان را  همواره آذر "

 (Y.62.8)" برای آن آرام نشسته

 

WispanLm aESLm *zaraquStrim paoirim WahiStvm Ahuirim 

susruma TkaESvm 

" شنیده ایمنِ  زرتشت را نخستین و بهترین آموزه های دین اهورایی ها همواره آ]آموزه[در میان همه ی این " 

(Yt.13.148) 
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Mss. zaraquStrvm. 

 

kO ahi yO mLm zbaiiehi ye?he azvm frAiiO zbaiivNtLm 

sraEStvm susruiie WAcim 

" در میان آنها که مرا فراوان می خوانند شنیده امکیستی که مرا می خوانی؟ که از آنِ  او زیباترین آواز را "

(Yt.17.17) 

 

tanu.mazO aCaiiAiti yO tanu.mazO *draoSaT 

tanO.mazO zI aEtLmciT aCaiiLm pafre 

yO nOiT yauua miqO mamne nOiT Wauuaca miqO nOiT <miqO> WAuuarvza 

، زیرا این شیوه ی اشایی به ...یک تن بر پایه ی اشه بجای آورد او که به اندازه ی یک تن ] ارزش[به اندازه ی "

" کرده است، نه نادرست گفته، نه نادرست اندیشیدهکه همواره نه نادرست  انجامیدیک تن را کسی  ]ارزِش[اندازه ی 

(P.17(18)) 

Mss. bIraoSaT .– <miqO> در دستنوشته ها نیامده است. 

 

tum mLm cakana yum humanO huuacO huKiiaoqana hudaEna 

 (H.2.12)" ای جوان نیک اندیش نیک گفتار نیک کردار نیک دین دوست داشته ایتو مرا همواره "
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zaraquStrahe spitAmahe iDa aCaonO aCimca frauuaCimca yazamaide 

paoiriiAi Wohu mamnAnAi paoiriiAi Wohu WaokuSe paoiriiAi Wohu WAuuvrvzuSe.. 

paoiriiAi haMhananAi paoiriiAi haMhanuSe gLmca aCvmca uxDvmca 

، نیک گفت، نیک اندیشیداینک پاداش و فروشی زرتشت سپیتمه ی اشون را می ستاییم، نخستین کسی که نیک "

گاو ( شکار کردآ) بدست آورد ]برای ما[نخستین کسی که ( دریافت) برای خویش بدست آوردنخستین کسی که ...کرد

 (Yt.13.87-8)" را( نیایش اهونه وئیریه ؟)= را و اشه را و واژه 

 

 در بند پایه ی منفی. 3

yimahe xSaqre auruuahe nOiT aotvm lMha nOiT garvmvm 

nOiT zauruua lMha nOiT mvrvqiiuS nOiT araskO daEuuO.dATO 

 (Y.9.5)" نبوددلیر هرگز سرما، گرما، پیری، مرگ، رشک دیوآفریده *در شهریاری جم "

 

yO nOiT pascaEta huSXafa yaT mańiiU dAmLn daiDitvm 

 (Y.57.17)" که دو مینو آفریدگان پدید آوردند نخوابیده استکه از آن پس هرگز (... سروش")

 

a?he haxaiiO frAiieNte astuuat.vrvtahe WvrvqraGnO 

humanaMhO huuacaMhO huKiiaoqnlMhO huDaEna 

naEDaciT *miqO WaoXlMhO aESLm *XaEpaiqe hizuuO 

نیک اندیش و نیک گفتار و نیک کردار و نیک دئنا و هیچ یک  ]همه[یاران اش فرازآیند استوت ارته ی پیروزمند، "

 (Yt.19.95) "با زبان خویش نگفتهاز ایشان هرگز نادرست 

Mss. miqrO; aoXlMhO, WaoFlMhO, WaojlMhO; XaEpaiqa, Faipaqa. 
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 (اگر)در بند پیرو . 4

yezi qBA diduuaESa yezi manaMha yezi WacaMha yezi Kiiaoqna 

yezi zaoSa yezi azaoSa 

A tE a?he fraca stuiie nI tE WaEDaiiemi 

yezi tE a?he auuA.ururaoDa yaT yasnahe Wahmaheca 

 ]ستایش[با اندیشه یا گفتار یا کردار، خواسته یا ناخواسته، تو را برای آن می ستایم و تو را نوید  آزرده اماگر تو را "

 (Y.1.21)" نادیده گرفتممی دهم، اگر تو را در این ستایش و نیایش 

 

 همراه با وجه وصفی "بودن"حال کامل فعل . 0

پایین . نکـ)ین ساخت کارکرد نا مشخص دارد با برخی وجه های وصفی بکار می رود که گاه اlMha (< ah- )فعل 

 .و معنای آن باید برای هر نمونه جداگانه بررسی شود( بند شرطی

WaMhu tU tE WaMhaoT Wa?hO buiiAT huuAuuOiia yaT zaoqre 

hanaESa tU tum taT miZdvm yaT zaota hanaiiamnO lMha 

" است دریافت کردهتو باد، بشود بدست آری تو آن مزد را که زوت ( ؟)خوب و از خوب بهتر از برای زوت"

(Y.59.30)  

 

 کاربرد زمان گذشته کامل

اگر چه . گذشته ی کامل به شمار آوردشمار اندکی از شکل های دوگان شده با پایانه های ثانویه را می توان زمان 

پایانی گرفته اند تا روشن تر  t-امکان دارد این شکل ها حالت سوم کس یگانه ی زمان حال کامل قاعده مند باشند که 

 .حالت سوم کس یگانه را نمایش دهند

aqaurunLmcA paitI.ajLqrvm yazamaide 
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yOi  iieiiLn dUraT aCO.I$O daFiiunLm 

 (Y.42.6)" به دوردست برای اشه جویی سرزمین ها رفته بودندبازگشت آثرونان را می ستاییم، آنها که "

Mss. iieiiN, IeiiLn, IeiiNn, IeiiaN, IeiiN, Ieiivn, yaNº. 

 

niS taT paiti druxS nASAite yaDAT aiBiciT jaGmaT 

aCauuanvm mahrkaqAi 

 (Yt.19.12)" برای تباه کردن اشون آمده بودشود از اینجا به همان جا که  ]و رانده[آنگاه دروج نابود "

 

 بند شرطی

و جواب ( اگر)ترتیب آمدن شرط . ترکیبی از فعل های اخباری، التزامی، تمنایی و امری بیان می شود بند شرطی با

 .تابع نظم خاصی نیست( آنگاه)شرط 

 

aCAunLm..yazamaide yl ahurahe xSaiiatO daSinLm upa.yuiDiieiNti 

yezi aEm bauuaiti aCauuaxSniS yezi SE bauuaiNti anAzarvtl 

او مایه ی ( هرگاه)می ستاییم، آنها که در سوی راست سردار فرمانده می جنگند اگر ... ]را[ی اشونان  ]فروشی ها["

 (Yt.13.63)" از سوی او نیازرده شده باشند ]فروشی ها[خشنودی اشونان باشد، اگر 

 

yezi dim nOiT yaoZdaqvNte qriSum aEtahe Kiiaoqnahe baxSvNte 

 (V.8.100)" این کردار را دریافت می کنند] گناه[اگر او را پاک نگردانند یک سوم از "

 

yezi qBA didwaESa … A tE a?he fraca stuiie nI tE WaEDaiiemi 



 درس بیستم

 3  
 

yezi tE a?he awA.ururaoDa yaT yasnahe Wahmaheca 

می دهم، اگر تو را در این ستایش و نیایش  ]ستایش[تو را برای آن می ستایم و تو را نوید  ...اگر تو را آزرده ام"

 (Y.1.21)" نادیده گرفتم

 

yezica aEte nasAuuO *friqiieiNtica *puiieiNtica 

kuqa tE WvrvziiLn aEte yO mazdaiiasna 

 (V.6.28)" و بپوسند، آنها چه کنند، آن مزداپرستان؟... و اگر این مردارها "

aEte : بجایaEtl .– Mss. ºiietica. 

 

yezi aMhaT Aqrauua frA zI duuLsaiti spitama zaraquStra aESa druxS yA nasuS 

 (V.5.28)" تاخت می آورد سپیتمه زرتشت، آن دروج نسو ]بر او[اگر آثرون باشد همانا "

 

yezica aEte mazdaiiasna aEtvm Atrvm aiti.barLn *auui aEtvm nmAnvm...kA hE asti ciqa 

 (V.5.43)" و اگر این مزداپرستان این آتش را ببرند به نزدیک این خانه، کدام پادافره برای اوست؟"

Mss. awa. 
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yezi mazdaiiasna tLm zLm kAraiivn yezi ApO hvrvzaiivn 

yaT ahmi spAnasca narasca para.iriqiNti 

aNtarAT naEmAT yArv.drAjO nasuspaEm pascaEta AstriilNte 

aEte yOi mazdaiiasna apasca zvmasca uruuaraiilsca 

که بر آن سگان و مردمان می میرند، در دوره ای به  ]آنجا[اگر مزداپرستان آن زمین کاشتند، اگر آبها رها کردند "

 (V.6.3) " درازای یک سال از آن، آیا به گناه مردار افکنی آلوده شوند این مزداپرستان در برابر آب و زمین و گیاه؟

kAraiivn  بجای*kAraiiaEn. 

 

 شرط غیر محقق

 :برای نشان دادن شرطی که روی نداده است حال کامل تمنایی بکار می رود

yeiDi zI mE nOiT daiDiT upastLm uGrl aCAunLm frauuaCaiiO…drujO astuul aMhuS l?hAT 

 (Yt.13.12)" زیرا اگر به من یاری نمی دادند فروشی های توانا ی اشونان، هستی استومند ازآن دروج می شد"

 

*yeiDi zI mA maCiiAka aoxtO.nAmana yasna yazaiiaNta 

yaqa aniie yazatlnhO aoxtO.nAmana yasna yaziNti 

frA *nuruiiO aCauuaoiiO qBarStahe zrU *Aiiu KuKuiiLm 

Xahe gaiiehe XanuuatO amvCahe 

upa aqBarStahe jaGmiiLm 
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aEuuLm WA xSapanvm duiie WA paNcAsatvm WA satvm WA 

زیرا اگر مرا مردمان با نام من به یزش گفتن می ستودند همچونان که دیگر ایزدان با نام شان به یزش گفتن ستایش "

سوی [رانمند از جان درخشان جاودانه ی خویش؛ می شوند، فراز می شدم سوی مردمان اشون در گستره ی زمان ک

 (Yt.8.11)" ناکرانمند ]زمان ؟[از  ]چه بسا ؟[می آمدم برای یک شب یا دو شب یا پنجاه یا صد شب  ]ایشان

F1 AiiT, J10 AiiaT .– qBarStahe : اهوره  بدست، بازبرد به زمان محدود بریده شده از زمان بی کران "بریده شده"به معنای

 "Kellens, "L 'ellipse du temps.. نکـ –. باشد آفرینشکه پیمانه برای  مزدا

 

همچنین حالت پیراگویی ویژه ای وجود دارد که شامل وجه وصفی حال در حالت رایی مادین به همراه زمان حال 

 :کامل فعل ربطی است

yezica aEte nasAuuO 

yA spO.bvrvtaca WaiiO.bvrvtaca WvhrkO.bvrvtaca WAtO.bvrvtaca maxSi.bvrvtaca 

nasuS narvm AstAraiieiNtim l?hAT 

iSarv.StAitiia mE Wispo aMhuS astuul 

iSasvm jiT.aCvm xraodaT.uruua pvCO.tanuS 

*frVna lMhLm nasunLm yl paiti Aiia zvmA iririqarv 

الشه ای مردی را  ]اگر چنین[مگس برده،  و اگر این الشگانی که سگ برده و پرنده برده و گرگ برده و باد برده و"

از  ]می شد[بزودی همه ی هستی استومند من گرفتار، نابسامان، با روان های آزرده، پشوتن  گناهکار می کرد

 (V.5.4)" فراوانی این الشگانی که بر این زمین مرده افتاده اند

Mss. frIna M13; fraEna Pt2, Mf2, Jp1; frvna L2, Br1, L1. 

  



 

 

 پایانه های صرفی: 1پیوست 

 نه های صرف اسم برای زبان ایرانیپایا

 

  پایانه های اصلی ستاک های همخوانی
 یگانه  
-Ø Ø- ندایی 
-h/-s/-S, -Ø -S, -Ø نهادی 
-am -m, -am رایی 
-Ø -am, -Ø رایی نتار-نهادی 
-ah, -h/-S -ah, -S اضافی 
-at/-t -t ازی 
-ai -ai برایی 
-A -A, -H بایی 
-i -i, Ø دری 
   
 جمع  
-ah -ah ندایی-نهادی 
 -ah, -nS رایی 
-i, -H, -Ø -i, -H, -Ø رایی نتار-نهادی 

-a’ m -a’ m اضافی 

-b ah -b ah ازی-برایی 

-biS -biS بایی 
-hu/-su/-Su -Su دری 
   
 دوگان  
-A -A ندایی-رایی-نهادی 
-ai -ai, -I رایی نتار-نهادی 
-Ah -Ah اضافی 

-b -b A بایی-ازی-برایی 

-ah -ah دری 
 

  



 پایانه های صرفی:  پیوست 

 35 
 

 ستاک های واکه ای
 
 

    

-u/auستاک -i/aiستاک -Iستاک -Aستاک -aستاک  
 یگانه     
-au-Ø -ai-Ø -i-Ø -ai-Ø -a-Ø ندایی 
-u-S, -AuS -i-S, -A-Ø -I-Ø -A-Ø -a-h نهادی 

-u-m, -A -am -i-m, -A -am -Im -A-m -a-m رایی 

-u-Ø -i-Ø   -a-m نتاررایی -نهادی 

-au-S, - -ah -ai-S, - -ah - Ah -A- A-h -a-h a اضافی 

-au-t, - -at] -ai-t - At [-A- A-t -At ازی 

-a -ai, - -ai -a -ai, - -ai - Ai -Ai (-A- A-i) -Ai (a’ ai) برایی 

-U, - A -I -I -A (-a -A) -A بایی 

-au, -Ø - -Ø  -A- - -a-i دری 

      
 جمع     

-a -ah, -A ,ah -a -ah, -A -ah -IS -A-h -A (-Ahah) ندایی-نهادی 

-u-nS -i-nS  نهادی  =نهادی= -a-Mh رایی 

- -   -A نتاررایی -نهادی 

-u-n-a’ m, - -a’ m -i-n-a’ m -I-n-a’ m -An-a’ m -An-a’ m اضافی 

-u-b ah -i-b ah -I-b ah -A-b ah -ai-b ah ازی-برایی 

-u-biS -i-biS -I-biS -A-biS -AiS بایی 
-u-Su -i-Su -I-Su -A-hu -ai-Su دری 
      
 دوگان     
-U -I -I -ai -A ندایی-رایی-نهادی 
    -ai نتاررایی -نهادی 

- -Ah - -Ah  -a -Ah -a -Ah اضافی 

-u-b - -b -I-b -Ab -Ab بایی-ازی-برایی 

- -ah    -a -ah دری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -aBvZdAna" آبدان"نام شاخابه 

 -aBra" ابر"

 -aciSta- → aka. ینص

 aDa" پس ، آنگاه. "ق

 -aDaBiia" نافریفتنی"

 aDairi..." ِ  زیر. "پیشا

 -aDairi.zvma" زینده زیر زمین"

aDaxSaiiaEtA < daxSaiia- 

 -aDAitiia- < a+dAitiia" بیداد"

 -aDBan" راه. "نر

 -adauuata < dauua. افزس

 -aE-/ i" رفتن"

  aEibiS.بایی .جم .سوم .ضم

aEm < aoiia- 

 -aEnah" گناه. "نت

 -aEna?ha- < aEnaMhiia (؟) "به گناه آلودن. "اسمس

 -aEsma" هیزم"

-sجستن. "آئور "aES- √aES ? 

 -aESma" خشم"نام دیو 

 -aEta" این. "اشضم

 -aEtawaNt" این اندازه فراوان"

 -aEwa" یک"

 -afraoxSaiiant- (ºiieiNtI .ماد) "برنیافزاینده"

 -afraKumaNt" پیش نرونده"

 -afS.ciqra" دارای تخمه ی آب، آب تخمه"

 -afS.tacin" دارای آبهای روان"

 -agata- < A.jasa.گذوص

 -aguzE ‹ guza. افزس

 -aGra" (نخست)نوک، پیش "

 -ah" بودن، هستن"فعل ربطی، 

 -ahLxSta" بی شمار"

 -ahu-/ aMhu" هستی، جان. "نر

 -ahuna- Wairiia نام نیایش

 -ahura" رسروخدا، "

 -ahura- mazdA" اهوره مزدا"

 -ahuraDAta" اهوره آفریده"

 -ahura.TkaESa"  اداد اهوره مزد،مزدا آموزه های اهوره"

 -aibigariia "شایسته ی ستودن به آواز نیایش"کهن.سـاو

 aiBi, awi, aoi( رایی)+  "به، بسوی. "پیشا

aiBi.draoxDa- < draoxDa- 

 -aiBi.druZa." ..دروغ گفتن به"

 -aiBi.gAiti" آغاز. "ماد

 -aiBi.gAma" سال"

 aiBiiAxSaiia- √AxS" پاسداری کردن"

 -aiBiiAxStar" سرپرستی"

 -aiBi.Siti (؟)"زیست گاه. "ماد

aiBi.WaEDaiia- √WaEd 
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 "گرداندن درنظر گرفتن، تخصیص دادن،ویژه"

 -aiBi.WaEna." ..نگریستن بر"

 -aiBi.WaEsiia- ‹ aiBi.WaEDaiia. آیس

 -aiBi.Waniiah- bauua (رایی)+  "پیروز شدن بر"

 aiBi.Wvrvziia- √Warz" کشاورزی کردن"

 -aiBi.WOiZdaiia" ...بر( افزار زین)فرودآوردن "

 -aiBiS.huta" فشرده شده"

 -aiBiS.Xarvqa" نوشیدنی"

 -aiBiti(؟) "دسترسی. "ماد

 -aiBiqiia (اضافی)+  "به پیرامون"

aiBiiO < Ap- 

 -aiiah" ، دیگ فلزی(مفرغ)فلز . "نت

 -aiiaNt- < ae-/i. حاوص

 -aiiaMhaEna" (مفرغی)فلزی "

 -aiiaoZdiia" آنچه نتوان با برگزاری آیین پاک نمود"

 -aiiar-/aiian" روز. "نت

 -aiiara" های روز، روزانهوابسته به گاه "

 -aiiesniia" ناشایست برای ستایش"

 -aiiO.xSusta" فلز گداخته"

 -aipi.aBra" ابری"

 -aipidwLnara" ابری"

 -aipi.jan "(؟)پدافند کردن، فروکوفتن"

 -aipi.kvrvNta "(؟)پاره کردن، گسستن از هم "

 -airiia " آریایی، ایرانی"

 -airiiaman نام ایزد

airiiaman- < A.airiiVma.iSiia- 

 airime" (armaESaD- .نک)درآرامش "

airme.aMhaD-  < armaESaD- 

 -aiti.bara" بردن تا به، رساندن"

 -aiti.jasa" رفتن تا، رسیدن"

 -aiqiiajah" بی گزند، بی خطر"

 -ajiiamna" نکاستنی"

 -aka-/aGa" اهریمنی بد،"

 -akarana" بی کرانه"

 -ama" نیرو"

 -amarKaNt" بی مرگ"

 -amawaNt- (ºwaitI. ماد)" نیرومند"

 -amauuastara- < amawaNt. برص

 -amauuastvma- < amauuaNt. ینص

 -amvCa" بیمرگ، جاودانه"

 -amvCa- spvNta" امشاسپند، جان افزایندگان جاودانه"

 -amvrvtatAt" ، جاودانگی(نام امشاسپند)مرداد "

 -amvrvxti" عدم تباهی" .ماد

 -anaGra" بی آغاز"

  anarvqe"(؟)یا بی هدف( اشه-نا)به روش نادرست "

 -anasaxtA" به پایان دوره اش نرسیده باشدهنوز ه ک آن"
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 -anaCauuan" نااشون"

  -anAkAh"نا پیدا"

  -anAxSti"نا آشتی، جنگ. "ماد

  -anAzarvta"نیازرده شده"

  -aniia"دیگر"

  -anumaiia"گوسپند"

  -anu.maniia"[یاری رساندن]با کمک اندیشه "

  -anu.marvza"همراه نزدیک بودن"

 anumatVe √man" یاری رساندن به کمک اندیشه. "مص

  anusO √Was/us(؟)"ناخواسته، بی اراده. "ق

  -anu.taca"...همراه با  تاختن"

  anu.WarStVe √Warz"کمک کردار هیاری رساندن ب."مص

  anUxtVe √Wak"یاری رساندن به کمک گفتار. "مص

  -aNguSta-, aMuSta"انگشت"

  aNtarv(رایی+ ) "در، درمیان. "پیشا

  -aNtarv.arvDa"درون، از درون"

  -aNtarv.mrao"انکار کردن، بازداشتن"

  -aNtarv.naEma"درون، از درون"

  -aNtarvstA"[زمین و آسمان]ایستاده در میان "

  -aNtaruxti"سخن بازدارنده"

  -aMhaoSvmna-/aMhVuSvmna"نخشکیدنی"

aMhu- < ahu- 

  -aMhuqBa"، آلودگیهوییآ. "نت

  -aMra"بد، ویرانگر"

  -aMra- maniiu"انگره مینو، مینوی ویرانگر، اهریمن"

  a?ha- < aMhiia- √ah"پرتاب کردن، انداختن"

  -aog-/ aoj"گفتن. "میا

  -aogar"توان، نیرو. "نت

aoi < awi 

  aoiia- (aiia- ?)"تخم"

  -aojah"توان، نیرو. "نت

  -aojAna- < aog.میا. حاوص

 -aojiiah- < uGra. برص

  -aojiSta- → uGra.ینص

  -aoSa$haNt- (ºhaiqI.ماد) "میرا"

  -aota"سرما. "نت

  -aoqra"موزه، کفش. "نت

  -aoxtO.nAman"گفتن[ یزش به]نام کسی "

  apa.bara- √bar"دور کردن، گرفتن"

  -apa.duuara"دورگریختن"

  apa.karSa- √karS"کشیدن، دور کردن"

  -apa.taca"گریختن"

  -apa.yAsa"برگرفتن و بردن"

  apaiia- √Ap"رسیدن، به دست آوردن"

 apaiiasa- √yam"بی بهره کردن، محروم کردن"

  -apaiiata- < apaiiasa"شده بهره بی. "گذوص

  -apanO.tvma"برترین. "ینص

  -apaMharStVe < apaMhvrvza.مص

  apaMhvrvza- √harz"گذشتن، بخشودن"

apaKI- (*apAcI-) < apANk- 

  -apataT ‹ pata.افزس

  -apANk- , *apAc"پشت، به پشت"

  -apAxtar-/apAxvDr"باختری، شمالی"

  -apLm napAt "اپام نپات"نام ایزد 

  -apvrvnAiiuka"نابرنا، کودک"

  -apvrvsaT ‹ pvrvsa.افزس

apipiiuS- < a-pipiiuS- 

  -apuqrA"بی پسر؛ آبستن"

  -apuqrO.zaniia"فرزند نزاینده"

  -araska"رشک"

  -aratufrI("اضافی+با (کند  آنکه ردان را خشنود نمی"

  -araqBiia"ناسازگار با آیین ردان"

  -arvduSعنوان گناهی. نت

  -arvduuI- surA- anAhitAنام ایزد "اردویسور اناهیتا"

  -arvDa"کنار"

  -arvm.maiti"اندیشیدن درخور"

  -arvnawAci"ارنواز"

  -arvqa"کار، موضوع. "نت

  -arvza"رزم، کارزار"

 -arvzaiia- < arvza"رزمیدن. "اسمس

  armaESaD- √had"آرام گرفتن"

  -arSan-/ arSn"نر"برای حیوان 

  -arS.manah"دارای اندیشه ی درست"

  -arSti"نیزه. "ماد

  -arSuxDa"به درستی گفته شده"

  -asah"جای، مکان. "نت

  -asan- /aSn- = asman"آسمان؛ سنگ. "نر

 -asman"آسمان. "نر

asna- < Asna- 

  -asniia"وابسته به روزها، روزانه"

  -aspa"اسب"

  -asrAuuaiiaNt- < srAuuaiia"نسراینده"

  -asruSti"ناشنیدنی"

  asruta- √srao/ sru"شنیده نشده"

  -ast"استخوان. "نت

astuuaitI- < astuuaNt- 

  -astuuaNt"استومند، مادی"

astwaT.vrvta- 

 "شود استومند اشه او بیاری"  سوشیانت واپسین نام

  -asUiri"بامداددر "

  aSnao-/aSnu- √nas/as"رسیدن"

  -aStrA"تازیانه"

  -aKiiah- < aka.برص

  -aCa"اشه، سامان، راستی. "نت
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  -aCa- WahiSta"اردیبهشت؛ بهترین اشه"نام امشاسپند 

  -aCaciqra- = aCO.ciqra"اشه نژاد"

  aCaiia"برابر با آیین اشه. "ق

 -aCaiia" انجام رساندنبرابر با آیین اشه به "

  -aCaiiA"گرایش به اشه، اشه"

  -aCa.nvmahنام کسی

aCaonI- (aCAunI-) < aCawan- 

  -aCawan-/aCaon"اشون، پشتیبان اشه"

  -aCauuasta"سامان مندی. "نت

 -aCawastvma- < aCauuan.ینص

aCauuaxSnut- 

 "آنکه اشون را خشنود کند، مایه ی خشنودی اشونان"

aCa.X Aqra- 

 "(دم زدن آسان)ازاشه فراهم آورنده جایگاه آسایش "

 -aCAwairI- < aCawanبی قاعده . ماد

  -aCvm.srauuah(؟) "دارای واژه ی اشه"

  -aCvm.stut"اشه ستایی"

  -aCi"پاداش اشی؛" نام ایزد بانو

  -aCiia"پاداش بخشنده"

  -aCO.aMhan"برخوردار از اشه"

  -aCO.IS"اشه جویی"

  -aCO.TkaESa"پیروی آموزه های اشه"

 aqa"چنین. "ق

  -aqBarSta"بریده نشده، بی کران"

  aqra"جایی. "ق

  aT"پس، آنگاه. "ق

  -aTka-, aDka"باالپوش"

  -aurwaNt"چاالک، چابک"

  -aurwaT.aspa"دارنده ی اسبان چاالک، تیز اسب"

  -awa"آن "  .اشضم

  auua.bara- √bar"فرو ریختن روان شدن،. "میا

  auua.dAraiia- √dar"نگه داشتن، بکار بردن"

  awaDa"آنجا. "ق

auuaEna- < WaEna- 

  -auuah"یاری، کمک. "نت

  -auuahmiia"ناشایست برای نیایش"

  -auua.jana"برکوفتن، کشتن"

  -auua.jasa"نزدیک شدن"

  auua.kvrvNta- √kart"بریدن، جداکردن"

  -awaNt"فراوان/ چنین بزرگ"

auua$habda- <  Xabda- 

  auuara- < A.bara- √bar"پیش آوردن، بلند کردن"

  awaqa"آنچنان، آنگونه"

  awaqra"آنجا. "ق

  awaT"از این رو"

  -awawaNt"فراوان/ چنان بزرگ"

  auui(رایی)+  "به، بسوی، بر. "پیشا

  -auui.bara"...آوردن به"

  -auui.fra.hvrvza(رایی+ در) "کردنرها "

  -awi.miqra"مهر ستیز، دشمن مهر"

  -axSafni < A+xSafni (xSapan.دری) (؟)در آغاز شب

  -aXarvta"ناخورده"

  aza- √az"رانده شدن"؛ میانه " راندن"معلوم 

  -azaoSa"ناخواسته"

  -azar-/azan"روز. "نت

  -azAta"نزاده"

azdvbiS < ast- 

  -aZi"مار، اژدها"

  -aZi- dahAka"اژی دهاک"

 

  A"به، بسوی. "پیشا

  -A.airiiVma.iSiiaنام نیایش

  AaT"پس، آنگاه. "ق

  Aca paraca"پیش و پس"

  -A.bara"پیش آوردن"

 A.bauua- √bao/bu" در باال فراگرفتن"

  -Abvrvt"آبرت"عنوان موبد 

A.darvzaiia- < darvzaiia- 

 AdiDaiia- √daE/di" نگریستن"

  A.diDA- √daE/di"نگریستن، بررسی کردن"

  ADaiia- √Ad"گفتن"

  -ADu"دانه"

  -AfvNt"پرآب"

 Afiia- < apaiia- √ap" بدست آمدن. "مجس

  -AfiieiDiiAi < Afiia.مص

 Afrasl$ha- < a-fra "گیپیوستنا گسستنی، با "

Afrasl$haNt- < Afrasl$ha- 

 AfrinA- √fraE" ، آرزو کردنفراخواندن همچون دوست"

A.gAraiia- < gAraiia- 

  -Ah"دهان. "نت

  -Ah"نشستن"

  -Ahiti"ناپاکی، پلیدی. "ماد

  -Ahuiri"اهورایی، ازآن اهوره. "نت

  Ai(حالت ندایی" )+ ای"  .نداح

  -Aiiapta"بهره، سود. "نت

Aiiasa- √yam 

تنها اول  "فراهم آوردن، بدست آوردن. "میا

 Aiieseکس یگانه 

 

  -Aiiu-/yao"عمر، سن، گستره ی زمانی. "نت

  A.jasa- √gam"آمدن، رسیدن"

  -Akvrvnao- < kvrvnao.افزس

  Amrao-/mru- √mrao/mru"گماشتن. "میا

  -AnuS.hAk"همراه شدن با"کهن .اوسـ

  -Ap-/ap"آب. "ماد



 واژه نامه اوستایی:  پیوست 

 39 
 

  -Apvrviti"پادافره، مجازات. "ماد

Arviti- = aCi- 

  -Asiiah- → Asu.برص

 -AsiSta- < Asu. ینص

  -Asito.gAtu- < a-sita"برجای ننشسته"

  -Asna"برای خویش، آزادهزاده "

  -Asna"نزدیک"

A.stao- < stao- 

 -AstAraiia (اضافی+دربرابر) "گناه کردن"

 -AstAraiiaNt- (ºiieiNtI-) < AstAraiia. حاوص

  -Astuiti"ستایش. "ماد

  Astuta- <√stao/stu.گذوص

  -Asu"تند، چاالک"

  -Asu.aspa"دارنده ی اسبان چاالک"

 -Asu.aspO.tvma- < Asu.aspa. ینص

  -Atar"آتش ؛آذر"نام ایزد 

  -AtarS.ciqra"دارای تخمه ی آتش، آتش تخمه"

  -AqBiia"آبتین"

  -AqBiiAni"فرزند آبتین"

  -Aqrawan-/ aqaurun"آثرون"عنوان باالترین موبد 

  -AqrawO.puqriia"داشتن پسرانی که آثرون شوند. "نت

  AuuOiia(دری +بر) "وای"صوت 

  A.WaEDaiia- √WaED/ WiD"شناساندن، نوید دادن"

  -AxStaEDa < AxSti(بایی+ با )در هماهنگی 

  -AxSti"آشتی، صلح. "ماد

  -AzI"(گاو)آبستن /بارور"

 

  -lMh- < ah.کامس

  -lMhAna- < Ah.میا. حاوص

 -Lsta- < aMra"دشمنیبد نهادی، "

  -Lzah"تنگی، سختی"

 

 -baBr- < bara.کامس

  -baBra"سگ آبی"

  -baBraEna"از پوست سگ آبی"

  -baBriی اسطوره اینام سرزمین

  -baBrI"سگ آبی ماده"

 -baEº, bi" -دو. "پیش

  -baE.vrvzu"به پهنای دو انگشت"

  -baESaza"درمان"؟ .نت

  -baESaziia"درمانگر"

  -baESaziiO.tara- < baESaziia.برص

  -baESaziiO.tvma- < baESaziia.ینص

  -baEuuar-/baEuuan"ده هزار. "نت

  -baGa"بغ، خدا"

  -baGO.baxta"از سوی خداوند بر نهاده"

  -bairiia- < bara.مجس

  baNdaiia- √baNd"بستن"

  -baoDa$haNt"آگاه"

  -baoiDi"بو، هوش"

 -baoiiah- < buiri.برص

  -baosu(؟)"بخور پیشکش کردن"

bara- √bar 

 "ندوببرخوردار شدن؛ سوار " .؛ میا" بردن"  .مع

  -baraNt- < bara.حاوص

  -barvmna- <  bara.میا. حاوص

  -barvsman"برسم. "نت

  -barvsmO.starviti"برسم گستری"

  -barvsmO.zasta"برسم به دست"

  -barvtar"بار بردار"

  -barvzah"بلندی، کوه بلند"

  -barvzan-/barvSn"بلندی، ارتفاع"

  -barSnu"بلندی، اوج"

  -basta- < baNdaiia.گذوص

  bauua-/ bao- √bao/bu"شدن"

  -baxvDra"بیل"

baxSa- √bag/baj 

رفتن، پذی" .، میا"دادن، پخش کردن" .مع

 " دریافت کردن، بهره مند شدن

 

  bAادات با معنای ناروشن

  bADa"گاهی"

  -bACar- < bar-tar"سوار"

  -bAzao"بازو. "نر

  -bvrvjaiia(؟)"بزرگ داشتن"

  -bvrvjiia"شایسته ی بزرگداشت. "فعص

  -bvrvxDa"پسندیده"

 -bvrvxDO.tara- < bvrvxDa. برص

  -bvrvz"بلند"

  -bvrvzaiDI"نگرنده از جایگاه بلند"

  -bvrvzaNt"برزمند"

  -bvrvzi.gAqra"نیایش خوانی به بانگ بلند"

  -bvrvzi.rAz"سامان دادن/از جایگاه بلند فرمان راندن"

  -bipaitiStAna"دو پا"

  -biSaz"درمان گر"

 -biSaziia- < baESaza- , biSaz" درمان کردن. "اسمس

  -bitiia"دوم"

  biZuuaT"دو چندان"

  -brAtar"برادر"

  -brAza"درخشیدن"

  -brU"ابرو"

  -buiDiia"بو بردن، آگاه شدن"

  -buiri"فراوان، بسیار"

 -buSiia- < bauua  .آیس
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  ca-"و" . بپی

  cakan- √kan"مهر ورزیدن. "کامس

  -caMraMhAk- , ºhAc"چراگاهنیازمند "

  cara- √car"رفتن"

 carvkar-/carvkvrv- √kar" خواندن سرود ستایش"

  -caSman"چشم. "نت

  -caQBar-/catur"چهار"

  -caqBarv.paitiStAna"چهار پا"

  cikaE-/cici- √kaE"تاوان دادن"

  -cikiqBah-/ciciquS- < kaEq.کاموص

cinah-/cinas-/ciS- √caES 

پیوند دادن، بازبرد دادن، نسبت دادن "

 "(چیزی به چیزی)

 

  -cinuuaT.pvrvtu"چینوت پل"

 -cisti" بینش. "ماد

ciS < ka- 

  ciSca"هر کس، همه. "نامعضم

 -cit"دریافتن"

  -ciqA"پادافره، تاوان"

  -ciqrauuaitI(؟) "دارای نشان روشن"

 ciT-"نیز، وانگهی " . بپی

 -cwaNt"اندازه، چه اندازه بزرگچه "

 

daDA-/ daD-  √dA 

 گرفتن،" .؛ میا" دادن، نهادن" .مع

 "، بدست آوردندریافت کردن

 

  -daDa- < daDA.کامس

  -daDaNt-/daQaNt- < daDA.حاوص

  daDwah-/ daDuS- (daquS-)"آفریدگار"

daEnA- 

یکاای از نیروهااا ی دروناای  : "دیاان، دئنااا. "ماااد

آن روانی که پس از مرگ بنا بر اندیشه آدمی، 

و گفتار و کردار شاخص باه پیکار دوشایزه ای     

زیبا یا زنی زشت پدیدار می گردد و به بهشت 

 : یا دوزخ برده می شود

 

  daEsaiia- √daEs/dis"نشان دادن"

  -daEuua"دیو"

  -daEuuaiiasna"دیو پرست"

  -daEwO.dAta"دیو آفریده"

  -daEuuO.tAt(؟)"انجمن دیوان"

  -dahma"[برای امور دینی]دهم، شایسته "

  -daiBI , daiwI"فریبنده"

 -dA > *dAiia- > daiia√"دادن، نهادن"

  -dam"خانه. "نر

  -da?hao"کشور، سرزمین. "ماد

  -da?hu.paiti"سرور سرزمین"

  -daomna- < dauua.میا. حاوص

  dapta- √dab"شده فریفته. "گذوص

  darvdar-/darvdvrv- √dar"پاره پاره کردن"

  -darvGa"دراز"

  darvGvm"برای زمانی دراز. "ق

  -darvGvm.jIti"زندگی دراز"

  -darvGO.Siti"مانش دیرپا"

  -darvGO.WArvqman"دیرپا گردشیبا "

  -darvGO.yaSta"با یزش بلند"

  darvs- √WaEn/dars"دیدن"

  darvzaiia- √darz"بستن، به بند کشیدن"

  -daSina"(مخالف چپ)راست "

daqA-/daq- = daDA- 

 -daqAna- < daDA. کاموص

 -dao  <dawa√( daB√فریفتن  ?)

 "(اهریمنی)سخن گفتن ."میا

  -daxma"دخمه"

 -daxSaiia- < daxSa"نشان گذاشتن"

  -daxStauuaitI(؟)"دشتان، قاعدگی"

  daFiium <  da?hu- 

  -daFiiuma"وابسته به سرزمین"

 -dAhiia- < daDA. آیس

  dAiia-  √dA"دادن، بخشیدن"

  -dAitiia- < dAta"برابر با داد"

  -dAitiiO.kvrvta"برابر با آیین ساخته شده"

  -dAman"آفریدگانآفرینش، . "نت

  -dAmiDAta"برپاشده بدست آفریننده،آفریده دادار"

  dAraiia- √dar"نگه داشتن"

  -dAta"داد. "نت

  -dAta- < daqA.گذوص

  -dAtar"دادار، آفریننده"

  -dAqra"دهش، بخشش"نت 

 -dAqrI- < dAtar  "بخشنده"

  -dAuru-/drao"درخت. "نت

 -dbOiSta- < buiri. ینص

  -dvrvzA(؟)"(پنجه)چنگ "

 -dvrvzi.raqa- < dvrvzra-+raqa" استوار با گردونه"

  -dibZa"فریب"

  diBZa- √dab"فریفتن خواستن. "خواس

 didrvzuuO √darz (؟)"محکم چسبیدن به"

  diduuaES- √duuaEs.کامس

  -diDAi"دیدن"

  -diiao"آسمان. "نر

  -dOiqra"چشم. "نت
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 -draEjiSta- < driGu .ینص

  -draEjiStO.tvma- < driGu.ینص

draoGO.WAxS.draojiSta- 

 "باورمندترین به جهان دروج استآنکه "

  -draoman"فریب، نیرنگ. "نت

  -draonah"درون"نان ویژه ی آیین . نت

  -draoxDa- < druxDa.فعص

  -drAjah"طول درازا،"

  -driGu"بینوا، درویش"

  -driwI- < driGu.ماد

  -drug-/ druj"دروج"نام دیو . ماد

  -drujas.kanA"جکان درو"

 -drujiiaNt- < druZaNt.حاوص

  -drwaNt"، ازآنِ  دروجدروند"

 -druxDa" باید شود، فریفتنی فریفته. "فعص

  -druxS.manah"از اندیشه های فریبکارانهپر "

  druxS.WIdruxS"آنکه برترین بازدارنده ی دیو دروج است"

√draoG/drug/druj > *drujiia-  > druZa- 

 "دروغ گفتن، فریب دادن"

  -druZaNt- < druZa.حاوص

 ِ -duGDar"دختر. "ماد

  -dura"دور، دور دست"

  -duraE.pAra"دور گذر"

  -duraoSa"دور دارنده ی مرگ"

  -duSmaniiu"دشمن"

  -duSmata"اندیشه ی بد"

  -duSsaMha"یآموزش آگاهی بد، دژ"

  -duSxSaQra"شهریار بد، فرمانروای اهریمنی"

  -dwa"دو"

  -duuaEs"کینه ورزیدن، آزردن"

  -duuLsa"تاخت آوردن"

  -duZAqra"دشواری، نا خوشی. "نت

  -duZdAh"با دهش اهریمنی"

  -duZgaiNtI"بوی گند"

  -duZiiAiriia"]کشاورزی[آورنده ی سال بد "

  -duZiti"دشواری. "ماد

  -duZwacah"زشتگو"

  -duZzaotar"زوت بدکار"

  -dUraE.dvrvs"از دور بیننده"

 

  -vrvduuafSnI"با پستان های برآمده"

  vrvnao-/vrvnu- √ar"فرستادن، پیشکش کردن"

  -vrvzata"سیم، نقره"

  -vrvzataEna"سیمین"

  -vrvzu"درستکار"

  vrvzuuAna- ? 

 -vrvZuxDa- < arSuxDaکهن .اوسـ

 -vuuiDuuah- <  a- + WiDuuah" نا آگاه، نادان"

  -vuuista- < a- + Wista"نیافتنی"

 

  fiia$ha- (fiiaMhuua-)"(برف، تگرگ)باریدن "

  -frabara"پیش آوردن"

  fracara- √car"گام زدن، راه رفتن"

  -fracarvqBaNt"فرازرونده، گذرنده"

  fra.daDA- √dA"فراز آفریدن"

fra.daqa- < fra.daDA- 

  -fraDAta- < fra.dAta"پیش آورده"

  fraESiia- √fraES"فرستادن"

  -fraESta- < pouru.ینص

  fraGrAraiia- √grA"بیدار کردن"

 -fraGrAraiiaNt < fraGrAraiia.حاوص

 fraii- = frAii- √aE/i"فراز رفتن، گذشتن، رد شدن"

  -fraiiara"فردا، آینده"

  fra.kvrvNta- √kart"پدید آوردن"

  -frakvrvsta- < fra.kvrvNta.گذوص

fra.maniia- √man 

 "نقشه کشیدن، امیدوار شدن، دلیرگشتن"

  -fra.mita"دگرگونه نمایان شده. "گذوص

  -fra.mrao"سخن گفتن"

  fra.mruite < mruite.مص

 -framruuaNt- < mruuaNt. حاوص

  fraMhvrvza- √harz"فراز هشتن، رها کردن"

  -fraMrasiian"افراسیاب"

  -fra$hara-  √Xar"خوردن"

  fraoirisiia- √urwaEs"برگشتن. "میا

  ?+fraorvca- < fra"گرفتار کردن. "میا

 fraorvnA- √War" برگزیدن"

  -fraorvT.fraxSnin"[ِ پاداش ؟-] با شناخت برگزیدن "

  frapAraiia- √par"رساندن، بردن"

  frasaocaiia- √saok"سوزاندن"

  -frasasti"بزرگداشت"

  -fra.saxta"در گذشته، به پایان زندگی رسیده. "گذوص

  fraspara- √spar"فراز جستن، پریدن"

  frasrAuuaiia- √srao/sru"فراز سرودن، از بر خواندن"

frastairiia- √starH 

 "آنچه باید گسترده شود، فراز گستردنی. "فعص

  fra.stao- < stao- 

 -frastarvta- < starvtaگذوص

  fra.stvrvnao- √starH"فراز گستردن"

  -fraSmO.dAiti"، غروب(خورشید)فرو شد . "ماد

  -fraSna"پرسش"

  frASnao-/frASnu- √nas/as"دست یافتن"

  -fraSO.kvrviti"فرشکرد، تازه گردانی. "ماد
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  fraKAiia- √K(ii)A"ریدن. "میا

  -fraKAimna- < fraKAiia.میا. حاوص

  fraKuta- < √Kao/Ku"به کار انداخته، به جنبش درآمده"

  fra.taca- √tak/ tac"روان شدن، جاری شدن"

  -fratara"فراتر، واال"

  -fratarO.tara"واالتر. "برص

  -fratvma"یکم، نخست"

frauruuaExSti- √uruuaEs 

 "بردن از راه های پیچاپیچ. "ماد

  frauuaEDa- √WaEd"نشان دادن، نمایان کردن"

  -frauuaEDvmna- < frauuaEDa.میا. حاوص

  -frAuuaoca- < Wak"فراز گفتن. "آئوردوگا

frauuara-  

 .میا fraorvna- < √Warاز . ال.( آئور)

 "[ِ چگونه بودن-]برگزیدن "

 

  frauuarSta- < frauuvrvziia- √Warz.گذوص

 -frauuarvta- <  frauuara.گذوص

  -frauuaCi"فروشی". ماد

  frauuvrvziia- √Warz"ورزیدن، به انجام رساندن"

  fra.WvrvNdiiAi"برگزیدن. "مص

 -frazaiNti" فرزند. "ماد

 -frazdAnuیا  -frazdAnawa نام رود

  -frazgaDa"پایین آمدن، فرو ریختن"

  -frA.bara"فراز بردن، پیش بردن"

  frAda- (frADa-)"کردن، فراخ پیش بردن، بهبود بخشیدن"

  -frAdaT.fSao"ی رمه( پرورنده)پیش برنده "

  -frAdaT.gaEqa"ی گیتی( آبادکننده)پیش برنده "

frAdaT.WIspLm.hujiiAiti- 

آن ردی که پیشبرنده ی همه "نام ایزد 

 "زیندگان نیک است

 

  frA.dawa- √dao"ناشمرده سخن گفتن. "میا

 -frA.dvrvsra" از دور پیدا"

 -frA.hunao" افشردن"

 -frAiiah- < pouru. برص

frAiiaSvqBa- < yaSvqBa- 

 frAiiaza-  √yaz" یزیدن، پرستیدن، ستودن. "میا

  frA.nvma- √nam"سر فرود آوردن، تسلیم شدن. "میا

 -frANk-, frAc" کنار/ به سوی پیش( اضافی... )از "

 frApaiilsº نام کوه

 -frAuua (؟)"شدن٭چیره "

frLS < frANk- 

  frVna ..."ِ  فراوانیا ب"

 frVrvnao- √ar (؟)"پیش فرستادن"

frinA-/frin- √fri 

 (؟)"فراخواندن همچون دوست خشنود کردن،"

 frita- √fraii/fri. گذوص

 -friqa" دوست داشتنی"

  friqa- √fraE/fri"فراخوانده باید شود، خشنود. "فعص

 -friqiia (؟)"پاشیدناز هم "

 -friqO.tara- < friqa. برص

 -frI (؟)"دوستی، خرسندی. "ماد

 -fSaoni" گله ی گوسپند. "نر

 -fStAna" پستان"

 -fSuiiaNt" پرورنده ی رمه"

 

 -gaEqA" گیتی، رمه"

  -gaEqiia"، در گیتیوابسته به گیتی"

 -gaiia" جان، زندگی. "نر

 -gaiia- marvtAn" کیومرث"

 -gairi" کوه. "نر

 -gao" گاو. "ماد. نر

 -gaoDana (؟)"دلو شیر. "نت

 -gaohudAh" گاو با دهش نیک"

 -gaomaEza" گمیز، پیشاب گاو"

 -gaomaNt" دارنده ی گله ی گاو"

 -gaona" گونه، نوع"

 -gaona" سود، بهره"

 -gaoSa" گوش. "نر

 -gaospvNta" گاو سپنتا"

 -gareBa" زهدان"

 -garvma" گرما. "نر

 -gawa " (اهریمنی)دست "

 -gAman" گام، رفتن"

 -gAraiia" آواز ستودن هب"

 -gAtu" جایگاه"

  -gAqA"گاهان"

  -gAqBiia"گاهانی"

gvrvBnA- < gvuruuaiia- 

-sآئور. gvrvfSa- < gvuruuaiia- √grab 

  gvrvza- √garz/jarz"گرزیدن، نالیدن. "میا

  -gvrvzA"گالیه"

  -gvrvzAna- < gvrvza.میا. حاوص

  gvuruuaiia- √grab/garb"گرفتن، نگه داشتن"

  -graNta"خشمگین"

  grawa- √grab"چوبدست. "نر

 guza- √gaoz" پنهان کردن"

  -GnaNt- < jana-/Gn.حاوص

  -GnAna- < jan-/Gn.میا. حاوص

  -GZar"روان شدن، جریان یافتن"

 GZarv.GZara- √Gzar" ، جوشیدن(آب)خروشیدن."تشس

 -GZarv.GZaraNt- < Gzarv.Gzara. حاوص

  GZAraiia- √Gzar"(آب)خروشان شدن "

  -GZAraiiaNt- < GZAraiia.حاوص
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  haca(ازی +" )از. "پیشا

  haca- √hak"پیروی کردن، همراهی کردن"

  -hacimna-  < haca.میا. حاوص

  -hadiS"نشست[ جایگاه]. "نت

 haDa( بایی +" )با، همراه با. "پیشا

  ºhaDa- √had"ننشست"

  -haEnA"[دشمن]سپاه "

 -haiqiia" درست، آشکار، ینراست"

haiqiia.dAtvma- 

 (؟) "راستین[ هستی]برترین برپا دارنده ی . "ینص

 

  haiqim"براستی. "ق

  -ham"تابستان"

  -hamvrvqa"همیستار، هم آورد"

  -ham.pvrvsa"همپرسگی کردن"

 -han( -hana) "بدست آوردن( "؟.)آئور

  hanaiia- < √han"بدست آوردن، پیروز شدن. "میا

  -hanaiiamna- < hanaiia.کاموص

  -haNbara"گرد آوردن، فراهم آوردن"

  -haNjam"گردهم آمدن"

  -haNjamana"انجمن. "نت

  haNjasa- √gam"گرد هم آمدن"

  -haNjasvNt- < haN.jasa.حاوص

haNkAraiia- √kar ? 

 (آیین یزش)" فراهم آوردن،بجای آوردن"

  -haNkvrvmaصفتی برای کی خسرو با معنای ناروشن

 haNt- < √ah. حاوص

  -haMhanAna- < hanaiia.میا. کاموص

   -haMhanuS- < hanaiia.کاموص

  -ha$harvna"آرواره. "دوگا. نت

  -haoiia"چپ"

haom < hawa- 

  -haoma"گیاه هوم؛ هوم"نام ایزد 

  -haomiia"وابسته به هوم"

  -haosrawah"خسرو( کی)"

  -haosrauuaMha"نیک نام"

  -haoSiia- < hunao-/hunu.آیس

  -haozLqBa"از دودمان خوب"

  -hapta"هفت"

  -haptO.karSuuairI"(کشور)هفت بوم "

  -haraXaitIنام سرزمینی

 -harvSiia- < hvrvza.آیس

  -harvtar"نگهبانی"

haKLm < haciiAm < haxaE- 

haKe < haxaE- 

  haqra(بایی" )+ (بوسیله ی)با . "پیشا

  haqra"در همان جا، بی درنگ"

  -haqra.jata"کوبش بی درنگ"

  -haqra.tarSta"ترس بی درنگ"

  -haqrA.niuuaiti"آنی توانایی پیروزی. "ماد

  -haqrANk-, haqrANc"تنها در یک سو"

  -haurwa"هرهمه، "

  -ºhauruua"نگهبانی دادن"

  hauruua- √har"نگهبانی کردن"

  -haurwatAt"؛ رساییخرداد"نام امشاسپند 

 -hauua"[شخص]ازآن " .بازضم

  -hauuana- < hunao.میا. حاوص

  -hauua$ha"زندگی خوش"

  -haxaE"یار، همراه. "نر

 haxvDra- √hak" همنشینی. "نت

  haxman- √hak"همراه، یار. "نت

  -hazah"زور، ستم"

  -hazaMhan-/hazasn"ستمگر"

  -hazaMra"هزار"

  -hazaMraGnan"هزار زنش با توانایی"

  hAcaiia- √hak"[مصدر+به]وادار کردن ."واس

  -hAqraواحد اندازه گیری درازا. نت

  -hAwana"هاون و دسته ی آن. "دوگا

  -hAuuanAn"هاونان"عنوان موبد 

  -hAuuani(بامداد)نام ایزد، گاه فشردن هوم 

  -hAuuaNt"یکسان، هم ارز"

  hLm.cara- √car"با هم ماندن. "میا

  -hLmina"تابستانی"

  -hLm.parSta"پرسگیبا هم"

 hLm.raEqBaiia- <  √raEq(B)/riq"به هم آمیختن"

  hLm.rAzaiia- √raz"آراستن، شانه زدن"

  hLm.tAS- √taS"با تراشیدن شکل دادن، پدید آوردن"

  hvrvza- √harz"(هومشیره ) رها کردن، پالودنهلیدن،"

  -hiku"خشک"

  -hikwAh- < hiku-+Ah"با دهان خشک شده"

  hiNca- √haEc/hic"ریختن"

  hiShak-/hiSc- √hak"پیروی کردن، دنبال کردن"

  hiS.hiDa- √had"نشستن"

  hiSmara- √hmar"به یاد داشتن"

hiSta- √stA 

 "ایستادن، ماندن" .؛ میا" ایستاندن، گذاشتن" .مع

   -hitAspa "هیتاسب"نام کسی

  -hitO.hizuuah"با زبان بسته"

  -hizuuA-/hizU"زبان. "ماد

hOim <  haoiia- 

  -hubaDra"خوشبخت"

  -hubaoiDi"خوش بو"

  -hubaoiDitara- < hubaoiDi.برص

  -hubaoiDitvma- < hubaoiDi.ینص
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   -hubvrvta"خوب برخوردار شده، خوب رفتار شده"

  -hudaEna"نیک دین"

  -hudAh- , huDAh"نیک دهش، بخشنده ی دهش نیک"

  -huDAman"نیک بنیاد"

  -huDAstvma- < huDAh.ینص

  -huiiaSta"یزش خوب"

  -huiiaStatara- < huiiaSta.برص

  -huiiAiriia"(کشاورزی)آورنده ی سال خوب "

  -hukairiia"نام کوه"

  -hukvrvpta"، برازندهبا پیکر زیبا"

 -hukvrvptvma- < hukvrvpta.ینص

humaiia- < maiia- 

 "(؟)نیروی جادویی نیک یهمایون؛ دارنده "

  -humanah"نیک، نیک اندیشدارای اندیشه ی "

  -humata"اندیشه ی نیک"

  hunao-/ hunu- √hao/ hu"[گیاه هوم ] فشردن "

  -hupaitizaNta"شناخته شده"

  -hupO.busta"خوشبو شده"

  -hupuqriia"داشتن پسرانی نیک. "نت

  -huraoDa"زیبا، خوب پیکر"

  -huruqma"نیروی رویش نیک"

  -husrauuah"نیک نامی"

huSviti- < huSiti- 

  -huS.haxman"یار خوب یافتن"

  -huS.hLmbvrvta"خوب فراهم آمده"

  -huSiti"سرای خوب، اقامتگاه خوب. "ماد

  -huSka"خشک"

  huSXafa- √Xap.کامس

  -huKiiaoqana"نیک کردار"

  -huta- < hunao.گذوص

  -huuacah"نیک گفتار"

  -huuapah"نیک کار"

  -huuar-/huuan"خورشید. "نت

  -huuarvxSaEta"خورشید"

  -huuarvz"نیکوکار"

  -huuarSta"کردار نیک"

  huuasta- √ah"خوب افکنده، خوب پرتاب شده"

  -huuAuuaiiah"دارای نیروی خوب"

  -hwLqBa"خوب رمه"

huuO.aiBiSAk- ? 

  -huuOuuaنام خاندان 

  -huxSaqra"نیک شهریار"

  -huxSaqrO.tvma.ینص

  -huxta"گفتار نیک"

  -huzaNtu"خوب دودمان"

hU < huuar- 

 

  iDa"اینجا. "ق

  -ima"این. "ضم

  -iNdra"ایندره"نام دیو 

  irinak- √raEk"رها کردن، فرو نهادن"

  iririq- √raEq.کامس

  -irista"مرده"

  iriSiia- √raES/riS"دچار آسیب گشتن، زیان دیدن"

  iriqiia- √raEq/ riq"مردن"

  -iriqiiLstAt"در آستانه ی مرگ، مرگ"

  isa- √aEs"توانستن"

  -isaNt-  iSa.حاوص

  iSa- √aES"جستن، جستجو کردن"

  -iSaNt- < iSa.حاوص

  iSarv"بی درنگ"

  -iSarv.StAt"بزودی، در دم"

  -iSasa"نیازمند، گرفتار"

 -iSiia" چاالک" .فعص

  -iSti"، آرزوخواسته. "ماد

  ite √aE/i"رفتن. "مص

  iqa"اینچنین، اینگونه. "ق

  -iqiiejah"بیم، زیان. "نت

  iqra"اینجا. "ق

 

  -jafnu"ژرفا"

  -jafra"ژرف، گود"

  -jaGm- < jasa.کامس

  jaGna- √jan/Gn"خرد کردن، در هم شکستن. "تشس

  jaGniSta- √jan/ Gn"ترینکوبنده . "ینص

  -jahikA"، روسپیکارهزن بد"

  -jaiBi.Wafra"با برف سنگین"

  jaiDiia- √gad/jad"خواهش کردن، بازجستن"

  -jaiDiiaNt- < jaiDiia.حاوص

  -jaiDimna- < jaiDiia.میا. حاوص

  -jaini"زن"

jainikA- < jaini-  

  jan- (jana-) /ja-/Gn- √jan/ Gn"کوفتن، زدن، کشتن"

  janiia- √jan"کشته شدن. "مجس

  jaNtar- √jan/ Gn"کوبنده"

-sآئور.jaMh- < jasa-  

  jarvziia- √garz/jarz"گله مند، اندوهگین"

  jasa-  √gam"آمدن"

  -jasvNt- < jasa.حاوص

  -jata- < jan.گذوص

  jAmaiia- √gam"روانه کردن. "واس

  -jAmAspa"جاماسب"

  -jAmAspana"جاماسبان، فرزند جاماسب"

  -jLqBa"باید شود، فروکوفتنیفروکوفته . "فعص
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  jiGrAuru- √grA/gar"بیدار"

  -jiT.aCa"با سامانی سست، نابسامان"

  juua- √j(I)w"زیستن"

  -jwa"زنده"

 

  -ka- /ci .پرضم

  kaDa"کی؟، چه هنگام؟. "ق

  -kaEq( -cinaq .حاس" )فهمیدندریافتن، "

  kahe kahiiAciT"برای هر کدام از آنها" .نامعضم

  kahmAiciT"برای هر کسی" .نامعضم

  kahmi kahmiciT"در هر کدام از آنها" .نامعضم

  -kahrkAsa"کرکس"

  -kaiiaDa(؟)"جادوگر"

kaiieiDin- = kaiieiDI- 

kaiieiDI- < kaiiaDa-  

  -kainiiA"زن"

kainin- < kainiiA-  

  -kairiia"کار. "نت

  -kamarvDO.jan"[دیوان]کوبنده ی سر "

 -kan"مهر ورزیدن"

 -kaniiA" دختر، دوشیزه"

  ka?he ka?he"در هر کدام از آنها" .نامعضم

  -karan"کرانه، مرز"

  -karapan- /karafn"کرپن" گروهی از دشمنان زرتشت

  -karSa"شیار"

  -karSiia"باید شود، شخم خوردهکشت . "فعص

  -karSuuar-/karSuuan"بوم،کشور. "نت

  -kaSa"کش، زیر بغل"

  -ºkaCa"بریدگی"

  katarasciT"]از دو[ هر کدام" .نامعضم

  -katAra"کدام"

  kaqa"چگونه. "ق

  kaqacina"هرآنچه" .نامعضم

  -kauuaE"سراینده یزشگران اسطوره ای :کوی ،کی"

  -kauuaiia- = kAwaiia"کیانی"

  -kaXarvDa(؟) "جادوگر"

kaXarviDiiA- = kaXarviDI- 

kaXarviDin- = kaXarviDI- 

kaXarviDI- < kaXarvDa- 

kAiDI- = kaiieiDI- 

kAiDiiA- = kAiDI- 

 kAraiia- √kar" کاشتن"

  -kLsaoiiaنام دریاچه

  kvhrpa"(اضافی...)به پیکرِ  "

  -kvrvfS.Xar"الشخور"

  kvrvnao-/kvrvnu- √kar"، انجام دادنکردن"

  -kvrvnuuaNt.حاوص

  kvrvNta- √kart"بریدن"

  -kvrvp-/ kvhrp"، پیکرکالبد. "ماد

  -kvrvsAniنام کسی تبه کار

  -kvrvsAspaگرشاسب

 -kvrvta- < kvrvnao.گذوص

  -kvrvta"کارد"

  kvrvtVe √kar"رساندنکردن، به انجام . "مص

 -kvrvqiia- < kvrvNta .مجس

  -kiriia- < kvrvnao.مجس

   kuqra"کجا، چه جایی. "ق

  kwa"کجا، چه جایی. "ق

  kuuaciT"هر کجا. "ق

kuxSnao-/kuxSnu- √xSnao/xSnu 

  "ن کوشیدنبه خشنود. "تشس

  -kuxSnuuAna- < kuxSnao.میا. حاوص

 

  -maDa"مستی"

  -maDaiia"مست شدن. "میا

  -maEsman"شاش" .نت

 -maESa( -maESI. ماد" )میش، گوسپند"

  -maESina"(گوسپند)وابسته به میش "

  maEza- √maEz/miz"شاشیدن"

  -maEzaNt- < maEza.حاوص

  -mahrakaqa"تباهی، نابودی. "نت

  -mahrka"تباهی"

  -maiDiia"میان" (؟.)نت

  -maiDiia"، میبخش مستینوشابه ی "

  -maiDiiOi.Sad"نشسته در میان"

  -maiiah"کام"٭ .نت

mainiiauuasah- < maniiu- + asah- 

 "آنکه پایگاه در جهان مینوی دارد"

 -mainimna- < maniia.میا .حاوص

  -mairiia"فرومایه"

  -mairiiA"زن فریبکار"

 -mamnAna- < maniia. میا. حاوص

  -manah"اندیشه" .نت

  maniia- √man"اندیشیدن، پنداشتن" .میا

  -maniiauua"مینوی"

maniivuuI- < maniiauua-  

  -maniiu"مینو، نیروی آفریننده" .نر

  -maniiu.stAta"ایستاده در جهان مینوی"

maniiuS.Xarvqa- 

 "خوراک فراهم آوردن از جهان مینوی"

-sاندیشیدن".آئور"ºmaMh- √man  

  -marvGA"مرغزار، چمنزار"

  -marvtAn- /marvqn"مردنی، میرا"

  marvza- √marz"مالیدن، پساویدن"
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  -margu-/marGu(مرو)نام سرزمینی 

mas"بزرگی" na-  

  -masiiah- < masita.برص

  -masiSta- < masita.ینص

  -masita"مه، بزرگ"

  -maCiia"مرد"

  -maCiiAka"مردم"

  mat(بایی" )+ با، همراه با" .پیشا

  -mata- < maniia.گذوص

  -maT.AzaiNti"(زند)همراه با تفسیر "

  matVe"اندیشیدن" .مص

  -maT.raqa"دارنده ی گردونه"

  -maxSi.bvrvta"بردهمگس "

  -mazANt"بزرگ "بی قاعده 

  -mazdaDAta"مزدا آفریده"

  -mazdaiiasna"مزداپرست"

  -mazdA"مزدا ]اهوره"[

  -mazdA"دانا، آگاه"

  -maziiah- < mazANt.برص

 -maziSta- < mazANt .ینص

  mA"مه، نه "  .ادانف

  mAciS "هیچ کس[مباد]".نامعضم

  -mAh"ماه".نر

  -mAhiia"وابسته به ماه، ماهانه"

mAnaiivn/mLnaiivn ahe yaqa 

 "انگار، گویی= بدین ماند که "

  -mAtar"مادر"

  -mAzaniia"، بزرگ(دیو) تنومند "

mAzdaiiasni- (°iiesni-) 

 "وابسته به پرستشگر اهوره مزدا"

  mLnaiia-/mAnaiia- √man"بودن، مانستنمانند "

 -mLnaiiaNt-  < mLnaiia .حاوص

  -mLqBa"، اندیشیدنیاندیشیده باید شود" .فعص

  mLqra- √man"مانثره، آنچه باید اندیشیده شود"

  -mvrvGa"مرغ"

mvrvnak-/mvrvNk-/mvrvNc-(mvrvNca-) √mark 

 "تباه کردن، نابود کردن"

  mvrvNca- √mark"تباه کردن"

  -mvrvqiiu"مرگ"

miiazda- 

میزد، پیشکشی خوردنی در برابر زوهر "

 "پیشکشی نوشیدنی

 

  mimarvxSa- √mark"تباهی خواستن" .خواس

  -miriia"مردن"

  -miSAk"همیشه، جاودانه"

  -miqBar-/miqBan"جفت" .نت

  miqnA- √maEq/miq"جای گرفتن، اقامت کردن"

  miqO"به نادرست" .ق

  -miqra"مهر"نام ایزد 

  -miZda"مزد، پاداش" .نت

  moSu"زود، بی درنگ" .ق

  -mrao-/ mru"گفتن"

  mruite √mrao/mru"گفتن" .مص

  -mruuaNt-  <  mrao-/mru.حاوص

  -mruuAna- <  mrao-/mru.میا .حاوص

 

  naEciS"کس هیچ" .نامعضم

  -naEDa"نه، و نه"

  -naEma"نیمه؛ سو، سمت" .نت

  -naESiia- < naiia.آیس

  naiia- √naE/ ni"رهبری کردن، راهنمایی کردن"

  -naire.manah"(نریمان)مردانه، دلیر  منشدارای "

  -nairiia"مردانه"

-sآئور.naiS- < naiia-  

  -namra"نرم"

  -naotairiia"نوذران، وابسته به خاندان نوذر"

  -naotaraنوذر

  napAt-, napt- (nafvDr-)"نوه"

  -nar"مرد"

  -narauua"(اغریرث)فرزند نرو "

  narvm narvm"، هر مرداز مردی به دیگری"کهن .اوسـ

  -naru(پدر اغریرث)نام کسی " نرو"

  -nasao"نسو"نام دیو . ماد

  nasiia- < √nas"نابود شدن، گریختن"

 -nasuS" مردار" .نت

  -nauua"نه"

  -nawAza"ناخدای کشتی، کشتیبان"

  -nazdiSta"نزدیکترین. "ینص

  nAمی آید yaqaاداتی که گاه در پی 

  nAd-/ nid- √naEd"نکوهیدن، دشنام دادن"

  -nAh"بینی"

  -nAiri"زن"

  -nAirikA"زن، همسر"

  nAma, nLma"به نام" .ق

  -nAman"نام" .نت

-sآئور.nAS- < nasiia-  

  -nLmiSta- < namra.ینص

  -nvmah"نماز، کرنش".نت

  -nvmaFiia- < nvmah"نماز بردن" .اسمس

  -nvmO < nvmah"(اضافییا برایی )+ درود بر "

  -nvrvfsLstAt"کاستی" .ماد

  nidarvzaiia- √darz"فروبستن"

  -nidaqa"نهادنفرو"

niDaiia- < daiia-  



 واژه نامه اوستایی:  پیوست 

 11 
 

  -niDA.snaiqiS"فروگذارنده ی رزم افزار"

  nigaMha- √gah"فرو خوردن، بلعیدن"

  -nigata- < nijan.گذوص

  -niiANk-, niiANc-, nic"به پایین"

  nijan- √jan/ Gn"فروکوفتن"

  -nijlMhaNt- < nigaMha.حاوص

  nipA- √pA"پاییدن"

  niSaMhad- < haMhad- √had"نشستن"

  -niSasta- < niSaMhad.گذوص

  -niSADaiia"نشاختن، فرو نشاندن"

  niS.harvtar- √har"نگهبان"

  niS.hauruua- √har"نگهبانی کردن"

  -niS.hiDa"نشستن"

  niS.nASa- √nas"تباه افکندن"

  niStaiia- √stA"فرمان دادن"

  niStarvta- < niStar √starH"گسترده شده" .گذوص

  -niStAta- < niStaiia.گذوص

  -nitvma"پایین ترین"

  niuuAiti- √Wan"پیروزی" .ماد

  niuuvrvziia- √Warz"ورزیدن، انجام دادن"

  -niXabdaiia- < Xabda"خواباندن"

  -nizvNga(؟)"به باال تا ساق پا"

  -niZ.bara"بیرون آوردن"

  -niZbvrvta- < niZ.bara"برداشته شده" .گذوص

  -niZ.duuara"بیرون گریختن"

  -nmAna"خانه، مان" .نت

  nmAne nmAne"، در هر خانهدر خانه ها از پی هم" .ق

  -nmAniia"وابسته به خانه"

  -nmAnO.paiti"سرور خانه"

  nU"اکنون" .ق

Oim < aEwa-  

 

  -paca"پختن"

  paD- (pAd-/bd-)"پا"

  -pafr- < par .کامس

 -paiqiia- √pad   =paiDiia"دراز کشیدن، افتادن" .میا

  pairi(رایی+ ) "پیرامون، گرداگرد" .پیشا

  -pairi.auuaEnaT < pairi.WaEna.افزس

  pairi.bauua- √bao/bu"در پیرامون فراگرفتن"

  pairi.brina- √braE/ brI"تراشیدن"

  pairi.daDA-/ daD- √dA"پیشکش کردن"

  pairi.dAraiia- √dar"باز داشتن"

  -pairi.jasa"گشتن"

  -pairikA"پری. "ماد

  -pairi.maniia"بیزار بودن"

  -pairiS.hAuuani"پیرامون هاونی"

  -pairiStaiia"نگه داری کردن"

  -pairi.StA"کنار کشیدن، دوری جستن"

  -pairiS.Xaxta"کمربسته"

pairi.tanao-/tanu- √tan 

 "(تنیدن، گرداندن ؟)بیرون کشیدن "

  -pairi.WaEna"در دید داشتننگریستن و دیدن، "

  paiti(یرای+ ) "، نزد، دربه. "پیشا

  -paiti"سرور"

  paiti- √aE/i"آمرزیدن، بخشیدن"

  paiti.ajlqra- < paiti-A √gam"بازگشت"

  -paiti.aog"پاسخ گفتن"

  -paiti.awa.jasa"باز آمدن"

  paiti…aza- √az"جبران کردنتاوان دادن، . "میا

  paiti.bara- √bar"باز آوردن، بازگرداندن "

  -paitiiApa(؟)"برخالف جریان آببر پاد آب، "

  -paiti.jaiti"توانایی واپس راندن. "ماد

  -paiti.jan"پدافند کردنفرو کوفتن، "

  paiti.jasa- √gam"باز آمدن، راهی شدن، پیش رفتن"

  paiti.karSa- √kar(S)"شیار کشیدن"

  -paiti.mrao"پاسخ گفتن"

  -paiti.pvrvsa"باز پرسیدن"

  paitiriciia- √raEk"آنچه باید فرو نهاد"

  paitiSmara- √hmar"به یاد داشتن"

paiti.Smuxta- < paiti.SmuNc- 

 maok/muk√)کردن  پا به. )گذوص

  paitiStAtaiiaEca"و ایستادگی کردن، تاب آوردن. "مص

  -paitiS.Xarvna"آرواره. "نت

  -paitita- < paiti.گذوص

  -paititi"تاوان بازپرداخت،. "ماد

  -paiti.yANk-, paitic"به جلو، روبرو"

paiqiia- < paiDiia- 

  -paNca"پنج"

  -paNca.dasa"پانزده، پانزده ساله"

  -paNcasata"پنجاه"

  -paNcO.hiiA"پنجگانه"

paNtan- < paNtA-  

  -paNtA"راه. "نر

  -paMta$ha"پنجم"

  -paoirI- < pauru.ماد

  -paoiriia"نخست"

  -paoiriia- TkaESa"نخست آموزگاران"

  -paoiriiO.dAta"پیشداد، نخست بنیاد شده"

  -paoiriiO.fradAta"نخست فراز آمدگان"

paoiriiO.fraqBarSta- < qBvrvsa- 

 "(آفریدگان)نخست پدید آمدگان "

  paoirim"نخستین بار. "ق

 -par( -pvrvna .حاس) "پر کردن"

  para.cara- √kar"رفتن، گذشتن"
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  -para.caraNt- < para.cara.حاوص

para.cinah-/cinas-  < cinah-  

  para.daqa- √dAواگذار کردن

  -para.daqaNt- < para.daqa.حاوص

  para.gvuruuaiia- √grab/garb"گرفتن، دریافت کردن"

  para.iriqiia- √raEq/ riq"در گذشتن، مردن"

  -para.irista- < para.iriqiia.گذوص

  -para.jasa(؟)"به دور رفتن"

  -para.pat"پرواز کردن"

  -para.paqBaNt"دور پرواز"

parAgvt < parANk-  

  -parANk-, parAc"کنار، به کنار"

   -parvna"ًپر"

  parO"، در برابرپیش، روبرو. "پیشا

  -parSa"خوشه"

  -parSaT.gaoنام کسی

  pasca"پس، پس از"

  pascaEta"پس از آن"

  -pascLqiia"آینده از پشت سر"

  paskAT"پشت، از پس"

  -pasu-/fSu"رمه"

  -pasuS.hauruua"نگهبان گله، چوپان"

  pata- √pat"(باشندگان اهریمنی رفتن)افتادن "

  -patarvta(؟) "بالدار"

  -paqana"پهن، پهناور"

paqA- < paNtA- 

  -pauru"پر، فراوان"

  paurum"نخست. "ق

  -pauruua"پیشین، مقدم"

  -pauruuatA"کوه"

  -paza$haNt- < pAzah"فراخدارای سینه ی "

  pazdaiia- √pazd(؟) "دنبال کردن. "میا

  -pA"پاییدن"

  -pAtar"پشتیبان"

  -pAurwaنام کسی

  -pLsnu"خاک"

  -pLsnwAh- <  pLsnu-+Ah"با دهان خاک آلود"

  -pvrvna"ٌپر"

  pvrvnA- √par"جنگیدن"

  pvrvsa- √pars/ fras"پرسیدن"

  -pvrvsaniia"کردنگفتگو . "اسمس

  -pvrvsao"پهلو. "ماد

  pvrvta- √part"جنگیدن"

 -pvrvqu( -pvrvqBI. ماد) "پهن، پهناور"

  -pvCanA"نبرد"

  -pvCO.tanu"پشوتن، مرگ ارزان، گناهکار شایسته مرگ"

  pinao-/pinu- √paE"شیر دادن"

  -pipii- < pinao.کامس

  -pipiiuS- < pinao.کاموص

piriia- √par; tanum piriia- 

، به تن (رایی+با)پرداختن ( تاوان)"

 "(تناپوهر)خویش زیان رساندن 

 

  -pitar"پدر"

  -pitu"خوراک"

pouru- < pauru-  

  pourum"پیشتر. "ق

  -pouru.mahrka"پر مرگ، تبه کار"

  -pouru.sarvDa"گوناگون های(گونه)با سرده "

  -pouru.spaxSti"فراخ نتوانایی دید. "ماد

  -pouruSaspaپوروشسب

  -pouruS.XAqra"پرآسایش"

  -pouru.XAqra"(دم زدن آسان) جایگاه فراخ آسایش "

  puiia- √pao"پوسیدن"

  -puqra"پسر"

 

 raEkO" رانده"؟ .ق

raEm < raEwa-  

  raEqBaiia- √raEqB/riq"آمیختن"

  -raEwa"درخشان"

  -raEwaNt"رایومند"

  raEuulsº"نام کوه"

-sرها کردن، فرونهادن" .آئور"ºraExS- √raEk  

  -raGaE-/raji"نام سرزمین"

  -raGu"تند، چابک"

  raii-/raE"دارایی، خواسته"

  raoca- √raok"درخشیدن، تابیدن"

  -raocah"روشنایی"

  -raoca$haNt"درخشانروشن، "

  -raociNt- < raoca.حاوص

  -raod"نالیدن"

  -raod"بازداشتن"

  -raoDa"رویش، بالش"

  -raoxSnu"روشن"

  -rapiqBA"نیمروز"

  -rapiqBinaنام ایزد گاه نیمروز

  -rasman"رده ی سپاه آماده ی رزم . "نت

  -raSnu(داوربراندیشه و گفتاروکردارروانها)نام ایزد 

raSta- < rASta-  

  -ratu"رد"

  -ratufriti"خشنودسازی ردان. "ماد

  -ratufrI"آنکه ردان را خشنود کند"

  -ratuqBa"ردی"

  -raqaEStA"ارتشتار، گردونه سوار."نر

  -raqBiia"برابر با آیین ردان"
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  -rauuah"فراخی"

  -rauuan"رود"

rAma- < rAmaiia-  

  rAmaiia- √ram"آرام گرفتن"

  -rAmO.Siti"جایگاه آرامش"

  -rAsaNt"پاداش بخش"

  -rASta- < rAzaiia.گذوص

  rAzaiia- √raz"سامان دادن، آراستن"

  rvNja- √rang"نیرو بخشیدن، چاالک کردن"

rvuuI- < raGu-  

 

 -sac- (saKaحال .س) "استاد شدن، خوب دریافتن"

  saDaiia- √sand"سهیدن، به نظر آمدن"

  -saE"آرمیدن، دراز کشیدن"

  -saED"شکافتن، جدا کردن"

  -saiiana- < saE.میا. حاوص

  -saMha"دادن آموزشهی دادن، اآگ"

  -saMhawAci"شهرناز"

  saoca-√saok/saoc/suk/suc"سوختن"

  -saoci"سوزاندنی[ پیشکش]سوزان، "*

  -saokA"تابان، سوزان؛ کام"

  -saoSiia- < sAuuaiia.آیس

  -saoSiiaNt"سوشیانت"

  -sar(بایی+ به ) "وابستگیپیوند، "

  -sarvDa"وابسته به سال، ساالنه"

  -sata"صد"

  -satO.Wira"صد مرد[ بلندی]"

  sAcaiia- √sak"آموزاندن"

  -sAsnO.guS"[ی اهوره مزدا]شنوندگان آموزه ها"

sAstar-/sAqr- 

 ،(؟)آموزگار اهریمنی "بی قاعده

  "فرمانروای اهریمنی

 

  -sAuru"سائورو"نام دیو 

  sAuuaiia- √ sao"سود رساندن، زندگی بخشیدن"

  -sAwaMhaEنام ایزد

  sLsaMh- √saMh"کردن اهپیوسته آگ"

 svNdaiia- √sand "(بایی) شاد بودن از انجام کاری. "میا

  -svuuiSta- < sura.ینص

  sirinao- √sraE"درآمیختن"

  sixSa- √sak"دریافتن خواستن، فرا گرفتن. "خواس

  -skarvna"گرد، مدور"

  -skvNda"شکستن، خرد شدن"

  skvNda- √kar"ناتوان کردن، سست کردن"

  snaEZa- √snaEg/ snaEj"برف باریدن"

  -snaEZiNt- < snaEZa.حاوص

  ºsnaiia- √snA"شستن"

  -snaiqiS"، زین افزارزنش. "نت

  snaoDa- √snaod"گرییدن"

  -snaoDaNt- < snaoDa.حاوص

  spaiia- √spA"پرتاب کردن، انداختن"

  -span- /sun"سگ"

  -spaniiah- < spvNta.برص

  -spas"نگرش، دیدن. "نر

  -spasiia"ندنگری"

  spaSta- √spas.گذوص

  -spADa"سپاه"

-sآئور.splMh- < spaiia-  

  -spVniSta- < spvNta"سپندترین. "ینص

  -spvNta"جان افزایندهسپنتا، "

  -spvNta- maniiu"سپند مینو، مینوی جان افزاینده"

spvNtA- < spvNta- 

  -spitAmaسپیتمان

  -spO.bvrvta"بردهسگ "

  -sraESiia- < sirinao.آیس

  -sraESta- < srira.ینص

  -sraiiah- < srira.برص

  -sraiiAna"زیبایی"

  -sraoma(n)"شنوایی. "نت

  -sraoSa"سروش"نام ایزد 

  -sraoSiiA"پادافره، مجازات"

  -sraoSO.caranA"ترکه چوب"

  -sraota"شنوایی"

  srasca- √srask"چکیدن"

  -srasciNt- < srasca.حاوص

  -srauuah"واژه"

 srAwaiia- √srao/sru "سراییدن، از بر خواندن. "واس

  -srAuuaiiamna- < srAuuaiia.میا. حاوص

  -srAuuaiiaNt- < srAuuaiia.حاوص

  -srira"زیبا"

  -sruSti"شنیدنی"

  -sruta"شنیده شده، سروده. "گذوص

  -srU"ناخن. "نت

  -stao-/ stu"ستودن"

  -staoiiah- < stura.برص

  -staoma"ستایش"

  -staora"ستور، چارپا"

  -staota- yesniiaنام بخشی از اوستا

  -staotar"ستایشگر"

  -staoqBa"ستوده باید شود، ستوده. "فعص

  -star"ستاره"

  starvta- √starH"گسترده. "گذوص

  -stauuAna"ستایشگر"

  -stAuuiSta- < stura.ینص

-sایستادن" .آئور"stlMh- <√stA  
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  ste √ah"بودن. "مص

  stvrvta- √star"از پای افتاده. "گذوص

  -stvrvqBaNt"افکننده، کارسازاز پای "

  -sti"باشندگان جهان، جهان. "ماد

  -stuiti"ستایش. "ماد

  -stura"ستبر"

  -suiia- < sAuuaiia.مجس

  -suka"بینایی، سو"

  -sura"توانا"

surA- < sura- 

  surunao-/surunu √srao/sru"شنیدن، گوش دادن"

  -surunuuaNt"(نیایش)شنیدنی "

  susru- √srao.کامس

  susruSa- √srao/sru"شنیدن خواستن. "خواس

  -SaE-/Si"ماندن، اقامت کردن"

  -Soiqra"زیستگاه، سرزمین. "نت

SOiqrO.baxta- 

 "بهره ی هر زیستگاه، ویژه ی هر زیستگاه"

  -SuD"گرسنگی. "نر

 

  -Kaiti"شادی. "ماد

  Kawa- √Kao/Ku"شدن، رفتن"

  -Kiiaoqna"کنشکردار، . "نت

  -KiiAiSta- < KiiAta.ینص

  -KiiAta"شاد"

  -KuKu- √Kao < Kawa.کامس

  -Kuta- √Kao/Su < Kawa.گذوص

 

  taca- √tak/tac"روان شدن، جاری شدن"

  tafsa- √tap"گرم گشتن. "آغازس

  -tanU"تن"

  -tanu.mazah"یک تن[ ارزش]به اندازه ی "

  -taNciSta- < taxma.ینص

  -taraDAta(رایی )+ "جایگاهی ورای"

  tarasca"، از پیشاز برابر. "پیشا

  -tarO.dIti"بیزاری"

  -tarO.maiti"ترمنشی، بیزاری"

  -tarSna"تشنگی"

  -tarSta- < tvrvsa.گذوص

  taSa- √taS"، پیکر ساختنپدید آوردن"

  -taKiiah- < taxma.برص

  -tataS- < taSa.کامس

  -tauruna"جوان"

  -taurwaiia"چیره شدن"

  -tauruuaiiaNt < tauruuaiia.حاوص

  -taxma"تهم، دلیر"

  -taxma- urupaE"تهمورث"

  tAcaiia- √tak/tac"تازاندن، روان کردن."واس

  -tAiia"دزدی"

  -tAiiu"دزد"

  -tAta"فرود آینده، افتان"

  -tvmah"تاریکی"

  -tvmasciqra"زاده ی تاریکیتاریک تخمه، "

  tvrvsa- √tars/qrah"هراسان گشتن. "آغازس

  -tiGra"تیز"

  -tiStriia"تیشتر"نام ایزد 

  -titara(؟)"به گذشتن کوشیدن. "گراس

  -tiZi.arSti"با نیزه ی تیز"

  -tiZi.dAra"با تیغه ی تیز"

  trvfiia- √tarp"دزدیدن"

  tuqru- √qrao/qru.کامس

  tU.ادا

  -TbaESah"دشمنی، کینه جویی"

  -TbiSiiaNt"کینه جو، دشمن"

  -TkaESa"کیش، آموزه"

 

  -qanuuar-/qanuuan"کمان. "نت

  -qBaESa"ترس، بیم"

qBarSta- √qBars 

 "، تعیین شده(محدود)بریده، کرانمند . "گذوص

  qBvrvsa- √qBars"بریدن، پدید آوردن"

-sآئور.qBvrvS- < qBvrvsa-  

  -qraEtaonaفریدون

  -qrao-/qru("؟)گرد آوردن، پروراندن، بنا کردن "

-sآئور.qraoS- < qrao-  

  -qrAii-/qri"سه"

  qrAiia- √qrA"پشتیبانی کردن"

  -qrAtar"پشتیبان"

  -qrAtO.tvma"پشتیبان ترین"

  qrlMhaiia- √tarS/qrah"ترساندن. "واس

  qrLfDa- √tarp/qrap"شودخرسند باید . "فعص

  qrLp- (qrLfs- ?)"خشنودی" (؟.)ماد

  -qri.aiiara"سه روزه. "نت

  -qri.kamarvDa"سه کله"

  -qrima"کامیابی"

  -qrisatO.zvma"(سال)سیصد زمستان "

  -qriSwa"یک سوم. "نت

  -qri.zafan"سه پوزه"

 

  -udriiaنام کوه

  ufiia- √Waf/uf"(سخن، شعر)بافتن، پیوستن "

  -uGra"نیرومند"



 واژه نامه اوستایی:  پیوست 

 5  
 

  -uGra.bAzao"با بازوان نیرومند"

  uiti"چنین، بدین سان"

  -uiti aojana-, uitiiaojana"چنین گفتن"

  upa(دری")+در"، (رایی+")در"، (زمانی)"در. "پیشا

 upa.bara- √bar" پیش آوردن"

  upabdi"[کوه]در پای "

  upa.darZnao- √darS"یارستن"

  -upa.duuLsa"تاخت آوردن"

  upairi(رایی+ ) "بر، برفراز. "پیشا

  -upairi.zvma"زینده بر زمین"

  -upa.mLnaiia"ماندن  [سوگوار]"

  upa.mrao-/mru- √mrao/mru"فراخواندن. "میا

 upaMhaca- √hak" همراهی کردن"

  -upara"برتر"

  -uparatAt"چیرگی، برتری"

  -uparO.kairiia"زبردستبرتر کنش، "

  -upasma"زینده در خشکی"

  -upastA"یاری، کمک"

  -upaSiti"جای مانش. "ماد

  upa.taca- √tak/tac"شتابان آمدن، روانه شدن"

  -upa.qBvrvsa"نبریدن، ناخن گرفت"

   -upa.Wauua"بر وزیدن"

  -upa.WAuuaNt- < upa.Wauua.حاوص

  upa.zbaiia- √zbA"آواز دادن، خواندن"

  -upApa"زینده در آب"

  -upAza"فرود آوردن"

  -upAzana"، تازیانه(برای مجازات)زنش . "نت

  ururaoD- √raod.کامس

  -uruqBar-/uruqBan"روده. "نت

  -urwan-/ urun"روان"

  -urwarA"گیاه"

  -uruuarO.straiia(؟) "گیاه پژمری"

  -uruuAsman"سرخوشی، شادی. "نت

  -uruuAzvmna"شادمان"

  urwisiia- √urwaEs"چرخیدن، گشتن"

  usca"زبرین، در فراز. "ق

  us.frVrvnao- √ar"فرستادن، پیشکش کردن"

  usvhiSta- √stA"برخاستن"

  -us.pata"پرواز کردن"

us.stao- √stao/stu 

 (؟)"با ستایش کسی، او را از چیزی دور کردن"

  -ustAnazasta"فراز آورده با دستان"

  us.zaiia- √zA"زاده شدن. "میا

  -uS"هوشیاری. "نت

uSah- < uSA-  

  -uSahinaنام ایزد بامداد

  -uSA"بامداد"

  -uStatAt"کامیابی"

  wa, we "هردوآن"

  -ºuuarvz- < Warvz"توانایی"مرکبجزء پایانی واژه 

  ºuuvrvz- √Warz"ورزنده" مرکبجزء پایانی واژه 

  -uxDa"سخن. "نت

  uxDa- √Wak/Wac"، گفتنیگفته باید شود. "فعص

  -uxSan"نر گاو"

  uxSiia- √WaxS/ uxS"روییدن، بالیدن"

  -uxSiiLstAt"فزونی"

  uxta- √Wak.گذوص

  uxtVe"گفتن. "مص

  -uz.daDA"بنیان گذاشتن"

  -uzdaEza"برآمدگی، تپه"

  -uzdAhiia- < dAhiia.آیس

  -uzdAta"فراهم شده. "گذوص

  -uz.gvuruuaiia"برگرفتن"

  uzaE- √aE/i(haca +بر) "برتری یافتن"

  -uzaiiaraپس از نیمروز، عصر

  -uzaiieirinaنام ایزد گاه پس از نیمروز

 uzuxSiia- √WaxS"روییدن، بالیدن"

 

  -Wac"سخن گفتن"

  -Wacah"واژه، سخن"

  -Wacahina"شفاهیگفتاری، "

  -Wadar"زین افزار، ابزار زنش. "نت

  -WaE-/Wi"پرنده. "نر

  WaEDa- √WaEd/Wid"دانستن، دریافتن"

  WaEDaiia- √WaED/ WiD"شناساندن"

WaEm < Waiiu- 

  -WaEma"تخته سنگ"

   -WaEna"دیدن"

  -WaEnvmna- < WaEna.حاوص

  -WaEsman"درگاه خانه. "نت

  -Wah-/Was"پوشیدن، به تن کردن. "میا

WahehI- < Wa?hah-  

  -WahiSta- < WaMhu.ینص

  -Wahma"نیایش"

  -Wahmana"وابسته به نیایش"یا " نیایش خوانی"

 -Wahmiia- < Wahma"نیایش باید شود، شایسته ی نیایش"

  -Wahmiiata"شایستگی داشتن برای نیایش شدن"

  -WaiiO.bvrvta"بردهپرنده "

  -Waiiu"ویو"نام ایزد 

  -Wairiia"برگزیده، ارزشمند. "فعص

  -Wak-/ Wac"واژه، سخن. "نر

  Wana- √Wan"چیره شدن، پیروز شدن"

 -WanaNt- (WanaiNtIماد ) "پیروز"

  WaNda- √WaNd"گرامی داشتن"
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  -WaMhana"جامه"

  -WaMhAna"نیکی"

  -WaMhu"نیک، خوب"

  -WaMhu- dAitiiA"رودنام "

WaMhu- srauuah- < husrauuah- 

  -WaMhudA"نیک دهش، بخشنده ی دهش نیک"

  -WaMhutAt"خون"

  -WaMhuqBa"خوبی، خوب بودن"

  WaMri"در بهار"

  -Wa?ha- < Wana.آیس

  -Wa?hah- ,Wahiiah-<WaMhu.برص

Wa$hI- < WaMhu- 

  -Waoca- < Wac.آئوردوگا

  -WaokuS- < Wac.کاموص

  -Waon- < Wana.کامس

  -WaoXah- < Wac.کاموص

  -Waraiqiia"بردگی"

 ? -WaraxvDra( -WarvxDraبجای؟ )

  WarvDaiia- √Ward"بالیدن" .؛ میا" باالندن" .مع

  -WarvsA"مو"

  -Warvta.fSu(؟)" آمدهبا رمگان گرفتار "

  -Warvta.Wira(؟) "آمدهبا مردمان گرفتار "

  -Warvz"توانایی. "ماد

  -Warvza"ورزیدن، انجام دادن. "نر

WarOZa- √Warg ? 

  -WarOZiNt- < WarOZa.حاوص

-sآئور.WarS- < Wvrvziia-  

  WarStVe"ورزیدن، فراهم کردن."مص

  -WarSta- < Wvrvziia.گذوص

  -WarStuua"کرده باید شود، ورزیدنی. "فعص

  -Was-/us-/uS"خواستن"

  -Wasah"آرزو"

  -WasV.yAiti"به کام و خواست"

  -WasO.xSaqra"به کام خویش شهریار"

  -Wastra"جامه. "نت

  -WaSta- < Waza.گذوص

WaKa- < Waciia- <√Wak/ Wac 

( گردونه اسب،) سواره شدن، پایین و باال"

 "شدن برده

 

  -WaqBa"رمه، گله. "نت

  -Wauuac- < Wac.کامس

  -Wauuanuuah- < Wana.کاموص

  -WaxDBa"گفته باید شود، گفتنی. "فعص

  -WaxvDra"اندام گفتن، زبان. "نت

  -WaxSa"(خورشید)بر آمدن ، بالش، بالیدن"

  -WaxSiia- < Wac.آیس

 

Waza- √Waz 

 .ا، می" راندن، بردن، حمل کردن" .مع

 "حمل شدن، سواری کردن، پرواز کردن"

 

  WazaiDiiAi"(گردونه)برده شدن، راندن . "مص

  -Waziia- < Waza.مجس

  -WaZdra"چارپای بارکش، گاو"

  WA"یا."ربح

  WAra- √War"باریدن"

  -WArvNt-  Wara.حاوص

  -WArvqraGni"پیروز"

  -WAstriia"چراگاه. "نت

  -WAta"باد"

  -WAtO.bvrvta"بردهباد "

  -WAuuvrvzuS- < Wvrvziia.کاموص

  -WvhrkO.bvrvta"بردهگرگ "

  -Wvrvna"زخم"

  Wvrvnao-/Wvrvnu- √War"پوشاندن. "و میا. مع

  -WvrvSiia- < Wvrvziia.آیس

  -Wvrvqra"دشمنی، بازدارندگی"

  -WvrvqraGna"پیروزی؛ بهرام"نام ایزد 

 -Wvrvqrajan-/ WvrvqraGn "پیروز"

  -WvrvqrajLstara- < Wvrvqrajan.برص

  -WvrvqrajLstvma-<Wvrvqrajan.ینص

  -WvrvqrauuaNt"پیروز"

  -Wvrvqrauuastvma-<WvrvqrauuaNt.ینص

  Wvrvziia- √Warz"ورزیدن،انجام دادن،فراهم کردن"

  -WidaT.gaoنام کسی

WidOiium < WI.daEuua-  

  -Widwah"دانا"

  WiDAraiia- √dar"نگه داشتن، پشتیبانی کردن"

  -Wifra"زیرک، باهوش"

  Wiia-, Waiia- √WaE/Wi"در پی رفتن، دنبال کردن"

   WiiAwaNt- < Wi-A-bA √bA"تابناک، درخشان"

  -WiiAxman"گفت و شنود"

WiiAxmaniia- < WiiAxman- 

 "گفتگو داشتن، بحث کردن. "اسمفع

  Winad-/Wind- √WaEd"یافتن"

  WiNda- √WaEd/Wid"یافتن"

  -WiNk-, Wic"به کنار، به یکسو"

  -Wira"مرد"

  -WirvNjan"فروکوبنده ی مردان"

  -Wis"روستا، خاندان. "ماد

Wisa- √WaEs/ Wis 

، پذیرفتن (برایی... )اعالم آمادگی کردن برای. "میا

 "(مصدر)+ بودن، پذیرفتن کاری ( نهادی...)که

  -Wisv.baxta"بخش شده بر پایه ی روستاها"

  -Wisiia"وابسته به روستا"
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  -Wispa"همه"

  -Wis.paiti"سرور روستا"

  -WispO.Wahma"همه نیایش ها[ پذیرنده ی ؟]"

  Wista- < Winad.گذوص

  -WiStAspaویشتاسب

  Witar- √WaE/Wi"دنبال کننده"

  Wiqu- √WaEd"کاردان"

  -Wiuua$han(پدر جمشید) ویونگهان 

  -WiuuApa"ویرانی"

  -WixrumaNt"خونین، خون آلود"

  WI.bara- √bar"دور بردن، پراکندن"

  WI.baxSa- √bag"پخش کردن"

WI.cara- √car 

 "،دور رفتن،گذشتن(ازجایی به جایی رفتن)گشتن"

  -WI.daEuua"دیو ستیز، دوری از دیوان"

  WI.dawa- √dao"پریشان گفتن. "میا

  -WI.jasa"هرسورفتن"

  WI.maniia- √man"سست شدن ناامید شدن،"

WI.mrao/mru- √mrao/mru 

 "پیوند نداشتن با چیزی را باز گفتن"

  WI.raoDa- √raoD"سراسر رستن"

  WI.rAzaiia- √raz"سامان دادن، آراستن"

  WI.sruiia- √srao/sru.مجس

  WI.KAwaiia- √Kiiu"گستراندن. "واس

Wohu- < WaMhu- 

  -Wohu- manah"اندیشه نیکبهمن؛ "نام امشاسپند 

  -Wohu.friiAna(نام آتش)وهوفریانه 

  -WohumaNt"وهو[ واژه ی]دارای "

WohunauuaitI- 

 "(؟هنگام دشتان یا پس از زایمان) خونریزی"

  -Wohuuvrvza- < Wohu+Wvrvza"نیکوکار"

  -Wouru.gaoiiaoiti"فراخ چراگاه"

  -Wouru.kaCaنام دریا. نت

  -Wouru.rafnah"پشتیبانهمواره "

  -WOiGnA"سیل"، گونه ای آسیب، "گزند"

 

  -xraodaT.uruuan"با روان های آزرده"

  -xratu"خرد"

  -xratumaNt"خردمند"

  -xraqBiSta"خردمند ترین. "ینص

  -xrumiia"خونین، خون آلود"

  -xruui.dru"با گرز خون آلود"

  -xSaEta"درخشان، شید"

  xSaiia- √xSA"شهریاری کردن، فرمان راندن."میا

  -xSaiiamna- < xSaiia.میا. حاوص

  -xSaiiaNt- < xSaiia.حاوص

  -xSapan-/ xSafn"شب. "ماد

  -xSaqra"شهریاری، فرمانروایی. "نت

  -xSaqriia"توانا"

xSmAuuiia.gVuS.uruuA- hAiti- 

 (Y.29.1)هاتی که با این واژگان آغاز می شود 

 -xSnaoqBa "خشنود باید شود، سزاوار خشنودی. "فعص

  -xSnaoqBata"شایستگی برای خشنود شدن"

  -xSnaoqra"خشنودی. "نت

  xSnAuuaiia- √xSnao/xSnu"خشنود کردن"

  -xSnuman"خشنودی. "نت

  -xSnuta- < xSnAuuaiia.گذوص

  -xStawaE- , xStvwiنام مردمی. نر

  -xSudra"تخمه. "نت

  -xSwaS.gAiia"شش گام"

  -xSuuiBi.iSu"دارای تیرهای تندرو"

  -xSuuiBra"تند، تیز"

 -Fiiaona نام سرزمین و مردمی

 

  -Xabda"خفتن"

  -XaEpaiqiia"، خویش[شخص]ازآن " .بازضم

  -Xairiia- < Xara.مجس

  -XairiiaNt"گوارا، خوشمزه"

  -XanuuaNt"روشن، تابناک"

  -XaMhar"خواهر"

  -Xara"زخم"

  -Xara- < √Xar"خوردن"

  -Xarviti"خوردنی، نوشیدنی. "ماد

  -Xarvnah"فره. "نت

  -Xarvna$haNt"فره مند"

  -XarvnO.dA"بخشنده ی فره"

  -Xarvta- < Xara.گذوص

  -Xarvqa"خوراک. "نت

  Xasta- √Xah"(خرمن)کوبیده . "گذوص

  XatO"خود"

  -XA.barvziS(؟) "ازآنِ  خویشدارای بالشی "

  -XA.stairiS"دارای پوششی از آنِ  خویش"

  -XAqra"جایگاه دم زدن آسان، آسایش. "نت

  Xisa- √XaEd"خوی ریختن آغازیدن."آغازس

 

 -ya "که. "موضم

 yaiti "بارها"

 yaiti catica "بارها هم که، هر اندازه هم که"

yao- < Aiiu- 

 yaoZdaqA/daq- √yaoZdA "پاک گرداندن"

 -yaoZdAta- < yaoZdaQA .گذوص

  -yaoZdAqra"نیایش ویژه ی پاک گردانی"

 -yaoZdAqriia"آنکه خواهان پاک شدن باشد"
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 -yasna"، پرستش، ستایشیزش"

 -yasnO.kvrviti"برگزاری آیین یزش"

 -yaSvqBa "پرستیده باید شود، شایسته ی یزش. "فعص

 -yaSti- , yeSti"یزش"

  -yat(-ºiiataحال .س)"جای گرفتن"

 yaqa"هنگامی کهچون، همچون، مانند، . "ربح

 yaqa kaqaca"هر آنچه که. "ربح

 yaqra"هرجا"

 yaT"هرگاه که، هنگامی که، اگر. "ربح

 yaTciT"هر چه، هر گاه" .نامعضم

 -yauuaE"همیشه، جاودانه"

 -yawaEjI"آنچه جاودان می زید/آنکه"

 -yawaEsU"آنچه همواره جان تازه کند/آنکه"

 -yauuaEtAt"همیشگی، جاودانگی"

 yauuata"تا هنگامی که"

 yaza- √yaz"نیزیدن، پرستیدن، ستود. "میا

 -yazata"ایزد"

 -yazvmna- < yaza.میا. حاوص

 -yaziia- < yaza.مجس

 -yAiriia"(؟)، ساالنه(فصل)وابسته به گاهنبار "

 -yAna"نیکیبخشش، "

 -yAr"(؟)، سال(فصل) گاهنبار. "نت

 -yArv.drAjah"تا یک سالبه درازای یک سال، "

 yAsa- √yA"خواستن، درخواست کردن"

 -yAskvrvstara- < yAskvrvt.برص

 -yAskvrvstvma- < yAskvrvt.ینص

 -yAskvrvt"آماده ی رویارویی"

 -yAtu-/yAqB"جادو. "نر

 -yAtu.manah"اندیشه ی جادو"

 -yAtumaNt"جادومند"

 yeiDi"اگر، هرگاه. "ربح

 -yesniia- < yasna"ستایش باید شود، شایسته ی ستایش"

 -yesniiata"شایستگی برای ستایش شدن "

 yezi"اگر، هرگاه. "ربح

yeziia- = yaziia- 

 -yezimna- < yaziia.میا. حاوص

 -yima"[شید]ـجم"

 yOiqBan- √yat"برجای ایستاده"

 yuiDiia- √yaoD/ yuD"جنگیدن"

 -ywan-/ yun"جوان، جوانی. "نر

yuxqa- √yaog/yug 

 "به زیر یوغ کشیده باید شود، افسار زده. "فعص

 

-sرها کردن" .آئور"zah- √zA  

  zaiia- √zan"زاده شدن. "میا

  -zaiiana"زمستانی"

  -zairi"زرین"

  -zairi.gaona"سبز گون"

  -zam"زمین. "ماد

  -zaNtu"شهر، دودمان. "نر

  -zaNtuma"وابسته به شهر"

  -zaNtu.paiti"سرور شهر"

  -zao"فراخواندن ایزدان" (zbaiia-. نکـ)

  -zaoiia"بیاری خوانده باید شود. "فعص

  -zaoSa"خواست کام،"

  -zaotar"زوت"عنوان موبد . نر

 -zaoqra(-zaoqrA. ماد)

زوهر، پیشکشی نوشیدنی در برابر میزد . "نت

 "پیشکشی خوردنی

 

  zaozao-/zaozu- √zao"پیوسته فراخواندن"

  zaraniia- √zar"خشمگین شدن. "اسمس

  -zaraniiO.kvrvta"به زر آراسته، زرین"

  -zaraquStra"زرتشت"

  -zaraquStri"، وابسته به زرتشتزرتشتی"

 -zaraquStrO.tvma "مانندترین به زرتشت، زرتشتوم"

zarvnaEinI- < zarvnaEna-  

  -zarvnaEna"ساخته از زر"

  -zasta"دست"

  -zastawaNt"به یاری دستان"

  -zaurwA"پیری"

  zawa- √zu"نفرین کردن، دشنام دادن"

 -zauuanO.sU "آنکه چون فرا خوانده شود جان تازه کند"

  zazA- √zA"کامیاب شدن، ازآن خویش کردن"

  -zazu"کامیاب"

  -zazuStvma- < zazuuah.ینص

  -zazuuah-/zazuS- √zazA.کاموص

  zAnu-/Znu- ((x)Snu-)"زانو. "نت

   -zAta"زاده"

  -zAuuar"زور، توان. "نت

  -zLhiia- < zaiia.آیس

  -zLqa"زایش"

  zbaiia- √zbA"آواز دادن، به یاری خواندن"

  -zbaiiaNt- < zbaiia.حاوص

  -zvmarv.guz"پنهان در زمین"

  -zvmas.ciqra"دارای تخمه ی زمین، زمین تخمه"

  -ziiam"زمستان. "ماد

  -ziiAni"زیان" (؟.)ماد

  zixSnlMha- √xSnA"دانش خواستن. "خواس

  zI"زیرا"

  -zraiiah"دریا"

  -zrazdAiti"باور. "ماد

  -zrwan-/ zrun"زمان. "نر

  -zruuO.dAta"زمان( در؟)شده به دست آفریده "
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 aorist آئوریست

 thematic aorist آئوریست تماتیک

 reduplicated aorist آئوریست دوگان شده

 root aorist ریشهآئوریست 

 athematic aorist تماتیکغیرآئوریست 

 ablaut آبالت، ترازش واکه

 aramaic آرامی

 incipient concluding (نمود) آغازی، پایانی

 phone آوا

 phonetics آواشناسی

 future آینده

 emphatic particle ادات تاکید

 particle ادات، حرف

 phonetic realization ادراک آوایی

 contraction ادغام شدگی

 ablative ازی

 ablative of separation ازی بیانگر دورشدگی

 ablative of comparison ازی بیانگر قیاس

 ablative of yielding ازی بیانگر واگذاری

 noun اسم

 proper noun اسم خاص

 root noun اسم ریشه

 substantivized اسم شدگی

 common noun عاماسم 

 agent noun اسم عامل

 action noun اسم مصدر

 verbal noun اسم مصدر

 abstract noun اسم معنا

 deixis اشاره ای

 objective genitive اضافه مفعولی

 partitive genitive اضافه ی بخشی

 free partitive genitive اضافه ی بخشی آزاد

 descriptive genitive اضافه ی بیانی

 subjective genitive اضافه ی فاعلی

 possessive genitive اضافه ی ملکی

 elliptic genitive (حذف مضاف)اضافی حذفی 

اضافی وابسته به اسم، 

 مضاف الیه

adnominal genitive 

 genitive اضافی، ازآنی

 numerals اعداد

 augment افزونه

 verbs of state افعال ایستایی

 verbs of motion افعال حرکتی

 mental process فرایند ذهنیافعال 

 old avesta اوستای کهن

 young avesta اوستای نو

 umlaut اومالت، گردش واکه

 malam partem بار معنایی منفی

 phonetic context بافت آوایی

 instrumental بایی

 instrumental of means بایی ابزاری

 instrumental of respect بایی دربارگی

 instrumental of reason and cause بایی سببی

instrumental of accompaniment and  

separation (dissociation/ deprivation) 

 بی بهرگی/ بایی همراهی و جدایی

 apposition بدل

 dative برایی

 dative of standpoint برایی بیان دیدگاه

 dative of time برایی بیان زمان

 final dative برایی پایانی

 dativus incommodi برایی زیان
 dativus commodi برایی سود
 dative of agent برایی عامل

 clause بند

 nominal clause بند اسمی

 main clause بند پایه

 subordinate clause بند پیرو

 conditional clause بند شرطی

 relative clause بند موصولی

 relative noun clause بند موصولی اسمی

 unvoiced (voiceless) بی واک

 primary endings پایانه های اولیه

 secondary endings پایانه های ثانویه

 ending ی صرفی پایانه

 full grade پایه ی افزایش واکه

 zero grade پایه ی کاهش واکه

 lengthened grade پایه ی کشش واکه

 patronym پدرنامی

 hystero-kinetik form پس جنبا

 post-vocalic پس واکی

 post-consonantic پس همخوانی

 postposition پسایند، حرف اضافه پسین

 suffix پسوند

 enclitic پی بست

 periphrastic پیراگویی

 protero-kinetik form پیش جنبا

 pre-aspirated پیش دمشی شده

 prosthesis = prothesis پیش هشت

 preposition پیشایند

 prefix پیشوند

 preverb پیشوند فعلی

حالت )تابع کردن، ایجاد نقش دستوری ویژه 

برای متتم یک واژه ( رایی، اضافی وجزآن

 (فعل، پیشایند وجزآن)

govern 

 corruption تباه شدگی

 duration (نمود تداومی)تداوم 

 exhortation ترغیبی

 phonemic opposition تقابل واجی

 allomorph تکواژگونه

 stress تکیه

 thematic تماتیک

 phoneme sequence توالی واجی

 complementary distribution توزیع تکمیلی

 thorn ثورن

 articulation صدا جایگاه تولید

 plural جمع
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 gender جنس

 apodosis (بند آنگاه)جواب شرط 

 sandhi جوش خوردگی

 (یا پایانی)جوش خوردگی بیرونی 
external (or final) sandhi 

 internal sandhi جوش خوردگی درونی

 voice جهت

 substantive حالت اسمی

 case حالت صرفی

 weak case حالت ضعیف

 oblique حالت غیر صریح

 strong case حالت قوی 

 active حالت معلوم

 middle حالت میانه

 article حرف تعریف

 conjunction حرف ربط

 transliteration حرف نویسی

 pharynx حلق

 larynx حنجره

 phonemic neutralization خنثی شدگی تقابل واجی

 consonant cluster خوشه ی همخوان

 nasalization خیشومی شدگی

 nasalized خیشومی شده

 diachronic (تاریخی)در زمانی 

 locative دری

 "!locative with "woe دری برای بیان افسوس

 locative of the prize won دری بیانگر کامیابی

 locative of place and time دری زمان و مکان

 manuscript دست نوشته

 phonological system دستگاه آوایی

 aspiration دمش

 double accusative دو رایی

 dual دوگان

   dual dvandvas دوگان جفتی

 elliptical dual دوگان حذفی

 reduplication دوگان سازی

 intrusive گذارییابی واکه به واژه در فرایند واکه راه

 accusative رایی

 accusative of measure اندازه گررایی بیان

 accusative of respect رایی دربارگی

 root ریشه

 productive زایا

 tense زمان

 present tense زمان حال

 perfect tense زمان حال کامل

 imperfect زمان گذشته ناقص

 minimal pairs زوج کمینه

 word formation ساختمان واژه

 spirantization سایشی شدگی

 stem ستاک

 inchoative آغازیستاک 

 intensive تشدیدیستاک 

 desiderative خواستاریستاک 

 causative واداریستاک 

 vocalic stem ستاک واکه ای

 diphthong stem ستاک واکه ی مرکب

 consonantic stem ستاک همخوانی

 ligature سرهم نویسی

 protasis (بند اگر)شرط 

 irreal condition (irrealis) شرط غیر محقق

 real condition شرط محقق

 postconsonsntic form شکل پس همخوانی 

 hybrid form شکل دو پاره

 learned form هشکل عالمان

 caland form شکل کالند 

 archaizing form شکل کهن واژه

 dialect form شکل گویشی

 number شمار

 numerative شمارشی

 sound صدا

 acoustic sound صدای شنیداری

 actual sound صدای واقعی

 declension صرف اسم

 conjugation صرف فعل

 vocalic declension صرف واکه ای

 consonantic declension صرف همخوانی

 adjective صفت

 comparative صفت برتر

 superlative صفت برترین

 descriptive adjective صفت بیانی

 comprise adjective صفت دارندگی

 pronominal adjective صفت ضمیرواره

 verbal adjective صفت فعلی

 reflexive pronouns ضمایر بازتابی

 personal pronouns ضمایر شخصی

 reciprocal pronouns ضمایر متقابل

 indefinite pronouns ضمایر نامعین

 pronoun ضمیر

 demonstrative pronoun ضمیر اشاره

 interrogative pronoun ضمیر پرسشی

 relative pronoun ضمیر موصولی

 cardinal عدد اصلی

 ordinal عدد ترتیبی

 multiplicative عدد ضربی

 fraction عدد کسری

 compound numeral عدد مرکب

 non-released غیر ملفوظ

 athematic غیرتماتیک

 alphabet الفبا

 phonetic alphabet الفبای آوانگار

 phonemic alphabet الفبای واجی

 inflection (برای فعل یا اسم)فرایند صرف 

 verb فعل

 denominative فعل اسمی

 transitive فعل گذرا، متعدی

 passive فعل مجهول

 intransitive الزمفعل فعل ناگذرا، 

 modal وجهیفعل 

 adverb قید

 pronominal adverb قید ضمیرواره
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 suppletivism کامل کنندگی

 palatalization کامی شدگی

 performative کردار گویی

 habitual action (نمود عادتی)کنش از روی عادت 

 punctual action (نمود لحظه ای)کنش لحظه ای 

 pluperfect گذشته ی کامل

 conative گرایشی

 throat گلو

 paradigm الگوی صرفی

 labialization لبی شدگی

 feminine مادین

 antecedent مرجع

 morpheme border مرز تکواژ

 predicate مسند

 infinitive مصدر

 inner object مفعول درونی

 accusative object مفعول رایی

 indirect object مفعول ناسرراست

 morphological categories مقوله های دستوری

 privative منفی ساز

 intervocalic میان واکه ای

 epenthesis میان هشت

 infix میانوند

 dissimilation ناهمگون شدگی

 neuter نتار

 vocative ندایی

 masculine نرین

 phonology نظام آوایی

 syntax نظام جمله سازی، نحو

 orthography نظام خط

 morphology نظام واژه سازی، صرف

 period (در پایان واژه)نقطه 

 punctuation نقطه گذاری

 subject نهاد، فاعل

 nominative نهادی

 semi-vowel نیم واکه، مصوت گونه

 phoneme واج

 vowel phoneme واج واکه

 consonant phoneme واج همخوان

 allophone واجگونه

  واژگان مرکب تکریری

 compound واژه مرکب

 voiced واکدار

 anaptyxis واکه گذاری

واکه ی باز، فاصله ی سطح زبان تا کام 

 حد اکثر است

open vowel 

 closed vowel واکه ی بسته

 long vowel واکه ی بلند

 stem vowel واکه ی ستاک

 supporting vowel واکه ی کمکی

 short vowel ی کوتاهواکه 

 diphthong واکه ی مرکب، دو واکه ای

 vowel واکه، مصوت

 indicative وجه اخباری

 subjunctive وجه التزامی

 prospective subjunctive وجه التزامی آینده

 subjunctive of exhortation وجه التزامی ترغیبی

 deliberative subjunctive وجه التزامی سنجشی

 imperative وجه امری

 injunctive وجه تاکیدی

 imperfect-injunctive وجه تاکیدی ناقص

 optative تمناییوجه 

 وجه تمنایی برای بیان حکم

optative expressing prescription 

 آرزونگر وجه تمنایی بیا
optative expressing wishes 

 وجه تمنایی بیانگر قیاس غیر مححق
optative expressing irreal comparisons 

 mood فعل وجه

 participle وجه وصفی

 gerundive وجه وصفی آینده مجهول

 present participle وجه وصفی حال

 perfect participle وجه وصفی حال کامل

 past participle وجه وصفی گذشته

 hiatus وقفه، مکث

 standard edition ویرایش معیار

 distinctive feature ممیزویژگی 

 syllable هجا

 open syllable  هجای باز

 closed syllable هجای بسته

 penultimate هجای دوم پایانی

 light syllable هجای سبک

 heavy syllable هجای سنگین

 ante-penultimate هجای سوم پایانی

 retroflex affricate همخوان انسایشی برگشتی

 Lateral affricate انسایشی کناریهمخوان 

 stop همخوان انسدادی

 glottal stop همخوان انسدادی چاکنایی

  continuant پیوستههمخوان 

 nasal خیشومیهمخوان 

 dental دندانیهمخوان 

 bilabial دو لبیهمخوان 

 fricative سایشیهمخوان 

 sibilant همخوان صفیری

 retroflex sibilant برگشتیهمخوان صفیری 

 palatal کامیهمخوان 

 palato-velar نرمکامی -کامیهمخوان 

 labio-dental دندانی -لبیهمخوان 

 labio-velar نرمکامی -لبیهمخوان 

 alveolar لثویهمخوان 

 alveo-dental دندانی -لثویهمخوان 

 alveo-palatal کامی -لثویهمخوان 

 implosive مکیدههمخوان 

 velar همخوان نرمکامی

 consonant همخوان، صامت

 assimilation همگون شدگی

 singular یگانه

r مصوت گونه vocalic r 

s-آئوریست s-aorist 



 

 

 ablative حالت ازی

 ablative of comparison ازی بیانگر قیاس

 ablative of separation ازی بیانگر دورشدگی

 ablative of yielding ازی بیانگر واگذاری

 ablaut آبالت، ترازش واکه

 abstract noun اسم معنا

 accusative راییحالت 

 accusative object مفعول رایی

 accusative of measure (کمیت) رایی بیان اندازه

 accusative of respect (or reference) 

  (رایی بازبرد) رایی دربارگی

 acoustic sound صدای شنیداری

 action noun اسم مصدر

 active حالت معلوم

 actual sound صدای واقعی

 adjective صفت

حالت اضافی وابسته به اسم، 

 مضاف الیه

adnominal genitive 

 adverb قید

 agent noun اسم عامل

 allomorph تکواژگونه

 allophone واجگونه

 alphabet الفبا

 alveo-dental دندانی -لثویهمخوان 

 alveo-palatal کامی -لثویهمخوان 

 alveolar لثویهمخوان 

 anaptyxis واکه گذاری

 ante-penultimate هجای سوم پایانی

 antecedent مرجع

 aorist آئوریست

 apodosis (بند آنگاه)جواب شرط 

appellative → common noun  

 apposition بدل

 aramaic آرامی

 archaizing form واژهشکل کهن 

 article حرف تعریف

 articulation صدا جایگاه تولید

 aspiration دمش

 assimilation همگون شدگی

 athematic غیرتماتیک

 athematic aorist تماتیکغیرآئوریست 

 augment افزونه

  واژگان مرکب تکریری

 bilabial دو لبیهمخوان 

شکل کالند، تغییر ستاک یک صفت به 

i- ستاک بویژه در جایگاه جزء نخست

 یک واژه ی مرکب 

caland form 

 cardinal عدد اصلی

 case حالت صرفی

 causative واداریستاک 

 clause بند

هجای بسته، هجایی که یک واکه دارد 

 و به همخوان پایان می گیرد
closed syllable 

فاصله ی سطح زبان واکه ی بسته، 

 تا کام حد اقل است

closed vowel 
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 common noun اسم عام

 comparative صفت برتر

complementary distribution 

واج ( یا بیشتر)توزیع تکمیلی، توزیع دو 

بگونه ای که یکی در همان بافت آوایی 

 نشودکه دیگری می آید ظاهر 

 

 compound واژه مرکب

 compound numeral عدد مرکب

 comprise adjective صفت دارندگی

 conative گرایشی

 conditional clause بند شرطی

 conjugation صرف فعل

 conjunction حرف ربط

 consonant همخوان، صامت

 consonant cluster خوشه ی همخوان

 consonant phoneme واج همخوان

 consonantic declension صرف همخوانی

 consonantic stem ستاک همخوانی

  continuant پیوستههمخوان 

 contraction ادغام شدگی

 corruption تباه شدگی

 dative براییحالت 

 dative of agent برایی عامل

 dative of standpoint برایی بیان دیدگاه

 dative of time برایی بیان زمان

 dativus commodi برایی سود
 dativus incommodi برایی زیان
 declension صرف اسم

 deixis اشاره ای

وجههه التزامههی سنجشههی، 

پرسهههش بهههرای سهههنجش   

موضههوعی معههین، وجههه 

التزامهههی تردیهههد گوینهههده  

دربهههههههاره ی پاسهههههههخ را  

 نشان می دهد

deliberative subjunctive 

 demonstrative pronoun ضمیر اشاره

 denominative فعل اسمی

 dental دندانیهمخوان 

 descriptive adjective صفت بیانی

 descriptive genitive اضافه ی بیانی

 desiderative خواستاریستاک 

 diachronic (تاریخی)در زمانی 

 dialect form شکل گویشی

 diphthong واکه ی مرکب، دو واکه ای

 diphthong stem ستاک واکه ی مرکب

 dissimilation ناهمگون شدگی

 distinctive feature ویژگی ممیز

 double accusative دو رایی

 dual دوگان

   dual dvandvas دوگان جفتی

 duration (نمود تداومی)تداوم 
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 elliptic genitive (حذف مضاف)اضافی حذفی 

 elliptical dual دوگان حذفی

 emphatic particle ادات تاکید

 enclitic پی بست، واژه بست

 ending ی صرفی پایانه

 epenthesis میان هشت

 exhortation ترغیبی

جوش خوردگی بیرونی 
 (یا پایانی)

external (or final) 

sandhi 

 feminine مادین

 figura etymologica کنار هم آمدن واژگان هم ریشه
 final dative پایانیبرایی 

 fraction عدد کسری

 free partitive genitive اضافه ی بخشی آزاد

 fricative سایشیهمخوان 

 full grade پایه ی افزایش واکه

 future آینده

 gender جنس

 genitive اضافی، ازآنیحالت 

genitivus qualitatis → descriptive genitive  

مجهول، برای بیان وجه وصفی آینده 

 رویدادهای آینده و یا بیان بایستگی

gerundive 

 glottal stop همخوان انسدادی چاکنایی

حالت )تابع کردن، ایجاد نقش دستوری ویژه 

برای متتم یک واژه ( رایی، اضافی وجزآن

 (فعل، پیشایند وجزآن)

govern 

 

 habitual action (نمود عادتی)کنش از روی عادت 

هجای سنگین، هجایی است 

یا واکه ی )دارای واکه ی بلند 

و یا دارای واکه ی کوتاه ( مرکب

با دو یا بیشتر همخوان پس از 

 خود

heavy syllable 

 hiatus وقفه، مکث

شکل دو پاره، واژه ای که اجزاء اش 

از دید ریشه شناختی از دو زبان 

دوپاره ی باشد، اینجا منظور امالء 

 یک واژه است

hybrid form 

پس جنبا، اسم هایی که 
در حالت ضعیف تکیه به 
پایانه ی صرفی آنها 

در حالت  ،منتقل می شود
قوی تکیه بر پسوند 

 پایانی ستاک است

hystero-kinetik form 

 imperative وجه امری

 imperfect زمان گذشته ناقص

 imperfect-injunctive وجه تاکیدی ناقص

 implosive مکیدههمخوان 

 inchoative آغازیستاک 

 incipient concluding (نمود) آغازی، پایانی

 indefinite pronouns ضمایر نامعین

 indicative وجه اخباری

 indirect object مفعول ناسرراست

 infinitive مصدر

 infix میانوند

 inflection (اسم برای فعل یا)فرایند صرف 

 injunctive وجه تاکیدی

 inner object مفعول درونی

 instrumental حالت بایی

instrumental of accompaniment and separation 

(dissociation/ deprivation) 

 بی بهرگی/ بایی همراهی و جدایی

 instrumental of means بایی ابزاری

 instrumental of reason بایی سببی

and cause 

 instrumental of respect بایی دربارگی

 intensive تشدیدیستاک 

 internal sandhi جوش خوردگی درونی

 interrogative pronoun ضمیر پرسشی

 intervocalic میان واکه ای

 intransitive الزمفعل فعل ناگذرا، 

 intrusive گذارییابی واکه به واژه در فرایند واکه راه

 irreal condition (irrealis) شرط غیر محقق

 labialization لبی شدگی

 labio-dental دندانی -لبیهمخوان 

 labio-velar نرمکامی -لبیهمخوان 

 larynx حنجره

 Lateral affricate انسایشی کناریهمخوان 

شکل عالمانه، شکل واژه ای که از زبان 

شده باشد و از  پیشین مستقیما وام گرفته

این رو تحوالت آوایی زبان جدید را 

 نشان نمی دهد

learned form 

 lengthened grade پایه ی کشش واکه

 ligature سرهم نویسی

هجای سبک، هجایی است دارای 

 واکه ی کوتاه با تنها یک همخوان

light syllable 

 locative دریحالت 

 locative of place and time دری زمان و مکان

 locative of the prize won دری بیانگر کامیابی

 "!locative with "woe دری برای بیان افسوس

 long vowel واکه ی بلند

 main clause بند پایه

بار معنایی منفی، در برابر بار 

 (bonam partem)معنایی مثبت 

malam partem 

 manuscript دست نوشته

 masculine نرین

 mental process فرایند ذهنیافعال 

 middle حالت میانه

 minimal pairs زوج کمینه

 modal وجهیفعل 

 mood فعل وجه

 morpheme border مرز تکواژ

 morphological categories مقوله های دستوری

 morphology نظام واژه سازی، صرف

 multiplicative عدد ضربی

 nasal خیشومیهمخوان 

 nasalization خیشومی شدگی

 nasalized خیشومی شده

 neuter نتار
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 nominal clause بند اسمی

 nominative حالت نهادی

 non-released غیر ملفوظ

 noun اسم

 number شمار

 numerals اعداد

 numerative شمارشی

 objective genitive اضافه مفعولی

 oblique حالت غیر صریح

 old avesta کهناوستای 

 open syllable که به واکه پایان می گیرد هجای باز

واکه ی باز، فاصله ی سطح زبان تا کام 

 حد اکثر است

open vowel 

 optative تمناییوجه 

optative expressing irreal comparisons 

 وجه تمنایی بیانگر قیاس غیر مححق
optative expressing prescription 

 تمنایی برای بیان حکم وجه

optative expressing wishes 

 آرزونگر وجه تمنایی بیا
 ordinal عدد ترتیبی

 orthography نظام خط

 palatal کامیهمخوان 

 palatalization کامی شدگی

 palato-velar نرمکامی -کامیهمخوان 

 paradigm الگوی صرفی

 participle وجه وصفی

 particle ادات، حرف

 partitive genitive اضافه ی بخشی

 passive فعل مجهول

 past participle وجه وصفی گذشته

 patronym پدرنامی

 penultimate هجای دوم پایانی

 perfect participle وجه وصفی حال کامل

 perfect tense زمان حال کامل

کردار گویی، گوینده در حال انجام 

 می گوید همان کنشی است که

performative 

 period (در پایان واژه)نقطه 

 periphrastic پیراگویی

 personal pronouns ضمایر شخصی

 pharynx حلق

 phone آوا

 phoneme واج

 phoneme sequence توالی واجی

 phonemic alphabet الفبای واجی

 phonemic neutralization خنثی شدگی تقابل واجی

واجی، دو واج که تنها تقابل 

در یک ویژگی متمایز باشند، 

 تقابل دارند

phonemic opposition 

 phonetic alphabet الفبای آوانگار

 phonetic context بافت آوایی

 phonetic realization ادراک آوایی

 phonetics آواشناسی

 phonological system دستگاه آوایی

 phonology نظام آوایی

 pluperfect گذشته ی کامل

 plural جمع

 possessive genitive اضافه ی ملکی

 post-consonantic پس همخوانی

شکل پس همخهوانی، شهکلی   

کهه پایانهه ی صهرفی پههس از    

سهههتاک همخهههوانی بهههه خهههود   

 میگیرد 

postconsonsntic form 

 postposition پسایند، حرف اضافه پسین

 post-vocalic پس واکی

 pre-aspirated دمشی شده پیش

 predicate مسند

 prefix پیشوند

 preposition پیشایند، حرف اضافه

 present tense زمان حال

 present participle وجه وصفی حال

 preverb پیشوند فعلی

 primary endings پایانه های اولیه

 privative منفی ساز

 productive زایا

 pronominal adjective صفت ضمیرواره

 pronominal adverb قید ضمیرواره

 pronoun ضمیر

 proper noun اسم خاص

 prospective وجه التزامی آینده

subjunctive 

 = prosthesis پیش هشت

prothesis 

 protasis (بند اگر)شرط 

پیش جنبا، اسم هایی که در 

حالت ضعیف تکیه به هجای 

منتقل می پایانی ستاک شان 

در حالت قوی تکیه بر . شود

هجای ماقبل پایانی ستاک 

پایانه های صرفی در . است

 .این اسم ها تکیه ندارند

protero-kinetik form 

 punctual action (نمود لحظه ای)کنش لحظه ای 

 punctuation نقطه گذاری

 real condition شرط محقق

 reciprocal pronouns ضمایر متقابل

 reduplicated aorist آئوریست دوگان شده

 reduplication دوگان سازی

 reflexive pronouns ضمایر بازتابی

 relative clause بند موصولی

 relative noun clause بند موصولی اسمی

 relative pronoun ضمیر موصولی

 retroflex affricate همخوان انسایشی برگشتی

 retroflex sibilant برگشتیهمخوان صفیری 

 rhotacization → vocalic r  

 root ریشه

 root aorist آئوریست ریشه

 root noun اسم ریشه

 sandhi جوش خوردگی

s-آئوریست s-aorist 

 secondary endings پایانه های ثانویه
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 semi-vowel نیم واکه، مصوت گونه

 short vowel واکه ی کوتاه

 sibilant صفیریهمخوان 

 singular یگانه

 sound صدا

 spirantization سایشی شدگی

 standard edition ویرایش معیار

 stem ستاک

 stem vowel واکه ی ستاک

 stop همخوان انسدادی

 stress تکیه

 strong case حالت قوی 

 subject نهاد، فاعل

 subjective genitive اضافه ی فاعلی

 subjunctive التزامیوجه 

 subjunctive of exhortation وجه التزامی ترغیبی

 subordinate clause بند پیرو

 substantive حالت اسمی

 substantivized اسم شدگی

 suffix پسوند

 superlative صفت برترین

 suppletivism کامل کنندگی

 supporting vowel واکه ی کمکی

 svarabhakti → anaptyxis  
 syllable هجا

 syntax نظام جمله سازی، نحو

 tense زمان

 thematic تماتیک

 thematic aorist آئوریست تماتیک

 thorn ثورن، نام واجی فرضی

 throat گلو

 transitive فعل گذرا، متعدی

 transliteration حرف نویسی

 umlaut اومالت، گردش واکه

 unvoiced (voiceless) بی واک

 velar همخوان نرمکامی

 verb فعل

 verbal adjective صفت فعلی

 verbal noun اسم مصدر

 verbs of motion افعال حرکتی

 verbs of state افعال ایستایی

 vocalic declension صرف واکه ای

r مصوت گونه vocalic r 

 vocalic stem ستاک واکه ای

 vocative حالت ندایی

 voice جهت

 voiced واکدار

 vowel واکه، مصوت

 vowel phoneme واج واکه

 vriddhi → lengthened grade 

 weak case حالت ضعیف

 word formation ساختمان واژه

 young avesta اوستای نو

 zero grade پایه ی کاهش واکه
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 کوته نوشت ها

  

 وجه التزامی .ال

 آئوریست دوگان شده .آئوردوگا

 ادات .ادا

 ادات نفی .ادانف

 اوستا .اوسـ

 ایرانی . ایر

 حالت بایی .بایی

 ادات پی بست .بپی

 پیشوند .پیش

 پیشایند .پیشا

 حرف ربط .ربح

 حرف ندا .نداح

 حالت دری .دری

 دوگان .دوگا

 ستاک آغازی .آغازس

 ستاک آینده .آیس

 ستاک اسمی .اسمس

 افزونه دار .افزس

 ستاک تشدیدی .تشس

 ستاک حال .حاس

 ستاک خواستاری .خواس

 ستاک حال کامل .کامس

 ستاک گرایشی .گراس

 ستاک مجهول .مجس

 ستاک واداری .واس

 سوم کس .سوم

 صفت .ص

 صفت برتر .برص

 صفت فعلی .فعص

 صفت برترین .ینص

 ضمیر .ضم

 ضمیر اشاره .اشضم

 ضمیر بازتابی .بازضم

 ضمیر پرسشی .پرضم

 ضمیر موصولی .موضم

 ضمیر نامعین .نامعضم

 فارسی باستان .فابا

 فعل .فع

 قید .ق

 .التین .التـ

 حالت مادین .ماد

 مصدر .مص

 حالت معلوم .مع

 حالت میانه .میا

 حالت نتار .نت

 حالت نرین .نر

 حالت نهادی .نهادی

 وجه وصفی حال .حاوص

 وجه وصفی حال کامل .کاموص

 وجه وصفی گذشته .گذوص

 هندی .هند

 هند و ایرانی .هندایر

 هندی باستان .هندبا

 هند و اروپایی .هندروپـ

 یگانه .یگا

-sآئور. -sآئوریست 
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