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از کاشغر : شده است تري را شامل می زبان ختنی تنها محدود به ختن نبوده و منطقۀ وسیع
الماکـان؛ و خـتن واقـع در جنـوب ایـن      واقع در شمال صحراي تاک سوي شرق تا تمشق به

جا مانده از تمشقی، اطالع کمتري از این گویش در مقایسه  هاي به به دلیل قلّت نوشته. صحرا
  .)365: 1378 ،یتفضل(ترند  آثار تمشقی از نظر زبانی کهنه .با گویش ختنی در دست است

احتماالً در . یج بوده استتوان گفت که زبان ختنی از چه زمانی در این منطقه را دقیقاً نمی
شده، اما دورة رواج این زبان را  ختن از نیمۀ دوم سدة اول پیش از میالد به این زبان تکلم می

هـاي   شـک گـویش   بـی ). Emmerick, 2009: 337(باید از سدة سوم میالدي به بعد دانست 
  .)17: 1383 ،میرفخرایی(سکایی دیگري نیز وجود داشته که امروزه از آنها نامی نیست 

: 1373 ،ابوالقاسمی(دست آمده از ختنی متعلق به سدة هفتم تا دهم میالدي هستند  به آثار 
اند؛ از این رو سکایی را ختنـی هـم    در این آثار، نویسندگان زبان خود را ختنی نامیده). 141

 هاي ختنی و تمشقی متعلق به سکاهایی اسـت کـه یکجانشـینی    نوشته). 27: همان(اند  نامیده
برخـی  ). 831: 1381 ،بیلـی (خورد  به چشم نمی» سکا«در خود متون، واژة  ،گزیده بودند اما

 هاي دینی ختنی مربوط به دین بـودا،  نوشته. هاي ختنی دینی و برخی غیر دینی هستند نوشته
 ،ابوالقاسمی(گیرند  هاي غیر دینی متون پزشکی و داستانی و بازرگانی را در بر می و نوشته است
  .)365: 1378 ،تفضلی( آثار غیر دینی سکایی نیز رنگ و صبغۀ بودایی دارند). 27: 1374

  
  پیشینۀ پژوهش

اوستایی، فارسی باسـتان، پهلـوي،   (هاي ایرانی  ، در مقایسه با دیگر زبان)ختنی(زبان سکایی 
ـ     ، بسیار کمتر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته؛ به...)  و ان ویژه آنکـه در زمینـۀ مطالعـات زب

سـان مهجـور    سکایی، مبحث ضمیر همواره در حاشیۀ مباحث اسم و صـفت بـوده و بـدین   
و مقایسـۀ آن بـا    است بـر مقولـۀ ضـمیر در زبـان ختنـی      پژوهش حاضر مبتنی. مانده است

اي  هاي ایرانی باستان، اوستایی، سنسکریت، فارسی باستان، سـغدي و آسـی، بـا اشـاره     زبان
  .کوتاه به هندواروپایی

  .شود هاي انجام شده در این باره معرفی می برخی پژوهش در زیر
ضـمایر اشـاره، شـامل سـه      .2 ،)بـدون جـدول  (ضمایر شخصی  .1: کونو، در سه بخش

، ضمایر ختنی را، بدون بررسی تطبیقی، )بدون جدول(ضمایر موصولی و مبهم  .3و  ،جدول
و، در تحقیقات بعـدي  هم). Konow, 1932: 47-50(شناسی مختصر آورده است  گاه با ریشه

ضـمایر اشـاره    ،)یـک جـدول  (خود، این ضمایر را در چهار جدول، شاملِ ضمایر شخصی 
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شناختی و تطبیقـی، داده   ، بدون بررسی ریشه)بدون جدول(و ضمایر موصولی  ،)سه جدول(
  .)idem, 1949: 41-43(است 

یر شخصی ضما .1: اختصار فهرست کرده است درسدن ضمایر ختنی را در هفت بخش به
ضـمایر موصـولی و پرسشـی     .5ضمایر اشاره  .4ضمایر شخصی متصل  .3ضمایر ملکی  .2
 ).Dresden, 1955: 411-413(ضمایري که در اصل صفت هستند  .7ضمایر مبهم و   .6

: کومل در سه جدول ضمایر ختنی، سکایی باستان، اوستایی و سنسکریت را آورده است
 .)Kümmel, 2008: 15(ره ضمایر اشا .3و  2ضمایر شخصی  .1

امریک تعدادي از ضمایر ختنی را بدون جـدول ذکـر کـرده و بخـش ضـمایر اشـاره و       
  .)344ـ  343: 1386 ،امریک( موصولی را به اختصار آورده است

اول شخص، دوم شـخص و  : مقولۀ ضمیر را در سه جدول) 72ـ  69: 1383(میرفخرایی 
. شناسی ارائـه کـرده اسـت    هاي ریشه سیو برخی برر) خود شامل سه جدول(سوم شخص 

  .سپس ضمایر پرسشی، ربطی و نامعین را معرفی کرده است
تـوان   هاي مرتبط با زبان ختنی را هم مـی  ها و تألیف نامۀ برخی مقاله به فهرست باال، واژه

نیـز بـه بررسـی     سکا ـ فرهنگ ختن). Emmerick, 1967؛ 1388میرفخرایی  ←(اضافه کرد 
  ). Bailey, 1979(اجمال پرداخته است  تفصیل و گاه به مایر، گاه بهشناختی ض ریشه
  

  اقسام ضمیر در زبان ختنی
اند از ضمایر شخصی؛ ضمایر اشاره؛ ضـمایر ملکـی؛ ضـمایر پرسشـی،      ضمایر ختنی عبارت

ترتیـب زیـر حفـظ     بـه  هاي صرفی را ختنی حالت. ؛ و ضمیر مشترك)مبهم(ربطی و نامعین 
ی شامل اول و دوم شخص، شمار مفرد و جمـع، بـا سـه حالـت     ضمایر شخص: کرده است

ازي به کمـک   ــ  حالت بایی. فاعلی هاي متصل غیر برایی؛ و صورتـ  نهادي، رایی، وابستگی
ذیـل  همـین مقالـه،    ←(شـود   برایی، ساخته مـی ـ  هاي دیگر، عمدتاً حالت وابستگی حالت

ذیـل   همـین مقالـه،   ←(است استعمال  حالت ندایی کم). 9و  4ضمایر شخصی، ش  ـ  الف
  ).17ضمایر شخصی، ش  ـ  الف

قـس  (شـود   در ختنی از ضمیر اشاره به جاي ضمیر شخصی سوم شخص اسـتفاده مـی  
اشاره ، )neutral(ساده : ضمایر اشاره سه نوع است). هندواروپایی، ایرانی باستان و سنسکریت

دو جـنس مـذکر و مؤنـث    صورت ساده داراي ). remote( اشاره به دورو ) near( به نزدیک
جنس مذکر و مؤنث در شمار جمع، بجز یک استثنا، صرف همسـان  . براي شمار مفرد است
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هاي مضاعف و پسونددار داراي دو جنس  صورت). 27ضمایر اشاره، ش  ـ ذیل ب ←(دارد 
شمار جمع مذکر و مؤنث با اندك اختالفی نسبت . مذکر و مؤنث، و شمار مفرد و جمع است

 ṣeiدهد، ماننـد   گاه در صورت مضاعف ادغام رخ می. شوند ک جدول صرف میبه هم در ی
اند  هاي صرفی در هر سه نوع ضمیر اشاره عبارت حالت). 8جدول  ←( ṣätäگونۀ ادغام شدة 

  .ازي، و دريـ  برایی، باییـ  نهادي، رایی، وابستگی: از
گـاه   ضـمیر پرسشـی  . صرف ضمایر ملکی و ضمیر مشترك همانند صرف صفت اسـت 

  .شود و گاه مانند ضمیر اشاره مانند صفت صرف می
  
  ضمایر شخصی) الف

 4 ــ  1هـاي   ضمایر شخصی در دو گروه اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع در جدول
ها در  هاي صرفی هریک از جدول شایان ذکر است توضیحات مربوط به حالت .اند ارائه شده

  .ذیل آن جدول آمده است
  اول شخص مفرد ضمایر شخصی،. 1جدول 

فارسی   سغدي  آسی
  باستان

ایرانی   اوستایی  سنسکریت
  *باستان

    ختنی

ə  əzu 
<’zw>  adam  ahám  azəm  azam  aysu نهادي  

---   --- mām  mắm  mąm  mām  ma  
muho 

  رایی

mən  məna 
<mn’>  manā  máma  mana  mana  

mamä 
maṃ 

  براییـ  وابستگی

mə'n-
ǝj  ---  ---  mát  maṯ  mat  maṃ jsä 

ma jsa/ä 
  ازيـ  بایی

mə mē 
<my> -maiy me  mē 

moi 
mai 
mā 

mä 
-ṃ 

  فاعلی غیر متصل

 ← هـاي ختنـی نـو    بـراي نمونـه  ( aysa, aysi/ä, ayse, aدر ختنی نـو   ـ نهادي مفرد .1
Dresden, 1955: 411-413 ( و در تمشقیasu  در ایرانـی باسـتان   . آمده اسـت*aam  و در

  .اینجا تنها صورت جدید آوانویسی آمده استدر . شود هم آوانویسی می æzآسی 
صورت متصل، که پایانۀ اسمی حالت  mē*از  mēm*در هندواروپایی  ـ رایی مفرد .2
همین را در ایرانـی باسـتان،   ). Kent, 1953: 67 ←(به آن اضافه شده است  (m-)رایی 

، و ضمیر حرف اضافه tāاز  tāmدر سغدي . اوستایی، سنسکریت و فارسی باستان داریم
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-m )Gershevitch, 1961: 235 § 1632 .(جاي  هاي رایی و وابستگی به در آسی، حالت
  .آیند هم می

 me-me .n*، در هندواروپایی mama, maدر ختنی همچنین  ـ برایی مفرد ـ وابستگی .3
. )Kent, 1953: 67 ←(اوستایی و فارسی باستان، احتماالً از حالت بایی متأثر است  manaدر 

در  mámaدر  mبـدانیم،   mana*سنسکریت را از  mámaاگر . البته منشأ آن نامشخص است
در اثـر   manaدر  nبـدانیم،   mama*را از  manaسازي پدیـد آمـده اسـت؛ اگـر      اثر همگون

ایرانـی باسـتان،    Pokorny 1959: 702 .(*maba ← نیـز (سازي پدید آمده اسـت   ناهمگون
māvōya  اوستایی، وmáhyam در آسی حالت وابستگی در حکـم  . ند نسکریت برایی مفردس

  .ǝn-وابستگی، و  mǝnبرایی مفرد است از  mǝ'n-ǝnپایۀ صرفی است؛ 
 ← ma(برایی  ـ ازي را ندارد؛ حالت وابستگیـ  ختنی حالت بایی ـ ازي مفرد ـ بایی .4

ازي را  ــ  بـایی  ، حالـت »با« jsaدر حکم پایۀ صرفی به کار رفته و با حرف اضافۀ ) 3شمارة 
  .آسی، بایی مفردند mje-mǝ'سنسکریت و  máyā. ساخته است

   .m-و  m(a)-در ختنی نو  ـ متصل غیر فاعلی، مفرد .5
  ضمایر شخصی، اول شخص جمع. 2جدول 

  سغدي  آسی
فارسی 
  باستان

  اوستایی  سنسکریت
ایرانی 
    ختنی  *باستان

maχ  māx 
<m’x>  vayam  vayám  vaēm  

vayam 
(vaam)  

buhu 
muhu/o 

  نهادي

---  ---  ---  asmn  ahma  ahm  maha  رایی  

maχ  māx  amāxam  asmkam  ahmākəm  ahmākam māvu 
ـ  وابستگی
  برایی

'maχ-
əj  ---  ---  asmát  ahmaṯ  ahmt  muho jsa 

mihyau 
  ازيـ  بایی

nə  mən  ---  nas  nō  nh  
nä/nu 

-ṃ 
  غیرفاعلی متصل

ضـمیر اول شـخص   . mihi/e, mähe, mihai, maha در ختنی، همچنین ـ نهادي جمع .6
 Emmerick, 2009: 387 .(muhu(رود  کـار مـی   جمع، به صورت مؤدبانه، براي مفرد هم بـه 
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در . اسـت ) وابستگی جمـع ( ahmākam*آسی از ایرانی باستان  maχسغدي و  māxختنی، 
تمـاالً از  اح buhu. آسی، ضمایر جمع متـأثر از حالـت اضـافی جمـع ایرانـی باسـتان اسـت       

*vūžam  مشتق شده، که از*vayam   ایرانی باستان، زیر نفـوذ*yūžam )  اوسـتاییyūžǝm( ،
  .)70: 1383 ،میرفخرایی( تحول یافته است

نهادي  ←. (muhu/o, mahu, mahā, mihi/ā, mahu در ختنی، همچنین  ــ  رایی جمع .7
  . آیند می جاي هم هاي رایی و وابستگی به در آسی، حالت). 6جمع، شمارة 

ـین   ـ برایی جمع ـ وابستگی .8 ـتان   mānu, mā, māju .mājuدر ختنی، همچن ، از ایرانـی باس
*ahmāčaya .*ahmaba   ،ـتان ــی باسـ ـتایی،  ahmaibyāایران سنســکریت و  asmábhyamاوسـ

'maχǝn اند آسی برایی جمع.  
از حالت نهـادي   mahā jsa, muʼhu jsa, mūhu jsaدر ختنی، همچنین  ـ ازي جمع ـ بایی .9

muhu  و حرف اضافۀjsa )← 4ازي مفرد، شمارة ـ  بایی .(*ahmā    ـتان و  asmbhisایرانـی باس
  .اند آسی بایی جمع maχj-imǝ'سنسکریت و 

   .āṃ-ختنی نو در  ـ فاعلی، جمع متصل غیر .10
  ضمایر شخصی، دوم شخص مفرد. 3جدول 

  سغدي  آسی
فارسی 
  باستان

  اوستایی  سنسکریت
ایرانی 

    ختنی  *استانب

dɪ  təγu 
<tγw>  

tuvam 
tuva  tvám 

tm 

tvm  
tuwam 

(tam) 
thu  
uhu 

  ـ  نهادي
  رایی

dəw  təva 
<tw’>  ---  táva  tav  

tawa 
(taa)  tvī 

  ـ  وابستگی
  برایی

də'w-ǝj --- --- tvát ϑwaṯ ϑat uhu jsa 
tvī jsa 

  ـ  بایی
  ازي

də  ti 
<ty>  -tai  tē  tē  tai  tä 

te  
  متصل
  لیغیرفاع

 duدر دیگـوري،  . tha, thaṃ, thi, the, thā, thāmدر ختنی، همچنین  ـ نهادي مفرد .11
  .)765: 1387 ،توردارسن( tu*منفصل، از 

در  tivya. از ادات تأکیـد  īو  tava*در ختنـی، از   tvī ــ  برایی مفردـ  وابستگی .12
 taibyā/ōسـتان،  ایرانـی با  Kümmel, 2008: 15 .(*tabah(تمشقی، برایی مفـرد اسـت   
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فارسی باستان صورت . آسی برایی مفردند dǝ'w-ǝnسنسکریت، و  túbhyamاوستایی، 
  .منفصل ندارد

و حرف اضافۀ  uhu  tvī/بر پایۀ tvī jsaو  uhu jsaدر ختنی،  ـ ازي مفردـ  بایی .13
jsa  4شمارة  ←(ساخته شده است .(ϑwā  ،اوستاییtváyā  سنسکریت، وidje-mǝ  آسی

  .مفردندبایی 
  .e, -te, -ve, -ye-در ختنی نو  ـ متصل غیر فاعلی، مفرد .14

  ضمایر شخصی، دوم شخص جمع. 4جدول 

  سغدي  آسی
فارسی 
  باستان

  اوستایی  سنسکریت
ایرانی 
    ختنی  *باستان

ʃɪ'maχ  šmāx  ---  yūyám  yūžəm  
yūžam 
ūžam)( uhu/o 

  - نهادي
  رایی

ʃɪ'maχ  šmāx 
<šm’x>  ---  yuṣmákam  xšmākəm 

yūšmākəm  
yūšmākam 
ūšmākam)( 

umāvu 
umānu 
umā/ä  

  - وابستگی
  برایی

maχ-
əj'ɪʃ --- --- yuṣmát yūšmat ūšmat  umyau 

jsa 

  - بایی
  ازي

wə 
wɪn  

fən 
<fn>  ---  vas  vō  

vah  
h  

ū 
ā/ū(ṃ)  

  متصل
  غیرفاعلی

نهـادي جمـع در   . umä, ama, ami, imiدر ختنـی، همچنـین    ــ  رایی جمـع  ـ نهادي .15
رایـی مفـرد و جمـع     uhu). 6شـمارة   ←(سغدي و آسی متأثر از حالـت وابسـتگی اسـت    

)Emmerick, 2009: 388.(  
 yūšmaoyō, yūšmaibyāایرانی باستان،  ūšmaba, šmaba ـ برایی جمعـ  وابستگی .16

  .اند آسی برایی جمع ʃɪ'maχ-ǝnسنسکریت، و  yuṣmábhyamاوستایی، 
؛ و حـرف اضـافۀ   ušmahu*از  umyauاز  umyau jsaدر ختنی،  ـ ازي جمع ـ بایی .17

jsa )←  4شمارة .(umyau  وumi    براي حالت ندایی نیز آمـده اسـت)Bailey, 1979: 37; 

Emmerick, 2009: 388 .(šmā  ،ــی باســتان  ʃɪ'maχj-imسنســکریت، و  yuṣmabhisایران
  .اند آسی بایی جمع

 fǝn/tnاحتمـاالً  . ر حالت برایی جمـع اسـت  آسی د wɪn ـ متصل غیرفاعلی، جمع .18
  ).3شمارة  ← نیز( 1باشد n(ǝ)-و پایانۀ صرفی  t(ǝ)/w(ǝ)آسی از  wɪnسغدي و 
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   ضمایر اشاره) ب
ـتفاده مـی    در . شـود  در هندواروپایی و ایرانی باستان، از ضمیر اشاره براي ضمیر سوم شـخص اس

و  t(ai)*هـاي   نـوع اول از صـورت  : انـد  عاین ضمایر سه نو. ختنی نیز همین کاربرد وجود دارد
*(ai)š     ایرانی باستان است؛ نوع دوم شکل مضاعف شدة نوع اول است؛ و نوع سـوم بـا اضـافه

  ).دیگر:  -anya-tāraقس سنسکریت (شود  به ضمایر نوع اول ساخته می āra(t)شدن پسوند 
ذیـل هـر جـدول     هاي صرفی انواع ضمایر اشاره آمـده و در  حالت 9ـ  5هاي  در جدول

  .ها آورده شده است توضیحات مربوط به این حالت
  ضمایر اشاره، نوع اول، مفرد مذکر. 5جدول 

  سغدي  آسی
فارسی 
  باستان

  اوستایی  سنسکریت
  ایرانی
    ختنی  *باستان

uɪj  xō/šō 
<xw/šw>  

hau 
aita  eṣàs  aēšō  (ai)šah ṣä نهادي  

---  šu 
<šu>  ---  tàm  tǝm  tam  ttu 

tūṃ  
  رایی

uɪj  ---  ---  tàsya  tahe  taha tt(i)ye  براییـ  وابستگی  
'uɪj-
imǝ ---  ---  téna  tā  tanā  ttä/ina 

ttena  
  زياـ  بایی

'uɪm-
mǝ ---  ---  tàsmin  aētahmi  tahmi 

(?) 
ttiña 
ttäña  

  دري

  .ṣiʼ, ṣaʼ, ṣai در ختنی نو،  ـ نهادي مفرد مذکر .19
. سغدي، تنها در آغاز جملـه منفصـل اسـت    در. ttدر ختنی نو،  ـ رایی مفرد مذکر .20

سغدي، در حکم ضمیر اشاره، بـه تنهـایی    šuضمیر . 2شمارة  ← براي حالت رایی در آسی
  ).74: 1387 ،زرشناس(گیرد  در آغاز جمله قرار می

ایرانی  tahmāi(ai)*. آمده است ttye, ttyaدر ختنی نو،  ـ برایی مفرد مذکرـ  وابستگی .21
  .آسی برایی مفردند ᛌuɪm-ǝnسنسکریت، و  etàsmāi, tàsmāiاوستایی،  aētahmāiباستان، 
همه از حالت بـایی ایرانـی   . ttana, ttina, ttiniدر ختنی نو،  ـ ازي مفرد مذکرـ  بایی .22

سنسکریت،  etàsmāt, tàsmātاوستایی،  aētahmāṯایرانی باستان،  tahmāt(ai)*. باستان است
  .دان آسی ازي مفرد ᛌuɪm-ǝjو 

 .tanā 2احتماالً از ایرانی باستان tiña, tteñaختنی نو،  در ـ دري مفرد مذکر .23



 107   مهشید میرفخرایی و محسن میرزایی

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال شناخت زبان

  مفرد مؤنث ،ضمایر اشاره، نوع اول. 6جدول 

  سغدي  آسی
فارسی 
  باستان

  اوستایی  سنسکریت
  ایرانی
    ختنی  *باستان

---  
xā 

<xʼ>  ---  eṣ  aēša 
hā  (ai)šā  

ṣā 

ṣa 
  نهادي

---  ---  ---  tm  tąm  tām  tto 
ttu  رایی  

---  ---  ---  tàsyās  aētay  tahāh  tt(i)ye  
  - وابستگی
  برایی

---  ---  ---  tàyā  aētaya  ta(n)ā  ttäñe  ازيـ  بایی  
---  ---  ---  tàsyām  ---  taniā (?)  ttiña 

ttäña  دري  

  .آسی جنس ندارد ـ نهادي مفرد مؤنث .24
  .ند سنسکریت، برایی مفرد tàsyāiان، و ایرانی باست tahāi* ـ برایی مفرد مؤنثـ  وابستگی .25
  .ند سنسکریت، ازي مفرد tàsyāsو  ایرانی باستان، tahāt* ـ ازي مفرد مؤنثـ  بایی .26

  .ṣī > ṣä + ī: ترکیب شوند īتوانند با ادات تأکید  ضمایر اشارة مفرد می
  ضمایر اشاره، نوع اول، جمع مذکر و مؤنث. 7جدول 

  سغدي  آسی
فارسی 
  باستان

  اوستایی  سکریتسن
  ایرانی
    ختنی  *باستان

uɪᛌdon  
xā 

<xʼ>  aitā  
té 
ts  

tē 
t 

tai 
tāh 

ttä 
tte 

  رایی ـ نهادي

uɪᛌdon-ɪ  ---  ---  
téṣām 

tṣām  
aētaēšąm 

aētay  tānam  ttānu  
 ـ وابستگی
  برایی

uɪᛌdonj-

imǝ  
---  ---  

tāís 
tbhis  

tāiš 
aētaya  

tāiš 
tābiš  ttyau  ازيـ  بایی  

uɪᛌdom-mǝ  ---  ---  
téṣu  
tsu  

aētaēšva  taišu(a) 
tāhu  

tvo 
ttävo 
ttuvoʼ  

  دري

  .اند نث در زیر ضمایر اشارة مذکر آورده شدهؤدر این جدول، ضمایر اشارة م* 

 رود؛ همچنـین  براي مؤنث به کار می tteغالباً براي مذکر و  ttä ـ رایی جمعـ  نهادي .27
  . tti, tte, ttaṃ, ttaختنی نو،  در. روند هردو براي مذکر و مؤنث به کار می
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ـتان،   ttāṃ .*taibahدر ختنی نو،  ـ برایی جمعـ  وابستگی .28 ـتایی،   taēibyōایرانی باس اوس
tébhyas ازي مذکر؛ و ـ  سنسکریت، برایی*tābah  ایرانی باستان، وtbhyas برایـی سنسکریت ، 

  .آسی برایی جمع است uɪᛌdon-ǝn. ازي مؤنث هستندـ 
  .ازي جمع است uɪᛌdon-ǝjدر آسی،  ـ ازي جمعـ  یبای .29

  )ادغام شده و ادغام نشده(ضمایر اشاره، نوع دوم و سوم، مفرد .  8جدول 
  نوع دوم  نوع سوم

  
  مفرد مذکر  مفرد مؤنث  مفرد مذکر  مفرد مؤنث

ṣāra  
ṣārä, ṣūʼrä  

ṣāʼ  
ṣāṣa, ṣā(ʼ)  ṣei(ʼ), ṣätä نهادي  

ttāro  ttāru  ttuto, ttuo  ttutu 
ttū  رایی  

ttārye, ttārä, ttūrye  ttätäye, ttīye, ttätānu ttyānu 
ttätye, ttitätä, ttitätye  

ـ  وابستگی
  برایی

?  ttārna ttätäñe 
ttäteñe  ttätäna  ازيـ  بایی  

ttārña, ttāña  ttätäña, tte/iña  دري  

  ضمایر اشاره، نوع دوم و سوم، جمع. 9جدول 

  نوع دوم  نوع سوم
  

  جمع مذکر  جمع مؤنث  مذکر جمع  جمع مؤنث

ttāre/i  ttārä/i ttätä, ttäte, ttete  نهادي  
  رایی      

ttārāṇu, ttūryāṃ  
ttätānu, ttyānu, ttyā(ṃ) 

ttyāṃnä  
  وابستگی ـ برایی

?  ttāryau  ttätäyyo, ttiyyo  بایی ـ ازي  

?  ?  ttätuvoʼ  دري  

ارتباط آن بـا  . و در ختنی نو ، ī, yäسوم شخص مفرد در ختنی قدیم  ـ متصل غیر فاعلی .30
*ī کومل آن را از . ایرانی باستان نامشخص است*im   دانسته اسـت)Kümmel, 2008: 15.(   سـوم

  .شناسی نامشخص است ریشه.  (ṃ)، و در ختنی نو nä, ṃ ni, neشخص جمع در ختنی قدیم 
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  ضمایر ملکی) ج
صـرف  ) -aka*-گسـتره از  ( -aa-هاي پایان یافته به  ها وصفت ضمیر ملکی مانند اسم /صفت

 ,-mājaa: اول شخص جمـع .  -mānaa-, māmaka-, mamānaa: اول شخص مفرد. شود می

mānia-, mānaa-  .دوم شخص مفرد :tvānaa-  .  دوم شـخص جمـع :umājaa-, umānia-  .
برایی هریـک از  ـ  حالت وابستگی). ttaka- )Bailey, 1979: 121: سوم شخص مفرد و جمع

ضمیر مشترك . کار رود تواند در حکم ضمیر ملکی سوم شخص به رة نوع اول میضمایر اشا
häviya- رود  کار می عنوان ضمیر ملکی براي اول و دوم و سوم شخص مفرد و جمع به نیز به

)Emmerick, 2008: 218 ضمیر مشترك ـ ه ←؛ نیز.(  
  
  )مبهم(ضمایر پرسشی، ربطی و نامعین ) د

ــی باســتان از ایرا -kāmaضــمیر پرسشــی  ــس اوســتایی ( -katāma*ن ، سنســکریت -katāmaق
katamá-, kathám- سغدي ،kǝϑām <ktʼm> و آسی ،kǝm(     گاه ماننـد اسـم و صـفت صـرف ،

  .شود و گاه مانند ضمیر اشاره می
ـنس نـدارد     ) موصـولی (ضمیر ربطـی   در  ce/kyeبـراي جانـدار   . غیـر شخصـی اسـت و ج

وابستگی مفـرد از   kahyā, *cahyā*یی، از ایرانی باستان برا ــ  رایی و وابستگیـ  هاي نهادي حالت
*ka- )  ـتایی ـتان    قـس اوس ). cɪ، و آسـی  <kē <ky، سـغدي  -ká، سنسـکریت  -kaو فارسـی باس

tcamäna  ازي، و ــ   بـاییtcamäña   جانـدار   بـراي غیـر  . دري مفـرد اسـتcu    ـتان از ایرانـی باس
*kayam رایی مفرد خنثیـ  نهادي.  

ضمایر پرسشی و موصـولی نیـز بـه     .1عالوه بر این، . را دارد ye/ä/iین ختنی فقط ضمیر نامع
در «:  kāmäña-kāmäña، در صـورت تکـراري    -kāma: مانند. روند عنوان ضمیر نامعین به کار می

، )جمع(» هرکه«:  ce ttä ce،)مفرد(» هرکه«:  kye ṣä kye: درج ضمیر اشاره میان موصول .2. »هرکدام
اي که در میان موصول آمده است  ضمیر اشاره. ، براي غیر جاندار»هرچه«:  cu ṣä cuبراي جاندار؛ و 

بـه   ju, hanä, buro/u, halciبا اضـافه شـدن ادات    .3. دهد مفرد یا جمع بودن عبارت را نشان می
هـا   برخی از صفت). Emmerick, 2009: 388(» هرچه«:  cu buru؛ »هرکس«:  ce juموصول، مانند 

  ».همه؛ تماماً«:  -harbiśśä-, biśśä: روند ضمیر مبهم یا قید به کار می/ ان صفتعنو نیز به
  

  ضمیر مشترك) ه
-hva*از  hvatäنیز . همانند صرف صفت است) خود، خویش( -häviyaصرف ضمیر مشترك 
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tah  ازhva-  : ضمیر مشترك، و پسوند قیدساز*-tah . قس پسوند قیدساز-tō   اوسـتایی وtas 
، سنسکریت -aēpaiϑya؛ قس اوستایی -hvapaϑya*از ایرانی باستان  -häviya. سنسکریت

svá- فارسی باستان ،(h)uvaipašiya- سغدي ،xēpϑ <xypδ(δ)>  . ،در آسی، ضمایر متصل اول
مانند فارسی؛ نیز (شود  اضافه می xjɪ(i)دوم، و سوم شخص حالت وابستگی به ضمیر مشترك 

خودمـان  : nǝ-ᛌχj-ɪ؛ )وابستگی، اول شخص مفـرد (خودم :  mǝ-ᛌχj-ɪ): 2و  1هاي  جدول ←
  ؛)برایـی، دوم شـخص مفـرد   (بـراي خـودت   : dǝ-ᛌχjis-ǝn؛ )وابستگی، اول شـخص جمـع  (
 wǝ-ᛌχjis-ǝn : برایی، دوم شخص جمع(براي خودتان) .(Hettich, 2002: 36(.  
  

 نوشت پی
  

 .است گاننظر شخصی نگارند 1.
  .taniā ← Kümmel, 2008: 15*در سکایی باستان  .2
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