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In the formulaic phrase aivam parūvnām xšāyaθiyam, which is repeated in 

the beginning of a number of inscriptions of the Achaemenid kings, all 

scholars have supposed aivam as a numeral pre-modifier and translated the 

phrase as “one king of manyˮ. However, exact examination of the 

syntagmatic relationship of parts of this phrase and its comparison with the 

phrases such as haya Dārayava
h
um xšāyaθiyam akunauš “who made Darius 

kingˮ, explicitly indicates that in the above-mentioned formulaic phrase, the 

verb, i.e. akunauš, has been deleted; in other words, the structure of the 

phrase was originally as aivam parūvnām xšāyaθiyam (akunauš). The 

present article deals with defining the syntactic role of aivam and 

xšāyaθiyam and justifying the syntactic role of paruvnām. It has been also 

attempted to show by citing evidence from Avestan and Old Persian texts 

that, contrary to the common notion, aivam is not a numeral pre-modifier but 

it is an unspecified adjective which has been used as direct object of the 

factitive verb (i.e. akunauš), and the xšāyaθiyam is its predicate, so the 

phrase can be safely translated as “who made one (person), king of manyˮ. 

Keywords: Iranian Languages, Old Persian, aiva- “one”, Numeral Pre-

modifier, Factitive Verb, Deletion of Verb. 
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 در فارسی باستان-aiva وصف مبهمِ 
 

 8چنگیز موالیی
 دانشگاه تبریز های باستانی ایران،و زبان فرهنگ استاد

 01/00/82 :مقاله پذیرش تاریخ ؛82/ 82/7: مقاله دریافت تاریخ

 (058تا ص 051) از ص 

 

های پادشاهان که در مقدمۀ تعدادی از کتیبه ،aivam parūvnām xšāyaθiyamی در عبارت قالب

را معدود آن انگاشته و عبارت را  xšāyaθiyam را عدد و aivamشود، همۀ محققان هخامنشی تکرار می

اما بررسی دقیق ارتباط نحوی اجزاء و ارکان عبارت و مقایسۀ آن  اند.ترجمه کرده« یک شاه از بسیاری»

haya Dārayavaخود، مثالً  با عبارت مقدم بر
h
um xšāyaθiyam akunauš  (« که داریوش را )آن

ینۀ به قر ،akunaušمورد بحث ما فعل جمله، یعنی  دهد که در عبارتصراحتاً نشان می ،«شاه کرد

 aivam (haya)ساختار عبارت در اصل  ،به بیان دیگر همین جملۀ اخیرالذکر حذف شده است.

parūvnām xšāyaθiyam (akunauš)  بوده است. این مقاله به تعیین نقش نحویaivam  و

xšāyaθiyam   و توجیه نقشparuvnām آن کوشش شده است تا با ذکر  اختصاص یافته و در طول

 … aivamشواهدی از متون اوستایی و فارسی باستان نشان داده شود که بر خالف پندار رایج، 

xšāyaθiyam  عدد و معدود نیستند، بلکهaivam  وصف مبهمی است که نقش مفعول صریح فعل

عبارت مورد بحث را   ،اینبربنا ست.مسند آن ا xšāyaθiyamرا بر عهده گرفته و  akunaušنمود کنش

 ترجمه کرد.« شاهِ بسیاران یکی را»توان با اطمینان خاطر می

 

 .نمود، حذف فعل، فعل کنش«یکی» -aivaهای ایرانی، فارسی باستان، زبان :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

قالبی در  یارشا با عباراتیمانده از داریوش کبیر و پسرش خشهای برجایاغلب کتیبه

 شود.و مردم به خدای بزرگ شروع میمزدا و انتساب آفرینش زمین و آسمان نعت اهوره

 آید وگاه موضوع مشروعیّت سلطنت پادشاه هخامنشی که کتیبه به نام اوست می آن

؛ مثالً در است مزداای از جانب اهورهادشاهی او ودیعهدارد که پشاه اعالم می ضمن آن،

 خوانیم:می 2-0 طر، سم()کتیبۀ داریوش در نقش رست DNaکتیبۀ 
baga vazạrka A

h
uramazdā, haya imām bū  mim adā, haya avam asmānam adā, 

haya martiyam adā, haya šiyātim adā martiyahyā, haya Dārayava
h
um 

xšāyaθiyam akunauš aivam parūvnām xšāyaθiyam aivam parūvnām 

framātāram. 
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دو لخت پایانی در هر   aivamتوجیه نقش نحوی قالهما در این مموضوع مورد بحث 

-به این صورت ترجمه کرده است. عموم محققان این عبارت را تقریباً این عبارت قالبی

 اند:
 ماین بوم )= زمین( را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردمزدا که اهوره (است)خدای بزرگ 

بسیاری، یک  داریوش را شاه کرد، یک شاه از آفرید، که مرا آفرید، که شادی را برای مرد

 ؛ قسKent, 1953: 138; Schmitt, 2000: 30; Id., 2009: 100ک. )ربسیاری  فرمانروا از

  .(001: 0175 ،ابوالقاسمی

را در هر دو  aivamشود که این دسته از محققان روشن می از این ترجمه کامالً

و  xšāyaθiyamهای و واژه (018: 0171، ابوالقاسمی )قس جمله عدد پایانی لخت

framātāram  ِامّا ساختار  .«یک شاه و یک فرمانروا»یعنی  اند،آن انگاشته را معدود

  کند.تعبیری را تأیید نمی جمله و بررسی دقیق نقش نحوی ارکان آن چنین

ور کارکرد و نقش سطاین برای راقم  در این عبارت aivamتأمل در نقش نحوی 

در زبان فارسی را تداعی کرد که در متون نظم و نثر فارسی  یکیهم نحوی وصف مب

چنانکه در دو بیت زیر از  ای مختلف دستوری استعمال شده است،همرتباً در نقش

 واقع شده است: پرسیدفاعل فعل  یکی ،(010 :0132 )خطیب رهبر،سعدی  گلستان

 ردمـندگـهر پیرِ خکه ای روشـن کرده فرزندیکی پرسـید از آن گم

 چـرا در چـاهِ کنعانش نـدیـدی؟ ز مصرش بـوی پیراهـن شـنیدی

مفعول صریح فعل  یکی ،(803 :0111، دبیرسیاقی)زیر از منوچهری دامغانی و یا در بیت 

 است: یافتی

 چندین به خیرخیر چه گردی به کویِ ما؟ اکنون یکی به کام دلِ خویش یافتی

دقیقاً همین کارکرد نحوی را  aivamحث ما نیز در عبارت مورد ب ،به گمان نگارنده

 رب اجمالی نظری بر عهده دارد. اما پیش از ذکر نقش نحوی واژۀ مورد بحث، بهتر است

haya Dārayava یعنی بر این عبارت، ساختار جملۀ مقدم
h
um xšāyθiyam akunauš 

قابلیت را  این« کردن» -karهای مختلف مشتق از ریشۀ دانیم که صیغه. مییمبینداز

در این  .همراه شوند( accusative)صریح هر دو در حالت مفعولی  با دو مفعول،دارند که 

است و حالت یا  مفعول صریح در واقع به لحاظ نحوی مسندِ فعول دومم ،ساختار

به  دهد.بدان تغییر وضعیّت می توسّط فاعل، دهد که مفعول صریحوضعیّتی را نشان می

( به شمار factitive« )نمودکنش»اسان این فعل را جزء افعال زبانشن ،همین لحاظ

Dārayava ،الذکردر جملۀ اخیر ،اینبنابر .(.Kent, 1953: § 249fک. )راند آورده
h
um 
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آنکه داریوش : »استنمود فعلِ کنش akunauš و آن مسندِ xšāyaθiyam ،مفعول صریح

 «.را شاه کرد

به  فقط نمونهبه عنوان که  دارد اهد فراوانیشواین ساختار در متون اوستایی نیز 

 شود:چند مورد اشاره می
yimō xšaētō huuąθβō … yat   kǝrǝnaot  a  he xšaθrāδa amaršaṇta pasu vīra 
a haošǝmne āpa uruuaire … x

v
arǝθǝm ajiiamnǝm. 

 ناشدنی ...را خشکمردم و گوسفند را نامیرا، آب و گیاه  در پادشاهی خود رمه ... کهشیدِ خوبجم

 (.3بند  ،8)یسن  ناپذیر کردزوال خورشت را

در حالت مفعولی مثنّای مذکر، مفعول صریح و  pasu vīraهای واژه مثال فوقدر 

amaršaṇta و  ،در همان حالت دستوری، مسند آن دوkǝrǝnaot  نمود جمله فعل کنش

xو  a haošǝmneا بāpa uruuaire  یعنی ،کان جملهررابطۀ نحوی بقیۀ ااست. 
v
arǝθǝm 

نیز  (7بند  ،33)یسن . در عبارت گاهانی زیر به همان قرار مذکور است ،ajiiamnǝm با

مفعول صریح،  puθrǝm، بدین معنی که احتماالً همین رابطۀ نحوی حاکم است

uzǝmǝ m  مسند آن وcarōt  نمود است:فعل کنش 
kǝ  uzǝmǝ m carōt  viiānaiiā puθrǝm piθre. 

 ,Smith, 1929: 109; Insler)نک. « ؟پدر فرمانبردار کرد ایِه )= چه کسی( به حکمت، پسر را برک

1975: 69 West, 2010: 107؛ قس Humbach, 1991: 158).   

نیز به  aivam parūvnām xšāyaθiyam aivam parūvnām framātāram عبارتِدر 

 akunaušاوت که در اینجا فعل با این تف حاکم باشد، نحوی رسد همین ساختارنظر می

-میاصل جمله را  ،اینبنابر .باشد قرینۀ جملۀ مقدم حذف شده باید در هر دو لخت، به

 :بگیریمبه صورت زیر در نظر  توانیم
aivam parūvnām xšāyaθiyam (akunauš), aivam parūvnām framātāram 

(akunauš). 

به که  بدانیموصف مبهمی  را «یکی» aivam عقیدۀ من، در چنین ساختاری، هرگاهبه 

 هر عنوان جانشین موصوف نقش مفعول صریح فعل کنش نمود را بر عهده گرفته است و

-به شمار  مسند آن ،مذکورمطابق الگوی نحوی  ،framātāramو  xšāyaθiyam دو واژۀ

  :عاری از ابهام خواهد بود آن ، رابطۀ نحوی ارکان جمله کامالً روشن و ترجمۀروند
که داریوش را شاه کرد، یکی را شاهِ بسیاران، یکی را  ... مزدا )است(خدای بزرگ اهوره

 .بسیاران فرمانروایِ

صرفاً مبتنی بر تحلیل روابط  ه این صورت از عبارت فوق عرضه شدای که بترجمه

لیکن این جمله زیر ساختی نیز دارد  نشینی اجزا و ارکان اصلی حاضر در جمله است.هم
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« / مردمان کشورها» جانشین موصوف مقدّرِ که در واقع، paruvnāmر آن صفت که د

(dahyunām) شاهان» و یا شاید( »xšāyaθiyānām) الیهی پذیرفته و نقش مضافٌ شده

مفعول جمله است. عالوه بر  اصلدر  ،(framātāramو  xšāyaθiyam الیهِاست )مضافٌ

فارسی باستان وجود دارد که در آنها حالت های چند نمونۀ دیگر در کتیبه ،این عبارت

زیر از کتیبۀ داریوش در مفعول جمله واقع شده است، از آن جمله است عبارت  ،اضافی

 :78-72سطرهای  ،3بیستون، ستون 
 Ah

uramazdā-taiy ja
n
tā biyā. 

  (. بکُشدتو را  مزدااهوره )= باشد که تو باد کُشندۀمزدا اهوره 

-02 طرس ،DNa) «من بر آنها پادشاهی کردم» adam-šām patiyaxšayaiyدر عبارتِ 

با تردید آن را شاهد آورده است، به شرحی  (Kent, 1953: 80 § 250 c)که کنت  نیز (08

 در حالت اضافی جمع، مفعولِ جمله است.  šām-گمان ضمیر متصل که خواهد آمد، بی

از مقوالت رایج  نه تنهاکاربرد حالت اضافی به عنوان مفعول، تردیدی نیست که 

در مواردی در زبان فارسی میانه و  چنین کاربردی،در ایرانی باستان است، بلکه  نحوی

نحوه و  که وجود داردفراوانی  شواهد در متون اوستایی شود.فارسی دری نیز دیده می

 هسازد. بر اساس شواهد اوستایی، بکیفیّت کاربرد این مقولۀ نحوی را کامالً روشن می

حالت  نیازمند غالباًی با کارکرد فعلی که اسم مفعولِ یا ،اسم عامل مفعولِ طور کلی

 § Reichelt, 1909: 259ک. )ر (0) شودحالت اضافی ظاهر می درغالباً ، است( .accمفعولی )

 ،«مادی ای آفریدگار جهان» dātarə gaēθanąm astuuaitinąm مثالً در عبارت؛ (503

مزدا ف وندیداد در پرسش زردشت از اهورهمختل فرگردهایبندهای که مرتباً در اغلب 

واقع شده است و لفظ  dātarəمفعول  ،در حالت اضافی جمع gaēθanąmشود، تکرار می

خالق، »به معنی  -dātarحالت ندایی مفرد از اسم عامل  ،دانیمچنانکه می ،اخیر نیز

سطرهای  ،3)ستون  ریوش در بیستونمذکور از کتیبۀ دا چنانکه در مثال ،است« آفریدگار

jaدر حالت اضافی مفرد، مفعول  taiy-نیز ضمیر متصل  (72-78
n
tā این لفظ نیز حالت  و

Aفاعلی مفرد )در اصل مسندِ 
h
uramazdā از اسم عامل )ja

n
tar- «کنندهکشنده، نابود »

 هایِلفع های اضافی به ترتیب مفعول اسماست. در عبارت اوستایی زیر نیز همۀ حالت

 خود هستند: عاملِ
daiiā  pouru.spaxštīm t  bišiiaṇtąm paiti.jaitīm dušmańiiunąm 

haθrā.niuuaitīm hamǝrǝθanąm. 

وران، توانایی به پس کینه باشد که )بر ما( ارزانی بداری هوشیاری )/ مراقبت( فراوان در برابرِ

 (.51 بند ،5یشت  قس ؛81ند ، ب57)یسن  یروزی به یک ضربه بر هماوردان رازدنِ دشمنان، پ
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در اوستا از  نیز (partitive genitive) از کُلء تبعیض یا بیان جز بیانِحالت اضافیِ 

 :Reichelt, 1909ک. )رشود واقع مفعول فعل  مستقیماً تواندمی کهمواردی است  جملۀ

 -asta حالت اضافی جمع خنثی از ستاک ،astanąmزیر  در عبارتمثالً  .(497 § ,257

 است: daδāiti فعل متعدیِ صریحمفعول  ،«استخوان»
yō sūne astanąm ahmarštanąm daδāiti. 

 .(1بند  ،05)وندیداد  دهدمی خُردنشده هایِاستخوان ،)آن( که به سگ )گلّه(

ویژه آنهایی که ه، بهاالیهنکتۀ قابل توجه این است که نقش مفعولی برخی از مضافٌ

 xšāyaθiyaاند، نظیر اضافه شده« شاه» -xšāyaθiyaبه واژۀ در فارسی باستان 

xšāyaθiyānām «یا  « شاهِ شاهانxšāyaθiya dahyunām «قس« شاهِ کشورها( aēšē 

a   ahiiā «)شروو چنانکه  ،(3بند  ،82یسن  در «در جستجویِ اشه )= راستی(Skajærvø 

ک است که آن جمله یا نیز متذکّر شده است، تنها در صورتی قابل در (108 :2009

را  xšāyaθiya xšāyaθiyānāmاضافیمثالً ترکیب  ساخت خود تأویل شود؛عبارت به زیر

آن که اشه »را به  aēšē a   ahiiāیب اضافیو ترک« کندآن که بر شاهان پادشاهی می»به 

ساخت ر اساس آنچه که معروض افتاد، زیرب برگردانیم.« کند)= راستی( را جستجو می

باشد:  بوده یارشا باید چنینهای داریوش و خشدر سرآغاز کتیبه نیز ورد بحث ماجملۀ م

/  مزدا ... که داریوش را شاه کرد، یکی را بر )شاهانِخدای بزرگ )است( اهوره»

( بسیار / مردمانِ / کشورهایِ ، یکی را بر )شاهانِ(کرد)( بسیار شاه / مردمانِکشورهایِ

 «.(کرد)فرمانروا 

 

 اهنوشتپی
( نیز ظاهر .accشایان ذکر است که در شواهد اوستایی و فارسی باستان، مفعول اسم عامل در حالت مفعولی ) 0.

 شود:های زیر دیده میشود، چنانکه در نمونهمی
arǝduuī sūra anāhita haδa zaoθrō.barāi arǝdrāi … dāθriš (nom. sig.) āiiaptǝm (acc. 

sig.). 

 (.08بند  ،5)یشت « ( آیفت )= احسان( است-dāθrī) ۀ... بخشند پارسا به زوهر، ۀنثارکنند سور اناهید بهاردوی»

 مثال از فارسی باستان:
A

h
uramazdā θuvām (acc. sig.) dauštā (nom. sig.) biyā 

-55 هایسطر ،3 ستون بیستون، ۀ)کتیب (مزدا دوستدارِ تو باده( باد )= اهور-dauštarمزدا تو را دوستدار )هاهور»

51.)  
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