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واژۀ رادنگه 

 
بند های  46ست و این واژه در هات  های اوستایی ۀکلمیکی از « رادنگه»ۀ کلم

 افزوده شده است: توضیح  در معنی آمادگی گرفته شده، و آمده و به 17و  13
 

 بخدمت آماده بودن و در راه دین جانفشانی کردن و فداکاری کردن مراد است.
« در ابیات رودکی هکلمچند »(. من در اثِر 294ها ص  ر.ک: )یادداشتهای گات

ام و ریشه آن را  در زبان پارسی نگاشته« تنجیدن»و مصدر « تنج» ۀکلمدر بارۀ 
 . ام در آن زبان دانسته« تِنگیدل»در در زبان پشتو و مص« تِنگ»واژۀ 
 
تِنگ در زبان پشتو و مصدر این واژه در آن زبان از  ۀکلمافزایم که  جا می این در

که خواننده گرامی از لحاظ  ریشه همین واژۀ اوستایی رادنگه خواهد بود و قسمی
شه واژۀ تنگ و مصدر آن در زبان ست که رادنگه اصل و ری ادایی و نیز معنایی متوجه شده باشد، کامالً واضح

 پشتو خواهد بود. 
 

« راتنګه»معنای مستحکم و  به« تنګښت»معنای محکم شدن و آماده شدن،  در زبان پشتو نیز به« تنګیدل»مصدر 
که در حالت  در بعضی مواقع خاص کاربرد دارد، چنان «راتنګه شه»معنای آماده شدن و محکم شدن در بیان  به

شود، البته  کار گرفته می صورت پیشوندی به در چنین حالتی به« را»گردد.  زدگی بیان می تعجیل و شتاب
را که در بسا جا های اوستا آمده و « راد  » ۀکلمکه پور داود  ست برای تأکید بر تعجیل انجام امری. این پیشوندی
آمده،  9یسنا  23را که در پارۀ « راذ  »و هیأت  9بند  29که در هات  معنی نگهدار گرفته است چنان آن را به

ها، داند، ر.ک: )یادداشت های گات را از مصدر راد می رادنگه ۀکلمکه در توضیح،  شوهر معنی کرده است و این
  (، موافق نیستم. به50ص
 

ن پشتو، معانی راه، رهبر و پیشوا خواهد بود، و واژه تِنگ در زبا نظر من واژۀ راد در جاهای مختلف اوستا به
که در مواقع استثنایی با  چنان« را»رسد، البته با پیشوند  نظر می همان هیأت برجا ماندۀ واژۀ رادنگه در اوستا به

به معنی شوهر  9یسنا  23رود. واژۀ راذ  )راد ( را که پورداود در پارۀ  کار می واژۀ تنگ در زبان پشتو نیز به
 «میړه»گفته اند و  می« خور میره»در زبان بهدینان، شوهر همشیره را گرفته است از آنجا موافق نیستم که 
 معنی شوهر است. ر.ک: )واژۀ خونگهر، همین اثر( )میره( به طور واضح در زبان پشتو به
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