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 1۹/11/۲۰۲۰        گردش صالح محمد

 

 َمئینیو در زبان پشتو تداوم کلمهٔ 
 

 اعظم سیستانی اهدابه استاد محمد
ی ست که در کتاب دینی زردشتیان)اوستا( بسیار آمده است چنان که ئهای اوستا کلمه یکی از  mainyu «َمئینیو»

را در همان  کلمه و بسا جا های دیگر. ابراهیم پورداود این  3بند  3۰در یسنا، هات 
فت ص بند به معنی گوهر گرفته می افزاید در پهلوی مینوک در جمع مینوکان. مئینیو

ه به معنی بهشت و فردوس است. است)در تأنیث َمئینَیوا( که در فارسی مینو شد
 :نظامی گفته

 

 یکی مجلس آراست از رود و می
 ویـرآورد خـکه مینو ز شرمش ب

 

َمئینیو و گئِتهیَه می نویسد: مینوی= َمئینیو و  کلمهٔ  وی در ادامه و در پیوند دو 
 .جهانی=گئتهیَه)گیتی(

 شده« من»های َمئینیو و َمننگه در فارسی  کلمه افزاید که  جا می پور داود در همان
 .معنی بد اندیش و بد خواه( چنانکه در واژه های اهرمن و بهمن و دشمن)به

 

چون در »َمئینیو، در پایان چنین صادقانه اعتراف می کند:  کلمهٔ  معنای  اما بعد از یک سلسله تبصره ها در پیوند به
آوردیم « رگوه»را برساند بجا نمانده ناگزیر بجای آن  وستا که درست معنی آنَمئینیو ا کلمهٔ  ای از بنیاد  کلمه فارسی

 «.معنی اصلی خود که تخمه و نژاد یا ذات و اصل و عنصر است گرفتیم را به و آن
 (6۹-7۰ر.ک: )یادداشتهای گات ها. صص 

 

که در فرهنگ عمید، فرهنگ  های فارسی بهب معنای بهشت و عالم علوی آمده است چنان مینو در تمام فرهنگ کلمهٔ 
 :نامه دهخدا و صحاح الفرس که این بیت فردوسی شاهد آورده شده است فشرده سخن، لغت

 

 گر ایدون که آید مینو سروش
 نباشد در آن فرو آرنده هوش

 

مق معنی ع یی از بنیاد َمئینیو در فارسی بر جا نمانده تا به که واژه راستی جانب بوده است، زیرا به پور داود حق به
 به معنی عشق« ِمینه» کلمهٔ یی از آن بنیاد در زبان پشتو موجود است و آن  بختانه واژه اما خوش بردیم؛ آن پی می

  .باشد می
 

 آن که پور داود و دیگران« سپنتو َمئینیو»های ایزدان در اوستا نیز موجود است مانند،  َمئینیو در ترکیب اسم لمهٔ ک
معنی نماینده روان تیره که در فارسی  را به« انگُرو مئینیو»یا روان پاک دانسته اند، و معنی نماینده خرد  را به

که  َمئینیو را در بعضی جا ها خرد معنی نموده است چنان کلمهٔ  ( . پورداود7۰ر.ک: )همان اثر. ص اهریمن گوییم. 
نویسد:  که خود می ته است. طوریگونه در بعضی جا های دیگر گوهر و نیز روان گرف و همان 11بند  ۲8در هات 

ها همه دالیلی اند  (. این6۹معنی خرد و روان و روح است. ر .ک: )یادداشت های گات ها، ص  در اوستا مینو به
های پهلوی و فارسی وجود  یی ازین بنیاد در زبان که کدام واژه یئجا از آن کلمهشناسان در معنی این  که اوستا

تاست در اوس« خَرتو» کلمهٔ  خرد در فارسی، هیأت برجا ماندۀ کلمهٔ  اه شده اند. قابل یاد کرد است کهنداشته، دچار اشتب
تواند دلیلی باشد که  و جا های دیگر آمده است. این هم می 14و بند  4و بند  ۹بند  3۲و این واژه در یسنا، هات 

 .معنی خرد نخواهد بود-ه مئینیو در اوستا ب
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 لمهٔ ک جا مانده را هیأت متحول و بر« َمیَن» کلمهٔ  مینه در زبان پشتو، کلمهٔ  بنابراین، نگارنده این مقال با توجه به
معنی راغب و مایل روشنایی و امور پسندیده و پاک و خوب، و  مئینیو در زبان پشتو دانسته و سپنتو َمئینیو را به

ت و که از نفس تعلیما گی و تباهی و امور بد و ناپسند. قسمی معنی راغب و مایل تیره اهریمن( را بهانگره مئینیو )
آید، این دو نیروی مافوق طبیعی ، یکی در انجام امور خیر و دیگرش در پی  می ین زردشتی نیز برئآموزه های آ

پاک و انگره مئینیو را به معنی عشق ناپاک  انجام امور شر بوده اند و در یک کالم، سپنتو مئینیو را به معنی عشق
 جا که بنیاد این ریشه در زبان فارسی موجود نبوده، دانشمندان زبان از گذشته ها تا به ام. بنابر این از آن دانسته
ی نمع سیاق کالم به َمیَن و مینه در زبان پشتو باشد را از روی کلمهٔ  متحول آن مینو)مئینیو( که هیأت کلمهٔ  امروز

 .امروز در زبان فارسی تداوم یافته است بهشت گرفته اند و این اشتباه تا به
آمده و به معنی خان و مان و میهن شده است، از همین ریشه  1که در تیریشت، کردۀ « مئثنَ » کلمهٔ  نظر این قلم به

میهن را در زبان فارسی دری استعمال نموده، عنصری بوده باشد که در  کلمهٔ خواهد بود. اولین کسی که ممکن است 
 :بیتی گوید

 

 را دودۀ و میهنمـد مـگریـب
 سر ببینند خسته تنم که بی

 

نسبتی نوشتم که  توان سراغ کرد. این موضوع را به و از آن به بعد این واژه را در ابیات فردوسی و دیگران می
زیسته، استعمال این  که در مرکز شاهان غزنه می ست از اینزبان پارسی  که نوشته هایش همه به عنصری با آن

های پشتون ها بوده و  زیستگاه جا معمول بوده است و مرکز شاهان غزنه قریب و نزدیک به واژه در میان مردم آن
یهن در بعضی م کلمهٔ  الحات زبان پشتو قرار داشته است.طور حتم در زیر تأثیر واژه ها و اصط زبان پارسی به

 .فتح میم اداء می گردد های دیگر به جههلکسر میم و در بعضی  های زبان پارسی به گویش
 .در آمده است« میلمه»هیأت  در زبان پشتو به کلمهدانم. این  معنی مهمان را از همین ریشه می مئثمن به کلمهٔ  و نیز
 .شود می« َمیَنه»حالت تأنیث آن َمیَن که حالت تذکیر این واژه در زبان پشتو است،  کلمهٔ 
ا )بسیار عشق ورزنده ی« بَس ِمینه»)یِل عشق(، « تهِمینه»ِمینه)عشق(، در ترکیب بعضی نام های زنان، مانند  کلمهٔ 

 .پر محبت(، زرمینه )عشق زرین یا با ارزش( و ... موجود است
مان ریشه و از همینه در زبان فعلی پشتو  کلمهٔ  در زبان قدیم پشتو مستعمل بوده ومئینیو فقط  کلمهٔ  که در پایان این

 های قدیم فارسی و هندی کاربرد نداشته است؛ زیرا در زبان هندی امروزی  مئینیو در زبان کلمهٔ  بنیاد خواهد بود.
عشق، که مربوط زبان  کلمهٔ  زبان فارسیگردد و در  کثرت استعمال می معنی عشق است که به به« پیار» کلمهٔ 

 .عرب است، بطور عام کاربرد دارد
نویسنده و محقق « محمد اعظم سیستانی»ایست در مربوطات والیت نیمروز. استاد معزز  نام ناحیه« مینو»چنان  هم

مینو » ه داشتند:سرشناس کشور ما در یک پرسشی که در پیوند این ناحیه از ایشان داشتم، برایم چنین معلومات ارائ
بعد زیر آب رفته است، من  به 1335ایست در والیت نیمروز در امتداد نهر شیرآباد و کهن ریگ که از سال  ناحیه

خودم این روستا را ندیده ام. زمین های مینو متعلق مرحوم عبدالحمید زهری بوده است. این ناحیه )مینو( در امتداد 
رنج باید باشد، سابق مربوط کنگ بود. این مینو جای پرورش اسپان امیر جنوب شیله چرخ، اکنون مربوط مرکز ز

 «.ی خلف می گفتند«مینو»هجری بود که آنرا  3۹3-351خلف پادشاه سیستان در سالهای 
برعالوۀ مینوی خلف که جای پرورش و چرش اسپان امیرخلف بانو آخرین امیر سلسلۀ امرای صفاری بوده است، 

 اسم دشتی در« دشت مینو»م چند ناحیۀ دیگر نیز کاربرد داشته است که از جمله می شود این واژه در ترکیب اس
  .گرگان کشور ایران را یادآور گردید والیت

به یقین که مینوی خلف اسم محل پرورش اسپان امیر خلف از لحاظ زیبایی، سرسبزی و گوارایی آب و هوای آن به 
 همینو در اسم دشت مینو نیز ب کلمهٔ  گونه گذاری گردیده باشد. همین ت، ناممعنی بهشت شده اس مینو که در پارسی به

 ها نیز که سابقۀ طویل و طوالنی از لحاظ زمانی دارند، می معنی بهشت خواهد داشت. این ناماحتمال بیشتر ریشه به 
در زبان پارسی ممکن است نمایاند که این واژه در حوزۀ زبانی پارسیان معنی غیر از آنچه داشته را گرفته است. 

داد، وجود نداشته است. این  توانست معنی آن را در بستر زبان تداعی نموده و بازتاب می حتا معادل این واژه که می
یابد که پارسیان بعد از غلبه و نفوذ زبان عربی که با  جا در نزد نگارنده این مقال بیشتر وضاحت می نقصان از آن

 سهولت واژه عشق را با جمله مشتقات آن از زبان عربی به همراه بوده است، بسیار به پخش دین جدیدی نیز به
مینه در زبان ادبی و گفتاری پشتو که  کلمهٔ  و های روزمره شان نموده اند. اماعاریت گرفته و وارد زبان و گفتگ

ی چون عشق جایش را در آن زبان دیگر کلمهٔ  وت خود در آن زبان موجود، و کداممینو باشد، هنوز با ق کلمهٔ  ریشه 
عشق را در زبان نوشتاری پشتو متوجه می شویم، استعمال آن از روی  کلمهٔ  فته است، و اگر گاه گاهی استعمالنگر

یی در آن  ست و نه از روی ضرورت و نبود چنان واژه رغبت بعضی نویسندگان و شعرا به همچو واژه های عربی
 .زبان
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ین آخر« مرقد امیر خلف بن احمد صفاری»و در مقالۀ تحت عنوان « افغان و سرزمین سلیمان کلمهٔ »این قلم در اثر 
خواجه کوه »امیری از سلسلۀ امرای صفاری سیستان و محل مرقد این امیر که در ناحیۀ حصار از دامنه های قلۀ 

حصار، از مربوطات والیت  در سرپل امروزی و گوزگانان دیروز قرار داشته، نگاشته است. ناگفته نماند که« صاف
سرپل نیز یکی از سرسبز ترین و علف خیز ترین مناطق دامنه های سلسلۀ تیربند ترکستان است، که شاید امیر خلف 

نیز طبیعت سبز و بهشت  یی که به اسب و اش به مناسبت عشق و عالقه چنین جایگاهی را برای زیست و زندگی
 محمود غزنوی، برای زندگی خود و خانواده اش برگزیده باشد.گون داشته، بعد از تبعیدش توسط سلطان 
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