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 202212/60/                                            صالح گردش محمد

 ۱ۀ کاتهکلمریشه 

فاعل و کستی که ماتارپ پسر معنی  به گراجنس هم اهل اوباش، البالی وه های کاربردیستت در میان کلمیکی از « کاته»

 ست که ریشه به زبان اوستا دارد: ه هاییکلمه یکی از کلمنظر این قلم این  یا فرد مفعول را بپردازد. به

آمده استت و در اوستتای ابراهیم پورداود، پاداش و تاوان معنی هتده  ۳بند  ۴۴ه ایستت که در یستنا، ها  کلم( kathaکاتهه )

که بمعنی تالفی کردن و جبران کردن و دیه دادن و تاوان گزاردن استتتت، دانستتتته هتتتده « یچ»ه از ماتتتدر کلماستتتت. این 

 (۲۲۲است. ر. ک )یادداهتهای گا  ها، ص 

ۀ کاتهه در زبان اوستتایی یکی از استمای فاعل و به معنی تاوان کلمۀ کاته در زبان پارستی ممکن استت که کلممعنی نظر به

ت را ه هده اسکلمگذریم و فقط معنایی که در اوستای پورداود ازین وده باهد، که از آن میدهنده، تالفی کننده و دیه پرداز ب

ۀ کاته در میان کلمۀ کاتهه در زبان اوستایی چنین معنای خاصی را که امروز کلمدهیم. و هم ممکن است که اصل قرار می

 هده است.  و تالفی به طورعام از آن استفاده میاهل البالی و اوباش پارسیان دارد، نداهته؛ولی در موارد پرداخت خسارا

جنس گرایی  نکوهیده هتتتتده و  با تنبیه توان در زمینه ارائه نمود این استتتتت که در مذهد مزدیستتتتنا همیکی ار دالیلی که می

ع. گیرانه ی برای منع این عمل در آن آئین وضتتتتع گردیده بود. ر. ک: )،افا، هتتتتاعر مدا  و طماهای هتتتتدید، قیود ستتتتخت

 همین قلم( ۱۴۲-۱۴۴صص

 پایان

 
 :بعامن

 ۱،۲۱۱ ص ،۱۳۴۱ چاپ زمان صورتگر، مطبعه: مزارهریف. اوستا واژه معنی و ریشه. صالح محمد گردش 

  ۱۳۲۱اساطیر، انتشارا  گاتها. داوود، ابراهیم. یادداهتهای پور 
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