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 محمدصالح گردش 

 منثر کلمٔه

، منثره و مانثره( در اوستا، کالم و سخن مقدس اهورایی« منتهر  »ۀ کلم  ست چنان )مانتهر 

و نیز بسا جا های دیگر در اوستا  02 بند 10ه در فقرۀ نخست هرمزد یشت، هات کلمکه این 

ست که ساحران تا امروز در خوانش اوراد و ادعیه ا ه همانکلمنظرمن این  است. به آمده

نت ر»که در بیان کوتاِه  چنان« منتر»هیأت ادایی  را به ها، آن مکن برند. م کار می به« ا نت ر م 

ده یاب گردیهای بعدی رهزبان ا سانسکریت بهه های ودایی یکلمه از کلمدانم که این دو  می

یی  هکلمۀ انتر در زبان های بعدی کلم و ر( که در اوستا کالم مقدس است،باشند. منثر)منت

 «انتره»خواهد بود که در بخش آواز خوانی در هنر موسیقی، قسمت ادایی بلند آواز را که 

 «واخیبرپښتونخ»واقع در  و سرسبزاسم یکی از نواحی زیبا « مانسره»گویند، بوده باشد. 

را سرزمین کالم  شود آن ۀ اوستایی منثر  بوده باشد و میکلمممکن است از بنیاد همین 

مقدس معنی و تعبیر نمود. دور از امکان نخواهد بود که زردشت در همین سرزمین از 

پیامبری مبعوث شده باشد و شاید هم پیامبران و سخنوران دیگری در  طرف اهورامزدا به

بر خیگذشته های دور ازین سرزمین برخاسته باشند که ما از آنها اطالعی نداریم. سرزمین 

استانی های آثار ب که یافته چنانهاست انسان یقین که یکی از منازل و اماکن اولیۀ به پښتونخوا

که « زیری مینگوری»  نانچاین مدعا باشد. همتواند ادعایی بهیاز کناره های رود سند م

ما مس  خیبر پښتونخوا های ناحیه و از آفریده های اهریمن است، نام یکی از شهرک اسم دیوی

در پیوند اسم »با اسم همین دیو مطابقت دارد که در همین اثر زیر عنواِن « مینگوره»به 

 دانم گاه زردشت را از همین نواحی می که خاست جایی نام. از آ نگاشته« زیری مینگوری

ممکن خواهد بود که زادگاه و خاستگاه پیامبر یکی از منازل نزدیک به این نواحی بوده باشد 

خود را  هایست که زبان اوستایی با زبان سانسکریت نزدیکیا دلیلی که در زمینه دارم این

ش مستقیمن زیر تأثیر زبان سانسکریت ه زبانگاهی برخاسته ک دارد و زردشت از جای

ه لمککه این  معنی پیامبر است چنان که در اوستا به« مانتهرن»ۀ کلمگونه  بوده است. همین

ه کلم، و جاهای دیگر در اوستا آمده است، از جملۀ 01بند  18، هات 7بند  82در هات 
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 زبان پارتی )پهلوی( شده باشد.ها وارد  های خواهد بود که از دهلیز زبان اسالف پشتون

 ستوده شده است.« منثره واک»نام  فروردین یشت، فروهر یکی از مقدسین به 82در کردۀ 

زیرا سخنانی که در  ه از نظر من به معنی دارنده یا صاحب کالم مقدس خواهد بود؛کلماین 

ان خود بوده است وران عصر و زم آید که او از سخن می جا رفته است بر بارۀ او در همان

آید و معنی صاحب ست که در پایانۀ کلمات در میدر زبان پشتو پسوندی« واک»و هم جزء 

 نماید مانند، چارواک، زورواک، خپلواک و ... و دارنده را افاده می
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