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 2222/31/22                                            صالح گردش محمد

 ه های زبان پشتو در اوستاکلمریشۀ تعدادی از 

 (دومقسمت )                                                                                              

و جا های دیگر در  22بند  31ه در هات کلمکه این  ست چنان ه های اوستاییکلمیکی از « چیتهرا»

ن )پیدا( شده است. ای پهلوی پیتاک معنی آشکار، هویدا، پدیدار است و در گزارش اوستا آمده است که به

ۀ چهر )چهره( در کلمدر آمده است. پس اگر « چهر»هیأت  ست که در زبان فارسی به یی هکلمهمان 

نیز  در زبان پشتو« څیره» ۀکلمکه  توان گفت بپذیریم، میه کلمزبان پارسی را هیأت بر جا ماندۀ این 

 از همین ریشه و بنیاد بوده باشد.

ه در کلمو جاهای دیگر در اوستا آمده است و این  11بند  32ست که در هات  یی هکلم« واوشور»

معنا شده است و در گزارش پهلوی فراخو هوشیه آمده یعنی فراخ « از روی هوش»اوستای پور داود 

وش ۀ اکلمه، کلمشود در ترکیب این  که دانسته می هوشی و در توضیح افزوده شده داناک هوشیه. چنان

. من با کار برد دارد «اوښ»هیأت  ست که در زبان پشتو به یی هکلم)هوش( موجود است و این همان 

م ا دارنده دل و شخص معتقد گرفته معنی هوش ه بود که اسم زردُشتر)زردشت( را بهکلمهمین  توجه به

همین قلم( و  )آرامگاه  47تا، ص ۀ اوسکلممعنی دل است. ر.ک: ) ریشه و معنی  و نیز َزِرد در اوستا به

 همین قلم ( 02مهر، ص 

معنی نام و  ه بهکلمآمده است. این  22هات  12و بند  12بند  32ست که در هات یی هکلم« سرونگه»

یا هوسرونگه که در زبان « َهئو سرونگه»ۀ اوستایی کلمچنان  آوازه و شهرت گرفته شده است و هم

ۀ لمک معنی نیکنام است، از همین ریشه و بُن دانسته شده است. هیأت برجا ماندۀ پارسی خسرو شده و به

هم شهرت نیک و خوب خواهد  معنی شهرت و آن به «اوڅارنه»هوسرونگه از نظر من در زبان پشتو 

تر ۀ اوستایی، از بسکلمدو جزء این  ۀ خسرو با توجه بهکلمتوان ادعا نمود که اصل و ریشه  بود. پس می

 ادر زبان پشتو بوده باشد.م

ه از کلمآمده است. این  3بند  32و نیز هات  5بند  77ست که در هات  ه هاییکلمۀ خوفن یکی از کلم

ه ست ک یی هکلماست که در زبان پهلوی خوپتن و در پارسی خفتن شده است. این همان « خوپَ »مصدر 

سرچشمه بودن زبان  موجود است. در چنین موارد است که برعالوۀ هم «خوب»هیأت  در زبان پشتو به

ه ها نیز درین دو زبان کلم)مادر زبان پشتو( با زبان پهلوی، متوجه یکسانی ها در طرز ادای  اوستایی

نمایند  اداء و بیان می« پ»را به هیأت « ف»و « ب»شویم، زیرا پشتون ها حروف  قدیم این حوزه می

 کاربران زبان پهلوی نیز این مورد موجود بوده است. که در میان
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