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 /20226102/                                            صالح گردش محمد

 ه های زبان پشتو در اوستاکلمریشۀ تعدادی از 

 (سومقسمت )                                                                                              

موجود است و پری « پری»ت هیأ ست در اوستا که در زبان پارسی به ه هاییکلمپئیریکا یکی از 

 که از لحاظ ادایی موجود است« یریپ  » یادا ه در زبان پشتو بهکلم. این یی افسانهمؤنث و ست  موجودی

 با اصل و ریشه، قریب است.

و جاهای  31بند  13 ه در هاتکلمکه این  گوسفند، چنان ومعنی چارپا و گاو  ست به یی هکلم« پسو»

ارد. دعام موجود و کاربرد  «سهپ  »هیأت  ست که در زبان پشتو به یی هکلمدیگر آمده است. این همان 

و از مصدر  معنی شبان را به آمده است، پور داود آن 1بند  92که در هات « فشوینت» ۀکلمگونه  همین

ۀ کلمی هیچ شک و شبه شبان در پارسی را ازین ریشه بدانیم، بی ۀکلم)پسو( دانسته است. پس اگر  فشو

حبیبی در مورد  پوهانددر یکی از نوشته های مرحوم  در پشتو نیز از همین ریشه خواهد بود.« شپون»

ر ۀ پسو خواهد بود زیرا دکلم ریشه نیز از )واحد پولی(«پیسه»ۀ کلم ی خوانده بودم کهۀ اوستایکلماین 

 رفته است. کار می هگذشته ها گوسفند مانند واحد پولی در تبادالت جنسی ب

شو  » جاهای دیگر. این  و بسا 6بند  92ست که در اوستا بسیار آمده است چنان که در هات  یی هکلم «ا ر 

ش»گرفته شده است، و  «درست»معنی  به ه در همین آدرسکلم ی بجاها بسیار آمده که  گاتنیز در  «ا ر 

ۀ کلم .(6ر.ک: )یادداشتهای گاتها ص  آورده شده است.« راست» )زند( ه در گزارش پهلویکلماین 

ه های راست و راستین و راستی و کلممعنی راستین شده است. پس اگر  به 2بند  44ارشو در هات 

ش بدانیم، پسکلمراستکار و ... را در زبان پارسی از ریشه   رښه و ه هایکلمتوان گفت که  می ۀ ا ر 

  .یز از همین اصل و بنیاد بوده باشندن رښتنی و رښتیا

 ه در دیگرکلمه در فرس هخامنشی نیز نامن آمده است. این کلممعنی نام است. این  در اوستا به« نامن»

 هکلمپس این همان  (.161ر.ک: )یادداشتهای گاتها، ص  .آمده است« نانمن»هیأت  به اهای اوست بخش

یأت ه ه در زبان انگلیسی نیز بهکلماین  موجود است.« نوم»هیأت  به نیز ست که در زبان پشتو یی

«Name »چشم  سانی به های دیگر و از جمله زبان هندی این یک وجود دارد و شاید در بسیار زبان

های امروزی، یک زبان مادر توان پنداشت که منشأ و سرچشمۀ یک تعداد زیاد زبان  زند. ازین می می

 شاهی بوده باشد.
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