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 /20222302/                                            صالح گردش محمد

 ه های زبان پشتو در اوستاکلمریشۀ تعدادی از 

 (مچهارقسمت )                                                                                              

که در پارۀ « ِزَمک»ۀ کلممعنی زمستان است.  که در نخستین فرگرد وندیداد آمده و به ی هکلم« زمو»
ست که در زبان  ۀ زمو همانکلممعنی دمه زمستان شده است.  از چهارمین فرگرد وندیداد آمده است به

 موجود است و در زبان پارسی زمستان گوییم.« ژمه»هیأت  پشتو به

و جا  33بند  13یسنا، هات  که در ست که در اوستا بسیار آمده، چنان ه های اوستاییکلمیکی از « دئنا»
 زبان ست و از فرهنگ های سامی و عربی به یاییه های زبان آرکلمه نیز یکی از کلمهای دیگر. این 

 معنی مطلق دین های فارسی و پشتو به ه در زبانکلمهای این حوزه وارد نشده است. اگر چه این 
معنی  معنی دین نیست و در بسا جا ها به اما در اوستا مطلقن به )مجموعۀ عقاید مذهبی( شده است؛

هیأت دین موجود و  ۀ دئنا در زبان پشتو نیز بهکلمتشخص باطنی آدمی، روان و جان و وجدان است. 
 کاربرد گسترده دارد.

و جا های دیگر.  4بند  44که در یسنا، هات  معنی تندی و تیزی و ُچستی است، چنان در اوستا به« آسو»
ه به این معانی در دو زبان فارسی و کلمه ازین همین معناست. اگر چ ه در سانسکریت نیز بهکلماین 

در زبان پشتو « هوسی»در فارسی و « آهو»ه های کلمه های معموِل کاربردی وجود ندارد، اما کلمپشتو 
در پشتو « آس»در فارسی و « اسب»ۀ کلمچنان  ۀ آسو باشند. همکلمهای از ریشه  که ممکن است هیأت

ه های تندی و تیزی و کلمۀ آسو را در زبان فارسی کلمند داشت. جای همین ریشه پیوند خواه باز هم به
 چستی و در زبان پشتو چتکی، چابکی و چاالکی گرفته است.

گونه هیأت  آمده است. همین 6بند  31ه در هات کلمکه این  معنی زن است چنان در اوستا به« ِجنی»
آمده است   6پارۀ  2و یسنا  6پارۀ  3در یسنا  «غنا»و  3)هفت هات( پارۀ   13که در یسنا « ِگنا»های 

ر د« ِجنَی»هیأت  ه بهکلمست و همه از یک ریشه و بُن اند. مقصود این است که این  همین معنی نیز به
ستایی ه در زبان اوکلمباشد و بسیار ممکن است که این  معنی دختر مقابل بچه می زبان پشتو موجود و به

 .است« جنکیان»و « جنکو»ه در زبان پشتو کلمده باشد. هیأت جمع این معنی دختر بو نیز به

معنی خوشنود  ۀ بهکلمو جاهای دیگر آمده است. این  2بند  23ست که در یسنا، هات  یی هکلم« خشنو»
وده )خوش( ب ه در اوستا نیز خشکلمکردن و خوشنودی گرفته شده است. ممکن است که ریشه و بُن این 

در « خشانِمن»ۀ کلمموجود است. ممکن است که « خوښ»هیأت  مایه در زبان پشتو نیز بهباشد. این 
ه در پیوند کلمآمده است نیز با این  2، بند 22در یسنا، هات  معنی خوشنود شدن که فقط یکبار اوستا به

خواښی و )خیشنه، خویشنه( را در زبان فارسی و « خیاشنه»و « خشو»ه های کلمگونه  باشد و همین
ه ها در کلمکه در رابطه این  ه های اوستایی در پیوند گرفته ام. چنانکلمرا در زبان پشتو با این  ښینه

 ام. نگاشته« آرامگاه مهر»در اثر « ه های خسر و خشوکلمریشۀ »یی تحت عنوان  نوشته
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