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 2222/52/22                                            صالح گردش محمد

 ه های زبان پشتو در اوستاکلمریشۀ تعدادی از 

 (مپنجقسمت )                                                                                              

 یی هکلم. این همان 2بند  02که در یسنا، هات  ست که در اوستا بسیار آمده چنان یی هکلمنیز « ِگئوش  »
 ا بهه در اوستکلمتداوم یافته است. این  ږغوهیأت  هیأت گوش و در پشتو به ست که در زبان فارسی به

« دنگوش کر»یا « گوش دادن»معنی  این صورت در اوستا به ه بهکلممعنی شنیدن نیز است. شاید این 
ن معنی شنیدن بوده است و آ ۀ دیگر نیز در اوستا بهکلماست. یک  «ږ نیولغو»بوده باشد که در پشتو 

و بسا جا های دیگر در اوستا آمده است.  2بند  02ه در یسنا، هات کلمکه این  چنان« سرو»ۀ کلماست 
که حرف  معنی شنیدن از همین بنیاد خواهد بود. قسمی در زبان پشتو به« اوریدل»ۀ کلمبه نظر من 

طور عموم در زبان های  به« س»که حرف  تبدیل گردیده است چنان« همزه»به این صورت به « س»

 ۀ سور که به هور تبدیل شده است. همکلمۀ آسو که  آهو شده و یا کلمتبدیل شده است مانند « ـه»بعدی به 
 جا های شان تعویض گردیده است.« و»و « ر»ه غرض سهولت در اداء، حروف کلمچنان درین 

ین های دیگر. ا و جا 0بند  44که در یسنا، هات  معنی ستاره بوده است چنان در اوستا به« ستر»ۀ کلم

است. ممکن است « ستوری»و در زبان پشتو « ستاره»در زبان فارسی « ستار»ه در زبان پهلوی کلم
تاره و هم س« تاِری»زیرا در زبان هندی ستاره را  ه های سانسکریت بوده باشد؛کلمه نیز یکی از کلماین 

 رسد. نظر می ریشه به ه همکلمگویند که با این  می

 هلمکگردیده است. این همان  ست که برای تمام چارپایان سودمند استعمال می یی هکلمدر اوستا « گئُو»

 نیز بوده است« گوشت»معنی  ه بهکلمشده است. این « غویی»ست که در فارسی گاو و در پشتو  یی
در آمده است، که از همین « ښهغو»هیأت  . و گوشت در زبان پشتو به 8بند  02که در یسنا، هات  چنان

  نیاد خواهد بود.ب

ست که  یی هکلم. این همان  8بند  02که در یسنا، هات  معنی خوردن است، چنان در اوستا به« خور  »
ِرتهه»ۀ کلمموجود است.  ړلخوهیأت  در زبان پشتو به معنی خورش و خوراک  در زبان اوستایی به« خو 

عنی م در زبان پشتو به« خوله»ۀ کلمشده است. قابل یادکرد است که  «ه ړخوا»ه در پشتو کلماست و این 
آغازد نیز از همین ریشه و بنیاد خواهد بود. ر. ک: )آرامگاه مهر.  دهان که فعل خوردن از همانجا می

 همین قلم( 22ص 

 02و یسنا، هات  55بند  40ه در یسنا، هات کلمکه این  ست چنان ه های اوستاییکلمیکی از « پئورو»

س، بس یا پور )پُر( شتتتتتده استتتتتت. ر. ک: )یادداشتتتتتتهای کلمآمده استتتتتت. این  6بند  ه در گزارش پهلوی و 
 ( 224گاتها، ص 

 ش)پورو چیستتتا( دختر زردشتتت که همستتر جاماستتش وزیر گشتتتاست« پئورو چیستتتا»ۀ پئورو در استتم مکل
م که استتشتتود. ناگهته نماند  می« پُر دان »یا « بستتیار دان »معنی  و این استتم به بود، نیز موجود استتت
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ه ترکیبی استتت که جزء نخستتت آن از همین مکلو یا ستتشتتتن تعالی،  تعالی څښتتتنخداوند در زبان پشتتتو: 
 ی  ومعنی  دان  و آگه  و بینای ۀ چیستی و چیستا در اوستا بهمکلخواهد بود. « چیستی یا چیستا»ۀ مکل

 ۀمکلو جا های دیگر.  02که در یستنا، هات  ه در اوستتا بستیار آمده استت چنانمکلاستت و این  شتناستایی
بان ز از زبان پارستتی و یا پهلوی به تواند ادعا نماید ستتت که کس نمی ه هاییمکلاز جمله  نیز پُر )پور(

ان هر دو زب ستت که از زبان مادر به ه هاییمکل نیز از زمرۀ همکلنظر من این  باشتد. به یافته پشتتو راه
ده بنیاد بو ریشته واز یک در اوستتا « بوری»ۀ مکلبا  همکلکن استت که این بستیار مم  بر جا مانده استت.

 د.باش
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