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 2222/72/22                                            صالح گردش محمد

 ه های زبان پشتو در اوستاکلمریشۀ تعدادی از 

 (مششقسمت )                                                                                              

که در یسنا، هات  معنی رسا، تمام و کامل شده است چنان در ترجمه اوستای پورداود به« بوری»ۀ کلم

ات های پوره و پوری در مکالم هیأت که در زبان پشتو به یی خواهد بود هکلم. این همان 23بند  13

در اوستا، قسمی که در باال « پئورو»ۀ کلمنظر من با از  هکلمگردد و این  زیاد استعمال می روز مره

 متذکر گردیدم، از یک ریشه و بن خواهند بود.

. 23بند  13که در یسنا، هات  است چنان نی انبازی یا پیوستگی و پیوند بودهمع در اوستا به« سر»ۀ کلم

. پور هد بودبه معنی همراه در زبان پشتو خوا « سرهور»ۀ ترکیبی کلمر من بُن و ریشه نظ ه بهکلماین و

معنی آمیزش و یگانگی گرفت، سر نیز  هرا ب اید: میتوان آنافز جا می ۀ سر در همانکلمشرح داود در 

 معنی پیوستن و انجمن کردن. همصدر است ب

سنا، هات  که در معنای خورشید است چنان در اوستا به« خون» ، و هم 32بند  02و هات   1بند  44ی

سان، از  به« خَونگ دَِرسَ »معنای درخشان و  به« خونونت»ه های اوستایی چون کلم معنای خورشید 

آمده که در پارسی هور و خور گوییم. فردوسی « هَور»ه در اوستا کلمهمین ریشه اند. هیئت دیگر این 

 گوید:

 که شیری نترسد ز یک دشت گور

     نتابد فراوان ستاره چو هور.

معنای  به« آخون»های پامیری  پشتتتتو و پارستتتی، و در زبان های در زبان« آخوند»ۀ کلممن،  نظر به

ه هایی اند که در ترکیب کلم)معلم(، ښوونکی)مکتب( و ځیښوونه های پشتو چون کلمو معلم  وهم  مال

ب را بالترتی ښوونکیو  ښوونځی ه های آخوند،کلمعانی لفظی ۀ خون موجود است. بنابراین مکلمآن ها 

جای کلمات مکتب و  دانم. بهتر استتتت تا ما پارستتتی زبانان بهروشتتتنگر، جای روشتتتنایی و روشتتتنگر می

ستعمال نماییم. ښوونځیه های کلمه های عربی اند، کلممعلم، که هردو  ر. ک: ) چند واژه  و آخوند را ا

 همین قلم( ،332ص  در ابیات رودکی.

های دیگر، زخم و نالۀ زار نامه دیوان رودکی و فرهنگ در لغت« ژخ»ۀ کلمیکی ازمعانی ۀ ژخ، کلم

 کار گرفته است:  ش چنین بههمین معنا در یکی از ابیاته را بهکلمآمده است و رودکی  این 

 چون کشف انبــوه غوغایی بدید

 بانگ و ژخ مردمان خشم آورید.
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ۀ ژخ باشند. و کلم ریشه فریاد، از معنای نعره و ، به«ژغار»و « ژخار»ه های کلمرسد که  نظر می به

ژخ  ۀکلمکه شتتغال ویوان ستتروصتتدایی استتت.  ۀ ژغار خواهد بود چنانکلمتغییر یافته  ۀ شتتغال هیأتکلم

ت گردد که ممکن استتتت هیأ همین معنا استتتتعمال می ، و به«ژغ»ت هیأ در لهجۀ پشتتتتو مردم قندهار به

من که در همان  همین قلم( 70-77. صتتت  رودکیر.ک: )چند واژه در ابیات  ه باشتتتد.کلماین   اصتتتلی

ر درا نیز  ریشتتتتتته آن ،ام آواز و بانگ بلند نوشتتتتتتتهمعنی  ۀ زغند)ژغند( بهکلمه را به تداوم کلماثر این 

ی از یک در زبان پارستتی کاربرد ندارد، در زبان پشتتتو ه که فعالا کلمام. این ۀ ژخ)ژغ( دانستتتهکلماصتتل 

 .گردد بسیار استعمال میدر مکالمات روزمره ست که  ۀ های معمولیکلم
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