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 2222/22/32                                            صالح گردش محمد

 ه های زبان پشتو در اوستاکلمریشۀ تعدادی از 

 (مهفتقسمت )                                                                                              

 33و یسنا، هات  43بند  33ست که در یسنا، هات  ه های دیگریکلممعنی مرد، یکی از  به« نا»ۀ کلم
رسد که از همین ریشه  نظر می هایی بهه کلمدر زبان پشتو از « نارینه»ۀ کلمدر اوستا آمده است. پس 

 خواهد بود.

معنی  است که به آمده 43بند  33ست که در یسنا، هات  ه های اوستاییکلمیکی از « زا»یا « زه»ۀ کلم
و هم  .ه اوستتتایی بوده با تتدکلمدر زبان پشتتتو از ریشتته همین « زه»رفتن استتت. باید افزود که فعا امر  

 تناستان در گت تته ریشته کلمات در  ر اوستتا فعا امر به رفتن بوده با تد. زبانۀ زه دکلمممکن استت که 
  ود.اما امروزه ریشه کلمات از فعا امر دانسته می پندا تند؛ زبان را مصدر می

ه کلم. این  2بند  22که در یستنا، هات  معنی مرد و دلیر بستیار آمده استت انان در اوستتا به« نر»ۀ کلم
 دارد.همین معانی کاربرد دارد و در پارسی نیز همین معانی را افاده وارائه می در پشتو نیز به

در اوستتتتتتتا آمده استتتتتتت که در زبان پولوی بوییتن و در  2بند  32معنی دریافتن در هات  به« بود»ۀ کلم

 لینو تتتۀ م صتت« ریشتته وا ه های پوهنتون و دانشتتگاه»ه در اثر کلمفارستتی بوییدن گوییم. در بارا این 
ه های پوه، پوهنه و بالخره پوهنتون و پوهنحی نیز کلمگردم که  جا باز هم  یاد آور می دارم و در این

 از همین ریشه و اصا خواهند بود.

، که کونده، زن بیوه را گویند در اوستا دیو  کندی و سستی و ضعف است و در زبان پشتو این« کونده»

 اوستایی با د. ر. ک: )آرامگاه مور. همین قلم(ۀ کلمدانم که از همین ریشه  ممکن می

َغ( گَ )دَر  معنای دراز، بلند و در  آمده به 44، بند 32ه های اوستتتتایی که در یستتتنا، هات کلمیکی از  دَر 
ا هۀ درنگ در پولوی و فارستتی از همین بنیاد استتت. ر.ک: )یاددا تتتوای گاتکلمپولوی و فارستتی دیر، 

  معنی دراز را نیز از همین بنیاد دانستتتتتتتته به« دراجنگه»ۀ کلمجا  ان( مرحوم پورداود در هم43ص 
نظر من فعا امر  اما به ست؛ همان معنای پارسی ۀ دیر در زبان پشتو نیز بهکلمهر صورت،  است. به

در آن زبان نیز از همین « دریدل»معنی درنگ کن یا بیایستتتت و مصتتتدر  در زبان پشتتتتو به« ودریگه»
 بود. بنیاد خواهد

  ده است. این همان ضمیری«  ما»معنی  آمده و به 33از هات  42ست که در بند  ضمیری« وستا»
 که ضمیر مخاطب است، تا هنوز موجود و کاربرد دارد.« ستا»هیأت  ست که در زبان پشتو به

و یسنا،  4بند  33که در یسنا، هات  ست که در اوستا آمده است انان ه هاییکلمیکی از « ن َمنگه»ۀ کلم

ستتت که  یی هکلمه در زبان پولوی نماچ و در پارستتی نماز  تتده استتت. این همان کلم. این 4بند  22هات 
 موجود است.« نمونز»هیأت  در زبان پشتو نیز به

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/gardesh_s_risha_tedad_kalema_hai_zaban_pashto_dar_awesta_7.pdf

