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 2222/02/32                                            صالح گردش محمد

 ه های زبان پشتو در اوستاکلمریشۀ تعدادی از 

 (متشهقسمت )                                                                                              

و جا های دیگر. ممکن استتت  7بند  30که در یستتنا، ها   استتت. انان معنی داشتتتن و دارا بودن در اوستتتا به« در»ۀ کلم

نیز «  »و « د»، واچ های «ر»نظر من برعالوۀ واچ  بوده باشتتتد. بهدر زبان پشتتتتو نیز از همین ریشتتته « لرل»مصتتتدر 
یأ  ه که در پارستتتی به« پیتهر  »ۀ کلمۀ در، و هم کلمکه در همین  تبدیل گردیده اند انان« ل»گاهی در زبان پشتتتتو به واچ 

درآمده استت « ده»به هیأ  که در زبان پارستی « لس»ۀ کلمکاربرد دارد. « پالر»در زبان پشتتو به هیأ   درآمده و« پدر»
شتاید  ریشته اند. ه های همکلمه ها از دید من کلمگردد. این استتعمال می« الس»ۀ دستت که در زبان پشتتو به هیأ  کلمو هم 

ۀ پیتهر  انین بوده باشتتتتد: پیتهر، پیلر، پالر. زبان پشتتتتتو از لحاو داشتتتتتن واچ یا ادا  ها، از کلمروند تغییر و ستتتتیر تحولی 

رستد که در زبان و رستم الخپ پهلوی کمبود های وجود داشتته و  نظر می او موارد ممکن بهزبان هاستت. در هم کاملترین
ی یقین که بعضت هایی صتور  گرفته باشتد و به ممکن استت که در زبان پهلوی در ادای تعدادی از کلما  اوستتایی کوتاهی

آن زبان استتتتهاده گردیده  زیری از واک های قریب و نزدیک بهرا، و با ناگ« ل»واک ها را نداشتتتته استتتت و از جمله واک 
 است.

ست  آمده است. این ضمیر همان 3بند  44که این ضمیر در یسنا، ها   در اوستا یکی از ضمایر منهصل است انان« تهو  »
 آمده است.در« ته»هیأ   و در زبان پشتو به« تو»که در زبان پارسی 

از  5، در بند 30از ها   7و در بند  0بند  32ستتت که در یستتنا، ها   یی هکلمیی در اوستتتا معنی روشتتنا به« رئوانگه»
 موجود است.« روښانه»هیأ   ست که در زبان پشتو نیز به یی هکلمو جاهای دیگر آمده است. این همان  44ها  

ه در فرس هخامنشتتتی خشتتت   کلمآمده استتتت. این  52و در مهر یشتتتت پارۀ  5بند  44ستتتت که در ها   یی هکلم« خشتتتپا» 
xshap  موجود است.« شپه»هیأ   هیأ  شب و در زبان پشتو به ست که در زبان پارسی به یی هکلمشده است. این همان 

ه  در زبان پشتو کلمگر در اوستا آمده است. این و جا های دی 01بند  44ست که در ها   یی هکلممعنی مادیان  به« اس   »

ین یق ۀ آس در پشتتو بهکلمگویند.  می« آس»ستت و استب نر را در پشتتو  هیأ  استپه وجود دارد که همان هیأ  اوستتایی به
و بستتیار جاهای دیگر  4بند  44ۀ اوستتتایی در ها  کلمدر اوستتتاستتت و این « آستتو»ۀ کلمهای برجا ماندۀ  که یکی از هیأ 

 ه درکلممعنی تندی و تیزی استتتت که در گزارش پهلوی، تیز شتتتده استتتت و این  ۀ آستتتو در زبان اوستتتتایی بهکلمآمده استتتت. 

 آمده است. نیز وجود دارد. 81یعنی تندتر که در مهر یشت پارۀ « آسیشت  »ه های دیگری اون کلمترکیب 

ه در پارستتتی کلمو جا های دیگر آمده استتتت و این  45ها    1و بند  0بند 32ستتتت که در ها   یی هلمک« ستتتت و »ۀ کلم

با جمله مشتتقا  آن موجود و کاربرد « ستتاینه»هیأ   ستت که در زبان پشتتو به یی هکلمستتای  و ستتودن استت. این همان 
 دارند. 

ۀ کلممعنی دیدن شده است که  ه بهکلمو جا های دیگر آمده است و این  2بند  32ست که در ها   ۀ اوستاییکلموئین= وین 
 در زبان پشتو نیز از همین ریشه خواهد بود.« ووینه»بین در پارسی نیز از همین ریشه است. پس فعل امر 

«  شتتر »های پهلوی و فارستتی  زبان ه درکلموندیداد آمده استتت و این  05فرگرد  8-00های  ی که در فقره هکلم« فشتتر »

 .کاربرد دارد همین هیأ  ه در زبان پشتو نیز بهکلمشده است. این 
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