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 2222/31/32                                            صالح گردش محمد

 ه های زبان پشتو در اوستاکلمریشۀ تعدادی از 

 (ایانپ - منهقسمت )                                                                                              

معنای  به« درزی»درز در پارسی و  ۀلمکی استوار کردن و بستن است که معنا به« درز»

قابل یاد  .(253ر.ک: )یادداشهتاای گاتاا،   خیاط را پورداود از همان ریشهه دانسهته اسهت.

 گردد و درۀ درزی در مکالمات روزمره در زبان پشتو بیشتر استعمال میلمکست که  آوری

 ، همین قلم(11ر.ک: )آرامگاه مار.    را گرفته است. خیاط جای آنۀ لمکزبان پارسی 

آمده اسهههت.  5بند  55معنای گزند، خونریزی و سهههتم در هات  در اوسهههتا به« خرونیه»ۀ لمک

.  داند آمده از همان ریشههه می 22را که در فرگرد هفتم وندیداد پارۀ « خروت  »ۀ لمکپورداود 

)یکی از  بنابراین اسم قوم خروت .(282ای گاتاا،  ه یادداشت ر.ک: )پورداود، ابراهیم،

ت اهمی چه که بیشهتر در نوایی پغمان زیسهت دارند، ریشهه به اوسهتا دارد و آن اقوام پشهتون(

  نظر می . ممکن بهکندوانی میخ اوستایی هم ه هایلمکم این قوم است که با یکی از دارد اس

ۀ اوسههتایی لمکهمین  منطقۀ مربوط میدان وردک نیز ریشههه به« خروار» رسههد که اسههم ناییۀ

 همین قلم( 13ر.ک: )آرامگاه مار،  داشته باشد. 

ه های مشههترک دیگر در دو لمکبسههیار  نیز یده شههد وه های که درین اثر گنجانلمک با توجه به

  از زبان سانسکریت و از دهلیز زبان اسالف پشتون ،من از نظر و دید زبان پشتو و پارسی،

، به زبان پالوی راه باشهههههد بوده و یا زبانی قرین به آن ایتمال زیاد زبان اوسهههههتایی ها که به

کنند زبان پشههتو یکی از شههعاه ها و شههاخه های . بنابراین پارسههی زبانانی که فکر مییافته اند

  پارسهههیزبان  ه های پارسهههی، مدیون لمکات و لم، و یا زبان پشهههتو با داشهههتن کزبان پارسهههی

 مو یا قدی زبان مادر ه های مشههترک ازلمکزیرا بیشههتری این  نمایند؛اسههت، سههخت اشههتااه می

  های پالوی و پارسی راه یافته اند.زبان پشتو به
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