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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  ار این قاموس آرزو داردذگ تیم بنیان

 

 
 

 ۲۰۲۱/۱۱/۲۰         محمد صالح گردش 

 « در قاموس کبیر افغانستان اوپرکلمهٔ   تشریح »

آمده   7  ۀپار داد یکلمه در فرگرد چهاردهم وند  نیکه ا َزبَر و باالست چنان یمعن کلمه »اوپر« در اوستا به

بلند   یاز کوه ها  یکیَسئَِن« که اسم    یر یاسم »اوپائ  ب یبلند تر، در ترک  یعن ی  «ی ر ی»اوپائ  أت یه است و به

»اپارسن« شده است، موجود   یهلوهلمند و در مرکز کشور ما قرار داشته و در زبان پ  یا یدر  ۀ و سرچشم

رود و    نی چند   ۀهلمند سرچشم  یا یدر  ۀآمده، در اوستا برعالو  شت«یاد یکوه که در »زام  نیاست. اسم ا

  ر ی ز  ۀکه در نوشت دانسته شده است. چنان  ز یرود و مرو رود و بلخ رود ن  یو از جمله هر   گرید   یایدر

 ، یاوپر و اَذَر از لحاظ معن    یها  کلمهکه     ام دهیگرد   آوراد ی اثر    نینوان »دو کلمه کرز و اَزره« در هم ع

 أت یه  به  یپشتو و پارس  یها  بوده اند. کلمه اوپر همان است که در زبان  نییباال و پا  یمعان متضاد و به

کلمات   یبر سر بعض یشوند یبر، چون پ أت یو ه کند  یباال و بلند را افاده م ی»بر« در آمده است که معن

رساند مانند برخاستن، برافراشتن، برآوردن و برجستن.     یو باال را م  یرو  یمعن  هک  دیآ یدر م  یفارس

 و »برالس«   «یمانند »برکل د،یآ یموارد  در م یبعض انیبر در ب أت یه  به زیدر زبان پشتو ن

کلمه    نیکه ا  د یآ یم بر  نیکاربرد دارد و از  یدر مکالمات روزمره در زبان هند   أت یه   نی هم هاوپر ب   کلمه

  ی ها زبان ها بهزبان اسالف پشتون  زیکه از دهل  دانم یبوده و ممکن م  ت یسانسکر  یاز کلمه ها  یکی  زین

  ن ی به ا  زین   یسیانگل  اندر زب  Upperچنان ممکن است که کلمه   باشد. هم  دهیحوزه وارد گرد   نیا  گرید 

 . رد یبگ وند یپ  شهیر
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