
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 
 2222/22/32                                            صالح گردش محمد

 ۱ۀ کرکر و مشتقات آنکلم

 کرکر: کامگار

 کرکر و کر وکر: هر دو بلفظ پهلوی نام حق تعالی است جل جالله. دقیقی گفت:

 برایشان ببخشود یزدان کرکر  - بیچاره گشتند و فریاد  جستندچو 

 ۀ کرکر(کلم)صحاح الفرس زیر                                                               

 ۀ کر چه معنی دارد:کلمبینیم که باشد. پس می« کر»ۀ کلمۀ کرکر کلمشاید ریشه 

 کر: توان باشد. دقیقی گفت:

 بباید داد داد او را بکام دل بهر چت کر - ان آمد سوی شاه جهان آمدخجسته مهر ج

 ۀ کر(کلم)صحاح الفرس زیر 

معنی توانا و قادر  شود آن را  به معنی توان و قدرت دارد که می های خداوند است ریشه بهۀ کرکر که یکی از اسمکلمپس 

معنی  ه اصتتالب بهکلمدانم، ممکن استتت این م دادن کار میۀ کر  را ریشتته مرتتدر کردن و انجاکلمجا که  اما از آن دانستتت.
 کنندۀ کار و انجام دهنده امور که یکی از اوصاف حق تعالی است، بوده باشد.

ه های دیگر  کلمو تعدادی از « کردن»، مرتتتدر  «کرده»، «کار»، «کردگار»، «کارکرده»ه های کلمبنابراین ممکن استتتت 
 ۀ کر بوده باشند.کلماز ریشۀ 

تدریج و با ستتتتتیر  معنی کار آزموده و متجرب خواهد بود که به کار، به باید کرده ۀ کردگار در اصتتتتتل میکلممن  نظر به
 های باری تعالی است، به معنی کار باشد. پس کردگار که در زبان پارسی یکی از اسم تحول در زبان پارسی، کردگار شده

 آزموده و متجرب خواهد بود.

ۀ لمکمعنی شتتکوه و جالل، توان و دبدبه استتت. البته که در این ترکی   در زبان عامیانه به« و فر کر»اصتتحالح و ترکی   

ه های مستتتقلی اند که با ترکی  خود چنین معنی را در این زبان کلمه در زبان پارستتی، کلمفر از اتباع نیستتتب بلکه هر دو 
 کنند. افاده  می

کدۀ قرار داشته است. از  جا آتش های اشکانی در آن که در زمان پارت« کرکوی»نام  در سرزمین سیستان ناحیتی است به
های خداوند بوده، ممکن استتتتتت که آتش در دیدگاه مردم آن روزگار، مظهر  کر در زبان پهلوی یکی از استتتتتمکه کر جا آن

 در اعتقادات مستتتلمانان.بوده باشتتتد، مانند کعبه، « خدا محل»معنی  کوی ممکن استتتت بهتجلی ایزد نیز بوده باشتتتد، زیرا کر
 شاید هم در کرکوی برعالوۀ موجودیت آتشکده در آن محل شمایل خانه و یا بت خانۀ نیز موجود بوده باشد. 

ی خواهد ۀ پهلوکلمهمین  های افغانستان و مربوط سرزمین ترکمنستان نیز ریشه بهمرز کرکی، یکی از محالتی نزدیک به
 بحه بگیرد.داشت و ممکن است با خدا و آتش را

ۀ خواهد بود که با آتش  کلمکرکر اسم یکی از محالت مشهور والیت بغالن که در آن محل معدن ذغال سنگ قرار دارد نیز 
 زا رابحه خواهد داشتبزیرا ذغال منبع مهم آتش است. و مواد آتش
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 منابع:

 ۷2الی  ۸. صص ۷32۱ ، تابستانبعه صورتگرمح :مزارشریفاژه اوستا. و معنی و ریشه. صالحمحمد  ،شگرد 

 تیععبدالعلی طا به اهتمام دکتور هشتم هجری(ن فرهنگ لغات فارسی از قر) لفرسا حهندوشاه. صحا محمد بن ،جوانینخ ،
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