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محمد صالح گردش

ریشه و معنی کلمۀ

اوستا۱

اوستا کتاب دینی زردشتیان در ادبیات نو شتاری زبان پارسی به هیئت های زیر نیز آمده است:
«ابستا» بفتح همزه و کسر باء و سکون سین تفسیر زند و ستاوند است اعنی صحف ابراهیم .خسروانی گفت:
چو گلبن از بر آتش نهاد عکس افگند  -بشاخ او بر ،دراج شد ابستا خوان
(صحاح الفرس)
استا :کتب گبرانست .حکیم خاقانی گفت:
اگر قیصر سگالد راز زردشت  -کنم زنده رسوم زند و استا
(صحاح الفرس ،زیر دو کلمۀ ابستا و استا)
همینگونه فردوسی نیز گوید:
نهادند سر سوی آتشکده  -بدان کاخ و ایوان زر آزده
همه ژند و استا برافروختند  -همی کاخ و ایوان همی سوختند
اینکه زردشتتت ،حتتترت ابراهیم (پدر پیامبران ستتامی ) بوده باشتتد ،کستتانی چون حتتترت حاف به چنین باور بوده اند ،
چنان که در این بیتش:
به باغ تازه کن آیین دین زردشتی  -کنون که الله برافروخت آتش نمرود
ر .ک ( :حاف  ،شاعر مداح و طماع .ص  99همین قلم)
ولی بیشتر و تا امروز کتاب مقدس زردشتیان بههیئت «اوستا»(فتح همزه کسر واو و سکون سین) گفته و نوشته می شود و
این کتاب بیشتر بههمین نام در میان مردم شهرت دارد.
یکی از کلمه های پهلوی که توجهام را با ارتباط کلمۀ اوستتا به خود جلب نموده و به پندار من ریشته کلمۀ اوستتا خواهدبو د،
کلمۀ «افدستا» است و این کلمه باری در یکی از ابیات دقیقی آمده است.
کلمۀ افدستا در صحاح الفرس چنین معنا گردیده است:
افدستا به فتح هـتتتتتتت و سکون فاء و کسر دال کلمه پهلویست« .افد» شگفت بود و « ستا» ستایش و معنی کلمه ستایش خداوند
جل جالله و عم نواله بود .دقیقی گفت ،بیت:
جز از ایزد توام خداوندی  -کنم از دل بتو بر ،افدستا
کلم ۀ افدستا در لغت نامۀ دهخدا نیز ،ستایش عجب و نیکو ترین ستایش و حمد خدای عزوجل معنی شده است که برعالوۀ
بیت باال از دقیقی یک بیت دیگر نیز شاهد آورده شده است:
نکردم شیخ را آنجا سالمی چون شدم دوچار
که افدستای پیر دیر خود ورد زبانم بود
همچنان در لغتنامه دهخدا این کلمه حمد و ستایش نیز معنی گردیده که بیت زیر از شمس فخری شاهد آورده شده است:
بر این کتاب اعانت نمود طبع مرا  -که جمله بندگی شاه راست افدستا
(لغت نامه دهخدا ذیل کلمۀ افدستا)
بهنظر من جزء اول کلمۀ افدستتتتا که «افد» باشتتتد با کلمۀ هفت ،عددی که در بین دو عدد شتتتش و هشتتتت قرار دارد ،رابطه
خواهد داشتتتتت .حاال یک کمی در بارۀ عدد هفت مینویستتتتیم و بعد نتیجه میگیریم که چگونه کلمۀ افدستتتتتا بهمعنی ستتتتتایش
خداوند و یا ستایش شگفت است.
در بارۀ شگفتی ها و ویژگی های عدد هفت در لغت نامۀ دهخدا چنین آمده است:
« ...از میان اعداد شمارۀ هفت از دیر باز مورد توجه اقوام مختلف جهان بوده ،اغلب در امور ایزدی و نیک و گاه در امور
اهریمنی شتتتر بهکار میرفته استتتت .وجود بعتتتتی عوامل طبیعی مانند تعداد ستتتیاره های مکشتتتوس جهان باستتتتان و هم نین
رنگهای اصتتلی ،مدید رجحان و جنبۀ ماوراء طبیعی این عدد گردیده استتت .قدیمترین قومی که به عدد هفت توجه کرده قوم
ستتتومر استتتت ،زیرا آنان متوجه ستتتیارات شتتتدند و آنها را به صتتتورت ارباب انواع پرستتتتیدند .عدد هفت در مذاهب و تاریخ
جهان ،در تصتتوس و در ستتنن و آداب اهمیت زیاد داشتتته و شتتمارۀ بستتیاری از امور و مواهتتع هفت بوده استتت مانند :هفت
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

طبقۀ زمین ،هفت طبقۀ آستتمان ،ایام هفته ،هفت فرشتتتۀ مقدس در نظر بنی استترا یل ،هفت بار طواس بر گرد کعبه در دورۀ
جاهلیت ،هفت پروردگار آریایی ن زد هندوان قدیم ،هفت امشتتاستتپند در مذهب زردشتتت ،تقستتیم جهان به هفت کشتتور یا هفت
اقلیم ،اعتقاد به هفت مقام و درجۀ مقدس در مهر پرستتتتتتتی ،هفت ایزد در مذهب مانوی ،هفت در و هفت طبقۀ دوزخ در
قرآن ،هفت شباروز بالی قوم عاد ،هف گاو فربه و هفت گاو الغر که فرعون به خواب دید ،هفت عتوی که در سجده باید
بر زمین باشد ،هفت بار تطهیر در قوانین طهارت ،مراتب هفتگانه در مذهب اسماعیلیه ،هفت شهر عشق و هفت مردان در
تصوس ،همۀ اینها و بسیاری موارد دیگر که در افسانه های دیرین و سایر شدون تمدنی بشر دیده شده است ،نشانۀ اهمیت
فوق العادۀ عدد هفت در نظر اقوام مختلف جهان استتت ( ».لغت نامۀ دهخدا ،اقتباس و اختصتتار از رستتالۀ « شتتمارۀ هفت و
هفت پیکر نظامی» از محمد معین).
هم چنان «هفت خوان رستتتم» شتتاید هم «هفت خان» که در شتتاهنامه ها و کتب داستتتانی آمده استتت ،راهی بوده که رستتتم با
اسفندیار به خاط ر رهایی دو دختر گشتاسب از دست ارجاسب تورانی تا رویین دژ پیمودند .عدد هفت در ترکیب اسم این
داستان نیز موجود است .امیر معزی یکی از شعرای متقدم گوید:
اگر چه نرفت از رۀ هفتخوان  -بجز رستم و پهلوانی دگر
ز تو هر هنر رستمی دیگر است  -ز تو هر اثر هفتخوان دگر
حتا شتتاهان باستتتانی چون هخامنشتتیان و اشتتکانیان نیز در تظاهر خود به خاطر تقدیس ،به نحوی عدد هفت را در نمود های
خود باز تاب نموده اند .به طور مثال:
اشکانیان هم مانند هخامنشیان ،در قلمرو خود شش خاندان را بزرگ می شناختند ،بهطوریکه باز هم ،هم ون اهوره مزدا
که شش ام شاسپند در آسمان دارد ،شاه ایرانیان نیز شش حامی بر روی زمین داشت .ر.ک( :زردشتیان ...ص )111
قسمیکه دیده و دانسته می شود رقم خوردن بعتی مظاهر بزرگ و شگفت طبیعی با عدد  ، 9سبب توجه و حتا سبب تقدیس
این عدد از گذشته های دور در میان ملته ای قدیم بشری شده است ،که بعدا ادیان بزرگ نیز بعتی مظاهر ماوراءطبیعی
را به این عدد ن ستتبت داده که بیشتتتر ستتبب تقدیس این عدد گردیده استتت .عدد  9درمذهب مهر «هفت خان» ،در هندو یستتم ،
«هفت مرد بزرگ مقدس» در آ ین زردشتتتی ،شتتش امشتتاستتپندکه جمع با اهورامزدا ،هفت میگردد .این آیین ها همه از قدیم
ترین مذاهب بشتتتتتری اند که تقدس و حرمت به عدد هفت بهنحوی در آنها منعکس و بازتاب شتتتتتده استتتتتت که بعدا این عدد
طرس توجه پ یروان مذاهب پستتین نیز قرار گرفته استتت .عدد هفت در آ ین استتالم نیز مقدس استتتازیرا شتتش ملک مقرب
جمع با خدای متعال عدد هفت را تکمیل می سازد.
تجلیل نوروز با هفت میوه و در بعتتی مناطق با هفت ستین نیز ریشته به حرمت و اهمیت این عدد در مناستک و رستوم ما
دارد.
بنابراین به نظر این قلم کلمۀ افدستتتتا که یکی از کلمه های پهلوی ستتتت ،بهمعنی « هفت ستتتتایش» بوده استتتت .از آنجاییکه
پارته ا در ابتدا پیرو مذهب مهر و معتقد به هفت مقام و درجۀ مقدس در آن مذهب بوده اند ،این معنی می رستتتتتتاند که در
مذهب مهر(میترا یستتتتتتم) هفت مقام حا ز حرمت پیروانش بوده استتتتتتت .زبان پهلوی که با زبان پارستتتتتتی بستتتتتتیار نزدیک و
خویشتتتتتاوند و حتا می توان گفت که تداوم زبان پهلوی ،پارستتتتتی امروزی استتتتتت ،آن زبان منستتتتتوب به زبان پارتهاستتتتتت.
پارتهای اشتتتکانی بعد از شتتتکستتتت و راندن بقایای یونانی از این حوزۀ جغرافیایی ،مدت  494ستتتال را در ستتترزمین های
امروزی ایران ،افغانستتتتان ،بین النهرین ،آذربایجان ،ارمنستتتتان و قستتتمتی از هند و آستتتیای صتتتغیر حکومت کردند .تاریخ
پرشکوه پارتها در این سرزمین ها آنقدر درخشان و پرشکوه بوده است که رها شاه ( شاه ایران) اسم خانوادگیش را
«پهلوی» گذاشت که منت سب به قوم و ملت قدیم پارت بود .اقوام پارت و سورن های قدیم که از یک طایفه و نژاد بودند ،به
نظر من یک شاخۀ دیگر آنها پارس ها بوده اند که در زمانهای پیش از اشکانیان د ر سرزمین پارس سکنی گزین گردیدند
و امپراتوری هخامنشتتیان را همان ستتلستتله در ستترزمین پارس پایه گذ اری نمودند و دراین راستتتا شتتواهد و نشتتانه های قابل
توجهی موجود استتتتت که در یکی از نوشتتتتته های دیگر بهآن خواهم پرداخت .از همین جاستتتتت که زبانهای پارستتتتی کهن،
اوستایی و پهلوی با هم خویشاوند و قریب اند .اخالس پارتها و سورن های قدیم ،دو شاخه از قوم پهلوان ها و سوری های
امروزی اند که از دیرگاهی ست این طایفه مردم را بهنام ایماق مینامند.
نتیجه اینکه کلمۀ افد ستا اگر در لغت نامۀ صحاح الفرس و دیگر لغت نامه ها ،ستایش شگفت معنی گردیده است درست و
بجاست ،فقط با یاد کرد این موهوع که ستایش با عدد  9که عدد شگفت است رابطه داشته است.
پس کلم ۀ اوستتتا که استتم کتاب مقدس زردشتتتیان بوده استتت با کلمۀ افدستتتا رابطه دارد و بهاحتمال زیاد این دو کلمه از یک
ریشه و سرچشمه خواهند بود .بهنظر میرسد که کلمۀ افدستا نظر بهکثرت استعمال در میان پیروان آیین های کهن بهویژه
پیروان آیین مهر به تدریج تحول نموده و حرس دال بهمرور زمان از تلف افتاده و «افستتتا» شتتده استتت و بعدا حرس س به
حروس «ب» و «و» تبدیل گردیده و شتتده استتت ،ابستتتا و اوستتتا .قستتمیکه در یکی از آثار قبلیام(آرامگاه مهر) نوشتتتهام،
مذهب زردشتتتی از بطن مذهب مه ر زاده شتتده استتت که یکی از پیوند های این دو مذهب در استتم «اهورامزدا» (هورمزد ،
اورمزد) خدای یگانه در مذهب زردشتتتتتتیان استتتتتت« .هور» که در زبان پهلوی خورشتتتتتید را میگفتند و در زبان پارستتتتتی
«خور» شده است .پس مهمترین وجه اشتراک این دو مذهب در اسم خدای یگانه زردشتیان بوده میتواند ،و یکی دیگر از
اشتراکات عقیدتی زردشتیان با پارت های پیرو مهر را میتوان در وجه اشتراک دو کلمۀ افدستا و اوستا نیز در نظر گرفت
د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

که بهاحتمال زیاد کلمۀ اوستا شکل متحول و تغییر یافتۀ کلمۀ افدستا خواهد بود .از آن جا که هفت مقام در مذهب مهر مورد
توجه بوده استتت ،این حرمت گزاری در دین زردشتتتی نیز تداوم یافته استتت و آن عبارت استتت از اعتقاد زردشتتتیان به شتش
امشاسپند(فرشته) ،و آن شش فرشته بزرگ عبارت اند از :بهمن ،اردیبهشت ،شه ریور ،اسپندارمذ ،خرداد و امرداد که در
رأس آنها اهورامزدا قرار دارد .در دین زردشتی ،حقیقت شش امشاسپند همان اوصاس شش گانۀ خدای یگانه ا ست که آن
شش صفت جمع با «اهورامزدا »(خدای یگانه) عدد هفت را تکمیل مینماید .همچنان باور زردشتیان بهتقسیم جهان بههفت
کرشتتتور (کشتتتور) و یا هفت اقلیم نیز تقدیس و حرمت این عدد را در آن آیین بازتاب میدهد .پس اوستتتتا استتتم کتاب مقد س
زردشتتتتتیان ،شتتتتکل تحول یافتۀ کلمۀ افدستتتتتا پهلوی خواهد بود و به این صتتتتورت کلمۀ اوستتتتتا در حقیقت یکی از کلمه های
پهلوی ست .در اینجا باید یکبار دیگر اشاره و تأکید به نقش قوم و طایفهیی بهنام ایماق در سهم ایجاد تمدن های قدیم مهر
و اوستتتتایی یا دو تمدن پیشتتتدادیان (پیشتتتزادیان) و کیانیان که وهتتتع هر دو تمدن تا حال در هاله یی از استتتطوره قرار دارد،
نمود .از یک نگاه دیگر نمی شتتود تا ادوار پیشتتزادیان و کیانیان را بهطور کل استتطوره دانستتت زیرا آن ادوار کتبا در کتاب
قدیم اوستا که سند معتبر تاریخی ست ،نوشته شده و به ما رسیده است .چنانکه در نوشته های قبلیام نیز اشاراتی داشتهام
در همان تمدن های ا ولیه نیز رد پای اسالس قوم امروزی بهنام ایماق را میتوانیم پی بگیریم ،مردمی که دیگران با وارونه
نشتتتان دادن تاریخ میخواهند آن افتخارات را به قوم و ملیت متعلق و منتستتتب بهخود شتتتان مربوط و منوط ستتتازند .ر .ک:
(آریاویچ ،سرزمین کهن .صص  54- 114همین قلم)
یکی از دالیلم در رابطه بهمعنی کلمه اوستتا که هفت ستتایش باشتد ،هفتن یشتت استت و هفتن یشتت بخشتی از اوستتاستت .در
اوستتتا دو هفتن یشتتت وجود دارد ،یکی هفتن یشتتت بزرگ و دیگر هفتن یشتتت کوچک .هفتن یشتتت در ستتتایش ستتپنته مینو و
امشاسپندان است .این یشت که بخشی از اوستاست ،در آن عدد هفت وجود دارد که همش در ستایش امشاسپندان است.
یکی دیگر از تشابهات مذهبی دو آیین مهر و زردشتی را میتوان بهحرمت و تقدیس منابع نوری ،به ویژه خورشید و در
مذهب زردشتتتیان ،هم خورشتتید و هم نور و آتش پیگیری نمود .ر .ک ( :آرامگاه مهر صتتص  42 - 41همین قلم) پس ،به
اساس این همه حرمت و احترامی که عدد هفت در اعتقادات مردم قدیم این حوزۀ تمدنی داشته است ،بهباور من کلمۀ اوستا
همان شکل تغییر یافته و متحول کلمۀ افدستاست که خوشبختانه کلمۀ افدستا بالوسیلۀ سه بیتی از ادبای قدیم پارسی که در
باال تذکر رفت ،به ما رسیده است.
ناگفته نماند کلمۀ «اُو ه» که در حاالت شگفت و تعجب در زبان های پارسی و پشتو ادا میگردد ،این کلمه در زبان پشتو به
عدد هفت نیز اطالق میگردد که ممکن است کلمۀ هفت در پارسی و پهلوی و کلمۀ افدستا در زبان پهلوی از همین ریشه
و منبع باش تند .البته که کلمۀ اُوه در زبان پشتتتو از ریشتته کلمۀ « ستتات» بهمعنی هفت در زبان هندی نخواهد بود باوجودیکه
این دو کلمه ممکن استتتتت هر دو از یک منبع باشتتتتند .ازین هم بر میآید که مادر زبان پشتتتتتو که بهنظر من مادر زبان های
آریایی در این حوزۀ جغرافیایی و فرهنگی ستتتت ،در شتتتکل دهی زبانهای اوستتتتایی و پهلوی در گذشتتتته ،و زبان امروزی
پارسی دری نقش به سزایی داشته است .جز دوم کلمۀ اوستا که ستا بهمعنی ستایش است را نیز نمیتوان کلمۀ خالص و پاک
پهلوی و یا پارستتی قلمداد کردازیرا این جز در زبان پشتتتو به هیئت « ستتتاینه» موجود استتت و چه بستتا که این ریشتته نیز با
زبان پشتتتو مشتتترک و یا از زبان مادر پشتتتو به زبان پهلوی و باز به پارستتی رهیاب گردیده باشتتد .فرهتتا اگر هیئت اولیه
اوستتا «،اُو ستتا» بوده باشتد ،پس اصتوات اول و دوم حروس این کلم ه غرض ستهولت در ادا به زبر (فتحه) و زیر(کستره)
تغییر نموده و شتتتده استتتت :او ستتتتا .ازین لحاظ نیز میتوان ادع ا نمود که زردشتتتت برخاستتتته از جامعۀ استتتالس پشتتتتون های
امروزی خواهد بود.
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