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 2222/91/42                                            صالح گردش محمد

 ۱ۀ اوستالمک و معنی ریشه

 :آمده است نیز شتاری زبان پارسی به هیئت های زیردر ادبیات نو کتاب دینی زردشتیان اوستا

 است اعنی صحف ابراهیم. خسروانی گفت: دبفتح همزه و کسر باء و سکون سین تفسیر زند و ستاون« ابستا»
 بشاخ او بر، دراج شد ابستا خوان  -گلبن از بر آتش نهاد عکس افگند چو

 )صحاح الفرس( 
 استا:  کتب گبرانست. حکیم خاقانی گفت:

 کنم زنده رسوم زند و استا -اگر قیصر سگالد راز زردشت

 (ۀ ابستا و استاکلم، زیر دو )صحاح الفرس
 گونه فردوسی نیز گوید:همین

 بدان کاخ و ایوان زر آزده -نهادند سر سوی آتشکده
 سوختندهمی کاخ و ایوان همی -استا برافروختند همه ژند و

 ،چنین باور بوده اندان ستتامی ( بوده باشتتد، کستتانی چون حتتترت حاف  به که زردشتتت،  حتتترت ابراهیم )پدر پیامبراین

 :شچنان که در این بیت
 کنون که الله برافروخت آتش نمرود -به باغ تازه کن آیین دین زردشتی

 (همین قلم 99. ص مداح و طماع) حاف ، شاعر : ر. ک
شود و یم فتح همزه کسر واو و سکون سین( گفته و نوشته«)اوستا»هیئت تا امروز کتاب مقدس زردشتیان به بیشتر و ولی

 یان مردم شهرت دارد.همین نام در ماین کتاب بیشتر به

  د،ۀ اوستتا خواهدبوکلمو به پندار من ریشته  به خود جلب نموده ۀ اوستتاکلمام را با ارتباط پهلوی که توجه ه هایکلمکی از ی
 در یکی از ابیات دقیقی آمده است. ه باریکلماست و این « افدستا»ۀ کلم

 در صحاح الفرس چنین معنا گردیده است: ۀ افدستاکلم
خداوند  معنی کلمه ستایشستایش و « ستا»شگفت بود و « افد»افدستا به فتح هـتتتتتتت و سکون فاء و کسر دال کلمه پهلویست. 

 جل جالله و عم نواله بود. دقیقی گفت، بیت:

 کنم از دل بتو بر، افدستا -جز از ایزد توام خداوندی
ۀ افدستا در لغت نامۀ دهخدا نیز، ستایش عجب و نیکو ترین ستایش و حمد خدای عزوجل معنی شده است  که برعالوۀ کلم

 شاهد آورده شده است:بیت باال از دقیقی یک بیت دیگر نیز 
 شیخ را آنجا سالمی چون شدم دوچارنکردم 

 که افدستای پیر دیر خود ورد زبانم بود

 که بیت زیر از شمس فخری شاهد آورده شده است: ه حمد و ستایش نیز معنی گردیدهکلمنامه دهخدا این چنان در لغتهم
 افدستاکه جمله بندگی شاه راست  -بر این کتاب اعانت نمود طبع مرا

 ۀ افدستا(کلم)لغت نامه دهخدا ذیل 
رابطه  قرار دارد،  شتتتش و هشتتتت دو عدد در بینکه ۀ هفت، عددی کلمباشتتتد با « افد»که  ۀ افدستتتتاکلمنظر من جزء اول به

 معنی ستتتتتایشۀ افدستتتتتا بهکلمکه چگونه  گیریمو بعد نتیجه می نویستتتتیم. حاال یک کمی در بارۀ عدد هفت میخواهد داشتتتتت

 است.شگفت  و یا ستایشخداوند 
 هفت در لغت نامۀ دهخدا چنین آمده است: عدددر بارۀ شگفتی ها و ویژگی های 

از میان اعداد شمارۀ هفت از دیر باز مورد توجه اقوام مختلف جهان بوده، اغلب در امور ایزدی و نیک و گاه در امور »...
بعتتتتی عوامل طبیعی مانند تعداد ستتتیاره های مکشتتتوس جهان باستتتتان و هم نین کار میرفته استتتت. وجود اهریمنی شتتتر به

رنگهای اصتتلی، مدید رجحان و جنبۀ ماوراء طبیعی این عدد گردیده استتت. قدیمترین قومی که به عدد هفت توجه کرده قوم 

ت در مذاهب و تاریخ آنان متوجه ستتتیارات شتتتدند و آنها را به صتتتورت ارباب انواع پرستتتتیدند. عدد هف ستتتومر استتتت، زیرا
جهان، در تصتتوس و در ستتنن و آداب اهمیت زیاد داشتتته و شتتمارۀ بستتیاری از امور و مواهتتع هفت بوده استتت مانند: هفت 
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رۀ ول، هفت بار طواس بر گرد کعبه در دطبقۀ زمین، هفت طبقۀ آستتمان، ایام هفته، هفت فرشتتتۀ مقدس در نظر بنی استترا ی
زد هندوان قدیم، هفت امشتتاستتپند در مذهب زردشتتت، تقستتیم جهان به هفت کشتتور یا هفت جاهلیت، هفت پروردگار آریایی ن

اقلیم، اعتقاد به هفت مقام و درجۀ مقدس در مهر پرستتتتتتتی، هفت ایزد در مذهب مانوی،  هفت در و هفت طبقۀ دوزخ در 
هفت عتوی که در سجده باید  گاو فربه و هفت گاو الغر که فرعون به خواب دید، قرآن، هفت شباروز بالی قوم عاد، هف

در مذهب اسماعیلیه، هفت شهر عشق و هفت مردان در  نین طهارت، مراتب هفتگانهبر زمین باشد، هفت بار تطهیر در قوا
تصوس، همۀ اینها و بسیاری موارد دیگر که در افسانه های دیرین و سایر شدون تمدنی بشر دیده شده است، نشانۀ اهمیت 

شتتمارۀ هفت و ») لغت نامۀ دهخدا، اقتباس و اختصتتار از رستتالۀ  «در نظر اقوام مختلف جهان استتت. فوق العادۀ عدد هفت

 از محمد معین.(« هفت پیکر نظامی
راهی بوده که رستتتم با  ،ها و کتب داستتتانی آمده استتت که در شتتاهنامه «هفت خان»شتتاید هم « هفت خوان رستتتم»هم چنان 

سفندیار به خاط  این ترکیب اسم هفت در عدد ر رهایی دو دختر گشتاسب از دست ارجاسب تورانی تا رویین دژ  پیمودند. ا
 است. امیر معزی یکی از شعرای متقدم گوید:نیز موجود داستان 

 بجز رستم و پهلوانی دگر -هفتخوان اگر چه نرفت از رۀ

 ز تو هر اثر هفتخوان دگر -ز تو هر هنر رستمی دیگر است
نمود های  چون هخامنشتتیان و اشتتکانیان نیز در تظاهر خود به خاطر تقدیس، به نحوی عدد هفت را در شتتاهان باستتتانیحتا 

 :به طور مثال خود باز تاب نموده اند.
که باز هم، هم ون اهوره مزدا طوریشناختند، بهاشکانیان هم مانند هخامنشیان، در قلمرو خود شش خاندان  را بزرگ می 

 (111ص  ...)زردشتیان ر.ک: شاسپند در آسمان دارد، شاه ایرانیان نیز شش حامی بر روی زمین داشت.که شش ام

تقدیس  ، سبب توجه و حتا سبب 9با عدد  طبیعی و شگفت شود رقم خوردن بعتی مظاهر بزرگکه دیده و دانسته میقسمی
 یطبیعنیز بعتی مظاهر ماوراء زرگادیان ب که بعدا  ای قدیم بشری شده است، هملت   در میان این عدد از گذشته های دور

،  یستتمهندودر ، «هفت خان» هب مهردرمذ 9عدد  .بیشتتتر ستتبب تقدیس این عدد گردیده استتت که ستتبت دادهاین عدد ن هب را
از قدیم همه  .  این آیین هاگرددهفت می ،که جمع با اهورامزداامشتتاستتپند شتتش،زردشتتتی آ ین در« هفت مرد بزرگ مقدس»

که بعدا  این عدد  شتتتتتده استتتتتت و بازتاب ها منعکسنحوی در آنعدد هفت به و حرمت به قدساند که  تترین مذاهب بشتتتتتری 

عدد هفت در آ ین استتالم نیز مقدس استتتازیرا شتتش ملک مقرب  استتت. تهیروان مذاهب پستتین نیز قرار گرفطرس توجه پ
 سازد.را تکمیل می جمع با خدای متعال عدد هفت

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.

که اییجبوده استتتت. از آن« ستتتتایش هفت »معنی ستتتت، بهه های پهلویکلمۀ افدستتتتا که یکی از کلمبه نظر این قلم بنابراین 

در  بوده اند، این معنی می رستتتتتتاند که آن مذهب و معتقد به هفت مقام و درجۀ مقدس در مذهب مهر پیرو ا در ابتداهپارت
زبان پهلوی که با زبان پارستتتتتتی بستتتتتتیار نزدیک و  بوده استتتتتتت.پیروانش  حرمت هفت مقام حا ز )میترا یستتتتتتم(مذهب مهر

هاستتتتتت. منستتتتتوب به زبان پارت آن زبان ،استتتتتت پارستتتتتی امروزی ،توان گفت که تداوم زبان پهلویو حتا می خویشتتتتتاوند
در ستتترزمین های  ستتتال را 494از این حوزۀ جغرافیایی، مدت  بقایای یونانی و راندن بعد از شتتتکستتتتهای اشتتتکانی پارت

خ . تاریو قستتتمتی از هند و آستتتیای صتتتغیر حکومت کردند ، ارمنستتتتانربایجان، بین النهرین، آذامروزی ایران، افغانستتتتان

ش را خانوادگی شاه ایران( اسمقدر درخشان و پرشکوه بوده است که رها شاه )آن   این سرزمین ها ها درپرشکوه پارت
به ، دد بودناز یک طایفه و نژا رن های قدیم کهاقوام پارت و سو .سب به قوم و ملت قدیم پارت بودکه منت گذاشت« پهلوی»

 ر سرزمین پارس سکنی گزین گردیدندد های پیش از اشکانیاندر زمانها پارس ها بوده اند که یک شاخۀ دیگر آننظر من 
اری نمودند و دراین راستتتا شتتواهد و نشتتانه های قابل مان ستتلستتله در ستترزمین پارس پایه گذامپراتوری هخامنشتتیان را ه و

ن، های پارستتتتی کهاز همین جاستتتتت که زبان آن خواهم پرداخت.دیگر به های توجهی موجود استتتتت که در یکی از نوشتتتتته

وم پهلوان ها و سوری های ق دو شاخه از ها و سورن های قدیم،اخالس پارت اند. پهلوی با هم خویشاوند و قریباوستایی و 
 نامند.می نام ایماقا بهر ست این طایفه مردمگاهیکه از دیر امروزی اند

و  معنی گردیده است درستشگفت ستایش  ،ۀ صحاح الفرس و دیگر لغت نامه هالغت نام اگر در ستاۀ افدکلم کهنتیجه این
 رابطه داشته است. که عدد شگفت است  9ستایش با عدد  رد این موهوع کهبجاست، فقط با یاد ک

یک  ه ازکلماحتمال زیاد این دو ۀ افدستتتا رابطه دارد و بهکلمۀ اوستتتا که استتم کتاب مقدس زردشتتتیان بوده استتت با کلم پس

ویژه کهن به یدر میان پیروان آیین ها کثرت استعمالۀ افدستا نظر بهکلمرسد که نظر میبهریشه و سرچشمه خواهند بود. 
 حرس س به ا  شتتده استتت و بعد« افستتتا»مرور زمان از تلف  افتاده و  تدریج تحول نموده و حرس دال بههمهر ب آیین پیروان

، امنوشتتته )آرامگاه مهر(امدر یکی از آثار قبلی کهقستتمی ابستتتا و اوستتتا. ،تبدیل گردیده و شتتده استتت «و»و  «ب»حروس 
، )هورمزد« اهورامزدا»این دو مذهب در استتم  ر زاده شتتده استتت که یکی از پیوند هایاز بطن مذهب مه یمذهب زردشتتت

در زبان پارستتتتتی  گفتند وکه در زبان پهلوی خورشتتتتتید را می« هور»( خدای یگانه در مذهب زردشتتتتتتیان استتتتتت. اورمزد

تواند، و یکی دیگر از بوده می در اسم خدای یگانه زردشتیان وجه اشتراک این دو مذهب مهمترین . پسشده است« خور»
گرفت  در نظرنیز ۀ افدستا و اوستا کلمتوان در وجه اشتراک دو زردشتیان با پارت های پیرو مهر را می عقیدتی اشتراکات
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از آن جا که هفت مقام در مذهب مهر مورد  ۀ افدستا خواهد بود.کلماوستا شکل متحول و تغییر یافتۀ ۀ کلماحتمال زیاد که به
ش شتت استتت از اعتقاد زردشتتتیان بهتوجه بوده استتت، این حرمت گزاری در دین زردشتتتی نیز تداوم یافته استتت و آن عبار

سپندارمذ، خرداد و امرداد کهیبهشت، شهبهمن، ارد و آن شش فرشته بزرگ عبارت اند از: ،)فرشته(پندامشاس  رد ریور، ا
که آن  ستخدای یگانه ا ش گانۀشش امشاسپند همان اوصاس ش حقیقت   ،دین زردشتیدر  ها اهورامزدا قرار دارد.رأس آن

 فتهبهتقسیم جهان به چنان باور زردشتیان هم .نمایدعدد هفت را تکمیل می )خدای یگانه(«اهورامزدا »جمع با  شش صفت
س دپس اوستتتتا استتتم کتاب مق .دهدنیز تقدیس و حرمت این عدد را در آن آیین بازتاب می و یا هفت اقلیم (کشتتتورکرشتتتور )

  های  هکلمیکی از  ۀ اوستتتتتا در حقیقتکلم به این صتتتتورت و پهلوی خواهد بود افدستتتتتا ۀکلمزردشتتتتتیان، شتتتتکل تحول یافتۀ 

یم مهر های قد ایماق در سهم ایجاد تمدن نامیی بهاشاره و تأکید به نقش قوم و طایفه بار دیگر جا  باید یکدر این .ستپهلوی
 یی از استتتطوره قرار دارد،تمدن پیشتتتدادیان )پیشتتتزادیان( و کیانیان که وهتتتع هر دو تمدن تا حال در هاله اوستتتتایی یا دو و

تاب ک آن ادوار کتبا  در دانستتت زیرا استتطوره طور کلار پیشتتزادیان و کیانیان را بهشتتود تا ادو. از یک نگاه دیگر نمینمود
ام تهام نیز اشاراتی داشکه در نوشته های قبلیچناننوشته شده و به ما رسیده است.  ست،که سند معتبر تاریخی قدیم اوستا

که دیگران با وارونه مردمی ریم، توانیم پی بگیایماق را می نامامروزی به ولیه نیز رد پای اسالس قومدر همان تمدن های ا

ر. ک:  ستتتازند. ود شتتتان مربوط و منوطخبه و منتستتتب متعلق و ملیت قوم خواهند آن افتخارات را بهمی تاریخ نشتتتان دادن
 همین قلم(  54-114 )آریاویچ، سرزمین کهن. صص 

ر دکه هفت ستتایش باشتد، هفتن یشتت استت و هفتن یشتت بخشتی از اوستتاستت. ه اوستتا کلممعنی یکی از دالیلم در رابطه به
نو و در ستتتایش ستتپنته میهفتن یشتتت  .کفتن یشتتت بزرگ و دیگر هفتن یشتتت کوچیکی ه، اوستتتا دو هفتن یشتتت وجود دارد

 ن است.امشاسپندان است. این یشت که بخشی از اوستاست، در آن عدد هفت وجود دارد که همش در ستایش امشاسپندا

حرمت و تقدیس منابع نوری، به ویژه خورشید و در توان بهرا میمهر و زردشتی  دو آیین  یکی دیگر از تشابهات مذهبی 
به پس،  همین قلم(  42 -41آرامگاه مهر صتتص ر. ک: )  گیری نمود.پی هم خورشتتید و هم نور و آتش ،نمذهب زردشتتتیا

شته است، بهاین حوزۀ تمدنی  در اعتقادات مردم قدیماساس این همه حرمت و احترامی که عدد هفت  اوستا ۀ کلم باور مندا
که در  پارسیبیتی از ادبای قدیم   سه  افدستا بالوسیلۀ ۀکلمفدستاست که خوشبختانه ۀ اکلم و متحول   همان شکل تغییر یافته

  به ما رسیده است. باال تذکر رفت،

و به ه در زبان پشتکلمگردد، این شگفت و تعجب در زبان های پارسی و پشتو ادا میکه در حاالت « هاُو  »ۀ کلمناگفته نماند 
 از همین ریشه در زبان پهلویافدستا  ۀ کلمدر پارسی و پهلوی و  هفت ۀ کلمگردد که ممکن است اطالق می نیز عدد هفت

که یباوجود بودفت در زبان هندی نخواهد معنی هبه« ستتات»ۀ لمکۀ اُوه در زبان پشتتتو از ریشتته کلمد. البته که نو منبع باشتت
نظر من مادر زبان های که به آید که مادر  زبان پشتتتتتوازین هم بر می .باشتتتتندهر دو از یک منبع ممکن استتتتت ه کلماین دو 

و زبان امروزی  ،های اوستتتتایی و پهلوی در گذشتتتتهزبان شتتتکل دهیدر  ستتتت،آریایی در این حوزۀ جغرافیایی و فرهنگی

 و پاک ۀ خالصکلمتوان معنی ستایش است را نیز نمیۀ اوستا که ستا بهکلمجز دوم  .سزایی داشته استپارسی دری نقش به
و چه بستتا که این ریشتته نیز با  موجود استتت« ستتتاینه»ازیرا این جز در زبان پشتتتو به هیئت پهلوی و یا پارستتی قلمداد کرد

ردیده باشتتد. فرهتتا  اگر هیئت اولیه یاب گزبان پشتتتو مشتتترک و یا از زبان مادر  پشتتتو به زبان پهلوی و باز به پارستتی ره
ستتا »اوستتا، ه غرض ستهولت در ادا به زبر )فتحه( و زیر)کستره( کلماین   حروس اول و دوم تاپس اصتو بوده باشتد،  «اُو 

ستتتتا. استتتالس پشتتتتون های  ا نمود که زردشتتتت برخاستتتته از جامعۀتوان ادعازین لحاظ نیز می تغییر نموده و شتتتده استتتت: ا و 

 امروزی خواهد بود.
 پایان
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