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 ∗جواد لطفي نوذري                 
  

  چكيده

هـاي   برخـي از واژه . گانـة اوسـتاي موجـود اسـت     هاي پـنج  ونديداد يكي از بخش

در اين مقالـه  . و به لحاظ معنايي دچار ابهام است  ونديداد تنها يك بار در اوستا بكار رفته

بهـام موجـود در   هـا، ا  تالش شده تا با بررسي ريشه شناختي و ساختاري يكي از اين واژه

  .معناي آن برطرف گردد

  

  

    كليد واژه

  .astām nirišnـ  garəmoـ  skaranaـ آتش ـ انبر ـ  14اوستا ـ ونديداد ـ فرگرد 

                                                      
واحـد علـوم و    ـ  گـاه آزاد اسـالمي   هاي باستاني ايـران، دانـش   جوي دكتري رشتة فرهنگ و زبان دانش ∗

  .تحقيقات تهران، ايران

 27/10/1390: ـ تاريخ پذيرش 22/10/1390: تاريخ رسيد
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  مقدمه

هـر  . بخش اسـت  22گانة اوستاي موجود و داراي  هاي پنج ونديداد، يكي از بخش

براي مثـال  . تباط داردشود، به موضوعي خاص ار ها كه فرگرد ناميده مي يك از اين بخش

. گويـد  سخن مي... فرگرد نخست دربارة داستان آفرينش، فرگرد دوم دربارة داستان جم و

  .تر فرگردهاي ونديداد در خصوص قوانين مذهبي و احكام ديني است اما بيش

دارمسـتتر آن را بـه فرانسـه و    . انـد  محققاني متعدد بـر روي ونديـداد كـار كـرده    

ولف آن را به آلماني، انكلساريا به انگليسي و داعي االسـالم،  . ستانگليسي ترجمه كرده ا

موسـي جـوان هـم ترجمـة     . انـد  خواه و هاشم رضي به فارسي ترجمه كرده جليل دوست

  .دارمستتر را به فارسي برگردانده است

  طرح مسأله

ونديداد است؛ فرگردي  14اي از فرگرد  شود، واژه چه به بحث حاضر مربوط مي آن

گويد كه سگ آبي ـ يكي از موجودات مورد احترام   خصوص كفارة كسي سخن ميكه در 

پرسـد   زردشت از اورمزد درخصوص كفارة اين گناه مـي . كشد در انديشة زردشتي ـ را مي 

  .پردازد و اورمزد به شرح كفارة گناه مي

م گيرد، تهية تمامي ابزار و لـواز  انجاميكي از كارهايي كه به جبران اين گناه بايد 

در ميـان ايـن   . پنام، خرفسـتركش، سروشـو چرنـام   : ابزاري مانند. مورد نياز موبدان است

نام برده شده  است كه در متن زند، براي اين  skarana .garəmoاي به نام  وسايل از واژه

  .آمده است astām nirišnواژه معادل 

نامة ونديداد پهلـوي،   كاپاديا در واژه. اين واژه تنها يك بار در اوستا بكار رفته است

astām nirišn  ــر«را ــت  » انب ــرده اس ــي ك ــي    . معن ــد يعن ــير زن ــه تفس ــه ب ــا توج   ب

ān kē ātaxš az tanūr pad-i-š āwarēnd  در . رسـد  پـذيرفتني بنظـر مـي   » انبر«معناي

كانگا آن را ابـزاري  . هم آمده است astāmag nīryūgپاورقي متن زند اين واژه به صورت 

آتـش  «داعي االسالم هـم آن را  . (kapadia, p. 239)معنا كرده است » توليد گرما«براي 

  1.معني كرده است» پاك كن

  شناسي و معناي واژه پيشنهاد دربارة ريشه

  :واژة اوستايي از دو جزء تشكيل شده است

:garəmav-  ،گرمـا «اسم مذكر «(Bartholomae, 2004, c. 516)   قـس:garəma 

  (Ibid.c.515)» گرم«صفت، 
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:skarana-  ،اسم خنثي(Ibid.c.516)    شايد بتـوان آن را بـاLit.skilti   در معنـاي

. دانـد  فارسي را نيز با اين واژه مـرتبط مـي   2»سكار«بارتولومه واژة . سنجيد» آتش زدن«
(Ibid.)  

» زغـال زنـده  «در معنـاي   -skāraرا با واژة هنـدواروپايي   -skaranaتوان واژة  مي

هاي ايراني در زبـان پشـتو    اين واژه در ميان زبان (R.L.Teurner, 1989,p.787). سنجيد

بـاقي مانـده   » سـكار «و در فارسي بـه صـورت    (.Ibid)» زغال«درمعناي  skōrبه صورت 

  :ديگر شواهدي كه ترنر براي اين واژه آورده، چنين است. است

(Ibid) »خاكستر «Tor.Khōr زغال زنده«؛ «Jij.Kahára  

ايـن  . شود به زغال افروختة زير خاكستر اطالق مي» زغال زنده«ه ذكر است الزم ب

در  kelinمطلب قابـل ذكـر ديگـر ايـن كـه واژة      . اصطالح هنوز در زبان طبري رواج دارد

مرتبط  -skāraتوان با توجه به تغييرات آوايي با  ـ را نيز مي» خاكستر«طبري ـ به معني  

آغـازي و مصـوت    sحـذف   بـا  skaranaواژة . (و يا حتي صورت تحول يافتـة آن دانسـت  

از  ديگر . بدل شده است kālبه  lبه  rسپس با تبديل . درآمده است kārپاياني به صورت 

 āبنـابر ايـن قاعـده    . ديگـر  اسـت   ها به يك هاي ايراني تبديل مصوت تحوالت آوايي زبان

شـدن   بـا افـزوده  . يابـد  تغيير مي kelجا شكل واژه به  تا به اين. تبديل شود eتواند به  مي

بدسـت   kelinبه واژه، صـورت   in– [Jackson, 2004, §835]پسوند سازندة اسم و صفت 

در معناي زغـال نـيم سـوخته وجـود      eskalدر گويش خراسان جنوبي نيز واژة .) آيد مي

واژة . شـود  اطـالق مـي   3به هيزم نـيم سـوختة تـاغ    eskal e tāqدر بيرجند عبارت . دارد

»توان با  را نيز مي» لسَكاskāra- مرتبط دانست.  

اند، گفتنـي اسـت    معني كرده» انبر«كه آن را  astām nirišnدرخصوص واژه زند 

هر دو در معنـاي   hassomو در گويش شمشكي واژة  assomكه در گويش شيرازي واژه 

  .وجود دارد» كفگير«

شايد بتوان با توجه به معاني و شواهد ارائه شده براي اجزاي اوستايي، بـراي كـل   

را ارائه نمود؛ زغـالي كـه بـراي آتـش     » زغال داغ، زغال  افروخته، اخگر«معناي  ،ركيبت

ايـن معنـا   . گرفتـه اسـت   افروزي مجدد و روشن كردن آتش جديد مورد استفاده قرار مي

  .تر است شناختي قابل قبول تر و به لحاظ ريشه منطقي
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  گيري نتيجه

مينان ندارد و آن را با ترديد معنـي  با توجه به اين كه بارتولومه به معناي واژه اط

هـاي جنـوب    كرده است و نيز با توجه به شواهد ارائه شـده در گـويش طبـري و گـويش    

توان گفت كه معاني بيان شده توسط محققان در مورد واژة مورد بحـث كـه    خراسان مي

تـر   مناسـب » زغال داغ و افروخته، اخگر«رسد و معني  تر ذكر شد، درست بنظر نمي پيش

  .ستا
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