مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيرازمجله
سال دهم ،شمارهي دوم ،تابستان  ،1397پیاپی 36

بررسی واژگان خاص آیينی در منظومهی زراتشتنامه
کتایون نميرانيان



دانشگاه شیراز
چکيده
این نوشتار به معرفی و بررسی واژگان خاص مذهبی در منظومهي زراتشتنامه زرتشت
بهرامپژدو میپردازد .زرتشت بهرامپژدو ،نامدارترین شاعر زرتشتی پارسیگوي ،از
سدهي هفتم است .مجموعهي اشعار شاعران زرتشتی که به فارسی نو پس از اسالم شعر
گفتهاند ،بسیار کم مورد توجه و پژوهش قرار گرفتهاست؛ حال آنکه به دلیل ویژگیهاي
خاص ،از دیدگاههاي مختلف محتوایی ،واژگانی ،سبکی و ...جاي بررسی فراوان دارد.
این نوشتار ،به بررسی واژههاي بسیار خاصِ مذهبیِ استفاده شده در این منظومه
میپردازد؛ نه آنچه که معناي آن یا معناي اول آن براي خواننده روشن است .این واژهها
که یا در واژهنامهها نیامدهاند یا تنها با شاهدي از این شاعر ،نقل شدهاند ،از این منظر،
ویژه شمرده میشوند .در این پژوهش ،گذر واژه از دورهي باستان و میانه به فارسی نو،
تحوالت آوایی و معنایی آن با استفاده از منابع معتبر ،مورد بررسی قرارگرفتهاست.

واژههای کليدی :ادبیات فارسی زرتشتی ،زبانهاي باستانی ایران ،زراتشتنامه ،زرتشت
بهرامپژدو
 .1مقدمه
در این نوشتار ،به بررسی واژگان خاص آیینی در منظومهي زراتشتنامه پرداخته
شدهاست .زراتشتنامه ،دومین اثر شناخته شدهي «زرتشت بهرام پژدو» ،شاعر زرتشتی
قرن هفتم است که در مقایسه با منظومهي نخست وي ،ارداویرافنامه ،کمتر مورد پژوهش
قرارگرفتهاست.
ادبیات فارسی زرتشتی ،ویژگیهاي خاصی دارد« :این ادبیات را آثاري تشکیل میدهد
 استادیار زبان و ادبیات فارسی ahmadypoor@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله95/9/23 :

تاریخ پذیرش مقاله96/9/5 :
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که پیروان دین زردشتی بعد از انقراض ساسانیان و تسلط اسالم ،در موازات آثاري که
به پهلوي و پازند به وجود آوردهاند ،به زبان فارسی نگاشتهاند.
این آثار اغلب ترجمهي داستانهاي اوستایی و رسالههاي پهلوي و پازند است و در
آنها غالباً از مطالب مذهبی گفتوگو میشود و بسیار کم مورد توجه و دقت قرار
گرفتهاست .البته مسلم است که این ادبیات ،در مقایسه با ادبیات غنی بعد از اسالم ،چه
از لحاظ تعداد و چه از نظر مطلب ،در مقام پایینتري قرار میگیرد؛ ولی این موضوع
دلیل نمیشود که آن را از یاد برد و نبوده فرض کرد.
این دسته آثار ،اختصاصات مخصوص به خود را دارند و به علت تأثیر مطالب دینی
زردشتی و ادبیات اوستایی و پهلوي ،از آثار همدورهي اسالمی خود به خوبی تمیز داده
میشوند و سبک ویژهاي را به وجود میآورند( ».آموزگار)176 :1348 ،
در این منظومه که از آثار مشهورترین شاعر زرتشتی ادبیات سنتی فارسی است ،طبیعت ًا
به لحاظ محتوا و نیز زمینهي ذهنی شاعر ،تعداد قابل توجهی واژههاي آیینی ،به کار
رفتهاست.
شماري از آنها یا در واژهنامهها نیامدهاند یا تنها با شاهدي از همین شاعر ،آمدهاند.
در مسیر تغییر محتوا -هرچند به ندرت -واژگانی نیز یافت میشوند که براي زرتشتی
غیرمتخصص امروزي نیز شناخته شده نیست؛ از این رو ،در پژوهش پیشِ رو ،به این
واژگان پرداخته شدهاست.
از آنجا که محمل ادبیات ،زبان است و بدون پژوهش پایه ،ناگفته پیداست که بررسی
ارزشکالمی و ادبی ،در چه سطحی از اعتبار خواهد بود ،بایسته و بسی بایسته است که
ابتدا این واژهها که هیچگاه به آنها پرداخته نشده ،واکاوي و بررسی شوند.
تنها آنگاه است که متن حاوي ِاین تعداد از واژهها و مفاهیم ویژه ،ارزش و درخشش
یگانهي ادبی خود را در بین متون بازمییابد .این نخستین ویژگی است که در نگاه اول و
خوانش نخست ،جلب نظر میکند؛ پس به سطح ادبی ورود کرده و آراستگی ظاهري و
محتوایی خود را از از این واژگان یافته ،در ادامهي متن نمود بیشتري مییابد.
بدیهی است که ارزش بالغی متن ،همردیف ستارگان ادبی همدورهي خود نیست؛ اما
ارزش ادبی -آیینی یگانهي کالم ،انکارناپذیر است .نه تنها در حوزهي محتوایی ،بلکه
آوردن این تعداد واژههاي اوستایی و فارسی میانه (پهلوي) در قالب وزن شعر عربی ،در
حوزهي عروض نیز حرکتی شگفت مینماید.
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 .2بررسی واژگان
در این بخش براي دریافت بهتر ،توضیح چند نکته ضروري به نظر میرسد:
براي جلوگیري از اطنابِ بیمورد ،در مسیر تحلیل ،واژههاي آیینیِ شناخته شده که
تعدادي در پینوشت ذکر شدهاند ،حذف گردیده و تنها به  27واژهي خاصتر ،پرداخته
شدهاست .1صورت کهن ِاین واژهها که به ترتیب الفبایی مرتب شدهاند ،از منابع معتبر
زبانهاي باستانی استخراج گردیده و وضعیت قرن هفتم واژه و نیز وضعیت کنونی آن،
بررسی شدهاست.
در حوزه زبانهاي باستانی ،سعی شده پیشینهي واژه تا مرزهایی که مفید فایده و
غیرتکراري باشد ،بیان گردد؛ ورود در ریشهشناسیهاي هزارههاي گذشته و زبانهاي
مختلف همریشهي آن ،عالوه بر اینکه کار را از هیئت مقالهي زبان و ادبیات فارسی
خارج میکند ،حجمی نزدیک به یک کتاب را خواهد گرفت.
شایستهي یادآوري است که به شیوهي امالیی منابع برگزیده ،اعتماد شدهاست.
عدد مقابل هر واژه ،شمارهي بیت در منظومه یا نسخه بدل است .نسخهي مبنا ،تنها
نسخهي تصحیح شده به وسیلهي دبیرسیاقی است و نسخه بدل ،نسخهي کتابخانهي بمبئی
معرفی شده در منابع است.
توضیحاتی که از لغتنامهي دهخدا آمدهاست به همان شکل از متن اصلی ،نقل قول
و سپس ارجاع داده شده که خواننده میتواند با بررسی صفحهي مورد نظر ،نکات بیش
تري را از متن اصلی دریابد.
آشموی
نههه درونههدم و گمره و آشهههموي

نه هسههتم از اینگونه آیین و خوي
(بهرامپژدو :1338 ،ب )1529

( )1آشموغ« :بددین ،بدعتگذار [( »γóahlom ]ˊhlmukˈ│M ˊhlmwgمکنزي:1383 ،
)35
( )2آشموغ« :که آن را فرهنگنویسان به غلط با سین مهمله ضبط میکنند ،نام دیويست
از پیروان آهرمن که سخنچینی و دروغ گفتن از کسی بر دیگري و جنگ افکندن میان
دو تن ،شغل اوست( ».دهخدا)139 :1377 ،
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««گفتهاش جملگی دروغ بود»؛
«او سخنچین چو آسموغ بود»؛
«چنین قصهها خود نباشد دروغ»؛
«نماند به افسانه آسموغ( .از کتاب موسوم به خرم بهشت .نقل از انجمنآرا)؛ آشموغ».
(ر.ک :همان)154 :
ارور
سخن گفتن با زرتشت از برای اورورها (بهرام پژدو ،46 :1338 ،نسخه بدل عنوان
قسمت  34منظومه)
(« )1گیاه ،سبزي( » urwar] ̉ wιwι l M ̉ rwr[ .مکنزي)149 :1383 ،
(« )2رستنیها ،نباتات( .بیشتر در آیین زردشتی به کار میرود)؛ ج .اوروران ،اورورها Av.
 urvarāزرتشت بهرام در صفت جمیع بهشتیان گوید:همان مینوي و ارور ،تیر و آتش /باستاده به پیش قوم سرخوش (نقل از فرهنگ جهانگیري)
"به لغت زند و اوستا به معنی نباتات باشد یعنی رستنیها( ".برهان)؛ "و آن در اوستا،
اوروَرا است به معنی رستنی( .یشتها ،ج 559 :1و ( ».")607دهخدا)1934 :1377 ،
اشو
هزاران هزاران درود و نماز

بر آن ارجمند اشو پاکباز
(بهرام پژدو :1338 ،ب  153و )1576

(« )1راست ،درست( »ahιaw]’hιwb′ │ M ’hιw[ .مکنزي)35 :1383 ،
("« )2اشو به لغت زند و پازند به معنی بهشتی باشد که در مقابل دوزخی است( ".برهان)؛
"به لغت ژند و پاژند به معنی بهشتی آمده( ".انجمنآراي ناصري)؛ "به معنی بهشتی باشد
در لغت ژند و پاژند به مقابل دوزخی" (شعوري)؛ "به لغت ژند و پاژند به معنی بهشتی
آمده که مقابل دوزخی است .زرتشت بهرام گفته:
بر آن ارجمندي اشو پاکراي" (آنندراج)؛
هزاران درود و هزاران دعاي
"به لغت زند و پازند بهشتی در مقابل دوزخی پاک و مقدس" (ناظم االطباء)؛ "مقدس و
پاک" (فرهنگ نظام)؛ "آتش شعلهناک( ".مؤید الفضال)( ».دهخدا)2680 :1377 ،
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امرداد
چو گفتار خردادش آمد به سر

همانگاه امرداد شد پيشتر
(بهرام پژدو :1338 ،ب )692

( )1امرداد (= بیمرگی)« :ششمین امشاسپند ،نگهبان گیاهان و خوراک؛ گاهنما :نام پنجمین

ماه سال و هفتمین روز ماه»N murdād[[ˊm(w)rdtˈ│N murdád]Amurdád .
(مکنزي)37 :1383 ،
(« )2امرداد در اوستا امرتات [ ]amərətāt-است .جزو اخیر آن که تات باشد ،پسوند است
که جداگانه مورد استعمال ندارد؛ همین جزو در خرداد نیز دیده میشود .پارهي دیگر این
واژه از  2جزو ساخته شده؛ نخست از "اَ" که از ادوات نفی است؛ یعنی نه .از براي این
ت" یا "مَ ِرتَ" است؛ یعنی
جزو در فارسی (نا) یا (بی) آورده میشود .جزو دوم "مِرِ َ
مردنی و درگذشتنی و نیستشدنی و نابودگردیدنی .بنابراین امرداد یعنی بیمرگ و
آسیبندیدنی یا جاودانی و باید امرداد با ادات نفی "اَ" باشد؛ نه مرداد که معنی برخالف
آن را میدهد .امرداد در دین زردشتی امشاسپندي است که نماینده بیمرگی و جاودانی
یا مظهر ذات زوالناپذیر اهورامزداست .در جهان خاکی ،نگهبانی گیاهها و رستنیها بر
عهده اوست( ».دهخدا)3348 :1377 ،
انيران (انغزان ،انارام)
سفندارمزماه رفته تمام

به روزی که خوانی انيرانش نام
(بهرام پژدو :1338 ،ب)469

( )1انغزان (= روشنایی بیکرانه)« :گاهنما :سیامین روز ماه []ˊn glˊnˈ│M ˊnyr ˊn
( »Anagranمکنزي)38 :1383 ،
(« )2انیران" .نام فرشتهايست که موکل بر عقد نکاح میباشد( ".برهان قاطع؛ ناظم
االطباء) .در اوستا انغره رئوچه؛ در پهلوي و پارسی ،انیران؛ جزو اول ،خود مرکب است
از "ان" ،عالمت نفی و "اغره" به معنی پایان و حد و حصر و جز دوم ،به معنی روشن
است؛ جمعا یعنی روشن بیپایان .انغره رئوچه ]anaγra. raocah-[ ،بارگاه جالل اهورامزدا
یا عرش اعظم محسوب شده ،عالوه بر آن ،نام ایزدي است که نگهبانی روز سیام بدو
سپرده شده.
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ابوریحان در فهرست روزهاي ایرانی این رمز را "انیران" و در سغدي" ،نغر" و در
خوارزمی" ،اونرغ" آورده و زرتشتیان امروز "انارام" گویند .دیگر انیران از اوستایی اَن
ائیریا [ ]an.airya-مرکب از "اَن" عالمت نفی و جزو دوم به معنی آریایی و ایرانی ،جمعاً
یعنی غیرآریایی ناایرانی ،در پهلوي ،انیران و در پارسی ،انیران و مخفف آن ،انیران به
معنی بیگانه و غیرایرانی است( ".حاشیه برهان قاطع دکتر محمد معین)؛ روز سیام از هر
ماه شمسی( .ناظم االطباء؛ غیاث اللغات؛ آنندراج)
به روزي که خوانی انیرانش نام
سفندارمههذ مهههاه رفته تمهههام
درآمد سوي حد ایرانزمیههن (زرتشت بهرام ،به
در این روز زردشت پاکیزه دین
نقل از آنندراج و انجمنآرا) و دو مثال از دو شاعر دیگر به همین معنی( ».دهخدا:1377 ،
)3613
* با توجه به معنی و بنا به دالیلی که گفته شد ،ریشهشناسی «غیرایرانی» امروزه پذیرفته
نیست.
اویگمان
کتاب زراتشت اسفتمان ،بیشک و اویگمان (بهرام پژدو ،1 :1338 ،عنوان قسمت
اول منظومه)
( )1اویگمان« :بیگمان ،مطمئن( ».abé -│- gumán ]-gwmˊn[ .مکنزي)30 :1383 ،
( )2واژهنامههاي معین و دهخدا ،این واژه را ندارند.
ایوخشست
آمدن شهریور امشاسپند ،نزدیک زرتشت ،در نيکو داشتن ایوخشستها
(بهرام پژدو ،43 :1338 ،نسخه بدل عنوان قسمت )31
( )1ایوخشست« :فلز»ayōxšust] ̕ ywkhšwst = Av. Ayóxšusta - │ M ̕ ywxšyst′ [ .
(مکنزي )48 :1383 ،و «( ». Ayōšust:]̉ywkšwst′[ molten metalنیبرگ)40 :1390 ،
( )2واژهنامههاي دهخدا و معین ،این واژه را ندارند.
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بوشياس (بوشاسپ)
جهان دیده پيری بد اخترشناس

بدو بازگفتم من این بوشياس
(بهرام پژدو :1338 ،ب)119

( )1بوشیاس« :خواب ،کاهلی ،رویا( ».búšásp]bwš̕sp │ M bwšy′ sp, N~ [ .مکنزي،
 )56 :1383و «( ». sleepiness]bwš’sp′[Būšāspنیبرگ)51 :1390 ،
(« )2بوشاسب" .خواب دیدن باشد و به عربی رویا خوانند( ".برهان)؛ "خواب دیدن"
(ناظم االطباء)؛ "بوشباس .به معنی خواب دیدن باشد که آن را به تازي رویا خوانند".
(آنندراج ،نقل از انجمنآرا؛ جهانگیري) و "گوشاسب به کاف تازي نیز به این معنی در
جواهرالحروف نوشته( ".آنندراج)؛ "بوشاسب -بشاسب ،گوشاسب ،پهلوي (بوساسب)
خواب دیدن ،رویا( ".فرهنگ فارسی دکتر معین)؛ در اوستا "بوشیاسته" ،دیو خواب
سنگین است که در فارسی بوشاسب و گوشاسب (به جاي :بوشاست) شده ،در بندهشن
فصل  ،28بند  26آمده :بوشیاسب دیوي است که تنبلی آورد .در بند هشت یوستی ص
 :91بوشاسپ آمده .در لغت فرس اسدي و جهانگیري گوشاسب و بوشاسب به معنی
خواب دیدن گرفته شده  ....در پهلوي "بوشیاسپ( ".حاشیه برهان ،مصحح دکتر معین)
چنانک آیدي نزد مههن در زکهههار
به بوشاسب دیدم شبی سه چهار
نگویم جز به پیش تخت گشتاسب
نه در بیدار گفتم نه به بوشاسب
(زراتشت بهرام ،از انجمن آرا)( ».دهخدا)5077 :1377 ،
(« )3بوشاسپ (بوشیانستا) دیو خواب مفرط و تنبلی است .احتماالً دیو زن است و به
دارنده دستهاي دراز موصوف است .هنگامی که خروس در بامداد میخواند ،او همه
کوشش خود را به کار میبرد که جهان را در خواب نگه دارد .سحرگاهان پلکها را سنگین
میکند و بدینسان مردم را از برخاستن و رفتن به سرکار باز میدارد( ».براي توضیحات
بیشتر نگاه کنید به :اوشیدري)174 :1371 ،
پتيفت (پتت)
کتابم (گناهم) نوشت از قلم بادویت

پتفتم پتفتم پتفتم پتيفت

(بهرام پژدو ،102 :1338 ،بيت افزوده در نسخه بدل)1576

( )1پتیفت« :توبه [– ( »Petīt]pytyt ˊ = Av. Paitiaمکنزي)125 :1383 ،
(« )2پتیفت (=پتفت) "پشیمانی ،توبه ،استغفار" (معین)؛ "توبه ،استغفار" (برهان)؛
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پشیمانی .اصل پهلوي آن پَتت است( ».دهخدا)5423 :1377 ،
(« )3توبه( ».مزداپور)74 :1369 ،
جُددین
بسی مرد بهدین پاکيزهجان

که بر رسم جددین روند آن زمان
(بهرام پژدو :1338 ،ب )1396

( )1جُددین« :بیدین ،مشرک [jud – ristag ]ywdt lystk؛ بددین [ dwšdyn ˈ │M

– ( »duj - / duš dén ]dwjdynمکنزي)94 :1383 ،
(« )2جددین :غیرزرتشتی ،مقابل بهدین (یادداشت مؤلف)( ».دهخدا)7550 :1377 ،
( )3فرهنگ معین این واژه را ندارد.
دایتی
به وستا درون نام او دایتی

که قعرش نبودست هرگز تهی
(بهرام پژدو :1338 ،ب )487

( )1مکنزي این واژه را ندارد.
(« )2دایتی /دایتیک :نام رودي به آریاویج  .صورت اوستایی نام رودي است که امروزه
به جیحون یا آمویه و یا وهرود و یا بهرود و یا آمودریا موسوم است( ».دهخدا:1377 ،
)10449
(« )3دائیتی (اوستایی )dáityá -نام رودي افسانهاي است که در ایرانویچ (مرکز قوم آریا)
جاري بودهاست و نیز نام قلهاي که پل چینود بر فراز آن قرار دارد .این قله به بلندي هزار
مرد است و در میان جهان ،جاي دارد و شاهینِ ترازوي ایزد رشن بر آن تکیه دارد».
(راشد محصل)42 :1370 ،
درون
زراتشت فرمود یشتن درون

چو شد سوی برهان دین رهنمون

(بهرام پژدو :1338 ،ب 1162و نيز در ابيات 1163و)1418
( )1درون« :نان مقدس؛ مراسمی که نان مقدس در آن به کار میرودN darún [ .
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│ ́(»drónˈ ]dlwnمکنزي)66 :1383 ،
(« )2درون :دعایی که زرتشتیان خوانند و برخوردنیها دمند و سپس خورند (معین)؛ دعایی
باشد که مغان در ستایش خداي تعالی و آذر خوانند و برخوردنیها بدمند و بعد از آن
بخورند و هرچیز که بر آن درون خوانده و دمیده باشند ،گویند یشته شده و هرچیز نخوانده
باشند ،گویند نایشته یعنی ناخوانده .یشتن به معنی خواندن باشد به زبان زند و پازند (برهان؛
انجمنآرا)؛ نان مقدس (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ در آیین زردشتی نان کوچک سفید گرد
بدون خمیرمایه که براي امشاسپندان و فروهرهاي در گذشتگان خیرات میشود (از
دایرهالمعارف فارسی)؛ ویراف را بر آن تخت نشاندند و روي بند بر وي فروگذاشتند و آن
چهل هزار مرد بر یزشن کردن ایستادند و درونی بیشتند و قدري په (پیه) بر آن درون
نهادند( .مقدمه ارداویراف نامه ،ترجمهي قدیم)( ».دهخدا)10692 :1377 ،
دروند
نه دروندم و گمره و آشموی

نه هستم از اینگونه آیين و خوی
(بهرام پژدو :1338 ،ب)1529

( )1دروند« :بد ،ناپاک ،دروند ،گناهکار [( ».druwand ]dlwnd │M drwndمکنزي،
)67 :1383
(« )2دروند :کافر ،بیدین ،مرتد (معین)؛ (به زبان زند و پازند) بدمذهب ،نامقید و فاسق
را گویند (برهان؛ آنندراج)؛ به معنی دروغزن ناپاک و معموالً در صفت اهریمن به کار
آید( ».فرهنگ ایران باستان پورداود ،ص 97و :)116
که دور است از ره و آیین دروند
درود از ما به بهدین خردمند
(زراتشت بهرام ،از آنندراج)( ».دهخدا)10693 :1377 ،
دمندان
ز دوزخ و دین دمندان مرا

رهاند کند شاد و خندان مرا
(بهرام پژدو :1338 ،ب)1566

( )1مکنزي این واژه را ندارد.
(« )2دوزخ ،آتش (برهان؛ ناظم االطباء؛ آنندراج؛ فرهنگ جهانگیري؛ انجمنآرا)؛ آتش
چو بنشانند رستند از دمندان
درخت بارور در کشتمندان
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(زرتشت بهرام ،از آنندراج)( ».دهخدا)11107 :1377 ،
دواریدن
دوارند دیوان از ایرانزمين

سراسيمه گردند [و] مانده حزین
(بهرام پژدو :1338 ،ب )1512

]-ytńdwb́ l Ι – ytn,̕ │stn̕ │ M dwr( )1دواریدن« :حرکت کردن ،دویدن (اهریمنی) [ ̕
( ».dwārīdan / dwaristan, dwārمکنزي)69 :1383 ،( )2واژهنامههاي دهخدا و معین ،این واژه را ندارند.
ریمن
که ای ریمن جادوی پرعوار

بداندیش و بدفعل و بدزینهار
(بهرام پژدو :1338 ،ب )921

()1ریمن« :کثیف ،آلوده [̕( » réman ] lymn ̕| M rymn , Nمکنزي)130 :1383 ،
(« )2ریمن .1 ،چرکآلود ،چرکین ،پلید؛  .2زخمی که از آن چرک آید (معین)( ».دهخدا،
)287 :1377
«ریمن ،مکار و عیار و حیلهباز و حرامزاده و پلید (ناظم االطباء)؛ محیل و مکار (برهان؛
فرهنگ جهانگیري)؛ از ریم ،به معنی (خبث) و (من) نفس؛ صاحب ،مالک ،دارا .شاید
مخفف "ریو" " +من" (یادداشت مؤلف) :ناپاک و چرکین (ناظم االطباء)؛ چرکین و
خسیس و در اصل ریگمن بوده و بعضی گفتهاند نون براي نسبت آمده؛ چون ریمن و
درزن؛ پس ریمن در اصیل خود باشد و مخفف ریگمن الزم نیست که گوییم از لغت
ریمن چرکین فهمیده نمیشود؛ بلکه سرکش و شریر و ظالم و مکار ،استنباط کرده
میشود .به خاطر میرسد که ریمن مخفف ریومند است؛ یعنی مکار و محیل و شیطان،
مانند هنرمند و دانشمند.
اهریمن (ناظم االطباء)؛ مخفف اهریمن است که راه نمایندهي بديها و شیطان باشد
(برهان)؛ شیطان .راهنمایندهي بدي و شر.
ریمن .ریشی که پیوسته از آن ریم و چرک پاالید (ناظم االطباء)؛ زخمی را گویند که
پیوسته از آن چرک و ریم آید و این نون هم همچو نون چرکین است ،نه نون اصلی
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کلمه( .برهان؛ فرهنگ جهانگیري)( ».دهخدا)12493 :1377 ،
گميخت (= گمخت)
ششم شاخ بودش ز پوالد سخت

چو هفتم ازو بود آهنگمخت
(بهرام پژدو :1338 ،ب  1312نيز در بيت )1344

( )1گمیخت« :آمیزه ،گمیختن ،آمیختن [guméxtan ]gwmy htn̕ │ M gwmyxtn؛
آمیزه ،آمیختگی [ ( ».gumézag ]gwmyckمکنزي)81 :1383 ،
(« )2گمیخته [گمیختن]  -1مخلوط کرده؛  -2ادرار کرده (معین)؛ گمیختن جزو اول
پیشوند است؛ به معنی بد ،ضد؛ و جزو دوم به معنی آمیختن؛ لغتاً یعنی بدآمیختن ،مخلوط
کردن ،قاتی کردن ،پیشاب ریختن( .حاشیه برهان قاطع ،معین)( ».دهخدا)19269 :1377 ،
(« )3دور آهنگمیخت ،آخرین دور از ادوار هفتگانهي پایان جهان است .در آخر هزاره
که جهان به بینظمی و ویرانی میگراید و کارها دگرگون میشود ،بدي و بدبختی بسیار
ظهور میکند( ».ر.ک :راشد محصل)28 :1370 ،
ماهروی
نهند از بر گنبدان ماهروی

به گنبددرون تخت باالی اوی
(بهرام پژدو :1338 ،ب )1193

مکنزي این واژه را ندارد.
(« )1ماهروي .نام آلتی بوده است به صورت هاللی در آتشکدههاي زرتشتی ،برسمدان.
امروزه برسمدان را ماهروي نیز گویند؛ زیرا که از براي نگاهداشتن شاخههاي برسم ،دو
نیمدایره به شکل تیغهي ماه در مقابل همدیگر در روي پایهها نصب است( .یسنا)
پراهوم ،اوروران و جرم و فرشست
درون و ماهروي و طاس و چمچست
(زرتشت بهرام به نقل فرهنگ فارسی دکتر معین)( ».دهخدا)20048 :1377 ،
نسا
نسا و پليدی بدانجا برند

که مردم بر آن راه برنگذرند

(بهرام پژدو :1338 ،ب 674و نيز در ابيات 676و 686و )886
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( )1نسا« :جسد ،مردار [– ( ».nasá ]nsˊyǀ M n(y) sˊh , Nمکنزي)110 :1383 ،
(« )2نساء .1 ،الشه ،مردار (انسان و حیوان)؛  .2آنچه فاسد و گندیده شده:
که مردم بران راه برنگذرند
نسا و پلیدي بدانجا برند
(زرتشت بهرام ،زراتشتنامه به نقل از معین)؛ مرده ،در اوستا نسو به معنی الشه و مردار
باشد؛ خواه از انسان و خواه از جانور( ».دهخدا)22448 :1377 ،
نيمروز
همی تاختند از سوی نيمروز

همه جنگ ساز و همه کينه توز
(بهرام پژدو :1338 ،ب )465

( )1نیمروز« :جنوب [( »ném – róz ]PRG -lwcمکنزي)111 :1383 ،
(« )2نیمروز ،جنوب .عنوانی که به سیستان میدادند (فرهنگ لغات شاهنامه)؛ زابل
(جهانگیري)؛ والیت سیستان (برهان قاطع؛ (آنندراج؛ غیاثاللغات؛ انجمنآر؛ جهانگیري؛
رشیدي؛ معجمالبلدان)( ».دهخدا)22992 :1377 ،
ورج
پس آن را که خود این بود ورج او

بدانسته باید تو را ارج او
(بهرام پژدو :1338 ،ب )654

( )1ورج« :قدرت ،اعجاز ،معجزه [ ( ».warz ]wlc \ M wrc \ zمکنزي)154 :1383 ،
(« )2ورجاوند :داراي نیروي معجزهآمیز( ».ر.ک :آموزگار)57 :1375 ،
«فرایزدي ،فره ،خوره (فرهنگ فارسی معین) و کیخسرو بالغ شده بود و با ورج و جمال
و دانش وراي و مردمی تمام بود (فارسنامه ابن بلخی) و طایفهاي را از بندگان به غایت
لطف ،اختیار فرمود [حق تعالی] به سعادت عقل ،ممتاز کرد و ایشان را به فر الهی بیاراست
و به ورج پادشاهی [= فرکیانی] مزین گرداند( »...دهخدا)23156 :1377 ،
هادوخت
که یک واج وستا و زند آن زمان

همی جای ونداد و هادوخت دان

(بهرام پژدو :1338 ،ب  1423و نيز در بيت )1511
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( )1هادخت(« :یکی از نسکهاي گمشدهي اوستا) ،مراسم مذهبی خاص [ h̕twht̕= Av.

– ( ».Hádóxt ]Haбaoxtaمکنزي)83 :1383 ،
("« )2هادختنسک" یکی از نسکهاي اوستاست .بنابر نوشته دینکرد ،نسک بیستم از
اوستاي بزرگ زمان ساسانیان بودهاست؛ اما امروز جز اندکی از آن برجاي نماندهاست.
یشت یازدهم اوستا که به نام ایزد سروش است" ،سروش یشتهادخت" نیز گفته
شدهاست .از هادختنسک چند بند پراکنده باقی ماندهاست که از نوشتههاي اصیل
اوستایی به شمار نمیآید و خطاهاي دستوري زیاد دارد .بر پایهي نوشتههاي کتاب
گزیدههاي زادسپرم" ،هادختنسک" رد نسکهاست( ».راشد محصل 42 :1370 ،و ر.ک:
میرفخرایی)1371 ،
هزاره
هزاره سرآید از ایرانزمين

دگرگون شود کار و شکل همين
(بهرام پژدو :1338 ،ب 1345و نيز در بيت )1382

( )1هزاره( ».hazárag ]1, 000, hc̕lk │ N hazára[« :مکنزي)149 :1383 ،
(« )2در ادبیات زرتشتی با دو گونه زمان روبهرو هستیم؛ یکی زمان ازلی -ابدي است و
دیگري زمانی است دوازده هزار ساله در میان این بیآغازي و بیانجامی که دوران نبرد
هرمزد و اهریمن است .زمان ازلی -ابدي را زمان بیکرانه میخوانند و زمان دوازده هزار
ساله را زمان درنگخداي یا کرانهمند میگویند( ».راشد محصل)1370 ،
( )3واژهنامههاي دهخدا و معین ،هیچ معناي مذهبی براي این واژه نیاوردهاند.
همادین
بود یشت آن روزگار خطر

چنان چون همادین به وقت دگر
(بهرام پژدو :1338 ،ب)1422

همادین« :همهدین (مراسم مذهبی) [( ».hamág dén ]hm̕k̕ dyn ̕|N hama dinمکنزي،
)83 :1383
(« )1کسی که تمام احکام دینی را میداند( ».اوشیدري)496 :1371 ،
( )2واژهنامههاي دهخدا و معین ،این واژه را ندارند.
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هماست (دوازده هماست)
نيایش که آن را بخوانند راست

بایستد به جای دوازده هماست
(بهرام پژدو :1338 ،ب )1421

( )1هماست(« :دعاهاي مختلف) [( ».hómást ] hwm ˊ stمکنزي)89 :1383 ،
("« )2دوازده هماست" که در اینجا به آن اشاره شدهاست ،عبارت است از خواندن یسنا
و وندیداد که در 264روز به احترام  22ایزد خوانده میشود که عبارتند از :اورمزد ،تشتر،
خورشید ،ماه ،آبان ،آذر ،خرداد ،امرداد ،سپندارمذ ،باد ،سروش ،فروهر اشوان ،بهمن،
اردیبهشت ،شهریور ،مهر ،بهرام ،رام ،دین ،رشن ،گوش و اشتاد( ».راشد محصل:1370 ،
)35
( )3این واژه در واژهنامههاي دهخدا و معین نیامدهاست.
*با استناد به تقویم امروز زرتشتيان ،اعتقاد به  20ایزد در شمار روزهای ماه هست که اورمزد
و سپندارمذ جزو آنها نيستند .اورمزد ،نخستين روز و سپندارمذ ،در ردهی امشاسپندان قرار
میگيرد.

هوپاردن
گرفته به چنگال میداردش

بدان تا به یکبار هوپاردش
(بهرام پژدو :1338 ،ب)86

( )1هوپاردن« :اوباریدن ،بلعیدن [( ».óbárdan, óbár- ]̕ wp̕ l-tn̕ │ M̕ wb̕ rdمکنزي،
)115 :1383
(« )2اوباردن (= اوباریدن= اوبردن) :ناجویده فروبردن ،بلع کردن ،بلعیدن (معین)؛ به حلق
فروبردن (غیاثاللغات)؛ ناجویده فروبردن (برهان ،ناظماالطباء)؛ بلع (برهان) .بلع کردن
و فروبردن ( انجمنآرا)( ».دهخدا)3619 :1377 ،
* آنگونه که پيداست ،بر عمل خوردن اهریمنی اطالق میشدهاست .امروز نيز در ترکيباتی
مانند «مردماوبار» ،بار منفی خود را حفظ کردهاست( .ر.ک :همان)3619 :

یشتن(یزش)
یزشهای یزدان ندارند یاد

دگرگونه گردد همه رسم و داد
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(بهرام پژدو :1338 ،ب  1392نيز در ابيات 1365و  1394و )1418
( )1یشتن« :پرستیدن ،جشن گرفتن ،سرودن
»išn[YDBHWN- tnˈ< A ydbhwn,√ dbh, yštnˊ, yc-M yz-]Yaštan, yaz(مکنزي)167 :1383 ،
(« )2یشتن [يَ تَ] (مص مأخوذ از زند) به لغت زند و پازند ،آهسته دعا خواندن بر طعام
و زمزمه کردن در وقت طعام خوردن و درخواست نمودن و استدعا کردن و نیاز کردن و
ستایش نمودن ( برهان؛ آنندراج؛ ناظماالطباء)؛ یشتن مصدر پهلوي (همریشه یزشن) به
معنی خواندن کتاب مقدس و اوراد (یادنامه پورداود ذیل ص  :)211و آن چهل هزار مرد
بر یزشن کردن ایستادند و درونی یشتند و قدري په (پیه) بر آن درون نهادند .چون تمام
بیشتند یک قدح شراب به ویراف دادند( .از ترجمه ارداویرافنامه ،به نقل از یادنامه
پورداود ،ص  )211و رجوع به یزشن شود( ».دهخدا)23888 :1377 ،
("« )3یشتن" به معناي "پرستش و عبادت کردن" نیست؛ بلکه "ستایش کردن" به معناي
"ستودن و درود فرستادن و خواندن نیایش و دعا" است .در سهگاه روز از پنجگاه نماز،
یعنی هاون (= )háwanیا گاه بامدادي ،رپتون (= )rapihwanیا گاه نیمروزي و اوزیرن
(= )uzérinیا گاه پسین و بعدازظهر ،باید خورشیدیشت یا خورشید نیایش خواند و
نایشتن خورشید و نیز ماه ،از گناهانی است که به پل میشود؛ یعنی چون زمان آن بگذرد
و قضا شود ،نمیتوان آن را جبران کرد و پادافراه و کیفر اخروي به آن تعلق میگیرد».
(مزداپور)72 :1369 ،
 .3نتيجهگيری
«ادبیات فارسی زرتشتی» نوع ادبی ویژهاي است که پس از اسالم ،در کنار جریان اصلی
زبان فارسی و تحول آن از دورهي میانه به دورهي نو و به موازات آن ،به حیات خود
ادامه داد .شاعران این گروه که به تفکیک دین ،مشخص میگردند -و مشخصترین
چهرهي آنها زرتشت بهرامپژدو است -ویژگیهاي خاصی براي کار خود دارند:
نخست آنکه مضامینی که برمیگزینند ،همه مذهبی یا به نوعی ،مربوط به تاریخ
زرتشتیان است .آنان سعی در حفظ سنن و عقاید خویش دارند و این محافظهکاري معمو ًال
باعث میشود که از دگرگونیهاي روز ،دور بمانند و متعلق به زمانی دورتر از زمان
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خویش ،به نظر بیایند؛ چراکه از آموزشها و رقابتهاي دربار به طور طبیعی فاصله دارند
و شعرشان فخامت ادباي همعصر خود را ندارد.
زبان آنها ساده و بیپیرایه است .در بندِ طبعآزماییهاي گوناگون و کسب نام و نان
نیستند .بیش از آنکه به آرایش کالم بپردازند ،به محتواي آن توجه دارند و این دیدگاه،
نیز باورهاي سخت مذهبی که آنان را به حفظ سنن وامیدارد ،باعث میشود تا نام شاه یا
حاکمی که اثر به او تقدیم شده باشد ،در این آثار به چشم نیاید یا بسیار محدود باشد.
زراتشت نامه ،آیینهي تمامنماي باورهاي زرتشتیان عصر خویش است.
زبان شاعر ،زبان دورهي خویش است؛ اما بیآن که در قید سرهگویی باشد ،خواسته
یا ناخواسته از واژههایی استفاده میکند که مسیر بسیاري از آنها را تا دوران میانه و حتی
پیش از آن ،میتوان جستوجو کرد.
بنا به موضوع کار و باورهاي شاعر ،با گروهی از اصطالحات آیینی مواجهیم که نه تنها
براي خوانندگان غیرزرتشتی ناشناختهاند ،بلکه امروزه حتی براي بسیاري از زرتشتیان
ال مفهوم نیستند .تحول یا از بین رفتن مسمی ،بالتکلیفی اسم را به دنبال
فارسیزبان هم کام ً
دارد و سرانجام سردرآوردن از واژهنامهها که البته بسیاري از واژهها ،حتی این شانس را هم
ندارند .اینجاست که گره کار ،به شکلی بسیار غیرمنتظره ،به کمک همین متون باز میشود.
با توجه به برداشت شاعر از واژه ،معنی قرن هفتم آن ،تا حدود زیادي از بیت استخراج
میگردد .سپس با همین کلید ،متون باستان و میانه را میتوان کاوید و ریشههاي آن را تا
حد امکان میتوان جست.
در نهایت ،با بررسی کامل همهي این متون پیش از اسالمی و پس از اسالمی ،در
مجموع شاید بتوان ،یک یا دو بند در بارهي معنی واژه نوشت و آن را روشن کرد.
نیز ،در سطح ادبی ،نباید فراموش کرد که آوردن این تعداد واژهي سختهي اوستایی یا
میانه در قالب شعر عروضی عربی ،کاري بس دشوار است که تنها انگیزهي آن ،اعتقاد شاعر
بوده؛ وگرنه بیتردید ،شاعر انتظار تقدیري از محافل ادبی تخصصی روز نداشته است.
همین نکته ،به زیبایی ،پیوند لطیف تفکر ایرانی را با قالب شعر عروضی ،در دورهي اسالمی
نشان میدهد .شاعران زرتشتی پارسیگوي ،این شیوه را که مبتنی بر محتوا و قالب جدید
است ،ارج مینهند و میپذیرند .نشانهاي از آنچه که در آینده ،تاریخ نیز بر آن صحه
میگذارد و بر همزیستی مسالمتآمیز و عموما مهرآمیز دو گروه تا امروز ،فخر میکند.
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