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Abstract 

 

Following the change in the political and social spheres of the Qajar era, there was a 

change in the historiography of this period and historians based on the Azeri religion 

and Dessatiri texts, instead of writing general history based on Islamic texts to 

archeology and following the narrative The Iranians paid. The purpose of writing this 

article is to study the influence of Dasatiri texts on the history of the Ajam and Waqar 

kings of Shiraz. The study method is library and analytical-descriptive .  The result of 

the research shows that the dignity of Shirazi, like many historians of his time in 

writing the history of the Ajam sultans, has been influenced by descriptive texts and 

has used the books of the followers of Azarkivan and especially Chaharchaman 

civilization. The use of Dasatiri words, mysticism and philosophy and other religious 

beliefs of this sect is well evident in the history of the Ajam kings. Although Waqar 

has used Ferdowsi's Shahnameh and Roza al-Safa in writing the history of Ajam 

sultans, but it seems that he has benefited more from the Chaharchaman civilization. 
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 چکیده  

نگاری ا ن د ره به اجتماعی عصییر جاجارن نوعی ییییر هد در یار  به دنبال دگرگونی در حوزه های سیییاسییی   

 جود آمد   مورخان به یأسی از آ ین آذرکیوانیان   متون دساییرین به جای نگارش یار   عمومی بر اساس متون  

تون  های ا رانی ررداختند. هدف از نوشییتن ا ن ملا ه بررسییی یأمیر مبه باسییتانگرا ی   ریر ی از ر ا   اسیییمی 

باشد. ر ش مطا عه کتابخانه ای   یحلیلی ییی یوفی ی می باشد می  دساییری بر یار   سیطین عجد  جار شیرازی

.حافی  رو ه  نایان می دهد که  جار شییرازی هد چون برییاری از مورخان هد عصیر خو   در نگارش یار    

چمن  کیوان   بخصیو  شیارسیتان چ ارن آذریح  یأمیر متون دسیاییری بوده   از کتا  های ریر ا نسییطین عجد

بی  دسیاییرین عراان   الری ه   د گر اعتلاداآ آ ین ا ن ارجه به خو  نبرییار اسیت اده کرده اسی . اسیت اده از  ا گا

ین عجد از شیاهنامه ارد سیی   باشید. با ا ن که  جار در نگارش یار   سییطدر یار   سییطین عجد مای ود می

رسید که  ی بیایتر از شیارسیتان چ ارچمن ب ره گراته  اما به نظر می ناسیت اده کردهد هد  ا صی ای میرخوانر ضیه

 اس .

  جار شیرازی    ن متون دساییریننگاری عصر جاجار ا ه های کلیدی: یار  
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 ملدمه -1

به د ی  هماهنگی    یار خین  سیییهدهد هجری اسیی . ا ن امر  ۀ جار شیییرازین در سیید امر نطین عجدییار   سیی 

یار   ا ران باسییتان را همانند   ناسیی . ا ن امر  ای برخوردارنو ریینده از جا گاه   وه ۀهمگامی با موج ادبی زمان

جرارداده   در آن  رسی ریاداد انن کیانیانن اشکانیان   ساسانیان مورد بر ۀخود در چ ار د ر ۀا گوهای مورد است اد

یا   کوشییدهر خی نیه نوشیتۀ خود به کار گیرد   از نظر یاره را در  کرده یا سیب  خراسیانی   زبان اارسیی سی   یشی

 ن کتا  است ادۀ نو رنده  . مایخصۀ افلی اگراتهن در ا ن د ره بتواند نلایی ا  ا نما د ی شیک گراهمگام با باسیتان

باشید.  جار با یوجه به ر  کرد مورخان  ره اارسیی میهای سی  ییری   کوشی  در به کار بردن کلمههای دسیااز  ا ه

 ای اارسیی را در یار    ه  اییش می کند که کتابی    دسی    خا   از  نهد عصیر خو   به متون دسیاییری

  ا ن نوع نگارش یار   افیوً  بر خیف یار   های عمومی اسی  که بعد از و ور اسییما ران باسیتان بنو رید.  

نوشیته شیده اند. عل  ا ن امر ر  کرد باسیتانگرا ی مورخان   اسیت اده از ر ا   های ا رانی به جای ر ا   های 

اسییمی   جرآنی اسی    در حلیل  مورخان در ا ن ع د به دنبال ییییراآ اجتماعی   سییاسیی   آگاهی از عل  

تان را بار د گر احیاء نما ند.  جار شییرازی هد  کنند که ا ران باسی ان   شیکری  ا ران از ر س  ییش میماندگی ا ر

گرا ی زمان خو  ن یار   سییطین عجد را با ر  کردی کامی   از جمله مورخانی اسی  که همگام با موج باسیتان

  ا رانی نوش  که در نگارش آن به شدآ یح  یأمیر متون دساییری آذرکیوانیان بوده اس .     

 

 ریاینۀ یحلیق 1-1

ی در عصییر جاجار به شییدآ یح  یأمیر جر اناآ   ای اجاآ اجتماعی   سیییاسییی جرار گرا  که ا ن یار   نگار

داد. مورخان ا ن ع د سیعی می کردند به جای یار    گرا ی   آرکائیرید سیوم میموضیوع آن را به سیوی باسیتان

آمار خود را بر اسیاس با رهای  نگاری عمومی که بعد از اسییم ر اج  ااته   عموما  متأمر از با رهای جرآنی بودن  

ا د ن میرزا در راسیتای گرا   به ا ران باسیتان   ا جاد بریتری مناسی  ج   یریر   ا ن جیل  ا رانی بنگارند.

اند ایهن جدمی بهر  برداشی    آن نوشیتن یار خی در مورد رادشیاهان ا ران جب  از اسییم با د دگاه یار   نگاری 

نو ریداا ن نامۀ گرامی که نو ریی در ملدمه کتا  نامه خریر ان میدر بیان عل  سیرهناسییونا یریتی بوده اسی .  ی 

به سیخنان فیرف   برخیف عادآ عاری از  یاآ عربی یأ یش شیده اسی  به دسی  هر اربار  دان    معرا   

 ی از که برسید ا بته رریند خواهد ااتاد   هد د ی  بر آن اسی  که نامه نگاری در زبان شیکراایان رارسیی که خا

ر اسی .الل جیل ا د ن میرزان   گرا ی در باسیتانا( ن در کتا   1380رضیا بیگد و ل (  5: یابیسیخنان یازی باشید میریا

بیا یمیدن بر    یوجیه  یااتن بیه  نو رییید : از ا اخر د ران جیاجیارن بیه موازاآ آشییینیا ی  ال میییار   معیافیییر ا ران

  احیای گذشیتۀ باسیتانی   یمدن ری  از اسییم ا ران ماندگی اجتصیادی   ارهنگی کایورن گرا ایی به یجلی  عل  

مجتبی خلی ه  را به یأسی از متون دساییری نوش  . الیار   کام  ا رانام( ن کتا    1815رد د آمد. سرجان ملکد ل

تون  ای با عنوان ا مورخان عصیر جاجار   ر ا   دسیاییری از یار   باسیتانالن به یأمیر ا ن مراد در ملا هآر ان    امین

بومی   بازاند ایی یار  ال   (ن در کتا  ایجدد1395بر یار   نگاری عصیر جاجار ررداخته اند. محمد یوکلی طرجیل

ارهنگ برهان جاط  نیه از آن ر ی که  رردازد.   نگاری ا ن عصییر میبه بازسییازی هو   ا رانی در گهارش یار

     های دساییری دارد.نل  م می در شناخ   ا ه  نبرگراته  ا گان دساییری را در
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 یار   سیطین عجد -2

سییهدهد    جرنبازگای  ادبی    ۀآمار  جار شییرازین رریر  فیال شییرازین در د ر جمله از نطین عجدییار   سی 

ی یار خ. ا ن امر باشیدحائه اهمی  می د رۀ بازگای  ادبینبا  زمان شیدنهدبه د ی   یار خی  هجری اسی . ا ن امر

بررسی نموده اس . نو رنده در ا ن  ا ران باستان را مربوط به  چ ار د رۀ ریاداد انن کیانیانن اشکانیان   ساسانیان

ن به همین عل  نگارش اارسیی خا   را بنو ریدکتا  کوشییده اسی  که کتا  خود را نهد   به سیب  خراسیانی  

نافری ا یار   ملوک عجد نثر رارسی که   ۀی در اارسنامدر دستور کار خود جرار داده اس  . به جول حرینی ارا 

( از طرف 998/ 2:  1378   کلمه بیر اارسی در آن گ ته ناده با میحظۀ اصاح    بیب .الل حرینی ارا ین  

د گر نو رینده که جصید ندارد از موج ادبی ر زگار خو   عل  بماند همگام با بازگای  ادبی از آرکائیرید نیه 

 به  متعلاق عجد  سیییطین  یار   خطی  نرییخۀ  یا بیاییتر خود را با ادبیاآ زمان خو   همراه سییازد.جو د  ب ره می

سیطر بودهن به  25فی حه اسی  که هر فی حه دارای  204سیانتیمتر      34  در 20  بهر  جط  دارای  فیالن عایرآ

نۀ  ی که در کتابخاانرخه (89ییی   90 :  1335نوابین  لسطر دارد   11سطر   ف حه آخر که   17 که ا ل ف حۀ جه 

  ط بر  دارد   به خ 305مب  شیده که    ف  ال  1211ا   ۀطین عجد   به شیماریموجود اسی ن به نام یار   سی  ملی

هجری در شییراز کتاب    1331نریتعلیق محمد حریین در سیال   طبه خای نریخه    .اسی نریتعلیق نوشیته شیده

م   بعضیی کلماآ با مرک   ینوشیته شیدهن ر ی اسیمای اعها با مرک  جرمه سیراصی  . در ا ن نریخه همۀاسی  شیده

 15ن 135در 70ارنگی   ذنکاب 205در  160کایی شیدهن جلد ملوا ین سییاهن عطش   گوشیه ییماج سییاه  طجرمه خ

سیطر  15فی حاآ   بلیه    دارد  سیطر 10  برید اه  احتریا  با حۀ ا ل(ا بته فی  246/ 3 :  1351انوارن لسیطر کام   

ن عجد با چند نام مختلش در اسیناد معرای شیده اسی .  جار شییرازی درنریخۀ خطی   در یار   سییطی .دارند

( معرای می کند. حریینی اریا ی در اارسینامۀ نافیری آن را  6د باچۀ کتا  آن را ا ر زمۀ خریر ان رارسیی ال ل  

فیریال ل منه ین  ( هد چنین ا ر لوی نامه نا998/ 2:  1378ا یار   ملوک عجد ال نامیده اسی . لحریینی اریا ین  

 ( برای آن ذکر شده اس .246/ 3:  1351( . ا نامه  جارال ل انوارن   4226/ 6بی یا :  

 

 وقار شیرازی2-2

هدهد یس  ۀ( از شعرای نام آشنای سد 1262یییی   1197میرازا احمد ل  جار ( شیرازین ارزند ارشد  فال شیرازی ل 

هنر خوشیینو رییی را به کمال آموخ    از د گر هجری اسیی  که در محضییر ردر خود انون شییعر   اد    نیه 

شیاعر معر ف جرن ن  ارزند ارشید  فیال شییرازی  نمیرزا احمدن متخلا  به  جارمند بود. اهای علوم نیه ب رهرشیته

(. در گلاین  فیال آمده   1: 1360ه.م در شییراز به دنیا آمدال ل جار شییرازین   1232سییهدهد هجرین در یار    

ا  را خدم  میرزا ابوا لاسیید سییکوآ برد که نام مو ود را بگذارد. ارمود : احمدن محمودن ی  اسیی  ا ردر جنداجه

محمیدن ابوا لیاسییید   بید ن یرییی  اشیییارآ ا  را احمید نیامیید   رریییران بعید از احمید بیه همیان یرییی  موسیییوم  

ه بر کماًآ نو ریید: ا عی نافییری دربارۀ ا  می  ۀنام(  ارییا ی در اارس138:  1387شییدند.ل فییال شیییرازین  

مور می که بر همه کس  اضی    همه جا مای ور اسی  در علد   اضی  کوی سیبل  را از همگان ربودهن در جمی   



 

 
 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

3779 

/  2:    1378انونن    ان   در یمام علوم آزموده   ممتحنن خافیه در علوم ادبیه   اجریام حکم ال ل اریا ین  

997 .) 

 از ایران باستان متون دساتیری گریروایت 2-3

نوعی نگارش یار     مب   جا   یار خی شک  گرا  که در  ننگاری اارسیی از جرن چ ارم به بعددر حوزۀ یار  

 آمارجا   یار   عمومی نمود  اا  که یا ع د جاجار ه هد ادامه داشی    مورخان با ر  کردی ا رانی یییی اسییمی 

سییر طبیعی خلل  آار ن  یا زمان سیاسیانیان    نوشیتن  خانن مورا. سیاز کار نگارش ا نوشیتندخود را می یار خی

مار خود را از ا ن مورخان آا  بود.های ا رانی م در سیرزمین حجاز   یایکی  سیلریلهیار   و ور اسیی نبعد از آن

خریتین  ن به یار   اسیاطیری ا ران ل نح آار ن  آدم    سیرگذشی  ریامبرانکردند   رس از شیرخلل  عا د آباز می

نوشیتند . سی س یار   اسییم را از زندگانی ع د سیاسیانی را میررداختند   یا را ان  انریان   نخریتین رادشیاه( می

ر   عمومی یلر با  به نگاشییتندا از ا ن ر  یاهای ا رانی را یا عصییر خو   میاکرمل (   یار   سییلرییلهریامبر  

  ن نگارینوع یار  ا ن   (1552/ 5:  1372درآمداللفی ان   های محلیها   یار  سیلریله ای از یار  فیورآ خیفیه

  ی بعد از آن    نهای نخریتین سیلریلۀ جاجار ه   یا زمان رادشیاهی آبامحمد خان جاجار ادامه داشی  یلر با  یا د ره

یر شیکری  چند ن   چاپ   ر اج یرجمه   از همه م دبه عل  آشینا ی ا رانیان با  ارهنگ بر ن یوسیعۀ فینع

نو رییینیدگیان ن   ننوع نگیاه مورخیان بیه ییار     نگیارش آن ییییر کرد. در ا ن د رۀ ییار خی  نا ران از ر سبیارۀ  

ی    ا  با سا ر جوام  ریاراته   مترجا ی با آن عظم    یمدن بنی گذشته ی    کران   مورخان با ملا ره ا رانر شن

که گذشیتۀ ا ن مرز   بوم را احیا کرده   در   گری در فیدد بر آمدندبا نوعی نگاه نوشیعوبیدر حال ریایرا  دنیا 

حلیلی  یلنگری بیه ریکرۀ جیامعیۀ خوا  آ ودۀ آن زمیان بهننید   بیه همین خیاطر در ری بیازآار نی   نوزا ی ا ران 

کوشیید که ا ن نوع نگاه یازه به یار   می  کنند.  احیاءباسیتان کوشییدند گذشیتۀ با ااتخار   با شیکوه ا ران را از نو 

مدار را جا گه ن یار   نگاری اسیییمی نما د.  اجعی  ماجرا ا ن اسیی  که با و ور اسیییم در اری ا رانیار   نگ

به   شیبه جه رۀ عربریتان   گریترش   ن وذ آن در منطله    ر د آن به ا ران یا حدی ز ادی گذشیتۀ رر شیکوه ا ران

دانید یار    چنان که می شیید. به دسیی  اراموشییی سیی رده  ن سییا هد حاشیییه را    آن همه عظم    یمدن چن

ضیوع در یمام یار   عمومی نمود داشی    ا ن مو ماب  از ا ران باسیتان را بیان مینگاری اسییمی شیناختی اندک   

نگیاری جید ید بیا عنوان ییار   نگیاری نوعی ییار    هنامیا در د رۀ فییی و یه   بیه دنبیال آن در د رۀ جیاجیار ی   ن یاای  می

اسییمی همراه   موازی یار   نگاری اسییمی در ا ن حوزه شیک  گرا  که یا حد ز ادی یار   نگاری    ندسیاییری

های ک ن را از نما ی د گر بازگو کند که هر چند مورد اجبال   یوجه  ا ایعاع جرار دارد   یوانری  ر ا   را یح  

د   کردند    شیییمیاری هد با  ح   یعی ن برخی آن را جری کد   بی  گر هی آن را رذ راتنیدعموم جرار نگرا ن   

مکتی      دسیییاییری    بی  از هر چیر متیأمر از منیاب   نا ران میدار  نگیاریییار    منایییأ  ت  را رد کردنید.ن کلیانلید آن

م( معافر شاه عباس ف وی    1613یییی   1529م /  1028یییی   942اآذرکیوانل شد. ان  منتج میآذرکیوان   ریر

ا رانی   با رمند به شکوه   عظم  گذشتۀ باستانی ا ران   ا رانی   ی  گرا ااآ اشراجیبودا اردی با    اکبرشاه هندی

ی از یعا ید آذرکیوان   ای را با زبانی سیاده با یأسی تردهکه شیاگردان  در هند بعد از ا  جر ان الری ی   اشیراجی گری 

کتا  دبریتان مذاه  در در  (105:  1398ل شیکرین    ا د ن سی ر ردی لشیی  اشیرام( رد د آ ردند.الشیی  شی ا 

بارۀ شیخصیی  آذرکیوان   سی ر  ی به هند چنین آمده اسی :اآذرکیوان به از ی یأ ید    هدانی نیر  از رنج سیا گی  
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به کد خوری   شی  بیداری ررداخ    در هنگام ر اضی  شیگرفن جلا  بذا   به    درم  زن رسیید. بیری    

 ران زمین به هند بوم گرا ید   در بلدۀ رتنه چندگاه آرام  هایی  سییال در خشد ناییریی    در بازررییین ر زها از ا

گرا    در ههار   بیریی    ه   هجری در شیی ر مذکور از آخایییجی یایییبرییتان بر سیی  ری اارازسییتان  

نو رنده دبرتان مذاه  یی که  کی از آمار آ ین آذرکیوانیان اس  یی ضمن . (31:  1362شتاا اللکیخرر اس ند ارن  

گو ند بدا    جود انریان معلوم نیری    علد بایری احاطۀ آن  ن نخریتین انریانن می نو رید:ا  رد اآدم ال به عنوا

نکند چه ااراد انریانی را آباز زمانی نبود ه لشد  ج را ن افیی  کران رذ ر به اردی نایود   یریلری  در ا ن امور چون  

 1362اسی الل کیخریر  اسی ند ارن    یریلری  در شیماره اسی    ا ن علیده موااق افیول الری ی   اعتلاد اضییء  ونان

 اًگوهر گلاییاه بنابر  حی  (  ی در ادامه کیومرث را ابوا باییر   نخرییتین رادشییاه معرای می کند:ا رس 9/ 1: 

سیما ی   امر آمر عا دن آمر امر ج انیان گای    آ ین داد به میان آ رد   نواد   ا ًد خود را که در مدآ انه ای 

  ا  را بنابرا ن ابوا بایر گ تند که جه از ارزندان ا  بیایتر با هد در نبرد کایته شیده   ا  رراکنده بودند جم  کرد 

باجی گر ه خوی   بوی دد گراته بودند. به حر  آن نکوهیده انبوه ران کیومرث ا  عنی گلایاه   ارزندان  به راه 

ادش سیییام    هوشیینگ   آ ردند . با جمله ج اناییاه حلیلین به کیومرث کتا  سییما ی ارسییتاد   از  اًنو

ی مورس   جماییید   ار د ن   منوچ ر   کیخرییر    زردشیی  نخریی    آذر سییاسییان رنجد را به رییمبری 

د گر امر ا ن ارجه هد کیومرث    (13برگه ده   مطابق شییر ع  مه آبادن کیومرث ا اییان را راتن ارمود.الل همان : 

باز  هدان بهر  رحم  آ ردی   بر  کرده   آدم را بعد از کیومرث می داند :ارا به عنوان نخریتین انریان معرای  

ه بار دگر ارزند خرد نخری  و ور کردی   مانند ری  بریاط ربندگان بخایودی   آن رنج به کران آمدی رس یبا

  رسیوم آ ین گرترین رس آن را در معنی نخرتین کس   آدم ا ل خواندندی  عدل   داد   انریانی    جواعد د ن 

لۀ چند فید ههاران سیال به یوایر رنج نامور و ور ارمودند که آخر ن آن ا گلایاه  فی   به اعتلاد ارزانگان ا ران به اا

ا رییییم  فیییدم ا ن معنی حد ض حضیییرآ امیرا معمنین علی علیه    که ا  را کیومرث   آدم ا ل خوانند   برای

شیاهدی اسی  کاای   گواهی شیاای که ر ا   اسی : کریی از آن حضیرآ سیعال کرد که جب  از آدم چه بود  

ارمودند: مانند ا  آدمین د گر بار چون اعاده کردن همین طور جوا  ارمودند یا چند داعه رس خود آن حضییرآ 

  (  10: 1392ین هوشنگن  ارمودند اگر یا ه تاد سال ا ن سوال اعاده کنی جوا  همان گو د.الل آ 

 تأثیر متون دساتیری بر تاریخ سالطین عجم وقار شیرازی-4

در د رۀ جاجار در کنار ای اجاآ   حوادمی که در حوزۀ سییییاسییی  رو داد   یحوًیی که جامعۀ ا رانی را در ری 

  به  کرد آشینا ی با ارهنگ بر  متحول سیاخ    دگرگونی که ادبیاآ اارسیی را از سییر یار خی خود منحرف

  انری یو ود  اا  که ا ن موضیوع میگرا ی هد در بریتر یار   نگاری نم  بازگای  ادبی منتج سیاخ ن باسیتانسیب

که نخرییتین   گ   یوان  ذا می  .داشییته باشییدر   اریباط ینگاینگ   نهد کی با آشیینا ی ا رانیان  با یمدن جد د ب

زده شید که ا رانیان یوانرتند با بر    ارهنگ آن ا که بریار مت ا آ از  یهای باسیتانگرا ی در ا ن د ره زمانجرجه

یعام  داشیته باشیند   از طرف د گر آشینا ی با یکنو و ی   فینع  ریایراتۀ بر  که کایور ا ران   نارهنگ ما بود

شیکری  ا ران در جنگ با ر سییه هد مه د بر عل  شید.   هد چنین. دادش نایان مییرا برییار عل  مانده   ضیع

نچای به ادر د  ع دنامه گلریتان   یرکم نحافی  ا ن عل  ماندگی   الدان یکنو و ی   فینع  ر ز برای ا ران

 نخوبی هو داسییی  که یوانرییی  از ا ران    کایییور ضیییعیش   نابریییامان جلوه دهد. ا ن حوادث   ای اجاآ
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اافیلۀ بین ا ران   بر  بکاهندا  ازا ران را به  اکن   اداشی  یا شیا د بتوانند   سیردمداران جدرآ   ر شین کران

  ۀ ا ن ر شین کران ااریرده از گذشیته   یحلیر شیده از حال شیر ع به بازنگر ریتن   ی رییر مجدد یار   گذشیت

ه د راتند ک ای از یار   کایور خو ایک  خود کردند   به سیرا  د ره های انحطاط   ااتن ر ایه خو   به منظور

ا ران  نشید. در ا ن د رانگر میرر شیکوه   با عظم  بر ا ایان جلوهای برییار  به فیورآ    د رۀ طی ی با جلوه

دارای حکوم    یمدن ریاراته   نیر مند بود . ا ن د ران طی ی ا ران جب  از اسیم   ام رایوری های هخامنای  

ن ا رانی   عل  ماندگی آن را حملۀ اعرا  مریلمان   سیلوط   سیاسیانی بود. ا ن د ران را ا ج ارهنگ   یمد

سیلریله سیاسیانی دانریته   یمام خاید   علده   ررخاشیگری خود را که از سیرخوردگی از  ضی  جامعه خو    

نایأآ می گرا  متوجه اعرا  سیاختند   خواسیتار احیاء   بازگای  به ا ن د ران با شیکوه شیدند.الل بیگد ون 

 اآدمال را نخریتین ی که افیوً مهای عمو یار   سییطین عجد بر خیف یار     جار در کتا اگرچه    .(39: 1379

  ی ا ن به معنای ا ن نیرییی  که  ی به مبانی   کردندن کیومرث را ا  ین انریییان معرای نمود بایییر جلمداد می

 که  گو ندهمی    اندخوانده  آدم را ا   خود اندازریای    آئین به  که رارسییان     اهای د ن اسییم را بند نباشید.اند ایه

ال ل جارن  . بود خدا ندی آن بر را  شیی ان که  نبوده هیچ آ     خاک  جه  ر زگارن  آن در چه.  اسیی    گلاییاه  ی نام

ا ن موضیوع در شیارسیتان چ ار چمن هد ا ن گونه آمده اسی :ابعضیی از منجمان گو ند یعلق ر ح در  (10یا:  بی

 (24:  1279ارهادن بن  ب راملجرید کیومرثا  عنی آدم در ر ز عاشیورا بودا  عنی عاشیر محرم ا حرام ای ام ااتادال 

 آمار   اند ایییه از  برگراته  بیایییتر   جار نوشیییتۀ  ا ن.   داندمی  کی را  آدم     کیومرث  رارسییییان  علیدۀ  بنابر   جار

  ای شیائبه    اسی    ا را اسی   بیی ا ن  اسی    کیومرث     آدم سیبل   در  عجد    عر  نهاع آنچه:ااسی    آذرکیوانیان

که از جمله    در کتا  آ ین هوشینگ(13:  1279 ن ب رام ارزانه.اللًبیر  اسی    کیومرث  عجد ردر که  نیری   ا ن در

آمدهارس آن را در معنی نخریتین کس   آدم ا ل خواندندی   به اعتلاد ارزانگان ا ران   باشیدنآمار آذرکیوانیان می

را کیومرث   چند فید ههاران ههار سیال به یوایر رنج نامور و ور ارمودند که آخر ن آن ا گلایاه که ا  به اافیله  

  جار در ا ن امر یار خی  کی از عل  نگارش یار   سیطین عجد را  (11یا:لآ ین هوشنگنبی  الآدم ا ل خوانند بود

کهن چون آئین نخری  آن:ا جرار داده اسی   نکرده اراموش شیدهکه احریاس می  احیاء   زنده کردن ا ران باسیتان

اندرز   رند که از گونه سیخن بی شیگ تی   نیهئی نباشید. د گر آنگ تار رارسییانن در ن ر زگار از میان راتهن ا ن

ر  اد  ام   به چنگ آ ردهچه به دسی  کردهرادشیاهان باسیتانن از هر جا   هر ج ن ن آن امن از آن چاید ن وشییدهن به سی 

که از گ تار اسیتاد بهرگوار  ام که سیر د را در دل نایریتی د گر اسی . سیه د گر آننامهن سیر دهرارسیین   بر آئین شیه

چه برگه ده   ررند ااتادن در ن نامه نوشته آمد یییی اگر چه داناور طوسن آنررداز نامدارن خدا ند سخنن   سخن

بر ر ان راک ا    گ تار شیادناک ا  در د باد یییی که ا  خود هر چه گو دن رریند ده   سیخته بود   هر چه سیگا دن 

آذرکیوانیان به آن اشیاره   جار با یوجه به ا ن موضیوع از یار   باسیتان که در آمار   (7یا: آزموده   رردخته.الل جارن بی

های آباد انن جیانن شیا یانن  اسیا یان   گلایا یان یلریید شید   ادر زمان بندی دسیاییرن ا ران باسیتان به د ره شیده 

شید. نخریتین گلایا یان  بندی مید رۀ گلایا یان خود به چ ار زمانۀ ریایداد انن کیانیانن اشیکانیان   سیاسیانیان زمان

در آمار   ین ا به د رۀ گلایا یان ررداخته اسی .  ( 28:  1395بازرریین آن ا  هدگرد بود.الل یوکلی طرجین کیومرث    

 ۀن ریامبران ری  از زریای  نیه رذ راته شیده   همأمر از متون دسیاییری نگارش  ااتهیار خی که در ا ن زمان   مت

باز د    علیده س اسیانلا رانیان( آن اس  که از آا  اند:ر بر را ۀ مناب  زریای نوشته شدهاطیعاآ یار خی ا ن آما
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آباد یا اجام حکوم   هدگردن جه ضیحاکن بیایتر بلکه سیراسیر ا ن برگه ده ارجهن داد آ ین   عدا   شیعار   مه

ا  یاء   ارجه ای فییلحاء   ررهیهگار   جام  گ تار   کردار بودند. در ا ن طا  ه جدسیییهن بعضییی انبیا   جمعی 

آباد یا  اسیان  اهان ری  از گلایاه را که از مهدشی داشیتند. اما  خایوران   را  مما     سی اه معمور میاند ایلیاء

برخیف ریمان ارهنگ که  آجامند به با   بهر  دانند که افیی  در گ تار   کردارن بدی ریرامون ا ایان نگایته  

ا د ن میرزا در جیل  (14:  1362اند.اللکیخریر  اسی ند ارن اند   یرک ا  ی نکردهآباد اسی  ره نری ردهشیر ع  مه

رردازد   کیومرث را های ری  از آار ن  کیومرث میریلهبر خیف یوار   عمومی به سیل نیه  خریر انۀنامکتا   

کند :ا رادشیاهان کایور ا ران به همداسیتانی رارسییان یا هنگام  هدگرد شی ر ار  به عنوان نخریتین رادشیاه معرای می

 کی د گر ا زمنابعی که  (3: 1324لجیل ا د ن میرزا ن رنج گر هند: آباد انن جیانن شیائیانن  اسیائیان   گلایائیانال  

 میرخواند با استناد به ا ن بی  از شاهنامه:  ا ص ای میرخواند اس .ب ره می گیردن ر ضه  جار از آن

 نخریییتین خید وی کیه کایییور گایییاد 

 

بییود  کیییییومییرث   سییییریییاجییداران 

 

ین   ی در ا ن که  ی نخریتین انریان هری   ا نهن یرد د دارد   به هم نکندعرای میمکیومرث را نخریتین رادشیاه   

ای را علییده آنرییی  کیه انید. طیا  یهئمیۀ اخبیار در نرییی  ا  اختیف کرده:ا اداردخیاطر اجوال مختل ی را بییان می

مع د لوک  ا مض امام بها ی لره( در کتا  نصییح  کیومرث به حری  سین بهرگتر ن ا ًد فیلبی آدم بود   حد 

نوح اسی  که در مبد  سیلطن  ملل  به کیومرث  بنسیامبنارمً دبنن  ی اسیید بناندا ن جول اسی . جمعی گ ته

ابن نوح که عر  ا  را عامر گو ند   عجد کیومرث    ض گاییی    مع ش بنیه چنین گو د که  کی از رریییران  اا

ر  ی اطیم کند سرش را از ین بردارند چون بر علد مرتو ی گا  حکد ارمود که هر کس بیر   ظ آدم اسمی ب

  ا ن سیخن مع ش مخا ش جول جم ور مورخان اسی  چه زعد ا ایان آنری  که خانان یرکریتان از نری   ااض اند  

شییاهان اارسن ز را که مجموع ا ن طبله از اح اد کیومرث اند   مجوس دعوی کنند که کیومرث عبارآ از دنه را

نیه خوانند   علی اختیف اًجوال به ای ام ائمه یار   کیومرث ا ل رادشییاهی    ا  را گلاییاه  وا باییراسیی   بآدم ا

 جار    (494/ 1: 1338اسی  که بر مریند سیلطن  بنایری    بریاط معد   در رب  مریکون بگریترانید.اللمیرخواندن  

کند: ان مین را بیدهد   الط اجوال د گرارخواند دربارۀ کیومرث ن نظری نمیا صی ای میشییرازی با یأسیی از ر ضیه

اند   ا ن نام در بشن داد   بنیاد ن زندۀ گو ا  کهن نخری   گر ه نخریتینن کیومرث اسی    برخی کیومرآ گ تهابدان

های رارسیییانن چنان د دم که کیومرآ به زبان رارسییین نخرییتین  باشیید. چه گیو زنده بود   مرآ گو ا   اندر نام

اند که نخریتین را ه نخری    مرآ د  د اسی     ی را کیومرآ بدان گ تهاند که گیو  کننده اسی    گر هی گ ته

زاده   نواد اند که مرآ خرد   جان را نامند   گیو خرد اسی    د  مین را ه ر ان. سیه د گر از گر ه رارسییان گ ته

گ تیار د گرگونیه  را گو نید   از آن  بید ن نیام خوانیدنید کیه گ تی زادۀ خرد اسییی    داده ر ان   انیدر نواد ا  نیه  

اندا خود  اسی . برخی ا  را از یخد آدم دانند   گر هین ارزند کین     شیمرند   رارسییان که به آئین زریای  

گو ند که نام  ی گلایاه اسی . چه در آن ر زگارن جه خاک   آ  هیچ نبوده که شی ان اند   همیا  را آدم خوانده

نکتۀ جاب  یأم  در یار   نگاری  جار ا ن اس  که با یوجه به ا ن  (9ییی   10یا : را بر آن خدا ندی بود.الل جار ن بی

با ا ن که   ی ا  بیاتر متما   به متون دساییری بوده اس .    نسیی هد جهء مناب  یار خی  ی بوده که شیاهنامۀ ارد

  ر در معیااما ارد سیی در امر حماسیی خود بیایت  نرارسییان شیاهنامه را شیناسینامه ارهنگی خود جلمداد می کنند
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های ابراهیمی   جرآنی سیر ده اسی .  ی به د ر از هر   شیاهنامه را به یأسیی با اسیطوره  های اسییمی بودهر ا   

 بد ن ا ن که از انران نخرتین  اد کند: نرردازد رندانه به ذکر آار ن  مردم میگونه یعص    جانبداری   کامی 

رید ید  آمید  مردم  بگیذری  ز ن   چو 

 

 ا را سیییراسیییر کلییدشییید ا ن بنیدهی  

 (16/ 1:  1384لارد سین           

ها ی در ا ن زمینه آشینا بودهن   ی ین ا فییحد د  ی ا ن بوده که اسیتاد طوس مریلما  با یار   آار ن    ر ا     

 الط کیومرث را به عنوان نخرتین رادشاه معرای نما د:

کییه ییخیی     کیی  ییین  گی یی    چینییین 

 

بیود    ا   آ رد     شییییاهکیییومیرث 

 (28لهمان :                     

 زهد   ر اض  در آ ین آذرکیوانیان -5

های اسییاطیری اسیی  که گاه ا ن عبادآ با زهد   های شییخصیی  در اند اییۀ آذرکیوانیان عبادآ  کی از   وگی

در دبریتان مذاه  در بارۀ ارجۀ آذرکیوانیان آمده اسی :ا  آذرکیوانیان با اه  دنیا  آمیهد .ها در هد میر اضی  آن

کد آمیختی   از واهرررسییتان رمیدی   شییاگردان   حق رو هانرا کد بار دادی   خود را آشییکارا نرییاختی.الل  

 ش   معرای در شیاهنامه هد آمده اسی  آنجا که جمایید طبلاآ اجتماعی را یعر  (32:  1362کیخریر اسی ند ارن  

برد کیه کیارشیییان عبیادآ اسییی    زنیدگی همراه بیا ر یاضییی  را یجربیه از گر هی بیه نیام کیایوز یان نیام میکنید  می

 اند:کردهمی

خییوانییییی   کییایییوز ییان  کییه   گییر هییی 

گییر ه  میییییان  از   جییداکییردشیییییان 

کییارشییییان  بییود  رییرسییییتیی   یییا   بییود 

 

دانییییی    رییرسییییتیینییدگییان  رسیییید   بییه 

کییوه  کییرد  جییا ییگییه  را   رییرسییییتیینییده 

رییییی    جیی ییانییدارشییییاننییوان   ر شیییین 

ایرد سیییین                             :   1384ل 

1 /40) 

در کتا  شیارسیتان در بارۀ ار د ن آمده اسی :ا چون به سین چ ارده سیا گی رسییدن به راکی طین  شیر ع در 

مجاهدآ نمود. سیه چیه را بر خود حرام گردانید: نخری  خوردن شیکد سییرکه آن باعض ی ر   اسی    جوع ا ید 

: یجوع یرانی یجرد یصی ا د  د خوا  شی    رای  بر زمین گذاشیتن     چنانکه حد ض بر ن مبایر اسی   نا اام

یکیه کردنا سییوم در شی  بی ذکراه بودن   ر ز نیه خ یه بد ن ررداختی. یا آنکه کد خوری ا  به حدی انجامید 

های ولمانی امی که ارفی  داشی  شی  که سی س رنج ر ز به     لمه که مربو  طب  نبودن جناع  داشی . یا ماد

را به ر ز نورانی آ ردی   در کوه   دشی  بگذراندی یا  حی   ا  ام بد  رسیید   مردم به ای ام ا  را به سیلطن   

  کند: د ن از شیارسیتان ا ن گونه نل  می(  جار همین مطل  را در بارۀ ار83:  1279برداشیتند.ال ل ب رام بن ارهادن  

 بر را  چیه سیه    ن اد  هدان ررسیت    رو ه  آباز  رسییدن سیال فید  چ ار به زندگانی  ر زگار را ا   چون که ا

  سیه  ن ادنن ن ا ین  بر سیر    با ین بر  رای      شی    د گرخوا  ن آمودن شیکد    خوردن سییر  داشی ا نار ا  خو  

  شییبانر ز  رنج سیی س  که رسییید  جا ی به ا   کار  جائی به  ک یار  در     آ ردن ر ز به  شیی    رر ردگار   ادبی د گرن

  دم  هیچ ا   ررست    مادر  چاکری از    بشردی سر  به  بیابان    کوه به هماره    خوردی  ناگوارا   اندک  بس  خورشی

 (72یا:  برداشتند الل جارن بی کدخدائی به   گه دند  رادشاهی به را ا   که گاهآن  یا نجرتی دش ری   نگذاشتی  ار 
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 در بین  آذرکیوانیان  فبیۀ د نی اساطیر 5-1

باشیند    ذا دارای یلدس  اًی معنوی   آسیمانی برخوردار میاسیاطیر در بین  اکری آذرکیوانیان از جا گاهی  

 ذا جنبۀ د نی نیه برای آن ا جائ  بودند    ندانرییتنداسییاطیر را دارای ملام ریامبری مید نی هرییتند. همان طور که 

تر در جا   ررسیت    عباداآ آن اسیاطیر یجلی  ااته اسی .ا معنی خریر  امام ا ن ملام د نی   معنوی آن ا بیای 

عادل اسی  از ا ن که رادشیاه را خریر  گو ند   ا  در فییر سین به عباداآ گذرانیده جل   نام   اک  را  ج   

ن شیمردی   شی  مطللا  به خوا  نراتی   جرب  با نریاء نکردی با آنکه چ ار کنیه شیبریتان ریرای داشی   یک

اسییتجماع آن ا برای محااظ  خانه   شییبرییتان بود چه ا اییان نیه مریاضییه بودند در کوهرییتان گرد دی رعا    

مظلومان کردی   حیوان ضییاره را به جت  رسییانیدی   شیی    ر ز بعد از ارا  به ذکر حق یعا ی گذرانیدی باجی  

د سیی منلول   مریطور اسی .الل  ر اضیاآ ا  در خلواآ در اسیتعداد در جمی  کت  به یخصیی  در شیاهنامه ار

 .  (127:  1279ب رام بن ارهادن 

 عراان آذرکیوانیان   5-2

  نوشیته   بررسیی آمار جار در نگارش یار   سییطین عجد یح  یأمیر عراان آذرکیوانیان نیه جرار داشیته اسی ا  

مرز مایخصیی کایید   آن را د  را از یوان بین الری ه   عراان آنان دهد که افیوً  نمیکیوانیان نایان میآذر های

های نظری   عراان را شییک   یوان چنین اسییتنباط نمود که در حلیل  الریی ه از نگاه آنان زمینهمیهد جدا نمود. 

نو رید:ا حکم  در عرف اه  معرا   ارسیتان چ ارچمن در یعر ش حکم  میدهد. ارزانه ب رام در کتا  شی می

آ از دانریتن اشییاء کماهی   جیام نمودن به ااعال چناچه با د به جدر اسیتطاع  یا ن س انریانی به کماهی که عبار

  برداشیی     عراان را جاب م  وم الریی ه    ( از ا ن یعر ش د254:  1223متوجه آن اسیی  برسیید.الل ارزانه ب رامن  

ال در یعر ش عراان  ای یکمی  ن س انرییانجیام به ااعال برادر یعر ش الریی ه     الدانرییتن اشیییاء کماهیاا  اسیی  

ن  سازدهای عراانی متما ه میر گر هن را از سا آیر ن   وگی عراانی آذرکیوانیان که گنجد. از ا ن منظر شاخ می

ها   ارهنگ ا ران باسییتان  جود دارد. از د دگاه آذرکیوانیان یمام های عراانی آنریوندی اسیی  که بین اند اییه

ا چون کیومرث خود را بایناخ  ریوسیته در جبال به شیوند.عراای بهرگی محریو  می نمثب  اسیاطیریهای  چ ره

ررست  خا ق ً هال اشتیال داش . نوب  ا ل چندان با رتاد که گوش  را از عظام م ارج  کرد   در ن اد معبدی 

از را درآمد د  زانو بنایری  یا  آ رده که آن حضیرآ فید سیال بررا ا ریتاده بود. چون جوآ از را د ری گه د ایبد

 فد سال در سجده بود با گر ه   زاری   نا ه   بیلراری مضمون ا ن ملال می سر د:

 من نمی گو د کیه بودم سییییا  یا در راه یو

 

 هریییتد آن گمره کیه اکنون ر بیه راه آ ردم  

 

 نو ری  جار   است اده از  ا گان دساییریسره 5-3

اندکی   ۀهای ادبی   زبانی   از جمله مباحثی اس  که با اافلجنب   جمله نو ری  خا  ن ازاارسینو ری  ا  سره

آنگاه که ا رانیان در ااتند که زبان اارسییی   زمین مطرح گرد د. های ارهنگی ا رانزبان عربی بر حوزه  ۀرس از بلب

ری آمیختگی با زبان عربی مخد ش  یح  سییطرۀ زبان عربی جرار گراته   چه بریا در ا ن  ضی  زبان اارسیی در

در ا ن   گام عملیا  ین . آن ا ج   یلو   هو   ملی برانگیخته شیداحریاسیاآ ملی   جومی    شیده   آسیی  ببیندن

در ج   باز ابی هو   ا رانی از طر ق گریترش زبان اارسیی   زمینه در عصیر سیامانیان   در ملابله با زبان عربی  
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در دادن نو ریی سیوم میندگان   شیاعران ا رانی را به سیرهنی ن وذ زبان عربی نو ری اگر در عصیر سیاما.  برداشیته شید

ن اارسیی  های ار را ی به زباارهنگی بر ن راه برای  ر د  ا ه  عصیر مایر طه با یوجه به  ر د عنافیر علمی  

گرا ی در ا ن عصیر رهیر ن ر  کردهای سی  از م د  گه نی   برابر ابی برای  ا گان جرضییهموار شیدن بنابرا ن  ا ه

های  اسی . به منظور یحلق ا ن امرن برخی مراکه مریبط   نو ریندگان برای  ااتن جا گه ن مناسی  به سیرا   ا ه

شیدن بلکه  نو ریی د گر به ریرا   زبان از کلماآ عربی اطیم نمیراتند. از همین د ره بود که سیره اارسیی ۀسیر

  ن هیای ار ریا ی را هد کیه جیانی ییازه بیه ا ن جنب  زبیانی داده بودبیانهیای زسیییازی برای  ا هجیا گه نی   معیادل

  باألخره ]سییردار سیی ه  به ا ن کار  عنر اخراج   نو ریید :اهد در ا ن باره می  ا اییعراب ب ارگرا . مل دربرمی

اجدام کردهن کمیریونر  بیگانگان اکت ا نکردن بلکه بعدها به اخراج  یاآ بیگانه از ارنگر   یرکر   عربر نیه شد دا  

در  زارآ جنگ از بعضیر ااراد متعصی  یایکی  داد که به  ی  اارسیر سیازب اجدام کنند   همین راتارن موج   

گرد د که د    مرحوم ار برن به ا جاد ارهنگریتان مبادرآ  رزدن که ًاج  حاً که کارب اسی    با د فیورآ  

 ( 283: 1نج  1371یرب عم  شود.ال لب ارن    مناس   یررذ رگردد   ًبد منه اس ن رس از طر ق معلول

 های دساییرییار   سیطین عجد    ا ه -6

ناان می دهد که   های س ره اارسی  اد شدهن ا هها به عنوان ری که در آمار آذرکیوانیان از آندساییهای ا هبررسی  

ن ضمن است اده  نو ری کرده بودندافطیح س رهها که یمام ییش خود را فرف به دس  نیرتند. آنها   ا ن  ا ه

اند   هر کجا  های علمی   الری ی نو ریندگان جب  از خود نیه ب ره بردههای م جور   عادی اارسیی از  ا هاز  ا ه

گرچه اارادی چون روردا د بر ا ن اسیاس ا  اند.سیازی کردهسیازی   جا گه نی نیااتندن  ا های ج   معادلکه  ا ه

امیا معین در     آن را رد می کنیدن  دانیدال میمن درآ ردیاهیای دسیییاییر را سیییاختگی   بیه جول معر فن  کی   ا ه

ها در ادبیاآال معتلد اسی  که دربارۀ  ا گان دسیاییری نبا د  کریان دا ری بن سیینا   یأمیر آنا ا گان اارسیی اۀملا 

ای از زنجیره ای از ایلریواان   علمای ا رانی   ی معتلد اسی  که آذرکیوانیان را با د از  حا  یار خی حلله  کرد.

نلطۀ عطش دانری  که کوشییده اند آمار الری ی   علمی  ا برخی از آمار خود را به اارسیی بنو ریند. از نظر معینن 

سیینا با داناینامه   دهند:ا ابنسیینا   ابور حان بیر نی یایکی  میبننو ریی را آمار اارسیی ام د ا ن حرک  سیره

بیر نی با ا ت  ید خود ن ضیتی در ا ران رد د آ ردند که دامنۀ یأمیر آن یا عصیر حاضیر کاییده شیده اسی . با یأ یش 

متدا ل   را ج  یر   ارجمندیر گرد د. ز را ا ن د  دانایمند از  یایی که د  کتا  ن ارهنگ  یاآ اارسیی بنی ا ن

ن در د  امر جا  دان خود به کار بردند   برای م اهیمی بود   نیه از آنچه در بطون کت  مضبوط بودن گلچین کرده

نیه که  یتی در یدا ل  ا در کت  ریایینیان نیااته بودندن  یاآ را ج را مجازا  به معانی جد د اسیتعمال کردندا   در 

فیورآ ضیر رآن یرکیباآ   افیطیحایی از م رداآ رارسیی ررداختند   زبان رارسیی رایا آنجا که که در ان ع د 

بررسیی   یحلیق در  ا ه ها ی چون آخایج:    (158/ 5: 1388میریر بودن شیا ریتۀ ادای م اهید علمی کردند.اللمعینن 

عنصیرن ااراز:بلندن رذ را: هیو ین یوان : جوآن کام : آرز ن کن  : اع    ... نایان می دهد که آذرکیوانیان ا ن  ا ه  

  ۀ  جار که یار   سییطین عجد را به یأسیی از ارج کرده اند.ها را از نو ریندگانی چون ابن سیینا   بیر نی اجتباس  

   باشد:یری ب ره گراته که به شرح ز ر میهای دساییوانیان نوشته از بریاری از  ا هآذرک 

 دساتیر در فارسی کهن های واژه 6-1
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ها را در   آذرکیوانیان آن  باشیندن اارسیی میهای ک ها ی هریتند که در زمرۀ  ا ه ا ه  ندر ارهنگ  ی  دسیاییر

 اند   ریر ان آن ا از جمله  جار از آن است اده کرده اس :  ا گان دساییری جرار دادهشمار  

 ( 55ل  تبارعا=  آ 

 (202ل در د=  آباد

 (227لماده ن عنصر=   آخایج

 ( 254ل آی =  آدر

 (332آگ ی = خبر ل

 ( 18ل جدر ن ارزش=  ارج

 (361علوب  لبادااراه= راداش   

 (11بره = برج حم  ل

 (323لاضیل      خوبی=   ب ی

 (529رر  ه = اای  ن ریر ز ل

 (33رو ه  = جرتجول

 

  ا ه های عادی اارسی در دساییر

 اند:های عادی اارسی هد در زمرۀ  ا گان دساییری جرار گراتهدر ا ن میان حتی بریاری از  ا ه

 (34ازدس  = مطی  ل

 (105لااراز = ابهار 

 (180انباز = شر   ل

 (113اکنون = حاً ل

ا ار = در اارسیییی لداتر   حریییا   

 (152د وانی( در دساییر لعلیده(ل

 (321بخاا نده = رحد کنندهل

 (417برجیس = ستاره ماتری ل

 (140انبوه = بریار ل

 (165انجام = عاجب  ل

 (157انگیهه = باعض   سب  ل

 (78ا رنگ = یخ  ل

 (6خدا ند لا هد = 

 (89باختر = بر  ل

 (110بهه = گناه ل

 (169ب رام = ستاره مر   ل

 (118راداش = مکاااآ ل

 (164راس = نگ بانی ل

 (201رریو = شعاع ل

 (61رهش  = طبی  ل

 (157رومردن = اارردن ل

 (169رندار =  هد ل

 (176ریرا ه = ز ن  ل

در  ایارسیییی  هیای م جور   ا ه 

 دساییر

 (132لآ  = آبر  

 (202آباد = در د ل 

 (71رو ه  = جرتجو ل

 (227آخایج = عنصر ن ماده ل

 (361بادااراه = راداش علئب  ل

 (11بره = برج حم ل

 (332آگ ی = خبر ل

 (18ارج = ارزش ن جدر ل

 (19ررستاری= طاع    بندگیل

 (19بن = بنیاد ل

 (500ب رمان = بنیاد ل

 (323ب ی = خوبی ن اضیل  ل

 (4مریبه ن درجه لرا ه = 

 (349رت  = یوبه ل

 (330رر  ه = اای  ن ریر ز ل

 (103نماته = علیده ل

 دساتیر  اصطالحات علمی و فلسفی

 (143آمیخته = مرک  ل

 (143آمیهه = مهاج   طبیع ل

 (229آمیهش = ریوستگی   یعلقل

 (14راره = جهء ل

 (14نا ر = ممکن برابر  اج ل

 (355لرر ردگار = ر  ا نوع  

 (199ریکر = فورآ ل

 (201ریکری = فوریی ن واهریل

 (148آشام = نوشیدنی ل

 

 (74بادآهنگ = آ از ن فدا ل

 (283برانگیخته = ا جاد شدهل

بریری = سیییاًری ن ارمیانیدهی  

 (226ل

 (298روش = روشاک ل
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 ی دساتیرآشناهای ناواژه

 نمی یوان امری از آن ا  اا :در ارهنگ دساییر  ا ه ها ی  اا  می شود که در هیچ ارهنگ  یتی 

 (79اشج   = طام ن اردل

 ( 553بوش = هرتی ن بودن  جود ل

  

 سازی دساتیریهای تازه از واژهفعل

 (52ل آموده = آراسته ن آمیخته

 واژه های ساختگی دساتیری

 دهند:ی از  ا گان دساییری را یاکی  مینیه بخ  د گرهای کامی  ساختگی   ا ه

 (34ارگ   = ارمان ل

 (47نا ران = ممکناآ ل

 (47نخاه = برهان ن حج  ل

 (56هیربد = عابد مریاض ل

 لنلطه دار(   در دساییر لمعنی ملاب    ظ(آرش = در اارسی  

 نمیرای = در اارسی لشرح(ن در دساییر لعنوان(

 (98لکامه = خواه   

 (149کرد ر =  اج ل

 واژه های غلط و نامشخص

 (595آمیغ = در اارسی لآمیه(ن در دساییر لحلیل (ل

 مور   = یأخیر
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 نتیجه گیری -7

گرا ی ع د جاجار   به یأسیی از آ ین آذرکیوانیان   متون دسیاییرین یار     جار شییرازی به یبعی  از موج باسیتان

ا صی ای میرخواند   ر   از منابعی چون شیاهنامهن ر ضیهنوشیته اسی .  ی که در نگارش ا ن یاسییطین عجد را 

رسید که بیایتر از شیارسیتان چ ار چمن ب ره گراته اسی . در شیارسیتان چ ارچمن اسیت اده کرده اسی ن اما به نظر می

بخصیو  شیارسیتان گراته  یار   سییطین عجد  ا ه های دسیاییری ز ادی به کار راته اسی  که متون دسیاییری   

شیده اسی . در یار   سییطین عجد رگه ها ی از  عراانن الری ه   اعتلاداآ آ ین آذرکیوانیان را می یوان مایاهده 

نمود که ا ن موضوع ناان می دهد که  جار یا حد ز ادی ا ن امر یار خی خود را یح  یح  یأمیر متون دساییری  

 نوشته اس .  
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 منابع و مآخذ  -8

(ن با حواشیی مانکجی  یمجی هوشینگ هایر ای  هدانین به هایمام هوشینگ شیکرین ی ران : 1393آ ین هوشینگ ل

 مع ش

 (نشارستان چ ارچمنن چاپ سنگین بمبئی مطب  مظ ری1279ب رام بن ارهادل

 (ن باستانگرا ی در یار   معافر ا رانن ی ران : مرکه 1380بیگد ون رضا ل 

 . ن ارهنگ ا ران باستانن انتااراآ داناگاه ی ران(1355لروردا دن ابراهید

 (ن یجدد بومی   بازاند ای یار خین کاناد: یورنتو 1395یوکلی طرجی ن محمد ل

 جایا(ن نامه خرر انن سازمان انتااراآ آموزش انلی  اسیمین بیجیل ا د ن میرزالبی

 دا ره ا معارای زبان   زبان ها ن چاپ ا ل ن ی ران : ب نام(ن ارهنگ   1382چگنین ابراهید ل 

 اارسنامه نافری ن به اهتمام منصور رستگار ارا ین ی ران : امیر کبیر. ن(1378حرینی ارا ین حاج میرزا حرن ل 

(ن آذرکیوان: زندگین شیخصیی ن آراء   دا ری های د گران درباره اشن ا ران نامگن سیال  1398شیکرین هوشینگ ل

 .105ی  136ن ف   1398ن را یه   زمرتان  4ی  3شماره   ن4

 (ن دساییر آسمانین دانانامه اد  اارسی1266ایر زبن می کا س شیر انیل  

 (ن دبرتان مذاه ن به اهتمام رحید رضازادۀ مل ن ی ران : کتابخانۀ ط وری1362کیخرر  اس ند ارل

  سبوحین ی ران : خیام(ن یار   ر ضه ا ص ان به اهتمام نصراه 1338میرخواند ل

 یا( ن یار   سیطین عجد ل نرخه خطی( جار شیرازی ل بی

 (ن نامه ا ران لمجموعه ملا ه هان سر ده ها   مطا   ا ران شناسی(نی ران : اطیعاآ 1388 هدان ررس ن حمیدل

 

 

 


