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پیشگفتار
آذرکیوان و مکتبب او ،همننبین کتباب مشبهور دسباتیر را ،در نیمبه دوم قبرن دهبم و نیمبه اون قبرن
یبببازدهم هجبببری قمبببری __ یعنبببی در زمبببان حیببات آذرکیببوان و پیببروانش__ کمتبببر میشبببناختند تببا
دویسبت سبان بعببد .در اواخبر قببرن هیجبدهم مببیالدی ببا انتشببار کتباب دبسببتان مبذاهب و سب
دساتیر  ،نام آذرکیوان و مکتب او دوباره ببر سبر زبانهبا افتباد و چبا و نشبر نوشبتههای آذرکیبوانی
که یکی پ از دیگری کشب میشبد ،سببب شبد تبا آموزههبای مکتبب آذرکیبوان ،تباریخی کبه در
آثارشان ساخته بودند و بهویژه واژههای دساتیری ،در ابعاد گوناگون بر فرهنگ ایرانی تأثیر بگذارد.
موضببوا ایببن پببژوهش شببناخت آذرکیببوان و پیببروان او  ،آثببار ایشببان و آموزههببایی اسببت کببه در
ببان پیشبببین ،آذرکیبببوان را ببببهعنوان یکبببی از شبببارحان
تبببروین آن می کوشبببیدند .بسبببیاری از محققب ی
سهروردی و از زرتشتیانی که بنیان گبذار مکتببی عرفبانی در اواخبر قبرن دهبم هجبری قمبری ببود،
میشناسببند .پژوهشهببای نگارنببده ایببن برداشببت را چنببدان تأییببد نکببرد .نگارنببده امیببد دارد بببا
انتشببار کتبباب حاضببر  ،کببه تالشببی اسببت بببرای گببردآوری و بررسببی مجموعببه ا العبباتی کبببه از
آذرکیوان در دست دار یم ،به نقد و بررسی آثار و عقاید این شخصیت مهم و تأثیرگذار قرن دهبم
کمک برساند.
نگارنده در فصبل نخسبت ایبن پبژوهش ،در بباره زنبدگی آذرکیبوان ،پیبروان و شباگردان او  ،آثبار
مکتوب و نیز میراث گمشدۀ آذرکیوانیان مطبالبی را ببر اسبات کتابهبای بازمانبده از ایبن فرقبه
گردآوری و مدون نموده است.
در فصل دوم به ارتبباط آذرکیبوان ببا ادیبان و حکمبا و فیلسبوفان دیگبر اشباره شبده اسبت .ببه
الهبی اکبرشباه ،در دو بخبش جداگانبه ببه ایبن
دلیل اهمیت رابطۀ او ببا دیبن زرتشبتی و نیبز دیبن ی
موضوعات پرداخته شده است.
معرفی آرا و اعتقادات آذرکیوان موضوا فصل سوم این پژوهش است .مطالعبۀ آثبار آذرکیبوان
بهروشنی نشان میدهد که مکتب وی تلفیقی است از باورهای دینبی و عرفبانی ایبران باسبتان،
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عرفان و تصوف اسبالمی و مکاتبب فلسبفی هنبد .در آثبار بهجایمانبده از ایبن مکتبب ،مطالبب
بسببیاری از فالسببفه و صببوفیان ایرانببی نقببل شببده اسببت ،اغلببب بببدون آنکببه اسببمی از ایشببان بببرده
شود .آذرکیوانیان در برخی اعتقادات خود همنون تناسخ و تأویل کتب آسمانی به عقاید فبر
اسببالمی-ایرانببی نزدیببک بودهانببد .همننببین ممکببن اسببت در آداب ریاضببتهای بسببیار دشببوار
خببود ،از مکاتببب هنببدی تببأثیر پذیرفتببه باشببند .تبباکنون بببیش از همببه ،در بببارۀ ارتببباط آموزههببای
آذرکیوان با حکمت اشراقی سهروردی سخن گفتهاند ،گرچه این امر مخالفانی نیز دارد که آرای
آذرکیوان را از روح اعال ی فلسفه اشرا دور میدانند .روشن است که به دلیل محدودیت منابع
اصببلی و دسببت اون بببه تمببام اعتقببادات ایببن فرقببه دسترسببی نببداریم .از خببود آذرکیببوان مسببتقیما
کتببابی بببه دسببتمان نرسببیده اسببت کببه شببامل آموزههببای مببدون او باشببد و بسببیاری از مطالببب
کتابهببایی کببه از ایببن مکتببب ببباقی مانببده اسببت ،تنهببا ترجمببۀ فارسببی رسببالههای فالسببفه و
حکمای ایرانی است که البته آذریان این مطالب را به حکمای ایران باستان منتسب کردهانبد.
آننه را که نگارنبده از اعتقبادات آذرکیبوان توانسبت گبرد ر
آورد ،در فصبل سبوم مبدون کبرده اسبت.
ترتیببب بخشهببای ایببن فصببل ترتیببب الفبببایی عنبباوین اسببت ،بببهجز فصببل موعببود کببه بببه دلیببل
ارتباط موضوا ،بعد از فصل معاد آمده است.
بخشهببایی از نوشببتههای آذریببان کببه نبباگدیر در مببتن پببژوهش بارهببا بایببد بببه آنهببا ارجبباا داده
بت پببژوهش آورده شببده اسببت .فایببدۀ دیگببر ایببن پیوسببتها ،آشببنایی خواننببده بببا
میشببد ،در پیوسب ی
بخشهای کوتاهی از نوشتههای آذرکیوانیان است .در آخرین پیوست ،واژههای دساتیری از متبون
و نوشتههای ایشان جمعآوری و با تعری و توضیحی که خود ایشان برای واژهها آوردهاند ،فهرست
شده است.
این اثبر  ،حاصبل برح پژوهشبی اینجانبب در پژوهشبگاه علبوم انسبانی در سبانهای  1323و
 1324ببببوده اسبببت .پبببیش از اینکبببه ایبببن پ ببژوهش را آغ بباز ک ببنم ،دنیبببل ش ببفیلد و تاکشبببی آیبببوکی
پژوهشهببای مهمببی را دربببارۀ آذرکیببوان منتشببر کببرده بودنببد .تمببات بببا ایببن دو محقببن ،نخسببتین
اقببدام مببن بببود و ایشببان بببا بدرگببواری تمببامی مقبباات خببود را بببرایم ارسببان کردنببد ،بسببیار از ایشببان
س اسگزارم؛ بهویژه س اسداری دنیبل شبفیلد هسبتم کبه منبابع دیگبری را هبم کبه خبود از آنهبا بهبره
برده بود ،ببا گشادهدسبتی ببرایم ارسبان کبرد .در بون دوره پبژوهش نیبز کمبک و راهنمباییهبای
دوست و همکار مهربان و بدرگوارم دکتر حمیدرضبا دالونبد بسبیار ممتبنم و راهشبگا ببود ،بسبیار
س اسگزارشان هستم.
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در پایبببان از همبببه مبببدیران و مسبببئوان پژوهش ببگاه علبببوم انسببانی کببه بببرای پیشببببرد شایسبببتۀ
پژوهشها تالش می کنند ،صمیمانه س اسگزارم؛ بهویژه قدردان دکتر حسینعلی قبادی ر یبی
محتبببرم پژوهشبببگاه ،دکتبببر علیرضبببا مالیبببی تببوانی معبباون محتببرم پژوهشببی پژوهشبببگاه و تمبببامی
همکاران ایشان هستم .س اسگزاری می کنم از دکتر یداهلل رفیعبی مبدیر انتشبارات پژوهشبگاه و
همکبباران بدرگببوار ایشببان کببه تببالش می کننببد حاصببل پژوهشهببای اعضببای هیببات علمببی ایببن
مؤسسه به بهترین صورت منتشر شود و در دسترت عالقمنبدان قبرار گیبرد؛ ببهویژه از همراهبی،
مهربانی و دلسوزی خانم مهدیه دینپناه س اسگزارم.
ایببن کتبباب را بببه همسببرم پببدرام سببروشپور و فرزنببد عد یببزم اشببا تقببدیم مببی کنم کببه بببا صبببر و
فداکاری در ون این سانها همواره از خود گذشتهاند و مرا در پیشبرد کارهایم یاری کردهاند.
فرزانه گشتاسب
تیر 1400

