


 

 

 به نام خدا
 
 وانیآذرک

 (دیآثار و عقا نامه، ی)زندگ
 
 

 گشتاسب فرزانه
 

 یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان یعلم ئتیه عضو 
 

یراستار   : راهله دیناروندصوری و
 پناه آرا: مهدیه دین صفحه

 
  



 

 

 فهرست مطالب

 5 شگفتار یپ

 مقدمه: لاو فصل

ر   11 وانیآذرک ۀدربار نیشیپ یها پژوهش بر  یمرو

 وانیآذرک آثار  و  یزندگ: دوم فصل

 21 یآذرهوشنگ مکتب گذار  انیبن وان،یآذرک 1 .2

 22 وانیآذرک روانیپ ان،یآباد ای انیآذر  2 .2

گردان 3 .2  33 وانیآذرک شا

گردانش و  وانیآذرک مکتوب راثیم 4 .2  42 شا

 22 وانیآذرک مکتب گمشده   راثیم 5 .2

 گر ید انیاد یها آموزه و  وانیآذرک: سوم فصل

 22 گر ید انیاد و  وانیآذرک 1 .3

 103 گر ید یحکما و  وانیآذرک 2 .3

 111 زرتشت و  وانیآذرک 3 .3

 121 اکبرشاه و  وانیآذرک 4 .3

 121 اکبرشاه دیعقا و  آرا 1. 4. 3

 142 اکبرشاه دربار  با وانیآذرک ارتباط 2. 4. 3

 وانیآذرک دیعقا و  آراء: چهارم فصل

 151 عالم نشیآفر  1 .4

 151 عالم قدم ای حدوث 1. 1. 4

 152 عالم ادوار  2. 1. 4

 113 انسان نینخست 3. 1. 4



نامه، آثار و عقاید( آذرکیوان )زندگی      4 

 

 115 تناسخ 2 .4

 111 یروحان عروج و  بدن خلع 3 .4

 121 آن لیتأو  و  رمز  4 .4

 124 یآسمان زبان 1. 4. 4

 122 انیآذر  التیتأو  از  ییها نمونه 2. 4. 4

 202 زهد و  اضتیر  5 .4

ز  رسم و  راه 1. 5. 4 ر  204 وانیآذرک مکتب در  یزهدو

ز  رسم و  راه از  ییها نمونه 2. 5. 4 ر  202 انیآذر  یها نوشته در  یزهدو

 212 بهیغر  علوم 1 .4

 214 گر ید علوم انیم در  بهیغر  علوم گاهیجا 1. 1. 4

 212 فراست علم 2. 1. 4

 221 وانیآذرک ۀنام فراست در  پادشاهان اتصف و  چهره 3. 1. 4

 222 فره .1 .4

 233 معاد 2 .4

 231 موعود 2 .4

 241 معجزه 10 .4

 241 وانیآذرک مکتب در  معجزه ییچرا و  یستیچ 1. 10. 4

 245 باستان رانیا مند فره شاهان معجزات از  ییها نمونه 2. 10. 4

 250 انیاد وحدت 11 .4

 752 هند در  یا جلسه در  هوش موبد امن به کشینزد روانیپ از  یکی و  وانیآذرک حضور : 1 وستیپ

 762 وانیآذرک ۀنام فراست: 7 وستیپ

 762 ر یدسات کتاب در  ر یکب هورخش مناجات یفارس ۀترجم: 3 وستیپ

 725 خیش درس مجلس در  ییبها خیش با فرهاد بن بهرام یوگو گفت: 2 وستیپ

 722 االشراق حکمة بر  یراز یش نیالد قطب شرح از  ، یفارس ترجمه نیتر  کهن یمعرف: 5 وستیپ

 722 ر یدسات فرهنگ و  یوانیآذرک یها نوشته از  نقل به آنها یمعنا و  یریدسات یفارس یهاواژه: 6 وستیپ

 352 هنام کتاب

 362 هنمای

 



 

 

 پیشگفتار 

، همننبین کتباب مشبهور  را، در نیمبه دوم قبرن دهبم و نیمبه اون قبرن  دسباتیر آذرکیوان و مکتبب او
شبببناختند تبببا  کمتبببر می __زمبببان حیبببات آذرکیبببوان و پیبببروانشیعنبببی در        __یبببازدهم هجبببری قمبببری 

و سبب    دبسببتان مبذاهبدویسبت سبان بعببد. در اواخبر قببرن هیجبدهم مببیالدی ببا انتشببار کتباب 
های آذرکیبوانی  هبا افتباد و چبا  و نشبر نوشبته ، نام آذرکیوان و مکتب او دوباره ببر سبر زباندساتیر 

یخی کبه در  شبد، سببب شبد تبا آموزه کشب  میکه یکی پ  از دیگری  هبای مکتبب آذرکیبوان، تبار
یژه واژه آثارشان ساخته بودند و به  های دساتیری، در ابعاد گوناگون بر فرهنگ ایرانی تأثیر بگذارد. و

، آثببار ایشببان و آموزه هببایی اسببت کببه در  موضببوا ایببن پببژوهش شببناخت آذرکیببوان و پیببروان او
ین آن می عنوان یکبببی از شبببارحان  اری از محققبببانی پیشبببین، آذرکیبببوان را ببببهکوشبببیدند. بسبببی تبببرو

گبذار مکتببی عرفبانی در اواخبر قبرن دهبم هجبری قمبری ببود،  و از زرتشتیانی که بنیان سهروردی
هببای نگارنببده ایببن برداشببت را چنببدان تأییببد نکببرد. نگارنببده امیببد دارد بببا  شناسببند. پژوهش می
، کببه تالشببی اسببت بببرای گببردآوری و بررسببی مجموعببه ا العبباتی کبببه از ان تشببار کتبباب حاضببر

یم، به نقد و بررسی آثار و عقاید این شخصیت مهم و تأثیرگذار قرن دهبم  آذرکیوان در دست دار
 کمک برساند.

، آثبار  گردان او بباره زنبدگی آذرکیبوان، پیبروان و شبا نگارنده در فصبل نخسبت ایبن پبژوهش، در
هبای بازمانبده از ایبن فرقبه  نیز میراث گمشدۀ آذرکیوانیان مطبالبی را ببر اسبات کتاب مکتوب و 

 گردآوری و مدون نموده است.
در فصل دوم به ارتبباط آذرکیبوان ببا ادیبان و حکمبا و فیلسبوفان دیگبر اشباره شبده اسبت. ببه 

گانبه ببه ایبن هاکبرشبا دلیل اهمیت رابطۀ او ببا دیبن زرتشبتی و نیبز دیبن الهبیی  ، در دو بخبش جدا
 موضوعات پرداخته شده است.

آثبار آذرکیبوان  ۀمعرفی آرا و اعتقادات آذرکیوان موضوا فصل سوم این پژوهش است. مطالعب
دهد که مکتب وی تلفیقی است از باورهای دینبی و عرفبانی ایبران باسبتان،  روشنی نشان می به
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مانبده از ایبن مکتبب، مطالبب  جای . در آثبار بهتبب فلسبفی هنبدعرفان و تصوف اسبالمی و مکا
آنکببه اسببمی از ایشببان بببرده  بسببیاری از فالسببفه و صببوفیان ایرانببی نقببل شببده اسببت، اغلببب بببدون 

یل شود. آذرکیوانیان در برخی اعتقادات خود همنون تناسخ د فبر  کتب آسمانی به عقای و تأو
یاضببت ایرانببی نزدیببک بوده-اسببالمی های بسببیار دشببوار  انببد. همننببین ممکببن اسببت در آداب ر

بببار ر یخببود، از مکاتببب هنببدی تببأث هببای  ارتببباط آموزهۀ پذیرفتببه باشببند. تبباکنون بببیش از همببه، در
مخالفانی نیز دارد که آرای  اند، گرچه این امر  سخن گفته آذرکیوان با حکمت اشراقی سهروردی

دانند. روشن است که به دلیل محدودیت منابع  آذرکیوان را از روح اعالی فلسفه اشرا  دور می
یم. از خببود آذرکیببوان  مسببتقیما  اصببلی و دسببت اون بببه تمببام اعتقببادات ایببن فرقببه دسترسببی نببدار

اری از مطالببب هببای مببدون او باشببد و بسببی کتببابی بببه دسببتمان نرسببیده اسببت کببه شببامل آموزه
های فالسببفه و  هببایی کببه از ایببن مکتببب ببباقی مانببده اسببت، تنهببا ترجمببۀ فارسببی رسبباله کتاب

یان انبد.  این مطالب را به حکمای ایران باستان منتسب کرده حکمای ایرانی است که البته آذر
د، در فصبل سبو رر م مبدون کبرده اسبت. آننه را که نگارنبده از اعتقبادات آذرکیبوان توانسبت گبرد آو

کببه بببه دلیببل  جز فصببل موعببود هببای ایببن فصببل ترتیببب الفبببایی عنبباوین اسببت، بببه ترتیببب بخش
 آمده است. ارتباط موضوا، بعد از فصل معاد

یببان هببایی از نوشببته بخش گدیر در مببتن پببژوهش بارهببا بایببد بببه آن های آذر  هببا ارجبباا داده کببه نببا
ها، آشببنایی خواننببده بببا  شببد، در پیوسببتی پببژوهش آورده شببده اسببت. فایببدۀ دیگببر ایببن پیوسببت می

های دساتیری از متبون  های آذرکیوانیان است. در آخرین پیوست، واژه های کوتاهی از نوشته بخش
ت اند، فهرس ها آورده آوری و با تعری  و توضیحی که خود ایشان برای واژه های ایشان جمع و نوشته

 شده است.
، حاصبل  برح پژوهشبی اینجانبب در پژوهشبگاه علبوم انسبانی در سبان و  1323های  این اثبر

 و تاکشبببی آیبببوکی ببببوده اسبببت. پبببیش از اینکبببه ایبببن پبببژوهش را آغببباز کبببنم، دنیبببل شبببفیلد 1324
بببارۀ آذرکیببوان منتشببر کببرده بودنببد. ت پژوهش مببات بببا ایببن دو محقببن، نخسببتین هببای مهمببی را در

اقببدام مببن بببود و ایشببان بببا بدرگببواری تمببامی مقبباات خببود را بببرایم ارسببان کردنببد، بسببیار از ایشببان 
یژه س اسداری دنیبل شبفیلد س اسگزارم؛ به هسبتم کبه منبابع دیگبری را هبم کبه خبود از آنهبا بهبره  و

هبای در  بون دوره پبژوهش  نیبز  کمبک و راهنمبایی رد.دسبتی ببرایم ارسبان کب برده بود، ببا گشاده
دوست و همکار مهربان و بدرگوارم دکتر حمیدرضبا دالونبد بسبیار ممتبنم و راهشبگا ببود، بسبیار 

 س اسگزارشان هستم.



7       گفتار پیش 

  

کبببه ببببرای پیشببببرد شایسبببتۀ مبببدیران و مسبببئوان پژوهشبببگاه علبببوم انسبببانی همبببه  در پایبببان از 
یژه قدردان ؛ به اسگزارمصمیمانه س کنند، ها تالش می پژوهش یبدکتر حسینعلی قبادی  و  ی ر

و تمبببامی  پژوهشبببگاه پژوهشبببی محتبببرم معببباون ، دکتبببر علیرضبببا مالیبببی تبببوانیمحتبببرم پژوهشبببگاه
مبدیر انتشبارات پژوهشبگاه و دکتر یداهلل رفیعبی کنم از  س اسگزاری می .هستم همکاران ایشان

ایببن هببای اعضببای هیببات علمببی  کننببد حاصببل پژوهش کببه تببالش می ایشببان بدرگببوار کبباران هم
یژه از  ؛ ببهو در دسترت عالقمنبدان قبرار گیبرد شود به بهترین صورت منتشر  مؤسسه همراهبی، و

 .مپناه س اسگزار خانم مهدیه دینمهربانی و دلسوزی 

یببزم اشببا ت ایببن کتبباب را بببه همسببرم پببدرام سببروش کنم کببه بببا صبببر و  قببدیم مببیپور و فرزنببد عد
 اند. مرا در پیشبرد کارهایم یاری کرده اند و  ها همواره از خود گذشته در  ون این سانفداکاری 

 
 فرزانه گشتاسب
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