
آیا همۀ لغات دساتیری برساختۀ پیروان آذرکیوان است؟

اشرف صادقی علی

ای از پیروان خوود   آذرکیوان یک زردشتی ایرانی بود که در اوایل قرن یازدهم همراه با عده
متولود شوده و در    ۲۴۹/۹۲۹۲از ایران به هند مهاجرت کرد و در پتنوه اقاموت یدیودی وی در    

هایی به زبانی سواختیی کوه    استی آذرکیوان و پیروان او در هند کتاب دریذشته ۹۲۹۱/۹۱۹۹
دانستند و الفاظ آن هموه سواختیی بوود تو لید کردنودی ی وی از ایو  انی میآن را زبان آسم

اصوالح  پیواماران باسوتانیز از     نامه است که به بوه  ۹۱مرکّب از  دساتیراستی  دساتیرها  کتاب
های اساطیریز مانند  استی برخی شخصیت افرام تا ساسان پنجمز نسات داده شده مهاباد و جی

طهمورث و جمشید و فریدون و منوچهر و کیخسروز و بعضوی   کیومرث و سیامک و هوشنگ و
اندی حتی اس ندر نید در ردید ایو  اشخاص حقیقی و واقعیز مانند زردشتز جدء ای  پیاماران

 استی ای به او نسات داده شده پندنامهها آمده و  نام
خسوروپروید  ای  شاندده نامه را ساسان پنجمز که پیامار شانددهم شمرده شوده و معاصور   

اسوتی از   دانسته شدهز به فارسی جدید آمیخته به کلمات ساختییِ دییر ترجمه و شر  کورده 
 ۹۲۲۲شوود کوه کتواب در حودود      نامۀ ساسان پنجم آمده معلووم موی   ۱۹عاارتی که در بند 

ای از  اسووتی کلمووات ایوو  زبووان عجیووب و سوواختیی در تصووور عووده    هجووری نوشووته شووده 
هوای   نی کلمات فارسی یا فارسی باستانی تلقوی شود و وارد کتواب   نویسان هندی و ایرا فرهنگ

 (ی۹۲۹و۹۴۲مجتااییز ص  ←ها شد ) آن
برهوان  معموالً نخستی  فرهنیی را که کلموات دسواتیری و آذرکیووانی در آن وارد شوده     

(ز اموا درحقیقوتز   ۹ز سوتون  ۹۲۹دانند )مجتااییز ص  ( می۹۲۱۹/۹۱۲۹شده در  )ت لید قاطع



تو لید مممودب  الد    مؤیدالفضوح که حاوی ای  نوو  کلموات اسوت فرهنوگ     تری  کتاب قدیم
سوال قاول از تو لید     ۲۲تنها حودود   ت لید شده و ای  تاریخ نه ۲۹۲دهلوی است که در سال 

سال قال از تولد آذرکیوان هم هستی به چند کلمۀ زیر توجه کنید که  ۹۲دساتیر استز بل ه 
است: نید ضاط شده برهان قاطعو در  دساتیر آمده و هم در فرهنگ مؤیدالفضحهم در 

 (یبرهان قاطعز مؤیدالفضحاست ) ماهیتباشد که جمع « ماهیات»معنی  : بهاوچیزیان
 شده و ناقص؛ : پارهاَهَمه

 : ممسوس؛پودات
 : آیهیچمراس

خداونود و قیول   »معنوی   بوه  مؤیدالفضوح وضع )ای  کلموه در   : مردم نورانی و پاکیدهفرمند
است(ی آمده« ا و خردمندمعنی دان به

 : همه؛هماد
آمده از کتوابی کوه در    ۲۹۲شده در سال  چیونه مم   است ای  لغات که در کتاب ت لید

حدود سال هدار ت لید شده یرفته شده باشد؟ ظاهراً بایود پوذیرفت کوه ایو  لغوات جعلوی را       
هوا را از   انود و آذرکیوانیوان آن   وضوع کورده   دسواتیر شخص یا اشخاصوی قاول از آذرکیووان و    

بر آذرهوشونییان   اند که پیروان آذرکیوان خود را عحوه اندی بعضی نوشته های اینان یرفته نوشته
نظور   ی اموا ایو  سوخ  درسوت بوه     ۹(۱۲ز ص ۹۱۱۱اند )معی   نامیده نید می آبادیانو یددانیانز

آباد را یویند و او اولی  پیغماوری اسوت    ان مهآبادیان امت»آمده:  مؤیدالفضحرسدز زیرا در  نمی
آبادز آذرهوشنگ است:  نویسد: نام دییر مه هم می برهان قاطعمؤلد «ی که به عجم ماعوث شده

نید یویند و امتان  آباد مهآذرهوشنگ نام اولی  پیغماری است که به عجم ماعوث شد و او را »
مربوط به قاول از ورود   آذرهوشنییانو  آبادیان بنابرای ز دو تعایر«ی خوانند آذرهوشنییاناو را 

آبواد ییی اولوی  پیغماوری     موه »نویسد:  که می برهان قاطعآذرکیوان به هند است و قول صاحب 
نادرست استی« خوانند دساتیرو کتاب او را بوده که به عجم ماعوث شده 

 برهان قاطعکلمات جعلی در 
ضواط نشوده و    دسواتیر کلمات جعلی نساتاً بسیاری آمده که در فرهنوگ   برهان قاطعدر 

رسد که ایور   نظر می به«ی های فرقۀ آذرکیوان ظی از برساخته»ها نوشته:  مممد معی  درمورد آن
نه همهز الاقل بخش اعظم ای  لغات قال از آذرکیوان ساخته شده باشندی ما در زیر تعدادی از 

ای از آذرکیوانیان را آبادیانز ایددیانز یددانیانز آذرهوشونییانز هوشویانز آذریوان و انوشویان      های فرقه ی معی  در جای دییر نام۹
 (ی۹۱ز ص ۹۱۱۱است )معی   دانسته



کنویمی یوادآور    دسوت داده نقول موی    هوا بوه   برای آن برهانکه مؤلد  هایی ای  لغات را با معنی
 استی نید آمده مؤیدالفضحها در  شود که بعضی از ای  می

حسیز یعنی آنچه به حس و نظر درآیدی پوالبیباشد و « حس»معنی  : بهپوالب
معنوی   بوه  تو  استز همچنان که روان بد نفس کل استز چوه  « جسم کل»معنی  : بهتَنبُد

 باشدی« همه و کل»معنی  به بدو « نفس»معنی  به روانو « جسم»
 برهوان اسوتی   هم آمده و دقیقواً بوه هموی  صوورت معنوی شوده       مؤیدالفضحای  کلمه در 

استی یرفته مؤیدالفضحتردید آن را از  بی
 (یمؤیدالفضحز برهان: نفس ناطقۀ فل ی )تهمورس

 : راست و درستیفربود
 ست که در برابر عدم باشدی: وجود افرتاش
 : فاضل و دانشمندیفرجاد

پرورنوده و  »النوو  انسوان باشودز یعنوی      اسوت کوه رب  « فور فوروزان  »معنوی   هب: فر فروزان
 «یکنندۀ آدمی پرورش

و « کوویش راسووت»ییی یعنووی  فریووورکیشو  فریوووردی : راسووت و درسووتی ییی  فریووور
 «یمذهب درست»

ای  پس از ذکر معنی جهانییری[ فرهنگدر ]»نوشته: معی  در حاشیۀ مربوط به ای  کلمه 
نظور رسویده کوه فربوودی راسوت و       در کتواب فرهنیوی قودیم بوه    ”که در مت  آمدهز نویسد: 

هم آمده و چنی  مؤیدالفضحدر  فریور«ی ی رکی فربودز فربودیز فرهودی“کیش را یویند درست
 «یکه راه راست دارد در دی  آن»معنی شده: 

نظور   ها نیفتهز ولوی بوه   کلمات دییر هم هست که معی  چیدی دربارۀ آن بعضی برهاندر 
شود: رسد که از همی  کلمات برساختۀ آبادیان باشدی برای نمونهز به کلمات زیر اشاره می می

 : نفس کلیجَهْن
 است که پرهیدکاری و کسر شهوت باشدی« ور »معنی : بهجیواد
هم ضاط و چنی  معنی  برهانکه در  پاسادند نید از ای  کلمات هستز مان مؤیدالفضحدر 
 است: شده

باشد و آن ممافظت کردن است خود را از سخنان هدل و قایح و « صیانت»معنی : بهپاساد
افعال شنیعه و قایمه؛



مؤیدالفضالکلمات هزوارشی در 
استی برع س آنچوه تواکنون    مؤیدالفضحهای هدوارشی در  ن تۀ دییر مربوط به ضاط واژه

 مؤیدالفضوح اسوتز  ها را ضاط کرده نخستی  فرهنیی است که ای  واژه برهانشدز که  تصور می
ها را به  ها که مؤلد آن استی نمونۀ ای  واژه های هدوارشی را آورده اولی  فرهنیی است که واژه

لغت ژند و پاژند دانسته عاارت است از:
انیشت دست باشدز خواه انیشت پا )ای  مدخل عیناً با همی : انیشت ییی خواه پمن اوچت
است(؛ نید آمده برهانتعرید در 

 : مردن؛اودردن
 : برادر؛بُرور

 های ترکی آورده(ی : یوشت )که آن را ذیل واژهبسریا
 : خانه؛بیتا

 : خیار بادرنگ؛بیربوشا
آن را بوه   برهوان  : جدا و م افات )مؤلد دربارۀ منش  آن س وت کردهز اموا مؤلود  پاتپراس

 پهلوی درخط بادافراه نوشتاری ش ل پاتپراس نیست؛ درست که است لغت زند و پازند دانسته
 است(؛

 : پوست آدمی و حیوانات؛جلنا
 : کوه )برهان نید آن را به همی  معنی آورده و درست نیست(؛چیچست

نیود آن را بوه    برهوان : پل صراط )ای  لغت به پهلوی یا فارسی میانه اسوتی مؤلود   چینود
 مؤیدالفضوح لغت زند و پازند دانسته و معلوم است که هم ای  مودخل و هوم تعریود آن را از    

است(ز و غیرهی یرفته



منابع
ز بوه کوشوش مممود معوی ز زوّارز     برهان قواطع (ز ۹۱۱۲ و۹۱۱۲خلد تاریدیز مممدحسی  )

تهرانی
ز ۹۴۲ وو ۹۲۲ز ص ۹ ز جدائرةالمعارف بودر  اسوحمی  ز «آذرکیوان»(ز ۹۱۱۲هللا ) مجتااییز فتح

مرکد دائرةالمعارف بدریی اسحمیز تهرانی
 ز مالاع نامی منشی نَوَل ِشور ل نهوز هندیمؤیدالفضح(ز ۹۱۱۱مممدب  الد دهلوی )

مجلوۀ دانشو دۀ   ز «هوا در ادبیوات   لغات فارسی ابو  سوینا و تو  یر آن   »(ز ۹۱۱۱معی ز مممد )
آذرکیووان و پیوروان   »(ز ۹۱۱۱؛ همووز ) ۹ و۱۱ز ص ۹ز شمارۀ ۹ز سال ادبیات دانشیاه تهران

ی۹۲ و۴۹ز ص ۱ز شمارۀ ۴ز همانز سال «او
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