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 در تربیز زاری م نیرادلمظف   انمه  اجنمن انرصی زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران،

 

  صادق ابراهمییان ش یادهدد محم  س ی  

 هبرام برومند امنی

 چکیده 

رمان اجنمن انرصی زردشتیان کشده از  ش ناساییخواین منت انمه  رو به ابز  نوش تار پیِش 

و  اددر سازمان اس نکه  پردازد. این س ندمریزا می ینمظفرادل   ،ایران یعهدخطاب به ول 

دی  ناکت ارزمشندربردارنده   ،شودمجهوری اسالمی ایران نگهداری می میل   کتاخبانه  

 آ ن زا رث فاریس انمهن قاجار است. س بک نگارش ادیب زردشتیان ایران در دوره   درابره  

نرثنوییس عرص  ش یوه  نگاری و مل است که نویس نده برخالف عرف انمهأ  ت ِقابل هجت

 نوییس دارد.ر اس تفاده از واژگان فاریس و سه، تالش بقاجار

 

 

 نوییسنگاری، سهمریزا، انمه ینمظفرادل   ،زردشتیان کرمان ها:واژهلکید

                                                                            
  سالمی، ااکرش ناس ارشد اس ناد و نسخ خطی سازمان اس ناد و کتاخبانه میل  ایران؛ دانشجوی دکرتی اترخی ایران

 shyyadeh52@gmail.com           دانشگاه لرس تان

 و اکربردیعلمی  دانشگاه هرنمدر س های ابس تاین، فرهنگ و زابن آ موخته  دانش     

  bahramboroumand@gmail.com       
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 درآ مد

 یسنو دست( س ندی ساکام)  مجهوری اسالمی ایرانکتاخبانه  میل  در آ لبوم بیواتت سازمان اس ناد و 

 نس تعلیق حتریری نوش ته در پانزده سطر به خط این دست شود.نگهداری می 1117-7-1به شامره  

از همری  است.)ولیعهد( نگاش ته شده1شاهیناز کرمان به تربیز و خطاب به مظفرادل   ،بدون اترخی و

آ ید که این میبر ،نقش بس ته «1263اجنمن انرصی زردشتیان کرمان » هر برگه اب عنوانکه در ظ 

او؛ یعین  عهدییتجوان، در دوران وال 2مریزای ینانمه، توسط اعضای این اجنمن برای مظفرادل  

 است.مقمی شهر تربیز بوده، ارسال شده زماین که

ین مظف        خان مکری یزت عز در معی   یسالگهشتق در سن 1277در سال  مریزارادل 

ال در سو  (12/298: 1393)اتره،  فرس تاده شدوایل به اایلت آ ذرابجیان  در مقامسدار لک، 

سلطنت طوالین پدرش  سبِب بهاین دوران  عهدی رس ید، ویلرسامً به مقام والیت ق1278

 د. یاجنام درازا چهل سال به  شاه،ینانرصادل  

طلبان عهد انرصی در کردگان و اصالحعهدی اب حتصیلوالیت ین مریزا در دوره  رادل  مظف       

ت ایران بود. این دطلبانه داشت و خواس تار تریق مل  به مهنی دلیل نزی تفکرایت جتد   ،تباط بودار 

ارسال  وانرصی زردشتیان کرمان برای ا هایی نزی از طرف اجنمنشده بود انمه موجبموضوع 

 «مانکجی لمیجی هاترای»ورود  .(137-133: 1389 مرزابن، .نکـ  )برای آ گاهی بیشرت، شود

از پارس یان زردش یت انمدار هند به  ق1270/م1854در سال  «صاحبمانکجی»معروف به 

زردشتیان در کرمان گردید. به مهنی « پنچایت»اجنمن  یستأ س ز برای ابعث اخذ جمو  ایران، 

. (431: 1386ریانیان، )من دلیل این اجنمن به اجنمن انرصی زردشتیان کرمان معروف شد

هبود وضعیت زندگی ـ هدف ب  اب ،یزدگردی اب دوازده عضو 1225اجنمن انرصی در سال 

. دس تور 1 از: اندعبارتانم اعضای این اجنمن که دوازده نفر بودند  به اکر کرد. آ غاز زردشتیان

 . مال  3؛ اسکندر هروز مال  ـ ب  مال   .2؛ خداایر هرمزدی( هجانگری مرحوم دس تور رس مت )جد  

ظهراب  . مال  6 ؛ایردینیار اورمزد . مال  5 ؛ایر خرسواورمزد . مال  4 ؛گش تاسب دینیار

رش ید شهرایر  مال   .9 ؛خرسو مرحوم فوالد . مال  8 ؛رابد اورمزایدآ دُ . اس تاد 7 ؛گش تاسب

                                                                            
 ، پنجمنی پادشاه ایران از دودمان قاجار است.1285دی  12 درگذش ته  ، 1232فروردین  3 زاده    1
 ق.1313 – ق1278 :دوران ولیعهدی 2
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 خداداد . مال  12 ؛همنـ . اس تاد همراب خداداد ب 11 ؛همن مجش یدـ  ب . مال  10 ؛همرابن شهرایر

هروز ـ  ب دار و مال  حتویل ، گش تاسبخرسو صندل. دس تور هجانگری رییس اجنمن بود و مال  

 .(265-255: 1355نکـ : اش یدری،  )برای آ گاهی بیشرت،، منشی اسکندر

ید قرار ی أ  ت موردِ  ق1316 شاه قاجار به سالدر زمان مظفرادلیندوابره این اجنمن  فعالیت     

 .گریدمی

سب نگاری از سوی اجنمن زرتشتیان کرمان به پیشگاه ولیعهد ایران که بر ح انمههدف      

ن ود؛ ایدر این وقت در اایلت آ ذرابجیان به مرکزیت دارالسلطنۀ تربیز مس تقر ب سن ت قاجاریه

 پاسبهروزی ولیعهد برجای پدر بر اریکۀ شاهی ایران نشیند  اگراوالً:  ابشد که تواندیم

اقل از های آ ن داش ته ابشد؛ ای الچشمی به این اجنمن و فعالیت ها، گوشه  نگاریانمه هگونینا

 در رکزییتممعومًا و شهر تربیز، خصوصًا  ،های آ ن ناکهد. اثنیًا: اایلت آ ذرابجیانمزیان آ زادی

 ییعامثین، روس یه و سایر دول اروپا س تد ایران آ ن روزگار اب کشورهایودابزرگاین و دا

هنۀ جنوب و ـ زرتشتیان یزد و فارس در پ  مهراهِ به است. اعضای این اجنمن زرتش یتداش ته

ان ویژه اایلت گجرات که مسکن پارس یای اب هند بهایران فعالیت جتاری گسرتده جنوب رشیق

 در آ ن اایلت نزی پایگاه و جایگاهی داش ته ابش ند. خواستندیم و داشتند بود، هند

 

 انمه ابزخواین منتِ 

 یزدان 1فه /1

 از کرمان به تربیز /2

 شاهینمظفرادل   /3

 

 پرتو یزدان داد روان اکماکر انمدار فروغ ایران و ایرانیان افروزنده   پاس باناز آ س تان فرش ته  /4

 اخرت ولیعهد در گذراد.بلند زاده  شهنشاه 2دهیمی و اورنگ کیان شت

                                                                            
1DY, نویسدست نکـ .برای منونه،  ، به انم یزدان است.Pad nām ī yazdānاحامتال منظور  ،یزدان :)فد( فه 1

207v.  
2  šat است: دهخدا ذیل این واژه چننی آ مده انمه  لغت: در← 
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بس ته خویش را بر بندگان مهتا را اندر خور و ساست، که درداانی یب 1س پاس بیهامس /5

 دارد ویژه در این زمان می 4را راوک 3ماراب 2هش تهخواست خواهشگر و دراکر رایگان میبمزه

ریه شاهنشاهی خ 7فراهیخت 6از زیور فراهت 5بدرامیکه داد بر بیدادی چریه و شهباز  /6

 .است

 ورـــامـن  ریه  ـان  چـهـ ان  ش ـفس گر           ختـیـ ه را فراه ـبلکه ش دـنش

 روزه ـد بـآ ی تراهـــفرش ــز هم روز           ـفییتـ گ  8اتریـهرش دســ ز چ   /7

 کشور مباده جان و به گزندش ب  داد          ه دل خوار دارد ب را زهجان 

 پایگاهپناه س پهرخبت و درس ته شاهنشاه گییت فراز

اکماکر و انمدار بوده  داده اب اکم و اکمه در هر شهر و دایر ب 9دس توران و پرمانروااین /8

 را آ سایش و آ رامش فراگرد آ مده. 10درامبال

   شهرایر دادگربه گییت دهد  /9    نده را دوس تدار         ـ زدان بود ب ــچو ی

 الـمن شیرواـپرمانتور و ـ ز دس  از هنال              داد رابزد ز شه  س چو  

 ورـامــن ودکــــک زــجبه دــیایـ ن ر              ــنــ ه اـب ردــار خـوزگـــز آ مه ـک            

                                                                                                                                                                            
 عریب در که است حرضت معینِ به دو هر و گویند نزی تمیسار را آ ن و است تعظمی لکمه   ←

 اکربه فریوزمال   چاپ دساتری در ابرخنس تنی نیست فاریس شت لغت ... است معروف

 چندن و مشن و شکر و( بوزینه) کپیی لغات مانند نه اما است، هندی لغت این. استرفته

 هاینوش ته در معین این به شت. ابشد شده فاریس داخل قدمی بس یار زمان از که( صندل)

 ذیل واژه(. :1377)دهخدا،  ... نیامده فاریس قدمی
1  homās:  هامن: ذیل واژه(.مهتا و انباز و رشیک و رفیق( 
2  darhešte :(2/846: 1342برهان تربیزی، ) و عطا و کرم جود 
3 bārām: (.4/1935هامن: ابشد یعین خبت و دولت اتزه و نو ) خبیتاتزه معینِ به 
4  rāvak:   ب آ ن راوق است )هامن:  صاف و لطیف و پالود  (.2/933هر چزی، معر 
5  badrām: 1 .انفرمان ، توسن وسکش. 
6 hatāfar: ه در فاریس به مهنی معین است 3/1449هامن: . )زیبایی وشکومهندی  وشوکت و  شأ ن (. فر  و فر 

 (.4هامن جا، پاوریق مشـ  ←)معنی 
7 xtanīhāfar :(.3/1449)هامن: آ وخینت ،تربیت کردن 
 س یاِق عریب.مجعِ دس تور، به  8
 فرمانروااین  9
10 darrām :ذیل واژه(.1377، دهخدارفتار )زشت : 
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و روش  بفرگفت نی[اک]افروزیش نه س پاس مه و که سد ددا چند فراخور و شایگان درهر

 هر هفت است که شتبرین زیور و  ابس تان در این زمان که بوس تان خرمی را از ابد

 1ها(/ هناده ات این بژیهکرده و ) ایسون اب خودفریوز  را به نوروز ج آ نشاهنشاه مجش ید /10

 شهرایر دس توران ودادار و دادگر اکماکرمهباز پاکرا جز او مناز یب انفز دمان 

 راهی دیگر رهوار نسازند.ه کشور و بندگان ب زیدهمان هر   /11

 اهـمه ی  بـــاهـم زادـرانـبش ــــز ابل اه       ـش تـنوروز از خبهل  اـسـ و ام ـت

 یت س تودش امساهل گ  /12شه ز فر ِ  ود        ـامی نبـز ز نـم ترا جـس از جـپ

 واــن نـیت ایـافـه یـر شــهــ از م  نـتال را         ود سـو ز خـاخیت تـس وـننه 

 و آ ب ر  فرد او ـرگیـز س دـیاـشکه  اب     ـتـ آ ف  دـشره ـوی بــی سـاهـمز 

 ارــــهریــ ـ از ش ت ــــافــیروی هــــانـیـ م  سدی این هبار         /13و نه  نه گرمی

س ته پس از جخ  بربست تر(؟ بوده و هست ابز نگاه نکواینبرین چه که هامره فام و خوی ) دال

 جاوید خواهی ز یابد

اه گچهر اب دهیمی و ش ید شهیارپایگاهخدیو اکماکر هناد و  زندگی و خواس ته و اشکوه /14 

 هوش هنگاب آ گنیخبت خرسو

 که ات آ ف را اتب و ماه را همر است /15شت       پاِد افروزنده کیاین افرس و اورنگ

بر بندگان پاینده ابد  اشایهپداد ، اش مجهل دژخواهان کشورش را تباه ساخته سایهورنه چریه

 ارگاکمپریای آ ن سرتگ پامین اکم و فر   رامِ پد بدرامکه  مندمیپویهیزدان والا برش نواد امیدوار و 

  شدزیدر هر  بودهروای و پایدار  ختت 3داهمی و خبت خداوند شکوهاانمدار اب  2آ گنیخود

 و آ رام گذرانند. آ سا درامیدوار بندگان اکمیاب  /16

 

 .(شتیان کرمانت یدوار اجزاء اجنمن انرصی زرام   انس پاسگزار ) ایدون تراج ابد ایدون ابد

  .1 1263اجنمن انرصی زردشتیان کرمان  [:همرمندرج در ظهر برگه]

                                                                            
 )هامن: ذیل واژه(. غشویژه، خالص و پاک و یب 1
زهرآ گنی، عبریآ گنی، عنربآ گنی،  است، قس.« آ غش ته و آ لوده»ای « انباش ته و پُر»معیِن در ترکیب به آ گنی 2

 .آ گنیمشک
 دهیمی 3
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 شاه است.صادف اب زمان ولیعهدی انرصادلیناین زمان م  1
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 نامهکتاب 

 هتران: انتشارات ماهنامه هوخت. ،و زرتشتیان یهلوـ اترخی پ  (،1355) ، هجانگرییاش یدر

فرویش باج(، به اهامتم محم د معنی، هتران: کت 4) برهان قاطع(، 1342برهان، محم دحسنی خلف تربیزی )

 سینا.ابن

ین ایران در دوره  »(، 1393اتره، مسعود ) ان: ، هتر اترخی جامع ایران، «ق(1324-1314شاه )مظفرادل 

 املعارف بزرگ اسالمی.مرکز دائرة

 مجموعه   م،1900ایرموبد مجش ید موبد خداخبش،موبد هرمزداکتب هبرام ،DY1 ،5102، یس نانویس دست

 خصویص یزد.

 . دهخدا انمه  مؤسسه لغت هتران:(، ج 16) انمهلغت (،1377) اکربدهخدا، عیل

-133 :پیام هبارس تان، «ای نوایفته از اجنمن انرصی زردشتیان کرمانانمه» (،1389) مرزابن، س یامک

137. 

 .ش نایسهتران: مرکز کرمان ،پس از اسالم ات امروز :زرتشتیان ایران (،1386) کتایونمنریانیان، 

 

A Letter from the Zoroastrian Nāserī Association of Kerman to the 
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Abstract 

The following article rereads the identified letter from the “Zoroastrian 

Association Nāserī of Kerman” addressed to the Crown Prince of Iran, 

Moẓaffar al-Dīn Mīrzā. This letter, which is stored in the National 

Library and Archives of the Islamic Republic of Iran, includes valuable 

points about the literary writing style of Zoroastrians in Iran during the 

Qajar period. The Persian prose of the letter is notable as the author, 

contrary to the style of letter and prose writing of the Qajar era, 

attempts to use only pure Persian words. 
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