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چکیده

(دریافت ،1398/02/15 :پذیرش)1398/06/14 :

در گاهشماری زرتشتی ،که گاهشماریای به شیوۀ خورشیدی است ،روزهای ماه
به نام اهورامزدا و ایزدان نامزده شده است .یکی از جستارهایی که همواره در
پیوند با سنجههای زمانی در گاهشماری ایران باستان مطرح است ،همانا بودن

یا نبودن زمانبندی روزها به کمتر از یک ماه سی روزه است؛ یعنی چیزی همانند

سنجۀ هفته .در گروهبندی که برای نام ایزدان بر روی روزهای ماه در گاهشماری

زرتشتی گفته شده ،وجود روزها در دو دورۀ هفت تایی و دو دورۀ هشت تایی
است .از این رو ،این گمان پیش میآید که این دستهبندی ،پیوندی با سنجۀ هفته

داشته باشد یا بر پایۀ آن شکل گرفته است .میدانیم شیوۀ زمانبندی روزها به
هفته یا کمتر و یا بیشتر از آن ،در میان تمدنهای باستانی بوده است .اکنون این

پرسش پیش میآید که این گروهبندیِ نام ایزدان ،چه پیوندی با زمانبندی
روزهای ماه دارد و اگر پیوندی میان آنها برقرار است ،چه باوری سبب پدید

آمدن چنین گروهبندی ایزدان شده است.

کلیدواژهها :ایزد ،سنجۀ زمان ،گاهشماری ایران باستان ،گاهشماری زرتشتی،

ماه ،هفته.

 .1این مقاله مستخرج از پایاننامۀ دکتری علی صفی پور با عنوان «شناخت و تحلیل بنمایههای نگرش به سنجههای
زمان در ایران باستان» از دانشگاه شهید بهشتی است.
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مقدمه

دستهبندی زمان در بازۀ زمانی کوچکتر از یک ماه ،بهمنظور آسانسازی شمارش و به
یاد داشتن روزها ،در میان ملل باستانی به شیوههای گوناگونی انجام میشده است (برای

نمونههایی از آن نکـ  :بیرشک ،ص .)583ترکان نیز در گاهشماری خود ،سنجههایی
دوازده روزه مانند سنجۀ هفته داشتهاند که هر یک از این دوازده روز را به يکئ از رنگ
ها نسبت میدادهاند و آن را به همان رنگ به زبان تركئ میخواندند (تهانوی ،ج،1

ص.)61
در گاهشماری زرتشتی نیز سی روز ماههای سال هر روز به نام یکی از ایزدان نام
گذاری شده است .این نامگذاری به گونهای است که چنین گمان میرود که در این گاه

شماری به مانند گاهشماریهای میانرودان یا گاهشماری یهودی ،مسیحی و اسالمی،

سنجۀ هفته وجود داشته است ،زیرا در گاهشماری زرتشتی نام ایزدان که بر روی روزهای

ماه گذاشته شده است در چهار گروه دستهبندی میشود؛ دو دستۀ نخست هفت روزه و

دو دستۀ پس از آن هشت روزه است .در حالی که سنجۀ هفته یک بازۀ زمانی هفت روزه

را در بر دارد .این شیوۀ دستهبندی چنین گمانی را پدید آورده است که دستهبندی هفت
روزه و هشت روزه در گاهشماری زرتشتی همانند سنجۀ هفته بهکار میرفته است .اکنون

نخست در بارۀ بودن یا نبودن سنجۀ هفته در گاهشماری ایران باستان سخن گفته خواهد
شد و سپس به جایگاه دستهبندی نام ایزدان پرداخته میشود.

هفته و گاهشماری ایران باستان

یکی از پرکاربردترین شیوههای دستهبندی روزها در سنجۀ زمانی کوچکتر از ماه ،همانا
سنجۀ هفته است .سنجۀ هفته خاستگاهی میانرودانی دارد .مسعودی در گزارشی از

هفته در نزد اعراب جاهلی ياد كرده که این نامها با نامهای دورۀ اسالمی متفاوت است
(ج ،2ص ،)559همچنین هفته در نزد قوم یهود نیز پیشینه دارد (نکـ  :بیرونی ،التفهيم،

ص232؛ همو ،آثاراالباقيه ،ص 85و پس از آن) و گویا قوم یهود عمدهترین تأثیرات را
در دوران اسارت بابل در زمان نبوکدنصر (درگذشت  561پ.م ).از فرهنگ میانرودان
پذیرفته است .آشکار است که اقوام عرب دوران جاهلی و یهودیان سنجۀ هفته را از باور

میانرودانی پذیرفتهاند و به واسطۀ آنان به اسالم و مسیحیت رسیده است.
در اروپا نیز پیش از آنکه مسیحیان با سنجۀ هفته آشنا شوند ،یونانیان با باورهای

ستارهشناسانۀ بابلی آشنایی داشته و از آن تأثیر پذیرفته بودند .میتوان یکی از تأثیرات
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باور میانرودانی بر سنت اقلیمهای هلنیستی (و بهویژه بر نجوم یونانی) را همین سنجۀ

هفته دانست (نویگباور 1،ص .)187این نظر نیز وجود دارد که «یونانیها به احتمال

زیاد هفته را از یهودیها آموختند و بعد مانند رومیها اسامی ستارگان مشهور آسمانی را
که با نام خدایان یونانی نیز موافق بود ،برای ایام هفته نام نهادند» (نبئی ،ص.)166
مسیحیت که میراثدار باورهای یهودیت است ،باور آسمانهای هفتگانه و

ستارگان هر آسمان و روزهای هفته را از یهودیت به ارث برد و هفته بنا به شیوۀ یهودی
آن در نزد مسیحیان از یکشنبه آغاز میشد تا آنکه در سال  321میالدی به فرمان

کنستانتین (حکـ 361-317 :م) هفته در گاهشماری مسیحیان رسمیت یافت و یکشنبه

که روز خورشید بود و به عنوان روز آغاز هفته (نزد یهودیان) بهشمار میآمد ،از آن پس
برای مسیحیان به عنوان آخرین روز هفته و روز تعطیل و آسایش بهشمار آمد .همچنین

هر رو ِز هفته با همان باورهای پیشین ،به یکی از ستارگان به این ترتیب اختصاص یافت:

خورشيد ،ماه ،بهرام ،تير ،مشتری ،ناهيد و كيوان (دانشنامۀ بریتانیکا .)2با وجودِ این،

گزارش شده است که مدتها پس از این تاریخ (یعنی سال 321م) روزهای هفته در
نزد مسیحیان با عدد مشخص میشد (عبداللهی ،1365 ،ص .)42افزون بر مسیحیت

و یهودیت ،باورهای وابسته به هفته را میتوان در میان مردمان و آیینهای گمنامی

همچون حرانیان (یا صابئیان) نیز دید ،در این باره ابننديم (ص )571گزارشی از وجود

سنجۀ هفته در میان حرانيان آورده است كه آنان هفته را با روز يکشنبه آغاز میكردهاند،
و نامی خاص به هر روز هفته داده بودند.

اما سنجۀ هفته در گاهشماری ایران باستان نبوده است (برای آشنایی بیشتر نکـ :
صفیپور ،ص ،)61-34چرا که گزارشی از سنجۀ هفته و نشانههای آن ،در متون معتبر
زرتشتی نیامده است .همچنین در کتابهایی مانند التفهيم (ص )238و آثار الباقية

(ص ،50و نیز ص )76-68بیرونی ،و یا معرفة التقویمِ خواجه نصیرالدین توسی
(ص )381و کتابهای دیگر منجمان و گاهشماران ایرانی و اسالمی هيچ اشارهای به

این نشده است که در گاهشماری خورشیدی دورۀ ساسانی که امروزه بهنام واپسین پادشاه

ساسانی ،یعنی یزدگرد سوم ،آن را میشناسیم -که گاهشماری پرکاربرد و شناخته شدۀ
دوران یاد شده بوده است -سنجۀ هفته وجود داشته است .حتی بیرونی (آثار الباقیه،

1. Neugebauer
2. Encyclopedia Britanica
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ص )76-75به روشنی میگوید که ایرانیان سنجۀ هفته نداشتهاند .اما این را نیز باید
افزود که مانویان با سنجۀ هفته آشنا بودهاند و از آن در گزارشهای خود استفاده کردهاند

(قریب ،ص29؛ کوگ فانگ ژن ،ص )142-141که این گزارشها نیز ثابت نمیکند
که در گاهشماری رسمی ساسانیان سنجۀ هفته بهکار میرفته است.
گروهبندی نام ایزدان در گاهشماری زرتشتی

دانستیم که سنجۀ هفته در گاهشماری ایران باستان و پس از آن در گاهشماری زرتشتی
نبوده است ،اما در شیوۀ چیدمان نامهای ایزدان برای سی روز ماه چیزی شبیه به هفته

دیده می شود که اکنون به آن خواهیم پرداخت ،این بررسی از آن جهت دارای اهمیت
است که به باور نگارنده ما را به رهیافتی جدید رهنمود میسازد ،و پیوند این شیوۀ دسته

بندی را نه با سنجۀ هفته بلکه با شیوۀ دیگری از گاهشماری -که در این گاهشماریِ به

شیوۀ خورشیدی به جا مانده است -آشکار میسازد.

در گاهشماری به جا مانده از دورۀ ساسانی ،روزهای هر ماه به نام ایزدی نامزده شده

اند .در بندهش در بارۀ نام سی روز چنین آمده است:

نام آن سی روز که بر ماهها نهاده شده است ،این است :هرمزد ،بهمن ،اردیبهشت،
شهریور ،سپندارمذ ،خرداد ،امرداد ،دی ،آذر ،آبان ،خور ،ماه ،تیر ،گُوش ،دی،

مهر ،سروش ،رَشن ،فروردین ،بهرام ،رام ،باد ،دی ،دین ،ارد ،اَشتاد ،آسمان،

زامیاد ،ماراسپند ،اَنَغران» (فرنبغ دادگی ،ص.)42

بازآوری نام «دی» به گونهای است که گمان میرود که نامگذاران این روزها ،دانسته و
آ گاهانه چنین دستهبندی همانند هفته و هشته ساختهاند .با این روی پژوهشگران این

دستهبندی هفته و هشته را مرتبط با سنجۀ هفته نمیدانند (پورداود ،ج ،1ص79-78؛
نبئی ،ص106؛ عبداللهی ،1366 ،ص81-76؛ معین ،1364 ،ج ،1ص 313و ج،2

ص ) 185و همان گونه که پیش از این نیز گذشت ،باور بر این است که هفته در گاه
شماری زرتشتی وجود نداشته است .با این رو ،این پرسش پیش میآید که این دسته
بندی ایزدان آیا میتواند به گونهای هفته در یک ماه بوده باشد؟
نیبرگ به دستهبندی ایزدان و برشمردن ویژگیهای هر دسته پرداخته است

(کریستینسن ،ص .)231-230به گزارش کریستینسن ،نیبرگ ،بنا بر گزارشی که در
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آخر فصل اول كتاب بندهش و در فصل سوم همان كتاب آمده است ،سئ روز ماه را
بايد به چهار دسته تقسيم كرد.

جدول .1دستهبندی روزهای ماه
1
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نيبرگ بر این باور است كه:
باقئ ستونها هم بايد به همين نهج منظم شده باشد ،كه در آغاز ستون نام خداى
خالق و در دنبال و قواى خالقه او ذكر شود و در آخر همه نام دذو بيايد ،كه

خالصۀ همۀ اسماء و صفات است .من معتقدم ،كه در ستون دوم هم دذو خالصۀ

فعاليت آذر است و در ستون سوم هم خالصۀ فعاليت مهر است و همچنين در

ستون چهارم ،خالصۀ فعاليت دين بيان میشود .فرقئ كه دارد اين است ،كه
ستون چهارم منتهئ به دذو نمیشود ،زيرا كه در آخر آن نام انگران (انوار
نامتناهئ) آمده است ،كه آفريده و مخلوق نيستند.

پس به عقيدۀ نيبرگ ،اورمزد و سه دذو ،عبارتند از :اوهرمزد ،آذر (آتش) ،مهر (ميثر)،

دين (دين مزديسن)،

لکن احتمال قوى میرود ،كه مقصود انگران همان زروان-اكرن باشد ،كه
مزديسنان به اين صورت آوردهاند 1،پس ماه زردشتيان آيون 2را نشان میدهد،
كه در چهار خدا تجلئ نموده است :اوهرمزد ،آذر ،مهر ،دين و قواى خالقه هر

يك از آن خدايان.
 .1یعنی غیر زروانی

2. Aion
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و نيز نيبرگ گويد:
اين جدول درست قرينۀ اسامئ خدايانئ است كه در كتيبۀ آنتيوخوس آمده است،

يعنئ اوهرمزد و مهر و وهران و خداى ديگر ،كه ما آن را با دين مزديسن يکئ
پنداشتهايم .فقط يکئ از اين اسامئ با نامهاى تقويمئ اختالف دارد و آن
ورهران است ،كه در تقويم به جاى آن آذر را قيد كردهاند .اين اختالف نيز
ظاهرى است و در نفس االمر تبانئ بين آنها نيست ،چه ورهران رابطۀ بسيار

خاصئ با آتش دارد.

کریستینسن این را نیز میافزاید که آتش معابد را آتش وهران (يا وهرام به زبان پهلوى
متأخر) میگفتهاند ،همچنین
استقراء نيبرگ در تقويم زردشتيان ،مؤيد گفتار نويسندگان سريانئ و ارمنئ

است ،كه گويند خدايان اعظم عهد ساسانئ عبارتند از :زروان و اوهرمزد و

خورشيد (مهر يا ميثرا) و آتش (آذر) و بيدخت يا (دين مزديسن) و اين خداى
اخير تشخيص و تعيين ديانت زردشت محسوب میشود (ص ،232نیز نکـ :

بویانر 1،ص.)200-199

این دستهبندی ایزدان از دیدگاهی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است ،چنانکه گفته

شده دستۀ نخست به ترتیب اصلی امشاسپندان آمده است ،دستۀ دوم در بر دارندۀ نام
عناصر (طبیعی) و نیز گاو باستانی (گوش) است و دستۀ سوم و چهارم با نام نیروهای

اخالقی و طبیعی برشمرده شدهاند (تقیزاده ،ص.)119

اما در بندهش در بارۀ جستار دستهبندی ایزدان چنین آمده است که:
هرمزد نام سی امشاسپند را بدان سی روز چنین نهاد که نخست هرمزد است،

سپس شش امشاسپند( ،که می)شود هفت .هشتم دی (که) دادار است ،سپس
شش امشاسپند (که می)شود هفت .هشتم دی (که) دادار است ،سپس هفت

امشاسپند( ،که) میشود هشت ،نهم دی (که) دادار است ،سپس هفت امشاسپند

(که) میشود هشت .چنان (که) نام خویش را به چهار جای در ماهها جای داد.
هرمزد و آن سه دَی یکی نام ،یکی گاه ،یکی دین و یکی زمان است که همیشه
بودهاند (فرنبغ دادگی ،ص.)47

1. Buyaner
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بهار در پانوشت این سخن بندهش آورده است که:
چهار هفتۀ زردشتی عبارت است از دو بخش هفت روزه و دو بخش هشت
روزه .آنچه را که در این متن هشتم(بار دوم) میشمارد ،در حقیقت روز پانزدهم
ماه ،و آنچه را نهم مینامد ،روز بیست و سوم ماه است (همان ،ص.)165

بنا بر این گزارشِ بندهش ،روزهای ماه به چهار دسته است که هر یک به همراه نامی
از هورمزد همراه است چنان (که) «نام خویش را به چهار جای در ماهها جای داد.

هرمزد و آن سه دَی یکی نام ،یکی گاه ،یکی دین و یکی زمان است که همیشه بودهاند»

(فرنبغ دادگی ،ص .)47از این رو چهار گروه نام ایزدان داریم که سر هر گروه را بدین
گونه نام برده است .1« :هورمزد؛  .2گاه؛  .3دین؛  .4زمان» اما هنگامی که برای هر
دسته از همکاران هورمزد یا شش امشاسپند نام میبرد برای آنها گاهی بیشتر از سه ایزد

همکار برمیشمرده که سرانجام شمار آن ایزدان بیش از سی روز میشود .مگر این که
تنها آنهایی را به شمار آورد که در فهرست پیش از آن نام برده است (فرنبغ دادگی،

ص.)49-48

جدول .2امشاسپندان و همکاران آنها در بندهش
هورمزد و

همکاران اصلی

امشاسپندان

دیگر همکاران

هرمزد

گاه

دین

زمان

بهمن

ماه

گُوش

رام

اردیبهشت

آذر

سروش

بهرام

شهريور

خور

مهر

آسمان

سپندارمذ

آبان

ماراسپند

دین

خرداد

تیر(= تیشتر)

باد

فروردین

امرداذ

رَشن

اَشتاد

زامیاد

خورشید و باد
ن بیکرانه و
سپهرِخدای و زُروا ِ
زروان درنگ خدای
نریوسنگ
اَنَغران ،سوگِ نیکو ،اردویسور و
هُوم ایزد ،بُرزیَزد و دَهمان آفرین
ارد(که) اَرشِشوَنگ است و
اَردویسور اناهید

همان گونه که در این جدول دیده میشود ،برای اهورامزدا و شش امشاسپندان،

همکارانی در نظر گرفته شده است .هنگام گزارش همکاران اهورامزدا نامی از خورشید
(همکار شهریور) و باد (همکار خرداد) نیز برده شده است ،اگر از آنها به دلیل بیان
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روشن بندهش که همکاران اورمزد را «گاه ،دین و زمان» بهشمار آورده است نادید

بگیریم خواهیم دید که برای بهمن ،اردیبهشت ،شهریور و سپندارمذ همکارانی بیش از

ل همکاران گزارش شده در
خرداد و اَمرداد در نظر گرفته شده است .از سویی این جدو ِ
بندهش با گزارش خرده اوستا تفاوتهایی دارد.
نام ایزدان در اوستا

پیش از هر چیز باید گفت ،ریشۀ بهره بردن از نام ایزدان در گاهشماری زرتشتی چه در
پهلوی و یا گزارش در متون اسالمی ،باز میگردد به متون اوستایی ،از این رو برای روشن

تر شدن بحث بایسته مینماید که به اشارههای اوستایی نیز مراجعه کنیم تا پیشینه و

چرایی این نامگذاری بیش از پیش بر ما روشن شود .در خرده اوستا دو بخش به نام

«سی روزه» آمده است ،که یکی «سی روزه کوچک» و دیگری «سی روزه بزرگ» است.

در سی روزه کوچک به نامهای ایزدان بسنده شده است ،ولی در سی روزه بزرگ افزون
بر نام بردن از ایزدان و ستایش آنها ،به صفات آنها نیز اشاره شده است(.ص-187

 ،188یادداشت پورداود) اما به طور کلی باید گفت که مطالب این بخش چیزی جدا از

از بخشهای دیگر اوستا ندارند (ص ،185یادداشت پورداود).

این سی روز و نام ایزدان و صفات آنان در بخش  22شایست ناشایست آمده است

(ص260-257؛ نیز نکـ  :کتابهای مقدس شرق 1،ص )404-401و در فصل پس
از آن نیز دوباره تنها نام ایزدان برده شده است (ص264-263؛ نیز نکـ  :وست،

ص)406-404؛ همچنین در ماتیگان سی ایزدان (خرده اوستا ،ص )188و در یکی از
قطعات پهلوی به نام «ستایش سی روزه» ،در ستایش اهورامزدا و ایزدان گفته شده که

صفاتشان را نیز برشمرده است ،از این قطعه هم به پهلوی و هم به پازند موجود است که

نمی توان گفت کدام یک اصل ،و دیگری رونوشتی از آن است .همچنین نام ایزدان در

«ماتیگان سی یزدان» پهلوی« ،ماتیگان سی روزه» پهلوی و قطعۀ «حقیقت روزها» جزو
اندرزهای آذرپاد مَهر اسپندان اَعمال ایّام سی روز ماه یاد گردیده است (خرده اوستا،

ص ،189یادداشت پورداود؛ اذکایی ،ص.)74

1. The Sacred Books of the East

دستهبندی ایزدان و روزهای ماه در گاهشماری زرتشتی 165/
جدول .3امشاسپندان و ایزدان همکار آنها در اوستا
امشاسپندان

ایزدان همکار

هرمزد

دی به آذر ،دی به مهر ،دی به دین

بهمن

ایزد ماه ،ایزد گوش ،ایزد رام

اردیبهشت

ایزد آذر ،ایزد سروش ،ایزد بهرام

شهریور

ایزد خور ،ایزد مهر ،ایزد آسمان ،ایزد انیران

سفندارمذ

ایزد آبان ،ایزد دین ،ایزد ارت ،ایزد ماراسپند

خرداد

ایزد تشتر(تیر) ،ایزد فروردین ،ایزد باد

امرداد

ایزد رشن ،ایزد اشتاد ،ایزد زامیاد

تفاوتهای میان این جدول و جدولی که بر پایۀ بندهش آمده است ،در این است که
بندهش همکاران اهورامزدا را «گاه ،دین و زمان» میداند ولی در خرده اوستا «دی به

آذر ،دی به مهر و دی به دین» گفته است .ایزدان همکار اصلی برای امشاسپندان همان

است که بندهش نیز گفته است ،اما اندکی تفاوت در دیگر همکاران برای بندهش دیده

میشود ،برخی مانند نریوسنگ در بندهش گفته شده است در حالی که در خرده اوستا
نیامده است ،یا بندهش برای سپندارمذ اردیسور اناهید را نامبرده در حالی که در خرده

اوستا نیامده است.
اکنون این پرسش پیش میآید که ایزدان همکار اهورامزدا چند تن هستند .ایزدانی

که نام آنها بر روی نام روزها نیز گذارده شده است .گاهی ایزدی به نام همکار اهورامزدا
نام برده میشود در حالی که جای دیگر نامی از او برده نمیشود ،گاهی شمار ایزدان

همکار را سی میدانند یا کمتر یا بیشتر از آن میدانند.

پورداود در بازگویی از پلوتارک ،مورخ یونانی سدۀ نخست میالدی ،اشاره به سخن
وی میکند که نوشته است «اهورامزدا بیست و چهار فرشتگان بیافرید» (خرده اوستا،

ص ، 186یادداشت پورداود) که گویا اشاره به همکاران امشاسپندان است .اگر این
گزارش پلوتارک که هیچ نامی از ایزدان نبرده است را درست بپنداریم ،باید گفت شمار
فرشتگان و شش امشاسپند و خود اهورامزدا سی و یک میشود و نه سی که با نام سی

روز همخوانی داشته باشد .زیرا نام اهورامزدا بر روی روز نخست نهاده شده و خود وی

نیز از نام روزها به شمار میآید و اگر بازگویی سه بار نام اهورامزدا را در روزهای ،8

 15و  23در نظر بگیریم باز شمار روزها به سی و چهار خواهد رسید .اگر هم ،پلوتارک،
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شش امشاسپند را در همان بیست و چهار ایزد بهشمار آورده باشد ،با افزودن نام

اهورامزدا و سه بار بازگویی آن ،روی هم میشود بیست و هشت که باز دو روز از سی

روز نام ماهها را کم دارد .به هر روی ،این گزارش نمیتواند گویایی پیوند نام ایزدان با
نام روزهای ماه باشد .پورداود میافزاید:
گذشته از ایزدان عمدۀ سی روزه ،ایزدان مهم دیگری در مزدیسنا داریم از آن

جملهاند نریوسنگ و هوم و اَپَم نپات و غیره که همه در ردیف همکاران ایزدان
بزرگ یاد شدهاند (خرده اوستا ،ص ،187یادداشت پورداود).

البته در سی روزۀ کوچک و بزرگ به این نکته اشاره نشده است که اهورامزدا و
امشاسپندانِ ایشان همکارانی دارند ،در این دو بخشِ خرده اوستا تنها نام هر یک از
ایزدان برده شده و آنگاه به ستایش و نیایش آنها پرداخته شده است .برای نمونه در بارۀ

روز بهمن گوید(« :روز) بهمن ،آشتی پیروزگر که سرآمد (دیدبان) آفریدگان دیگر است،
دانش فطری مزدا داده ،دانش اکتسابی مزدا داده» (ص )191البته پس از امشاسپندان

به گاههای روز اشاره کرده است و ایزدانی مانند رام و آذر و اَپَم نپات و ...را نام میبرد
(خرده اوستا ،ص )199-198 ،192که اگر آنان را در شمار ایزدان آورد ،شمار ایزدان
برای یک ماه ،بیش از سی میشود .همچنین در هنگامی که از ایزد «انیران» یاد شده

است ،از چند ایزد دیگر مانند اپم نپات ،هوم ،دهمان و ...نام برده است (همان،
ص )202 ،197که باز آنها را در شمار ایزدان روز به شمار نیاورده است ،با این روی

گویی این ایزدان در شمار سی روزه نمیآید و یا اگر روزگاری به شمار میآمده ،پس از

آنکه اصطالح «سی روز» گسترش یافته ،دیگر آن ایزدان را در شمار نیاوردهاند.

از سویی لفظ «روز» نیز در خود متن نیامده است و در همۀ این بندها «روز» درون

دو کمان () قرار گرفته است .نکتهای که در بارۀ سی روز کوچک و بزرگ مطرح است
این که در برخی از بندها تنها نام یک ایزد برده نشده بلکه گاه دیده میشود که بیش از

یک ایزد نامبرده شده است ،برای نمونه در بند نُه ضمن یاد کردن «آذر پسر اهورا مزدا»

از «ایزد نریوسنگ» یاد میشود(خرده اوستا ،ص )193و نیز در بند سی ،پس از ایزد
انیران از «سرور بزرگوار اپم نپات» و «آب مزدا داده» و «هوم پاک سرشت» و «دهمان

آفرین نیک» و...یاد شده است (همان ،ص .)197از این رو ،چنین گمان میرود که نام

«سی روزه» بر این بخش از خرده اوستا سبب شده تا چنین گمان رود که باید سی ایزد از
آن برداشت کرد که این شمار از ایزدان نیز با سی روز ماه در پیوند است .این که ،این

دستهبندی ایزدان و روزهای ماه در گاهشماری زرتشتی 167/

نامگذاری یا چنین برداشتی از خرده اوستا بر چه پایهای بوده است به درستی روشن
نیست .شاید گزارشهایی که در بارۀ اوستا بوده چنین ذهنیتی برای باورمندان آن ساخته
است که در این بخش ،سی ایزد یاد شده ،نام ایزدان روزهای ماه است.

در هفتن یشت کوچک نیز برخی از ایزدان نام برده شدهاند .در فقرۀ یک تا شش از

هفتن یشت کوچک (یشتها ،ج ،1ص )103-99نام امشاسپندان و همکاران آنان
آمده است و دوباره از فقرۀ ششم تا انجام این یشت همان فرشتگان نام برده شده است

(همان ،ج ،1ص ،)107-103البته فقرههای  11تا  14خوانا نیست و بهدرستی معنا

دریافت نمی شود .با این همه نام ایزدان و فرشتگان همکار آنان نیز در هفتن یشت به
ترتیبی که بتوان برای روزها برشمرد ،نیامده است .از این رو به سختی میتوان گفت این

یشت الهامی برای نامگذاری روزهای ماه بوده است .اما این نکته از این یشت بر می

آید ،و آن این که نام ایزدان در همه جا به یک صورت بازگویی نمیشود و ترتیب زمانی

آنها رعایت نمیشود که بتوان میان آنها و ترتیب روزهای ماه پیوندی برقرار کرد .برای

نمونه در فقرۀ  9هفتن یشت کوچک از مهر (روز  ،)16سپس اردیبهشت (روز  )3و

آذر (روز  )9و اپام نپات (روز؟) و آب (همان آبان روز یعنی روز  )10یاد میکند (یشت

ها ،ج ،1ص )106و در فقرۀ پس از آن نیز ،از بهرام (روز  )20و سروش (روز  )17و

رشن (روز  )18و ارشتاد (اشتاد روز )26یاد میکند (همان ،ج ،1ص .)107آشکارا
میتوان دریافت که در این گزارشها ترتیب زمانی برای ایزدان نیامده است.

اما در جای دیگر سخن از سی و سه ایزد است .در یسنا هات یک ،بند ده از سی و

سه ردان یاد کرده است« :نوید (ستايش) میدهم( ،آن را) به جای میآورم از برای همۀ
ن پاکی هستند نزدیک پيرامون هاونی .آنان از بهترين
اين ردان که سی و سه رَدا ِ

اشا(راستی و پاکی) هستند که مزدا آموخته ،و زرتشت گفته [است]» (یسنا ،ج،1

ص .)119همچنین در هات  ،2بند ( 10همان ،ص ،)128هات  ،3بند (12همان،
ص ،)135هات  ،4بند ( 15همان ،ص ،)142هات ،6بند( 9همان ،ص ،)147هات
 ،7بند ( 12همان ،ص ،)152هات  ،17بند ( 9همان ،ص ،)197و در هاتهای ،22
 ،59 ،24و  66نیز از سی و سه ردان یاد شده است.

پورداود در پانوشتی در تفسیر این سی و سه ردان ،دیدگاههای گوناگونی را آورده

است که میتوان آنها را در دو دسته جای داد :کسانی مانند انکتیل دُپرون مترجم اوستا

که «سی و سه» را عبارت از بیست و شش ظرف و دیگر وسایل پیرامون مراسم مقدس
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دانستهاند و اشپیگل نیز از او پیروی کرده است .پورداود این برداشت را برداشتی

نادرست از واژۀ «هاون» به معنای یکی از ابزارهای مقدس پرستشگاه دانسته ،زیرا هاون
در معنای هنگام بامدادان است .اما کسان دیگری مانند بُرنوف و دارمستتر آن را سی و

سه فرشته دانستهاند .سی و سه فرشتهای که همانند سی و سه پروردگاران برهمنی یاد شده
در ویدا است .همچنین پورداود به استناد گزارش کتاب هشتم دینکرد فصل  7که از

مطالب ششمین نسک صحبت شده و در فقرۀ  17از سی و سه ردان که چند از آنان
مینوی و چندی جهانیاند یاد کرده و نیز در تفسیر پهلوی خرده اوستا در فقرات پازند

در فقرۀ  7به روشنی از سی و سه امشاسپند یاد کرده است« :به کامۀ اورمزدِ خدا و سی و
سه امشاسپندان فیروزگر یعنی کارهای نیک موافق ارادۀ خداوند و سی و سه فرشتگان

وی باد» (یسنا ،ج ،1پانوشت ص.)120-119

در ریگ ودا ،شمار ایزدان سی و سه دانسته شده است (مگر در یک سروده شمار
آنها بهجای  39 ،33آمده است) ،و در سرودهای آمده است که« :باشد که سی و سه خدا

در روی علف مقدس بنشینند» و در سرودهای دیگر به این اشاره شده است که یازده خدا
در آسمان ،یازده خدا در زمین و یازده خدا در آب جایگاه دارند .در متون پسین نیز باز

همین شمار سی و سه خدایان آمده است ،و به همان گونه بر آسمان ،زمین و آب

جایگاهشان برشمرده شده است (نکـ  :گزیدۀ سرودههای ریگ ودا ،مقدمه ،ص.)70

با آنکه گاهشماری هند باستان بر پایۀ شیوۀ مَهی بوده است ،با این روی ،آشکار است

که این شمار از خدایان هندو نمیتواند برای نام روزهای ماه کاربردی داشته باشد .اما

گویا مبنای نامگذاری سی روز ماه به نام ایزدان همین دو رسالۀ سی روزه بوده چنان که
پورداود میگوید:
در دو سی روزۀ کوچک و بزرگ مرتباً در سی فقره از سی روز ماه یاد شده است
ایزدان مهم مزدیسنا همین ایزدانی هستند که هر یک از سی روز ماه به نام یکی

از آنان نامزد گردیده و به نگهبانی آنان سپرده شده است (خرده اوستا ،ص،210

یادداشت).

همچنین شاید این دسته بندی نام ایزدان از آنجا سرچشمه گرفته باشد که در یسنای

 16نام ایزدان در هر بند با نام اهورامزدا در یک بند آمده است ،برای نمونه در بند 3
چنین آمده است که:
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نخستین آفریدگان آفرینش پاک :دادار اهورامزدای شکوهنده خرهمند را می
ستاییم؛ بهمن را میستاییم؛ اردیبهشت را میستاییم؛ شهریور را میستاییم؛

سپندارمذ نیک را میستاییم؛ خرداد را میستاییم؛ امرداد را میستاییم (یسنا،

ج ،1ص.)193

سپس در بند پس از آن چنین میگوید:
آفریدگار اهورامزدا را میستاییم؛ آذر پسر اهورمزدا را میستاییم؛ آبهای نیک

مزدا داده پاک را میستاییم؛ خورشید تیز اسب را میستاییم؛ ماه در بردارندۀ
تحمۀ گاو را (چارپایان را) میستاییم؛ ستارۀ تیر شکوهنده خرهمند را میستاییم؛
گوشورون نیک کنش را میستاییم (همان ،ج ،1ص.)194

سپس در دو بند دیگر نیز ،دوباره با «آفریدگار اهورامزدا را میستاییم» از ایزدان دیگر

یاد میکند .در این بخش از یسنا هیچ سخنی از روز و پیوند ایزدان مرتبط با روز نمی
شود .در اینجا شمار دو هفت و دو هشت ایزدان رعایت شده است .یعنی در دو بند 3

و  4به همراه نام اهورامزدا شش ایزد نام برده شده است ،و در بندهای  5و  6به همراه

نام اهورامزدا هفت ایزد نام برده شده است .از این رو به نظر میرسد این بندهای یسنا

برای نامگذاری روزهای ماه ،الگویی برای دیگر بخشهای اوستا بوده است.
نکتۀ دیگری که در بارۀ روزهای ویژۀ اهورامزداست (یعنی هشتم ،پانزدهم و بیست
و سوم) .در ترجمۀ پورداود همواره با نام «دادار» از آنها یاد شده و در میان دو کمان

«دی به آذر»« ،دی به مهر» و «دی به دین» آمده است (خرده اوستا ،ص )195-193و

در بند هفت و هشت آفرینگان گهنبار نام این روزها «دی» آمده است (همان ،ص،)241

در بندهش (فرنبغ دادگی ،ص )42و شایست ناشایست (ص )260-257نیز «دی»

آمده و در التفهیم (ص )234و آثار الباقیه (بیرونی ،1380 ،ص 52و 57؛ همو،

 ،1363ص« )69دی به  »...بهکار رفته است .اگرچه «دادار» یا «دی» هر دو به یک
معنی است و چون هر سه روز از ماه یک نام «دی» داشتهاند برای باز شناختن آنها از

یکدیگر به نام روز پس از خود پیوست شدهاند .از این رو با این کار هر یک از نامهای
دی از دیگری بازشناخته میشود« :دی به آذر»« ،دی به مهر» و «دی به دین» .البته برخی

نیز آن را «دین به آذر»« ،دین به مهر» یا «دین به دین» خوانده و نوشتهاند (عبداللهی،

تاريخِ تاريخ در ايران ،ص )76که این نادرست است ،و این برداشت نادرست و بدخوانی
از خط پهلوی برخاسته است (پورداود ،فرهنگ ایران باستان ،ص .)72در اصل «دی»
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که برای سه روز هشتم و پانزدهم و بيست و سوم بهکار میرود همان اهورامزدا است،

پورداود در پانوشتی در خرده اوستا (ص )193این طور توضیح میدهد:

...مانند روز اول ماه به اسم هرمزد نامزد کردهاند اما نه به اسم مخصوص او بلکه

به صفت دثوش (دَدوش) که صفت است از برای اهورامزدا و به معنی آفریدگار

است این صفت را در پهلوی داتار و در فارسی دادار گویی و همین صفت است

که در فارسی دی شده [است].

از این رو نام اهورامزدا و این صفت «دی» در میان نام ایزدان برای سی روز آگاهانه
برای دستهبندی ایزدان آمده است .زیرا میتوان بی آنکه این صفت «دی» تکرار شود،

از ایزدان دیگری برای کامل شدن یک دورۀ سی روزه استفاده کرد ،ایزدانی مانند

«نریوسنگ»؛ «اپم نپات» و «هوم» و . ...اهمیت این ایزدان کم از دیگر ایزدان نیست،
با این روی آگاهانه آنها کنار گذاشته شده و صفت اهورامزدا در سه جا بازگو شده است.
برداشت نادرستی از گروهبندی ایزدان

این که نام «دی» و «اهورامزدا» در یک دورۀ نزدیک به هفته (هفت روز) تکرار شده

است ،برخی را بر آن داشته که این دستهبندی ایزدان میباید با هفته پیوندی داشته باشد.

زیرا در میانرودان سنجۀ هفته با نامگذاری هفت ستاره و سیاره کاربردی گسترده داشته
است و پیوند میانرودان با ایران باستان این گمان را نیز تقویت میکند که شاید این

دستهبندی نام ایزدان ماه باید از این شیوۀ میانرودانی سرچشمه گرفته باشد .پورداود نیز
به این نکته اشاره کرده است و در بارۀ سنجۀ هفته مینویسد:

یک تقسیم هفتگانۀ دیگری هم از اقوام سامی به ما رسیده است و آن تقسیم

ماه به هفته میباشد .در ایران ماه بی کم و بیش سی روز بوده و به هر روز اسم
یکی از فرشتگان یا ایزدان میدادهاند (یشتها ،ج ،1ص.)78

سپس ایشان به این نکته اشاره میکند که مستشرقین از این روزهای یکم ،هشتم،

پانزدهم و بیست و سوم گمان کردهاند که ایرانیان مانند اقوام سامی ماه را به چهار هفته
بخشبندی کرده بودند که وی این کار را اشتباه میداند ،زیرا دو هفتۀ نخست ماه هر

یک هفت روز دارد و دو هفتۀ دوم هر یک هشت روز دارد .آنگاه میگوید که ماهِ چهار
هفته پس از آمدن اسالم در میان ایرانیان گسترش یافت (نکـ  :یشتها ،ج ،1ص-78

.)79
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همین استدالل را دیگر کسان نیز کردهاند ،چرا که آشکار است در هر ماه دو هفت

روز و دو هشت روز دارد .در اینجا یک برداشت نادرست از سنجۀ هفته و دستهبندی

ال این سخن که دستهبندی ماه همانند هفته است ،نادرست
روزهای ماه شده است .اصو ً
است ،زیرا هفته یک سنجۀ مستقل از ماه است و زیر مجموعۀ یک ماه به شمار نمی

آید .بدین سخن که سنجۀ هفته با آغاز هر ماه آغاز نمیشود و با پایان آن نیز تمام

نمیشود ،بلکه آغاز هر ماه میتواند یکی از روزهای هفته پیش بیاید .اما این دو هفت

روز و دو هشت روز بخش جدایی ناپذیر از ماه است ،یعنی با پایان ماه و پدید آمدن ماه

نو ،دوباره این دوهفت روز و دو هشت روز را خواهیم داشت .سنجۀ هفته حتی با دورۀ
زمانی سال مَهی یا خورشیدی برابری نمیکند بلکه بهطور مستقل بهکار میرود ،برای

نمونه گاه سالی با شنبه یا یکشنبه یا هر روز دیگر هفته پایان مییابد و با پایان سال ،هفته

همانند ماه اسفند پایان نمییابد که دوباره آغاز سال را با آغاز هفته دیگری برشمرند.

سال با هر روزی از هفته پایان یافته باشد ،روز پس از آن با روز آغاز سال همراه می

شود ،برای نمونه اگر اسفند  29روزه باشد و روز پایان سال دوشنبه باشد ،روز پس از

آن  30و پس از آن  31اسفند نیست ،بلکه روز نخست فروردین است و ماه خورشیدی
نو به همراه سال نو آغاز میشود و نیز با آغاز سال نو هفته از شنبه آغاز نمیشود بلکه

هفته به دنبال روزهای پیش از خود دنبال میشود و از این رو روز نخست سال نو سه

شنبه است و این سنجۀ هفته به همین شکل بیتوجه به اندازه و شمار روزهای هر ماه
همچنان بهکار میرود .از این رو نباید دستهبندی ماه را همانند هفته یا برگرفته از آن
دانست.

هفته بر گرفته از قداست هفت و هفت سیاره است و بیگمان مأخذ مقدس بودن

عدد هفت در نزد اقوام سامی نیز به تأثیر نفوذ سیارات هفتگانه است که از پروردگاران

سومر بهشمار میآمدهاند .بنا بر گلنبشتههای بابلی بهدست آمده از دورۀ سلوکی و پارتی،
گاهشماری بابلی به شیوه مَهی بوده است (نکـ  :نویگباور ،ص،170 ،142 ،137 ،135

 )223که بنا بر کبیسههای بهکار رفته میتوان آن را تثبیت یافته در یک دورۀ خورشیدی
دانست که از این رو گاهشماری مَهی-خورشیدی بهشمار میآید (همو ،ص )139و این
برای بابل پیش از تاریخ یعنی از  1800تا  400پ.م .است ،با این همه ،بابلیان

رصدهای خود را بهویژه در سدۀ سوم و چهارم پ.م .بر پایۀ گاهشماری مَهی بنیاد نهاده

بودند (همو ،ص 139و پس از آن) ،و «هر پدیدهای که منجمان بابلی قصد پیشبینی آن
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را داشتند ،میبایست ،قبالً در چهارچوب گاهشماری قمری موجود مشخص شده باشد»

(همو ،ص .)170-169با این رو ،نام هر روز را نه نامی برگرفته از ایزدی ،به شمار سی
روز ،که به همان شیوه و سنت میانرودانی از هفته استفاده کردهاند و نام ستارگان و

سیارههای هفتگانۀ شناخته شده برای هفته را بر روزها نهاده بودند و بنا بر متنهای

میخی دورۀ سلوکیان ،آرایش روزها بدین گونه بوده است :زاوش (مشتری) ،ناهید
(زهره) ،تیر (عطارد) ،کیوان (زحل) ،بهرام (مریخ) .اما این ترتیب در زایچههای یونانی

بدین ترتیب بوده است :خورشید ،ماه ،بهرام ،تیر ،زاوش ،ناهید ،کیوان ،گویا در آرایش
ستارگان در دستگاه بابلی کاری به چگونگی آنها در آسمان نداشته است(.نویگباور،

ص .)224همین شیوۀ آرایش یونانی برای روزهای هفته در میان مسیحیان حتی تا

امروزه برجا مانده است ،یعنی به ترتیب از یکشنبه تا شنبه :خورشید ،ماه ،بهرام ،تیر،

زاوش ،ناهید ،کیوان بوده است .و «این همان توالی رایج روزهای هفته در مغرب زمین
و نیز آرایش سیارات در نجوم هندی است» (نکـ  :همو ،ص225؛ بیرونی از هفته و

سیارههای هفتگانه و نامگذاری بر روزها در نزد هندیان یاد کرده است؛ تحقیق

ماللهند ،ص151؛ نیز نکـ  :نویگباور ،ص 226که به ریشۀ احتمالی مصری یا کلدانی
هفته نیز اشاره کرده است) .با این همه ،در این یاد کرد از روزهای هفته در گاهشماری
بابلی ،هیچ نشانی از تأثیر این شیوۀ گاهشماری بر نامگذاری و دستهبندی ایزدان در گاه

شماری ایران باستان -دست کم با توجه به گلنبشتههای بابلی به دست آمده تا به امروز-
دیده نمیشود.
از این گذشته ،عدد هفت مستقالً در میان همۀ اقوام هند و ژرمن مقدس بوده است
و در قدمت آن شواهد بسیار وجود دارد (یشتها ،ج ،1ص ،74یادداشت پورداود)

امشاسپندان ایرانی به هفت آدیتیا ( )Adityaدر مذهب هندو مرتبطاند و عدد هفت

بنا به شواهد ودا و اوستا از زمان بسیار قدیم میان هندو و ایرانی اهیمت مخصوصی
داشته است (همان ،ج ،1ص  75و.)...
با این همه نَه هفت سیاره و پروردگار سومریان و میانرودانی ،و نه قداست عدد

هفت در دستهبندی نام ایزدان تأثیری نداشته است .بلکه دستهبندی ایزدان دوهفت و
دوهشت در یک بازۀ ماه سی روزه است که میباید پیوند آن را در خود ماه جُست .البته

نَه ماه به معنای یک بازۀ زمانی خورشیدی ،بلکه یک بازۀ زمانی مَهی مورد نظر است.
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این دسته بندی ایزدان پیش از آن که به هفت ستاره و سیاره پیوندی داشته باشد ،با
حاالت ماه در پیوند است.

گفتنی است ،هنگامی که سخن از گاهشماری ایران باستان میشود و میگوییم یک
«ماه» ،با توجه به این ذهنیت که گاهشماری زرتشتی یک گاهشماری به شیوۀ خورشیدی

است ،از این رو یک ماه را یک بازۀ زمانی سی روزۀ گذر خورشید میدانیم ،یا گذر
خورشید را از برجی به برج دیگر که چیزی کم و زیاد نزدیک به سی روز است ،از این

رو دستهبندی ایزدان را در یک ماه خورشیدی میجوییم .به جا ماندن لفظ ماه برای

یک دورۀ گذر سی روزۀ خورشید ،نشانهای به جا مانده از دورانی است که گاهشماری
مَهی متداول بوده است.
همان گونه که لفظ یک «ماه» به یک دورۀ گذر ماه نیز گفته میشود ،و اصوالً همین

دورۀ گردش ماه خود یک الگو برای دورۀ سی روزه شده به گونهای که این لفظ را برای
گذر خورشید نیز به کار میبریم ،پس اگر پا را فراتر از امروز یا دورانی که گاهشماری به

شیوۀ خورشیدی گسترش یافته بگذاریم ،و به دورانی که شیوۀ مَهی متداول شده است
برویم ،یعنی دورانی که لفظ یک «ماه» در معنای واقعی خود (یعنی گذر ماه و نه

خورشید) به کار میرفته است ،به نظر میرسد که آسانتر به علت این گروهبندی نام
ایزدان در یک ماه مَهی پی خواهیم برد.

دستهبندی ایزدان و پیوند آن با حاالت ماه در ایران باستان
پس از بررسی نام ایزدانی که بر روی روزهای ماه گذارده شده است ،اکنون به خود ماه

به عنوان یک سنجۀ زمانی خواهیم پرداخت .سنجۀ ماه پیش از آن که از آن مفهومِ یک
دورۀ سی روزۀ خورشیدی برداشت شود ،به یک دورۀ سی شبانروزی گردش ماه گفته می
شد .از این رو در اینجا به ماه و گونههای یک ماه و حاالتی که در پیوند با ماه است می

پردازیم.

الف) اصطالحات و گونههای گردش ماه

اصطالح ماه ،به دو دستۀ کلی به نامهای ماهِ طبیعی و ماهِ اصطالحی دستهبندی میشود

(بیرونی ،التفهیم ،ص .)220ماه طبیعی مرتبط با گذر یک ماه مَهی است و ماه
اصطالحی مربوط به سال خورشیدی است (همانجا) البته برای ماه و سال اصطالحات

و دستهبندیهای دیگری همچون ماهِ حقیقی یا هاللی ،وسطی یا حسابی و اصطالحی
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یا قرار دادی وجود دارد که پرداختن به آنها در این گفتار بایسته نمینماید .آنچه بایسته
است ،این که بدانیم ،یک ماه مَهیِ نجومی که اندازۀ آن یک دورۀ گردش کامل ماه به

دور زمین بهشمار میآید عبارت است از  27.321661شبانروز (ملکپور ،ص )15که
البته اگر بخواهیم مقداری را که یک ماه از زمان مقارنه با خورشید تا مقارنۀ مجدد طی

میکند به آن بیفزایم ،تا ماه در نظر ما به مدار نخست خود بازگشته باشد ،باید تفاوت

زاویهای را به آن بیفزایم که چیزی حدود  13.1763درجه است .این اندازه از زاویه
چیزی نزدیک به  2.2089شبانروز است که اگر آن را به اندازۀ ماه نجومی بیفزاییم ماه

مَهی هاللی (یا اقترانی) بهدست میآید که برابر با  29.530589شبانروز میشود (همو،
ص )18و این یعنی تقریباً  29روز و  12ساعت و  44دقیقه.
بر دورۀ زمانی ماه ،عواملی مؤثرند که زمان هر ماه را اندکی کم یا زیاد میکنند (ملک

پور ،ص .)29برای نمونه برای یک دورۀ گردش ماه در یک بازۀ زمانی پنج هزارساله،
یک ماه از  29روز و  6ساعت و  26دقیقه تا  29شبانروز و  20ساعت و  6دقیقه

تغییر کرده ،یعنی  13ساعت و  40دقیقه تغییر میکند (همو ،ص .)19از این رو یک

ماه مَهی هاللی بنا بر گزارش منجمان گذشته «بیست و نه روز است و نیم روز و چیزکی
اندک بر آن زیادت» (بیرونی ،التفهیم ،ص )220و آن را تقریباً سی روز بهشمار می
آوردند ،امروزه این بازۀ زمانی گردش ماه را  29شبانروز و  12ساعت و  44دقيقه می

دانند (نبئی ،ص.)25

ب) ماه مَهی سی روزه در اوستا

در اوستا بازۀ زمانی یک دورۀ ماه مَهی ،سی روز گزارش شده است:
در چند مدت ماه در فزایش است .در چند مدت ماه در کاهش است؟ در پانزده
(روز) ماه میافزاید .در پانزده (روز) ماه میکاهد مدت طول فزایش آن مثل
مدت طول کاهش آن است ،همان طوری که مدت طول کاهش آن است همان
طور مدت طول فزایش آن است از کیست که ماه گهی میفزاید و گهی می

کاهد؟»(یشتها ،ج ،1ص)321؛

چگونه ماه میافزاید؟ چگونه ماه میکاهد؟  -پانزده (روز) ماه میافزاید ،پانزده
(روز) ماه میکاهد .مانند طول مدت فزایش آن ،طول مدت کاهش آن است.

این چنین طول مدت کاهش برابر طول مدت فزایشش میباشد .از کیست که ماه

میافزاید (و) میکاهد ،جز از تو؟ (خرده اوستا ،ماه نیایش ،ص ،121بند )4؛

دستهبندی ایزدان و روزهای ماه در گاهشماری زرتشتی 175/

اما در گزاش گاتها هیچ سخنی از شمار روزهای ماه نشده است( .گاتها ،یسنا ،44

بند  ،3ص71؛ همچنین ،نکـ :اوستا ،ج ،1ص.)45

اگر گمان بر این داشته باشیم که بخشبندی یک ماه بر پایۀ هفت روز بوده است و
هر چهار هفته بر روی هم بیست و هشت روز میشود ،یعنی چیزی نزدیک به ماه نجومی
که بیست و هفت روز و خردهای است .اما این گمان پذیرفته نمیشود زیرا نخست در

اوستا همان گونه که گفته شد ،یک ماه را دو پانزده روز دانسته شده است .از سویی این
دستهبندی با آنچه از ماه دیده میشود ،پس از گذشت چند ماه دچار اشکال خواهد شد.
مگر اینکه چنین گمان رود که شمار هر ماه تنها بر پایۀ شبهایی برشمرده میشده که ماه

دیده میشده و شبهایی که ماه دیده نمیشده ،در شمارش نمیآمده است .همچنین این

شیوۀ هفته شمار با شیوۀ دستهبندی نام روزهای ماه نیز برابری ندارد ،زیرا نامهای ایزدان

در دو هفته و دو هشته دستهبندی شده است .از این رو به دلیل نبود گواهی و گزارش

هایی ،نمیتوان پذیرفت که در گاهشماری باستانی یک ماه َمهی بر پایۀ یک دوره ماه
نجومی یعنی  27روز و خردهای شمارش میشده است .بلکه یک ماه مَهی در گاهشماری

ایران باستان ،بر پایۀ همان ماه سی روزه به شمار میآمده است.
پ) حالتهای ماه

ماه همانند خورشید همواره به یک حالت در آسمان نمایان نمیشود .ماه در مدار حرکت
خود هر شب به مانند شب پیش نیست .ماه یا رو به افزایش و یا رو به کاهش است .از

میان بیست و هفت یا بیست و هشت شبی که در آسمان دیده میشود ،پس از دیده شدن
ماه ،حاالت ماه که در بین ستارهشناسان باستانی مورد توجه بوده ،بدین گونه بوده است:

«مقارنه و دو تسديس و دو تربيع و دو تثليث و مقابله» (بیرونی ،التفهیم ،ص475؛
رازی نیز بی آنکه از مقارنه یادی کند ،از هفت حالت دیگری برای ناظر یاد کرده است،

نکـ  :رازی ،ص.)95
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تصویر1

اگر زمین را در مرکز و خورشید را در سویی و ماه را در گردش به گِرد زمین بدانیم،
بدین گونه حاالت ماه در میان ستارشناسان گذشته شناخته میشده است:
 )1نَه ماه :زمانی که ماه نیست و به آن محاق 1میگویند و در این زمان قِران ماه
و خورشید روی داده است که به آن اجتماع گفته میشود (بیرونی ،التفهیم،

پانوشت ص)348؛

 )2تسدیس نخست :پس از دیده شدن ماه ،هاللی که یک ششم ماه دیده می
شده است را تسدیس اول میگفتهاند؛

 )3نیمپری یا تربیع نخست که یک چهارم ماه را نمایش میداد؛
 )4تثلیث نخست که یک سوم ماه دیده میشود؛
 )5پُرماهی یا بدر که یک رویه ماه ،یا نیمی از ماه را میتوان دید و آن در شب
چهاردهم ماه است و به آن مقابله نیز گویند؛

1. Conjonction

دستهبندی ایزدان و روزهای ماه در گاهشماری زرتشتی 177/

 )6تثلیت آخر یا دوم؛
 )7نیمپری دوم یا تربیع دوم یا تربیع آخر؛
 )8تسدیس دوم یا آخر که هاللی از ماه دیده میشود.
و باز از میان آنها از دیرباز ،چهار شب بیش از دیگر شبها مورد توجه گذشتگان قرار
گرفته بود که بدین گونه است:

 .1ماه نو :پس از بیرون آمدن ماه از محاق در شب اول است که ماه نو دیده می
شود؛

 .2نیمپری نخست (تربیع)؛
 .3پُری یا پُرماهی(بدر)؛
 .4نیمپری دوم (تربیع دوم).
اصطالحات پُری یا پُرماهی (بدر) و نيمپُرى (تربيع) از اصطالحات ایرانی است که
در میان ستارهشناسان دورۀ اسالمی نیز به کار رفت است ،برای نمونه خوارزمی
(درگذشته به سال 387ق) در مفاتیح العلوم (ص )203و بیرونی در التفهیم (ص83

و پانوشت ص )210از این اصطالحات بهکار بردهاند ،همچنین بیرونی برای نیمپُری
«نیمبرید» بهکار برده است (همان،

ص1.)210

با آنکه ستارهشناسان ایرانی در زیجهای خود برای ماهِ مَهی گونههایی را گزارش داده
اند ،اما از میان آنها تنها ماههای اقترانی 2و در موارد نادر منازل ماه برای اندازهگیری

زمان در میان مردم و در تقویمها رواج داشته است .ماه اقترانی به فاصلۀ زمانی گفته می
شود که در دو مقارنۀ متوالی ماه و خورشید رخ میدهد (عبداللهی ،1366 ،ص.)49

ماه اقترانی که هاللی نیز خوانده میشود از زمان دیده شدن هالل تا نیمپُری نخست

(= تربیع اول) چیزی نزدیک به  7/5روز به درازا میکشد ،از نیمپُری نخست تا پُرماهی

(بدر؛ ماه شب چهارده) نیز نزدیک به  6/5روز ،از پُرماهی تا نیمپُری دوم 7/75 ،روز

و از نیمپُری دوم تا دیدن دوبارۀ ماه نزدیک به  7/5روز کامالً قابل تشخیص است که
 .1این احتمال نیز هست که آن دستبردی از کاتبان باشد.
2. Synodic
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جمعاً همان مقدار  29.5305883روز میشود یا همان  29روز و  12ساعت و 44
دقیقه و  2.86ثانیه (نکـ  :عبداللهی ،1366 ،ص.)50

بیرونی نیز از حاالت ماه در یک دورۀ گردش یاد کرده است و در بارۀ زمان نیمپُری
ماه (= تربیع) و پُرماهی گزارش خوبی میدهد:
و دورى او [= ماه] از آفتاب هر شبى همئ فزايد و روشنائئ اندر تن ماه همئ

ببالد تا به ميانگاه مشرق و مغرب رسد به اوّل شب هفتم .و روشنائئ به نيمه آنچ

ما را ديدارست از ماه چون نيم دايره شود .و از پس آن روشنائئ بيشتر شود از
تاريکئ تا به شب چهاردهم .آنگه اندرين شب روشنائئ او تمام شود ،و بر آمدن

او با فرو شدن آفتاب بود ،كه ميانشان نيم دايرهاى باشد .چون از اينجاى بگذرد

دورى او از آفتاب به ديگر سو آغازد كاستن و به روشنائئ او رخنه شود و كاهش

پديد آيد ،تا روشنائئ و تاريکئ اندر تن ماه برابر شود به شب بيست و دوّم .و ز

پس اين شب تاريکئ بر روشنائئ بفزايد ،تا آنگه كه باز بصورت ماه نو باريك

بازآيد از سوى مشرق (التفهیم ،ص.)82

در این گزارش بیرونی نیز به روشنی از شب هفتم ،چهاردهم و بیست و دوم یاد کرده

است ،شبهایی که از آن به ترتیب :نیمپری نخست ،پُرماهی و نیمپری دوم یاد میشود.
بیرونی در گزارش «نیمبرید چیست» در بارۀ این زمانها و سه شب هفتم ،چهاردهم و
بیست و دوم چنین مینویسد:

نيم بريد آنست كه قمر به چهارم برج باشد از برج آفتاب و درجات قمر چند

درجات او و اين را تربيع اول خوانند و به شب هفتم بود به تقريب از ماه .و

چون قمر نيز به برج دهم باشد از برج آفتاب و درجههاى هر دو راست ،و این
به تقریب شب بیست و دوم از ماه ،آن را تربیع دوم خوانند و به پارسی نيمبريد

نام كردند كه نور قمر اندرين دو وقت به نيمۀ آنچه ديده آيد از تن وى راست
باشد ،پندارى كه به دو نيم بريده است (التفهيم ،ص.)210

همچنین بیرونی در جای دیگر باز بر همین شبهای نیمپُری که در شب هفتم و بیست

و دوم است تأ کید میکند (همان ،ص )145که نشان میدهد از نظر وی (به عنوان یک

ستارهشناس میراث دار ستارهشناسی باستانی) بیگمان شبهای نیمپُری ،همان شبهای
هفتم و بیست و دوم بودهاند.

دستهبندی ایزدان و روزهای ماه در گاهشماری زرتشتی 179/

البته برخی نیز گمان کردهاند که نیمپریهای ماه بر پایۀ یک دورۀ هفت روزه است،

از این رو نیمپریهای ماه را در شب هفتم و بیست و یکم به شمار آوردهاند (ملکپور،

ص11؛ معین ،فرهنگ معین ،در نام «تربیع»؛ لغتنامۀ دهخدا ،ذیل «ماه») .در اینجا با
حد خوبی از یقین میتوان گفت که دستهبندی ایزدان و قرار دادن نام «اهورامزدا» یا

«دی» یا «دادار» برای روزها هشتم ،پانزدهم و بیست و سوم در پیوند با حاالت ماه بوده
است .بدین گونه که هر دوره حاالت ماه با نام اهورامزدا آغاز شده است.
جدول .4تطبیق نام روزهای ماه با گردش ماه در آسمان
دوره نخست

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

 .1اوهرمزد

 .8دى بآذر

 .15دىبمهر

 .23دىبدين

 .2بهمن

 .9آذر

 .16مهر

 .24دين

 .3ارديبهشت

 .10آبان

 .17سروش

 .25ارد

 .4شهريور

 .11خورشيد

 .18رشن

 .26اشتاد

 .5اسفندارمذ

 .12ماه

 .19فروردين

 .27آسمان

 .6خرداد

 .13تير

 .20بهرام

 .28زامياد

 .7امرداذ

 .14گوش

(نیمپُری نخست)

(پُرماهی)

 .21رام

 .29مهراسپند

 .22باد
(نیمپُری دوم)

 .30انيران

بدین گونه میتوان دریافت که نام ایزدان و بازآوری نام اهورامزدا با چهار دورۀ ماه

در پیوند است .یعنی هنگامی که نیمپُری نخست پدید میآید روز پس از آن« ،دی به آذر»

باز با نام اهورامزدا یا همان «دی» آغاز میشود و یا شباهنگام پُرماهی که روز پس از آن

«دی به مهر» است با نام اهورامزدا آغاز میشود ،همچنین است شب بیست و دوم ماه

که نیمپُری دوم است و روز پس از آن باز با نام اهورامزدا به نام «دی به دین» آغاز دورۀ

چهارم ماه را به دنبال دارد .بنا بر این گفتۀ کریستین سن و نیبرگ که نام ایزدان را در

چهار دسته با ترتیب هشت ،هفت ،هشت و هفت روزه قرار دادهاند ،نادرست است،

زیرا در دورۀ هشت روز نخست دو بار نام اهورامزدا تکرار میشود و در دستۀ هفت روز
پایانی نامی از اهورامزدا گفته نمیشود .همچنین این دستهبندی دست کم با ترتیب

ایزدانی که در یسنای  16به کار رفته است همخوانی ندارد (نکـ  :یسنا ،ج ،1ص-193
.)194
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پیش از این گفتیم که گاهشماری بابلی برپایۀ شیوۀ مَهی بوده است و میدانیم که هر

ماه را به چهار هفته دستهبندی میکردهاند و پایان هر هفته نیز روزهای  21 ،14 ،7و
 28بوده است و با آغاز هر ماه ،هفته نو نیز آغاز میشده است (سارتن ،ص .)79اگر
بپذیریم این دستهبندی بر پایۀ حاالت چهارگانۀ ماه بوده است ،و بابلیان تغییر هر حالت

ماه را پس از یک هفته میدانستهاند و دو هشته در آن جایگاهی نداشته است ،از این

رو ،این شیوۀ بابلی تا اندازهای با شیوۀ دستهبندی نام ایزدان و روزهای ماه در گاهشماری
مزدیسنایی ایران باستان همانندی دارد ،و اگر گمان بر این ببریم که این دو شیوه همانند

همدیگر هستند ،با این روی ،نمیتوان بر چند تفاوت عمدۀ آنها چشم پوشید:
-

نخست این که در شیوۀ مزدی سنایی پس از هر تغییر در حالت ماه ،که احتماالً
بدشگون تلقی میشده است ،نام اهورامزد است که یاریگر میشود و ایزدان
دیگر پس از آن میآیند حال آن که در نمونۀ بابلی میتوان دید که نام ستاره
خدای بدشگونی مانند کیوان (که نحس بزرگ بوده) یا بهرام (نحس و

بدشگونی کوچک است) در کنار دیگر ستارگان برای روزهای ماه به کار می

رود .در نمونۀ بابلی تنها نام اباختران به روزهای ماه منتسب میشوند در حالی

که در شیوۀ مزدیسنایی نام ایزدان به همراه نام چند اباختر (و نه همۀ آنها)
بهکار رفته است؛

-

تفاوت دیگری که میان این دو هست ،همانا بازآوری نام روزهاست .در شیوۀ
مزدیسنایی ،تنها نام اهورامزدا است که بازآوری میشود و نام ایزدان دیگر تنها
برای یک بار در روزهای هر ماه آمده است .اما در شیوۀ بابلی هفته و نام هفت

ستاره (هفت اباختر) ،سه بار بازآوری میشود.
اگر گمان را بر این بگذاریم که شیوۀ هفتهشمار مَهی بابلی نیز مانند شیوۀ مزدیسنایی

دستهبندی روزهای ماه بوده است ،به سختی میتوان گفت کدام یک پیشتر بودهاند تا
دیگری را الگو برداری از آن برشمریم .مسألۀ پیشی بودن ،آنگاه دشوارتر میگردد که

این توجه به حاالت چهارگانۀ ماه را در شیوۀ گاهشماری مَهی هند نیز میبینیم ،چنانکه

برای هر کدام نامی داشتهاند :برای نَه ماه «أواماس» و برای نیمپُری ماه «آتوه» و برای

پُرماهی «يورنمه» (نکـ  :بیرونی ،تحقيق ماللهند ،ص .)262همچنین بهکارگیری هفته

(و همانندی آرایش روزهای هفته به مانند شیوۀ غربی) و سیارههای هفتگانه و

نامگذاریِ نام آنها بر روزها در نزد هندیان نیز گزارش شده است (نکـ  :نویگباور،
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ص225؛ بیرونی ،همان ،ص151؛ نیز نکـ  :بویانر ،ص .)205-204اگر میان نجوم

بابلی و هندی پیوندی دیده میشود و مبدأ را بابل و مقصد را هند بدانیم (نکـ  :نویگباور،

ص ،)234-229بیگمان راه این انتقال را باید ایران دانست (همو ،ص )234بهویژه

آنکه بابل از دوران هخامنشی جزئی از تاریخ و فرهنگ ایرانی بوده و به عنوان همسایه

ای بیگانه بهشمار نمیآمده است .با این حال ،در گاهشماری ایران باستان و متون

مزدیسنایی سراغی از باور میانرودانی هفته (چه یک سنجۀ مستقل از ماه یا وابسته به
آن) نمیتوان یافت.
از سویی نامگذاری روزهای ماه به نام ایزدان در ایران ،همانندی نیز با گاهشماری
مصری دارد ،چنانکه هردوت گزارش کرده است:
از جمله چيزهاى ديگر كه مصريان ابتكار كردهاند اين است كه هر يک از ماه

ها و روزهاى ماه را به يکئ از خدايان اختصاص دادهاند .از روى روز تولد آنها
سرنوشت آينده و چگونگئ مرگ و خصوصيات اخالقئ آنها را پيشگویى می

كنند (ج ،2ص.)171

البته پیشگویی در بارۀ سرنوشت آیندۀ افراد بنا بر فهرستی از روزهای شگون و یا

بدشگون بوده است (نکـ  :نویگباور ،ص )247این که چه اندازه این شیوۀ گاهشماری
مصری با نام خدایان با حاالت چهارگانۀ ماه هماهنگ بوده است و چه اندازه با شیوۀ

دستهبندی ایزدان در گاهشماری ایرانی شبیه بوده است ،بهدرستی روشن نیست .هرچند

برخی پژوهشگران از الگوگیری گاهشماری اوستایی نو از گاهشماری مصری یاد کرده
اند ،اما به روشنی این جنبۀ دستهبندی ایزدان در پیوند با حاالت چهارگانۀ ماه مورد

توجه نبوده است (برای نمونه نکـ  :بیرشک ،ص594؛ تقیزاده ،ج ،10ص-115

.)129

به هر روی ،اکنون بر ما آشکار میشود که ماه جایگاه مهمی در نامگذاری و دسته

بندی ایزدان داشته است ،هنگامی که هالل ماه دیده میشده است ،روز پس از آن به نام
اهورامزدا نامیده میشد ،و چون نیمپُری نخست دیده میشد ،روز پس از آن «دادار» یا
به تعبیر دوران پسین «دی به آذر» نامیده میشد ،و چون ماهِ شبِ چهارده دیده میشد،

روز پس از آن نیز «دی به مهر» نامیده میشد و آن هنگامی که نیمپُری دوم ماه دیده می
شد ،روز پس از آن «دادار» یا «دی به دین» نامیده میشد.
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این شیوۀ نامگذاری بهدرستی نشان میدهد که نامهای ایزدان یادگاری از دوران گاه

شماری به شیوۀ مَهی بوده است که میباید به جا مانده از دوران زرتشت یا پیش از آن
باشد.احتماالً در دوران پسین و با گسترش شیوۀ گاهشماری مَهی-خورشیدی یا گاه
شماری خورشیدی اندک اندک کارکرد و توجه به آن چهار حالت ماه رو به فراموشی

رفت ،چنانکه در متون دورۀ ساسانی یا پس از آن خبری از آن نیست.
نتیجه

از آنچه گذشت ،آشکار است که حاالت چهارگانۀ ماه با دستهبندی ایزدان همکار

اهورامزدا در پیوند است .هر یک از چهار دورۀ ماه در طول یک دورۀ گردش آن با نام

باشُگون اهورامزدا آغاز و با بدشگونی حالت ماه پایان مییابد .نیاوردن نام اهورامزدا بر
هنگامی که حاالت بدشگون ماه ،نَه ماه و نیمپری و پُرماهی ،هستند ،شاید بدین دلیل
بوده که باورمندان زرتشتی نخواستهاند نام مقدس را بر شبهایی بدشگون بگذارند و

شگونی این نام یاری جستهاند .از
احتماالً با آوردن نام اهورامزدا بر روز پس از آن ،از ُ
این رو ،یک ماه را چنین بخشبندی میکردند:

 .1بخش نخست :با نام اهورامزدا آغاز میشود و تا شب هفتم که نیمپُری
نخست (تربیع نخست) است ادامه دارد؛
 .2بخش دوم :روز هشتم ماه با نام «دادار» یا «دی به آذر» آغاز میشود و در
شب چهاردهم با پُرماهی (بدر) به پایان میرسد؛

 .3بخش سوم :روز پانزدهم با نام «دادار» یا «دی به مهر» آغاز و تا نیمپُری
دوم (تربیع دوم یا آخر) ادامه دارد؛

 .4بخش چهارم :روز بیست و سوم با «دادار» یا «دی به دین» آغاز میشود و
با نَه ماه (محاق) پایان میپذیرد.

همچنین میتوان نتیجه گرفت که این نامگذاری روزهای ماهِ خورشیدی در گاه
شماری زرتشتی ،باز مانده از گاهشماری به شیوۀ مَهی بوده است که پیش از شیوۀ
خورشیدی یا خورشیدی-مَهی بهکار میرفته است و چون نام این ایزدان در اوستا و دیگر

کتابهای دینی زرتشتیان آمده است ،میتوان دریافت که شیوۀ گاهشماری مَهی جزئی
از شیوۀ گاهشماری اوستایی کهن بوده است که با باورهای زرتشتی در آمیخته بود.
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