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 چکیده
خورشیدی است، روزهای ماه  ۀای به شیوشماری، که گاهزرتشتیشماری در گاه

 زده شده است. یکی از جستارهایی که همواره دربه نام اهورامزدا و ایزدان نام
 مطرح است، همانا بودن ایران باستانشماری های زمانی در گاهپیوند با سنجه
بندی روزها به کمتر از یک ماه سی روزه است؛ یعنی چیزی همانند یا نبودن زمان

شماری بندی که برای نام ایزدان بر روی روزهای ماه در گاههفته. در گروه ۀسنج
 تایی هشت ۀایی و دو دورت هفت ۀگفته شده، وجود روزها در دو دور زرتشتی

 هفته ۀبندی، پیوندی با سنجآید که این دستهاست. از این رو، این گمان پیش می
بندی روزها به زمان ۀدانیم شیوآن شکل گرفته است. می ۀپای داشته باشد یا بر

های باستانی بوده است. اکنون این هفته یا کمتر و یا بیشتر از آن، در میان تمدن
بندی بندیِ نام ایزدان، چه پیوندی با زمانآید که این گروهسش پیش میپر

روزهای ماه دارد و اگر پیوندی میان آنها برقرار است، چه باوری سبب پدید 
 بندی ایزدان شده است.آمدن چنین گروه

 ،زرتشتیشماری گاه ،شماری ایران باستانگاه ،زمان ۀسنج ،ایزد ها:کلیدواژه
 .هفتهماه، 

  

                                              
های های نگرش به سنجهمایهشناخت و تحلیل بن»با عنوان علی صفی پور  یدکتر ۀنامانیمقاله مستخرج از پا نیا .1

  شهید بهشتی است.از دانشگاه « زمان در ایران باستان
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 مقدمه
سازی شمارش و به آسان منظوربهتر از یک ماه، زمانی کوچک ۀبندی زمان در بازدسته

)برای  است شدهمیهای گوناگونی انجام یاد داشتن روزها، در میان ملل باستانی به شیوه
هایی شماری خود، سنجهترکان نیز در گاه .(583بیرشک، صهایی از آن نکـ : نمونه

اند که هر یک از این دوازده روز را به يکئ از رنگهفته داشته ۀمانند سنجدوازده روزه 
، 1)تهانوی، ج خواندندمیبه همان رنگ به زبان تركئ آن را اند و دادهها نسبت می

 (.61ص

های سال هر روز به نام یکی از ایزدان نامنیز سی روز ماه زرتشتیشماری در گاه
در این گاه که رودای است که چنین گمان میبه گونه گذاریگذاری شده است. این نام

شماری یهودی، مسیحی و اسالمی، رودان یا گاههای میانشماریشماری به مانند گاه
نام ایزدان که بر روی روزهای  زرتشتیشماری در گاه زیرا ،هفته وجود داشته است ۀسنج

نخست هفت روزه و  ۀدو دستشود؛ بندی میماه گذاشته شده است در چهار گروه دسته
ه زمانی هفت روز ۀهفته یک باز ۀپس از آن هشت روزه است. در حالی که سنج ۀدو دست
بندی هفت بندی چنین گمانی را پدید آورده است که دستهدسته ۀ. این شیوداردرا در بر 

ن کنو. ارفته استکار میبههفته  ۀهمانند سنج زرتشتیشماری روزه و هشت روزه در گاه
شماری ایران باستان سخن گفته خواهد هفته در گاه ۀبودن یا نبودن سنج ۀبار نخست در

 شود.بندی نام ایزدان پرداخته میشد و سپس به جایگاه دسته

 شماری ایران باستانهفته و گاه
تر از ماه، همانا زمانی کوچک ۀبندی روزها در سنجهای دستهشیوه پرکاربردترینیکی از 
رودانی دارد. مسعودی در گزارشی از هفته خاستگاهی میان ۀهفته است. سنج ۀسنج
 اسالمی متفاوت است ۀهای دورها با نامرده که این نامياد ك یدر نزد اعراب جاهلهفته 
، التفهيم ،بیرونی: ـ نک، همچنین هفته در نزد قوم یهود نیز پیشینه دارد )(559، ص2)ج
ترین تأثیرات را ( و گویا قوم یهود عمدهو پس از آن 85، صآثاراالباقيههمو،  ؛232ص

رودان پ.م.( از فرهنگ میان 561)درگذشت  در دوران اسارت بابل در زمان نبوکدنصر
باور  هفته را از ۀپذیرفته است. آشکار است که اقوام عرب دوران جاهلی و یهودیان سنج

 مسیحیت رسیده است. آنان به اسالم و  ۀاند و به واسطرودانی پذیرفتهمیان

هفته آشنا شوند، یونانیان با باورهای  ۀدر اروپا نیز پیش از آنکه مسیحیان با سنج
ثیرات أتوان یکی از تبابلی آشنایی داشته و از آن تأثیر پذیرفته بودند. می ۀشناسانستاره
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 ۀن سنجویژه بر نجوم یونانی( را همیههای هلنیستی )و برودانی بر سنت اقلیمباور میان
ها به احتمال یونانی»وجود دارد که  نیزاین نظر  .(187ص 1نویگباور،هفته دانست )

ها اسامی ستارگان مشهور آسمانی را ها آموختند و بعد مانند رومیزیاد هفته را از یهودی
 (.166)نبئی، ص« که با نام خدایان یونانی نیز موافق بود، برای ایام هفته نام نهادند

گانه و های هفتدار باورهای یهودیت است، باور آسمانمیراثمسیحیت که 
یهودی  ۀستارگان هر آسمان و روزهای هفته را از یهودیت به ارث برد و هفته بنا به شیو

میالدی به فرمان  321شد تا آنکه در سال آن در نزد مسیحیان از یکشنبه آغاز می
ـ : ) کنستانتین سیحیان رسمیت یافت و یکشنبه شماری م( هفته در گاهم361-317حک

آمد، از آن پس شمار میهنزد یهودیان( ب) که روز خورشید بود و به عنوان روز آغاز هفته
شمار آمد. همچنین هبرای مسیحیان به عنوان آخرین روز هفته و روز تعطیل و آسایش ب

اص یافت: صهر روزِ هفته با همان باورهای پیشین، به یکی از ستارگان به این ترتیب اخت
با وجودِ این، . (2بریتانیکادانشنامۀ ) ، ناهيد و كيوانیخورشيد، ماه، بهرام، تير، مشتر

ر ( روزهای هفته دم321پس از این تاریخ )یعنی سال  هاشده است که مدت گزارش
افزون بر مسیحیت  .(42ص، 1365، شد )عبداللهینزد مسیحیان با عدد مشخص می

های گمنامی توان در میان مردمان و آیینته به هفته را میو یهودیت، باورهای وابس
از وجود  یگزارش (571)ص نديمابن همچون حرانیان )یا صابئیان( نیز دید، در این باره

، انددهكراست كه آنان هفته را با روز يکشنبه آغاز میورده حرانيان آهفته در میان سنجۀ 
 و نامی خاص به هر روز هفته داده بودند.

 : شماری ایران باستان نبوده است )برای آشنایی بیشتر نکـهفته در گاه ۀاما سنج
های آن، در متون معتبر هفته و نشانه ۀ(، چرا که گزارشی از سنج61-34پور، صصفی

 الباقية آثار( و 238)ص التفهيمهایی مانند در کتاب نینزرتشتی نیامده است. همچ
 خواجه نصیرالدین توسی التقویمِ معرفة، و یا بیرونی( 76-68، و نیز ص50)ص
به  یاشماران ایرانی و اسالمی هيچ اشارهن و گاههای دیگر منجما( و کتاب381)ص

نام واپسین پادشاه هساسانی که امروزه ب ۀشماری خورشیدی دوراین نشده است که در گاه
 ۀاربرد و شناخته شدشماری پرککه گاه-شناسیم یعنی یزدگرد سوم، آن را می ،ساسانی

، اقیهالب آثارهفته وجود داشته است. حتی بیرونی ) ۀسنج -است دوران یاد شده بوده

                                              
1. Neugebauer 

2. Encyclopedia Britanica 
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اند. اما این را نیز باید هفته نداشته ۀگوید که ایرانیان سنج( به روشنی می76-75ص
اند استفاده کردههای خود اند و از آن در گزارشهفته آشنا بوده ۀافزود که مانویان با سنج

کند ها نیز ثابت نمیکه این گزارش (142-141کوگ فانگ ژن، ص؛ 29)قریب، ص
 رفته است. کار میهفته به ۀشماری رسمی ساسانیان سنجکه در گاه

 زرتشتیشماری بندی نام ایزدان در گاهگروه
 زرتشتیی شمارشماری ایران باستان و پس از آن در گاههفته در گاه سنجۀدانستیم که 

به هفته  شبیههای ایزدان برای سی روز ماه چیزی چیدمان نام ۀنبوده است، اما در شیو
شود که اکنون به آن خواهیم پرداخت، این بررسی از آن جهت دارای اهمیت دیده می

دسته ۀسازد، و پیوند این شیواست که به باور نگارنده ما را به رهیافتی جدید رهنمود می
به  شماریِکه در این گاه- شماریدیگری از گاه ۀهفته بلکه با شیو ۀبا سنجبندی را نه 

 سازد. آشکار می -جا مانده استه خورشیدی ب ۀشیو

زده شدهساسانی، روزهای هر ماه به نام ایزدی نام ۀجا مانده از دوره شماری بدر گاه
 :چنین آمده استنام سی روز  ۀبار در بندهشاند. در 

ها نهاده شده است، این است: هرمزد، بهمن، اردیبهشت، روز که بر ماهنام آن سی 
شهریور، سپندارمذ، خرداد، امرداد، دی، آذر، آبان، خور، ماه، تیر، گُوش، دی، 
مهر، سروش، رَشن، فروردین، بهرام، رام، باد، دی، دین، ارد، اَشتاد، آسمان، 

 .(42، صفرنبغ دادگی) «زامیاد، ماراسپند، اَنَغران

گذاران این روزها، دانسته و رود که نامای است که گمان میبه گونه« دی»بازآوری نام 
گاهانه چنین دسته اند. با این روی پژوهشگران این بندی همانند هفته و هشته ساختهآ

؛ 79-78، ص1)پورداود، ج دانندهفته نمی سنجۀبندی هفته و هشته را مرتبط با دسته
، 2و ج 313، ص1، ج1364؛ معین، 81-76، ص1366، ؛ عبداللهی106نبئی، ص

( و همان گونه که پیش از این نیز گذشت، باور بر این است که هفته در گاه185ص
آید که این دستهوجود نداشته است. با این رو، این پرسش پیش می زرتشتیشماری 

 ای هفته در یک ماه بوده باشد؟تواند به گونهبندی ایزدان آیا می

های هر دسته پرداخته است بندی ایزدان و برشمردن ویژگیبه دسته نیبرگ
سن، نیبرگ، بنا بر گزارشی که در (. به گزارش کریستین231-230سن، ص)کریستین
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و در فصل سوم همان كتاب آمده است، سئ روز ماه را  بندهشآخر فصل اول كتاب 
 .بايد به چهار دسته تقسيم كرد

 ماهبندی روزهای . دسته1جدول

1 2 3 4 
 دين مهر آذر داوهرمز
 ارد سروش آبان وهمن

 اشتاذ رشن خور اردوهشت
 اسمان فروردين ماه شهريور
 زامداذ ورهران تير سپندارمذ
 مهرسپند رام گوش خورداد
 انگران واذ دذو امرداذ
  دذو  دذو

 بر این باور است كه: نيبرگ

شده باشد، كه در آغاز ستون نام خداى ها هم بايد به همين نهج منظم باقئ ستون
خالق و در دنبال و قواى خالقه او ذكر شود و در آخر همه نام دذو بيايد، كه 

 ۀاسماء و صفات است. من معتقدم، كه در ستون دوم هم دذو خالص ۀهم ۀخالص
فعاليت مهر است و همچنين در  ۀفعاليت آذر است و در ستون سوم هم خالص

شود. فرقئ كه دارد اين است، كه یفعاليت دين بيان م ۀستون چهارم، خالص
شود، زيرا كه در آخر آن نام انگران )انوار یستون چهارم منتهئ به دذو نم

 نامتناهئ( آمده است، كه آفريده و مخلوق نيستند. 

نيبرگ، اورمزد و سه دذو، عبارتند از: اوهرمزد، آذر )آتش(، مهر )ميثر(،  ۀپس به عقيد
 دين )دين مزديسن(، 

اكرن باشد، كه -رود، كه مقصود انگران همان زروانیلکن احتمال قوى م
دهد، یرا نشان م 2پس ماه زردشتيان آيون 1اند،مزديسنان به اين صورت آورده

و قواى خالقه هر وهرمزد، آذر، مهر، دين كه در چهار خدا تجلئ نموده است: ا
 .يك از آن خدايان

                                              
  . یعنی غیر زروانی1

2. Aion 
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 و نيز نيبرگ گويد:

، آنتيوخوس آمده است ۀاسامئ خدايانئ است كه در كتيب ۀاين جدول درست قرين
را با دين مزديسن يکئ  يعنئ اوهرمزد و مهر و وهران و خداى ديگر، كه ما آن

تقويمئ اختالف دارد و آن  هاىايم. فقط يکئ از اين اسامئ با نامپنداشته
اند. اين اختالف نيز جاى آن آذر را قيد كردهه ورهران است، كه در تقويم ب

ر بسيا ۀظاهرى است و در نفس االمر تبانئ بين آنها نيست، چه ورهران رابط
 خاصئ با آتش دارد.

پهلوى  افزاید که آتش معابد را آتش وهران )يا وهرام به زبانسن این را نیز میکریستین
 اند، همچنین گفتهیمتأخر( م

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 

، نیز نکـ : 232شود )صیين ديانت زردشت محسوب ماخير تشخيص و تعي
 (. 200-199ص 1بویانر،

که گفته بندی ایزدان از دیدگاهی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است، چناناین دسته
نام  ۀدوم در بر دارند ۀنخست به ترتیب اصلی امشاسپندان آمده است، دست ۀشده دست
ای سوم و چهارم با نام نیروه ۀوش( است و دست)گ )طبیعی( و نیز گاو باستانی عناصر

 (.119زاده، صاند )تقیاخالقی و طبیعی برشمرده شده

 بندی ایزدان چنین آمده است که:جستار دسته ۀبار اما در بندهش در

هرمزد نام سی امشاسپند را بدان سی روز چنین نهاد که نخست هرمزد است، 
دی )که( دادار است، سپس  سپس شش امشاسپند، )که می(شود هفت. هشتم

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

ها جای داد. شود هشت. چنان )که( نام خویش را به چهار جای در ماه)که( می
یکی دین و یکی زمان است که همیشه  هرمزد و آن سه دَی یکی نام، یکی گاه،

 .(47ص ،یفرنبغ دادگاند )بوده

                                              
1. Buyaner 
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 :آورده است که بندهشبهار در پانوشت این سخن 

زردشتی عبارت است از دو بخش هفت روزه و دو بخش هشت  ۀچهار هفت
شمارد، در حقیقت روز پانزدهم روزه. آنچه را که در این متن هشتم)بار دوم( می

 (.165صهمان، )نامد، روز بیست و سوم ماه است میماه، و آنچه را نهم 

، روزهای ماه به چهار دسته است که هر یک به همراه نامی بندهشبنا بر این گزارشِ 
ها جای داد. نام خویش را به چهار جای در ماه»از هورمزد همراه است چنان )که( 

 «انده همیشه بودههرمزد و آن سه دَی یکی نام، یکی گاه، یکی دین و یکی زمان است ک
از این رو چهار گروه نام ایزدان داریم که سر هر گروه را بدین  (.47)فرنبغ دادگی، ص

اما هنگامی که برای هر « . زمان4 . دین؛3 . گاه؛2 . هورمزد؛1»گونه نام برده است: 
برد برای آنها گاهی بیشتر از سه ایزد دسته از همکاران هورمزد یا شش امشاسپند نام می

شود. مگر این که آن ایزدان بیش از سی روز میشمار شمرده که سرانجام همکار برمی
 ،یفرنبغ دادگ)ر فهرست پیش از آن نام برده است تنها آنهایی را به شمار آورد که د

 .(49-48ص
 بندهشدر  . امشاسپندان و همکاران آنها2جدول

هورمزد و 
 امشاسپندان

 دیگر همکاران همکاران اصلی

 خورشید و باد زمان دین گاه دهرمز

 رام گُوش ماه بهمن
سپهرِخدای و زُرواِن بیکرانه و 

 زروان درنگ خدای
 نریوسنگ بهرام سروش آذر اردیبهشت

 آسمان مهر خور شهريور
اَنَغران، سوگِ نیکو، اردویسور و 
 هُوم ایزد، بُرزیَزد و دَهمان آفرین

 دین ماراسپند آبان سپندارمذ
اَرشِشَونگ است و ارد)که( 

 اَردویسور اناهید
  فروردین باد تیر)= تیشتر( خرداد
  زامیاد اَشتاد رَشن امرداذ

شود، برای اهورامزدا و شش امشاسپندان، همان گونه که در این جدول دیده می
 همکارانی در نظر گرفته شده است. هنگام گزارش همکاران اهورامزدا نامی از خورشید

)همکار خرداد( نیز برده شده است، اگر از آنها به دلیل بیان  و باد )همکار شهریور(
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شمار آورده است نادید هب« گاه، دین و زمان»که همکاران اورمزد را  بندهشروشن 
بگیریم خواهیم دید که برای بهمن، اردیبهشت، شهریور و سپندارمذ همکارانی بیش از 

 در همکاران گزارش شده ویی این جدولِ خرداد و اَمرداد در نظر گرفته شده است. از س
 هایی دارد. تفاوت خرده اوستابا گزارش  بندهش

 نام ایزدان در اوستا
چه در  زرتشتیشماری بهره بردن از نام ایزدان در گاه ۀگفت، ریش یدپیش از هر چیز با

روشنگردد به متون اوستایی، از این رو برای پهلوی و یا گزارش در متون اسالمی، باز می
تا پیشینه و کنیم های اوستایی نیز مراجعه نماید که به اشارهتر شدن بحث بایسته می

ام نه دو بخش ب خرده اوستابیش از پیش بر ما روشن شود. در  گذارینامچرایی این 
. است« روزه بزرگ سی»و دیگری « روزه کوچک سی»آمده است، که یکی « روزه سی»

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

که مطالب این بخش چیزی جدا از  ، یادداشت پورداود( اما به طور کلی باید گفت188
 ، یادداشت پورداود(.185های دیگر اوستا ندارند )صاز بخش

 آمده است شایست ناشایست 22روز و نام ایزدان و صفات آنان در بخش  این سی
و در فصل پس  (404-401ص 1،های مقدس شرقکتاب؛ نیز نکـ : 260-257)ص

؛ نیز نکـ : وست، 264-263صاز آن نیز دوباره تنها نام ایزدان برده شده است )
و در یکی از ( 188، صخرده اوستا) ان سی ایزدانگ(؛ همچنین در ماتی406-404ص

، در ستایش اهورامزدا و ایزدان گفته شده که «روزه ستایش سی»قطعات پهلوی به نام 
صفاتشان را نیز برشمرده است، از این قطعه هم به پهلوی و هم به پازند موجود است که 

توان گفت کدام یک اصل، و دیگری رونوشتی از آن است. همچنین نام ایزدان در نمی
جزو  «حقیقت روزها» ۀپهلوی و قطع« ماتیگان سی روزه»پهلوی، « انماتیگان سی یزد»

، خرده اوستا) اندرزهای آذرپاد مَهر اسپندان اَعمال ایّام سی روز ماه یاد گردیده است
 (. 74یادداشت پورداود؛ اذکایی، ص ،189ص

  

                                              
1. The Sacred Books of the East 



 165/شماری زرتشتی بندی ایزدان و روزهای ماه در گاهدسته

 اوستادر  . امشاسپندان و ایزدان همکار آنها3جدول

 ایزدان همکار امشاسپندان
 دی به آذر، دی به مهر، دی به دین هرمزد
 ایزد ماه، ایزد گوش، ایزد رام بهمن

 ایزد آذر، ایزد سروش، ایزد بهرام اردیبهشت
 ایزد خور، ایزد مهر، ایزد آسمان، ایزد انیران شهریور
 ایزد آبان، ایزد دین، ایزد ارت، ایزد ماراسپند سفندارمذ
 فروردین، ایزد بادایزد تشتر)تیر(، ایزد  خرداد
 ایزد رشن، ایزد اشتاد، ایزد زامیاد امرداد

، در این است که آمده است بندهش ۀهای میان این جدول و جدولی که بر پایتفاوت
دی به » خرده اوستاداند ولی در می« گاه، دین و زمان»همکاران اهورامزدا را  بندهش

همکار اصلی برای امشاسپندان همان  گفته است. ایزدان« آذر، دی به مهر و دی به دین
دیده  دهشبننیز گفته است، اما اندکی تفاوت در دیگر همکاران برای  بندهشاست که 

 تاخرده اوسدر که گفته شده است در حالی  بندهششود، برخی مانند نریوسنگ در می
رده خبرای سپندارمذ اردیسور اناهید را نامبرده در حالی که در  بندهشنیامده است، یا 

 نیامده است. اوستا

آید که ایزدان همکار اهورامزدا چند تن هستند. ایزدانی اکنون این پرسش پیش می
که نام آنها بر روی نام روزها نیز گذارده شده است. گاهی ایزدی به نام همکار اهورامزدا 

شود، گاهی شمار ایزدان لی که جای دیگر نامی از او برده نمیشود در حانام برده می
  دانند.دانند یا کمتر یا بیشتر از آن میهمکار را سی می

نخست میالدی، اشاره به سخن  ۀپورداود در بازگویی از پلوتارک، مورخ یونانی سد
، ستاوخرده ا« )اهورامزدا بیست و چهار فرشتگان بیافرید»کند که نوشته است وی می

، یادداشت پورداود( که گویا اشاره به همکاران امشاسپندان است. اگر این 186ص
گزارش پلوتارک که هیچ نامی از ایزدان نبرده است را درست بپنداریم، باید گفت شمار 

شود و نه سی که با نام سی فرشتگان و شش امشاسپند و خود اهورامزدا سی و یک می
نام اهورامزدا بر روی روز نخست نهاده شده و خود وی  رازیخوانی داشته باشد. روز هم

، 8آید و اگر بازگویی سه بار نام اهورامزدا را در روزهای نیز از نام روزها به شمار می
در نظر بگیریم باز شمار روزها به سی و چهار خواهد رسید. اگر هم، پلوتارک،  23و  15
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شمار آورده باشد، با افزودن نام هشش امشاسپند را در همان بیست و چهار ایزد ب
شود بیست و هشت که باز دو روز از سی اهورامزدا و سه بار بازگویی آن، روی هم می

تواند گویایی پیوند نام ایزدان با ها را کم دارد. به هر روی، این گزارش نمیروز نام ماه
 :افزایدنام روزهای ماه باشد. پورداود می

روزه، ایزدان مهم دیگری در مزدیسنا داریم از آن  سی ۀگذشته از ایزدان عمد
اند نریوسنگ و هوم و اَپَم نپات و غیره که همه در ردیف همکاران ایزدان جمله

 .، یادداشت پورداود(187، صخرده اوستا)اند بزرگ یاد شده

کوچک و بزرگ به این نکته اشاره نشده است که اهورامزدا و  ۀروز البته در سی
تنها نام هر یک از  خرده اوستا امشاسپندانِ ایشان همکارانی دارند، در این دو بخشِ

 ۀبار برای نمونه در .ایزدان برده شده و آنگاه به ستایش و نیایش آنها پرداخته شده است
روز( بهمن، آشتی پیروزگر که سرآمد )دیدبان( آفریدگان دیگر است، »)روز بهمن گوید: 

( البته پس از امشاسپندان 191ص) «دانش فطری مزدا داده، دانش اکتسابی مزدا داده
 بردو... را نام می اَپَم نپاتهای روز اشاره کرده است و ایزدانی مانند رام و آذر و به گاه

که اگر آنان را در شمار ایزدان آورد، شمار ایزدان  (199-198، 192، صخرده اوستا)
 یاد شده« انیران»شود. همچنین در هنگامی که از ایزد میسی برای یک ماه، بیش از 

، همانبرده است ) ، هوم، دهمان و... ناماپم نپاتچند ایزد دیگر مانند از ، است
ده است، با این روی وربه شمار نیا در شمار ایزدان روزرا ( که باز آنها 202، 197ص

آمده، پس از آید و یا اگر روزگاری به شمار میروزه نمی گویی این ایزدان در شمار سی
 اند. گسترش یافته، دیگر آن ایزدان را در شمار نیاورده« روز سی»آنکه اصطالح 

درون « روز»این بندها  ۀنیز در خود متن نیامده است و در هم« روز»از سویی لفظ 
روز کوچک و بزرگ مطرح است  سی ۀبار ای که دردو کمان )( قرار گرفته است. نکته

شود که بیش از این که در برخی از بندها تنها نام یک ایزد برده نشده بلکه گاه دیده می
 «آذر پسر اهورا مزدا»ه ضمن یاد کردن برده شده است، برای نمونه در بند نُیک ایزد نام

( و نیز در بند سی، پس از ایزد 193، صخرده اوستاشود)یاد می« سنگایزد نریو»از 
دهمان »و « هوم پاک سرشت»و « آب مزدا داده»و « اپم نپاتسرور بزرگوار »انیران از 

رود که نام (. از این رو، چنین گمان می197، صهمان) و...یاد شده است« آفرین نیک
سبب شده تا چنین گمان رود که باید سی ایزد از  خرده اوستابر این بخش از « روزه سی»

آن برداشت کرد که این شمار از ایزدان نیز با سی روز ماه در پیوند است. این که، این 
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شن به درستی رو بوده است ایپایهچه بر  خرده اوستایا چنین برداشتی از  گذارینام
 ی برای باورمندان آن ساختهاوستا بوده چنین ذهنیت در بارۀهایی که نیست. شاید گزارش

  است که در این بخش، سی ایزد یاد شده، نام ایزدان روزهای ماه است.

یک تا شش از  ۀاند. در فقردر هفتن یشت کوچک نیز برخی از ایزدان نام برده شده
( نام امشاسپندان و همکاران آنان 103-99، ص1، جهایشتهفتن یشت کوچک )

 ششم تا انجام این یشت همان فرشتگان نام برده شده است ۀآمده است و دوباره از فقر
درستی معنا خوانا نیست و به 14تا  11های (، البته فقره107-103، ص1، جهمان)

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

گذاری روزهای ماه بوده است. اما این نکته از این یشت بر مییشت الهامی برای نام
ترتیب زمانی  شود وبازگویی نمی صورتآید، و آن این که نام ایزدان در همه جا به یک 

برای  .دکرآنها و ترتیب روزهای ماه پیوندی برقرار  میانشود که بتوان آنها رعایت نمی
( و 3)روز  (، سپس اردیبهشت16)روز  هفتن یشت کوچک از مهر 9 ۀنمونه در فقر

یشت) کند( یاد می10)همان آبان روز یعنی روز  )روز؟( و آب ( و اپام نپات9)روز  آذر
( و 17)روز  ( و سروش20)روز  پس از آن نیز، از بهرام ۀ( و در فقر106، ص1، جها

(. آشکارا 107، ص1، جهمان) کند(یاد می26)اشتاد روز  ( و ارشتاد18)روز  رشن
 ها ترتیب زمانی برای ایزدان نیامده است. توان دریافت که در این گزارشمی

است. در یسنا هات یک، بند ده از سی و  ر جای دیگر سخن از سی و سه ایزداما د
همۀ از برای ورم آجای میه بدهم، )آن را( می (ستايشنوید )»سه ردان یاد کرده است: 

بهترين  ن هاونی. آنان ازوپيرامپاکی هستند نزدیک  اين ردان که سی و سه رَدانِ 
، 1ج ،یسنا« )]است[و زرتشت گفته  ،که مزدا آموخته ا)راستی و پاکی( هستنداش
)همان، 12، بند 3(، هات 128)همان، ص 10 ، بند2همچنین در هات  .(119ص
هات  ،(147)همان، ص 9، بند6(، هات142)همان، ص 15، بند 4هات  ،(135ص
، 22های در هات و ،(197)همان، ص 9، بند 17هات  ،(152)همان، ص 12، بند 7

 نیز از سی و سه ردان یاد شده است.  66، و 59، 24

آورده های گوناگونی را پورداود در پانوشتی در تفسیر این سی و سه ردان، دیدگاه
: کسانی مانند انکتیل دُپرون مترجم اوستا جای داددو دسته  درتوان آنها را که می است
را عبارت از بیست و شش ظرف و دیگر وسایل پیرامون مراسم مقدس « سی و سه»که 
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اند و اشپیگل نیز از او پیروی کرده است. پورداود این برداشت را برداشتی دانسته
اون هزیرا رستشگاه دانسته، به معنای یکی از ابزارهای مقدس پ« هاون» ۀنادرست از واژ

در معنای هنگام بامدادان است. اما کسان دیگری مانند بُرنوف و دارمستتر آن را سی و 
ای که همانند سی و سه پروردگاران برهمنی یاد شده اند. سی و سه فرشتهسه فرشته دانسته

از  که 7فصل  دینکرددر ویدا است. همچنین پورداود به استناد گزارش کتاب هشتم 
از سی و سه ردان که چند از آنان  17 ۀمطالب ششمین نسک صحبت شده و در فقر

د در فقرات پازن خرده اوستااند یاد کرده و نیز در تفسیر پهلوی مینوی و چندی جهانی
 اورمزدِ خدا و سی و ۀبه کام»به روشنی از سی و سه امشاسپند یاد کرده است:  7 ۀدر فقر

ان خداوند و سی و سه فرشتگ ۀعنی کارهای نیک موافق ارادسه امشاسپندان فیروزگر ی
 .(120-119، پانوشت ص1، جیسنا) «وی باد

)مگر در یک سروده شمار  ، شمار ایزدان سی و سه دانسته شده استریگ ودادر 
باشد که سی و سه خدا »ای آمده است که: آمده است(، و در سروده 39 ،33جای آنها به

ای دیگر به این اشاره شده است که یازده خدا و در سروده« بنشیننددر روی علف مقدس 
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 

(. 70، مقدمه، صهای ریگ وداهسرود ۀگزید: ـ جایگاهشان برشمرده شده است )نک
هی بوده است، با این روی، آشکار است مَ ۀشیو ۀپای با آنکه گاهشماری هند باستان بر
تواند برای نام روزهای ماه کاربردی داشته باشد. اما که این شمار از خدایان هندو نمی

ه وده چنان کروزه ب سی ۀسی روز ماه به نام ایزدان همین دو رسال گذارینامگویا مبنای 
 گوید: پورداود می

کوچک و بزرگ مرتباً در سی فقره از سی روز ماه یاد شده است  ۀروز در دو سی
ی نام یکه ایزدان مهم مزدیسنا همین ایزدانی هستند که هر یک از سی روز ماه ب

، 210، صخرده اوستا) از آنان نامزد گردیده و به نگهبانی آنان سپرده شده است
 .یادداشت(

بندی نام ایزدان از آنجا سرچشمه گرفته باشد که در یسنای چنین شاید این دستههم
 3نام ایزدان در هر بند با نام اهورامزدا در یک بند آمده است، برای نمونه در بند  16

 چنین آمده است که:
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نخستین آفریدگان آفرینش پاک: دادار اهورامزدای شکوهنده خرهمند را می
ستاییم؛ ستاییم؛ شهریور را میم؛ اردیبهشت را میستاییستاییم؛ بهمن را می
، یسنا) ستاییمستاییم؛ امرداد را میستاییم؛ خرداد را میسپندارمذ نیک را می

 .(193، ص1ج

 گوید:سپس در بند پس از آن چنین می

ستاییم؛ آبهای نیک ستاییم؛ آذر پسر اهورمزدا را میآفریدگار اهورامزدا را می
 ۀستاییم؛ ماه در بردارندستاییم؛ خورشید تیز اسب را میپاک را میمزدا داده 

ستاییم؛ مند را میتیر شکوهنده خره ۀستاییم؛ ستارگاو را )چارپایان را( می ۀتحم
 .(194، ص1)همان، ج ستاییمگوشورون نیک کنش را می

ایزدان دیگر  زا« ستاییمآفریدگار اهورامزدا را می»سپس در دو بند دیگر نیز، دوباره با 
هیچ سخنی از روز و پیوند ایزدان مرتبط با روز نمی یسناکند. در این بخش از یاد می

 3شود. در اینجا شمار دو هفت و دو هشت ایزدان رعایت شده است. یعنی در دو بند 
به همراه  6و  5به همراه نام اهورامزدا شش ایزد نام برده شده است، و در بندهای  4و 

 یسنارسد این بندهای مزدا هفت ایزد نام برده شده است. از این رو به نظر مینام اهورا
 بوده است.  اوستاهای روزهای ماه، الگویی برای دیگر بخش گذارینامبرای 

 اهورامزداست )یعنی هشتم، پانزدهم و بیست ۀروزهای ویژ ۀبار دیگری که در ۀنکت
از آنها یاد شده و در میان دو کمان « داردا»پورداود همواره با نام  ۀو سوم(. در ترجم

( و 195-193، صخرده اوستاآمده است )« دی به دین»و « دی به مهر»، «دی به آذر»
(، 241، صهمان) آمده است« دی»در بند هفت و هشت آفرینگان گهنبار نام این روزها 

« دی»( نیز 260-257)ص شایست ناشایستو  (42ص ،فرنبغ دادگی) بندهشدر 
؛ همو، 57و  52، ص1380)بیرونی،  آثار الباقیهو  (234)ص التفهیمآمده و در 

هر دو به یک « دی»یا « دادار»کار رفته است. اگرچه به...« دی به ( »69، ص1363
اند برای باز شناختن آنها از داشته« دی»معنی است و چون هر سه روز از ماه یک نام 

های اند. از این رو با این کار هر یک از ناماز خود پیوست شده یکدیگر به نام روز پس
البته برخی «. دی به دین»و « دی به مهر»، «دی به آذر»شود: دی از دیگری بازشناخته می

)عبداللهی،  اندخوانده و نوشته« دین به دین»یا « دین به مهر»، «دین به آذر»نیز آن را 
این نادرست است، و این برداشت نادرست و بدخوانی ( که 76، صتاريخِ تاريخ در ايران

« دی»در اصل . (72، صفرهنگ ایران باستان)پورداود،  از خط پهلوی برخاسته است
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، همان اهورامزدا است رودکار میکه برای سه روز هشتم و پانزدهم و بيست و سوم به
 دهد:( این طور توضیح می193)ص خرده اوستاپورداود در پانوشتی در 

اند اما نه به اسم مخصوص او بلکه مانند روز اول ماه به اسم هرمزد نامزد کرده...
به صفت دثوش )دَدوش( که صفت است از برای اهورامزدا و به معنی آفریدگار 

 همین صفت استاست این صفت را در پهلوی داتار و در فارسی دادار گویی و 
 [.است] که در فارسی دی شده

در میان نام ایزدان برای سی روز آگاهانه « دی»رامزدا و این صفت از این رو نام اهو
تکرار شود، « دی»توان بی آنکه این صفت می زیرااست.  آمدهبندی ایزدان برای دسته

، ایزدانی مانند استفاده کردسی روزه  ۀاز ایزدان دیگری برای کامل شدن یک دور
و... . اهمیت این ایزدان کم از دیگر ایزدان نیست، « هوم»و « اپم نپات»؛ «نریوسنگ»

 ست. شده ا و صفت اهورامزدا در سه جا بازگوبا این روی آگاهانه آنها کنار گذاشته شده 

 بندی ایزدانبرداشت نادرستی از گروه
شده  تکرار )هفت روز( نزدیک به هفته ۀدر یک دور« اهورامزدا»و « دی»این که نام 
باید با هفته پیوندی داشته باشد. بندی ایزدان میخی را بر آن داشته که این دستهاست، بر

هفت ستاره و سیاره کاربردی گسترده داشته  گذارینامهفته با  سنجۀرودان در میان زیرا
ین که شاید ا کندرودان با ایران باستان این گمان را نیز تقویت میاست و پیوند میان

ز نیرودانی سرچشمه گرفته باشد. پورداود میان ۀان ماه باید از این شیوبندی نام ایزددسته
 نویسد:میهفته  ۀسنج ۀبار درو  به این نکته اشاره کرده است

دیگری هم از اقوام سامی به ما رسیده است و آن تقسیم  ۀگانیک تقسیم هفت
هر روز اسم باشد. در ایران ماه بی کم و بیش سی روز بوده و به ماه به هفته می

 (.78، ص1، جهایشت) انددادهیکی از فرشتگان یا ایزدان می

کند که مستشرقین از این روزهای یکم، هشتم، سپس ایشان به این نکته اشاره می
اند که ایرانیان مانند اقوام سامی ماه را به چهار هفته پانزدهم و بیست و سوم گمان کرده

نخست ماه هر  ۀدو هفت زیراداند، را اشتباه می بندی کرده بودند که وی این کاربخش
گوید که ماهِ چهار دوم هر یک هشت روز دارد. آنگاه می ۀیک هفت روز دارد و دو هفت

-78، ص1، جهایشت : هفته پس از آمدن اسالم در میان ایرانیان گسترش یافت )نکـ
79). 
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در هر ماه دو هفت  ، چرا که آشکار استاندکردههمین استدالل را دیگر کسان نیز 
بندی هفته و دسته ۀروز و دو هشت روز دارد. در اینجا یک برداشت نادرست از سنج

بندی ماه همانند هفته است، نادرست این سخن که دسته روزهای ماه شده است. اصوالً 
یک ماه به شمار نمی ۀمستقل از ماه است و زیر مجموع ۀاست، زیرا هفته یک سنج

نیز تمام شود و با پایان آن هفته با آغاز هر ماه آغاز نمی ۀسنج آید. بدین سخن که
 هفت تواند یکی از روزهای هفته پیش بیاید. اما این دوبلکه آغاز هر ماه می شود،نمی

روز و دو هشت روز بخش جدایی ناپذیر از ماه است، یعنی با پایان ماه و پدید آمدن ماه 
 ۀهفته حتی با دور ۀروز را خواهیم داشت. سنجنو، دوباره این دوهفت روز و دو هشت 

رود، برای کار میمستقل به طورکند بلکه بههی یا خورشیدی برابری نمیزمانی سال مَ
یابد و با پایان سال، هفته نمونه گاه سالی با شنبه یا یکشنبه یا هر روز دیگر هفته پایان می

سال را با آغاز هفته دیگری برشمرند. یابد که دوباره آغاز همانند ماه اسفند پایان نمی
سال با هر روزی از هفته پایان یافته باشد، روز پس از آن با روز آغاز سال همراه می

روزه باشد و روز پایان سال دوشنبه باشد، روز پس از  29شود، برای نمونه اگر اسفند 
اسفند نیست، بلکه روز نخست فروردین است و ماه خورشیدی  31و پس از آن  30آن 

شود بلکه و نیز با آغاز سال نو هفته از شنبه آغاز نمی شودآغاز مینو به همراه سال نو 
شود و از این رو روز نخست سال نو سهش از خود دنبال میهفته به دنبال روزهای پی
و شمار روزهای هر ماه  هتوجه به اندازهفته به همین شکل بی ۀشنبه است و این سنج

بندی ماه را همانند هفته یا برگرفته از آن رود. از این رو نباید دستهکار میهمچنان به
 دانست. 

گمان مأخذ مقدس بودن اره است و بیهفته بر گرفته از قداست هفت و هفت سی
گانه است که از پروردگاران ثیر نفوذ سیارات هفتأعدد هفت در نزد اقوام سامی نیز به ت

سلوکی و پارتی،  ۀدست آمده از دورهای بابلی بهنبشتهاند. بنا بر گلآمدهشمار میهسومر ب
، 170، 142، 137، 135ص: نویگباور، ـ )نک هی بوده استبه شیوه مَ شماری بابلیگاه

ی خورشید ۀتوان آن را تثبیت یافته در یک دورکار رفته میههای ب( که بنا بر کبیسه223
( و این 139، صهموآید )شمار میهب یخورشید-هیشماری مَدانست که از این رو گاه

پ.م. است، با این همه، بابلیان  400تا  1800برای بابل پیش از تاریخ یعنی از 
هی بنیاد نهاده شماری مَگاه ۀسوم و چهارم پ.م. بر پای ۀویژه در سدهی خود را برصدها
بینی آن ای که منجمان بابلی قصد پیشهر پدیده»و پس از آن(، و  139، صو)هم بودند
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« شماری قمری موجود مشخص شده باشدبایست، قبالً در چهارچوب گاهرا داشتند، می
با این رو، نام هر روز را نه نامی برگرفته از ایزدی، به شمار سی  .(170-169، صو)هم

و نام ستارگان و  انداستفاده کردهرودانی از هفته روز، که به همان شیوه و سنت میان
های شناخته شده برای هفته را بر روزها نهاده بودند و بنا بر متن ۀگانهای هفتسیاره

 )مشتری(، ناهید زاوشدین گونه بوده است: رایش روزها بسلوکیان، آ ۀمیخی دور
های یونانی اما این ترتیب در زایچه )مریخ(. )زحل(، بهرام )عطارد(، کیوان )زهره(، تیر

ر آرایش ، گویا دبهرام، تیر، زاوش، ناهید، کیوان بوده است: خورشید، ماه،ترتیب بدین 
باور، اشته است.)نویگستارگان در دستگاه بابلی کاری به چگونگی آنها در آسمان ند

آرایش یونانی برای روزهای هفته در میان مسیحیان حتی تا  ۀهمین شیو .(224ص
هرام، تیر، ب خورشید، ماه،نی به ترتیب از یکشنبه تا شنبه: امروزه برجا مانده است، یع

این همان توالی رایج روزهای هفته در مغرب زمین »بوده است. و  زاوش، ناهید، کیوان
؛ بیرونی از هفته و 225، صو: همـ )نک «ایش سیارات در نجوم هندی استو نیز آر
تحقیق وزها در نزد هندیان یاد کرده است؛ بر ر گذارینامگانه و های هفتسیاره

که به ریشۀ احتمالی مصری یا کلدانی  226؛ نیز نکـ : نویگباور، ص151، صماللهند
شماری کرد از روزهای هفته در گاه یاد . با این همه، در این(هفته نیز اشاره کرده است

بندی ایزدان در گاهو دسته گذارینامشماری بر گاه ۀثیر این شیوأبابلی، هیچ نشانی از ت
 -های بابلی به دست آمده تا به امروزنبشتهدست کم با توجه به گل- شماری ایران باستان

 شود. دیده نمی

اقوام هند و ژرمن مقدس بوده است  ۀهماز این گذشته، عدد هفت مستقالً در میان 
، یادداشت پورداود( 74، ص1، جهایشت) و در قدمت آن شواهد بسیار وجود دارد

عدد هفت اند و مرتبطهندو در مذهب ( Aditya) تیاامشاسپندان ایرانی به هفت آدی
از زمان بسیار قدیم میان هندو و ایرانی اهیمت مخصوصی  اوستاو  داوبنا به شواهد 

 و...(. 75، ص 1اشته است )همان، جد

رودانی، و نه قداست عدد ه هفت سیاره و پروردگار سومریان و میانبا این همه نَ
بندی ایزدان دوهفت و ثیری نداشته است. بلکه دستهأبندی نام ایزدان تهفت در دسته

البته  باید پیوند آن را در خود ماه جُست.ماه سی روزه است که می ۀدوهشت در یک باز
 هی مورد نظر است.زمانی مَ ۀزمانی خورشیدی، بلکه یک باز ۀه ماه به معنای یک بازنَ
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بندی ایزدان پیش از آن که به هفت ستاره و سیاره پیوندی داشته باشد، با این دسته
 حاالت ماه در پیوند است.

ک گوییم یشود و میشماری ایران باستان میست، هنگامی که سخن از گاها گفتنی
خورشیدی  ۀشماری به شیویک گاه زرتشتیشماری ، با توجه به این ذهنیت که گاه«ماه»

دانیم، یا گذر گذر خورشید می ۀزمانی سی روز ۀاست، از این رو یک ماه را یک باز
خورشید را از برجی به برج دیگر که چیزی کم و زیاد نزدیک به سی روز است، از این 

جا ماندن لفظ ماه برای ه جوییم. بیک ماه خورشیدی میبندی ایزدان را در رو دسته
شماری جا مانده از دورانی است که گاهه ای بخورشید، نشانه ۀگذر سی روز ۀیک دور

 هی متداول بوده است.مَ

شود، و اصوالً همین گذر ماه نیز گفته می ۀبه یک دور« ماه»گونه که لفظ یک  همان
ای که این لفظ را برای سی روزه شده به گونه ۀورگردش ماه خود یک الگو برای د ۀدور

شماری به بریم، پس اگر پا را فراتر از امروز یا دورانی که گاهگذر خورشید نیز به کار می
ه است هی متداول شدمَ ۀخورشیدی گسترش یافته بگذاریم، و به دورانی که شیو ۀشیو

)یعنی گذر ماه و نه  وددر معنای واقعی خ« ماه»برویم، یعنی دورانی که لفظ یک 
بندی نام تر به علت این گروهرسد که آسان، به نظر میرفته استبه کار میخورشید( 

 هی پی خواهیم برد.ایزدان در یک ماه مَ

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

 یک ماه پیش از آن که از آن مفهومِ ۀزمانی خواهیم پرداخت. سنج ۀبه عنوان یک سنج
سی شبانروزی گردش ماه گفته می ۀخورشیدی برداشت شود، به یک دور ۀسی روز ۀدور

های یک ماه و حاالتی که در پیوند با ماه است میشد. از این رو در اینجا به ماه و گونه
 . پردازیم

 های گردش ماهالف( اصطالحات و گونه
شود بندی میهای ماهِ طبیعی و ماهِ اصطالحی دستهکلی به نام ۀاصطالح ماه، به دو دست

هی است و ماه ماه طبیعی مرتبط با گذر یک ماه مَ .(220، صالتفهیم)بیرونی، 
ات ح( البته برای ماه و سال اصطالجاهمان) اصطالحی مربوط به سال خورشیدی است

وسطی یا حسابی و اصطالحی های دیگری همچون ماهِ حقیقی یا هاللی، بندیو دسته
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نماید. آنچه بایسته دادی وجود دارد که پرداختن به آنها در این گفتار بایسته نمییا قرار
گردش کامل ماه به  ۀآن یک دور ۀنجومی که انداز هیِاست، این که بدانیم، یک ماه مَ

( که 15پور، صشبانروز )ملک 27.321661 آید عبارت است ازمیشمار هدور زمین ب
ی تا مقارنۀ مجدد طبا خورشید  مقارنهکه یک ماه از زمان  مقداری راالبته اگر بخواهیم 

تا ماه در نظر ما به مدار نخست خود بازگشته باشد، باید تفاوت  ،به آن بیفزایم کندمی
درجه است. این اندازه از زاویه  13.1763 ای را به آن بیفزایم که چیزی حدودزاویه

ماه نجومی بیفزاییم ماه  ۀبه اندازآن را شبانروز است که اگر  2.2089چیزی نزدیک به 
، همو) شودشبانروز می 29.530589 آید که برابر بادست می)یا اقترانی( به هی هاللیمَ

 .دقیقه 44 ساعت و 12روز و  29و این یعنی تقریباً ( 18ص

کنند )ملکزیاد می یاکه زمان هر ماه را اندکی کم  مؤثرندزمانی ماه، عواملی  ۀوربر د
زمانی پنج هزارساله،  ۀگردش ماه در یک باز ۀ(. برای نمونه برای یک دور29پور، ص

دقیقه  6ساعت و  20شبانروز و  29دقیقه تا  26ساعت و  6روز و  29یک ماه از 
از این رو یک  .(19، صهمو) کنددقیقه تغییر می 40ساعت و  13تغییر کرده، یعنی 

بیست و نه روز است و نیم روز و چیزکی »هی هاللی بنا بر گزارش منجمان گذشته ماه مَ
شمار میه( و آن را تقریباً سی روز ب220، صالتفهیم)بیرونی، « یادتاندک بر آن ز

دقيقه می 44ساعت و  12شبانروز و  29زمانی گردش ماه را  ۀآوردند، امروزه این باز
 (. 25)نبئی، ص دانند

 اوستاهی سی روزه در ب( ماه مَ
 روز گزارش شده است: هی، سیماه مَ ۀزمانی یک دور ۀباز اوستادر 

مدت ماه در فزایش است. در چند مدت ماه در کاهش است؟ در پانزده  در چند
کاهد مدت طول فزایش آن مثل افزاید. در پانزده )روز( ماه می)روز( ماه می

 طوری که مدت طول کاهش آن است همان مدت طول کاهش آن است، همان
فزاید و گهی میطور مدت طول فزایش آن است از کیست که ماه گهی می

 (؛ 321ص، 1، جهایشت«)کاهد؟

افزاید، پانزده پانزده )روز( ماه می -کاهد؟ افزاید؟ چگونه ماه میچگونه ماه می
کاهد. مانند طول مدت فزایش آن، طول مدت کاهش آن است. )روز( ماه می

باشد. از کیست که ماه این چنین طول مدت کاهش برابر طول مدت فزایشش می
  ؛(4، بند 121، ماه نیایش، صخرده اوستا) ز تو؟، جز اکاهد)و( می افزایدمی
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، 44، یسنا هاگاتهیچ سخنی از شمار روزهای ماه نشده است. ) هاگاتاما در گزاش 
 .(45، ص1، جاوستا؛ همچنین، نکـ: 71، ص3بند 

هفت روز بوده است و  ۀبندی یک ماه بر پایاگر گمان بر این داشته باشیم که بخش
شود، یعنی چیزی نزدیک به ماه نجومی ر روی هم بیست و هشت روز میهر چهار هفته ب

شود زیرا نخست در ای است. اما این گمان پذیرفته نمیکه بیست و هفت روز و خرده
همان گونه که گفته شد، یک ماه را دو پانزده روز دانسته شده است. از سویی این  اوستا
از گذشت چند ماه دچار اشکال خواهد شد.  شود، پسبندی با آنچه از ماه دیده میدسته

شده که ماه هایی برشمرده میشب ۀمگر اینکه چنین گمان رود که شمار هر ماه تنها بر پای
آمده است. همچنین این شده، در شمارش نمیهایی که ماه دیده نمیشده و شبدیده می

های ایزدان ندارد، زیرا نامبندی نام روزهای ماه نیز برابری دسته ۀهفته شمار با شیو ۀشیو
بندی شده است. از این رو به دلیل نبود گواهی و گزارشدر دو هفته و دو هشته دسته

یک دوره ماه  ۀهی بر پایشماری باستانی یک ماه مَ توان پذیرفت که در گاههایی، نمی
ی شمارهی در گاهشده است. بلکه یک ماه مَای شمارش میخردهو روز  27نجومی یعنی 

 آمده است.شمار میه همان ماه سی روزه ب ۀایران باستان، بر پای

 های ماهپ( حالت
شود. ماه در مدار حرکت ماه همانند خورشید همواره به یک حالت در آسمان نمایان نمی

خود هر شب به مانند شب پیش نیست. ماه یا رو به افزایش و یا رو به کاهش است. از 
شود، پس از دیده شدن و هشت شبی که در آسمان دیده میمیان بیست و هفت یا بیست 

شناسان باستانی مورد توجه بوده، بدین گونه بوده است: ماه، حاالت ماه که در بین ستاره
؛ 475، صالتفهیم)بیرونی،  «و دو تثليث و مقابله دو تربيع مقارنه و دو تسديس و»

دیگری برای ناظر یاد کرده است،  رازی نیز بی آنکه از مقارنه یادی کند، از هفت حالت
 (.95: رازی، ص نکـ
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 1تصویر

اگر زمین را در مرکز و خورشید را در سویی و ماه را در گردش به گِرد زمین بدانیم، 
 شده است:بدین گونه حاالت ماه در میان ستارشناسان گذشته شناخته می

ین زمان قِران ماه گویند و در امی 1ماه: زمانی که ماه نیست و به آن محاق نَه (1
، التفهیم)بیرونی،  شودو خورشید روی داده است که به آن اجتماع گفته می

 (؛348پانوشت ص

تسدیس نخست: پس از دیده شدن ماه، هاللی که یک ششم ماه دیده می (2
 اند؛گفتهشده است را تسدیس اول می

 د؛داپری یا تربیع نخست که یک چهارم ماه را نمایش مینیم (3

 شود؛خست که یک سوم ماه دیده میتثلیث ن (4

توان دید و آن در شب پُرماهی یا بدر که یک رویه ماه، یا نیمی از ماه را می (5
 چهاردهم ماه است و به آن مقابله نیز گویند؛

                                              
1. Conjonction 
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 تثلیت آخر یا دوم؛ (6

 پری دوم یا تربیع دوم یا تربیع آخر؛نیم (7

 شود. تسدیس دوم یا آخر که هاللی از ماه دیده می (8

ها مورد توجه گذشتگان قرار از میان آنها از دیرباز، چهار شب بیش از دیگر شبو باز 
 گرفته بود که بدین گونه است:

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

 پری نخست )تربیع(؛نیم .2

 ؛پُری یا پُرماهی)بدر( .3

 پری دوم )تربیع دوم(.نیم .4

 ( از اصطالحات ایرانی است کهپُرى )تربيعی یا پُرماهی )بدر( و نيماصطالحات پُر
 به کار رفت است، برای نمونه خوارزمینیز اسالمی  ۀشناسان دوردر میان ستاره

 83)ص التفهیم( و بیرونی در 203ص) العلوم مفاتیح( در ق387)درگذشته به سال 
پُری برای نیم بیرونیهمچنین اند، کار برده( از این اصطالحات به210و پانوشت ص

 1.(210همان، صکار برده است )به« نیمبرید»

هایی را گزارش دادههی گونههای خود برای ماهِ مَشناسان ایرانی در زیجبا آنکه ستاره
گیری و در موارد نادر منازل ماه برای اندازه 2های اقترانیاند، اما از میان آنها تنها ماه

زمانی گفته می ۀها رواج داشته است. ماه اقترانی به فاصلو در تقویمزمان در میان مردم 
 (.49، ص1366)عبداللهی، دهد رخ میمتوالی ماه و خورشید  ۀدو مقارندر شود که 

پُری نخست تا نیمهالل شود از زمان دیده شدن می خواندهماه اقترانی که هاللی نیز 
 پُری نخست تا پُرماهیکشد، از نیمدرازا میروز به  5/7)= تربیع اول( چیزی نزدیک به 

روز  75/7پُری دوم، روز، از پُرماهی تا نیم 5/6)بدر؛ ماه شب چهارده( نیز نزدیک به 
که  روز کامالً قابل تشخیص است 5/7ماه نزدیک به  ۀپُری دوم تا دیدن دوبارو از نیم

                                              
 . این احتمال نیز هست که آن دستبردی از کاتبان باشد.1

2. Synodic 
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 44ساعت و  12 روز و 29شود یا همان روز می 29.5305883جمعاً همان مقدار 
 (.50، ص1366عبداللهی، نکـ : ) ثانیه 2.86دقیقه و 

پُری زمان نیم ۀبار دریاد کرده است و گردش  ۀبیرونی نیز از حاالت ماه در یک دور
 دهد:میخوبی )= تربیع( و پُرماهی گزارش  ماه

ماه همئ  و دورى او ]= ماه[ از آفتاب هر شبى همئ فزايد و روشنائئ اندر تن
لد تا به ميانگاه مشرق و مغرب رسد به اوّل شب هفتم. و روشنائئ به نيمه آنچ ببا

ما را ديدارست از ماه چون نيم دايره شود. و از پس آن روشنائئ بيشتر شود از 
شب روشنائئ او تمام شود، و بر آمدن  تاريکئ تا به شب چهاردهم. آنگه اندرين
د اى باشد. چون از اينجاى بگذردايرهاو با فرو شدن آفتاب بود، كه ميانشان نيم 

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 

نو باريك  ماهپس اين شب تاريکئ بر روشنائئ بفزايد، تا آنگه كه باز بصورت 
 .(82، صالتفهیم) يد از سوى مشرقبازآ

نیز به روشنی از شب هفتم، چهاردهم و بیست و دوم یاد کرده  بیرونیدر این گزارش 
شود. پری دوم یاد میپری نخست، پُرماهی و نیمهایی که از آن به ترتیب: نیماست، شب

ها و سه شب هفتم، چهاردهم و این زمان ۀدر بار« نیمبرید چیست»در گزارش  بیرونی
 : نویسدمیبیست و دوم چنین 

بريد آنست كه قمر به چهارم برج باشد از برج آفتاب و درجات قمر چند نيم
درجات او و اين را تربيع اول خوانند و به شب هفتم بود به تقريب از ماه. و 

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

آنچه ديده آيد از تن وى راست  ۀنام كردند كه نور قمر اندرين دو وقت به نيم
 (. 210، صالتفهيم) ، پندارى كه به دو نيم بريده استباشد

ری که در شب هفتم و بیست پُهای نیمدر جای دیگر باز بر همین شب بیرونیهمچنین 
دهد از نظر وی )به عنوان یک ( که نشان می145صهمان، ) کندکید میأو دوم است ت

های ، همان شبپُریهای نیمگمان شبشناسی باستانی( بیشناس میراث دار ستارهستاره
 .اندهفتم و بیست و دوم بوده
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هفت روزه است،  ۀیک دور ۀپای های ماه برپریاند که نیمالبته برخی نیز گمان کرده
پور، اند )ملکشمار آوردهه های ماه را در شب هفتم و بیست و یکم بپریاز این رو نیم

با در اینجا «(. ماه» ذیل، دهخدا ۀناملغت؛ «تربیع»، در نام فرهنگ معین؛ معین، 11ص
یا « اهورامزدا»بندی ایزدان و قرار دادن نام که دستهتوان گفت حد خوبی از یقین می

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

 تطبیق نام روزهای ماه با گردش ماه در آسمان. 4جدول

 دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره نخست
 بدين. دى23 بمهر. دى15 . دى بآذر8 اوهرمزد. 1
 . دين24 . مهر16 . آذر9 . بهمن2
 . ارد25 . سروش17 . آبان10 . ارديبهشت3
 . اشتاد26 . رشن18 . خورشيد11 . شهريور4
 . آسمان27 . فروردين19 . ماه12 . اسفندارمذ5

 . زامياد28 . بهرام20 . تير13 . خرداد6
 . امرداذ7

 (پُری نخستنیم)
 . گوش14
 (پُرماهی)

 . مهراسپند29 . رام21

  
 . باد22

 (پُری دومنیم)
 . انيران30

اه م ۀوان دریافت که نام ایزدان و بازآوری نام اهورامزدا با چهار دورتبدین گونه می
« آذر به دی»آید روز پس از آن، پُری نخست پدید میدر پیوند است. یعنی هنگامی که نیم

روز پس از آن که شود و یا شباهنگام پُرماهی آغاز می« دی»نام اهورامزدا یا همان باز با 
شود، همچنین است شب بیست و دوم ماه با نام اهورامزدا آغاز میاست « مهر به دی»

 ۀآغاز دور« دین به دی»پُری دوم است و روز پس از آن باز با نام اهورامزدا به نام که نیم
زدان را در که نام ای سن و نیبرگ کریستین ۀگفتبنا بر این ال دارد. چهارم ماه را به دنب

، نادرست است، اندقرار داده هشت، هفت، هشت و هفت روزهه با ترتیب چهار دست
هفت روز  ۀشود و در دستبار نام اهورامزدا تکرار می هشت روز نخست دو ۀزیرا در دور

بندی دست کم با ترتیب این دسته ینهمچنشود. پایانی نامی از اهورامزدا گفته نمی
-193، ص1، جیسنا: ـ به کار رفته است همخوانی ندارد )نک 16ایزدانی که در یسنای 

194.) 
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دانیم که هر هی بوده است و میمَ ۀشیو ۀشماری بابلی برپایپیش از این گفتیم که گاه
و  21، 14، 7و پایان هر هفته نیز روزهای  اندکردهبندی میدسته به چهار هفتهماه را 
(. اگر 79ن، صسارت) شده استنو نیز آغاز می بوده است و با آغاز هر ماه، هفته 28

ر حالت هتغییر ، و بابلیان است ماه بوده ۀحاالت چهارگان ۀپای بندی بربپذیریم این دسته
ی نداشته است، از این آن جایگاه اند و دو هشته دردانستهماه را پس از یک هفته می

شماری بندی نام ایزدان و روزهای ماه در گاهدسته ۀای با شیوبابلی تا اندازه ۀرو، این شیو
، و اگر گمان بر این ببریم که این دو شیوه همانند داردمزدیسنایی ایران باستان همانندی 
 ید:ۀ آنها چشم پوشتوان بر چند تفاوت عمدهمدیگر هستند، با این روی، نمی

سنایی پس از هر تغییر در حالت ماه، که احتماالً مزدی ۀنخست این که در شیو -
شود و ایزدان گر میاست که یاری نام اهورامزدشده است، بدشگون تلقی می

ستارهنام توان دید که بابلی می ۀآیند حال آن که در نموندیگر پس از آن می
)نحس و  بوده( یا بهرامخدای بدشگونی مانند کیوان )که نحس بزرگ 

بدشگونی کوچک است( در کنار دیگر ستارگان برای روزهای ماه به کار می
الی در ح شوندمنتسب میروزهای ماه  ۀ بابلی تنها نام اباختران بهرود. در نمون
 آنها( ۀ)و نه هم مزدیسنایی نام ایزدان به همراه نام چند اباختر ۀکه در شیو

 کار رفته است؛به

 ۀهست، همانا بازآوری نام روزهاست. در شیو دیگری که میان این دوتفاوت  -
شود و نام ایزدان دیگر تنها است که بازآوری میا مزدیسنایی، تنها نام اهورامزد

بابلی هفته و نام هفت  ۀبرای یک بار در روزهای هر ماه آمده است. اما در شیو
 شود. بار بازآوری می )هفت اباختر(، سه ستاره

 مزدیسنایی ۀهی بابلی نیز مانند شیوشمار مَهفته ۀگمان را بر این بگذاریم که شیواگر 
ا ت اندتوان گفت کدام یک پیشتر بوده، به سختی میاست بندی روزهای ماه بودهدسته

گردد که پیشی بودن، آنگاه دشوارتر می ۀلأدیگری را الگو برداری از آن برشمریم. مس
که بینیم، چنانهی هند نیز میشماری مَگاه ۀماه را در شیو ۀناین توجه به حاالت چهارگا
و برای  «آتوه»پُری ماه برای نیم و «أواماس» ماه هاند: برای نَبرای هر کدام نامی داشته

 کارگیری هفتههبهمچنین (. 262، صللهندتحقيق مابیرونی، : ـ )نک «يورنمه»پُرماهی 
گانه و های هفتغربی( و سیاره ۀمانند شیو)و همانندی آرایش روزهای هفته به 

: نویگباور، ـ بر روزها در نزد هندیان نیز گزارش شده است )نکنام آنها  گذاریِنام
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(. اگر میان نجوم 205-204؛ نیز نکـ : بویانر، ص151، صهمانبیرونی، ؛ 225ص
اور، : نویگبـ نک) بابل و مقصد را هند بدانیمرا شود و مبدأ بابلی و هندی پیوندی دیده می

ویژه به (234ص همو،) را باید ایران دانست انتقالگمان راه این بی (،234-229ص
یهبه عنوان همسا آنکه بابل از دوران هخامنشی جزئی از تاریخ و فرهنگ ایرانی بوده و

شماری ایران باستان و متون ، در گاهحالآمده است. با این شمار نمیهای بیگانه ب
یا وابسته به  از ماهمستقل  ۀرودانی هفته )چه یک سنجسراغی از باور میانمزدیسنایی 

 توان یافت.( نمیآن

شماری روزهای ماه به نام ایزدان در ایران، همانندی نیز با گاه گذاریناماز سویی 
 که هردوت گزارش کرده است:مصری دارد، چنان

از ماه کي ست كه هرا اند ايناز جمله چيزهاى ديگر كه مصريان ابتكار كرده
اند. از روى روز تولد آنها ها و روزهاى ماه را به يکئ از خدايان اختصاص داده

یم ىگویو خصوصيات اخالقئ آنها را پيش سرنوشت آينده و چگونگئ مرگ
 .(171، ص2)ج كنند

افراد بنا بر فهرستی از روزهای شگون و یا  ۀسرنوشت آیند ۀگویی در بارالبته پیش
شماری گاه ۀ( این که چه اندازه این شیو247: نویگباور، صـ )نک ون بوده استبدشگ

 ۀبوده است و چه اندازه با شیوهماهنگ ماه  ۀمصری با نام خدایان با حاالت چهارگان
هرچند  .درستی روشن نیستاست، به شبیه بودهشماری ایرانی گاهدر بندی ایزدان دسته

شماری مصری یاد کردهشماری اوستایی نو از گاهبرخی پژوهشگران از الگوگیری گاه
ماه مورد  ۀبندی ایزدان در پیوند با حاالت چهارگاندسته ۀاند، اما به روشنی این جنب

-115، ص10زاده، ج؛ تقی594: بیرشک، صـ توجه نبوده است )برای نمونه نک
129.) 

و دسته گذاریامنشود که ماه جایگاه مهمی در به هر روی، اکنون بر ما آشکار می
شده است، روز پس از آن به نام ماه دیده میهالل بندی ایزدان داشته است، هنگامی که 

یا « دادار»شد، روز پس از آن پُری نخست دیده میشد، و چون نیماهورامزدا نامیده می
شد، شد، و چون ماهِ شبِ چهارده دیده مینامیده می« به آذر دی»به تعبیر دوران پسین 

پُری دوم ماه دیده میهنگامی که نیمآن شد و نامیده می« مهر به دی»وز پس از آن نیز ر
 شد. نامیده می« دین به دی»یا « دادار»شد، روز پس از آن 
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های ایزدان یادگاری از دوران گاهدهد که نامدرستی نشان میبه گذارینام ۀاین شیو
 آنجا مانده از دوران زرتشت یا پیش از ه باید بهی بوده است که میمَ ۀشماری به شیو

خورشیدی یا گاه-هیشماری مَگاه ۀدر دوران پسین و با گسترش شیو احتماالًباشد.
شماری خورشیدی اندک اندک کارکرد و توجه به آن چهار حالت ماه رو به فراموشی 

 .خبری از آن نیستساسانی یا پس از آن  ۀکه در متون دوررفت، چنان

 نتیجه
بندی ایزدان همکار ماه با دسته ۀآنچه گذشت، آشکار است که حاالت چهارگاناز 

با نام در طول یک دورۀ گردش آن ماه  دورۀاهورامزدا در پیوند است. هر یک از چهار 
یابد. نیاوردن نام اهورامزدا بر گون اهورامزدا آغاز و با بدشگونی حالت ماه پایان میباشُ

هستند، شاید بدین دلیل  ،پری و پُرماهیماه و نیم هنَ، ههنگامی که حاالت بدشگون ما
بگذارند و هایی بدشگون اند نام مقدس را بر شببوده که باورمندان زرتشتی نخواسته

اند. از گونی این نام یاری جسته، از شُ ن نام اهورامزدا بر روز پس از آنبا آورداحتماالً 
 :کردندبندی میاین رو، یک ماه را چنین بخش

پُری شود و تا شب هفتم که نیمبخش نخست: با نام اهورامزدا آغاز می .1
 ؛ادامه دارد )تربیع نخست( است نخست

شود و در آغاز می« به آذر دی»یا « دادار»بخش دوم: روز هشتم ماه با نام  .2
 رسد؛)بدر( به پایان می شب چهاردهم با پُرماهی

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

شود و آغاز می« به دین دی»یا « دادار»بخش چهارم: روز بیست و سوم با  .4
 پذیرد.)محاق( پایان می ماه هبا نَ

روزهای ماهِ خورشیدی در گاه گذارینامتوان نتیجه گرفت که این می همچنین
 ۀهی بوده است که پیش از شیومَ ۀشماری به شیواز گاه ، باز ماندهزرتشتیشماری 

دیگر  و اوستاایزدان در این و چون نام  رفته استکار میبههی مَ-خورشیدی یا خورشیدی
هی جزئی شماری مَگاه ۀتوان دریافت که شیوآمده است، می انهای دینی زرتشتیکتاب
  .های زرتشتی در آمیخته بودشماری اوستایی کهن بوده است که با باورگاه ۀاز شیو
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 منابع
 .محمد رضا تجدد. تهران: اساطیر ترجمۀ الفهرست.(. ش1381ابن نديم، محمد بن اسحاق. )

 )آثار ایرانی پیش از اسالم(. مشهد: آستان فهرست ماقبل الفهرست(. ش1375اذکایی، پرویز. )
 های اسالمی. قدس رضوی، بنیاد پژوهش

جلیل دوستخواه، تهران:  (. گزارش و پژوهشش1371های ایرانی. )و متنها ترین سروده، کهناوستا
 مروارید.

 5421 یسه هزار ساله( برا یتطبيق یشمارگاه ۀ)ادامی ايران یشمارگاه(. ش1380بيرشك، احمد. )
 .یبزرگ فارس ۀسال. تهران: بنياد دانشنام

 . ، به کوشش احمد آرام، بیروت: عالم الکتبللهندیق ماتحق (.ق1403محمد بن احمد. )بیرونی، 
: سلسله تهران .ییالدین هماجالل تصحیح .التفهیم الوائل صناعة التنجیم (.ش1362) .ــــــــــــــــ

 انتشارات انجمن آثار ملی.
 ة.ی. بیروت: دار الکتب العلمیالقانون المسعود(. ق1422) .ــــــــــــــــ

وشی. بخش نخست. زیر نظر دکتر بهرام فره فرهنگ ایران باستان، ش(.2535پورداود، ابراهیم. )
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شماری در ایران قدیم(، زیر نظر )گاه . جلد دهمزادهمقاالت تقی(. ش1357زاده، حسن. ) یتق
 ایرج افشار.

. تصحیح مولوی محمد وجیه الحات الفنونكشاف اصطم(. 1967، محمد اعال بن علی. )تهانوی
 2م. تهران: انتشارات خیام و شرکا، در 1862: و مولوی عبدالحق و مولوی غالم قادر، کلکته

 جلد.
 :(. برگردان و گزارش ابراهیم پورداود. بمبئیش1310اوستا(. )مینوی  ۀ)جزوی از نامخرده اوستا 

 ایران لیگ بمبئی. انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی و انجمن

مجد ط ابوال، گردآوری به خزیتبر ۀنیسف، در میمعرفة التقو(. ش1381. )ین توسیر الدیخواجه نص
، ه پورجوادیعبدالحسین حائری و نصراللّ ۀبا مقدمچاپ عکسی  محمد بن مسعود تبریزی.

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

روت: یب یر اعسم.االمتحقیق و تصحیح عبد. ح العلومیمفات(. ق1428خوارزمئ، محمد بن احمد. )
 دار المَناهِل. 

 دهخدا.  ۀناملغت ۀسسؤ. تهران: مدهخدا ۀناملغت(. ش1378دهخدا، علی اکبر. )
ل اخوان یجل . تصحیح و تحقیقنیروضة المنجم(. ش1382ر. )یشهمردان بن أبى الخرازى، 

 راث مکتوب.یتهران: مركز نشر م زنجانئ.
تهران: انتشارات امیرکبیر با همکاری  ۀ احمد آرام.. ترجمتاریخ علم(. ش1346)ن، جورج. سارت
 انتشارات فرانکلین. ۀسسؤم
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مطالعات و تحقیقات  ۀسسؤتهران: م کتایون مزداپور. (. برگردانش1369) شایست ناشایست.
 فرهنگی.

 ۀ)دور معارف «های ایران باستان.شماریهفته و گاه سنجۀ»(. ش1388اسفند -پور، علی. )آذرصفی
 .61-34(، ص69پیاپی  ۀ، )شمار3بیست و سوم، ش ۀجدید(، دور

(. تهران: یالدی)م یحیو مس یهجر یشمارگاه ۀنیدر زم یقیتحق(. ش1365، رضا. )یعبدالله
  ر.یركبیانتشارات ام

 ر.یركبیتهران: انتشارات ام. رانیخ در ایخ تاریتار(. ش1366. ).ــــــــــــــــ

 تهران: توس. ش مهرداد بهار.. گزاربندهش(. ش1380. )یرنبغ دادگف

و  یکر نظامیدر هفت پ یم: پژوهشیران قدیهفته در ا»(. ش1376زمستان . )ب، بدرالزمانیقر
 .4، ش 3، سال فرهنگستان ۀنام «.یمانو یهانوشته

 «.شماری ایران در چین باستانهایی از گاهواژه»(. ش1372بهار و تابستان كونگ فانگ ژن. )
ریخ علم، تا ۀنامالمعارف اسالمی، ویژهةبنیاد دایر ۀ، نشریتحقیقات اسالمی ترجمۀ محمد باقری.

 .2و  1ش  ،هشتمسال 

تهران: دنیای  ترجمۀ رشید یاسمی.. ایران در زمان ساسانیان(. ش1368آرتور. )سن، کریستین
 کتاب، چاپ ششم.

 ۀابراهیم پورداود. به انضمام ترجم (. برگردان و گزارشش1377ترین قسمت اوستا. )، قدیمیگاتها
 تهران: اساطیر.  گلیسی دینشاه جی جی باهای ایرانی.ان
(. ش1372هندو(. )تابستان  ۀمعین سند زنده مذهب و جاتر)قدیمی سرودهای ریگ ودا ۀگزید

 .قرهتهران: نشر ن ۀ تاراچند.دکتر سید محمد رضا جاللی نایینی، با مقدم تحقیق و برگردان
 .ندهیابوالقاسم پا ۀ. ترجممروج الذهب و معادن الجوهر(. ش1382ن. )یبن الحس ی، علیمسعود

 .یو فرهنگ یتهران: شركت انتشارات علم

تهران: انتشارات  مهدخت معین. ، به کوششمجموعه مقاالت(. ش1367-1364محمد. ) معین،
 .1367، چاپ نخست از جلد دوم 1364معین، چاپ نخست از جلد نخست 

 .. تهران: انتشارات امیرکبیرفرهنگ فارسی(. ش1380) .ــــــــــــــــ
 نش نگار.. تهران: حقوقدان/ داتقویم هجری قمری(. ش1383پور، ایرج. )ملک

. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم شماری در تاریخگاه(. ش1385ی، ابوالفضل. )نبئ
 )سمت(، چاپ سوم. هاانسانی دانشگاه
زاده، تهران: شرکت همایون صنعتی ، برگردانعلوم دقیق در عصر عتیق(. ش1375نویگباور، اوتو. )

 انتشارات علمی و فرهنگی.
 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران هادی هدایتی. ۀ، ترجمیختار .(ش1338هردوت. )
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بمبئی:  گزارش ابراهیم پورداود. جلد نخست.(. برگردان و ش1312مینوی. ) ۀ، جزوی از نامیسنا
 از سلسله انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی و ایران لیگ بمبئی.

و گزارش ابراهیم پورداود. بمبئی: از (. برگردان ش1307مقدس اوستا. ) قسمتی از کتابها، یشت
 سلسله انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی و ایران لیگ.
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