
 

 

 

 

 

 

 

 انقالبین و تقویم دورة ساسانی :و آذرجشن آبریزگان
 

  پدرام جم
 استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد 

 (35تا ص  53از ص)

 01/10/53: ؛ تاریخ پذیرش مقاله53/ 14/ 1: تاریخ دریافت مقاله

 
 چکیده

به دلیل درکِ نادرست شدند،  ماهیت دو جشنی که در دورة ساسانی آبریزگان و آذرجشن نامیده می

تقویم ساسانی، در تحقیقات جدید ناشناخته مانده است، اما تفسیر درست این تقویم، که بیرونی آن را 

دهد که رسم  این مقاله نشان می. ها را به خوبی مشخص کند تواند ماهیت این جشن شرح داده، می

شدند  سانی نام ماه و روز برگزار میهایی که با یک برگزاری این دو جشن به پیش از زمان پیدایش جشن

های تیر و آذر برای ماه نخست تابستان و  به عالوه، این دو جشن انگیزة بنیادین انتخاب نام. گردد برمی

در این مقاله رسوم مرتبط با این دو جشن در دوران . اند ماه آخر پاییز در زمان تأسیس تقویم ایرانی بوده

های فصلی در سال سیّار تقویم ساسانی نشان داده  کار برگزاری جشنگردد و سازو ساسانی مطالعه می

هایی که با یکسانی نام  های غیرفصلی این دو جشن و نیز جشن همچنین دلیل پیدایش بدیل. شود می

گردد و در نهایت، تحوالت پس از سقوط  واکاوی می شدند در تقویم زرتشتی برگزار می روز و ماه

ن برگزاری این دو جشن در دوران پیش از تأسیس تقویم جاللی و پس از آن شاهنشاهی ساسانی در زما

 .شود تا زمان حاضر بررسی می

 .های فصلی دورة ساسانی تقویم دورة ساسانی، آبریزگان، آذرجشن، انقالبین، جشن :های کلیدی واژه

                                                      
 jam1977@ferdowsi.um.ac.ir                                                                  : هنویسند ۀرایانام.   
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 مقدمه

. ستها ینها و آی ر جشنوجود تعداد پرشما های مهم تقویم دورة ساسانی یکی از ویژگی

کتیبۀ کردیر . اند دورة ساسانی محدود و پراکنده های زمان برای مطالعۀ جشن منابع هم

کرده برگزار یک سال مدت در کردیر دارد که اشاره به گاهانبارهایی ت در کعبۀ زرتش

بع اتوان در من می های دورة ساسانی را ها و آیین شنبه جاشاراتی جسته و گریخته . است

 فارسی میانۀ های نمت. یافت تلمودو ارمنی، سریانی، چینی نی و التین، یونا زمان هم

به  ،نیز های نخستین اسالمی صورت گرفته که تحریر نهایی آنها اغلب در سده زرتشتی

ین ابا . اندبارهمنبع بسیار مهمی در این  ،های ارزشمند کهن سبب در بر داشتن آگاهی

پس از سقوط  ی رایج در دورة ساسانیها آیین و ها مطالعۀ جشن ترین منابع مهم حال،

رونی ابوریحان بی آثارالباقیه در میان این منابع،. اند ساسانیان به رشتۀ تحریر درآمده

قانون  و( ق.ه 401)التفهیم  دو اثر دیگر بیرونی، .بیشترین اهمیت را دارد( ق.ه  55)
زین  .کنند ارائه میمعموالً همان مطالب را به صورت مختصر  ،(ق.ه 400) مسعودی
ای تفاسیر جدید  بیرونی اتکا دارد، اما پاره بیشتر بهاگرچه  ،(ق. ه 445)گردیزی  االخبار

 نیز( ق.ه 400)شهمردان رازی  مینروضه المنجّو  کند های کهن ارائه می را از جشن

 064) قزوینی یزکریا المخلوقات عجایب .افزاید پیشین می های جدیدی بر آگاهینکات 

به دلیل  هم( ق.هاوایل سدة هشتم )دمشقی  عجایب البرّ و البحرالدهر فی  نخبهو ( ق.ه

 پس از رواج تقویم جاللیهای کهن  جشن در موقعیت تقویمی تحوالتبرخی  انعکاس

را نیز های میانه  در سدههای کهن ایرانی  جشن تحوالتاز ای  پاره. اند شایان توجه

کهن های  فرهنگ، و عربی فارسی متون ادبزرتشتی، فارسی  متون الی در البهتوان  می

 و های عمومی تاریخهای دورة اسالمی،  زیجهای مرتبط با تقویم و تاریخ  بخش، فارسی

 .وجو کرد جستگزارش سیاحان بیگانه و  محلی

تقویم کهن  به شناخت درستهای باستانی ایران  ها و آیین شناخت صحیح جشن     

اگرچه موضوع این مقاله شرح تقویم رایج در دورة ساسانی  و داردبستگی کامل ایران 

شرح مختصری برای روشن شدن شیوة اجرای دو جشنی که موضوع این گفتارند  ،نیست

 .ضروری است آن تقویماز 

ساسانی سیّار بود و نسبت به فصول چهارگانه در هر چهار رایج دورة سال تقویم      

روزه داشت به عالوة  سی دوازده ماه این تقویمسالِ  .دش جا می سال تقریباً یک روز جابه

به ، نسبت و به سبب محاسبه نکردن کسر مازاد سال ،(بی کم و کاست روز 503) پنجه
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شماری از . تر بود کوتاه( روز 0400/1)ثانیه  40دقیقه و  44پنج ساعت و  ،سال استوایی

ها در فصول  جایی ماه با جابههای اسمی ثابت بودند و  های باستانی ایران در ماه جشن

در هنگام مشخصی از فصول  ها ناما گروه دیگری از جش .کردند چهارگانه حرکت می

که با  ،گانه ی ششنبارهااگاهخصلت فصلی  ،گروه اخیردر میان  .شدند سال برگزار می

. استباز مورد تأکید قرار گرفته  از دیر، ندو شبانی در ارتباط بودهای کشاورزی  فعالیت

های  دیگر مناسبت .درستی شناخته نشده استاجرای آنها در تقویم ساسانی به شیوة اما

تقریباً نادرست تقویم ساسانی و سازوکارهای آن  به سبب درکمحتمل نیز فصلی 

 ،مرتبط با فصول چهارگانه های موقعیت های میانۀ تاریخ ایران در سده .اند مانده ناشناخته

در موعد همچون اصفهان ای در نواحی :ندبی شناخته شده بودبه خوخصوصاً انقالبین، 

شد و در نواحی گوناگون  برگزار میپاشان  آبیا  آبریزگان انقالب تابستانی جشن

رسوم  هاو برای آن دداشتن گرامی میزمستان  چلۀ نامانقالب زمستانی را با  زمین ایران

ی آشکاری از اه نشانه ،آنمرتبط با  مورسمناسبت فصلی و هر دو  .ندی داشتوصصمخ

 بیرونی در آثار ابوریحانشده  بررسی دقیق تقویم توصیف .های کهن دارند ریشه

 .کند آشکار می این دو جشن را های کهن صورت
 

 های فصلی تقویم ساسانی و مسئلة جشن. 1

های  سالهنگامی که ایرانیان  که گوید میهای ایرانیان  در معرفی جشن ابوریحان بیرونی

، زیرا به هم تندشناخ هایشان می با ماههارگانه را فصول چ ،کردند د را کبیسه میخو

ماه آغاز تابستان، تیرماه آغاز پاییز، مهرماه آغاز زمستان و  و فروردین نزدیک بودند،

 ،در آن ،گوید برای ایشان در ادامه بیرونی می. (004: 541 بیرونی، ) ماه آغاز بهار بود دی

ستند و هنگامی که کبیسه اهمال ب بر حسب فصول چهارگانه به کار میروزهایی بود که 

های  و ماهآغاز فصول چهارگانه  دربارة ادعای بیرونی .اوقات آنها اختالف یافت ،شد

یک های دیگر،  در جا کهساسانی است، چنانپایانی روزگار  به بوطرمتنها  ر با آنهامتناظ

ادامه . نک)ول چهارگانه در روزگار خسروان ز فصاهای ذکر شده را آغ از ماه ماه پیش

و نویسندگان دوران  ست و اگرچه کبیسه به آن صورت که بیرونیمعرفی کرده ا( بحث

برگزاری برخی به  تصریح بیرونیاما ، شد میاعمال ن در تقویم کردند اسالمی تصور می

آنها با  باطتاربه لحاظ را  ی کهنها جشن گوناگونیها بر حسب فصول چهارگانه  مناسبت

که  هایی تبها و مناس جشن که به جزد کن تصریح بیرونی آشکار می .دهدمینشان  تقویم

جا  ها در فصول چهارگانه جابه با گردش ماه ند وکهن ثابت بودهای تقویم  در ماه
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برگزار قع مشخصی از سال ادر مو که اند داشتههم های فصلی  جشنایرانیان شدند،  می

حل  راه .اند ار داشتهسازوکار مشخصی در تقویم سیّهم جرای آنها ند و برای اشد می

به موضع پنجه  تغییرار های فصلی در تقویم سیّ برگزاری مناسبت معضل ایرانیان برای

پنجه نقش ، شده در این تقویمِ اصالح .سال بود 01 در هر ( سی روز)اندازة یک ماه 

طور به  تقویم در زمان تأسیس آن،اولیۀ  مانند وضعیتو به  کرد ایفا می را شاخص

در آخر که در زمان تأسیس این تقویم  ،پنجه ( ).دزمستان و بهار بو زتقریبی نقطۀ ممیّ

در آخرین قرار داشت، ( در زمان تأسیس تقویم برابر با آخرین ماه زمستان) ماهداسفن

 انساسانی قوطدر زمان س. ماه انتقال یافته بود به آخر آبان ،دورة ساسانی تغییر موضعِ

قل کنند، اما آشوب ناشی از حملۀ ماه منت زمان آن رسیده بود که پنجه را به آخر آذر

این شیوه در آن  بهپنجه تقویمی که  .دش ضع پنجهموسراسری تغییر  ب مانع ازعر

اش همزمان با پنجۀ این  پنجه دیگری شد که تقویم «تصور»موجب  ،شد جا می جابه

ماه قرار   در زمانی که پنجه در آخر آباناین تقویم دوم، مثالً ماه ناما فروردی ،تقویم بود

ماه با آذرماه تنها  واضح است که برابری فروردین. دبوتقویم اصلی  اهبرابر با آذرمگرفت، 

دوم تقویم  ماه سال دوام داشت و پس از سپری شدن این مدت، فروردین 01 به مدت 

های نخست هجری به  متون پهلوی که در سده .شد ماه تقویم اصلی برابر می با دی

و تقویم دوم ( شمرده) ōšmurdīgرا با نام  (اصلی)نخست  تقویم ،اند نگارش درآمده

: 544 ، بندهشن. نک) کنند معرفی می (کمتحرّ= کیهیزَبِ) wihēzagīgرا با نام ( مجازی)

 و مجزامستقل  خصوصیاتشبحی از یک تقویم بود و بیشتر تقویم دوم . (044-050

یک ماه سال  01 هر در رسید که  مقایسه با تقویم نخست، به نظر میدر  و نداشت

یک تقویم برای دورة  تنها هجری ینهای نخست سدهنویسندگان مسلمان  .دارد افزون

در هر  پنداشتند که دانستند و می مکبوس می و آن تقویم راکردند  تصور می ساسانی

با پایان فرمانروایی  شده که ین تقویم افزوده میابه روزه  سی یک ماهِ ،سال 01 

تقویم مورد تصور در واقع، . (35: 541 بیرونی، . کر) این رسم متروک شده استساسانیان 

تقویم مورد  .بوددورة ساسانی  گفتۀ برساخته از دو تقویم پیشذهنی و ترکیبی  آنان

اما فرض اجرای کبیسه در آن  ،ساسانی برابر دانست ةشمرداشارة بیرونی را باید با تقویم 

 پنجه معیاری برای محاسبۀ ،مطابق کاربرد کهنکه گفته شد، چنان  .را به کناری نهاد

های کهن ایران  توصیف بیرونی از جشن. های فصلی بود سم و جشنزمان اجرای مرا

روزگار »ها در  و به تصریح خود وی، مربوط به وضعیت و زمان برگزاری این جشن ،اغلب
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چنانچه خالف . شود می( م 004- 35خسرو دوم / م 365- 35خسرو اول )« وانخسر

که در روز  ،که مثالً جشن نیلوفر را شود، چنان بیرونی خود آن را متذکر می ،این باشد

و این به آن معناست که به  کند جشنی جدید معرفی می ،شد ششم تیرماه برگزار می

زمان  تیرماه سال سیّار در ی آن را بایدلوفر، زمان برگزارفرض فصلی بودن جشن نی

 ماه انتقال یافته بود، که پنجه به آخر آبان ،خسروان به روزگاراما  .در نظر گرفت بیرونی

؛ 030: 540 ؛ 060: 541 ؛ 004:  /  530-534 بیرونی، ) شد برگزار میآغاز آذرماه  بهارجشن در

باید در نیمۀ  که می ،تین گاهانبار راو نخس( 530: 544 گردیزی، ؛ 46: 540 شهمردان رازی، 

ار ماه برگز ز یازدهم تا پانزدهم دیفصل بهار برگزار شود، در موضع فصلی خود ا

در سال بر تخت نشستن یزدگرد سوم،  .(545: 544 ؛ گردیزی، 064: 541 بیرونی، ) دکردن می

انزدهم حزیران با ش تقویم مورد اشاره( ماه یکم فروردین)آخرین پادشاه ساسانی، نوروز 

های تقویم  جدول زیر موضع فصلی ماه. (50 :546 ، در باقری ،گیالنی کوشیار)برابر بود ( نژوئ)

های  ه مابا  را های آن و نیز برابری ماه( م 004- 35)در دورة خسروان کهن ایرانی را 

 .دهد نشان میدر همان روزگار بهیزکی  تقویم
 

 صلیموقعیت ف تقویم بهیزکی تقویم شمرده

 ماه دوم تابستان مرداد فروردین

 ماه سوم تابستان شهریور اردیبهشت

 ماه نخست پاییز مهر خرداد

 ماه دوم پاییز آبان تیر

 ماه سوم پاییز آذر مرداد

 ماه نخست زمستان دی شهریور

 ماه دوم زمستان بهمن مهر

 ماه سوم زمستان اسفند آبان

  پنجه پنجه
 بهارماه نخست  فروردین آذر

 ماه دوم بهار اردیبهشت دی

 ماه سوم بهار خرداد بهمن

 ماه نخست تابستان تیر اسفند

 های تقویم بهیزکی در روزگار خسروان های تقویم شمرده با فصول سال و ماه برابری ماه.  جدول 
 

باید گفت که فصول سال های  با ماهبهیزکی و شمرده  های تقویم ماه برابری ر موردد     

روز مشخصی از  ،تنها در چهار سال ،هسال 01 دورة  هردر و  تقریبی استاین پدیده 
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آذرماه مثالً روز نخست ؛ کرد ی میفصول سال با همان روز در دو تقویم یادشده برابر

بود،  بهیزکی ماه تقویم برابر با روز نخست فروردیندر دورة خسروان که  ،شمردهتقویم 

و در مابقی  رابر بودبتنها در چهار سال با روز نخست فصل بهار ساله  01 ک دورة در ی

های شمسی  تقویمهم با  بهیزکیتقویم  که ندیگر ای .اختالف داشت با آن ها سال

 503 مدت این تقویممیانگین طول ، چراکه یکسان نبود( تقویم جاللیمثالً )استوایی 

( 0400/503)سال استوایی میانگین  طولکه با  بود (03/503)روز و شش ساعت 

 .اختالف داشت

اثر کاسیانوس  (کتاب الزّرع) ورزنامه ای تقویم و فصول چهارگانه دره برابری ماه     

سانی در دورة سارا  این کتاب. دهد وضعیتی مشابه را نشان میباسوس اسکوالستیکوس 

یم ایرانی رایج در تقو دررا  ، فصول چهارگانۀ سالترجمه و در آن کردندبه پهلوی ترجمه 

ترجمۀ پهلوی کتاب باقی نمانده است، اما ترجمۀ عربی از . نددنمومشخص  آن زمان

صول سال در ها و ف ابری ماهاین بر ،ترجمۀ عربیروی روی آن و بعد ترجمۀ فارسی از 

به که  ،کتاب در باب نهم از جزء نخست. اند حفظ کردهوفادارانه زمان ترجمه به پهلوی را 

هفت اول بهار را بعضی علمای مردم آمده است که  ،معرفت فصول سال اختصاص دارد

 هفت شبرا ماه، اول پاییز  ه از بهمنهفت شب ماندرا ماه، اول تابستان  شب مانده از آبان

قسطوس بن )گیرند  میمانده از مردادماه  هفت شبرا ماه و اول زمستان  ردیبهشتمانده از ا

در تقویم سیّار  (.06-00: 544 ؛ ترجمۀ فارسی در فسطیوس بن اسکوراسیکه، 30: 1 01اسکولستیکه، 

های ذکر شده با اول فصول چهارگانه  تاریخدر میانۀ سدة پنجم میالدی دورة ساسانی 

 (0).کرد مطابقت می

در  انقالب تابستانی ،ها و فصول چهارگانه در روزگار خسروان ماهبنا بر نسبت برابری 

واقع  آغاز شهریورماه/پایان مردادماهو انقالب زمستانی در  ،آغاز اسفندماه/ماه پایان بهمن

های فصلی برای ایرانیان  دهد که این مناسبت نشان میبیرونی توصیف  (5).استشده  می

ام، انیران، در  روز سی» بنا بر توصیف او. روزگار پیش از اسالم شناخته شده بوده است

-534 ؛ 045: 541  بیرونی،)« و تفسیر آن ریختن آب استاصفهان آفریجکان نام دارد 

 ماه آخرین روز بهمندر حقیقت، . (533-534: 544 گردیزی، . کرهمچنین  ؛000، 001:  /530 

با  یبه لحاظ نظر (تقریباً برابر با آخرین ماه فصل بهاربه روزگار خسروان ماه  بهمن)

به لحاظ  ه، اولین روز شهریورماه هم کهشاببه نحو م (4).بودبرابر آخرین روز فصل بهار 
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در بیرونی  .شد گرامی داشته می با نام آذرجشن بود،برابر نظری با ماه نخست زمستان 

 :گوید زادویه بن شاهویه میاز قول این باره 
های مردم  هایی است که در خانه نام دارد و آن جشن آتشآذرجشن ( شهریورگان)آن همانا  

ند و در افروخت هایشان می های بزرگ در خانه بوده است و در آن روز آتشاست؛ و آغاز زمستان 

آمدند  رای خوردن و شادمانی گرد هم میند، و بجست او فزونی میند و شکرگزاری اوستایش خد

آمده در زمستان است و همانا انتشار دپدی ند که آن برای دفع سرما و خشکیِکرد و ادعا می

و شیوة آنها در آن شیوة کسی  کند دفع می به گیاه را در گیتی رسان های آسیب ن آفتگرمای آ

 .کر همچنین؛ 060: 541 بیرونی، ) رود که با سپاهی بزرگ به نبرد دشمن خود می بود

 (.005:  /530 -534 بیرونی، 

این ماه روز نخست رجشن همانا آذ»کند که  اما بعد از قول موبد خورشید تصریح می

هر دو مرجع بیرونی نکتۀ قابل توجه آن است که . «هرمز است است و آن روز( شهریور)

خورشید بن  آثارالباقیهبیرونی خود در آغاز فصل نهم . اند اصفهانی بودهدر باب آذرجشن 

ها و روزهای  جشن های ایرانی، ماهخود برای ثق از مراجع مورا یکی  ،موبد اصفهان ،زیار

ه و اگرچه خود را هم از مراجع خود آورد معرفی کرده است و زادویه بن شاهویه مشهور

مجمل اصفهانی و ابن ندیم و مؤلف  ةحمز، اما ای نکرده اشاره به اصفهانی بودن وی
که تحریر نهایی آن در سدة  ،(4 -5 /03) بندهشن .اند او را اصفهانی معرفی کرده التواریخ

اه بهیزکی م در روز نهم دی ین جشنهمبرگزاری به  ،ششم هجری صورت گرفته است

. رسد ویجروز آذر، آن زمستان به بیش سردی به ایران ،بهیزکی ماه دیِ»: دهد گواهی می

 ،در ماه دی از این رو. در همه جهان به سر برسد( زمستان)بهیزکی  به ماه اسفندارمذِ

 .(044: 541  ،بندهشن)« ند و نشان کنند که زمستان آمدزهمه جا آتش افرو ،روز آذر

آن در که  شود  میمعلوم  ،به روزگار ساسانیان مربوط باشد بندهشن چنانچه آگاهی

و یا  های گوناگون در روز نخست یا نهم یجشن آغاز زمستان به تفاوت در جا ،روزگار

تصور شمرده که در زمان خسروان شهریورماه تقویم  ،ماه نخست زمستان ازچهارم  حتی

 .شده است شده، برگزار می می

را عامل ( م 444-435)ز سالۀ دورة پیرو باران پس از خشکسالی هفت بیرونی بارش     

تری دارد، اما این  ان منشأ کهنگکند و اگرچه آبریز ان بیان میگآبریزرسم  پیدایش

و مقابله با  (3)خواهی باران: دساز ان را مشخص میگداستان انگیزة اصلی برگزاری آبریز

هایی  ا نباید با رسم پاشیدن آب در آیینان آغاز تابستان رگآبریز (0).گرما و خشکی

که در روز آبان  ،آبانگاهآیین پاشی در  آب. همچون آبانگاه و پنجه و نوروز یکی دانست

شرح : 040 مال مظفر گنابادی، ؛ 45: 540 رازی،  شهمردان. کر)شد  ماه برگزار می از فروردین( دهم)
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 دلیلو  (6)،هگرفت صورت می ف تفألهد با احتماالً ،(Unvala, 1908: 206؛ باب پانزدهم

پایان و حیاتی هم پاک شدن در زمان مهم  پاشیدن آب در پنجه یا نوروزوشو و  شست

به عالوه، آب را دارای شگون  .(004: 541 بیرونی، . کر) سال کهنه و آغاز سال نو بود

 .دانستند می

صل تابستان و دو ف( تقریبی)آذرجشن در آغاز و  آبریزگانبرگزاری دو جشن      

. دهد نامگذاری دو ماه تیر و آذر به دست می دلیل توضیح مناسبی برای (4)زمستان

ترتیبی تا حدی شبیه به  از رماهویا شهرماه ت از دی تقویم کهن ایران های ماهترتیب 

 فروردینکه بعدها  ،نَوَسَرْد اما (5)،کند پیروی می  /46امشاسپندان در یسن  ترتیب

این موضوع نشان  .اند در این توالی داخل شده این فهرستتیر خارج از و  ،نامیده شد

 ،(شعرای یمانی)از روزگاران کهن با ایزد تیشتر که  ،ماهنامگذاری تیرانگیزة  که دهد می

در  خواهی ی مرتبط با بارانوجود آیین (1 )،ته استیافبستگی کاملی  ،اوستا ستارة باران در

مرتبط با آغاز فصل تر  آیینی کهن همنامگذاری آذرماه انگیزة  و (  )بوده است آغاز آن ماه

در تقویم شمسی ـ قمری هخامنشیان  (0 ).های خانگی آتشیا  در بزرگداشت آذر زمستان

با مراسم  د و نام آنبرابر بو که تقریباً با ماه آخر پاییز ،Āçiyādiya نیز ماه نهم، یعنی

 ،(Schmitt, 2003: 32-33. کگون دربارة مفهوم این نام ری گوناها دیدگاه برای) اشتداط رتبآتش ا

بر کهن بودن جشن آغاز نکته و این  (5 )،دهد نشان می نگیزة مشابهی را برای نامگذاریا

در حقیقت، نامگذاری این دو ماه، و  .دگذار صحه میزمستان و اهمیت تقویمی آن 

ترین  به قدیم ،تر بوده ینی کهنجود جشن یا آیانگیزة نامگذاری آنها وهای دیگری که  ماه

 (4 ).گردد های ایرانی بازمی تقویمتحول مرحلۀ 

هایی که  و در تقویم هپنجه در تقویم تحولی منحصر به تقویم ایرانی بود حرکت دادن     

پنجه  (همچون تقویم ارمنی، خوارزمی و سغدی)داشتند منشأ مشترک با این تقویم 

 یتقویمنظام از آنجا که برقراری این  .ه استقرار داشت همچنان در پایان آخرین ماه سال

ت حرکت دادن سنّچنانچه  گردد، بازمیبه سدة پنجم پیش از میالد در دورة هخامنشی 

بایست همین اقدام در تقویم  می ،ه باشدآغاز شد ان دورة هخامنشیدر همپنجه 

این موضوع . رفتگ میصورت  نیز زیستند مردمانی که تحت فرمانروایی هخامنشیان می

ها پس از گذشت  مدتو منشیان پنجه پس از سقوط هخا حرکت دادن دهد که نشان می

نسبت به فصول  کهآغاز شده است در زمانی سال پس از تأسیس تقویم و  01 نخستین 

رکت پیش از شروع حدر سالیان  .ه استه بوددپدید آمها  جایی فاحش ماه جابهچهارگانه 
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جا شدند و این  جابهها در فصول چهارگانه  جایی ماه با جابه ها آیین ها و دادن پنجه، جشن

جا  جابهبرای حل معضل هنگامی که  .های فصلی را هم شامل شد پدیده حتی جشن

این امکان به وجود آمد که  ،دحرکت دادن( پس از هخامنشیان)را گاهانبارها، پنجه  شدن

ای از  پارهاما از آنجا که . ر کنندفصلی را در موضع درست خود برگزادیگر های  جشن

و پیوند بودند واقع شده ها  نامگذاری برخی ماه انگیزة فصلی کهنِهای  ها و آیین جشن

ها را در  ها ناگسستنی بود، در برخی مناطق ترجیح دادند این جشن ماه نام اینآنان با 

فصلی ماهیت ها که در اصل  برخی جشن ،هنتیجدر . برگزار کنند ی اسمیها همان ماه

یک بار در موضع درست فصلی آن و بار دیگر در ماه  ،کم در برخی نواحی دست داشتند،

 . شدند ار میزاسمی خود برگ

در روزگار )غاز زمستان یعنی در آ ،در برخی جاها در موضع فصلی آنرا  آذرجشن

روز )ز آذر رودر آن را در دیگر نواحی  اما ،کردند میبرگزار  ،در آغاز شهریورماه خسروان

در مقابل،  .(066 :541  بیرونی،. آذرجشن دوم نک برای) داشتند گرامی می ماهآذر از( نهم

ماه  ام بهمن در روز سی ،در موضع فصلی خودکه در اصفهان در دورة خسروان  ،انگریزآب

در روز تیر  «تیرگان»شد، در دیگر نواحی با نام  برگزار می ،(آخرین روز فرضی بهار)

 (3 ).گردید از تیرماه برگزار می( سیزدهم)

در گذر زمان  (0 )،و تیرگاندوم ها، یعنی آذرجشن  فصلی این جشنغیربدیل  

آذرجشنی که در در . ندتناظر فصلی یافتهای م ی آیینی بیشتری نسبت به جشنها جنبه

ی، بیرون) کردند رفتند و قربانی می میها  زیارت آتشکدهمردمان به  ،شد آذرماه برگزار می

 ,Karaka. کرسدة نوزدهم خصوص آذرجشن در پارسیان هند در مشابه در میان برای رسوم  ؛066: 541 

: 541 بیرونی، . ؛ برای رسوم مرتبط با تیرگان نکModi, 1922: 461. ک؛ همچنین ر2/151-152 :1884

ی، بیرون) هایی که برای علت پیدایش تیرگان روایت شده داستانبا این حال، . ( 061-06

خواهی آن را به مانند  خصلت باران (44: 540 ؛ شهمردان رازی، 531: 544 ؛ گردیزی، 060: 541 

 . دنک ان آشکار میگآبریز

 رنگ بندی هفت با بستن ،تیر و باد یا رتیر و تشت سنت زرتشتیان در برگزاری جشن

بیست )ز باد رو در ن آن بندسپردتیر از ماه تیر و  در روز کمان رنگین به نشانۀبه دست 

مینی، اال روح؛  3: 561 سروشیان، . کر) رها کردن آن در آب روانیا  بر بلندی به باد( و دوم

 ,Boyce؛ Dhabhar, 1932: 342-343؛ 46-40: 546 نیکنام، ؛ 61 : 545 مزداپور،  ؛4  -5  : 560 

 (4 ).ید همین موضوع استمؤ (6 )،(206-207 ,85 :1977
 



 1931ر و تابستان ، بها1، شمارۀ 6سال  ،های ایرانشناسیپژوهش /00

 

 ساسانیانتحوالت پس از سقوط . 3

تشکیل انجمن سال با فرمان شاهنشاه و  01 جا کردن پنجه در هر  از آنجا که جابه

دیگر پس از شاهنشاهی ساسانی امکان اجرای آن  گرفت و بزرگان و دانایان صورت می

 ،در نتیجه. ماه باقی ماند در آخر آبانپنجه های نخست هجری  وجود نداشت، در سده

در  تا ،ندشد جا می سال یک ماه در تقویم جابه 01  های فصلی هم که در هر جشن

 ندها باقی ماند و در همان ماه ندجا نشد ، دیگر جابههمان موضع فصلی خود برگزار شوند

 .ندو از موضع واقعی فصلی خود فاصله گرفت

ها چند  که این جشن با این ،(ق.ه 441از بعد -500) ابوریحانحتی در زمان  ،بنابراین 

ی روزگار خسروان ها ع فصلی خود فاصله گرفته بودند، همچنان در همان ماهماه از موض

موضع فصلی خود  فصلی که پس از سقوط ساسانیان ازهای  برای جشن. شدند برگزار می

 مسدة پنجدر گردیزی که چنان ،، تعبیرهای جدیدی به وجود آمدفاصله گرفته بودند

اما به روزگار او به آخر ایام  تان بوددر اصل جشن آغاز فصل زمس که ،آذرجشن راهجری 

اول تغییر هوا و میل کردن هوا به سردی و رغبت مردمان به آتش »تابستان افتاده بود، 

  (5 ).(531: 544 گردیزی،)تعبیر کرده است  «افروختن
 

 تقویم جاللی و تحوالت بعدی. 1. 3

یش از پ موضع فصلی در همانرا اصفهان  انآبریزگ پس از تأسیس و رواج تقویم جاللی،

را  زمان آن( ق.ه 040 درگذشتۀ)قزوینی  یکریاز کهچنان ،دکردنبرگزار  سقوط ساسانیان

 (. 4: 445 -444  قزوینی،) بیان کرده است( جاللی)خردادماه از ( ام سی) ز انیرانرو

 نامیدند، می« پاشان آب» که در دورة صفوی ،این جشنددی از برگزاری متع های توصیف

 ,Della Valle)و سیاحان خارجی ( 0/454: 540 ، اسکندر بیک منشی)مورخین  از سوی

1843/2: 32-31 Figueroa, 1667: 311-312) بنا به گزارش این منابع،  .به جای مانده است

در کنار خیابان چهارباغ انتهای مردمان از طبقات گوناگون در  ،در اول تحویل سرطان

 5 0 که در سال  ،فیگوئروا .پاشیدند وی یکدیگر آب میر آمدند و بر رود گرد می زاینده

ها پیش  آن جشن از سده ه، ادعا کردهپاشان اصفهان بود شاهد آب( ق.ه 104 )میالدی 

که او نیز در همان سال  ،گزارش دالواله اما بنا به. شده است در ماه ژوییه برگزار می

فرمان شاه عباس دوازده روز به آن را در آن سال به  ، زمانهپاشان بود د اجرای آبشاه

زمان معمول اجرای  ،بنابراین. تأخیر انداختند و آن را در روز پنجم ژوییه برگزار کردند

تصریح نویسندگان ایرانی هم نشان . ژوئن بوده است 05 در سنوات گذشته روز پاشان آب
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برابر  ،پاشان، مطابق سنت کهن، در هنگام ورود خورشید به برج سرطان دهد که آب می

: 540/0 ) بیک منشی گزارش اسکندر بنا به. ه استشد اجرا می ،با آغاز تیرماه جاللی

پاشان همچنان در اول تحویل سرطان برگزار  آب م   0 /ق.ه 101 در سال  ،(454

در آن زمان منجمین  دهد که پاشان همچنین نشان می زمان برگزاری آب .شده است

ز نخست تابستان رو ،ر آنبنا ب که اندهددامی ستفاده قرار های برجی را مورد ا اصفهان ماه

 ،(چپ 53برگ ) مینربیع المنجّ بر تصریحبنا  (01).ه استسال برابر بودروز نود و پنجم  با

 خواجه نصیرالدین طوسی در روزگار صفویان نوشته شده است، سی فصلکه در شرح 

 ( 0).روز داشته است 50 خرداد روز و  5فروردین و اردیبهشت هر یک  های برجیِ ماه

گورکانیان هند  مورخان. ه استروز نود و پنجم سال بود خست تابستانروز ن ،بنابراین

 «گالبی» د که به اسمکنن می گزارشپاشان را در دربار آنان  برگزاری جشنی مشابه آب

 ماهتیر این جشن در هند در روز تیر ازاما . استو تیرگان نیز نامیده شده معروف بوده 

یازدهم در »گالبی جشن  ،هجری قمری 146 در سال  .ه استشد برگزار میجاللی 

؛ 0/063: 404/0 -406 الهوری، ) ه استبرگزار شد( میالدی 056 ژوییه  مبرابر با پنج) «صفر

جالالی  .کر 144 - 14 های  و برای سال 564: تا کنبو، بی. کرهجری  155 برای برگزاری این جشن در سال 

دربار تقویم جاللی رایج در در  که دهد نشان میاین  و (414، 510، 1 0، 00 :544 طباطبایی، 

تأخیر که موضوع مهم دیگر آن. مورد استفاده بوده است های برجی رکانیان نیز ماهگو

 تغییر موقعمنظور  هبم  5 0 / ق.ه 104 پاشان در سال  روزة برگزاری آب دوازده

به روز تیر ( سرطان تحویلاول )نتقال آن از روز نخست تیرماه جاللی برگزاری آن و ا

در دربار گورکانیان  که شواهد برگزاری آن چنان ،است صورت گرفتهاز تیرماه ( سیزدهم)

 فرهنگ جهانگیریدهد که چرا  توضیح میاین تحول  .دده را نشان میتحول هند این 

 ،(ق.ه 100 ) برهان قاطعو ( ق.ه 150 ق؛ تحریر دوم .ه 6 1 : پایان تحریر نخست)

برخالف را  آبریزگانموعد برگزاری اند،  در هند نگاشته شدهپس از این زمان که 

انجو ) اند با تیرگان یکی دانستهاند و آن را  سیزدهم تیرماه بیان کردهربیک منشی داسکن

ها در  به پیروی از این فرهنگ ، وفرهنگ آنندراجدر  است همچنین؛ 6/ : 560 ؛ برهان، 66/ : 535 شیرازی، 

 (00)(.دهخدا نامۀ لغت

 

 های امروزی میراث گذشته و رسم. 2. 3

تقریباً  ،شد که در ابتدا در آغاز فصل تابستان برگزار می ،پاشان آبیا  رسم آبریزگان

به صورت رسمی محلی جسته و گریخته آثار آن را با این حال، . فراموش شده است
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که در اول تیرماه هر سال در کاریزات یزد برگزار  ،سم آب تیرماهیارممثالً . توان دید می

تماالً اح ،گیرد خیس کردن یکدیگر پایان میبا  ،شود و مراسم آن، پس از فال کوزه می

ن، یعنی بریزگافصلی آبدیل غیر (.3  : 560 االمینی،  روح)ای از آبریزگان کهن باشد  بازمانده

لی برگزار قویم جاللی در برخی نقاط در تیرماه جالتیرگان، که پس از رایج شدن ت

ت فصلی پیدا کرده، در میان زرتشتیان همچنان به حیات خود ادامه اخصوصی شود و می

برگزار  «شوتیرماه سیزده»به نام که ایران  مناطق شمالیار تقویم سیّدر  اما ،دهد می

 (.645: 545 پور،  موسی .کر) است پاشی را از دست داده ، رسم آبشده می

به حیات در بسیاری از نقاط ایران  «هشب چلّ»جشن در مقابل، آذرجشن به نام      

شباهت به توصیف  زمین برای شب چله بی ایران رسوم مردم. خود ادامه داده است

؛ 545 شیرازی، انجوی . کربرای رسوم مرتبط با شب چله ) آذرجشن نیسترسوم ابوریحان از 

نیز در شب چله آتش  ،ها رغم گذشت سدهبه ،در برخی نقاط. (004-000: 505 شکورزاده، 

سر طناب یا زنجیر و آتش  ها به بستن بوتهخراسان در  درسم روستای اَخلومَ .افروزند می

سنت  یادآور ،(004: 505 شکورزاده، )آن زدن آن در پشت بام و بر فراز سر چرخاندن 

مالیر در ی هاروستاکه در برخی  «زری هچلآیین ». باستانی مورد توصیف بیرونی است

 در نام خود بلکه هایش، به جهت سنتتنها  نهگیرد احتماالً  ام آذرماه انجام می شب سی

های  افراد خانه، نهادن بشقاب به دستافروختن شمع  :کهن استآذرجشن  ادامۀ نیز

 بر تختزری عروس شده و  ه نام چلهقل، روشن کردن شمع به دور دختر جوانی که بنُ

را در آذرجشن باستانی  زری ستگاه رسم چلهخازنان و دختران بازی  آتشو نشسته، 

 (.053- 05: 545/0 انجوی شیرازی، . کرین برای توصیف این آی) دهد نشان می
 

 نتیجه. 4

و انقالب زمستانی به  انقالب تابستانیبزرگداشت  زمان درگذر در  که حوالتیتمراحل 

 : از عبارت است ،هوجود آمد

شدند انگیزة  دو جشن کهن که در موعد انقالب تابستانی و انقالب زمستانی برگزار می.  

 (ماه آخر پاییز)آذرماه  و( ماه نخست تابستان در زمان تأسیس تقویم)نامگذاری تیرماه 

 را و جشنر دورة ساسانی این دد. نددش کهن ایرانتقویم های  هنگام نامگذاری ماهدر 

 .نامیدند رجشن میآبریزگان و آذ

 ییهانام ی روزهای تقویم نیزبرا ها، أسیس تقویم و نامگذاری ماهپس از تمدتی . 0

 نامگذاری. امشاسپندان و ایزدان بهره گرفتند های از نام انتخاب کردند و برای این کار
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به  .کرد ستایش همان ایزد را در آن روز ضروری می ایزد یاامشاسپند یک به نام  روزی

های فصلی که در روز اول یا آخر فصول چهارگانه  ترتیب حتی آن دسته از جشناین 

ها  مرتبط با آن جشن انایزد به که ندبه روزهایی انتقال یافت ،شدند سال برگزار می

های مرتبط با فصول چهارگانه را اینک نه در آغاز یا پایان  جشن. ندداشت اختصاص

 .کردند یم برگزار میو ماه در تقوفصول، بلکه با تالقی روز 

 الگوی پیدایش شدند، نام برگزار می هم و ماهِ روز در که اکنون ،های فصلی جشن. 5

ه نحو ب که شدندهمچون فروردینگان، اردیبهشتگان و خردادگان  های دیگری جشن

 .ت فصلی نداشتندهای ثانوی خصل این جشن .دندش می برگزار ها مشابه، با تالقی نام

صورت های فصلی، ابتکار حرکت دادن پنجه  جایی مناسبت ل جابهبرای حل معض. 4

فصلی را در موضع فصلی با منشأ های  برگزاری جشناین اصالح تقویمی امکان . گرفت

برقرار  اسمی یها ها در ماه جشناین گروه از اما سنت برگزاری  فراهم آورد، خوددرست 

 .بودمحدود نواحی همچون اصفهان به بعضی  ،در موعد فصلیها  برگزاری این جشن .ماند

های اسمی خود برگزار  های ثانوی که منشأ فصلی نداشتند، همچنان در همان ماه جشن

 .شدند می

روز نود و )ماه جاللی آبریزگان اصفهان در روز نخست تیر رواج تقویم جاللی، از پس. 3

، ج سرطاند خورشید به برروز نخست ورو یعنی ،(های برجی حساب ماه با پنجم سال

  .دش می برگزار ،ژوئن 05برابر با 

پاشان نامیده  آب در این زمانکه  ،آبریزگان را ،در نیمۀ نخست سدة یازدهم هجری. 0

برابر با پنجم  ،م سالهشتد و یعنی روز ص ،جاللیاز تیرماه ( سیزهم)به روز تیر  ،شد می

ان را معادل با تیرگان پاش های فارسی آب به همین دلیل، فرهنگ .انتقال دادندژوییه 

 .اند گرفته

مربوط به این شب محلی ای رسوم  پاره. آذرجشن باستانی است ۀمراسم شب چله ادام. 6

، حتی در نام هم گذشته از مضمون ،زری مالیر چله. اند را حفظ کرده های کهن خصلت

ه حیات یافتۀ آن با تیرگان، ب به صورت ادغام ،آبریزان .باشد صورت نوتر آذرجشن شاید

 .دهد خود در میان زرتشتیان ادامه می
 

 هانوشتپی
در این . های گوناگون بازسازی و تفسیر شده است در تحقیقات معاصر، اصالح تقویم کهن ایران به صورت.  

اند و تقویم  ها و مراسم دینی در موعد فصلی آنها دانسته تحقیقات، اغلب هدف از اصالح تقویم را برگزاری جشن
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اند  اند تقویم دینی، و تقویم عادیِ غیرمکبوس را تقویم عرفی معرفی کرده شده را که مکبوس تصور کرده اصالح

 (. Boyce, 2005; 1970؛ 535 زاده،  مثالً تقی)

 .پیشنهاد شده است، سازگاری ندارد( سدة ششم میالدی)این تاریخ با زمانی که برای زندگی مؤلف ورزنامه . 0

زاده در  اند موقعیت زمانی اولیۀ گاهانبارها را در زمان فرضی تأسیس تقویم، که تقی کوشیده زاده و هارتنر تقی. 5

داند، بازسازی کنند و بر این باورند که در زمان ایجاد آن  م می.ق 315دهد و هارتنر برابر با  م قرار می.ق  44سال 

؛ 10 - 1 : 535 زاده،  تقی)اند  بر بودهتقویم، گاهانبارهای دوم و پنجم با انقالب تابستانی و زمستانی برا

Hartner, 1985: 782 .)های فصلی ناسازی برای گاهانبار اول، سوم، چهارم و ششم به  اما بازسازی آنها موقعیت

گاهانبارهای دوم و پنجم را به جای . های متفاوت است آورد و مستلزم فرض ایجاد گاهانبارها در زمان وجود می

-Bielmeier, 1992: 16. نک)ماهه برابر دانست  ماهه و میانۀ زمستان پنج میانۀ تابستان هفتانقالبین، باید با 

20, 43-49; Cama, 1885: 585-589 .)زاده این نظر را نیز مطرح کرده که در زمان تأسیس تقویم،  تقی

تدال پاییزی مطابقت به ترتیب با انقالب تابستانی و اع( شانزدهم مهرماه)و مهرگان ( سیزدهم تیرماه)تیرگان 

 (.Taqizadeh, 1952: 607)اند  داشته

گونه که بویس  ماه در زمان پیروز و افتادن آن به ماه می تقویم میالدی، آن در اینجا موضع فصلی بهمن. 4

(Boyce, 1983b: 247 )( 351-345: 535 )عمادی . محاسبه کرده، ارتباطی با موضع فصلی آبریزگان ندارد

اگرچه خاستگاه تقویم دیلمی همان تقویم کهن . ماه تقویم دیلمی دانسته است قویم را همان ورفنماه این ت بهمن

ایرانی با سال سیّار آن است، اما تنها به علت گذشت نزدیک به یک دور بزرگ تقویمی از زمان خسروان است که 

برابر شده است؛ وگرنه ( تقریباً)ها در روزگار خسروان  های این تقویم با موقعیت فصلی ماه موقعیت زمانی ماه

و ورفن تقویم محلی دیلمی در گذشته در فصول چهارگانه سیار ( ساسانی و یزدگردی)ماه تقویم عادی کهن  بهمن

 .بودند

 .درستی متذکر شده استخواهانۀ آبریزگان را به خصلت باران( Gray, 1912: 874)گری . 3

از رسمی در تیر روز از تیرماه در نواحی ( 34 -36 / : 0 4 )ری و ابوالشیخ انصا( 556-550: 510 )مقدسی . 0

تراوید جمع  ای در جانب کوهی می گویند که در آن مردمان به طلب درمان، آبی را که از چشمه کاشان سخن می

 .خواهی هم ارتباط داشته است دهد رسوم تیرگان در برخی نواحی با درمان این نشان می. کردند می

ماه را، که  منشأ رسم ریختن آب توسط مردمان بر روی یکدیگر در روز آبان از فروردین( 355: 0 4 )ابن فقیه . 6

. کند سالۀ پیروز بیان می شده، همان باران پس از قحطی هفت به زعم او در ماه و همدان و اصفهان و دینور اجرا می

 .ز تابستان پیش آمده استاما اینجا ظاهراً در بیان منشأ این جشن اختالطی با آبریزگان آغا

شده از  روز را که بنا بر تقویم توصیف برداشت ناصحیح از تقویم دورة ساسانی موجب شده است که جشن خرم. 4

شب یلدا به /شد، صورت باستانی شب چله ماه برگزار می در روز نخست دی( به روزگار خسروان)سوی بیرونی 

 .Krasnowolska, 2007حساب آورند؛ مثالً در 

یسن . ؛ برای ترتیب دیگری از امشاسپندان و ارتباط احتمالی آن با تقویم نکHumbach, 2015: 43. کر. 5

 ..Duchesne-Guillemin, 1950: 636ff؛  43

 .Panaino, 1995: 15ff. کربرای ارتباط میان تیشتر و باران . 1 

گری چهار جشن را . ز تابستان دانسته استدرستی آبریزگان را آغابه( 001، یادداشت  0 : 535 )اده ز تقی.   

کوسه برنشین عالمت بهار، تیرگان و مردگیران عالمت اول : عالمت چهار نقطۀ مبدأ فصول چهارگانه دانسته است

از این میان تنها کوسه (. Gray, 1912: 875)روز عالمت اول زمستان  تابستان، مهرگان عالمت اول پاییز و خرم

 .شد برگزار می برنشین در آغاز بهار
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ها در چند تقویم کهن سوای  ها نام خود را به نام ماه گری به این موضوع اشاره کرده است که برخی جشن. 0 

اند که نام برخی از  آیلرز و اشمیت نیز پیش از این نشان داده(. Gray, 1912: 872)اند  تقویم زرتشتی داده

 ;Eilers, 1953: 8)اند  شده ها برگزار می ه که در آن ماههایی گرفته شد های تقویم هخامنشیان از جشن ماه

Schmitt, 2003: 30, no. 90.) 

اند، اما این که سده را  تری در آن ماه بیان کرده یوستی و اشمیت دلیل نامگذاری آذرماه را برگزاری جشن کهن. 5 

 (.Schmitt, 2003: 33; Justi, 1897: 247)اند درست نیست  جشن انقالب زمستانی دانسته

 .ها دانسته است ترین اسامی ماه تیرماه را قدیم( 033، یادداشت 01 : 535 )زاده  تقی. 4 

متأثر از اصالح تقویم شد  هایی را که اجرای آنها تکلیف شناخته می پیش از این، تنها گاهانبارها و مناسبت. 3 

ارة آنچه اصالح نخست تقویم زرتشتی نظر بویس درب .(Boyce, 1970: 531; 2005: 13-14. کر) دانستند می

نامیده، پذیرفتنی نیست و برداشت او از چگونگی و دامنۀ تأثیر حرکت دادن پنجه، که او آن را اصالح دوم تقویم  می

 :Boyce, 1977)ها  بویس رسم رفتن پارسیان هند به زیارت دخمه. زرتشتی نامیده، به اصالح کامل نیاز دارد

200, no. 20 )ماه و هم در آذرماه، و نیز سالروز درگذشت زرتشت پیامبر و  از فروردین( نوزدهم)روردین در روز ف

های  را مناسبت( Boyce, 1983a: 810; 1970: 530-531, 536; 1976: 37f.; 2005: 17)جشن سده 

 بویس آذرجشن را، که در روزگار خسروان در روز نخست. فصلی متأثر از این اصالح تقویمی دانسته است

چراکه  ،ا نظر وی در این مورد نادرست استام. شد، نسخۀ ثانی جشن سده دانسته است شهریورماه برگزار می

روز فاصله است و نه صد  53نامیده، « نوروز دینی»میان آذرجشن و روز نخست آذرماه، که آن را  برخالف ادعای او

، اگر صد روز هم میان آن دو فاصله بود، متناظر به فرض. آوردند روز، و هرگز ششم آذرماه را نوروز به حساب نمی

 ,Boyce)روز با نوروز، روز نخست فروردین، فاصله دارد  33یا  31دانستن آذرجشن نخست با سده، که تنها 

1983a: 800, 810)،  ناممکن است و مقایسۀ آن هم با سده(Boyce, 1976; 2005: 31, no. 28)،  که

 .، ناموجه استهشد از آذرماه برگزار می( بیست و ششم)روز اشتاد  مطابق سنت برخی بهدینان یزد در

تیرگان را باید بدیل غیرفصلی آبریزگان دانست و برابر دانستن آن با جشن انقالب تابستانی، حتی به لحاظ . 0 

: 400 )ادعای دمشقی . د استمور پیش از رواج تقویم جاللی بی( Krasnowolska, 2007مثالً در )نظری 

گردند و ایرانیان در این روز خوردنی و آشامیدنی برای مردگان  که در روز تیرگان ارواح مردگان بازمی این در( 065

 .کنند، ناشی از خلط تیرگان و فروردگان است فراهم می

به نوشتن تعویذ و طومار در سیزدهم تیرماه ( سدة نهم هجری)الدین آملی در زیج جامع سعیدی  رکنگفتۀ . 6 

با  (.راست 5برگ )های اطفال به چنین رسمی اشاره دارد  ها در این روزها به گردن حمایل کردن ریسمان قدیم و

زه، رسم بستن بندی رنگین به همین یدر برخی نقاط گیالن، در تیرماس. این عمل دور کردن بال را انتظار داشتند

 .منظور رایج بود

روایت شده، ارتباط دادن تیرگان با داستان تیر انداختن آرش  هایی که دربارة منشأ تیرگان در میان داستان. 4 

تیرماه و تیر روز بوذ و گویند کی آن روزست : تیرگان»: شهمردان رازی گوید. کمانگیر احتماالً تحولی متأخر است

کردند ولکن اصلی  کی آراش تیر بینداخت از کوههای طبرستان تا سوی طخارستان چون قسمت پادشاهی همی

رسالۀ (. 44: 540 )« ، چی عوام چون تیر روز شنیذند اعتقاد کردند کی از بهر تیر انداختن نام برو نهاذندندارذ

 .شمرد ماه برمی از فروردین( ششم)تیر انداختن آرش را از رویدادهای روز خرداد  ماه فروردین روز خردادپهلوی 

ای ساقط  ید موبد در باب آذرجشنِ ماه شهریور، جمله، پس از یادکرد قول خورشآثار الباقیهدر چاپ زاخائو از . 5 

شود که گویا آذرجشن برای خاصۀ مردمان بوده و از روزهای ایرانیان نبوده  است و بدون آن، چنین فهمیده می

شده است  است و در سابق مردم تخارستان آتش آذرجشن را برای تغییری که در آغاز زمستان در هوا ایجاد می

از شهریورماه برابر با ( شانزدهم)شود که منظور روز مهر  شده معلوم می اما با مالحظۀ جملۀ ساقط. ندا افروخته برمی
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: 541 بیرونی، . نک)وگو کرده است  روز نخست گاهنبار پنجم بوده و نه آذرجشنی که خورشید موبد از آن گفت

 (.Krasnowolska, 2007مثالً در )متن و ترجمۀ زاخائو به نتایج نادرستی انجامیده است (. 060

پاشان زمان پنجۀ دزدیدة  پاشان مرسوم در موعد انقالب تابستانی در اصفهان را نباید با آب آبریزگان یا آب. 01

واقع ( تقویم سیّار)ماه  همچنان پس از آبان( و مازندران)پنجۀ دزدیده، که در گیالن   .مرسوم در گیالن یکی دانست

نزدیکی زمان آن با آبریزگان اصفهان موجب خلط آن . ی به آغاز تابستان افتاده استبوده، در دورة شاه عباس صفو

 . شده است( 034: 535 مثالً عمادی، )دو در برخی تحقیقات اخیر 

روز، تیر و  50روز، خرداد   5، فروردین و اردیبهشت هر یک (غیر مکبوس)های عادی  در این تقویم، در سال.  0

روز، و بهمن و اسفند هر یک  05روز، آذر و دی هر یک  51روز، مهر و آبان هر یک   5مرداد و شهریور هر یک 

 .شده است های کبیسه یک روز به آخر اسفندماه افزوده می در سال. اندروز داشته 51

، (46/ : 554 )الفرس سروری نیز عیناً همین مطلب دربارة آبریزگان آمده است  در نسخۀ چاپ شدة مجمع .00

شود و مربوط به تحریری  دیده نمی( ق.ه 114 : تحریر نخست)الفرس  تر مجمع ن مدخل در تحریرهای کهناما ای

هجری دست یافته، به فراهم  104 ای از فرهنگ جهانگیری در سال  که به نسخه است که سروری پس از آن

باب )ظفر گنابادی های سنگی شرح بیست باب مال م های خطی و چاپ در نسخه. آوردن آن دست یازیده است

. اند هجری دانسته 113 تاریخ نگارش بیست باب را . هم زمان آبریزان سیزدهم تیرماه ذکر شده است( پانزدهم

رسیده و گزارش اسکندربیک در مورد  هجری می 104 چنانچه این تاریخ درست باشد، زمان این تحول به پیش از 

که ذکر شد، یکسان انگاشتن چنان. اظر بر همان سال بوده استندر اول برج سرطان تنها  101 اجرای آن در سال 

در « آبریزگان»، لفظ (Boyce, 1983b: 247)تیرگان و آبریزگان تنها تحولی متأخر است و برخالف نظر بویس 

 .بنیادی ندارد( ibid)احتمال اطالق آبریزگان بر خردادگان هم . شده است اصل بر تیرگان اطالق نمی
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