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 مقدمه) 1
ترین  طوالنی )، آخرین و251- 239؛ عبداللهی، 50 آثارالباقیهبیرونی، نکـ : تقویم یزدگردی (

 ترین صورت یا اجرا از نظام گاهشمار ایرانی در دورۀ باستان به ویژه روزگار ساسانیانو پرآوازه
ق) و انقراض ساسانیان، دیگر پادشاهی نبود تا 31- 11است. پس از یزدگرد سوم (حک. 

قی جلوس وی مبدأ تاریخ قرار گیرد و تاریخ جلوس او همچنان تا روزگار ما مبدأ تاریخ با
  ترین و مشهورترین گاهشمار ایرانی تبدیل شد. ماند، در نتیجه به طوالنی

گاهشمار ایرانی باستان، گذشته از چگونگی پیدایش و تحوالت پردامنۀ آن (برای 
- 40، گاهشماریزاده،  ؛ تقی199- 189بیکرمان، نکـ : خاستگاه و تحوالت این گاهشماری، 

زاده،  تقینکـ : ویم یزدگردی، تقویمی ناقص و مبهم ()، به ویژه صورت متأخر آن با نام تق93
)،  Cristoforetti, On the Era of .., 144؛ 23، مدارک گاهشماری؛ همو، 13، گاهشماری

روز نیز به نام  5روز محاسبه و  30ماه  12روز در  365ولی سر راست و ساده است: سال را 
های آن، تکرار و تجدید یا افزایند. از ویژگیمیها اندرگاه یا پنجۀ دزدیده در پایان سال بر ماه

؛ 36؛ باقری72- 68، آثارالباقیهبیرونی، نکـ : تغییر مبدأ با آغاز پادشاهی هر پادشاه است (
). این تقویم ناقص است، زیرا حدود یک چهارم روز در هر سال در آن 447- 446خرقی، 

افتد و با آن اختالف  یش میمحاسبه نمی شود و هر چهار سال یک روز از سال حقیقی پ
ماه با شمار روزهای مساوی دارد. به همین  12کند. ساده و سر و راست است، زیرا  پیدا می

شده و مورد توجه زیج نگاران بوده است (برای  ها این تقویم استفاده می سبب در اغلب زیج
  ).19، 7، برگ بیگ زیج الغ؛ 10، برگ زیج ایلخانینکـ : نمونه 

تقویم تغییر کرد و تقویم  مبدأق که یزدگرد سوم به پادشاهی رسید، 11م/632در 
های  شد (برای بحث آغازاالول  ربیع 21ژوئن/ 16شنبه یکم فروردین/ ردی از روز سهیزدگ

نکـ :  ،جلوس پادشاه در اول سال مبدأپیرامون این تاریخ و سنت احتساب 
Cristoforetti, On the Era of .., 151  ل پادشاه بود و جز پریشانی و رنج و سا20). او

، 1/145، ؛ مسکویه رازی632-631/ 1، طبرینکـ : های مسلمان (جنگ و گریز با عرب
است.  مگر همین نام و نشان وی که بر این تقویم مانده نبرد، )، چیزی نصیب266-270

تقویم ، در نام از میان رفتدودمان ساسانی پادشاهی چون پس از وی پادشاهی نیامد و 
تاریخ قرار گرفت و با  مبدأبه روایتی دیگر، سال مرگش نیز  آنکهجز  ،تغییری داده نشد

سال در  20جلوسی متمایز و با اختالف  مبدأاز  "بیست پس از یزدگرد شهریار"اصطالح 
). به هر روی، نام 259- 257، 243- 239 ،عبداللهینکـ : ها استفاده شد (گاهشماری
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خواه با مبدأ جلوس او، خواه با مبدأ مرگ وی. گفتنی است که در  تقویم یزدگردی ماند،
اطالق نام یزدگرد بر این تقویم، که برگرفته از نام آخرین پادشاه ساسانی است یا مفهوم 

   ).37- 34 بهروز،نکـ : ایزدی و الهی داشته است، برخی نظرات خاص نیز مطرح شده است (
وند نزدیک با امور دیوانی و اقتصادی پی سبببه  را مسلمانان تقویم یزدگردی

سنت شاهان ساسانی در  ۀو خراج و جزیه طبق آن و در ادامکردند و حفظ  ندپذیرفت
؛ تقی زاده، 52- 51، آثارالباقیهبیرونی، نکـ : شد ( نوروز و اول سال یزدگردی اخذ می

ر هر ). اما پس از دو سده به سبب تغییر آغاز سال یا نوروز د156- 153، گاهشماری
و سرآغاز  ، سببهمین پریشانی ی افتاد وپریشانبه چهار سال یک روز، کار خراج 

و اقداماتی که در  اصالحات تقویم مورد بحث در روزگار اسالمی و پساساسانی گردید
(برای اصالحات  شد، پس از او به پیدایش نوروز معتضدی انجامیدآغاز زمان متوکل 

  ). 268- 266، ؛ عبداللهی54- 52 قیهآثارالبابیرونی، نکـ : ، معتضدی
که به اصالحات معتضدی  ،با تقویم یزدگردی جامعۀ اسالمیبه موازات مشکالت 

کرد و  زردشتی نیز مشکالت تقویم یزدگردی سر باز ۀدرون جامعدر  منجر گردید،
ی که دور بزرگ گاهشمار ایرانی به سرآمد، یعنی دوباره روز هرمزد از 375سرانجام در 

نکـ : سال مصادف با ورود خورشید به برج حمل شد (1440وردین پس از ماه فر
Cristoforetti, On the Era of .., 145; Ibid, The Tower of Gonbad…, 96-97  ،(

 ـ جامعه را در دست داشتندآن نخبگان فارس که رهبری  ـ  زردشتی ۀبخشی از جامع
، تقی 37باقرینکـ :  ،برستانمردم خراسان و طیعنی رغم مخالفت بخشی دیگر ( علی

کرد. یادمانی تار از این اصالح  را آغاز )، اصالح آن135، 132، مدارک گاهشماریزاده، 
روایت فرنبغ با نام که در متون زردشتی به پهلوی برجای مانده است: متنی کوتاه 

  پردازیم. و در زیر بدان می شناخته است سروش
  
 فرنبغ سروش و روایت او) 2

، دومناش ؛285، تفضلینکـ : ( سروش فرنبغ روایت به موسوم پرارزشِ ولیصر، مخت متن
 به پیوستی ).Anklesaria, II/2,23; de Blois, the Persian Calendar, 39 ؛475
 ی مقدمه؛- الف بیدی،باغ رضایینکـ : (است  فرخزادان آذرفرنبغ روایت های نویس دست

Anklesaria, I/82-99,148-158; II/124-14 (به روایت، آن همراه نیز بار نخستین و 
نکـ : است ( شده منتشر بمبئی بهرام گور تهمورس انکلساریا دربه همت  م؛1969 سال

  .)286-285 ،تفضلی
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 ۀدیباچ بنابر که پرسش پنج - 1: است تقسیم قابل بخش دو به خود کوتاه متن این
 ;Anklesaria, I/82-99,148-158( "نشایست نوشتن را پرسش 5 آن از یکی" آن، کوتاه

II/124-128پس  357 است که در پرسش چهار فقط نخست بخش پس )؛
 انجامه همچنین،. است پرسش سی که دیگر بخش - 2 .استآمده پدید ی377ازیزدگرد/

  . )Ibid, I/151دارد ( جای متن دو میان هم در ای یادگارنامه یا
 فرنبغ چون بلندمرتبه موبدی یا نویسنده یک از و واحد متن یک دو، این لزوماً
 این که نداریم دست در نیز روشن شاهدی اندازه همان به ،وجود این با. نیست سروش

 زمان که است نخست بخش دارد، اهمیت آنچه روی هر به. بدانیم جدا متن دو را دو
 قابل موثق، تاریخی مدارک و اسناد بنابر آن موضوع و دهنده پاسخ و پرسشگر و نگارش
  . است شناسایی و بررسی

 ۀسد روایات جنس از )Ibid, I/ 151-158نکـ : متنی با سی پرسش ( هم دوم بخش
 و جم جوان منوچهر فرخزادان، آذرفرنبغ آثار در که است یزدگردی/ ق چهارم و سوم
هیشت امید وَ شَ ، تفضلینکـ :  ،(برای اطالع از این آثار و محتوای آنها مالحظه می شود اَ
 امور در تعدیل چون زردشتی ۀجامع دینی و اجتماعی مشکالت از و )283-284، 150
  .دارد حکایت اسالم با رویارویی هنگام در و ارث خانواده مسائل و دینی

(در سنت زردشتی به پرسش و پاسخ  روایات ۀهم همچون ،روایت فرنبغ سروش متن
 متنی )،178-177، »روایات فارسی زردشتی«دالوند، نکـ :  ،گویند می "روایت"دینی 
 پس ؛است خویش روزگار موبد موبدان از دین اهل استفتائات حقیقت در و است فقهی
 34شامل  دیگر، این متن سخنی به. است پاسخ و پرسشبه طریقۀ  آن بیان شیوۀ
 ها پاسخ یامحتو و هاپرسش اهمیت به متن اهمیت گمان بی. است فقهی پاسخ و پرسش
  .دارد بستگی

هیشت امید و زادسپرم منوچهر، فرخزادان، رفرنبغآذ دربارۀ اگرچه وَ شَ  آثار ۀواسط به اَ
 تاریخی حضور پژواک همچنین، اسالمی، نخستین های سده در آنها متنوع گاه و سترگ
، 145، تفضلینکـ : داریم ( چشمگیری های آگاهی زردشتی، غیر حتی منابع در آنان
 این موضوع بر و است اختهشن کمتر شخصیتی خود سروش )، فرنبغ284- 283، 150
 های کانون از یک کدام در یادشده متن دانیم نمی درستی به. افزاید می متن ابهام

 ما اطالعات البته. است شده حفظ چگونه ما روزگار تا و آمده پدید ایران نشین زردشتی
  .باشد باره این در پژوهش برای اعتماد قابل ای  نقطه تواند می اثر های دستنویس از
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نگ دو از بخشی، متناین  ،)Anklesaria, II/25-31نکـ : (آمده است  که چنان  جُ
 دستنویس یکی است: یزدگردی دهم ۀسد در کرمان، ۀحلق ایرانی دستوران کتابت کهن،

G کرمان در یزدگردی دهم سدۀ کرمانی، دینیار شهمردان بندار رستم گوپدشاه کتابت 
 فریدونبه دست  و کرمان در باز یزدگردی، 978 در که است TD2 دستنویس دیگری، و

  .است شده ، کتابت G نویس دست کاتب گوپدشاه برادر ۀادمرزبان، نو
 ،نیز مرزبان و نوشته مرزبان پدرش دستنویس روی را از TD2 دستنویس فریدون

 سخن به. است کرده کتابت ،G نسخه همین یعنی گوپدشاه، ۀنسخ روی از را خود نسخه
 ،ایرانی های دستنویس گنجینه ـ :است (نک TD2 دستنویس نیای G دستنویس دیگر،

 هم آن کرمان، دستوران حلقۀ محصول موجود کهن های نسخه یعنی این. )55/726
 و موبد آنها پشت هفتاد هستند مدعی که است کرمانی دینیار پرکار فرهیخته و ۀخانواد

روایات (برای آگاهی از  عصر تونم برکت به و 1)203/ 2 ،دارابنکـ : (است  بوده موبدزاده
 )Vitalone, 5-21به بعد؛ 179، »روایات فارسی زردشتی«دالوند، نکـ :  ،متون عصر روایات

  .هستیم آشنا خوبی به زردشتی سنت میراث انتقال و حفظ در آنها نقش با
 گنجینهنکـ : (آنها  انجامۀ بنابر ولی ، شده کتابت کرمان در موجود های نسخه اگرچه

 کیخسرو پچین روی از را G  نسخۀ گوپدشاه ،)727 - 55/726 ایرانی های تنویسدس
 فعال های کانون از و یزد غرب در آبادشرف دستوران دودمان از شهریار آفریدبخت سیاوخش

  . )183- 177، »روایات فارسی زردشتی«دالوند، نکـ : است ( نوشته روایات، عصر در مؤثر و
 دستور یکی دودمان: این فرزندان دست به باز TD2 و G مجموعۀ دو هر اینکه طرفه

، در Gو دیگری، دستور مهرگان سیاوخش مالک جُنگ TD2 تیرانداز مالک دستنویس
شده است  اهدا گور بهرام پسرش و انکلساریا تهمورس به و رفته م، از ایران به هند19سده 

)Anklesaria, II/25-28 .(حلقۀ به متن گفت که توان می شد، اشاره آنچه بنابر پس 
 همواره دارد. آنها تعلق آبادی،شرف نوشیروان دستور خانوادۀ ویژه به آبادی،شرف موبدان

 دست در را ایران زردشتیان جامعۀ رهبری پیشوایی و آبادیترک دستوران کنار در
ایگاه اند (برای آگاهی از ج شده می برگزیده آنان میان از بزرگ دستوران و فقها و اند داشته

  .)105- 101، »تاریخ و سنت زردشتی«دالوند، نکـ : آباد،  آباد و شرف دستوران ترک
 موبدی تشکیالت ۀادام آبادشرف و آبادترک نشین زردشتی کانون دو اینکه فرض با

                                                                                                                                        
یکی بود دستور نوشیروان/ که بود پور دین دستور مرزبان؛ ز هفتاد پشت آنکه دستور بود/ ز گفتار بـد   .1

 کردن دور بود.
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 مورد اثر منشأ حدودی تا ،)44- 25 ،»های زردشتی فارس کانون«دالوند، ( باشد فارس
 به که بدانیم فارس فکری میراث از بخشی را آن است یمنطق و شود می روشننیز  بحث
 ویژه به فارس رو، این از. شد منتقل میبد اردکان محور در زردشتی نوپای های کانون
 جاییهمان  رسید، قدرت اوج به ق4 سدۀ در بویه آل روزگار به که بغداد فارس محور
  .بود او روایت و سروش فرنبغ پی درباید  که است

الف  قسمتنکـ : (است  شده یاد "وهرام سروش فرنبغ" مورد بررسی متن در نام این
و نیز  نقثئئجافقث لیا  ئً ئئجافقث جاب ل، ادامه مقاله)، نامی است با دو امالی 1پرسش

، که در سنت فارسی زردشتی به صورت Farrah Srōšو  Farrōbay Srōš دو خوانش 
-II/ 23). انکلساریا (1مقدمه، ی 1 ،دیرضایی باغ بینکـ : شده است (فرنبغ قرائت می

مرد پدیدآورندۀ کتاب مادیان هزاردادستان (برای که فرنبغ سروش برادر فرخ ) بر آن است24
) است، زیرا نام پدر هردوی آنها وهرام است: هردو 21- 17عریان، نکـ : اطالع از این کتاب 

دهد که ماونداد نرماهان ال میاند. او حتی احتمزیستهمی 4اند و در سدۀ همروزگار بوده
 4، در سدۀمینوی خردوهرام مهربان از کاتبان معروف دینکرد در بغداد و نیز کاتب 
ای شواهد می توان حدس یزدگردی، برادر زادۀ آنها و از این دودمان است. اگرچه بنابر پاره

فسیرهای لرزان و باال را پذیرفت یا رد کرد، ولی به سبب فقدان مدارک کافی، ناگزیریم به ت
  های متون بسنده کنیم.مبهم از همین اطالعات اندک انجامه

فیروز است مال ۀی کتابخانیسنادستنویس کهن  ۀها، دیباچیکی از این دست گزارش
آفرید من دین بنده هیربد هوشنگ سیاوخش شهریار بخت"که در آن آمده است: 

 >به خواهش< اه از روستاق کازرونآزادمرد پن >پناه< شهریار از روی پچین هیربد ماه
گمان و او را میل به نیکوکاری یزدان و چنین مرد نیکو میراث، به دین و روان بی

بهدینان، رستم دادهرمزد نودرختی(؟) از فرخ بوم اصفهان از روستاق رویدشت از ده 
از پچین انوشه فرنبغ سروشیار، خویش را نوشته است  زنداز پچینی،  اوستاورزنه. 

دادک(؟) انوشیروان ماهیار فرخزاد از همان استان بیشابور از روستاق انوشه  >توسط<
داد نرماهان وهرام مهر از همان پچین، پچینی از خواهش پیروزگر ابونصر کازرون، من ماه

  ).5- 19/4 ،های ایرانیگنجینه دستنویس( "مردشاد شاهپور از فرخ بوم شیراز.
 ، خط سیر انتقال میراث فکری فارس از راه شیراز،بینیمچنانکه در گزارش باال می

 نشینزردشتی هایکانون پیوند و است شده ترسیم آباد شرف ورزنه، اصفهان، کازرون،
  .شود می نمایانده فارس با یزد غرب
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 که است مردی انوشه آید، می بر روشن چندان نه متن این از چنانکه سروشیار، فرنبغ
 و بدوست متعلق )Dhabhar, 16-17 :ـ مالفیروز (نک کتابخانۀیسنایِ  نیای نخستینِ نسخۀ
 گویا است و فارس اهل فرنبغ .است  شده کتابت او های نسخه روی از دیگر های نسخه
 شاهپور مردشاد ابونصر با وی. دارد دینی تشکیالت در ای مرتبه بلند مقام و باشد کازرونی
-Frye, 6نکـ : شیراز ( ابونصر قصر های نهویرا احتمال به که نفوذی صاحب زردشتی شیرازی،

 شود که فرنبغ  می تقویت فرض از آن اوست، همزمان بوده است و بدین ترتیب این )25
 کتابخانۀ ییسنا اولیۀ نسخۀ صاحب سروشیار فرنبغ و روایت حاضر صاحب وهرامان سروش
 جامعۀ رهبران زا باید را او باشد، به صحت نزدیک فرضی چنین اگر. هستند یکی مالفیروز
 از یکی مختصر، روایت این جز او، میراث که یزدگردی/ هجری دانست 4سدۀ  زردشتی
  ). ,xi Geldnerنکـ : ( است اوستایی های دستنوشته معتبرترین و ترین کهن

 ترین موثق متون، های انجامه اسمی هایشباهت و ها گمان و حدس ازگذشته 
: آید می دست به روایت پیشِ رومختصر  متن همین از سروش فرنبغ دربارۀ اطالعات
 ،است "موبد موبدان" ادامه مقاله)،نکـ : متن ( الف قسمت نخست، پرسش بنابر او مقام
 شما" محترمانه بسیار عبارت با نامه آغاز دراو . ندارد را "بهدینان پیشوای" عنوان ولی
  .است شده خطاب "افزودگان فره

-379دیلمی (حک. ۀبهاءالدول حکومتمقارن  ،ردییزدگ/ ق 4 ۀسد دوم ۀنیم ۀمیان
 -7/105، ابن اثیرنکـ :  ،بغداد (برای رویدادهای حکومت بهاءالدوله و فارس در ق) 403
از تصمیم این موبد بوده است و باید او را اوج اقتدار و  به بعد) 336 ،؛ هالل صابی139

 در ویژه بهاو  متن، همین بنابر محسوب داشت.ی 375گیرندگان اصلی اصالح تقویم در 
 و یزدگردی تقویم اصالح لزوم دربارۀ شرحی ادامه مقاله)،نکـ : یکم ( پاسخ و پرسش
 دین کند، می ادعا خود چنانکهاو . است نوشته اسفند پایان به آبان پایان از پنجه انتقال
 منتقدان با بحث و جدل اهل و زردشتی کیش به متعهد و مؤمن دانش، صاحب مردی
 ویژه به ،مخالفان به نسبت :پیداست تندروی و قاطعیت وی لحن از. است بوده بهی دین

 دریافت و قرائت استناد به او .ندارد پوشی چشم دینی، تشکیالت درون مخالفان
 سبب به را آنها و دهد می حکم معترضان مرگِ به مقدس، متون از خویش ۀبنیادگرایان
 متون دیگر نسبت به. شوند قطعه قطعه ،زندهآن می داند که  تۀشایس جامعه، گمراهی
 ،اگر و اما با یا سستپهلو چند و مبهم و کارانه محافظه اغلب که ،دینی روایات و فقهی
   .دکن می صادر فتوا تیز، و تند هرچند روشن، و قاطعانه سروش فرنبغ
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متن روایت فرنبغ سروش، به ویژه در پرسش نخست، پیش از این بررسی و ترجمه 
 ۀ) و ترجمvol. II/124-128( 1969انکلساریا در  ۀترجم باید از می است، از جملهشده 

) یاد کرد. نظر به اهمیت متن و the reform of…, 139-145( 2003اخیر دوبلوا در 
شرح و قرائت و نگارنده خوانندگان،  ۀواسط برای آگاهی مستقیم و بی ،محتوای آن

تن و متواند  می ،فرهیخته ۀخوانند دهد. ت میرا به دسمتن اصلی  ازای نزدیک  ترجمه
  . مقایسه کند ،ها ها و قرائت دیگر ترجمهرا با حاضر  ۀترجم

  
 قرائت و ترجمه و شرح پرسش نخست روایت فرنبغ سروش) 3

ترین بخش روایت یادشده همانا بخش اول و به ویژه پرسش نخست آن است در باب  مهم
  ی. خوانش و ترجمۀ متن به شرح زیر است:375مسألۀ مهم اصالح تقویم یزدگردی در 

I 
Pursišn  

1- ēn kū wihēzag ī ašmā xwarrah abzūdān andar ēn farrox būm ī 
Abaršahr frāz padīrift ham ud yazišn pad ān nērang ud framūd bun 
kard ham. 

2- ēk az hāwišt dahmān gōwēd kū: tā man rāy drust šawēd kū ēn 
wihēzag xwad čiyōn kard hēnd ēg-iš man pad-iš nē estēd če man 
mowbed Farrōbaysrōš rāy dīd ud ōy ī wizardag ēd be nibišt hēd 
wasān uskārišn be kard hēd man nē dānam kū ēn čiyōn kard ast? 

3- ud pas nāmag ēd az xwarrah abūzdān awestād Abū- ma<n>ṣūr 
Yazdānfāδār ī Marzbān frāz rasīd az farrox būm ī Baγdād kū amā 
pad nāmag ī dēn dīd ud hudēnān pēšōbāy wihēzag frāz padīrift. 

4- ud ēn kas ān nāmag dīd ud abar xwānd. 
5- ōy gōwēd kū: “awestād Abū- ma<n>ṣūr mard-ē (w) ī sulṭānīg ast, 

andar dēn nē dānēd.” abar asrōšīh pad xānag ī xwēš abāg kas ī 
xwēš yazišn ī kasān kunēd ud abar padisār ī pēš. 

6- ud ēn kū ān yazišn kunēd čē bawēd ēn kas andar mayān ī wehān 
čiyōn abāyēd dāštan? Wizīrēnīdan framāyēd pad yazdān kām? 

passoxw 
7- Pad-iš nigerēd ud man nūn-iz pad andak framāyišn ī abar xwār pāk 

ī was wasān uskārišn pad-iš kard. u-š xwēštan xōgēnīd estēd xrad 
ud hamāfrāhīh ī aburnāy nōg mad ud pīr ud uzmūd ēr ud was 
zamān tag kasān ī andar wehdēn Borāg Isāg ud tagīh ud frahangīh 
dārēnd ōh-im uskārišnīh kard pad mādagwar dāšt estēd ēn dēn 
framān dastwarān handāzag pidarān mān griftag. 

8- ud ōy kē nigerišnīg tis ī xūb ud passandišnīg ud dēn ud dastwar 
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passand ud pad āhōg abar nigerēd duščašmīhā andar wehān pad nē 
xūbīh uzwāhēnīdanud kas pad-iš wiyābānīhēd ud mardōm az rāh ī 
rāst passandišnīg abāz dārēd har wināh ī az-iš uzdehēd pad-iš 
griftār ud āstārōmand. 

9- ud wināh-iz wināh, guftan nē šāyēd, čē nē dānist ham kū čē az-š 
uzīhēd. 

10- ud awestād Abū-ma<n>ṣūr Yazdānfāδār ī Marzbān pad 
frahistišnīg arwand zōrišn rāy āfrinagān gōwišn u-š nē a-čār. 

11- Kē pad nē xūbīh ī wehdēn drōzišn gōwēd kē-š čimīgīh az dēn 
nigēzag ud gōwizār paydāg ī-š hannām-ē nasā ī wehān dūrīh ī az 
pōryōtkēšān rāy druwand wināhkār u-š zadārdagīh andar ruwān ī tā 
yazišn framudārān dēw yazagīh ud asrōšdārīh, wizīr ān ī dēn 
gōwēd: 

"aētǝm. zī mraōţ. ahurō. mazdå. spitama. zaraϑuštra. čīm. astaitǝm. 
aiiaηhaēnāiš. karǝtāiš. azdǝbīš. paiti. avva. čarǝsīm."  

čē-š ōy rāy guft ōhrmazd ōh Spitāmān Zarduxšt kū zīndag tanōmand 
ud gyānōmand gyān pad ān ēwēnag kārd abar frōd brīnišn.  

  ترجمه:
  1پرسش

فره افزودگان، اندر این فرخ بومِ ابرشهر فراز پذیرفتم و ، 1. اینکه: وهیزک شما1
 کردم. 4بنیاد 3و فرمان 2آن نیرنگ >پایه<یزشن را بر >اجرای آیین<

بر من روشن شود که این  >زمانی که<تا". یکی از شاگردان فاضل گوید که: 2
بغ . چراکه من موبد فرن5من بدان مایستد >اراده < اند، پسکبیسه خود چگونه کرده

اید؛ اید، بسیار سگالش و بررسی بکردهرا که بنوشته 6ام و آن شرحیسروش را دیده
                                                                                                                                        

ی است که پنجه را از پایـان آبـان بـه پایـان اسـفند انتقـال داد.        375. منظور اصالحات تقویمی سال  1
) نیز به این 38-37) و کوشیار گیلی (باقری 135، 132گاهشماری (تقی زاده مدارکبیرونی ابوریحان 

 اند.  اصالح به همت زردشتیان فارس اشاره کرده و از مخالفت خراسان و طبرستان با آن سخن گفته
 . دستورالعمل اجرای مراسم.2
 توان ترجمه کرد.. فرموده و فرمایش و دستور هم می 3
 تواند معنی بدهد.هردو می آغازکردنو  بنیادکردنجمله  آمده است. در این bunدر ترجمه  . 4
 پذیرم. . آن را نمی5
  . اشاره به شرحی است که گویا از بغداد برای موبدان نیشابور در توجیه اصالحات تقویمی ارسال شـده  6

یعنی موبدان بغداد که مخاطبان نامه و فرستادگان شـرح مـورد    "شما"به  "اید- "است. مرجع ضمیر
گردد. در اینجا نویسنده از زبان شاگرد معترض خود، به زبانی مودبانـه بـا موبـدان    اند، برمیه بودهاشار

 گوید.وکارگزاران جامعه زردشتی بغداد سخن می
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 "است؟چگونه کرده >وهیزک<من ندانم که این  >اما<
فراز رسید از فرخ  1ای از فره افزودگان استاد ابومنصور یزدانفاذار مرزبان. و پس نامه3

 "هدینان کبیسه را فراز پذیرفت.و پیشوای ب 2ما به کتاب دین دیدیم"بوم بغداد که: 
 آن نامه را دید و برخواند. 3. و این کس4
 >6او< 5"داند.است، درباره دین نمی 4استاد ابومنصور مردی سلطانی". او گوید که: 5

 >اجرا<یزشن کسان را  >آیین<بانافرمانی به خانه خویش، همراه با کس و کار خویش 
 .7بر اساس شیوه پیشین >آن هم<کند و 
، چه شود؟ این کس اندر میان 8کند >که او<این که: آن یزشن را  >پرسش<. و 6

  فرمایید به خواست یزدان[؟] 10داشتن؟ داوری چگونه باید نگاه 9بهدینان

                                                                                                                                        
یـزدان   >کـش  <،") مرزبان را عنوان اداری و حکومتی و یزدانفاذار را جمله دعایی II,124 . انکلساریا( 1

   ترجمه کرده است. "پاید، 
 . دیده شده به وسیله ما به کتاب دین.2
 . شاگرد موبد ابرشهر را منظور است.3
 . دیوانی و اهل دربار، حکومتی و وابسته به حاکمیت، دولتمرد.4
 داند. از محتوای دین با خبر نیست.. ترجمه پیشنهادی استاد دکتر راشد محصل: درون دین را نمی5
 ر است.. مرجع ضمیر شاگرد معترض موبد نیشابو 6
اش کـس نیسـت کـه    داند. به خانـه ) چنین ترجمه می کند: در باره نافرمانی در دین نمیII,124( . انکلساریا 7

-the reform of the zoroastrian calendar 142ترجمـه ف. دوبلـوا(   "کنـد.  >اجـرا <یزشن کسـانش را   >آیین<
ه از آن جا ناشی می شود که گـزارش موبـد   ) نیز دریافتی آزاد است که با متن تفاوت فاحش دارد. اشتبا143

شود. بنابر ایـن مـتن، شـاگرد معتـرض مـدعی اسـت اسـتاد        ابرشهر با نقل قول شاگردش درهم آمیخته می
ابومنصور دولتمردی است که از دین چیزی نمی داند، همین و بس. بقیه متن گزارش موبـد دربـارۀ اوسـت:    

قدیم و طبق تقویم قبلی که پنجه را در پایـان آبـان فـرض     جداسری اختیار کرده و در خانۀ خویش به شیوۀ
کوشد تا اصالحات ابالغی بغـداد را در خراسـان   کند و از فرمان موبد ابرشهر که میکرد، یزشن برگزار میمی

هایی است که دربارۀ یزشـن خـانگی   زند. گواه درستی این دریافت تناسب آن با پرسشعملی کند، سرباز می
 شود.یر منفی حضورش در جامعه بهدینان نیشابور پرسیده میاین فرد و تاث

دهد، در درگاه خدا . یعنی آن یزشنی که هنوز ایشان در خانۀ خویش بر اساس تقویم قدیمی انجام می 8
 پذیرفتنی است یا نه؟

آمده که منظور مومنان و اعضای جامعه زردشتی است. پیشنهاد استاد دکتر  ”بهانwehān “. در متن  9
 است. "نیکان"راشد محصل 

آمده اسـت کـه معنـی چـاره کـردن و حکـم و داوری کـردن دارد.         wizīrēnīdan. در ترجمه مصدر  10
اسـت کـه از    wizīristanبود. این مصدر جعلی شکل دیگری از  "داوری"پیشنهاد استاد راشد محصل 

زردشتی به فارسی نو  به معنی گریز و تصمیم ساخته شده است. در متون سنت  wizīr< wi+car اسم
  شده و معنی دقیق آن فتوا و حکم دینی است. "وجر"
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  پاسخ
، >امنوشته< 1بنگرید! به اندک فرمایشی که من اکنون نیز بنابر خوراک پاک . بدان7

خرد  >بر <و من خویشتن را عادت داده است  2ام.که بسیار بسیاران سگالش بدان کرده
 >با<ها جدل آزموده و بس زمان 3و آموزگاریِ نابرنای تازه برآمده و پیر و آزادمردِ

براک(؟) عیسی که در میان بهدینان قدرت جدل و فرهیختگی دارند.  >چون<کسانی
 سنت برگرفته از >و<آری من این چنین سگالش کردم: این دین، فرمان دستوران

  بنیاد اساسی پنداشته است. >عنوان<پدران مان را به 
چیزی نگریستنی، که خوب و پسندیدنی و دین و دستور پسند  >به<. و او که 8

در نظر بهدینان  >آن چیز را<است، به آهو وعیب بنگرد، از روی حسادت و بدخواهی
و مردم را از راه کس بدان (به سبب کار او) فریفته و گمراه شود  >هر<ناخوب نمایاند؛ و 

 >آن فرد گمراه کننده<راستِ پسندیدنی باز دارد، هرگناه که ازش (از مردم) سر زند، 
  4به سبب آن گرفتار و گناهکار است.

نشاید گفتن چه ندانستم که چه ازش برخیزد.  >است. <. و نیز گناه گناه 9
 5تواند بگوید نمی دانستم گناه چه عواقبی دارد). (نمی

با بیشترین چاالکی و توانایی را،  >مردی<د ابومنصور یزدانفاذار مرزبان، . و استا10
 6اجبار به کالم آفرینگان نیست.

                                                                                                                                        
 (تفسیر استاد دکتر راشد محصل). کتب و متون مقدس دینی است . منظور 1
، همه به شرحی که فرنبغ سروش در توجیه pad-iš، در ترجمه "آن "و نیز مرجع ضمیر  "اندک فرمایش".  2

گـردد. او در ایـن بنـد بـرای ضـمانت صـحت       ان اسفند نوشـته اسـت، برمـی   انتقال پنجه از پایان آبان به پای
کند. او اشاره دارد که چه تجاربی در جدل داشته و تا چـه  مطالبش از توانایی و تعهد خویش در دین یاد می

اندازه به دین آگاه است. درنتیجه متنی که نوشته است، مبتنی بر خوراک پاک یا مواد و اسناد درسـت یـا از   
 است، پس معنی ندارد که در آن شک کنند.ه مهمتر اندیشه سالم و تعهد نویسنده بودههم

 کند.را به ایرانی ترجمه می II,125 ( ēr ( . انکلساریا 3
شـود ایشـان از روی   . موضوع این بند نقد رفتار همان شاگرد معترض موبـد نیشـابور اسـت کـه مـتهم مـی       4

- الح تقویم را در نظر جامعه زردشتی بد و نـاخوب جلـوه مـی   حسادت عمل خوب و درست و پسندیدنی اص
 دهد و به سبب این کار یعنی گمراهی مردم گناهکار است و عواقب گمراهی آنان دامنگیر ایشان است.

. ادامه نقد رفتار جداسری شاگرد معترض و پیروان اوست که با یادآوری این اصل فقهی و حقوقی کـه   5
 خواهد بگوید ایشان و پیروانش گناهکارند.رافع گناه گناهکار نیست، میعدم اطالع از عواقب گناه 

ـلطانی اسـت و کـار دیـن ندانـد، در        6 . این بند در پاسخ به نقد شاگرد معترض است که گفت ابومنصور مـردی س
 داند، نه به سررشته وی در دین.اینجا نقش و تاثیر کالم ابومنصور را در اقتدار سیاسی و اداری وی می
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. کسی که با بدی به بهدین، دروغ گوید؛ بنا به دالیل روشن و گویا که از دین 11
پوریوتکیشان  >بنابر رأی<و  >کنند<که بهدینان دوریش  1پیداست، او اندامی از نسا است

. و ویرانگری در روان اوست، حتی که یزشن به جای آورد، دیویسنی >است<ند گناهکار درو
 آن است که دین گوید: >درباره او<. فتوا و رأی >است<و نافرمانی 

"aētǝm. zī. mraōţ. ahurō. mazdå. spitama. zaraϑuštra. čīm. 
astaitǝm. aiiaηhaēnāiš. karǝtāiš. azdǝbīš. paiti.avva.čarǝsīm."2 

 
، تن >است<که زنده  >در حالی<ای سپیتمان زردشت "چه او را گفت اورمزد :" 

 3"با کارد فرود بریدن. >و تن او را<دار و جاندار؛ بدان گونه که جان  
  
 ی تقویم یزدگردی و ماهیت آن375اصالح سال ) 4

ین ا"وید: گ، سطور باال) آنجا که می1پرسش نخست روایت فرنبغ سروش (آغاز بند 
چیز راستی متن به چه ه ، خود معمایی است. ب"وهیزک که آن فره افزودگان کردند

  ؟!می کنداشاره 
چنانکه در گزارش پیشینیان آمده است، به ویژه گزارش ابوریحان از بهیزک مضاعف 

پایان حکومت ساسانیان پنچه در در )،  23-22 ،گاهشماریزاده، تقی ـ :نک( م5در سدۀ 
و فروردین ماه مقارن تیرماه و همچنان با سرعت هر چهار سال یک روز، پایان آبان بود 

شد. این تغییرات تدریجی مشکل آفرین نوروز از آغاز تابستان به آغاز بهار نزدیک می
رسید که هنوز  زیرا در حالی نوروز و موعد پرداخت خراج و جزیه از راه می ،بود

ایرانی توان پرداخت دیون خود را  محصوالت کشاورزی برداشت نشده بود و دهقانان

                                                                                                                                        
)، کسـی کـه بـا رای بهـدینان     28رضایی باغ بیـدی  نکـ : ( 33. در روایت آذرفرنبغ فرخزادان، پرسش 1

  موافق نباشد و به رای داور دینی نیست، در شمار نسای غیر بهدین آمده است.
مادی را بوسیله  >وجود<ای سپیتمان زردشت! همانا این  ". ترجمه: براستی این را گفت اهوره مزده:  2

آید این قطعـه برداشـتی   . چنان که بر می"ها، قطعه قطعه کردن راای آهنین، همراه با استخوانکارده
 ): Geldner 30باشد( 4وندیداد 50آزاد از عبارت اوستایی  بند 

. astvainti. aiiaηhaēnāiš. karǝtāiš. azdǝbīš. paiti.avva.čarǝϑyāt." 
 ها قطعه قطعه بکنند.همراه با استخوان >ا راهتن<مادی با کاردهای آهنین  >هستی<ترجمه: در 

. این بند فتوا و حکم نهایی موبد فرنبغ در باره شاگرد معترض موبد نیشابور است. چنین شخصی بنابر  3
دریافت وی از کتاب دین، مهدورالدم است. حکم نسا را دارد و فوری باید پاک شود، آن هـم بـه ایـن    

  آهنین قطعه قطعه کنند. شیوه که او را زنده زنده با کارد
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: را آغاز کردندنداشتند. به تقاضای ایشان خلفای عباسی ناچار اصالح در تقویم یزدگردی 
شد و در خالفت معتضد  آغازق) 247- 206: اصالحات جدی از زمان متوکل (خالفت

به ویژه  ،معروف شد. مسلمانان نوروز معتضدیق) به انجام رسید و به 279-289(
نوروز را نخست به  :دهقانان و دیوانیان، با اصالحات معتضدی مشکل خود را حل کردند

نکـ :  ،(برای اصالحات معتضدی کردندتعویق انداختند و سپس در اول خرداد ثابت 
  ).270-266، ؛ عبداللهی160- 156، گاهشماری؛ تقی زاده، 53-52، آثارالباقیهبیرونی، 

همچنان به راه خود ادامه دادند و تقویم را به سیاق گذشته  اما منجمان و بهدینان
پنجه هم با  ،افتاد و به تبع آنحفظ کردند: آغاز سال هر چهار سال یک بار پیش می

- 373م/ 1007-1004). تا اینکه در 703، ، خرقی36، باقرینکـ : آبان در حرکت بود (
و سال شمردنی  مصادف گردیدر با ورود خورشید به برج حمل در آغاز بهانوروز ی  376

یا عرفی سیار با سال بهیزگی ثابت یا سال فرضی مبتنی بر فصول (برای سال ثابت و 
 ۀسال 1440به بعد) یکی شد. به سخن دیگر، دورۀ  1 ،گاهشماریزاده،  تقینکـ : سیار 
 ؛39-38 ،گاهشماریزاده  تقینکـ :  ،شمار ایرانی به سرآمد (برای اتمام دور بزرگهگا

Cristoforetti, On the Era of ..., 145; Ibid, The Tower of Gonbad..., 96-97 ولی (
پنجه همچنان در پایان آبان بود و به سبب اهمال در انجام وهیزک و جا به جایی هر 

  سال یک ماه، پنجه تغییر نکرده بود.  120
سال یک  120شتن هر گیری در گاهشمار ایرانی، چه با تکرار یک ماه و دا فرایند وهیزک

انگیز است  سال موضوعی درازدامن و بحث 120ماهه و چه با جابجایی پنجه در هر  13سال 
) و در اینجا با فرض آگاهی خواننده از این مناقشات، بر 81- 96، »الدله قویه...«دالوند، نکـ : (

  شود.  های پساساسانی تأکید می اهمال در عمل وهیزک به سبب پریشانی
که حساب  را سال یک چهارم روزهایی 120است اگر در تقویم ایرانی هر گفتنی 

شود. حل مشکل این یک ماه اضافه  روز یا یک ماه کامل می 30شوند جمع کنیم،  نمی
گفتند (نک  سال را عمل وهیزک می 120یا اختالف یک ماهه و اصالح تقویم در هر 

پادشاهان و حمایت آنان صورت  ). این عمل مهم به اذن72- 70 ،آثارالباقیهبیرونی، 
یافت. زمان انجام و اعمال آخرین وهیزک به روشنی مشخص  گرفت و رسمیت می می

) اقوال 30- 23، گاهشماریزاده ( نیست در زمان کدام پادشاه ساسانی بوده است. تقی
های اواخر  که به سبب پریشانیاست این  مختلف در این باره را بررسی کرده است. واقع

پادشاهان فرصت وهیزک گرفتن نیافتند و پس از اسالم نیز وهیزک  ،ساسانیدورۀ 
  ).54- 52 ،آثارالباقیهبیرونی، نکـ : کبیسه و نسیء شمرده شده و حرام بود (
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سطور باال)، باید گفت: موبدان نکـ : آید (برمی روایت فرنبغ سروشبنابر آنچه از متن 
حکومت آل بویه به ویژه در سایۀ  ق/ یزدگردی به سبب شرایطی که4پارس در سدۀ 

) فراهم 403- 379) تا بهاءالدوله (حک372- 338گرایانۀ عضدالدوله (حک های ایران سیاست
های اهمال  )، فرصت پرداختن به تقویم و جبران وهیزک249- 236بوسه نکـ : ساخته بود (

باره انجام دادند ساله نکرده بودند، یک  120شده را یافتند و کاری را که به مدت چهار دورۀ 
این پنج "):37و پنجه را از پایان آبان به پایان اسفند جا به جا کردند. به قول کوشیار (باقری، 

سال  120م به بعد، پس از هر 5. اگر پیشینیان آنها از سدۀ "دزدیده پارسیان بگردانیدند
ی 375اکنون در  پنجه را در سه نوبت به ترتیب در پایان آذر، دی و بهمن قرار داده بودند،

  آوردند. باید آن را از پایان بهمن به پایان اسفند می
بازتاب اصالح تقویم یزدگردی در منابع غیر زردشتی به ویژه در آثار منجمان بزرگ 

تفسیر ما را از پرسش نخست فرنبغ سروش  دریافت و می تواند و پس از آن،ق 4ۀ سد
  که در بند باال آمد، تایید کند.

  
  تقویم یزدگردی در منابع اسالمی 357اصالح پژواک ) 5

اما این رویداد بزرگ و اصالح تقویمی در منابع غیرزردشتی چگونه بازتاب یافت؟ هنوز 
، در سنت زردشتی هیچ متنی در پیوند با آن روایت فرنبغ سروشغیر از پرسش نخست 

و کوشیار که معرفی نشده است. گذشته از این متن کوتاه و مبهم، دو گزارش ابوریحان 
خود ممکن است طرف مشورت هم بوده باشند، منابع دست اول و نزدیک به واقعه 

منجم و ریاضیدانانی  ،اند. خوشبختانه، هر دوبیرون از سنت زردشتی پدید آمده وهستند 
  اند.اند و با دقت و منتقدانه و علمی مطلب نوشتهپرآوازه

روز  35انی و سال یزدگردی، آبان ماه را های ایر) در توصیف ماه36 ، کوشیار (باقری
. او به "پنج زیاده که آخر آبان ماه است، آن را مسترقه خوانند"نویسد: شمارد و میمی

و گوید:  کردهاختالف سال ایرانی و سال شمسی در هر چهار سال یک روز اشاره 
سیزده ماه  پارسیان به روزگار قدیم هر صد و بیست سال ماهی زیاده کردند تا آن سال"

اول سال را دوبار شمار کردند که یک به اول سال و یک به آخر سال و مسترقه  ]ماه[بود 
های سال آن ماه بوده است که آفتاب را آن سال در آخر سال کبیسه گرفتند و اول ماه

به حمل رسیده است و مسترقه و اول سال به هر صد و بیست سال از ماهی به ماهی 
روزگار کسری بن انوشیروان فتاد که آفتاب به حمل به ماه آذر رسیده  گردیده است تا به
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است و این پنج در آخر آبان نهاده و چون صد و بیست سال بر این آمد، اضطراب دولت 
پارسیان بود و عرب بر ایشان مستولی شدند آن رسم برداشته شد و این مسترقه در آخر 

پنج از تاریخ یزدجرد که آفتاب به حمل روز  آبان ماه بماند تا به سال سیصد و پنجاه و
اول فروردین ماه رسید این پنج دزدیده پارسیان بگردانیدند. چنانکه به ما رسید به آخر 
سفندارمذماه برسم قدیم و در دیار ما که گرگان و طبرستان است، این مسترقه را هم 

 است از مجوسان وچنانک در آخر آبان ماه کردند که پنداشتند آن را دینی و سنتی 
؛ 143 ،گاهشماریزاده، ؛ و نیز قس. تقی37-36 ،باقری( "نشاید گردانیدن و تغییر کردن

های عربی متن کوشیار، از مخالفت ری و گرگان ). در همه نسخه534، مقاله بیستهمو، 
و طبرستان با اصالح تقویم یزدگردی و جابجایی پنجه از پایان آبان به پایان اسفند یاد 

  ).1، ی 37 ،است (باقری شده
ها و از آثار خود بر طول سال، ماه ۀابوریحان ضمن پرداختن به تقویم ایرانی، در هم

های و کوشیده تا کبیسهکرده کید أتر، بر موضوع کبیسه در این تقویم ت همه مهم
گاهشمار ایرانی را از زردشت تا یزدگرد محاسبه کند. او آخرین کبیسه را که گویا کبیسه 

هشتم،  ۀاست بعد از کبیسبر آن دهد و وگانه بوده است، به فیروز بن یزدگرد نسبت مید
های پایان ساسانی این امر معطل ماند در این کار خلل وارد شد و به سبب پریشانی

  ).132- 131، 91-90،قانون مسعودی؛ همو، 72 ،آثارالباقیه(
ماه و هم در پایان اسفند های بیرونی هم به وجود پنجه در پایان آبان در توصیف

بیست زاده نوشته (اما چنانکه تقی ،)261، 260، 71 قانون مسعودیاشاره شده است (
یکی از بنابر )، 135-134، 132 ،مدارک گاهشماری؛ 143 ،گاهشماری؛ 534 ،مقاله

پس  355ی/  375ابوریحان به موضوع وهیزک  ،های قانون مسعودی در لندندستنویس
که پارسیان این پنج روز را در پایان سال وضع  نوشته استو  1ره کردهاز یزدگرد، اشا

اما به سبب اهمال  ،کرده بودند، سپس به پایان ماه کبیسه نقل کردند تا به آبان رسید
در کبیسه همان جا ماند. مجوسان سغد و ماورءالنهر همچنان پنجه را در پایان سال نگه 

ام دیلمیان فارس بدون اینکه بر این چهار ماه کبیسه داشتند و تغییر ندادند. اکنون در ای
بگیرند، آنها را به آخر اسفندارمذ ماه نقل کردند. مجوسان خراسان این کبیسه را 

  نپذیرفتند.
های کوشیار و ابوریحان به روشنی از  بینیم، گزارشگونه که در سطور باال می آن

                                                                                                                                        
 هند نیامده است. 1954. این متن در نسخه چاپ 1
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مرگ  مبدأبا  355در سال زردشتیان فارس به دست رویداد اصالح تقویم یزدگری 
زردشتی در  ۀهایی از جامع جلوس وی و نیز مخالفت بخش مبدأبا  375یزدگرد یا 

اند و همین پرتوی بر پرسش نخست روایت  خراسان و گرگان و طبرستان با آن، یاد کرده
فرنبغ سروش است که در آن موبد نیشابور هم ضمن اشاره به پذیرش و اجرای وهیزک 

 :بند یکم پرسش نخست، سطور باال)، از فرنبغ سروش پرسیده است: نکـ یادشده (
  زردشتی خراسان چیست؟ ۀتکلیف او با مخالفان این اصالح در جامع

  
 ی تقویم یزدگردی و تقسیم جامعه زردشتی به دو بخش375آمدهای اصالح سال  پی) 5

تقویم در پایان زمان این دو منجم بزرگ که در سطور باال آمد، اصالح بنابر گزارش هم
ی تقویم، 375سال زردشتی را به دو دسته تقسیم کرد. بانی اصالح ۀ، جامعق4سدۀ 

زردشتیان ساکن فارس و بغداد یا قلمرو آل بویه بودند و در مناطق شرقی و شمالی ایران 
  یعنی طبرستان، گرگان، ری و خراسان چنین اصالحی را نپذیرفتند. 

آید که منظور از عدم پذیرش زردشتی بر می ۀاز متون و مستندات موجود جامع
نه پذیرش و رد از  ،مورد اشاره در متون منجمان اسالمی، پذیرش در میان مردم است

سوی تشکیالت رسمی این مناطق. اگر بنابر پرسش نخست روایت فرنبغ سروش داوری 
پذیرفته و  آن را که سطور باال)، هیربد نیشابور به صراحت اعالم کرده استنکـ : کنیم (

ابالغ کرده است. پذیرش هیربد نیشابور، باید پذیرش رسمی از سوی تشکیالتی تلقی 
» پیشوای بهدینان«و یا » موبدان موبد«تشکیالت باالدست یعنی  ۀگردد که خود گمارد

زردشتی و غیر زردشتی در شرق امری  ۀبوده است. به هر روی، مخالفت بخشی از جامع
؛ 37، باقرینکـ : اند (به بعد از آن یاد کرده 4ۀ نابع نجومی سدقابل اثبات است و در م

 های ) و حتی یادمان تار آن در تقویم135، مدارک گاهشماریزاده، ؛ تقی703، خرقی
  ).248-247 ،عبداللهینکـ : محلی شمال ایران برجای مانده است (

زردشتی از  ۀاینکه مقاومت مخالفان تا چه زمانی به طول انجامید و چگونه جامع
کبیسه یا «دالوند، نکـ : پریشانی و دودستگی رهایی یافت، موضوع گفتاری دیگر است (

ه ). همین بس که متون بر جای مانده از سنت زردشتی، ب195- 178 »...،اصالح سال
ی، نشان از وحدت رویه و یکسانی تاریخ با 12- 9ویژه متون عصر روایت در سده 

یزدگردی که  12 ۀدارند و حتی در مباحثات تقویمی سد احتساب پنجه در پایان اسفند
میان زردشتیان ایران و هند درگرفت، ایرانیان وجود پنجه در پایان سال را به عنوان 

  ).8- 3، مالفیروزنکـ : کنند (یکی از مشترکات و نقاط مثبت برای تفاهم بیان می
  



  415  تقویم یزدگردی برمبنای روایت فرنبغ سروش 375اصالح سال 

 نتیجه) 6
ت تقویم یزدگردی در غرب و ناظر بر اصالحا ،پرسش نخست روایت فرنبغ سروش. 1

(حک  ۀ دیلمیالدولءفرمانروایی بها جنوب غربی ایران یا محور فارس بغداد در روزگار
) است. زردشتیان ایران به ویژه زردشتیان فارس که رهبری جامعه را در 403- 379

دست داشتند، در آرامش و ثبات روزگار آل بویه، همزمان با سرآمدن دور بزرگ تقویم 
یکم فروردین با ورود خورشید به برج حمل، بر آن شدند تا کاری را که تقارن و  ایرانی

اما اصالحات آنان  ،فروپاشی دولت ساسانیان بر زمین مانده بود، انجام دهند ۀنتیجدر در 
نواحی شمال و شمال غرب رو شد و گویا خراسان و ه ب با مخالفت زردشتیان خراسان رو

تیز فرنبغ سروش زیر بار آن نرفتند. پرسش نخست روایت  رغم فتوای تند و ایران علی
 4ۀ زردشتی ایران در پایان سد ۀپژواک اختالفات شرق و غرب جامع ،فرنبغ سروش

تواند موضوعی فرجام این اختالفات بر ما روشن نیست و می یزدگردی/ هجری است. 
 ثر در تاریخ سنت زردشتی روزگار اسالمی باشد. ؤجالب و البته م

از عمل ای درست ق صورت گرفت، نمونه 397- 396م/  1006ی/  375آنچه در  .2
روزه نشد. اگر سنت  60جا شد، هیچ ماهی مکرر نگردید و  وهیزک است که فقط پنجه جابه

های نخستین اسالمی بود، پس باید وهیزک کردن زردشتی مطابق دریافت منجمان سده
افزودند. در روز بر سال می 120ه مکرر یا برای بازگشت سال به جای نخست خود چهار ما

مین روز  65- 60صورتی که نیازی نبود و فقط کافی بود به جای اینکه پنجه را در فاصلۀ 
روز تمام شود و به جای آن، پنجه به پایان سال  30پاییز بگیرند، قرارداد کردند که آبان در 

فهوم وهیزک و جا به جایی روزه باشد. این عمل درست با م 35انتقال یابد و اسفند 
 ).96 - 81دالوند، الدله قویه..، نکـ : همخوانی دارد (برای پی گیری این بحث 

های اقوام ایرانی و تابع ایران چون جایی، تقویم یزدگردی را با دیگر تقویم به. این جا3
برای ا در پایان سال حفظ کرده بودند (تقویم ارمنی، سغدی و خوارزمی که پنجه ر

؛ همو، 7-6 گاهشماریزاده، تقینکـ : اه پنجه در تقویم ارمنی، سغدی و خوارزمی جایگ
  )، همانند ساخت.613 ،مدارک گاهشماری

  
  منابع
 .1978، الجزء السابع، بیروت: دارالفکرالکامل فی التاریخ، ابن اثیر

از مبحث تقویم در زیج جامع کوشیار گیالنی (براساس ترجمه فارسی کهنی «باقری، محمد، 
  .1387، سال67-21، ص ص 6، مجله تاریخ علم، ش »قرن پنجم)
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