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  گاه رپيتوين، زمان آرماني در دين مزديسني

  *فرزانه گشتاسب

 چكيده

اين ايزد موكل بخشي از . ايزدان بسيار مهم دين زرتشتي استايزد رپيتْوين يكي از 
گر  رپيتوين در اساطير زرتشتي بيان  گاه. نامند مي» رپيتوين  گاه«زمان است كه آن را 

ايـن گـاه هـم لحظـة     . را وضيعت آرماني ناميد  توان آن كيفيتي از زمان است كه مي
اي اسـت كـه    و هـم لحظـه  آغازين آفرينش است و هم لحظة انجـامين رسـتاخيز؛   

رپيتوين، هنگام   جهاني گاه نماد اين. كنند ظهور مي) ها سوشيانت(سودرسانان موعود 
اسـطورة ايـزد رپيتـوين در مناسـك     . گانة روز اسـت  هاي پنج ظهر و يكي از بخش

بـراي بدرقـة او در آغـاز    . اسـت  جاي گذاشته  زرتشتي بازتابي روشن و شگفت به
كه  ،پيش از بازگشت او به روي زمين و نيز اول فروردين زمستان بزرگ، صد روز

مراسـم  . شـود  هايي براي اين ايزد برگـزار مـي   هنگام بازگشت دوبارة اوست، آيين
داشـت هفتمـين آفـرينش يعنـي      توان جشن بـزرگ  رپيتوين در اول فروردين را مي

رود و  كه به پيشواز بازگشت رپيتوين مـي  ،»سده  جشن«. جشن پيدايش آتش ناميد
هاي مربوط به ايزد  ها و آيين و ديگر نيايش ،شود به مناسبت كشف آتش برگزار مي
  .ندنك رپيتوين اين نظريه را تقويت مي

  .هاي زرتشتي رپيتوين، جشن سده، زمان آرماني، آيين :ها كليدواژه
  
  مقدمه

چه با كميـت   شود كه گر مي  در جاودان خرد، مكان و زمان از شروط عالم جسماني شمرده
هاي كيفي  ذات زمان بيش از ذات مكان از جنبه. اند ولي از تعينات كيفي خالي نيستند آميخته
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توانـد بسـتر ظهـور     تر است و بهتر مي دليل تعينات كيفي آن بيش همين برخوردار است و به
  ).47 -  42: 1384 ،گنون(ف گردد پديدارهاي لطي
آيد كه بخواهيم به رموز مكان و زمـان در عقايـد    كار مي جايي به خصوص آن اين نظر به

شـود   هاي سنتي حاالتي به زمان و مكان نسبت داده مـي  كه در بينش سنتي دست يابيم، چرا
  .شود يگونه دسترسي به اين رموز حاصل نم ، هيچها آنكه، بدون توجه به جنبة كيفي 

انـد، در ديـن    نيز ناميده» زمان آرماني«را   كه آن در اين مقاله، يكي از تعينات كيفي زمان،
زمان آرماني زماني است كه اسطورة آفـرينش زرتشـتي حـول    . شود توصيف مي 1مزديسني

است » زمان«گيرد و، در بازگشت هستي به اصلِ آغازينِ خود نيز، همين  محور آن شكل مي
 .نام دارد  2زمان آرماني در دين مزديسني گاه رپيتوين. كند كه اتصال را كامل مي

  
  رپيتوين

، هم نام يكي از پنج گاه روز و هم نام ايزدي است كه سرپرستي رپيتوين، در سنت زرتشتي
ة آفرينش زرتشتي، نخستين بار نقشِ اين ايزد، در اسطور. اين بخش از زمان را برعهده دارد

  :شود نمايان مي
] يـاري [اورمـزد بـا   . روز بود كه رپيتـوين اسـت   كه اهريمن آمد، هميشه نيم] ازآن[تا پيش 

كـردن، همـة    يزشن] هنگامِ[به . ، مينوي يزشن را فراز ساخت]گاه[توين امشاسپندان، به رپي
آگاه را به مردمـان فـراز    آفريدگان را بيافريد و با بوي و فروهر مردمان بسگاليد و خرد همه

صورت مادي بيافرينم و بـه   آيد؟ اگر شما را به تر در نظر كدام شما را سودمند: برد و گفت
شما را به فرجام درست و ] گاه آن[و دروج را نابود كنيد، ] نگيدو بج[تن با دروج بكوشيد 

دشمن باشيد؛ يا  پيري و بي مرگ، بي انوشه بازآرايم و باز شما را به گيتي آفرينم، جاودانه بي
بـدي را،  ] آن[آگـاه،   اهريمن بايد كرد؟ ايشان، بِدان خرد همه] از[شما را جاودانه پاسداري 

ر فروهرهاي مردمان در جهان رسـد، ديدنـد و رهـاييِ واپسـين از     از اهريمنِ دروج ب] كه[
و براي رفتن بـه  ] ديدند[بودن را  دشمني پتياره، و به تن پسين جاودانه، درست و انوشه باز

  ).50: 1369 ،بهار(داستان شدند  جهان هم

زد و در همين گـاه، در روز اورمـ  . ِ رپيتوين آفريده شد ترتيب جهان مادي در گاه اين و به
حملـه كـرد   ) آفريـدة اهـورا  (ماه فروردين بودكه اهريمن نخستين بار به هسـتي اهـوراداده   

هستيِ آميختـه پديـد آمـد كـه، پـيش از       و) 57، 52: 1369 ،؛ بهار37: 1385 ،راشدمحصل(
هنگامِ حضـورِ  : اي نمادين سه بار شاهد ظهور منجي خواهد بود گونه فرارسيدنِ رستاخيز، به
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رپيتـوين بايسـتد؛     روز يعنـي گـاه   مدت ده روز در نـيم  اوشيدر، خورشيد بهنخستين منجي، 
هنگامِ حضورِ دومين منجي، اوشيدرماه، اين زمـان بـه بيسـت روز؛ و در ظهـور سـومين و      

رستاخيز نيز در همـين گـاه بـه پايـان     . 3آخرين منجي، سوشيانت، به سي روز خواهد رسيد
. 4شـود  نند صورت آغازين خـود، بازسـاخته مـي   رسد و ديگربار جهانِ كامل، درست ما مي

هزار سال پس از روزي كه اهريمن به سوي آفرينش تاخت، نشـانِ رسـتاخيز آشـكار      شش
و بـا همراهـي   عنـوان زوت،   و گاه اُزيرن از ماه اسفند، سوشيانت به 5در روز اَشتاد. شود مي

كه، در » مينوي يزشن« سرايند، مانند همان كرداري را مي فرشگرد شش فرشگردكردار، يشت
اين يشـت  ). 50: 1369 ،بهار(آغاز آفرينش، اورمزد به همراهي امشاسپندان فراز ساخته بود 

درگذشتگان  هر روز يك پنجم از. يابد شود و تا پنج روز ادامه مي روزي پنج بار خوانده مي
شود، رسـتاخيزِ   سروده 6كه آخرين يزشن در گاه رپيتوين از اَهنودگاه خيزند و، هنگامي برمي

  ).104 -  102: 1385 ،راشدمحصل(شد  آفريدگان كامل خواهد
روز  مدم، اورمزد بـه همراهـي ايـزد سـروش از سـوي مـرز نـيم        پت در پنج روزِ همس

انجـام    كـاران  هرسيد و واپسين داوري را در ميـان پرهيزكـاران و گنـا     فراخواهد) جنوب  =(
  ).106 -  104: همان(خواهد داد 

گاه هاون از روز اورمزد و ماه فروردين، سپندارمذ درست انديش، كه ماننـد مـادري   در 
كه  خواهد كند و از او مي بار رحمت اورمزد را درخواست مي براي آفريدگان است، نخستين

نقـص بـه زمـين     و عيب اي كه درگذشتند، بلكه با تني روشن و بي پرهيزكاران، نه بِدان چهره
؛ و اين چنين اسـت كـه   )107 -  106: همان(ان نيز از دوزخ رهايي يابند بازگردند و گناهكار
ميـزان   شـود و آفريـدگان بـه    پيچد و جهان همـه نـور مـي    تمامي درهم مي طومار اهريمن به

و، در همين روز، در گاه رپيتـوين فرشـگرد    7شوند مند مي خويشكاري خود از اين نور بهره
  . رسد به پايان مي

 پيتوين هم زماني است كه آفرينشِ مقدسِ خير هستي ميبنابراين گاهزماني   يابد و هم ر
دليل، ساعاتي از روز كه تجلي خيرِ  همين به. شود است كه پيروزيِ فرجامينِ خير حاصل مي

  . رسد، در تملك ايزد رپيتوين است مينيو، به اوجِ نور و گرماي خود مي سپنته ،8محض
ايزد رپيتوين، در آغاز زمسـتان  . 9تابستان متعلق به اوستدر ميان فصول سال نيز، فصل 

هاي زيرزميني را گرم نگـاه دارد   رود تا ريشة درختان و آب ماهه، به زيرِ زمين مي بزرگ پنج
؛ )106: 1369 ،بهـار (گـردد   ماهـه، بـه روي زمـين بـازمي     و، در آغازِ تابستان بـزرگ هفـت  

بـار   يـك : شـود  ِ يزِش برپا مي براي ايزد رپيتوين آيينسبب، در سنت زرتشتي دو بار  همين به
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آيـين وداع بـا   . هنگامِ رفتنِ او به زيرِ زمين و بارديگر هنگامِ بازگشـتش در آغـاز فـروردين   
شود و پس از آن، در پنج ماه  انجام مي) روز اَنارام و مهرماه(رپيتوين در آخرين روز ماه مهر 
هاي او به مهـر، ايـزد حـامي گـاه هـاون،       حذف و نيايش فصل زمستانِ بزرگ، گاه رپيتوين

  ).Boyce, 1969: 212(شود  پيشكش مي
سـبب   همـين  و شايد به 10سرورِ جنوب است ،هاي چهارگانه در ميان جهت ،رپيتوين

دانـيم، جنـوب در سـنت     كـه مـي   انـد و، چنـان   ناميده» روز نيم«ايرانيانْ منطقة جنوب را 
. 11هاي پهلوي، جنوب جايگاه تابستان اسـت  در نوشته. است زرتشتي اهميتي ويژه يافته

روز و در كنـارة   گيرد، در ناحية نـيم  كه يك سوم از زمين را در بر مي ،درياي فراخكرت
سـوي جنـوب، در    جمشيد، در هنگام رپيتوين، بـه ). 73: 1369 ،بهار(كوه البرز قراردارد 

 ←؛ 18، 14، 10دوم، بنـدهاي   رد، فرگونديداد(دهد  راه خورشيد، زمين را گسترش مي
روز بـراي داوري   اورمزد در رستاخيز، در روز اَهنود، از مرز نيم). 93 - 92: 1363 ،مقدم

از سـوي جنـوب اسـت كـه بادهـاي      ). 104: 1385 ،راشدمحصـل (رسـد   نهايي فرامـي 
اسـت فـرا     آمدگويي به رواني كه تـازه از جهـان مـادي درگذشـته     بو براي خوش خوش

روز بـه چشـم    و بهمن، فرشتة وحي، نيز از سوي نـيم ) 62: 1386، ميرفخرايي(رسند  مي
ديـن، در گـاه رپيتـوين، نمازهـاي خورشـيدنيايش و       كه هر به هنگامي .12آيد زرتشت مي

را نيز زمزمـه   imå raočå barəzištəm barəzimanąm13خواند بايد جملة  مهرنيايش را مي
انـد، در مراسـم يسـنا،     نيـز آمـده   68/23و  36/6لمات، كه در يسناي كند و، وقتي اين ك

چرخـد   سـوي جنـوب مـي    شوند، راسپي نيز مانند زوت به ويسپرد و ونديداد، زمزمه مي
)Boyce, 1969: 204, note 26.(  

  
  همكاران ايزد رپيتوين 

ايـن اَمشاسـپند، ماننـد رپيتـوين،      .14اَمشاسپند است» اَرديبهشت«ايزد رپيتوين يكي از همكاران 
، اَرديبهشـت  »آفـرين دهمـان  «نـام   اي پازنـد بـه    ، در قطعـه )ibid: 203(دشمن زمسـتان اسـت   

). Antia, 1909: 87(زمستان هستند ) ديو(وهمكارانش، آذر و سروش و بهرام، نابودكنندة دروج 
  .15توظيفة رپيتوين به اَرديبهشت نسبت داده شده اس دينكرد ششمو در 

كه روز بازگشت ايزد رپيتوين به روي زمين روز اورمزد و فروردين ماه است، ولي  با اين
 ;Boyce, 1969: 205(شود  سه روز بعد، در روز اَرديبهشت برگزار مي ،جشن اصلي رپيتوين

Modi 1995: 431 ( ماه فروردين، روزهاي اورمزد و موبدانِ آتش بهرامِ هند، سه روزِ نخست
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اند و هيچ مراسم يا آيـين ديگـري،    و اَرديبهشت را كامالً به اين ايزد اختصاص دادهو بهمن 
  ).Boyce, 1969: 205(دهند  براي اين ايزد، انجام نمي جز هب

هايي  شود و از نيايش نخستين آفرينگانِ اين جشن به نام اَرديبهشت اَمشاسپند خوانده مي
بـويس  . اسـت » اَرديبهشت يشـت «دانند  كه زرتشتيان خواندنش را در اين جشن واجب مي

جشن رپيتوين در روز اَرديبهشـت از مـاه اَرديبهشـت، در كرمـان     دهد برگزاري  احتمال مي
  ).ibid: 210(دليلِ پيوند محكم ايزد رپيتوين با اَرديبهشت است  ، به)54: 1356، سروشيان(

هسـتند پيونـدي   آشكار است كه ايزد رپيتوين با آتش و ايزداني كـه موكـل بـرآتش    
اَرديبهشت، كه از ميان موجودات مادي آتش به او تعلق دارد، با ايـزدان  . ناگسستني دارد

و بنابراين همكارانِ اَرديبهشت همكارانِ رپيتوين نيز  16آذر، سروش و بهرام همكار است
بـا   همـراه  ، ايـزد آذر نيـز  6/3و  3/6در نمازِ رپيتوين گاه و يسنا، قطعة . آيند شمار مي به

). 146، 133/ 1: 1356 ،پورداود( 17شود اَرديبهشت به همكاري با رپيتوين فراخوانده مي
به زيرِ زمين ارتبـاط  » مينوي رپيتوين«افروزي فصل زمستان به رفتنِ  نيز آتش بندهشدر 

  :داده شده است
رپيتوين از روي به ماه آبانِ بهيزگي، روز اورمزد، زمستان زور گيرد، به جهان در آيد، مينوي 

گرمي و خويدي را به آب درفرستد، تا . هاست جا كه چشمة آب زمين به زيرِ زمين شود، آن
ما ديِ بهيزگي، روز آذر، همه جا آتش افروزند . ريشة درختان به سردي و خشكي نخشكد

آب چشمه همه گرم است، زيـرا رپيتـوين   ] كه[بدان پنج ماه . و نشان كنند كه زمستان آمد
  ).106: 1369، بهار(جا را به گرمي و خويدي دارد، گاه رپيتوين را نستايند  آن

در جشن رپيتـوين سـومين ديباچـة آفرينگـان     . سروش همكار ديگر ايزد رپيتوين است
اقامتگاه سـروش نيـز در ناحيـة جنـوب     . شود رپيتوين به خشنومن ايزد سروش خوانده مي

همراه سروش پرهيزكار از مرز  وز از رستاخيز، اورمزد بهقراردارد و در روز اَهنود، نخستين ر
  ).104: 1385 ،راشدمحصل(رسند  براي داوري فرامي) جنوب(روز  نيم

  
  هاي وابسته به ايزد رپيتوين آيين

بنابر اسطورة آفرينش زرتشتي، نخست آسمان و سپس آب، زمين، گياه، چهارپـا، انسـان و   
هاي گاهنبار به شش آفـرينشِ   وايات بندهشي، جشندر ر. در پايان آتش آفريده شده است

نظـر نگارنـده   . اند و دربارة زمانِ آفرينشِ آتش سخني نيامده است شده نخست نسبت داده
اين است كه جشن رپيتوين در روز اورمزد و ماه فـروردين، جشـنِ آفـرينش آتـش و در     
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يري ايـن ايـزد، جشـن    دليل وظايف و نقش اساط هاي گاهنبار بوده است كه، به ادامة جشن
ده آيـين    . اسـت   زمان گشـته  بازگشت او با رستاخيز طبيعت و جشن نوروز هم جشـن سـ

ديگري است كه با جشن رپيتوين در ارتباط است و زرتشتيان دو تاريخ براي برگزاري آن 
  ).Boyce, 1976: 28(دارند 
نام گرفته است درستي جشن كشف آتش  رسد اين جشن در اساطير ايراني به مينظر  به

افروزي در ايـن   ترين دليل براي آتش ترين و اصيل و به احتمال اين مناسبت را بايد قديمي
  18.شمار آورد روز به

 )هاي بزرگداشت آفـرينش  جشن( را با گاهنبارهاشواهد آييني ارتباط جشن رپيتوين 
 هـا  آنجملة رسومي است كه اجراي  آيين رپيتوين، در كنار گاهنبارها، از. كند را تأييد مي

ل «سـبب گنـاه    هـا  آنبراي بهدينان واجب دانسته شـده اسـت و كوتـاهي در انجـامِ      پـ «
آفرينگـان رپيتـوين در كنـار آفرينگـان      اوسـتا  خـرده سوي ديگر در كتـاب   از 19؛شود مي

فروردگان و آفرينگان گاهنبار قرار گرفتـه اسـت كـه در شـش چهـرة گاهنبـار       / ها گات
دهـد كـه بهـدينان بـراي جشـن       رسوم كنوني زرتشتيان نيز نشان مي .20شوند نده ميخوا

زرتشـتيان ايـران كـه    . انـد  اي قائـل بـوده   آيينـي ويـژه    رپيتوين مانند گاهنبارهـا جايگـاه  
پيروي و تمـاميِ  ) بدون كبيسه(ترشان تا حدود پنجاه سالِ پيش تنها از تقويم قديم  بيش

كردند، نخستين روزِ فروردين را نه بـه نـام    تقويم برگزار مياساس همين  گاهنبارها را بر
شناختند و جشن نوروز را،كـه ويژگـي آن كشـيدن     جشن نوروز بلكه به نام رپيتوين مي

تا مـدتي پـيش،    .كردند سفرة نوروزي است، در اولِ فروردينِ سال خورشيدي برگزار مي
 21ناميدنـد  مـي » نوروز مردگان«زرتشتيان اول فروردين را، در تقويم قديم و بدون كبيسه، 

هـايي كـه بـراي فروشـيِ      دليـل ايـن امـر ايـن اسـت كـه آيـين        .)168: 1383 ،مزداپور(
 ،شد، در روزهـاي اولِ مـاه فـروردين نيـز     انجام مي 22درگذشتگان در ده روز فرورديگان

هـا   اولين روز سالِ جديد بـه محـل دخمـه   ها اين بود كه  آيين يكي از اين. يافت ادامه مي
  23.كردند جا مراسم مذهبي برگزار مي رفتند و در آن مي

در آغاز ماه فروردين، به يمنِ بازگشت شادمانة ايزد رپيتـوين برگـزار    جشن رپيتوين،
آمدگويي  شتي، خوشتر گفته شد، در سنت زرت كه پيش چنان). 106: 1369 ،بهار(گردد  مي

مراسـم اصـلي ايـن جشـن، در روز اَرديبهشـت از      . به اين ايزد از واجبـات آيينـي اسـت   
در بين زرتشـتيان هنـد، در گـاه    . شود ، برگزار مي)سومين روز ماه فروردين(فروردين ماه 

. شـود  رپيتوين از روز اَرديبهشت، آيين يسناخواني به نام اَرديبهشت امشاسـپند انجـام مـي   
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گي خاص آيين رپيتوين اين است كه همة موبـدان بـا زوت و راسـپي در يسـناخواني     ويژ
. خواننـد  صدا مـي  ها را هم ديگر، تا پايانِ مراسم، نيايش با يك 24پيوند شوند و، هم همراه مي

تـاالري  در  25خـواني  شود، آفرينگـان  انجام مي)                         آتشكده(مهر  كه در درب ،پس از اين آيين
عنـوان   دو موبد، به ،در اين مراسم. شود عمومي و با حضور همة موبدان و مردم برگزار مي

آورند و بقية موبدان و مردم دور تا دور تـاالر   جاي مي زوت و راسپي، آيين آفرينگان را به
  ، سه آفرينگان به نام ايزدان اَرديبهشت، دهمان و سـروش خوانـده  چنين هم. گيرند قرار مي

  .شود ، آيين همازور انجام مي»رپيتوين آفرين«ر پايان، با خواندن و، دشود  يم
شـناختند كـه همـة بهـدينان در روزهـاي       اي مـي  در ايران نيز رپيتوين را با مراسم ويژه

پـس از   3تـا   12زرتشتيان در اين روزها از سـاعت  . كردند را برگزار مي آغازين سالِ نو آن 
 26.پرداختنـد  و نيايش مي اوستارپيتوين، در پرهيز كامل تنها به خواندن روز، يعني در گاه  نيم

آوردند كـه اكنـون    جاي مي مهر به  موبدان نيز يسناي رپيتوين را در روز اَرديبهشت در درب
  .27است  از يادها رفته

آباد يزد، مراسم ويسپردخواني براي ايزد رپيتوين  تا چهل سال پيش، در روستاي شريف
نـام   بـه جاي روز اَرديبهشت، در روزخرداد، كـه   شد، ولي موبدان اين مراسم را به برگزار مي

اين دليل كه موبـدان در روزهـاي     كردند؛ شايد به برگزار ميشهرت داشت، » هفذُرو«جشن 
هاي باقيمانده از جشن فرورديگان بودند و يا شايد   آغازين سال هنوز در حال برگزاري آيين

  .زش معنوي روز ششم فروردينليل ارد به
زرتشتيانِ . نيز، مانند جشن رپيتوين، با اسطورة ايزد رپيتوين در ارتباط استجشن سده 

گروهي از بهـدينان ايـن جشـن را در روز    . ايران دو تاريخ براي برگزاري سده دارند امروزِ
فـروردين و بازگشـت    كنند، دقيقاً صـد روز پـيش از اولـين روزِ    اَشتاد از ماه آذر برگزار مي

هـاي گونـاگوني    اين جشن، در روستاهاي مختلف يـزد، نـام  . دوبارة اين ايزد بر روي زمين
، زرتشـتيان روسـتاي   »هيرُمبـا «را   كالنتـر آن   آبـاد و مزرعـه   زرتشتيان روستاي شريف. دارد

اكنـون تنهـا   . نامنـد  مـي » هيبيدگ«را   آباد آن ، و اهالي اله»شاخِ دربند شاخ«را   خرمشاه يزد آن
شود و از  آباد و در زيارتگاه پيرهريشت برگزار مي جشن هيرُمبا هر سال در روستاي شريف

  .آباد باقي مانده است دو جشن ديگر تنها نامي در ياد زرتشتيان خرمشاه و اله
تر زرتشتيانِ يزد جشن سده را در تاريخ دهم بهمن بنابر  زرتشتيان كرمان، تهران، و بيش

كنند كه برابر با روز شانزدهم بهمن و روز مهر در تقويم زرتشتي  برگزار مي 28تقويم رسمي
) دهم بهمن در تقويم زرتشتي(تر منابع تاريخي فارسي و عربي، روز آبان  است؛ اما در بيش
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سده آبان روز است « :آمده استالتفهيم جمله در  عنوان روز جشن سده ياد شده است، از به
و آن دهم بهمن بود و اندر شبش كه ميان روز دهم است و ميان روز يـازدهم،   از بهمن ماه

  ).257: 1353 ،التفهيم(» ... ها زنند آتش
روز آبان از ماه بهمن، دقيقاً صد روز پس از روز اورمزد و نخستين روز ماه دي است كه 

هاي آب و  ر چشمهرود تا در زمستان سرد، گرمي و حيات را د ايزد رپيتوين به زيرِ زمين مي
رسد قدمت تاريخ كنوني جشن سـده، بـا توجـه     نظر مي به. هاي گياهان پاسداري كند ريشه

سال باشد و چون روز آبان از مـاه بهمـن، مطـابق بـا       تر از هشتاد قدمت تقويم رسمي، كم به
  .شد، اين تغيير را ايجاد كردند چهارم بهمن در تقويم رسمي مي

  
  گيري نتيجه

نام داد، حقيقتـي كـه هـم در    » ايزد موكل بر زمان آرماني«توان  درستي مي رپيتوين را بهايزد 
پيوند ايزد رپيتوين با آتش، . تهاي ايشان بازتاب يافته اس متون ديني زرتشتيان و هم در آيين

هاي اين ايزد  روشني در خويشكاري ترين رموز دين زرتشتي است، به نور و گرما، كه از مهم
  .كند دو جهان، گيتي و مينو، تجلي يافته است و اهميت او را يادآوري مي در هر

نظـر   بـه . شـود  در پرتو اين نگاه، ارزش آييني جشن رپيتوين و جشن سده روشـن مـي  
هاي گاهنبار، جشن آفرينشِ آتش توسـط   رسد كه نخستين جشن را بايد، در ادامة جشن مي

را روز كشـف ايـن آفريـدة اهـورايي توسـط       شمار آورد و مناسبت جشن سده اهورامزدا به
  .انسان دانست

افروزي در زمستان يكي از رسوم ملل مختلف جهان بـوده و در ايـران    دانيم كه آتش مي
نـزد زرتشـتيان،    ،رسـد  نظـر مـي   شده اسـت؛ امـا بـه    نيز در اوقات گوناگون سال برگزار مي

ندن بـه ايـزد رپيتـوين برگـزار     اي ديني بوده و براي ياري رسا افروزيِ زمستاني وظيفه آتش
  .شده است مي
افروزي ديگري نيز  جز دو جشنِ سده، يكي در ماه آذر و ديگري در ماه بهمن، به آتش هب
در مـاه دي  «اشاره شده است كه پس از رفـتنِ ايـزد رپيتـوين بـه زيـرِ زمـين و        بندهشدر 

شـده اسـت    برگـزار مـي   »ترين سردي به ايرانويج رسد زمستان به بيش] زماني كه[بهيزگي، 
هاي باستاني، مانند گاهنبارهـا،   بقية جشن همچوناگر اين جشن را نيز ). 106: 1369، بهار(

شمار آوريم، زمان برگزاري آن از روز نهم تا چهـاردهم   رپيتوين، نوروز و سده، پنج روزه به
  .استماهه بوده   در ميانة زمستان پنج دي ماه در تقويم ايران باستان و دقيقاً
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  نوشت پي
 

نـامي اسـت كـه پيـروان     ، »پرسـتندة مـزدا  «معنـي   به ،-mazdayasnya  مزديسني، در زبان اوستايي  .1
  .اند اشوزرتشت براي خويش برگزيده

 گـاه هـاون  : شـود  نـام دارد، تقسـيم مـي   » گـاه «روز به پنج بخشِ زماني كه  در دين زرتشتي، شبانه .2
روز تـا سـه    ، از نيم)-rapiθwina: اوستايي( روز؛ گاه رپيتوين ، از سپيده دم تا نيم)-hāvani: اوستايي(

روز تـا فـرورفتن    نـيم  از  ، از ساعت سه پس)-uzayeirina: اوستايي( ساعت پس از آن؛ گاه اوزيرَن
 شب؛ گـاه اُشَـهين   ، از فرورفتن آفتاب تا نيمه)-aiwisrūθrima: اوستايي( آفتاب؛ گاه اَئيوي سروثريم

، صفت از اسـم  -rapiθwinaرپيتوين از واژة اوستايي  .دم شب تا سپيده ه، از نيم)-ušahina: اوستايي(
قايسه كنيـد بـا   م (Bartholomae, 1961: 1509)است   ، اشتقاق يافته»ظهر«به معني ، -rapiθwāمؤنث 

  ).ibid:189(يعني هنگام ظهر  ،»زمان آماده شدن خوراك«معني  به -arəm.piθwāواژة اوستايي 
نقـش  تـر دربـارة    آگاهي بـيش ؛ براي 60 -  58: 1367 ،ميرفخراييو  17: 1370، راشدمحصل ←. 3

 .Boyce, 1969: 201-215؛ 405 -  394: 1386 ،آموزگار ←ن ياساطيري و آييني ايزد رپيتو
دنبـال   ارتباط ايزد رپيتوين با رستاخيز سبب شده است كه برخي مستشرقان بـراي ايـن ايـزد بـه    . 4

بين رپيتوين در «معتقد است ) 142: 1382(كراسنوولسكا . اي يا حماسي نيز باشند همتايي اسطوره
سـياوش بـا بازگشـت قهرمـان     هاي حماسي اسطورة مرگ و رسـتاخيز   عقايد زرتشتي و صورت

وي داستان رپيتـوين را صـورت زرتشـتي    . »فصلي و با گياهان و آتش روابط متقابلي وجود دارد
داند كـه در آن هـر پـاييز ايـزد      اسطورة بسيار كهن مرگ و سپس رستاخيز محصوالت گياهي مي

ن سـياوش نيـز گونـة    آيد؛ و داستا نگاهبان محصول به زيرِ زمين رفته و در بهار دوباره بيرون مي
شـكل   تر در ماوراءالنهر شكل گرفته و در سغد و خوارزم به حماسي همين اسطوره است كه بيش

و كيخسرو قهرمان رستاخيزي اين داستان است كه منظرة ) 128: همان(است  سنتي رسمي درآمده
: همـان (باشـد  جشن سده  كند، شايد يادآور كه تولد نور از دل تاريكي را تداعي مي ،شدن او زاده
هـاي سـوگواري    در حماسة سياوش و كيخسرو، بين قتل مظلومانة سياوش و آيـين ). 134 -  133

ها  براي گرم نگاه داشتن آب ،بخش اين ايزد به زيرِ زمين براي او با اسطورة رپيتوين و سفر زندگي
جاودانان  عنوان يكي از گرچه شخصيت كيخسرو به ؛خواني وجود ندارد هاي درختان، هم و ريشه

هاي ديگري بايد انجام داد  رسد اين مقايسه را از جنبه نظر مي به. است و قهرمان رستاخيزي پذيرفته
  .جا مجال آن نيست كه در اين

  .ششم ماه در تقويم زرتشتي و ، فرشتة راستي و عدالت،  نام روز بيست -arštāt :اوستايي .5
زمان با آخـرين جشـن    ، پنج روز آخر سال كه هم)روزه ماه سي دوازدهشامل ( در تقويم زرتشتي. 6

زرتشت  مدم است، به نام پنج بخش گاهان، سرودهاي مقدس اشو پت گاهنبار يعني گاهنبار همس
  .اَهنود، اُشتود، سپنتَمد، وهوخَشَتر، وهيشتوايشت: شوند خوانده مي
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  :دشو گونه وصف مي ايناين حقيقت ) 108: 1385 ،راشدمحصل( هاي زادسپرم گزيدهدر . 7
خاصان و رازداران او آشكار شوند، همانندي ايشان مانند خورشيد، ماه و سـتارگان   ... 

] ةانـداز [اند، امـا   بزرگ و كوچك است؛ كه به گرفتن روشني، يعني پرهيزكاري يكسان
  .خويشكاري است و يكسان نيست] زانبه مي[روشني ايشان يعني نيكي 

مينيـو، آن   عنوان زيباترين تجلـي از تجليـات سـپنته    ها به از روشني ،)36 /6 يسنا، قطعه( اوستادر . 8
  ). 47: 1382 ،ميرفخرايي(شود  مي نام برده شد،  وسيلة اهورامزدا آفريده هنگام كه خورشيد به

بـزرگ  آيد و در آغاز زمسـتان   به روي زمين مي) ماهه هفت(ايزد رپيتوين در آغاز تابستان بزرگ . 9
 ،بهـار (هاي زيرزمينـي را گـرم نگـاه دارد     رود تا ريشة درختان و آب به زير زمين مي) ماهه پنج(

1369 :106.(  
رپيتـوين  ) جنوب(روز  جهت نيم ،)Unvala, 1922: Vol. 1/32, 2/23(در روايات داراب هرمزيار . 10

  .است شده  ناميده
» روز است كه كشور فرَددفش و ويددفش است كده به نيم تابستان را بن« :است  آمده بندهشدر  .11

روز تابستان درآيـد، زمسـتان بـه     كه از سوي نيم هنگامي« :يا در جايي ديگر ؛)106: 1369 ،بهار(
  ).125: همان(» سوي بازتازد) شمال( اباختر

گذشـت، مـردي    دايتي مـي  است كه زرتشت هنگامي كه از رود وِه آمده وجركرد ديني كتاب در .12
از آب  ،اي زرتشـت «: روز به چشم ديد، او بهمن بود با اين پيـام كـه   مينوي منظر را از سوي نيم

چه من بهمن هستم و تو پيامبر . دايتي زود برو تا چيزهاي مينوي و ورج و فره اورمزد را ببيني وه
 ).165: 1372، آموزگار و تفضلي(» آفريدگار مهرباني

 . )104، 34 /2: 1356 ،پورداود( ]هاي بلند و روشني[ها  اين روشني، بلندترين در ميان بلندي .13
طور متوسط هر يك به پنج هنگام بخش كرد، بر هـر هنگـامي مينـويي گمـارد      او روز را نيز به. 14

او اينـان را نيـز بـه همكـاري     ...  مينـو،  كه بامدادگاه را هاون مينو، نيمروز گـاه را رپيتـوين   چنان
بـراي  ...  بخش كرد؛ زيرا او هاون را به مهـر، رپيتـوين را بـه ارديبهشـت    ) امشاسپندان و ايزدان(

  ).50: 1369 ،بهار(همكاري گماشت 
15 .← Shaked, 1979: 30ارديبهشت هفت ماه در گيتي و پنج ماه «: ؛ در اين قطعه چنين آمده است

، به مينوي در تنِ گياهان نشيند و ريشه را پايد و ]است[كه در مينو  ،و در پنج ماه] است[در مينو 
كه در گيتـي اسـت، از    ،و در آن هفت ماه. پرورد و افزايش دهد و در آن پنج ماه گياه را بيافريند

 به اين سبب كه رپيتـوين كـه  . تنِ گياهان بيرون آيد و گياه جوانه زند و شكوفه دهد و ميوه دهد
  .»و پنج ماه نيست] است[، هفت ماه در سال آشكار ]است[ارديبهشت ايزد ] سروري[زمانِ 

به يـاري  . او از آفرينش مادي آتش را به خويش پذيرفت. ديگر از مينويان اَرديبهشت است سه« .16
 ).49: 1369 ،بهار(» ... و همكاري او آذر، سروش، بهرام و نريوسنگ داده شدند
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دنم رپيتوين پاك و رد پاكي را، خواستار ستائيدنم فرادت فشو و زنتوم پاك و رد خواستار ستائي« .17
 .»را پاكي را، خواستار ستائيدنم ارديبهشت وآذر اهورامزدا

در جشـن سـده آمـده      روايات گوناگوني دربارة سبب افـروختن آتـش   ،در متون دورة اسالمي .18
جشن سده بـه فريـدون و پيـروزي او بـر ضـحاك نسـبت داده        ،است؛ در يكي از اين روايات

شود كه جواناني كه از ظلم ضـحاك   در اين روايت جشن سده به ياد آتشي بر پا مي. است شده 
ها آگاهي يابد  جان به در برده و در كوه دماوند پناه گرفته بودند افروختند تا فريدون از جاي آن

 ،؛ ميبـدي 37: 1368 ،المنجمـين  ةروضـ  ،354 :1384 ،االخبـار  زيـن ؛ 258 -  257: 1353 ،التفهيم(
گـذاري جشـن سـده را بـه هوشـنگ شـاه نسـبت داده اسـت          روايتي ديگر بنيان). 101 :1362

هوشنگ، پادشاه پيشدادي، در هنگـام شـكار بـه    ). 101 :1362 ،؛ ميبدي1/30: 1384 ،فردوسي(
را از بين ببرد، اما سـنگ بـه سـنگ ديگـري     سوي مار پرتاب كرد تا او  ماري برخورد، سنگي به

به يمن يافتن اين پديدة ايزدي، جشني برپـا كـرد و    ،ها آتش گرفت؛ هوشنگ شاه خورد و بوته 
يكـي  / همان شاه در گرد او با گروه/ شب آمد برافروخت آتش چو كوه. نام آن را سده گذاشت

هوشـنگ مانـد ايـن سـده      ز/ سده نام آن جشن فرخنده كرد/ جشن كرد آن شب و باده خورد
 ).1/30: 1384 ،شاهنامه(بسي باد چون او دگر شهريار / يادگار

هـا   آندادن است كه انجـام   شده از شش فريضه نام برده ،هاي پهلوي و فارسي زرتشتي در كتاب .19
ها غفلت و كوتاهي از او سر زنـد، بايـد در    اگر در انجام آن ،بر هر فرد زرتشتي واجب است و

گاهنبـار،  : انـد از  ايـن شـش فريضـه عبـارت    . گـو باشـد   داوري بر سر پل چينـود پاسـخ  هنگام 
وش و مراسم درگذشتگان، رپيتوين، خواندن خورشيدنيايش سـه بـار در روز و   تفرورديگان، س
 ).Unvala, 1922: 1/296-297؛ 173، 164 -  163: 1369 ،مزداپور(نيايش سه بار در ماه  خواندن ماه

ده روز  درترتيـب   بـه  و انـد  ، ويژة مراسم واجبهمراه با آفرينگان دهمان ،يادشده آفرينگانِ سه .20
. شـوند  خوانده مي مراسم درگذشتگانو  نيمراسم رپيتو، ، گاهنبارها)گاهنبار ششم(فرورديگان 

هاي خرده  كه در برخي از كتاب هاي ديگري نيز وجود دارد آفرينگان، آفرينگان چهارجز اين  هب
اورمزد، آفرينگان فرشتگان يا ايزدان، آفرينگان سيروزه،  آفرينگان دادار: جمله از ،است اوستا آمده

  ).226: 1310 ،پورداود(نوناور  /آفرينگان اَردافرَوش، آفرينگان سروش، آفرينگان مينوناور
تقويم بدون (خورشيدي، اول فروردين بنابر تقويم قديم زرتشتيان  1387 -  1384هاي  در سال .21

خورشيدي برابر با بيست و نهم  1388ام تيرماه در تقويم رسمي و در سال  برابر با سي) كبيسه
 .تيرماه بود

فرورديگان يا فروردگان نام آييني است كه در ده روز آخر سال و در آستانة سال جديـد بـراي    .22
گاهنبار ششـم  پنج روز دوم اين جشن برابر با . شود شي درگذشتگان برگزار ميوبزرگداشت فرَ

يا هسم تپ مم استد. 
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 .Boyce, 1977: 227-229؛ 169 -  168: 1383 ،مزداپور ←براي شرح اين مراسم  .23
شود، موبدان بايد  هاي آييني كه در آتشكده با حضور بيش از يك موبد انجام مي تر رسم در بيش .24

  اي از سـدرة  موبـدان پارسـي بـا گـرفتن گوشـه      ،در مراسم رپيتوين. پيوند شوند ديگر هم با يك
ديگر ايـن آيـين    در ايران با گرفتن دو سر كشتي يا گرفتن دست يك. شود پيوند مي ديگر هم يك

  .شود انجام مي
در اين . شود برگزار ميهايي است كه در بيرون از آتشكده  مراسم آفرينگان خواني يكي از رسم .25

شـود كـه    مي  هايي به نام آفرينگان خوانده اي به زبان پازند، نيايش پس از خواندن مقدمه ،مراسم
 ).248 -  224: 1310 ،پورداود(موجود است  اوستا  خردهمتن آن در كتاب 

نگـاه  » روزة رپيتوين«رديبهشت را معموالً زرتشتيان سه روز اول فروردين يعني روز اورمزد تا اَ .26
كه چيزي بخورند، حرفي بزنند يا  آن يب ،نيمروز از  پس 3تا  12اين معنا كه ساعت به . داشتند مي

برخي زرتشتيان اين آيين را تـا  . پرداختند مي اوستااي انجام دهند، به خواندن  حتي حركت اضافه
گوي شفاهي نگارنده با و ؛ گفتBoyce, 1969: 210؛ 156: 1383، مزداپور(دادند  پنج روز ادامه مي

روزة «كيخسرو شاهرخ، از پنج روز آغازين سال، با عنوان ). 1387ساله، در سال 90بهرام،  گوهر
به گاه اويژه تـن و جـان خـود را از خـوردن و     «نام برده است كه در اين روزها بهدينان » رپتوِن

» آشاميدن و آميزش به هرگونه پليدي و آسايش تن و جاني و كارهاي جهاني دور و پاك دارنـد 
 ). 92: 1339 ،رخشاه(
يشت رپيتوين در روز اورمـزد   ،)Unvala, 1922: Vol. 1/316-317(بنابر روايات داراب هرمزيار  .27

بـراي  (شد و آفرينگان آن يك بار در روز خرداد  جاي آورده مي به ن،رديبهشت، از ماه فروردييا اَ
اكنـون در  . شد خوانده مي) براي وداع(سپند و مهرماه  و بار ديگر در روز مانتره) آمدگويي خوش

 ،در ايـن جشـن   ،شود كه در قـديم  برگزار مي» هفذُرو«ماه فروردين جشني به نام  ازروز خرداد 
بـراي مراسـم ايـن    (اسـت   شـده  آن آفرينگان رپيتوين برگزار مي نخست ويسپردخواني و پس از

 ). Boyce 1977: 229-235←جشن 
خورشـيدي بـه تصـويب مجلـس      1304منظور تقويم رسمي كنوني ايران است كه در تـاريخ   .28

ويك روز، پنج ماه دوم سـي روز و   شوراي ملي رسيد و بر اساس آن شش ماه نخست سال سي
  .ماه آخر بيست و نه روز دارد
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