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چکیده
شهر بلقیس نام کنونی شهِرِ دوران اسالمی اسفراین از توابع مهم نیشابور است که در مسیر ارتباطی 
جرجانـ  نیشابور  واقع شده بود. سکونت در شهر بلقیس از صدر اسالم تا اواخر دورۀ صفویه ادامه داشته 
و توالی باستان  شناسی منحصر به  فردی در آن مشاهده می  شود. اولین کاوش  های  علمی باستان شناختی 
در شهر بلقیس در سال 1386 انجام شد و از آن پس کاوش  ها تقریباً به صورت منظم هرساله ادامه 
یافته  های  و  اشیا  معماری،  آثار  بر کشف  بلقیس، عالوه  در شهر  کاوش  است. طی چند فصل  یافته 
کوچک فراوانی به دست آمده که هرکدام بیانگر حضور یک هنر، پیشه، صنعت، و... در زمان شکوفایی 
و رونق این شهر بوده است. یکی از مهم  ترین یافته  های باستان  شناختی از این محوطه ـ که اطالعاتی 
در زمینۀ بازی  های فکری رایج در اسفراین به دست می  دهد ـ یک تاس تختۀ نرد از جنس استخوان 
است. در این مقاله سعی کرده  ایم عالوه بر معرفی اثر و بافت باستان  شناختی آن، تحلیلی مقدماتی از 

نقوش روی تاس و بافت اجتماعیِ جامعه  ای که آن را به کار می  گرفته، ارائه کنیم.

واژه  های کلیدی 
اسفراین، شهر بلقیس، بازی  های فکری، تاس تخته نرد، نمادشناسی.
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مقدمه
از  پس  که  است  خراسان  تاریخی  مناطق  از  یکی  اسفراین 
خراسان  استان  در  قسمت  سه  به  خراسان  استان  تقسیم 
شمالی قرار گرفته است. منطقۀ اسفراین بر سر شاهراه مهم 
تاریخی  مناطق  با  شرق  از  و  داشته  قرار  خراسان  ارتباطی 
سبزوار و نیشابور و از غرب با جاجرم همجوار است. بر اساس 
اواخر  از  کم  دست  منطقه  این  باستان  شناسی،  بررسی  های 
هزارۀ ششم پیش از میالد مسکونی شده و در دوران اسالمی 
به اوج شکوفایی خود رسیده است )وحدتی، 1389: 28-30؛ 

.)Vahdati 2015: 264-266
منطقه،  این  باستانی  استقرار  اصلی  ترین  و  بزرگ  ترین       
به  اخیر  سدۀ  در  که  است  اسفراین  اسالمی  شهر  بقایای 
سه  در  بلقیس  شهر  است.  شده  معروف  بلقیس  شهر  نام 
کیلومتری جنوب شهر اسفراین کنونی قرار دارد و بر اساس 
مدارک کشف شده در کاوش  های باستان  شناسی از سده  های 
نخستین دوران اسالمی تا اوایل دورۀ قاجار پیوسته مسکونی 

بوده است. 
از       اسفراین تا پیش از حملۀ ویرانگر مغول به خراسان 
به لحاظ سیاسی ـ اداری و فرهنگی جزو آبادی  های وابسته 
به نیشابور بود. پس از ویرانی نیشابور به دست سپاه مغول، 
اداره  ایلخانان  که  ایالتی   182 از  یکی  عنوان  به  اسفراین 
راه  سر  بر  موقعیتش  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  می کردند، 
تجاری خراسان نیز به احیای سریع آن کمک کرد. در این 
آن ضرابخانه  ای  در  که   یافت  رشد  به حدی  اسفراین  دوره 
است  این دوره در دست  از  زیادی سکه  تعداد  و  ایجاد شد 
)نیک  گفتار و بهنام  فر، 1388؛ وحدتی 1389: 54-50(. این 

استقالل  و  اسفراین  سیاسی  اهمیت  رشِد  از  حاکی  مسئله 
نسبی آن است و نشان می  دهد که با افول نیشابور در زمان 
به  جاجرم   و  اسفراین  همچون  دیگر  مناطق  مغول،  حملۀ 

منزلۀ مراکز جایگزین رشد یافته اند )وحدتی، 1389: 39(.
ارگ  است:  شده  تشکیل  اصلی  بخش  سه  از  بلقیس  شهر 
)کهندژ( و شهر )شارستان( و پیرامون شهر )ربض( )تصویر 
وسعت  مربع  متر  قلعه« حدود 52000  »نارین  یا  ارگ   .)1
اطراف  بر  که  خندقی  و  مستحکم  باروی  و  برج  با  و  دارد 
دارد، مرکز سیاسی و دیوانی و به هنگام جنگ محل تجمع 
شمالی  قسمت  در  شارستان  است.  بوده  شارستان  ساکنان 
ارگ واقع بوده و بدنۀ اصلی شهر را تشکیل می  داده و عالوه 
بر منازل ساکنان شهر، بناهای عام  المنفعه از جمله مسجد، 
بازار، حمام، آب  انبارها، و بناهایی از این قبیل در آن وجود 
جداگانه  ای  باروی  و  برج  شارستان  گرداگرد  است.  داشته 
وجود دارد که چندین دروازه داشته است. در بیرون از حصار 
شارستان و پیرامون شهر، گورستان، یک کاروانسرا، مزارع و 
باغ  ها، و تأسیسات پیرامونی وجود داشته است. این مجموعه 
است  داشته  وسعت  هکتار   150 به  نزدیک  باستان شناسی 

.)Vahdati 2015: 276 وحدتی، 1389: 77؛(
     کاوش  های باستان  شناسی در شهر دوران اسالمی اسفراین 
از سال 1386 آغاز شد. بیش تر کاوش  ها در محدودۀ شارستان 
انجام شده و یافته  های متنوعی شامل بقایای معماری و اشیای 
تاریخی در این کاوش  ها پیدا شده است. یکی از جالب ترین 
از  یافته  های کشف  شده در نخستین فصل کاوش، یک تاس 
جنس استخوان یا عاج است که در این مقاله به بررسی آن 

پرداخته ایم.

تصویر 1. عکس هوایی مایل از شهر بلقیس که موقعیت ارگ و شارستان و ربض را نشان می  دهد 
)مآخذ: برگرفته و تغییریافته از: اشمیت، 1376، تصویر 59(.
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تاس استخوانِی شهر بلقیس
بلقیس  شهر  حریم  تعیین  حین   1386 ماه  اردیبهشت  در 
O11 در 70 متری غرب تپه منار در داخل  نام  به  گمانه  ای 
شارستان در مختصات 37 درجه و 04 دقیقه و  32.8 ثانیۀ 
عرض جغرافیایی و 57 درجه و 47 دقیقه و 77.4 ثانیۀ طول 
پس  بخش  این  در  کاوش  هنگام  در  شد.  ایجاد  جغرافیایی 
شد.  شناسایی  باستانی  الیۀ  سه  سطحی،  الیۀ  برداشتن  از 
از  با مواد فرهنگی  الیۀ نخست خاک قهوه  ای مایل به قرمز 
قبیل سفال، آجر، زغال، و استخوان همراه بود که به سده -

باستانی  الیۀ  این  داشتند.  تعلق  نهم هجری  تا  چهارم  های 
و  قرمز  به  مایل  قهوه  ای  دوم خاک  الیۀ  بود.  آشفته  آشکارا 
از  سانتی  متری   80 حدود  عمق  تا  که  داشت  یکدست تری 
تا  ششم  قرون  سفالینه  های  آن  در  و  می یافت  ادامه  سطح 
اثر  گمانه  میانۀ  در  تراز  همین  در  شد.  پیدا  هجری  هشتم 
)الیۀ سوم(  الیۀ طبیعی شنی  یک  در  که  دیده شد  چاهی 
با مقدار  از رسوبات طبیعی همراه  بود. الیۀ سوم  حفر شده 
آن  در  و  شده  تشکیل  رودخانه  ای  زرد  و  سیاه  شن  زیادی 
الیه،  این  دل  در  نداشت.  وجود  فرهنگی  نهشتۀ  هیچ  گونه 
با  که  شد  شناسایی  سانتی  متر   70 قطر  به  دایره  ای  چاهی 
خاک نرم سبزرنگ پر شده بود و در آن تعدادی ظروف سالم 

چاه  داخل  در  کاوش  شد.  پیدا  وارونه  به صورت  و شکسته 
زیاد  سختی  و  آرامی  با  ظروف  انباشتگی  و  تنگی  سبب  به 
شامل  چاه  این  از  کشف  شده  سفالی  ظروف  گرفت.  صورت 
سفالینه  های نخودی ساده و بدون لعاب با نقش کندۀ مواج و 
نواری هستند که نمونه  های مشابه آن )چه از نظر فرم و چه 
از نظر تزئینات( در کاوش نیشابور پیدا شده است. تعدادی از 
سفالینه  ها نیز لعاب شیری با نقوش قهوه  ای سوخته دارند که 
یک نمونه از آن ها نقش »شبه  کتیبه« را نشان می  دهد. این 
سفالینه  ها متعلق به سده  های سوم و چهارم هجری هستند. 

در بخش  های پایین  تر تعدادی قطعه سفال با خمیرۀ قرمز با 
اولیۀ  قرون  به  پیدا شد که  داغدار  نقوش  و  استامپی  نقوش 
ساسانی  دورۀ  سفال  های  شبیه  بسیار  و  دارند  تعلق  اسالم 
شد؛  متوقف  متری   2 عمق  در  چاه  این  در  کاوش  هستند. 
درحالی که چاه و همچنان ادامه داشت و ُمحَتَویات دیگری 
در آن وجود داشت )تصویر 2(. در بین یافته  های این چاه، 
عالوه بر ظروف سفالی ساده و لعابدار ـ که از نظر هنری و 
مطالعاتی ارزشی ویژه دارند ـ اشیای دیگری هم پیدا شد که 
از آن جمله یک تاس خوش تراش از جنس استخوان )عاج؟( 

است )وحدتی، 1376: 123( )تصویر 3 و 4(. 

تصویر 2. نمایی از چاه در مراحل کاوش و مواد فرهنگی درون آن )مأخذ: وحدتی، 1386: 127(.

تصویر 3. نمایی از تاس به  دست  آمده از شهر بلقیس )مأخذ: نودهی و همکاران، 1393: 178، شکل 138(.
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توصیف شئ
یکی از جالب  ترین یافته  های شهر بلقیس یک تاِس تخته نرد1 
از جنس عاج )؟( به ابعاد 1/5×1/5 سانتی  متر است )تصاویر 
3 و 4( که از داخل چاهی در گمانۀ O11 همراه سفالینه  های 
دست  به  هجری  چهارم  و  سوم  سده های  لعاب دار  و  ساده 
)وحدتی، 1389: 134ـ 135؛ طرح 5(. در شش وجه  آمد 
این تاس خال  های یک تا شش تراشیده شده و کامال ً شبیه 

تاس  های کنونی است )همان، 139(.

تصویر 4. طرح تاس نرد متعلق به سده  های سوم و چهارم هجری مکشوفه 
از شهر بلقیس اسفراین )مأخذ: وحدتی، 1389: 139، طرح 5:2(.

اشاره در متون و یافته  های باستان  شناختی
متون تاریخی و منابع ادبی پیشینۀ بازی تخته نرد را به دورۀ 
ساسانی، زمان پادشاهی خسرو اول انوشیروان )531 ـ 579 
میالدی( می  رسانند. از جمله بر اساس یک نوشتۀ پهلوی به 
نام چترنگ  نامک )شطرنج  نامه(، این بازی را بزرگمهر در پاسخ 
انوشیروان  برای  بازی شطرنج که دابشلم پادشاه هندوان  به 
می فرستد، ابداع می کند و نام آن را به افتخار اردشیر بابکان، 
 Daryaee( بنیانگذار سلسلۀ ساسانی »نیواردشیر« می گذارد
نرد  Brunner 1978: 45 ;2-2010:1(. داستان اختراع تخته 
در مقابل چترنگ داستان بسیار شیرینی است که فردوسی 
نیز در شاهنامه گوشه هایی از این داستان را از یادگار بزرگمهر 

به نظم درآورده  است که این  گونه آغاز می شود:

سپاس از خداوند خورشید و ماه که َرستم ز بوزرجمهر و ز شاه
چون این کار دلگیرت آمد به  بُن ز شطرنج باید که رانم َسُخن
چنـین آگهی یافت شاه جهان ز گفـتار بیدار کار آگاهـان
که آمد فرستــاده شاه هنـد ابابیل و چتر و سواران سند
بیـاورد پس نامـه ای بر پـرند نبشته به نوشین روان راِی هند
بدانند هر مهـره ای را به نـام که گویند پس خانۀ او کدام
پیاده بدانــند و پیـل و سپاه رخ و اسپ و رفتار فرزین و شاه

گر این نغـزبازی به جای آورند درین کار پاکیزه رای آورند
همان باژ و ساوی که فرمود شاه به خوبی فرستم بر آن بارگاه
و گـر نامـداران ایــران گروه ازین دانش آیند یکسر ستوه
چو با دانـش ما ندارنــد تاو نخواهند زین بوم و بر باژ و ساو

بازی  های  نمونۀ  نخستین  باستان  شناختی،      طبق شواهد 
صفحات  باشند،  نرد  تخته  نیای  می رسد  نظر  به  که  فکری 
بازی  ای فکری مربوط به نیمۀ هزارۀ سوم پیش از میالد است 
که از جنوب شرق ایران پیدا شده است )نودهی و همکاران، 
1394: 164(. یکی از این تخته  های بازی از گور شمارۀ 713 
 2300 2400ـ  به  که   )5 )تصویر  شده  پیدا  سوخته  شهر 
 .)14 13ـ   :1381 )سیدسجادی،  دارد  تعلق  میالد  از  پیش 
این تختۀ بازی از جنس آبنوس سیاه به ابعاد 33/2 × 12/7 
سانتی متر ساخته شده و در کنار آن مهره  های بازی در داخل 
یک سبد حصیری پیدا شد )همانجا(. در کاوش  های جیرفت 
به شکل  جمله صفحاتی  از  فکری  بازی  چندین صفحۀ  نیز 
عقاب و عقرب از جنس سنگ کلریت پیدا شده که در آنها 
حفره  هایی برای قرار گرفتن مهره  ها ایجاد شده است )تصویر 
6(. این نمونه  ها از صفحۀ بازی فکری پیداشده از گورستان 
سلطنتی اور در بین  النهرین قدیم  تر اند و نشان می  دهند بازی 
مورد نظر در شرق ایران ابداع شده و سپس به جاهای دیگر 
راه یافته است. متأسفانه هنوز قوانین و قواعد بازی  های فکری 
نیست  و مشخص  نشده  میالد شناخته  از  پیش  هزارۀ سوم 
با  بوده است.  نرد  بازی  تا چه حد شبیه  بازی  ها  این  منطق 
وجود این به احتمال فراوان بازی نرد در دورۀ ساسانی با الهام 

از همین نیای هزارۀ سومی ساخته شده است. 
و  نرد  بازی  از  بارها  پهلوی مختلف که  بر متون       عالوه 
هشت  پای سخن گفته اند، شواهد عینی و تصاویر مربوط به 
پیدا  تاریخی  دورۀ  باستانی  مکان  چند  کاوش  از  نرد  بازی 
شده است. از جمله شواهد عینی بازی نرد در دوۀ ساسانی 
مربوط  سیاه  سنگ  جنس  از  فیل  پیکرک  یک  به  می  توان 
به سده ششم یا هفتم میالدی )Herzfeld 1931:27(، یک 
کاسه نقره  ای ساسانی با نقوش قلمزنی  شده که در بین آنها 
همکاران،  و  )نودهی  هستند  نرد  بازی  به  مشغول  نفر  دو 
1394: 178، شکل 139(، یک نقاشی دیواری در پنجکنت 
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به - تاس  چندین  و   )Azarpay 1981: 194( تاجیکستان 
برای  برد.  نام  را  باستانی  محوطه  های  کاوش  از  دست آمده 
نمونه در کاوش  های مجموعۀ ساسانی بندیان درگز سه عدد 
تاس از جنس استخوان پیدا شده که استاد مهدی رهبر آنها 
را به دورۀ ساسانی منسوب کرده و به بازی تخته نرد مربوط 
دانسته است )وحدتی، 1389: 135(. به عالوه، در کاوش  های 
استخوانی  تاس  نمونه  یک   1973 سال  در  نیشابور  کهن دژ 
همسان و هم  دوره با نمونۀ شهر بلقیس به دست آمده است 
که اکنون در موزۀ متروپولیتن نگهداری می  شود )تصویر 7(.2

تصویر 5. تخته بازی فکری مکشوفه از شهر سوخته 
)مأخذ: سیدسجادی، 1381: 13، شکل 4(.

تصویر 6. صفحات بازی فکری مکشوفه از جیرفت 
.)Perrot, Madjidzadeh 2005, pl. 3 :مأخذ(

وچهارم  سوم  قرن  به[  ]مربوط  نیشابور  در[  پیداشده  ]تاس   .7 تصویر 
)http://metmuseum.org :هجری. ابعاد  1.3 سانتی  متر )مأخذ

نمادپردازی تاس
می  شود  گفته  که  است  فکری  بازی  های  زمرۀ  در  نرد  بازی 
بخت در آن دخالت زیاد دارد )Daryaee 2010: 10؛ نودهی 
اساس  بر  را  نرد  بزرگمهر  و همکاران، 1394: 171(. ظاهراً 
مردم  افعال  و  زندگی  در  را  بخت  که  زروانی  تعالیم  اصول 
 Daryaee( عامل درجۀ اول اثرگذار می  داند، ابداع کرده است
10 :2010(. بر این اساس، خود تاس نماد ستاره بخت و اقبال 
است و گردش تاس  ها نمادگردش ایام تعبیر شده و برای هر 
خال که روی تاس ایجاد شده  یک نماد زرتشتی تصور شده 
است: یک، نشان اهورامزدا؛ دو، نشان دو مینو )انگره مینو و 
سپنتا مینو(؛ سه، نشان اندیشه و گفتار و کردار نیک؛ چهار، 
نشان عنصرهای چهارگانه خلقت یعنی آب و باد و خاک و 
آتش؛ پنج، نشان پنج روشنی خورشید و ماه و ستاره و آتش 
و آذرخش؛ و شش به شش گاهنبار3 تعبیر شده  است. جالب 
اینجاست که جمع اعداد رو به روی هم در طرفین طاس ها 
همواره هفت؛ به تعداد هفت سیاره است؛ در برابر یک، شش 
نهاده  اند و در مقابل دو، پنج و در مقابل سه، چهار )تصویر 8( 
و رازهاست همچنان باقی در جفت ریختن و سه تایی ریختن 
طاس ها و جمع آنها که در این بخش قصد واکاوی این راز ها 

را نداریم و فقط هدف اشاره به برخی نمادها بود. 

سبب ایجاد تخته نرد
بسیار  ستاره  شناسی  در  ایرانیان  که  آنجا  از  معلوم  قرار  از 
ابداع  نجوم  قوانین  اساس  بر  را  نرد  بازی  اند،  بوده  متبحر 
کرده  اند. در واقع مهارت و استادی بزرگمهر در اخترشناسی 
متن  به  بنا  داد.  را  بازی  این  ابداع  امکان  او  به  طالع  بینی  و 
کتاب شطرنج نامه )یا گزارش شطرنج و نهش نیو اردشیر(، در 
ابداع نرد از نمادهای متعددی که عموماً مربوط به باورهای 
زرتشتی است، استفاده شده است. مثاًل تختۀ بازی به زمین، 
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سیاهی و سپیدی مهره ها به شب و روز، تعداد مهره ها )که 
سی عدد است( به سی روز ماه  های تقویم زرتشتی، گردش 
گردونه ها )تاس ها( به چرخش افالک، و ستارگان و گردش 
فرمان  به  که  شده  است  تشبیه  مردمان  حرکت  به  مهره ها 
چرخش آسمان و سیاره ها هستند. همچنین چیدن مهره ها 
برخورد و کشتار  به  آفرینش و زدن مهره ها  به  کار  آغاز  در 
انسان  ها و دوباره نشستن آنها به زایش و بیرون رفتن آنها از 
Daryaee 2010: 10-( صفحه بازی به مرگ تشبیه شده  است

.)11; Brunner 1978: 49-51

نتیجه  گیری
نتیجه  گیری  چنین  می  توان  به  دست  آمده  شواهد  به  باتوجه 
کرد که یکی از رایج  ترین بازی  های فکری در شهر اسفراین، 
بازی »نرد« بوده و ساکنان شهر این بازی را می  شناخته  اند. 
بلقیس،  در شهر  و  منطقه  در  بازی  این  قدمت  مورد  در  اما 
همان  طور که اشاره شد بر طبق متون تاریخی ابداع این بازی 
به دورۀ ساسانی بر می  گردد و نقوش نمادین ایجادشده روی 
تاس حاکی از آن است که این بازی در ایران قبل از اسالم 
اینکه تاس  با توجه به  و در بین زرتشتیان رایج بوده است. 
به  دست  آمده از شهر بلقیس از یک نهشتۀ ثانوی و پرشدگی 
چاه پیدا شده، تاریخ  گذاری دقیق آن آسان نیست ولی از آنجا 
سده- به  می  توان  را  تاس  همراه  یافته  های  تمام  تقریباً  که 
به  کرد،  تاریخ  گذاری  و  منسوب  و چهارم هجری  های سوم 
احتمال زیاد تاس مورد نظر نیز مربوط به همین دوره است. 
با وجود آنکه متون تاریخی دوران اسالمی )برای نمونه رک: 
یعقوبی در البلدان، ثعالبی در یتیمة الدهر، الحاکم نیشابوری 
از آبادی  البلدان( خبر  در تاریخ نیشابور و بالذری در فتوح 

در  کنون  تا  می  دهند،  ساسانی  دورۀ  در  اسفراین  منطقۀ 
محوطۀ باستانی شهر بلقیس نهشته های مربوط به پیش از 
اسالم شناسایی نشده و به احتمال زیاد بقایای دورۀ ساسانی 
در  شاید  اسفراین،  دشت  دیگر  استقرارهای  در  را  اسفراین 
گبر حصار فریمان، باید جستجو کرد )وحدتی، 1389: 31(. 
بنابراین می  توان حدس زد که بازی نرد که در دورۀ ساسانی 
شناخته و عموماً در بین اشراف رایج بوده است، بین خانواده-

های مرفه اسفراینی هم طرفدارانی داشته و حتی پس از فتح 
بلقیس در  اسفراین در سال 31 هجری و شکل  گیری شهر 
نخستین سده  های دورۀ اسالمی همچنان محبوبیت خود را 
حفظ کرده و کسانی از نخستین ساکنان شهر بلقیس هم به 

سبک دورۀ ساسانی نرد بازی می  کرده اند.  

پي  نوشت  ها
یا  بازیکن 15 مهرۀ سفید  نفره  ای است که در آن هر  بازی دو  نرد   -1
سیاه روی زمین بازی )تخته( دارد.  تخته از 24 خانه تشکیل شده و هر 
حریف باید بر اساس عدد روی تاس و قوانین مخصوص این بازی آنها را 
به حرکت در بیاورد و در پایان حریفی که بتواند زودتر مهره  های خود را 

از زمین بازی بردارد، برنده است. 
2- http://metmuseum.org
3- گاهنبار یا گاهبار یا گهنبار در اسطوره های زرتشتی و آریایی آن شش 
روزی است که خدا دنیا را آفرید و در کتاب زند از زرتشت نقل می کنند 
که اهورامزدا دنیا را در شش گاه آفرید و اول هر گاهی نامی دارد و در 
اول هر گاهی جشنی سازند. همان  طور که در دین های سامی آفریدگار 
جهان هستی را در شش روز می آفریند در دین ایرانیان کهن نیز اهورامزدا 
آفرینش جهان مادی را در شش گاهنبار به انجام می رساند. به این ترتیب 

که در یسنا آمده است:
پانزدهم  روز  گاهنبار  نخستین  )میدیوَزِریم(:   Maidh-yo-zarem 4ـ 
اردیبهشت ماه، چهل و پنجمین روز از اول سال که در آن آسمان آفریده 

شد.
ـِیم(: روز پانزدهم تیرماه صد و پنجمین  5ـ Maidh-yo-shema )میدیوش

.)http://www.miyanali.com :تصویر 8. طرحی از تخته نرد و چگونگی چیدمان مهره  ها در این بازی )مأخذ
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روز سال که در این روز آب آفریده شد.
6ـ Paiti-shahem )پَـیته َشـهیم(: روز سی ام شهریورماه صد و هشتادمین 

روز سال که در این روز زمین آفریده شد.
7ـ Aya-threm )اَیاسِرم (: سی ام مهرماه دویست و دهمین روز سال که 

در آن گیاه آفریده شد.
8ـ Maidh-ya-rem )میدیارِم(: بیستم دی ماه دویست و نودمین روز سال 

که جانوران آفریده شدند.
9ـ Hamas-path-maedem )َهـَمـسَپـتَمـٌدم(: در آخرین روز کبیسٔه 
گاه  وهیشتواشت  که  سال  روز  پنجمین  و  شصت  و  سیصد  یعنی  سال 
ششگانۀ  جشن  های  از  یک  هر  شدند.  آفریده  مردمان  که  می نامند، 
گاهنبارها پنج روز به طول می انجامیده و آخرین روز هر گاهنبار مهم ترین 

روز جشن بوده  است.
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