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  تقويم/  گاهنامه) 10
دفترهـا    در ايـن  . گـردد    بـازمي    اسـالمي    اوليه   قرون   به   نجومي  اطالعات    حاوي   دفترهايي   تهيه   سابقه
   و تخمـين     سـاله    يـك    دوره   در يـك    البروج  منطقه    فلكي   از صورتهاي    خورشيد در هريك     وضع  درباره
 در    سـال    ماههـاي   از نام     و فهرستي   آمده   مي   مطالبي   زماني   دوره   در همين    و ماه   سيارات    واقعي  محل

  ايـن    به.   است  شده   ذكر مي    نجومي  و احكام    نجومي  دانستنيهاي   اي   و نيز پاره     مختلف  شماري  چند گاه 
   كهـن    فارسي  در ترجمه  ( و دفتر سال  ) 186  ، ص 1934،     بيروني  ابوريحان ( نه، دفترالس   دفترها، تقويم 

 . گفتند مي) 273  ، ص  ش1362،   از التفهيم  بيروني ابوريحان   به منسوب
ـ   از يـك  ) 146  ، ص 10  ، ج   وم د  ، چاپ   اسالم. د: ؛ نيز نك     پ 98 ص ( يونس  ابن بـه   ، متعلـق    نه دفترالس   

   رسـاله    ايـن   ، بـه     شده   تهيه  ه قرّ  بن   از آثار ثابت     كه   از فهرستهايي   اما در هيچيك      برده  ، نام   ه قرّ  بن  ثابت
   اسـالم    جهـان   شـماري    با گاه    غرب  ، بر آشنايي    ثابت   الشمس  نه س   في   رساله  البته.   است   نشده  اي  اشاره

 ).   بخش  همين ادامه: نك ( داشت  تأثير مهمي
   فلكـي    خورشيد در صـورتهاي      موقعيت  بررسي   ، بر اساس     واحدي  ماً از شكل   تقويمها عمو   ساختار اين 

   فلكي  صورتهاي اين  از  خورشيد در هر يك   قرار گرفتن    محل  كرد و بر اساس      مي  ، پيروي   البروج  منطقه
  صـورت  شد ــ و با ورود خورشيد بـه     مي   محاسبه  الشمس  تعديل  و  الشمس  وسط  بناي خود بر م    ــ كه 

  انـد كـه      داشته   واحدي  ماً الگوي عمو  تقويمها  اين. شد   مي  تنظيم)   بهاري   اعتدال  موقعيت (  حمل  فلكي  
   روز هفته   عيت، موق    متعدد و متوازي    ، در جدولهاي     اول  در چند ستون  .  است   بوده     ستون   سيزده  شامل

 در هـر   ، و روز مـاه   بهـاري   روز اعتـدال   ناظر به  قمري هجري   در سال   ، روز ماه     بهاري   اعتدال   هنگام  به
  در سـتونهاي . شـد   مـي  تعيـين )   و يزدگـردي   سـلوكي  يعنـي  (  اسالم  جهان  مهم شماريهاي  از گاه    يك

و    درجـه    بر اساس    سيارات   متغير بود، موقعيت    نويس  م تقوي  يا ذوق    نيت   به   تعداد آنها بسته    ، كه   بعدي
 هـر     روزهـاي    موقعيـت    چون   ديگري  اطالعات  و   ماه   موقعيت   براي  ، جدولهايي    سال   در روزهاي   دقيقه

  در شـهرهاي     ظهـر شـرعي      و هنگـام     هـالل   يـت ؤ ر  جشنها يا عزاداريهـا، هنگـام        به   بسته  شماري  گاه
  بينـي   پـيش   سال  در آن گرفتگي  يا ماه   خورشيدگرفتگي  قسمتها، اگر   در آخرين . شد   مي   درج  گوناگون

، ذكـر آنهـا     دو پديـده   اين دانستن   نحس  سبب گرديد؛ به  مي  آنها نيز درج     مربوط به   شد، اطالعات   مي
؛ 277  ، ص    ش 1362؛ همو،   189ـ188  ، ص 1934،     بيروني  ابوريحان( جايز نبود      تقويم   اول  در صفحه 
   تقـويم    تهيـه    چگـونگي    را دربـاره     توضيحات  ، مفصلترين    اسالمي   دانشمندان   در بين    بيروني  ابوريحان

 ). 191ـ186  ، ص1934:  نك  است داده
   داده   را شـرح     آن   بيرونـي    ابوريحـان   آنچـه   بـا    استخراجي   و ساختار تقويمهاي     بعد نيز شكل    در قرون 
  تقويمهـاي     نيـز در ايـن       ديگري   جزئي  ، عوامل    خاص   مورد يا موقعيت     به  بسته  نكرد و    چنداني  تفاوت

   شـدند، بنـدرت      تقويمهـا تهيـه      تهيه  راهنماي    عنوان   به   بعدي   در قرون    كه  كتابهايي.  شد  جديد ثبت 
   طوسـي   صيرالدينن   ، آنچه   كنند؛ از جمله     مي   بيان   پرداخته   بدان   بيروني  ابوريحان    از آنچه    بيش  چيزي

   بسـط آن ، عمـالً   شوند نوشته  در تقويمها بايد ثبت  كه مطالبي  درباره)   تا ده    يك  ، فصلهاي    فصل  سي(
 در    بيروني   از ابوريحان    پس   كه  هايي  دانسته  مختصر  ، با افزودن     گفته   بيروني   ابوريحان   كه   است  چيزي



 

 ٢

  نيـز صـورت   ) 430ــ 357  ، ص 4  ج ( شـاردن .   اسـت    يافتـه    تقويمهـا رواج    درباره    اسالمي  سرزمينهاي
   داده شد، توضـيح   مي  تهيه  در ايران  صفوي دوره  در  تقويمها را، كه  از اين  يكيء جز  به ء و جز   تفصيلي
  اي بنـدي   تقسـيم  مهمترين.  است  ، بر شمرده شده  مي   تقويمها درج    در اين    را كه   شماريهايي  گاه   و انواع 

   بـوده   غيرتام  و   تام   تقويمهاي   آنها به   ، تقسيم    تقويمها وجود داشته    درباره    در ايران    صفوي   در دوره   كه
  شـماريها و اطالعـات       گاه   انواع   تقويمها و شامل    استخراج    صورت   كاملترين   تام  ، تقويم    آن   بر اساس   كه

   در تقـويم    ولـي .   اسـت   داشته  آنها وجود    محاسبه   امكان   زمان   در آن    كه   بوده   نجومي  و احكام    نجومي
   دوازده  شـماري    در گـاه     سـال   و مشخصـات  )  روز اول  (  مـدخل   تعيين   مربوط به    محاسبات  مثالً  غيرتام
   از تفاوتهـاي     آگـاهي   بـراي  (  است  شده  نمي  ارائه) 6  بخش:  نك  شماري   گاه   از اين    آگاهي  براي ( حيواني
 ). 15  ، باب گنابادي:  نك رتام و غي  تام تقويم

 جديد   ورود علوم  (  دو علت   ، به )1313ـ  1264 ( شاه   ناصرالدين   حكومت   در زمان    قاجار، بويژه   در دوره 
 و تكثيـر تقويمهـا       اسـتخراج    در نحـوه  )   در ايـران     چـاپ    صنعت   جديد، و رواج    شناسي  ستاره   از جمله 
  ساالنه    تقويمهاي  كنندگان    استخراج   به  شاه   ناصرالدين   ش 1277/1239در  .  پديد آمد    مهمي  تغييرات

 1291و در   ) 129  ، ص   اعتمادالسلطنه(نكنند    وارد   استخراجي   تقويمهاي   را به    خرافات  دستور داد كه  
   اسـتخراج    ساالنه  تقويم   دستور داد كه  ) 1313  متوفي (  اعتمادالسلطنه  خان  حسن محمد   به  ش1253/

  همچنـين .  كرد   تقويمها وضع    اين  را براي »  سالنامه « نيز واژه    و اعتمادالسلطنه ) 149  ، ص   نهما(كند  
 عبـدالغفار   اسـتخراجي    تقويمهـاي  ، فقـط    تشـتت  بـروز  از    جلـوگيري   ، بـراي    شاه   ناصرالدين  فرمان  به

  يافـت     چـاپ   اجازه) 1326  عهد قاجار، متوفي    شناس  ، ستاره   الدوله  نجم   مشهور به  ( اصفهاني   الملك  نجم
   متعـددي    نجـومي    و احكـام     نجومي  آگاهيهاي  عبدالغفار   استخراجي  در تقويمهاي ). 156  ، ص   همان(

،  ، مـيالدي   قمـري  ، هجـري   شمسـي   هجـري  شـامل (شـماريها    گاه  گوناگون انواع  وجود دارد؛ از جمله   
  ، جـدولهاي  يـابي   مختصـر قبلـه   ، جـدولهاي  ) يهودي  و  ، محمدشاهي   ، غازاني   ، يزدگردي   رومي/  سلوكي

  ، موقعيت    از سال   خاص  هر روز    و براي    نجومي   از ديد احكام     و ماه   سال»  اختيارات « ، انواع    هالل  يتؤر
،   الدوله  نجم: نك (  هفته   در طول    استخاره   مناسب   اوقات  دانستن    براي   كوچكي  ، و جدول     و سيارات   ماه

 ). 31ـ3  ، ص  ش1271
  سـالها بعـد، بـراي     .  نشـد    بر طـرف    شاه  ناصرالدين  با دستور    استخراجي   تقويمهاي   و ناهمگونيِ   تشتت

  نظـران   صـاحب   از   از چنـد تـن       متشـكل   ، هيئتـي     اسـتخراجي    در تقويمهاي   اشتباه  از بروز   جلوگيري
  شـار در سراسـر كشـور انتخـاب         و انت    چاپ  را براي   آنها   و بهترين    تا تقويمها را بررسي      يافت  مأموريت

: نـك ( وجـوددارد      ش 1331 تـا    1309   سـالهاي    در فاصـله     هيئـت    ايـن   فعاليتهـاي   از  اسـنادي . كند
 از  اي  از نمونـه   آگـاهي  ؛ براي241  ، ص2  ، بخش  پارس ؛ سالنامه4  ، ستون2  ، ص1196  ، ش   اطالعات

، 1199  ، ش   اطالعـات :  نـك    آن   ماههـاي    و طول    قمري   هجري  شماري  در مورد گاه     ، بويژه   بروز تشتت 
   موافقـت    توانسـت    طهرانـي   الـدين   جالل ، سيد   ش1307در  ). 2 و   1  ، ستونهاي 2 ، ص 4  ، ستون 1  ص

 خـود،     منتشر شده    تقويمهاي  برايصاً  ، اختصا » گاهنامه «  از كلمه    استفاده   را براي    وقت  معارف   وزارت
 ). 48  ، ص ش 1311،  طهراني( نمايد  جلب
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 در    همچنـان    نجـومي    تقويمهـاي    با نام   بيروني   ابوريحان   مورد اشاره    و سياق    با سبك    تقويمهايي  تهيه
   بـاقي    و اكنـون    شـده     تهيـه    در ايران    گذشته   در قرون    كه   از تقويمهايي    آگاهي  براي( دارد     ادامه  ايران
   از ايـن     چنـد نمونـه      از تـاريخ     آگـاهي   ؛ بـراي  2892ــ 2869 ، ص 4  ، ج   احمـد منـزوي   : اند نـك    مانده

 از آثـار عبـدالغفار       كوتـاهي   ؛ در مـورد گـزارش     1410ـ1407  ، ستون 1  مشار، ج :  نك  چاپي  تقويمهاي
:  نك   در عثماني    شده   تهيه   از تقويمهاي    آگاهي  ؛ براي 111ـ110 ، ص    ش 1375صياد،  :  نك  الدوله  نجم

   از تقويمهاي هايي  با نمونه  آشنايي ؛ براي939 ـ 885  ، ص2  ، ج>  عثماني ره در دو  نجوم  منابع تاريخ<
 تقويمها    استخراج  كلي   از روش    آگاهي  ؛ براي 76ـ  65،  6ـ1  ، ص   جعفري:  نك  پاكستان  در  منتشر شده 
 ). 694ـ643  ، ص نبئي:  آنها نك كنندگان  كار استخراج و چگونگي

   اسـتخراج    دربـاره    مختلـف   هاي   و رساله   اسالمي    در سرزمينهاي    رايج  يمهاي از تقو   هايي  در اروپا نمونه  
  ، جـان     مـيالدي  1649در  ). 124  ، ص   كـارمودي ( و منتشر شد       ساختار آنها ترجمه    چگونگي  و  تقويم

   التينـي   بـه   را   فارسـي    زبـان    بـه    تقويم   درباره   ناشناس   از كتابي   بخشي) 16521062 / متوفي(گريوز  
   چگونگي   درباره  اي   از رساله    است   بخشي  كتاب  اين.  منتشر كرد    در لندن    اصلي   متن   همراه   و به   ترجمه
   مربـوط بـه     و اختصـارات      جمـل    حساب   تقويمها، بر اساس     در انواع    رايج  نويسيهاي  خالصه  از  استفاده

 در   كه   اسالمي   در كشورهاي    رايج  اي تقويمه   از كهنترين   يكي.  نجومي    و اصطالحات   خورشيد، سيارات 
  متـوفي  ( بكيـو    ماتيـاس    كه   است   ميالدي 1687/  جاللي 609   سال  ، تقويم    و منتشر شده     ترجمه  غرب

 منتشـر    در آلمـان     مـيالدي  1695 در     فارسـي    اصل   همراه   و به    را ترجمه   آن )1113 /  ميالدي 1701
 . كرد

 




