
 

 ١

   و فرهنگ شماري گاه) 13
سـعد و     تعيين  ، يعني    اختيارات  ، موضوع    با فرهنگ    آن   به   وابسته  اركان  و  شماري   گاه   تداخل   نخستين

 يـا     نجومي   تقويم   با عنوان    كه   نيز در تقويمهايي     امروزه   حتي   كه   است   نجوم   روزها و كالً احكام     نحس
 در  شـماري  ، گاه  بر اين عالوه. گردد  مي  درج  نجوم   احكام   مختلف  د، مسائل شو  منتشر مي     رقومي  تقويم
 و   كشـاورزي   كاربردهـاي    بـه    گوناگوني   رويكردهاي   مردم و   است   يافته  راه   مردم  زندگي    مختلف  شئون
  امل رويكردهـا شـ     ايـن . انـد    داشـته    و قمـري    شمسي   شماريهاي   در گاه    و غيرمذهبي    و مذهبي   آييني

 در    مشـخص    روزهاي  بعضي (  چند روزخاص    موقعيت   به   توجه  ، از جمله     است   بوده  مختلفي   موضوعات
 آغـاز و     چون(  در هر سال     مختلف   چند موضع   و نيز موقعيت  ) و عزاداريها   جشنها   شامل   و سال   هر ماه 
 ).  خاص   نجومي  موقعيت از يك   يا گذشته  باقيمانده ، روزهاي  فصول پايان

:  كـرد    تقسـيم    چهـار دسـته      بـه   تـوان   مـي   را   مردم   مورد استفاده   شماريهاي  ، گاه   از ديد كاركردگرايانه  
   اهميت  آنچه بنديها نيز    دسته   از اين   در هريك . ، جشنها و عزاداريها     ، دامداري    كشاورزي  شماريهاي  گاه

، كـاربرد     بنـابراين .  خـود بايـد برگـزار شـوند         نمعي    در موقع    هر كدام    كه   است  دارد، آيينها و شعائري   
 نيـز    آيينها و شـعائري    ها، در    بر مثلها و داستانها و خرافه       ، عالوه    مردم  و باورهاي   در عقايد   شماري  گاه

  بـا   ، آيينها و شعائر متعـددي        امور مذهبي   در زمينه . شوند  بايد برگزار    سال   در طول   شود كه    مي  ديده
 كـربال و    ياد واقعـه   به  محرّم  روز اول در ده   كه  و شعائري  آداب اند؛ از جمله    مرتبط  ريشما   گاه  مفاهيم
 و    رمضـان   ماههـاي     بـراي    بـويژه    هالل   رؤيت  گيرد، موضوع    مي   انجام  السالم  عليه  حسين   امام  شهادت
   مهـم    روزهـاي    و بعضـي     هفتـه   هاي روز   براي   كه  شعائر و آدابي   ، و ) داري   روزه   ايام  آغاز و پايان   ( شوال
 از آنهـا      هريـك    مربوط به   دعاي  و   ماه   روزهاي   از ترتيب    آگاهي  براي( وجود دارد      سال  و ماههاي   سال
روزهـا      بعضي   درباره   عمومي   از اعتقادات    برخي  ؛ براي 324ـ132  ، ص 94  ، بحاراالنوار، ج    مجلسي: نك

  آراي)  ر36 ـ    پ2  ، گ  االيـام  اختيـارات (  مجلسـي ). 88 ـ  84  ص،  هـدايت :  نـك   قمري در ماههاي
  ذكر نمـوده      سال   ماههاي   و اختيارات    ماه  ، روزهاي    هفته   روزهاي   بودن  نحس  سعد يا    درباره  گوناگوني

 .  است
: ازانـد   انـد، عبـارت    شـده   نوشـته  مختلـف    روزهـا و ماههـاي    اعمـال   شـرح    بـراي    از كتابها كـه     برخي
؛ )1091 متـوفي  (  كاشـاني    فـيض    از مالمحسـن     و االيام    الساعات   معرفه  في  االنام   و غُنيه   التقويم  احسن
  آبـادي    خـاتون   صـالح  ، هـر دو از ميرمحمـد         شـرعي   ، و تقـويم      آن   شده   خالصه   و متن   المؤمنين  تقويم

 ). 52  ، ص7  ، ج ؛ حائري145  ، ص11  ، ج اشكوري ؛ حسيني1126  متوفي(
 از   و بعضـي  ) » لاو « شـاملو، ذيـل   : نك ( داشته  خود را    آثار خاص    سال   از ماههاي    هريك   اول  روزهاي
، روز    ؛ از جملـه     است    خود را داشته    ، شرايط خاص     يا سعد بودن    نيز از نظر نحس     ماهها   برخي  روزهاي
  ايـن ). 85  ، ص هـدايت  (  اسـت   آمـده   شـمار مـي      به  سال    روزهاي   از نحسترين    صفر يكي    ماه  سيزدهم

.   صـفرم    سـيزده   ، مـن     نـوروزي   تو اگرسيزده :   صفر است    سيزدهم   نحوست  دهنده   نيز نشان   فارسي  مثل
آنهـا    از  تخلـف   كـه   داشـته  ماتي شعائر و محرّ  هر كدام ، كه  قمري  هجري  شماري   گاه   بر ماههاي   عالوه
   ماههاي  ، براي ) صفر دارد  ]را[   ماهها خطر دارد، بدناميش     همه:  ل مث   اين  قس ( شده   مي   محسوب  گناه
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   كـه  314ــ 312  ، ص 59  ، ج 143ــ 142  ، ص 56  ، بحـاراالنوار، ج     مجلسـي : نـك  (  سلوكي  شماري  گاه
   دوازده شـماري   گـاه   سالهاي  و حتي ) باشد  مي  السالم   رضا عليه    امام   به   منسوب   الذهبيه هل   از رسا   بخشي
در .   اسـت  وجود داشته  و بد  نيك نيز احكام)  ر135 ر ـ  131  ، گ  تركان  سالهاي احكام: نك ( حيواني

  نحـس )   خـوك  مثال سال( ديگر  سعد و بعضي)  گاو مثال سال (سالها    ، بعضي    حيواني   دوازده  شماري  گاه
 بر    تقويم  هميشه:  و است  گا   سال  سعد بودن   دهنده   نشان   كه   فارسي   مثل   اين  قس(اند    شده   مي  محسوب

  بـراي (وجـود دارد    )  و عزاداريهـا    اعياد، مراسم  (  قمري   در سال    متعددي  آيينهاي). گردد   گاو نمي   روي
،    هـر روز مـاه       دعاهاي   تطبيق  ؛ درباره 249ـ199  ، ص 1  ، ج   ماسه:  آيينها نك    از اين   اي   از نمونه   آگاهي

،   مجلسـي :  نـك    اسـت   يزدگـردي   شـماري    در گـاه     مـاه    روزهـاي    ترتيب  ، همان    آن   روزهاي   ترتيب  كه
  بـه   مربـوط    از شعائر گونـاگون      آگاهي  ؛ براي 386ـ251  ، ص   ؛ سليم 324ـ132  ، ص 94  بحاراالنوار، ج 

 يـاد    ازآيينـي  شليمر). 44ـ39  ، ص   وكيليان:  نك   مردم   نزد عامه    ماه   اين   هالل  يتؤ ر  ، از جمله    رمضان
 شـوال  را   آن  اشـتباه    بـه  108 شـليمر (  شـعبان    روزهـاي    درآخرين   مردم از   اي  ، عده   آن   طي  كه   كرده

 .  عام در مأل  نه اما اند پرداخته مي شادي  به)  است  نوشته 
 از    ايـران    در نقاط گوناگون     مختلف   اقوام  كه شماريها   گاه   بر وجود انواع    ، عالوه    امور كشاورزي   در زمينه 

   سال  ، تقسيم    سال   از طول    گوناگوني  ، تعبيرهاي )د. 4  بخش:  نك  باره در اين ( اند  كرده   مي  تفادهآنها اس 
 باران و    برف   بارشهاي  انواع( در ارتباطند      با اموركشاورزي    نحوي   به   كه  هايي   و پديده    مختلف   فصول  به

 از    آگـاهي   بـراي (وجـود دارد    )  ماننـد آن   بادهـا و       انـواع    آنهـا، وزش     يـا ميـزان      بارش  هنگام  اساس بر  
:  نـك    ايـران    مركـزي    آنها در نواحي     دادن   روي   بادها، بارانها و موسمهاي      از اين    چند نمونه   مشخصات
   مفـاهيم   دربـاره   تعبيـر كلـي   ؛ بـراي 152ـ139  ، ص   ش1378؛ همو،   51ـ39 ، ص    ش 1365،    فرهادي

  ، بيشـترين   خراسـان   مـردم   عامـه  در فرهنگ). 321ـ  319  ، ص 1  ، ج   ماسه:  نك   نزد عامه   هواشناسانه
)  و ماننـد اينهـا      ، شـانزدهم    ششـم  ( شـده   مـي    خـتم    شش   آنها به    شماره   كه   از سال   بارانها در روزهايي  

 ). 34ـ21 ، ص  و عليجاني سلحشور دهقان(   است باريده مي
   با عنوان   ، كه   روزه   و بيست   روزه   چهل  هاي  ماً دوره و و عم    مختلف   زماني  هاي   دوره   به   فصول  بندي  تقسيم

   سال   گرما يا سرما در فصول      شدت  از   در تعبيرهايي   شوند، نيز ريشه     مي   مشخص  و كوچك    بزرگ  چله
  از جملـه  )   روزه  بيست( و كوچك )   روزه  چهل (  بزرگ   چله   به   زمستان  بندي  ، تقسيم    ميان  در اين . دارند

  شـاملو، ذيـل   :  نك  بندي   تقسيم   اين   بيشتر درباره    آگاهي  براي ( است    بوده  بسيار مورد توجه    در تهران 
  بيسـت  ( و كوچك)   روزه چهل (  بزرگ ، چله    دو چله    به   تابستان   نيز فصل    در كرمان  .)»  و بهمن   اهمن«

 ـ    فصـلي  موقعيتهـاي   ؛ ايـن ) 2پـانويس 141  ، ص  ش1378،  فرهـادي  (  اسـت  شـده  مي  ، تقسيم) روزه
  شـب    ، فـروردين     را برفكي    ماه  ، دي    را بارانكي    ماه  آبان:  فارسي   مثل   كنيد با اين     را مقايسه   شمارانه  گاه

 . ببار و روز ببار
  محاسـبه .   دارد، نـوروز اسـت   مسـتقيم   ارتبـاط  شـماري   با گاه  كه  مراسمي  از مهمترين ، يكي   در ايران 

  يـا از روي      امـروزي    بـا شـيوه      ارتبـاط جمعـي      وسايل   از رواج   تا پيش     ــ كه    سال   تحويل   زمان  دقيق
 و    پـيش    مختلـف    ــ و آيينهاي    گرفت  مي   انجام   خانواده   بزرگان   محاسبه   يا بر اساس     ساالنه  تقويمهاي

  ، جملگـي  )گـردد    مـي    در خـتم     به   سيزده   آغاز و به     سوري  آيينها از چهارشنبه    ، اين   امروزه (  از آن   پس
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نـوروز    يـا بعـد از       قبل   كه   آيينهايي   از بعضي    در خود دارند گزارشهايي     شماري   گاه   از مفاهيم   تعابيري
  از مراسمي ) 30 ، ص   ش1347 (  شيرازي  انجوي. شوند   برگزار نمي    امروزه  ، وجود دارد كه     شده   مي  انجام
   نـام    از بهـار بـه      روز پـس      چهـل   از مراسـمي  ) 372ـ368  ص (  از نوروز و ميرشكرايي     پيش  روز  پنجاه

   چلـه    شب  شود كه    برگزار مي   آييني) يلدا (  آغاز زمستان   شب  در  امروزه. اند   داده  گزارش»  بهار  چهلم«
، 85 ـ  57  ، ص2  ، ج167ــ 165  ، ص1  ، ج  ش1379،   شيرازي انجوي:  نك  آيين  اين درباره(دارد   نام

 از  پـس   يـا   پـيش   زمـاني   مدت  ديگر درباره  و آيينهاي  عقايد، رسوم   ازبرخي   آگاهي  اي؛ بر 241ـ  223
 ). 110ـ79 ، ص ؛ شكورزاده172ـ139 ، ص2 ، ج86ـ 70 ، ص1 ، ج همان: نوروز نك

،   نجـومي   احكام نيز، بجز عقايد و آراي  البروج منطقه   فلكي  از صورتهاي    بعضي   ورود خورشيد به    درباره
   ايـن  ، تعداد عقربهـاي   كاشان  مردم   عقيده  ، به )4  ، ص 3  ج (  شاردن   نوشته  به.  وجود دارد   ايدخاصيعق

   آگـاهي  بـراي ( شود  مي  افزوده نحو چشمگيري  شود، به   مي   عقرب  وارد برج   خورشيد   كه  شهر هنگامي 
  ، ص1  ، ج ماســه: نــك   شمســي  ســال مختلــف   در مــورد اعيــاد و روزهــاي  عامــه از ســاير اعتقــادات

  ، ص   شـكورزاده :  نك   خراسان   نزد مردم    سده   جشن   موردي   نمونه  ؛ براي 19ـ11  ، ص 2  ، ج 297ـ284
  گـردد، سـابقه    بـاز مـي    ايـران   به  از ورود اسالم  پيش  به  آن   برگزاري   سابقه  بجز نوروز، كه  ). 120ـ111

،    است   رايج   در ايران    مختلف  مذاهب  يا   اقوام   بين  وزه امر   كه   ديگري   آيينها و جشنهاي    بعضي   برگزاري
؛ 635ـ629  بهار، ص:  آنها نك  جشنها و سابقه    از اين   اي   نمونه  براي(گردد    باز مي     از اسالم    پيش  نيز به 

 ). 151ـ121  ، ص  الف  ش1354،  عمادي
 




