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 شماريها  گاه اركان) 2
  ـ قمـري   ، شمسي  قمري  نوع  سه  به توان  را مي  اسالمي  دركشورهاي  رايج شماريهاي ، گاه  طور كلي  به

 . كرد  تقسيم و شمسي
 و    ماه  ، مفهوم    دور زمين    به   ماه   گردش  ، يعني    طبيعي   پديده   از يك   ، با استفاده     قمري  شماريهاي  در گاه 

   يـك   و در نتيجـه  آغاز هر ماه آيد و  مي  دست  به  قمري  سال  يك  قراردادي ، مفهوم   ماه   زده دوا  از جمع 
  صـورت )  هـالل مـاً   عمو (  مـاه    گونـاگون    از صـورتهاي     خاصي   حالت  و ثبت   يتؤ، با ر     ماهه   دوازده  دوره
: نـك  (  است   قمري   هجري  اريشم  ، گاه    اسالمي  در جوامع    شماري   گاه   نوع   اين   گونه  مهمترين. گيرد  مي

 .كاربرد دارد   اسالم  از جهان  وسيعي  در حوزه كه)   ب ، قسمت3  ، بخش مقاله ادامه
 دارد، اما   ماه  دوازده هر سال. شوند  آغاز مي هالل  يتؤ نيز ماهها با ر  ـ قمري   شمسي شماريهاي در گاه

در  (  قمـري    سـال    ميانگين  طول شود تا    مي  ، كوشش   ين مع  ، بعد از چند سال      ماههايي  يا   ماه  با افزودن 
  ــ قمـري    شمسي   شماريهاي   گاه   انواع  از مهمترين .  برابر شود    شمسي  سال   با طول )   معين   زماني  دوره
   اسـالمي   در كشـورهاي   ساكن  يهوديهاي  بين كه) 8  ، بخش  مقاله  ادامه: نك (  است   يهودي  شماري  گاه

  ادامـه : نـك  (  اسـت    بـوده    متداول  شماري  گاه   نوع   نيز اين    هخامنشي   دوره  در ايران .  ست ا   داشته  رواج
 ).2:   الف ، قسمت4  ، بخش مقاله

  ، چـرخش  و برابر عقايـد پيشـينيان     (خورشيد    دور   به   زمين   بار چرخش    يك   شمسي  شماريهاي  در گاه 
.   اسـت    سـال   تعيـين    ، مـالك  ) البـروج    در دايره   معين  اي   نقطه   به   آن   و بازگشت   زمين  دور  خورشيد به 

   بعضـي    تعيـين    بـراي    قمـري    هجـري   شماري   از گاه   استفاده   ، همپاي    اسالمي   كشورهاي  با تمامي تقري
 و    امـور كشـاورزي     ، از جملـه      سـاير امـور زنـدگي        نيز براي    شمسي  شماري   گاه  ، از نوعي    شرعي   اوقات

  ، ص    احيـائي   علـي :  نك   شمسي  شماريهاي   گاه   بيشتر درباره   آگاهي   براي(كنند     مي  ، استفاده   اقتصادي
 ).322ـ320

 يـا    روز هفتـه  (روز  :   است   چهار ركن    اين  شماريها، شامل    گاه   از اين    با هر يك    ضبط هر رويداد تاريخي   
بـا   ( ، سـال )  يـا نامگـذاري   يعددشـمار     ماهها، بر اساس     شمارش   و نحوه    ماه   نوع   به  با توجه ( ، ماه ) ماه

   از ايـن    در هـر كـدام    .   خـاص    مبـدائي    بـه    رويـداد، نسـبت      آن   وقوع  سال و)   سال   مفهوم   نوع   به  توجه
 روز   از يـك  قيقـي ما كسـر د  عمو كه(  سال  روز در طول  يك ر ساعتس ك  آوري   جمع  شماريها، براي   گاه

،   شمسـي     سـال    طـول    متوسط بـه     سال   طول   كردن   نزديك  اي، يا بر    كامل  روز   به   آن  و تبديل )  نيست
 ).  بخش   در همين  مقاله ادامه: نك (  است  وجود داشته روشهايي

روز    شـبانه   معنـاي   عا بـه  ، توسـ    شماري  گاه    ركن   نخستين   عنوان  ، به ) يوم:  در عربي  (  روز در فارسي    واژه
:  و نهـار نـك    ليـل    بـه    واژه   ايـن    معنـايي    گسترش  براي(ود  ر   كار مي   نيز به ) »روز « دهخدا، ذيل : نك(

  ، در صورتي  )51 ، ص 1934 (  بيروني  ابوريحان   نوشته   به). 329 ، ص 2 ، ج    قلقشندي ؛28 ، ص   اجدابي  ابن
 .  است شده مي  نيز استفاده»  بليلته اليوم « احتياط از عبارت  روز باشد، براي شبانه   مراد، مفهوم كه

   متـون   طبـق ). 6  ، ص 1923همـو،   ( دانسـتند    را آغـاز روز مـي        آفتـاب    طلـوع    از اسالم    پيش  انايراني
 از ورود    ، پـس  )105  ، ص   بنـدهش  مـثال (انـد      شـده    بازنويسي   ايران   به  اسالم  بعد از ورود     كه  زردشتي
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 روز  د را مبـدأ شـبانه   خورشـي  ، غـروب   جـاهلي  اعـراب  . دادنـد   را ادامه  سنت  نيز همان  ايران  به  اسالم
 ).464  ، ص8  ، ج  جوادعلي؛5  ، ص1923،   بيروني ابوريحان( دانستند مي
   نجـومي    مهـم   ، كتـاب     شـهرياران   زيـج   روز در   ، آغاز شـبانه   )6  ، ص   همان (  بيروني   ابوريحان   نوشته  به

  شـب  نيمـه  روز از  نيـز شـبانه    هميان  آسياي  نزد تركان .   است   ذكر شده   شب  ، نيمه    ساساني   دوره  ايرانيان
 ). ر8  ، گ  جمشيد كاشاني الدين غياث (  است شده آغاز مي
  شـماري   ، تنها در گـاه       است  روز از ظهر داده     شبانه   شروع  درباره) همانجا (  بيروني   ابوريحان   كه  اطالعي
 ؛4:   ب  ، قسـمت  4  ، بخـش    مقالـه   ادامـه :  نـك    جاللـي   شماري   از گاه    آگاهي  براي(شد     پذيرفته  جاللي

 ).305ـ 304  ، ص  ش1366،  عبداللهي
؛ 50  ، ص   بنـدهش (كردنـد      مـي   تقسـيم     نامسـاوي    بخـش    پـنج   ، هر روز را بـه        از اسالم    پيش  ايرانيان

 بخشـها    از ايـن      روز، يكـي     طـول    شـدن    كوتاه   علت  ، به    گاهي  كه) 38ـ  35  ، ص    ش 1366،    عبداللهي
  اسـت    ساعت 24   به   آن   روز، تقسيم   بندي   تقسيم  مهمترين اما). ، همانجا   عبداللهي: نك(شد     مي  حذف

، » چـاغ  «  نام ، به  مساوي  بخش  دوازده را به   ختا و اويغور روز     اقوام). 53  ، ص 1934،     بيروني  ابوريحان(
 روز   شـبانه   هـزارم   ده يك  همچنين. شدند  مي  تقسيم  كوچكتري  بخشهاي چاغها به  .كردند   مي  تقسيم

 ).39ــ 38  ، ص    ش 1366،     عبـداللهي  ؛، همانجـا    جمشـيد كاشـاني     الـدين   غياث(ناميدند    مي»  فنگ«را  
   و هنـديان  روز را از نظر يهوديـان  شبانه   ساعات بندي تقسيم) 55 ـ  54  ، ص1934 (  بيروني ابوريحان

  ، ص 5  ، ج    دوم  ، چـاپ    اسـالم . د: بنديها نك  يم تقس   اين   بيشتر درباره   آگاهي   براي (  است  نيز ذكر كرده  
 ).710ـ707

ما كوتـاهتر    روز، اما عمو     طوالنيتر از يك    اي  دوره  از روزها   شماريها، تعداد معيني     گاه   از اين   در هر يك  
 احتمـاال     بـود كـه     هفتگـي    هـاي    و دوره   ها هفتـه     دوره   اين  متداولترين. دادند   مي  تشكيل  را   ماه  از يك 

  ، ص8  ، ج جــوادعلي( رســيد   مســلمانان  بــه  ســامي اقــوام   از طريــق  بودنــد كــه  كــرده  ابــداع ليــانبِبا
). 2  ، ص فرغـاني (كردند     آغاز مي    را از يكشنبه    هفته ، ابتدا    نيز، همانند يهوديان    مسلمانان). 463ـ462

/  دي«وجـود جـزء    ، امـا  )  بخش  همين در     مقاله  ادامه: نك( نبود     رايج   زردشتيان  در ميان    هفته  مفهوم
از )   ديـن   بـه  ديـن  (  و سوم و بيست)  مهر   به  دي ( پانزدهم و)  آذر   به  دي (  هشتم   روزهاي  در نام »  دين

   كوچكتر اسـت     چهارگانه  هاي  دوره    به   ماه   تقسيم   دهنده  ، احتماال نشان     زردشتي  شماري   در گاه   هرماه
:  نـك   زردشـتي    شـماري    در گـاه     مـاه    روزهـاي    از نام    آگاهي  ؛ براي 77ـ76  ، ص    ش 1366،    عبداللهي(

 ).5  جدول
   هر يـك   براي  نام  دوازده  آن  طي داشتند كه     روشي   ماه   روزهاي   شمارش   نيز براي    ميانه   آسياي  تركان

بـار تكـرار       ، ده    روزه 120   دوره   نامهـا در يـك      اين. كردند   مي   تعيين   روزه   دوازده  دوره    يك  از روزهاي 
. داد  مـي     را تشـكيل     روزه 7200   دوره  شد و يك    بار تكرار مي     شصت  نيز   روزه 120   دوره  شد و اين    مي
  شـده    مـي    مشـخص    نام   سه   اين  ، با تركيب     روزه 7200  كامل   دوره   از يك   ، هر روز معين      ترتيب   اين  به

 : است
:  بيشـتر نـك      آگـاهي    بـراي  ؛ تـايي   شصـت   دوره (  دوم   دوره  و نـام  )  تايي  ده  دوره (  اول   دوره   روز، نام   نام

 ). ر9 ر ـ 8  ، گ  جمشيد كاشاني الدين غياث
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   معنـاي    بـه    روزهـا، نـه      شمارش   براي  نمعي   اي   دوره   معناي  ، به » ماه « ، مفهوم   شماري   گاه   ركن  دومين
 كـاربرد    اسـالمي     در سـرزمينهاي     رايـج   شـماريهاي   اه در گـ     كـه   ، ماههـايي     طور كلي   به . ، است »قمر«

و )  حسـابي  (  قـراردادي   ماههـاي : شـوند    مـي   تقسـيم     دو دسـته    به)   قمري   چه   شمسي  چه(اند    داشته
 بـر     نيـز، عـالوه     البـروج   همنطقـ    گانـه    دوازده   از بروج    خورشيد در هر يك      توقف  مدت.  نجومي   ماههاي
  ، ص    ش 1366،    عبداللهي (  است   كاربرد داشته   ، در ايران     واحد زماني   يك   عنوان  ، به    آن   نجومي  مفهوم

  شـده   مـي   محاسـبه   دقيقـه 6 و   ساعت8 روز و 30 تقريبه  ب  شمسي  متوسط ماههاي طول). 52 ـ 51
 ).233  ، ص مروزي قطان ( است

 كـاربرد را    بيشترين ، كه  اول  در گونه. رفت  مي  كار   به   اسالمي  شماري   در گاه    قمري   از ماههاي   دو گونه 
  در نظـر گرفتـه       بعـدي    هـالل    رؤيت   تا نخستين    هالل   رؤيت   از نخستين    ماه  يك    و دارد، طول    داشته

   بـه    تقـويم    در همـين     شمسـي    سال   طول  اساس ، بر   يهودي  در تقويم    هاللي   قمري   ماه  طول. شود  مي
 بـر     شمسي   سال 19   طول  با تقسيم  (  ثانيه 3 و     دقيقه 44 و     ساعت 12و   روز   29  ، معادل    بيروني  گفته
  ماههاسـت    اين   با مقادير امروزي     مقايسه   كامال قابل   كه آيد   مي   دست  به)   قمري   ماه 19×7+12=235

 فقـط در      ماهها، كـه     ديگر از اين    درگونه). 317  ، ص    احيائي   علي   قس ؛50  ، ص    ش 1366،    عبداللهي(
  و مـاه )  مقارنـه  (  اجتمـاع   بـين   زمان  مدت  بر اساس    ماه  ، طول   داشت  كاربرد   ميانه   آسياي   تركان  ميان

 بـود     اجتمـاع    لحظـه   نيـز همـان       آغـاز مـاه     شـد و زمـان       مي   محاسبه   بعدي   اجتماع  خورشيد تا زمان  
بـر     حسـابي    قمري   آغاز ماههاي   چگونگي). ، همانجا    عبداللهي ؛  پ 8  ، گ    جمشيد كاشاني  الدين  غياث(

.  دارد  بسـتگي   متعـددي    عوامـل   كاربرد دارد، بـه     اسالمي   نيز در جوامع     اكنون  ، كه    هالل   رؤيت  اساس
  سـابقه  ، نيـز     و يهـودي     و بـابلي     سـومري    اقـوام    بـين   ويژهه  ، ب    از اسالم   ، پيش   ماه    آغاز نمودن    نوع  اين

 از    بـابلي    آغاز ماههـاي     براي   كه   ارقامي  ، مقايسه )7ـ4  ، ص    ش 1366،    عبداللهي (  است   داشته  طوالني
   مربـوط بـه     اطالعـات  با) 47ـ  27  ، ص   پاركر و دوبرستاين   (  از ميالد، ذكر شده     پيش   هفتم  اواخر قرن 

 آغـاز   قعيت مو دهنده  ــ نشان پذير است   امكان  با رايانه     آن   محاسبه   و خورشيد ــ كه      ماه   اجتماع  زمان
:   اسـت   وجود داشـته      اصلي   نيز دو روش     هر ماه    روزهاي   تعيين   براي   است   هالل   رؤيت  اساس بر ماهها

 .روزها  و نامگذاري)  كاهشي  يا  افزايشي صورت  به( روزها  شمارش
   روش  ربسـتان  ع   جزيـره    در شـبه    ظهور اسـالم    از  ، پيش    عربي   به   جا مانده    آثار به    قديمترين  بر اساس 
   از مـتن     آگـاهي   براي ( است   داشته  رواج)   ماه  ام   تاسي  از يكم  (  افزايشي   صورت  به    ماه   روزهاي  شمارش

نيـز، بـر       از اسـالم     پـيش   در ايـران  ). 1  ، ص 1  ، ج >  عربي  هاي  كتيبه   تاريخي  گزارش<:  اسناد نك   اين
) جمشيد   تخت   و باروي    خزانه   و لوحهاي   بيستون   يبهما كت عمو (  از هخامنشيان    اسناد باقيمانده   اساس

 از   ، اسـتفاده  )158ــ   157  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي  (  اشكاني   دوره   از اوايل   اسناد باقيمانده  و معدود 
 .  است بوده   رايج  روزشماري  روش اين

 تأييـد    اريخـدار عربـي   تنهـا در اسـناد ت         كـاربرد آن     ــ كه    كاهشي   صورت   روزها به    شمارش  در روش 
  هـاي   شـيوه     ـــ كـه      روش  در ايـن  . شـد    مي  ، شمرده    ماه   تا پايان   باقيمانده  روزهاي  گردد ــ شماره    مي

  ، ص6  ، ج قلقشـندي : هـا نـك      شـيوه    از ايـن    آگـاهي   براي (  وجود داشته    از آن    استفاده   براي  گوناگوني
  ، و بقيـه     آغـاز مـاه     از   شـمارش   ، بر اساس     ماه   پانزدهم  تا   و گاهي    تا دهم    اول  روزهاي ــ) 249ـ  244
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،    روز اسـت   30 يـا    29   قمري   ماه   طول  شد و چون    مي  ، حساب    آن   باقيمانده   روزهاي  روزها با شمارش  
   مـاه   روزهاي ، شماره تاريخ   از ذكر يك  پس بردند، بالفاصله  كار مي  را به   روش   اين   كه  كساني از   برخي

  ، ص   مـثال صـولي    (  عـرب    از مورخان   ، برخي    دليل   همين  به). 248  ، ص 6  ، ج   همان(كردند    كر مي را ذ 
   بـر اسـاس     ، بويژه    روش   از اين   استفاده. اند  دانسته  مي    و غير دقيق     را نامناسب    روش  ، اين )183ـ  182
) 19  ، ص 1  ، ج > عربـي    هاي  يبه كت   تاريخي  گزارش<: نك (92  ، از سال     عربي   به  باقيمانده   هاي  كتيبه

 .شود ، تأييد مي)72  ، ص7  ، ج همان: نك (  پنجم تا اواسط قرن
  ، و در ديگر سـرزمينهاي        از آن    و پس   اسالم  از   پيش   در ايران    ــ كه    ماه   روزهاي   ديگر تعيين   در روش 
   دسـته    ده   بـه    مـاه   ، روزهـاي    راب اع  در ميان .  داشتند   مشخصي   نام   ماه   ــ روزهاي   داشت   رواج  اسالمي

 ).64ــ 63  ، ص 1923،     بيرونـي   ؛ ابوريحـان  353ـ  352  ، ص 2  ، ج   مسعودي(شدند     مي   تقسيم  تايي  سه
  اي  گانـه    سـي    و پاسـخهاي     پرسـش   به    هر ماه    روزهاي  درباره) ؛ همانجا 346 يا   345  متوفي ( مسعودي

  بيرونـي    ابوريحان   كه   نامهايي  از ميان . آيند   شمار مي    به   هر ماه   روزهاي    نام   تعبيري   به   كه   كرده  اشاره
 «انـد، تنهـا    ذكـر كـرده  ) 24ـ 23  ، ص   ثقفي  عاصم  ابن مثال ( و ديگران ) همانجا ( و مسعودي ) همانجا(
،  ش 1363ناصرخسـرو،   مـثال  (  از مورخان  برخي   را هم    آن  كاربرد پيدا كرد كه   )  روز اول    سه  نام(»  هرّغُ

 » نصـف «يا »  نتصفم «  ماه ، روز پانزدهم  بر اين عالوه. بردند  كارمي  به  روز اول   فقط براي ) 56،  32  ص
  ام  و روز سـي   ) 197ــ 196،  167 ، ص 11 ، ج 106 ، ص 1 ، ج >  عربي  هاي   كتيبه   تاريخي  گزارش <: نك(
   ايـن   كـه  شد، در حالي  مي ناميده) 32 ، ص ش1363؛ ناصرخسرو، 133  ، ص 1  ، ج   همان: نك(»  سلخ«

 موارد نيز،    در بعضي .   نداشت   نبود، سلخ    روزه   سي  ماه اگر.  نبود   ماه   روزهاي  گانه   ده   جزو نامهاي   دو نام 
يـا  ) 96  ، ص 8  ، ج 73  ، ص 1 ، ج »  عربـي   هاي   كتيبه   تاريخي  گزارش«: نك(»  لهستَم « هر ماه    روز اول 

  سـيده  ، ابـن   اسـالمي  نويسـان   لغـت  در ميان. شد  مي ناميده) 338  ، ص17  ، ج  همان: نك(»  استقبال«
   بخشـهاي   و نـام   مـاه  روزهـاي   گانـه   ده  نامهـاي   درباره) 397ـ387،  380ـ378  ، ص 2 ؛ ج 458 متوفي(

 .  است  را آورده گزارش   مفصلترين  روز و شب گوناگون
  گانـه    سـي    با نامهاي    ماه   روزهاي  نامگذاري    و ساساني   ي اشكان   دوره   اسناد تاريخدار، در ايران     بر اساس 
  شماري در گاه   ماه   روزهاي   نام   همان   نامها كه    از اين    آگاهي  براي (  است  گرفته  مي    صورت   ميانه  فارسي

 در   مـاه   روزهـاي   از نـام    نيـز فهرسـتي     اسـالم   از   پـس   در ايـران  ). 4  جـدول : باشند نـك     مي  زردشتي
:   ب  ، قسـمت  4 ، بخـش    مقالـه   ادامه:  نك  شماري   گاه   از اين    آگاهي  براي(دارد    وجود   جاللي  شماري گاه
  با نامهـاي      ماه   روزهاي  نامگذاري   از روش   همچنان  خود  شماري   در گاه    ايران   نيز زردشتيان   امروزه). 4

 .كنند  مي استفاده  ميانه فارسي
شود و هـر       مي   تقسيم   و قمري   شمسي   دو نوع    به   كه  است»  سال «  مفهوم  شماري   هر گاه    ركن  سومين

   درسـرزمينهاي    رايـج   شـماريهاي    در گـاه     اقسام   از اين   دارند، اما فقط معدودي      از آنها نيز اقسامي     يك
   ساعت8 روز و 354،   ماه  طول  به ، با توجه سال  ، طول    قمري  شماريهاي  در گاه . اند   كار رفته    به  اسالمي

   رصـدهاي    بـه   شمسـي     سـال    طـول    محاسبه  ، اما براي    شده   مي  محاسبه) 2  ، ص   فرغاني(  دقيقه 48و  
  توضـيح   شمسـي   سـال   اقسـام   به  راجع  مسلمان  شناسان  ستاره.  است   نياز بوده    بيشتري   و دقت   متوالي

   همـان    بـه    يا انقالبين   نقاط اعتدالين  از   خورشيد از يكي     ساالنه  بازگشت(»   اعتدالي  سال«اند، اما     داده  
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  مفهـوم   همـين  بـه »  سـال «  مـا از واژه  و عمو    بـوده    شمسـي    سـال   قسم   و مهمترين   متداولترين)  نقطه
  طـول ). 63  ، ص بتـاني : نـك ( اند ناميده مي نيز»   حقيقي سال« را   اعتدالي سال.   است شده  مي استفاده  

  رصـدها نشـان      سـير ايـن      و بررسي   ، متغير بوده     آن   رصدكنندگان   دقت  ميزان   به  ، بسته    اعتدالي  سال
 .  است شده  مي اعمال   بيشتري  دقت  بتدريج  آن گيري  در اندازه دهد كه مي

  اي  اندازه.  آشنا شدند    اعتدالي   سال  طول  با   بطلميوس   مجسطي   ترجمه  بار از طريق     نخستين  مسلمانان
.   اسـت  ثانيـه 12 و   دقيقـه  55 و     سـاعت  5 روز و    365،     داده   دسـت   به)  ر 36 رـ 34  گ (  بطلميوس  كه

   فراوانـي    رصـدهاي    اعتـدالي    متوسـط سـال     طـول     اندازه   آوردن  دست   به   براي   مسلمان  شناسان  ستاره
 365( آورد     دسـت   به) 64ـ63  ؛ ص 317  متوفي (  بتاني   كه  اي  ، اندازه   شناسان  ستاره اين   از بين . كردند
  شناسـان   از سـتاره   و بسـياري    قـرار گرفـت     بسيار مورد توجه  )   ثانيه 24 و     دقيقه 46 و     ساعت 5روز و   
 را   كردنـد و آن      مـي    استفاده  آن  خود از    رصدهاي  براي)   پ 14  ، گ    طبري   ايوب  بن مثال محمد (ديگر  

، بـا ذكـر       اعتدالي    سال   رصد طول   از تكامل ) 64ـ61  ص ( بتاني. دانستند  مي    اعتدالي   سال  مقدار دقيق 
 ديگر   شناسان   ستاره   كه   است   داده  تا دقيقي  نسب   خود، گزارش    تا زمان    از كار رصدكنندگان    چند نمونه 

  الـدين   غيـاث   نوشـته  بـه  .انـد   كـرده   را نقـل  نيز همان)  ر16 ـ   پ13  ، گ  طبري  ايوب محمدبن مثال(
 50 و     سـاعت  5 روز و    365،     ميانـه    آسياي   نزد تركان   اعتدالي    سال  ، طول )  پ 8  گ ( جمشيد كاشاني 

 از    تعـداد معينـي     شـمارش    ، بـر اسـاس       سال   طول   كه  شماريهايي  در گاه .   است   بوده   ثانيه 47و     دقيقه
،  انيفرغ(  روز است365 برابر   مدت  ، اين )  و قبطي    زردشتي  شماري  مثال درگاه (شود     مي  روزها محاسبه 

  بـراي (كنـد      تغييـر مـي      فصلها بتدريج    به  نسبت   شماريها آغاز سال     گاه   در اين    است  بديهي). 5ـ4  ص
 ).122 نگاه كنيد به احيايي، ص  مفاهيم اين   بيشتر درباره آگاهي
   دوره  يـك   و بـا گذشـت     نيست   خاصي  نجومي    موقعيت   به   معطوف  ، آغاز سال     قمري  شماريهاي  در گاه 
  ، آغـاز سـال    ـ قمـري   شمسـي   يا  شمسي شماريهاي شود، اما در گاه  جديد آغاز مي ، سال  ماهه دوازده
  تركـان   شـماري   تنهـا در گـاه    .   اسـت    يا پاييزي    بهاري   اعتدال   نقطه  به  خورشيد   رسيدن  ما مقارن عمو

   نوشـته   بـه .   اسـت   آمـده   ي شـمار مـ      بـه   سـال   دلـو آغـاز      برج   نيمه   خورشيد به   ، رسيدن    ميانه  آسياي
 در آغـاز      را نه   يا انقالبين     اعتدالين   موقعيت   ميانه   آسياي  ، تركان )همانجا (  جمشيدكاشاني  الدين  غياث
 كسـر     گـردآوري   ، بـراي     گونـاگون   شـماريهاي   در گـاه  .انـد   دانسـته   مي    در اواسط هر فصل     ، بلكه   فصول

.   اسـت    وجود داشته    خاص  روش ما چند  يا چند روز، عمو      يك   آنها به    و تبديل    سال  روزهاي   ساعتهاي
 .  است شده  مي ، انجام  فصلي  خاص  موقعيت  در يك آغاز سال   كردن  ثابت  كار براي اين

   زمـاني    فاصـله    كـردن   ، مشـخص    يعنـي ؛    است  آن» مبدأ«،    شماري   هر گاه    ركن   و مهمترين   چهارمين
   دو دسـته     بـه   تـوان   مبدأها را مـي   .   ثابت   زماني  نقطه    يك  اساس  بر  آن از بعد و     قبل   با هر زمان    وقايع
ـ     تكرار شـونده    مبدأهاي.   و ثابت   شونده تكرار:  كرد   تقسيم  كلي  و    هخامنشـي    دوره   در ايـران    ويـژه ه  ب

ـ    آن  شماريها و مبدأهاي     گاه   اين   از جزئيات   آگاهي   براي(اند     كاربرد داشته   ساساني ،    مقالـه   ادامـه : ك ن
 و بـا آغـاز    گرفتـه  ، مبدأ قرار مـي  پادشاهان  ما آغاز پادشاهي، عمو  روش  در اين ).   الف  ، قسمت 4  بخش

  از بابليـان    را   مبدأشماري   شيوه   اين  ايرانيان.   است  شده   نيز تجديد مي    تقويمأ  ، مبد    هر پادشاه   سلطنت
 در   هر پادشاه ، از آغاز پادشاهي  بابليان در زمان  ).110ـ109  ، ص    ش 1366،    عبداللهي( بودند    آموخته
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   بود و از اول     جلوس  ، سال ) نيسانو  اول:   بابلي  شماري  در گاه ( جديد     سال  اول   آغاز ماه   تا   سال  هر موقع 
 .آمد  شمار مي  به پادشاهي   اول  بعد، سال نيسانو تا آغاز نيسانوي

  اي  و اسـطوره   تاريخي  يا شبه   خي تاري  اي  واقعه ماعمو (  مبدأ ثابت    از يك   شماري  ، گاه    ثابت  در مبدأهاي 
   اسـالمي   سـرزمينهاي   و   اقـوام   ، بـين     روش   از ايـن    اسـتفاده .   اسـت   شده  آغاز مي )  طبيعي   يا رخدادي 
  ناد مـدارك  اس  و نيز در تمامي  از اسالم  پس ايران  تاريخ دوران تمامي با درتقري.   بسيار يافت  عموميت

تنها استثنا،  .   است   داشته   رواج  مبدأشماري   ، اينگونه    شده   يافت  عربستان  جزيره   در شبه    كه  تاريخداري
   نهـاده    بـر آن    كـه     نامي   بر اساس    آن  ، هر سال     كه   است   پيامبر اكرم    تا وفات   هجرت    بين  ساله   ده  دوره
بـا  ). 31  ، ص1923،   بيرونـي  ابوريحـان : سـالها نـك     اين نام از   آگاهي براي(شد     مي   بود، شمرده   شده
 از   وسـلم   وآلـه    عليه  اهللا  صلي   پيامبر اسالم    هجرت   زمان   يافتن   رسميت   درباره  مختلف    بحثهاي   به  توجه
   سـاله    ده   از دوره    پـس   لهبـا بالفاصـ    مبدأ تقري    اين  ، تعيين   اسالمي    مبدأ تاريخ    عنوان   به   مدينه   به  مكه

).   ب  ، قسـمت  3  ، بخش    مقاله  ادامه:  مبدأ نك    اين   وضع   از چگونگي    آگاهي  براي(شود    مذكور تأييد مي  
 كـار    بـه     اسـالمي    و تـا عصـر حاضـر در جوامـع            است   اسالمي  شماري  گاه  مبدأ   مبدأ، عموميترين   اين
 .رود مي

   عالم   آنها، مبدأ آفرينش    ، كهنترين   داشته    رواج   اسالمي   در سرزمينهاي    كه   گوناگوني   مبدأهاي  از ميان 
 بودنـد،    درنظـر گرفتـه    آن  را بـراي   زمـاني  ، هر يك  ميانه   آسياي   و تركان   و يهوديان     ايرانيان   كه  است

،   هـر ون  (»  ون« 8863  عـالم   آنهـا از عمـر      زعم   به.  است    ميانه   آسياي   تركان   به   مبدأ متعلق   دورترين
 جمشـيد   الـدين    غياث ؛ ر 5  ، گ    ايلخاني  ، زيج    طوسي  نصيرالدين: نك (  است  گذشته)  سال هزار  هد برابر

،    مقالـه   ادامـه :  نـك    ميانـه    آسياي   تركان  شماري   گاه  ويژگيهاي  از ديگر    آگاهي   براي ؛ ر 9  ، گ   كاشاني
 ).6  بخش

،    بيرونـي   ابوريحـان  (  اسـت   سـال  هـزار     دوازده   عمـر جهـان      داشتند كه    عقيده   از اسالم    پيش  ايرانيان
  زردشـتي    در متـون  .  سـاله   هـزار    دوره   يا دوازده   ساله هزار   سه  چهار دوره   از  متشكل) 14  ، ص 1923

 از   بســياري ، پادشــاهي  انســان مــثال، آفــرينش (  مهــم رويــدادهاي) 156ـــ154  ، ص مــثال بنــدهش(
  ، تاريخگـذاري     بـزرگ    دوره   آغـاز ايـن     به   نسبت)  اعراب   مله و ح   پادشاهي    مهم  هاي  ، سلسله   پادشاهان

 .اند شده
انـد، مبـدأ       كـرده    اشاره   آن   به  مسلمان  از دانشمندان    بسياري  ، كه    آفرينش   مبدأهاي   از مهمترين   يكي

) 195  ص،  1  ، ج 1375ـ  1373 (  بيروني   ابوريحان   نوشته  به.   است  بوده   نظر يهوديان    به   عالم  آفرينش
،    مقالـه   ادامـه :  نـك  ؛ سلوكي (=   اسكندري  شماري  گاه  و مبدأ    نظر يهوديان    به   عالم   آفرينش   زمان  بين

   از مبدأ مـيالدي      پيش  سال 312 نيز     اسكندري  شماري   و مبدأ گاه     است   فاصله   سال 3447،  )7  بخش
وجود     فاصله   سال 3760   ميالدي  شماري  گاه و     يهودي  شماري  گاه  مبدأ  ، بين   بنابراين.   است   شده  وضع
:  نيز نـك   ؛126ـ125   يهود، ص    فرهنگ  هاي  واژه: نك(اند     فاصله   اين   به   قائل   نيز يهوديان   امروزه. دارد
  ، احتماال اختالفات    كرده   اشاره) 15  ، ص 1923 (  بيروني   ابوريحان   كه  همانگونه). 8  بخش؛    مقاله  ادامه
از ) همانجـا  (  بيرونـي   ابوريحان.   است   شده   عالم  مبدأ آفرينش     متعدد براي    تاريخهاي  واج ر   باعث  ديني

 جرير   و محمدبن ) 415  ، ص 2  ج ( مسعودي  و   گفته   مورد سخن    در اين    و مسيحيان    يهوديان  اختالف
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ـ  .اند  ذكر كرده  گوناگوني  مبدأ تاريخهاي  اين  براي) 238ـ  235  ، ص 2  ج ( طبري    ابوريحـان   نوشـته  هب
  با   و اسطوره    دروغ   شدن   آميخته   زمانها باعث    اين  زياد بين ر   بسيا  ، فاصله )14ـ13  ، ص 1923 ( بيروني
 .  است  شده واقعيت

  در ترجمـه  .   اسـت    ذكـر شـده     نجومي  و   نيز در آثار تاريخي      ديگري  ، مبادي    عالم  جز مبدأ آفرينش  ه  ب
 (=   قبطـي  شـماري   گـاه   دربـاره   مبسـوطي  ، شـرح ) ر36 ر ـ  34  ، گ بطلميـوس  (  از مجسـطي  كهني

نَختُبو )  قمـري    هجـري  (  عربـي   شـماريهاي   از گـاه  ) 8ـ  4  ص(منصور     ابي   بن  يحيي.   است  آمده)  ريص
   مـذكور، بـه     مبـدأهاي   بر  ، عالوه )7ـ3 ص (  فرغاني   و كثيرالدين    برده  نام)  يزدگردي (  و فارسي   سرياني

 بـا    زمـان   اثر خود را احتمـاال هـم   ، كه) ر12 ر ـ  8  گ(  حاسب حبش.   است  نيز پرداخته مبدأ رومي
  سسـطُ غُ، اَ   معتضـدي     مبـادي    مـذكور، بـه      بـر مبـادي     ، عـالوه     از او نوشـته     يا پس )  سوم  قرن ( فرغاني

 / دقلطيـانوس  ( طيـاني قلوو دي)   مـيالدي 14 ـ   م ق63  زنـدگي (  امپراتـور روم  نخسـتين )  آوگوستوس(
   ايـن   بيشـتر دربـاره     آگـاهي   براي ( است    كرده  نيز اشاره )   ميالدي 284 در    ، امپراتور روم    ديوكلتيانوس

 ).251ـ250 ، ص ش1366،  عبداللهي:  نك مبادي
ابوريحـان   ، از آن     اسـالمي   دانشـمندان    هـاي    در نوشته    تاريخي   گوناگون   در مبادي    گزارش  لترينمفص   

   از آنها نام     كه  اي  گانه  ده    از مبادي    و گذشته   شماريها پرداخته    از گاه    بسياري  شرح    به  وي.   است  بيروني
 همـو،   ؛59ــ 52  ، ص   همـان : نـك  (  يهـودي   شـماري    گاه  درباره  هايش  ، نوشته )137  ، ص 1923 ( برده

 .آيد  شمار مي هب  شماري  گاه  اين  شرح مفصلترين) 226ـ180  ، ص1  ، ج1375ـ1373
 و با     داده  توضيح) 240ـ237  ، ص 6  ج ( قلقشندي    از همه    نيز بيش    اعراب   مورد استفاده    مبادي  درباره

   تـا رواج     زمـان   قـديمترين   مبـدأ را از    21 عـاً ، جم    و يزدگـردي     قمـري    هجـري   شـماري   گاه  احتساب
  ص2  ج (  مسعودي   كه   است   همانهايي   مبادي   از اين   بعضي.  است    داده   شرح   قمري   هجري  شماري  گاه

 .اند نيز آنها را ذكر كرده) 238ـ 235  ، ص1  ج ( طبري  جرير و محمدبن) 416ـ415
   متفـاوت    سـال    ماههـاي   ، نـام    شـده   مي    كار گرفته    به   اسالمي   در سرزمينهاي    متعددي   مبادي  اگر چه 
كـار     بـه    گونـاگون    بـا مبـدأهاي     شـماريهايي    در گـاه    مشـترك  طور    ماهها به    از نام   اي   و مجموعه   نبوده
 در چنـد    نـام  ينـرو، يـك   از ؛  است  نبوده   شماريها يكسان    گاه   ماهها در آن     ترتيب   كه  ، در حالي    رفته  مي
  تـوان   ماهها را مي      نام  هاي  ، گونه    طور كلي   به.   است  گرفته   قرار مي    سال  گوناگون   ، در مواقع    شماري  گاه

 و    يزدگـردي   شـماري   ، در گـاه      ميانـه    فارسـي  ؛قمري  هجري  ، در تقويم     قمري  ماههاي:   كرد به   تقسيم
 در   ، از جملـه     شـماري   گـاه  در چنـد  )   باسـتان    مصـري   ماههـاي  (  قبطـي  ؛ شمسـي   هجري   شماري  گاه
 ، از   شـماري   نـد گـاه    در چ   مورد استفاده )   ماه   نامهاي   بابلي  ريشه   بر اساس  (  سرياني ؛ قبطي  شماري  گاه

 كمتـر در      كـه    سـال    ماههـاي   التيني    نام  ، بر اساس     و رومي   ريصنَختُ و ب    سلوكي  شماري   در گاه   جمله
   بـه   رومي  و   هجري   ماههاي   ذكر نام   با اينكه ). 5ـ1 ، ص   فرغاني ( است    داشته   رواج   اسالمي  سرزمينهاي

 در  شماري   گاه   نوع  دهد، شناسايي    مي  را نشان    شماري   گاه  ، نوع   يا رويداد تاريخي     واقعه   ذكر يك   هنگام
   ماهها، بـدون     سرياني  و اگر نام      است  اند، بسيار مشكل     يا قبطي    يا ايراني    ماهها سرياني   نام    كه  مواردي

 .  است با غيرممكن تقري شماري  گاه  باشد، شناسايي  كار رفته ، به شماري  گاه ذكر ساير اركان



 

 ٨

   گونـاگون    و قرائتهـاي     سـال    ماههـاي   نام   بابلي   از صورت   ، برگرفته    در اصل    ــ كه    سرياني   ماههاي  نام
  فرهنـگ <:  آنهـا نـك      نامهـا و ريشـه       ايـن    اشـتقاقي    از صـورت     آگـاهي   بـراي (   است   آنها بوده   آرامي

   متـون   بر اسـاس    سرياني  شماري   ماهها در گاه    نام  از   آگاهي   براي ؛"kalender"  ، ذيل > آشورشناسي
  شـماري   در گـاه     ، از جملـه      اسـت    كـار رفتـه      بـه    متعددي  شماريهاي  ــ در گاه  ) 1  جدول:  نك  اسالمي
  شـماري   و گـاه  ) 7  ، بخـش     مقالـه   ادامـه : نك ( سلوكي  شماري  ، گاه )8  ، بخش    مقاله  ادامه: نك ( يهودي
 از  ، در آثـار بسـياري   سـبب    همين به).   شرق  سرياني  كليساي در  رايج شماري گاه ( مقدوني  ـ  سرياني

   ترتيبهـاي    ماههـا بـه     ايـن ) 342ــ   340،  339ــ   337 ، ص 2 ، ج   مثال مسـعودي   (  اسالمي  نويسندگان
 در   سـرياني   ماههـاي   ترتيـب     اخـتالف   بـه ) 168  ، ص 1934( نيـز      بيروني  ابوريحان. اند  آمده   گوناگون

  در آنهـا نـام       كه  شماريهايي   از گاه    چند نمونه   براي (  است  كرده  اشاره   و سلوكي   اني سري  شماريهاي  گاه
 ).  الف ، قسمت3  ، بخش  مقاله ادامه:  نك  است  كار رفته  به  سرياني ماههاي 


