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   عربي  در كشورهاي شماري گاه) 3
 

   از اسالم ، پيش بي عر كشورهاي  و  عربستان  جزيره  در شبه  رايج شماريهاي گاه)  الف
   عربي  و كشورهاي  عربستان جزيره  در شبه  قمري  هجري شماري  گاه  و رواج پيدايي)  ب
 . كشورها  در اين  رايج شماريهاي ديگر گاه)  ج
 

 .  از اسالم ، پيش  عربي كشورهاي  و  عربستان جزيره  در شبه  رايج شماريهاي گاه)  الف
 و   عربسـتان   جزيـره    در شـبه     رايج  شماريهاي   گاه  ، مهمترين    قمري  هجري  اريشم   گاه   از رواج    تا پيش 

  ايـن .   است   شده   آنها پرداخته    به   اسالمي   نجومي  نخستين  و   در چند اثر مهم      بودند كه   ، همانهايي   شام
   را پديـد آورده     الم اس  آنها، قلمرو عالم      مجموع  اند كه    بوده  تأثير تمدنهايي   تحت قاً عمي  شماريها كه   گاه

،    مقالـه   ادامـه : نك ( و يهودي ) 7 ، بخش    مقاله  ادامه: نك ( ، رومي   ، سرياني   قبطي: از  بودند  ، عبارت   است
؛ اند   داشته   رواج   شده   اسالمي داً بع   در سرزمينهاي   نيستند كه    شماريهايي   گاه  اينها كهنترين ). 8  بخش
 از    آگـاهي   بـراي  (  اسـت   شـماريها بـوده     گاه    كهنترين   مهد پيدايش  ،   و نيل   النهرين   بين   تمدنهاي  حوزه

  باسـتاني   شـماريهاي   و نيـز گـاه    اسـالمي    در سـرزمينهاي     رايـج   شـماريهاي   گـاه     كهنتـرين   ويژگيهاي
، 9 نويگبـاوئر :  مصـر نـك     باستاني   تقويمهاي    براي ؛، همانجا >  آشورشناسي  فرهنگ<:  نك  النهرين  بين
ـ  ؛190ـ170 ص  ،10 راوتـون :  نـك   النهـرين    بـين   شـماريها در تمـدن       گـاه    ايـن    از نقـش    آگـاهي    راي ب
 ).237ـ202 ص

   حسـاب    بـه   شـماري    گـاه    مهمتـرين   داليلـي     به   قبطي  شماري  ، گاه    منطقه   اين  شماريهاي   گاه  در ميان 
  ايـن ).  اسـت    شـده    مـي    مصـر اسـتفاده      فراعنـه    از دوره   شماري   گاه  از اين  ( آن    قدمت  آيد، از جمله    مي
   بحثهـايي  و اهـم ) 8  ، بخـش   مقاله ادامه: نك ( است   بوده   مسيحي  شماري   گاه   و اساس    پايه  شماري  گاه
، بـر      گرفتـه   صـورت  )شـماريها    گـاه    دربـاره    مسلمانان   نجومي   مرجع   كتاب  مهمترين(  در مجسطي   كه

  ، بـه ) ر36 ر ـ  34  ، گ بطلميـوس  (  مجسـطي  سـوم    مقالـه   اول در فصل.   است شماري  گاه  اين اساس
   اسـت    ذكـر شـده     شـماري   گاه   اين   ماهها بر اساس    شماريها، نام    گاه   مبدأهاي   كليه  درباره   بحث  هنگام

). 49  ص ،1923،     بيرونـي    ابوريحـان  ؛5  ، ص   فرغاني:  نك  شماري  گاه   ماهها در اين     از نام    آگاهي  براي(
   شـده    اسـتفاده    قبطي   ماههاي  ، نيز از نام     شده  ذكر   اسالمي   در آثار نجومي     كه  بدأهايي م  در كهنترين 

   از كهنتـرين   گونـه    ، درسـه  )137  ، ص 1923 (  بيروني   ابوريحان   نوشته  به). 6  ص ،  فرغاني: نك (  است
  ، آغـاز پادشـاهي      س مبـدأ بيلـب    ؛ م   ق 747 آشـور در      پادشـاه  ر، مبدأ بختنص  ؛مبدأ طوفان ( مبدأها    اين

 .  است  بوده  قبطي شماري گاه   بر اساس  سال  ماههاي  و نام  سال ، طول) م  ق359، در  رومر  د فيليپ
 را بـا     شـماري    گاه   نوع  تنها يك ) همانجا: نك (   بيروني  و ابوريحان ) 6،  3  ص: نك (   فرغاني  كثيرالدين

  قلمرو اسالم   ماهها در    نام   با اين    متعددي  شماريهاي  ، گاه    اصل اند اما در    كرده  ذكر   سرياني   ماههاي  نام
  ، ص   فرغـاني : نـك  (  است   ذكر شده    جزئي  اختالف  با   در منابع    سرياني   ماههاي  نام.   است  وجود داشته 

   از نـام     آگاهي   براي ؛60  ص ،1923،     بيروني   ابوريحان ؛342ـ340،  339ـ337  ، ص 2  ج ،   مسعودي ؛3
  بـا   اسـالمي   دوره  در متـون   كـه    مبدائي  نخستين). 1  جدول:  نك   سرياني  شماري   در گاه    سال  هايماه
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  اسـت ) 7  ، بخـش     مقالـه   ادامه: ، نك   سلوكي (=  ، مبدأ اسكندري     شده   اشاره   آن   نامها به    از اين   استفاده
 ). 6  ، ص فرغاني(

   و يهودي سرياني  شماريهاي  در گاه  سال  ماههاي  ـ نام1  جدول
 يهودي  سرياني

 شريتِ  االول تشرين
  شوانرحِمِ االخر تشرين
 سليوكِ  االول كانون
 ) تبِتِ ( طبيث خراآل كانون

 )باطشَ(ط فِشِ شباط
 اذر آذار
  نيسن  نيسان
 رياَ ايار

سيون زيرانح 
 مزتَ تموز

  وباُ ) آب ( أاب
  يلولاِ  ايلول

 
   رومـي  شـماري  گـاه   را آن) 168  ، ص1934 (  بيرونـي   ابوريحـان  ، كه  ـ مقدوني  سرياني  شماري در گاه
   تفـاوت   ، بـا ايـن       است   سلوكي  شماري   برابر گاه    ماه  روزهاي  ماهها و تعداد     و نام    سال  ، نيز طول    خوانده

نيـز  )   بخـش    در همين   مقاله   ادامه: نك ( انيان حرّ  شماري  گاه. گردد   آخر آغاز مي     كانون  از ماه     سال  كه
 14  گ(  طبـري  ايوب   محمد بن  نوشته بنا به.  دارد  ـ سرياني  سلوكي  شماري  گاه  به  بسياري وابستگي

  سـال     دوازده   اما بـا اخـتالف       سرياني  ماههاي    ترتيب   همان   را نيز، به     ذوالقرنيني  شماري  ، مبدأ گاه  ) پ
 آورد   مبـدأهايي  انـواع  ، بايد در شـمار )  م  ق312  ، سال سلوكي (=  ي اسكندر شماري گاه  از مبدأ   پيش
 ، مبـدأ  )، همانجـا    مـثال فرغـاني    (  اسـالمي    از منجمان   بسياري اند، اما   شناخته   مي   اسالمي   منجمان  كه

 .اند دانسته)  سلوكي (  مبدأ اسكندري  را همان ذوالقرنيني
  شـماري    گـاه    ماهها در ايـن      از نام   استفاده  و با    بوده   قبطي  ريشما   گاه   بر اساس    كه   مبدأهايي  از جمله 

   مبـدأ همچنـان     اين ).261  ، ص 10  ، ج    دوم  ، چاپ   اسالم. د (  است   بوده  ديوقلطياني ، مبدأ    داشته  رواج
 دولهال  تقويم: مثال نك ( شود  ، ذكر مي  )  قبطي  سال( » هالقبطي  السنه «  مصر، با عنوان     چاپ  در تقويمهاي 

 كردنــد و از  مــي  زنــدگي  اعــراب  در همسـايگي   كــه  اقــوامي از ميــان ).1  ، ص1933   لســنه يهالمصـرّ  
   بـه    آگاهيهـا راجـع     دارد، بيشـترين    وجود   اسالمي   دوره   در آثار نويسندگان     اطالعاتي   آنان  شماري  گاه
  همـه   از  بـيش    كـه   اسـت )  صابئين: 318  ، ص 1923،     بيروني  ابوريحان    نوشته  به ( انيان حرّ  شماري  گاه

   سرياني   ماههاي   نام  شماري   گاه  در اين .  است    پرداخته   آن  به) 324ـ318  ، ص   همان (  بيروني  ابوريحان
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ماهها ). 318  ، ص   همان (  است  شده   مي  افزوده»  هالل «  از ماهها واژه     هر يك    نام  اما به  ،  رفته   كار مي   به
و ) 73  ،ص   يرپه ؛319  ، ص   همان(شدند     آغاز مي   بعد از مقارنه  ) ، دوروز    خاص  شرايطيدر  ( روز    از يك 

 نـزد    هفتـه ). 72  ، ص    يرپه ؛، همانجا    بيروني  ابوريحان( گرديد   خورشيد آغاز مي     طلوع  روز نيز از هنگام   
 ).386  ص،  نديم ابن (  داشت  خاصي  نام شد و هر روز هفته  مي  شروع با يكشنبه  انيانحرّ

،    سرياني   ماههاي   با نام   شماري   گاه  چند نوع    استفاده   سبب  ، به   اني حرّ  شماري   در گاه    آغاز سال   موضوع
دانـد، امـا      مـي    نيسـان    مـاه    را ابتـداي     حراني  آغاز سال ) همانجا ( نديم  ابن.  است    آرا شده    تشتت  باعث

   كـانون    مـاه   ، را اول     سـال    ابتداي   جشن   كم  دست ، يا    سال  ابتداي) 318  ، ص   همان (  بيروني  ابوريحان
  ايـن .   اسـت   ذكـر نمـوده      اول   تشـرين    از ماه    سال   آغاز و پايان     ماهها را براي    شمارشي  آخر و موقعيت  

 ،  سرياني  ماههاي با نام)   ـ قمري  ، شمسي ، قمري شمسي( شماريها  گاه  انواع  رواج  سبب ، به چندگانگي
.   اسـت   داده ، رخ  آن  رواج جغرافيـايي    محـل    اطـراف    و در نـواحي      حرانـي   شـماري    گـاه    رواج  هنگام  به

 ـ   سـرياني   شـماري   در گـاه   رسـمي   آغـاز سـال    موقـع   همان  حراني شماري گاه  در  آغاز سال موقعيت
در )   اول  مـاه  ( غـاز سـال    آ   موقعيـت    همـان   تا دوازدهـم     اول   ماهها از ماه     شمارشي   و موقعيت   مقدوني

  ، بخش    مقاله  ادامه:  نك  يهودي  شماري   گاه   بيشتر درباره    آگاهي  براي (  است   يهودي  كنوني  شماري  گاه
 هـاي    اتخـاذ و كبيسـه       يهـودي   شـماري    در گـاه     سـال   را برابر طول    خود   سال   طول  انيان حرّ  چون). 8
 خـود را     شـماري    گاه   ماههاي  شمارش نمودند   مي   اعمال  ي يهود  شماري   خود را همانند گاه     شماري  گاه  

 . دادند ترتيب   يهودي شماري نيز مانند گاه
  شـماري    بـا گـاه     انيـان  حرّ  شـماري    گـاه   بودن    همسان  نيز به ) 173ـ172 ، ص 1923 (  بيروني  ابوريحان
  ص ، يرپـه :  نـك  انـي  حرّ شماري  اه گ   بيشتر درباره    آگاهي  براي (  است  كرده   اشاره   زمينه   در اين   يهودي

   ق 110 يا     م   ق 115،     م   ق 118  را سال    آن ؛  نظر هست   ، اختالف   شماري   گاه   مبدأ اين   درباره). 83ـ68
  پـذيرش     در صـورت    كـه ) 260  ، ص 10  ، ج    دوم  ، چـاپ    اسالم.  د ؛111  ،ص1  ، ج   زاده  تقي(دانند     مي  م

  جزيـره   شـبه   جنـوب   سـاكن )  سـبائيان  ( سـبائي     قـوم    با مبدأ فرضي    مبدأ  ، اين   م  ق 118 يا   115  سال
اند ــ برابر     كرده  ابهد ذكر    مبدأ مبهود بن     زمانها را با عنوان      خود همين   هاي  كتيبه  در   ــ كه   عربستان

 ).100  ، ص1 ،ج زاده تقي:  نك  مبدأ سبائي درباره(خواهد شد 
  شوند، پـيش     مي   تقسيم   و جنوبي    شمالي  دسته  دو   به  ، كه   بستان عر  جزيره   شبه   از تمدنهاي   در هر يك  

 يـا     باقيمانـده    كهن  متون   آنها از طريق     از اركان    بعضي   كه  شده   مي   استفاده  شماريهايي  گاه  از  از اسالم 
  جزيـره   ه در شب    در عهد باستان     كه  از اقوامي .   است  رسيده  ما   دست   به   اسالمي   نويسندگان  هاي  نوشته
   آنـان   شماريهاي   گاه   درباره  اطالعاتي    حاوي   كه  مانده    باقي   تاريخدار گوناگوني   هاي  بودند، كتيبه    ساكن
ظهـور      بـه    نزديـك    در سـالهاي     آن   و پيرامـون     در مكه    رايج  شماريهاي  گاه  ما از   هاي  ، اما دانسته    است
 .  است  جاهلي  اشعار دوره معدودي  و سالميا   دانشمندان هاي  نوشته  از طريقماً عمو اسالم

  شماري  گاه  نوعي  آنان  كه  شده  داده احتمال ،  جزيره   شبه   جنوبي   نزد اقوام    كشاورزي   اهميت   به  با توجه 
 509  ، ص 8  ج ،  جـوادعلي (انـد     داشـته )   امـور مـذهبي      براي   قمري  شماري   گاه  نوعي در كنار  ( شمسي

   را نيز بـه      گمان   ماهها، اين    بعضي   با نام   همراه)  ثاني/ آخر(  و دوم    اول  هاي   واژه  ربردن كا  اما به ). 510ـ
 و در     در سال    اضافي   ماه   يك  افزودن    براي   واحد، تمهيدي    ماه   يك  براي»  دوم« قيد    آورد كه   مي وجود
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  ، ص10  ج ،  دوم ، چـاپ  اسـالم . د: نـك  (  اسـت   بـوده   ـ قمري   شمسي شماري گاه  اي  گونه  طرح نتيجه
   از نـام     آنان   وجود دارد كه    جزيره   شبه  مركزي   نواحي   در مورد ساكنان    ويژهه   ب   گمان  اين). 260ـ259

 .اند كرده مي  رود، استفاده  كار مي  به  قمري  هجري شماري  نيز در گاه اكنون  ، كه  عربي ماههاي
   كه   است   آمده   دست  ، به   جزيره   شبه  در جنوب     ساكن   نزد اقوام    سال   ماههاي   از نام    گوناگوني  صورتهاي

   از ايـن     آگاهي  براي(دهد    مي    ماهها نشان    بعضي   را بين   اندكي  ، اختالف    سبائي  گوناگون  در مورد اقوام  
  صــورت   بــراي؛260  ، ص10  ، ج  دوم ، چــاپ اســالم.  د؛454ـــ445  ص ،8  ، ج جــوادعلي: نامهــا نــك

 در    مـورد اسـتفاده     مبـدأهاي ). 8  ، ص 12،1966 گرومـان :  نـك    سـبائي    ماهها نزد اقوام     نام  اي  مقايسه
  ساير رويدادهاي     به   نسبت   ثابت   مبدأهاي   از ميالد، با وضع      پيش   دوم   قرن  اوايل  در  جزيره   شبه  جنوب
   از مبـدائي   شـمارش   بر اسـاس   سالها نه  ،   از آن    پيش  كه  اند، در حالي     شده   تثبيت  ـ جغرافيايي   تاريخي

   كـه    سـندي   متأخرترين). ،همانجا  اسالم. د(شدند     مي   شمرده   ساالنه   نامگذاريهاي  بر اساس    ، بلكه   ثابت
  ششـم     سـده    به  ، متعلق    شده   ثبت   در آن    عربستان  جزيره   شبه  جنوب    در منطقه   شماري   گاه   يك  اركان

  جزيـره    شـبه    جنوب  شماريهاي   گاه  بيشتر درباره     آگاهي   براي ؛516  ، ص 8  ، ج  جوادعلي (  است  ميالدي
 ).524 ـ509  ، ص8  ، ج همان:  نك عربستان

   آنهـا ترديـدهايي      مشخصات  تاريخدار، درباره  ، كمبود اسناد     جزيره   شبه   شمال  شماريهاي  در مورد گاه  
 در آنجـا را      رايج   شماريهاي   از گاه   اي   گونه   ــ كه   منطقه   اسناد تاريخدار اين    از جمله  .آورد   وجود مي   به

)   شـام  ، حـوالي  جزيـره   شـبه   شـمال   بياباني منطقه ( همارنَ   در منطقه   كوچكي  كند ــ كتيبه     مي  معرفي
: نـك  (  اسـت    شـده   محاسـبه     مـيالدي  105  ، سـال     مفـروض   شـماري    گاه   مبدأ اين    بنا بر آن    كه   است
  ماههـاي    بـابلي   از نامهـاي   (  مـاه    يك  و تنها نام  ) 2ـ1  ، ص 1  ج ،>  عربي  هاي   كتيبه  خي تاري  گزارش<

   در ايـن    ـ قمـري     شمسي  شماري  از گاه     صورتي ، احتماالً    قرينه   اين  بر اساس .  وجود دارد   در آن )  سال  
  شـماري    گـاه    زمـان   آن ر و د    منطقـه   ، زيرا در آن   )454  ، ص 8  ، ج   جوادعلي ( است    داشته   رواج  منطقه
  سـند مـذكور،     بـر اسـاس   .  باشـد    شده   استفاده   بابلي  ماههاي   از نام    در آن    كه  شناسيم   نمي  اي  شمسي
  در اواسـط قـرن      ، كه   تاريخدار ديگري  دركتيبه. رسد   مي   ميالدي   چهارم   قرن   به  شماري   گاه   اين  قدمت
 همانند    كه   است  شده ياد)   ميالدي 568(د خيبر   فساز م  بعد   463  ، از سال    شده    نوشته   ميالدي  ششم
:  نـك   كتيبـه   ايـن   از مـتن   آگـاهي  بـراي (گـردد     بـازمي     ميالدي 105   در سال    مبدائي   به   قبلي  كتيبه
، 8 ، ج   جـوادعلي :  نـك   كتيبـه    درباره   گزارشي   براي ؛4  ، ص 1  ، ج >  عربي  هاي   كتيبه  تاريخي   گزارش<
 ديگـر   بـه   يـافتن   ، دسـت   كتيبـه   در اين شماري  از گاه ديگري   اركان  نشدن  درج  به  جهبا تو ). 519 ص

  شـماري   جز گـاه  ه   ب   ديگري   با نوع  ضاًمفرو   كه  ، در صورتي     كتيبه   مذكور در اين    شماري   گاه  مشخصات
  . ، ميسر نيست باشيم   مواجه ـ قمري شمسي

   ماههـاي    از نـام     مختلفـي   خوانند، صورتهاي   مي »  جاهلي  عرب«را   آنها     كه   اقوامي  شماري  در مورد گاه  
: نـك (انـد      شـده   شناسـايي     جـاهلي    اشـعار عـرب      از آنها با استناد به       تعدادي   كه  است    در دست   سال

.  نيسـت     در دسـت     ديگـري    اطـالع   شماري   گاه   اين  اما از ساير اركان    ،)457ـ456  ، ص 8  ، ج   جوادعلي
  و ابوريحـان  ) 349 ، ص 2 ج (  مسـعودي   نوشـته    ، بـر اسـاس       سـال    ماه   دوازده   از نام   رستي فه  همچنين
  بـر اسـاس   .  اسـت    رفتـه   مـي   كـار    ثمود به    قوم  شماري   در گاه   ، وجود دارد كه   )63  ،ص1923 ( بيروني
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  از ايـن     تفادهاسـ .  داشـتند    خاصي   نيز نامهاي    هفته   روزهاي  ثمود براي   ، قوم )همانجا (  مسعودي  نوشته
   ابوريحـان  ؛ مسعودي: نك(  نامها    برخي.   است  شده    داده   نيز نسبت    جاهلي   متعدد عرب    قبايل  نامها به 
   هفتـه    روزهاي   از نام    آگاهي  براي( رفتند   كار مي    نيز به    هفته   روزهاي   ناميدن  براي) همانجاها ،  بيروني
  ، ص 13،1896فيشـر : شـدند نـك      مـي    بر روزهـا نيـز اطـالق        ه ك  آنها و نامهايي     ، اشتقاق    جاهلي  عرب
 ).226ـ220

 در    رمضـان    بـا مـاه      ثمـود را مصـادف      قـوم     آغاز سال   ، كه )همانجا (  بيروني   ابوريحان   استناد نوشته   به
 ،   اول  صـفات   بـا    يا ماههـايي     سيزدهم   از ماه    ذكري   هيچ  داند و نيز اينكه     مي   قمري   هجري  شماري  گاه
   بـوده    قمـري   شـماري    گـاه    نـوعي   شماري   گاه  ندارد، اين   وجود   ثمودي  شماري  در گاه )  ثاني/ رآخَ ( دوم
ـ   از جملـه   (  بسـياري    نويسـندگان   همچنـين  . است  ؛21ــ 17  ص ؛ هجـري  207 تـا    124  اء، زنـدگي  رّ فَ

 انـد،    را ذكر كرده    جاهلي   عرب   به   منسوب  ماههاي   از نام   صورتي )61ـ60 ، ص 1923،     بيروني  ابوريحان
  شـماري    نيز در گـاه      از اسالم    پس  ،كه   عربي   ماههاي   نامها با نام     اين   جابجايي   از زمان    دقيقي  اما تاريخ 
نـدارد    كـاربرد دارنـد، وجـود       شـماري    گاه   در اين   قرار گرفتند و هنوز هم        مورد استفاده    قمري  هجري

،    نويسـندگان    برخـي    نوشته  به). 2  جدول:  نك   قمري   هجري  شماري   ماهها در گاه     از نام    آگاهي  براي(
، )379ـ  378  ص ،   پرسوال :نك(   قمري   هجري  شماري   از مبدأ گاه     قبل  با دو قرن   را تقري    جابجايي  اين

   زمينـه    در اين    گوناگون  قولهاي   نقل  براي (  است  داده   ، انجام    از اجداد پيامبر اكرم     ، يكي    مره  بن   كالب
  ، نـه   گوناگون  و قبايل اقوام ،  قمري  مبدأ هجري  يافتن از رسميت  تا پيش). 379ـ342  ص ،  همان :نك
  اسـاس    بر ايـن  . دادند   را مبدأ قرار مي      گوناگوني  ـ جغرافيايي   تاريخي    رويدادهاي  ، بلكه    مبدأ ثابت   يك

 و    اقـوام    بـه   ، با توجه     از همه   پيش) 235ـ  196  ص ،2  ج (  مسعودي   كه   وجود داشت    متعددي  مبادي
 و    مبـادي   ايـن   بيشـتر از     آگـاهي   براي (  است   آنها پرداخته    شرح  بردند به    كار مي   به  آنها را    كه  قبايلي
 ).94ـ91  ، ص بهرامي  اهللا روح: نمودند نك  مي  از آنها استفاده  كه قبايلي
 از    تـا پـيش      قـريش    كه   است   ياد كرده   اي  گانه  نه   شماريهاي  هنيز از گا  ) 120ـ118 ص (  اصفهاني  حمزه
   ترتيبـي   شماريها همـان    گاه   ماهها در اين    ترتيب. كردند  مي    از آنها استفاده     قمري  هجري  مبدأ  تعيين
   نيـز كـه     حرام   ماههاي.   است  شده   مي   مراعات   قمري   هجري  شماري  در گاه   نيز   از اسالم    پس   كه  است

  ، حـرام     اسـالمي   ، بنـا بـر احكـام         همچنـان    قمـري   هجري   شماري  ، در گاه     بوده   در آنها حرام    نگيدنج
   جنگيـدن   ماهها و حرمت  اين  بودن حرام ، به  معلقات ، از جمله   جاهلي   عرب  در ادبيات . اند  شده   دانسته

  ، ص   حلـزه  بـن    حارث: نك؛  3  ، بيت 91  ، ص    ربيعه  بن لبيد: نك   نمونه  براي ( است    شده  در آنها اشاره  
  ماههـا،    قـرار گـرفتن     ترتيب). 487ـ471  ، ص 8  ، ج   علي جواد:  بيشتر نك    آگاهي   براي ؛1  ، بيت 170
   نامهاي  تداول  از ماهها موجب  تعدادي  نام  به ) ثاني/آخر (  يا دوم    اول  الحاق  آنها، و    يا نبودن    بودن  حرام

  ، ص   ليتمان: نك  در متون   نامها   اين   گوناگون   از صورتهاي    آگاهي  براي (  است  دهآنها ش    براي  متعددي
  نيز خوانـده  الفرد  قرار ندارد، رجب  حرام  ساير ماههاي  دنبال  به رجب   ماه ، چون   از جمله  ؛)231ـ  228
 ).477  ، ص8  ، ج علي جواد (  است شده

   سـال    آنها در فصـول      قرار گرفتن   ترتيب  ماهها و    نام   معناي   بين  اصوالً   نامها و اينكه     اين   معاني  درباره
بحثهـا و       ايـن    بيشـتر دربـاره      آگـاهي   براي (  است   بسيار شده   بحثهاي نيز ،   يا نه    وجود داشته   ارتباطي
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   لغوي   بحثهاي   نمونه  ؛ براي 34ـ31  ، ص   ثقفي  عاصم  ؛ ابن 16ـ9  اء، ص فرّ:  ماهها نك    نام   احتمالي  معاني
   ماههـاي   ارتبـاط نـام      از جهـت  ). »صفر « ، ذيل    زبيدي  ؛ مرتضي » حرم « منظور، ذيل   ابن:  نامها نك   اين

   عـرب    تقـويم    از ماهيـت     شمسـي    سـال    نوعي   كننده  تداعي  ، كه    سال   آنها در فصول     با موقعيت   عربي
 بـا     عربـي    از ماههـاي    بعضـي     نـام    معنـايي    برابـري   بـه ) 344ـ342  ص (  پرسوال  ، اگرچه   است   جاهلي
دارد   وجـود   ، ترديد بسياري     موضوع   اين   درباره   طور كلي   ، به   است  معتقد   سال   آنها در فصول    موقعيت

 ).106ـ94  ص نالينو،:  نك  زمينه  در اين  گوناگون  از بحثهاي  آگاهي براي(
   اعمال  متعدد در آن هاي  در دوره   كه  ماهه   يك  هاي   كبيسه   به  ، با توجه     جاهلي   عرب  شماري   گاه  ماهيت

   بيرونـي   ابوريحان و) 347   ص ،2  ج (  مسعودي  هاي   نوشته   به   با توجه   اگرچه.  است   شد، مورد بحث    مي
  شـماري    گـاه    بـا يـك      دارند، در اينكه     اشاره   ماهه  يك  هاي   كبيسه   اعمال   به  ، كه )12ـ11  ، ص 1923(

   مـاه   ايـن   اجراي چگونگي  مورد ترديد، موضوع. ماند  نمي  باقي ، ترديدي وبرو هستيم ر   ـ قمري   شمسي
  و ابوريحـان  ) همانجـا  (  مسـعودي    نوشـته   بـه .  وجـود دارد    آن    درباره   گوناگوني   اقوال   كه   است  كبيسه
]   آالف  شـده دا گم بعـ    كتـاب [ را از     آن) 91  ص( نـالينو      نوشـته    بـه   ، كـه  63ــ 62  ، ص 1923 ( بيروني

 خـود    سـال   بـه   كبيسـه   مـاه   يـك   سـال    هر سـه    گذشت  با  ، اعراب )  است  اخذ نموده ]  بلخي[ابومعشر  
 24   دوره   در يـك    كبيسـه    مـاه   از نـه  ) 12  ، ص   همان( ديگر     در جاي    بيروني  اما ابوريحان  .افزودند  مي
از    ، او اسـتفاده      نيسـت    يهوديان  گيري   كبيسه  هاي   از دوره    دوره  اين    اگر چه    كه   است   گفته   سخن  ساله
، )62  ، ص   همـان  (  بيروني   ابوريحان   نوشته  به .دهد   مي   نسبت   يهوديان  ، به    موضع   را، تنها در همين     آن

   وظيفـه    كه  گروهي. بردند  مي  كار   به   از ظهور اسالم     پيش   را يكصد سال    گيري   كبيسه  روش    اين  اعراب
،   بيرونـي     ابوريحـان    نوشـته   ، بـه    سملَ قَ  جمع(»  سالمِقَ«را داشتند،       كبيسه   ماه   اين  مال و اع   محاسبه

   سـال   در يـك   كبيسـه   مـاه   يـك  و فرآينـد اعمـال   شدند  مي خوانده)  ر آب پ  درياي  معناي همانجا، به 
 در    آن   شـدن   كفر شمرده  ء و   سي ن   صريح   و تحريم   با ظهور اسالم  .   داشت  نام» ء  سينَ«نيز      ماهه  دوازده
  بـراي ( نشـد      اسـتعمال    قمـري    هجـري   شماري   در گاه   هيچگاه   روش  ، اين )37:  توبه: نك (  كريم  قرآن

؛ 508ـ  488  ، ص 8  ، ج   جوادعلي:  نك   آن   و ابطال    پيدايش  ء و نحوه    ؛ نسي    قالمس  بيشتر درباره   آگاهي
 )؛76ـ47  ، ص حسيني
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 .  عربي  و كشورهاي عربستان  جزيره   در شبه  قمري  هجري شماري  گاه  و رواج پيدايي)  ب

   عربسـتان  جزيـره   در شـبه   رايـج   ماههـاي    از نام    استفاده  ، يعني   قمري    هجري  شماري   گاه   رواج   درباره
   گونـاگوني   ، اقـوال     مدينـه    به  از مكه     پيامبر اكرم    با مبدأ هجرت    اي  شماري   در گاه    از ظهور اسالم    پيش

  طبـري   جريـر    محمدبن   چون   افراد متعددي   ، كه    اكرم   رسول   به  منسوب   ايتي رو  بر اساس . وجود دارد 
 دسـتور     مدينـه    ورود بـه     در هنگـام    حضرت  اند، آن    كرده  نقل) 11  ص ( و سيوطي ) 1250  ، ص 3  ج(

   نقل  بهاما  . ، را صادركردند    االول   ربيع   ابتداي  ، يعني    زمان   با مبدأ همان    قمري   هجري  شماري   گاه  وضع
 و    هجـري    يا هجدهم   ، هفدهم    شانزدهم   از سالهاي   يكي  ديگر، در    و نويسندگان    از مورخان   از بسياري 

 بر    اسالمي   سرزمينهاي  براي   شماري   گاه   و وضع    منظور طرح    به   كه  اي  ، در جلسه     دوم  خليفه  دستور  به
، ) اسـت    آورده   جلسـه    ايـن    درباره   مختصري  ، گزارش 30ـ29  ، ص 1923،   بيروني  ابوريحان( بود    پا شده 

   اكرم   رسول   هجرت   كه   سالي   محرم  مبدأ اول   با   قمري   هجري  شماري  ، گاه    از رد چند نظر مختلف      پس
  متعـدد تـاريخي       از منـابع     آگـاهي   براي (  يافت  رسميت)   ميالدي 622   ژوئيه 16(  بود   داده   رخ  در آن 
  بـر ايـن   ). 58ــ   32  ، ص 3  ، ج   عـاملي :  آن نـك    موافقان  و   و نظر مخالفان    ستنادات، ا    واقعه   اين  درباره
   از آنكـه  ، پـيش ) داد رخ  هجـرت   كـه  االول  ربيع  تا اول  محرم از اول (  هجري  اول از سال   ، دو ماه    اساس
 1372(پـور     ملـك .  شـد    محسـوب    قمـري    هجـري    اول  جـزو سـال     باشد،   گرفته   صورت   هجرت  واقعه
   شمسـي    هجـري    اول   سـال   قـرار دادن     را، با اساس     هجري   اول   سال   تطبيقي  جدول) 138ـ  126،  ش

   هجري  شماري  گاه  در   آن  و برابرهاي )   هجرت   از واقعه    روز پيش  178،    هجري   اول   سال   فروردين  اول(
   نشـدن    انتخـاب    علـت   كليتر دربـاره     مسائل   طرح  براي(  است   نموده   و ارائه   ، محاسبه    و ميالدي   قمري
  المعـارف   دايـره <:  نـك   اسالمي   شماري   مبدأ گاه   عنوان    تولد پيامبر، به     ديگر، مثال زمان    تاريخي   وقايع
 )."Islamic calendar" ، ذيل> آكسفورد  اسالم جهان

،    هجـري    شـانزدهم   ال از سـ    كم  ، دست   قمري    هجري  شماري   گاه  بر وضع     مبني   متعددي   اقوال  با اينكه 
،    شـانزدهم    از سال   پيش    با تاريخ    پيامبر اكرم   هاي   از عهدنامه    چند نمونه   از جمله    وجود دارد، اسنادي  

 بـه   ترديـد   هجـري  شـماري   گاه  وضع  دقيق  زمان  به ، نسبت قمري  هجري شماري  گاه   وضع   زمان  يعني
  ؛ بـراي  33ــ 15  ، ص    ش 1365،    عبـداللهي :  نـك    زمينـه    بيشتر در ايـن      آگاهي  براي(آورند    وجود مي   

  ، احتمـال    بنـابراين  ).124ــ 119  ، ص   حميداهللا:  تاريخدار نك   هاي   عهدنامه  از اين     يكي   از متن   آگاهي
   بـه   اسـالم   پيامبر گرامـي   حيات  در زمان  عمر بلكه خالفت  در زمان  نه   قمري   هجري  شماري   گاه  اينكه
 ).26ـ15  ،ص  ش1365،  عبداللهي: نك (  است  بررسي اشد، نيز قابل ب آمده وجود
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نگاران اسالمي ، از زمان هجرت پيامبر تـا مـدتي پـس از آن ، حـوادث                   بنا بر نوشته چند تن از تاريخ      
) 402،  4ــ 2، ص   1ج  (اند؛ واقـدي     تاريخي بر اساس شمارش ماهها از مبدأ هجرت تاريخگذاري شده         

 دورتـرين زمـان مـورد     . ثبت كرده است    ) شمارش ماهها و نه سالها    (ين شيوه   حوادث متعددي را با ا    
حوادث سال ششم هجـري بـه        او). 531، ص   2ج  : نك( واقدي ماه پنجاه و چهارم هجري است         نظر

ذكر وقايع تاريخي زمان حيات     ). 535، ص   2ج  : نك( بعد را به شيوه شمارش سالها ثبت كرده است          
شماري هجري قمري در زمان حيات پيامبر          تأييدي بر رسميت داشتن گاه     پيامبر طبق اين شيوه نيز    

در اين صورت ، احتماال جلسـه مشـورتي ، كـه بيرونـي و     ). 24ـ22 ش ،ص 1365عبداللهي ، (است  
آوري ماليـات و نيـز اعـالم         اند، براي تعيين زمـان مناسـب جمـع         برخي مورخان بارها از آن ياد كرده      

نه از اول ربيع االول همان سال       (ري هجري ، از اول محرم سال اول هجري          شما  رسمي استفاده از گاه   
شـماري    ، تشكيل شده است، نه براي وضع گـاه        )شدند مي كه تاريخهاي ماه شماري بر اساس آن ذكر       

 ).26ـ25همان، ص (هجري 
اهي از  بـراي آگـ   (كدام نام خاصي دارند      گانه بين هجرت تا وفات پيامبر گرامي اسالم ، هر          سالهاي ده 

ايـن نامگـذاري سـاالنه ، معطـوف بـه دوره عـرب              ). 31، ص   1923ابوريحان بيروني ،    : اين نامها نك  
هاي جغرافيايي يا تاريخي نامگذاري شـده و         باشد كه طي آن ، سالها بر اساس وقوع پديده           جاهلي مي 

 .اند گرفته شماري مورد استفاده قرار مي به عنوان مبدأ گاه
، و تكرار اين موضـوع       قرآن كريم آمده است    ر اجرا نكردن نسيء، همانگونه كه در      تأكيد پيامبر اكرم ب   

  در خطبه حواقـدي ، ج     ؛604، ص   4ابن هشام، ج    : براي آگاهي از اين بخش از خطبه نك       (الوداع   هج
شماري قمري محض، از صـدر        شماري را به عنوان گاه      باعث شد كه مسلمانان اين گاه     ) 1112، ص   3

التاريخين اين   شناسان اسالمي روزهاي بين    بسياري از ستاره  . مورد استفاده قرار دهند    ون،اسالم تا كن  
: نـك ( انـد  شماري مشهور ديگر، با تفاوت ناچيزي در تعداد روزها، ثبت كرده            شماري را با چند گاه      گاه

  ).137، ص 1923؛ ابوريحان بيروني، 18ابن يونس، ص 
يت هالل است، براي تعداد روزهاي توالي منظمي        ودوازده بار ر  شماري، كه سال آن شامل        در اين گاه  

 روزه و نيز حداكثر سه ماه متوالي        29ماه وجود ندارد؛ ازينرو ممكن است كه حداكثر سه ماه متوالي            
عبداللهي، (گرچه رخ دادن چهار ماه متوالي سي روزه نيز غيرممكن نيست             شوند،سي روزه محسوب    

شناسـان بـراي بـه دسـت آوردن برابـر روزهـا بـا                اسـباتي كـه سـتاره     اما در مح  ). 30 ش، ص    1365
 روزه و   30بـه طـور متـوالي        اند، ماهها   داده شماري شمسي و استخراج تقويمهاي ساالنه انجام مي         گاه
ر؛ 10 ر؛ روياني الهيجـي، گ  14نصيرالدين طوسي، زيج ايلخاني، گ : نك(اند   روزه محاسبه شده  29

اي در    شـماري، طبـق قاعـده        همچنين براي اعمال كبيسه در اين گـاه        ).31ش، ص   1365عبداللهي،  
شده است   يك دوره سي ساله، يازده سال كبيسه محاسبه و برابر آن يك روز به ماه ذيحجه اضافه مي        

ايـن     ، آرايـه  )از جمله نصـيرالدين طوسـي؛ رويـاني الهيجـي، همانجاهـا           (شناسان   بسياري از ستاره  . 
انـد    ن سـال ذكـر كـرده      ين و شانزدهم  يسه را با اختالف نظر در مورد پانزدهم       سالهاي يازده گانه كبي   

: ايـن اسـتخراجها نـك     براي آگاهي از تفاوتهاي آماري استخراج كبيسه و معادالت رياضي مربوط به          (
هـاي اول هجـري قمـري     از دهـه ). 183ــ 171 ش، ص 1369؛ همو، 119ـ72 ش، ص 1365صياد،  
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. انـد   شـماري تاريخگـذاري شـده       ايـن گـاه      بستان وجود دارد كـه بـا      اسناد معدودي درشبه جزيره عر    
 ت حضرت علي عليه السـالم و      ياين اسناد، كه اعتبار آن نيز به اثبات رسيده، پيمان حكم             اي از   نمونه

متون متعدد تاريخي ذكـر شـده اسـت           هجري، است كه در    37معاويه در جنگ صفين، در ماه صفر        
گسـترش قلمـرو     اما پـس از فتوحـات مسـلمانان و        ). 541ـ538، ص   داهللايحم: اين سند نك    ه  دربار(

شماري در بسياري از نقاط به سرعت رواج يافت و منابع تاريخي بر اسـاس آن تـأليف                    اين گاه   اسالم،  
 ح(هاي گوناگوني، بويژه از زمان حكومت طولونيـان           و مصر، سكه  ) سوريه فعلي (جمله در شام     از. شد

، ص  2لـين پـول، ج      (شـماري ضـرب شـده اسـت           اين گـاه     اساس  كه بر  ، به دست آمده   )292ـ254
، 2قرن چهـارم هجـري؛ همـان، ج         (هايي از زمان حكومت اخشيديان        در فلسطين نيز سكه   ). 65ـ64

ايـن     هـاي متعـددي وجـود دارد كـه بـا            هاي پس از آن كتيبـه       از دوره  در دست است و نيز    ) 69ص  
هـاي    گـزارش تـاريخي كتيبـه     <: ها نك   اين كتيبه   گاهي از براي آ (شماري تاريخگذاري شده است       گاه

هجـري  108از  (در اسـپانيا از زمـان حكومـت امويـان           ). 174، ص   9،ج  127ـ126، ص   5، ج   >عربي
، 10، ص   1لـين پـول، ج      (شماري به دست آمـده اسـت          اين گاه    هاي متعددي با    سكه) قمري به بعد  

،فهرسـت، ص   10همـان، ج    : ام حاكمان آنهـا نـك     ن ها و   اين سكه    تاريخ ضرب  ؛ براي فهرستي از   186
CIX-CVI .(   ن، از جملـه در سـويل        يايـن سـرزم      همچنين در نقاط گوناگون) و تولـدو   ) اشـبيليه

: ها نك   اين كتيبه    براي آگاهي درباره  (هايي با تاريخگذاري هجري قمري وجود دارد          كتيبه ،)طليطله(
در حوزه درياي مديترانه ). 205، ص   7، ج   130،  124، ص   5ج   ،»هاي عربي     گزارش تاريخي كتيبه  «

متعلق به قرن پنجم هجـري، يافـت    ايتاليا،  هاي تاريخداري در پالرمو، سيسيل و حتي ناپل نيز كتيبه 
هاي گسـترش     به عنوان دورترين حوزه   ). 198ـ  197، ص   7، ج   188،ص  6همان، ج   : نك(شده است   

 هجـري قمـري،   682 و 679كـن متعلـق بـه    هـاي تاريخـداري در پ    شماري هجري قمري، كتيبه     گاه
،ص 16، ج   260، ص   12، ج   22، ص   3همـان، ج    : نـك (هجري قمـري     751كانتون چين متعلق به     

 .وجود دارد) 230، ص 15همان، ج : نك( هجري قمري 727و سوماترا متعلق به ) 110
 . اين كشورها  شماريهاي رايج در ديگر گاه) ج

هاي قلمرو اسالم، تا پيش از فروپاشي خالفـت عباسـي و تشـكيل              شماري  مهمترين واقعه در مورد گاه    
، اقداماتي بود كـه از اوايـل قـرن          )شماري خاص خود را داشتند      كه هر كدام گاه   (حكومتهاي مستقل   

بر اسـاس گـزارش     . انجام شد ) 125ـ  105(دوم هجري قمري و از زمان خالفت هشام بن عبدالملك           
: حـك  (ايـن زمـان، و بـويژه در زمـان حكومـت متوكـل            از،  )33ــ 31، ص   1923(ابوريحان بيرونـي    

وضع فصول و برداشـت محصـول سـبب جلـو افتـادن زمـان                ، عدم انطباق سال قمري با     )247ـ232
. دريافت خراج ساالنه شده و براي پرداخت كنندگان ماليات سـاالنه مشـكالتي بـه وجـود آورده بـود                   

كـه   زيرش، ابراهيم بن عباس صولي، دسـتور داد       متوكل پس از مشاوره با موبدان زردشتي و با رأي و          
ثابت بماند و در نتيجه زمان مناسب براي         كبيسه به روش پادشاهان ساساني اجرا شود تا زمان نوروز         

 245يـا   )32همـان، ص   (243ايـن كبيسـه، سـال      موعـد اجـراي   . يـد  آ جمع آوري ماليـات فـراهم     
بـه نوشـته ابوريحـان       .ذكر شده است  ) 89،ص  7؛ ابن اثير، ج     218، ص   9محمدبن جرير طبري، ج     (
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اينكـه در زمـان خالفـت          ، با مرگ متوكل قصد او در اجراي كبيسه عملي نشـد، تـا             )همانجا(بيروني  
و او دستور داد كه     ) 146ـ144، ص     حسن قمي (، موضوع بار ديگر مطرح گرديد       )289ـ279(معتضد  

اني كه زمان اجراي آخـرين كبيسـه در         با اشتباه منجم  . محاسباتي صورت گيرد و كبيسه اعمال شود      
اعمـال   دوره ساسانيان را هم زمان با فوت يزدگرد سوم بـرآورد نمودنـد، دو مـاه كبيسـه محاسـبه و                    

 يزدگـردي بـه     264شـنبه اول فـروردين       و نـوروز از   ) 33ــ 32، ص   1923ابوريحان بيروني،   (گرديد  
شـماري كـه    ايـن گـاه     در). 670، ص   4ايرانيكـا، ج    (چهارشنبه اول خرداد همـان سـال منتقـل شـد            

نيـز روز نخسـت   ) 469، ص  7ج  (ابن اثير    آن را تاريخ معتضدي و    ) 31، ص   1923(ابوريحان بيروني   
 درباره(شماري يزدگردي     ده است طول سال همچون گاه     يمعتضدي نام ) نيروز :در متن (نوروز   سال را 

 محاسـبه و از آن پـس ترتيـب     روز365) 1: قسـمت ب   ،4ادامه مقالـه، بخـش   : شماري نك  اين گاه   
ادامـه مقالـه،    : شماري نـك    اين گاه   درباره(شماري ميالدي يولياني      هاي آن همانند گاه     اجراي كبيسه 

 .يك روز در هر چهار سال اتخاذ شد) 8بخش 
، ص  5مسـعودي، ج    (مورخان بسياري، زمان اجراي كبيسه دو ماهـه معتضـدي را يـازدهم حزيـران                

؛ نيـز   56، ص   2ج   ابوالفداء،( هجري قمري    282)  از يحيي بن علي منجم      به نقل ازشعري   173ـ172
كه طبق آن خورشيد، در زمـان       ) همانجا(نوشته ابوالفداء    .اند  ذكر كرده ) 469، ص   7ابن اثير، ج    : نك

اين تصـحيح را نـه     به وجود آورده كه معتضد اين احتمال را ياد شده، در اواخر برج جوزا قرار داشته،    
اي نوروز درآغاز بهار بلكه براي ارفاق به مردم در مـورد زمـان پرداخـت ماليـات، انجـام داده                     براي ابق 

اشـتباه منجمـان معتضـد در محاسـبه تعـداد دقيـق             ). 2،پانويس  374ـ373، ص   2همائي، ج   (است  
بر اساس تصحيح معتضـد،     . روزهايي كه بايد كبيسه شوند، نوروز را در موقعيت نادرستي تثبيت كرد           

بـراي آگـاهي از     (ايران و مصر رواج يافـت          در» خراجي«اريهاي متعددي، نه با نام او كه با نام          شم  گاه
 17به نوشته گينتسل     ).3: ، قسمت ب    4ادامه مقاله، بخش    : ايران نك    شماري در   اين گاه    مشخصات

، در  )381ــ 363 (  در زمان خالفت طائع هللا، خليفه فاطمي       شماري مذكور   گاه) 265ـ  264، ص   1ج  (
 348/  خراجـي  347مصررواج يافت، اما با استناد به برخي اسناد تاريخدار، از جمله چند نامه مـورخ        

، 53 ـ  52ص  ،2، سـفر  1994گرومان، : نك( هجري قمري 405/ خراجي 404هجري قمري و سال 
 در. شماري پيش از زمان مورد نظر گينتسـل در مصـر رواج داشـته اسـت      گاه اين  ،)163، ص   3سفر  
بـراي آگـاهي    (شماري هجري قمري داد       شماري خراجي جاي خود را به گاه         هجري قمري، گاه   501

ـ 273،ص  1قريزي، ج   م: شماري خراجي در مصر نك      كنار گذاشتن گاه   بيشتر درباره چگونگي رواج و    
285.( 

 و مصـر    )3: يك  . ، قسمت ب    4ادامه مقاله، بخش    : نك(ايران     شماري خراجي در    اركاني كه براي گاه   
بر شمرده شده است، نشان از به كارگيري طول سال شمسي يزدگردي دارد، اما بنا به                ) همانجا: نك(

 سـال،   34 يـا    33شماريها سال قمري است و در هـر           اين گاه    ، در )133ـ129، ص   6ج  (زاده   نظر تقي 
، يـك سـال     آوري ماليـات   زمان جمع  شماري شمسي و تطبيق آن با       براي برابرسازي طول سال با گاه     

ايـن شـيوه مـدتي در          اگرچه، روشي نزديك به   . اند  ناميده  مي» ازدالق«شده است كه آن را          حذف مي 
، امـا   )، قسـمت ج   5ادامـه مقالـه، بخـش       : نـك (شـده       مـي  شماري رايج در حكومت عثماني اجـرا        گاه
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ا، بـه نقـل از      تقي زاده، همانج  : نك(تاريخهايي كه به عنوان داليل اجراي ازدالق برشمرده شده است           
) هجري قمري351، براي سال 189، ص 2؛ مسكويه، ج    5، ص   ' ه 380ـ351ذهبي، حوادث و وفيات     

شماري خراجـي     شماري هجري قمري با طول سال در گاه         به سبب اختالف طول متوسط سالهاي گاه      
ماري، شـ   ايـن دو گـاه       بر اثر اختالف طـول سـال در       . اند   خراجي برابر شده   351با سال    )يزدگردي(= 

شـماري وجـود داشـت، رو بـه           اختالف اوليه سالهاي خراجي و قمري كه بر اثر اختالف دو مبدأ گـاه             
بـراي آگـاهي بيشـتر      (خراجي شـد     351 هجري قمري، مطابق     351كاهش نهاد؛ به طوري كه سال       

 ).291 ش، ص 1366عبداللهي، : اين زمينه نك در
و اصـلي     شـماري رسـمي   اري هجري قمري گاهشم ، گاه)1918ـ 1914(تا پيش از جنگ جهاني اول  

شـماريهاي   اين سرزمينها با ساير تمدنها و فرهنگهـا، گـاه    بود و به علت مجاورت         سرزمينهاي اسالمي 
. شماريهاي سلوكي و يهودي و مسـيحي نيـز در بعضـي منـاطق كـاربرد داشـت             ديگري از جمله گاه   

 نـواحي مختلـف كشـورهاي عربـي سـرزمينهاي           شماريهاي محلي محدودي نيـز در       اين زمانها گاه    در
كـه از آن بـا نـام        ) اتيـوپي امـروزي   (شـماري رايـج در حبشـه          از جمله، گاه  . رفت      به كار مي       اسالمي

باسـتان اخـذ شـده بـود،      شماري مصر شماري از گاه اين گاه  اركان. شماري حبشي ياد شده است        گاه
ايـن پـنج روز در       ز پـس از پايـان مـاه دوازدهـم، كـه           يعني استفاده از دوازده ماه سي روزه و پـنج رو          

شماري حبشـي     اين تفاوت كه در گاه       با شد،    ناميده مي ) معرب اپوگونيا (» باغمن  «شماري حبشي     گاه
بـراي آگـاهي    (ماههاي سال نيـز اسـمهايي خـاص داشـت           . شد    در هر چهار سال يك روز كبيسه مي       

، ص  7، ش   432ــ 428، ص   6، ش   14رق، سـال    رعـد، المشـ   : شـماري نـك     ايـن گـاه      بيشتر دربـاره  
 ).501ـ492

پس از جنگ جهاني اول و تجزيه قلمرو عثماني بـه كشـورهاي متعـدد، بـا توجـه بـه عـدم تطبيـق                         
 شماري هجري قمـري، عمـالً     شماري هجري قمري با طول سال شمسي و جابجايي فصول در گاه             گاه
ايـن    كـدام از  در عـين حـال هـر   . شورها شـد اين ك  بسياري از   شماري رسمي شماري ميالدي گاه  گاه

شماري ملي نيز اقدام كردند؛ از جمله، در ليبـي، پـس از بـه قـدرت رسـيدن                     به طراحي گاه   كشورها
شماري شمسي، با مبدأ وفات پيامبر اسالم و نـه مبـدأ هجـرت،                 ش نوعي گاه   1347معمر قذافي در    

شـماري    اين گـاه     ايه اجراي كبيسه در   آر طول سال و  ). 63انصاري، ص   (طراحي شد و رسميت يافت      
شماري ميالدي بوده و دولت ليبي نامهاي جديدي براي ماههاي سال وضع كـرده اسـت                  همچون گاه 

 2002/  مـن وفـاه النبـي        1370تقـويم لسـنه     : شـماري نـك     ايـن گـاه      براي آگاهي از نام ماهها در     (
شماري هجري  ههاي سرياني در كنار گاهشماري سلوكي با مبدأ ميالدي با ما       در سوريه، گاه  ). ميالديه

شـماري شمسـي بـا        در مصر، پس ازتشكيل جمهوري، نـوعي گـاه        . گيرد    قمري مورد استفاده قرار مي    
، روز اعـالم  1372 شـوال  7 /1953 ژوئـن  18وضع شد كـه مبـدأ آن   » تاريخ جمهوري مصر  «عنوان  

 اري ميالدي برابر بود و ماهها نيـز       شم  شماري طول سال با گاه      اين گاه    در. تشكيل جمهوري مصر، بود   
.  روزه بـود   31در سـالهاي كبيسـه       جز ماه دوازدهم كه تنها    ه   روزه بودند، ب   31به ترتيب سي روزه و      

 سـاله،   28شـماري در يـك دوره         اين گاه    در. همچنين نامهاي گوناگوني براي ماههاي سال وضع شد       
شماري   اين گاه    اطالعات بيشتر درباره   ها و براي آگاهي از نام ماه    (شد      هفت سال كبيسه محسوب مي    



 

 ١٢

شـماري هنـوز هـم در برخـي تقويمهـاي چـاپي مصـر درج                  اين گاه  ).73ـ72سيدالطوخي، ص   : نك
 .شود  مي

دي، كـه در تمـام كشـورهاي عربـي ـ      الشـماري مـي   شماري هجري قمري، با گـاه  تفاوت ماهوي گاه
جشـنها و   مـثال (المللـي   اي همسـان بـين  به كار گرفته شـده اسـت، مـانع تثبيـت موقعيتهـ         اسالمي

شماري هجري قمـري در       ن مسئله كه ماههاي گاه    اي    ناًضم. گردد    شماري مي   اين دو گاه     در) تعطيالت
يت همزمـان هـالل مـاه،       ؤعدم ر  با توجه به عرض جغرافيايي كشورها و           سرزمينهاي مختلف اسالمي  

اماتي براي طراحي نوعي تقويم سراسـري و يگانـه          باعث شده است تا اقد     گردد،    با يكسان آغاز نمي   غال
اين اقدامات تاكنون      بروز اشكاالت جلوگيري شود، اما     با مبدأ هجرت پيامبر صورت گيرد و از          اسالمي

در حـد تعريـف          شـماري شمسـي اسـالمي       كوشش در جهت تنظيم گـاه     . قرين موفقيت نبوده است     
 ).540 ـ  539شـكري، ص  : ايـن ماههـا نـك      نـام دربـاره (كليات و نام ماههـا متوقـف مانـده اسـت     

صـورت گرفتـه اسـت، از جملـه نـوعي              شـماري قمـري اسـالمي       كوششهايي نيز در زمينه طرح گـاه      
.  مـيالدي اسـت    570پيشنهاد شده كه مبدأ آن زمان تولد پيامبر اكرم در                شماري قمري اسالمي    گاه
شـماري    هـاي آن هماننـد گـاه         ماه و كبيسه   شماري پيشنهادي، طول سال و تعداد روزهاي        اين گاه   در

. در آن اعمـال شـود      ساله، يك كبيسـه ديگـر بايـد        2605هجري قمري است، اما در يك دوره بلند         
چـاره     نقاط سرزمينهاي اسـالمي    سازي آغاز ماه در تمامي     شماري نيز، براي يكسان     اين گاه    اگرچه در 

). 80ــ 63انصـاري، ص    : شـماري نـك     اين گاه    رهبراي آگاهي بيشتر دربا   (انديشيده نشده است       جدي
با      شماري، تطبيق تقريبي تاريخ وقوع رخدادهاي مهم اسالمي         اين گاه    نظر مهمترين نقطه قوت مورد   

ايـن     بـراي سـاير نقـاط قـوت       (دهـد       شماري هجري قمري رخ نمـي       روزهاي وقوع آنهاست كه در گاه     
 ).70ـ69همان، ص : شماري نك گاه
 




