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  ي در ايرانشمار گاه) 4
 

   از اسالم  پيش شماري در ايران گاه)  الف
  قمري هجري   نهم  تا قرن اسالم  از ورود ايران شماري در گاه)  ب
  كنون  تا  قمري  هجري  نهم  از قرن شماري در ايران گاه)  ج
   ايران  محلي هاي شماري گاه) د
 

   تـاريخي    آنهـا را در مقـاطع       اساسـي    ، تفاوتهـاي    يران در ا    رايج  هاي  شماري   گاه   و مبادي    اركان  مطالعه
  سـه     بـه   شـماري در ايـران       گاه  ، سير تحول     از مقاله    بخش  در اين . دهد  مي    نشان   از اسالم    و پس   پيش
   شـده    تقسـيم    تـا كنـون      هجري   نهم  قرن  و از    هجري   نهم   تا قرن   ، از ورود اسالم      از اسالم    پيش  بخش
   در هر يـك  مرسوم  هاي شماري  گاه  انواع ، شامل  كوچكتري بخشها نيز در اجزاي      از اين   مهر كدا .  است

  از   پـس   شماري در ايران     گاه   تحول   در مورد تاريخ    بندي  قسيمت  اين. شود   مي   بررسي   تاريخي  از مقاطع 
  هـاي  شـماري  از جملـه گـاه  (  ايراني  هاي شماري گاهين  مهمتر  كه  است   شده   اعمال   جهت  ، از آن    اسالم

 تـا     نهـم   از قـرن  .  يافتنـد    وجود آمدنـد و رواج       به   قمري   هجري   نهم  تا قرن )  ، خاني   ، جاللي   يزدگردي
،    زمـاني    دوره   ايـن    بـود و در طـي       شماري در ايـران     گاه  رايجترين   قمري  شماري هجري    گاه  چهاردهم

  نيامد و تنها دگرگونيهـاي      وجود   به   ذكر باشد، در ايران     ابل ق   مقاله   در اين    كه   ديگري  مهم  شماري    گاه
، تنهـا      بخـش   در ايـن  . شـماري جديـد شـد        گـاه   نمونـه   چنـد    وضـع    حاضر منجـر بـه       در قرن   مهمي

ها  شماري  از گاه  يك و كاربرد هر  »  شماري ملي   گاه «  بيانگر مفهوم   شوند كه    مي  معرفي   هايي  شماري  گاه
: انـد نـك    شـده   تنظـيم  اي  ـ ناحيه   قومي  مبادي اساس  بر  كه  ايراني هاي شماري  گاه يبرا(اند  در ايران
 ).  د ، قسمت مقاله  از  بخش همين
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 .  شماري ايراني  گاه قديمترين. 1

  قـديمترين    بـه   از آن ، كـه   هخامنشي  امپراتوري  از تشكيل  پيش در دوره  شماري ايراني  گاه  در بررسي 
  ي شـرق    دو بخش    به   ايران   سرزمين  بندي  تقسيم    ماهيت   به  شود، توجه    نيز تعبير مي    شماري ايراني   گاه

شـماري     گاه  درباره   پژوهش.   است   بسيار دارند، ضروري     تفاوتهاي   با هم   از نظر زباني      بويژه  ، كه   و غربي 
   در همسـايگي     غربـي   شـماري بخـش      گـاه    بـراي   بـابلي     منـابع    بعضي  شود به    محدود مي    دوره  در اين 
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در .   اسـت    شده  نگاشته    شرقي  ماري بخش ش   گاه  ، درباره    از اسالم    پس   كه  معدود منابعي   و  النهرين  بين
 از   اي   مرحلـه    بـه    آن  ، ورود سـاكنان     شماري، در نجد ايران      گاه   طراحي   براي   عامل  ، مهمترين    دوره  اين

شـماري     گـاه   مـدار، وجـود نـوعي        كشاورزي   در جوامع   ، چرا كه     است   بوده   بر كشاورزي   مبتني اقتصاد
  اسـت    بسـيار ضـروري      فصـول    تقريبي   زمان   آوردن  دست   به خورشيد و    موقعيت   تعيين   براي  شمسي

 بـا     نجـد ايـران      غربي   ساكنان   دائم  و تماس    النهرين   با بين    همسايگي   كه  در حالي ). 720   ص ،هارتنر(
  نـوعي ،     در نتيجه   كنند كه   را اخذ   شماري بابلي    گاه   از اجزاي   ، بسياري   شد تا ايرانيان      سبب   بابل  تمدن

  و  زمينـه   بيشـتر در ايـن    آگـاهي  براي (  يافت  رواج  ايران غربي   در نواحي  ـ قمري  شماري شمسي گاه
  ايـن ). 744ـ720  ، ص   همان:  نك  تاريخ  از   پيش  شماري در آثار ايراني      گاه   اين  شناختي  شواهد باستان 

:  ، قسـمت     ازمقاله   بخش   همين  ادامه: نك (  يافت   نيز ادامه    هخامنشي  شاهنشاهي    در دوره   تأثيرپذيري
2 .( 

 دارد،   شـباهتهايي  شماري زردشـتي   با گاه كه  شماري شمسي  گاه اي  گونه ، رواج  ايران  شرقي در نواحي 
   در اين    بيروني   ابوريحان  نوشته   بر اساس . شود  تأييد مي ) 11 ، ص 1923 ( بيروني    استناد نوشته   تنها به 

   شـامل   هـر سـال     و  شده   مي   روز در نظر گرفته     چهارم   روز و يك   365  سال  متوسط  شماري، طول   گاه
   مـاه    يك   سال   از هر شش    شماري، پس    گاه   اين  هاي  كبيسه    توالي  براي.   است   بوده  روزه   سي   ماه  دوازده
   بـراي    مـاه   يـك    سـال  120   از گذشت   پس ، و    سال   از ماههاي    روز خارج    پنج  آوري   جمع   براي  كبيسه
،   بيرونـي  ابوريحان   نوشته  همين طبق.   است شده  مي  اعمال  سال  روزهاي ساعتي  كسر شش   آوري  جمع
   اسـت    داشـته    خاصـي    و آداب    بوده   گرامي  نزد ايرانيان )   دو كبيسه   موعد برگزاري  (  صد و بيستم    سال

 ). 103ـ93  ، ص  ش1366،  عبداللهي:  بيشتر نك آگاهي براي(
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،   نيسـت     در دسـت     مهمـي    اطالعـات    از هخامنشـيان     پيش   در دوره   ايراني    احتمالي  هاي  شماري  از گاه 
،   ، از نظـر قـدمت        منـابع    ايـن   مهمترين. وجود دارد     متعددي   منابع   هخامنشي  شماري دوره    گاه  درباره
 و    هـاون   و تعدادي » جمشيد   تخت  و باروي    خزانه  الواح«،     در بيستون    اول   داريوش  كتيبه: از اند  عبارت
شـماري     گـاه    ازماههـاي    ماه   نه  ، نام    بيستون  در كتيبه . اند   ناميده   مذهبي  اشياي  آنها را    كه   هاون  دسته

 ) 161  ، ص21 كنت (  ذكر شده هخامنشي
). 74  ، ص 22 هـالوك  (  اسـت    شـده   جمشـيد، كامـل     ت تخ   خزانه   الواح   نامها، بر اساس     اين  و فهرست 
  در نگارشي     عيالمي  ، به    باستان   فارسي  ، به    بيستون   كتيبه  گانه   سه  در متنهاي   ماهها   اين  ، نام   همچنين
   ماههـا در ايـن       نام   تطبيقي   فهرست  براي (  است  شده  ذكر   بابلي   و به   باستان   فارسي   نامهاي   به  نزديك
   نام ، همانجا؛ براي ؛ هالوك45ـ 44  ، ص ؛ كامرون38ـ  37  ، ص    و تامپسون   كينگ:  نك   زبانه  سه  كتيبه
  مشـابهت ). 3  جدول: ؛ نيز نك60 ـ 56   لندر، ص ؛ فوكت14ـ6  ، ص گرينفيلدو پورتن:  ماهها نك بابلي
  هخامنشيان   كه   است   بر آن   يلي، دل    بيستون   كتيبه  باستان  فارسي  و   عيالمي   ماهها در متنهاي     اين  نام

،   ش1366،  عبـداللهي (اند   عيالميها، اخذ كرده  وساطت  را، به  بابلي  ـ قمري  شماري شمسي  گاه اركان 
  تنهـا در الـواح        كـه    آمـده    دست   نيز به    عيالمي   با ريشه    سال   ماههاي  از نام     ديگري  صورت). 121  ص
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   از ايـن     آگاهي  براي( دارد     تفاوت   بيستون   كتيبه  عيالمي   و با نامهاي    ه كار رفت   جمشيد به    تخت  خزانه
ـ  ، كه  خزانه  نامها در الواح  از اين  استفاده ميزان). 75ـ 74  ، ص  هالوك: نامها نك     از نامهـاي  مراتـب ه  ب
   رواج ا در آن نامهـ   ايـن   كـه   خاصـي    جغرافيـايي   محدوده ، و    موجود در آنها كمتر است       باستان  فارسي

   هنـوز كـامال رواج      باسـتان     فارسـي    از آنهـا زبـان       مورد استفاده    در منطقه   دهد كه    مي  داشتند، نشان 
 .   است شده  مي ، تكلم زبان  ، در كنار اين  عيالمي  زبان  و به نداشته

   در كتيبـه     كـه   نشـي شـماري هخام    ، در گاه     سال   ماههاي   باستان   فارسي   نامهاي  درباره معنا و اشتقاق   
) 70ــ 64  ص( هينـتس .  وجـود دارد     گونـاگوني   ، آراي   جمشيد ذكر شده    تخت    خزانه   و الواح   بيستون
 .   است  آورده شناسان  زبان  برخي از آراي   مختصري  نامها گزارش  اين  معنا و اشتقاق درباره

 در    رايـج   هـاي   شـماري    در گـاه     بعـدي   تاريخي   هاي   در دوره   ، كه   شماري هخامنشي    گاه   ركن  مهمترين
.  هاسـت    كبيسـه   اعمال   و نيز موضوع  ) شماري   مبدأ گاه    عنوان  به (  آغاز سال    تكرار نشد، چگونگي    ايران

  پادشـاه   هر   سالها آغاز پادشاهي    ، مبدأ شمارش    شماري بابلي   از گاه   تقليد  ، به   شماري هخامنشي   در گاه 
شـد؛ بـا       آغاز مـي     جديد، بار ديگر از يك      پادشاه    كار آمدن    سالها با روي     شمارش   آن   بر اساس   بود كه 

شـماري    در گـاه  ( بعـد      سـال   مـاه     روز اولين    تا اولين    هر پادشاه    آغاز سلطنت    از هنگام   كه    توضيح  اين
   سـلطنت   لاو  ، سـال     بعـدي    آدوكنيشـه    تا اول    زمان   و از اين     جلوس  ، سال ) يشهنَوكَ آد  اول:  هخامنشي
   پادشـاهي    هـر دوره     تـا پايـان      شمارش  و اين ) 110ـ109 ، ص    ش 1366،    عبداللهي(شد     مي  محسوب

 . كرد پيدا مي  ادامه
   ـ قمـري   شـماري شمسـي    گاه  شده ايراني   گونه  رواج  به ، با توجه شماري هخامنشي  در گاه  سال طول
شـد   مـي    روز محاسـبه 384 يـا  383   كبيسـه   سـالهاي  روز و در 355 يا   354  عادي  ، در سالهاي    بابلي

   طبـق    وجود دارد كـه      گوناگوني  نيز آراي   شماري     گاه   در اين   گيري  در مورد كبيسه  ). 113  ، ص   همان(
  قمـري   ـ   شمسـي  گيـري   كبيسه  برابر روش  كبيسه  اعمال  براي  منظمي آرايه م  ق367 از آنها تا  يكي
 بـا     ياد شـده     روش   زمان  ، اما از اين     نداشته وجود)   سال   در نوزده    كبيسه   ماه  هفت   اجراي  يعني ( بابلي
نيـز وجـود       گمـان   ايـن ). 124  ، ص   همان (  است   شده   اعمال   ساله   نوزده  دوره    در همين    منظمي  آرايه

  گيـري    كبيسه  هاي   دوره ، از    اول   داريوش  پادشاهي    سال   نوزدهمين  ، يعني   م   ق 527 تا     ايرانيان  دارد كه 
   آن   را جانشـين    سـاله     نـوزده    بعـد دوره     به   سال  كردند و از اين      مي   استفاده   سال  هشت  در هر    ماه  سه

ر  سراسـ   بـراي ) 36ــ 29  ص (  پاركر و دوبرستاين     كه  هايي  كبيسه   آرايه). 747 هارتنر، ص : نك(كردند  
 . دهد  مي نشان  را گيري كبيسه  هاي ير در دوره تغي اند، همين كرده   ارائه  هخامنشي دوره

   پـنجم   سـال   بـه  جمشـيد، متعلـق    تخـت    خزانه  شده  خوانده  الواح  از مجموعه   لوح   متأخرترين  اگرچه
   زمـان  آن  را تـا   باسـتان   فارسـي   ماههـاي  ، كاربرد نـام )196ـ192  ، ص   كامرون(  اردشير اول   حكومت

شـماري   جمشيد، كاربرد گاه  در تخت  شده    يافته   مذهبي   و با تأكيد بر اشياي     كند  تأييد مي )  م   ق 460(
 و در  هخامنشي   هر شاه  مبدأ سالها از آغاز پادشاهي  تكرار شمارش  به ، با توجه  بابلي  ـ قمري  شمسي

كنـد    را تأييـد مـي    )  م   ق 436  سـال  (  اردشـير اول    حكومـت    و نهم    بيست   تا سال    مذهبي  مورد اشياي 
  ، ص 10  ، ج   زاده  تقـي   ازمتقـدمان ( معاصـران     از متقـدمان     نظـر بسـياري     ، بـه  )123ــ 122  ، ص   بومن(

،  فا شمسيشماري صر  گاه نوعي) 595 ـ  594  ، ص بيرشك:   از معاصران و3ـ1  ، ص ؛ معين116ـ115
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  تنظـيم    اول   داريـوش   مـت  حكو   در اوايل    كه  رفته   كار مي   به  جديد،  شماري اوستايي    گاه   مجعول  با نام 
   از مـيالد، نـوعي       پـيش   پـنجم    در حـدود قـرن      اگرچـه ). 38  ، ص   اكرمـي : نيـز نـك    (  است   بوده  شده  

،    ايـران    غربي   شمال  ، در منطقه     سال   ماههاي   زردشتي   نام   به  شبيه    ماههايي  ، با نام    شماري شمسي   گاه
   ايـن   ذكر شد، رواج  كه  اسنادي استناد به ، با)663  ، ص 4  جايرانيكا،   (  است   داشته  در كاپادوكيا، رواج  

  دربـاره   بيشـتر    آگـاهي   بـراي (شـود      تأييـد نمـي      وجـه    هـيچ    به  هخامنشي    دوره  شماري در ايران    گاه
 ). 132ـ104  ، ص  ش1366،  عبداللهي:  نك  هخامنشي شماري دوره گاه
   يونـاني    اركـان   شماري با بعضي     گاه  ، نوعي ) از ميالد    پيش   چهارم  سده (  ايران   اسكندر به    از حمله   پس

   يافـت    رواج   در ايران   بابلي  ـ قمري   شماري شمسي    گاه   اركان  و نيز بعضي  ) شماري  گاه ، مبدأ   از جمله (
 تحـت  ، در نقاط متعـدد    شماري سلوكي    گاه   تاريخ  اسناد داراي .  است  مشهور  شماري سلوكي    گاه   به  كه

 در  سـلوكي   شـماري      گاه   درباره  ازينرو، بحث . اند   پراكنده   و شام   النهرين   و بين    در ايران   سلوكيانتسلط    
 . گيرد  مي صورت   مقاله  اين7  شماري، در بخش  گاه  اين هاي ، دركنار ساير مشخصه  مناطق اين
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 ـ ح   م  ق250ح(   بـر ايـران    سلسـله   ايـن   حكمفرمايي اً طوالني تقريب ، دوره  اشكاني  امپراتوري  وسعت
   بخش  را به  ايران  از تاريخ  بخش ، اين  دوره در اين     رايج  هاي  شماري   گاه   گوناگون  و انواع )   ميالدي 226

  شـماري زردشـتي      گـاه    اركـان   ، بعضـي     آنكـه   ؛ بـويژه     است   كرده   بدل  شناسي   گاه  بررسيهاي  در  مهمي
 از   اي   پـاره   اركـان ).   از مقالـه     بخـش    همـين   ادامـه : نـك (شـود      مـي    ديـده    دوره  بـار در ايـن      نخستين

.   نيسـت    شناسـايي   قابـل     طور كامـل    ، به    كمبود منابع    سبب  ، به    اشكاني   در دوره   رايج   هاي  شماري  گاه
   شـده   درج شماري بر آنهـا      گاه  اركان از     يكي  كم  دست   كه  يا اسنادي  ،   دوره   اسناد تاريخدار اين    بررسي

  هـاي   شكسـته  ، سـفال 30  دورا ـ اروپـوس   هاي نوشته ، پوست ها، اسناد تاريخدار بابلي  سكه باشد، يعني
بـا   (  سلوكي  هاي  شماري   گاه  انواع    اشكاني   در دوره   دهند كه    مي  ، نشان    دو زبانه   هاي   كتيبه  بعضي نسا و 

شـماري     گـاه   اي  و گونـه  )  ماههـا    مقدوني   و با نام    با مبدأ اشكاني   ( ، اشكاني )هها ما   يا بابلي    مقدوني  نام
 .   است  داشته رواج)   ميانه  فارسي  ماههاي  و نام با مبدأ اشكاني ( زردشتي

 
 و  قديم   عيالمي و معادل)   باستان پارسي ( شماري هخامنشي  در گاه  سال  ماههاي  ـ نام3  جدول

  جمشيد  تخت  خزانه  و الواح  بيستون  كتيبه  آنها بر اساس د و بابلي جدي عيالمي
  بابلي جديد  عيالمي قديم  عيالمي باستان  پارسي  رديف

 ونُّسنيِ  شنَّوكَده زيكلي  يشهنَآدوكَ 1
 اروياَ رورمتُ  كيمرپز رَ واهورثُ 2
 ونُّسيم  يزيشورساكُ رده  شچِثايگرَ 3
 وئوزود شبتَرمكَ  هيمِلّه دهپ رمگَ 4
5 دآبو  بزيشورنَتُ  متَزيلَّ   باجيش نر 
6 كَ ليليتبِ  شكارباشيربولولواُ  ششي 
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7 شادِباگي  ركينشَم كِبوشريتُتَ تيشي 
 همنَهسراَ  شنَشَركَم لينكِلَ  نهزَوركَ 8
 وكيسيليم  تيششييه ريشيب آثرياديه 9
 وتُبِتِ  شكَنمه  رميشِ هكَناماَ 10
 باتوشَ  شمي ميس  هم ه م كوت ثويووا 11
12 هخنَويي /پي توك هشّاَ هخنَويي  اَ  شنّكَ هميدوار 

 
  شماري سلوكي  ، گاه   مابي   يوناني  اسكندر و دوره      تأثير حمله   ، تحت    اشكاني   سلسله   نخستين  در سالهاي 

  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي ( ، كـاربرد داشـت       اشـكاني   هـاي    سكه   بر روي   ويژه، ب   مقدوني   ماههاي  با نام 
   بـوده    مقـدوني    ماههاي   و نام    با مبدأ اشكاني    شماري اشكاني   ، گاه    دوره  شماري ديگر در اين     گاه). 138
   شـده   تاريخگـذاري  شماري سلوكي شماري و گاه  گاه  با اين  دورا ـ اروپوس   هاي نوشته  پوست بويژه  كه

 بـود   متفـاوت   شـماري سـلوكي    تنها در مبدأ با گـاه     شماري اشكاني   گاه). 158ـ157  ، ص   همان ( است
 بـا    و مصـادف  )  م   ق 248ــ   250 (  اول   اشـك    آغازسلطنت  شماري اشكاني   مبدأ گاه ). 158  ، ص   همان(

   شصـت    سال   به  متعلق  شماري اشكاني    سند تاريخدار با گاه     كهنترين.  بود   سلوكي  پنجم  و   شصت  سال
   ايـن    حكومـت    تا پايـان    شماري اشكاني   اسناد تاريخدار، گاه      به  با توجه .  شماري است    گاه   اين  و هشتم 
  اسناد متأخرتر تغيير نمـوده      ماهها، در    نام  ، يعني    آن   از اركان    يكي   كه  ، در حالي    كاربرد داشته    سلسله
 دورا   هـاي    ماههـا، سنگنوشـته      مقـدوني    و نـام    شـماري اشـكاني      سند بـا مبـدأ گـاه        متأخرترين.  است

 ). 10  ، ص ولز و ديگران ( ، است  ميالدي121ـ120/   اشكاني368   سال  به ، متعلق ـاروپوس
  هـاي   شكسـته    سـفال    مجموعـه   اشكاني    دوره  هاي  شماري   گاه   ما درباره   هاي   دانسته   از مهمترين   بخشي
   دسـت   بـه ن   نسـا در تركمنسـتا       شهر گمشده    از حوالي    ميالدي   بيستم  قرن    اول   در نيمه   ، كه   نساست

   را در محدوده    اند، اسناد تاريخداري     بوده  شاهي   خمخانه     به  ماً متعلق  عمو  ها كه   شكسته   سفال  اين. آمد
 مبـدأ   همـان ،  ذكـر شـده    بـر آنهـا   شماري كه مبدأ گاه. گيرند  در بر مي  ميالدي13تا  م  ق 151  زماني
در داً   بعـ    كه  است)   اشكاني  پهلوي (  پارتي   ماههاي   نيز نام   سال    ماههاي   و نام    است  شماري اشكاني   گاه

   بـه    شمسـي   شماري هجري    نيز در گاه    و امروزه    كار رفت   ماً به  رس   ميانه   فارسي   شكل   به   ساساني  دوره
 . رود كار مي

   دوره  هاي  شماري   ساير گاه   رغم  به. كند  مي    اسناد را روشن     در اين   ار رفته  ك  شماري به    گاه   نامها نوع   اين
شـماري    از گـاه      خـود برگرفتـه     كـه  (  بوده  شماري سلوكي    گاه   بر اساس    سال  طول  در آنها   ، كه   اشكاني
   اسـناد نـوعي   ، در ايـن ) شـده   مـي   محاسـبه  قمـري    سـالهاي   و بر اسـاس   بوده  بابلي  ـ قمري  شمسي

   طـول   كـه  هايي شماري  گاه  كه  است  نيازمند بررسي  موضوع اين.   است  كار رفته  به   شماري شمسي   گاه
  انـد و آرايـه    يافتـه   رواج در ايـران    زمـاني   از چـه  شده  مي  محاسبه  شمسي  سال  در آنها بر مبناي   سال

  از   پـيش   ، در دوره     شمسي  هاي  شماري   گاه  ع از انوا    استفاده  موضوع.   است   بوده   آنها چگونه   هاي  كبيسه
، اما از   )1:   الف  ، قسمت    بخش  همين: نك (  است   ذكر شده    اسالمي  ، تنها در آثار دانشمندان      هخامنشي
 از   گزارشـي    وجـود دارد، از جملـه        گزارشـهايي    هخامنشـيان    در زمـان    شمسـي    سـال    طول  شناسايي
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   بنـا بـر آن      ، كـه  )  مـيالدي    اول   در حـدود قـرن      زنـدگي  (  رومـي   لفمؤ،     روفوس   كورتيوس  كوئينتوس
،   بيكرمـان (كردنـد     مـي    ، حركت    سال   تعداد روزهاي   ، به    مردجوان 365،     سوم  داريوش    سپاه  پيشاپيش

   در دوره   شـماري شمسـي      گـاه    نـوعي    رواج  ، مبـين    تنهايي   به   رواياتي   چنين  اگر چه ). 789ـ788  ص
 يـا    شـماري شمسـي      گـاه    صـورت    نخسـتين    رواج   زمـان    دربـاره    گوناگوني  ، بحثهاي   نيست   هخامنشي

 365 روز يـا     360   سال  شماري با طول     گاه   رواج  ؛ از جمله    است   گرفته   صورت   آن  هاي   كبيسه  هاي  آرايه
؛ 53 ـ 50  ، ص10  ، ج زاده تقـي :  بحثهـا نـك    ايـن   از خالصـه   آگـاهي  براي (  ساساني روز در آغاز دوره

 در هـر      ماهـه    يـك    كبيسـه    اعمـال    روش  امـا بـا اسـتناد بـه       ). 201ــ 177  ، ص    ش 1366،    عبداللهي
   سـال    بـا طـول     هـايي   شـماري    گاه  ، رواج » هيژكيو « هاي  شماري   در گاه    فصول   تطبيق  ، براي   سال120

  ، ص  ش1366،  لهيعبـدال : نـك (شـود    تأييـد مـي   در ايـران   از مـيالد     قبـل    چهـارم    در قـرن    شمسي
 ). 7  ، جدول359ـ358
   همـان    مبدأ آن   اند كه    شده  ، تاريخگذاريهاي   انيشماري اشك    نسا با گاه    هاي  شكسته   سفال  باً تمامي تقري

  نيـز اسـتفاده       اشـكاني    دوره  شـماري سـلوكي      در گاه    كه  است)   اول   اشك  سلطنت آغاز ( مبدأ اشكاني 
،   آن  روزهـاي   و آرايـه   پـارتي   صـورت   بـه  سـال    ماههـاي   و نام  بوده مسي، ش  سال طول.   است  شده  مي

  بـراي (اند    داشته    نيز نامي    ماه   از روزهاي   هر يك .   است  بوده»  اندرگاه«روز     پنج  و   روزه   سي   ماه  دوازده
ـ     آگـاهي   ؛ بـراي  353ــ 352  ، ص   همان: شماري نك    گاه   روزها در اين     از نام   آگاهي :  ماههـا نـك     ام از ن
   بـه    متعلـق   شماري اشـكاني     سند تاريخدار با گاه     كهنترين). 5  جدول:  روزها نك    نام  براي  و 4  جدول
،   همان(  است  م   ق 13/   اشكاني 235   سال   به   سند نيز متعلق    متأخرترين  و  م   ق 151/   اشكاني 97  سال
 ). 161 ص
 

  زردشتيشماري   در گاه  سال  ماههاي  ـ نام4  جدول
  فروردين 1
  ارديبهشت 2
 خرداد 3
 تير 4
 مرداذ 5
 شهرير 6
 مهر 7
 آبان 8
 آذر 9

 دي 10
 بهمن 11
 اسفندارمذ 12
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   اين   نيز رواج    جا مانده    به   اشكاني   از دوران   كه   دو زبانه معدودي    هاي   نسا، كتيبه   هاي  شكسته  بجز سفال 

   در غـرب   همگـي  ، كه دو زبانه    هاي   كتيبه  اين. كند   تأييد مي    اشكاني   كار سلسله   را تا پايان    شماري    گاه
  اندكـه   واقعيـت   ايـن  دهنـده   نشـان  انـد، همچنـين    پيـدا شـده   النهرين بين    و در همسايگي     ايران  فالت

   منـاطق   شماري خود را نيز در ايـن        ، گاه   غربي   و جنوب    قلمرو خود در غرب      با توسعه    همراه  اشكانيان
   مـيالدي  151/   اشـكاني  398 تير  ها احتماالً مورخ     از كتيبه   يكي). 203ـ202  ، ص   همان( اند   داده  رواج

،   هنينـگ  ( ميالدي215/   اشكاني 462 مهرروز از اسفندارمذ       مورخ  ديگري و) 174ـ173  ، ص   پناكتي(
 از    قبـل    سـال   بـا هشـت   ري، و تق     اشـكاني    پادشـاه   ، آخـرين     چهارم   اردوان   حكومت  در زمان ) 176  ص

   تـاريخ   ، كه    اشكاني 398  مورخ    دو زبانه    كتيبه  ، با استناد به      بر اين   عالوه.   است   اشكاني  انقراض سلسله 
در    شـده   ضـرب  هـاي  ، و سـكه   )171ـ170  ، ص   پناكتي: نك(خود دارد      يوناني   را بر متن     سلوكي 462

 بر ضد    سرانجام   بي   حركتي  ، يا احتماالً به      اشكاني   زمامداران   آخرين   به   كه   سلوكي 539   مورخ  سلوكيه
  شماري سلوكي    گاه  ، رواج )97ـ96  بيوار، ص  ( ، مربوط است     اشكاني   پادشاهي   نفع  و به     ساساني  فاتحان
 . شود ، تأييد مي  اشكاني  كار سلسله ، تا پايان در ايران

 
 .  ساساني شماري در دوره گاه. 4

)  شماري زردشتي گاه (  ساساني  دوران  شماري رسمي    از گاه    استفاده  دهنده  نشان    كه   اسنادي   كهنترين
  اشـكاني   در دوره شـماري رايـج   شـماري بـا گـاه     گـاه   ايـن  اركان. گردد   باز مي    اشكاني   دوران  ، به   است

 بـود و      پادشاه   نشستن   تخت  به   زمان  ساساني   شماري در دوره     مبدأ گاه    اينكه   دارد، از جمله    تفاوتهايي  
شـماري    در گـاه  گيـري  كبيسـه   هاي ، دوره همچنين. شد  نمي  استفاده شماري اشكاني   گاه  از مبدأ ثابت  

شـماري    شماري با گاه     گاه   اين  بود؛ ازينرو، شباهت  )   بخش   همين  ادامه: نك ( ، بلند مدت     ساساني  دوره
  آگاهيهاي  ، كه    اسناد تاريخدار ساساني    مهمترين.   است  ماه  هر  زهاي رو   ماهها و نام     تنها در نام    اشكاني

   ايـن   فهرسـت  بـراي  (  دوران آن هـاي  دهـد، كتيبـه    مـي    دسـت    به   دوره  شماري اين    گاه   درباره  بسياري  
بجز .   است  اسالمي  دانشمندان هاي  و نوشته  ساساني هاي و سكه) 110 ـ 83  ، ص تفضلي: ها نك كتيبه

 ،  و فراي   طاووسي (  شده  نوشته)   ميالدي 243(   شاپور اول    سلطنت   سوم   در سال   ، كه   ونبنُ اَ  نگنوشتهس
مـا  عمو (  سال ماهها و تاريخ  روزها و  نام  دورا ـ اروپوس  هاي  از ديوارنوشته ، در چند نمونه)30ـ26  ص

ــ  300  ، ص   كريلينـگ  (  اسـت    شـده  نقـر )   شـاپور اول     سلطنت   وپانزدهم   چهاردهم   سالهاي  مربوط به 
   كنار هـم     ساساني   از پادشاهان    تن  سه    پادشاهي   به   متعلق   مبدأ مختلف    بيشاپور سه   در كتيبه ). 305

، در كنـار دو        ساسـاني    پادشـاه    نخسـتين    مبدأ آغاز پادشـاهي      كتيبه  در اين   اگر چه .   است  ضبط شده 
   ساساني   ديگر پادشاهان   هاي  ، كتيبه )215ـ  214  ، ص    ش 1366،    عبداللهي (  شده   ديگر، آورده   پادشاه
از (كنـد      بعد را تأييد مـي      هاي  ، در دوره     هر پادشاه    نشستن   تخت   به   از زمان    مبدأشماري  روش كاربرد
 از  ، در هـر موقـع       پادشـاه   هر   نشستن   تخت   به  ، از زمان     روش  در اين ). 96ـ95  ، ص   تفضلي:  نك  جمله
،   عبـداللهي ( بـود      پادشـاه   گذاري   تاج   نوروز، زمان   شد اما نخستين    مي   مبدأ جديد تلقي     اول  ، سال  سال

 از    آن   و ماهيـت     نيـز پديـد آورده       بسـياري   مناقشـات     كه   ديگري   مهم  موضوع). 215  ، ص    ش 1366
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  در حـالي  .  شماري است   گاه  اين  در   كبيسه   اعمال  شود، چگونگي    نمي   روشن  اسناد براحتي     اين  البالي
در     كبيسـه    هرگونه  منكر اجراي ) 6  ، پانويس 51  ، ص 41 دوبلوا   نقل  ، به 40  بويس  از جمله  ( اي   عده  كه
 . كند را تأييد مي  گيري  كبيسه  هستند، شواهد متعددي  ساساني شماري دوره گاه
 

  شماري زردشتي  در گاه  ماه  روزهاي  ـ نام5  جدول
 مهر 16 هرمز 1
 سروش 17 بهمن 2
  رشن 18 ارديبهشت 3
 فروردين 19 شهريور 4
  بهرام 20 اسپندارمذ 5
 رام 21 خرداد 6
 باد 22 امرداد 7
   دين  به دين 23  آذر  به دي 8
  دين 24 آذر 9
 ارد 25 آبان 10
 اشتاد 26 خور/خورشيد 11
  آسمان 27 ماه 12
 زمياد 28 تير 13
 پندمارس 29 گوش 14
 انيران 30  مهر  به دي 15

 
   ابوريحـان   و سـپس  ) 345 ، ص 2 ج (  مسعودي   از همه   پيش ، احتماالً    اسالمي   دوره   نويسندگان  از ميان 
  از اعمـال  )   پ 8  گ ( بـان  لُ  وكوشـياربن ) 90  ، ص 1  ، ج 1375ــ 1373؛ همو،   45  ، ص 1923 ( بيروني

   دربـاره   نتـايج  كليه  از  آگاهي براي(اند  ، ياد كرده    ساسانيان  ، در زمان     سال 120هر    در   كبيسه   ماه  يك
   ايـن   دسـتور اجـراي    ).240ـ219،  205ـ178  ، ص    ش 1366،    عبداللهي:  نك  گيري   كبيسه   روش  اين

، امـا   )، همانجاهـا     بيرونـي   ابوريحـان  (  است   شده   داده   نسبت   خود زردشت    به   حتي  گيري  كبيسه  روش
  چند گونـه    و رواج گيري  كبيسه  روش   اين   اجراي  ، چگونگي    كبيسه   ماه  نام   چون  اگوني گون  موضوعهاي

 آنها تنهـا      تفاوت  ، كه    ساسانيان   زير حكومت   ، درسرزمينهاي    يكسان   ماهها و روزهاي    شماري با نام    گاه
 در    رايج  هاي  شماري   گاه  بررسي    هستند كه    مسائلي  ، از جمله     است   بوده   كبيسه   يا نشدن   در اجراشدن 

 . اند  روبرو كرده مشكل  با  تاريخي  دوره  را در آن ايران
 نظر   ، وجود دارد، به     ، مانند بيروني    لفؤ م  از يك     حتي   كبيسه   ماه   نام   درباره   متفاوتي   قولهاي   نقل  چون
  كـه )   دوگونـه   كم  دست ( هايي  ماريش   و بنا بر گاه     ، متفاوت    گوناگون  ، در نواحي     ماه  اين    نام  رسد كه   مي
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  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي  (  اسـت    داشـته    متفـاوتي   داشتند، نامهاي    رواج   ساسانيان   در دوره   همزمان
 ديگـر، تكـرار       و در مناطق     قبلي   ماه  ، تكرار نام     مناطق   احتماالً در بعضي     كه   ترتيب  ؛ بدين )183ـ182
  در مـورد ترتيـب    ). ، همانجاهـا    ؛ عبـداللهي  1375ـ  1373،     بيروني  وريحاناب (  است  بوده    بعدي   ماه  نام

خبر     ساله 120   دوره   در يك    ماهه   يك   كبيسه   يك  متعدد از اجراي     منابع  ها نيز اگرچه     كبيسه  اجراي
   سـال  116 را هـر       كبيسـه   موعـد اجـراي   ) 146  ، ص    قمـي    حسـن   از جملـه   (  چندي  دهند، منابع   مي

 120 درهـر      كبيسـه    اجـراي    دوره   كه   است   آن  دهنده   احتماالً نشان   گوناگون    روايتهاي  اين. اند دانسته
 ). 181  ، ص  ش1366،  عبداللهي ( آن  و حتمي  قطعي  زمان ، نه  است  متوسط دوره ، زمان سال
   دو ماه    افزودن  ، يعني    مضاعف   كبيسه   يك  ، اجراي    ساساني  شماري در دوره     گاه   وقايع   از مهمترين   يكي
،   زمـان  در ايـن .   اسـت   ميالدي461  و در حدود   پيروز اول    سلطنت  ، در زمان     ماه   يك   جاي  به   سال  به

  كبيسـه    بود، اما مجريان ، فرا رسيده  ساله120 متوسط     دوره  ، بر اساس     ماهه   يك   كبيسه  موعد اجراي 
داد،    مـي    بعـد روي     سـال  120 حدود     كه  اي   ماهه  يك   كبيسه   اجراي   شدن   از فراموش    جلوگيري  براي

  كبيسـه :   اسـالمي   در متـون   ( گيـري    كبيسـه    دو مـاه     سـال    و در اين     اعمال   ديگري  كبيسه  پيشاپيش
  ، ص    ش 1372؛ همو،   224ـ  221  ، ص    ش 1366،    عبداللهي:  بيشتر نك    آگاهي  براي(كردند  )  مضاعف

 و   گرفتـه   صـورت  شماري ساسـاني   در گاه ، رخداد ديگري  مضاعف  كبيسه اجراي با   همزمان. .)47ـ44
  خراجي  شماري     گاه   نام  ، به    آن   و اركان   شماري زردشتي    گاه  جديد بر اساس    شماري     گاه  وعين  ابداع آن

و ) شـد   نمـي   اعمـال  اي   كبيسـه    هيچگونـه   در آن   كـه  (  ساسـاني   شـماري عرفـي      در كنار گاه     كه  است
  شـد؛ بـراي    مـي  اعمـال    كبيسه  ماه ، يك  ساله120 حدود  دوره  در يك  در آن كه ( شماري وهيژكي   گاه

 بيشـتر    آگـاهي   بـراي  (  يافـت   رواج) 45ـ  42  دوبلوا، ص :  نك  وهيژكي/   وهيزك   واژه   از ماهيت   آگاهي
شـماري     در دو گـاه      سـال   هـاي  ماه  آرايـه ). 3:  ب  ، قسمت    بخش  همين:  نك  شماري خراجي    گاه  درباره
   روش  كـرد، امـا ايـن        مـي   مطابقـت )  م   ق 378 (  اول   ماهه   يك   كبيسه   اجراي  تا زمان     و وهيژكي   عرفي

 از    آگـاهي   بـراي (شـماري شـد        دو گـاه     ماههـاي   ترتيـب   در   اختالف   ماه   بروز يك    باعث  گيري  كبيسه
، 359ــ   358  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي : هـا نـك     ه كبيسـ    اجراي  شماري طي    دو گاه   اختالف   افزايش
  پاياني  روز  پنج(»  پنجه«يا  »  اندرگاه «  قرار گرفتن    در نحوه   تشتت  بروز   موجب   اختالف  اين). 7  جدول
 و    مضاعف   كبيسه  اجراي. گرديد)   داشت   خاصي  نام   و هر كدام    گرفت   قرار نمي    ماهي   در هيچ    كه  سال
   آگـاهي   بـراي ( بودند     انديشيده  مشكل   اين   حل   براي   از جمله    بود كه    تدبيري  خراجيشماري     گاه  رواج
؛ 354  ، ص   همـان : انـد نـك      ضـبط نشـده      يكسـان    متقـدم   معموالً در منابع      كه   اندرگاه   روزهاي  از نام 

 ). 32ـ31  ، ص كريستوفورتي
،   شـماري عرفـي      در گاه    سال   روز پاياني   پنج،     مضاعف   كبيسه   اجراي   هنگام   و به    ميالدي 461  در سال 
  ، ص  ش1366،   عبداللهي( برابر بود     شماري وهيژكي    شهريور در گاه    روز پاياني     اسفند، با پنج    در پايان 

 روز مـذكور از      ، پـنج     ساساني  شماري خراجي    گاه  ابداع  منظور   به   سال  در اين ). 7  ، جدول 359ـ  358
   مصـادف   و عرفـي     شـماري وهيژكـي      در گاه    شد تا دو اندرگاه      منتقل   عرفي   آبان  ن پايا  به  اسفند  پايان

و ) 4  ص (  فرغـاني    كثيرالـدين    كـه    اسـت    موضعي  همان  اين). 225  ، ص    ش 1366،    عبداللهي(شوند  
  موضـع   دربـاره ) همانجـا ( كوشـيار      كـه   عبـاراتي . اند   برشمرده   اندرگاه  براي)   پ 8  گ ( لبان  كوشياربن
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 در    بسـيار مهمـي      اطالعـات    در آذر، حـاوي      حمل  خورشيد به   ذكر ورود   ، از جمله     است   آورده  اندرگاه
   و عرفي  وهيژكي  هاي  شماري   گاه   همزمان   از يكسو، رواج     كه   است   ساساني   دوران  هاي  شماري  مورد گاه 
   بـه    حال   و درعين    است   اندرگاه  تغيير موضع   كننده   ديگر، بيان   و از سوي   كند   تأييد مي    دوره  را در اين  
، در     ساسـاني    پادشاه  ، آخرين    يزدگرد سوم   با مرگ .  دارد   اشاره   ساساني   در دوره    كبيسه   اجراي  آخرين

 .  نگرديد اعمال شماري   گاه  در اين اي ، ديگر كبيسه  ساساني  پادشاهي و انقراض   ميالدي651
 1366،    عبـداللهي : نك (  و عرفي   وهيژكي  شماري     دو گاه    تفاوت   درباره  اي  قايسه م   جدولهاي   به  با توجه 

 462 در    كـه  شـود، چـرا      تأييد مي    لبان   كوشياربن  هاي   نوشته  ، صحت )7  ، جدول 359ـ  358  ، ص   ش
  كـه  ( شـماري وهيژكـي      در گـاه     فـروردين   ، اول   مضاعف    كبيسه   از اجراي    پس   سال  ، نخستين   ميالدي

 برابـر   شـماري عرفـي   در گـاه   آذر بـا اول  )   است   حمل   برج   اوايل  باً مطابق  خورشيد تقري   نجومي  وضعم
 ، از جملـه      اسـت    گرفتـه    صـورت    مهمي   تحقيقات  ساسانيان   متعدد زمان   هاي  شماري   گاه  درباره.  است

انـد،    شـماري زردشـتي      گاه  رهدربا   اطالعاتي   حاوي   را كه    زردشتي   متون  مهمترين) 56ـ  6  ص ( نيبرگ  
  زمينـه    را در ايـن      اسـالمي   منـابع ) 42ــ 41  ، ص 1996( ودوبلـوا      كـرده    ترجمـه    آلمـاني    و به   معرفي

  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي :  نـك   شـماري ساسـاني      گـاه    بيشـتر دربـاره      آگـاهي   براي (  است  برشمرده  
 ). 20 ـ5  ، ص گوبل:  نك ساساني  هاي  سكه  بررسي ؛ براي245ـ175

، از چنـد       بيروني   ابوريحان  هاي  نيز نوشته   و   شرقي   ميانه   ايراني   زبانهاي   به   متعلق   كهن   منابع  بر اساس 
   امپراتـوري  و حـوزه   ، مـاوراءالنهر، خـوارزم    كنوني  ايران  در شرق   كه   ايراني  اقوام   هاي  شماري   گاه  نمونه

  كـه    و خـوارزمي     سـغدي   هاي  شماري   گاه  ؛ از جمله     است  دست  در  كردند، اطالعاتي    مي   زندگي  كوشان
   اشاره   ماه   روزهاي   ماهها و نام    آنها نظير نام      از اركان    بعضي  به) 48ـ  45  ، ص 1923 (  بيروني  ابوريحان  

اد،  اسـن    اين  مجموعه از.   است  مانده  باقي   نيز اسناد تاريخدار متعددي     شماري بلخي   از گاه .   است  كرده
  هسـتند كـه    549  تا 110   زماني   فاصله  به   متعلق  تاريخداري اند، اسناد    شده   نوشته   خط تخاري    به  كه

، )149  سـيمز ـ ويليـامز و دوبلـوا، ص     (  مـيالدي 788 تا 342، احتماالً برابر   مبدأ ثابت  يك اساس بر 
تاريخـدار را ذكـر     اسـناد   از ايـن  اي ، خالصـه 19ـ14  ، ص1  سيمز ـ ويليامز، ج (اند   شده تاريخگذاري

  ايـن ).   است  آنها آورده  تخاري  آوانويسي  همراه  به انگليسي   آنها را به  ترجمه145 تا 32   و از ص   كرده
   ماههاي  شماري نيز براي     گاه  اين در.   است   بوده   كوشاني   از پادشاهان    يكي  احتماالً آغاز پادشاهي   مبدأ
،  سـال    ماههـاي    براي   نام   از دوازده    بيش  ماندن    باقي   دليل  وجود دارد و به      نامهايي   ماه   و روزهاي   سال

 ). 152  سيمز ـويليامز و دوبلوا، ص (  است  داشته  نام  از يك  بيش احتماالً هر ماه
  اي  دوره در     مبـدأ ثابـت      از يـك    اسـتفاده    ، از جملـه      چند ويژگي    دارا بودن    سبب   به  شماري بلخي    گاه
 از   ايرانـي    هـاي   شماري   گاه  ، در ميان     هجري   دوم   قرن   تا اوايل    از آن   استفاده   و نيز تداوم      بتاً طوالني نس

سـيمز ـ ويليـامز و    :  نـك  شماري بلخي  گاه درباره  بيشتر  آگاهي براي (  برخوردار است  بسياري اهميت
  ، ص   همـان :  نـك    ايران  شرق    اقوام  هاي  شماري   گاه  ه دربار   منابع   مهمترين  ؛ براي 164ـ149  دوبلوا، ص 

 ). 165ـ164
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 قمري  هجري  نهم   تا قرن اسالم از ورود  ايران در شماري  گاه)  ب
  

    در ايران  قمري شماري هجري  گاه  كاربردهاي  و نخستين شماري يزدگردي گاه. 1
  شماري مجوسي گاه. 2
  شماري خراجي گاه. 3
  ري جالليشما گاه. 4
  شماري غازاني گاه. 5

 
 .   در ايران  قمري هجري شماري   گاه  كاربردهاي  و نخستين شماري يزدگردي گاه. 1

  كـه    اسـت   ساسـاني   دوره هاي شماري  گاه  همان  ادامه  عمالً  تعريف   ، در كليترين    شماري يزدگردي    گاه
 11/   مـيالدي  632  شـماري سـال      گـاه   اين مبدأ. كردند  ، ابداع    ايران   به   از ورود اسالم    ، پس   زردشتيان

   از ايـن  اسـتفاده . ، بـود   ساسـاني   پادشـاه   آخـرين  سوم  يزدگرد  نشستن  تخت  به   ، هنگام    قمري  هجري
شـماري    گـاه ).   مقالـه   ادامـه : نـك ( دارد     ادامـه   زردشـتيان     در ميان   ، هنوز هم    شماري، با تغييراتي    گاه

 بـا   همزمـان  (  مـيالدي 461 در كـه    اسـت   ساسـاني    دوره  شماري خراجي    گاه  ادامه  ، در اصل    يزدگردي
 از   شـماري، سـال      گـاه   در اين ). 254  ، ص    ش 1366،    عبداللهي(آمد    وجود  به)   مضاعف   كبيسه  اجراي
 بـر     كـه    تصـحيحي    روز، بـر اسـاس       پـنج   و ايـن     شده   تشكيل   روز اندرگاه    و پنج    روزه   سي   ماه  دوازده

امـا  )   مقالـه   ادامه: نيز نك  همانجا؛ (  است   قرار داشته    آبان  ، در پايان     گرفته  صورت   شماري وهيژكي   گاه
.  نشـد  شـماري اعمـال    گـاه    هرگـز در ايـن       ماهـه    يـك   هـاي   ، كبيسـه     ساساني   سلسله   انقراض   علت  به

 637/   يزدگـردي  6   سـال    تـاريخ    بـه   مـزاري   شماري كتيبه    گاه   اين   به   سند تاريخدار متعلق    قديمترين
از  ( رسشماري فُ    گاه  به   اسالمي   آثار منجمان    در برخي    كه  هايي  اشاره). 155  ، ص   فراي (  است  ميالدي
   همـين    بـه   وجـود دارد، معطـوف    )   پ 8  ، گ    لبـان   كوشـياربن  ( و فارسـي  ) 5ــ   4  ، ص    فرغـاني   جمله
 .  شماري است گاه
   سلسـله   انقـراض   زمـان   درحـد فاصـل    آن ، نقـش  شـماري يزدگـردي    گاه يژگيهاي و  از مهمترين   يكي

  مـاً ايـن   ، عمو    بعد از اسـالم      اسناد تاريخدار ايران    در نخستين .   است  ايران  در   و استقرار اسالم    ساساني
 از   پس  كه ت اس  ـ ساساني   عرب هاي  سكه  اسناد، مجموعه  اين مهمترين.   است  كار رفته شماري به گاه

  هـا در سـال       سـكه   موجود اين    هاي   نمونه  نخستين. اند   شده   ضرب   ايران  ، در نقاط گوناگون     ورود اسالم 
،  همچنـين ). 4ــ 3  واكـر، ص  (  اسـت   شـده   ضـرب  مرو و سيستان  در   قمري  هجري/ 31  يزدگردي 20

 در دارابگـرد      كـه    اسـت    قمـري   يهجـر  72/   يزدگـردي  60   سـال    به  ها متعلق    سكه   از اين   هايي  نمونه
  ، نمونـه   يزدگـردي  ام  سـي  بـاً از سـال  ، اما تقري)28 ، ص  همان (  است  شده  ضرب)   فعلي   داراب  نزديك(

  ، از جملـه  اسـت    شـده   ضـرب  قمـري  شـماري هجـري     بـا گـاه    كـه   آمده دست   به  در ايران هايي  سكه
) 52  ، ص همـان  ( و زرنـج ) 26ــ 25  ، ص همـان ( دارابگرد  در  كه  قمري هجري 41   با تاريخ  هايي  سكه
 . اند  شده ضرب
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   در ايـران     در كنـار هـم       قمـري   هجري  شماري     و گاه   شماري يزدگردي   ، گاه    هجري   اول  باً در قرن  تقري
ار، تاريخـد   با كاربرد كمتر بر ديگر اسناد       شماري يزدگردي    بعد نيز گاه    به    زمان  از اين . شد   مي  استفاده
. شـود   مـي   ديده  اسالمي نگاران  تاريخ  بعضي هاي نوشته   و همچنين  متعدد دو زبانه   هاي   كتيبه  از جمله 
  ، كتيبـه     شـده    تاريخگـذاري   هـم   شماري يزدگردي    با گاه    كه  اي   دو زبانه   هاي   كتيبه  مهمترين   از جمله 

   شمسي  عنوان  با   يزدگردي 377 از    ر آن  د   كه   است   هجري 397  با تاريخ )  گنبد كاووس  ( گنبد قابوس 
  گـزارش <:  نـك    اسـت    شـده    آن   دربـاره    كـه   و پژوهشهايي     كتيبه   از متن    آگاهي  براي (  است  ياد شده 
 375 (  يزدگـردي    چهارم  ، در قرن     محققان   برخي   رأي  بنا به ). 62  ، ص 6  ، ج >  عربي  هاي  كتيبه  تاريخي

اسـناد      امـا بررسـي      شـده   عمـال شماري اِ    گاه   در اين    چند ماهه   اي  سه، كبي ) ميالدي1006/  يزدگردي
  بـراي (كنـد      را تأييـد نمـي      اي   كبيسـه    چنين  ، اعمال    يافته   نگارش   از آن    پس   كه  اي  تاريخدار دو زبانه  

  ، ص  ش1366،    عبـداللهي :  نـك   آن    درباره   گوناگون   و آراي    فرضي  ء كبيسه   اين   درباره  مشروح  بررسي
   نادرسـت  او با تفسيري   نوشته  اين ــ كه)  ر9 ـ    پ8  گ (  لبان  كوشياربن  گزارش بنا به). 256ـ 254

  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي :  بيشـتر نـك      آگـاهي   براي(شد     مذكور تبديل    كبيسه   اعمال   اصلي   منبع  به
   اسـفند منتقـل   پايـان    به  آبان  از پايان، شماري يزدگردي  در گاه    روز اندرگاه    پنج   سال  ــ دراين ) 254
   اندرگاه   قرار گرفتن    محل   نكردند، امروزه   تغيير استقبال    از اين    زمان   در آن    همه مردم    آنكه  رغم  به. شد

 رويكـرد     انـدرگاه   موضـع   ، دربـاره     جابجـايي   با اين ). 259  ، ص   همان: نك (  است  تغيير فوق    بر مبناي 
   همچنـان   اي   عـده    كـه   در حالي .  پديد آمد    اسالمي  نويسندگان    و بعضي    زردشتيان  يان در م   اي  دوگانه

   جديـد و در پايـان       در موضـع    را   آن   ديگـر جايگـاه     اي  دادند، عـده     قرار مي    آبان  روزها را در پايان     اين
  دانسـته   اسـفند   ايـان  را در پ     پنجه  نيز موضع )   پ 8  گ (  لبان  كوشياربن). همانجا(دانستند    اسفند مي 

 .  است
  شماري مـورد اسـتفاده      برند، اما گاه     كار مي   به  را  شماري يزدگردي    و هند گاه     ايران  ، زردشتيان   امروزه
   سـال  350 تفاوتهـا، در حـدود        اين.  دارد   اساسي   تفاوتهاي   يزدگردي  شماري قديمي    گاه   با اركان   آنان
  هند   با زردشتيان    ايران   زردشتيان   مورد استفاده   يزدگردي  شماري     گاه   ميان   بروز اختالف   ، باعث   پيش
   ايـران    مقـيم    زردشتي   از موبدان   يكي   ، با توجه     ميالدي 1635/   يزدگردي 1005 در     اختالف  اين. شد
ال، پيتـاوا (بروز كرد     هند   با زردشتيان    ايران   زردشتيان  شماري يزدگردي    گاه  بين    ماهه   يك   اختالف  به

   يـا دوازدهـم      يـازدهم    در قـرن     بـود كـه     اي  ماهـه  يـك     كبيسه   آن  و علت ) 3  ، ص   پيشگفتار شهمردان 
 ). 263  ، ص  ش1366،  عبداللهي( بود   شده  در هند اعمال شماري يزدگردي ، در گاه ميالدي
،    و در نهايـت     رفـت  گ   صـورت   شـده     اعمـال    در تأييد يا رد كبيسـه        دو گروه    اين   بين   بسياري  بحثهاي
از  ناميدنـد و  »  قـديمي «كردنـد، خـود را         را رد مي    شماري يزدگردي    در گاه    وجود كبيسه   كه   گروهي

   خـويش   مـذهبي   اعمـال   را منافي كبيسه   اعمال  كه اي   كردند و عده     استفاده   كبيسه  شماري بدون   گاه
  شـماري كبيسـه     ناميدند و از گاه   »  شاهنشاهي«كردند، خود را       مي   حمايت  آن  دانستند و از اجراي     نمي
   بـراي    گرفتـه    صـورت    از بحثها و كوششهاي      آگاهي  براي ؛264ـ263  ، ص   همان( كردند     استفاده  شده
 از اسـناد      در بسياري   ماهه يك   اختالف  اين). 10ـ3   پيشگفتار، ص   پيتاواال، همان :  نك  اختالف   اين  حل
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 ،اونواال:  نك   نمونه  براي (  است   يافته   انعكاس   زمان   از اين    پس  يزدگردي  ماري  ش   گاه   به  تاريخدار متعلق 
 ).   يزدگردي1231  تاريخ   از دينكرد به نويسي  دست  انجامه  در بررسي67  ص

دهد    مي  كنند، نشان    منتشر مي   هر ساله     گذشته   چند دهه    طي   ايران   زردشتيان   كه   تقويمهايي  بررسي
  شـماري هجـري    از گاهها كامالً    كبيسه   و آرايه    سال   از نظر طول    معاصر زردشتي    ري يزدگردي شما  گاه

  مـاه    شـش    وجود ندارد، طـي      ماه  ويكم   روز سي   يزدگردي  شماري     در گاه   چون. كند   مي   پيروي  شمسي
 روز    يـك   معاصـر زردشـتي       يزدگـردي    و مـاه     جديـد شمسـي      آغاز ماه    بين  ، هر ماهه    هر سال    نخست
با     روز اندرگاه    پنج   و با تطبيق     شمسي   هجري   سال  تنها در پايان      اختالف  اين. شود   مي   افزوده  اختالف

   ماه   مربوط به   ، صفحات    راستي  سالنماي: نك   نمونه  براي(گردد     مي   رفع   شمسي   سال   روز انتهايي   پنج
، در     شمسـي   هجـري   شـماري      گـاه   گيـري    كبيسـه   هاي  ه آراي   نيز، بر اساس     كبيسه  اعمال  براي). اسفند

،  همـان : نـك (شـود    مـي   اضـافه   انـدرگاه   روزهـاي  ، بـه  »اورداد «  نـام   ، بـه     روز ششمي    كبيسه  سالهاي
  شماري يزدگـردي     گاه   به  آثار متعلق   و   زردشتي   متقدم   در متون    روز ششم    اين  نام).  مقدماتي]27 ص[

 ). 262  ، ص  ش1366،  عبداللهي( ندارد  اي  سابقه هيچ
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 در   گونـاگوني   ، رويكردهاي    ساساني   سلسله  و انقراض )   ميالدي 651 (  يزدگرد سوم    شدن   از كشته   پس
  شـماري هجـري      نقاط گـاه     در بعضي    كه  در حالي . آمد  وجود   به  شماري در ايران     گاه   انواع  كارگيري به

   از ايرانيـان  اي  بـود، دسـته   شـده    متـداول   ـ ساساني   عرب هاي  سكه  بار با ضرب نخستين  براي  قمري
 كـار    بـه )  شماري يزدگـردي    گاه (  يزدگرد سوم    رسيدن   سلطنت  با مبدأ به   شماري خود را     گاه  همچنان

شـماري     گاه  انيان ديگر از اير    اي  دسته). 1:  ، قسمت    بخش  همين: شماري نك    گاه   اين  درباره(بردند    مي
  ايـن .  كردنـد   شـمارش )   مـيالدي  632/   يزدگـردي  11  سـال  (  پادشـاه    ايـن   با مبدأ درگذشت   خود را 

، در     اسـت    بـوده    سـلطنت    بـر تخـت      جديد ساساني    شاه  جلوس ضاً زمان    مفرو   مبدأ آن   شماري كه   گاه
 .   است شده   خوانده  يا فارسيه شماري مجوسي  متعدد، گاه متون

   بـه    يزدگـرد سـوم      مـرگ    تـاريخ   بـه ) 140  ص ؛   سوم   قرن   ايراني  عالم (  دينوري   بار ابوحنيفه   نخستين
و ) 242  ص (  محمـد قمـي      بـن    حسـن   هاي   نوشته  بر اساس .   است   كرده  اشاره  شماري     مبدأ گاه   عنوان

  شماري يزدگردي   اري با گاه  شم   گاه   اين  تنها تفاوت ) 142  ، ص 1  ، ج 1375ـ  1373 (  بيروني  ابوريحان
   تـاريخ    كـه   سـندي    كهنتـرين ). 271  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي  (  مبدأ آنهاست   فاصله   سال  در بيست 

)   قمـري    هجـري  58/   مجوسـي  26  در سـال  (دارابگرد    در   كه   است  اي   دارد، سكه   شماري مجوسي   گاه
 بـر    شـماري مجوسـي      گاه   تاريخ   كه  اسنادي   مهمترين  بر اساس ). 62  واكر، ص : نك ( است    شده  ضرب

   رايـج    طبرسـتان    اسـپهبدان    در ميـان     هجـري    دوم   قرن  پاياني  شماري تا سالهاي     گاه  خود دارند، اين  
 161   سـال   بـه  ، متعلـق  شـده   ضـرب  شـمار مجوسـي    با گـاه   كه   اسپهبدان  هاي   سكه  آخرين.  است  بوده

  ، ايـن  )همانجـا  (  محمـدقمي   بـن    حسـن    نوشته  به). 160 ، ص   همان: نك (  است   هجري 197/  مجوسي
) همانجـا  (  بيرونـي    ابوريحان  نوشته   و به    است   نيز كاربرد داشته     در قم    هجري   اول  شماري در قرن    گاه

 روز در   پـنج     زمـاني   شماري را بـا اخـتالف        گاه   و ماوراءالنهر اين    و فارس    خراسان)  زردشتيان ( مجوس
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  ، ص6  ، ج زاده تقـي : شـماري نـك    گـاه   اين بيشتر درباره     آگاهي  براي(بردند     كار مي   ، به   ندرگاه ا  موضع
   بـا ايـن      شـده   ضـرب    هـاي    سـكه    بررسـي   ؛ بـراي  276ــ   271  ، ص    ش 1366،    ؛عبـداللهي 144ـ140
 تـا     يكـم   شماري از سـال      گاه   شمار اين    سال   تطبيقي  جدول ؛ براي 160ـ62  واكر، ص : شماري نك   گاه
؛ 238ــ  237  ، ص همان:  نك ميالدي  و  قمري ، هجري   يزدگردي  هاي  شماري   با گاه    مجوسي 161 سال

يـاد    جديـد   يزدگـردي  شماري بـا عنـوان    گاه  از اين  كه29 ـ  8  ، ص وثيق  و  طباطبائي ترابي: نيز نك
 ). اند كرده
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در   شـماري خراجـي      گـاه    بعد و با عنـوان       به   قمري   هجري   چهارم  قرن  از اواسط   شماري كه    گاه  اساس
، و معتضـد در        متوكل   فرمانهاي  ، بر اساس     هجري  سوم    در قرن    بود كه   ، بر تصحيحي     يافت   رواج  ايران
   بيشـتر در ايـن       آگاهي  براي( شد    شماري شمسي    گاه   نوعي   ابداع   و منجر به     گرفت  صورت  شماري    گاه
 در   كـه     گرفت   صورت   ابداعي   خود بر اساس     تصحيح  اين).   ج  ، قسمت 3  ، بخش    مقاله  ادامه:  نك  مينهز

  ، سـال    شـماري خراجـي     مبدأ گاه . را پديد آورد     ساساني   دوره  شماري خراجي   ، گاه    ساساني  اواخر دوره 
،    ش 1366،    عبـداللهي  ( ست ا  بوده)   ميالدي 628 تا   590 : كح(خسرو پرويز       پادشاهي   و يكم   بيست

شماري مشهور ديگـر      شماري را با چند گاه       گاه  اين   التاريخين  ، بين )  پ 3  گ ( كمالي سنجر). 286  ص
   سـال    مـارس  19، روز     مـيالدي   شماري     با مبدأ گاه     ذكر شده   التاريخين   بين  با تطبيق .  است    كرده  ارائه
در نظـر    بـا . آيد   مي   دست  شماري به    گاه   مبدأ اين    عنوان  ، به   بهاري    اعتدال   زمان  ، مقارن    ميالدي 611

   اينكـه    و بـا در نظـر گـرفتن          هجـري   اول    از قـرن     در ايـران     قمـري   شـماري هجـري      گاه   رواج  گرفتن
  ، در ميـان   خراجـي   شـماري      گـاه    ابـداع    هنگام   و بويژه    كمابيش   زمان  نيز در اين    شماري يزدگردي   گاه

  شـود، كـه      مـي    روشـن   شماري در ايران     گاه   گونه   سه   اين   همزمان   بود، رواج   ، متداول    ايران  زردشتيان
 از    با هر يك     اسناد گوناگون   تاريخگذاري.  است  تأييد شده    اسناد گوناگون    به   با توجه    موضوع   اين  البته
 در   و اشـتباه      سـر در گمـي      جـب انـد، مو     ذكـر نشـده      از اركانشـان     برخي   گاهي  ها، كه   شماري   گاه  اين

 .   است  آنها شده شناسايي
   طـي  شناسـد كـه    مـي   شماري قمري    گاه  اي   راگونه  شماري خراجي   ، گاه )138ـ  127 ، ص 6 ج ( زاده  تقي
   با توجه وي.   است شده   حذف   از آن    سال  ، يك    فصول   با موقعيت    آن   برابر سازي   ، براي    خاصي  هاي  دوره

 از    كـه    در اسـناد تاريخـداري       قمـري    و هجـري    خراجـي   شـماري      دو گـاه     سـالهاي   نبـودن    منطبق  به
شـماري از    هـر دو گـاه      تبعيـت   ، يعني    فرض   اين  ، بر اساس     است   در دست    در ايران   خراجي  شماري    گاه

  ، ذيل   سيفار. د: نك (  است   اسناد ترديد كرده     در اين    ذكر شده   تاريخهاي   ، در صحت     قمري   سال  طول
 4   ـ گ   پ2  گ ( كمـالي   سـنجر  نوشته  به ، بنا  كه در صورتي). »  كرمان ي سالجقه«، »  خراجي سال«
  بـر اسـاس      شـماري خراجـي      در گاه    سال  ، طول )  پ 5  گ ( بكر فارسي   ابي   بن  محمد  و نيز تصريح  )  پ

شـماري     گـاه    را در ايـن     قـي  حقي   شمسـي   سال  طول)  ر 9  گ ( سنجر كمالي .   است   شمسي   سال  طول
)   ثانيـه  24 و   دقيقـه  46 و     سـاعت  5 روز و    365  يعنـي  (  است  آورده  دست   به    بتاني   كه   مقداري  همان
 . داند مي
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  ، همـان    شـماري يزدگـردي     ، هماننـد گـاه       مـاه    روزهاي   و نام    سال   ماههاي  ، نام   شماري خراجي   در گاه 
   ايـن   كبيسـه  و)   پ 4  ، گ   همان ( است)  ميانه   فارسي   از نامهاي    دري  فارسي  صورت (  زردشتي  نامهاي

: شـماري نـك      گـاه    ايـن    بيشتر درباره   آگاهي   براي ( شماري جاللي    گاه   از ابداع   شماري نيز تا پيش     گاه
   روزهـاي   پايـان    روز بـه     يـك    بار و با افزودن      يك  ، هر چهار سال   )4:   ب  ، قسمت    از مقاله    بخش  همين
شـماري     گـاه   هـاي    كبيسـه   ، آرايـه    شماري جاللي    گاه  رواج  از  اما پس .   است   بوده   آبان   در پايان   اندرگاه
   دوازدهـم    ماه   پايان  روز به   و يك ) ، همانجا   كمالي سنجر(كرد    مي    پيروي  شماري جاللي   از گاه    خراجي

 ).   پ4  ، گ فارسي(شد   مي افزوده) اسفند(
   دوره  از نويسـندگان   در آثـار چنـد تـن    دوگانـه   ، تاريخهاي شماري خراجي    گاه  درباره اسناد    مهمترين
   آثــار تاريخهــاي ايــن در). 62ـــ61  ، ص  ش1343،   كرمــاني الــدين  افضــل از جملــه (  اســت اســالمي

  اني كرمـ   الدين   افضل   كه  ترتيبي.   است   ذكر شده    قمري  شماري هجري    در كنار گاه    شماري خراجي   گاه
   نام  كار بردن  از به نشان) 141  مثال ص( جاها  ، در بعضي  ذكر كرده   شماري خراجي    روزها در گاه    براي

 را    ماه   روزهاي   عددشماري  ، روش )217   ص  از جمله ( ديگر     در جاهاي    كه  حالي  دارد، در    ماه  روزهاي
، 31، 29  ، ص   ش 1326مثال،   (  كرده   تأليف  اني كرم  الدين  افضل    كه  در آثار متعددي  .   است   كار برده   به

  گ (  سنجر كمالي  نوشته به.   است شده  شماري استفاده   گاه  نيز از اين  ) 16  ، ص    ش 1331؛ همو،   105
 كـامالً  ، در شـيراز   )  قمـري    هجـري  702 (  اشرفي   او، زيج    كتاب   تأليف  سال شماري در    گاه  ، اين )  پ 2

 .   است  بوده متداول
 دو    از تعيـين     ناشـي    ـــ كـه      و خراجـي    قمري  شماري هجري      سالها در دو گاه      طول   تفاوت   به  ا توجه ب

 ـــ   اسـت   ها بـوده   شماري   گاه   از اين   شماري در هر يك      گاه   ركن   عنوان   به  سال   از طول    متفاوت  تعريف
شماري   مبدأ گاه  (  است   وجود آمده   هدو مبدأ ب      تفاوت   علت   در ابتدا به    شماري، كه    دو گاه    بين  اختالف
   چهـارم   ، تا قـرن      زمان  ، در طول  ) قرار دارد    قمري  شماري هجري    از مبدأ گاه    پيش   سال   يازده  خراجي
،   زاده   تقـي   قـس ( بودنـد      يكسـان   شماري در سال    ، هر دو گاه      هجري 351 صفر رسيد و در       ، به   هجري

   يافتـه   نيـز راه  ) همانجاهـا  ( فارسـي .  د   او بـه     و از طريق     دانسته  ق ازدال   را اجراي    آن  علت  همانجا، كه 
   جلو افتـادن     پديد آمد و باعث     ، دوباره    پس  ها از اين    شماري   گاه   در اين    سالشماري   بين  اختالف).  است
 زيـج    تأليف   در هنگام    اختالف  اين. شد    در سالشماري   شماري خراجي    از گاه    قمري  شماري هجري   گاه

  شـماري خراجـي      گـاه    بيشتر درباره    آگاهي  ؛ براي 365  ، ص    ش 1366،    عبداللهي( بود     سال   ده  اشرفي
 ). 81ـ70  ، ص ؛ كريستوفورتي292ـ279  ، ص همان: نك

و وزيـر او،  ) 485ــ  465: حك  ( سلجوقي   نظر ملكشاه شماري بر اساس     گاه  اين.  شماري جاللي   گاه. 4
   از آن    كـه   منابعي  در كهنترين .  شد   و ابداع   ، طراحي )485ـ  408:  زندگي ( طوسي  كالمل    نظام  خواجه

   از ديگـر نامهـاي       آگـاهي   ؛ براي 5  ، ص   خازني (  است  شده   نيز ناميده   شماري سلطاني   اند، گاه   ياد كرده 
   مطالعـه    بـراي    ملكشاه  صدور حكم     زمان  درباره). 297  ، ص    ش 1366،    عبداللهي: شماري نك    گاه  اين
  بسـياري    بحثهـاي    آن   يـافتن    رسـميت    داشتند و زمان     نقش   آن   در ابداع   كه  شماري و افرادي     گاه  اين
،   فارسي. د: ؛ نيز نك  »  جاللي  تاريخ « دهخدا، ذيل :  بحثها نك    از اين    از بخشي    آگاهي  براي (  است  شده
   بـه   اند كه   ذكر كرده ) 98  ، ص 10  ج(اثير    و ابن ) 163ـ162  ص (  بيهقي  اگرچه). »  جاللي  تقويم«  ذيل
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   و كارهـاي    رصـدخانه     سـاخت   ، بـراي     عمر خيـام    ، از جمله     از دانشمندان   اي  عده   سلجوقي  دستور شاه 
  ، ج   زاده  تقي (  مورد ترديد است     دانشمندان   ديگر از اين    اي  عده  و   يافتند، حضور خيام     مأموريت  نجومي

 بـر انكـار     دليـل  تـوان  را نيز نمي   جمع   در اين    خيام   حضور نداشتن    حال  در عين ). 149ـ  148  ، ص 6
 .   دانست  قمري هجري   پنجم شماري در قرن  گاه  اين رواج

. دهـد    مـي    گـزارش    قمري   هجري 476در    شماري جاللي    گاه  درباره)  ر 15  گ (  طبري   ايوب  محمدبن
   آن  يـافتن     از رسـميت     پـس    سال   پنج   به   متعلق  شماري جاللي    مورد گاه  در    آگاهي  ، نخستين   بنابراين

دهـد،    شـماري مـي      گاه   اين   درباره   مفصلي  اطالعات   نيز كه ) 7  ص (  خازني   عبدالرحمان  گزارش.  است
 .   است  آن  از رواج پس   سال44باً تقري
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شـماري     در گـاه     فـروردين    اول  اخـتالف   و نيـز    شـماري يزدگـردي      گـاه    بر اسـاس    شماري جاللي    گاه

.   اسـت    شـده   طراحي    بهاري   اعتدال   نقطه   به   ورود آن    دقيق   خورشيد و زمان    صليا    با موضع   يزدگردي
  از خـود متمـايز    پـيش   ايرانـي  هـاي   شماري   را از ساير گاه     آن   ، كه   شماري جاللي    گاه   ويژگي  مهمترين

   هجـري  471در   ( شـماري جاللـي      گاه   يافتن   رسميت   هنگام   به   كه   است  اي   كبيسه  كند، نخستين   مي
 .   است  شده اعمال)  قمري
 بـود از     ، عبـارت  )304  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي  (  نيز مشهور است     جاللي   كبيسه   به  ، كه    كبيسه  اين

   نقطـه  خورشيد بـه   ورود  موقعيت  و قرار دادن  يزدگردي448   در سال   فروردين  روز آغاز    هجده  حذف
   كبيسـه   بـر اجـراي   )   پ 19  گ (  طبـري    ايـوب    محمـدبن   كـه   أكيديت.   ماه   اين   در اول    بهاري  اعتدال
   ايـن    مـأمور طراحـي     منجمـان    دهـد كـه      مـي    دارد، نشـان     يزدگـردي  447   سال   در پايان   روزه   هجده
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 9  ، گ   لبـان    كوشـياربن    نوشته   به   كه  سالي (  يزدگردي 375   از سال   آمده وجود ه ب  شماري اختالف   گاه
   را محاسـبه     يزدگـردي  447تـا   )   اسـت   بـوده    شماري يزدگردي    در گاه    كبيسه   اجراي  ينر، موعد آخر  

  شماري خراجي   در گاه     فروردين  ، اول    حال  در عين . اند   را داده    روز كبيسه   هجده   و دستور اجراي    كرده
   و اعتـدال    ل حمـ    بـرج    ورود خورشـيد بـه      ، مقارن   يولياني   ميالدي 1006/   يزدگردي 375  نيز در سال  

   از اجـرا نشـدن       ناشي  شده جمع   روزهاي  محاسبه). 258  ، ص    ش 1366،    عبداللهي (  است  بوده  بهاري
  خراجـي   شـماري      در گـاه     سـال    طـول    نيز، بر اساس     يزدگردي 447تا  375   سالهاي   در فاصله   كبيسه

 . دهد مي   دست را به   شده  روز كبيسه  هجده ، همان)  ساعت6 روز و 365(
روز و  162077 را    شـماري يزدگـردي      و گـاه    شماري جاللـي     گاه  التاريخين   بين  فاصله) همانجا ( خازني
  روزه1097  اخـتالف .   اسـت   روز نوشـته  163173)   پ 14  ، گ    ايلخاني  زيج ( طوسي    نصيرالدين  خواجه

نظـر    در  شـماري جاللـي      گـاه    بـراي   از آنهـا     هر يـك     كه  است    مبدائي   تفاوت   علت   به   دو رقم    اين  بين
شـماري     گاه   را مبدأ اين   471  رمضان 10   طوسي   نصيرالدين   و خواجه  468   شعبان 5  خازني. اند  گرفته

،    مـيالدي  1079  مـارس /   قمري 471  شود، رمضان   نيز تأييد مي      با محاسبه    كه  مبدأ دقيقي . دانند  مي
 ). 299ـ298  ، ص  ش1366،  عبداللهي ( است،   طوسي  مورد نظر نصيرالدين  زمان يعني
  نامهـاي  (  فارسـي    نامهاي  شماري جاللي   در گاه     سال   ماهها و روزهاي    ، نام )5  ص (  خازني   نوشته  طبق
  گ ( كمـالي  و سـنجر  ) 6  ، فصل    فصل  سي (  طوسي   نصيرالدين  ، اما خواجه    است)  يزدگردي  شماري    گاه
  كـه  انـد   شـماري ذكـر كـرده        گاه   اين   براي   و اندرگاه    ماه  ماهها و روزهاي     از نام    متفاوت  فهرستي)  ر 4

، 367ــ 366  ، ص   عبـداللهي : نامها نـك     از اين    آگاهي  براي (  است   دري   در فارسي    از صفتهايي   برگرفته
   ايـن   به) همانجا (  سنجر كمالي    اينكه  ضمن).   مقاله   همين 7 و   6  جدولهاي: ؛ نيز نك  15 و   14  جدول
،  شـماري جاللـي    روزهـا و ماههـا در گـاه     نيز نـام  اشرفي   زيج  تأليف  در زمان كند كه    مي   اشاره  مطلب
 .   است بوده)  يزدگردي ( فارسي

ها، بـر     شماري   ساير گاه   ، بر خالف    جاللي  شماري     در گاه    سال   ماههاي  ، طول )همانجا (  خازني   نوشته  به
  اما بر اين  .  است)  گانه   دوازده  برجهاي ( البروج   منطقه   فلكي   از صورتهاي   يكهر     ورود خورشيد به    اساس
 31 بايـد      بهـار و تابسـتان       فصل   خورشيد در بروج    توقف    در هنگام   شماري جاللي    گاه  ، ماههاي   اساس
  ود نداشـت   وج   نامي  ويكم  سي  روز   براي  شماري يزدگردي    در گاه   ، چون    صورت   در اين   بود كه   مي   روزه

  جاللي  شماري     گاه  براي) همانجاها (  و سنجر كمالي     طوسي  نصيرالدين    كه   تعداد نامهايي    به  و با توجه  
  بررسـي . شـد   مـي   اعداد استفاده  بر اساس روزشماري  شماري از روش     گاه  اند، احتماالً در اين     برشمرده

   تقـويم   از جملـه  (اند     شده  استخراج   شماري جاللي    گاه   بر اساس  اً اختصاص   كه   از تقويمهايي   نمونه چند
   شـمارش   روش  از  ، استفاده )] 25ـ  2  ص[،  >47  ايراني  تقويم<:  نك  ميالدي1687/   جاللي 609  سال

 اسـفند،     در انتهاي   روز اندرگاه     و پنج   روزه   سي   ماه  دوازده   ، يعني   شماري يزدگردي    گاه  روزها بر اساس  
   در دوره    بعـد، از جملـه      هـاي   در دوره . كنـد    آنها، تأييد مي     نامگذاري   روزها، نه   اري عددشم  را با روش  
  شد، نيز از اين     مي   درج   چاپي  هاي  ها در سالنامه    شماري   در كنار ساير گاه     جاللي  شماري     گاه  قاجار، كه 

 ). 13ـ1  ، ص قمي محمود:  نك از جمله(شد   مي  استفاده روش
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شـماري    نامهـا در گـاه   ، ايـن   و جاللي شماري يزدگردي  در گاه  سال  ماههاي  نام زمان  هم  رواج   علت  به

  ايـن . شـدند   جـدا مـي      شماري يزدگـردي     از گاه    يا ملكي   ، جاللي    سلطاني  با ذكر عبارت  ماً   عمو  جاللي
،   مقالـه  ادامـه : مـوارد نـك     از ايـن  هايي  نمونه براي (  است كاررفته  بسيار به  فارسي  در ادب  بويژه  القاب
 ). 12  بخش

   هستند كه   شماري، موضوعاتي    گاه  در اين     سال   و طول   شماري جاللي    گاه  هاي   كبيسه   اعمال  چگونگي
  شـماري طراحـي      گاه   در اين    كبيسه   سالهاي   براي   خود جدولي    كه  خازني. اند  وابسته  يكديگر   به كامالً
   ثالثـه  14 و     ثانيه 44 و     دقيقه 45 و     ساعت 5 روز و    365  را   شمسي   سال  ، طول )109  ص: نك ( كرده

   ايـن  هـاي   كبيسه  استخراج او براي   كه اما ترتيبي) 21  ص (  است  ذكر نموده  خامسه45 و   رابعه 18 و
  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي  (  اسـت    نشـده   ، تنظـيم     آورده   كه   سالي  طول  ، براي   شماري اتخاذ كرده    گاه

شـماري بـر       گـاه    در ايـن     سال  طول. شود  مي ها   كبيسه   اعمال   در چگونگي    بروز اختالف   و باعث ) 308
.  شوند  بايد كبيسه     خاص   زماني   دوره   در يك   آيد كه    مي   دست   به  تعداد روزهايي   از   دقيق   اطالع  اساس

  مظهـر دقـت     كه ( شماري جاللي   اه در گ   گيري   كبيسه  ويژگيهاي    از مهمترين    يكي   خود به    موضوع  اين
،    سـال    پـنج    بـا فاصـله     هـايي   كبيسـه   اي   دوره   اعمال  ، يعني )آيد   مي   حساب  شماري به    گاه  نظير اين   بي  

 در آنهـا فقـط        كـه    ديگـر اسـت     هـاي   شـماري    گـاه    در انـواع    رايـج     عـرف   ، بر خالف    اين.  دارد  بستگي
 .  وجود دارد چهارساله  هاي كبيسه
   بحثهـاي   ، موضـوع     چهـار سـاله      كبيسـه   معيني  تعداد  ، بعد از اعمال      ساله   پنج  گيري   كبيسه  يچگونگ
) 116  ، ص    ش 1375؛صـياد،   154ــ   152  ، ص 6  ، ج   زاده   تقـي   از جملـه   ( گروهي.   است   شده  بسياري

  هـاي    كبيسـه    جـدول   بنـا بـه   . اند  ساله   و پنج    چهارساله  گيريهاي  كبيسه   براي   خاصي  منكر وجود روش  
  شده   مي   ثابت   ساله 128   دوره  در يك  ها   كبيسه   اين   از اعمال    حاصل  هاي   دوره   ايلخاني   در زيج   جاللي

،   ش 1366،    عبـداللهي ( كرد     محاسبه  شماري جاللي    را در گاه     سال   طول  توان  مي   دوره   اين  و بر اساس  
   اينگونـه   دقـت . شـود    مـي    اعمـال    روز كبيسـه   31عـاً   جم    سـاله  128   دوره  در ايـن  ). 312ـ  311  ص

   واقعـي    بـا حركـت     سـال     از روزهاي    تعداد معيني    برابرسازي   براي  شماري جاللي   در گاه   گيري  كبيسه
  هـاي  شـماري   بـا سـاير گـاه    ، در مقايسـه   شمسـي   سـال  طول   و نيز محاسبه البروج  خورشيد درمنطقه 

 ). 175ـ 166  ، ص باراني (  بيشتر است مراتب ه ب شماري ميالدي  گاه ، از جمله شمسي
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   ايـن   رواج  از زمان  كه  است  زيجهايي يا شرح ، زيجها شماري جاللي   گاه   درباره   تاريخي   منابع  مهمترين
   ايـوب   مفـرد محمـدبن      بجـز زيـج   . اند   شده   نگاشته   از آن   و پس )   قمري   هجري  پنجم  قرن(شماري    گاه

  بـن   ، حسن    طوسي   نصيرالدين   خواجه   ايلخاني   و زيج   خازني   عبدالرحمان  عتبر سنجري  م   و زيج   طبري
 در   بيرجنـدي  و عبـدالعلي )   پ68 ر ـ 67  ؛ گ795  تـأليف  (  ايلخـاني   زيج  در توضيح  سمناني حسين
  جاللـي  شـماري    گـاه   دربـاره   ذكر نكـاتي  به)  ر20 ر ـ  17  ؛ گ929  تأليف (  جديد سلطاني  زيج شرح

،   از جملـه  ( هند، نيـز در چنـد جـا            تيموريان  دوره  نگار و نويسنده    ، تاريخ    عالمي  ابوالفضل. اند  پرداخته
   كـرده    ثبـت   جاللـي   شـماري      را با گاه     گوناگوني  تاريخهاي) 3  ، ص 2  ، ج 18  ، ص 1  ، ج 1886ـ1877
  به  ساالنه ها و تقويمهاي  سالنامه  تهيه ، كه  قمري هجري   يازدهم  قرن  ـ اوايل   دهم از اواخر قرن.  است

  هـا در ايـن      شـماري    گـاه    نيز دركنـار سـاير انـواع        شماري جاللي   ، گاه   ، تاكنون    يافت   رواج   فارسي  زبان  
  ، كه    ميالدي 1687/  جاللي 609   سال  تقويم). 2  ، ص   نجومي:  نك   نمونه  براي(شود     مي  ها درج   سالنامه

رود    شمار مي    در اروپا به    شماري جاللي    گاه   نمونه  ، كهنترين    است   شده   چاپ  در رم    ميالدي 1696در  
 1366،    ؛ عبـداللهي  305ــ 300  ، ص 1  ، ج   گينتسل:  نك  شماري جاللي    گاه   بيشتر درباره    آگاهي  براي(

 ). 93 ـ82  ، ص كريستوفورتي ؛317ـ297  ، ص ش
 
 .  شماري غازاني گاه. 5
  حكومـت    او و در نهايـت       و جانشـينان     چنگيزخان   و حكومت  617در      ايران   به   مغول   حمله   دنبال   به

شـماري    گاه  دو گونه  رواج  وجود آمد؛ از جمله    به    در ايران    رايج  هاي  شماري   در گاه   ، تغييراتي   ايلخانيان
  بـراي  (  حيـواني  اري دوازدهشـم   گـاه   ، و البتـه      ايلخانيان   از حكومت    كوتاهي  ، در دوره  ) غازاني (=  خاني
هـر دو بـا      شماري، كـه     دو گاه   از ميان ). 6  بخش:  نك   حيواني  دوازده  شماري     گاه   بيشتر درباره   آگاهي
 از    امـا اسـناد فراوانـي       مانـده     بـاقي    انـدكي   اطـالع    شماري نخست   اند، از گاه     شده   معرفي   خاني  عنوان

،   ؛ يعنـي     اسـت   قمـري    هجـري    602،     نخسـت   شماري خـاني    همبدأ گا .   است  در دست    شماري دوم   گاه
  مبـدأ وجـود    بـا ايـن   اسناد معدودي.  را متحد كرد  مغول اقوام) 624 ـ  549 (  چنگيزخان  كه تاريخي

 مبدأ را  ، اين    قمري   هجري 1005  سال  در ذكر تقويم  )   پانزدهم  باب (  مال مظفر گنابادي    دارد؛ از جمله  
: شـماري نـك      گـاه    ايـن    بيشـتر دربـاره      آگاهي  براي (  است   نموده   معرفي  چنگيزخان    جلوس  با عنوان 

 ). 268  ، ص10  ، ج دوم ، چاپ اسالم. ؛ د156ـ155  ، ص6  ، ج زاده تقي
  خـان    غـازان    سـلطان   شـود، در زمـان      مـي    نيـز ناميـده      و غـازاني     الخـاني   ، كـه     دوم  شماري خـاني     گاه

   وضـع   از نابسـاماني      ماليـات   ديـان ؤ م  ، و بنا بر شكايت       ايلخانيان   سلسله  دشاهپا   ، هفتمين )703ـ694(
بـر  ).  ر53 ـ    پ52  ، گ ويكنَوابِ( وجود آمد  ، به  قمري هجري شماري   گاه  بر اساس  ماليات آوري جمع

   ايـن   دادن سـميت  و ر ، دستور طراحـي  اهللا فضل   وزير خود، رشيدالدين  به خان  پافشاريها غازان اثر اين 
  حمـداهللا  (  قمـري    هجري 701  رجب 12،    شماري غازاني   مبدأ گاه ). 26  ، ص   بناكتي(شماري را داد      گاه

.   اسـت   بـوده     بهـاري    اعتدال  و مقارن ) 1415 ، ص 2 ، ج   ش1377همو،   ؛606  ، ص    ش 1362،    مستوفي
بـر   )435،  404  ص ( الحضـره    وصـاف   از   نقـل   بـه     متعددي  تاريخهاي) 158ـ  157  ، ص 6  ج ( زاده  تقي

   درسـت   ، كه   برشمرده  شماري     گاه   مبدأ اين    براي   و نيز چند تاريخ      ذكر كرده   غازاني  شماري     گاه  اساس



 

 ٢١

ذكـر    شماري غـازاني     مبدأ گاه    براي   مستوفي   حمداهللا  با نوشته   مغاير  تاريخي) همانجا ( بناكتي.  نيست
 .   است كرده

  ، اركـان  شـماري داده   گـاه   اين را درباره   اطالعات  بيشترين ، كه) ر56 ـ    پ52  گ ( ويكنَ وابِ  نوشته به
شـماري    ، كـامال برابـر گـاه         آن  هـاي    كبيسـه    از نظر آرايه     چه   سال  نظر طول   از  ، چه   شماري غازاني   گاه

)  ر54 ر ـ  53  گ ( وابكنـوي .  است) نوروز( نو   آغازسال ، زمان  زمينه  در اين تنها اختالف.   است جاللي
  بر اين .  باشد   شده   حمل  وارد برج    روز آفتاب    آن   تا غروب   داند كه    مي   را زماني   شماري غازاني   نوروز گاه 

 وجـود    جاللي  شماري    شماري و گاه     گاه   اين   نو بين    آغاز سال    در موضع   اختالف  روز   يك  ، امكان   اساس
،    مسـتوفي    حمـداهللا   از جملـه   (  معاصر وابكنـوي    نويسندگان    بين   اختالف  روز   يك  اين). همانجا(دارد  

، )304  ، ص1  ، ج ؛ گينتسل358  ، ص  هامر ـپورگشتال  از جمله( عصر حاضر  و نويسندگان) همانجاها
دانند، نيز     مي  غازاني  شماري     گاه   سال   روز از نخستين     را نخستين    قمري   هجري 701  رجب 13 روز    كه
 . ود داردوج

   در ايـن     تركـي    از نامهـاي     اسـتفاده   بـه )  ر 55  گ (  وابكنـوي    نيـز اگرچـه      سـال    ماههاي  در مورد نام  
   بـه    مـاه   نامهـاي   شماري، انواع    گاه   با اين    شده  اسناد متعدد تاريخگذاري   كند، در    مي  شماري اشاره   گاه

  ، از اسـناد بقعـه        قمـري    هجري 752) /   غازاني  (= خاني 52   سال   به   متعلق  در سندي .   است  كار رفته 
)   ايـران    موزه ملي    اسالمي  بخش    در بايگاني   صفي   شيخ   اسناد بقعه   ، مجموعه 445  سند ش  ( صفي  شيخ
   ماههاي   از نام   است   چوپانيان   سلسله  از امراي ) 758  متوفي (  چوپاني  اشرف   ملك   احتماالً مربوط به    كه

در    جاللـي    تيرمـاه    ذكر نـام     قرينه  ، به    حال  در عين .   است  شده   استفاده   غازاني  اريخ با ت    قمري  هجري
   جاللـي    ماههـاي   ، كاربرد نام     قمري   هجري 886) / غازاني (=   خاني 180   سال   به   متعلق  اي  سنگنوشته
 بـا دو      مـزاري    سـنگ   كـه     سنگنوشـته    اين   از متن    آگاهي  براي(شود    شماري تأييد مي     گاه  نيز در اين  

   كـه   نجـومي    تقويمهاي در   نهايت در) 259 ، ص   بهرامي  مهدي:  نك   است   قمري   و هجري    غازاني  تاريخ
 در كنـار      تركـي    ماههـاي   ، نام    است   شده   معمول  ايران در     گذشته   و نيم    قرن  باً از يك  انتشار آنها تقري  

ـ   براي(اند     ذكر شده   غازاني  شماري    گاه  اسـناد    كهنتـرين ). 5  ، ص    ش 1271،    الدولـه   نجـم :  نـك   ه نمون
، )736ـ717 (  ابوسعيد بهادرخان    در زمان    شده   ضرب  هاي  ، سكه ) غازاني (= شماري خاني    گاه  مربوط به 

  ، ص   طباطبـائي   ترابـي  (باشد  مي  )  غازاني (=   خاني 33  سال   به  خ، و مور     ايلخانيان   سلسله   پادشاه  نهمين
 ابوسـعيد تأييـد       حكومـت    پايـاني    را تا سـالهاي     غازاني  شماري     گاه   رسمي  ها رواج    سكه  اين. )35ـ  34
 بـر     شـده    ضـرب   از تاريخهـاي     پـيش   ، مربـوط بـه       قمري   هجري   با تاريخ   هايي  اما وجود سكه  . كند  مي

   قمري  هجري  ماري  ش   گاه  دهد كه    مي  ، نشان )40،  26  ، ص   همان: نك ( آن  از   و پس    ايلخاني  هاي  سكه
  التاريخين بين) 359ـ358  ص ( هامر ـ پورگشتال .   است بوده  ايلخاني  دوره شماري رسمي  گاه همچنان

بـا مبـدأ    )   قمـري    هجـري  701   رجـب  13 ، يعنـي     مبـدأ مـورد نظـر وي        بر اساس  ( شماري غازاني   گاه
،    اسـاس    و بـر ايـن      كـرده   حاسـبه  روز م  81451را  )   قمري   هجري 471   رمضان 9 ( شماري جاللي   گاه
  آگـاهي   براي (  است   داده   دست   به   اسالمي  شماري مهم   با چند گاه    را  شماري غازاني    گاه  التاريخين  بين

؛ 305ــ   304  ، ص 1  ، ج   ؛ گينتسـل  359ـ357  ، ص   همان:  نك  غازاني/  شماري خاني    گاه  بيشتر درباره   
 ). 330ـ328  ، ص  ش1366،  عبداللهي



 

 ٢٢

تنهـا  .   اسـت    وجود داشته    فارس  در نواحي  » جمالي «  با نام   شماري ديگري   ، گاه    هجري   هشتم   قرن در
 شـيراز و     جـامع   درمسـجد    واقـع    خانـه    خـداي    بر بناي    عربي   به  اي  شماري كتيبه    گاه   اين  سند درباره 

،   فـارس  پادشـاه ) 758ــ  721  زنـدگي ( اينجو  ابواسحاق  شيخ  الدين جمالامير    زندگيان   زم   به  متعلق
تصـوير  : نـك  (  است   بوده   جمالي   ششم  سال  برابر   قمري   هجري 752  ، سال    كتيبه   اين  بر اساس .  است

   ماههـاي    و با نام    ، خراجي    آن  ، ماهيت    نيامده   دست  شماري به    گاه   اين   درباره  ديگري  سند  اگر چه ). 1
 ). 137ـ136  ، ص ئيطباطبا محيط (  است  شده  شناخته قمري

 
  تاكنون  قمري  هجري  نهم  از قرن شماري در ايران گاه)  ج

  
   هجري  تا چهاردهم  نهم  از قرن شماري در ايران گاه. 1
   شمسي شماري هجري گاه. 2
  شماري شاهنشاهي گاه. 3
 

 .   هجري  تا چهاردهم  نهم  از قرن شماري در ايران گاه. 1
در )   بخـش   همـين    ادامـه : نك (  شمسي   از سال    استفاده  ، كه    قمري   هجري 1329   تاسال   نهم   از قرن 
   از اواسـط قـرن       كـه   در حـالي  .  نداد   رخ  شماري ايراني    در گاه   ، رويداد تأثيرگذاري     يافت   رسميت  ايران

   را بـه     كوتـاه   وره د  جديد، اين   هاي  شماري   گاه   رواج  ، يعني    ناگهاني   چند پديده    بعد، وقوع   به   چهاردهم
 .  كرد  تبديل  ايراني هاي شماري  گاه  در بررسي  بسيار مهمي مقطع

 هر    اگرچه   هستند كه   هايي  لفهؤ بعد، م   به    هجري   نهم   از قرن    در ايران   شناسانه   گاه   ويژگيهاي  مهمترين
 از   جديدي   گونه   پيدايي   باعث  م آنها در كنار ه     روند، قرار دادن     شمار مي   به  شماري     از گاه    اركاني  كدام
   نهم  از قرن . شود  نمي)   بخش   همين  ادامه: نك (  شمسي  شماري هجري    گاه   از رواج   شماري تا پيش    گاه

   كـه   ، در حـالي     اسـت     اسناد بوده    در كليه   شماري رسمي    گاه   قمري  شماري هجري    بعد، گاه    به  هجري
شـماري    گـاه . شـود    مـي    ديـده    زمـان   ، در ايـن      بـوده   شمسـي   سـال    نوعي   رواج  دهنده   نشان   كه  آثاري
هـا و    و در اسـناد و نامـه   داشـته    بعد رواج  به  صفويه ، از زمان     قمري   نيز، با مبدأ هجري     حيواني  دوازده

   شمسـي    ماههـاي   ذكر نام ). 6  بخش: شماري نك    گاه   اين  درباره (  است   شده   استفاده  ها از آن    سفرنامه
   و نويسـندگان     از منجمان   بسياري    كه   است   واقعيت   اين  دهنده   نشان   قمري  شماري هجري   كنار گاه در

 . اند كرده  مي  استفاده شماري شمسي  گاه اي  از گونه همچنان   تقويم كنندگان و استخراج
   آن   نيز موقعيـت    يخ تار   تبديل  ، كه   قمري 801 نوروز    درباره) 176  ص (  يزدي   علي  الدين   غياث  گزارش

  مورد توجـه   شماري شمسي  گاه اي  گونه  زمان  در اين  كه   است   آن   كننده  بيان   كند، بخوبي   را تأييد مي  
) 240،  158،  71  ص ( يزدي    محمد منجم   الدين  جالل   كه  تاريخهايي.   است   بوده   از نويسندگان   اي  عده

 را   شماري شمسـي     گاه   چنين  به   نيز عنايت    ذكر كرده    هجري   يازدهم   قرن   تا اوايل    دهم  قرن در اواخر 
  خورشيد بـه    ورود   ذكر لحظه    به   طور مثال    به   نيز ــ كه     منشي  اسكندربيگ   هاي  نوشته. كند  تأييد مي 
  ، ص3  ج (  اسـت  ، پرداختـه  )  بهاري   اعتدال  مقارن ( حمل   فلكي   صورت  ، از جمله     فلكي   مختلف  برجهاي
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   منشي   اسكندربيگ  از كتاب   باً نيمي   ، تقري    ميان  در اين .   است   نكته  يد همين ؤــ م ) 1072   ص ،1059
  صـفوي    اول  عبـاس    شـاه    حكومـت    دوره   شرح   به   اختصاص  ، كه )1083  ، ص 3   تا ج  381  ، ص 2  از ج (
 بـا مبـدأ       ولـي   شـماري جاللـي      گاه  ، با اركان    شماري شمسي    گاه   نوعي  دارد، بر اساس  ) 1038ـ  996(

  در دفاع ) 380ـ379  ، ص 2  ج ( منشي اسكندر.   است   شده  ، نوشته   سلطنت   بر تخت   عباس   شاه  جلوس
 اكتفـا     قمـري    ذكـر تـاريخ      تنها به    مهم  تاريخهاي   در قيد كردن     كه  ، از كساني     خويش  از مبدأ ابداعي  

 .   است كرده اند، انتقاد كرده مي
 رخـداد    ، مهمتـرين     شمسـي   شماري هجـري     گاه   يافتن   رسميت   تا زمان    قمري   هجري   يازدهم  از قرن 

 كشـور بـود      مالي    محاسبات   براي   قانوني   زماني   دوره   عنوان   به   شمسي   سال  يافتن   شماري رسميت   گاه
  اول (  قمـري   هجـري 1329 صـفر   21 كشـور در      عمـومي    محاسـبات    قـانون    بـا تصـويب     زمان   هم  كه

   ايـن  بـر اسـاس  .  شـد   تصـويب  ملـي    شوراي  مجلس  دوره ، در دومين )  شمسي   هجري 1290 نفروردي
  بـراي (كشـور شـد        عمـومي    بودجه   محاسبه   زماني  دوره)  گانه   دوازده  بروج (  شمسي   و ماه   ، سال   قانون
   بحـث    هنگـام   بـه ). 256ــ 255  ، ص    ش 1318،    و احكـام    قوانين.  ايران:  نك   قانون   اين   از متن   آگاهي
   مـدت    طـول    دربـاره   گونـاگوني    كشـور، بحثهـاي      عمومي   محاسبات   از قانون    بخش   اين  تصويب  درباره

  مجلـس .  ايـران :  بحثها نـك     از اين    آگاهي  براي( گرديد     ماهها مطرح   اسامي و)  بروج (  شمسي  ماههاي
 ). 586 ـ 585  ، ص1  ، قسمت  دوم دوره:   مجلس ، مذاكرات  ملي شوراي
   در خصوص    ملي   شوراي   مجلس   دوره  پنجمين  در   شدند كه   ساز بحثهايي    بحثها زمينه    اين   شك  بدون
: نـك ( رسـيد      نتيجه  بعد به     سال   پانزده   و اگرچه    گرفت   صورت   شمسي  شماري هجري    گاه   قانون  وضع
   بـر اسـاس     ، تقويمهـايي     عمـومي    محاسـبات    قانون  تصويب  از   پيش  قرن    تا ربع   كم  ، دست )  مقاله  ادامه
:  نـك    زمينـه    بيشتر در اين     آگاهي  براي(شد     مي   و چاپ    استخراج   در ايران    شمسي  شماري هجري   گاه

 الــدين جــالل ، ســيد  شمســي  هجــري1301/  قمــري  هجــري 1340در ). 111 ، ص ش1375صــياد، 
 27( قاجـار      احمدشـاه   سـلطنت   آغـاز   دأ آن  مبـ    كـرد كـه      ابـداع   شـماري شمسـي      گـاه    نوعي  طهراني  

  شماري، كـه     گاه  اين.  نمود   ابداع  شماري نامهايي    گاه   اين   ماههاي  براي   وي. بود) 1327  خرهاآل  جمادي
:  نـك   از جملـه   (  اسـت    شده  داد، درج   انتشار   خود طهراني    كه  ، تنها در آثاري      گرفت   نام   احمدي  تاريخ

چنـد    شماري با مبدأ ديگر، كه       گاه  شماري را در يك      گاه   اين   ماههاي  نام او). 3 ، ص   ش1302،    طهراني
 ). 3:  ، قسمت بخش ، همين  مقاله ادامه: نك(كار برد   بعد پيشنهاد كرد، نيز به سال

شـماري     گـاه   رخداد در سير تاريخي       و اثرگذارترين    مهمترين   عنوان  به.   شمسي  شماري هجري   گاه. 2
  دوره   پنجمـين   ، نمايندگان    ش 1304   سال   روزهاي   و اولين  1303  سال   روزهاي  ، در آخرين    در ايران 
   در اواسط دهه     كوتاهي   بجز مقطع   را، كه     ايران   كنوني   شمسي  شماري هجري    گاه   ملي   شوراي  مجلس
 كردنـد    تصـويب    ايت در نه    قرار داده    مورد بحث    بود، در دو جلسه      ايران  رسمي  شماري     گاه   ش 1350

، 1014ــ 1010  ، ص 2  ، قسـمت     پـنجم   دوره:  مجلـس    ، مـذاكرات     ملـي    شـوراي   مجلـس .  ايران: نك(
شـماري    گـاه (= اويغـور    تـا و  شـماري خَ     از گـاه     استفاده   قانون   اين   دوم   ماده  بر اساس ). 1061ـ1055
   كـه   در حـالي  ) 226ــ 225  ، ص    ش 1350،     و احكـام    قوانين.  ايران: نك( شد    منسوخ)   حيواني  دوازده
 .  دارد  رواج ايران   مردم  عمومي  در فرهنگ  همچنان  حيواني شماري دوازده از گاه  استفاده



 

 ٢۴

   بـه    از مكـه     پيـامبر اكـرم     با مبـدأ هجـرت        شمسي  شماري هجري    مذكور، گاه    مصوب   قانون  بر اساس 
  مبـدأ ايـن   .  قـرار گرفـت       مـورد اسـتفاده      ميانـه   فارسي   ماههاي   و با نام     شمسي  سال   و با طول    مدينه

شـماري     از مبـدأ گـاه       روز پـيش   119،    ؛ يعني    پيامبر است   هجرت   اول   سال   فروردين  شماري، اول   گاه
شـماري    گـاه   اين  نخستين  روزهاي از موقعيت   آگاهي براي (  از هجرت  روز پيش  179 و     قمري  هجري  

   شمسـي   شماري هجري    گاه  التاريخين  بين). 128ـ  126  ، ص    ش 1372پور،    كمل:  نك   هجرت  تا زمان 
  قمـري  شماري هجري  شماري و گاه  گاه  اين  بين   روزه 119  اختالف   شماري ديگر، بر اساس     و چند گاه  
 ). 342  ، ص  ش1366،  عبداللهي (  است  شده استخراج

  گيريهـاي    از كبيسـه     الگـوبرداري   بـه   زاده   تقـي   هشـماري، اگرچـ      گـاه    ايـن   هـاي    كبيسه  در مورد آرايه  
   شـده  اعمال  هاي  كبيسه  بين ، در عمل)6   و پانويس3ـ2  ، ص10  ج(كند  مي   اشاره  شماري جاللي   گاه

  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي : نـك (وجـود دارد        اختالفهـايي   شـماري جاللـي     شماري با گـاه      گاه  در اين 
 ). 19  ، جدول372، 345ـ344
   دانشـگاه    نظارت   تحت   تقويم   اصالح  ، هيئت    شمسي  شماري هجري    در گاه    اختالفاتي   چنين   رفع  براي
، آرشـيو   293،  000،  046  سـندش  (  وقت   فرهنگ  يا وزارت ) 241  ، ص 2  ، بخش   پارس  سالنامه ( تهران

  هـاي    آرايـه    مشـكل    رفـع    بـراي    از جملـه     هيئـت   اين.   است  شده  مي  تشكيل)   ايران   اسناد ملي   سازمان
   اين  درباره (  گرگوري  شماري ميالدي    گاه  گيري   كبيسه   روش  ، همان    شمسي  شماري هجري    گاه  كبيسه
 ، مبنـي  » پهلوي  تعديل «  نام   به   جديدي   آرايه  را پيشنهاد كرد و حتي    ) 8  ، بخش    مقاله  ادامه:  نك  روش

 اجرا    روش   طبق  گيري   كبيسه  ، يعني   هر پانصدسال   در  سه چهار روز كبي     و اجرا نكردن     كردن  بر حذف   
پـور و صـياد،    ؛ ملـك 84 ـ 80 ، ص همانجا؛ اكرمـي ( نمود  ، عرضه  گرگوري شماري ميالدي  در گاه شده
  متفـاوت   آراي ، بـر اسـاس      معين   دوره   يك   را براي    شمسي  هجري  شماري     گاه  هاي  ، كبيسه 36ـ25 ص

   ممتنعـي   سـهل   روش امـروزه ). انـد  كـرده   شماري، ارائه  گاه   اين  هاي   كبيسه  راج استخ   درباره  ذكر شده   
   از ايـن    آگـاهي    بـراي  (  است   شده   ابداع   شمسي  شماري هجري    در گاه   كبيسه  هاي   دوره   استخراج  براي
  مسي ش  شماري هجري    گاه   بيشتر درباره    آگاهي  براي ؛347ـ346  ، ص    ش 1366،    عبداللهي:  نك  روش
 ). 101ـ99  ، ص ؛ كريستوفورتي118ـ 109  ، ص ش1375؛ صياد، 347ـ341 ، ص همان: نك

شـماري    گـاه   ابـداع   در ايـران  رايج  هاي شماري  گاه  تغيير در ماهيت    آخرين.  شماري شاهنشاهي   گاه. 3
  مجلس  و   ملي   شوراي   مجلس   مشترك  ، در جلسه  1354 اسفند   24در.  بود   شاهنشاهي   نام   به  جديدي
   هخامنشـي    كـوروش    آغـاز پادشـاهي     تقريبـي   و   از مبـدأ فرضـي      شماري شاهنشاهي   ، گاه    وقت  سناي

   زماني   دوره  يك  در   شد و مقرر گرديد كه       از ميالد، وضع     پيش 559در  )  هخامنشي   بنيانگذار سلسله (
   آگـاهي   براي(شماري تغيير يابد      گاه   اين   به   رسمي  اوراق ها و    اسناد، شناسنامه    تاريخهاي  محدود كليه 

شـماري     گـاه    ايـن   وضـع    بـه    كـه    دو مجلـس     مشترك   و قطعنامه   باره   در اين    گرفته  صورت  از بحثهاي 
). 31،  25،  14،  2  ، ص 9،  812  ، ش   ؛ كيهـان  29،  27،  5ـ4  ، ص 14،  959  ، ش   اطالعات: انجاميد نك 

   برابـر و اخـتالف    شمسي هجري  و  جاللي هاي شماري ، با گاه  شماري، بجز مبدأ آن      گاه   اين  اركان   كليه
 ذكر   تاريخهاي  ، تبديل    اختالف   اين   به  با توجه .  بود   سال 1180  شمسي   شماري هجري    با گاه   مبدأ آن 

 .   است  بسيار ساده شمسي  شماري هجري  گاه شماري به  گاه  با اين شده



 

 ٢۵

   بـه    در ايـران     هخامنشـي    كـوروش   سـلطنت   آغـاز   مبدأ مفـروض  شماري با      گاه   وضع   كه   است  گفتني
،    ش 1306، در   شـماري شاهنشـاهي      گـاه    از وضع   مدتها پيش . شود  محدود نمي   شماري شاهنشاهي   گاه

   فرضـي    آغـاز پادشـاهي      همـين    مبدأ آن   كرد كه  شماري پيشنهاد    گاه   نوعي   طهراني  الدين  سيد جالل 
 500   سـال   پيشـنهادي   شـماري      گـاه   مبدأ اين ). 189 ، ص   ش1306،    طهراني(بود    هخامنشي  كوروش

   ماههـا در ايـن      اسـم .  بود   سال 1120   شمسي  شماري هجري    با مبدأ گاه     آن   اختالف  ، و در نتيجه     م  ق
)   پ4  گ (  سـنجر كمـالي    كه نامهايي   بر اساس  بود كه  طهراني الدين  جالل   ابداعي  شماري نامهاي   گاه

شماري نيـز      گاه   اين  ساير اركان .  بود   شده   الگوبرداري  شماري جاللي    گاه   ماههاي   بود، از نام    ردهذكر ك 
 بـا    طهرانـي  شـماري مـورد اشـاره     در گـاه  پيشـنهادي   مبـدأ  تفـاوت .  بـود  شماري جاللـي   همانند گاه 

   راسـت    سمت  ، دو رقم   شاهنشاهي  شماري     در گاه   شد كه    مي  نيز از اينجا ناشي     شاهنشاهي  شماري    گاه
  نشـان  را) 1320 شهريور   26 (  محمدرضا پهلوي    از آغاز پادشاهي    شده    سپري  ، سالهاي    هر سال   تاريخ
 ـــ    مردم  تظاهرات  با نخستين   شد و همزمان      ابتدا اعتراض    از همان   شماري شاهنشاهي    گاه  به. داد  مي
، جعفـر   1357 شهريور   5، در    انقالبي   مردم   خواست  أمين ت   انجاميد ــ و در جهت      اسالمي   انقالب   به  كه

  منسـوخ   را  شماري شاهنشاهي    گاه  اي   بخشنامه   خود طي   وزيري  نخست  روز  ، در نخستين     امامي  شريف
،   اطالعـات :  نك   بخشنامه   اين   متن  براي ( يافت    رسميت   دوباره   شمسي  شماري هجري    كرد و گاه    اعالم
 ). 1  ستون، 4  ، ص15، 696  ش
   مـوقعيتي    بنـا بـه      هـر يـك     ، كه   رسمي   هاي  شماري   گاه   بر انواع   عالوه.   ايران   محلي  هاي  شماري  گاه) د

  عوامـل    بـه   هـا نيـز، بسـته       شـماري    از گـاه    انـد، انـواعي      يافته   رواج  ايران  در   از زمان    در مقطعي   خاص
   قـرن   طـي   بويژه اند كه گرفته قرار مي   مورد استفاده  گوناگون ، در نواحي     يا مذهبي    يا زباني   جغرافيايي  

   اسـت  بـديهي . شـود   مي  آنها اشاره  به و ذيالً  شده  از آنها انجام   برخي  درباره    چندي   بررسيهاي  گذشته
 مـورد    كـه   اسـت   چيـزي   از آن  بـيش  بمراتـب    در سراسـر ايـران    محلي هاي شماري   گاه   تعداد اين   كه

 از    بسـياري   ايـران    بـه    جديد ارتباط جمعي     از ورود وسايل    ، پس    طور كلي   به.  است  ار گرفته  قر  پژوهش
.  كشـور دادنـد     شـماري رسـمي      گـاه    خـود را بـه      جاي  شدند و    متروك   بسرعت   محلي  هاي  شماري  گاه

 در   ـ قومي  هبي و مذ  ـمعيشتي   اقتصادي  از عوامل  ناشي توان  را نيز مي  محلي هاي شماري  گاه پيدايي
از نظـر    هـا   شماري   گاه   از اين    بسياري   و ماهيت   پيشينه.   دانست  و قومي    آيينها و شعائر مذهبي     اجراي
  شـماري يزدگـردي      گـاه    به  ، بويژه    ايراني  محلي  هاي  شماري   گاه  شماري، در ميان     هر گاه    مختلف  اركان
 ).   بخش  همين ادامه: نك(رسد  مي

   خزر شناسايي    درياي   جنوبي  سواحل  در   گذشته   قرن   طي   ايران   محلي  هاي  شماري   از گاه    بزرگي  گروه
، )409ــ 398  ، ص مظفـري  (  گالشـي  ، با نامهاي    سال   ماههاي  در ضبط نام     اندك   با تفاوتي   اند كه   شده

   ايـن   اركـان . اند   شده  معرفي) 247  كيا، ص  ( و طبري ) 332ـ325  ، ص    ب   ش 1354،    عمادي ( ديلمي
   در نام   گويشي   اندك   تنها با تفاوتهاي    ، كه    است  شماري يزدگردي    گاه   اركان  ساً همان ها اسا   شماري  گاه

هـا از     شـماري    گاه   اين   ويژگي   همين   به   با توجه   اند كه   داشته   رواج   ايران  غرب   و شمال   ماهها، در شمال  
شـماري،     گـاه   كاربردتر اين   كم هاي  وجود گونه . شود  يز ياد مي  ن) 84  ، ص   بلوكباشي (  قديم  فرس    به  آن

ــ  213  ، ص    كندلوسي  جاللي: نك ( و كندلوس ) 66ـ63  طاهباز، ص : نك (  ماهها در يوش     نام  با همين 



 

 ٢۶

 از    نيز سـال     محلي  هاي  شماري   گاه  ، در اين    يزدگردي  شماري    همانند گاه .   است   شده  نيز گزارش ) 218
  ، پيتـك     گونـاگون   نـواحي   در   روز انـدرگاه    پنج. شد   مي   تشكيل   روز اندرگاه    و پنج   روزه   سي   ماه  دوازده

   قـرار گـرفتن    محل. شد   مي  ناميده) 399  ، ص   مظفري ( ياپنجك) 64  ، همانجا؛ طاهباز، ص     بلوكباشي(
،   اسـت   ذكر كـرده  زدگرديي شماري  در مورد گاه )  ر 9  گ (  لبان   كوشياربن   كه  اي   گونه   روز به   پنج   اين

   مـاه   يـا اونِ  ) 329  ، ص    ب   ش 1354،    عمادي: نك (  ماه   آول  صورت  ، به    ماه   اين  نام.  بود   ماه   آبان  پايان
، از    همچنـين .   اسـت    آبان   ماه  از نام     هر دو تصحيفي     كه  ضبط شده ) 213  ، ص    كندلوسي  جاللي: نك(

  شـماري وهيژكـي      تيـر در گـاه      ، مـاه    شماري يزدگـردي     گاه   ابداع  ، هنگام    ميالدي 632 در     كه  آنجايي
   تيرگـان   ، جشـن     قرار داشته   ساساني    خراجي  شماري جديدالتأسيس    اسفند در گاه    مقارن) دار  كبيسه(

) 248  ؛ كيـا، ص   88  ، ص    نورالـدين   بن  هاشم: نك ( ، نوروز طبري  )66  طاهباز، ص : نك ( يا تير موسيزه  
   نسبت   متفاوت   اندكي   ويژگيها اما با نامهاي     شماري، با همين     گاه   از اين   اي  گونه.   است  شده  نيز ناميده 

  نيز رواج)   سمنان  استان  در شمال واقع مهديشهر؛:  امروزه(، در سنگسر    ايران   شمال  هاي  شماري   گاه  به
؛ 250ــ   247  كيـا، ص  :  نـك    آن  ههاي ما  شماري و نام     گاه   اين   از ويژگيهاي   آگاهي  براي (  است  داشته

شــماري   گــاه  از ماهيــت  آگــاهي ؛ بــراي252ـــ 243  ، ص ؛ اعظمــي52ـــ41  ، ص  ش1355،  عمــادي
 ). 1:   ب ، قسمت4  بخش:  نك يزدگردي

 با مبـدأ      متفاوت   مبدائي   محلي  هاي  شماري   ساير گاه    بر خالف   ، كه    ايران   محلي  هاي  شماري   از گاه   يكي
   در نواحي    كه  متعددي    بر مبدأهاي    عالوه   كه   است  شماري كردي    دارد، گاه   شمسي   ري هجري شما  گاه

 پايتخـت ( نينـوا      فـتح    مربوط بـه    شود، مبدأ مفروضي     مي  استفاده    محدود در آن     صورت   و به   گوناگون
  ، ص   ايوبيـان (انـد      كرده  اب انتخ   آن  براي  را  م   ق 612 در    هخشترَ هو   دست  به)  آشور   باستاني  امپراتوري  

). 3  ، ص كوردسـتان   ژميري روژ(شود  مي   استفاده  از آن  چاپي در تقويمهاي  نيز  و امروزه ) 182ـ  180
:  نامهـا نـك      از ايـن     آگـاهي   براي( ماهها وجود دارد      كردي   نام   مشابه  ، صورتهاي    كردنشين   نواحي  بين

 ماهها در آنهـا       نام  ، كه   ايران    شمال  هاي  شماري   گاه  برخالف. )189ـ188   صفحات   بين  ، جدول   ايوبيان
  بر گرفتـه    شماري كردي    نامها در گاه    ، اين    است  شماري يزدگردي    گاه   ماههاي   از نام    گويشي  تصحيفي
 و مبـدأ      سـال    ماههـاي   بجـز نـام   ). 190ــ 184  ، ص   همـان (باشد     مي   كردي   و محلي    اصيل  از نامهاي 

  ناً برگرفته عي)  آن  هاي   كبيسه   و آرايه    سال  طول(شماري     گاه   اين  ، ساير اركان    كردي   محلي شماري  گاه
شـماري، از    گـاه   ايـن   بيشتر دربـاره   آگاهي ؛ براي182  ، ص همان(   است  شمسي شماري هجري  از گاه 
 ). 42ـ26  ، ص ميسلي:  نك  هفته  و روزهاي  و فصول  سال  ماههاي  نام  گوناگون صورتهاي  جمله
   بـرآوردن   بـراي   شمسي شماري محلي  از گاه  نيز صورتهايي  ـ سيستاني   متعدد بلوچي هاي  طايفه بين

  ايـن . ، وجـود دارد      امـور مـذهبي      دادن   انجـام    بـراي   شماري قمري   ، و گاه    معيشتي  و   اقتصادي  حوايج
  يابي   زمان   براي   طوايف  اين.   است   قمري  جريشماري ه    گاه  ، همان    اندك  ، با اختالف    شماري قمري   گاه
   بهـره   سـتارگان   رصـد برخـي     و  ، از شناسـايي      سـال    در طـول     خـاص    كشـاورزي    موقعيتهاي  تعيين و

،   همـان :  نـك   شـماري سيسـتان      گاه   بيشتر درباره    آگاهي  ؛ براي 106ـ105  ، ص   اللهي  جانب(گيرند    مي
 وجـود دارد      سـال    ماههـاي    بـراي   گونـاگوني   ، نامهاي    اقوام  ين ا  شماري شمسي   در گاه ). 117ـ100 ص

نيـز   )70  ، ص 1923 (  بيرونـي   ابوريحان). 110  ، ص   همان:  نامها نك    از اين   گونه   از شش    آگاهي  براي(



 

 ٢٧

  آن   كنـوني    از صورتهاي    با هيچيك   دهد كه    مي   دست  را به    شماري سيستان    گاه   ماههاي   از نام   صورتي
 يـاد     از آن    بيرونـي    ابوريحـان    كـه   سيستاني  شماري     گاه   اين   بيشتر درباره    آگاهي  براي( ندارد    تيشباه  

   منطقـه    در ايـن    قمـري     ماههاي   از نام    صورتي  همچنين). 196ـ192  ، ص   و اشتيل    آلتهايم:  نك  كرده
شـهر     مشـكين    در حوالي    محلي شماري   گاه   از نوعي   هايي  گونه). 108  ، ص   اللهي  جانب (  است  ذكر شده 

 .   است  شده نيز گزارش) 53ـ49  ، ص اسديان: نك (  قشم و جزيره) 37ـ34  ، ص ساعدي: نك(
 




