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  حيواني   دوازده شماري گاه) 6
شـود، در    مـي  تا و اويغور نيز گفتـه   خَ   اهل  شماري   گاه   آن   به  ، كه   حيواني     دوازده  شماري   از گاه    استفاده

 از حمله    ، پس    قمري   هجري   هفتم  اواسط قرن   و در    داشته   فراگير رواج    صورت   به   اسالمي  سرزمينهاي
  ، متعلـق     شـده   ذكري   شماري   گاه   در آنها از اينگونه      كه   اسنادي  كهنترين.   است  رسيده   ران اي  ، به   مغول

   هجـري   دوم  قرن  تا اوايل  اول  قرن اوايل/   ميالدي هشتم  قرن  ـ اوايل   هفتم  اواسط قرن  بين  تاريخي به
،    اورخـون   هاي  ، سنگنوشته   شده    يافت   در تبت    از آنها كه     اسناد، بجز برخي     اين  مهمترين.  است   قمري
  شـده     كشـف    در مغولسـتان     قراقـروم    در حوالي    كه  ، است    قمري  هجري112/   ميالدي 730   به  متعلق
  ، ص   واسـيليف :  نك   اورخون  هاي  سنگنوشته   بيشتر درباره   آگاهي   ؛ براي 198ـ  197 ، ص   گولدن ( است
، تنهـا    مغـول  حملـه   از  تـا پـيش   شـماري   گـاه    اين   درباره  ي اسالم   دانشمندان  هاي  نوشته). 371ـ358

،  دهـد؛ از جملـه    نمـي   دسـت   بـه  شـماري   گـاه   اين درباره   چنداني  آگاهي  كه   است   كوتاهي  گزارشهاي
   حيوانات   و نيز نام    سال   ماههاي   ذكر نام    تنها به   كه) 71ـ70  ، ص 1923 (  بيروني  ابوريحان   هاي  نوشته
  و  زمـان  ، به)71  ، ص   همان (  خودش   نوشته  ، به    بيروني  ابوريحان.   است   پرداخته   ساله   دوازده  وره د  يك

از ) همانجـا  (  وي   كـه   ترتيبـي .  اسـت     نشـده   ، واقف    آنها را آورده     از تركها نام     نقل   به   ماهها كه   كيفيت
  شمارشـي    ، بـا ترتيـب       داده   دسـت   به) اند  شده   نامگذاري   شمارشي  ترتيب   بر اساس   كه (  تركي  ماههاي
 و نيـز      تركـي    بـا زبـان      بيرونـي    ابوريحـان   اآشنايي ن  احتماالً   موضوع   اين  علت.  دارد   آنها تفاوت   صحيح
 .   است كرده مي   در آنجا زندگي  بيروني  ابوريحان  كه  بوده نامها در قلمروي   اين  نبودن متداول

  حيواني     دوازده  شماري   گاه  نيز درباره ) 291ـ288  ، ص 1  ج ( ، محمود كاشغري    ي بيرون   از ابوريحان   پس
  اي  اسـطوره  ، روايت شماري  گاه  اين  رواج   علت   درباره   كاشغري   نوشته  اگر چه .  است    ذكر نموده   مطالبي

   از ايـن    تفاده، اسـ     هجـري    پـنجم    قـرن    دوم  در نيمـه      كـه    اسـت    آگاهي   واجد اين   كم ، دست    است  آن
نيـز  ) 9  ص ( طـاهر مـروزي     الزمـان   شـرف .   اسـت    بوده   رايج   ميانه   آسياي   نواحي  در بعضي    شماري  گاه

  ، نخسـتين     ايـران    به   مغول   از حمله   پس.   است   آورده   كوتاهي  گزارش   حيواني     دوازده  شماري   گاه  درباره
   طوسـي    نصـيرالدين    خواجه   نوشته  ايلخاني   ، زيج   پرداخته  شماري  گاه   اين   بررسي   به   بتفصيل   كه  كتابي

 را   بـاره    درايـن   بحـث     و كـاملترين    لترين، مفص    اسالمي   دوره   زيجهاي   اما از بين    است )  پ 11 رـ 3  گ(
 را با خـود      حيواني     دوازده  شماري   گاه  مغوالن.   است  آورده ) ر 21 رـ 8  گ (  جمشيد كاشاني   الدين  غياث

 خـود     بـه    بـومي    شـكلهاي   گونـاگون     در سرزمينهاي   شماري   گاه   اين   بردند ولي    مفتوح  رزمينهايس  به
   فـتح  مغوالن   كه  است  در سرزمينهايي حيواني   دوازده  شماري   گاه  چندگونه   رواج   خود سبب   ، كه   گرفت
 . كردند

  ، زيـج     طوسـي   نصـيرالدين : نـك  ( مغـول     از حملـه     پـس    اسالمي   و دانشمندان    مورخان  هاي  در نوشته 
؛ همو، 86 ـ  83  ، ص  ش1379،  اهللا  فضل ، همانجاها؛ رشيدالدين جمشيد كاشاني  الدين ؛ غياث ايلخاني
  چينـي    حيـواني      دوازده  شماري  گاه    با اركان   حيواني    دوازده  شماري   گاه  ، نوعي )18ـ  17  ، ص    ش 1350
   سـال    وجـود دارد و دوره      سـال   و   روز و مـاه      گوناگون  هاي  ، دوره   يشمار   گاه  ايندر  .  است   شده   معرفي

 شـماري    گـاه    ايـن    از اركـان     آگاهي  براي (  است   ساله   و شصت   ساله    دوازده  بنديهاي   تقسيم  خود داراي 
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ا در   ر  شماري   گاه   كاربرد اينگونه    كه  اسنادي تنها). 441ـ435   و يااوتي، ص    كندي:  نك  حيواني    دوازده  
  بـه .   اسـت   اهللا  فضـل     رشـيدالدين   هاي  كند، نوشته    تأييد مي    كوتاهي   زماني  محدوده  در   هم   و آن   ايران
  شـماري   گـاه    اين   اركان   چيني  منجمي) 84  ، ص    ش 1379؛ همو،   17ـ16  ، ص    ش 1350 (  وي  نوشته
  شـماري   گـاه   ـ قمـري   شمسـي   گونـه  شـماري   گـاه  ايـن .   آموخـت   طوسـي   نصـيرالدين  خواجـه   را بـه 
 شـود    مـي    اعمـال    سال  ، هر دو يا سه       موقعيت   به  ، بسته    كبيسه  ماه    يك   در آن    كه   است  حيواني    دوازده

 12 رـ   8  ، گ    كاشاني   جمشيدي  الدين  غياث:  نك   كبيسه   ماه   اين  عمال اِ   پيچيده   از شيوه    آگاهي  براي(
  اهللا فضـل    و تنهـا رشـيدالدين   ضـبط شـده  )  ر 9  ، گ   همان ( آي  ون شُ   صورت  به    كبيسه   ماه   اين  نام). ر
   ماههـا و عنـوان       نـام    از فهرسـت     آگاهي  براي (  است   كرده   اشاره   كاربرد آن   به) 95  ، ص 3  ، ج 1957(

ـ   اسـت     يـاد كـرده      از آن   اهللا   فضـل    رشـيدالدين    كه  حيواني     دوازده  شماري  گاه  از  اي  سالها در گونه   : ك ن
 ). 714  ، ص3  ، ج همان
   رواج  مغـول   تصـرف   تحـت  ساير سرزمينهاي  و  در ايران حيواني   دوازده شماري  از گاه  ديگري  هاي  گونه

   گونـاگون   اركان  از  ، تلفيقي    در ايران    رايج  حيواني     دوازده  شماريهاي   گاه  مهمترين  از جمله .   است  داشته
  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي  (  اسـت    بـوده    چيني  حيواني   و دوازده    قمري  ، هجري    جاللي  شماري   گاه  سه

   هر سـال     ماههاي  ، اسم   اخذ شده    حيواني     دوازده  شماري   از گاه   ، كه   شماري   گاه   اين   اركان  برخي). 331
برابر  (  سال  لطو  و نيز    ساله   دوازده   دوره   يك   از سالهاي    بر هر يك     شده  اطالق    حيوان   دوازده  و عنوان 

   جاللـي   شماريهاي   از گاه    اركان  در ساير موارد، اين   . باشد  مي )  چيني  شماري   در گاه    شمسي   سال  طول
   بـا طـول      سال   طول   نبودن   منطبق   علت  ، به   حيواني     دوازده  شماري   گاه  در اين .  بود   اخذ شده   هجري و

شد تـا      مي  حذف   قمري   هجري   سالهاي   از شماره    سال  ، يك    سال 34 يا   33، درهر      قمري   هجري  سال
  ، سرچشـمه     پيـامبر اكـرم      هجـرت    مبـدأ واحـد، يعنـي        ازيـك   كـه  ( شماري  تعداد سالها در هر دو گاه     

  ، ص   همـان : نـك (نباشـد     واحد   بر سالي    دو حيوان    نام   اطالق   بماند و نياز به      باقي  يكسان )گرفتند  مي
 حيـواني    دوازده شماري  در گاه  سال  طول  قاجار، كه در دوره   و   صفوي   دوره تنها در اواخر  ). 335ـ  334

 از    آگـاهي   بـراي ( نبـود      قمـري   سـال    اين   حذف   به  شد، نيازي    مي   محاسبه   جاللي   سال   طول  بر اساس   
  هيـت  از ما    آگـاهي   ؛ براي 394ـ  388  ، ص 4  ، ج   شاردن:  نك  صفوي  عصر   در ايران   شماري   گاه  ماهيت

 ). 602 ـ 531  ، ص بازن:  نك  اسالمي  در سرزمينهاي حيواني   دوازده شماري گاه
   ايـن    از اركـان     در مـورد يكـي      اخـتالف     محـل   ، كـه    حيواني     دوازده  شماري   گاه   مهم   از ويژگيهاي   يكي
  زيج ( طوسي   نصيرالدين  خواجه.   است  شماري   گاه   در اين    حيوانات  نامهاي  از  ، استفاده    بوده  شماري  گاه

.   اسـت    نامهـا را ذكـر كـرده         ايـن   و فارسـي  )  چينـي  (=  ، ختـايي     تركي   صورت  سه)   پ 3  ، گ   ايلخاني
   حيوانـات   ايـن   از نـام  آگاهي براي (  است  وجود داشته  گوناگون  نامها نزد اقوام   از اين   ديگري  صورتهاي

   از ايـن    آگـاهي    ؛ بـراي  928  ، ص   بيلي:  نك   و كوچي   كريت، پرا   ، سنسكريت   ، ختني    سغدي  در زبانهاي 
   منچـويي   نامها در زبان  از اين  آگاهي  ؛ براي 198  پوشا، ص :  نك   قديم   و تركي    مغولي  نامها در زبانهاي  

؛ 202ــ   200  ، ص   همـان : نامها نك     اين   مغولي   گوناگون   ضبطهاي  ؛ براي 200ـ  199  ، ص   گولدن: نك
 اي  پـاره  وجـود    از داليـل    يكـي ). 205ــ   203  ، ص   همـان : آنهـا نـك      تركـي    گوناگون  ي ضبطها  براي

   اسـت    حيوانـات    و مغولي    تركي  از نامهاي     اسمها استفاده همزمان     اين   در ضبط و شناسايي     اختالفات  
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بـار،    نخسـتين .  است   كار رفته  به حيواني   دوازده شماري   گاه   ماههاي   ناميدن  براي    اسالمي   در متون   كه
در   ، و نـه   لغـت   فرهنـگ   نامهـا در يـك    اين  تفاوت  به  هفتم قرن  در وي قوني  يوسف  محمدبن بن  خليل

   حيوانـات    نـام    فهرسـت   بـراي  ( اسـت     كـرده    اشـاره    و مغولي    تركي   زبانهاي  ، بين   شمارانه   گاه  كاربردي
  ، ص   قونيـوي : دارنـد نـك     كـاربرد   حيواني     دوازده  شماري  ه نيز در گا    امروزه  چهار مورد آنها     كه  وحشي

11 .( 
 وجود آمـد،    به  گوناگون  در سرزمينهاي رايج  حيواني     دوازده  شماري   گاه   در اركان    كه   بسياري  تفاوتهاي
  بـاقي    شـماري   گاه  اين  از   كه   اسناد گوناگوني   با بررسي .   است   شده   از آن    چندي  هاي  گونه   رواج  موجب
  اسـناد   در ايران .   باز شناخت    گوناگون   را در نواحي     آن  مختلف  هاي  گونه   توان  مي   خوبيه  ، ب   است   مانده

 از گونـه      اسـتفاده   دهنـده   ، نشـان    هجـري     و هشـتم     هفتم   در قرن   شماري   گاه   با اين    شده  تاريخگذاري
، 53  ، ص ؛ كاشـاني 95ــ  93  ، ص3  ، ج1957،  اهللا  فضـل  رشـيدالدين : نك (  است  آن  ـ قمري  شمسي

، 806  ، ص2  ، ج مـثال اسكندرمنشـي   ( يـازدهم   و  دهم  قرن  فارسي  بنا بر منابع  كه در حالي). 73،  66
 و  جاللـي   شـماري   از گـاه   شـد، تلفيقـي    كـار گرفتـه    به  در ايران  دوره  در اين  كه  اي  شماري  گاه) 829

   ايرانـي   حيـواني      دوازده  شـماري    را گـاه     آن  تـوان    مي  كه  بود  حيواني    وازده د  شماري   با گاه    قمري  هجري
 و  93،  89،  84،  48  ، ص 1  مـثالج  (  قمـي    منشـي    از همـه     بيش   دوره   اين   نويسندگان  در ميان . ناميد

  سـندگان نوي در آثـار .   اسـت   پرداختـه  حيواني     دوازده  شماري   گاه   ذكرسالهاي  به)  ديگر   جاهاي  بسياري
؛ 124  ، ص مـثال اسـترآبادي   (  اسـت  ذكر شـده   هايي  نمونه شماري  گاه   از اينگونه    نيز كمابيش   سپسين
 ). 45  ، ص  كاشاني غفاري

 در كنار     همواره   ايراني  حيواني     دوازده  شماري  ، گاه    چاپي  هاي   سالنامه   از رواج    پس  در دوره قاجار، بويژه   
 در   ، اگرچـه    در نهايـت  ). 4،  1  ، ص   الممالك   نجم  مصباح:  نك   نمونه  براي(شد    ي م  درج   رايج  شماري  گاه

  نمـود، اسـتفاده      را رسمي    ايران   فعلي   شمسي   هجري  شماري  گاه  ، كه    ش 1304   مصوب   با قانون   ايران
، تـا   )226  ، ص   ش 1350،     و احكـام    قـوانين .  ايـران ( گرديد    ناً ممنوع  قانو  حيواني     دوازده  شماري  از گاه   

   بيشـتر دربـاره     آگـاهي   براي(شود     مي   استفاده   چاپي  هاي   در سالنامه   شماري   گاه  از اين    امروز همچنان 
 ، چگـونگي 95 ـ  83  ، ص ؛ ملويـل 337ـ 322  ، ص  ش1366،  عبداللهي:  نك  در ايران شماري  گاه اين

 . )  است  كرده بررسي   بتفصيل ني ايلخا  دوره  را در ايرانِ شماري  گاه  از اين استفاده 
 حاضر از     تا قرن   بيش قرار داشتند نيز كما       در مسير عبور مغوالن      كه  ، در ساير سرزمينهايي     بجز ايران 

دوره  ، در)  پ12 رــ 11  گ (  دهلـوي   نوشـته فريـد ابـراهيم    بـه .   اسـت  شـده    استفاده شماري  گاه  اين
  قـاره   در شبه  ـ اويغوري   چيني حيواني  دوازده  شماري  گاه  ـ قمري   شمسي  هند، گونه  مغولي امپراتوري
   شـاه   حكومـت  زمـان   خـود در   ابداعي شماري  را با گاه شماري   گاه   اين  او اركان .  است    داشته  هند رواج 

   كـرده   ي يكـديگر را بررسـ       به  شماري   دو گاه    اين  تبديل   و روش    داده   هند، تطبيق    بابري  ، پادشاه   جهان
  بخـش :  نـك   جهان   شاه  حكومت   در زمان    دهلوي   فريد ابراهيم    ابداعي  شماري   از گاه   آگاهي  براي ( است

  خـاره، ص  :  در هنـد نـك       رايـج   حيـواني      دوازده  شـماري    گـاه   درباره  بيشتر   آگاهي  ؛ براي    ب  ، قسمت 5
هـا    در سالنامه  حاضر همچنان ، در قرن ميالدي شماري  گاه  شدن  رسمي رغم  نيز، به در تركيه ). 74ـ64

 در  شـماري   گـاه   ايـن  رواج   بيشـتر دربـاره    آگـاهي  براي(شود   مي  استفاده حيواني  دوازده  شماري از گاه 
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بـر      تولد اشـخاص    ، سال    شفاهي  تي سنّ  ، بيشتر بر اساس     افغانستان در).   واژه  ، ذيل   ترك. د:  نك  تركيه
 كشـور    حاضـر در ايـن    تا قرن شماري گاه  اين.   است شده  مي  محاسبه حيواني   ده دواز  شماري   گاه  اساس
   در آسـياي  شـماري  گـاه    ايـن   چنـد سـند، رواج   بر اساس). 675  ، ص 4  ايرانيكا، ج  (  است   داشته  رواج

   از ايـن    يا   نمونـه   براي(شود     تأييد مي    قمري   هجري  سيزدهم/  ميالدي   نوزدهم   و قفقاز در قرن     مركزي
 ). 63  ، ص ترايتسكايا: اسناد نك

 در    كـه    اسـت    بـوده    موضـوعي   حيواني    دوازده   شماري   گاه  شماريها با حيوانات     گاه   انواع   و تبديل   تطبيق
  تبـديلها، كـه       ايـن    نخسـتين    صـورتهاي   اگرچه.   است   شده   پرداخته   آن   به  گوناگون  زيجها و كتابهاي  

   از روش    آگـاهي   براي (  بوده   و پر زحمت    پيچيده   شد، نيازمند عمليات     نيز مي    و ماه    سال   تبديل  شامل
 17  ، گ جمشيد كاشـاني  الدين غياث:  نك  و بالعكس قمري   هجري  به حيواني  دوازده  شماري  گاه  تبديل

  و  جاللـي   ديگر، بويژه شماريهاي  با گاه شماري  گاه  اين اركان   آميختن  و درهم    شدن  ، با ساده  ) ر 19رـ  
پوشـا  .   اسـت    شـده   تبـديلها وضـع      ايـن    بـراي    بسياري   و نيز جدولهاي     ممتنع   سهل  ، روشهاي   ميالدي

  را از سـال   مـيالدي  شـماري   گـاه   بـه  شـماري   گاه  اين  تبديل  جدول )196ـ195   صفحات   بين  جدول(
 نيز   و سنسكريت ، تبتي  مغولي به  سالها   نام  در آن   ، كه    است   كرده   تنظيم   ميالدي 2047   تا سال   هفتم  

 873 (  شمسـي   هجـري    سـالهاي    تطبيـق   جـدول ) 119ــ   111  ص ( محمـدي   خـان . آيد   مي   دست  به
  تطبيـق    عـدم   سـبب   بـه   كـه  اسـت    كـرده    را طراحي    ايراني  حيواني     دوازده  شماري  با گاه )   ش 1304تا

پـور    ملـك .   اسـت    خطـا همـراه     سـال     بـا يـك      جـدول    ايـن  1123 تا   و قمري    شمسي   سالهاي  صحيح
 1508تـا    (  هزارساله   پنج   دوره  در يك  شماريها را با يكديگر      گاه   اين  تطبيق) 200ـ  38 ، ص   ش1378(

  شـماريهاي   گـاه     تطبيـق    براي   سهلي  روش) 337ـ336  ، ص    ش 1366 (  وعبداللهي   داده   دست  به)  ش
   آگـاهي   بـراي  ( اسـت     كـرده    طراحـي   حيواني    دوازده   شماري   گاه   با حيوانات   ي شمس   و هجري   ميالدي

،   ؛ بـازن  503ــ   499 ، ص 1 ، ج   گينتسل:  نك  اسالم    در جهان   حيواني     دوازده  شماريهاي  گاه  بيشتر درباره 
 ؛3ــ 1  ، پـانويس 198ــ  197 ، ص گولـدن :  نـك  باره در اين  مفصل شناسي  كتاب ؛ براي602 ـ  531 ص

 ). 78ـ 1  ، پانويس98ـ 95  ، ص ملويل
 




