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    و مسيحي  يهودي شماريهاي گاه) 8
 و نيـز      اسالم  عالم   شماريهاي   با گاه    و مسيحي    يهودي  شماريهاي   از گاه   هر كدام    تداخل   بررسي  موضوع

   از ايـن   در مـورد هـر يـك    نـه  جداگا  خط سيري    كه  است   ، فرآيندي    اسالمي   آنها در سرزمينهاي    رواج
   تـازه    بـا جمعيـت      يهـودي   جوامع    مجاورت   سبب   به   كه  در حالي .   است   وجود آورده   را به  شماريها  گاه

  سـخن   شـماري    گـاه    از ايـن     متعـددي   ، منابع    اسالمي  آنها در سرزمينهاي    حضور   و نيز سابقه    مسلمان
 و   قـرار گرفتـه    اسـالمي   كشورهاي مورد توجه   گذشته  قرن تنها در چند  مسيحي شماري  اند، گاه   گفته

 .   نيست  شدني مقايسه   يهودي شماري  با گاه  وجه  هيچ  به  اسالمي نويسي  تاريخ تسنّ  در حضور آن
 برابـر    نيز درست  آن هاي  و كبيسه است   ـ قمري   شمسي شماري  گاه  نوعي  در اصل  يهودي شماري گاه

   رواج  در ايران    هخامنشيان   در زمان    بويژه   كه   است   بابلي  ـ قمري    شمسي  ساله   نوزده  گيري  ه كبيس  دوره
،   ؛ يعنـي  )2:   الـف   ، قسـمت  4  بخـش :  نك  هخامنشيان    در زمان   شماري   گاه  در مورد اين   (  است  داشته
ـ    در اجـراي    يهـودي    شماري  اه از گ   كنندگان   استفاده  اما الزام .   سال   در نوزده    كبيسه  ماه   هفت  اعمال ه  ب
   باعـث    از سـال     خاصـي    و فصـلهاي     هفتـه   روزهـاي   از   خاصـي    بـا اوقـات      شـعائر دينـي      بعضـي   موقع

 در    رايـج   شـماريهاي   گاه    از دقيقترين    را يكي    آن   حال   و در عين     شده  شماري   گاه   دراين  پيچيدگيهايي
. د(گـردد      خورشيد آغاز مي     غروب  روز از موقع     شبانه  يهودي   شماري  در گاه .   است   بشر كرده    نوع  ميان

ـ  «  با نـام    مساوي    بخش 1080   به  و هر ساعت  ) 43 ، ستون 5  جودائيكا، ج  ،    بيرونـي   ابوريحـان (»  قحيلَ
/  مـالد    آن  بـه     در عبري   گردد كه    آغاز مي    مقارنه   نيز از لحظه    ماه. شود   مي  تقسيم )70  ، ص    ش 1362

   روزه30 يـا  29  ، هر مـاه   خاصي با ترتيب). جودائيكا، همانجا. د(شود   مي  تولد، گفته  معناي هميالد، ب 
و تعـداد  ) 4  ، ص  ؛ خـوارزمي  52  ، ص 1923،     بيرونـي   ابوريحـان :  نك   ترتيب   از اين   آگاهي   براي ( است

  و  ، معتدلـه     ناقصـه   نامهـاي ، بـا       ترتيب  به (  عادي  روز در سالهاي  355 يا   354،  353 نيز،     سال  روزهاي
 . باشد ، مي  كبيسه ، در سالهاي روزه385 يا 384 يا 383و ) 57  ، ص1923،   بيروني ؛ ابوريحان تامه
   سـتون 5  جودائيكـا، ج . نو؛ د   سال روزِ( 87 » هاشانا  وشر «  به  ، موسوم    تشري   روز ماه    با نخستين   سال
هاشانا هرگز نبايد بـا        روش. شود   مي  شروع) 37  ، ص 4  ، ج   سينا، مقد شَ هِ  راش    اسالمي  ؛ در متون  44

  قـوم    معيشـت   مانع  سرهم  پشت  گردد تا دو روز تعطيل مصادف   و جمعه ، چهارشنبه    يكشنبه  روزهاي
ـ د:  در عبـري   (  هاشـانا چهـار عامـل        روش   در تعيين   همچنين. يهود نگردد  مـانع    معنـاي   ، بـه    وتهي   (

   از ايـن    شـمارش   هاشانا و بـا      روش   تعيين   بر اساس    يهود كه   شماري  ديگر در گاه     وزهاياند تا ر    دخيل
 دو يـا    دهيوتها، يـا جمـع    از اين  هر يك اعمال. نكنند  برخورد  تعطيل گردند با روزهاي  مي  روز تعيين 

 روز   يفتـد؛ از جملـه     ب  تعويق    هاشانا تا دو روز به       شود روش    باعث   است  ، ممكن   چهار دهيوت   هر  حتي
ـ شـانا ر  ، روز ه     تشـري    و يكم   بيست (  روز سوكوت   و هفتمين    و يكشنبه    جمعه   نبايد به    تشري  دهم اب( 

 ). جودائيكا، همانجا. د:  از ساير دهيوتها نك  آگاهي براي( بيفتد   شنبه نبايد به
، در تمـوز      بهاري   خورشيد در اعتدال    اننيس  ، در ماه  ) تقوفات/   تكوفت   عبري  به( فصلها    از نظر موقعيت  

،  همـان (گيرد  قرار مي   زمستاني  در انقالب تبِ و در تِ  پاييزي  در اعتدال ، در تشري  تابستاني در انقالب 
  آغـاز   از نيسـان   يهـود، سـال    ـ كشـاورزي    فصلي شماري در گاه  كه ؛ ازينرو، در حالي)46  ، ستون5  ج



 

 ٢

   تـاريخي   در موقعيتهـاي  . شـود   مـي     محسـوب    آغاز سـال     تشري  ، اول    مذهبي  شماري  گردد، در گاه    مي
 شـمار     بـه   سـال   شـباط، نيـز آغـاز        ماه   يا نيمه    ايلول   ماه   اولِ  ديگر، از جمله      زمانهاي  ، بعضي   گوناگون

  ههـاي  ما   نـام   مـاً همـان    عمو  شـماري   گـاه   نايـ  در    سـال    ماههـاي   نام). 274  ، ص   نيلسون(اند    آمده  مي
 و نيـز      باسـتان    كنعاني  ماههاي    نام   در بابل    يهوديان   اسارت   از زمان    اما تا پيش     است  بابلي شماري    گاه

  بـه   و مانـده    بـاقي   تنها چهار نام    ، كه    كنعاني   نامهاي  براي (  است  داشته  ماهها كاربرد    شمارشي  صورت
   كتـاب   مواضـع   در بعضـي   كـه  ؛ ازينروسـت )48  ون، سـت 5  جودائيكا، ج . د:  نك   است   ما رسيده   دست
30:2،     ايـام   تواريخ    دوم  ؛ كتاب 8:19،     نبي   زكرياي  ؛ كتاب 1:8،  1:1،     نبي  حزقيال   كتاب مثالً ( سمقد (

 .   است ياد شده  آنها  با شماره  آنها، بلكه  با نام از ماهها، نه
  شـماري    از مبدأ گـاه      پيش   سال 4382 )  يهوديان  زعم   به   عالم   آفرينش  زمان (  يهودي  شماري  مبدأ گاه 
نيـز  ) 77  ، ص    اصـفهاني    حمزه مثالً (  اسالمي   متقدم   مبدأ را نويسندگان    اين. شود   مي   محاسبه  هجري

  شـماري   گـاه   ـ قمـري    شمسـي   ماهيـت   سـبب   به كه  ، بايد در نظر داشت  حال در عين. اند ذكر كرده
  شـماريهاي    در گـاه    مـدت    در همين    سال   با طول    ساله   نوزده   دوره   را در يك     سال  طول    ــ كه   يهودي
  و   هجـري   شـماري    گـاه    بـين   ، اكنـون     ذكر كـرده     اصفهاني  حمزه   كه  كند ــ اختالفي     برابر مي   شمسي
   دربـاره  نيـز ) 6ـ  2  ص (  قايني  ابوالحسن و) 9ـ2  ص (  خوارزمي   موسي  محمدبن.   نيست   صادق  يهودي

   نيـز بخشـي   اسالمي    دوره   از زيجهاي    متعددي  هاي  در نمونه . اند   ذكر كرده   مطالبي    يهودي  شماري  گاه
،   كمـالي  ؛ سـنجر     پ 3 رــ  3  ، گ    طبري   ايوب  مثال محمدبن ( دارد     اختصاص  شماري   گاه   اين   بررسي  به
   از دانشـمندان  ، هماننـد بسـياري  )  پ5 ر ـ  5  گ: نـك  (  طبـري   ايـوب  محمدبن).  ر11 ـ    پ10  گ

هـا را از      محاسبه    اين   يهودي  شماري   در گاه    كبيسه  روزها و ماهها و تعيين        محاسبه   هنگام  ، به   اسالمي
،   اسـالمي   دانشـمندان  از ميـان .   اسـت   داده ، انجـام  يهودي  ، نه ) سلوكي (=   ذوالقرنيني  شماري  مبدأ گاه 
 از  بسـياري    كـه   طـوري  بـه .   است  نوشته  مطالبي شماري  گاه  اين  درباره همه  از   بيش   بيروني  ابوريحان
: نـك  (  اوست  هاي   نوشته  ، مديون    اسالمي  در جوامع   شماري   گاه   اين   ماهيت   درباره   امروزي  هاي  دانسته

ـــ 1373(او ). 59 ـ  52 ، ص1923؛ همــو، 227ـــ180  ، ص1  ، ج1375ـــ 1373،  بيرونــي ابوريحــان
از     در هـر يـك      شـماري    گاه   اين   آغاز ماههاي    درباره  متعددي  جدولهاي )198ـ  183  ، ص 1  ، ج 1375
   در ايـن   مهم  و روزهاي  يا تامه ، معتدله ناقصه   از سالهاي  در هر يك  آغاز سال ، چگونگي   هفته  روزهاي

 .   است  داده ترتيب  شماري گاه
  رسـد رواج     نظـر مـي      بـه    مهـم   ، آنچـه    اسـالمي   در اسناد تاريخدار    يشمار   گاه   از اين   استفاده در مورد 
،   المقـدس    دربيت  مزاري   سنگ  ، چنانكه    است   يهودي  شماري   گاه   جاي   به  سلوكي  شماري   از گاه   استفاده
   اسـت    شـده   ، تاريخگـذاري     يهودي  شماري   گاه  ، نه    سلوكي  شماري   با گاه    قمري   هجري 367   به  متعلق

  شماري   گاه  بيشتر درباره     آگاهي  ؛ براي 127ـ126  ، ص 5  ، ج >  عربي  هاي   كتيبه  تاريخي  گزارش<: نك(
 ـ  526  ص( نيز مـالر   شماري  گاه  اين در مورد تطبيق). 53ـ 43  ، ستون5  جودائيكا، ج. د:  نك يهودي

)   مـيالدي  2190ــ 240(   يهـودي  5950 تا   4001   سالهاي   را بين    يهودي   آغاز ماههاي   روزهاي) 603
   دسـت   بـه ) 627ــ   609  ص (  زماني   دوره   را در همين     يهودي  شماري   گاه   هر ساله   جشنهاي  و  تطبيق

،   قمـري   ، هجـري     شمسي   هجري  شماريهاي  ، پژوهشگر معاصر، نيز گاه      شناس   ستاره  يوسف.   است  داده
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 2026ــ 1900/   قمـري  1444ــ   1317/  شمسـي 1404 تـا    1278   سـالهاي    را بين    و يهودي   ميالدي
 ). 187 ـ 59  ص (  است  كرده  عرضه  و در جدولهايي  داده  تطبيق  يهودي5786 ـ5660/  ميالدي

   تطبيـق   سـبب    بـه    كـه    اسـت    رومـي   شـماري   گاه    شده   تكميل   صورت   يا مسيحي    ميالدي  شماري  گاه
  شـماري   گـاه . وجـود آمـد       به   سال  ا در طول   آنه   قهقرايي   و حركت    با فصول   رومي   شماري   گاه  نداشتن
: نـك ( وجـود آمـد        بـود، بـه      شمسـي   شـماري   گـاه    ، كه    باستان   مصري  شماري   گاه   نيز بر اساس    رومي

.  را پديد آورد    ميالدي  شماري   گاه  ، اركان    رومي  شماري   گاه  اصالح). 38ـ  36  ، ص    ش 1365،    عبداللهي
  ، صـورت  ) م   ق 44ــ 102 كحـ  ( سزار، سـردار مشـهور رومـي       ) يوليوس (  ژوليوس   در زمان    اصالح  اين

)  قيصـر  يوليوس( سزار   ژوليوس  نام به  و بعدها  يافت  رسميت م   ق 45   جديد از سال    شماري  گاه.  گرفت
   محاسـبه    ساعت 6 روزو   365  شماري   گاه   در اين    سال  طول.  مشهور شد   قيصري/  يولياني  شماري   گاه  به

  زمـان  در). 38 ، ص   همـان ( شود     افزوده   سال   به   كبيسه   عنوان  به  روز   يك  شد در هر چهار سال    و قرار   
   و اضافه    ماه  تعداد روزهاي     ترتيب  ، شامل   گرفت   صورت   اصالحاتي  شماري   گاه  ، نيز در اين     آوگوستوس

 25 از     آغاز سال   ، جابجايي   شماري   گاه   در اين    اصالح  اما مهمترين .   فوريه   آخر ماه    به  كبيسه  روز  شدن
  ايـن  بـا .   نيافـت   عمـومي   تا قرنها مقبوليت  تغيير آغاز سال  اين بود ولي   ژانويه   روز ماه    اولين   به  مارس

  ، از بـين   وجـود داشـت    مـيالدي   ماههـاي  در نام   زمان  تا اين  ماهها، كه  نام  شمارشي   ترتيب  جابجايي
 بـود     سال  دهم  و  ، نهم    هشتم  هاي   آنها در رتبه     شمارشي   مرتبه  كننده   آنها بيان   نام    كه   و ماههايي   رفت
 ). 39  ، ص همان( قرارگرفتند   و دوازدهم ، يازدهم  دهم  ماههاي  عنوان به

  ، هفتـه     مـيالدي  321  و در سـال   )  ميالدي337ـ228:  امپراتور روم  (  اول   كنستانتين   حكومت  در زمان 
  تكـاملي   سـير   ، كـه    شماري   گاه  ، مبدأ اين     زمان  در اين ). 42  ، ص   همان(شد    شماري   گاه   اركان  از  يكي

   ابوريحـان  ، مـثالً     اسـالمي   در منـابع   ( ديوكلتيانوس    بود، آغاز حكومت     سزار آغاز كرده    خود را از زمان   
   در منـابع    شـماري    گـاه   ايـن    ينالتاريخ  بين. ، بود   ، امپراتور روم  ) دقلطيانوس: 137  ، ص 1923،    بيروني

را با چنـد      شماري   گاه   اين  التاريخين  ، همانجا، بين     بيروني  ابوريحان (  است   ضبط شده    اسالمي  گوناگون
،   اكزيگـوس   ديونوسيوس  نام  به  رومي ، راهبي ميالدي 52 در سال).   است  ديگر ضبط كرده    شماري  گاه

   محاسـبه   مـيالدي   يكم  دسامبر سال22 را برابر السالم  عليه الد مسيح مي ، تاريخ  قهقرايي  اي  درمحاسبه
   قرار گرفت    روم  كليساي   مورد پذيرش    ميالدي  شماري   مبدأ گاه    عنوان   به   تاريخ  اين    زمان  كرد و از اين   

  در  شـماري    گـاه    كشـيد تـا ايـن        مدتها طـول    اگرچه) 44  ، ص    ش 1365،    عبداللهي (  يافت  و رسميت 
 .  شود اروپا پذيرفته سراسر
   قهقرايـي    روش   و بـر اسـاس      ديونوسيوس    محاسبه   فقط بر اساس    شماري   گاه   مبدأ اين    تعيين  موضوع

  السـالم    عليه  مسيح  عيسي) 2:1،     متي  انجيل ( س مقد   كتاب   برابر نوشته   باشد، چرا كه     مي  مورد پذيرش 
؛    اسـت    دنيا آمـده    به)  م   ق 4 تا   37 كبير،     هرودس   به  لقبم   اول  هرودس (  هيروديس   حكومت  در زمان 
، تأييـد      تـاريخي    قـراين    بر اسـاس    ، نه    محاسبه   تنها از روي     ميالدي  شماري   مبدأ گاه   ، موضوع   بنابراين

سـزار    مـورد نظـر      روش   همـان   شـماري    گـاه    در اين    كبيسه   اعمال  ، روش    ميالدي 1582تا  . گردد  مي
 متوسـط     بـا طـول      شمسي   متوسط سال   طول   بود اما چون  )   در هر چهار سال      روز كبيسه    يك  اعمال(

  ، جمـع )4  ، ص ريـاحي :  نك  اختالف   از اين    آگاهي  براي (  داشت  عهد سزار اختالف    مورد نظر منجمان  



 

 ۴

  در ايـن    افي روز اضـ     ده   وجود آمدن    به   باعث   ميالدي 1582  متوسط تا    طولهاي   اين   بين   اختالف  اين
   ده  ايـن )   ميالدي 1585ـ  1572:  پاپي  دوره (  سيزدهم   گرگوريوس  با دستور پاپ  .  بود   شده  شماري  گاه  

 اكتبـر    پـانزدهم   را 1582 اكتبـر      از چهـارم     كردنـد و روز پـس        حذف  شماري  گاه   را از اين    روز اضافي 
   بـه  شـماري   گـاه   ايـن .  شـد   هـا وضـع     يسـه  كب  آرايش    براي   خاصي  ، روش   شماري   گاه  خواندند و در آن   

  معـدودي    آگاهيهـاي ). 48ــ   38  ، ص    ش 1365،    عبـداللهي : نـك  (  يافت  شهرت    گرگوري  شماري  گاه
   ايـن    ماههـاي    نـام    كـه   در حالي . وجود دارد     اسالمي   متقدم   در آثار نويسندگان    شماري   گاه   اين  درباره

  ؛ ابوريحـان  4ــ 3  ، ص   فرغاني (  است   ذكر شده    در موارد مختلف    مي رو  شماري  گاه   با عنوان   شماري  گاه
   مبـدأ ايـن      دربـاره    متفـاوتي    مختصر و البتـه     هاي  اشاره )10  جدول: ؛ نيز نك  50  ، ص 1923،    بيروني

 . وجود دارد  شماري گاه
 اسـكندر، و      از پادشـاهي     پـس   سـال  399 را    السالم   عليه   مسيح  تولد عيسي ) 34  ، ص 2  ج ( مسعودي
  مسيحي   نويسندگان  حتي.   است   ذكر كرده    سال 304 را     مدت  اين) 17  ، ص 1923 (  بيروني  ابوريحان

   بيان   و هجري    سلوكي  شماري  ماً با گاه  را عمو  نظر خود   مورد   تاريخهاي  اسالمي    در سرزمينهاي   ساكن
  شـماري   كاربرد گـاه    مهمترين). 169،  102  ؛ ص 458  ، متوفي   سعيد انطاكي     بن  يحيي  مثالً(اند    نموده

  هـاي    سـكه    مجموعه   بر روي   شماري   گاه   از اين   ، استفاده    اسالمي  اسناد تاريخدار دوره      بر روي   مسيحي
   اسـت   شـده  ، ضـرب   قمـري  هجري 648/   ميالدي1250ا، در حدود كّ در ع  كه  است بيزانسي  ـ  عرب

 ). 186  ، ص  مبيض  عرفات سليم: ها نك  سكه اين ز ا هايي  از نمونه  آگاهي براي(
 

  شماري ، گاه  اسالمي نويسندگان آثار  در كه  ميالدي  شماري  در گاه  سال  ماههاي  ــ نام10 جدول
 .  است  شده  معرفي رومي

 واريوسنُيِ 1
  فيراريوس 2
3 سمارطيو  
  فليريوساِ 4
5 وسماي  
 يونيوس 6
 يوليوس 7
  سطوسغُاو 8
  مريوسبطِسِ 9
  طومبريوساوقُ 10
 نوامبريوس 11
 مبريوسسطِدِ 12
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   سينا، متعلق   ، در صحراي    ميالدي  شماري   با گاه    شده  ، اما تاريخگذاري     عربي   زبان   به  اي  ، كتيبه   بجز اين 
  هـاي   كتيبـه     تـاريخي   گزارش<: نك( وجود دارد      قمري   هجري 1042ـ1041/  ميالدي 1632   سال  به

   از كشـورهاي     در بسـياري     مسـيحي   شـماري   گـاه    مـيالدي    بيستم  در قرن ). 100  ، ص 11  ، ج > عربي
   از سـال    شـماري   گـاه    ايـن    يـافتن   ، با رسميت     در كشور تركيه    ؛ از جمله     يافت  رواج  و   رسميت  اسالمي
 از   هـايي    از نمونه    آگاهي  براي( شد     ضرب   ميالدي  تاريخ    به  خ مور   بسياري  هاي   سكه 1925/   ش 1304

 ). 757ـ748  ، ص2  ، ج آرتوك: ها نك سكه  اين
 از  اي نمونـه . انـد  كرده  مي  خود استفاده اختصاصي  شماريهاي  از گاه   يا مسيحي    يهودي  هاي   فرقه  بعضي
 از    گروهـي   ط بـه  وجود دارد، مربو      اسالمي   در سرزمينهاي    از آن    سندي  ، كه   اي   فرقه  شماريهاي  گاه  اين

  شـماري  گـاه   از مبدأ    پيش   سال 1113   آنان  شماري   مبدأ گاه    كه  سيناست    در منطقه    ساكن  مسيحيان
   فرقه  اين  از مقدسين   مزار يكي   ، سنگ    شده  استفاده   شماري   گاه   از اين    در آن    كه  سندي. باشد  يهود مي 

 ). ، همانجا> عربي هاي  كتيبه خي تاري گزارش<: نك ( است)   قمري هجري626  متوفي(
 




