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 ١های ایرانی و عربی به روایت آنانیای شیراکی تقویم
ور بروتیان   ٢گری
  ٣ترجمۀ محمد باقری

اش  بیشتر آثار چاپ شده ٤آنانیای شیراکی دانشمند ارمنی سدۀ هفتم میالدی (سدۀ اول هجری) بود.

دانند به محتوای آنهــا دسترســی ندارنــد. اطالعــات  است و کسانی که این زبان را نمیبه زبان ارمنی 

او بــه خــاطر  تومــارهای دیگر هم در آثار او آمده است. رسالۀ  ارزشمندی دربارۀ علم و فرهنگ ملت

هــای آغــاز  توصیف تقویم پانزده ملت از جمله ایرانیان و اعراب مهم است. امروزه دربارۀ این تقــویم

ۀ اسالمی اطالعات بیشتری داریم. اما اطالع از گزارشی که در اثری از همسایۀ نزدیک آنها یعنی دور

های ایرانی و عربی در صدر اســالم هــم بــه نوبــۀ  ارمنیان آمده، مفید است. دانستن چگونگی تقویم

 خود اهمیت دارد.

آنانیا بخشی از یک اثــر جــامع او شــامل مباحــث دســتور زبــان، منطــق، حســاب،  توماررسالۀ 

های مربــوط بــه تقــویم  های نظری و جدول هندسه، موسیقی و نجوم و متشکل از توضیحات، بحث

های تطبیقی مبسوطی در ایــن  او آمده است. جدول تومارهای مسیحیان پانزده ملت در  است. تقویم

یهودی، عربی، مقدونی، رومی، سریانی، یونانی، مصری، حبشی، آتنــی، رساله برای چهارده تقویم 

  وجود دارد. ٦و ایرانی ٥بیزانسی، کاپادوکی، گرجی، آلبانیایی

هــا  جدول بزرگ است، هر یک شامل سطری برای هــر روز ســال کــه در آن ١٢آنانیا شامل  تومار

هــای مهــم همــۀ  ن و همچنــین جشــنروز آغاز سال نو، روز اول هر ماه، روزهای اعتدالین و انقالبــی

                                                       
  ست از:ا ای . این مقاله ترجمه١

Broutian, Grigor, “Persian and Arabic Calendars as Presenten by Anania Shirakatsi”, Tarikh-e Elm, no. 8, 2009, 
pp. 1-17. 

  .میراث علمیدر همین شمارۀ » نگار ارمنی نجوم و تقویم درگذشت گریگور بروتیان تاریخ«بنگرید به: در مورد گریگور بروتیان،  .٢
  mohammad.bagheri2006@gmail.com، میراث علمیسردبیر مجلۀ  .٣
در » ی سدۀ اول هجریآنانیای شیراکی ریاضیدان و منجم ارمن«برای اطالع بیشتر دربارۀ زندگی و آثار آنانیای شیراکی بنگرید به مقالۀ  .٤

. اهمیت مقالۀ حاضر عرضۀ اطالعات در سدۀ اول هجری است که ۷۱-۵۸، ص ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۱۵، شمارۀ میراث علمینشریۀ 
  از آن دوره تا سدۀ سوم هجری اثر علمی مکتوبی مرتبط با ایران بر جا نمانده است.

ر از ارمنستان  شمال شرقی ارمنستان، بین دریای خزر و کوههای میانه واقع در  منظور آلبانی قفقاز در سده .٥
ُ
های قفقاز است که با رود ک

  شود. جدا می
  ها پیش از پذیرش اسالم است. در اینجا منظور بخش مسیحی این ملت .٦
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ای مربوط به تعیین فــاز مــاه  های نجومی ویژه مشخصه ١ها آمده است. های مربوط به این ملت تقویم

های کمکی گنجانده شده است. توضیحات الزم برای اســتفاده از ایــن  در هر روز سال نیز در جدول

  وجود دارد. تومارها هم در  جدول

دانیم که در سدۀ اول پــیش از  آیند. اما می اکنون مسیحی به شمار نمی ها از این ملت  البته بعضی

هــا وجــود داشــت. آنانیــا  هجرت و سدۀ اول هجری، جوامع مســیحی متشــکلی در بــین ایــن ملــت

هــای مختلــف رایــج در ســدۀ اول هجــری و پــیش از آن را توصــیف کــرده اســت. بــه نوشــتۀ  تقویم

زیستند، پیش از ورود اسالم، مســیحیان  ا چهارم هجری میهای دوم ت نگاران ارمنی که در سده تاریخ

 گفته شده است کــه خســرو انوشــیروان  در ایران جامعۀ قدرتمند و بسامانی را تشکیل می
ً
دادند. مثال

پادشاه نامدار ایران سه روز پیش از مرگش به مسیحیت گروید و اسقف اعظم ایــران بــه نــام ِاران او را 

باشد، جامعۀ مسیحی ایران باید تشکیالت منسجم و اعضای پرشــماری غسل تعمید داد. اگر چنین 

کند باید مربوط به این بخش مسیحی مردم ایران در  داشت. تقویم ایرانی هم که آنانیا توصیف می می

هــای  های عربی و یهودی هم چنین است. پس در این جوامع باید گروه آن عهد باشد. در مورد تقویم

 به نوشتۀ آنانیا در ســده منسجم مسیحی وجود می
ً
هــای  هــای اول و دوم مــیالدی (ســده داشت. مثال

هــا بــر  هــا و مقــدونی سالۀ عید پاک مسیحی برای عرب ١٩های  پنجم و ششم پیش از هجرت) دوره

اساس ادوار تقویم یهود تدوین شد. پس تقویم مسیحی یهودیان هم پیش از آن تدوین شده بــود. بــه 

پس طبیعی  ٢ها را نمایندگان کلیسای اسکندریه تنظیم کرده بودند. این تقویمنوشتۀ منابع ارمنی همۀ 

هــای مختلــف تقــویم  ها هماننــد باشــد. در واقــع همــۀ آنهــا گونــه است که ساختار همۀ این تقویم

  اند. خورشیدی اسکندریه

انــد  گانۀ مذکور بر حسب تقویم ژولیانی تبیــین شــده١٤های  های همۀ ملت آنانیا تقویم توماردر 

روزی ( ٣٦٥روز اســت و ســاختار  ٢٥/٣٦٥که طــول میــانگین ســال آن    روز) آن بــا

  شود. افزودن روزی به یک سال کبیسه در هر چهار سال کامل می

روزی ( ٣٦٥تقویم ارمنی هم همین ساختار  گیری نداشت.  ) را داشت ولی کبیسه

مانــد. از ایــن رو آنانیــا  ها ثابــت نمــی روز بود و آغاز سال نسبت به فصل ٣٦٥ارمنی فقط  طول سال

ســاله ٥٣٢هــای  ای تدوین کرد. این جدول سالۀ جداگانه٥٣٢های مبسوط  برای تقویم ارمنی جدول

ســال برخــی  ٥٣٢پوشــانند. بــرای هــر یــک از ایــن  میالدی را مــی ١١١٢تا  ٥٨٠بازۀ زمانی از سال 

                                                       
یم .١ دهد. او  می آثار الباقیههای اقوام مختلف را در  ابوریحان بیرونی، دانشمند برجستۀ سدۀ چهارم و پنجم هجری، گزارش مفصلی از تقو

، ترجمۀ اکبر آثار الباقیهدهد (بیرونی،  های ارمنیان می هایی به برخی جشن اطالعاتی راجع به تقویم ارمنیان عرضه نمی کند، اما ارجاع
  ).۴۹۷، ۴۶۷، ۳۴۴، ص ۱۳۸۹دانا سرشت، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

های مسیحی به  میالدی هیئتی را برای رفع مسائل تقویمی و تنظیم همۀ ملت ۳۲۵سال  ) درNicaeaدانیم که شورای مسیحیان نیقیه ( می .٢
  کلیسای اسکندریه فرستاد.
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های مهــم بــر اســاس  ) و روز جشن٢و پارامتر هفته ١تقویمی کلیدی (مانند پارامتر ماه های مشخصه

ها از ســال بیســت و نهــم  تقویم ثابت ژولیانی و نیز تقویم سیار ارمنی داده شده است. شمارش سال

  شود. آغاز و به سال پانصد و شصتم آن ختم می ٣ارمنی

های درون ایــن  متناظر با هر جشن ارمنی در سال توان تاریخ رومی (ژولیانی) ها می با این جدول

تــوان  بازه را تعیین کرد. با دانستن تاریخ در تقویم رومی، تاریخ را در تقویم سیزده ملــت مــذکور مــی

های تقویم کتاب آنانیا تناظر  توان کرد. بدین ترتیب به کمک جدول یافت. این کار را برعکس هم می

  توان تعیین کرد. ی و همچنین ارتباط هر یک با تقویم ارمنیان را میگانۀ مسیح های چهارده بین تقویم

هــای مختلــف وجــود دارد. ایــن توضــیحات  توضیحاتی هم دربارۀ تقویم جوامع مسیحی ملــت

  های ارمنی، رومی، یهودی، سریانی و مصری آمده است. مبسوط تنها برای تقویم

های ارمنی با مجموع تعداد روزها،  ه است. ماهتفصیل بیان شد آنانیا تنها تقویم ارمنی به توماردر 

ســاعت  ٢٤های تقویمی آنها، نام روزهای هر ماه به عالوۀ پنج روز افزوده، و همچنین نام  مشخصه

  های جداگانه آمده است. روز در دو بخش ساعات روز و ساعات شب در جدول شبانه

 مشروح بین تقویم
ً
دارد. در این تقویم بــه طــور ســنتی تری  های دیگر، تقویم رومی توصیف نسبتا

هــای ارمنــی،  شمارش روزها معکوس است (تعداد روزهای مانده تا اول مــاه بعــد). غیــر از تقــویم

ها، تعداد روزهایشان و عدد  ماه ها تنها نام  رومی، یهودی، سریانی، یونانی و مصری، برای بقیۀ تقویم

است. روز هفتۀ آغاز هر ماه و آغاز سال نو  های جداگانه داده شده در جدول ٤مشخصۀ روزهای هفته

  ها در جدول آمده است. هم برای این تقویم

هــای  شوند: یهودی (همراه بــا تقــویم آنانیا به چهار گروه تقسیم می تومارملت در  ١٤های  تقویم

های متناظر سریانی و یونانی)، مصــری (همــراه بــا  متناظر عربی و مقدونی)؛ رومی (همراه با تقویم

بندی بــر  ، کاپادوکی، گرجی، حبشی و آلبانیایی) و ایرانی. این گروه های متناظر آتنی، بیتینیایی قویمت

هــا آغــاز ســال نــو روز  اساس مالحظات مربوط به روز آغاز سال نو است. در هر یــک از ایــن گــروه

ر هیچ یــک ها نیست، زیرا روز آغاز سال نوی آن ب واحدی است. تقویم ایرانی جزو هیچ یک از گروه

  های مذکور منطبق نیست. از دیگر تقویم

                                                       
  شوند. ساله تکرار می ۱۹شود تا فاز ماه را تعیین کند. این عددها در هر دورۀ  که به شمارۀ روز هر سال افزوده می ۳۰و  ۱عددی بین  .١
ساله تکرار ۲۸شود برای یافتن اینکه چه روزی از هفته است. این عددها در هر دورۀ  که به شمارۀ روز هر سال افزوده می ۷و  ۱عددی بین  .٢

  شوند. می
یمش را از سال  .٣ یم ارمنی سال  ارمنی و نه از سال اول، آغاز می ۲۹آنانیا جدول تقو  میالدی است. با حذف یک ۵۵۲کند، زیرا مبدأ تقو

سالۀ اسکندرانی (دور قمری) منطبق  ۱۹سالۀ ارمنی (دور خورشیدی) و هم بر دورۀ  ۲۸ساله، شروع جدول آنانیا هم بر دورۀ  ۲۸دورۀ 
  شود. می

  روزه است. ۳۰های ارمنی  رود زیرا ماه روز جلوتر می ۲این مشخصه مربوط به روز هفتۀ آغاز ماه است و به ازای هر ماه  .٤
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  تومارهای ایران و عربی در رسالۀ  تقویم
  :١به صورت زیر است تومارهای ایرانی و عربی در  نمایش تقویم

  های ایرانی ماه  تعداد روزها  عدد مشخصۀ روز هفته  روز آغاز ماه

  ١  ٢فروردین  ٣٠  -   اوت ٦

  ٢  اردیبهشت  ٣٠  ٢  سپتامبر ٥

  ٣  خرداد  ٣٠  ٤  اکتبر ٥

  ٤  تیر  ٣٠  ٦  نوامبر ٤

  ٥  مرداد  ٣٠  ١  دسامبر ٤

  ٦  شهریور  ٣٠  ٣  ژانویه ٣

  ٧  مهر  ٣٠  ٥  فوریه ٢

  ٨  آبان  ٣٠  -   مارس ٤

  ٩  آذر  ٣٠  ٢  آوریل ٣

  ١٠  دی  ٣٠  ٤  مه ٣

  ١١  بهمن  ٣٠  ٦  ژوئن ٢

  ١٢  اسفند  ٣٠  ١  ژوئیه ٢

    روزهای افزوده  ٥  ٣  اوت ١
  ١جدول 

  ٣های عربی ماه  تعداد روزها  عدد مشخصۀ روز هفته  روز آغاز ماه

  ١  نیسان  ٣٠  -   مارس ٢٢

  ٢  ایار  ٣٠  ٢  آوریل ٢١

  ٣  حزیران  ٣٠  ٤  مه ٢١

  ٤  تموز  ٣٠  ٦  ژوئن ٢٠

  ٥  آب  ٣٠  ١  ژوئیه ٢٠

                                                       
ها  وجود ندارد. مؤلف مقاله این اطالعات را برای سهولت استفاده از جدول تومارهای خطی موجود در  پنجم در نسخه های سوم و ستون .١

  ها در جدول هست. های دیگر این ستون تکمیل کرده است، زیرا برای تقویم
شود با این گزارش از آغاز  اوت) برگزار می ۸ا ت ۵مرداد ( ۱۷تا  ۱۴نام دارد و در یکی از روزهای » نوروز َبل«گیالن که . نوروز باستانی ٢

 فروردین همخوانی دارد. م
  های رومی گذاشته شد. م های آشنای ماه شده آمده بود که به جای آنها نام ها در مقالۀ اصلی به صورت تحریف نام برخی از این ماه .٣
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  ٦  ایلول  ٣٠  ٣  اوت ١٩

  ٧  ١تشرین   ٣٠  ٥  سپتامبر ١٨

  ٨  ٢تشرین   ٣٠  -   اکتبر ١٨

  ٩  ١کانون   ٣٠  ٢  نوامبر ١٧

  ١٠  ٢کانون   ٣٠  ٤  دسامبر ١٧

  ١١  شباط  ٣٠  ٦  ژانویه ١٦

  ١٢  آذار  ٣٠  ١  فوریه ١٥

    روزهای افزوده  ٥  ٣  مارس ١٧
  ٢جدول 

دهد چه عددی باید به عدد مشخصۀ روز هفتۀ آغاز ســال  ها نشان می ستون چهارم این جدول

  بیفزاییم تا بدانیم روز اول
ً
اگر عدد مشخصۀ روز هفتۀ آغاز ســال  آن ماه کدام روز هفته است. مثال

افــزاییم و بــرای روز اول خــرداد داریــم:  را بــه آن مــی ٤باشد، برای ماه خــرداد از جــدول عــدد  ٥

. پــس روز اول خــرداد ٣مانــد  کاهیم، می را از آن می ٧است،  ٧بیشتر از  ١٠و چون  ٥+٤+١=١٠

ه خواهــد بــود (بــا شــروع از شــنب اســت) ســه ٥ها (که عدد مشخصۀ روز هفتۀ آغازشــان  این سال

  است). ١یکشنبه که عددش 

هایی هم هست به موضعی کــه روز اضــافی ســال کبیســه بایــد وارد  های مبسوط اشاره در جدول

 پیش از سطر 
ً
یهودیان روز اضافی سال کبیسه را اینجــا «مارس این عبارت آمده است:  ١٧شود. مثال

گــروه هــم موضــع روز اضــافی ســال کبیســه هــای همــان  یعنــی در دیگــر تقــویم» کننــد. وارد مــی

  مارس است. ١٦مارس، یعنی  ١٧جاست. پس موضع روز اضافی تقویم عربی هم پیش از  همان

، اطالعــاتی دربــارۀ روز تومــارهــای مبســوط  های خطی موجــود از جــدول در بسیاری از نسخه

توان فــرض کــرد  ، میها ثابت است اضافی سال کبیسۀ تقویم ایرانی موجود نیست. اما چون آغاز ماه

 ٤شود (همیشــه  که هر چهار سال یک بار روز اضافی مربوط به سال کبیسه بر سوم مارس منطبق می

ها در کتابخانۀ ماتناداران ایــروان  های این جدول مارس مطابق با اول اسفند است). در یکی از نسخه

رس این عبارت آمــده ر) برای سوم ما٣٦٣ - پ٣٦٢میالدی، گ  ١٧، کتابت سدۀ ٢٠٦٨(به شمارۀ 

  ».دهند ایرانیان روز اضافی سال کبیسه را اینجا قرار می«است: 

اختیار این موضع برای روز اضافی سال کبیسه البته همیشه با آنچه اکنــون دربــارۀ تقــویم ایرانــی 

ســال یــک مــاه کبیســه  ١٢٠دانیم که در تقویم کهن ایرانی در هر  دانیم همخوان نیست. اکنون می می

١شد (برای  میوارد 
٤

دانــیم  سال). این را هم مــی ٤روز اضافی در هر سال یا یک روز اضافی در هر  



 

  

۵٠ 

 ١٢٠شد. اگر افزودن یک ماه اضــافی در  که در برخی موارد هر چهار سال یک روز کبیسه اعمال می

که مبتنی بر تقویم ژولیــانی بــا طــول ســال  تومارهای مبسوط  سال را بپذیریم، این تقویم را در جدول

تــوان گنجانــد. نتیجــه ایــن کــه  روز و یک روز کبیسه در هر چهار سال است نمی ٢٥/٣٦٥میانگین 

مارس بود. همــین  ٣تقویم مسیحیان ایران از نوع ژولیانی با یک روز کبیسه در هر چهار سال در روز 

هــای میانــه، منظــور از  های خطــی ارمنــی ســده توان گفت. در نسخه را در مورد تقویم عربی هم می

هــای غیــر مســیحی  ها تقویم عــرب های مسیحی است. در همان نسخه تقویم عرب» تقویم عربی«

  خوانده شده است.» تقویم مسلمانان«

هــای مختلــف یکســان ثبــت  ها در نســخه های پیاپی، نام ماه به علت تغییرات ناشی از رونویسی

  های متفاوت آمده است. ه در نسخۀ واحد به صورتنشده و حتی گاهی نام یک ما

های تقــویم رومــی، یونــانی و  ای برای ماه پ) جدولی مقایسه٣٥٧(گ  ٢٠٦٨در نسخۀ شمارۀ 

ها و تعداد روزهایشان بــرای تقــویم  سریانی، همراه با روزهایشان وجود دارد. در همان جدول نام ماه

در اینجا یادداشتی هست حاکی از ایــن کــه آغــاز ) آمده است. ١»تازیک«های مسلمان (با نام  عرب

  های دیگر ندارد. های تقویم مسلمانان تناظری با تقویم رومی و تقویم ها و سال ماه

پ) آمــده ٣٥٧(گ  تومــار ٢٠٦٨که در نسخۀ خطــی شــمارۀ  های مسلمان چنان تقویم عرب

  چنین است:

    ماه  تعداد روز    ماه  تعداد روز

  ١  محرم  ٣٠  ٧  رجب  ٣٠

  ٢  صفر  ٢٩  ٨  شعبان  ٢٩

  ٣  ربیع اول  ٣٠  ٩  رمضان  ٣٠

  ٤  ربیع آخر  ٢٩  ١٠  شوال  ٢٩

  ٥  جمادی اول  ٣٠  ١١  حجه ذی  ٣٠

  ٦  جمادی آخر  ٢٩  ١٢  قعده ذی  ٢٩

  ٣جدول 

(تقــویم قمــری  شود، این تقویم همان تقــویم قمــری ســادۀ اســالمی که در جدول دیده می چنان

هــای خطــی ارمنــی بــه  هــا در نســخه شناسیم. نــام مــاه است که امروزه می قراردادی یا اصطالحی)

  ای آمده است. شده های تحریف صورت

                                                       
 به معنی » مسلمان«و » ترک«معنی  صورت مضارع فعل تاختن است و در متون ارمنی به» تاز«ریشۀ این واژه  .١

ً
آمده است. در اینجا صرفا

  است.» مسلمان«
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  گیری نتیجه
هــای  آمده که این نــام در ســده» تقویم ایرانی«آنانیای شیراکی تقویم ایرانیان مسیحی با نام  توماردر 

روز در ســال و دارای  ٢٥/٣٦٥بعدی هم به کار رفته است. این تقــویم از نــوع ژولیــانی بــا میــانگین 

ساختار     مارس بود که هر چهار ســال یــک بــار  ٣روز، با یک روز اضافه در

 اوت بود. ٦شد. روز آغاز سال نو  افزوده می
های میانه شناخته شده بود بــر دو  های بعدی تا سده که در سده تومارشده در   تقویم عربی عرضه

» تقــویم اســالمی«های مسیحی و دومــی بــه نــام  ، تقویم عرب»تقویم عربی«به نام  گونه بود. اولی

یم عرب اش بــرای ســال کبیســه در هــر  های مسلمان بود. اولی از نوع ژولیانی بود و روز اضــافی تقو

مــارس بــود. تقــویم اســالمی  ٢٢چهار سال، شانزدهم مارس بود. روز آغاز سال نــوی ایــن تقــویم 

  ساده بود که ماهها تقویم قمری  عرب
ً
روزه بودنــد. روز آغــاز ســال در ایــن  ٢٩و  ٣٠هــایش متناوبــا

  تقویم نسبت به فصول ثابت نبود.

هــای  تواند مربــوط بــه ســنت هایی که آنانیا آورده است، می تفاوت بین روز آغاز سال نو در تقویم

شــود  ن ماهی افزوده مــیها روز اضافی سال کبیسه در پایا ها باشد. در همۀ این تقویم بومی این ملت

ها و تقــویم ژولیــانی بــه  تقویم این تر باشد. به این ترتیب اختالف بین فوریه از همه نزدیک ٢٨که به 

  رسد. حداقل می




