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١یتقويم يوليان و دوازده ماهِ  یَحوار یرونی، دوازده ب

 ٢فرانسوا دو بلوآ
م  ٣ترجمۀ نسترن ح

العلــوم  دان و جامع ق) اخترشناس، ریاضی ۴۴۰- ۳۶۲ریحان بیرونی ( عصر مسیحیت، ابو ۀدر هزار

رون آثاُرالباقیه َعِن ، کتابی نوشت با عنوان ی) مسلمان ایرانۀیا عالم (
ُ
 مهم٤الخالیه ِالق

ً
ترین  ، که احتماال

و فّنی آن دوران اســت. ایــن  یشماری تاریخ کتاب گاه

ــِر معــروف، در ســال  ــارل ادوارد ۱۸۷۸اث م، توســط ک

ـــائو ـــان ٥زاخ ـــناس آلم م)، ۱۹۳۰- ۱۸۴۵ ی(خاورش

ــزرگ،  یســام ــرایششــناس ب م، ۱۸۷۹و در ســال  ٦وی

، بــه شــماری ملــِل کهــن گــاهتوسط خوِد او بــا عنــوان 

حــال حاضــر   مــن در ٧انگلیسی ترجمه و منتشر شــد.

تــرین  از این اثر، بر اساس قدیمی یا روی ویراست تازه

  کنم. های خطی کار می نسخه

ل ائکتاب خــود بــه بســیاری از مســمتن بیرونی در 

که من فقط ، پردازد ها می ریانیمربوط به مسیحیان و ُس 

در فصــل مطلــب در مورد یکی بحث خواهم کرد. این 

 است از: ای این مقاله ترجمه ١.
De Blois, François, “Al-Bayrūnī, the Twelve Apostole and the Twelve Months of the Julian Year”, Winds of 

Jingjiao. Studies on Syriac Christianity in China and Central Asia, ed. By Li Tang and Dietmar W. Winkler, 
Vienna 2016, pp. 155-160.

یم یولیانی:  یم خورشیدتقو  یولیوس، قیصر روم معمول شد و تا زمان اصالح گریگوریوس ةوسیل پیش از میالد، به ٤٦که در سال  یتقو
یم گریگور ییعن( م بود. یمسیح یکشورها)، تقویم رایج یتقو

٢. François de Blois پژوهشگر کالج دانشگاهی لندن ،uclhfcd@ucl.ac.uk

یس، مترجم،  فرهنگ .٣ lexicographernasi@gmail.comنو

علمی،  انتشارات، تهران، ثار باقیه از مردمان گذشتهآ؛ پرویز اذکائی، ۱۳۶۳، ترجمۀ فارسی: اکبر داناسرشت، انتشارات امیرکبیر، تهران .٤
.۱۴۰۰چاپ دوم، 

5. Eduard Sachau 
6. Chronologie orientalischer Völker von Albêrûni, herausg. von Eduard Sachau, Leipzig, 1878.

.۱۳۸۰اذکائی، تهران، مرکز نشر میراث مکتوب، چاپ اول، ، تحقیق و تعلیق پرویز االثار الباقیة عن القرون الخالیة
7. The Chronology of Ancient Nations, translated and edited with notes and index by E. Sachau, London, 1879. 

ادوارد زاخائو
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 یروزها ، )ی(ژولیان ینلیایو ۀکند که چرا ماه فوری ال را مطرح میؤاین س و ،استکتاب آمده سیزدهم 

رود، آخرین ماه سال نیست  یو چرا این ماه، چنان که انتظار م داردها  سایر تقویم ۀماه فوری از یکمتر

  ١شود؟ تلقی میعنوان ماه کبیسه  بهو 

روز  ۳۱یا  ۳۰ها  یونانی اگر گوید، یمکننده نیست. بیرونی  قانع چندانال ؤسنخستین پاسخ او به 

بــه  متعــارفاگر در یک ســال  شد. یا ینم ها متمایز سایر ماهاز این ماه، فوریه داده بودند، آنگاه ماه به 

د.  بــوروز بــود، قابــل تشــخیص ن ۳۰کــه سال کبیســه،  ی ها ماه از دیگرباز هم  دادند، روز می ۲۹آن 

 ایــن  روز داشته باشد. ۲۸تواند  تنها می عادی، در یک ساِل ماِه فوریه بنابراین، 
ً
اساس این امــر ظــاهرا

کــه  نــدردک مردم فرامــوش می، شد های دیگر جدا نمی از ماه نحوی  اگر ماه کبیسه به ،فرض است که

  کجا درج کنند. را درسال   چهار هردر اضافی  روزِ   یک

از پاســخ ســؤال حــدی بهتــر  کردند، تااعالم کبیسه  فوریه را ماهِ  که چرابه این سؤال  پاسخ بیرونی

بس (: «استاول 
َ
  )روز کبیسهک

ُ
؛ زیــرا آذاِر اول، دوشــ یماضافه  دیگری ماهِ نه به  وفوریه) یا ( طبابه ش

در ) ِه واقــعیکــی از دو مــاو (در (فوریــه) (ِعّبور) اســت، در آن  ۀدر سال کبیس یهودیانکه ماه کبیسة 

اضــافی  بــا افــزودن یــک روزِ  ییولیانتنظیم تقویم شمسی  :عبارت دیگر به ٢».گیرد یقرار م آنطرفیِن 

 همزمان با تنظیم تقویم قمری یهودیدهد)،  یرخ م ی(وقت
ً
مــاِه ســیزدهم در آن اســت  بــا درج تقریبا

گاه است که این دو رویداد ة نویسند). البته، که رخ دهد ی هنگام (  همزمانما آ
ً
تقــویم . نیستند لزوما

 مــاهِ  ،تقــویم یهــودی  لــیکنــد، و یبار اضــافه مــ کی را در هر چهار سال  ی، آن یك روِز اضافییولیان

 ایــن اســت کــه  سال اضافه می ۱۹طول هفت بار در  ،اضافی خود را
ً
» شــکاف«کند. منظور او صرفا

  یبرا
ً
 در این است. همزمان در هر دو تقویماضافه کردن، حدودا

ً
اســت  فرض بر این  استدالل ظاهرا

گاهانه تقویم خود را طوری تنظیم کرده  ،)ییهود خواه ،یونانی خواه( یکه، کس در ایــن  کــهاســت، آ

  کند. استدالل را دنبال نمیشیوة بیرونی این  ، امامطابقت داشته باشدمورد با تقویم دیگر 

عنــوان تقــویم  آنچه مــا بــه با ،تقویم یهودیمطابقِت میان این باید بگوییم تاریخی  منظِر دانشاز 

مــارس  ماهِ  با را تقویم رومی باید سال ترین شکِل  اتفاقی نیست. قدیمی ،شناسیم ولیانی) مییرومی (

 در زمان اعتدال بهاری) آغاز 
ً
از مــاِه  سپتامبر تا دسامبر (کههای  ماه که از ناِم  انچن ،ده باشدکر(تقریبا

بــا  ســال را ،تقویم یهودی یبابل ینیا که حالی در؛ است آشکارهای هفتم تا دهم هستند)  ماه مارس،

طبیعــی  جایگــاهدو مــورد  بنابراین در هــر. کرد آغاز می حوالی اعتدال بهاریهمان   در ، باز هم نیسانو

 در قدیمی(در مورد بابلی، و ظاه کبیسه درج یک ماهِ  برای
ً
بالفاصــله  ،تقــویم رومــی) تــرین شــکل را

                                                       
  .۳۸۹- ۳۸۸ترجمۀ فارسی (داناسرشت)، ص  .١
(ترجمۀ » شود اول ماه کبس یهود است که در عبور و اطراف آن واقع میکبس را تنها به شباط افزودند که آذار و از این سبب «...  .٢

  ).۳۸۹داناسرشت، ص 
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 خورشــیدی یتقویمیان که روم یوقت ؛خواهد بود نو از آغاز ساِل  پیش
ً
، ســنت اختیــار کردنــد صــرفا

  در ماه فوریه را حفظ کردند. يدستکاری تقویمهرگونه  قدیمِی 

ریانی کلیسای ُس  یآثار ادبکند، در  ها متمایز می ماهسایر فوریه را از ماِه  یعاملاین پرسش که چه 

مــن فکــر . محــض نه از منظر ریاضی یا تاریخی، بلکــه از منظــر کالمــِی عنوان شده است، البته  هم

  دانسته است.این موضوع را جالب  هم یرونیبکنم  می

را حفــظ  بســیار جــالبيمقدس، مــتن  ةهفت یعنوان بخشی از مراسم عباد به ،ریانیکلیساهای ُس 

یک از آنهــا را بــا یکــی از دوازده  و هرآورد  یرا م 'یحضرت عیس یَحوارام دوازده ن. این متن اند کرده

) ُهــودرایا  یشرق ۀسوری یدعا از کتاب ( ١سباستین براک را . این متنسازد مرتبط می یولیانیتقویم  ماهِ 

ها  ماه نایمیک اختالف «اش با عنوان  های مقاله پیوستدر یکی از ، و دهاختصار شرح کر و بهترجمه 

متوجــه سال بعد،   چهارده ک، آورده است. برامنتشر شده ۱۹۸۵که در سال  ،»یُسریانو برخی متون 

در ، بــاز هــم شــود یافــت مــیهم دلیان ابة در کتابخان یغرب ۀسوری یدعا  همین متن در کتاب شد که

را بــه  تورفــان ریانی ازُســ یدعــا تــوانیم اکنون مــی مقدس. ۀشنب پنج یةدعایعنی:  ،عبادی ۀهمان زمین

مقدس،  ۀبرای پنجشنب ی، شامل بخشی از مراسم عباد دعا  کتاب کی از یناقص ةبرگ. ٢بیفزاییم ها این

 تقریبۀ از جمله نسخ
ً
ریانی از ُســ یدعاهــا موجــودِ در فهرســت ایــن مطلــب  .٣متنان هم از یکامل ا

ی شــده عرفــماز مــتن  یخشــۀ بو ترجم یجزئ، با ویرایش ٥نزو مارک دیِک  ٤رریکا هانتِ تورفان توسط اِ 

دو  شــرقی، و در هــر -  ســوریو  غربــی - دو کلیسای ســوری متن توسط هر این واقعیت که این .است

در هــر صــورت از و دهد کــه قــدیمی اســت،  نشان می، حفظ شده مشابه مذهبی بافت یك مورد در

  .تر است یقدیم سُس فِ شرقی در اِ و  یجدایی کلیساهای غرب

   صراحت به قبلی بهآثار اگرچه در 
ً
است  یمذهبیک سرود این این موضوع اشاره نشده، اما ظاهرا

 ، کــهشش یا هفت هجا دارندآن اما چندین سطر  ،دارندکدام پنج هجا  آیاتی که در اصل هر از مرکب

؛  باشــد ممکــنانتقــادی بایــد  تصحیح. در نهایت تولید یک تحریف متن استدرجاتی از  از حاکی

 
ً
 یهــا عبــارتبــا تــرمیم  ،شــده  تورفــان داده ةکــه در قطعــ چنــان ،مــتن یسازازخودم را به بمن فعال

  کنم. محدود می، شده چاپ یُهودرادیده بر اساس  آسیب

کنــد کــه  در بازگویی داستان شام آخر گنجانده شده است. عیســی' اعــالم مــی یاین سرود مذهب

  گوید: او چنین می یکی از شاگردانش به او خیانت خواهد کرد؛ پس از آن یوحّنا خطاب به

                                                       
1. Sebastian Brock 

  )SyrHT 165 )=Syrian Holy Thursday یبا نشانة اختصار .٢
 ۀتورفان برلین، شمار ۀ، بخش دوم: متون مجموعیسریان یخط یها : نسخه۲در آلمان، جلد پنجم،  یشرق یخط یها فهرست نسخه .٣

  .ی)به آلمان( ١٦٠
4. Erica Hunter 
5. Mark Dickens 
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  ،به ما بگو استاد

                 ما: یآقابه ما بگو، 

  تو خیانت خواهد کرد کسی به چه

  ؟خواهد ساختو تو را از ما جدا 

ریوط ی(= یهودا یهودا آذار شاید
َ

  ؟مسیح) یعیس کنندۀ ، تسلیمیِاسخ

معیا نیسان 
َ

  ون؟ش

 
َ
  ؟یاسندرِ آر ّیاا

  ؟پسیلِ زیران فِ َح 

  ؟'یتّ وز مَ ّم یا تِ 

  ؟ارتولمیا آب بَ 

  لول توما؟یا شاید

  :نشریو تِ  نشرییا تِ 

 بِ زِ  اندو پسر
ّ

  ی؟د

  شاید کانون و کانون:

  (=آلفائوس) 'یَحلف پسرِ  یعقوب

 
َ

  ؟)کنعانییا  یغّیور(= قاَنومعون و ش

  یهودا، طباشاید ِش 

  ها اندوه و غم ماهِ 

  تو خیانت خواهد کرد به

  و تو را از ما جدا خواهد ساخت؟

 بــرج منطقــةالبروج دوازده مــاه، دوازده بــا وجــود، و این تن هستنددوازده َحواریون این تصور که 

 است که نه   ، چیزیربط داردنوعی  شب بهساعِت روز و دوازده  دوازده ساعِت 
ً
بیگــاه،  و ، بلکه گاهغالبا

َحواریــون « د دارد:وجــو ١لــوژان دانیِ از  یجــالببسیار  ۀمقال یابیم. میآغازین های مسیحیت  در نوشته

. ایــن اســت شــدهآوری  گــرد از ایــن مــوارد یشماِر قابل توجه، که در آن »گانه و منطقةالبروج دوازده

 با بخشی از  مجموعه را می
ً
الــذکر خــود  فــوقۀ نقــل از بــراک در مقالــ به، ٢رسینِ  یها گفتهتوان، مثال

 پیش پا
ً
 این یک مفهوم نسبتا

ً
دوران که در اواخــر ، عرفان عددی که با ،افتاده است گسترش داد. اساسا

                                                       
1. Jean Daniélou 
2. Narsai  



 

  

١۵۴ 

 پــس ربــط دارد؛ ، دوازده ســاعت و غیــره و غیــره مــاهبسیار رایج بود: دوازده  میانه یها سدهباستان و 

در یــک طــرح کیهــانی از پــیش  لرســو تصادفی نیست که خداوند دوازده رسول داشته است. دوازده

 ۀو یــا هــیچ قطعــ لو،شده توسط دانیِ  ذکر یها بنداز  یک حال، در هیچ این  گیرند. با شده قرار می تعیین

مــتن که در  ها، چنان ماه ِک ت تک را با َحواریونیک  به یک ظرنات، باشدشده  دیگری که برای من شناخته

  ست.بدیل ا متن ما از این نظر بی فهمم، که من می جایی یابیم. تا مین حاضر آمده است،

معون (معروف به پطُرس) با آوریل، آندِریاس با ماِه ِمه و غیره اما آیا هیچ منطقی برای ربط بین 
َ

ش

مــاه  کیــ یهــر َحــوار  دانســتم کــه آیــا بــه ام. نمــی کرده یرا بررس یوجود دارد؟ من امکانات مختلف

شود؟ اما بــرایم روشــن شــد کــه  اختصاص داده شده است، که در آن مراسم بزرگداشت او برگزار می

توان انتظار داشت که ایام تقدیس َحواریون منصــفانه بــین دوازده مــاه  نمیهر تقدیر،  چنین نیست. به

یس نیســت و روز تقــدیس  یتر از آن این اســت کــه یهــودا ، و مهم تقسیم شده باشد
ّ

ریوطی قــد
َ

ِاســخ

در توزیــع  یدلیــل منطقــ ک، تنها دو چیز در متن ما وجــود دارد کــه یــ فهمم یندارد. تا آنجا که من م

ِتشــرین اول  - سازد. دلیل اول، این واقعیت است که، دو ِتشرین  ها را آشکار می ماه َحواریون در میان

ی«(اکتبر) و ِتشرین دوم (نوامبر) با 
ّ

، یعنــی: یعقــوب و بــرادرش یوحّنــا متنــاظر اســت. »دو پسر ِزِبد

یعقــوب، بــا  اه دسامبر) و کانون دوم (ژانویــه)کانون اول (م - یهای دوتای دیگر از ماه ی، یک حال هر به

یس، بدون هریپسر َحلف
ّ

معوِن قد
َ

کــه  میان این دو تن متناظر است، مگــر این یگونه ارتباط واقع ' و ش

معون پشت سر یها َحواریون در انجیل لوقا و نام یها در هردو فهرست نام
َ

هم ذکر شــده  یعقوب و ش

 ییا فوریــه)، یعنــ باط (خیانتکار با ش یکه یهودا، َحوار است  منطق فهرست ما این یاست. اما، ویژگ

 منطق ضمنی سرود ما این ترین ماه متنناظر می کوتاه
ً
که، یهــودا بــرای ســایر  است شود. بنابراین اساسا

را  یها، یعنی: معیوب. این واقعیت غرابــت دیگــر سایر ماه یگونه است، که ماِه فوریه برا َحواریون آن

 شمارش ماه در سرود توضیح می
ً
شــود،  آغــاز نمی ییولیــان - یها، با اکتبِر سال ُسریان دهد، که اساسا

 هــیچ دلیــل دیگــر یبلکه با آذار (یا مارس) آغاز م
ً
وجــود نــدارد، جــز ایجــاد فوریــه  یشود؛ و ظاهرا

شــور بــه برجســته کــردن پر پایان بردِن سرود با اشــارۀ ی بهعنوان آخرین ماه در فهرست، و البته، برا به

  ماجراي یهودا و خیانت او.

، »اندوه و ماِه غم«،  است بین یهودا و ماه فوریه ییك قیاس تمثیل ۀسخن: سرود ما دربار پس کوتاه

یــین شــده طور تصــادفی تع بیش بــه و های یازده َحواری دیگر کم شود. ماه که در اینجا نامیده می چنان

  یهوداست. نیست، بلکه دربارۀواقع سرود دربارۀ آنها  است. در




