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ﻓﻬﺮﺳﺖ

 ۱ﴎﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ رﯾﺎﺿﯽدان ،اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪدان:
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ادﻟﮥ رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﺮ ﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن دو اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ۵
ﺣﺎﻣﺪ آرﺿﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ۲۳
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺎد
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﺳﺎزی و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﴍق اﯾﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ۴۱
اِل .رﯾﺸﱰ-ﺑﺮﻧﺒﻮرگ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮﯾﻮش اﯾﺰدی و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮔﻠﺸﻨﯽ
ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ۵۸
ی .ت .ﻻﻧﮕﺮﻣﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿ ﻧﯽ ﺗﺒﺎر
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻠﮑﯽ در دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ ۸۱
ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﻟﻪ ﺷﺎﮐﺮﯾﺎن و اﺣﺴﺎن رﻣﻀﺎﻧﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﻨﻮس ﯾﮏ درﺟﻪ در ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ
ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺜﻠﺜﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۹۵
ﮐﻠﻤﻨﺴﯽ ﻣﻮﻧﺘﻞ و ک .راﻣﺎﺳﻮﺑﺮاﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜ ﻧﯽ ۱۱۶
ﺟﺎﻧّﯽ ِﻓﺮاری ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزیﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب

 ۱۲۷ورزﻧﺎﻣﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟ ّﺮوﻣ ّﯿﺔ
ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ
ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ۱۴۸
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوهﯾﺰدی
رﺳﺎﻟﻪ

 ۱۸۶رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻼﺻﺔاﻻﻋﺪاد درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ
ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ ﻣﺮادی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺎد

١

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ

از ﺳﺎل  ۱۳۰۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ) ۱۲۶۸-۶۹ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و
ﮐﺒﯿﺴﻪ ،و روش ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﻘﻮﯾﻢﭘﮋوﻫﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫــﺎی ﮔﺴــﺘﺮدۀ ﻋﻠﻤــﯽ در زﻣﯿﻨــﮥ ﻣــﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺘــﻪ و در ﺣــﻞ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ
ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ رﺻﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ،دورهﻫﺎی  ۱۲۸ﺳــﺎﻟﻪ۱۶۱ ،
ﺳﺎﻟﻪ ۲۸۲۰ ،ﺳﺎﻟﻪ و  ۴۱۶۶ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ ،و روشﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿــﺰ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ دورهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢﭘﮋوﻫــﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﺑـﺮای
ﻃﺮاﺣﯽ آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در
اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮر دورۀ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎ زﯾﺮ دوره و ﯾﺎ زﯾﺮ زﯾﺮدورۀ اﺧﺘﻼﻃﯽ ،در ﮐﻨــﺎر ﺳـﺎﯾﺮ زﯾﺮدورهﻫــﺎ ﯾــﺎ
زﯾﺮزﯾﺮدوره و ﯾﺎ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻘﻮﯾﻢﭘﮋوﻫﺎن ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ ﻋــﺪم ﺑﺮرﺳــﯽﻫﺎی دﻗﯿــﻖ و ﻋﻤﯿــﻖ ﭘﯿﺮاﻣــﻮن ﻣﻮﺿــﻮع
»ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ« ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﮐــﺎﻓﯽ از
ﭼﻮﻧﯽ و ﭼﻨﺪی آن ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺒﺪع ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل و آراﯾﮥ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﮥ دورۀ ﻣ ﺬﮐﻮر در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،دﭼﺎر اﺑﻬﺎم ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳــﺖ ﯾــﺎ ﺧﻄــﺎ ﯾــﺎ
اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی ﮔﺴــﺘﺮده در زﻣﯿﻨــﮥ
 .١ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ و رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(16ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ
در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

٢٣

ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازد و از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﮥ دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﺑﻬﺎمﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑــﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻞ دﻗﯿــﻖ
ﺗﻘﻮﯾﻢﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
 -٢روش ﭘﮋوﻫﺶ

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ در آﻧﻬــﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﻢﭘﮋوﻫــﺎن دورهﻫــﺎی  ۱۲۸ﺳــﺎﻟﻪ ۲۸۲۰ ،ﺳــﺎﻟﻪ و
 ۴۱۶۶ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی ﻋــﺎدی و ﮐﺒﯿﺴــﻪ در ﺗﻘــﻮﯾﻢ ﻫﺠــﺮی
ﺷﻤﺴﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ دورۀ  ۱۶۱ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۱ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘــﺪان زﯾــﺮدورۀ ۱۲۸
١
ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﻨﺎر زﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ ،از ﮔﺴﺘﺮۀ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺮ اﺛﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﻧﺪ:

٢۴

 - ۱- ۲ﻏﺎزی اﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ) ۱۲۹۷ – ۱۲۱۸ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ(
ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ،ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۲۶۸ﺗﺎ  ۱۲۶۹ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و
ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .ﻫﺮ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ از  ۳۱زﯾﺮدورۀ ۴
ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۴ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۳ﺳﺎل ﻋﺎدی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱ﺳﺎل
ﮐﺒﯿﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﻫﺮ
دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح آراﯾﮥ  ۱اﺳﺖ.
´= 128
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آراﯾﮥ :۱
در ﻫﺮ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ۳۱ ،ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی،
 ۹۷ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آراﯾﮥ  ،۱ﻣﻘﺪار ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
31
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َ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روش ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﻄﺎﺑﻖ دوﺷﻨﺒﻪ  ۱ﺧﺮﯾﻒ اول
)ﭘﺎﯾﯿﺰ اول(  ۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۳۱ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۸ ،۱رﺑﯿﻊاﻻول  ۱و  ۲۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۶۲۲اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺎﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﺪد ) ۴ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ
 .١ﮐﺎوه ،۱۳۷۰ ،ص  ۹۵- ۹۴ ،۶۹- ۵۹و ۱۵۲- ۱۵۱؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۷۳ ،ص .۱۲۲- ۱۱۰

 .١ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ،ص  ،۴۱- ۳۶ ،۱۵ ،۱۰ﺟﺪول ) ۱ص  ۳۳- ۱ﻣﮑﺮر( ،ﺟﺪول ) ۴ص  ۳۸ﻣﮑﺮر( و ﺟﺪول ) ۹ص  ۴۳ﻣﮑﺮر(.
 .٢ﺻﯿﺎد ،۱۳۷۴ ،ص .۳۱- ۳۰
 .٣ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ،ص  ۱۵و .۴۱-۴۰

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

ﻋﺪد  ،(۱۲۸ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﺳﺎل ﻫﺎی ،۱۱۶ ،... ،۱۲ ،۸ ،۴
 ۱۲۰و ) ۱۲۴ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﺎل  ،(۱۲۸ﺳﺎلﻫﺎی ،۱۳۲
 ۲۴۸ ،۲۴۴ ،... ،۱۴۰ ،۱۳۶و ) ۲۵۲ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﺎل
١
 (۲۵۶و  ...ﮐﺒﯿﺴﻪ ،و ﺑﻘﯿﮥ ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﺎدیاﻧﺪ.
ﯾﻮﻟﯿﻮس ﺳﺰار ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ) ۴۴-۱۰۰ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد( ،در ﺳﺎل  ۴۶ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺗﻘﻮﯾﻢ روم ﺑﺎﺳﺘﺎن را
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ  ۳۶۵/۲۵ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻣﺼﺮﯾﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎل ﻗﻤﺮی-ﺷﻤﺴﯽ روﻣﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن،
اﺻﻼح ﮐﺮد .ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯿﻼدی
)ﯾﻮﻟﯿﺎﻧﯽ( ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادی  ۳۶۵ /۲۵ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺳﺖ و
٢
از ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺻﻼح ﺷﺪۀ روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻏﺎزی اﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ
ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ،ﻣﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
)ﻣﺪت ﺑﯿﻦ دو ﻋﺒﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻧﻘﻄﮥ اﻋﺘﺪال ﺑﻬﺎری( را  ۳۶۵ /۲۴۲۲۱۶ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﻗﺮاردادی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار  ۰/۰۰۷۷۸۴ﺷﺒﺎﻧﻪروز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺮ  ۱۲۸/۴۶۸۶۵۴ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ در ﻫﺮ  ۱۲۸ﺳﺎل،
ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎد ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻣﺬﮐﻮر ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺗﻘﺮﯾﺐ ﻫﺮ  ۱۲۸ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺬف ﺷﻮد .او اﺻﻼح ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر را در ﻫﺮ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد  ۳۱ﺳﺎل
ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ:
ﺷﺒﺎﻧﻪروز 0/ 242216 ´128 = 31/003648
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺪاد  ۳۲ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ:
ﺷﺒﺎﻧﻪروز 0/ 25 ´128 = 32
اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻼح ﻫﻨﻮز ﻫﺮ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ دارای ﺧﻄﺎی  ۰/۰۰۳۶۴۸ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺮ
 ۳۵۰۸۷/۷۱۹۲۹۸ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﻪﺗﻘﺮﯾﺐ در ﻫﺮ  ۳۵۰۸۸ﺳﺎل )ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ در ﻫﺮ ۳۵۰۸۷
٣
ﺳﺎل( ،ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺒﯿﺴﻪ ﺷﻮد.

٢۵

ﭘﺲ ﻓﮑﺮ اﺑﺪاع دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ۱و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ،از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوت ) ۰/۰۰۷۷۸۴ﺷﺒﺎﻧﻪروز( ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﻗﺮاردادی ) ۳۶۵ /۲۵ﺷﺒﺎﻧﻪروز( ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ۳۶۵/۲۴۲۲۱۶ﺷﺒﺎﻧﻪروز( ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٢۶

 - ۲- ۲ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده ) ۱۳۴۸- ۱۲۵۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ(
ﺗﻘﯽزاده در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۰۴و اواﺧﺮ  ۱۳۱۷ﯾﺎ اواﯾﻞ  ۱۳۱۸ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .ﻫﺮ دورۀ ۱۲۸
ﺳﺎﻟﻪ از  ۱زﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ و  ۳زﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ از
 ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ و  ۶زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،و ﻫﺮ زﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ از  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ
و  ۷زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ
زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۴ﺳﺎل ﻋﺎدی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱ﺳﺎل
ﮐﺒﯿﺴﻪ ،و ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۳ﺳﺎل ﻋﺎدی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
و  ۱ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴و  ۵ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در
ﻫﺮ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آراﯾﮥ  ۲اﺳﺖ.
آراﯾﮥ :۲
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در ﻫﺮ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ ۵
ﺳﺎﻟﻪ ۴ ،ﻋﺪد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴ﺳﺎﻟﻪ۲۷ ،
ﻋﺪد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﻪ ۳۱ ،ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده
ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی ۹۷ ،ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آراﯾﮥ  ، ۲ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ  ۱-۲ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻘﯽزاده درﺑﺎرۀ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ  ۱-۲ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯿﻼدی )ﯾﻮﻟﯿﺎﻧﯽ( ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺮاردادی  ۳۶۵ /۲۵ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺳﺖ .ﺗﻘﯽزاده ﻣﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺮای ﺣﺪود ﺳﺎل
 ۱۹۳۵ﻣﯿﻼدی  ۳۶۵ /۲۴۲۱۹۶۸ﺷﺒﺎﻧﻪروز )ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه  ۳۶۵/۲۴۲۱۹۶۶۴ﺷﺒﺎﻧﻪروز(
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﻗﺮاردادی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،در

 - ۳- ۲ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺮوز ) ۱۳۵۰-۱۲۶۸ﻫﺠﺮی
ﺷﻤﺴﯽ(
ﺑﻬﺮوز در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۱و  ۱۳۴۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺮای
ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی
ﺷﻤﺴﯽ ،دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ دوره ،از ۱
ﻓﺮوردﯾﻦ  -۲۳۴۵ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ )ﺑﻪ روش ﻣﻨﺠﻤﺎن ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺎل ِﺻﻔﺮ ﻣﻌﻨﯽ دارد( ﯾﺎ  -۲۳۴۶ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ
)ﺑﻪ روش ﻣﻮرﺧﺎن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺎل ِﺻﻔﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد(،
آﻏﺎز و در  ۳۰اﺳﻔﻨﺪ  ۴۷۴ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه،
و دورۀ ﺑﻌﺪی آن ،از  ۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴۷۵ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ،
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و در  ۳۰اﺳﻔﻨﺪ  ۳۲۹۴ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ
 .١روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ص ۱۰۵۸؛ ﺗﻘﯽزاده ،ص  ۱۷۳ - ۱۷۲ ،۳و .۳۰۰

ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺮوز

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۰/۰۰۷۸۰۳۲ﺷﺒﺎﻧﻪروز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺮ  ۱۲۸/۱۵۲۵۵۲۸ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ در
ﻫﺮ  ۱۲۸ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎد ﺷﺪن
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺬﮐﻮر ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺗﻘﺮﯾﺐ ﻫﺮ  ۱۲۸ﺳﺎل ﯾﮏ
ﺷﺒﺎﻧﻪروز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺬف ﺷﻮد .او اﺻﻼح ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر را در ﻫﺮ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب
ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد  ۳۱ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ) ۴ﻋﺪد ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۵ﺳﺎﻟﻪ و  ۲۷ﻋﺪد ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آراﯾﮥ  (۲ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ:
ﺷﺒﺎﻧﻪروز 0/ 2421968 ´128 = 31/0011904
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺪاد  ۳۲ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ:
ﺷﺒﺎﻧﻪروز 0/ 25 ´128 = 32
اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ اﺻﻼح ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻨﻮز در ﻫﺮ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ دارای ﺧﻄﺎی ۰/۰۰۱۱۹۰۴
ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺮ  ۱۰۷۵۲۶/۸۸۱۷۲۰۴ﺳﺎل ،ﯾﺎ ﺑﻪﺗﻘﺮﯾﺐ در ﻫﺮ  ۱۰۷۵۲۷ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺎﯾﺪ
١
ﮐﺒﯿﺴﻪ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻓﮑﺮ اﺑﺪاع دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ۲ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﯽزاده ﻧﯿﺰ ،از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت )۰/۰۰۷۸۰۳۲
ﺷﺒﺎﻧﻪروز( ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﻗﺮاردادی ) ۳۶۵/۲۵ﺷﺒﺎﻧﻪروز( ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ۳۶۵ /۲۴۲۱۹۶۸ﺷﺒﺎﻧﻪروز( ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٢٧

اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﺮ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ از  ۲۱زﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱زﯾﺮدورۀ  ۱۳۲ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﺎ
 ۲۲زﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ
از  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ و  ۳زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،و ﻫﺮ زﯾﺮدورۀ  ۱۳۲ﺳﺎﻟﻪ از  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ
 ۲۹ﺳﺎﻟﻪ ۲ ،زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۷ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ
زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ از  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ و  ۶زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮدورۀ
 ۳۳ﺳﺎﻟﻪ از  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ و  ۷زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،و ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۷ﺳﺎﻟﻪ
از  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ و  ۸زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ
 ۵ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۴ﺳﺎل ﻋﺎدی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ،و ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۳ﺳﺎل ﻋﺎدی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﻪ  ۴و  ۵ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﻫﺮ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آراﯾﻪﻫﺎی  ۳ﯾﺎ  ۴ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آراﯾﮥ :۳
2820 = 21 éë1 (1´ 5 + 6 ´ 4 ) + 3 (1´ 5 + 7 ´ 4 )ùû +

1 éë1 (1´ 5 + 6 ´ 4 ) + 2 (1´ 5 + 7 ´ 4 ) + 1 (1´ 5 + 8 ´ 4 )ùû
٢٨

= 2820
22 éë1 (1´ 5 + 6 ´ 4 ) + 3 (1´ 5 + 7 ´ 4 ) ùû +1´ 4

آراﯾﮥ :۴
در ﻫﺮ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ۸۸ ،ﻋﺪد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ ۴
ﺳﺎﻟﻪ ۵۹۵ ،ﻋﺪد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﻪ  ۶۸۳ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی  ۲۱۳۷ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻫﺮ ﯾﮏ از آراﯾﻪﻫﺎی  ۳ﯾﺎ  ، ۴ﻣﻘﺪار ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
683
ﺷﺒﺎﻧﻪروز = 365 / 24219858156
2820

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﻪ

 = 365 +ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی دوره ۳۶۵+

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روش ﺑﻬﺮوز ،ﺳﺎل  ۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل از ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮدورۀ
 ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ از اوﻟﯿﻦ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ) -۴۱ﺑﻪ روش ﻣﻨﺠﻤﺎن( ﯾﺎ -۴۲
)ﺑﻪ روش ﻣﻮرﺧﺎن( ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل از ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ از اوﻟﯿﻦ دورۀ
 ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮوز روﺷﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻋﺮﺿﻪ
١
ﮐﺮده اﺳﺖ.

 .١ﺑﻬﺮوز ،۱۳۳۱ ،ص  ۵۴ ،۴۱- ۴۰و ۶۴- ۶۱؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۴۷ ،ص  ۷۵- ۶۹ ،۶۴- ۶۳ ،۵۷- ۵۶ ،۳۸- ۳۰ ،۳و ۸۲- ۸۱؛ ﺻﯿﺎد ،۱۳۹۲ ،ص
.۶-۵

 - ۵- ۲ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺎد )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ(
آﺛﺎر ﺻﯿﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﻧﺪ:
او در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از
روش ﺑﻬﺮوز ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﻮﺷﺖ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﻋﺒﺎس رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۴-۲اوﻟﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد و ﺑﯽ آنﮐﻪ
٢
روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ روش ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۳-۲را در ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﺷﺮح داده و
٣
ﻣﻨﺒﻊ آن را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺑﻬﺮوز ،ﺟﺪوﻟﯽ
٤
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ در ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﺟﺪول ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺑﻬﺮوز،
دوﻣﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد و ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ در
٥
ﻧﻮﺷﺘﻪاش ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ روش ﺑﻬﺮوز را در ﻣﻘﺎﻟﻪاش
٦
ﺷﺮح داد و ﻣﻨﺒﻊ آن را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺑﻬﺮوز،
ﺟﺪول دﯾﮕﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ آن ،در ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺎد
٧
ﺷﺮح آن ﺟﺪول ﭘﺮداﺧﺖ.
 .١ﺑﻬﺮوز ،۱۳۳۱ ،ص ۶۴- ۶۱؛ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ص ﻟﺐ  -ﻟﺪ ).(۳۴- ۳۲
 .٢روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۵۲ص ۱۱؛ ﻫﻤﺎن ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۵۲ص ۷؛ ﺻﯿﺎد ،۱۳۵۲ ،ص .۳۰۶- ۳۰۳
 .٣ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،۱۳۵۳ ،ص .۱۰۶- ۱۰۰
 .٤ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.۱۳۵۴ ،
 .٥ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۴۵ص .۹۵- ۹۳
 .٦ﺻﯿﺎد ،۱۳۶۴ ،ص  ۴۴- ۴۲و .۵۰- ۴۹
 .٧ﻫﻤﻮ ،۱۳۶۰ ،ص .۱۰۰- ۹۷

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

 - ۴- ۲ﻋﺒﺎس رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ) ۱۳۶۷- ۱۲۸۶ﻫﺠﺮی
ﺷﻤﺴﯽ(
رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،روش ﺑﻬﺮوز
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۳-۲را ﺑﯽ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺛﺮش
١
آورده اﺳﺖ.

٢٩

١

ﻣﻠﮏﭘﻮر و ﺻﯿﺎد در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،روش ﺑﻬﺮوز را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻗﺖ ﻻزم رد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﯿﺎد در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،روش ﺑﻬﺮوز را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی ،و
٢
داﺷﺘﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،رد ﮐﺮد.

٣٠

 - ۶- ۲رﺣﯿﻢ رﺿﺎزادۀ َﻣ ِﻠﮏ ) ۱۳۸۹- ۱۳۱۹ﻫﺠﺮی
ﺷﻤﺴﯽ(
َ
رﺿﺎزادۀ ﻣ ِﻠ ﮏ در ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،روش ﺗﻘﯽزاده
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۲-۲را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روش رﺿﺎزادۀ َﻣ ِﻠﮏ ،ﺳﺎل  ۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻫﻔﺘﺎد و دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل از اوﻟﯿﻦ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل از اوﻟﯿﻦ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺳﺎلﻫﺎی  -۷۰ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ )ﺑﻪ روش ﻣﻨﺠﻤﺎن( ﯾﺎ -۷۱
ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ )ﺑﻪ روش ﻣﻮرﺧﺎن( اﺳﺖ.
رﺿﺎزادۀ َﻣ ِﻠﮏ روشﻫﺎﯾﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی
٣
ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 - ۷- ۲رﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۶ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،روش ﺗﻘﯽزاده ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۲-۲را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،ﺳﺎل  ۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎل از اوﻟﯿﻦ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل از اوﻟﯿﻦ دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺳﺎلﻫﺎی  -۳۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ )ﺑﻪ روش ﻣﻨﺠﻤﺎن( ﯾﺎ -۳۸
ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ )ﺑﻪ روش ﻣﻮرﺧﺎن( اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ روﺷﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی
٤
و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رﺣﯿﻢ رﺿﺎزادۀ َﻣ ِﻠﮏ

رﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ

 .١ﻣﻠﮏﭘﻮر و ﺻﯿﺎد ،ص  ۲۵و .۳۱- ۲۷
 .٢ﺻﯿﺎد ،۱۳۷۹ ،ص  ۶۳- ۵۸ ،۵۵- ۵۳و .۷۳- ۶۷
 .٣رﺿﺎزادۀ َﻣ ِﻠﮏ ،۱۳۶۳ ،ص ۱۱؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۰ ،ص  ۱۰۸- ۱۰۳ ،۳۷- ۳۵ ،۳۰-۲۸و ۱۲۲- ۱۱۵؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۳ ،ص - ۱۳۲ ،۱۲۹- ۱۲۶
 ۲۲۸-۲۲۶ ،۲۱۳- ۲۱۲ ،۱۴۲و ۲۸۷- ۲۳۰؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۴ ،ص ۱۰- ۸؛ ﺻﯿﺎد ،۱۳۹۲ ،ص .۷
 .٤ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،۱۳۶۶ ،ص  ۳۴۷- ۳۴۵و ۳۷۵- ۳۷۲؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۳ ،ص  ۴۳و ۵۳- ۵۰؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۷ ،ص  ۳۲۴- ۳۲۰و ۳۶۱- ۳۵۸؛

←

ﺗﺎزﯾﮑﻪ ِﻟ ِﻤﺴﮑﯽ
 - ۹- ۲ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ
ِ
ﺗﺎزﯾﮑﻪ ِﻟ ِﻤﺴﮑﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،روش ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ
ِ
ﺷﺮح زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۳-۲را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آن ،روﺷﯽ اﺑﺘﮑﺎری
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ
٢
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

 - ۸- ۲اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮﺷﮏ ) ۱۳۸۱- ۱۲۸۵ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ(
ﺑﯿﺮﺷﮏ در ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،روش ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۳-۲را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺴﻂ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن،
در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﯽ در آﺛﺎرش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و روشﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﻫﻢ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ
١
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.

اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮﺷﮏ

٣١

ﺗﺎزﯾﮑﻪ ِﻟ ِﻤﺴﮑﯽ
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ِ

ِ - ۱۰- ۲ادوارد ام .راﯾﻨﮕﻮﻟﺪ و ﻧﺎﺧﻮم ِدرﺷﻮو ﯾﺘﺰ
راﯾﻨﮕﻮﻟﺪ و ِدرﺷﻮوﯾﺘﺰ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۵ﺗﺎ  ۱۳۷۶ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ روش ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺑﺨﺶ
٣
 ۳-۲را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ روش ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.

→

ﻫﻤﻮ ،ﺗﯿﺮ  ،۱۳۸۷ص  ۵۷- ۵۴و ۶۱- ۶۰؛ ﺻﯿﺎد ،۱۳۹۲ ،ص .۸- ۷
 .١ﺑﯿﺮﺷﮏ ،۱۳۶۷ ،ص  ۲۴۰- ۲۳۵ ،۲۰۱- ۲۰۰و ۲۵۲- ۲۵۱؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۷۳ ،ص  ۲۷۲- ۲۶۷ ،۲۰۸و ۲۸۱- ۲۸۰؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۰ ،ص
 ۵۵۸ ،۴۸۵- ۴۶۹ ،۲۸- ۲۵و ۶۰۸- ۶۰۴؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۵ ،ص  ۵۶- ۵۳ ،۴۶- ۴۵ ،۴۱- ۳۸ ،۱۲- ۱۱و ۶۳- ۵۹؛ ﺻﯿﺎد ،۱۳۹۲ ،ص .۸
ﺗﺎزﯾﮑﻪ ِﻟ ِﻤﺴﮑﯽ ،ص  ۵- ۳و .۸- ۷
ِ .٢

3. Reingold and Dershowitz, 1997, pp. 69-75; idem, 2001, pp. 211-221; idem, 2018, chapter 15.

ِادوارد ام .راﯾﻨﮕﻮﻟﺪ

ﻧﺎﺧﻮم ِدرﺷﻮﯾﺘﺰ

ّ
 - ۱۱- ۲ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ
ّ
ﺗﻤﺪﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ روش ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۳-۲را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻌﯿﯿﻦ
١
ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻧﻮﺷﺖ.
٣٢

 - ۱۲- ۲ﻣﻮﺳﯽ اﮐﺮﻣﯽ
اﮐﺮﻣﯽ ،در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ
را ﭘﯿﺸ ﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ دوره ،از  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ و  ۴زﯾﺮدورۀ
 ۶۷۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﯾﺮدورۀ  ۶۷۳ﺳﺎﻟﻪ ،از ۴
زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۶۱ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ و ۳
زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،و ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۶۱ﺳﺎﻟﻪ ،از ۱
زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ و  ۴زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ ۵
ﺳﺎﻟﻪ و  ۶زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ ۳۳
ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮ دورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ و  ۷زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﮥ
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۴ﺳﺎل
ّ
 .١ﺗﻤﺪﻧﯽ ،۱۳۷۷ ،ص ۵۰- ۴۱؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۳ ،ص .۱۶- ۱۲

ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ

ﻣﻮﺳﯽ اﮐﺮﻣﯽ

}

2820 =1éë1(1´ 5 + 6 ´ 4) + 3 (1´ 5 + 7 ´ 4) ùû +

{

4 4 ëé1(1´ 5 + 6 ´ 4 ) + 3 (1´ 5 + 7 ´ 4) ûù +1ëé1(1´ 5 + 6 ´ 4 ) + 4 (1´ 5 + 7 ´ 4 ) ûù

در ﻫﺮ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ دوره ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺪاد
ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﻣﻘﺪار ﻣﺪت ﺳﺎل
١
ﺷﻤﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮح روش ﺑﻬﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۳-۲ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روش اﮐﺮﻣﯽ ،ﺳﺎل  ۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد و دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل از دوﻣﯿﻦ زﯾﺮزﯾﺮدورۀ
 ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ از ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ زﯾﺮدورۀ  ۶۷۳ﺳﺎﻟﻪ از اوﻟﯿﻦ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎل -۷۰
)ﺑﻪ روش ﻣﻨﺠﻤﺎن( ﯾﺎ ) -۷۱ﺑﻪ روش ﻣﻮرﺧﺎن( ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل از دوﻣﯿﻦ
زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ از ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ زﯾﺮدورۀ  ۶۷۳ﺳﺎﻟﻪ از اوﻟﯿﻦ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
اﮐﺮﻣﯽ روشﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ رﺻﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
٢
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 - ۱۳- ۲اﺣﻤﺪ َﻓ َ
ﺮﻣ ﺪ
َﻓ َ
ﺮﻣﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،دورۀ
 ۴۱۶۶ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ دوره از  ۶زﯾﺮدورۀ ۶۷۳
ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ زﯾﺮدورۀ  ۶۷۳ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۵زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و
 ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ
زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ و ۳
زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ
َ َ
اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻣﺪ

 .١اﮐﺮﻣﯽ ،۱۳۸۰ ،ص  ۹۹- ۸۴ ،۷۲-۶۵و ۱۰۹- ۱۰۳؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۳ ،ص ۷۹- ۷۷؛ ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۶ ،ص ۱۴۳- ۱۴۲؛ ﺻﯿﺎد ،۱۳۹۲ ،ص
.۱۰-۹
 .٢اﮐﺮﻣﯽ ،۱۳۸۰ ،ص  ۹۹- ۸۴ ،۷۲- ۶۵و ۱۰۹- ۱۰۳؛ ﺻﯿﺎد ،۱۳۹۲ ،ص .۱۰

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

ﻋﺎدی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ،و ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۳ﺳﺎل ﻋﺎدی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴و  ۵ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،در ﯾﮏ دورۀ
 ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آراﯾﮥ  ۵اﺳﺖ.
آراﯾﮥ :۵

٣٣

زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۶زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮز ﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ،و
ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ از  ۶زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ۱ ،زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ و
 ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۳ﺳﺎل ﻋﺎدی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ،و ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ،از  ۴ﺳﺎل ﻋﺎدی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و  ۱ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴و  ۵ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،در
دورهﻫﺎی  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ و  ۴۱۶۶ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح آراﯾﻪﻫﺎی  ۶و  ۷ﻫﺴﺘﻨﺪ.
) 128 = 1 ( 6 ´ 4 +1´ 5) + 3 (6 ´ 4 +1´ 5 +1´ 4
آراﯾﮥ :۶
آراﯾﮥ :۷

{

}

4166 = 6 5 éë1( 6 ´ 4 +1´ 5 ) + 3 ( 6 ´ 4 + 1´ 5 + 1´ 4) ùû + 1( 6 ´ 4 + 1´ 5 + 1´ 4 ) +
1ëé1(6 ´ 4 +1´ 5 ) + 3 (6 ´ 4 + 1´ 5 + 1´ 4 ) ûù

٣۴

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ و ۳
زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،در ﻫﺮ زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ،در دورۀ  ۴۱۶۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ،۷در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﻪﻫﺎی  ۱و  ،۲ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی  ۱-۲و  ۲-۲ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﻫﺮ دورۀ  ۴۱۶۶ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ۱۳۰ ،ﻋﺪد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮐﺒﯿﺴﮥ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ۸۷۹ ،ﻋﺪد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﻪ ۱۰۰۹ ،ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی،
 ۳۱۵۷ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آراﯾﮥ  ،۷ﻣﻘﺪار ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
1009
ﺷﺒﺎﻧﻪروز = 365 / 24219875
4166
َ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﻪ

 = 365 +ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی دوره ۳۶۵+

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روش ﻓ َ
ﺮﻣﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز دورۀ  ۴۱۶۶ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱اﺳﺖ.
َﻓ َ
ﺮﻣﺪ روشﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس
١
ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ رﺻﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶ  ،۱-۲ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ،ﻣﺒﺪع دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ،۱ﺑﻪ ﺻﻮرت دورۀ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ.
َ .١ﻓ َ
ﺮﻣﺪ ،ص  ۹۵- ۹۳ ،۸۶-۶۳و .۲۶۹- ۱۴۷

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶ  ،۲-۲ﺗﻘﯽزاده ،ﻣﺒﺪع دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ،۲ﺑﻪ ﺻﻮرت دورۀ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی  ۱-۲و  ،۲-۲ﻓﮑﺮ اﺑﺪاع دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﻪﻫﺎی  ۱و  ،۲ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ و ﺗﻘﯽزاده ،از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﻗﺮاردادی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎل
ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶ َ ،۱۳-۲ﻓ َ
ﺮﻣﺪ ﻣﺒﺪع دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ،۶ﺑﻪ ﺻﻮرت دورۀ اﺧﺘﻼﻃﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی  ۲-۲ ،۱-۲و  ،۱۳-۲ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﺷﺎ ،ﺗﻘﯽزاده و َﻓ َ
ﺮﻣ ﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع دورۀ ۱۲۸
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را اﺑﺪاع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی  ۲-۲و  ،۳-۲ﺑﻬﺮوز ،ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ،۲ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﯾﺮدورهﻫﺎی  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺧﺘﻼﻃﯽ ،در ﮐﻨﺎر  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ  ۱زﯾﺮدورۀ  ۱۳۲ﺳﺎﻟﻪ،
دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﻪﻫﺎی  ۳ﯾﺎ  ۴را اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ.
َ
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی  ۶-۲ ،۲-۲و  ،۷-۲ﻫﺮﭼﻨﺪ رﺿﺎزادۀ ﻣ ِﻠﮏ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،ﻫﺮ دو دورۀ
 ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ۲را ﺑﻪ ﺻﻮرت دورۀ ﺗﻨﻬﺎ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل از اوﻟﯿﻦ دورهﻫﺎی ۱۲۸
ﺳﺎﻟﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی  ۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۴-۲ ،۳-۲و  ،۱۱-۲رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺮﺷﮏ،
ّ
ﺗﺎزﯾﮑﻪ ِﻟ ِﻤﺴﮑﯽ ،راﯾﻨﮕﻮﻟﺪ و ِدرﺷﻮوﯾﺘﺰ ،و ﺗﻤﺪﻧﯽ ،دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﻪﻫﺎی  ۳ﯾﺎ  ۴را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و
ِ
در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی  ۳-۲ ،۲-۲و  ،۱۲-۲اﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ،۲ﺑﻪ
ﺻﻮرت  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ اﺧﺘﻼﻃﯽ ،در ﮐﻨﺎر  ۴زﯾﺮدورۀ  ۶۷۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۴
زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺧﺘﻼﻃﯽ ،در ﮐﻨﺎر  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۶۱ﺳﺎﻟﻪ ،در ﻫﺮ زﯾﺮدورۀ  ۶۷۳ﺳﺎﻟﻪ،
دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ۵را اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی  ۳-۲و  ،۱۲-۲ﺑﻬﺮوز و اﮐﺮﻣﯽ دو ﻧﻮع دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ آراﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت اﺑﺪاع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
َ
َ
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶ  ،۱۳-۲ﻓﺮﻣ ﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ  ،۶ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۱زﯾﺮزﯾﺮدورۀ
 ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ اﺧﺘﻼﻃﯽ ،در ﮐﻨﺎر  ۶زﯾﺮدورۀ  ۶۷۳ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵زﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﮥ
ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺧﺘﻼﻃﯽ ،در ﮐﻨﺎر  ۱زﯾﺮزﯾﺮزﯾﺮدورۀ  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ ،در ﻫﺮ زﯾﺮدورۀ  ۶۷۳ﺳﺎﻟﻪ ،دورۀ  ۴۱۶۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ
آراﯾﮥ  ۷را اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد زﯾﺮﺑﺨﺶ  ،۵-۲از ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﺗﺎ  ۱۳۶۰ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﮐﻠﯿﮥ آﺛﺎر ﺻﯿﺎد در زﻣﯿﻨﮥ
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،از ﻗﺒﯿﻞ :اﺧﺘﺮاع ﺣﺴﺎﺑﮕﺮﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪولﻫﺎ و ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس
روش ﺑﻬﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻠﮏﭘﻮر و او ،در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،روش ﺑﻬﺮوز را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

٣۵

٣۶

ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻗﺖ ﻻزم ،رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﯿﺎد از آن ﺳﺎل ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ روش ﻣﺬﮐﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ رﺻﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻃﯽ
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺪت ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺗﻘﻮﯾﻢﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ آراﯾﻪﻫﺎ و روش ﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑ ﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﺒﯿﺴﻪ
در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮد »روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮروز ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ« ،ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
آﻏﺎز ﺳﺎل ﯾﺎ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ،
ﻟﺤﻈﮥ ﻋﺒﻮر ﻣﺮﮐﺰ از ﻧﻘﻄﮥ اﻋﺘﺪال ﺑﻬﺎری ﻧﯿﻢﮐﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮروز ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ روز ﺳﺎل ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روز اول
ﺑﻬﺎر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
َ
ُ
آﻏﺎﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ) ۱۱۷۶-۱۱۲۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۱ﺟﻤﺎدیاﻻوﻟﯽ ۱۲۰۰
) ۲۲اﺳﻔﻨﺪ  (۱۱۶۴در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺳﮑﻪ زدﻧﺪ و ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
١
از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻬﺮان را داراﻟﺨﻼﻓﻪ )ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻘﻮﯾﻢﻧﮕﺎران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮای
ﺗﺜﺒﯿﺖ داﺋﻤﯽ ﻧﻮروز ﺑﺮ روز اول ﺑﻬﺎر در اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺳﻪ ﻧﻮع »روش ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮروز ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ« اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻧﺪک و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ:
روش اول -در اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۰۴ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،از روﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﺘﺪا ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل و ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺮای ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﺗﻬﺮان ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ:
ﺣﺎﻟﺖ اول -ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻗﺒﻞ از ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق
َ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮروز )اول ُﺑﺮج ﺣ َﻤﻞ(
َ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ  ۱ﺣ َﻤ ﻞ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم -ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮدای ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﺑﻪ
 .١آﻗﺎﯾﯽ ﺳﺮﺑﺮزه ،ﻃﻬﺮان )ﺟﻠﺪ اول( ،ص ۱۴؛ ﻫﻤﻮ ،ﺗﻬﺮان )ﺟﻠﺪ دوم( ،ص  ،۱۴داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱۶ص ۴۷۵- ۴۷۴؛
داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج  ،۸ص ۷۲۱؛ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳﯽ ،ج  ،۱ص ۱۸۲؛ روزﻧﺎﻣﮥ اﯾﺮان ،ص .۹

ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻗﺎﯾﯽ ﺳﺮﺑﺮزه ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ،ﻃﻬﺮان )ﺟﻠﺪ اول( ،ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻬﺮان ﻗﺪﯾﻢ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻗﺪﯾﻢ و اﻣﺮوز-۱۲۴۱ ،
 ۱۳۹۰ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ )زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺷﻮﺷﺘﺮی( ،ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﯾﯿﺰ .۱۳۹۰
ـــــــ  ،ﺗﻬﺮان )ﺟﻠﺪ دوم( ،ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻬﺮان اﻣﺮوز ۱۳۹۰ ،ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ )زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
ﺷﻮﺷﺘﺮی( ،ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﯾﯿﺰ .۱۳۹۰
اﮐﺮﻣﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﮔﺎه ﺷﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ،دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۰ ،

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮروز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ  ۳۰ﺣﻮت ﺳﺎل
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
روش دوم -در اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۰۵ﺗﺎ  ۱۳۴۶ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،از روﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﺘﺪا ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل و ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺮای ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﺗﻬﺮان ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ:
ﺣﺎﻟﺖ اول -ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻗﺒﻞ از ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮروز )اول ﻣﺎه ﻓﺮوردﯾﻦ(
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ  ۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم -ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮدای ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮروز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ  ۲۹ﯾﺎ  ۳۰اﺳﻔﻨﺪ
ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
روش ﺳﻮم -در اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۴۷ﺗﺎ  ۱۳۹۹ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،از روﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﺘﺪا ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل و ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺮای ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر رﺳﻤﯽ
اﯾﺮان ﮐﻪ  ۵۲/۵درﺟﻪ در ﺷﺮق ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﮑﺎن اﺗﻔﺎق دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺣﺎﻟﺖ اول -ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻗﺒﻞ از ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮروز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ  ۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم -ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮدای ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮروز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ  ۲۹ﯾﺎ ۳۰
اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ـــــــ » ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺒﯿﺴﻪﺑﻨﺪی در ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۳۸۳ص .۹۱- ۶۱
ـــــــ » ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮔﺎهﺷﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ )ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ روشﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪﻫﺎی
ﮔﺎه ﺷﻤﺎری ﻫﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ]ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ[(« ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل  ،۳ﺷﻤﺎرۀ  ،۵ﺗﻬﺮان ،ﺑﻬﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۶ص .۱۵۱- ۱۲۹
ﺑﻬﺮوز ،ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ،ﺗﻘﻮ ﯾﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﺮان )از رﺻﺪ زرﺗﺸﺖ ﺗﺎ رﺻﺪ ﺧﯿﺎم  -زﻣﺎن ﻣﻬﺮ و ﻣﺎﻧﯽ( ،اﯾﺮان ﮐﻮده،
اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﻮﯾﺞ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۵ﺗﻬﺮان.۱۳۳۱ ،
ـــــــ  ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻮروزی ﺷﻬﺮﯾﺎری )ﺷﻤﺴﯽ  -ﻗﻤﺮی  -ﻓﺮﺳﯽ( ،اﯾﺮان ﮐﻮده ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۸ﺗﻬﺮان.۱۳۴۷ ،
ﺑﯿﺮﺷﮏ ،اﺣﻤﺪ ،ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۲۴ﺗﻬﺮان.۱۳۶۷ ،
ـــــــ  ،ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ )ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ( ،ﺑﻨﯿﺎد داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺑﺰرگ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۷۳ ،
ـــــــ  ،ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ )اداﻣﮥ ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﯽ( ﺑﺮای  ۵۴۲۱ﺳﺎل ،ﺑﻨﯿﺎد داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺑﺰرگ
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۰ ،
ـــــــ  ،ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ )ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ( ،ﺑﻨﯿﺎد داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺑﺰرگ ﻓﺎرﺳﯽ،
ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۸۵
ﺗﺎزﯾﮑﻪ ِﻟ ِﻤﺴﮑﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ،ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﮥ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﺆﻟﻒ ،ﮔﺮﮔﺎن ،زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۷۳
ِ
ﺗﻘﯽزاده ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ،ﮔﺎهﺷﻤﺎری در اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻃﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اواﺧﺮ  ۱۳۱۷ﯾﺎ اواﯾﻞ .۱۳۱۸
ّ
ّ
ﺗﻤﺪ ﻧﯽ ،ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ روح اﻟﻠﻪ ﺗﻤﺪ ﻧﯽ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎرﻧﻮ ،ﺗﻬﺮان،
ﭘﺎﯾﯿﺰ .۱۳۷۷
ـــــــ  ،ﺟﺪاول ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی و ﻣﯿﻼدی و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دﻧﯿﺎ
ّ ّ
)ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ روح اﻟﻠﻪ ﺗﻤﺪ ﻧﯽ( ،ﻧﺸﺮ ورﺟﺎوﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﯾﯿﺰ .۱۳۸۳
داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،۱۶ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۷ ،
داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺟﻠﺪ  ،۸ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۳ ،
داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،۱ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ )ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ( ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۱ ،
رﺿﺎزادۀ َﻣ ِﻠﮏ ،رﺣﯿﻢ» ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی« ،ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت( ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻃﻬﻮری،
ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۳۶۳ص .۳۳- ۵
ـــــــ  ،زﯾﺞ َﻣ ِﻠﮏ )اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎ( ،ﻧﺸﺮ ﮔﻼب ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﯾﯿﺰ .۱۳۸۰
ـــــــ ،ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری )درﺳﻨﺎﻣﮥ رﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎرۀ  / ۲د( ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۰۶۵ﺗﻬﺮان،
ﺷﻬﺮﯾﻮر .۱۳۸۳
ـــــــ  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ )اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی ﺧﺮاﺟﯽ ،ﻣﺠﻮس ،ﻣﻌﺘﻀﺪی و ﺧﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻫﻢزداﯾﯽ
در ﻣﻮرد ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﻼﻟﯽ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺧﯿﺎم( ،ﻧﺸﺮ ﮔﻼب ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۴ ،
روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ۱۵۴» ،رﯾﺎﺿﯽدان اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در ﺳﻤﯿﻨﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
رﯾﺎﺿﯽ ،ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ زﻣﺎن اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد« ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۴۰۶۱ﺗﻬﺮان ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۹ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۵۲ص .۱۱
روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت » ،ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻮزده ﻗﺮن را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد« ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۴۰۶۲ﺗﻬﺮان ،ﺷﻨﺒﻪ  ۱۱ﻓﺮوردﯾﻦ
 ،۱۳۵۲ص .۷

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

روزﻧﺎﻣﮥ اﯾﺮان» ،ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۲۰۰ﻫﺠﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ﺷﺪ ،ﻧﻪ در ﺳﺎل  ،«۱۲۰۹ﺳﺎل  ،۱ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۱۷ﺗﻬﺮان،
ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ  ،۱۳۷۴ص .۹
روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،دورۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺮان» ،ﺟﻠﺴﮥ  ۱۴۸ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺠﻠﺲ
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ـــــــ  » ،ﺟﺪول ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻼﻟﯽ« ،ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،
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 ،۸ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۱۵ﺗﻬﺮان ،۱۳۶۰ ،ص .۱۰۰- ۹۷
ـــــــ » ،ﺗﻘﻮﯾﻢ روم ﺑﺎﺳﺘﺎن« ،ﻧﺠﻮم ،ﺳﺎل  ،۴ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۴۵- ۴۴ﺗﻬﺮان ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  -ﺧﺮداد ،۱۳۷۴
ص .۳۱- ۳۰
ـــــــ » ،دﺳﺘﺎورد ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺻﺪ ﻧﯿﻢروزی و ﺟﺪول ﺧﯿﺎﻣﯽ« ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ
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ـــــــ » ،ﻧﻘﺪی ﺑﺮ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﯽ در ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
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ﺮﻣﺪ ،اﺣﻤﺪ ،ﮔﺎه ﺷﻤﺎر ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دورۀ ) (۴۱۶۶ﺳﺎﻟﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن  ۱۳۰۴ﻫﺠﺮی
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ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪ» ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد وﻃﻦ ﻣﺎ ،در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺧﺘﺮاع ﯾﮏ
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