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ساله  ۱۲۸پیدایش و سیر تحول دورۀ 

  در تقویم هجری شمسی

  ١محمدرضا صیاد

  مقدمه - ١
های عادی و  هجری شمسی)، مسئلۀ ترتیب و توالی سال ۱۲۶۸-۶۹هجری قمری ( ۱۳۰۷از سال 

پژوهان بوده  هجری شمسی، همواره مورد توجه گروهی از تقویمکبیسه، و روش تعیین آنها در تقویم 
هــای گســتردۀ علمــی در زمینــۀ مــذکور پرداختــه و در حــل ایــن مســئله  است و هر یک به پژوهش

. گروه مذکور، با قبول مقدار متوسط مدت سال شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی اند هکوشید
 ۱۶۱ســاله،  ۱۲۸های  یشنهادی نزدیک به آن، دورههای اخیر یا مقدار مدت سال شمسی پ طی سال

هایی نیــز  های عادی و کبیسه، و روش ساله را برای ترتیب و توالی سال ۴۱۶۶ساله و  ۲۸۲۰ساله، 
  اند. برای تعیین آنها در تقویم هجری شمسی، پیشنهاد کرده

گرفتــه و بــرای پژوهــان قــرار  ساله بیشتر مــورد توجــه تقویم ۱۲۸های مذکور، دورۀ  در بین دوره
فته شده و در های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی پذیر های ترتیب و توالی سال طراحی آرایه

هــا یــا  ایر زیردورهســزیردورۀ اختالطی، در کنــار  یا زیر و زیر دوره یا ابعاد وسیعی به صور دورۀ تنها
  ها، به کار رفته است. یا زیرزیرزیردورهو   زیرزیردوره

های دقیــق و عمیــق پیرامــون موضــوع  پژوهان بــه علــت عــدم بررســی ی از تقویمهمچنین برخ
گاهی کــافی از »ساله در تقویم هجری شمسی ۱۲۸پیدایش و سیر تحول دورۀ « ، و در نتیجه عدم آ

های  چونی و چندی آن، از لحاظ معرفی مبدع، تاریخ پیدایش، سیر تحول و آرایۀ ترتیب و توالی سال
ذکور در تقویم هجری شمسی، دچار ابهام یا برداشت نادرســت یــا خطــا یــا عادی و کبیسۀ دورۀ م

  اند. انگاری شده اشتباه علمی و یا سهل
هــای گســترده در زمینــۀ  از این رو نگارنده بر آن شد که با رجوع به منابع معتبر به انجام پژوهش

                                                    
  پژوهشگر تقویم و رؤیت هالل ماه  .١



 

  

٢۴ 

های  ها یا برداشت ابهام موضوع یاد شده بپردازد و از طریق ارائۀ دالیل مستند، با هدف برطرف کردن
های علمی، حقایق را برای پژوهندگانی که به نحوی بــا مســائل دقیــق  نادرست یا خطاها و یا اشتباه

  شناسی سر و کار دارند، روشن کند. تقویم

  روش پژوهش - ٢
ســاله و  ۲۸۲۰ســاله،  ۱۲۸هــای  پژوهــان دوره نگارنده با رجوع به منابع معتبری که در آنهــا، تقویم

های عــادی و کبیســه در تقــویم هجــری  های ترتیب و توالی ســال ساله را برای طراحی آرایه ۴۱۶۶
  اند، به بررسی پیرامون موضوع مقالۀ حاضر پرداخته است. شمسی، پیشنهاد کرده

 ۱۲۸به آن اشاره شد، به علت فقــدان زیــردورۀ  ۱ساله که در بخش  ۱۶۱باید گفته شود که دورۀ 
  ١ساله، از گسترۀ بررسی حذف شده است. ۳۳ساله در کنار زیردورۀ 

  مؤلفان منابع مذکور، به ترتیب زمانی اولین نشر اثرشان به شرح زیرند:

 هجری شمسی) ۱۲۹۷ – ۱۲۱۸غازی احمد مختار پاشا ( -۲-۱
های عادی و  هجری شمسی، برای ترتیب و توالی سال ۱۲۶۹تا  ۱۲۶۸های  مختار پاشا، طی سال

 ۴زیردورۀ  ۳۱ساله از  ۱۲۸ساله را پیشنهاد کرد. هر دورۀ  ۱۲۸شمسی، دورۀ کبیسه در تقویم هجری 
سال  ۱سال عادی متوالی و  ۳ساله، از  ۴سال تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ۴سالۀ متوالی و 

ساله در تقویم هجری شمسی در هر  ۴های کبیسۀ  کبیسه تشکیل شده است. ترتیب و توالی سال
  .است ۱رایۀ ساله، به شرح آ ۱۲۸دورۀ 

128              :۱آرایۀ  31 4 4= ´ +  
های عادی،  عدد و تعداد کل سال ۳۱ساله،  ۴های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ۱۲۸در هر دورۀ 

  عدد است. ۹۷
  ، مقدار مدت سال شمسی پیشنهادی به شرح زیر است:۱بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

۳۶۵+
تعداد کل سال های کبیسه

تعداد کل سال های دوره
/

31365 365 2421875
128

= + = روز  شبانه  

  ۱سالۀ مذکور، مطابق دوشنبه  ۱۲۸بر پایۀ روش مختار پاشا، تاریخ آغاز اولین دورۀ 
َ

ریف اول خ
  است. ۶۲۲سپتامبر  ۲۰و  ۱االول  ربیع ۸، ۱شهریور  ۳۱هجری شمسی مطابق  ۱(پاییز اول) 

هجری شمسی، تعریف   ای عادی و کبیسه در تقویمه ای نیز برای تعیین سال مختار پاشا قاعده
پذیر بر  های بخش (به استثنای سال ۴پذیر بر عدد  های بخش کرده است. بر اساس این قاعده، سال

                                                    
  .۱۲۲- ۱۱۰، ص ۱۳۷۳؛ همو، ۱۵۲-۱۵۱و  ۹۵- ۹۴، ۶۹- ۵۹، ص ۱۳۷۰کاوه،  .١



 

 

٢۵ 

یپ
یدا

 ش
 س
و

 ری
ور 
 د
ول
ح
ت

 ۀ
۱۲
۸

 
قو
ر ت
 د
له
سا

 می
جر 
ه

 ی
س
شم

ی
 

...، ۱۲، ۸، ۴های  )، برای مثال: سال۱۲۸عدد   ،۱۱۶ ،
، ۱۳۲های  )، سال۱۲۸(به استثنای سال  ۱۲۴و  ۱۲۰
۱۳۶ ،۱۴۰ ،... ه استثنای سال (ب ۲۵۲و  ۲۴۸، ۲۴۴، 
  ١اند. ها عادی ) و ... کبیسه، و بقیۀ سال۲۵۶

از  پیش ۴۴-۱۰۰یولیوس سزار، امپراتور روم (
از میالد، تقویم روم باستان را  پیش ۴۶میالد)، در سال 

ی مصریان روز شبانه ۲۵/۳۶۵با پذیرفتن سال شمسی 
ستان، شمسی رومیان با-باستان به جای سال قمری

اصالح کرد. مدت سال شمسی در تقویم میالدی 
روز است و  شبانه ۲۵/۳۶۵(یولیانی)، به طور قراردادی 

  ٢از تقویم اصالح شدۀ روم باستان، اقتباس شده است.
سال شمسی حقیقی  متوسطمختار پاشا، مدت 

روز گرفته  نهشبا ۲۴۲۲۱۶/۳۶۵(مدت بین دو عبور متوالی مرکز خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری) را 
، در هر سال به متوسطاست. پس مدت سال شمسی قراردادی، نسبت به مدت سال شمسی حقیقی 

سال،  ۱۲۸تقریب در هر  یا به سال ۴۶۸۶۵۴/۱۲۸روز و در نتیجه در هر  شبانه ۰۰۷۷۸۴/۰مقدار 
روز بیشتر حساب شده است. در این صورت، برای جلوگیری از زیاد شدن تدریجی  یک شبانه

روز از  سال، یک شبانه ۱۲۸تقریب هر  باید بهتقویم تر برای اصالح  تفاوت مذکور، و به عبارت دقیق
یم مذکور را در هر دورۀ  سال  ۳۱با حساب کردن تعداد ساله  ۱۲۸تاریخ حذف شود. او اصالح تقو

  ساله به شرح زیر: ۴کبیسۀ 
/ /0 242216 128 31 003648´ = روز  شبانه   

  ساله به شرح زیر: ۴سال کبیسۀ  ۳۲به جای تعداد 
/0 25 128 32´ = روز  شبانه  

به  روز است. شبانه ۰۰۳۶۴۸/۰ساله دارای خطای  ۱۲۸انجام داد. اما با این اصالح هنوز هر دورۀ 
کمتر حساب شده است و در نتیجه در هر  متوسطتر، مدت سال شمسی حقیقی  عبارت دقیق

 ۳۵۰۸۷سال (بر طبق نوشتۀ مختار پاشا در هر  ۳۵۰۸۸تقریب در هر  یا بهسال  ۷۱۹۲۹۸/۳۵۰۸۷
  ٣روز باید کبیسه شود. سال)، یک شبانه

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

 غازی احمد مختار پاشا
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وسط مختار پاشا، از توجه به و معرفی قاعدۀ مذکور ت ۱ساله با آرایۀ  ۱۲۸دورۀ  ابداعپس فکر 
روز)، نسبت به مدت  شبانه ۲۵/۳۶۵روز) مدت سال شمسی قراردادی ( شبانه ۰۰۷۷۸۴/۰تفاوت (

  روز)، سرچشمه گرفته است. شبانه ۲۴۲۲۱۶/۳۶۵( متوسطسال شمسی حقیقی 

 هجری شمسی) ۱۳۴۸-۱۲۵۷زاده ( سید حسن تقی -۲-۲
هجری شمسی، برای ترتیب و توالی  ۱۳۱۸یا اوایل  ۱۳۱۷و اواخر  ۱۳۰۴های  زاده در سال تقی
 ۱۲۸ساله را پیشنهاد کرد. هر دورۀ  ۱۲۸های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ  سال

ساله از  ۲۹سالۀ متوالی تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ۳۳زیردورۀ  ۳ساله و  ۲۹زیردورۀ  ۱ساله از 
ساله  ۵زیرزیردورۀ  ۱ساله از  ۳۳سالۀ متوالی، و هر زیردورۀ  ۴زیرزیردورۀ  ۶ ساله و ۵زیرزیردورۀ  ۱

است. هر   سالۀ متوالی تشکیل شده ۴زیرزیردورۀ  ۷و 
سال  ۱سال عادی متوالی و  ۴ساله، از  ۵زیرزیردورۀ 

سال عادی متوالی  ۳ساله، از  ۴کبیسه، و هر زیرزیردورۀ 
و توالی  است. ترتیب  سال کبیسه تشکیل شده ۱و 

ساله در تقویم هجری شمسی در  ۵و  ۴های کبیسۀ  سال
  است. ۲ساله به شرح آرایۀ  ۱۲۸ورۀ هر د

  :۲آرایۀ 

( ) ( )128 1 1 5 6 4 3 1 5 7 4= ´ + ´ + ´ + ´  
 ۵های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ۱۲۸در هر دورۀ 

 ۲۷ساله،  ۴های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال ۴ساله، 
د و تعداد کل عد ۳۱های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال

  عدد است. ۹۷های عادی،  سال
سال شمسی  متوسط، مقدار ۲بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

 به آن اشاره شده است. ۱- ۲پیشنهادی برابر با همان مقداری است که در زیر بخش 
سالۀ مذکور با تاریخ هجری شمسی چیزی  ۱۲۸دربارۀ تطابق تاریخ آغاز اولین دورۀ  زاده تقی

  نگفته است.
(یولیانی)، به طور  ۱- ۲ان که در زیر بخش چن گفته شد، مدت سال شمسی در تقویم میالدی 

سال شمسی حقیقی را برای حدود سال  متوسطزاده مدت  روز است. تقی شبانه ۲۵/۳۶۵قراردادی 
(طبق محاسبۀ نگارنده  شبانه ۲۴۲۱۹۶۸/۳۶۵میالدی  ۱۹۳۵ روز)  شبانه ۲۴۲۱۹۶۶۴/۳۶۵روز 

، در متوسطمدت سال شمسی قراردادی، نسبت به مدت سال شمسی حقیقی  پسذکر کرده است. 

 زادهسید حسن تقی
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تقریب در  سال یا به ۱۵۲۵۵۲۸/۱۲۸روز و در نتیجه در هر  شبانه ۰۰۷۸۰۳۲/۰هر سال به مقدار 
روز بیشتر حساب شده است. در این صورت، برای جلوگیری از زیاد شدن  سال، یک شبانه ۱۲۸هر 

سال یک  ۱۲۸تقریب هر  اید بهتر برای اصالح تقویم ب رت دقیقاتدریجی تفاوت مذکور، و به عب
ساله از طریق حساب  ۱۲۸روز از تاریخ حذف شود. او اصالح تقویم مذکور را در هر دورۀ  شبانه

) به ۲ساله بر طبق آرایۀ  ۴عدد سال کبیسۀ  ۲۷ساله و  ۵عدد کبیسۀ  ۴سال کبیسه ( ۳۱کردن تعداد 
  شرح زیر:

/ /0 2421968 128 31 0011904´ = روز  شبانه  
  ساله به شرح زیر: ۴سال کبیسۀ  ۳۲به جای تعداد 

/0 25 128 32´ = روز  شبانه   
یم مذکور هنوز در هر دورۀ  اماانجام داد.   ۰۰۱۱۹۰۴/۰ساله دارای خطای  ۱۲۸اصالح تقو

کمتر حساب شده است و در ، متوسطتر مدت سال شمسی حقیقی  روز است، به عبارت دقیق شبانه
روز باید  سال، یک شبانه ۱۰۷۵۲۷تقریب در هر  سال، یا به ۸۸۱۷۲۰۴/۱۰۷۵۲۶نتیجه در هر 

  ١کبیسه شود.
 ۰۰۷۸۰۳۲/۰زاده نیز، از توجه به تفاوت ( توسط تقی ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸دورۀ  ابداعپس فکر 

ت به مدت سال شمسی حقیقی روز)، نسب شبانه ۲۵/۳۶۵روز) مدت سال شمسی قراردادی ( شبانه
  روز)، سرچشمه گرفته است. شبانه ۲۴۲۱۹۶۸/۳۶۵( متوسط

هجری  ۱۳۵۰- ۱۲۶۸الله بهروز ( ذبیح -۲-۳
 شمسی)

هجری شمسی، برای  ۱۳۴۷و  ۱۳۳۱های  بهروز در سال
های عادی و کبیسه در تقویم هجری  ترتیب و توالی سال

 ۱ساله را پیشنهاد کرد. این دوره، از  ۲۸۲۰شمسی، دورۀ 
از هجری شمسی (به روش منجمان که  -۲۳۴۵فروردین 

هجری شمسی  -۲۳۴۶یا  نظر آنها سال ِصفر معنی دارد)
از نظر آنها سال ِصفر معنی ندارد)،  (به روش مورخان که

هجری شمسی به پایان رسیده،  ۴۷۴اسفند  ۳۰آغاز و در 
هجری شمسی،  ۴۷۵فروردین  ۱و دورۀ بعدی آن، از 

هجری شمسی به  ۳۲۹۴اسفند  ۳۰آغاز شده است و در 

                                                    
 .۳۰۰و  ۱۷۳ - ۱۷۲، ۳زاده، ص  ؛ تقی۱۰۵۸، ص روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی .١

 الله بهروزذبیح
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اله، یا س ۱۳۲زیردورۀ  ۱سالۀ متوالی و  ۱۲۸زیردورۀ  ۲۱ساله از  ۲۸۲۰انجام خواهد رسید. هر دورۀ 
ساله  ۱۲۸ساله تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ۴زیرزیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی و  ۱۲۸زیردورۀ  ۲۲
زیرزیردورۀ  ۱ساله از  ۱۳۲سالۀ متوالی، و هر زیردورۀ  ۳۳زیرزیردورۀ  ۳ساله و  ۲۹زیرزیردورۀ  ۱از 

ه است. هر ساله تشکیل شد ۳۷زیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی و  ۳۳زیرزیردورۀ  ۲ساله،  ۲۹
سالۀ متوالی، هر زیرزیردورۀ  ۴زیرزیرزیردورۀ  ۶ساله و  ۵زیرزیرزیردورۀ  ۱ساله از  ۲۹زیرزیردورۀ 

ساله  ۳۷سالۀ متوالی، و هر زیرزیردورۀ  ۴زیرزیرزیردورۀ  ۷ساله و  ۵زیرزیرزیردورۀ  ۱ساله از  ۳۳
شده است. هر زیرزیرزیردورۀ  سالۀ متوالی تشکیل ۴زیرزیرزیردورۀ  ۸ساله و  ۵زیرزیرزیردورۀ  ۱از 
سال عادی  ۳ساله، از  ۴سال کبیسه، و هر زیرزیرزیردورۀ  ۱سال عادی متوالی و  ۴ساله، از  ۵

ساله در تقویم  ۵و  ۴های کبیسه  ترتیب و توالی سال سال کبیسه تشکیل شده است. ۱متوالی و 
  .هستند ۴یا  ۳های  ساله به شرح آرایه ۲۸۲۰هجری شمسی در هر دورۀ 

  :۳آرایۀ 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

2820 21 1 1 5 6 4 3 1 5 7 4

1 1 1 5 6 4 2 1 5 7 4 1 1 5 8 4

= ´ + ´ + ´ + ´ +é ùë û
´ + ´ + ´ + ´ + ´ + ´é ùë û

 

)    :۴آرایۀ  ) ( )2820 22 1 1 5 6 4 3 1 5 7 4 1 4= ´ + ´ + ´ + ´ + ´é ùë û  
 ۴های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال ۸۸ساله،  ۵های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ۲۸۲۰در هر دورۀ 

  عدد است. ۲۱۳۷های عادی  عدد و تعداد کل سال ۶۸۳های کبیسه  عدد، تعداد کل سال ۵۹۵ساله، 
  ، مقدار مدت سال شمسی پیشنهادی به شرح زیر است:۴یا  ۳های  بر پایۀ هر یک از آرایه پس

۳۶۵+
تعداد کل سال های کبیسه

تعداد کل سال های دوره
/

683365 365 24219858156
2820

= + = روز  شبانه  

هجری شمسی مطابق چهل و سومین سال از نوزدهمین زیردورۀ  ۱بر پایۀ روش بهروز، سال 
 - ۴۲(به روش منجمان) یا  -۴۱های  ساله، یا به عبارت دیگر سال ۲۸۲۰ین دورۀ ساله از اول ۱۲۸

ساله از اولین دورۀ  ۱۲۸(به روش مورخان) هجری شمسی، مطابق اولین سال از نوزدهمین زیردورۀ 
  ساله است. ۲۸۲۰

های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی عرضه  بهروز روشی ابتکاری هم برای تعیین سال
  ١ست.کرده ا

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

۵-۶.  
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یاضی کرمانی ( -۲-۴ هجری  ۱۳۶۷-۱۲۸۶عباس ر
 شمسی)

هجری شمسی، روش بهروز  ۱۳۵۰ریاضی کرمانی در سال 
را بی ذکر منبع، در مقدمۀ اثرش  ۳-۲به شرح زیربخش 

 ١آورده است.

 محمدرضا صیاد (نگارندۀ مقالۀ حاضر) -۲-۵
  بر اساس روش بهروز به ترتیب و به شرح زیرند: صیادآثار 

اطالعی از  هجری شمسی به علت بی ۱۳۵۲او در سال 
روش بهروز بر اساس رونوشت ریاضی کرمانی به شرح 

که  اولین حسابگر تقویم را اختراع کرد و بی آن ۴- ۲زیربخش 
  ٢اش به شرح آن حسابگر پرداخت. رونوشت مذکور را ذکر کند، در مقاله

اش شرح داده و  را در مقاله ۳-۲هجری شمسی روش بهروز به شرح زیربخش  ۱۳۵۳در سال 
  ٣منبع آن را نیز ذکر کرد.

هجری شمسی بر اساس روش بهروز، جدولی  ۱۳۵۴در سال 
  ٤اش به شرح آن جدول پرداخت. در مقاله بدون ذکر منبعطراحی کرد و 

بهروز،  هجری شمسی بر اساس روش ۱۳۵۴در سال 
در  ذکر منبع دوندومین حسابگر تقویم را اختراع کرد و ب

   ٥اش به شرح آن حسابگر پرداخت. نوشته
اش  هجری شمسی روش بهروز را در مقاله ۱۳۶۰در سال 

  ٦شرح داد و منبع آن را نیز ذکر کرد.
هجری شمسی بر اساس روش بهروز،  ۱۳۶۰در سال 

اش به  آن، در مقالهجدول دیگری طراحی کرد و با ذکر منبع 
  ٧شرح آن جدول پرداخت.

                                                    
  ).۳۴- ۳۲لد ( -؛ ریاضی کرمانی، ص لب۶۴- ۶۱، ص ۱۳۳۱. بهروز، ١
  .۳۰۶- ۳۰۳، ص ۱۳۵۲؛ صیاد، ۷، ص ۱۳۵۲فروردین  ۱۱؛ همان، ۱۱، ص ۱۳۵۲فروردین  ۹، العاتاط. روزنامۀ ٢
  .۱۰۶-۱۰۰، ص ۱۳۵۳. همانجا، ٣
  .۱۳۵۴. همانجا، ٤
  .۹۵-۹۳، ص ۱۴۵، شمارۀ ،دانشمندماهنامۀ . ٥
  .۵۰- ۴۹و  ۴۴-۴۲، ص ۱۳۶۴صیاد، . ٦
  .۱۰۰- ۹۷، ص ۱۳۶۰. همو، ٧

 محمدرضا صیاد

 عباس ریاضی کرمانی
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  ١هجری شمسی، روش بهروز را به علت نداشتن دقت الزم رد کردند. ۱۳۶۱در سال  صیادپور و  ملک
هجری شمسی، روش بهروز را به علت فقدان مبنای نجومی و رصدی، و  ۱۳۷۹در سال  صیاد

  ٢کرد.ای قابل مالحظه و غیر قابل قبول، رد  داشتن خطاهای محاسبه

( رحیم رضازادۀ -۲-۶ هجری  ۱۳۸۹-۱۳۱۹َمِلک 
 شمسی)
زاده  هجری شمسی، روش تقی ۱۳۶۳ک در سال لِ مَ  رضازادۀ

  را پذیرفت. ۲-۲به شرح زیربخش 
هجری شمسی، مطابق  ۱ک، سال لِ مَ  بر پایۀ روش رضازادۀ

 ، یا به عبارتهسال ۱۲۸هفتاد و دومین سال از اولین دورۀ 
ساله، مطابق  ۱۲۸دیگر، تاریخ آغاز اولین سال از اولین دورۀ 

 - ۷۱هجری شمسی (به روش منجمان) یا  -۷۰های  سال
  هجری شمسی (به روش مورخان) است.

های  هایی ابتکاری هم برای تعیین سال ک روشلِ مَ  رضازادۀ
  ٣عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی عرضه کرده است.

 رضا عبداللهی -۲-۷
زاده به  هجری شمسی، روش تقی ۱۳۶۶عبداللهی در سال 

  را پذیرفت. ۲-۲شرح زیربخش 
هجری شمسی مطابق  ۱بر پایۀ روش عبداللهی، سال 
ساله، یا به عبارت  ۱۲۸سی و نهمین سال از اولین دورۀ 

ساله مطابق  ۱۲۸دیگر، تاریخ آغاز اولین سال از اولین دورۀ 
(به روش منجمان) یا هجری ش - ۳۷های  سال  -۳۸مسی 

  هجری شمسی (به روش مورخان) است.
های عادی  عبداللهی روشی ابتکاری هم برای تعیین سال

  ٤و کبیسه در تقویم هجری شمسی عرضه کرده است.

                                                    
  .۳۱- ۲۷و  ۲۵پور و صیاد، ص  . ملک١
  .۷۳- ۶۷و  ۶۳-۵۸، ۵۵-۵۳، ص ۱۳۷۹. صیاد، ٢
-۱۳۲، ۱۲۹- ۱۲۶، ص ۱۳۸۳؛ همو، ۱۲۲- ۱۱۵ و ۱۰۸- ۱۰۳، ۳۷-۳۵، ۳۰- ۲۸، ص ۱۳۸۰؛ همو، ۱۱، ص ۱۳۶۳ک، لِ مَ  . رضازادۀ٣

  .۷، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۱۰-۸، ص ۱۳۸۴؛ همو، ۲۸۷-۲۳۰و  ۲۲۸- ۲۲۶، ۲۱۳- ۲۱۲، ۱۴۲
؛ ۳۶۱-۳۵۸ و ۳۲۴-۳۲۰، ص ۱۳۸۷؛ همو، ۵۳-۵۰و  ۴۳، ص ۱۳۸۳؛ همو، ۳۷۵- ۳۷۲و  ۳۴۷- ۳۴۵، ص ۱۳۶۶. عبداللهی، ٤

← 

 َمِلک رحیم رضازادۀ

 رضا عبداللهی
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 هجری شمسی) ۱۳۸۱-۱۲۸۵احمد بیرشک ( -۲-۸
هجری شمسی، روش بهروز به شرح  ۱۳۶۷بیرشک در سال 

های اصلی آن،  را پذیرفت و با بسط و تبیین پایه ۳- ۲زیربخش 
های ابتکاری هم  در ابعاد وسیعی در آثارش به کار برد و روش

های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی  برای تعیین سال
  ١عرضه کرد.

یِکه ِلِمسکی -۲-۹  حسینعلی تاز
هجری شمسی، روش بهروز به  ۱۳۷۳تازیِکه ِلِمسکی در سال 

را پذیرفت و بر پایۀ آن، روشی ابتکاری  ۳- ۲زیربخش شرح 
های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی  برای تعیین سال

  ٢عرضه کرد.

  
  حسینعلی تازیِکه ِلِمسکی

 یتزو دوارد ام. راینگولد و ناخوم ِدرشو اِ  -۲-۱۰
هجری شمسی روش بهروز به شرح زیربخش  ۱۳۷۶تا  ۱۳۷۵های  طی سال ِدرشوویتزراینگولد و 

  ٣ای تقویم هجری شمسی به کار بردند. های محاسبه را پذیرفتند و برای طراحی روش ۲-۳

                                                    →  
  .۸-۷، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۶۱- ۶۰و  ۵۷-۵۴، ص ۱۳۸۷همو، تیر 

، ص ۱۳۸۰؛ همو، ۲۸۱- ۲۸۰و  ۲۷۲-۲۶۷، ۲۰۸، ص ۱۳۷۳؛ همو، ۲۵۲- ۲۵۱و  ۲۴۰- ۲۳۵، ۲۰۱- ۲۰۰، ص ۱۳۶۷. بیرشک، ١
  .۸، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۶۳- ۵۹و  ۵۶-۵۳، ۴۶-۴۵، ۴۱- ۳۸، ۱۲- ۱۱، ص ۱۳۸۵؛ همو، ۶۰۸- ۶۰۴و  ۵۵۸، ۴۶۹-۴۸۵، ۲۵-۲۸

  .۸-۷و  ۵-۳، ص تازیِکه ِلِمسکی. ٢
3. Reingold and Dershowitz, 1997, pp. 69-75; idem, 2001, pp. 211-221; idem, 2018, chapter 15. 

 احمد بیرشک
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نی -۲-۱۱
ّ

 قدرت الله تمد
بهروز به شرح هجری شمسی روش  ۱۳۷۷تمّدنی در سال 

را پذیرفت و بر پایۀ آن، مطالبی دربارۀ تعیین  ۳-۲زیربخش 
  ١های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی نوشت. سال

 موسی اکرمی -۲-۱۲
هجری شمسی، برای ترتیب و توالی  ۱۳۸۰اکرمی، در سال 

ساله  ۲۸۲۰های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی دورۀ  سال
زیردورۀ  ۴ساله و  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۱نهاد کرد. این دوره، از را پیش
 ۴ساله، از  ۶۷۳سالۀ متوالی تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ۶۷۳

ساله، تشکیل شده  ۱۶۱زیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی و  ۱۲۸زیرزیردورۀ 
 ۳ساله و  ۲۹زیرزیرزیردورۀ  ۱ساله، از  ۱۲۸است. هر زیرزیردورۀ 

 ۱ساله، از  ۱۶۱ۀ متوالی، و هر زیرزیردورۀ سال ۳۳زیرزیرزیردورۀ 
تشکیل  سالۀ متوالی ۳۳زیرزیرزیردورۀ  ۴ساله و  ۲۹زیرزیرزیردورۀ 

 ۵زیرزیرزیرزیردورۀ  ۱ساله، از  ۲۹. هر زیرزیرزیردورۀ است شده
 ۳۳سالۀ متوالی و هر زیرزیرزیردورۀ  ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۶ساله و 

سالۀ  ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۷له و سا ۵زیرزیرزیرزیر دورۀ  ۱ساله، از 
سال  ۴ساله، از  ۵. هر زیرزیرزیرزیردورۀ استتشکیل شده متوالی 

                                                    
  .۱۶- ۱۲، ص ۱۳۸۳؛ همو، ۵۰- ۴۱، ص ۱۳۷۷. تمّدنی، ١

 ِادوارد ام. راینگولد ناخوم ِدرشویتز

 موسی اکرمی

 قدرت الله تمدنی
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سال کبیسه  ۱سال عادی متوالی و  ۳ساله، از  ۴سال کبیسه، و هر زیرزیرزیرزیردورۀ  ۱عادی متوالی و 
در یک دورۀ ساله در تقویم هجری شمسی،  ۵و  ۴های کبیسۀ  تشکیل شده است. ترتیب و توالی سال

  .است ۵ساله به شرح آرایۀ  ۲۸۲۰
  :۵آرایۀ 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ){ }

2820 1 1 1 5 6 4 3 1 5 7 4
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= ´ + ´ + ´ + ´ +é ùë û
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ساله، تعداد  ۵های کبیسۀ  های آغاز و انجام هر دوره، تعداد کل سال ساله، سال ۲۸۲۰در هر دورۀ 
های عادی و مقدار مدت سال  های کبیسه، تعداد کل سال ساله، تعداد کل سال ۴های کبیسۀ  کل سال

  ١به آن اشاره شده است. ۳-۲شمسی پیشنهادی، به همان شرح روش بهروز است که در زیربخش 
هجری شمسی، مطابق با هفتاد و دومین سال از دومین زیرزیردورۀ  ۱بر پایۀ روش اکرمی، سال 

 - ۷۰ساله، یا به عبارت دیگر، سال  ۲۸۲۰ساله از اولین دورۀ  ۶۷۳ساله از چهارمین زیردورۀ  ۱۲۸
(به روش مورخان) هجری شمسی، مطابق با اولین سال از دومین  -۷۱روش منجمان) یا (به 

  ساله است. ۲۸۲۰ساله از اولین دورۀ  ۶۷۳ساله از چهارمین زیردورۀ  ۱۲۸زیرزیردورۀ 
های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی،  های ابتکاری هم برای تعیین سال اکرمی روش

های اخیر،  مسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی طی سالبراساس مقدار متوسط مدت سال ش
  ٢عرضه کرده است.

رَمد -۲-۱۳
َ
 احمد ف

رَمد، در سال 
َ
هجری شمسی، برای ترتیب و توالی  ۱۳۹۶ف

های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ  سال
 ۶۷۳زیردورۀ  ۶ساله را پیشنهاد کرد. این دوره از  ۴۱۶۶

ساله، تشکیل شده است.  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۱و  سالۀ متوالی
سالۀ متوالی و  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۵ساله، از  ۶۷۳هر زیردورۀ 

ساله تشکیل شده است. هر  ۳۳زیرزیرزیردورۀ  ۱
 ۳ساله و  ۲۹زیرزیرزیردورۀ  ۱ساله، از  ۱۲۸زیرزیردورۀ 

سالۀ متوالی تشکیل شده است. هر  ۳۳زیرزیرزیردورۀ 

                                                    
، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۱۴۳-۱۴۲، ص ۱۳۸۶؛ همو، ۷۹- ۷۷، ص ۱۳۸۳، ؛ همو۱۰۹- ۱۰۳و  ۹۹-۸۴، ۷۲- ۶۵، ص ۱۳۸۰. اکرمی، ١

۹-۱۰.  
  .۱۰، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۱۰۹-۱۰۳و  ۹۹-۸۴، ۷۲-۶۵، ص ۱۳۸۰. اکرمی، ٢

رَمد
َ
 احمد ف
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ساله، و  ۵یردورۀ زیرزیرزیرز ۱سالۀ متوالی و  ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۶له، از سا ۲۹زیرزیرزیردورۀ 
ساله و  ۵زیرزیرزیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی،  ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۶ساله از  ۳۳دورۀ هر زیرزیرزیر

سال عادی  ۳ساله، از  ۴اند. هر زیرزیرزیرزیردورۀ  ساله تشکیل شده ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۱
سال کبیسه  ۱سال عادی متوالی و  ۴ساله، از  ۵ال کبیسه، و هر زیرزیرزیرزیردورۀ س ۱متوالی و 

ساله در تقویم هجری شمسی، در  ۵و  ۴های کبیسۀ  اند. ترتیب و توالی سال تشکیل شده
  .هستند ۷و  ۶های  ساله، به ترتیب به شرح آرایه ۴۱۶۶ساله و  ۱۲۸های  دوره

)                :۶آرایۀ  ) ( )128 1 6 4 1 5 3 6 4 1 5 1 4= ´ + ´ + ´ + ´ + ´  

  :۷آرایۀ 

( ) ( ) ( ){ }
( ) ( )
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 ۳ساله و  ۲۹زیرزیرزیردورۀ  ۱های عادی و کبیسه در  باید گفته شود که ترتیب و توالی سال

، در ۷ساله با آرایۀ  ۴۱۶۶ساله، در دورۀ  ۱۲۸سالۀ متوالی، در هر زیرزیردورۀ  ۳۳زیرزیرزیردورۀ 
، به ترتیب و ۲و  ۱های  ساله با آرایه ۱۲۸دی و کبیسه در دورۀ های عا مقایسه با ترتیب و توالی سال

  متفاوت است. ۲-۲و  ۱-۲های  به شرح زیربخش
های  عدد، تعداد کل سال ۱۳۰ساله،  ۵های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ۴۱۶۶در هر دورۀ 

ی، های عاد عدد و تعداد کل سال ۱۰۰۹های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال ۸۷۹ساله،  ۴کبیسۀ 
  عدد است. ۳۱۵۷

  ، مقدار مدت سال شمسی پیشنهادی به شرح زیر است:۷بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

۳۶۵+
تعداد کل سال های کبیسه

تعداد کل سال های دوره
/

1009365 365 24219875
4166

= + = روز  شبانه  

رَمد، تاریخ آغاز دورۀ 
َ
  است. ۱فروردین  ۱ساله، مطابق  ۴۱۶۶بر پایۀ روش ف

رَمد روش
َ
های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، بر اساس  های ابتکاری هم برای تعیین سال ف

  ١های اخیر، عرضه کرده است. مدت سال شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی در سال متوسطمقدار 

 گیری نتیجه - ٣
  :است نتایج حاصل از بررسی پیرامون موضوع مقالۀ حاضر به شرح زیر

  دورۀ تنهاست. صورت، به ۱ساله با آرایۀ  ۱۲۸، مختار پاشا، مبدع دورۀ ۱-۲به استناد زیربخش 

                                                    
  .۲۶۹- ۱۴۷و  ۹۵- ۹۳، ۸۶- ۶۳. َفرَمد، ص ١
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  دورۀ تنهاست. صورت، به ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸زاده، مبدع دورۀ  ، تقی۲-۲به استناد زیربخش 
، به ترتیب ۲و  ۱های  ساله با آرایه ۱۲۸، فکر ابداع دورۀ ۲-۲و  ۱-۲های  به استناد زیربخش

زاده، از توجه به تفاوت مدت سال شمسی قراردادی، نسبت به مدت سال  توسط مختار پاشا و تقی
  شمسی حقیقی متوسط سرچشمه گرفته است.

رَمد مبدع دورۀ ۱۳-۲به استناد زیربخش 
َ
  ، به صورت دورۀ اختالطی است.۶ساله با آرایۀ  ۱۲۸، ف

رَمد تقی، مختار پاشا، ۱۳-۲و  ۲-۲، ۱- ۲های  به استناد زیربخش
َ
 ۱۲۸سه نوع دورۀ  زاده و ف

  اند. های متفاوت را ابداع کرده ساله با آرایه
 صورت، به ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸، بهروز، با کاربرد دورۀ ۳-۲و  ۲-۲های  به استناد زیربخش

ساله،  ۱۳۲زیردورۀ  ۱ساله یا  ۴زیرزیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی اختالطی، در کنار  ۱۲۸های  زیردوره
  را ابداع کرده است. ۴یا  ۳های  ساله با آرایه ۲۸۲۰ دورۀ

، هرچند رضازادۀ َمِلک و عبداللهی، هر دو دورۀ ۷-۲و  ۶- ۲، ۲-۲ای ه به استناد زیربخش
 ۱۲۸های  اند، اما تطابق اولین سال از اولین دوره دورۀ تنها، پذیرفته صورترا به  ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸

  .ا هم متفاوت استی شمسی، بهای منفی هجر سالۀ آنها با سال
، ریاضی کرمانی، بیرشک، ۱۱-۲و  ۱۰- ۲، ۹-۲، ۸- ۲، ۴-۲، ۳- ۲های  به استناد زیربخش

نی، دورۀ 
ّ

را پذیرفتند و  ۴یا  ۳های  ساله با آرایه ۲۸۲۰تازیِکه ِلِمسکی، راینگولد و ِدرشوویتز، و تمد
  در آثارشان به کار بردند.
، به ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸، اکرمی با کاربرد دورۀ ۱۲-۲و  ۳-۲، ۲-۲های  به استناد زیربخش

 ۴سالۀ متوالی، و همچنین  ۶۷۳زیردورۀ  ۴سالۀ اختالطی، در کنار  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۱ صورت
ساله،  ۶۷۳ساله، در هر زیردورۀ  ۱۶۱زیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی اختالطی، در کنار  ۱۲۸زیرزیردورۀ 

  اع کرده است.را ابد ۵ساله با آرایۀ  ۲۸۲۰دورۀ 
های  ساله، با آرایه ۲۸۲۰دو نوع دورۀ  ، بهروز و اکرمی۱۲-۲و  ۳-۲های  شبه استناد زیربخ
  اند. متفاوت ابداع کرده

رَمد با کاربرد دورۀ ۱۳-۲به استناد زیربخش 
َ
زیرزیردورۀ  ۱ صورت، به ۶ساله با آرایۀ  ۱۲۸، ف

سالۀ  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۵ی، و همچنین سالۀ متوال ۶۷۳زیردورۀ  ۶سالۀ اختالطی، در کنار  ۱۲۸
ساله با  ۴۱۶۶ساله، دورۀ  ۶۷۳ساله، در هر زیردورۀ  ۳۳زیرزیرزیردورۀ  ۱متوالی اختالطی، در کنار 

 را ابداع کرده است. ۷آرایۀ 
در زمینۀ  صیادهجری شمسی، کلیۀ آثار  ۱۳۶۰تا  ۱۳۵۲، از سال ۵- ۲به استناد زیربخش 

ها، بر اساس  ها و نگارش مقاله ختراع حسابگرها، طراحی جدولتقویم هجری شمسی، از قبیل: ا
هجری شمسی، روش بهروز را به علت  ۱۳۶۱پور و او، در سال  روش بهروز بوده است. ملک
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از آن سال تا زمان حاضر، هیچگونه اعتقادی به روش مذکور  صیادنداشتن دقت الزم، رد کردند و 
  نداشته است.

سط مدت سال شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی طی به کارگیری مقدار متو صیاد
های اخیر یا مقدار مدت سال شمسی پیشنهادی نزدیک به آن توسط گروهی از  سال

های  های ابتکاری پیشنهاد شده برای تعیین سال ها و روش پژوهان برای طراحی آرایه تقویم
یم هجری شمسی را رد کرده است. او برای تع های عادی و کبیسه  یین سالعادی و کبیسه در تقو

یم هجری شمسی، به لزوم رعایت کاربرد  ، به شرح »روش تعیین تاریخ نوروز تحویلی«در تقو
  زیر اعتقاد داشته است:

یم هجری شمسی،  آغاز سال یا لحظۀ تحویل سال، به عنوان یکی از پایه های اصلی تقو
این لحظه، به طور دقیق و بر  کرۀ شمالی است. لحظۀ عبور مرکز از نقطۀ اعتدال بهاری نیم

باید بر روز اول  شود. نوروز یا اولین روز سال، همیشه  های نجومی تعیین می اساس محاسبه
  بهار منطبق باشد.

 ۱۲۰۰االولی  یمادَ ُج  ۱۱هجری شمسی) در تاریخ یکشنبه  ۱۱۷۶-۱۱۲۱آغامحمدشاه قاجار (
نامش سکه زدند و خطبه خواندند.  ) در شهر تهران بر تخت سلطنت نشست، به۱۱۶۴اسفند  ۲۲(

  ١از آن تاریخ، تهران را دارالخالفه (پایتخت) نامیدند.
نگاران رسمی ایران، برای  بعد از انتخاب شهر تهران به عنوان پایتخت سلسلۀ قاجار، تقویم

روش تعیین «هایشان به ترتیب از سه نوع  تثبیت دائمی نوروز بر روز اول بهار در استخراج تقویم
  اند: های اندک و به شرح زیر استفاده کرده البته با تفاوت» تاریخ نوروز تحویلی

هجری شمسی، از روشی به این شرح استفاده  ۱۳۰۴در استخراج تقویم تا سال  - روش اول
النهار تهران، محاسبه و سپس  های تحویل سال و ظهر حقیقی را برای نصف اند که: ابتدا لحظه کرده

  کردند. دو حالت به شرح زیر امکان داشت اتفاق بیفتد: ر مقایسه میآنها را با یکدیگ
یل سال، قبل از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق  - حالت اول لحظۀ تحو

یل سال، به عنوان تاریخ نوروز (اول بُ  می رج َحَمل) افتد. در این صورت، همان تاریخ لحظۀ تحو
  شد. َحَمل سال مورد نظر می ۱لحظۀ تحویل سال همیشه شد. در این حالت، تاریخ  گرفته می

یل سال، درست در لحظۀ ظهر حقیقی یا بعد از لحظۀ ظهر حقیقی  -حالت دوم لحظۀ تحو
افتاد. در این صورت، تاریخ فردای تاریخ لحظۀ تحویل سال، به  تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق می

                                                    
؛ ۴۷۵- ۴۷۴، ص ۱۶، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، ۱۴(جلد دوم)، ص  تهران؛ همو، ۱۴، ص (جلد اول) طهران. آقایی سربرزه، ١

  .۹، ص ایران؛ روزنامۀ ۱۸۲، ص ۱، ج دائرةالمعارف فارسی؛ ۷۲۱، ص ۸، ج دانشنامۀ جهان اسالم
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حوت سال  ۳۰ریخ لحظۀ تحویل سال همیشه شد. در این حالت، تا عنوان تاریخ نوروز گرفته می
  شد. مورد نظر می

هجری شمسی، از روشی به این شرح  ۱۳۴۶تا  ۱۳۰۵های  در استخراج تقویم سال -روش دوم
النهار تهران، محاسبه  های تحویل سال و ظهر حقیقی را برای نصف اند که: ابتدا لحظه استفاده کرده

  دند. دو حالت به شرح زیر امکان داشت اتفاق بیفتد:کر و سپس آنها را با یکدیگر مقایسه می
یل سال، قبل از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق  - حالت اول لحظۀ تحو

افتاد. در این صورت، همان تاریخ لحظۀ تحویل سال، به عنوان تاریخ نوروز (اول ماه فروردین)  می
  شد. فروردین سال مورد نظر می ۱سال همیشه شد. در این حالت، تاریخ لحظۀ تحویل  گرفته می

یل سال، درست در لحظۀ ظهر حقیقی یا بعد از لحظۀ ظهر حقیقی  -حالت دوم لحظۀ تحو
افتاد. در این صورت، تاریخ فردای تاریخ لحظۀ تحویل سال، به  تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق می

اسفند  ۳۰یا  ۲۹تحویل سال همیشه شد. در این حالت، تاریخ لحظۀ  عنوان تاریخ نوروز گرفته می
  شد. سال مورد نظر می

هجری شمسی، از روشی به این  ۱۳۹۹تا  ۱۳۴۷های  در استخراج تقویم سال - روش سوم
النهار رسمی  های تحویل سال و ظهر حقیقی را برای نصف اند که: ابتدا لحظه شرح استفاده کرده

اقع شده است، محاسبه و سپس آنها را با النهار گرینویچ و درجه در شرق نصف ۵/۵۲ایران که 
  اند. یکدیگر مقایسه کرده

  امکان اتفاق دو حالت به شرح زیر بوده است:
یل سال اتفاق افتاده  -حالت اول یل سال، قبل از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ تحو لحظۀ تحو

شده است. در است. در این صورت، همان تاریخ لحظۀ تحویل سال، به عنوان تاریخ نوروز گرفته 
  فروردین سال مورد نظر شده است. ۱سال همیشه تحویل این حالت، تاریخ لحظۀ 

یل سال، درست در لحظۀ ظهر حقیقی یا بعد از لحظۀ ظهر حقیقی  -حالت دوم لحظۀ تحو
تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق افتاده است. در این صورت، تاریخ فردای تاریخ لحظۀ تحویل سال، 

 ۳۰یا  ۲۹نوروز گرفته شده است. در این حالت، تاریخ لحظۀ تحویل سال همیشه به عنوان تاریخ 
  اسفند سال مورد نظر شده است.

  منابع
-۱۲۴۱ ،هایی از تهران قدیم و نگاهی تطبیقی به تهران قدیم و امروز عکس طهران (جلد اول)،آقایی سربرزه، مجتبی، 

  .۱۳۹۰پاییز (زیر نظر سید محمدجواد شوشتری)، سازمان زیباسازی شهر تهران، تهران،  هجری شمسی ۱۳۹۰
(زیر نظر سید محمدجواد  هجری شمسی ۱۳۹۰هایی از تهران امروز،  تهران (جلد دوم)، عکس ـــــــ ،
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(به کوشش روح الله تمد
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