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  ١دستوراملنجمینتقویم ملکی در 

  ٢بنو وان دالن
  ٤احسان رمضان - ٣ترجمۀ الله شاکریان

  مقدمه - ١
مــاه  ۱۲روز ( ۳۶۵ایرانیان از قرن پنجم پیش از میالد، از تقویمی خورشیدی با طــول ســال ثابــت 

  سی
ً
کردند که از تقویم باستانی  شد) استفاده می اندرگاه خوانده می روزه و پنج روز اضافه که معموال

دهد که برای ثابت ماندن آغاز سال نو در بین  های موجود نشان می مصری اقتباس شده بود. گزارش
زیــج یار گیالنی در رفت. کوش گیری متفاوتی به کار می های کبیسه ها، در ادوار مختلف، نظام فصل
در این  ٥کند. شد، توصیف می سال را، که پیش از اسالم اعمال می ۱۲۰روزه در هر  کبیسۀ سی جامع

داد، مکان اندرگاه بعد از هر کبیسه یــک  ای که رخ می تقویم، به منظور نمایش تعداد دفعات کبیسه
 شد.  جا می ماه جابه

بــدون ) و م۶۳۲ ژوئــن ۱۶( ییزدگــرد تاریخروزه، با مبدأ  ۳۶۵از زمان ورود اسالم سال ثابت 
، که در این زمان بعد از ماه هشتم (آبــان) قــرار هم هگا، به کار گرفته شد. اندر گیری گونه کبیسه هیچ

نامناســب  .شد رگرداندهکه به آخر سال ب و حدود چهار سده بعدین مکان باقی ماند اگرفته بود، در 
  بودن

ً
ها  دو نمونه از مشهورترین کوشش .زودی آشکار شد ، بهبرای امور دیوانیسال ثابت، خصوصا

 ۀخلیفــ ق) ۲۸۹-۲۷۹(حــک  تنظیم سال ایرانی با حرکت ساالنۀ خورشید، در زمان معتضد برای
  صورت گرفت. ق) ۴۸۵-۴۶۵(حک  عباسی و سلطان ملکشاه اول سلجوقی

را  ٦تقــویم معتضــدی قــانون مســعودی یجش به نامز) در ق۴۴۰ زنهغ -۳۶۲ بیرونی (خوارزم

                                                    
1. Benno van Dalen, “The Malikī Calendar in the Dustūr al-munajjimīn”, Science in the City of Fortune: The 

Dustūr al-munajjimīn and its World, eds. Eva Orthmann & Petra Schmidl, Berlin, 2017, pp. 117-135. 
 در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ عکسی شده است. ۱۳۹۸(موجود در کتابخانۀ ملی پاریس) در سال  دستورالمنجمیننسخۀ یکتای 

  bvdalen@ptolemaeus.badw.de، فرهنگستان علوم باواریا، مونیخ .٢
 mona.shakerian@gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران. ٣
 rsm.ehsan@gmail.com، پژوهشگر آزاد .٤
 م .۶۷- ۲۱، ص۱۳۸۷، ۶ ، شمارۀتاریخ علم، »کوشیار گیالنی زیج جامعمبحث تقویم در «بنگرید به: محمد باقری،  .٥
  .۱۳۸- ۱۳۶، ص۱، ج۱۹۵۶- ۱۹۵۴، ابوریحان بیرونی، حیدرآباد، قانون مسعودیدر مورد تقویم معتضدی بنگرید به  .٦
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نــوعی از  ماننــد هگاولیانی ثابت شد؛ اندریژوئن تقویم  ۱۱این تقویم آغاز سال  شرح داده است. در
در  همیشــهدر آخر آبان بــاقی مانــد (در نتیجــه  رفت ق به کار می۴۰۰حوالی تقویم یزدگردی که تا 

مبدأ این . شد میبه آن افزوده ششمی  روز ولیانییتقویم  ۀکبیس های گرفت) و در سال فوریه قرار می
هجــری  ۲۸۲االول  ربیــع ۱۳[و یزدگردی  ۲۶۴، مطابق با اّول خرداد میالدی ۸۹۵ژوئن  ۱۱تقویم 

اسالم، از  پیش ۀکبیسمربوط به روش است، دو ماه   خرداد سومین ماه سال ایرانی چونبود. قمری] 
که در زمان  یبه ماه دوباره  شد و نوروز اعمالکه بعد از شکست یزدگرد از قلم افتاده بود، بار دیگر 

  .گشتریزدگرد سوم قرار داشت، ب
در تقــویم ایرانــی  هــم تری الدین ملکشاه سلجوقی اصالحات مهم سلطان جالل ،عالوه بر این

اش، که مکان آن امروزه بر ما نامعلوم است، گرد  خانهاو گروهی از دانشمندان را در رصد .کرد اعمال
 ۀان توانســتند بــر پایــآنــسال شمسی را، یک بار برای همیشه، حل کنند.  جایی شکل جابهآورد تا م

شده در طول بیش از هزار  های انقالبین و اعتدالین رصد داده شاملرصدهای جدید و محاسباتی که 
اعتدال بهاری ثابت کنند. در نتیجه تقویم ملکی یا دقیق ر زمان را د آغاز سال تقویم جدیدسال بود، 
تعیــین  م)۱۰۷۹مــارس  ۱۵ق (۴۷۱رمضان  ۱۰عرضه و مبدأ آن اعتدال بهاری  ق ۴۶۸ر جاللی د

 این ترتیببه . شده بود تنظیمبر پایۀ حرکت حقیقی خورشید  هم ها شد. در شکل اولیۀ این تقویم ماه
تــا  ۲۹طول هر ماه بین  هشد. در نتیج میدایرةالبروج تعیین   های با ورود خورشید به برجها  آغاز ماه

  درمین روز ۳۶۶ وروز متغیر بود  ۳۲
ً
) ذبه دوازدهمین و آخرین ماه (اســفندارم سال کبیسه معموال

حقیقــی  یخورشــید هــای  که از ماه ها، به جای این . چنان که خواهیم دید برخی زیجشد اضافه می
در ســال کبیســه  را هگااندر بردند و کار می  را به روزۀ تقویم باستانی ایرانی های سی ماه کنند، ستفاده ا

  گرفتند. می شش روز
دان پرآوازه، در دهه سوم حیاتش، عضو گروهی بــود کــه بــه اصــالح  عمرخیام، شاعر و ریاضی

ت داده شد و فرض بر این بود که های بعد تقویم ملکی بارها به او نسب در دوره اماتقویم پرداختند؛ 
های  ویچ جــدولکیص روزنفلــد و یوشــصــوخبــه. خیام بر پایۀ این تقویم بوده اســت گمشدۀزیج 

با مبدأ ملکی [در آنها] وجود دارد، به نام  گانرا، تنها به این دلیل که مختصات ستار دستورالمنجمین
 نه تصــحیح دقیــق اوا ارتمــن و پتــرا های من در نسخۀ خطی و نه موشکافی اماخیام منتشر کردند. 

  ١دهد. نشان نمی دستورالمنجمینل هیچ رد پایی از خیام در دشمیا
تقــویم  این هایی که دربارۀ زیج مطالعۀاولیۀ تقویم ملکی بر ما روشن نیست.  صورتجزئیات 

                                                    
نوشتۀ اوا ارتمن و پترا گ. اشمیدل، ترجمۀ زینب کریمیان در  »و دستنوشتۀ آندستورالمنجمین خاستگاه و تاریخچۀ «بنگرید به مقالۀ  .١

  م .۱۰۰- ۷۲، ص ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۱۵، شمارۀ میراث علمی
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 ۀ؛ زیرا چنان که خــواهیم دیــد هــر زیــج از شــیوکند کامل را روشن نمییات زئج د نیزنکن بحث می
طول سال خورشیدی حقیقی (زمان بــین دو  برای فیمختل ۀدر تعیین اعتدال بهاری و انداز یمتفاوت

استفاده سیارات و جدول ستارگان  میانگین حرکت های جدول چون .کرد می اعتدال بهاری متوالی) 
یم ملکی (با مبدأ سال دستورالمنجمیندر  همۀ ی آور گرد، است ) تعیین شدهق۴۷۱، با استفاده از تقو

های  های مــرتبط در کشــف پیونــد و نیز برخی زیج دستورالمنجمینمربوط به این تقویم در  طالبم
مربــوط بــه تقــویم شواهد در منابع زیر رسد. پس من تمام  احتمالی میان این متون مفید به نظر می

  کنم: می عرضههای عددی مرتبط را  ای از داده و خالصه نقل دستورالمنجمینملکی را در 
  )ق۵۰۰ح ابوجعفر محمد طبری ( ۀنوشت زیج مفردکمبریج از  یکتای ۀ. نسخ۱
 . زیجی اصالت۲

ً
  )ثلث سوم سدۀ هفتم هـمغول چین تهیه شد ( انورتفارسی که به دستور امپرا ا

   نوشته شمس زیج محقق. ۳
َ
  )ق ۷۲۰وی (ح نَ منجم وابک

یم ملکــی در برخــی زیج های مربوط به جدول دربارۀات مختصری حیتوض هــای دیگــر در  تقــو
  است. شده عرضهبخش ششم 

  دستورالمنجمین تقویم مل در - ٢ 
 دستورالمنجمینبخشی از تقویم ملکی در 

ً
 حاوی بیشترین اطالعات و مشخصا

ً
تعاریف  ، که ظاهرا

یف پس تعر ١و جزئیات آن در فصل گاهشماری بوده، متأسفانه، از نسخۀ خطی پاریس افتاده است؛
یم  این های زیــج   ســیارات و ســایر قســمت یــانگینحرکت م یها از کاربرد آن در جدولرا باید تقو

را یک به یک تشریح و اطالعاتی اضافی  دستورالمنجمیند. اینک شواهد تقویم ملکی کراستخراج 
یم ملکی ندارد، به آن خواهم افزود؛ چرا که در مورد برخی جدول شاید  ها را، که ربط مستقیم به تقو

  ای به ارتباط آن با دیگر آثار نجومی داشته باشد. اشاره

   ر:۳برگ 
 تعــدادهای کامل ایرانی (اّیام السنین و الشهور الفارسیه التامــه)  ها و ماه سال تعداد روزهای جدول

گــذاری  ثانیــه و ثالثــه عالمت ،دقیقــه ،به اشتباه با درجــه [ارقامش در پایۀ شصتگانی] روزها را، که
روزهــای  تعــداد سال ایرانــی و همچنــین ۸۴۰… ، ۵۶، ۲۸و  ۲۸، ….،۳، ۲، ۱: رایباست   شده

. تعداد روزهای بین مبدأ یزدگردی و ملکی، که باز هم به کند را عرضه می های ایرانی ماه تجمیع شدۀ
 ۳۳,۱۹,۴۵ گانی در دستگاه شصت وگذاری شده، در گوشۀ پایین سمت چپ جدول  اشتباه عالمت

 ۶۳۲ژوئــن  ۱۶) آمده است. از آنجا که مبدأ [تقویم] یزدگــردی در ۱۶۳۱۷۳ه دهگانی (در دستگا

                                                    
  مذکور در پانویس پیشین.» خاستگاه ...«بنگرید به مقالۀ  .١
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)، که روز اعتدال بهــاری م۱۰۷۹مارس  ۱۵شده بر مبدأ تقویم ملکی (  ثابت است، تفاوت محاسبه
  کند. در همان سال است، داللت می

   پ:۳برگ 
والشهور الملکیــه التامــه) تعــداد  های ملکی (اّیام السنین ماهو  ها کامل سال تعداد روزهای جدول

 ۵۶ ،۲۸و  ۲۸…  ۳، ۲، ۱بــرای ) اســت گــذاری شده ها پیشــین عالمت جــدول که مثــلروزها را (
های ملکی  دهد. ماه نمایش می های ملکی ماه ۀشد روزهای تجمیع تعداد سال ملکی و نیز ۸۴۰…

عنوان انــدرگاه، کــه در  بــهاضافۀ پنج یا شش روز در انتهای سال،  هر کدام شامل سی روز است (به
تعریف در این جدول نیز ، چنان که در  پسشود).  دزدیده، نامیده می یعنی مسترقه، دستورالمنجمین

های خورشیدی حقیقی استفاده  شود، از ماه دیده میهای بعدی  م ملکی و گروهی از زیجتقویاصلی 
و  هــا)مجمــوع (مضــارب ســال های سالهای مربوط به  ستون). مقالهادامۀ بنگرید به است (  نشده
(الســنون المجموعــه والســنون المبســوطه) بــه شــکلی  ســال] ۲۸تا  ۱های مبسوط (منفرد) [ سال

1تر سال خورشــیدی حقیقــی، بــر اســاس ســالی بــا طــول  هماهنگ، جای مقدار دقیق
روز  4365

سال به  ١مینبیست و پنجین، نهمین تا اولین، پنجم بسوطم های سالاست. در جدول   سنجیده شده
 اند. روزه ۳۶۶تعیین شده و در حقیقت  ]ک[با عالمت  کبیسه های سالعنوان 

بینیم؛ از آنجــا کــه  ها مــی در این جا تفاوتی بنیادی بین ساختار اّولیۀ تقویم ملکی با اغلب زیج

1 طول سال خورشیدِی حقیقی اندکی کمتر از
چهارساله، به  ۀروز است، اعمال مداوم کبیس 4365

تقــویم  پس. جلوتر بیفتدجا شده و از اعتدال بهاری  هجاب به تدریجشود که نوروز  این امر منجر می
یم یولیانی تعداد روزهای کبیس گیرد و  کمتری در نظر می ۀملکی، مانند تقویم گرگوری، نسبت به تقو

 نظام کبیسه
ً
 در  محاسبه می چنینها این پدیده  د. در اغلب زیجگیری متفاوتی دار  اساسا

ً
شود که تقریبا

نظام کامل  پسنه چهارم.  ،بعدی، نسبت به کبیسۀ پیشین، سال پنجم است ۀسال کبیس ،سال ۳۰هر 
وجــود  عــادی پیــاپیشود که هر چند سال یک بار، چهــار ســال  گیری تقویم چنین تعیین می کبیسه

اند که، به جای سه سال،  ی کبیسههای سال کدام تر در تقویم، و دقیق تر خواهد داشت؛ به عبارت ساده
 فقط از پسکه بالفاصله  ای کبیسه های سالآیند (از این اطالعات همۀ  می عادیپس از چهار سال 

ادامــۀ بنگریــد بــه بیگ ( الغ زیج سلطانی). برای مثال طبق شوند علوم میآیند، م ی میعادسه سال 
یم ملکی عادیای که به دنبال چهار سال  سهکبی های سال) مقاله ، ۳۸، ۵های  ســال آینــد می  در تقو

 هستند.… ،۱۳۷، ۱۰۴، ۷۱

                                                    
  م است. غلط هفدهمین آمدهدر متن انگلیسی به .١
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   پ:۴برگ 
یمجدول جامع ت بیرونی (غزنه،  قانون مسعودیگانه (الجدول الجامع للتواریخ الثالثه) از  سه های قو

در ســال  ۱۰۰۰… ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰…۳۰، ۲۰، ۱۰… ۳، ۲، ۱روزهــا را بــرای  تعــداد ١ق) ۴۲۱
یک جا تقویم ملکی با تقویم بیزانسی  چونهای ایرانی، عربی و بیزانسی/ملکی آورده است.  تقویم

 اســت، پ آمده۳روزها با جدولی که در بــرگ  تعدادبر اساس سال یولیانی است. این  دوباره، آمده
) نســبت بــه ۳۰,۲۷,۴۱,۱=۳۶۵۲۵۰در تعداد روزهای هــزار ســال ( یبزرگ توافق دارد اما اختالف

. ایــن اخــتالف، از نظــر داردروز)  ۳۶۵۲۴۲تعداد روزهای هزار سال خورشیدی حقیقی (حــدود 
تقویم  پیدایش وروز انتقال به جلو)  ۱۰(مقدار، در حدود اختالفی است که منجر به اصالح تقویم 

 شد. م۱۵۸۲گرگوری در سال 

   ر:۷۸برگ  
; خورشــید در اوج ه ازایب (وسط) البروجی میانگین ةطول دایر برایجدول تعدیل زمان  °25 جــوزا  40
 بر من جوزا که مبلیالیها یؤخذ بوسط الشمس علی ان االوج فی  (جدول تعدیل االیام

ً
). این جدول ظاهرا

;البروج ( دایرةبرای میل انی تمقادیر ب °23 ) جــزء ۶۰جــزء از  ۲;۴۵,۴) و خروج از مرکز خورشــید (35
;برابر با ، ق۲۶۷مبتنی است. بتانی خود مقدار اوج را برای سال  °82  1° بــا در نظر گرفته است. اگر 14

بــر پایــۀ  یــابیم کــه می، محاسبه کنیم دراست گرفتهروز، که بتانی برای حرکت اوج در نظر  ۵/۲۴۱۰۶در 
; ق ۵۰۰مقادیر بتانی طول دایرةالبروجی اوج خورشید در پاییز سال  °85 ;[معادل  40 °25 جــوزا]  40

ابق دقیقی تط دستورالمنجمیندر گذاری  این نتیجه با برخی دیگر از مقادیر نجومی قابل تاریخ بوده است.
کــه انتظــار داریــم، هماهنــگ نیســت. جــدول تعــدیل زمــان در  چنــاناما با مبدأ تقــویم ملکــی،  ،دارد

زمانی،  ۀح با جدول بتانی تفاوت دارد؛ جدول بتانی تعدیل را، به جای دقیقه و ثانیووضبه دستورالمنجمین
د. در این جدول طول خورشیدی حقیقی جــایگزین طــول خورشــیدی کن ه میعرض استواییبا درجات 

- ۴۱۰(ح  گیالنــیکوشیار  زیج جامعشده است. جدول تعدیل زمان در  متغیر اصلیعنوان  به میانگین
مقادیر  واست  یانگیناصلی آن طول خورشیدی م اما متغیرهای بتانی است؛  لفهؤ) نیز بر اساس مق۴۱۵
  .)است 84°طول اوج  ۀتفاوت دارد (بر پای المنجمیندستوربا مقادیر  وضوحآن به

   پ:۷۸برگ  
خورشــید (الفصــل الســادس فــی  البروجی طول دایرةچهارم، دربارۀ  ۀدر فصل کوتاه ششم، از مقال

پــایین ســمت راســت  ۀخــورد؛ در گوشــ های کوتاه بسیاری بــه چشــم می تقویم الشمس) یادداشت
  خطی غیر از متن اصلی، آمده است: تر، و به یادداشتی به خط درشت

                                                    
  .۱۱۵- ۱۱۴ جا، ص بیرونی، همان .١



 

  

٨۶ 

علــی هــذه  ٤٧١مبدأ التاریخ الملکی نهار الجمعة عاشر من رمضان سنة هجریــة  
. فلیعمل التقویم للکواکب علی هــذا التــاریخ  لاواالصول المثبوتة فی هذه الجد

یم ملکی، طبــق اصــول  ( بالمطلوم لیوبالسنة الناقصة والشهر الناقص وا مبدأ تقو
طــول هجــری اســت.  ۴۷۱رمضــان  ۱۰ها، روز جمعــه  ثبت شده در ایــن جــدول

یم  البروجی دایرة و ماه ناقص و روز مــورد  ناقص سال به ازایسیارات طبق این تقو

  .) شود نظر پیدا می
 که اعتدال بهاری، رستتاریخ د یعنی ،است م۱۰۷۹مارس  ۱۵ با تاریخ هجری داده شده برابر 

یم ملکی  شده،  دوم عبارت نقل ۀدهد. جمل نشان می راترین مبدأهای این تقویم  یکی از رایجو مبدأ تقو
 جــاری در نظــر گرفتــهماه و روز  ،سال رایب یانگینحرکت م یها مربوط است به این امر که جدول

یم ملکی به مقادیر جدولت ۱۲۷آبان سال  ۳ در مثال میانگین، ،طولشوند. پس برای یافتن  می  یها قو
یم؛ در مقابــل، در برخــی دیگــر از کن می رجوع، ماه آبان، روز سوم ۱۲۷برای سال  یانگینحرکت م

  . کنیم روز را اختیار می ٢و  ماه قبل یعنی مهر ،۱۲۶، مقادیر مربوط به سال یانگینحرکت م یها جدول

   پ:- ر۷۹برگ  
های مجموع  خورشید را برای سال یانگینخورشید (وسط الشمس) حرکت م یانگینجدول حرکت م

 مبســوطهــای  ســال )،۳۶۱هایی به خط دیگر تا سال  ه با افزودهاهمر( (ملکی) ۲۲۱…  ۴۱، ۲۱، ۱
 های کبیسه)؛ سال های سالعنوان به  ۱۷…  ۵، ۱های  سالگذاری  عالمتبا ( ۲۰…۳، ۲، ۱ناقص 
یم ایرانی ( ناقصهای  ماه ؛۱۰۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۸۰، ۶۰، ۴۰ منفرد ، ١ ملکی)؛و تقو

هــای  طــول یــانگینطــول م رایو تصحیحاتی بــ؛ ساعت ۶۰...  ۳، ۲، ۱ و ناقص روز ۳۱…  ۳، ٢
تصحیح مذکور در طول جغرافیایی  چون. دهدبه دست می درجه ۱۰٥... ۷۷، ۷۶، ۷۵جغرافیایی 

 چون قبــة االرض،طول شهرهایی  یعنی 90°ها  مبدأ طول در این جدول شک بیصفر است  °90

  .استگرگان  و شابورین ،کرمان
روز محاسبه شده بــود (صــرف  ۳۶۵;٢٦,١٤این جدول برای طول سال خورشیدی بتانی یعنی 

در ایــن  کــار رفتــهبــه تعیــین مبــدأ دقیــق  کههای مجموع  سال ستوننظر از ناهنجاری کوچکی در 
طــولی میــانگین روزانــۀ خورشــید بــه میــزان) ایــن امــر بــه حرکــت ســازد را ممکن میمحاسبات 

; , , , °59 8 20 ;برج و  ۱۱ ۀو حرکت ساالن 470 , °29 45 که در حاشیه نیــز بــه خطــی مشــابه مــتن  46
آید که مبدأ تقویم  میجدول چنین برعیت خورشید در مبدأ شود. از موق ، منجر میاست آمادهاصلی 

 . است ق٤٧١رمضان  ١٠همان مبدأ معمول، یعنی به کار رفته ملکی 
خورشیدی خالص اندکی  یانگینحرکت مبه  مجموعهای  سال ستونزمانی بیست ساله در  ۀهر باز
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; بیش از , موافق است. این امر، چنان  مبسوطسال  ۲۰شود که با مقدار مربوط به  می مربوط °01110
، در اصل، تقویم به کار رفته ید آن است که تقویمؤشود، م پ دیده می۳برگ  یکه در جدول گاهشمار

اصالحی، که  یها . اضافه کردن جدولاست از تقویم یولیانی با مبدأ ملکی ای هگونملکی نیست، بلکه 
کند،  ای ملکی واقعی قابل استفاده میه را با تاریخ دستورالمنجمیندر  یانگینحرکت م یها جدول

گاه تقویم ملکــی یــک روز از هر. چنین اصالحاتی، تنها، نیازمند این است که نیستچندان دشوار 
ی طــول ســال زااه ســال بــ ۱۰۶یک بار در هــر تنها به طور میانگین، (افتد  تقویم یولیانی عقب می

 یها دست آمده از جــدول یانگینیت میک روز را از موقع یانگینمقدار حرکت م) خورشیدی بتانی
امــا مــن هــیچ نشــانه میانگینحرکت  ، نــه دســتورالمنجمینچنــین اصــالحاتی در از  ای کم کنیم. 

 دســتورالمنجمین های جدول، نیافتم. یگاهشمار یها و نه در جدول یانگینحرکت م یها درجدول
 می

ً
ما اختالف محتمل یــک روزه بــین توانند در تعیین موقعیت دقیق سیارات نیز به کار آیند، ا عمال

، بــازبینی در هــر به کار رفته است یها آن، که در این جدول ۀساده شد گونۀتقویم ملکی حقیقی و 

 با روزهای هفته( رایانگین های م محاسبه برای موقعیت
ً
  ضروری خواهد کرد. )مثال

  : ر۸۴ - پ ۸۱برگ  
(خاّصة القمــر) و بعــد مضــاعف قمــری  خاصۀ ماه(وسط القمر)،  ماه  یانگینحرکت م یها جدول

د. مبدأ نکن یید میأخورشید را ت یانگینجدول حرکت م مذکور از های بعد المضاعف للقمر) یافتهل(ا
گیری آنها مبتنی بر تقویم یولیانی است نــه  و روند کبیسه ق۴۷۱رمضان  ۱۰ها نیز  ملکی این جدول

یــق اعتــدال بهــاری اســت. همچنــین حرکــات هــای دق گیری آن بر پایۀ زمان تقویم ملکی که کبیسه
 بتانی است و تفاوت طول جغرافیایی بین دو منبع دقیق یانگین ماه مبتنی بر زیجم

ً
; ا °16 به یعنی  45

;عبارت دیگر همان تفاوت بین طول جغرافیــایی رقــه در گــزارش بتــانی ( °73 ) و طــول نصــف 15
 ) است.90°( دستورالمنجمینالنهاری مبدأ در 

   : ر۲۱۶برگ  
 گآمــده اســت ( چنــین دســتورالمنجمینهشــتم در بــاب کواکــب ثابتــه در  ۀدر فصل اول از مقالــ

  ): ۴-۳ ر،سطرهای۲۱۶
را برای سال  های آنها و موقعیت( ...سنة من الکبیسة الملکشاهیةواثبتنا مواضیعها الّول 

 ).…ملکشاهی ثبت کردیم  ]گیری [اول نظام کبیسه

   ر:۲۲۵ -  پ۲۲۳ های برگ 
  ها جدول ستاره

ً
ر آمــده اســت. مــتن ۲۲۵ –ر ۲۲۴هشــتم در برگهــای  ۀدر فصل سوم از مقالــ عمال

ها بــه ســال اول نظــام  های ســتاره کند که موقعیت تکرار می پ۲۲۳کوتاهی در زیر سرفصل در برگ
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الکواکب  صــورایــن جــدول از کتــاب  ییادداشت دیگــر طبق لکشاهی مربوط است.گیری م بیسهک
 چــوناست.  شده گرفته) ق۳۷۶-۲۹۱ن بن عمر صوفی (فارس ا، تألیف ابوحسین عبدالرحمالثابته

در حرکــت قهقرایــی در مربوط است، تصحیحی  ق۳۵۳به سال  صورالکواکبای  مختصات ستاره
; ، به صورتی هماهنــگ،دستورالمنجمینای در  های ستاره د. طولبوسال ضروری  ۱۱۵طول  °1 44 

; در نتیجه، و صورالکواکبتر از بیش °14 بطلمیوس است. این اختالف برابر  مجسطیاز  بیشتر 26

1 در 1° است با حرکت قهقرایی
1° سال یولیانی یا 366

؛ یعنی نزدیک به مقادیری که سدهدر یک  21
  محاسبه شده است. ق۲۱۵به دست منجمان دربار مأمون، خلیفۀ عباسی، در حدود سال 

جدول کواکــب ســه صــفحه اســت و نــام کامــل، طــول و عــرض، جهــت (شــمال یــا جنــوب 
 ثابت در ۀ) برای هر کدام از صد ستار[خنثی] لمیا  قاطع، سالم( قدر، مزاجات، افعالالبروج)،  دایرة

  : چنین است ر۲۲۴است. سرفصل آن در برگ  مدهآ آن
 یزدجردیة. تمحرومیة  غشصمواضع الثوابت الّول سنة الکبیسة الملکیة وهی سنة  

ملکــی برابــر ســال  ]گیری [کبیسه ]نظام[های کواکب ثابت برای سال اول  موقعیت(
 . )یزدگردی ۴۴۸[معادل] رومی  ۱۳۹۰

 ق)٤٧١مــیالدی ( ۱۰۷۹، برابر اســت بــا ســال در واقعشده،  هعرضو یزدگردی  رومی های سال 
روز  چــونشــد).  روز پیش از اعتدال بهــاری، آغــاز می ۱۸فوریه، تنها  ۲۵یزدگردی از  ۴۴۸(سال 

دقت  یسه با میزاندر یک روز، در مقا تقدیم اعتدالین در اثرعنوان مبدأ تعیین نشده و حرکت  دقیقی به

 . ها استخراج کرد از این داده توان نمی است، تاریخ دقیق مبدأ را ناچیزشده،  هعرضمختصات 

  ر۲۲۷ –پ ۲۲۵های  برگ 
ها مــورد نظــر بــوده، ســاختار و  ی کــه در آن جــدولهای ســالای دیگــر، جــز در  چهار جدول ستاره

 مشابه دارند. سرفصل برگ  سرفصل
ً
 تمطاحوال الثوابت الّول سنة   :استب چنین  ۲۲۵هایی تقریبا

 .٠ لــومن الکبیسة الملکشاهیة علــی عــرض  برومیة وهی اّول سنة  غشصایزدجردیة و هی سنة 
گیری  نظــام کبیســه ۲بیزانســی و ســال  ۱۳۹۱ یزدگــردی، برابــر ۴۴۹در ابتدای سال (احوال ثوابت 

 . )36° ملکشاهی، در عرض جغرافیایی
 ۹۲و  ۶۲، ۳۲یزدگــردی، برابــر بــا  ۵۳۹و  ۵۰۹، ۴۷۹ های ســالسه جدول دیگر مربــوط بــه  

، است. پس این چهار جدول، انجام محاسبات را رومی ۱۴۸۱و  ۱۴۵۱، ۱۴۲۱ های سالملکشاهی و 
ســازند. مقــادیر  پــذیر می امکان یمــیالد ۱۱۷۰تــا  ۱۰۸۰ های سال ثابت مهم در بازۀ ۀستار با سی
فاصــله از اســتوا، ارتفــاع  شامل، دایرةالبروجیها، عالوه بر طول و عرض  شده در این جدول  ضبط

نهار، نصف قوس نهار، مطالع درجۀ ممر، مطالع درجۀ طلوع و مطالع درجۀ مغیب بیشینه، تعدیل 
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 در  ها همه مقادیری ینااست. 
ً
  وند.ر می به کاردر احکام نجوم تنظیم زایچۀ بزرگان، یعنی اند که معموال

 گان همستار مربوط به های و داده  های دقیق اشاره نشده به تاریخ چونکنم:  بار دیگر یادآوری می
ها اطالعاتی در مورد مبــدأ تقــویم  های بیشتر را ندارند، پس این جدول گیری نتیجهبرای دقت الزم 

  .دهند دست نمی بهبه کار رفته طول سال خورشیدی حقیقی  وملکی 

  زیج مفرد. ٣
شــده بــه زبــان فارســی اســت. ایــن زیــج را  ین زیج نگاشتهرت کهندانیم،  که می آنجا ، تازیج مفرد

طبــری بــه ســبب  کــرد. ، تــألیفق۵۰۰طبــری، در حــدود ســالحاسب  ایوب ابوجعفر محمد بن
 عنــوانبه وی را در آمل ساخت، مشهور است. گذشته از این  ق۴۷۵ ابزارهایی نجومی، که به سال

 ۀنسخ شناسیم. می اسطرالب و  احکام نجوم ،حسابشده دربارۀ  های شناخته ترین رساله کهن  فمؤل
ایــن . وجــود داردبــرگ)  ۱۸۰( ١ .۱Oبه نشانی براون  در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج زیج مفرد یکتای

در فارســی (بــاب  ۱۷۰و در مجمــوع بــیش از  است تقسیم شده " و "عملی"عملیدو مقالۀ "زیج به 
بــر  و برد می را به کار یزدگردی به اثر اصلی تقویم ات متعلقسیارای ه دارد. مجموعۀ جدول») در«

که  ا چیزی اماست.  دهکر رصد ق۲۹۰انی در حدود حرکت میانگینی است که بت های هشخصمپایۀ 
بر  و های درشت کوفی با عنوان اتسیار یها جدول یگری ازکند مجموعۀ د میتوجه جلب اینجا در 
مربوط خط کوفِی درشت  مطالع بلد با عنوانی به هماننیمۀ دوم یک جدول  .تقویم ملکی است پایۀ

 ایــن مجموعــه است. جدول تعدیل زمــان دانسته شده) 32°به شهر اصفهان (با عرض جغرافیایی 
 مشــابه همــان جــدول در 

ً
محاســبات بــر پایــۀ بایــد  هــر چنــد کــه ،اســت دســتورالمنجمینکامال
 با   یمستقل

ً
  های اندکی متفاوت صورت گرفته است.  شخصهمباشد که احتماال

بــه  زیــادیشــباهت  .۱O نســخۀ بــراون کــوفی در ۀ به خطمجموع میانگینحرکت  یها جدول
ها موقعیــت  ها یکسان نیست. این جدول دارد اّما با آن دستورالمنجمین یانگینحرکت م یها جدول

مقــادیر متغیــر  ای از ، که زیرمجموعــه۲۰۱، ... و ۱۴۱، ۱۲۱های مجموع ملکی  را در سال میانگین
هــا  این دو متن در مورد ماه های ستونمتغیرهای . کنند عرضه میهستند،  دستورالمنجمین اصلی در

در ایــن دو مــتن  مبســوطهای  ســال های ســتونبسیار مشابهند.  بسوطهای م و در مورد سال یکسان
ســاله  ۲۰ای  های مختلف در بازه های کبیسه را در موقعیت های یکسانی دارند اما سال مقادیر متغیر

اولــین،  دســتورالمنجمینامــا در  سه انــد،های مضرب چهار کبی براون سال دهند: در نسخۀ قرار می
بــرای  ها ســتوندر  میــانگین حرکــات مقادیرهفدهمین ســال کبیســه اســت.و ...  ،پنجمین، نهمین

  های کوتاه دوره
ً
ندارنــد. ســرعت حرکــت  کامــل هــای بلنــدتر انطبــاق مشابهند، اما در دوره تر عمال

                                                    
1. MS Browne O.1 
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ثانیــه  ۳۲رشید همیشه به انــدازۀ خورشید در هر دو متن یکسان است اما طول حقیقی خو یانگینم
  میانگین ماهاختالف دارد. سرعت حرکت 

ً
 ماهاختالف دارد و طول حقیقی  سدهثانیه در هر  ۶حدودا

ها  موقعیت  تفاوت مؤلفۀ ثابت دراست.  متفاوتثانیه  ۳۵دقیقه و  ۶ملکی به مقدار  ۱۰۰نیز در سال 
  شاید به خاطر

ً
در آنجــا   ها باشــد کــه جــدول هایی یی محلای طول جغرافیا درجه ۳تفاوت حدودا

حاکی از به کارگیری سرعت حرکت میانگین  ماهدر طول کند تغییرات تفاوت با اما اند محاسبه شده 
 هاست.  دو مجموعه از جدول اندکی متفاوت

ً
از کــار ای  های اصلی ســیاره مشخصهبرخی از  ظاهرا

اســت. در هــر  الزم ها رابطۀ دقیق بین زیج برای کشف یتر ، اما پژوهش دقیقاست بتانی گرفته شده
و  زیــج مفــردکــوفی در  ی بــه خــطهــای عنــواندارای  یها میــان جــدول  بیشترین شــباهت ،صورت

های  ســال های در ســتونو هــم  بســوطهای م سال های ستوناین است که، هم در  دستورالمنجمین
دارد. ایــن نشــان  وجــودمشابهی برای آن سیاره  یانگینسال، حرکت م ۲۰مجموع هر سیاره، در هر 

س نــه بــر اســادر واقــع ، دستورالمنجمینهای  کمبریج، مانند جدول ۀنسخ  یها دهد که جدول می
 یولیانی با مبدأ تاریخ ملکی بنا شده است. تقویم ملکی بلکه بر اساس تقویم

  ١لیفا هوی هوی. زیج ۴
یــک  )نزدیک پکــن امــروزی(ر پایتخت خود دادو مغول چین د انمیالدی فرمانروای ۱۲۷۳در سال 

گو  نفر، از جمله چندین مــنجم و غیــب ۴۰به همراه رصدخانه تأسیس و قریب   مرکز نجوم اسالمی
 همــان جمال ٢ژامالودینگ. اولین رئیس این مرکز نداستخدام کرد

ً
الــدین محمــدبن  بود که احتماال

  ینرشیدالدبه نوشتۀ طاهربن محمد زیدی بخاری است که 
ّ
 ســالدر  جامع التــواریخدر  هفضل الل

رصــدی   ۀالدین هــدایت یــک برنامــ . جمالبودخدمت حاکمان بزرگ مغول  م) در۱۲۵۰ق (۶۴۸
با حمایــت نخســتین ، م۱۳۸۳این زیج، در سال  گسترده و تألیف زیجی فارسی را بر عهده داشت.

  لیفاهویهویعنوان  امینگ، ت ۀسلسل امپراتور
ً
(نظام نجومی اسالمی)، به چینی ترجمه شد. اخیــرا

 ۶۰۴۰ نســخۀ شــمارۀملــی فرانسه، ۀ(محفوظ در پاریس، کتابخان فینینُج زیج َس ام که  متوجه شده
(نزدیک  ٣پولکوورصدخانه پژوهشگران به وسیلۀ م ۱۹ ها، که در قرن ای از جدول ) و مجموعهعربی

  دارند. لیفاهویهویمشترک زیادی با زیج  یها پترزبورگ)، در چین به دست آمد، جدول سن
و به چینی ترجمــه  نه تنها به این دلیل که در چین تنظیم ،است یجالب بسیار زیج لیفاهویهوی

 جدید نجومی بنا نهاده شده و  مشخصهشده است، بلکه به سبب اینکه بر اساس 
ً
 فهرستیهای عمدتا

ستارگان  های غربی و چینی ترین انطباق بین نام کهنبا  و ستاره با مختصات غیربطلمیوسی ۲۷۰از 

                                                    
1. Huihui lifa 
2. Zhamaluding 
3. Pulkovo 
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. استعربی و فارسی های زیج متفاوت باهای با ساختارهای  شامل جدولهمچنین دارد. این زیج 
دارنــد بــر  یهای پترزبورگ هــر ســه جــدول و نسخۀ خطی سن ینففیسنجو  لیفا هوی هویهای  زیج

یم ملکی و  متغیــر   های شمسی حقیقی با طول ها، ماه . ماهآید میکه در ادامه  هایی یویژگاساس تقو
بروج و در دو  چینی نام چینی ۀها در ترجم اند. ماه مربوطه های مبتنی بر زمان ورود خورشید به برج

طول م خطی نام رایج فارسی به خود گرفته ۀنسخ سال خورشیدی چنــان کــه در تقــویم  یانگیناند. 
 ق، گردشی با دورۀ تناوب دقیاست ملکی آمده

ً
سال کبیســه  ۳۱ساله دارد. از آنجا که این دوره  ۱۲۸ ا

´ دارد، تعداد کل روزها در این چرخه برابر است با + =128 365 31 سال  میانگین؛ طول 46751
ساله، هر  ۲۹ساله و یک گروه  ۳۳است؛ در هر چرخه سه گروه روز  ۳۶۵;۱۴،۳۱،۵۲،۳۰ با برابر

چینی مبدأ مشخص نیست  ۀی، وجود دارد. در ترجمعادی پیاپکدام شامل یک بار وقوع چهار سال 
وری مغول، ربط داده شده و مطابق اعتدال تگذار امپرا مبدأ به چنگیزخان، پایه ینفیسنج زیجاما در 

  است. م۱۲۰۷مارس  ۱۴بهاری در 
بر  را هم حرکات سیارات یها شده بر من است که جدول یکی از دو زیج شناخته ینفیسنج زیج

یم ملکی  کوفی  ی با عناوینها و جدول دستورالمنجمین؛ بر خالف ندکرده ا واقعی عرضهاساس تقو
تقــویم ملکــی بهــره  مبدأشدۀ یولیانی با   ) که از تقویم سادهزیج مفردکمبریج از  یکتای(در نسخۀ 

را در اولین  ماهو  اتسیار یانگینهای م و طول خورشید دایرةالبروجیطول  ینفیسنج زیجاند.  هگرفت
ــال ــل  ۲۸۴.... و  ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷های  روز س ــک دورۀ کام ــی ی ــانی، یعن ــاله،  ۱۲۸چنگیزخ س

بر  روشنیبههر دو اثر ، ندارد نوعجدولی از این  هوی هوی لیفا بندی کرده است. اگرچه زیج  جدول
  .هستندمشابهی  یانگینهای حرکت م مشخصهاساس 

َ زیج محقق - ۵   وینَواب
الزیج  به نام بر اساس تقویم ملکی است، زیج فارسی اتها سیار شامل جدول دانم میدومین زیجی که 

، تألیف محمد بن علی خواجه شمس المــنجم وابکنــوی المحقق السلطانی علی اصول الرصد ایلخانی
 مهم، و ق۷۲۰، ح بخاری (مراغه/ تبریز

ِ
 اصیل،  بسیاری جنبه از) است. این زیج

ً
نســخه  ۵یا  ۴ها کامال

ترین نسخه  ترین و کامل در دسترس ۲۶۹۴نسخۀ موجود در استانبول، کتابخانۀ سلیمانیه، ایاصوفیا  دارد؛
) تنها نســخۀ موجــودی ق۶۸۰ح الدین مغربی (دمشق و مراغه،  محی ادوار االنوار ماننداست. این زیج 

در مراغــه  ق۶۸۰و  ۶۷۰های  ای جدید، که در دهــه های سیارهمشخصهاست که، با تغییراتی جزئی، از 
که به دســتور ایلخــان محمــود غــازان خــان کند. وابکنوی اصالح تقویم ملکی را،  استفاده می رصد شد

ایــن اصــالح شــروع دقیــق ســال  اســت. ق) انجام شد، توصیف کرده۷۰۳- ۶۹۴حاکم ایلخانی (حک 
وز متغیرند، ر ۳۲تا  ۲۹های خورشیدی حقیقی، که بین  تعیین کرد و برای ماه دوباره خورشیدی حقیقی را 

کمی پیش ق،  ۷۰۲(م ۱۳۰۲ مارس ۱۳. مبدأ دورۀ غازان خان، اعتدال بهاری در به کار برد های ترکی نام
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 با هدف شامل کردن تاریخ رصدهای انجام شده در مراغه، مبــدأ  است.) شاز مرگ
ً
اما وابکنوی، احتماال

) م۱۲۶۶(اعتدال بهاری ســال ملکی  ۱۸۸را آغاز سال  زیج محققدر  گانو جدول ستار اتحرکات سیار
 
ً
روز است (همان  ۳۶۵;۱۴،۳۰قرار داده است. طول سال خورشیدی، که بنا بر محاسبات مغربی حدودا

سال  ۲۹ شاملروزه  ۴۳۸۲۹ساله یا  ۱۲۰)، به یک چرخۀ خورشیدی هم به کار بردمقداری که وابکنوی 
ساله با یک بار ظهــور  ۳۳ساله و یک گروه  ۲۹سه گروه  شاملشود. در نتیجه هر چرخه  کبیسه منجر می

ش چرخــۀ کــاملی را، متشــکل از یــانگینحرکــت م یها . وابکنــوی در جــدولاســت عادی پیاپیسال  ۴
رود، موقعیت خورشید در سال  . چنان که انتظار میاست آورده، ۳۰۸...۱۸۸،۱۸۹،۱۹۰های ملکی  سال

در ســاختار  ســنجیفنیزیــج و  زیج محققدر یانگین ها حرکت م . جدولیکسان است ۳۰۸و  ۱۸۸های 
به احتمال . متفاوت استآشکارا  اند به کار بردهکه  نیییانگهای حرکت م مشخصهند، اگرچه هبسیار مشاب

ای از زیج وابکنــوی  در تبت به نسخههشتم هجری ی هنگام تألیف زیج خود در اواخر قرن نفیسنج زیاد
  .رسی داشتدست

ر زیج. ۶   های دی
های  جــدول گــاهیو  شــامل توصــیفو بعد از آن  سدۀ ششم هجری های دیگر در یاری از زیجبس

کتابــت الدین ابوالقاسم ابن محفوظ منجم بغدادی (بغــداد،  مثال زیج جمال هستند. تقویم ملکی
 پ۲۶بــرگ )، در ۲۴۸۶ملــی فرانســه، عربــی  ۀپاریس، کتابخانــ یکتای ۀ، موجود در نسخق۶۸۵

ســه ســتون  هر تاریخ یزدگردی دارد. این جدول شامل ااریخ ملکی متناظر بت ۀجدولی برای محاسب
، ۵۵۰، ۵۲۰، ۴۹۰های یزدگــردی  ســال ملکی پیش از نوروز ی که نوروزتعداد روزهای برایاست 

 همان تعداد از تر کوتاه روزه) ۳۶۵ایرانی (  سال ۳۰، ...، ۳، ۲، ۱زمانی که  مدت؛ است ۱۰۰۰ ...،

1روز  تر از اندکی کوتاههای خورشیدی حقیقی ( سال
که خورشید   زمانی مدت؛ و استروز)  4365

توان زمــان دقیــق ورود  می این سه ستونبرج نیاز دارد. با افزودن مقادیر مناسب از  هر برای عبور از
کرد. تمــام مقــادیر جــدول بــر  خورشید به هر برج را، که به معنای شروع ماه ملکی است، محاسبه

. طــول ســتا ، داده شدهخامسهکسرهای شصتگانی تا  ۀحسب روز، ساعت، دقیقه و ثانیه، به اضاف
  ساعت است که بــا زیــج حــبش ۵;۳۳,۳۵,۲۷,۵۲,۴۶ روز و ۳۶۵ثابت سال خورشیدی حقیقی 

توافق  ،است اشتهدثیر أت ی دیگر همها خیلی جنبه ازبر زیج بغدادی  که) ق۲۴۰ح  ،حاسب (سامرا
یم ملکــی  سالمیانگین بین  زمانی ۀکامل دارد. در نتیجه، مطابق این زیج، فاصل های کبیسه در تقو

  . تشدا یمخواهسال، یک بار چهار سال عادی پیاپی  ۲۹یا  ۲۵از این رو هر ، و استسال  ۴٫۱۵
و ساعت  تاریخ یزدگردی برای)، جدولی ق۶۷۰، ح (مراغه زیج ایلخانینصیرالدین طوسی، در 

این جدول بر دارداست،  ۳۰۰...،  ،۳، ۲  ،۱های ملکی  آغاز سال ۀدهند اعتدال بهاری که نشان  پایۀ. 
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. است) ق۳۸۰ح  ،از ابن یونس (قاهرهبرگرفته روز، ظاهرا  ۳۶۵;۲۰,۳۶,۲۷,۳۲,۱۴ طولبه سالی 
ن بــه هــر چهــار سال، و هم چنی ۴٫۱۲۶ های کبیسه به مقدار لفه به میانگین زمانی بین سالؤاین م
  ١.انجامدمیسال)،  ۲۹سال (و گاهی  ۳۳ی در هر پیاپیی عادسال 

 به زیج
ً
 ،(همدان ایلخانی ۀزیج عمدطوسی وابسته است،  نصیر الدین زیجی دیگر، که مشخصا

بن قاسم خوارزمی مشهور به عالءالدین یا عالء منجم بخــاری  )، تدوین علیشاه بن محمدق۶۸۵
 ۀملــی فرانســه، نســخ ۀهای پاریس (کتابخانــ  آن موجود است. من نسخهاست، که چهار نسخه از 

در  به کار رفته  ام. تقویم ملکی ) را دیده۳۳۶۷ ، شمارۀملک ۀ) و تهران (کتابخان۱۷۳شمارۀ فارسی 
این  این زیج چند ویژگی متفاوت نسبت به دیگر نمونه یمهای ذکر شده در اینجا دارد.  ، که تاریخ تقو

اعتدال بهاری سال معرفــی تقــویم ملکــی) را مبــدأ  یعنی( ۱۰۷۶مارس  ۱۲، شدهخوانده سلطانی 
طول ه ی، بحقیقهای خورشیدی  است) و ماه ۱۰۷۹ها که مبدأ آنها سال  گرفته (برخالف اغلب زیج

شود فهرستی است کــه  دیده می عمدهیج ز. نخستین جدولی که در را به کار می برد روز ۳۲تا  ۲۹
یم تاریخ و زمان اعتدال ، ۲۰۰های ملکــی  های رومی، فارسی و عربــی بــرای ســال بهاری را در تقو

، ۲، ۱ متناظر باها و روزهای  سال همچنین تعداد دهد. این زیج به دست می ۵۸۰، ...، ۲۴۰، ۲۲۰
یم همیندر و با دقت دو رقم کسری شصتگانی  ملکی سال ۲۰، ...، ۳   دهد. نشان می را سه تقو

 أ، تیج اشرفیزجدول تبدیل مشابهی در 
ّ
ه سنجر کمالی معروف به سیف منجم لیف ابی عبدالل

این جدول در نسخشوددیده می) ق۷۰۰یزدی (شیراز، ح  ، مــتمم فرانســه ملی ۀپاریس (کتابخان ۀ. 
 ) و نسخه قم، که اخیر۱۴۸۸فارسی 

ً
کــه از حیــث  زیــج اشــرفی، وجود دارد. است شناسایی شده ا

تقویم خراجی های قدیمی بسیار مهم است، از  زیج اتهای سیار اشتمال بر اطالعات زیاد از جدول
 اول که مبــدأ تــاریخی آن اعتــدال بهــاری ســال کند ) استفاده میتقویم ملکیای از  (به عنوان گونه

 .میالدی) است ۶۲۲( یهجر
...  ۳، ۲، ۱متنــاظر بــا  اد روزهایجدولی برای تعد) ق۸۴۰الغ بیگ (سمرقند ح  زیج سلطانی

(با دقت چهار رقم کسری شصتگانی)  ملکی  سال ۱۰۰۰، ... و ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰...  ۳۰، ۲۰، ۱۰
 طول سال خورشیدی حقیقی دقیق پایۀ. این جدول بر دارد

ً
که  است روز ۳۶۵;۳۲,۷,۳۳,۱۴ با برابر ا

بــه زمــان  مقــداراســت. ایــن  الغ بیــگ در زیج حرکت میانگین خورشید های پایۀ جدولهمچنین 
 سال ۳۳در هر  یک بار یپیاپسال عادی  ۴در نتیجه به و   های کبیسه بین سال سال ۴٫۱۲۳یانگین م

  . انجامدمیسال  ۳۷ ندرت)یا (به

                                                    
یم ملکی در  زندگینامۀ علمی دانشورانو روزنفلد در مقالۀ "عمر خیام" در  ظاهرًا یوشکیویچ .١  زیجو  زیج ایلخانیمی گویند که بخش تقو

یمی هستند که خیام ابداع کرد. اما در هر دوی این زیج سلطانی گیری  ها طول سال خورشیدی حقیقی و نظام کبیسه الغ بیگ بیانگر تقو
  های حرکت میانگین قابل استخراج است. حاصل از آن برای تقویم ملکی به روشنی از جدول
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اه حل خطی برای تعیین الگوی ر نابغۀ حساب ازالدین جمشید کاشانی  که غیاث یستن عجیب
ی ها )، به خالف زیجق۸۲۰ح  ،(کاشان یا شیراز  زیج خاقانی. او در نبودتقویم ملکی راضی  ۀکبیس
. این تغییر، در را در نظر گرفتطول اوج خورشید  کندملکی، تغییرات  در جدول تعیین نوروز، دیگر

و بطلمیوسی خورشید، تنها به این دلیل است که طول سال خورشیدی حقیقی ثابت نیست،  الگوی
درونیــابی بــا اســتفاده از روش  کاشــانی، جمشــید .کنــد تغییــر میزمــان بســیار کنــد  بــا گذشــت
 غیرزمان اعتدال بهاری بر اساس طول مت ۀ، محاسبچهار متغیر مختلفبا  یدر جدول ای هوشمندانه

  سال خورشیدی را با تعدادی جمع و ضرب ساده ممکن کرده است. 

 گیری . نتیجه٧
بــرای رسد کــه ایــن تقــویم  به نظر می المنجمیندستورتقویم ملکی در  ها به  ارجاعبر اساس مرور 

تقویم ملکــی را گیری  بر آن بوده که نظام درست کبیسهتنظیم شده است. نویسنده  سهولت محاسبه
یم یولیــانی  گیری روش کبیســهبــه جــای آن از  و نکنــد اعمال یانگینحرکت م یها برای جدول تقــو

و هــم بــرای  اتســیار یــانگینبــرای حرکــت مهم  ،مبدأ تقویم ملکی اما اینکه ده است.کر استفاده
بوده است.  مهمزیج  مؤلفانبرای این تقویم دهد که  نشان می ؛است به کار رفته گانهای ستار جدول

 متن هم هست. اگر بخش مفقود فصل گاهشــماری یافتــه شــود،های ایرانی  ریشه امر حاکی ازاین 
  .آشکار شود تقویم ملکی ۀدربار بیشتریشاید اطالعات 

را با  یانگینهای حرکت م جدولاست تصمیم گرفته دستورالمنجمین  ۀکه نویسند عجیب نیست
وابستگی به زمان دقیــق اعتــدال بهــاری،  خاطرکند. تقویم ملکی به  تدوینتقویم ملکی غیراصیل 

حتــی د صــحیح ســال و اعــدتای کــه شــامل  دوره عنــوانای بسیار طوالنی دارد (به  تمایل به چرخه
را بــر  یــانگینهای حرکت م ). چنان که دیدیم دو زیج اخیر جدولباشدد صحیح روز ادتع المقدور

مطالب نجــومی اصــیل در  چوناند.  کرده تهیهساله  ۱۲۸و  ۱۲۰های  اساس تقویم ملکی با چرخه
  .استنبوده  کاریقادر به انجام چنین  خودشمتن  ۀنویسند شایداست  بسیار کم دستورالمنجمین

یسند ستفادۀبرای ا دلیل احتمالی دیگر تقویم ملکی در  ۀشد  ساده صورتاز  دستورالمنجمین ۀنو
بیشتر این موارد از جمله آثار  چونمربوط به منابع وی باشد.  تواند می، یانگینحرکت م یها جدول

از ایجــاد تقــویم ملکــی توســط منجمــان  پــیش، استبسیار مهم  شان گاهشناسیبیرونی که فصل 
اند، بسیار محتمل است که  ، نوشته شدهدستورالمنجمینکمتر از سی سال قبل از تالیف  در ملکشاه

یم نداشته این گیری  تعریف و نظام کبیسهمورد نویسنده منبع قابل اعتمادی در  ســفانه أ. متاستتقو
یافتن جزئیات بیشــتر را بــرای درک اینکــه  ،پاریس یکتای ۀدر نسخ تقویم ملکی دربارۀ یفصل نبودِ 

 است.ساخته  ناممکن یسنده چگونه مبدأ تقویم ملکی و طول سال ملکی را تعیین کردهنو


