
١٦

(سویس)

شمارۀ  ،١٦

(فرانسه)

(سویس)

، شمارۀ

(فرانسه)

سزیانو  (سویس)ژاک

(انگلستان)

ملکیان) از: هادی (عکس

، شمارۀچهارم

گمینی  امیرمحمد

جبار  (فرانسه)احمد

ژاک سزیانو

(انگلستان)

از: هادی ملکیان) (عکس

طبقۀ  چهارم،

امیرمحمد گمینی 

نصر  سیدحسین

احمد جبار

ژاک سزیانو *

لورچ  (انگلستان)ریچارد

از: هادی ملکیان) (عکس

، طبقۀ١١٨٢

 

١٣٩

امیرمحمد گمینی

سیدحسین نصر

جبار * احمد

* )آلمان

ریچارد لورچ

(ژاپن)

ملکیان) (عکس از: هادی

شمارۀ  فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، ١١٨٢نشانی

٦٦٤٠٦ 

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩

مکتوب میراث پژوهشی

گمینی امیرمحمد

یزدی

سیدحسین نصر

*(کانادا) 

سارما  آلمان(راموال

لورچ ریچارد

یانو  (ژاپن)میچیو

ملکیان) (عکس از: هادی

فروردین، شمارۀ  ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٠٦٢٥٨

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩٩ تابستان

مکتوب میراث پژوهشی

کرامتی  گمینی* یونس امیرمحمد

روان

یزدی

نصر سیدحسین

بروملن  وان (کانادا) گلن

راموال سارما

لورچ *(هند)  ریچارد

میچیو یانو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی ملکیان) نقش از: هادی (عکس

فروردین، شمارۀ ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٢٥٨دورنگار: 

miraselmi

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

میراث مکتوب پژوهشی

یونس کرامتی

روان فهم خوب

حیدرزاده توفیق

گیاهی یزدی حمیدرضا

ناطق نصر * محمدجواد سیدحسین

بروملن  وان گلن

راموال سارما

گوپتا  چاران (هند) رادا

یانو*  میچیو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار: 

miraselmi@mirasmaktoob.ir

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

مکتوب پژوهشی میراث

رضوانی پویان

شاملو فرد حسین

یونس کرامتی

فهم خوب

توفیق حیدرزاده

حمیدرضا گیاهی

محمدجواد ناطق

وان بروملن گلن

سارما سری راموال

چاران گوپتا  رادا

* (هلند) 

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار:      

mirasmaktoob.ir

اسالمی فناوری دورۀ و علوم

تابستانو 
١٧

مکتوب میراث پژوهشی
ایرانی اکبر

باقری محمد
کریمیان زینب

رضوانی پویان
خانی محمود

حسین شاملو

قلندری  کرامتی *حنیف یونس

خوب سجاد نیک فهم

توفیق حیدرزاده

گیاهی حمیدرضا

محمدجواد ناطق

بروملن گلن وان

سری * 

چاران گوپتا رادا

هوخندایک  پیتر (هلند) یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢       

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

و بهار
پیاپی: ٧شمارۀ

مکتوب ؤسسۀ میراث پژوهشی
اکبر ایرانی

محمد باقری
زینب کریمیان

پویان رضوانی
محمود خانی

حسین شاملو

علمی همكاران
قلندری حنیف

سجاد نیک

علمی مشاوران

حیدرزاده *  توفیق

گیاهی * حمیدرضا

ناطق محمدجواد

بروملن *(کانادا)  وان گلن

 (کانادا)

گوپتا رادا چاران

هوخندایک  پیتر یان

هارون والیت (اصفهان) آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان

اسالمی دورۀ علوم و فناوری

بهار، 
پیاپی:  شمارۀ

ؤسسۀم
اکبر ایرانی

باقری محمد
زینب کریمیان

رضوانی پویان
خانی محمود

چاپ: امور و ی
ّ
فن شاملو مدیر حسین

همكاران علمی
حنیف قلندری

مهدوی  نیک* یونس سجاد

مشاوران علمی

ثبوتی  یوسف

طارمی  *حسن

ناطق *همدانی  محمدجواد

(کانادا) 

رجب  (کانادا)جمیل

گوپتا * (هند) چاران رادا

هوخندایک پیتر یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان و ابوریحان، دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان ۴۰

اسالمی دورۀ فناوری علوم و

، اول
شمارۀ پیاپی: 

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر
سردبیر: 
داخلی :مدیر
: ویراستار

جلد: اجرای

امور چاپ: و ی
ّ
فن مدیر

همكاران علمی
رضوانی  قلندری *پویان حنیف

یونس مهدوی

مشاوران علمی

یوسف ثبوتی

حسن طارمی

همدانی 

برگرن  لنارت (کانادا) جان

جمیل رجب

(هند)الرحمان 

پیتر هوخندایک یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان دانشگاه و ابوریحان، خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢تلفن: 

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir   / 

۰٫۰۰۰

تاریـخ  اسالمیدوفصلنامـۀ دورۀ فناوری و علوم

اولشمـارۀ 
شمارۀ پیاپی: 

صاحب امتیاز: 
مدیر مسئول: 
سردبیر: 
مدیر داخلی
ویراستار

اجرای جلد:

و امور چاپ: ی
ّ
فن مدیر

علمی همكاران
رضوانی  پویان

یونس مهدوی

علمی مشاوران

ثبوتی * یوسف

طارمی حسن

معصومی همدانی حسین

لنارت برگرن جان

جمیل رجب

الرحمان 

هوخندایک یان پیتر

والیت (اصفهان) هارون چارترنج در آرامگاه هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

تلفن:    

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

۰۰۰بها: 

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ 
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مدیر مسئول: 

مدیر داخلی
ویراستار

جلد: اجرای

چاپ: ی و امور
ّ
مدیر فن

پویان رضوانی

مهدوی *فر  یونس

اذکائی  *پرویز

ذاکر طارمی * محمدابراهیم حسن

معصومی حسین

جان لنارت برگرن

رجب * (فرانسه) جمیل

ظل سید الرحمان حکیم

هوخندایک  * )سوریه پیتر یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه چارترنج در هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و خیابان دانشگاه بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

١٣١٥٦   

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

بها: 

دوفصلنامـۀ تاریـخ

شمـارۀ
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر

داخلی مدیر

چاپ: امور و ی
ّ
مدیر فن

رضوانی * پویان

محمدی فر  شمامه

پرویز اذکائی

محمدابراهیم ذاکر

حسین معصومی

برگرن جان لنارت

(فرانسه)

سید ظل حکیم

سوریه

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه بین خیابان انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

-١٣١٥٦

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ، نهم

چاپ: امور و ی
ّ
فن مدیر

بهلول  *حمید

شمامه محمدی

پرویز اذکائی

ذاکر محمدابراهیم

معصومی حسین

برگرن * ) لنارت جان

راشد  (فرانسه)رشدی

ظل حکیم سید

موالدی  سوریه(مصطفی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه انقالباسالمی، بین خیابان خیابان مجله: تهران، نشانی

٩٣٥١٩-

miraselmi90@gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهم

حمید بهلول

شمامه محمدی

اذکائی پرویز

ذاکر محمدابراهیم

محقق  معصومی *مهدی حسین

آذربایجان )جمهوری

رشدی راشد

ظل سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج نقش هندسی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

 :٩٣٥١٩

gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهمسال 

امینی  بهلول *حسن حمید

محمدی شمامه

ذاکر محمدابراهیم

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

رشدی راشد

ظل * (امریکا) سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان):  هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالب اسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

: پستی

gmail.com

سال

حسن امینی 

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

راشد * (روسیه) رشدی

(امریکا)

موالدی مصطفی

پشت جلد : تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین خیابان انقالباسالمی، مجله: تهران، نشانی

پستی کد

gmail.com

حسن امینی

محقق مهدی

آذربایجان( جمهوری

(روسیه)

صلیبا  (امریکا)جورج

پشت جلد تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین اسالمی، خیابان انقالب مجله: تهران، نشانی

کد

المللی

امینی حسن

بابایف  (علی

دمیدوف  (روسیه)سرگی

جورج صلیبا

جلد تصویر پشت

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، مجله: تهران، خیابان نشانی

بین استاندارد المللی شمارۀ

۲۳۲۲

علی بابایف

دمیدوف سرگی

صلیبا جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

استاندارد بین شمارۀ

 -۲۳۲۲

بابایف علی

سرگی دمیدوف

صلیبا  جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین استاندارد شمارۀ

۳۶۶۹ -

دمیدوف سرگی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین شمارۀ استاندارد

۳۶۶۹

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

بین استاندارد شمارۀ



فهرست
رسسخن۱

۳الحسابلّب فارسی منابع و مآخذ رسالۀ
نرگس عصارزادگان
ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ۳۱مّع

بیگیاهی یزدی، ترجمۀ هاشم سرضا حمید
۵۰تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

نقی منزویعلی
۵۹کاردانو چه کرد که خیام نکرد؟
امیر اصغری
۷۴نقش هندسی چارترنج
محمد باقری

۸۴محمد باقر یزدیمجموع املربعاتبررسی محتوای رسالۀ 
زهرا پورنجف
۹۹علوم غریبه در دورۀ صفویه

حمید بهلولۀترجم، کوشکی-ملوینمتیو 
۱۱۵ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و فناوری دورۀ اسالمیآثار

انوشه هادزاد

ارزشبررسی موضوعات بی۱۲۶
اتو نویگه باوئر، ترجمۀ حمید بهلول

۱۲۸م)۲۰۲۰-۱۹۳۰به یاد پاول کونیچ (
دالن، ترجمۀ حنیف قلندریبنو وان 

۱۳۸هایی از پاول کونیچخاطره
ریچارد لورچ، ترجمۀ مهسا راقب

لرسالۀ ۱۴۰ در شیمیالغریبهاع
محمدرضا عرشی

مقاله

های تاریخییادداشت

هایادنامه

رساله
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٢حمیدرضا گیاهی یزدی

٣ترجمۀ هاشم سیماب

خوبی شناخته شده اســت. ایــن تقــویم بــه 

سلجوقی در قرن پنجم هجری در اصفهان ابداع شــد. پــس از مــرگ 

تــدریج 

ها پس از ظهــور اســالم هــم تــرجیح 

های خورشیدی مختلف به جای تقویم هجری استفاده کنند. تقــویم جاللــی را بایــد 

پــردازد. 

هـــ) ابــداع یــا اســتفاده 

های 

ی تــاریخی متفرقــه 

اند. حتی برخــی از 

ها و منابع تاریخی دیگر در 

بررســی 

Giahi Yazdi, Hamid
Sciences

گیری تقویم جاللی کتابی نوشته است. برای آگاهی از 
اند،  گیری خود برای تقویم جاللی را معرفی کرده

حمیدرضا گیاهی یزدی
ترجمۀ هاشم سیماب

خوبی شناخته شده اســت. ایــن تقــویم بــه 

سلجوقی در قرن پنجم هجری در اصفهان ابداع شــد. پــس از مــرگ 

تــدریج  یزدگرد سوم (آخرین پادشاه سلسلۀ ساسانی) گاهشمار یزدگردی که تقویمی خورشیدی بــود، به

ها پس از ظهــور اســالم هــم تــرجیح 

های خورشیدی مختلف به جای تقویم هجری استفاده کنند. تقــویم جاللــی را بایــد 

 (سال مبدأ) تقویم جاللی می
ٔ
پــردازد.  هایی دانست. مقالۀ حاضر به معمای تاریخ مبدا

کند. نویسنده این مسئله را با رویکردی تاریخی بررسی و برای این پرسش پاسخی نو عرضه می

هـــ) ابــداع یــا اســتفاده 

های  نگاران علم در سده

ی تــاریخی متفرقــه ها

اند. حتی برخــی از  کاویده

ها و منابع تاریخی دیگر در 

بررســی  تنهــاهدف این مقاله 

Giahi Yazdi, Hamid-Reza, “The
Sciences, 74, 2020, pp. 165

گاهی از  گیری تقویم جاللی کتابی نوشته است. برای آ
گیری خود برای تقویم جاللی را معرفی کرده

ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ّ ١مع

حمیدرضا گیاهی یزدی

خوبی شناخته شده اســت. ایــن تقــویم بــه 

سلجوقی در قرن پنجم هجری در اصفهان ابداع شــد. پــس از مــرگ 

یزدگرد سوم (آخرین پادشاه سلسلۀ ساسانی) گاهشمار یزدگردی که تقویمی خورشیدی بــود، به

ها پس از ظهــور اســالم هــم تــرجیح  منسوخ شد و تقویم هجری جای آن را گرفت. با وجود این ایرانی

های خورشیدی مختلف به جای تقویم هجری استفاده کنند. تقــویم جاللــی را بایــد 

 (سال مبدأ) تقویم جاللی می
ٔ
هایی دانست. مقالۀ حاضر به معمای تاریخ مبدا

نویسنده این مسئله را با رویکردی تاریخی بررسی و برای این پرسش پاسخی نو عرضه می

هـــ) ابــداع یــا اســتفاده ۱۰ا تــ ۲های  های مختلفی کــه در دورۀ اســالمی (ســده

نگاران علم در سده د. تاریخویم جاللی (یا َمِلکی) نبوده باش

ها تر بر ســؤال اند، اما پژوهشگران بیش

کاویده کمتر ساز ابداع آن شد

ها و منابع تاریخی دیگر در  گیری آن عرضه کردند، اما زیج

هدف این مقاله  ٤نظر دارند.

Reza, “The Jalālī Calendar: the enigma of its radix date”,
, 74, 2020, pp. 165-182.

گاهی از  گیری تقویم جاللی کتابی نوشته است. برای آ
گیری خود برای تقویم جاللی را معرفی کرده های کبیسه

ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ّ مع

خوبی شناخته شده اســت. ایــن تقــویم بــه   تقویم جاللی (یا َمِلکی) برای پژوهشگران ایرانی و غربی به

سلجوقی در قرن پنجم هجری در اصفهان ابداع شــد. پــس از مــرگ 

یزدگرد سوم (آخرین پادشاه سلسلۀ ساسانی) گاهشمار یزدگردی که تقویمی خورشیدی بــود، به

منسوخ شد و تقویم هجری جای آن را گرفت. با وجود این ایرانی

های خورشیدی مختلف به جای تقویم هجری استفاده کنند. تقــویم جاللــی را بایــد 

 (سال مبدأ) تقویم جاللی می
ٔ
هایی دانست. مقالۀ حاضر به معمای تاریخ مبدا

نویسنده این مسئله را با رویکردی تاریخی بررسی و برای این پرسش پاسخی نو عرضه می

های مختلفی کــه در دورۀ اســالمی (ســده

ویم جاللی (یا َمِلکی) نبوده باش

اند، اما پژوهشگران بیش

ساز ابداع آن شد که زمینه

گیری آن عرضه کردند، اما زیج

نظر دارند. اش اختالف گیری

Calendar: the enigma of its radix date”,

hgiahi@gmail.com

گیری تقویم جاللی کتابی نوشته است. برای آگاهی از  ) بدون درنظر گرفتن منابع تاریخی دربارۀ مشکل نظام کبیسه
های کبیسه های تاریخی، نظام

ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ّ مع

تقویم جاللی (یا َمِلکی) برای پژوهشگران ایرانی و غربی به

سلجوقی در قرن پنجم هجری در اصفهان ابداع شــد. پــس از مــرگ  الدین ملکشاه

یزدگرد سوم (آخرین پادشاه سلسلۀ ساسانی) گاهشمار یزدگردی که تقویمی خورشیدی بــود، به

منسوخ شد و تقویم هجری جای آن را گرفت. با وجود این ایرانی

های خورشیدی مختلف به جای تقویم هجری استفاده کنند. تقــویم جاللــی را بایــد 

 (سال مبدأ) تقویم جاللی می
ٔ
هایی دانست. مقالۀ حاضر به معمای تاریخ مبدا

نویسنده این مسئله را با رویکردی تاریخی بررسی و برای این پرسش پاسخی نو عرضه می

های مختلفی کــه در دورۀ اســالمی (ســده

ویم جاللی (یا َمِلکی) نبوده باشکدام اسرارآمیزتر از تق

اند، اما پژوهشگران بیش م به تقویم جاللی بسیار پرداخته

که زمینه را اند و مسائل نجومی درونی

گیری آن عرضه کردند، اما زیج ای برای نظام کبیسه

گیری مورد تاریخ مبدأ این تقویم و نظام کبیسه
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hgiahi@gmail.comمدیر گروه تاریخ علم بنیاد دایرةالمعارف اسالمی، 

hashem@gmail.com
) بدون درنظر گرفتن منابع تاریخی دربارۀ مشکل نظام کبیسه

های تاریخی، نظام اخترشناسان و مستشرقانی که بدون نظر گرفتن واقعیت
۱۱۳-۱۱۷.(

ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ّ مع

تقویم جاللی (یا َمِلکی) برای پژوهشگران ایرانی و غربی به

الدین ملکشاه جاللدستور سلطان 

یزدگرد سوم (آخرین پادشاه سلسلۀ ساسانی) گاهشمار یزدگردی که تقویمی خورشیدی بــود، به

منسوخ شد و تقویم هجری جای آن را گرفت. با وجود این ایرانی

های خورشیدی مختلف به جای تقویم هجری استفاده کنند. تقــویم جاللــی را بایــد  تقویم دادند از

 (سال مبدأ) تقویم جاللی می اوج چنین تالش
ٔ
هایی دانست. مقالۀ حاضر به معمای تاریخ مبدا

نویسنده این مسئله را با رویکردی تاریخی بررسی و برای این پرسش پاسخی نو عرضه می

همقدم
های مختلفی کــه در دورۀ اســالمی (ســده شاید در میان تقویم

کدام اسرارآمیزتر از تق ، هیچ

م به تقویم جاللی بسیار پرداخته

اند و مسائل نجومی درونی متمرکز بوده

ای برای نظام کبیسه محققان الگوهای تازه
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) بدون درنظر گرفتن منابع تاریخی دربارۀ مشکل نظام کبیسه۱۳۳۵مثال
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چكیده
تقویم جاللی (یا َمِلکی) برای پژوهشگران ایرانی و غربی به

دستور سلطان 

یزدگرد سوم (آخرین پادشاه سلسلۀ ساسانی) گاهشمار یزدگردی که تقویمی خورشیدی بــود، به

منسوخ شد و تقویم هجری جای آن را گرفت. با وجود این ایرانی

دادند از می

اوج چنین تالش

نویسنده این مسئله را با رویکردی تاریخی بررسی و برای این پرسش پاسخی نو عرضه می

مقدم.١
شاید در میان تقویم

، هیچشد می

م به تقویم جاللی بسیار پرداخته۲۰و  ۱۹

متمرکز بوده

محققان الگوهای تازه
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ً
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اخترشناسان و مستشرقانی که بدون نظر گرفتن واقعیت
بنگرید به تقی



انداز 

نیــز  

چه چیزی باعث شد تا اخترشناســان در دورۀ 

هــایی یــاد کــرد کــه منجــر بــه 

 ؛ده اســت

کــه در نــواحی شــرقی 

ها را در ایــران دســتکم تــا 

م) دنبال کرد. با بر تخت نشستن هر پادشاه، دورۀ جدیدی شروع 

شد که تاریخ مبدأ آن، نخستین روز سالی بود که پادشــاه بــر تخــت نشســته بــود و در ســالی کــه 

پادشــاه ساســانی، یزدگــرد 

هجری قمری آغــاز شــد. ایــن 

تقویم یزدگردی گاهشماری خورشیدی بــود کــه 

مسترقه [اندرگاه یا پنجــۀ 

دزدیده] معروف بود. این پنج روزاضافی باید به ماه هشتم (آبان) یا دوازدهم (اسفند) تقــویم اضــافه 

اند، از جملــه 

تر، با روزی که خورشید 

گیری دقیــق نیــاز داشــتند. مــدت یــک ســال خورشــیدی 

 از پس

 گیری

زیج معتبر 

ر. این نسخۀ خطی، 
های مهمی 

انداز  مسئلۀ تاریخ مبدأ تقویم جاللی بر مبنای یک دیدگاه تازۀ نجــومی اســت. در ایــن مقالــه چشــم

 و پیش از تقــویم جاللــی ابــداع شــد

چه چیزی باعث شد تا اخترشناســان در دورۀ 

هــایی یــاد کــرد کــه منجــر بــه 

ده اســتهــا یــاد شــ

کــه در نــواحی شــرقی 

ها را در ایــران دســتکم تــا 

م) دنبال کرد. با بر تخت نشستن هر پادشاه، دورۀ جدیدی شروع 

شد که تاریخ مبدأ آن، نخستین روز سالی بود که پادشــاه بــر تخــت نشســته بــود و در ســالی کــه 

پادشــاه ساســانی، یزدگــرد 

هجری قمری آغــاز شــد. ایــن 

تقویم یزدگردی گاهشماری خورشیدی بــود کــه 

مسترقه [اندرگاه یا پنجــۀ 

دزدیده] معروف بود. این پنج روزاضافی باید به ماه هشتم (آبان) یا دوازدهم (اسفند) تقــویم اضــافه 

اند، از جملــه  گــذاری شــده

تر، با روزی که خورشید 

گیری دقیــق نیــاز داشــتند. مــدت یــک ســال خورشــیدی 

پس اعتدالی، سال 

گیری کبیســه عنــوان بــه

زیج معتبر ) و ۱۷۳-۱۶۴، ص 

ر. این نسخۀ خطی، ۲- پ۱، گ
های مهمی  زیجق تألیف کرد. برای آگاهی از 

مسئلۀ تاریخ مبدأ تقویم جاللی بر مبنای یک دیدگاه تازۀ نجــومی اســت. در ایــن مقالــه چشــم

و پیش از تقــویم جاللــی ابــداع شــد

چه چیزی باعث شد تا اخترشناســان در دورۀ 

ق) به اصالح تقویم خورشیدی ایرانی بپردازند.

هــایی یــاد کــرد کــه منجــر بــه  الزم است اشاره شود که باید از تقویم جاللی به عنوان اوج تالش

هــا یــاد شــ تقویمی جدید در قلمرو ایران شــد. بــه همــین دلیــل از آن در بســیاری از زیج

کــه در نــواحی شــرقی  )های عددی همراه هستند

).۱١اند (جدول 

ها را در ایــران دســتکم تــا  آنهای ایرانی پس از ظهور اسالم، ابتدا باید رد 

م) دنبال کرد. با بر تخت نشستن هر پادشاه، دورۀ جدیدی شروع 

شد که تاریخ مبدأ آن، نخستین روز سالی بود که پادشــاه بــر تخــت نشســته بــود و در ســالی کــه 

پادشــاه ساســانی، یزدگــرد حکمرانــی آخــرین 

هجری قمری آغــاز شــد. ایــن  ۱۱االول سال 

تقویم یزدگردی گاهشماری خورشیدی بــود کــه 

مسترقه [اندرگاه یا پنجــۀ  ماه سی روزه داشت به عالوۀ پنج روز اضافه که به خمسۀ

دزدیده] معروف بود. این پنج روزاضافی باید به ماه هشتم (آبان) یا دوازدهم (اسفند) تقــویم اضــافه 

گــذاری شــده های ایرانی کــه در سلســلۀ ساســانی پایه

تر، با روزی که خورشید  یا به عبارت دقیق

گیری دقیــق نیــاز داشــتند. مــدت یــک ســال خورشــیدی 

 هر در) روز ۰٫۲۵

بــه بایــد زمــان ایــن

).۲۰۰۰دالن ( وانهای مهم اسالمی به کار رفته بود بنگرید به 
، ص ۱۳۶۳) برای دیدن فهرست متفاوتی از پادشاهان ساسانی بنگرید به بیرونی (

، گوجیز الزیج سنجری) و خازنی، 
گاهی از ۵۲۴را در سال  ق تألیف کرد. برای آ

مسئلۀ تاریخ مبدأ تقویم جاللی بر مبنای یک دیدگاه تازۀ نجــومی اســت. در ایــن مقالــه چشــم

و پیش از تقــویم جاللــی ابــداع شــد های مختلف ایرانی که پس از ظهور اسالم

چه چیزی باعث شد تا اخترشناســان در دورۀ  کنیم . همچنین مشخص می

ق) به اصالح تقویم خورشیدی ایرانی بپردازند.

الزم است اشاره شود که باید از تقویم جاللی به عنوان اوج تالش

تقویمی جدید در قلمرو ایران شــد. بــه همــین دلیــل از آن در بســیاری از زیج

های عددی همراه هستند آثاری نجومی که با محاسبات و جدول

اند (جدول  جهان اسالم و از پایان قرن پنجم هجری به بعد نوشته شده

های ایرانی پس از ظهور اسالم، ابتدا باید رد 

م) دنبال کرد. با بر تخت نشستن هر پادشاه، دورۀ جدیدی شروع 

شد که تاریخ مبدأ آن، نخستین روز سالی بود که پادشــاه بــر تخــت نشســته بــود و در ســالی کــه 

حکمرانــی آخــرین  ٢یافــت. رسید، پایان می

االول سال  ربیع ۲۲سوم، که آخرین حاکم سلسلۀ ساسانی بود، در 

تقویم یزدگردی گاهشماری خورشیدی بــود کــه  ٣تاریخ در برخی منابع، مبدأ تقویم یزدگردی است.

ماه سی روزه داشت به عالوۀ پنج روز اضافه که به خمسۀ

دزدیده] معروف بود. این پنج روزاضافی باید به ماه هشتم (آبان) یا دوازدهم (اسفند) تقــویم اضــافه 

های ایرانی کــه در سلســلۀ ساســانی پایه

یا به عبارت دقیق تقویم یزدگردی، برای هماهنگ کردن سال نو با آغاز بهار،

گیری دقیــق نیــاز داشــتند. مــدت یــک ســال خورشــیدی 

۲۵ ≈روز ( ۰٫۲۴۲۲

ایــن. آورد مــی بار بــه

های مهم اسالمی به کار رفته بود بنگرید به 
) برای دیدن فهرست متفاوتی از پادشاهان ساسانی بنگرید به بیرونی (

.(
) و خازنی، ۱۰، ص ۲۰۰۹

را در سال  وجیز الزیج سنجری
).۲۶۵، ص ۲۰۰۰

مسئلۀ تاریخ مبدأ تقویم جاللی بر مبنای یک دیدگاه تازۀ نجــومی اســت. در ایــن مقالــه چشــم

های مختلف ایرانی که پس از ظهور اسالم

. همچنین مشخص می

ق) به اصالح تقویم خورشیدی ایرانی بپردازند.

الزم است اشاره شود که باید از تقویم جاللی به عنوان اوج تالش

تقویمی جدید در قلمرو ایران شــد. بــه همــین دلیــل از آن در بســیاری از زیج

آثاری نجومی که با محاسبات و جدول

جهان اسالم و از پایان قرن پنجم هجری به بعد نوشته شده

های ایرانی
های ایرانی پس از ظهور اسالم، ابتدا باید رد 

م) دنبال کرد. با بر تخت نشستن هر پادشاه، دورۀ جدیدی شروع ۲۲۴-۶۵۱

شد که تاریخ مبدأ آن، نخستین روز سالی بود که پادشــاه بــر تخــت نشســته بــود و در ســالی کــه 

رسید، پایان می فرمانروای بعدی به تخت می

سوم، که آخرین حاکم سلسلۀ ساسانی بود، در 

تاریخ در برخی منابع، مبدأ تقویم یزدگردی است.

ماه سی روزه داشت به عالوۀ پنج روز اضافه که به خمسۀ

دزدیده] معروف بود. این پنج روزاضافی باید به ماه هشتم (آبان) یا دوازدهم (اسفند) تقــویم اضــافه 

های ایرانی کــه در سلســلۀ ساســانی پایه با این حال تمام تقویم

تقویم یزدگردی، برای هماهنگ کردن سال نو با آغاز بهار،

گیری دقیــق نیــاز داشــتند. مــدت یــک ســال خورشــیدی  گذرد، بــه کبیســه

۲۴۲۲روز است و مقدار اضافۀ 

بــه اضافی ماه یک یا

های مهم اسالمی به کار رفته بود بنگرید به  هایی که در زیج
) برای دیدن فهرست متفاوتی از پادشاهان ساسانی بنگرید به بیرونی (

).۲۴۹، ص ۱۳۷۵) و عبداللهی (
۲۰۰۹برای توضیحات بیشتر، بنگرید به کوشیار بن لّبان (

وجیز الزیج سنجریخازنی است. خازنی 
۲۰۰۰دالن ( وان اند،  که دربارۀ تقویم یزدگردی سخن گفته

مسئلۀ تاریخ مبدأ تقویم جاللی بر مبنای یک دیدگاه تازۀ نجــومی اســت. در ایــن مقالــه چشــم

های مختلف ایرانی که پس از ظهور اسالم تاریخی تقویم

. همچنین مشخص میشود میاختصار بررسی 

ق) به اصالح تقویم خورشیدی ایرانی بپردازند.۵۹۱-۴۲۹سلجوقی (

الزم است اشاره شود که باید از تقویم جاللی به عنوان اوج تالش

تقویمی جدید در قلمرو ایران شــد. بــه همــین دلیــل از آن در بســیاری از زیج

آثاری نجومی که با محاسبات و جدول(هایی 

جهان اسالم و از پایان قرن پنجم هجری به بعد نوشته شده

های ایرانی تاریخچۀ تقویم
های ایرانی پس از ظهور اسالم، ابتدا باید رد  برای درک تاریخچۀ تقویم

۲۲۴اواخر سلسلۀ ساسانی (

شد که تاریخ مبدأ آن، نخستین روز سالی بود که پادشــاه بــر تخــت نشســته بــود و در ســالی کــه 

فرمانروای بعدی به تخت می

سوم، که آخرین حاکم سلسلۀ ساسانی بود، در 

تاریخ در برخی منابع، مبدأ تقویم یزدگردی است.

ماه سی روزه داشت به عالوۀ پنج روز اضافه که به خمسۀ ۱۲در آن هر سال 

دزدیده] معروف بود. این پنج روزاضافی باید به ماه هشتم (آبان) یا دوازدهم (اسفند) تقــویم اضــافه 

با این حال تمام تقویم 

تقویم یزدگردی، برای هماهنگ کردن سال نو با آغاز بهار،

گذرد، بــه کبیســه از نقطۀ اعتدال بهاری می

روز است و مقدار اضافۀ  ۳۶۵

  سال
ً
یا روز سی تقریبا

هایی که در زیج برای دیدن فهرست تقویم
) برای دیدن فهرست متفاوتی از پادشاهان ساسانی بنگرید به بیرونی (۲۳۸، ص ۱۳۵۲
ر.۱۱۹، گ

) و عبداللهی (۳۰، ص ۱۶۶۹
برای توضیحات بیشتر، بنگرید به کوشیار بن لّبان (

خازنی است. خازنی  زیج معتبر سنجرِی ای از 
که دربارۀ تقویم یزدگردی سخن گفته

٣٢

مسئلۀ تاریخ مبدأ تقویم جاللی بر مبنای یک دیدگاه تازۀ نجــومی اســت. در ایــن مقالــه چشــم

تاریخی تقویم

اختصار بررسی  به

سلجوقی (

الزم است اشاره شود که باید از تقویم جاللی به عنوان اوج تالش

تقویمی جدید در قلمرو ایران شــد. بــه همــین دلیــل از آن در بســیاری از زیج

هایی  زیج

جهان اسالم و از پایان قرن پنجم هجری به بعد نوشته شده

تاریخچۀ تقویم.٢
برای درک تاریخچۀ تقویم

اواخر سلسلۀ ساسانی (

شد که تاریخ مبدأ آن، نخستین روز سالی بود که پادشــاه بــر تخــت نشســته بــود و در ســالی کــه  می

فرمانروای بعدی به تخت می

سوم، که آخرین حاکم سلسلۀ ساسانی بود، در 

تاریخ در برخی منابع، مبدأ تقویم یزدگردی است.

در آن هر سال 

دزدیده] معروف بود. این پنج روزاضافی باید به ماه هشتم (آبان) یا دوازدهم (اسفند) تقــویم اضــافه 

 ٤شد. می

تقویم یزدگردی، برای هماهنگ کردن سال نو با آغاز بهار،

از نقطۀ اعتدال بهاری می

۳۶۵٫۲۴۲۲

سال ۱۲۰

برای دیدن فهرست تقویم .١
۱۳۵۲( ونیبیر .٢

، گسنجری
۱۶۶۹نی (فرغا .٣
برای توضیحات بیشتر، بنگرید به کوشیار بن لّبان ( .٤

ای از  خالصه
که دربارۀ تقویم یزدگردی سخن گفته

٣٢
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سلسلۀ ساسانی با حملۀ اعــراب از میــان رفــت، و 

ســال 

های تــألیف 

بایســت 

اری یــک 

های گونــاگون نظــارت 

کرد. به همین دالیل، از منابع تاریخی 

جرت، تقویم 

ترین نشانۀ استفاده از تقویم هجری در کنار تقویم یزدگردی در 

هــا ضــرب 

، دیگــر 

خوردند، در ایران رایج شده بود. در مــوارد 

٥شود.

عربــی، کــه در 

طور 

های مبتنی بر تقــویم یزدگــردی را در کنــار هــر دو 

این کــه بــه همــراه چنــین 

های دیگــر بــه یکــدیگر 

عالوه بر این، حاصل رصدهای نجومی بسیاری، از منجمان ایرانی و غیر ایرانی بــه جــا 

دهد که نه اخترشناسان و نه 

مردم معمولی در دورۀ اسالمی از تقویم یزدگــردی روی نگرداندنــد. دلیــل ایــن رفتــار فقــط از روی 

طوسی (نسخۀ کتابخانۀ دیوان 

) بیندازید.

سلسلۀ ساسانی با حملۀ اعــراب از میــان رفــت، و 

 فقــط 
ً
ســال  ۲۰ای که به یزدگرد سوم اختصاص داده شده بود (از دورۀ تقویم یزدگــردی) رســما

های تــألیف  . با این حال، از تاریخ یزدگردی پیوسته در زیج

بایســت  های تســخیر شــده، حکومــت مرکــزی اســالمی می

اری یــک گــذ شک پایه

های گونــاگون نظــارت 

کرد. به همین دالیل، از منابع تاریخی 

جرت، تقویم سال بعد از ه

ترین نشانۀ استفاده از تقویم هجری در کنار تقویم یزدگردی در 

هــا ضــرب  بر آنقمری 

، دیگــر قمــری جــریه

خوردند، در ایران رایج شده بود. در مــوارد 

شود. عباسیان دیده می

عربــی، کــه در   نه فقــط در جامعــۀ ایرانــی

طور  طور کامل جایگزین تقویم یزدگــردی شــود. بــه

های مبتنی بر تقــویم یزدگــردی را در کنــار هــر دو 

این کــه بــه همــراه چنــین 

های دیگــر بــه یکــدیگر 

عالوه بر این، حاصل رصدهای نجومی بسیاری، از منجمان ایرانی و غیر ایرانی بــه جــا 

دهد که نه اخترشناسان و نه 

مردم معمولی در دورۀ اسالمی از تقویم یزدگــردی روی نگرداندنــد. دلیــل ایــن رفتــار فقــط از روی 

.(

طوسی (نسخۀ کتابخانۀ دیوان 

) بیندازید.۲۰۰۰اشاره شده و موارد اضافی دیگر، بنگرید به وان دالن (

سلسلۀ ساسانی با حملۀ اعــراب از میــان رفــت، و 

 فقــط 
ً
ای که به یزدگرد سوم اختصاص داده شده بود (از دورۀ تقویم یزدگــردی) رســما

. با این حال، از تاریخ یزدگردی پیوسته در زیج

های تســخیر شــده، حکومــت مرکــزی اســالمی می

شک پایه داد. بی های تازه فتح شده انجام می

های گونــاگون نظــارت  تقویم رسمی، روش کارآمدی برای دولت مرکزی بود تا بــر اقــوام و ســرزمین

کرد. به همین دالیل، از منابع تاریخی  آوری مالیات را آسان می

سال بعد از ه ۱۶) ق۲۳تا 

ترین نشانۀ استفاده از تقویم هجری در کنار تقویم یزدگردی در 

قمری هجری  ۳۱یزدگردی/

جــریه ۴۱یزدگردی/ ۳۰

خوردند، در ایران رایج شده بود. در مــوارد 

عباسیان دیده می ۀهای ضرب شد

نه فقــط در جامعــۀ ایرانــی

طور کامل جایگزین تقویم یزدگــردی شــود. بــه

های مبتنی بر تقــویم یزدگــردی را در کنــار هــر دو 

این کــه بــه همــراه چنــین نکتۀ درخور توجه 

های دیگــر بــه یکــدیگر  های تبدیل این سه تقویم یا حتی تقویم

عالوه بر این، حاصل رصدهای نجومی بسیاری، از منجمان ایرانی و غیر ایرانی بــه جــا 

دهد که نه اخترشناسان و نه  این شواهد نشان می

مردم معمولی در دورۀ اسالمی از تقویم یزدگــردی روی نگرداندنــد. دلیــل ایــن رفتــار فقــط از روی 

).۱۰، ص ۲۰۰۹) و کوشیار بن لّبان (

طوسی (نسخۀ کتابخانۀ دیوان  زیج ایلخانی)، ۱۹۰۷- 

اشاره شده و موارد اضافی دیگر، بنگرید به وان دالن (

۱۲۳.(

سلسلۀ ساسانی با حملۀ اعــراب از میــان رفــت، و  ١شد. می

 فقــط 
ً
ای که به یزدگرد سوم اختصاص داده شده بود (از دورۀ تقویم یزدگــردی) رســما

. با این حال، از تاریخ یزدگردی پیوسته در زیج

٣شده است. شده در شرق و غرب دورۀ اسالمی استفاده می

های تســخیر شــده، حکومــت مرکــزی اســالمی می

های تازه فتح شده انجام می

تقویم رسمی، روش کارآمدی برای دولت مرکزی بود تا بــر اقــوام و ســرزمین

آوری مالیات را آسان می

تا  ۱۳یابیم که خلیفۀ دوم، عمر بن خطاب (حکومت از 

ترین نشانۀ استفاده از تقویم هجری در کنار تقویم یزدگردی در 

یزدگردی/ ۲۰دست آمده که تاریخ 

۳۰شده است (یعنی از هر دو تقویم استفاده شده بود). تا سال 

خوردند، در ایران رایج شده بود. در مــوارد  تاریخ می قمری

های ضرب شد های ساسانی در سکه

 با وجود گسترش اسالم، تقویم هجری
ً
نه فقــط در جامعــۀ ایرانــی قمری ظاهرا

طور کامل جایگزین تقویم یزدگــردی شــود. بــه های دیگر قلمرو اسالم هم نتوانسته بود به

های مبتنی بر تقــویم یزدگــردی را در کنــار هــر دو  های دورۀ اسالمی جدول

نکتۀ درخور توجه  ٦بینیم. و سریانی (تاریخ الروم) می

های تبدیل این سه تقویم یا حتی تقویم

عالوه بر این، حاصل رصدهای نجومی بسیاری، از منجمان ایرانی و غیر ایرانی بــه جــا 

این شواهد نشان می ٨مانده که بر مبنای تقویم یزدگردی ثبت شده است.

مردم معمولی در دورۀ اسالمی از تقویم یزدگــردی روی نگرداندنــد. دلیــل ایــن رفتــار فقــط از روی 

) و کوشیار بن لّبان (۱۴، ص ۱۳۶۳

- ۱۸۹۹بّتانی ( زیج صابئی

).۱۴۵، ص ۲

اشاره شده و موارد اضافی دیگر، بنگرید به وان دالن ( گانۀ های سه

۱۲۳و  ۱۰۳، ص ۱۳۵۲) و بیرونی (

می افزوده دوره این

 فقــط 
ً
ای که به یزدگرد سوم اختصاص داده شده بود (از دورۀ تقویم یزدگــردی) رســما

. با این حال، از تاریخ یزدگردی پیوسته در زیج٢دوام داشت (یعنی تا زمان مرگ یزدگرد)

شده در شرق و غرب دورۀ اسالمی استفاده می

های تســخیر شــده، حکومــت مرکــزی اســالمی می پس از گسترش اسالم در ســرزمین

های تازه فتح شده انجام می برای حکمرانی بر سرزمین

تقویم رسمی، روش کارآمدی برای دولت مرکزی بود تا بــر اقــوام و ســرزمین

آوری مالیات را آسان می عالوه، یک تقویم واحد جمع

یابیم که خلیفۀ دوم، عمر بن خطاب (حکومت از 
ترین نشانۀ استفاده از تقویم هجری در کنار تقویم یزدگردی در  ولی کهن ٤

دست آمده که تاریخ  هایی به 

شده است (یعنی از هر دو تقویم استفاده شده بود). تا سال 

قمری هجریهایی که فقط برمبنای تقویم 

های ساسانی در سکه نادری، حتی تا چند قرن بعدتر نشانه

 با وجود گسترش اسالم، تقویم هجری
ً
ظاهرا

های دیگر قلمرو اسالم هم نتوانسته بود به

های دورۀ اسالمی جدول

و سریانی (تاریخ الروم) می

های تبدیل این سه تقویم یا حتی تقویم ها یا توضیحاتی، اغلب روش

عالوه بر این، حاصل رصدهای نجومی بسیاری، از منجمان ایرانی و غیر ایرانی بــه جــا 

مانده که بر مبنای تقویم یزدگردی ثبت شده است.

مردم معمولی در دورۀ اسالمی از تقویم یزدگــردی روی نگرداندنــد. دلیــل ایــن رفتــار فقــط از روی 

۱۳۶۳)، بیرونی (۳۴۵، جلد دوم: 
).۱۴۲، جلد اول، ص 

زیج صابئیهای مهم از جمله  در بسیاری از زیج
) آمده است.۱۸۵۳

۲، جلد ۱۹۶۰) و یعقوبی (

های سه های مهم، حاوی تقویم

) و بیرونی (۲۱۷- ۱۹۷، ص 

این سال آخرین به بلندمدت

 فقــط 
ً
ای که به یزدگرد سوم اختصاص داده شده بود (از دورۀ تقویم یزدگــردی) رســما

دوام داشت (یعنی تا زمان مرگ یزدگرد)

شده در شرق و غرب دورۀ اسالمی استفاده می

پس از گسترش اسالم در ســرزمین

برای حکمرانی بر سرزمین  کارهایی جدی

تقویم رسمی، روش کارآمدی برای دولت مرکزی بود تا بــر اقــوام و ســرزمین

عالوه، یک تقویم واحد جمع

یابیم که خلیفۀ دوم، عمر بن خطاب (حکومت از 

٤گذاری کرد. هجری را پایه

هایی به  سرزمین ایران، از سکه

شده است (یعنی از هر دو تقویم استفاده شده بود). تا سال 

هایی که فقط برمبنای تقویم 

نادری، حتی تا چند قرن بعدتر نشانه

 با وجود گسترش اسالم، تقویم هجری
ً
ظاهرا

های دیگر قلمرو اسالم هم نتوانسته بود به

های دورۀ اسالمی جدول مداوم در بسیاری از زیج

و سریانی (تاریخ الروم) می قمری تقویم هجری

ها یا توضیحاتی، اغلب روش

عالوه بر این، حاصل رصدهای نجومی بسیاری، از منجمان ایرانی و غیر ایرانی بــه جــا  ٧آمده است.

مانده که بر مبنای تقویم یزدگردی ثبت شده است.

مردم معمولی در دورۀ اسالمی از تقویم یزدگــردی روی نگرداندنــد. دلیــل ایــن رفتــار فقــط از روی 

، جلد دوم: ۱۸۷۷-۱۸۶۱مسعودی (
، جلد اول، ص ۱۹۵۴-۱۹۵۶
در بسیاری از زیج یزدگردی
۱۸۵۳- ۱۸۴۷( بیگ زیج الغ
) و یعقوبی (۲۴۸، ص ۵، ج ۱۸۹۷
)۱۶۲و  ۲۵، ۳، ص ۱۹۴۱

های مهم، حاوی تقویم برای دیدن فهرستی از زیج
).۲۰۰۰وان دالن (

 بنگرید به ابن یونس (
ً
، ص ۱۸۰۴مثال

بلندمدت

 فقــط  دوره
ً
ای که به یزدگرد سوم اختصاص داده شده بود (از دورۀ تقویم یزدگــردی) رســما

دوام داشت (یعنی تا زمان مرگ یزدگرد)

شده در شرق و غرب دورۀ اسالمی استفاده می

پس از گسترش اسالم در ســرزمین

کارهایی جدی

تقویم رسمی، روش کارآمدی برای دولت مرکزی بود تا بــر اقــوام و ســرزمین

عالوه، یک تقویم واحد جمع کند. به

یابیم که خلیفۀ دوم، عمر بن خطاب (حکومت از  در می

هجری را پایه

سرزمین ایران، از سکه

شده است (یعنی از هر دو تقویم استفاده شده بود). تا سال 

هایی که فقط برمبنای تقویم  سکه

نادری، حتی تا چند قرن بعدتر نشانه

 با وجود گسترش اسالم، تقویم هجری
ً
ظاهرا

های دیگر قلمرو اسالم هم نتوانسته بود به بخش

مداوم در بسیاری از زیج

تقویم هجری

ها یا توضیحاتی، اغلب روش جدول

آمده است.

مانده که بر مبنای تقویم یزدگردی ثبت شده است.

مردم معمولی در دورۀ اسالمی از تقویم یزدگــردی روی نگرداندنــد. دلیــل ایــن رفتــار فقــط از روی 

مسعودی ( .١
۱۹۵۴بیرونی ( .٢
یزدگردیتقویم  .٣

زیج الغهند) و 
۱۸۹۷طبری ( .٤
۱۹۴۱واکر ( .٥
برای دیدن فهرستی از زیج .٦
وان دالن ( .٧
 بنگرید به ابن یونس ( .٨

ً
مثال



گذاری رصدهای نجومی بر مبنــای یــک 

دادنــد رصدهایشــان را 

که تقویم هجری این چنــین نبــود. 

خصــوص در جاهــایی چــون شــمال عــراق و 

های احتمــالی انتقــاِل دو تــاریخ مبــدأ هــم 

ها از اینکه در زنــدگی روزمــره فقــط از تقــویم هجــری اســتفاده کننــد، 

ق)
لفا

ق)۷۱۳

دق)

گذاری رصدهای نجومی بر مبنــای یــک 

دادنــد رصدهایشــان را 

که تقویم هجری این چنــین نبــود. 

خصــوص در جاهــایی چــون شــمال عــراق و 

های احتمــالی انتقــاِل دو تــاریخ مبــدأ هــم 

ها از اینکه در زنــدگی روزمــره فقــط از تقــویم هجــری اســتفاده کننــد، 

ق)۴۷۱یزدگردی  ۴۴۸(تاریخ مبدأ: 

ق)۴۶۷-۴۸۵

ق)۶۴۰(ح زیج ایلخانی 

ق۴۷۱یزدگردی

بق)۷۲۰(ح 

ق)۴۷۱

۷۱۳(ح  زیج اشرفی

۸۲۰( زیج خاقانی

گذاری رصدهای نجومی بر مبنــای یــک 

دادنــد رصدهایشــان را  جیح میخورشیدی شناخته شده نیز ضروری بود. اخترشناسان تر

که تقویم هجری این چنــین نبــود.  بر پایۀ یک تقویم خورشیدی یکپارچه و پایدار ثبت کنند، حال آن

خصــوص در جاهــایی چــون شــمال عــراق و 

های احتمــالی انتقــاِل دو تــاریخ مبــدأ هــم  های مهم زیر آمده و راه

پ

ها از اینکه در زنــدگی روزمــره فقــط از تقــویم هجــری اســتفاده کننــد، 

پ.۱ ، گ۶۸۲، نسخۀ 

(تاریخ مبدأ:  زیج ملکشاهی

۴۶۷(زمانی بین 

زیج ایلخانی 

یزدگردی۴۴۸تاریخ مبدأ: 

(ح  زیج محقق سلطانی

۴۷۱(تاریخ مبدأ: 

گذاری رصدهای نجومی بر مبنــای یــک  شان نبود، بلکه تاریخ

خورشیدی شناخته شده نیز ضروری بود. اخترشناسان تر

بر پایۀ یک تقویم خورشیدی یکپارچه و پایدار ثبت کنند، حال آن

خصــوص در جاهــایی چــون شــمال عــراق و  باید توجه کرد که از تقویم خورشیدی سریانی نیــز، به

١شد. سوریه که تقویم خورشیدی مورد نیاز بود، استفاده می

های مهم زیر آمده و راه

پ۲۲، گ ۲۶۹۴، کتابخانه ایاصوفیه، نسخۀ 

پ۶، گ ۵۵۵۴

پ۲۱، گ ۲۶۹۲

جاللیهای ایرانی پیش از ابداع تقویم 
ها از اینکه در زنــدگی روزمــره فقــط از تقــویم هجــری اســتفاده کننــد، 

، نسخۀ وجیز الزیج سنجری) و خازنی، 

است.)

زیج ملکشاهی

شان نبود، بلکه تاریخ ها نسبت به تقویم سنتی

خورشیدی شناخته شده نیز ضروری بود. اخترشناسان تر

بر پایۀ یک تقویم خورشیدی یکپارچه و پایدار ثبت کنند، حال آن

باید توجه کرد که از تقویم خورشیدی سریانی نیــز، به

سوریه که تقویم خورشیدی مورد نیاز بود، استفاده می

های مهم زیر آمده و راه در برخی زیج جاللی

ای به جا مانده است.

، کتابخانه ایاصوفیه، نسخۀ زیج محقق سلطانی

۵۵۵۴آستان قدس، نسخۀ   ، کتابخانه

۲۶۹۲، کتابخانه ایاصوفیه، نسخۀ 

های ایرانی پیش از ابداع تقویم 
ها از اینکه در زنــدگی روزمــره فقــط از تقــویم هجــری اســتفاده کننــد،  ها، ایرانی

) و خازنی، ۱۸- ۹، ص ۲، ج

ق)۵۲۵

ــج موجــود ــه در آن  ترین زی ک

اســـت، ق آمـــده 

 یکی از منابع اصلی).
ً
احتماال

)ق۶۸۶

ق)۸۴۰(ح 

ق)۴۷۱

جق)۱۰۳۵(ح 

است.)در اینجا تکرار شده

ها نسبت به تقویم سنتی احترام ایرانی

خورشیدی شناخته شده نیز ضروری بود. اخترشناسان تر ی

بر پایۀ یک تقویم خورشیدی یکپارچه و پایدار ثبت کنند، حال آن

باید توجه کرد که از تقویم خورشیدی سریانی نیــز، به

سوریه که تقویم خورشیدی مورد نیاز بود، استفاده می

جاللیتاریخ مبدأ تقویم 

است.  نشان داده شده

ای به جا مانده است. تا اندازه زیج ملکشاهی

زیج محقق سلطانی: وابکنوی، 

، کتابخانهزیج رحیمی: دهلوی، 

، کتابخانه ایاصوفیه، نسخۀ زیج خاقانی: کاشانی، 

های ایرانی پیش از ابداع تقویم  تقویم
ها، ایرانی طبق برخی گزارش

، ج۱۹۰۷-۱۸۹۹بنگرید به بّتانی (

۵۲۵( الزیج المعتبر یزجو

ــدیمی ــود(ق ــج موج ترین زی

ـــاریخ مبـــدأ  ق آمـــده ۴۶۸ت

 یکی از منابع اصلی).
ً
احتماال

۶۸۶-۶۸۵(عمدۀ ایلخانیه 

 زیج سلطانی/ بیگزیج الغ

۴۷۱ق و ۴۶۸(تاریخ مبدأ: 

(ح زیج رحیمی 

در اینجا تکرار شده گزیج الغ بی(توضیحات 

٣۴

احترام ایرانی

گاهشمار

بر پایۀ یک تقویم خورشیدی یکپارچه و پایدار ثبت کنند، حال آن

باید توجه کرد که از تقویم خورشیدی سریانی نیــز، به

سوریه که تقویم خورشیدی مورد نیاز بود، استفاده می

تاریخ مبدأ تقویم  ۱جدول 

نشان داده شده

زیج ملکشاهی: متن الف

: وابکنوی، ب

: دهلوی، ج

: کاشانی، د

تقویم.٣
طبق برخی گزارش

بنگرید به بّتانی ( .١

و

ــدیمی (ق

ـــدأ  ـــاریخ مب ت

 یکی از منابع اصلی).
ً
احتماال

عمدۀ ایلخانیه 

زیج الغ

(تاریخ مبدأ: 

(توضیحات 

؟

٣۴



٣۵

 ّ
مع

 ی
ار

ت
ی

 خ
قو

أ ت
د

مب
 می

الل
ج

ی

ناخشنود بودند. از کشاورزها خواسته شده بود تا مالیاتشان را بر مبنای سال قمری بپردازند، در حالی 

جایی ســاالنۀ ســال 

تضــد 

ق) فشار بیاورند تا این مسئله را حــل کنــد. او بعــد از مشــورت بــا 

ق بانی اصالحی در تقــویم 

خش 

تر از برخی خلفای پیشــین ماننــد هشــام بــن عبــدالملک 

ق) خواســته 

تــری وجــود داشــت. شــواهدی 

بودند؛ تقویم ایرانی خورشــیدی 

 مرگ یزدگرد ابداع شده و کمی پــس از آن رایــج شــده بــود. ایــن تقــویم در 
ٔ
جدیدی که با تاریخ مبدا

رفت. گزارشی وجــود دارد کــه 

عــالوه بــر ایــن، یــک تقــویم منســوخ 

هـــ) در 

 
ٔ
کردنــد. تــاریخ مبــدا

تــوان نتیجــه 

میالدی) 

در مناطق مختلــف 

نظرها میــان مــردم ایــران بــرای اســتفاده از یــک گاهشــماری 

طور دقیق دربارۀ تأثیر اجتماعی هر گاهشماری 

های ابداع شدۀ ایرانی، نخستین روز سال را کــه همزمــان بــا اعتــدال بهــاری 

گرفتند. این رویداد که تا زمــان حاضــر ادامــه داشــته اســت، 

تر دربارۀ تقویم مجوسی، بنگرید به عبداللهی 

 های آشکار است که پس از فروپاشی سلسلۀ ساسانی، قلمرو ایرانیان زیر سلطۀ خلفای اموی و عباسی قرار گرفت. اما برخی جنبه

ناخشنود بودند. از کشاورزها خواسته شده بود تا مالیاتشان را بر مبنای سال قمری بپردازند، در حالی 

جایی ســاالنۀ ســال  کردند. جابــه

تضــد ها بــه مع منجر شد. این باعث شد تا ایرانی

ق) فشار بیاورند تا این مسئله را حــل کنــد. او بعــد از مشــورت بــا 

ق بانی اصالحی در تقــویم 

خش ب هــای بلندمــدت رضــایت

تر از برخی خلفای پیشــین ماننــد هشــام بــن عبــدالملک 

ق) خواســته ۲۳۲-۲۴۷

تــری وجــود داشــت. شــواهدی 

بودند؛ تقویم ایرانی خورشــیدی 

 مرگ یزدگرد ابداع شده و کمی پــس از آن رایــج شــده بــود. ایــن تقــویم در 
ٔ
جدیدی که با تاریخ مبدا

رفت. گزارشی وجــود دارد کــه 

عــالوه بــر ایــن، یــک تقــویم منســوخ 

هـــ) در ۸-۷خورشیدی، به نام تقویم خراجی مدتی رواج داشت. طبق گزارش سنجر کمالی (ســدۀ 

  ی اســتفاده می
ٔ
کردنــد. تــاریخ مبــدا

تــوان نتیجــه  مــیالدی بــود کــه از آن می

میالدی)  ۵۹۰-۶۲۸

در مناطق مختلــف کم سه گاهشماری خورشیدی مختلف 

نظرها میــان مــردم ایــران بــرای اســتفاده از یــک گاهشــماری 

طور دقیق دربارۀ تأثیر اجتماعی هر گاهشماری 

های ابداع شدۀ ایرانی، نخستین روز سال را کــه همزمــان بــا اعتــدال بهــاری 

گرفتند. این رویداد که تا زمــان حاضــر ادامــه داشــته اســت، 

 -۱۱۰.(

تر دربارۀ تقویم مجوسی، بنگرید به عبداللهی 
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ناخشنود بودند. از کشاورزها خواسته شده بود تا مالیاتشان را بر مبنای سال قمری بپردازند، در حالی 

کردند. جابــه ها در سال خورشیدی کشت می

منجر شد. این باعث شد تا ایرانی

ق) فشار بیاورند تا این مسئله را حــل کنــد. او بعــد از مشــورت بــا 

ق بانی اصالحی در تقــویم ۲۸۲ای ابداع کرد و در سال 

هــای بلندمــدت رضــایت شد. با این حال نتیجه برای بازه

تر از برخی خلفای پیشــین ماننــد هشــام بــن عبــدالملک 

۲۳۲ق) و متوکل (حکـــ 

تــری وجــود داشــت. شــواهدی  مقاومت بیش

بودند؛ تقویم ایرانی خورشــیدی  مجوسی

 مرگ یزدگرد ابداع شده و کمی پــس از آن رایــج شــده بــود. ایــن تقــویم در 
ٔ
جدیدی که با تاریخ مبدا

رفت. گزارشی وجــود دارد کــه  د هم به کار می

عــالوه بــر ایــن، یــک تقــویم منســوخ  

خورشیدی، به نام تقویم خراجی مدتی رواج داشت. طبق گزارش سنجر کمالی (ســدۀ 

ی اســتفاده میاش، مردم شیراز در زمان زندگی او از تقــویم خراجــ

مــیالدی بــود کــه از آن می

۵۹۰گرفت که این تقویم در زمان خسرو دوم (خسرو پرویز) پادشاه ساسانی (حکـ 

کم سه گاهشماری خورشیدی مختلف 

نظرها میــان مــردم ایــران بــرای اســتفاده از یــک گاهشــماری 

طور دقیق دربارۀ تأثیر اجتماعی هر گاهشماری 

٥هایش در مناطق گوناگون ایران در زمان خودش توضیح دهیم.

های ابداع شدۀ ایرانی، نخستین روز سال را کــه همزمــان بــا اعتــدال بهــاری 

گرفتند. این رویداد که تا زمــان حاضــر ادامــه داشــته اســت، 

- ۱۰۹، ص ۱۹۳۹زاده ( ) و تقی

تر دربارۀ تقویم مجوسی، بنگرید به عبداللهی  ). برای توضیحات بیش
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ناخشنود بودند. از کشاورزها خواسته شده بود تا مالیاتشان را بر مبنای سال قمری بپردازند، در حالی 

ها در سال خورشیدی کشت می

منجر شد. این باعث شد تا ایرانی  قمری نسبت به سال خورشیدی به مشکالتی جدی

ق) فشار بیاورند تا این مسئله را حــل کنــد. او بعــد از مشــورت بــا 

ای ابداع کرد و در سال 

شد. با این حال نتیجه برای بازه

تر از برخی خلفای پیشــین ماننــد هشــام بــن عبــدالملک 

ق) و متوکل (حکـــ ۱۹۳-۱۷۰ق)، هارون الرشید (حکـ 

٢ها به دالیلی نتوانستند انجام دهند.

مقاومت بیش در مورد اینکه فقط از تقویم هجری استفاده شود،

مجوسیدهد مردم مایل به استفاده از تقویم 

 مرگ یزدگرد ابداع شده و کمی پــس از آن رایــج شــده بــود. ایــن تقــویم در 
ٔ
جدیدی که با تاریخ مبدا

د هم به کار میمنطقۀ طبرستان و تا حدود یک سده پس از مرگ یزدگر

 ٣شد. هجری در قم از تقویم مجوسی استفاده می

خورشیدی، به نام تقویم خراجی مدتی رواج داشت. طبق گزارش سنجر کمالی (ســدۀ 

اش، مردم شیراز در زمان زندگی او از تقــویم خراجــ

مــیالدی بــود کــه از آن می ۶۰۲هجری (پیش از هجرت)/ 

گرفت که این تقویم در زمان خسرو دوم (خسرو پرویز) پادشاه ساسانی (حکـ 

کم سه گاهشماری خورشیدی مختلف 

نظرها میــان مــردم ایــران بــرای اســتفاده از یــک گاهشــماری 

طور دقیق دربارۀ تأثیر اجتماعی هر گاهشماری  توانیم در این مقاله به

هایش در مناطق گوناگون ایران در زمان خودش توضیح دهیم.

های ابداع شدۀ ایرانی، نخستین روز سال را کــه همزمــان بــا اعتــدال بهــاری 

گرفتند. این رویداد که تا زمــان حاضــر ادامــه داشــته اســت، 

) و تقی۴۶۹، ص ۷، جلد 

). برای توضیحات بیش۲۴۲، ص 
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ناخشنود بودند. از کشاورزها خواسته شده بود تا مالیاتشان را بر مبنای سال قمری بپردازند، در حالی 

ها در سال خورشیدی کشت می که بر مبنای بازگشت معمول فصل

قمری نسبت به سال خورشیدی به مشکالتی جدی

ق) فشار بیاورند تا این مسئله را حــل کنــد. او بعــد از مشــورت بــا ۲۸۹-

ای ابداع کرد و در سال  گیری تازه برخی موبدان زرتشتی نظام کبیسه

شد. با این حال نتیجه برای بازه نامیده می» 

تر از برخی خلفای پیشــین ماننــد هشــام بــن عبــدالملک  باید گفت که چنین اصالحاتی پیش

ق)، هارون الرشید (حکـ 

ها به دالیلی نتوانستند انجام دهند.

در مورد اینکه فقط از تقویم هجری استفاده شود،

دهد مردم مایل به استفاده از تقویم 

 مرگ یزدگرد ابداع شده و کمی پــس از آن رایــج شــده بــود. ایــن تقــویم در 
ٔ
جدیدی که با تاریخ مبدا

منطقۀ طبرستان و تا حدود یک سده پس از مرگ یزدگر

هجری در قم از تقویم مجوسی استفاده می

خورشیدی، به نام تقویم خراجی مدتی رواج داشت. طبق گزارش سنجر کمالی (ســدۀ 

اش، مردم شیراز در زمان زندگی او از تقــویم خراجــ

هجری (پیش از هجرت)/  -

گرفت که این تقویم در زمان خسرو دوم (خسرو پرویز) پادشاه ساسانی (حکـ 

کم سه گاهشماری خورشیدی مختلف  حضور همزمان دست

نظرها میــان مــردم ایــران بــرای اســتفاده از یــک گاهشــماری  سرزمین ایران، نمایانگر برخی اختالف

توانیم در این مقاله به خورشیدی است. متأسفانه نمی

هایش در مناطق گوناگون ایران در زمان خودش توضیح دهیم.

های ابداع شدۀ ایرانی، نخستین روز سال را کــه همزمــان بــا اعتــدال بهــاری 

گرفتند. این رویداد که تا زمــان حاضــر ادامــه داشــته اســت،  است، ایرانیان به عنوان نوروز جشن می

، جلد ۱۹۶۶-۱۹۶۵)، ابن اثیر (

، ص ۱۳۶۱) و قمی (۲۱۵
).۱۳۰سی، ص نامۀ انگلی

پ.۳
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ناخشنود بودند. از کشاورزها خواسته شده بود تا مالیاتشان را بر مبنای سال قمری بپردازند، در حالی 

که بر مبنای بازگشت معمول فصل

قمری نسبت به سال خورشیدی به مشکالتی جدی

-۲۷۹خلیفۀ عباسی (حکـ 

برخی موبدان زرتشتی نظام کبیسه

» نوروز معتضدی

باید گفت که چنین اصالحاتی پیش

ق)، هارون الرشید (حکـ ۱۰۵-۱۲۵

ها به دالیلی نتوانستند انجام دهند. شده بود. ولی آن

در مورد اینکه فقط از تقویم هجری استفاده شود،

دهد مردم مایل به استفاده از تقویم  وجود دارد که نشان می

 مرگ یزدگرد ابداع شده و کمی پــس از آن رایــج شــده بــود. ایــن تقــویم در 
ٔ
جدیدی که با تاریخ مبدا

منطقۀ طبرستان و تا حدود یک سده پس از مرگ یزدگر

هجری در قم از تقویم مجوسی استفاده می ۹۴

خورشیدی، به نام تقویم خراجی مدتی رواج داشت. طبق گزارش سنجر کمالی (ســدۀ 

اش، مردم شیراز در زمان زندگی او از تقــویم خراجــ زیج اشرفی

-۲۰تقویم خراجی در سال

گرفت که این تقویم در زمان خسرو دوم (خسرو پرویز) پادشاه ساسانی (حکـ 

حضور همزمان دست ٤ایجاد شده است.

سرزمین ایران، نمایانگر برخی اختالف

خورشیدی است. متأسفانه نمی

هایش در مناطق گوناگون ایران در زمان خودش توضیح دهیم.

های ابداع شدۀ ایرانی، نخستین روز سال را کــه همزمــان بــا اعتــدال بهــاری  یتمام گاهشمار

است، ایرانیان به عنوان نوروز جشن می

)، ابن اثیر (۵۴- ۵۱، ص ۱۳۶۳
).۵۴- ۵۱، ص ۱۳۶۳
۲۱۵و  ۵۰، ص ۱۳۶۳

نامۀ انگلی ، پایان۲۷۶-۲۷۱، ص 
۳-ر۳بنگرید به سنجر کمالی، گ
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ناخشنود بودند. از کشاورزها خواسته شده بود تا مالیاتشان را بر مبنای سال قمری بپردازند، در حالی 

که بر مبنای بازگشت معمول فصل

قمری نسبت به سال خورشیدی به مشکالتی جدی

خلیفۀ عباسی (حکـ 

برخی موبدان زرتشتی نظام کبیسه

نوروز معتضدی«شد که 

باید گفت که چنین اصالحاتی پیش ١نبود.

۱۰۵(حکـ 

شده بود. ولی آن

در مورد اینکه فقط از تقویم هجری استفاده شود،

وجود دارد که نشان می

 مرگ یزدگرد ابداع شده و کمی پــس از آن رایــج شــده بــود. ایــن تقــویم در 
ٔ
جدیدی که با تاریخ مبدا

منطقۀ طبرستان و تا حدود یک سده پس از مرگ یزدگر

۹۴در سال 

خورشیدی، به نام تقویم خراجی مدتی رواج داشت. طبق گزارش سنجر کمالی (ســدۀ 

زیج اشرفی

تقویم خراجی در سال

گرفت که این تقویم در زمان خسرو دوم (خسرو پرویز) پادشاه ساسانی (حکـ 

ایجاد شده است.

سرزمین ایران، نمایانگر برخی اختالف

خورشیدی است. متأسفانه نمی

هایش در مناطق گوناگون ایران در زمان خودش توضیح دهیم. و برتری

تمام گاهشماردر 

است، ایرانیان به عنوان نوروز جشن می

۱۳۶۳ونی (بیر .١
۱۳۶۳بیرونی ( .٢
۱۳۶۳بیرونی ( .٣

، ص ۱۳۷۵(
بنگرید به سنجر کمالی، گ .٤
آشکار است که پس از فروپاشی سلسلۀ ساسانی، قلمرو ایرانیان زیر سلطۀ خلفای اموی و عباسی قرار گرفت. اما برخی جنبه .٥
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ای زیــادی 

پــس از ظهــور 

، بنابر منابع حدیث، جشن نوروز اغلب از سوی امامان شیعه 

. کم در مجامع شیعه در تقابل جــدی بــا اســالم نبــود

رایــج در 

های 

ث (تــازه 
َ
های مختلفی چــون ملکــی، ســلطانی و ُمحــد

های اسالمی گذشته استفاده شده و در منــابع 

الــدین ملکشــاهی ســلجوقی) 

 ٥شــود.

)، ق

بنــا بــه 

نش وی را از ایــن کــار 

منســوخ 

و بهتر است یــک گاهشــماری خورشــیدی بــه نــام ســلطان ابــداع و شــروع ســال در اول 

کــه ملکشــاه 

بــه هــر روی، گروهــی از اخترشناســان 

) ق۵۲۶

ای زیــادی  های اسطوره

پــس از ظهــور  ١بارۀ خاستگاه نوروز و ابداعش از دیگر منابع ناشناختۀ پیشــین نقــل کــرده اســت.

، بنابر منابع حدیث، جشن نوروز اغلب از سوی امامان شیعه 

کم در مجامع شیعه در تقابل جــدی بــا اســالم نبــود

رایــج در   های خورشــیدی

های  دانیم که گاهشماری

نظمی بودند.

ث (تــازه 
َ
های مختلفی چــون ملکــی، ســلطانی و ُمحــد

های اسالمی گذشته استفاده شده و در منــابع 

الــدین ملکشــاهی ســلجوقی) 

شــود. هجری به بعد دیــده می

ق۴۸۵-۴۶۵هجری، ملکشاه سلجوقی (حکـــ 

بنــا بــه  ٧دستور داد نخستین ماه سال ایرانی با زمان عبور خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری تثبیت شود.

نش وی را از ایــن کــار 

منســوخ ســالۀ رصــدها، 

و بهتر است یــک گاهشــماری خورشــیدی بــه نــام ســلطان ابــداع و شــروع ســال در اول 

کــه ملکشــاه  ق۴۸۵به هر حــال رصــدخانۀ ملکشــاه ســاخته شــد و تــا ســال 

بــه هــر روی، گروهــی از اخترشناســان 

۵۲۶ه درخواست ملکشاه برای تصحیح گاهشماری نشستی برگزار کردنــد. خیــام (د 

پ.۲۰ر و نصیرالدین طوسی، گ

)۱۸۰-۱۷۶، ص ۲۴، ج 

ها باید پس از دورۀ رصد آماده شوند.

های اسطوره ریشه دارد. بیرونی داستان

بارۀ خاستگاه نوروز و ابداعش از دیگر منابع ناشناختۀ پیشــین نقــل کــرده اســت.

، بنابر منابع حدیث، جشن نوروز اغلب از سوی امامان شیعه 

کم در مجامع شیعه در تقابل جــدی بــا اســالم نبــود

های خورشــیدی اگرچه اطالعات کمی دربارۀ جزئیات اجتمــاعی و فرهنگــی گاهشــماری

دانیم که گاهشماری می ،از ابداع تقویم جاللی وجود دارد

نظمی بودند. خوش بی

ث (تــازه 
َ
های مختلفی چــون ملکــی، ســلطانی و ُمحــد

های اسالمی گذشته استفاده شده و در منــابع 

الــدین ملکشــاهی ســلجوقی)  لاش (سلطان جال

هجری به بعد دیــده می ۷عنوان جاللی نیز در منابع ادبی فارسی مربوط به سدۀ 

٦اند از عنوان جاللی استفاده کنند.

هجری، ملکشاه سلجوقی (حکـــ 

دستور داد نخستین ماه سال ایرانی با زمان عبور خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری تثبیت شود.

نش وی را از ایــن کــار ای بنا کند، اما اخترشناسا

ســالۀ رصــدها،  ۳۰های بلندمدت 

و بهتر است یــک گاهشــماری خورشــیدی بــه نــام ســلطان ابــداع و شــروع ســال در اول 

به هر حــال رصــدخانۀ ملکشــاه ســاخته شــد و تــا ســال 

بــه هــر روی، گروهــی از اخترشناســان 

ه درخواست ملکشاه برای تصحیح گاهشماری نشستی برگزار کردنــد. خیــام (د 

). ۹۱، ص ۵۶، ج ۱۳۳۶
ر و نصیرالدین طوسی، گ۳-پ۲خازنی (سپهساالر)، گ

، ج ۱۹۹۸)، تجدید چاپ توسط ف. سزگین و همکاران (
۹۸(

ها باید پس از دورۀ رصد آماده شوند. های رصدی، چرا که جدول

ریشه دارد. بیرونی داستان پیش از اسالم

بارۀ خاستگاه نوروز و ابداعش از دیگر منابع ناشناختۀ پیشــین نقــل کــرده اســت.

، بنابر منابع حدیث، جشن نوروز اغلب از سوی امامان شیعه 

کم در مجامع شیعه در تقابل جــدی بــا اســالم نبــود از این رو، مراسم نوروز دست

اگرچه اطالعات کمی دربارۀ جزئیات اجتمــاعی و فرهنگــی گاهشــماری

از ابداع تقویم جاللی وجود دارد

خوش بی خورشیدی ایرانی به دلیل نبود نظارت رسمی، تا حدی دست

زمینۀ مشكالت تاریخی
ث (تــازه  در منابع اسالمی گاهشماری جاللی به اسم

َ
های مختلفی چــون ملکــی، ســلطانی و ُمحــد

های اسالمی گذشته استفاده شده و در منــابع  تر در زیج اسم ملکی بیش

اش (سلطان جال بیزانسی به تناوب برای ارجاع به این تقویم و حامی

عنوان جاللی نیز در منابع ادبی فارسی مربوط به سدۀ 

اند از عنوان جاللی استفاده کنند.

هجری، ملکشاه سلجوقی (حکـــ  ۴۶۷

دستور داد نخستین ماه سال ایرانی با زمان عبور خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری تثبیت شود.

ای بنا کند، اما اخترشناسا گفتۀ وابکنوی، ملکشاه نخست قصد کرد رصدخانه

های بلندمدت  های نجومی در طول بازه

و بهتر است یــک گاهشــماری خورشــیدی بــه نــام ســلطان ابــداع و شــروع ســال در اول 

به هر حــال رصــدخانۀ ملکشــاه ســاخته شــد و تــا ســال 

بــه هــر روی، گروهــی از اخترشناســان  ١٠ســال دوام آورد.

ه درخواست ملکشاه برای تصحیح گاهشماری نشستی برگزار کردنــد. خیــام (د 

۱۳۳۶) و مجلسی (۱۹۵- 
خازنی (سپهساالر)، گ وجیز الزیج سنجری

)، تجدید چاپ توسط ف. سزگین و همکاران (
۹۸، ص ۱۰، ج ۱۹۶۶- ۱۹۶۵
های رصدی، چرا که جدول کند و نه جدول

).۱۶۲، ص ۱۹۶۰

پیش از اسالم جشنی است که در فرهنگ زرتشتی

بارۀ خاستگاه نوروز و ابداعش از دیگر منابع ناشناختۀ پیشــین نقــل کــرده اســت.

، بنابر منابع حدیث، جشن نوروز اغلب از سوی امامان شیعه هجریهای اول و دوم 

از این رو، مراسم نوروز دست

اگرچه اطالعات کمی دربارۀ جزئیات اجتمــاعی و فرهنگــی گاهشــماری

از ابداع تقویم جاللی وجود دارد سرزمین ایران و در قرون متأخر پیش

خورشیدی ایرانی به دلیل نبود نظارت رسمی، تا حدی دست

زمینۀ مشكالت تاریخی
در منابع اسالمی گاهشماری جاللی به اسم

اسم ملکی بیش ٣شود.

بیزانسی به تناوب برای ارجاع به این تقویم و حامی

عنوان جاللی نیز در منابع ادبی فارسی مربوط به سدۀ 

اند از عنوان جاللی استفاده کنند. نگاران امروزی اغلب ترجیح داده

۴۶۷گزارش مشهوری وجود دارد که در سال 

دستور داد نخستین ماه سال ایرانی با زمان عبور خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری تثبیت شود.

گفتۀ وابکنوی، ملکشاه نخست قصد کرد رصدخانه

های نجومی در طول بازه چرا که جدول

و بهتر است یــک گاهشــماری خورشــیدی بــه نــام ســلطان ابــداع و شــروع ســال در اول 

به هر حــال رصــدخانۀ ملکشــاه ســاخته شــد و تــا ســال 

ســال دوام آورد. ۲۰درگذشت فعال بود؛ یعنی برای حدود 

ه درخواست ملکشاه برای تصحیح گاهشماری نشستی برگزار کردنــد. خیــام (د 

.(
ی (

ّ
- ۱۹۴، ص ۱، ج ۱۳۷۳برای اطالع بیشتر بنگرید به حل

وجیز الزیج سنجریا، بنگرید به 
۱۰.(

)، تجدید چاپ توسط ف. سزگین و همکاران (۳۰۴- ۳۰۰، ص 
۱۹۶۵پ. و ابن اثیر (۱۲۲

کند و نه جدول های رصدی اشاره می

۱۹۶۰) و صاییلی (۹۸، ص 

جشنی است که در فرهنگ زرتشتی

بارۀ خاستگاه نوروز و ابداعش از دیگر منابع ناشناختۀ پیشــین نقــل کــرده اســت.

های اول و دوم  اسالم و در سده

از این رو، مراسم نوروز دست ٢تأیید شده بود.

اگرچه اطالعات کمی دربارۀ جزئیات اجتمــاعی و فرهنگــی گاهشــماری

سرزمین ایران و در قرون متأخر پیش

خورشیدی ایرانی به دلیل نبود نظارت رسمی، تا حدی دست

زمینۀ مشكالت تاریخی لی: جال یگاهشمار
در منابع اسالمی گاهشماری جاللی به اسم

شود. ابداع شده) نامیده می

بیزانسی به تناوب برای ارجاع به این تقویم و حامی

عنوان جاللی نیز در منابع ادبی فارسی مربوط به سدۀ  ٤آمده است.

نگاران امروزی اغلب ترجیح داده

گزارش مشهوری وجود دارد که در سال 

دستور داد نخستین ماه سال ایرانی با زمان عبور خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری تثبیت شود.

گفتۀ وابکنوی، ملکشاه نخست قصد کرد رصدخانه

چرا که جدول ؛منصرف کردند

و بهتر است یــک گاهشــماری خورشــیدی بــه نــام ســلطان ابــداع و شــروع ســال در اول  ٨شوند،

به هر حــال رصــدخانۀ ملکشــاه ســاخته شــد و تــا ســال  ٩فروردین تثبیت شود.

درگذشت فعال بود؛ یعنی برای حدود 

ه درخواست ملکشاه برای تصحیح گاهشماری نشستی برگزار کردنــد. خیــام (د شایسته بنا ب

).۳۳۲- ۳۲۳، ص ۱۳۶۳
ی (

ّ
برای اطالع بیشتر بنگرید به حل

ا، بنگرید به ه برای وجه تسمیه این نام
۱۰، ص ۱، ج ۱۹۷۵نویگه باوئر (

).۹، ص ۱۳۸۵
، ص ۱۹۰۶) و گینزل (۱۹۹۱

۱۲۲،گتبر سنجریزیج المع
 وابکنوی به ثبت

ً
های رصدی اشاره می ظاهرا

پ.۲۴وابکنوی، گ
، ص ۱۰، ج ۱۹۶۶-۱۹۶۵ابن اثیر (

٣۶

جشنی است که در فرهنگ زرتشتی

بارۀ خاستگاه نوروز و ابداعش از دیگر منابع ناشناختۀ پیشــین نقــل کــرده اســت.در

اسالم و در سده

تأیید شده بود.

اگرچه اطالعات کمی دربارۀ جزئیات اجتمــاعی و فرهنگــی گاهشــماری

سرزمین ایران و در قرون متأخر پیش

خورشیدی ایرانی به دلیل نبود نظارت رسمی، تا حدی دست

گاهشمار.۴
در منابع اسالمی گاهشماری جاللی به اسم

ابداع شده) نامیده می

بیزانسی به تناوب برای ارجاع به این تقویم و حامی

آمده است.

نگاران امروزی اغلب ترجیح داده تاریخ

گزارش مشهوری وجود دارد که در سال 

دستور داد نخستین ماه سال ایرانی با زمان عبور خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری تثبیت شود.

گفتۀ وابکنوی، ملکشاه نخست قصد کرد رصدخانه

منصرف کردند

شوند، می

فروردین تثبیت شود.

درگذشت فعال بود؛ یعنی برای حدود 

شایسته بنا ب

۱۳۶۳بیرونی ( .١
ی ( .٢

ّ
برای اطالع بیشتر بنگرید به حل

برای وجه تسمیه این نام .٣
نویگه باوئر ( .٤
۱۳۸۵سعدی ( .٥
۱۹۹۱زاده ( تقی .٦
زیج المعخازنی،  .٧
 وابکنوی به ثبت .٨

ً
ظاهرا

وابکنوی، گ .٩
ابن اثیر ( .١٠

٣۶
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)، ابــن نجیــب واســطی و لــوکری، 

ها در آن مجمع تصحیح گاهشماری، به عنوان مشارکت کننده، نام بــرده شــده 

زاده در مورد حضور 

سال بعد از اصــالح گاهشــمارِی تــألیف 

شده، تردید کرده است. به نظر او بعید است که خازنی در چنین مجمــع نجــومی ســطح بــاالیی بــه 

سال کار رصدی در مقدمۀ 

تــوان نتیجــه 

هــای 

گویند خازنی در میان گروه اصــالح گاهشــماری ملکشــاه 

اش اشاره کرده که 

را به دستور ملکشاه در مرو ابداع کرد، اما بــاور ادعاهــایی 

شــد، نخســتین روز ســال ایرانیــان 

فروردین سال خورشیدی آن وقــت منتقــل 

انــدۀ 

دست 

شــود. ایــن 

سال خورشــیدی، 

دستوری برای اصالح تقویم صــادر کــرده اســت، 

الدین شیرازی در 
گوید این گروه شامل هشت اخترشناس بود. اما تنها از خیام و ابوالعباس لوکری نام برده 

(جمعه) دانسته است. نیز بنگرید به به سنجر 

)، ابــن نجیــب واســطی و لــوکری، 

ها در آن مجمع تصحیح گاهشماری، به عنوان مشارکت کننده، نام بــرده شــده 

زاده در مورد حضور  شناس ارشد به آنها پیوسته باشد. تقی

سال بعد از اصــالح گاهشــمارِی تــألیف 

شده، تردید کرده است. به نظر او بعید است که خازنی در چنین مجمــع نجــومی ســطح بــاالیی بــه 

سال کار رصدی در مقدمۀ 

تــوان نتیجــه  اســت، می

هــای  قول گیری بــا نقل

گویند خازنی در میان گروه اصــالح گاهشــماری ملکشــاه 

اش اشاره کرده که  عمدۀ ایلخانیه

را به دستور ملکشاه در مرو ابداع کرد، اما بــاور ادعاهــایی 

شــد، نخســتین روز ســال ایرانیــان 

فروردین سال خورشیدی آن وقــت منتقــل 

انــدۀ م روز است، با در نظر گــرفتن بخــش باقی

دست  سال به ۷۴نتیجۀ تقریبی 

شــود. ایــن  ســال می ۷۸

سال خورشــیدی،  ۷۸

دستوری برای اصالح تقویم صــادر کــرده اســت، 

الدین شیرازی در  ) از خیام، مظفر اسفزاری و میمون بن نجیب واسطی نام برده است. قطب
گوید این گروه شامل هشت اخترشناس بود. اما تنها از خیام و ابوالعباس لوکری نام برده 

).  ۲۷، ص ۵۳، ج 

(جمعه) دانسته است. نیز بنگرید به به سنجر 

)، ابــن نجیــب واســطی و لــوکری، ق۵۱۰

ها در آن مجمع تصحیح گاهشماری، به عنوان مشارکت کننده، نام بــرده شــده 

شناس ارشد به آنها پیوسته باشد. تقی

سال بعد از اصــالح گاهشــمارِی تــألیف 

شده، تردید کرده است. به نظر او بعید است که خازنی در چنین مجمــع نجــومی ســطح بــاالیی بــه 

سال کار رصدی در مقدمۀ  ۳۵از اشارۀ خازنی به 

اســت، می ق۵۰۹مــورخ 

گیری بــا نقل این نتیجــه ٤شناس فعالی بود.

گویند خازنی در میان گروه اصــالح گاهشــماری ملکشــاه 

عمدۀ ایلخانیه) در ق

را به دستور ملکشاه در مرو ابداع کرد، اما بــاور ادعاهــایی 

شــد، نخســتین روز ســال ایرانیــان  زمانی که اصــالح گاهشــماری بــه فرمــان ملکشــاه انجــام می

فروردین سال خورشیدی آن وقــت منتقــل 

روز است، با در نظر گــرفتن بخــش باقی

نتیجۀ تقریبی  ۰٫۲۴۲۲

۷۸، حــدود ۰٫۲۴۲۲

۷۸تا  ۷۴گیری باید در زمانی بین 

دستوری برای اصالح تقویم صــادر کــرده اســت، 

) از خیام، مظفر اسفزاری و میمون بن نجیب واسطی نام برده است. قطب
گوید این گروه شامل هشت اخترشناس بود. اما تنها از خیام و ابوالعباس لوکری نام برده 

، ج ۳۱۰-۳۰۹، ص ۵۲، ج 
تری را از منابع دیگر ذکر کرده است: عباس واسم، بهرام و معموری.

)۱۶۵، ص 

(جمعه) دانسته است. نیز بنگرید به به سنجر  یزدگردی

۵۱۰)، اسفزاری (د حدود 

ها در آن مجمع تصحیح گاهشماری، به عنوان مشارکت کننده، نام بــرده شــده 

شناس ارشد به آنها پیوسته باشد. تقی

سال بعد از اصــالح گاهشــمارِی تــألیف  ۶۰خازنی  زیج سنجری

شده، تردید کرده است. به نظر او بعید است که خازنی در چنین مجمــع نجــومی ســطح بــاالیی بــه 

از اشارۀ خازنی به  ٢ان مشارکت کرده باشد.

مــورخ کــه  در همــان و جدول موقعیت ستارگان

شناس فعالی بود. اختر

گویند خازنی در میان گروه اصــالح گاهشــماری ملکشــاه 

ق۷۰۰-۶۲۳عالوه، علیشاه بخاری (

را به دستور ملکشاه در مرو ابداع کرد، اما بــاور ادعاهــایی 

زمانی که اصــالح گاهشــماری بــه فرمــان ملکشــاه انجــام می

فروردین سال خورشیدی آن وقــت منتقــل  ۱۹یا  ۱۸گیری، به  

روز است، با در نظر گــرفتن بخــش باقی ۱۸جایی برابر 

۲۴۲۲بر  ۱۸از یک روز)، از تقسیم 

۲۴۲۲تقســیم بــر 

گیری باید در زمانی بین  دهد که نادیده گرفتن کبیسه

یش از ابداع گاهشماری جاللی آغاز شده باشد.

دستوری برای اصالح تقویم صــادر کــرده اســت،  ق۴۶۷

) از خیام، مظفر اسفزاری و میمون بن نجیب واسطی نام برده است. قطب
گوید این گروه شامل هشت اخترشناس بود. اما تنها از خیام و ابوالعباس لوکری نام برده 

، ج ۱۹۹۸رده است. بنگرید به الغ بیگ (
تری را از منابع دیگر ذکر کرده است: عباس واسم، بهرام و معموری.

، ص ۱۹۶۰ر؛ صاییلی ( ۵۰

یزدگردی ۴۴۸فروردین  ۱۹پ که تاریخ مبدأ را 
ین (پنجشنبه) دانسته است.

)، اسفزاری (د حدود ق۴۶۷-۵۲۵

ها در آن مجمع تصحیح گاهشماری، به عنوان مشارکت کننده، نام بــرده شــده 

شناس ارشد به آنها پیوسته باشد. تقی ام به عنوان ستاره

زیج سنجریخازنی در این جمع به دلیل اینکه 

شده، تردید کرده است. به نظر او بعید است که خازنی در چنین مجمــع نجــومی ســطح بــاالیی بــه 

ان مشارکت کرده باشد.

و جدول موقعیت ستارگان

اختر ق۴۷۴کم از سال 

گویند خازنی در میان گروه اصــالح گاهشــماری ملکشــاه  وضوح می هبرخی منابع تاریخی دیگر که ب

عالوه، علیشاه بخاری (

را به دستور ملکشاه در مرو ابداع کرد، اما بــاور ادعاهــایی  سلطانیخازنی (به تنهایی؟) گاهشماری 

٦است.

زمانی که اصــالح گاهشــماری بــه فرمــان ملکشــاه انجــام می

گیری، به   اعتنایی به کبیسه

جایی برابر  اگر فرض شود که این جابه

از یک روز)، از تقسیم  ۰

تقســیم بــر  ۱۹روز، یعنــی  ۱۹

دهد که نادیده گرفتن کبیسه

یش از ابداع گاهشماری جاللی آغاز شده باشد.

جاللی
 تمام منابع در اینکه ملکشاه در سال 

ً
۴۶۷تقریبا

) از خیام، مظفر اسفزاری و میمون بن نجیب واسطی نام برده است. قطب۹۸، ص 
گوید این گروه شامل هشت اخترشناس بود. اما تنها از خیام و ابوالعباس لوکری نام برده  ر)، می۱۳۱

رده است. بنگرید به الغ بیگ (است. الغ بیگ در زیج خود از خازنی نام ب
تری را از منابع دیگر ذکر کرده است: عباس واسم، بهرام و معموری. ) افراد بیش

ر.۱۷-پ۱۶
پ.۱۹۱
۵۰)؛ نیشابوری، گ۳۰۹-۳۱۰

پ که تاریخ مبدأ را ۲۱بنگرید به نصیرالدین طوسی، گ
ین (پنجشنبه) دانسته است.فرورد

۴۶۷خازنی (شکوفایی در 

ها در آن مجمع تصحیح گاهشماری، به عنوان مشارکت کننده، نام بــرده شــده  کسانی بودند که از آن

ام به عنوان ستارهرسد خی به نظر می

خازنی در این جمع به دلیل اینکه 

شده، تردید کرده است. به نظر او بعید است که خازنی در چنین مجمــع نجــومی ســطح بــاالیی بــه 

ان مشارکت کرده باشد.عنوان یک اخترشناس جو

و جدول موقعیت ستارگان ٣خود زیج سنجری

کم از سال  گرفت که او شاید دست

برخی منابع تاریخی دیگر که ب

عالوه، علیشاه بخاری ( به ٥شود. بود، تقویت می

خازنی (به تنهایی؟) گاهشماری 

است. آمیز دشوار چنین اغراق

زمانی که اصــالح گاهشــماری بــه فرمــان ملکشــاه انجــام می

اعتنایی به کبیسه (نوروز)، به خاطر بی
اگر فرض شود که این جابه ٧

۰٫۲۴۲۲سال خورشیدی (

۱۹جایی  آید. اما با جابه

دهد که نادیده گرفتن کبیسه محاسبات نشان می

یش از ابداع گاهشماری جاللی آغاز شده باشد.

جاللیتاریخ مبدأ تقویم 
 تمام منابع در اینکه ملکشاه در سال 

ً
تقریبا

، ص ۱۰، ج ۱۹۶۵-۱۹۶۶
۱۳۱-پ۱۳۰خود (گتحفة الشاهّیة 

است. الغ بیگ در زیج خود از خازنی نام ب
) افراد بیش۱۶۵، ص ۱۹۶۰

)۱۱۷- ۱۱۳، ص ۱۹۳۹
۱۶، گزیج معتبر سنجری
۱۹۱گ، زیج معتبر سنجری

۳۰۹، ص ۵۲، ج ۱۹۹۸
پ.۱۱-ر۱۱علیشاه بخاری، گ 

بنگرید به نصیرالدین طوسی، گ
 را ۳کمالی، گ 

ٔ
فرورد ۱۸ر که مبدا

خازنی (شکوفایی در 

کسانی بودند که از آن

به نظر می ١است.

خازنی در این جمع به دلیل اینکه 

شده، تردید کرده است. به نظر او بعید است که خازنی در چنین مجمــع نجــومی ســطح بــاالیی بــه 

عنوان یک اخترشناس جو

زیج سنجری

گرفت که او شاید دست

برخی منابع تاریخی دیگر که ب

بود، تقویت می

خازنی (به تنهایی؟) گاهشماری 

چنین اغراق

زمانی که اصــالح گاهشــماری بــه فرمــان ملکشــاه انجــام می

(نوروز)، به خاطر بی

٧شده بود.

سال خورشیدی (

آید. اما با جابه می

محاسبات نشان می

یش از ابداع گاهشماری جاللی آغاز شده باشد.پ

تاریخ مبدأ تقویم   .۵
 تمام منابع در اینکه ملکشاه در سال 

ً
تقریبا

(ابن اثیر  .١
تحفة الشاهّیة 

است. الغ بیگ در زیج خود از خازنی نام ب
۱۹۶۰صاییلی (

۱۹۳۹زاده ( تقی .٢
زیج معتبر سنجریخازنی،  .٣
زیج معتبر سنجریخازنی،  .٤
۱۹۹۸بیگ ( الغ .٥
علیشاه بخاری، گ  .٦
بنگرید به نصیرالدین طوسی، گ .٧

کمالی، گ 



 گاهشماری یاد شــده، همچنــان بــاقی اســت. 
ٔ
انگیز تاریخ مبدا

بیگ (تــألیف در حــدود 

شــعبان 

(جمعه) که روایــت دوم در زمــان او 

روز است، امــا علــت 

 رایــج 
ٔ
دهد، به این دلیل کــه در دوران او تــاریخ مبــدا

زیــج 

۴۴۸ 

بایــد خــاطر نشــان کــرد کــه تــاریخ خورشــیدی دوم پــیش از اصــالح 

 مشخصــی بــر مبنــای تقــویم 
ٔ
گیری الزمی بود که در باال اشاره شد. طوسی هیچ تــاریخ مبــدا

۴۷۱ 

رســد 

 
ٔ
که اخترشناسان بعدی چنین تبدیلی را انجــام دادنــد و ســرانجام ایــن تــاریخ بــه عنــوان تــاریخ مبــدا

کنــد 

 
ً
هجری میان پیشینیان او وجود داشته است، اگر چه این تاریخ در زمان او تقریبــا

زیــج 

های مختلــف را فقــط بــا اخــتالف 

 قمــری

هجری). پس او 

ای بــه 

تواند 

ها هنــوز 

شنبه و جمعه بوده است. این 

تصویر 

 گاهشماری یاد شــده، همچنــان بــاقی اســت. 
ٔ
انگیز تاریخ مبدا

بیگ (تــألیف در حــدود 

 متفاوت یافت می
ٔ
شــعبان  ۵شود:  دو تاریخ مبدا

(جمعه) که روایــت دوم در زمــان او 

روز است، امــا علــت 

 رایــج 
ٔ
دهد، به این دلیل کــه در دوران او تــاریخ مبــدا

زیــج  بیگ عجیب نیست، زیرا نصیرالدین طوسی دو قرن پیش از او در

۴۴۸فــروردین  ۱۹ ،یزدگــردی

بایــد خــاطر نشــان کــرد کــه تــاریخ خورشــیدی دوم پــیش از اصــالح 

 مشخصــی بــر مبنــای تقــویم 
ٔ
گیری الزمی بود که در باال اشاره شد. طوسی هیچ تــاریخ مبــدا

 داده شــده بــا 
ٔ
۴۷۱رمضــان  ۱۰تبــدیل گاهشــماری، تــاریخ مبــدا

رســد  نظر می بیگ نیز گفته بود. با وجود این، به

 
ٔ
که اخترشناسان بعدی چنین تبدیلی را انجــام دادنــد و ســرانجام ایــن تــاریخ بــه عنــوان تــاریخ مبــدا

.(٥

کنــد  بیگ اشــاره می را کنار بگذاریم، زیرا الغ

 
ً
هجری میان پیشینیان او وجود داشته است، اگر چه این تاریخ در زمان او تقریبــا

زیــج  ها در یک نســخۀ خطــی از

های مختلــف را فقــط بــا اخــتالف 

قمــری (جاللــی) و تقــویم هجــری

هجری). پس او  ۴۶۸

ای بــه  معرفــی کــرده و در اثــرش هــیچ اشــاره

تواند  هایی بین دو گاهشماری می

ها هنــوز  ویم جاللی در هر زیج مورد نظر کمک کنــد. ایــن جــدول

شنبه و جمعه بوده است. این  به ترتیب یک
های هجری، یزدگردی و جاللی به یکدیگر فراهم کرده است.

تصویر  یزدگردی است ( ۴۴۸
را ببینید). ۳شود (جدول 

 گاهشماری یاد شــده، همچنــان بــاقی اســت. 
ٔ
انگیز تاریخ مبدا

بیگ (تــألیف در حــدود  الغ زیج سلطانی

 متفاوت یافت می
ٔ
دو تاریخ مبدا

(جمعه) که روایــت دوم در زمــان او  قمری

 
ٔ
روز است، امــا علــت  ۱۰۹۷دهد که تفاوت بین دو تاریخ مبدا

 رایــج 
ٔ
دهد، به این دلیل کــه در دوران او تــاریخ مبــدا

بیگ عجیب نیست، زیرا نصیرالدین طوسی دو قرن پیش از او در

 تقویم جاللی را تنها بر مبنای گاهشــمار
ٔ
یزدگــردی یخود، تاریخ مبدا

بایــد خــاطر نشــان کــرد کــه تــاریخ خورشــیدی دوم پــیش از اصــالح 

 مشخصــی بــر مبنــای تقــویم 
ٔ
گیری الزمی بود که در باال اشاره شد. طوسی هیچ تــاریخ مبــدا

 داده شــده بــا 
ٔ
تبــدیل گاهشــماری، تــاریخ مبــدا

بیگ نیز گفته بود. با وجود این، به

 
ٔ
که اخترشناسان بعدی چنین تبدیلی را انجــام دادنــد و ســرانجام ایــن تــاریخ بــه عنــوان تــاریخ مبــدا

).۱جدول  شود (

را کنار بگذاریم، زیرا الغ

 
ً
هجری میان پیشینیان او وجود داشته است، اگر چه این تاریخ در زمان او تقریبــا

ها در یک نســخۀ خطــی از بود. مدرک دوم، جدولی است برای تبدیل گاهشماری

 در گاهشــماری
ٔ
های مختلــف را فقــط بــا اخــتالف  های مبــدا

(جاللــی) و تقــویم هجــری ســلطانی

۴۶۸برابر است با  ۳۵۴

معرفــی کــرده و در اثــرش هــیچ اشــاره

هایی بین دو گاهشماری می چنین تبدیل

ویم جاللی در هر زیج مورد نظر کمک کنــد. ایــن جــدول

).۹۸، ص ۱۰
به ترتیب یک قمری هجری

های هجری، یزدگردی و جاللی به یکدیگر فراهم کرده است.

۴۴۸زیج ملکشاهی ای  در جدول ستاره
شود (جدول  یزدگردی شروع می

اند. های فارسی بوده

 گاهشماری یاد شــده، همچنــان بــاقی اســت. 
ٔ
انگیز تاریخ مبدا

زیج سلطانیترین ادعا دربارۀ چنین تناقضی در 

 متفاوت یافت می  ق) آمده است که در آن از منابع ناشناختۀ قبلی
ٔ
دو تاریخ مبدا

قمری هجری ۴۷۱رمضان 

 
ٔ
دهد که تفاوت بین دو تاریخ مبدا

 رایــج  داند. او دومی را ترجیح می
ٔ
دهد، به این دلیل کــه در دوران او تــاریخ مبــدا

بیگ عجیب نیست، زیرا نصیرالدین طوسی دو قرن پیش از او در

 تقویم جاللی را تنها بر مبنای گاهشــمار
ٔ
خود، تاریخ مبدا

بایــد خــاطر نشــان کــرد کــه تــاریخ خورشــیدی دوم پــیش از اصــالح 

 مشخصــی بــر مبنــای تقــویم 
ٔ
گیری الزمی بود که در باال اشاره شد. طوسی هیچ تــاریخ مبــدا

 داده شــده بــا 
ٔ
تبــدیل گاهشــماری، تــاریخ مبــدا

بیگ نیز گفته بود. با وجود این، به شود؛ یعنی مشابه تاریخ دومی که الغ

 
ٔ
که اخترشناسان بعدی چنین تبدیلی را انجــام دادنــد و ســرانجام ایــن تــاریخ بــه عنــوان تــاریخ مبــدا

شود ( های فارسی دیده می

را کنار بگذاریم، زیرا الغ قمری هجری

 
ً
هجری میان پیشینیان او وجود داشته است، اگر چه این تاریخ در زمان او تقریبــا

بود. مدرک دوم، جدولی است برای تبدیل گاهشماری

 در گاهشــماری
ٔ
های مبــدا

ســلطانیتعداد روزها نشان داده است. این جدول شامل تقویم 

۳۵۴تقسیم بر  ۱۶۵۷۰۰

 تقویم 
ٔ
معرفــی کــرده و در اثــرش هــیچ اشــاره جاللیرا به عنوان سال مبدا

چنین تبدیل ٦).۱تصویر 

ویم جاللی در هر زیج مورد نظر کمک کنــد. ایــن جــدول

۱۰، ج ۱۹۶۶-۱۹۶۵پ. نیز بنگرید به ابن اثیر (
هجری ۴۷۱رمضان  ۱۰و  قمری

های هجری، یزدگردی و جاللی به یکدیگر فراهم کرده است.

در جدول ستاره أاید خاطر نشان کرد که تاریخ مبد
یزدگردی شروع می ۴۴۸نیز از سال  ایلخانی

های فارسی بوده های نسل بعدی زیج

 گاهشماری یاد شــده، همچنــان بــاقی اســت.  با این حال، مشکل بحث
ٔ
انگیز تاریخ مبدا

ترین ادعا دربارۀ چنین تناقضی در 

ق) آمده است که در آن از منابع ناشناختۀ قبلی

رمضان  ۱۰(یکشنبه) و 

  بیگ توضیح می
ٔ
دهد که تفاوت بین دو تاریخ مبدا

داند. او دومی را ترجیح می

بیگ عجیب نیست، زیرا نصیرالدین طوسی دو قرن پیش از او در توضیح الغ

 تقویم جاللی را تنها بر مبنای گاهشــمار
ٔ
خود، تاریخ مبدا

بایــد خــاطر نشــان کــرد کــه تــاریخ خورشــیدی دوم پــیش از اصــالح  ٤یزدگردی اعــالم کــرده بــود.

 مشخصــی بــر مبنــای تقــویم 
ٔ
گیری الزمی بود که در باال اشاره شد. طوسی هیچ تــاریخ مبــدا

 داده شــده بــا با نداد. با این حال، 
ٔ
تبــدیل گاهشــماری، تــاریخ مبــدا

شود؛ یعنی مشابه تاریخ دومی که الغ

 
ٔ
که اخترشناسان بعدی چنین تبدیلی را انجــام دادنــد و ســرانجام ایــن تــاریخ بــه عنــوان تــاریخ مبــدا

های فارسی دیده می در نسل بعدی زیج

 
ٔ
هجری ۴۶۸توانیم تاریخ مبدا

 
ً
هجری میان پیشینیان او وجود داشته است، اگر چه این تاریخ در زمان او تقریبــا

بود. مدرک دوم، جدولی است برای تبدیل گاهشماری

 در گاهشــماری که در آن خازنی تاریخ
ٔ
های مبــدا

تعداد روزها نشان داده است. این جدول شامل تقویم 

۱۶۵۷۰۰روز است: (

 تقویم 
ٔ
را به عنوان سال مبدا

تصویر  نشده است (

 تق
ٔ
ویم جاللی در هر زیج مورد نظر کمک کنــد. ایــن جــدولدر مشخص کردن تاریخ مبدا

پ. نیز بنگرید به ابن اثیر (۱۲۲
قمری هجری ۴۶۸، پنجم شعبان 

های هجری، یزدگردی و جاللی به یکدیگر فراهم کرده است. دیل گاهشماری
۳۰۹-۳۱۰(

اید خاطر نشان کرد که تاریخ مبد
ایلخانیزیج ). جالب است که جدول مربوط به خورشید در 

های نسل بعدی زیج ترین زیج مهم بیگ
پ.۳، گ وجیز الزیج معتبر سنجری

با این حال، مشکل بحث ١نظرند.

ترین ادعا دربارۀ چنین تناقضی در  و قدیمی ترین قابل توجه

ق) آمده است که در آن از منابع ناشناختۀ قبلی

(یکشنبه) و  قمری هجری

بیگ توضیح می الغ ٢ست.رایج بوده ا

داند. او دومی را ترجیح می این اختالف را نمی

توضیح الغ ٣همان بوده است.

 تقویم جاللی را تنها بر مبنای گاهشــمار
ٔ
خود، تاریخ مبدا

یزدگردی اعــالم کــرده بــود.

 مشخصــی بــر مبنــای تقــویم 
ٔ
گیری الزمی بود که در باال اشاره شد. طوسی هیچ تــاریخ مبــدا

نداد. با این حال،  قمری

شود؛ یعنی مشابه تاریخ دومی که الغ هجری برابر می

 
ٔ
که اخترشناسان بعدی چنین تبدیلی را انجــام دادنــد و ســرانجام ایــن تــاریخ بــه عنــوان تــاریخ مبــدا

در نسل بعدی زیج جاللی ی

  در واقع، نمی
ٔ
توانیم تاریخ مبدا

 
ٔ
  ۴۶۸که تاریخ مبدا

ً
هجری میان پیشینیان او وجود داشته است، اگر چه این تاریخ در زمان او تقریبــا

بود. مدرک دوم، جدولی است برای تبدیل گاهشماری مهجور شده

که در آن خازنی تاریخ الوجیز سنجری

تعداد روزها نشان داده است. این جدول شامل تقویم 

روز است: ( ۱۶۵۷۰۰شد که برابر 

 تقویم  قمری هجری
ٔ
را به عنوان سال مبدا

نشده است ( قمری هجری ۴۷۱

 تق
ٔ
در مشخص کردن تاریخ مبدا

۱۲۲، گزیج معتبر سنجری
، پنجم شعبان CALHافزار  بر مبنای نرم

دیل گاهشماریافزار را بنو وان دالن برای تب
۳۰۹، ص ۵۲، ج ۱۹۹۸الغ بیگ (

اید خاطر نشان کرد که تاریخ مبدپ. ب۲۱نصیرالدین طوسی، گ
). جالب است که جدول مربوط به خورشید در 

بیگ زیج الغو  زیج ایلخانی
وجیز الزیج معتبر سنجری

٣٨

نظرند. هم

قابل توجه

ق) آمده است که در آن از منابع ناشناختۀ قبلی۸۴۰

هجری ۴۶۸

رایج بوده ا

این اختالف را نمی

همان بوده است.

 تقویم جاللی را تنها بر مبنای گاهشــمار لخانیای
ٔ
خود، تاریخ مبدا

یزدگردی اعــالم کــرده بــود.

 مشخصــی بــر مبنــای تقــویم  کبیسه
ٔ
گیری الزمی بود که در باال اشاره شد. طوسی هیچ تــاریخ مبــدا

قمری هجری

هجری برابر می

 
ٔ
که اخترشناسان بعدی چنین تبدیلی را انجــام دادنــد و ســرانجام ایــن تــاریخ بــه عنــوان تــاریخ مبــدا

اهشمارگ

در واقع، نمی

 
ٔ
که تاریخ مبدا

مهجور شده

الوجیز سنجری

تعداد روزها نشان داده است. این جدول شامل تقویم 

شد که برابر  می

هجری ۴۶۸

۴۷۱تاریخ 

 تق
ٔ
در مشخص کردن تاریخ مبدا

زیج معتبر سنجریخازنی،  .١
بر مبنای نرم .٢

افزار را بنو وان دالن برای تب نرم
الغ بیگ ( .٣
نصیرالدین طوسی، گ .٤

). جالب است که جدول مربوط به خورشید در ۳
٥.  

ً
زیج ایلخانیظاهرا

وجیز الزیج معتبر سنجریخازنی،  .٦
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، زیــج الــوجیز ســنجری

امــا تــاریخ اخیــر در نســخۀ 

هــای 

یا بعدتر با یــک واســطه 

هجــری را بــه عنــوان 

ای وجود دارد که تفسیر اغلب اخترشناسان بعدی و مورخــان امــروزی از 

(بــه 

شود که در آن ورود خورشید به برج 

النهار آن روز، 

باال در ابتدا برای شرایطی گفته شده باشد کــه طبــق 

خر تفسیر دیگــری از ایــن 

 بــر مبنــای تفســیر 
ً
تر تکرار شده است و ظــاهرا

جاللی روزی اســت کــه در آن خورشــید پــیش از عبــور از 

محلــی در آن روز وارد 

وجیز پ. این نسخۀ خطی رونوشت دیگری از 

آغاز سال جاللی مقارن است با روزی که خورشید به هنگام ظهر وارد 

آل گفته شده 
درجه و 

زیــج الــوجیز ســنجری

امــا تــاریخ اخیــر در نســخۀ 

هــای  (مدرسۀ عالی شهید مطهری) نیامده است. زیج

یا بعدتر با یــک واســطه 

هجــری را بــه عنــوان  

ای وجود دارد که تفسیر اغلب اخترشناسان بعدی و مورخــان امــروزی از 

(بــه  بیــگ زیــج الغآن روشی برای تعیین نخستین روز هر سال جاللی بوده اســت. دســتوری کــه در 

 ٢…وز آفتاب به حمل آمده باشد 

شود که در آن ورود خورشید به برج 

:شود میای  آید که باعث تفسیر تازه

النهار آن روز،  شــود کــه در نصــف

باال در ابتدا برای شرایطی گفته شده باشد کــه طبــق 

خر تفسیر دیگــری از ایــن 

 بــر مبنــای تفســیر 
ً
تر تکرار شده است و ظــاهرا

جاللی روزی اســت کــه در آن خورشــید پــیش از عبــور از 

محلــی در آن روز وارد 

پ. این نسخۀ خطی رونوشت دیگری از 

آغاز سال جاللی مقارن است با روزی که خورشید به هنگام ظهر وارد 

آل گفته شده  کنم موقعیتی که خیلی نزدیک به شرایط فرضی ایده
درجه و  ۳۵۹٫۹۷۰۴، میالدی

زیــج الــوجیز ســنجری. جالب است که خازنی در نسخۀ حمیدیــۀ 

امــا تــاریخ اخیــر در نســخۀ  ١کند. > ذکر می

(مدرسۀ عالی شهید مطهری) نیامده است. زیج

 تحت تأثیر 
ً
یا بعدتر با یــک واســطه  زیج ایلخانیهای شرقی اسالمی، که مستقیما

 ۴۷۱ رمضان ۱۰ (جمعه)

).۲تصویر 

ای وجود دارد که تفسیر اغلب اخترشناسان بعدی و مورخــان امــروزی از 

آن روشی برای تعیین نخستین روز هر سال جاللی بوده اســت. دســتوری کــه در 

وز آفتاب به حمل آمده باشد 

شود که در آن ورود خورشید به برج  نخستین <روز> از <تقویم جاللی> روزی در نظر گرفته می

.النهار محلی آن روز، اتفاق افتاده باشد

آید که باعث تفسیر تازه

شــود کــه در نصــف جاللی> روزی در نظــر گرفتــه می

باال در ابتدا برای شرایطی گفته شده باشد کــه طبــق 

 تقویم جاللی بنیان نهاده شد و ممکن است اخترش
ٔ
خر تفسیر دیگــری از ایــن أناسان متآن تاریخ مبدا

 بــر مبنــای تفســیر 
ً
تر تکرار شده است و ظــاهرا

جاللی روزی اســت کــه در آن خورشــید پــیش از عبــور از 

محلــی در آن روز وارد  النهار النهار محلی، یعنی زمانی بین طلوع خورشــید و گــذر از نصــف

پ. این نسخۀ خطی رونوشت دیگری از ۴حمیدیه، گ 

آغاز سال جاللی مقارن است با روزی که خورشید به هنگام ظهر وارد 

کنم موقعیتی که خیلی نزدیک به شرایط فرضی ایده
میالدی ۱۰۷۶مارس  ۱۴در باال باشد هم، در آن زمان قابل قبول بوده باشد. طول دایرةالبروجی خورشید در 

. جالب است که خازنی در نسخۀ حمیدیــۀ 

> ذکر میقمری <هجری

(مدرسۀ عالی شهید مطهری) نیامده است. زیجکتابخانۀ سپهساالر

 تحت تأثیر 
ً
های شرقی اسالمی، که مستقیما

(جمعه) )، اغلب

تصویر  اند ( کردهمعرفی 

ای وجود دارد که تفسیر اغلب اخترشناسان بعدی و مورخــان امــروزی از 

آن روشی برای تعیین نخستین روز هر سال جاللی بوده اســت. دســتوری کــه در 

وز آفتاب به حمل آمده باشد النهار آن ر و اول سال را روزی گیرند که در نصف

نخستین <روز> از <تقویم جاللی> روزی در نظر گرفته می

النهار محلی آن روز، اتفاق افتاده باشد

آید که باعث تفسیر تازه بیگ می ای از عبارت الغ

جاللی> روزی در نظــر گرفتــه می

 محتمل است که مالک اشاره شد
ً
باال در ابتدا برای شرایطی گفته شده باشد کــه طبــق  ۀکامال

 تقویم جاللی بنیان نهاده شد و ممکن است اخترش
ٔ
آن تاریخ مبدا

 بــر مبنــای تفســیر  دیگری هم هست که بیش
ً
تر تکرار شده است و ظــاهرا

جاللی روزی اســت کــه در آن خورشــید پــیش از عبــور از 

النهار محلی، یعنی زمانی بین طلوع خورشــید و گــذر از نصــف

حمیدیه، گ  ۸۵۹، کتابخانۀ سلیمانیه، نسخۀ خطی 

آغاز سال جاللی مقارن است با روزی که خورشید به هنگام ظهر وارد «شدۀ دیگر تفاوت دارد: 

کنم موقعیتی که خیلی نزدیک به شرایط فرضی ایده بایست اتفاقی نادر باشد. از این رو فکر می
در باال باشد هم، در آن زمان قابل قبول بوده باشد. طول دایرةالبروجی خورشید در 

).۲جدول 

. جالب است که خازنی در نسخۀ حمیدیــۀ است

<هجری ۴۶۸> شعبان 

کتابخانۀ سپهساالر زیج الوجیز سنجری

 تحت تأثیر 
ً
های شرقی اسالمی، که مستقیما

)، اغلب۱جدول  بودند (

 غالب برای گاهشمار 
ٔ
معرفی  جاللیتاریخ مبدا

ای وجود دارد که تفسیر اغلب اخترشناسان بعدی و مورخــان امــروزی از  ضابطه

آن روشی برای تعیین نخستین روز هر سال جاللی بوده اســت. دســتوری کــه در 

و اول سال را روزی گیرند که در نصف

نخستین <روز> از <تقویم جاللی> روزی در نظر گرفته می

النهار محلی آن روز، اتفاق افتاده باشد حمل پیش از عبورش از نصف

ای از عبارت الغ تازه[انگلیسی] 

جاللی> روزی در نظــر گرفتــه می< ٣گاهشماری

٤.خورشید به حمل آمده باشد

 محتمل است که مالک اشاره شد
ً
کامال

 تقویم جاللی بنیان نهاده شد و ممکن است اخترش
ٔ
آن تاریخ مبدا

دیگری هم هست که بیش ۀ

جاللی روزی اســت کــه در آن خورشــید پــیش از عبــور از  گاهشمارینخستین روز 

النهار محلی، یعنی زمانی بین طلوع خورشــید و گــذر از نصــف

، کتابخانۀ سلیمانیه، نسخۀ خطی وجیز الزیج معتبر سنجری

شدۀ دیگر تفاوت دارد:  ترجمۀ فرانسوی سدیو با دو ترجمۀ عرضه
).۲۷، ص ۵۳(الغ بیگ، ج 

.ایم گاهشماری ترجمه کرده
بایست اتفاقی نادر باشد. از این رو فکر می

در باال باشد هم، در آن زمان قابل قبول بوده باشد. طول دایرةالبروجی خورشید در 
جدول  النهار محلی اصفهان بود (

است طور کامل بررسی نشده

 را یکشنبه <
ٔ
> شعبان ۵تاریخ مبدا

زیج الوجیز سنجری

 تحت تأثیر  بعدی در سرزمین
ً
های شرقی اسالمی، که مستقیما

بودند ( بیگ زیج الغتحت تأثیر 

 غالب برای گاهشمار 
ٔ
تاریخ مبدا

ضابطه بیگ زیج الغ

آن روشی برای تعیین نخستین روز هر سال جاللی بوده اســت. دســتوری کــه در 

فارسی) آمده چنین است:

و اول سال را روزی گیرند که در نصف

نخستین <روز> از <تقویم جاللی> روزی در نظر گرفته می

حمل پیش از عبورش از نصف

[انگلیسی]  ۀدر ادامه، ترجم

گاهشماری ۀشروع دور

خورشید به حمل آمده باشد

 محتمل است که مالک اشاره شد
ً
کامال

 تقویم جاللی بنیان نهاده شد و ممکن است اخترش
ٔ
آن تاریخ مبدا

ۀابطضابطه کرده باشند. 

نخستین روز  ٥.نخست است

النهار محلی، یعنی زمانی بین طلوع خورشــید و گــذر از نصــف

.برج حمل شود

وجیز الزیج معتبر سنجری
خازنی است. الزیج سنجری

ترجمۀ فرانسوی سدیو با دو ترجمۀ عرضه
(الغ بیگ، ج » شود برج حمل می

گاهشماری ترجمه کرده ۀدوررا به  »سال«
بایست اتفاقی نادر باشد. از این رو فکر می وقوع همزمان دو رویداد می

در باال باشد هم، در آن زمان قابل قبول بوده باشد. طول دایرةالبروجی خورشید در 
النهار محلی اصفهان بود ( بسیار نزدیک به نصف

بنگرید به الغ بیگ.

طور کامل بررسی نشده به

 را یکشنبه <
ٔ
تاریخ مبدا

زیج الوجیز سنجریخطی 

بعدی در سرزمین

تحت تأثیر 

 غالب برای گاهشمار 
ٔ
تاریخ مبدا

زیج الغدر 

آن روشی برای تعیین نخستین روز هر سال جاللی بوده اســت. دســتوری کــه در 

فارسی) آمده چنین است:

و اول سال را روزی گیرند که در نصف… 

نخستین <روز> از <تقویم جاللی> روزی در نظر گرفته می

حمل پیش از عبورش از نصف

در ادامه، ترجم

شروع دور

خورشید به حمل آمده باشد

 محتمل است که مالک اشاره شد اما
ً
کامال

 تقویم جاللی بنیان نهاده شد و ممکن است اخترش
ٔ
آن تاریخ مبدا

ابطه کرده باشند. ض

نخست است

النهار محلی، یعنی زمانی بین طلوع خورشــید و گــذر از نصــف نصف

برج حمل شود

وجیز الزیج معتبر سنجریخازنی،  .١
الزیج سنجری

ترجمۀ فرانسوی سدیو با دو ترجمۀ عرضه. ٢
برج حمل می

«در اینجا . ٣
وقوع همزمان دو رویداد می. ٤

در باال باشد هم، در آن زمان قابل قبول بوده باشد. طول دایرةالبروجی خورشید در 
بسیار نزدیک به نصف

بنگرید به الغ بیگ.. ٥



کنــد کــه در 

 ١ق)، خورشید همزمان با طلوع وارد نقطۀ آغازین برج حمل شــد.

 
ٔ
تاریخ مبــدا

ق>، کمی پــیش از طلــوع خورشــید 

در هــر 

النهار محلی و موقعیت خورشید نســبت 

. این جدول مقادیر عددی الزم برای تبــدیل چهــار گاهشــماری معــروف دورۀ اســالمی را نشــان 

(طراحی شده توسط پروفسور ن. سوردلو و ر. النژ) برای تکرار 

کنــد کــه در  اشــاره می

ق)، خورشید همزمان با طلوع وارد نقطۀ آغازین برج حمل شــد.

 «عا کرد که 
ٔ
تاریخ مبــدا

ق>، کمی پــیش از طلــوع خورشــید 

در هــر  ٢).۲جــدول  

النهار محلی و موقعیت خورشید نســبت 

. این جدول مقادیر عددی الزم برای تبــدیل چهــار گاهشــماری معــروف دورۀ اســالمی را نشــان 

(طراحی شده توسط پروفسور ن. سوردلو و ر. النژ) برای تکرار 

اشــاره می زیــج ایلخــانیهجری) در شرح خود بــر 

ق)، خورشید همزمان با طلوع وارد نقطۀ آغازین برج حمل شــد.

عا کرد که اد بیگ زیج الغ

ق>، کمی پــیش از طلــوع خورشــید ۴۷۱

 ادعاهای شاه خلجــی و بیرجنــدی بــا محاســبات مــا تطــابق دارد (

النهار محلی و موقعیت خورشید نســبت 

. این جدول مقادیر عددی الزم برای تبــدیل چهــار گاهشــماری معــروف دورۀ اســالمی را نشــان 

(طراحی شده توسط پروفسور ن. سوردلو و ر. النژ) برای تکرار 

هجری) در شرح خود بــر 

ق)، خورشید همزمان با طلوع وارد نقطۀ آغازین برج حمل شــد.

زیج الغق) در شرح خود بر 

۴۷۱رمضان  ۱۰در شِب پیش از جمعه <

ادعاهای شاه خلجــی و بیرجنــدی بــا محاســبات مــا تطــابق دارد (

النهار محلی و موقعیت خورشید نســبت  صورت، هر تفسیری به دو نکتۀ مهم مربوط است: نصف

. این جدول مقادیر عددی الزم برای تبــدیل چهــار گاهشــماری معــروف دورۀ اســالمی را نشــان 

پ.۳

Alcyon Ephemeris  (طراحی شده توسط پروفسور ن. سوردلو و ر. النژ) برای تکرار

هجری) در شرح خود بــر  ۸شاه خلجی (زیسته در قرن 

یم جاللی (  تقو
ٔ
ق)، خورشید همزمان با طلوع وارد نقطۀ آغازین برج حمل شــد.۴۷۱تاریخ مبدا

ق) در شرح خود بر ۹۳۴حدود دو قرن بعد، بیرجندی (د 

در شِب پیش از جمعه <

ادعاهای شاه خلجــی و بیرجنــدی بــا محاســبات مــا تطــابق دارد (

صورت، هر تفسیری به دو نکتۀ مهم مربوط است: نصف

.
ٔ
افق محلی در تاریخ مبدا

. این جدول مقادیر عددی الزم برای تبــدیل چهــار گاهشــماری معــروف دورۀ اســالمی را نشــان 

۳، گ وجیز الزیج سنجری

Ephemerisافزار  ). من از نرم

شاه خلجی (زیسته در قرن 

 تقویم جاللی (
ٔ
تاریخ مبدا

حدود دو قرن بعد، بیرجندی (د 

در شِب پیش از جمعه < جاللی یگاهشمار

ادعاهای شاه خلجــی و بیرجنــدی بــا محاســبات مــا تطــابق دارد (

صورت، هر تفسیری به دو نکتۀ مهم مربوط است: نصف

.
ٔ
افق محلی در تاریخ مبدا

. این جدول مقادیر عددی الزم برای تبــدیل چهــار گاهشــماری معــروف دورۀ اســالمی را نشــان ۱تصویر 

وجیز الزیج سنجریدهد. خازنی، 

). من از نرم۱۳۹، ص ۱۸۱۸بنگرید به ایدلر (
ام. محاسبات استفاده کرده

پ.۱۰بیرجندی، گ 

۴٠

شاه خلجی (زیسته در قرن 

 تقویم جاللی (
ٔ
تاریخ مبدا

حدود دو قرن بعد، بیرجندی (د 

گاهشمار

ادعاهای شاه خلجــی و بیرجنــدی بــا محاســبات مــا تطــابق دارد (» بود.

صورت، هر تفسیری به دو نکتۀ مهم مربوط است: نصف

.به 
ٔ
افق محلی در تاریخ مبدا

تصویر 

دهد. خازنی،  می

بنگرید به ایدلر (. ١
محاسبات استفاده کرده

بیرجندی، گ  .٢

۴٠
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شــود، 

پــذیری یــا 

آید. در تقویم قمری که نخستین روز 

های واقعــی نجــومی بــین مــاه و 

ای  ها با افق نــاظر محاســبه شــود، گــاه ممکــن اســت نتیجــۀ محاســبات، آرایــه

روزه در یک سال قمری شود. ممکن است گاهی در یــک 

امــا بــر مبنــای گاهشــماری قمــری 

شده است و تا زمان حاضــر هــم اســتفاده از آن 

 ٢روزه داشــته باشــد.

روز نسبت به آنچه 

جایی داشته باشد. جالب است که مسئلۀ اخیر را 

النهار محلی اصفهان در روز 

را (بر اساس چشم مسلح و چشم غیر 

های مبدأ
 می

ٔ
شــود،  های قمری که باعث تفاوت بــین دو تــاریخ مبــدا

پــذیری یــا  بپردازیم. ایــن اخــتالف بــه دلیــل اســتفاده از دو روش متفــاوت یعنــی بــر اســاس رٔویت

آید. در تقویم قمری که نخستین روز 

های واقعــی نجــومی بــین مــاه و 

ها با افق نــاظر محاســبه شــود، گــاه ممکــن اســت نتیجــۀ محاســبات، آرایــه

روزه در یک سال قمری شود. ممکن است گاهی در یــک 

امــا بــر مبنــای گاهشــماری قمــری 

شده است و تا زمان حاضــر هــم اســتفاده از آن 

روزه داشــته باشــد. ۲۹

روز نسبت به آنچه  ۲یا 

جایی داشته باشد. جالب است که مسئلۀ اخیر را 

٣را ببینید). ۲

النهار محلی اصفهان در روز 

البروجی خورشید (زمین مرکزی)

۱۲:۰۰ LT

۳۵۸٫۹۸۵۷

۳۵۹٫۹۷۰۴

۳۵۹٫۷۲۸۶

۳۵۹٫۴۹۰۵

۳۵۹٫۲۶۱۲

۰٫۲۴۵۷

النهار محلــی  نصــف

را (بر اساس چشم مسلح و چشم غیر 

های مبدأ های قمری برای تاریخ
 می

ٔ
های قمری که باعث تفاوت بــین دو تــاریخ مبــدا

بپردازیم. ایــن اخــتالف بــه دلیــل اســتفاده از دو روش متفــاوت یعنــی بــر اســاس رٔویت

آید. در تقویم قمری که نخستین روز  ناپذیری هالل ماه و گاهشماری قمری قراردادی پدید می

های واقعــی نجــومی بــین مــاه و  هالل مــاه و بــر مبنــای مشخصــه

ها با افق نــاظر محاســبه شــود، گــاه ممکــن اســت نتیجــۀ محاســبات، آرایــه

روزه در یک سال قمری شود. ممکن است گاهی در یــک 

امــا بــر مبنــای گاهشــماری قمــری  ١شــت هــم بیایــد.

شده است و تا زمان حاضــر هــم اســتفاده از آن 

۲۹روزه و شش ماه 

یا  ۱ل ماه است، ممکن است گاهی 

جایی داشته باشد. جالب است که مسئلۀ اخیر را 

 با محاسبه بررسی کرد (برای دیدن نتایج تصویر 
ٔ
۲های مبدا

النهار محلی اصفهان در روز  خورشیدی زمین مرکزی در زمان طلوع و عبور از نصف

های مختلف.

البروجی خورشید (زمین مرکزی)

LT

۳۵۸٫۷۳۹۴°۳۵۸٫۹۸۵۷

۳۵۹٫۷۲۴۳°۳۵۹٫۹۷۰۴

۳۵۹٫۴۸۲۵°۳۵۹٫۷۲۸۶

۳۵۹٫۲۴۴۲°۳۵۹٫۴۹۰۵

۳۵۹٫۰۱۵۰°۳۵۹٫۲۶۱۲

۳۵۹٫۹۹۹۶°۰٫۲۴۵۷

نصــفبه عنوان زمان تقریبی طلوع خورشید و گذر از 

را (بر اساس چشم مسلح و چشم غیر  TCVام که منظور احمد آن را طراحی کرده و 

های قمری برای تاریخ گیری طول ماه
 می

ٔ
های قمری که باعث تفاوت بــین دو تــاریخ مبــدا

بپردازیم. ایــن اخــتالف بــه دلیــل اســتفاده از دو روش متفــاوت یعنــی بــر اســاس رٔویت

ناپذیری هالل ماه و گاهشماری قمری قراردادی پدید می

هالل مــاه و بــر مبنــای مشخصــه

ها با افق نــاظر محاســبه شــود، گــاه ممکــن اســت نتیجــۀ محاســبات، آرایــه

روزه در یک سال قمری شود. ممکن است گاهی در یــک 

شــت هــم بیایــد.روزه پ

شده است و تا زمان حاضــر هــم اســتفاده از آن  قراردادی، که از اوایل دورۀ نجوم اسالمی استفاده می

روزه و شش ماه  ۳۰ادامه دارد، هر سال قمری باید، یکی در میان، شش ماه 

ل ماه است، ممکن است گاهی 

جایی داشته باشد. جالب است که مسئلۀ اخیر را  دهد، جابه

 با محاسبه بررسی کرد (برای دیدن نتایج تصویر 
ٔ
های مبدا

خورشیدی زمین مرکزی در زمان طلوع و عبور از نصف

های مختلف. هجری، در روزها و ساعت

البروجی خورشید (زمین مرکزی) طول دایرة

۶:۰۰ LTالف

°۳۵۸٫۷۳۹۴

°۳۵۹٫۷۲۴۳

°۳۵۹٫۴۸۲۵

°۳۵۹٫۲۴۴۲

°۳۵۹٫۰۱۵۰

°۳۵۹٫۹۹۹۶

به عنوان زمان تقریبی طلوع خورشید و گذر از 

ام که منظور احمد آن را طراحی کرده و 

گیری طول ماه های اندازه
 می ماههای محاسبۀ طول 

ٔ
های قمری که باعث تفاوت بــین دو تــاریخ مبــدا

بپردازیم. ایــن اخــتالف بــه دلیــل اســتفاده از دو روش متفــاوت یعنــی بــر اســاس رٔویت

ناپذیری هالل ماه و گاهشماری قمری قراردادی پدید می

هالل مــاه و بــر مبنــای مشخصــهپذیری 

ها با افق نــاظر محاســبه شــود، گــاه ممکــن اســت نتیجــۀ محاســبات، آرایــه

روزه در یک سال قمری شود. ممکن است گاهی در یــک  ۳۰یا  ۲۹های قمری 

روزه پ ۲۹روزه یا ســه مــاه 

قراردادی، که از اوایل دورۀ نجوم اسالمی استفاده می

ادامه دارد، هر سال قمری باید، یکی در میان، شش ماه 

ل ماه است، ممکن است گاهی تقویم قمری که بر مبنای رؤیت واقعی هال

دهد، جابه گاهشماری قمری قراردادی به دست می

 با محاسبه بررسی کرد (برای دیدن نتایج تصویر 
ٔ
های مبدا

خورشیدی زمین مرکزی در زمان طلوع و عبور از نصف البروج

هجری، در روزها و ساعت 

 +GMT(

هجری ۴۶۸

۱۰۷۶

۱۰۷۷ /۴۶۹

۱۰۷۸ /۴۷۰

۱۰۷۹ /۴۷۱

۱۰۷۹

به عنوان زمان تقریبی طلوع خورشید و گذر از  ۱۲:۰۰و  ۶:۰۰

اصفهان به کار رفته است.

۲۹۶(

Moon C52 ام که منظور احمد آن را طراحی کرده و  استفاده کرده

های اندازه تفاوت روش
های محاسبۀ طول  اکنون باید به روش

بپردازیم. ایــن اخــتالف بــه دلیــل اســتفاده از دو روش متفــاوت یعنــی بــر اســاس رٔویت

ناپذیری هالل ماه و گاهشماری قمری قراردادی پدید می

پذیری  هر ماه قمری باید با رٔویت

ها با افق نــاظر محاســبه شــود، گــاه ممکــن اســت نتیجــۀ محاســبات، آرایــه خورشید و نسبت آن

های قمری  تصادفی از توالی ماه

روزه یا ســه مــاه  ۳۰سال چهار ماه 

قراردادی، که از اوایل دورۀ نجوم اسالمی استفاده می

ادامه دارد، هر سال قمری باید، یکی در میان، شش ماه 

تقویم قمری که بر مبنای رؤیت واقعی هال

گاهشماری قمری قراردادی به دست می

 با محاسبه بررسی کرد (برای دیدن نتایج تصویر  توان برای تاریخ
ٔ
های مبدا

البروج : طول دایرة۲جدول 

 ۴۷۱تا  ۴۶۸آغاز فروردین، از 

+ ۳:۳۰اصفهان (

۴۶۸/ ۱۰۷۶مارس  ۱۳

۱۰۷۶مارس  ۱۴

۱۰۷۷مارس  ۱۴

۱۰۷۸مارس  ۱۴

۱۰۷۹مارس  ۱۴

۱۰۷۹مارس  ۱۵

۶:۰۰زمان محلی : الف

اصفهان به کار رفته است.

۲۹۶، ص ۵۲ج  ،۱۹۹۸
).۲۲۹، ص ۱۳۶۲
Moon C52و  CALHافزار 

کند. مسلح) محاسبه می

تفاوت روش. ۶
اکنون باید به روش

بپردازیم. ایــن اخــتالف بــه دلیــل اســتفاده از دو روش متفــاوت یعنــی بــر اســاس رٔویت

ناپذیری هالل ماه و گاهشماری قمری قراردادی پدید می رؤیت

هر ماه قمری باید با رٔویت

خورشید و نسبت آن

تصادفی از توالی ماه

سال چهار ماه 

قراردادی، که از اوایل دورۀ نجوم اسالمی استفاده می

ادامه دارد، هر سال قمری باید، یکی در میان، شش ماه 

تقویم قمری که بر مبنای رؤیت واقعی هال

گاهشماری قمری قراردادی به دست می

توان برای تاریخ می

جدول 

آغاز فروردین، از 

الف

اصفهان به کار رفته است.

الغ بیگ ( .١
۱۳۶۲بیرونی ( .٢
افزار  من از نرم. ٣

مسلح) محاسبه می



گفتــه را بــرایش 

اند، اتفاق نظــر 

ور در منابع کهن) در منابع تاریخی 

البروجــی 

 هــای دایرةالبروجــی

پوشی است. با این حال تصمیم گرفتم 

آن را دوباره برای اصفهان که پایتخت آن زمان بود و به احتمال زیاد محاسبات برای آن انجام شده 

النهار محلی، 

رمضــان 

فهرست شده است. نتایج معنادار هستند. بر مبنای رٔویت پــذیری هــالل مــاه، 

درجــه بــا 

شعبان (یکشــنبه) کــه 

النهار 

درجه) از نقطۀ اعتــدال بهــاری فاصــله داشــت، در 

دهد که خورشــید درســت 

کردند، و خود او همزمان در آمل مشغول رصد بود. بنگرید به 

شعبان 

گفتــه را بــرایش  النهاری را تعیین کرد که گــروه اخترشناســان ملکشــاه، معیارهــای پیش

اند، اتفاق نظــر  محاسبه کردند. در مورد شهری که اخترشناسان رصدهای خود را در آن انجام داده

ور در منابع کهن) در منابع تاریخی 

البروجــی  اند. چون این محاسبات بــه طــول دایرة

هــای دایرةالبروجــی بــین طول

پوشی است. با این حال تصمیم گرفتم 

آن را دوباره برای اصفهان که پایتخت آن زمان بود و به احتمال زیاد محاسبات برای آن انجام شده 

النهار محلی،  نصفطول دایرةالبروجی زمین مرکزی برای خورشید هنگام طلوع و هنگام گذر از 

رمضــان  ۱۰و  ۹( ۱۰۷۹

فهرست شده است. نتایج معنادار هستند. بر مبنای رٔویت پــذیری هــالل مــاه، 

درجــه بــا  ۰٫۰۳میالدی، وقتی کــه فقــط 

شعبان (یکشــنبه) کــه 

النهار  مــیالدی و در نصــف

درجه) از نقطۀ اعتــدال بهــاری فاصــله داشــت، در 

دهد که خورشــید درســت 

کردند، و خود او همزمان در آمل مشغول رصد بود. بنگرید به 

شعبان  ۵شعبان به  ۶بود،  پذیری واقعی هالل باشد و نه گاهشمار قمری قراردادی می

النهاری را تعیین کرد که گــروه اخترشناســان ملکشــاه، معیارهــای پیش

محاسبه کردند. در مورد شهری که اخترشناسان رصدهای خود را در آن انجام داده

ور در منابع کهن) در منابع تاریخی پثل اصفهان، مرو و ِنیشابور (نیشا

اند. چون این محاسبات بــه طــول دایرة

بــین طول  خورشید در شهرهای به نسبت نزدیک، محدود شده است، تفاوت

پوشی است. با این حال تصمیم گرفتم 

آن را دوباره برای اصفهان که پایتخت آن زمان بود و به احتمال زیاد محاسبات برای آن انجام شده 

طول دایرةالبروجی زمین مرکزی برای خورشید هنگام طلوع و هنگام گذر از 

۱۰۷۹ام مــارس  ۱۵ 

فهرست شده است. نتایج معنادار هستند. بر مبنای رٔویت پــذیری هــالل مــاه، 

میالدی، وقتی کــه فقــط 

شعبان (یکشــنبه) کــه  ۵در نه قطۀ اعتدال بهاری فاصله داشت، از نصف النهار اصفهان عبور کرد؛ 

مــیالدی و در نصــف ۱۰۷۹مــارس 

درجه) از نقطۀ اعتــدال بهــاری فاصــله داشــت، در 

انگیزی نزدیک نقطۀ اعتدال بهاری بود.

دهد که خورشــید درســت  در نظر گرفتیم؛ این تاریخ نشان می

٣از نقطۀ اعتدال بهاری عبور کرده است.

کردند، و خود او همزمان در آمل مشغول رصد بود. بنگرید به 

پذیری واقعی هالل باشد و نه گاهشمار قمری قراردادی می
را ببینید). ۲کرد. (تصویر 
را ببینید). ۲ام (جدول 

گفته موقیعت خورشید در دو تاریخ مبدأ پیش
النهاری را تعیین کرد که گــروه اخترشناســان ملکشــاه، معیارهــای پیش

محاسبه کردند. در مورد شهری که اخترشناسان رصدهای خود را در آن انجام داده

ثل اصفهان، مرو و ِنیشابور (نیشا

اند. چون این محاسبات بــه طــول دایرة های احتمالی ذکر شده

خورشید در شهرهای به نسبت نزدیک، محدود شده است، تفاوت

پوشی است. با این حال تصمیم گرفتم  النهار برای شهرهای فوق، قابل چشم

آن را دوباره برای اصفهان که پایتخت آن زمان بود و به احتمال زیاد محاسبات برای آن انجام شده 

طول دایرةالبروجی زمین مرکزی برای خورشید هنگام طلوع و هنگام گذر از 

 -۱۴)، و در ق۴۶۸

فهرست شده است. نتایج معنادار هستند. بر مبنای رٔویت پــذیری هــالل مــاه، 

میالدی، وقتی کــه فقــط  ۱۰۷۶مارس  

قطۀ اعتدال بهاری فاصله داشت، از نصف النهار اصفهان عبور کرد؛ 

مــارس  ۱۵عالوه بر ایــن، خورشــید در 

درجه) از نقطۀ اعتــدال بهــاری فاصــله داشــت، در  ۰٫۲۴۶

انگیزی نزدیک نقطۀ اعتدال بهاری بود.

در نظر گرفتیم؛ این تاریخ نشان می

از نقطۀ اعتدال بهاری عبور کرده است.

کردند، و خود او همزمان در آمل مشغول رصد بود. بنگرید به  میبنا به گفتۀ حاسب طبری، اخترشناسان ملکشاه در اصفهان رصد 
نخستین زیج نگاشته شده به فارسی است.

پذیری واقعی هالل باشد و نه گاهشمار قمری قراردادی می
کرد. (تصویر  د. با وجود این، روز هفته هم به دوشنبه و نه یکشنبه تغییر می

ام (جدول  برای این محاسبات استفاده کرده

موقیعت خورشید در دو تاریخ مبدأ پیش
النهاری را تعیین کرد که گــروه اخترشناســان ملکشــاه، معیارهــای پیش

محاسبه کردند. در مورد شهری که اخترشناسان رصدهای خود را در آن انجام داده

ثل اصفهان، مرو و ِنیشابور (نیشاجود ندارد. برخی شهرها م

های احتمالی ذکر شده

خورشید در شهرهای به نسبت نزدیک، محدود شده است، تفاوت

النهار برای شهرهای فوق، قابل چشم

آن را دوباره برای اصفهان که پایتخت آن زمان بود و به احتمال زیاد محاسبات برای آن انجام شده 

طول دایرةالبروجی زمین مرکزی برای خورشید هنگام طلوع و هنگام گذر از 

۴۶۸شــعبان  ۵-۶(

فهرست شده است. نتایج معنادار هستند. بر مبنای رٔویت پــذیری هــالل مــاه، 

 ۱۴ق/ ۴۶۸شعبان (دوشنبه) 

قطۀ اعتدال بهاری فاصله داشت، از نصف النهار اصفهان عبور کرد؛ 

عالوه بر ایــن، خورشــید در 

۲۴۶محلی اصفهان، به میزان قابل توجهی (

انگیزی نزدیک نقطۀ اعتدال بهاری بود. هنگام طلوع به شکل حیرت

 را 
ٔ
در نظر گرفتیم؛ این تاریخ نشان می ق۴۶۸از این رو، ما تاریخ مبدا

 تقویم جاللی
ٔ
از نقطۀ اعتدال بهاری عبور کرده است. در ظهر تاریخ مبدا

بنا به گفتۀ حاسب طبری، اخترشناسان ملکشاه در اصفهان رصد 
نخستین زیج نگاشته شده به فارسی است. زیج مفرد

پذیری واقعی هالل باشد و نه گاهشمار قمری قراردادی می باید اشاره شود که اگر محاسبات بر مبنای رؤیت
د. با وجود این، روز هفته هم به دوشنبه و نه یکشنبه تغییر می

Alcyon Ephemeris برای این محاسبات استفاده کرده

موقیعت خورشید در دو تاریخ مبدأ پیش
النهاری را تعیین کرد که گــروه اخترشناســان ملکشــاه، معیارهــای پیش باید نصف

محاسبه کردند. در مورد شهری که اخترشناسان رصدهای خود را در آن انجام داده

جود ندارد. برخی شهرها م

های احتمالی ذکر شده و امروزی به عنوان محل

خورشید در شهرهای به نسبت نزدیک، محدود شده است، تفاوت

النهار برای شهرهای فوق، قابل چشم خورشیدی در نصف

آن را دوباره برای اصفهان که پایتخت آن زمان بود و به احتمال زیاد محاسبات برای آن انجام شده 

١بود، محاسبه کنم.

طول دایرةالبروجی زمین مرکزی برای خورشید هنگام طلوع و هنگام گذر از 

( ۱۰۷۶مــارس  ۱۴

فهرست شده است. نتایج معنادار هستند. بر مبنای رٔویت پــذیری هــالل مــاه،  ۲) در جدول 

شعبان (دوشنبه)  ۵خورشید در 

قطۀ اعتدال بهاری فاصله داشت، از نصف النهار اصفهان عبور کرد؛ 

عالوه بر ایــن، خورشــید در  ٢اند. متون تاریخی نوشته

محلی اصفهان، به میزان قابل توجهی (

هنگام طلوع به شکل حیرت

 را 
ٔ
از این رو، ما تاریخ مبدا

 تقویم جاللی
ٔ
در ظهر تاریخ مبدا

بنا به گفتۀ حاسب طبری، اخترشناسان ملکشاه در اصفهان رصد 
زیج مفردر. ۱۵حاسب طبری، گ. 

باید اشاره شود که اگر محاسبات بر مبنای رؤیت
د. با وجود این، روز هفته هم به دوشنبه و نه یکشنبه تغییر میکر

Alcyon Ephemerisاز برنامۀ محاسباتی 

۴٢

موقیعت خورشید در دو تاریخ مبدأ پیش.٧
باید نصف

محاسبه کردند. در مورد شهری که اخترشناسان رصدهای خود را در آن انجام داده

جود ندارد. برخی شهرها مو

و امروزی به عنوان محل

خورشید در شهرهای به نسبت نزدیک، محدود شده است، تفاوت

خورشیدی در نصف

آن را دوباره برای اصفهان که پایتخت آن زمان بود و به احتمال زیاد محاسبات برای آن انجام شده 

بود، محاسبه کنم.

طول دایرةالبروجی زمین مرکزی برای خورشید هنگام طلوع و هنگام گذر از 

۱۴-۱۳در 

) در جدول ق۴۷۱

خورشید در 

قطۀ اعتدال بهاری فاصله داشت، از نصف النهار اصفهان عبور کرد؛ ن

متون تاریخی نوشته

محلی اصفهان، به میزان قابل توجهی (

هنگام طلوع به شکل حیرتعوض 

 را 
ٔ
از این رو، ما تاریخ مبدا

 تقویم جاللی
ٔ
در ظهر تاریخ مبدا

بنا به گفتۀ حاسب طبری، اخترشناسان ملکشاه در اصفهان رصد  .١
حاسب طبری، گ. 

باید اشاره شود که اگر محاسبات بر مبنای رؤیت .٢
کر تغییر می

از برنامۀ محاسباتی  .٣

۴٢



۴٣

 ّ
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ت
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۴۶۸ 

a= Conventional Lunar Calendar
b= True

گاهشماری جدیــد، بــه 

ها بــه 

اعتدال بهاری را نشــان دهــد. همچنــین ممکــن اســت کمــک کنــد تــا 

های مختلف داشته 

را ببینید). باید در مورد میزان دقت اخترشناسان در محاســبۀ موقعیــت خورشــید در 

نظر  ای که برای آن هیچ مدرک مستقیمی نــداریم. بــا ایــن حــال بــه

میالدی را بــه عنــوان مــوردی کــه نقطــۀ 

CLC

TCV

CLC

TCV

۴۶۸های  در سال» پذیری واقعی هالل

Conventional Lunar Calendar
True Crescent

های ایشان از آغاز آفرینش نخستین انســان 

است و آن روز هرمزد در ماه فروردین بوده که آفتاب در نقطۀ اعتدال ربیعی و در میان 

گاهشماری جدیــد، بــه 

ها بــه  است که شاید بتواند میزان دقت اخترشناسان ملکشاه در محاسبۀ زمان

اعتدال بهاری را نشــان دهــد. همچنــین ممکــن اســت کمــک کنــد تــا 

های مختلف داشته  ری در سال

را ببینید). باید در مورد میزان دقت اخترشناسان در محاســبۀ موقعیــت خورشــید در 

ای که برای آن هیچ مدرک مستقیمی نــداریم. بــا ایــن حــال بــه

میالدی را بــه عنــوان مــوردی کــه نقطــۀ 

CLC(تقویم قمری قراردادی) 
a

TCV(رؤیت واقعی هالل ماه) 
b

CLC  (تقویم قمری قراردادی)

TCV (رؤیت واقعی هالل ماه) 

پذیری واقعی هالل رٔویت

Conventional Lunar Calendar
Crescent Visibility

های ایشان از آغاز آفرینش نخستین انســان 

است و آن روز هرمزد در ماه فروردین بوده که آفتاب در نقطۀ اعتدال ربیعی و در میان 

 
ٔ
گاهشماری جدیــد، بــه  داند که اخترشناسان ملکشاه در تثبیت تاریخ مبدا

است که شاید بتواند میزان دقت اخترشناسان ملکشاه در محاسبۀ زمان

اعتدال بهاری را نشــان دهــد. همچنــین ممکــن اســت کمــک کنــد تــا 

ری در سالشان در تمیزدادن میان زمان اعتدال بها

را ببینید). باید در مورد میزان دقت اخترشناسان در محاســبۀ موقعیــت خورشــید در 

ای که برای آن هیچ مدرک مستقیمی نــداریم. بــا ایــن حــال بــه

میالدی را بــه عنــوان مــوردی کــه نقطــۀ 

(تقویم قمری قراردادی)  

(رؤیت واقعی هالل ماه) مارس

(تقویم قمری قراردادی) ۱۰۷۹مارس 

(رؤیت واقعی هالل ماه)  

رٔویت«و » گاهشمار قمری قراردادی

 گاهشمار جاللی تأثیر دارد.
ٔ
ای که بر تاریخ مبدا

Conventional Lunar Calendar

های ایشان از آغاز آفرینش نخستین انســان  کردند مبدأ سال

است و آن روز هرمزد در ماه فروردین بوده که آفتاب در نقطۀ اعتدال ربیعی و در میان 

 
ٔ
داند که اخترشناسان ملکشاه در تثبیت تاریخ مبدا

است که شاید بتواند میزان دقت اخترشناسان ملکشاه در محاسبۀ زمان

اعتدال بهاری را نشــان دهــد. همچنــین ممکــن اســت کمــک کنــد تــا 

شان در تمیزدادن میان زمان اعتدال بها

را ببینید). باید در مورد میزان دقت اخترشناسان در محاســبۀ موقعیــت خورشــید در 

ای که برای آن هیچ مدرک مستقیمی نــداریم. بــا ایــن حــال بــه

میالدی را بــه عنــوان مــوردی کــه نقطــۀ  ۱۰۷۶مارس  ۱۴

مارس 

(چهارشنبه)

مارس  ۱۰شعبان/  ۱

شنبه)(پنج       

مارس  ۶رمضان/  ۱׀ 

(چهارشنبه)           

۱۰۷۹مارس  ۸
(جمعه)

گاهشمار قمری قراردادی«های قمری بر مبنای 

 گاهشمار جاللی تأثیر دارد.
ٔ
ای که بر تاریخ مبدا

گوید: می

کردند مبدأ سال سیان چنین گمان می

است و آن روز هرمزد در ماه فروردین بوده که آفتاب در نقطۀ اعتدال ربیعی و در میان 

 
ٔ
داند که اخترشناسان ملکشاه در تثبیت تاریخ مبدا

اند یا نه. توضیح بیرونی توجهی کرده

دقت در محاسبۀ دو تاریخ مبدأ
است که شاید بتواند میزان دقت اخترشناسان ملکشاه در محاسبۀ زمان

اعتدال بهاری را نشــان دهــد. همچنــین ممکــن اســت کمــک کنــد تــا  هنگام عبور خورشید از نقطۀ

شان در تمیزدادن میان زمان اعتدال بها قضاوتی در مورد میزان توانایی

را ببینید). باید در مورد میزان دقت اخترشناسان در محاســبۀ موقعیــت خورشــید در 

ای که برای آن هیچ مدرک مستقیمی نــداریم. بــا ایــن حــال بــه سئلهزمان ملکشاه مطلع شویم، م

 می
ً
۱۴توانستند  رسد اخترشناسان احتماال

۷۱.(

مارس  ۹شعبان/  ۱ ׀______

(چهارشنبه)      

۱ ׀______׀مارس
          

׀ ______׀مارس ۱۵
              

۸رمضان/  ۱ ׀______
(جمعه)     

های قمری بر مبنای  آرایۀ ماه 

 گاهشمار جاللی تأثیر دارد. قمری در دوره
ٔ
ای که بر تاریخ مبدا

می آثار الباقیهبیرونی در 

سیان چنین گمان میفار

است و آن روز هرمزد در ماه فروردین بوده که آفتاب در نقطۀ اعتدال ربیعی و در میان 

١...»آسمان بوده 

  با این حال، کسی نمی
ٔ
داند که اخترشناسان ملکشاه در تثبیت تاریخ مبدا

توضیح بیرونی توجهی کرده

دقت در محاسبۀ دو تاریخ مبدأ
است که شاید بتواند میزان دقت اخترشناسان ملکشاه در محاسبۀ زمان مهماین مسئله از آن رو 

هنگام عبور خورشید از نقطۀ

قضاوتی در مورد میزان توانایی

را ببینید). باید در مورد میزان دقت اخترشناسان در محاســبۀ موقعیــت خورشــید در  ۲(جدول 

زمان ملکشاه مطلع شویم، م

 می
ً
رسد اخترشناسان احتماال

۷۱، ص ۱۳۶۳( آثار الباقیه

م:۱۰۷۶ق/ 

______׀مارس  ۱۳شعبان/ 
(یکشنبه)

مارس ۱۴شعبان (تاریخ مبدأ)/ 

(دوشنبه) 

م:۱۰۷۹ق/ 

۱۵/ )رمضان (تاریخ مبدأ

(جمعه)

______׀مارس ۱۷رمضان/ 
(یکشنبه)

آرایۀ ماه .۲تصویر 

قمری در دوره ۴۷۱و 

بیرونی در 

فار«

است و آن روز هرمزد در ماه فروردین بوده که آفتاب در نقطۀ اعتدال ربیعی و در میان 

آسمان بوده 

با این حال، کسی نمی

توضیح بیرونی توجهی کرده

دقت در محاسبۀ دو تاریخ مبدأ٨
این مسئله از آن رو 

هنگام عبور خورشید از نقطۀ

قضاوتی در مورد میزان توانایی

(جدول  باشیم

زمان ملکشاه مطلع شویم، م

 می می
ً
رسد اخترشناسان احتماال

آثار الباقیهبیرونی،  .١

ق/ ۴۶۸

شعبان/  ۵

شعبان (تاریخ مبدأ)/  ۵

ق/ ۴۷۱

رمضان (تاریخ مبدأ ۱۰

رمضان/  ۱۰



میالدی که اعتــدال بهــاری 

است، انتخاب کنند. تفاوت بین مقدار اول (تا طلوع خورشــید) و دومــی 

های دایرةالبروجی خورشــید بــرای 

(گنبد زمین) آمده، باعث شده است به چنین 

محاسبه کردیم و 

 
ً
را ببینید). نتــایج بــه شــکل تقریبــا

های امــروزی اســت، 

اگرچه محاسبات مراغه، حدود دو قرن پس از منجمان ملکشــاه صــورت گرفتــه و ممکــن اســت بــا 

که در زیج خــود ثبــت 

در کرده بر مبنای رصدهای جدیدی است که در رصدخانۀ مراغه انجام شــده اســت و اخترشناســان 

 
ً
را مجــددا

کــه اخترشناســان 

ها آمده است که از پی هم در ایران، عــراق 

قع بسیاری از 

شــامل نکــات اجتمــاعی و ســودمند دربــارۀ گاهشــمار 

تری نیاز دارد و معدود منــابعی بــه اختصــار 

کّرات در 

 ۹۰(جزایر قناری امروزی) 
، ص ۱۳۶۳

ان در رصدخانۀ مراغه، پیشنهاد کردند بر مبنای آخرین رصدها 
از طول دایرةالبروجی خورشیدی کم کردند. این تصحیح، نتایج را به 

سنجی رسمی نیافت، اما به عنوان یک گاهشماری در 

میالدی که اعتــدال بهــاری 

است، انتخاب کنند. تفاوت بین مقدار اول (تا طلوع خورشــید) و دومــی 

)  ۲جدول(.

های دایرةالبروجی خورشــید بــرای 

(گنبد زمین) آمده، باعث شده است به چنین 

محاسبه کردیم و جاللی 

 
ً
را ببینید). نتــایج بــه شــکل تقریبــا

های امــروزی اســت، 

اگرچه محاسبات مراغه، حدود دو قرن پس از منجمان ملکشــاه صــورت گرفتــه و ممکــن اســت بــا 

که در زیج خــود ثبــت 

کرده بر مبنای رصدهای جدیدی است که در رصدخانۀ مراغه انجام شــده اســت و اخترشناســان 

  موقعیت خورشید برای دو قــرن گذشــته
ً
را مجــددا

کــه اخترشناســان کند که به گفتــۀ طوســی، نتــایج او بــا نتــایجی 

ها آمده است که از پی هم در ایران، عــراق 

قع بسیاری از وا بود. در

شــامل نکــات اجتمــاعی و ســودمند دربــارۀ گاهشــمار 

تری نیاز دارد و معدود منــابعی بــه اختصــار 

کّرات در  ) گاهشماری جاللــی بــه

(جزایر قناری امروزی)  جزایر خالدات
۱۳۶۳ر؛ نیز بنگرید به بیرونی (

ان در رصدخانۀ مراغه، پیشنهاد کردند بر مبنای آخرین رصدها 
از طول دایرةالبروجی خورشیدی کم کردند. این تصحیح، نتایج را به 

سنجی رسمی نیافت، اما به عنوان یک گاهشماری در 
نکرده است.

میالدی که اعتــدال بهــاری  ۱۰۷۹مارس 

است، انتخاب کنند. تفاوت بین مقدار اول (تا طلوع خورشــید) و دومــی 
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های دایرةالبروجی خورشــید بــرای  استخراج شده است و در آن طول

(گنبد زمین) آمده، باعث شده است به چنین 

جاللی ساله از تقویم  

  ۳ها را با مقادیری که در زیج آمده بود، مقایسه کردیم (جدول 
ً
را ببینید). نتــایج بــه شــکل تقریبــا

های امــروزی اســت،  دقیقۀ کمــان جلــوتر از محاســبه

اگرچه محاسبات مراغه، حدود دو قرن پس از منجمان ملکشــاه صــورت گرفتــه و ممکــن اســت بــا 

که در زیج خــود ثبــت  گوید که مقادیری

کرده بر مبنای رصدهای جدیدی است که در رصدخانۀ مراغه انجام شــده اســت و اخترشناســان 

موقعیت خورشید برای دو قــرن گذشــته

کند که به گفتــۀ طوســی، نتــایج او بــا نتــایجی 

ها آمده است که از پی هم در ایران، عــراق 

بود. در بیگ زیج الغیا  زیج ایلخانی

شــامل نکــات اجتمــاعی و ســودمند دربــارۀ گاهشــمار 

٤اند. تر این کارها هنوز کامل بررسی نشده

تری نیاز دارد و معدود منــابعی بــه اختصــار 

) گاهشماری جاللــی بــه۱۰، ص 

جزایر خالداتبر استوای زمین تعریف کرده است که طولش از 
ر؛ نیز بنگرید به بیرونی (۲۲-پ۲۱درجه به سمت مشرق (حدود منطقۀ مالدیو امروزی) باشد. بنگرید به طوسی، گ. 

ان در رصدخانۀ مراغه، پیشنهاد کردند بر مبنای آخرین رصدها 
از طول دایرةالبروجی خورشیدی کم کردند. این تصحیح، نتایج را به 

سنجی رسمی نیافت، اما به عنوان یک گاهشماری در 
نکرده است. بلوآ منبعی برای این ادعای خود ارائه

مارس  ۱۵تر است، نسبت به 

است، انتخاب کنند. تفاوت بین مقدار اول (تا طلوع خورشــید) و دومــی 
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استخراج شده است و در آن طول

(گنبد زمین) آمده، باعث شده است به چنین  االرض قبة)، برای 

 ۳۰را دوباره برای یک بازۀ 

ها را با مقادیری که در زیج آمده بود، مقایسه کردیم (جدول 

; ,0 6 دقیقۀ کمــان جلــوتر از محاســبه 33

اگرچه محاسبات مراغه، حدود دو قرن پس از منجمان ملکشــاه صــورت گرفتــه و ممکــن اســت بــا 

گوید که مقادیری طوسی می ٢های متفاوتی انجام شده باشد.

کرده بر مبنای رصدهای جدیدی است که در رصدخانۀ مراغه انجام شــده اســت و اخترشناســان 

موقعیت خورشید برای دو قــرن گذشــتهبر مبنای رصدهای جدید خورشید، 

کند که به گفتــۀ طوســی، نتــایج او بــا نتــایجی 

ها آمده است که از پی هم در ایران، عــراق  در بسیاری زیج

زیج ایلخانیاند. این کار به احتمال متأثر از 

شــامل نکــات اجتمــاعی و ســودمند دربــارۀ گاهشــمار  

تر این کارها هنوز کامل بررسی نشده

تری نیاز دارد و معدود منــابعی بــه اختصــار  های بیش تأثیر اجتماعی گاهشماری جاللی به پژوهش

، ص ۱، ج ۱۹۷۵باوئر (

بر استوای زمین تعریف کرده است که طولش از 
درجه به سمت مشرق (حدود منطقۀ مالدیو امروزی) باشد. بنگرید به طوسی، گ. 

ان در رصدخانۀ مراغه، پیشنهاد کردند بر مبنای آخرین رصدها گوید بعد از مرگ طوسی، برخی اخترشناس
از طول دایرةالبروجی خورشیدی کم کردند. این تصحیح، نتایج را به  کماندقیقۀ 

۲۰۰۰) (  ۱جدول.(
سنجی رسمی نیافت، اما به عنوان یک گاهشماری در  گاه نقشی در زمان ) گاهشماری جاللی هیچ
بلوآ منبعی برای این ادعای خود ارائهرو شد. دو

تر است، نسبت به  النهار نزدیک

است، انتخاب کنند. تفاوت بین مقدار اول (تا طلوع خورشــید) و دومــی تر 

/ النهار) در این حدود است: / /    0 25 359 97 0 28 17

استخراج شده است و در آن طول زیج ایلخانی

)، برای ۳۰۰تا  ۱

را دوباره برای یک بازۀ  ما مقادیر جدول

ها را با مقادیری که در زیج آمده بود، مقایسه کردیم (جدول 

; ,0 4 ;تا  17 , 0 6 33

اگرچه محاسبات مراغه، حدود دو قرن پس از منجمان ملکشــاه صــورت گرفتــه و ممکــن اســت بــا 

های متفاوتی انجام شده باشد.

کرده بر مبنای رصدهای جدیدی است که در رصدخانۀ مراغه انجام شــده اســت و اخترشناســان 

بر مبنای رصدهای جدید خورشید، 

کند که به گفتــۀ طوســی، نتــایج او بــا نتــایجی  اند. صاییلی اشاره می

٣اند، همخوانی دارد.

جاللیتأثیر اجتماعی تقویم 
در بسیاری زیج جاللیشرح چگونگی بنیان نهادن تقویم 

اند. این کار به احتمال متأثر از 

 بیــگ زیــج الغو  زیــج ایلخــانی

تر این کارها هنوز کامل بررسی نشده اند. با این حال، بیش

تأثیر اجتماعی گاهشماری جاللی به پژوهش

باوئر (  به گفتۀ نویگه

بر استوای زمین تعریف کرده است که طولش از  ای را نقطه
درجه به سمت مشرق (حدود منطقۀ مالدیو امروزی) باشد. بنگرید به طوسی، گ. 

گوید بعد از مرگ طوسی، برخی اخترشناس
دقیقۀ  ۳ها سرانجام حدود 

).۳جدول  تر کرد. (

۲۰۰۰ن دالن (اها بنگرید به و
) گاهشماری جاللی هیچ۴۲

رو شد. دو ای روبه کشاورزی با اقبال عمومی به نسبت گسترده

النهار نزدیک اعتدال بهاری به نصف

تر  به طلوع خورشید نزدیک

النهار) در این حدود است: (تا نصف

زیج ایلخانیجدولی که از 

شروع هر سال جاللی (از 

ما مقادیر جدول ١ای برسیم.

ها را با مقادیری که در زیج آمده بود، مقایسه کردیم (جدول 

;منظم مقادیری در حدود  , 0 4 17

اگرچه محاسبات مراغه، حدود دو قرن پس از منجمان ملکشــاه صــورت گرفتــه و ممکــن اســت بــا 

های متفاوتی انجام شده باشد. ها و دقت

کرده بر مبنای رصدهای جدیدی است که در رصدخانۀ مراغه انجام شــده اســت و اخترشناســان 

بر مبنای رصدهای جدید خورشید، زمان ملکشاه 

اند. صاییلی اشاره می محاسبه کرده

اند، همخوانی دارد. ملکشاه به دست آورده

تأثیر اجتماعی تقویم 
شرح چگونگی بنیان نهادن تقویم 

اند. این کار به احتمال متأثر از  و هند نوشته شده

زیــج ایلخــانیها بــر 

اند. با این حال، بیش

تأثیر اجتماعی گاهشماری جاللی به پژوهش

به گفتۀ نویگه ٥اند. پرداختهبه این مسئله 

را نقطه االرض قبةنصیرالدین طوسی 
درجه به سمت مشرق (حدود منطقۀ مالدیو امروزی) باشد. بنگرید به طوسی، گ. 

گوید بعد از مرگ طوسی، برخی اخترشناس پ) می۱ الدین آملی (گ
ها سرانجام حدود  چند تصحیح انجام شود. آن

تر کرد. ( محاسبات امروزی نزدیک
.۱۶۶، ص ۱۹۶۰

ها بنگرید به و ز این زیجبرای دیدن فهرستی ا
۴۲، ص ۱۹۹۶بلوآ (به نوشتۀ دو

کشاورزی با اقبال عمومی به نسبت گسترده

۴۴

اعتدال بهاری به نصف

به طلوع خورشید نزدیک

(تا نصف

جدولی که از 

شروع هر سال جاللی (از 

ای برسیم. نتیجه

ها را با مقادیری که در زیج آمده بود، مقایسه کردیم (جدول  آن

منظم مقادیری در حدود 

اگرچه محاسبات مراغه، حدود دو قرن پس از منجمان ملکشــاه صــورت گرفتــه و ممکــن اســت بــا 

ها و دقت روش

کرده بر مبنای رصدهای جدیدی است که در رصدخانۀ مراغه انجام شــده اســت و اخترشناســان 

زمان ملکشاه 

محاسبه کرده

ملکشاه به دست آورده

تأثیر اجتماعی تقویم . ٩
شرح چگونگی بنیان نهادن تقویم 

و هند نوشته شده

ها بــر  شرح

اند. با این حال، بیش جاللی

تأثیر اجتماعی گاهشماری جاللی به پژوهش

به این مسئله 

نصیرالدین طوسی  .١
درجه به سمت مشرق (حدود منطقۀ مالدیو امروزی) باشد. بنگرید به طوسی، گ. 

۱۹۳.(
الدین آملی (گ رکن .٢

چند تصحیح انجام شود. آن
محاسبات امروزی نزدیک

۱۹۶۰صاییلی،  .٣
برای دیدن فهرستی ا .٤
به نوشتۀ دو .٥

کشاورزی با اقبال عمومی به نسبت گسترده

۴۴
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، گــزارش داده کــه تقــویم رایــج در 

گاهشماری جاللی در هند هم شــهرت یافــت. اکبــر شــاه (حکـــ 

خورشیدی جدیدی تأســیس کــرد و آن 

ها در این تقویم، همانند گاهشــماری یزدگــردی و گاهشــماری 

خود بســیاری 

در  جاللــی

باعــث 

واقع در گاهشماری الهی، فروردین ماه یزدگردی به فروردین ماه الهی تغییر کرد و همین الگو تا اسفند ماه الهی، به عنوان ماه دوازدهم 

، گــزارش داده کــه تقــویم رایــج در 

گاهشماری جاللی در هند هم شــهرت یافــت. اکبــر شــاه (حکـــ 

خورشیدی جدیدی تأســیس کــرد و آن 

ها در این تقویم، همانند گاهشــماری یزدگــردی و گاهشــماری 

خود بســیاری آیین اکبری 

جاللــیبــا ایــن حــال، حضــور تقــویم 

باعــث  ٤ق)۱۲۸۲های گاهشــماری حتــی در زمــان سلســلۀ قاجــار (

ّبــةاالرض و 
ُ
(توپوسنتریک) طول دایرةالبروجی خورشیدی بــرای ق

طول دایرةالبروجی خورشید در ابتدای برج حمل

تفاضل

+ه;′۵۷,۵

+ه;۶;′۳

+ه;′۴۲,۵

+ه;′۳۳,۶

+ه;′۴۴,۵

+ه;′۱۲,۶

+ه;′۲۳,۶

+ه;′۱۷,۴

+ه;′۱۱,۶

+ه;′۱,۶

+ه;′۲۸,۵

واقع در گاهشماری الهی، فروردین ماه یزدگردی به فروردین ماه الهی تغییر کرد و همین الگو تا اسفند ماه الهی، به عنوان ماه دوازدهم 

، گــزارش داده کــه تقــویم رایــج در بیــگ

گاهشماری جاللی در هند هم شــهرت یافــت. اکبــر شــاه (حکـــ 

خورشیدی جدیدی تأســیس کــرد و آن  ی

ها در این تقویم، همانند گاهشــماری یزدگــردی و گاهشــماری 

آیین اکبری نگار مشهور هندی، در کتاب 

بــا ایــن حــال، حضــور تقــویم 

های گاهشــماری حتــی در زمــان سلســلۀ قاجــار (

ّبــةاالرض و 
ُ
(توپوسنتریک) طول دایرةالبروجی خورشیدی بــرای ق

طول دایرةالبروجی خورشید در ابتدای برج حمل

محاسبۀ مجدد

ه;′۳,۱۱
ه;′۵۷,۸

ه;۱۸,۵۲
ه;۲۷,۳۶
ه;۱۶,۲۰
ه;′۴۸,۴

ه;۳۷,۴۷
ه;۴۳,۳۱
ه;۴۹,۱۵
ه;۵۹,۳۵۹
ه;۳۲,۴۳

واقع در گاهشماری الهی، فروردین ماه یزدگردی به فروردین ماه الهی تغییر کرد و همین الگو تا اسفند ماه الهی، به عنوان ماه دوازدهم 

بیــگ زیــج الغرفــت. بیرجنــدی در تفســیر 

گاهشماری جاللی در هند هم شــهرت یافــت. اکبــر شــاه (حکـــ 

یق)، پادشاهی از سلسلۀ گورکانی هند، گاهشمار

ها در این تقویم، همانند گاهشــماری یزدگــردی و گاهشــماری 

نگار مشهور هندی، در کتاب  ریخ

بــا ایــن حــال، حضــور تقــویم  ٣گــذاری کــرد.

های گاهشــماری حتــی در زمــان سلســلۀ قاجــار (

ّبــةاالرض و 
ُ
(توپوسنتریک) طول دایرةالبروجی خورشیدی بــرای ق

طول دایرةالبروجی خورشید در ابتدای برج حمل

محاسبۀ مجددجدول

′ه;۱۷
′ه;۱۵
۱۸′ه;۵۸

۲۷′ه;۴۳

۱۶′ه;۲۶

′ه;۱۱
۳۷′ه;۵۴

۴۳′ه;۳۶

۴۹′ه;۲۲

۵۹′ه;۶

۳۲′ه;۴۹

واقع در گاهشماری الهی، فروردین ماه یزدگردی به فروردین ماه الهی تغییر کرد و همین الگو تا اسفند ماه الهی، به عنوان ماه دوازدهم 
).۱۹۴، ص 

رفــت. بیرجنــدی در تفســیر 

گاهشماری جاللی در هند هم شــهرت یافــت. اکبــر شــاه (حکـــ  ١اش گاهشماری جاللی است.

ق)، پادشاهی از سلسلۀ گورکانی هند، گاهشمار

ها در این تقویم، همانند گاهشــماری یزدگــردی و گاهشــماری  را تقویم الهی نامید. اسامی و ترتیب ماه

ریخق)، تا۱۰۱۱- ۹۵۹

گــذاری کــرد. از رویدادها را با گاهشــماری جاللــی تاریخ

های گاهشــماری حتــی در زمــان سلســلۀ قاجــار ( متأخر و وجودش در برخی رساله

بلوآ شک کنیم.

ّبــةاالرض و » مرکزی - مکان 
ُ
(توپوسنتریک) طول دایرةالبروجی خورشیدی بــرای ق

الّنهار در ابتدای برج حمل در عبور از نصف

های سال جاللی بر 

یزدگردی

طول دایرةالبروجی خورشید در ابتدای برج حمل

جدول

۱۷′یزدگردی

′۱۵

′۵۸

′۴۳

′۲۶

۱۱′یزدگردی
′۵۴

′۳۶

′۲۲

′۶
۴۹′یزدگردی

واقع در گاهشماری الهی، فروردین ماه یزدگردی به فروردین ماه الهی تغییر کرد و همین الگو تا اسفند ماه الهی، به عنوان ماه دوازدهم 
، ص ۱، ج۱۸۹۳این تقویم، ادامه یافت. بنگرید به عالمی (

۲۱۹.(
.(

رفــت. بیرجنــدی در تفســیر  منابع بیزانسی به کار می

اش گاهشماری جاللی است.

ق)، پادشاهی از سلسلۀ گورکانی هند، گاهشمار۱۰۱۴

را تقویم الهی نامید. اسامی و ترتیب ماه

می ( ٢جاللی است.
ّ
۹۵۹عال

از رویدادها را با گاهشــماری جاللــی تاریخ

متأخر و وجودش در برخی رساله

بلوآ شک کنیم.شود در گفتۀ دو

مکان «. مختصات ۳ل 

در ابتدای برج حمل در عبور از نصف

های سال جاللی بر  مدخل

یزدگردی یمبنای گاهشمار 

یزدگردی ۴۴۸جاللی/  ۱

۴۷۷

۵۰۷

۵۳۷

۵۶۷

یزدگردی ۵۹۷ جاللی/ ۱۵۰

۱۸۰/۶۲۷

۲۱۰/۶۵۷

۲۴۰/۶۸۷

۲۷۰/۷۱۷

یزدگردی ۷۴۷جاللی/ ۳۰۰

ر. ۸بیرجندی، گ 
واقع در گاهشماری الهی، فروردین ماه یزدگردی به فروردین ماه الهی تغییر کرد و همین الگو تا اسفند ماه الهی، به عنوان ماه دوازدهم 

این تقویم، ادامه یافت. بنگرید به عالمی (
۲۱۹- ۲۱۶، ص ۳ج  ۱۸۹۳
).۱۳-۱م، ص ۱۸۶۱محمود قمی (

منابع بیزانسی به کار می

اش گاهشماری جاللی است. زمانه

۹۶۳ -۱۰۱۴

را تقویم الهی نامید. اسامی و ترتیب ماه

جاللی است.

از رویدادها را با گاهشــماری جاللــی تاریخ

متأخر و وجودش در برخی رساله

شود در گفتۀ دو می

ل جدو

در ابتدای برج حمل در عبور از نصف

مدخل

مبنای گاهشمار 

۱

۱۵۰

۳۰۰

بیرجندی، گ  .١
واقع در گاهشماری الهی، فروردین ماه یزدگردی به فروردین ماه الهی تغییر کرد و همین الگو تا اسفند ماه الهی، به عنوان ماه دوازدهم  در  .٢

این تقویم، ادامه یافت. بنگرید به عالمی (
۱۸۹۳عالمی ( .٣
محمود قمی ( .٤



زیــج 

مانده نیز به شــدت بــه هــم 

زیــج 

دال پــاییزی 

۴۵۲ 

 گاهشــماری جاللــی 
ٔ
را به عنوان تــاریخ مبــدا

۴۴۸ 

کند که تاریخ 

). خــازنی در 

 ســال 
ٔ
عضو گروه اصالح تقویم بــود کــه تــاریخ مبــدا

 بعــد از دورۀ 
ً
 خــازنی احتمــاال

ٔ
هجری را پیشــنهاد و آن را حفــظ کــرد. از ایــن رو، تــاریخ مبــدا

رسد خازنی ابتــدا بــر اســاس روش 

 
ٔ
رســید و بنــابراین تــاریخ مبــدا

 
ٔ
اند هــر دو تــاریخ مبــدا

هجری) را بر مبنای گاهشمار قراردادی قمری محاسبه کنند. در چنین حــالتی، تــاریخ 

درســتی در 

کننده و در عین حال مبــدأ 

 ≡گــردی 
عمــدۀ 

های جاللی استفاده نکرده است، اما واضح است 

آمده است. برای دیدن تحلیلی از 
، بنگرید 

زیــج ، ه فقط بخشی از آن به ما رســیده

مانده نیز به شــدت بــه هــم 

زیــج افزایــد.  های مــا نمی

دال پــاییزی گــذاری شــده در اعتــ

۴۵۲هجــری/  ۴۷۶جمــادی االولــی 

 گاهشــماری جاللــی 
ٔ
را به عنوان تــاریخ مبــدا

۴۴۸مده است که به سال 

کند که تاریخ  گذاری شده است. این مشخص می

). خــازنی در ۳تصویر 

 ســال 
ٔ
عضو گروه اصالح تقویم بــود کــه تــاریخ مبــدا

 بعــد از دورۀ 
ً
 خــازنی احتمــاال

ٔ
هجری را پیشــنهاد و آن را حفــظ کــرد. از ایــن رو، تــاریخ مبــدا

رسد خازنی ابتــدا بــر اســاس روش 

 
ٔ
رســید و بنــابراین تــاریخ مبــدا

 
ٔ
اند هــر دو تــاریخ مبــدا

هجری) را بر مبنای گاهشمار قراردادی قمری محاسبه کنند. در چنین حــالتی، تــاریخ 

درســتی در  هجری همچنان به

کننده و در عین حال مبــدأ 

گــردی یزد ۴۴۸بــه 

عمــدۀ  در) هجــری ۷۰۰

های جاللی استفاده نکرده است، اما واضح است 

آمده است. برای دیدن تحلیلی از 
، بنگرید دستور المنجمین). برای دیدن گزارش کاملی از 

ه فقط بخشی از آن به ما رســیده

مانده نیز به شــدت بــه هــم  هایی که باقی

های مــا نمی گفته به دانسته

گــذاری شــده در اعتــ ، نخستین زیجی است که در آن یک رصد خورشــیدی تاریخ

جمــادی االولــی  

 گاهشــماری جاللــی 
ٔ
را به عنوان تــاریخ مبــدا

مده است که به سال جدول ستارگانی آ

گذاری شده است. این مشخص می

تصویر  معین شده بود (

 ســال 
ٔ
عضو گروه اصالح تقویم بــود کــه تــاریخ مبــدا

 بعــد از دورۀ 
ً
 خــازنی احتمــاال

ٔ
هجری را پیشــنهاد و آن را حفــظ کــرد. از ایــن رو، تــاریخ مبــدا

رسد خازنی ابتــدا بــر اســاس روش  حکومت ملکشاه، تأثیر خود را از دست داد. به عالوه، به نظر می

  را که به دوشنبه می
ٔ
رســید و بنــابراین تــاریخ مبــدا

  درستی بود انتخاب کرده است. با این حال شاید اخترشناسان بعدی خواسته
ٔ
اند هــر دو تــاریخ مبــدا

هجری) را بر مبنای گاهشمار قراردادی قمری محاسبه کنند. در چنین حــالتی، تــاریخ 

 
ٔ
هجری همچنان به ۴۷۱شنبه تغییر کرد، اما تاریخ مبدا

 گیج
ٔ
کننده و در عین حال مبــدأ  باید تاریخ مبدا

بــه  زیج ملکشــاهی

۷۰۰ در مــرگ( بخــاری

های جاللی استفاده نکرده است، اما واضح است  ر.؛ مشخص نیست چرا طبری برای ثبت رصدهای خود از سال

آمده است. برای دیدن تحلیلی از  دستور المنجمین(از جمله یک جدول ستارگان) در 
). برای دیدن گزارش کاملی از 

آمده است].)

 گاهشمار
ٔ
ه فقط بخشی از آن به ما رســیدهک جاللی یترین منبع برای تعیین تاریخ مبدا

١تقدیم شده بود.

هایی که باقی ناقص هستند و آن

گفته به دانسته ریخته است. از این رو این زیج چیزی بیش از مطالب پیش

، نخستین زیجی است که در آن یک رصد خورشــیدی تاریخ

 ۱ /مهر ماه سلطانی (جاللــی)

 گاهشــماری جاللــی  یزدگردی ۴۴۸
ٔ
را به عنوان تــاریخ مبــدا

جدول ستارگانی آ دستور المنجمین

گذاری شده است. این مشخص می تاریخ 

معین شده بود ( قمری هجری

 تنها منّجم
ً
 ســال  خود، احتماال

ٔ
عضو گروه اصالح تقویم بــود کــه تــاریخ مبــدا

 بعــد از دورۀ 
ً
 خــازنی احتمــاال

ٔ
هجری را پیشــنهاد و آن را حفــظ کــرد. از ایــن رو، تــاریخ مبــدا

حکومت ملکشاه، تأثیر خود را از دست داد. به عالوه، به نظر می

را که به دوشنبه می قمری 

درستی بود انتخاب کرده است. با این حال شاید اخترشناسان بعدی خواسته

هجری) را بر مبنای گاهشمار قراردادی قمری محاسبه کنند. در چنین حــالتی، تــاریخ 

 
ٔ
شنبه تغییر کرد، اما تاریخ مبدا

 گیج هجری  ۴۶۸
ٔ
باید تاریخ مبدا

زیج ملکشــاهیاما سرانجام در  ٤

بخــاری علیشــاه کــه

ر.؛ مشخص نیست چرا طبری برای ثبت رصدهای خود از سال

(از جمله یک جدول ستارگان) در 
). برای دیدن گزارش کاملی از ۲۳۵-۲۲۵: ص ۱۹۶۱

آمده است].) ۹۴-۸۱، ص میراث علمی
).۱۳۵نامۀ انگلیسی، ص 

 گاهشمار
ٔ
ترین منبع برای تعیین تاریخ مبدا

تقدیم شده بود. است که به ملکشاه

ناقص هستند و آن معتبر سنجری

ریخته است. از این رو این زیج چیزی بیش از مطالب پیش

، نخستین زیجی است که در آن یک رصد خورشــیدی تاریخ

مهر ماه سلطانی (جاللــی)شود (به روز اشتاد از 

۴۴۸، سال زیج مفرد

دستور المنجمین). در ۳تصویر 

 جاللی ۱ ≡ قمری

 سرانجام در زمان ملکشاه به سال 
ٔ
هجری ۴۷۱مبدا

 تنها منّجم
ً
خود، احتماال

 بعــد از دورۀ 
ً
 خــازنی احتمــاال

ٔ
هجری را پیشــنهاد و آن را حفــظ کــرد. از ایــن رو، تــاریخ مبــدا

حکومت ملکشاه، تأثیر خود را از دست داد. به عالوه، به نظر می

 
ٔ
 هجری ۴۶۸پذیری هالل تاریخ مبدا

درستی بود انتخاب کرده است. با این حال شاید اخترشناسان بعدی خواسته

هجری) را بر مبنای گاهشمار قراردادی قمری محاسبه کنند. در چنین حــالتی، تــاریخ 

  هجری به اشتباه به یک
ٔ
شنبه تغییر کرد، اما تاریخ مبدا

را ببینید). ۲

۴۶۸دهد که سال  تحقیقات من نشان می

٤درستی برای گاهشماری جاللی بوده است.

کــه اســت جالــب. 

).۹۷۲: ستون 
ر.؛ مشخص نیست چرا طبری برای ثبت رصدهای خود از سال

جاللی رصد کرده است.
(از جمله یک جدول ستارگان) در  زیج ملکشاهی

۱۹۶۱جا بنگرید به رزنفلد و یوشکویچ، (
میراث علمی ۱۶[ترجمۀ این مقاله در شمارۀ 

نامۀ انگلیسی، ص  ، پایان۲۸۷

گیری نتیجه
 گاهشمار

ٔ
ترین منبع برای تعیین تاریخ مبدا

است که به ملکشاه ملکشاهی

معتبر سنجری  زیجهای خطی  نسخه

ریخته است. از این رو این زیج چیزی بیش از مطالب پیش

، نخستین زیجی است که در آن یک رصد خورشــیدی تاریخ

شود (به روز اشتاد از  ظاهر می

٢یزدگردی در آمل).

زیج مفرد رسد که نظر می

تصویر  ( ٣تعیین کرده است

قمری هجری ۴۷۱ ≡ 

 سرانجام در زمان ملکشاه به سال 
ٔ
مبدا

 تنها منّجم وجیز الزیج سنجری
ً
خود، احتماال

 بعــد از دورۀ 
ً
 خــازنی احتمــاال

ٔ
هجری را پیشــنهاد و آن را حفــظ کــرد. از ایــن رو، تــاریخ مبــدا

حکومت ملکشاه، تأثیر خود را از دست داد. به عالوه، به نظر می

 
ٔ
پذیری هالل تاریخ مبدا

درستی بود انتخاب کرده است. با این حال شاید اخترشناسان بعدی خواسته

هجری) را بر مبنای گاهشمار قراردادی قمری محاسبه کنند. در چنین حــالتی، تــاریخ  ۴۷۱

هجری به اشتباه به یک ۴۶۸

۲ماند (تصویر   جمعه باقی

تحقیقات من نشان می

درستی برای گاهشماری جاللی بوده است.

. کــرد تغییــر هجــری

: ستون ۲ج  ۱۹۸۲حاجی خلیفه (
ر.؛ مشخص نیست چرا طبری برای ثبت رصدهای خود از سال۱۵گ  حاسب طبری،

جاللی رصد کرده است. ۵که او در سال 
زیج ملکشاهیهای  ها و جدول بعضی نشانه

جا بنگرید به رزنفلد و یوشکویچ، ( جدول ستارگان آن
[ترجمۀ این مقاله در شمارۀ  ۲۰۱۷به وان دالن، 

۲۸۷، ص ۱۳۷۵بنگرید به عبداللهی (

۴۶

نتیجه ١٠
 گاهشمار اصلی

ٔ
ترین منبع برای تعیین تاریخ مبدا

ملکشاهی

نسخه

ریخته است. از این رو این زیج چیزی بیش از مطالب پیش

، نخستین زیجی است که در آن یک رصد خورشــیدی تاریخمفرد

ظاهر می

یزدگردی در آمل).

نظر می  به

تعیین کرده است

 یزدگردی

 سرانجام در زمان ملکشاه به سال 
ٔ
مبدا

وجیز الزیج سنجری

 بعــد از دورۀ  ۴۶۸
ً
 خــازنی احتمــاال

ٔ
هجری را پیشــنهاد و آن را حفــظ کــرد. از ایــن رو، تــاریخ مبــدا

حکومت ملکشاه، تأثیر خود را از دست داد. به عالوه، به نظر می

  رؤیت
ٔ
پذیری هالل تاریخ مبدا

درستی بود انتخاب کرده است. با این حال شاید اخترشناسان بعدی خواسته

۴۷۱و  ۴۶۸(

 
ٔ
۴۶۸مبدا

جمعه باقی

تحقیقات من نشان می

درستی برای گاهشماری جاللی بوده است.

هجــری ۴۷۱

حاجی خلیفه ( .١
حاسب طبری، .٢

که او در سال 
بعضی نشانه .٣

جدول ستارگان آن
به وان دالن، 

بنگرید به عبداللهی ( .٤

۴۶
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 زیــج معتبــر ســنجری

۴۴۸ 

 بــاالی

اضــافه 

ق) در عــراق نوشــته اســت، بایــد در 

آینده آزموده شود. این زیج شامل یک جدول زمانی برافزایشی بــرای شــروع گاهشــماری جاللــی بــا 

یزدگــردی) اســت و 

روز وجــود 

در پرتو اطالعاتی کــه در آینــده کشــف و از 

زیــج معتبــر ســنجری

۴۴۸ ≡راست) بر مبنای سال آغــازین گاهشــمار جاللــی 

بــاالی( اســت صــوفی صــورالکواکب

اضــافه  ها ســتاره البروجی دایرة

سال است).

ق) در عــراق نوشــته اســت، بایــد در 

آینده آزموده شود. این زیج شامل یک جدول زمانی برافزایشی بــرای شــروع گاهشــماری جاللــی بــا 

یزدگــردی) اســت و  ۱۰۰۰

روز وجــود  اجــزای خردتــر

در پرتو اطالعاتی کــه در آینــده کشــف و از 

زیــج معتبــر ســنجریهای  کند که اخترشناسان بعدی قادر به تفســیر پیچیــدگی

راست) بر مبنای سال آغــازین گاهشــمار جاللــی 

صــورالکواکب بــر مبتنی

دایرة طول به دقیقۀ کمان

سال است). ۶۶٫۷درجه در هر 

ق) در عــراق نوشــته اســت، بایــد در ۶۸۵

آینده آزموده شود. این زیج شامل یک جدول زمانی برافزایشی بــرای شــروع گاهشــماری جاللــی بــا 

۱۰۰۰-۴۹۰سال (به عنــوان تــابعی از گاهشــماری یزدگــردی: 

اجــزای خردتــرهای فرعی دیگری برای فواصل زمانی ســاالنه، ماهانــه، روزانــه و 

در پرتو اطالعاتی کــه در آینــده کشــف و از 

د.گرد

کند که اخترشناسان بعدی قادر به تفســیر پیچیــدگی

راست) بر مبنای سال آغــازین گاهشــمار جاللــی  ۲۲۴( دستور المنجمین

مبتنی ها ستاره مختصات 

دقیقۀ کمان ۹ سال، ده هر باید

درجه در هر  ۱کرد. این تصحیح به خاطر حرکت تقدیم اعتدالین است (که برابر با 

۶۸۵-۶۸۴الدین بن محفوظ (

آینده آزموده شود. این زیج شامل یک جدول زمانی برافزایشی بــرای شــروع گاهشــماری جاللــی بــا 

سال (به عنــوان تــابعی از گاهشــماری یزدگــردی: 

های فرعی دیگری برای فواصل زمانی ســاالنه، ماهانــه، روزانــه و 

در پرتو اطالعاتی کــه در آینــده کشــف و از  جاللیدر مجموع، همچنان الزم است که تقویم 

گرد، پژوهش شود حاصل می

کند که اخترشناسان بعدی قادر به تفســیر پیچیــدگی

١نبودند و آن را دستکاری کردند.

دستور المنجمین. جدول ستارگان موجود در 

 که است مدعی باال متن

باید حال این با). ببنید را

کرد. این تصحیح به خاطر حرکت تقدیم اعتدالین است (که برابر با 

الدین بن محفوظ ( که آن را جمال

آینده آزموده شود. این زیج شامل یک جدول زمانی برافزایشی بــرای شــروع گاهشــماری جاللــی بــا 

سال (به عنــوان تــابعی از گاهشــماری یزدگــردی: 

های فرعی دیگری برای فواصل زمانی ســاالنه، ماهانــه، روزانــه و 

در مجموع، همچنان الزم است که تقویم 

حاصل میهای خطی باقیمانده 

کند که اخترشناسان بعدی قادر به تفســیر پیچیــدگی اش ادعا می

نبودند و آن را دستکاری کردند.

. جدول ستارگان موجود در 

متن ی نویسنده. یزدگردی

را ،پ۲۲۳ راست، سمت

کرد. این تصحیح به خاطر حرکت تقدیم اعتدالین است (که برابر با 

که آن را جمال زیج بغدادی
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