
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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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



منزوی ٢نقی

اســت، و  عبــادت و دعــا روز است، گرامی و مقدس روزی سنی و شیعه مسلمانان ما نزد جمعه روز

خــدای  آناهیتــا روز عنوان به ایران در ساسانی عهد اواخر در که نیست دور دید خواهیم
ً
بعدا

مبارزه با  برای تازیان و

)اش 

اقتصــادی  مسئلۀ یک که روز آن تعطیل و است چیزی مذهبی روز بزرگداشت باالخره لیکن

نیــاز بــه  نیــز مطلــب ایــن ندارنــد. توضــیح هــم بــا ربطی هیچ دو این و است، دیگر ای

هزارۀ دوم  در آن هفتگی تقسیم و داشته

اند.

هفت  آن نام لذا و است داده رخ هفتگانه سیار ستارگان از بشر گاهی آ از پس هفتگی بندی

هــای 

هــم ســتارۀ نام به هفته از روز سپسهر و شده خوانده هفتگانه نــام  های

نشــر  کــسبــوده، هر از داری

رواج  آنــان دست به اسالم از پیش ها

کارونــد 

افشار صدری غالمحسین کوشش ، به
یکشنبه یا  و جمعه

مؤلف 
نسخه پرکار و برجسته های  نگار

پایان هفته تعطیل و هفته روزهای نام ١تاریخچۀ

نقی منزوی علی

و دعــا و عبــادت اســت، روز است، گرامی و مقدس روزی سنی و شیعه مسلمانان ما نزد جمعه روز

عنوان روز آناهیتــا خــدای به ایران در ساسانی عهد اواخر در که نیست دور دید خواهیم
ً
بعدا

با و تازیان برای مبارزه

)اش۹۰:۶۲(قــرآن » 

که یک مسئلۀ اقتصــادی روز آن تعطیل و است چیزی مذهبی روز بزرگداشت باالخره لیکن

ایــن مطلــب نیــز نیــاز بــه ندارنــد. توضــیح هــم بــا ربطی هیچ دو این و است، دیگر ای

هفتگی آن در هزارۀ دوم تقسیم و داشته

مردم آنجا برگرفته از مصریان و یهود و سپسایرانیان و گردیده متداول اند. النهرین

است و لذا نام آن هفت داده رخ هفتگانه سیار ستارگان از بشر گاهی آ از پس هفتگی بندی

نخســت ســاعت آورد، خــواهم بیرونی گفتۀ از هــای که

هفته به نام ســتارۀ هــم از روز سپسهر و شده خوانده هفتگانه های

از هر کــس بــوده، نشــر داری

اسالم به دست آنــان رواج از پیش ها

چــاپ: ذکــاء،  تجدید کارونــد، ۱۳۵۲؛

کوشش غالمحسین صدری افشار به
اصلی این مقاله  یا«). نام جمعه و یکشنبه

مؤلف . او فرزند آقابزرگ طهرانی
نگار برجسته و پرکار نسخه

هفته تعطیل پایان و هفته روزهای نام تاریخچۀ

و اســت، عبــادت و گرامی است، روز دعــا و مقدس روزی سنی و شیعه مسلمانان ما نزد جمعه روز

خــدای آناهیتــا روز ساسانی در ایران به عنوان عهد اواخر در که نیست دور دید خواهیم
ً
بعدا

سرایت کرده باشد حجاز به با ؛جا مبارزه برای تازیان و

» جمعــه«) و ۶۱:۲۰

اقتصــادی و تعطیل آن روز که یکمسئلۀ است چیزی مذهبی روز بزرگداشت باالخره لیکن

بــه نیــاز نیــز ندارنــد. توضــیح ایــن مطلــب هــم بــا ربطی هیچ دو این و است، دیگر ای

دوم دهی هزارۀ در آن داشته و تقسیم هفتگی

برگرفته آنجا یهود و مصریان از مردم و سپسایرانیان و گردیده متداول النهرین

هفت آن نام لذا و هفتگانه رخ داده است سیار ستارگان از بشر گاهی آ از پس هفتگی بندی

ســاعت بیرونی خــواهم آورد، نخســت گفتۀ از که

هــم ســتارۀ نام سپس هر روز از هفته به و شده خوانده هفتگانه های

نشــر گوید: بنیاد هفته کــسبــوده، داری از هر

قرن ایران در و داد روی ترسایان رواج و آنــان دست به ها پیش از اسالم

؛ تجدید چــاپ: ذکــاء،

افشاری، نقی منزو علی صدری غالمحسین به کوشش
مقاله۱۰- ۶، ص  ). نام اصلی این

دهخدا طهرانیالمنجدو همکار  نامۀ آقابزرگ . او فرزند
نسخه منزوی، احمد مرحوم استاد برادر نسخه شناس و فهرست و پرکار و برجسته نگار

هفته پایان روزهای هفته و تعطیل نام تاریخچۀ

و اســت، عبــادت و دعــا روز است، روزی مقدس و گرامی سنی و شیعه مسلمانان ما نزد جمعه روز

خــدای آناهیتــا روز عنوان به ایران در اواخر عهد ساسانی در که نیست دور دید خواهیم
ً
بعدا

از آن و شده شناخته آدینه، و جشن روز باشد عشق، کرده جا به حجاز سرایت

الزینــه ۶۱:۲۰(قــرآن » یــوم

اقتصــادی یکمسئلۀ که روز آن مذهبی چیزی است و تعطیل روز بزرگداشت باالخره لیکن

بــه نیــاز نیــز مطلــب ایــن ربطی بــا هــم ندارنــد. توضــیح هیچ دو این و است، دیگر ای

قدیم صورت ده اروپای تاریخ در روزها دهی های

برگرفته آنجا مردم از مصریان و و سپس ایرانیان و یهود گردیده متداول النهرین

هفت آن نام لذا و است داده رخ از ستارگان سیار هفتگانه بشر گاهی آ از پس هفتگی بندی

چنان ســاعت لی نخســت آورد، خــواهم که از گفتۀ بیرونی

هــم ســتارۀ نام به هفته از روز خوانده شده و سپسهر هفتگانه های

است. کسروی می شده نامیده روز آن ساعت هفته نخستین گوید: بنیاد

روی داد و در ایران قرن ترسایان و

چــاپ: ذکــاء،۱۳۱۳، فروردین  ؛ تجدید

تاریخ و اندیشۀ ایرانیان در علی، هایی
سال  ، ص۱، شمارۀ ۱۳۵۵، ۱۴،

نامۀ دهخدا لغتشناس، همکار 
استاد مرحوم احمد منزوی، نسخه برادر و

هفته پایان تعطیل و هفته نام روزهای تاریخچۀ

و اســت، عبــادت و دعــا روز است، گرامی و مقدس مسلمانان شیعه و سنی روزی ما نزد جمعه روز

خــدای آناهیتــا روز عنوان به ایران در ساسانی عهد دور نیست که در اواخر دید خواهیم
ً
بعدا

آدینه، شناخته شده و از آن و جشن روز عشق،

استفاده کرده  آن از یــوم الزینــه«یهودیان

اقتصــادی مسئلۀ یک که روز آن تعطیل و است چیزی بزرگداشت روز مذهبی باالخره لیکن

بــه نیــاز نیــز مطلــب ایــن ندارنــد. توضــیح هــم بــا است، و این دو هیچ ربطی دیگر ای

ده صورت روزها در تاریخ اروپای قدیم های

برگرفته آنجا مردم از مصریان و یهود و النهرین متداول گردیده و سپسایرانیان

هفت آن نام لذا و است داده رخ هفتگانه سیار ستارگان گاهی بشر از پس از آ هفتگی بندی

نهاده هفته روزهای بر را لی چناناند، و ستاره

سیاره نام به هــم روز ســتارۀ نام به هفته از روز سپسهر و شده های هفتگانه خوانده

می نامیده شده است. کسروی روز آن ساعت نخستین

جهودان  دست با جهان در قرنآن ایران در و داد و ترسایان روی

، فروردین۱۱-۱۰، شمارۀ ۱

اندیشه و ایرانیان ها: مقاله ها اندیشۀ و هایی در تاریخ
، سال کاوه(به نقل از  ۱۳۹۲

فرهنگ فلسفه، دکتر همکار نویس، کتاب ) شناس،
التصانیف الشیعه إلی نسخه الذریعة منزوی، احمد و برادر استاد مرحوم

هفته پایان تعطیل و هفته روزهای تاریخچۀ نام

و اســت، عبــادت و دعــا روز است، گرامی و مقدس روزی سنی و شیعه جمعه نزد ما مسلمانان روز

خــدای آناهیتــا روز عنوان به ایران در ساسانی عهد اواخر در که نیست  خواهیم دید دور
ً
بعدا

آن از و شده روز جشن و آدینه، شناخته عشق،

کرده یهودیان از آن استفاده

اقتصــادی یکمسئلۀ که روز آن تعطیل و است چیزی مذهبی روز لیکن باالخره بزرگداشت

مسئله بــه است نیــاز نیــز مطلــب ایــن ندارنــد. توضــیح هــم بــا ربطی هیچ دو این و ای دیگر است،

ای دارد.

هفته
ده ترین بخش صورت قدیم اروپای تاریخ های روزها در

میالد در بین برگرفته پیشاز آنجا مردم از مصریان و یهود و سپسایرانیان و گردیده النهرین متداول

هفت بخش آن نام لذا و است داده رخ هفتگانه سیار ستارگان از بشر گاهی آ از بندی هفتگی پس

بر روزهای هفته نهاده را ستاره

شبانه روز به نام سیاره گانۀ

می است. کسروی شده نخستین ساعت آن روز نامیده

جهان با دست جهودان در آن

۱، سال پیمانیافت (مجلۀ 

ها و اندیشه ریشهمجموعۀ  
انتشارات مهرویستا،  ۱۳۹۲تهران،

بوده است.» داری در ایران
) دکتر فلسفه، فرهنگ۱۳۸۹

گرانقدر  الشیعهاثر الذریعة إلی التصانیف
بود. خطی

۵٠

و اســت، عبــادت و دعــا روز است، گرامی و مقدس روزی سنی و شیعه مسلمانان ما نزد روز جمعه

خــدای که چنان آناهیتــا روز عنوان به ایران در ساسانی عهد اواخر در که نیست دور دید خواهیم
ً
بعدا

آن از و شده شناخته آدینه، و جشن عشق، روز

کرده» سبت« استفاده آن از یهودیان

اقتصــادی .نامیدند یکمسئلۀ که روز آن تعطیل و است چیزی مذهبی روز بزرگداشت باالخره لیکن

است مسئله

ای دارد. مقدمه

هفته پیدایش
ترین بخش کهن

بین در پیش از میالد

بخش

نهاده هفته روزهای ستاره را بر

گانۀ شبانه۲۴

می است. کسروی شده نامیده روز آن نخستین ساعت

جهودان دست با آن در جهان

یافت (مجلۀ

 برگرفته از. ١
مهرویستا، تهران، انتشارات

ایران هفته داری در
٢) .۱۳۰۲-۱۳۸۹

اثر گرانقدر
خطی بود.

۵٠
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داری کــه 

تر از هفتــۀ 

انــد. همچنــان کــه 

» بــار

گویند یعنی روز مهر (خورشید) که در فلک چهارم از افــالک 

شــنبه 

-عطارد

) و ۶

یعنــی روز 

بیرونی سبب این ناهماهنگی ترتیب روزهای هفته را با ترتیب افالک هفتگانــه، چنــین روشــن 

است خــدای روز اول هفتــه کــه یکشــنبه اســت و 

شمارند، و سه ساعت پس از آن هر یک را به ترتیب به نام یکــی 

داری کــه  ). لیکن این ســخن چنــدان درســت نیســت زیــرا کــه از دو گونــۀ هفتــه

تر از هفتــۀ  تر و هم رایج

انــد. همچنــان کــه  گوید: هندیان نام روزهای هفته را از هفت ســتارۀ ســیار گرفتــه

بــار«هندیان نــام یکــی از هفــت ســتاره را بــر پســوند 

گویند یعنی روز مهر (خورشید) که در فلک چهارم از افــالک 

شــنبه  یعنی روز ماه (در فلک اول) و ســه

عطارد-یعنی روز تیر

-Jupiter  ۶(فلــک

یعنــی روز » شنیشــچربار

بیرونی سبب این ناهماهنگی ترتیب روزهای هفته را با ترتیب افالک هفتگانــه، چنــین روشــن 

است خــدای روز اول هفتــه کــه یکشــنبه اســت و 

شمارند، و سه ساعت پس از آن هر یک را به ترتیب به نام یکــی 

). لیکن این ســخن چنــدان درســت نیســت زیــرا کــه از دو گونــۀ هفتــه

تر و هم رایج ای که از هند است، هم کهن

گوید: هندیان نام روزهای هفته را از هفت ســتارۀ ســیار گرفتــه

هندیان نــام یکــی از هفــت ســتاره را بــر پســوند 

گویند یعنی روز مهر (خورشید) که در فلک چهارم از افــالک 

یعنی روز ماه (در فلک اول) و ســه

یعنی روز تیر» بدبار«) و چهارشنبه را 

-مشــتری-یعنی روز برجیس

شنیشــچربار«) و شــنبه را ۳

بیرونی سبب این ناهماهنگی ترتیب روزهای هفته را با ترتیب افالک هفتگانــه، چنــین روشــن 

است خــدای روز اول هفتــه کــه یکشــنبه اســت و 

شمارند، و سه ساعت پس از آن هر یک را به ترتیب به نام یکــی 

). لیکن این ســخن چنــدان درســت نیســت زیــرا کــه از دو گونــۀ هفتــه

ای که از هند است، هم کهن هفتۀ ستاره

گانه و روزهای هفته
گوید: هندیان نام روزهای هفته را از هفت ســتارۀ ســیار گرفتــه

هندیان نــام یکــی از هفــت ســتاره را بــر پســوند افزایند 

گویند یعنی روز مهر (خورشید) که در فلک چهارم از افــالک 

یعنی روز ماه (در فلک اول) و ســه» سوم بار«هفتگانۀ بطلمیوسی قرار گرفته است. و دوشنبه را 

) و چهارشنبه را ۵(فلک  

یعنی روز برجیس» بار پرهسپت

Venus  ۳(فلــک

بیرونی سبب این ناهماهنگی ترتیب روزهای هفته را با ترتیب افالک هفتگانــه، چنــین روشــن 

است خــدای روز اول هفتــه کــه یکشــنبه اســت و » ۴فلک

شمارند، و سه ساعت پس از آن هر یک را به ترتیب به نام یکــی 

نامنــد. بنــابراین 

) ۲) و سوم را تیر (فلــک 

تــر از  خوانند. چون پایین

ای نیســت ناچــار دوبــاره بــه بــاال بازگشــته 

) و ششــم را بــرجیس 

د. و از نامنــ

هــای  را ایشــان دوبــاره بــه همــان نــام

هــای هفــت ســاعتی را همچنــان 

روز مهــر (یکشــنبه) 

که همان نخستین ساعت روز بعد از آن (روز دوشــنبه) 

ته نیــز نام گرفت. پس روز دوم هف

به پیروی از نام اولین ساعتش، بر خالف ترتیب افالک 

). لیکن این ســخن چنــدان درســت نیســت زیــرا کــه از دو گونــۀ هفتــه

هفتۀ ستاره باشد، اکنون در جهان متداول می

شمارشی است که ریشۀ یهودی دارد.

گانه و روزهای هفته
گوید: هندیان نام روزهای هفته را از هفت ســتارۀ ســیار گرفتــه

افزایند  می» شنبه«ها شمارۀ روزها را بر 

گویند یعنی روز مهر (خورشید) که در فلک چهارم از افــالک » ادیب بار«

هفتگانۀ بطلمیوسی قرار گرفته است. و دوشنبه را 

 Mars-ریخم-یعنی روز بهرام

پرهسپت«شنبه را  ) و پنج

Venus-زهــره-یعنی روز ناهیــد

) نامند.۷(فلک 

بیرونی سبب این ناهماهنگی ترتیب روزهای هفته را با ترتیب افالک هفتگانــه، چنــین روشــن 

فلک«کرده گوید: هندیان خورشید را که در 

شمارند، و سه ساعت پس از آن هر یک را به ترتیب به نام یکــی  خدای نخستین ساعت آن روز می

نامنــد. بنــابراین  فلــک خورشــید مــی

) و سوم را تیر (فلــک ۳ساعت دوم را ناهید (فلک 

خوانند. چون پایین ) می

ای نیســت ناچــار دوبــاره بــه بــاال بازگشــته 

) و ششــم را بــرجیس ۷ساعت پنجم را کیوان (فلــک 

نامنــ ) مــی۵) و هفتم را بهرام (فلــک 

را ایشــان دوبــاره بــه همــان نــام

نامند.

هــای هفــت ســاعتی را همچنــان 

روز مهــر (یکشــنبه)  ۲۵تکرار کردند و بنابراین ساعت 

که همان نخستین ساعت روز بعد از آن (روز دوشــنبه) 

نام گرفت. پس روز دوم هف

به پیروی از نام اولین ساعتش، بر خالف ترتیب افالک 

). لیکن این ســخن چنــدان درســت نیســت زیــرا کــه از دو گونــۀ هفتــه۴۶۰، ص 

اکنون در جهان متداول می

شمارشی است که ریشۀ یهودی دارد.

گانه و روزهای هفته٢۴های  نام ساعت
گوید: هندیان نام روزهای هفته را از هفت ســتارۀ ســیار گرفتــهق۴۴۰بیرونی در 

ها شمارۀ روزها را بر 

«افزایند: پس یکشنبه را 

هفتگانۀ بطلمیوسی قرار گرفته است. و دوشنبه را 

یعنی روز بهرام» بار منگل

Mercury  و پنج۲(فلک (

یعنی روز ناهیــد» شکربار

(فلک  Saturn-زحل

بیرونی سبب این ناهماهنگی ترتیب روزهای هفته را با ترتیب افالک هفتگانــه، چنــین روشــن 

کرده گوید: هندیان خورشید را که در 

خدای نخستین ساعت آن روز می

فلــک خورشــید مــی از ستارگان زیــر

ساعت دوم را ناهید (فلک 

) می۱و چهارم را ماه (فلک 

ای نیســت ناچــار دوبــاره بــه بــاال بازگشــته  ماه ستاره

ساعت پنجم را کیوان (فلــک 

) و هفتم را بهرام (فلــک 

را ایشــان دوبــاره بــه همــان نــام ۱۴تا  ۸

نامند. (خورشید ... بهرام) می

هــای هفــت ســاعتی را همچنــان  هندیان ایــن دوره

تکرار کردند و بنابراین ساعت 

که همان نخستین ساعت روز بعد از آن (روز دوشــنبه) 

نام گرفت. پس روز دوم هف» ماه«است، ساعت 

به پیروی از نام اولین ساعتش، بر خالف ترتیب افالک 

، ص کسروی

اکنون در جهان متداول می هم

شمارشی است که ریشۀ یهودی دارد.

نام ساعت
بیرونی در 

ها شمارۀ روزها را بر  فارس

افزایند: پس یکشنبه را  می

هفتگانۀ بطلمیوسی قرار گرفته است. و دوشنبه را 

منگل«را 

Mercury

شکربار«آدینه را 

زحل-کیوان

بیرونی سبب این ناهماهنگی ترتیب روزهای هفته را با ترتیب افالک هفتگانــه، چنــین روشــن 

کرده گوید: هندیان خورشید را که در 

خدای نخستین ساعت آن روز می

از ستارگان زیــر

ساعت دوم را ناهید (فلک 

و چهارم را ماه (فلک 

ماه ستاره

ساعت پنجم را کیوان (فلــک 

) و هفتم را بهرام (فلــک ۶(فلک 

۸ساعت 

(خورشید ... بهرام) می

هندیان ایــن دوره

تکرار کردند و بنابراین ساعت 

که همان نخستین ساعت روز بعد از آن (روز دوشــنبه) 

است، ساعت 

به پیروی از نام اولین ساعتش، بر خالف ترتیب افالک 



که نخستین ســاعت 

روز سوم هفته باشد ساعت بهرام است، ناگزیر روز سوم بهرام خوانده شد. و همچنان تا پایــان هفتــه 

دیده شود). همچنین بیرونی گوید ارزش 

کــه  که یکشنبه نزد ایشان به سبب وابستگی به مهر و این

هفتــۀ 

، چاپ یاسمی، تهران 

ق) گوینــد: اصــحاب روحانیــات در 

که شــنبه زحــل را 

۲۴۰.(

هــای گنوســتیک هنــد و 

ها به زرتشتیان و صابیان و حتی به برخی از مسیحیان 

تــر  گرایی دولت، در دورۀ دوم صفوی، روز به روز محیط را بر این میــراث ملــی ایــران تنــگ

در هــای هفتــه را 

درســت هماننــد 

ــی و  و عرب

ق) ۱۱۱۰

؛ چــاپ نــوین 

های فارسی ســی روز 

علــل 

مآبانه در صحت نسبت 

هــای منجمــان خزیــد و بــر 

به قطع خشتی) منحصر گشــت (بــرای آمــار ایــن دفترچــه، 

دیــده شــود). امــا در هنــد وضــع دگرگونــه بــود. 

های فلسفی قــزوین 

ه در برده بودنــد بــه گــرد اکبرشــاه فــراهم آمدنــد و بــه 

که نخستین ســاعت  ناگزیر روز ماه نامیده شد. چون بیست و پنجمین ساعت پس از آن

روز سوم هفته باشد ساعت بهرام است، ناگزیر روز سوم بهرام خوانده شد. و همچنان تا پایــان هفتــه 

دیده شود). همچنین بیرونی گوید ارزش 

که یکشنبه نزد ایشان به سبب وابستگی به مهر و این

هفتــۀ ای هندی را بــا  ای که در آن روزهای هفتۀ ستاره

، چاپ یاسمی، تهران 

ق) گوینــد: اصــحاب روحانیــات در 

که شــنبه زحــل را  گزارند چنان

۲۴۰شهرستانی، ترجمۀ صدر ترکه اصفهانی، ص 

هــای گنوســتیک هنــد و 

ها به زرتشتیان و صابیان و حتی به برخی از مسیحیان 

گرایی دولت، در دورۀ دوم صفوی، روز به روز محیط را بر این میــراث ملــی ایــران تنــگ

هــای هفتــه را  بینــیم کــه نــام ســتاره

درســت هماننــد  نــوروز و ســی روز

ــی (ص  ــی و  ۲۳۴فارســی بیرون و عرب

۱۱۱۰کند، اما مجلسی (د 

؛ چــاپ نــوین ۱۰۶، ص 

های فارسی ســی روز 

علــل ماه خورشیدی را از کتاب 

مآبانه در صحت نسبت 

هــای منجمــان خزیــد و بــر 

به قطع خشتی) منحصر گشــت (بــرای آمــار ایــن دفترچــه، 

دیــده شــود). امــا در هنــد وضــع دگرگونــه بــود. 

های فلسفی قــزوین  گرایی دولت ایران گریخته و از کشتار مکتب

ه در برده بودنــد بــه گــرد اکبرشــاه فــراهم آمدنــد و بــه 

ناگزیر روز ماه نامیده شد. چون بیست و پنجمین ساعت پس از آن

روز سوم هفته باشد ساعت بهرام است، ناگزیر روز سوم بهرام خوانده شد. و همچنان تا پایــان هفتــه 

دیده شود). همچنین بیرونی گوید ارزش 

که یکشنبه نزد ایشان به سبب وابستگی به مهر و این

ای که در آن روزهای هفتۀ ستاره

، چاپ یاسمی، تهران دیوان مسعودای سامی تطبیق کرده، هفته را از یکشنبه آغاز نموده است (

ق) گوینــد: اصــحاب روحانیــات در ۵۴۸

گزارند چنان شود نماز می

شهرستانی، ترجمۀ صدر ترکه اصفهانی، ص 

هــای گنوســتیک هنــد و  دانیم که مقصود شهرستانی از اصحاب روحانیات دارنــدگان اندیشــه

ها به زرتشتیان و صابیان و حتی به برخی از مسیحیان 

گرایی دولت، در دورۀ دوم صفوی، روز به روز محیط را بر این میــراث ملــی ایــران تنــگ

بینــیم کــه نــام ســتاره

نــوروز و ســی روز) و نام فارسی سی روز ماه را در رسالۀ 

ــی (ص  فارســی بیرون

کند، اما مجلسی (د  ) آورده و همه را هم با احترام از امام صادق نقل می

، ص ۱۴الضرب، جلــد 

های فارسی ســی روز  نام ۹۰-۵۶های هفته را، و در ص 

ماه خورشیدی را از کتاب  ۱۲های فارسی 

مآبانه در صحت نسبت  ق) به نقل از امام رضا آورده است، اما سنی

هــای منجمــان خزیــد و بــر  ای در ایران بــه درون کتــاب

به قطع خشتی) منحصر گشــت (بــرای آمــار ایــن دفترچــه، 

دیــده شــود). امــا در هنــد وضــع دگرگونــه بــود. 

گرایی دولت ایران گریخته و از کشتار مکتب

ه در برده بودنــد بــه گــرد اکبرشــاه فــراهم آمدنــد و بــه 

ناگزیر روز ماه نامیده شد. چون بیست و پنجمین ساعت پس از آن

روز سوم هفته باشد ساعت بهرام است، ناگزیر روز سوم بهرام خوانده شد. و همچنان تا پایــان هفتــه 

دیده شود). همچنین بیرونی گوید ارزش  ۱۷۱، ص ۱۹۵۸

که یکشنبه نزد ایشان به سبب وابستگی به مهر و این روزهای هفته نزد هندیان متفاوت است چنان

ای که در آن روزهای هفتۀ ستاره ق) در منظومه

ای سامی تطبیق کرده، هفته را از یکشنبه آغاز نموده است (

).؛ بنگرید به ابیات افزوده در پایان مقاله

۵۴۸شناسانی چون ابوالمعالی و شهرستانی (د 

شود نماز می که آن روز هفته بدان نام خوانده می

شهرستانی، ترجمۀ صدر ترکه اصفهانی، ص  ملل و نحل

دانیم که مقصود شهرستانی از اصحاب روحانیات دارنــدگان اندیشــه

ها به زرتشتیان و صابیان و حتی به برخی از مسیحیان  ای که به وسیلۀ میترائیست

گرایی دولت، در دورۀ دوم صفوی، روز به روز محیط را بر این میــراث ملــی ایــران تنــگ

بینــیم کــه نــام ســتاره ق) را مــی۱۰۹۱کــرد. بــرای نمونــه، فــیض کاشــانی (د 

) و نام فارسی سی روز ماه را در رسالۀ 

ــی (ص  التفهــیم) و ۲۰۱ فارســی بیرون

) آورده و همه را هم با احترام از امام صادق نقل می

الضرب، جلــد  (چاپ امین

های هفته را، و در ص 

های فارسی  به بعد نام

ق) به نقل از امام رضا آورده است، اما سنی

ای در ایران بــه درون کتــاب داری ستاره

به قطع خشتی) منحصر گشــت (بــرای آمــار ایــن دفترچــه، 

دیــده شــود). امــا در هنــد وضــع دگرگونــه بــود.  ۲۲۵- ۲۱۱

گرایی دولت ایران گریخته و از کشتار مکتب

ه در برده بودنــد بــه گــرد اکبرشــاه فــراهم آمدنــد و بــه ق جان به سالمت ب

ناگزیر روز ماه نامیده شد. چون بیست و پنجمین ساعت پس از آن

روز سوم هفته باشد ساعت بهرام است، ناگزیر روز سوم بهرام خوانده شد. و همچنان تا پایــان هفتــه 

۱۹۵۸، چاپ هند، ماللهند

روزهای هفته نزد هندیان متفاوت است چنان

باشد.

ق) در منظومه۵۱۵مسعود سعد سلمان (د 

ای سامی تطبیق کرده، هفته را از یکشنبه آغاز نموده است (

؛ بنگرید به ابیات افزوده در پایان مقاله

شناسانی چون ابوالمعالی و شهرستانی (د 

که آن روز هفته بدان نام خوانده می

ملل و نحل؛ ۲۱، چاپ اقبال، ص 

دانیم که مقصود شهرستانی از اصحاب روحانیات دارنــدگان اندیشــه

ای که به وسیلۀ میترائیست

گرایی دولت، در دورۀ دوم صفوی، روز به روز محیط را بر این میــراث ملــی ایــران تنــگ

کــرد. بــرای نمونــه، فــیض کاشــانی (د 

) و نام فارسی سی روز ماه را در رسالۀ 

۲۰۱-۱۹۶(ص  اوســتا

) آورده و همه را هم با احترام از امام صادق نقل می

(چاپ امین بحاراالنواراز کتاب 

های هفته را، و در ص  ) نام ستاره۲۸-۲۹

به بعد نام ۱۰۹ماه را به نقل از امام صادق، و در ص 

ق) به نقل از امام رضا آورده است، اما سنی۳۸۱تألیف ابن بابویه (د 

آنها بدان دو امام تردید روا داشته است.

داری ستاره کم هفته

به قطع خشتی) منحصر گشــت (بــرای آمــار ایــن دفترچــه،  های شماری (تقویم

۲۱۱: ۸و  ۶۷- ۶۶: 

گرایی دولت ایران گریخته و از کشتار مکتب گروهی از دانشمندان شیعه که از سنت

ق جان به سالمت ب۱۰۰۲

ناگزیر روز ماه نامیده شد. چون بیست و پنجمین ساعت پس از آن بطلمیوسی به

روز سوم هفته باشد ساعت بهرام است، ناگزیر روز سوم بهرام خوانده شد. و همچنان تا پایــان هفتــه 

ماللهندپیش رفتند (بیرونی، 

روزهای هفته نزد هندیان متفاوت است چنان

باشد. آغاز هفته است محترم می

مسعود سعد سلمان (د 

ای سامی تطبیق کرده، هفته را از یکشنبه آغاز نموده است (

؛ بنگرید به ابیات افزوده در پایان مقاله۶۶۸، ص 

شناسانی چون ابوالمعالی و شهرستانی (د  ملل و نحل

که آن روز هفته بدان نام خوانده می ای هر روز برای ستاره

، چاپ اقبال، ص االدیان

دانیم که مقصود شهرستانی از اصحاب روحانیات دارنــدگان اندیشــه

ای که به وسیلۀ میترائیست ایرانی است؛ اندیشه

صوفی سرایت کرده بود.

گرایی دولت، در دورۀ دوم صفوی، روز به روز محیط را بر این میــراث ملــی ایــران تنــگ سنت

کــرد. بــرای نمونــه، فــیض کاشــانی (د 

) و نام فارسی سی روز ماه را در رسالۀ ۳۵(ص  المحسنین

اوســتا خــردهو در » بندهشــن

) آورده و همه را هم با احترام از امام صادق نقل می۱۷۰انگلیسی ص 

از کتاب » سماء وعالم«

۲۸، ص ۵۹اسالمیه، جلد 

ماه را به نقل از امام صادق، و در ص 

تألیف ابن بابویه (د 

آنها بدان دو امام تردید روا داشته است.

کم هفته از این تاریخ به بعد کم

شماری (تقویم های گاه صفحۀ دفترچه

: ۷و  ۴۰۳- ۳۹۶: 

گروهی از دانشمندان شیعه که از سنت

۱۰۰۲به دست شاه عباس در 

۵٢

بطلمیوسی به

روز سوم هفته باشد ساعت بهرام است، ناگزیر روز سوم بهرام خوانده شد. و همچنان تا پایــان هفتــه 

پیش رفتند (بیرونی، 

روزهای هفته نزد هندیان متفاوت است چنان

آغاز هفته است محترم می

مسعود سعد سلمان (د 

ای سامی تطبیق کرده، هفته را از یکشنبه آغاز نموده است ( شماره

، ص ۱۳۱۸

ملل و نحل

هر روز برای ستاره

االدیان بیان(

دانیم که مقصود شهرستانی از اصحاب روحانیات دارنــدگان اندیشــه می

ایرانی است؛ اندیشه

صوفی سرایت کرده بود.

گرایی دولت، در دورۀ دوم صفوی، روز به روز محیط را بر این میــراث ملــی ایــران تنــگسنت

کــرد. بــرای نمونــه، فــیض کاشــانی (د  مــی

المحسنین تقویم

بندهشــن«

انگلیسی ص 

«ب در با

اسالمیه، جلد 

ماه را به نقل از امام صادق، و در ص 

تألیف ابن بابویه (د  الشرایع

آنها بدان دو امام تردید روا داشته است.

از این تاریخ به بعد کم

صفحۀ دفترچه

: ۴ ذریعــه

گروهی از دانشمندان شیعه که از سنت

به دست شاه عباس در 

۵٢
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هــای روز و 

های شــیعی زنــده 

جا را نیز در هم ریخت و چنــدین تــن 

گذاری روزهای هفته با همــۀ فشــارهای یادشــده هنــوز هــم در 

ن با مراجعه به مرکز فرهنگ مردم وابســته بــه تلویزیــون و مــدیر 

الله رضــائی از کشــاورزان تفــرش در آرشــیو 

ســاعت 

اند. بــا 

کنند، باز آن روز را به عــادت 

شمرند، زیرا کــه نخســتین ســاعت شــنبه ســاعت 

دانند زیرا که نخســتین ســاعت آن روز مهــر نــام دارد و 

شــنبه را 

النوع 

شنبه

کیوان
برجیس

بهرام

مهر

ناهید

تیر

ماه

کیوان

»

هــای روز و  ق) تاریخ الهی را بنیان نهادند که در آن نــام

های شــیعی زنــده  های ایرانی با پشتیبانی حدیث

جا را نیز در هم ریخت و چنــدین تــن 

ق).

گذاری روزهای هفته با همــۀ فشــارهای یادشــده هنــوز هــم در 

ن با مراجعه به مرکز فرهنگ مردم وابســته بــه تلویزیــون و مــدیر 

الله رضــائی از کشــاورزان تفــرش در آرشــیو 

ســاعت  ۲۴جا محفوظ است بررسی نمودم. بنا بر آن گزارش، مــردم ســادۀ آن ســامان هنــوز هــم 

اند. بــا  رۀ سیار که بیرونی یاد کرده و با همان ترتیب قدیم نگاه داشته

کنند، باز آن روز را به عــادت 

شمرند، زیرا کــه نخســتین ســاعت شــنبه ســاعت 

دانند زیرا که نخســتین ســاعت آن روز مهــر نــام دارد و 

شــنبه را  شــنبه را آن بهــرام و چهارشــنبه را از آن تیــر و پــنج

النوع  شمرند. و خواص هر روز را از روی خاصیت رب

 ازدواج روز آدینه نیکو است چون روز آناهیتا عشق می
ً
١باشد. کنند، مثال

شنبهآدینه

کیوانناهید

برجیستیر

بهرامماه

مهرکیوان
ناهیدبرجیس

تیربهرام

ماهمهر

کیوانناهید

»»

ق) تاریخ الهی را بنیان نهادند که در آن نــام

های ایرانی با پشتیبانی حدیث

جا را نیز در هم ریخت و چنــدین تــن  گرایی آن

ق).۱۰۱۹از دانشمندان شیعی مانند قاضی نورالله شوشتری را به کشتن داد (سال 

گذاری روزهای هفته با همــۀ فشــارهای یادشــده هنــوز هــم در 

ن با مراجعه به مرکز فرهنگ مردم وابســته بــه تلویزیــون و مــدیر 

الله رضــائی از کشــاورزان تفــرش در آرشــیو 

جا محفوظ است بررسی نمودم. بنا بر آن گزارش، مــردم ســادۀ آن ســامان هنــوز هــم 

رۀ سیار که بیرونی یاد کرده و با همان ترتیب قدیم نگاه داشته

کنند، باز آن روز را به عــادت  اند و هفته را به جای یکشنبه از شنبه آغاز می

شمرند، زیرا کــه نخســتین ســاعت شــنبه ســاعت 

دانند زیرا که نخســتین ســاعت آن روز مهــر نــام دارد و 

شــنبه را آن بهــرام و چهارشــنبه را از آن تیــر و پــنج

شمرند. و خواص هر روز را از روی خاصیت رب

 ازدواج روز آدینه نیکو است چون روز آناهیتا عشق می
ً
کنند، مثال

ها و روزهایش

شنبه پنجچهارشنبه

برجیس

بهرام

مهر

ناهیدبرجیس

تیر

ماه

کیوان

برجیس

»

. م ع

ق) تاریخ الهی را بنیان نهادند که در آن نــام۹۹۷

های ایرانی با پشتیبانی حدیث هفته و ماه و سال خورشیدی فارسی گشته و همۀ جشن

گرایی آن نیز دیری نپایید و بیماری سنت

از دانشمندان شیعی مانند قاضی نورالله شوشتری را به کشتن داد (سال 

گذاری روزهای هفته با همــۀ فشــارهای یادشــده هنــوز هــم در 

ن با مراجعه به مرکز فرهنگ مردم وابســته بــه تلویزیــون و مــدیر 

الله رضــائی از کشــاورزان تفــرش در آرشــیو  محترمش آقای انجوی شیرازی گزارشی را که به نام فتح

جا محفوظ است بررسی نمودم. بنا بر آن گزارش، مــردم ســادۀ آن ســامان هنــوز هــم 

رۀ سیار که بیرونی یاد کرده و با همان ترتیب قدیم نگاه داشته

اند و هفته را به جای یکشنبه از شنبه آغاز می

شمرند، زیرا کــه نخســتین ســاعت شــنبه ســاعت  عهد ساسانی مانند هندیان از آن کیوان (زحل) می

دانند زیرا که نخســتین ســاعت آن روز مهــر نــام دارد و  و روز یکشنبه را متعلق به مهر می

شــنبه را آن بهــرام و چهارشــنبه را از آن تیــر و پــنج

شمرند. و خواص هر روز را از روی خاصیت رب برجیس و آدینه را ناهید مطابق جدول زیر می

 ازدواج روز آدینه نیکو است چون روز آناهیتا عشق می
ً
کنند، مثال

ها و روزهایش نامی ساعت هفتۀ تفرشی و ستاره

چهارشنبهشنبه

تیربهرام

ماهمهر

کیوانناهید

برجیستیر

بهرامماه

مهرکیوان

ناهیدبرجیس

تیربهرام

»»

. م عمیراث علمیدر همین شمارۀ 

۹۹۷الله دانشمند شیرازی (د 

هفته و ماه و سال خورشیدی فارسی گشته و همۀ جشن

نیز دیری نپایید و بیماری سنت

از دانشمندان شیعی مانند قاضی نورالله شوشتری را به کشتن داد (سال 

گذاری روزهای هفته با همــۀ فشــارهای یادشــده هنــوز هــم در  گونه نام جالب توجه است که این

ن با مراجعه به مرکز فرهنگ مردم وابســته بــه تلویزیــون و مــدیر بسیاری از دهات ایران رایج است. م

محترمش آقای انجوی شیرازی گزارشی را که به نام فتح

جا محفوظ است بررسی نمودم. بنا بر آن گزارش، مــردم ســادۀ آن ســامان هنــوز هــم 

رۀ سیار که بیرونی یاد کرده و با همان ترتیب قدیم نگاه داشتهروز را با نام همان هفت ستا

اند و هفته را به جای یکشنبه از شنبه آغاز می که [این] مردم سنی زده

عهد ساسانی مانند هندیان از آن کیوان (زحل) می

و روز یکشنبه را متعلق به مهر می

شــنبه را آن بهــرام و چهارشــنبه را از آن تیــر و پــنج دوشنبه را با اولین ساعتش از آن ماه و ســه

برجیس و آدینه را ناهید مطابق جدول زیر می

 ازدواج روز آدینه نیکو است چون روز آناهیتا عشق می
ً
کنند، مثال

هفتۀ تفرشی و ستاره

شنبه سهدوشنبه

بهرامماه

مهرکیوان

ناهیدبرجیس

تیربهرام

ماهمهر

کیوانناهید

برجیستیر

بهرامماه

»»

در همین شمارۀ » علوم غریبه در دورۀ صفویه

الله دانشمند شیرازی (د  سرپرستی شاه فتح

هفته و ماه و سال خورشیدی فارسی گشته و همۀ جشن

نیز دیری نپایید و بیماری سنت شده بود. اما متأسفانه این

از دانشمندان شیعی مانند قاضی نورالله شوشتری را به کشتن داد (سال 

جالب توجه است که این

بسیاری از دهات ایران رایج است. م

محترمش آقای انجوی شیرازی گزارشی را که به نام فتح

جا محفوظ است بررسی نمودم. بنا بر آن گزارش، مــردم ســادۀ آن ســامان هنــوز هــم 

روز را با نام همان هفت ستا

که [این] مردم سنی زده

عهد ساسانی مانند هندیان از آن کیوان (زحل) می

و روز یکشنبه را متعلق به مهر می کیوان است

دوشنبه را با اولین ساعتش از آن ماه و ســه

برجیس و آدینه را ناهید مطابق جدول زیر می

 ازدواج روز آدینه نیکو است چون روز آناهیتا عشق می آن ستاره مشخص می
ً
کنند، مثال

یکشنبه

مهر

ناهید (زهره)

تیر (عطارد)

ماه

کیوان (زحل)
برجیس 

(مشتری)

بهرام (مریخ)

مهر

»

علوم غریبه در دورۀ صفویه«. نیز بنگرید به مقالۀ 

سرپرستی شاه فتح

هفته و ماه و سال خورشیدی فارسی گشته و همۀ جشن

شده بود. اما متأسفانه این

از دانشمندان شیعی مانند قاضی نورالله شوشتری را به کشتن داد (سال 

جالب توجه است که این

بسیاری از دهات ایران رایج است. م

محترمش آقای انجوی شیرازی گزارشی را که به نام فتح

جا محفوظ است بررسی نمودم. بنا بر آن گزارش، مــردم ســادۀ آن ســامان هنــوز هــم  آن

روز را با نام همان هفت ستا شبانه

که [این] مردم سنی زده این

عهد ساسانی مانند هندیان از آن کیوان (زحل) می

کیوان است

دوشنبه را با اولین ساعتش از آن ماه و ســه

برجیس و آدینه را ناهید مطابق جدول زیر می

آن ستاره مشخص می

ساعت

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

»

. نیز بنگرید به مقالۀ ١



»

»

بهرام

شمرد. ایشــان مــدعی اســت 

که هفته در ایران ساسانی شناخته نبوده است و پس از اسالم به ایران راه یافته اســت، زیــرا کــه اســتدالل 

اکــدی گرفتــه 

) تنهــا ســامی 

ســاعت 

روز بر سازمان پیچیدۀ هفت سیاره با آن روش دقیق و علمی که در هند و ایران متداول بوده است.

ی و هم ســی روزشــماری مــاه رایــج بــوده اســت. البتــه 

شماری تنها 

برند. حتــی 

» هــور

های گوناگون در اروپا به همین معنی متداول است.

ک روز در هفته برای رفع خســتگی از کــار مــنظم هفتگــی از وقتــی شــناخته شــد کــه بشــر 

شهرنشین شد و کار برای او به صورت یک وظیفه درآمد. یهود که پیش از پســرعموهای عربشــان پــا 

به دایرۀ تمدن نهاده و با اقتصاد شهری سروکار یافته بودند، تعطیل هفتگی را زودتر پذیرفته بودند.

: مقالۀ مرجیان) ناچار تعطیــل هفتــه را نیــز 

به صورت قانون الهی درآوردند. ایشان در سدۀ سوم پیش از میالد افسانۀ خلقت جهــان در شــش روز و 

ر ) گنجانیــده در پســاپیش چهــا

) هفته بــا 

نــزد عبرانیــان و ســریانیان 

ت. آری 

انــد و دور نیســت کــه آن را از کردهــا گرفتــه 

»»

»»

بهرامماه

شمرد. ایشــان مــدعی اســت 

که هفته در ایران ساسانی شناخته نبوده است و پس از اسالم به ایران راه یافته اســت، زیــرا کــه اســتدالل 

Shabbatu  اکــدی گرفتــه

) تنهــا ســامی ۴- ۳، ص 

ســاعت  ۲۴بنــدی هفــت روز هفتــه و 

روز بر سازمان پیچیدۀ هفت سیاره با آن روش دقیق و علمی که در هند و ایران متداول بوده است.

ی و هم ســی روزشــماری مــاه رایــج بــوده اســت. البتــه 

شماری تنها  است، و هفته

نگار باشد.

برند. حتــی  نیز نام روزهای هفته را با همان شکل هندی به کار می

هــور«) هنــدیان ســاعت را 

های گوناگون در اروپا به همین معنی متداول است.

ک روز در هفته برای رفع خســتگی از کــار مــنظم هفتگــی از وقتــی شــناخته شــد کــه بشــر 

شهرنشین شد و کار برای او به صورت یک وظیفه درآمد. یهود که پیش از پســرعموهای عربشــان پــا 

به دایرۀ تمدن نهاده و با اقتصاد شهری سروکار یافته بودند، تعطیل هفتگی را زودتر پذیرفته بودند.

: مقالۀ مرجیان) ناچار تعطیــل هفتــه را نیــز 

به صورت قانون الهی درآوردند. ایشان در سدۀ سوم پیش از میالد افسانۀ خلقت جهــان در شــش روز و 

) گنجانیــده در پســاپیش چهــا

) هفته بــا ۷تا  ۱تر از سفر تکوین هستند قرار دادند. در این سفر روزها (

نــزد عبرانیــان و ســریانیان 

ت. آری از مســتخرجات تازیــان اســ

انــد و دور نیســت کــه آن را از کردهــا گرفتــه 

»

»

مهر

شمرد. ایشــان مــدعی اســت  آمیز بنا بر آنچه گذشت، باید گفتۀ شادروان دکتر محمد معین را مبالغه

که هفته در ایران ساسانی شناخته نبوده است و پس از اسالم به ایران راه یافته اســت، زیــرا کــه اســتدالل 

Shabbatuآرامی (سریانی و عبری و) 

، ص ۱۳۲۵، سال شناسی

بنــدی هفــت روز هفتــه و  دهد نه عادت تقســیم

روز بر سازمان پیچیدۀ هفت سیاره با آن روش دقیق و علمی که در هند و ایران متداول بوده است.

ی و هم ســی روزشــماری مــاه رایــج بــوده اســت. البتــه 

است، و هفته شده که خواهیم دید برای ثبت حوادث از سی روزشماری استفاده می

 نمی
ً
نگار باشد. تواند تاریخ برای انجام دادن مراسم مذهبی بوده است، زیرا که هفته طبیعتا

نیز نام روزهای هفته را با همان شکل هندی به کار می

) هنــدیان ســاعت را ۲۳۴فارســی، ص 

های گوناگون در اروپا به همین معنی متداول است.

ک روز در هفته برای رفع خســتگی از کــار مــنظم هفتگــی از وقتــی شــناخته شــد کــه بشــر 

شهرنشین شد و کار برای او به صورت یک وظیفه درآمد. یهود که پیش از پســرعموهای عربشــان پــا 

به دایرۀ تمدن نهاده و با اقتصاد شهری سروکار یافته بودند، تعطیل هفتگی را زودتر پذیرفته بودند.

: مقالۀ مرجیان) ناچار تعطیــل هفتــه را نیــز 

به صورت قانون الهی درآوردند. ایشان در سدۀ سوم پیش از میالد افسانۀ خلقت جهــان در شــش روز و 

) گنجانیــده در پســاپیش چهــا۳۰۲استراحت خالق در روز هفتم را پرداخته و آن را در ســفر تکــوین (

تر از سفر تکوین هستند قرار دادند. در این سفر روزها (

نــزد عبرانیــان و ســریانیان » جمعــه«خوانده شده است. پــس 

از مســتخرجات تازیــان اســ» جمعــه

انــد و دور نیســت کــه آن را از کردهــا گرفتــه 

»»

»»

کیوانناهید

بنا بر آنچه گذشت، باید گفتۀ شادروان دکتر محمد معین را مبالغه

که هفته در ایران ساسانی شناخته نبوده است و پس از اسالم به ایران راه یافته اســت، زیــرا کــه اســتدالل 

Sabbath  (سریانی و عبری و) آرامی

شناسی رانمجموعۀ ای

دهد نه عادت تقســیم

روز بر سازمان پیچیدۀ هفت سیاره با آن روش دقیق و علمی که در هند و ایران متداول بوده است.

ی و هم ســی روزشــماری مــاه رایــج بــوده اســت. البتــه 

که خواهیم دید برای ثبت حوادث از سی روزشماری استفاده می

 نمی
ً
برای انجام دادن مراسم مذهبی بوده است، زیرا که هفته طبیعتا

نیز نام روزهای هفته را با همان شکل هندی به کار می

فارســی، ص  التفهــیم، و 

های گوناگون در اروپا به همین معنی متداول است. دانیم که این کلمه امروز به صورت

ک روز در هفته برای رفع خســتگی از کــار مــنظم هفتگــی از وقتــی شــناخته شــد کــه بشــر 

شهرنشین شد و کار برای او به صورت یک وظیفه درآمد. یهود که پیش از پســرعموهای عربشــان پــا 

به دایرۀ تمدن نهاده و با اقتصاد شهری سروکار یافته بودند، تعطیل هفتگی را زودتر پذیرفته بودند.

: مقالۀ مرجیان) ناچار تعطیــل هفتــه را نیــز ۶۱شمردند (کا 

به صورت قانون الهی درآوردند. ایشان در سدۀ سوم پیش از میالد افسانۀ خلقت جهــان در شــش روز و 

استراحت خالق در روز هفتم را پرداخته و آن را در ســفر تکــوین (

تر از سفر تکوین هستند قرار دادند. در این سفر روزها (

خوانده شده است. پــس 

جمعــه«اســت. واژۀ 

انــد و دور نیســت کــه آن را از کردهــا گرفتــه  خوانده می» آروبا

»»

»»

ناهیدبرجیس

بنا بر آنچه گذشت، باید گفتۀ شادروان دکتر محمد معین را مبالغه

که هفته در ایران ساسانی شناخته نبوده است و پس از اسالم به ایران راه یافته اســت، زیــرا کــه اســتدالل 

Sabbathکه واژۀ شنبه و شنبد از ریشۀ 

مجموعۀ ای، »روزشماری در ایران باستان

دهد نه عادت تقســیم گذاری بسیار ساده را نشان می

روز بر سازمان پیچیدۀ هفت سیاره با آن روش دقیق و علمی که در هند و ایران متداول بوده است.

ی و هم ســی روزشــماری مــاه رایــج بــوده اســت. البتــه دار آری در ایران پیش از اسالم هم هفته

که خواهیم دید برای ثبت حوادث از سی روزشماری استفاده می

 نمی
ً
برای انجام دادن مراسم مذهبی بوده است، زیرا که هفته طبیعتا

نیز نام روزهای هفته را با همان شکل هندی به کار می بینیم امروزه اروپاییان

، و ۱۷۲، ص ماللهنــد

دانیم که این کلمه امروز به صورت

ک روز در هفته برای رفع خســتگی از کــار مــنظم هفتگــی از وقتــی شــناخته شــد کــه بشــر 

شهرنشین شد و کار برای او به صورت یک وظیفه درآمد. یهود که پیش از پســرعموهای عربشــان پــا 

به دایرۀ تمدن نهاده و با اقتصاد شهری سروکار یافته بودند، تعطیل هفتگی را زودتر پذیرفته بودند.

شمردند (کا  ام سامی همۀ قوانین را الهی می

به صورت قانون الهی درآوردند. ایشان در سدۀ سوم پیش از میالد افسانۀ خلقت جهــان در شــش روز و 

استراحت خالق در روز هفتم را پرداخته و آن را در ســفر تکــوین (

تر از سفر تکوین هستند قرار دادند. در این سفر روزها ( سفر دیگر تورات که خیلی کهن

خوانده شده است. پــس » شبت«عدد نامیده شده و تنها روز هفتم 

اســت. واژۀ  شده نامیده می» 

آروبا«مرز ایران جمعه را 

»

»

تیر (عطارد)

بنا بر آنچه گذشت، باید گفتۀ شادروان دکتر محمد معین را مبالغه

که هفته در ایران ساسانی شناخته نبوده است و پس از اسالم به ایران راه یافته اســت، زیــرا کــه اســتدالل 

که واژۀ شنبه و شنبد از ریشۀ  ایشان به این

روزشماری در ایران باستان«شده است (

گذاری بسیار ساده را نشان می بودن این نام

روز بر سازمان پیچیدۀ هفت سیاره با آن روش دقیق و علمی که در هند و ایران متداول بوده است.

آری در ایران پیش از اسالم هم هفته

که خواهیم دید برای ثبت حوادث از سی روزشماری استفاده می

 نمی
ً
برای انجام دادن مراسم مذهبی بوده است، زیرا که هفته طبیعتا

بینیم امروزه اروپاییان که می

ماللهنــدبنا بر گفتۀ بیرونــی (در 

دانیم که این کلمه امروز به صورت گویند و ما می

تعطیل هفتگی
ک روز در هفته برای رفع خســتگی از کــار مــنظم هفتگــی از وقتــی شــناخته شــد کــه بشــر 

شهرنشین شد و کار برای او به صورت یک وظیفه درآمد. یهود که پیش از پســرعموهای عربشــان پــا 

به دایرۀ تمدن نهاده و با اقتصاد شهری سروکار یافته بودند، تعطیل هفتگی را زودتر پذیرفته بودند.

ام سامی همۀ قوانین را الهی میچون اقو

به صورت قانون الهی درآوردند. ایشان در سدۀ سوم پیش از میالد افسانۀ خلقت جهــان در شــش روز و 

استراحت خالق در روز هفتم را پرداخته و آن را در ســفر تکــوین (

سفر دیگر تورات که خیلی کهن

عدد نامیده شده و تنها روز هفتم 

» ششم = شدیش = سادس

مرز ایران جمعه را  برخی از سریانیان هم

۵۴

»

»

۲۴

بنا بر آنچه گذشت، باید گفتۀ شادروان دکتر محمد معین را مبالغه

که هفته در ایران ساسانی شناخته نبوده است و پس از اسالم به ایران راه یافته اســت، زیــرا کــه اســتدالل 

ایشان به این

شده است (

بودن این نام

روز بر سازمان پیچیدۀ هفت سیاره با آن روش دقیق و علمی که در هند و ایران متداول بوده است. شبانه

آری در ایران پیش از اسالم هم هفته

که خواهیم دید برای ثبت حوادث از سی روزشماری استفاده می چنان

 نمی
ً
برای انجام دادن مراسم مذهبی بوده است، زیرا که هفته طبیعتا

که می چنان

بنا بر گفتۀ بیرونــی (در 

گویند و ما می

تعطیل هفتگی
ک روز در هفته برای رفع خســتگی از کــار مــنظم هفتگــی از وقتــی شــناخته شــد کــه بشــر تعطیل ی

شهرنشین شد و کار برای او به صورت یک وظیفه درآمد. یهود که پیش از پســرعموهای عربشــان پــا 

به دایرۀ تمدن نهاده و با اقتصاد شهری سروکار یافته بودند، تعطیل هفتگی را زودتر پذیرفته بودند.

چون اقو

به صورت قانون الهی درآوردند. ایشان در سدۀ سوم پیش از میالد افسانۀ خلقت جهــان در شــش روز و 

استراحت خالق در روز هفتم را پرداخته و آن را در ســفر تکــوین (

سفر دیگر تورات که خیلی کهن

عدد نامیده شده و تنها روز هفتم 

ششم = شدیش = سادس«

برخی از سریانیان هم

۵۴
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ناهید، باشد. به هر حال از آن وقت تاکنون یهود روز شــنبه را 

اند سخت بدان پایبند هستند.

داشتند و تنها از این تــاریخ اســت 

ق در کتاب گرانقــدرش 

م) یکی از امپراتوران روم 

ی ها (سنهودمی) را تشکیل داد و این مجلس مقرر داشت که روز یکشنبه عیــد هفتگــ

نصارا در برابر روز شنبه که عید یهود اســت شــناخته گــردد و روز عیــد تولــد زمــان کــه روز تحویــل 

گرفتنــد عیــد 

ارشــان بــا روز 

های رومی 

تعطیل جمعه نیز هیچ ربطی به اسالم ندارد. شک نیست که روز جمعه نزد ما مسلمانان شــیعه و 

نی روزی مقدس و گرامی است؛ روز دعا و عبادت است. بســیاری از اعمــال مــذهبی مخصــوص 

برای این روز برقرار شده است. و پیش از اسالم نیز آدینه روز ناهید خدای عشق و جشن و شــادمانی 

داشته بلکه طبق نص صریح قرآن نباید با آن 

إذا نودي للصالة من یوم الجمعــة فاســعوا إلــی ذکــر اللــه وذرو البیــع ... فــإذا قضــیت الصــالة 

طع کنید 

و به نماز آیید و چون نماز پایان یافت به سر کار و کاسبی برگردید و به اتفــاق همــۀ مفســران نــه تنهــا 

مانعی برای کار کردن پیش و پس از نماز نیست بلکه دستور است که پس از پایان نماز بــه ســر کــار 

سالم تا پیش از تمــاس شــرق 

داشت و تعطیل یک روز در هفته، هرچند تقلیدی نیکو از تمدن اروپــا بــود، لــیکن در 

تعیین روز آن به جمعه نوعی لجبازی به کار رفت و چون به غلط تعطیل یکشــنبه را نشــان مســیحیت 

ناهید، باشد. به هر حال از آن وقت تاکنون یهود روز شــنبه را 

اند سخت بدان پایبند هستند.

داشتند و تنها از این تــاریخ اســت 

که ایشان به پیروی از رومیان باستان و هندیان روز یکشنبه را برای تعطیل برگزیدند.

ق در کتاب گرانقــدرش 

م) یکی از امپراتوران روم 

ها (سنهودمی) را تشکیل داد و این مجلس مقرر داشت که روز یکشنبه عیــد هفتگــ

نصارا در برابر روز شنبه که عید یهود اســت شــناخته گــردد و روز عیــد تولــد زمــان کــه روز تحویــل 

گرفتنــد عیــد  خورشید به برج کانون است و از روزگار باستان مردم یونان و روم آن را عید تولد مهر می

ارشــان بــا روز سال مسیحیان و روز تولد مسیح شناخته شود و بنابراین مسیحیان در چهار قرن آغاز ک

های رومی  اند. عید هفتگی یکشنبه را مانند عید ساالنۀ کریسمس از میترائیست

تعطیل جمعه نیز هیچ ربطی به اسالم ندارد. شک نیست که روز جمعه نزد ما مسلمانان شــیعه و 

نی روزی مقدس و گرامی است؛ روز دعا و عبادت است. بســیاری از اعمــال مــذهبی مخصــوص 

برای این روز برقرار شده است. و پیش از اسالم نیز آدینه روز ناهید خدای عشق و جشن و شــادمانی 

داشته بلکه طبق نص صریح قرآن نباید با آن 

إذا نودي للصالة من یوم الجمعــة فاســعوا إلــی ذکــر اللــه وذرو البیــع ... فــإذا قضــیت الصــالة 

طع کنید یعنی هرگاه صدای اذان جمعه بلند شد کارها را ق

و به نماز آیید و چون نماز پایان یافت به سر کار و کاسبی برگردید و به اتفــاق همــۀ مفســران نــه تنهــا 

مانعی برای کار کردن پیش و پس از نماز نیست بلکه دستور است که پس از پایان نماز بــه ســر کــار 

سالم تا پیش از تمــاس شــرق 

داشت و تعطیل یک روز در هفته، هرچند تقلیدی نیکو از تمدن اروپــا بــود، لــیکن در 

تعیین روز آن به جمعه نوعی لجبازی به کار رفت و چون به غلط تعطیل یکشــنبه را نشــان مســیحیت 

ناهید، باشد. به هر حال از آن وقت تاکنون یهود روز شــنبه را 

اند سخت بدان پایبند هستند. بدان دادهکنند و با جنبۀ مذهبی که 

داشتند و تنها از این تــاریخ اســت  مسیحیان تا سدۀ چهارم میالدی مانند یهود روز شنبه را تعطیل می

که ایشان به پیروی از رومیان باستان و هندیان روز یکشنبه را برای تعطیل برگزیدند.

ق در کتاب گرانقــدرش ۴مقام و پرکار سدۀ 

م) یکی از امپراتوران روم ۳۲۴ها پس از قسطنطین امپراتور روم (د 

ها (سنهودمی) را تشکیل داد و این مجلس مقرر داشت که روز یکشنبه عیــد هفتگــ

نصارا در برابر روز شنبه که عید یهود اســت شــناخته گــردد و روز عیــد تولــد زمــان کــه روز تحویــل 

خورشید به برج کانون است و از روزگار باستان مردم یونان و روم آن را عید تولد مهر می

سال مسیحیان و روز تولد مسیح شناخته شود و بنابراین مسیحیان در چهار قرن آغاز ک

اند. عید هفتگی یکشنبه را مانند عید ساالنۀ کریسمس از میترائیست

ای مهر است نه تولد مسیح.

تعطیل جمعه نیز هیچ ربطی به اسالم ندارد. شک نیست که روز جمعه نزد ما مسلمانان شــیعه و 

نی روزی مقدس و گرامی است؛ روز دعا و عبادت است. بســیاری از اعمــال مــذهبی مخصــوص 

برای این روز برقرار شده است. و پیش از اسالم نیز آدینه روز ناهید خدای عشق و جشن و شــادمانی 

داشته بلکه طبق نص صریح قرآن نباید با آن 

إذا نودي للصالة من یوم الجمعــة فاســعوا إلــی ذکــر اللــه وذرو البیــع ... فــإذا قضــیت الصــالة 

یعنی هرگاه صدای اذان جمعه بلند شد کارها را ق

و به نماز آیید و چون نماز پایان یافت به سر کار و کاسبی برگردید و به اتفــاق همــۀ مفســران نــه تنهــا 

مانعی برای کار کردن پیش و پس از نماز نیست بلکه دستور است که پس از پایان نماز بــه ســر کــار 

سالم تا پیش از تمــاس شــرق گونه برداشت از تفسیر این آیه در تمام چهارده قرن تاریخ ا

داشت و تعطیل یک روز در هفته، هرچند تقلیدی نیکو از تمدن اروپــا بــود، لــیکن در 

تعیین روز آن به جمعه نوعی لجبازی به کار رفت و چون به غلط تعطیل یکشــنبه را نشــان مســیحیت 

کرده باشند.پنداشتند، خواستند با تعیین روز جمعه نوعی اظهار استقالل 

ناهید، باشد. به هر حال از آن وقت تاکنون یهود روز شــنبه را 

کنند و با جنبۀ مذهبی که 

تعطیل یكشنبه هیچ ارتباطی با مسیحیان ندارد
مسیحیان تا سدۀ چهارم میالدی مانند یهود روز شنبه را تعطیل می

که ایشان به پیروی از رومیان باستان و هندیان روز یکشنبه را برای تعطیل برگزیدند.

مقام و پرکار سدۀ  ق) یکی از متکلمان عالی

ها پس از قسطنطین امپراتور روم (د 

ها (سنهودمی) را تشکیل داد و این مجلس مقرر داشت که روز یکشنبه عیــد هفتگــ

نصارا در برابر روز شنبه که عید یهود اســت شــناخته گــردد و روز عیــد تولــد زمــان کــه روز تحویــل 

خورشید به برج کانون است و از روزگار باستان مردم یونان و روم آن را عید تولد مهر می

سال مسیحیان و روز تولد مسیح شناخته شود و بنابراین مسیحیان در چهار قرن آغاز ک

اند. عید هفتگی یکشنبه را مانند عید ساالنۀ کریسمس از میترائیست

ای مهر است نه تولد مسیح. ی ایرانی شب تولد افسانه

تعطیل جمعه نیز هیچ ربطی به اسالم ندارد. شک نیست که روز جمعه نزد ما مسلمانان شــیعه و 

نی روزی مقدس و گرامی است؛ روز دعا و عبادت است. بســیاری از اعمــال مــذهبی مخصــوص 

برای این روز برقرار شده است. و پیش از اسالم نیز آدینه روز ناهید خدای عشق و جشن و شــادمانی 

و ازدواج بوده و مراسمی مذهبی داشته است.

داشته بلکه طبق نص صریح قرآن نباید با آن ولی این اعمال عبادتی نه تنها منافاتی با کار روزانه ن

سورۀ جمعه پنین است:

إذا نودي للصالة من یوم الجمعــة فاســعوا إلــی ذکــر اللــه وذرو البیــع ... فــإذا قضــیت الصــالة 

یعنی هرگاه صدای اذان جمعه بلند شد کارها را ق

و به نماز آیید و چون نماز پایان یافت به سر کار و کاسبی برگردید و به اتفــاق همــۀ مفســران نــه تنهــا 

مانعی برای کار کردن پیش و پس از نماز نیست بلکه دستور است که پس از پایان نماز بــه ســر کــار 

گونه برداشت از تفسیر این آیه در تمام چهارده قرن تاریخ ا

داشت و تعطیل یک روز در هفته، هرچند تقلیدی نیکو از تمدن اروپــا بــود، لــیکن در 

تعیین روز آن به جمعه نوعی لجبازی به کار رفت و چون به غلط تعطیل یکشــنبه را نشــان مســیحیت 

پنداشتند، خواستند با تعیین روز جمعه نوعی اظهار استقالل 

گیرد. م. ع ستاره در این متن در معنای عام، مفهوم سیاره را هم در بر می

ناهید، باشد. به هر حال از آن وقت تاکنون یهود روز شــنبه را  ١النوع عشق، ستارۀ

کنند و با جنبۀ مذهبی که  برای استراحت از کار هفته تعطیل می

تعطیل یكشنبه هیچ ارتباطی با مسیحیان ندارد
مسیحیان تا سدۀ چهارم میالدی مانند یهود روز شنبه را تعطیل می

که ایشان به پیروی از رومیان باستان و هندیان روز یکشنبه را برای تعطیل برگزیدند.

ق) یکی از متکلمان عالی۴۱۵

ها پس از قسطنطین امپراتور روم (د  گوید: مدت

ها (سنهودمی) را تشکیل داد و این مجلس مقرر داشت که روز یکشنبه عیــد هفتگــ

نصارا در برابر روز شنبه که عید یهود اســت شــناخته گــردد و روز عیــد تولــد زمــان کــه روز تحویــل 

خورشید به برج کانون است و از روزگار باستان مردم یونان و روم آن را عید تولد مهر می

سال مسیحیان و روز تولد مسیح شناخته شود و بنابراین مسیحیان در چهار قرن آغاز ک

اند. عید هفتگی یکشنبه را مانند عید ساالنۀ کریسمس از میترائیست

ی ایرانی شب تولد افسانه

تعطیل جمعه نیز هیچ ربطی به اسالم ندارد. شک نیست که روز جمعه نزد ما مسلمانان شــیعه و 

نی روزی مقدس و گرامی است؛ روز دعا و عبادت است. بســیاری از اعمــال مــذهبی مخصــوص 

برای این روز برقرار شده است. و پیش از اسالم نیز آدینه روز ناهید خدای عشق و جشن و شــادمانی 

و ازدواج بوده و مراسمی مذهبی داشته است.

ولی این اعمال عبادتی نه تنها منافاتی با کار روزانه ن

سورۀ جمعه پنین است: ۱۰و 

إذا نودي للصالة من یوم الجمعــة فاســعوا إلــی ذکــر اللــه وذرو البیــع ... فــإذا قضــیت الصــالة 

یعنی هرگاه صدای اذان جمعه بلند شد کارها را ق» فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل الله

و به نماز آیید و چون نماز پایان یافت به سر کار و کاسبی برگردید و به اتفــاق همــۀ مفســران نــه تنهــا 

مانعی برای کار کردن پیش و پس از نماز نیست بلکه دستور است که پس از پایان نماز بــه ســر کــار 

گونه برداشت از تفسیر این آیه در تمام چهارده قرن تاریخ ا

داشت و تعطیل یک روز در هفته، هرچند تقلیدی نیکو از تمدن اروپــا بــود، لــیکن در 

تعیین روز آن به جمعه نوعی لجبازی به کار رفت و چون به غلط تعطیل یکشــنبه را نشــان مســیحیت 

پنداشتند، خواستند با تعیین روز جمعه نوعی اظهار استقالل 

ستاره در این متن در معنای عام، مفهوم سیاره را هم در بر می

النوع عشق، ستارۀ [باشند] و به معنی رب

برای استراحت از کار هفته تعطیل می

تعطیل یكشنبه هیچ ارتباطی با مسیحیان ندارد
مسیحیان تا سدۀ چهارم میالدی مانند یهود روز شنبه را تعطیل می

که ایشان به پیروی از رومیان باستان و هندیان روز یکشنبه را برای تعطیل برگزیدند.

۴۱۵عبدالجبار معتزلی (د 

گوید: مدت می تثبیت دالئل النبوة

ها (سنهودمی) را تشکیل داد و این مجلس مقرر داشت که روز یکشنبه عیــد هفتگــ انجمن کشیش

نصارا در برابر روز شنبه که عید یهود اســت شــناخته گــردد و روز عیــد تولــد زمــان کــه روز تحویــل 

خورشید به برج کانون است و از روزگار باستان مردم یونان و روم آن را عید تولد مهر می

سال مسیحیان و روز تولد مسیح شناخته شود و بنابراین مسیحیان در چهار قرن آغاز ک

اند. عید هفتگی یکشنبه را مانند عید ساالنۀ کریسمس از میترائیست یکشنبه کاری نداشته

ی ایرانی شب تولد افسانه»شب یلدا«اند. 

تعطیل جمعه نیز هیچ ربطی به اسالم ندارد. شک نیست که روز جمعه نزد ما مسلمانان شــیعه و 

نی روزی مقدس و گرامی است؛ روز دعا و عبادت است. بســیاری از اعمــال مــذهبی مخصــوص 

برای این روز برقرار شده است. و پیش از اسالم نیز آدینه روز ناهید خدای عشق و جشن و شــادمانی 

و ازدواج بوده و مراسمی مذهبی داشته است.

ولی این اعمال عبادتی نه تنها منافاتی با کار روزانه ن

و  ۹منافات داشته باشد. آیۀ 

إذا نودي للصالة من یوم الجمعــة فاســعوا إلــی ذکــر اللــه وذرو البیــع ... فــإذا قضــیت الصــالة 

فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل الله

و به نماز آیید و چون نماز پایان یافت به سر کار و کاسبی برگردید و به اتفــاق همــۀ مفســران نــه تنهــا 

مانعی برای کار کردن پیش و پس از نماز نیست بلکه دستور است که پس از پایان نماز بــه ســر کــار 

گونه برداشت از تفسیر این آیه در تمام چهارده قرن تاریخ ا برگردند. این

داشت و تعطیل یک روز در هفته، هرچند تقلیدی نیکو از تمدن اروپــا بــود، لــیکن در  با اروپا رواج 

تعیین روز آن به جمعه نوعی لجبازی به کار رفت و چون به غلط تعطیل یکشــنبه را نشــان مســیحیت 

پنداشتند، خواستند با تعیین روز جمعه نوعی اظهار استقالل 

ستاره در این متن در معنای عام، مفهوم سیاره را هم در بر می

[باشند] و به معنی رب

برای استراحت از کار هفته تعطیل می

تعطیل یكشنبه هیچ ارتباطی با مسیحیان ندارد
مسیحیان تا سدۀ چهارم میالدی مانند یهود روز شنبه را تعطیل می

که ایشان به پیروی از رومیان باستان و هندیان روز یکشنبه را برای تعطیل برگزیدند.

عبدالجبار معتزلی (د 

تثبیت دالئل النبوة

انجمن کشیش

نصارا در برابر روز شنبه که عید یهود اســت شــناخته گــردد و روز عیــد تولــد زمــان کــه روز تحویــل 

خورشید به برج کانون است و از روزگار باستان مردم یونان و روم آن را عید تولد مهر می

سال مسیحیان و روز تولد مسیح شناخته شود و بنابراین مسیحیان در چهار قرن آغاز ک

یکشنبه کاری نداشته

اند.  گرفته

تعطیل جمعه نیز هیچ ربطی به اسالم ندارد. شک نیست که روز جمعه نزد ما مسلمانان شــیعه و 

نی روزی مقدس و گرامی است؛ روز دعا و عبادت است. بســیاری از اعمــال مــذهبی مخصــوص س

برای این روز برقرار شده است. و پیش از اسالم نیز آدینه روز ناهید خدای عشق و جشن و شــادمانی 

و ازدواج بوده و مراسمی مذهبی داشته است.

ولی این اعمال عبادتی نه تنها منافاتی با کار روزانه ن

منافات داشته باشد. آیۀ 

إذا نودي للصالة من یوم الجمعــة فاســعوا إلــی ذکــر اللــه وذرو البیــع ... فــإذا قضــیت الصــالة «

فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل الله

و به نماز آیید و چون نماز پایان یافت به سر کار و کاسبی برگردید و به اتفــاق همــۀ مفســران نــه تنهــا 

مانعی برای کار کردن پیش و پس از نماز نیست بلکه دستور است که پس از پایان نماز بــه ســر کــار 

برگردند. این

با اروپا رواج 

تعیین روز آن به جمعه نوعی لجبازی به کار رفت و چون به غلط تعطیل یکشــنبه را نشــان مســیحیت 

پنداشتند، خواستند با تعیین روز جمعه نوعی اظهار استقالل  می

ستاره در این متن در معنای عام، مفهوم سیاره را هم در بر می .١



حال که معلوم شد جنبۀ مذهبی روز جمعه مستلزم تعطیل آن نبوده و نیست، اینــک ایــن پرســش 

 نشــین

کرده اســت و 

لذا تعطیل شنبۀ یهود را نیز نسخ کرده است. اما این بدان معنی نیســت کــه تــا ابــد مســلمانان نبایــد 

خــود 

ها بعد پدیدار شده و 

 با نظر خود مسلمانان انجام گرفته است؛ از قبیل حکم اســتفاده از مخترعــات 
ً
تعیین حکم آنها طبعا

» أوفوا بالعهــد

اســت و 

حکمی مخصوص ندارد و بر نمایندگان ملت است که روزی را که با منافع اقتصادی ملــت مــا جــور 

ست که چهار روز تعطیل برای کشوری که تازه اقتصادش بــه حــال شــکوفان در آمــده اســت 

ناپذیر است. پس یا باید دنیا تابع ما گــردد و یــا مــا پیــرو جهــان گــردیم. مــن گمــان 

پور (نوۀ دختری) و محمدتقی منزوی

حال که معلوم شد جنبۀ مذهبی روز جمعه مستلزم تعطیل آن نبوده و نیست، اینــک ایــن پرســش 

نشــین پاسخ این پرسش به ظاهر چنین باشد که در روزگار آمدن قرآن هنوز جامعــۀ کوچــک و ده

کرده اســت و  مسلمانان به مرحلۀ اقتصاد شهری نرسیده بوده و نیازی به تعطیل هفتگی احساس نمی

لذا تعطیل شنبۀ یهود را نیز نسخ کرده است. اما این بدان معنی نیســت کــه تــا ابــد مســلمانان نبایــد 

خــود  تعطیل هفتگی داشته باشند؛ بلکه بدان معنی است کــه تعیــین روز تعطیــل هرگــاه الزم آیــد بــا

ها بعد پدیدار شده و  مسلمانان خواهد بود. این مانند صدها حکم دیگر است که موضوع آنها در قرن

 با نظر خود مسلمانان انجام گرفته است؛ از قبیل حکم اســتفاده از مخترعــات 
ً
تعیین حکم آنها طبعا

أوفوا بالعهــد(«ون بعد از اسالم و قراردادهای جدید مانند بیمه که حکم آنها به وسیلۀ کلیاتی همچ

اســت و  بنابراین تعیین روز تعطیل هفته وقتی الزم تشخیص داده شود به خود مردم واگــذار شــده

حکمی مخصوص ندارد و بر نمایندگان ملت است که روزی را که با منافع اقتصادی ملــت مــا جــور 

ست که چهار روز تعطیل برای کشوری که تازه اقتصادش بــه حــال شــکوفان در آمــده اســت 

ناپذیر است. پس یا باید دنیا تابع ما گــردد و یــا مــا پیــرو جهــان گــردیم. مــن گمــان 

پور (نوۀ دختری) و محمدتقی منزوی

حال که معلوم شد جنبۀ مذهبی روز جمعه مستلزم تعطیل آن نبوده و نیست، اینــک ایــن پرســش 

آید که آیا ما مسلمانان نیازی به تعطیل یک روز در هفته داریم یا نه؟

پاسخ این پرسش به ظاهر چنین باشد که در روزگار آمدن قرآن هنوز جامعــۀ کوچــک و ده

مسلمانان به مرحلۀ اقتصاد شهری نرسیده بوده و نیازی به تعطیل هفتگی احساس نمی

لذا تعطیل شنبۀ یهود را نیز نسخ کرده است. اما این بدان معنی نیســت کــه تــا ابــد مســلمانان نبایــد 

تعطیل هفتگی داشته باشند؛ بلکه بدان معنی است کــه تعیــین روز تعطیــل هرگــاه الزم آیــد بــا

مسلمانان خواهد بود. این مانند صدها حکم دیگر است که موضوع آنها در قرن

 با نظر خود مسلمانان انجام گرفته است؛ از قبیل حکم اســتفاده از مخترعــات 
ً
تعیین حکم آنها طبعا

بعد از اسالم و قراردادهای جدید مانند بیمه که حکم آنها به وسیلۀ کلیاتی همچ

بنابراین تعیین روز تعطیل هفته وقتی الزم تشخیص داده شود به خود مردم واگــذار شــده

حکمی مخصوص ندارد و بر نمایندگان ملت است که روزی را که با منافع اقتصادی ملــت مــا جــور 

ست که چهار روز تعطیل برای کشوری که تازه اقتصادش بــه حــال شــکوفان در آمــده اســت 

ناپذیر است. پس یا باید دنیا تابع ما گــردد و یــا مــا پیــرو جهــان گــردیم. مــن گمــان 

کنم عاقلی که سروکاری با اقتصاد داشته باشد جز این راهی بیندیشد.

پور (نوۀ دختری) و محمدتقی منزوی هرانی، مهدی بهشتی

حال که معلوم شد جنبۀ مذهبی روز جمعه مستلزم تعطیل آن نبوده و نیست، اینــک ایــن پرســش 

آید که آیا ما مسلمانان نیازی به تعطیل یک روز در هفته داریم یا نه؟

پاسخ این پرسش به ظاهر چنین باشد که در روزگار آمدن قرآن هنوز جامعــۀ کوچــک و ده

مسلمانان به مرحلۀ اقتصاد شهری نرسیده بوده و نیازی به تعطیل هفتگی احساس نمی

لذا تعطیل شنبۀ یهود را نیز نسخ کرده است. اما این بدان معنی نیســت کــه تــا ابــد مســلمانان نبایــد 

تعطیل هفتگی داشته باشند؛ بلکه بدان معنی است کــه تعیــین روز تعطیــل هرگــاه الزم آیــد بــا

مسلمانان خواهد بود. این مانند صدها حکم دیگر است که موضوع آنها در قرن

 با نظر خود مسلمانان انجام گرفته است؛ از قبیل حکم اســتفاده از مخترعــات 
ً
تعیین حکم آنها طبعا

بعد از اسالم و قراردادهای جدید مانند بیمه که حکم آنها به وسیلۀ کلیاتی همچ

بنابراین تعیین روز تعطیل هفته وقتی الزم تشخیص داده شود به خود مردم واگــذار شــده

حکمی مخصوص ندارد و بر نمایندگان ملت است که روزی را که با منافع اقتصادی ملــت مــا جــور 

ست که چهار روز تعطیل برای کشوری که تازه اقتصادش بــه حــال شــکوفان در آمــده اســت 

ناپذیر است. پس یا باید دنیا تابع ما گــردد و یــا مــا پیــرو جهــان گــردیم. مــن گمــان 

کنم عاقلی که سروکاری با اقتصاد داشته باشد جز این راهی بیندیشد.

هرانی، مهدی بهشتیطبزرگ 

حال که معلوم شد جنبۀ مذهبی روز جمعه مستلزم تعطیل آن نبوده و نیست، اینــک ایــن پرســش 

آید که آیا ما مسلمانان نیازی به تعطیل یک روز در هفته داریم یا نه؟

پاسخ این پرسش به ظاهر چنین باشد که در روزگار آمدن قرآن هنوز جامعــۀ کوچــک و ده

مسلمانان به مرحلۀ اقتصاد شهری نرسیده بوده و نیازی به تعطیل هفتگی احساس نمی

لذا تعطیل شنبۀ یهود را نیز نسخ کرده است. اما این بدان معنی نیســت کــه تــا ابــد مســلمانان نبایــد 

تعطیل هفتگی داشته باشند؛ بلکه بدان معنی است کــه تعیــین روز تعطیــل هرگــاه الزم آیــد بــا

مسلمانان خواهد بود. این مانند صدها حکم دیگر است که موضوع آنها در قرن

 با نظر خود مسلمانان انجام گرفته است؛ از قبیل حکم اســتفاده از مخترعــات 
ً
تعیین حکم آنها طبعا

بعد از اسالم و قراردادهای جدید مانند بیمه که حکم آنها به وسیلۀ کلیاتی همچ

المؤمنون عند شروطهم) تعیین شده است.

بنابراین تعیین روز تعطیل هفته وقتی الزم تشخیص داده شود به خود مردم واگــذار شــده

حکمی مخصوص ندارد و بر نمایندگان ملت است که روزی را که با منافع اقتصادی ملــت مــا جــور 

.باشد، برای تعطیل هفتگی تعیین نمایند

ست که چهار روز تعطیل برای کشوری که تازه اقتصادش بــه حــال شــکوفان در آمــده اســت 

ناپذیر است. پس یا باید دنیا تابع ما گــردد و یــا مــا پیــرو جهــان گــردیم. مــن گمــان 

کنم عاقلی که سروکاری با اقتصاد داشته باشد جز این راهی بیندیشد.

بزرگ نقی منزوی، آقا علی

حال که معلوم شد جنبۀ مذهبی روز جمعه مستلزم تعطیل آن نبوده و نیست، اینــک ایــن پرســش 

آید که آیا ما مسلمانان نیازی به تعطیل یک روز در هفته داریم یا نه؟ به میان می

پاسخ این پرسش به ظاهر چنین باشد که در روزگار آمدن قرآن هنوز جامعــۀ کوچــک و ده

مسلمانان به مرحلۀ اقتصاد شهری نرسیده بوده و نیازی به تعطیل هفتگی احساس نمی

لذا تعطیل شنبۀ یهود را نیز نسخ کرده است. اما این بدان معنی نیســت کــه تــا ابــد مســلمانان نبایــد 

تعطیل هفتگی داشته باشند؛ بلکه بدان معنی است کــه تعیــین روز تعطیــل هرگــاه الزم آیــد بــا

مسلمانان خواهد بود. این مانند صدها حکم دیگر است که موضوع آنها در قرن

 با نظر خود مسلمانان انجام گرفته است؛ از قبیل حکم اســتفاده از مخترعــات 
ً
تعیین حکم آنها طبعا

بعد از اسالم و قراردادهای جدید مانند بیمه که حکم آنها به وسیلۀ کلیاتی همچ

المؤمنون عند شروطهم) تعیین شده است.

بنابراین تعیین روز تعطیل هفته وقتی الزم تشخیص داده شود به خود مردم واگــذار شــده

حکمی مخصوص ندارد و بر نمایندگان ملت است که روزی را که با منافع اقتصادی ملــت مــا جــور 

باشد، برای تعطیل هفتگی تعیین نمایند

ست که چهار روز تعطیل برای کشوری که تازه اقتصادش بــه حــال شــکوفان در آمــده اســت 

ناپذیر است. پس یا باید دنیا تابع ما گــردد و یــا مــا پیــرو جهــان گــردیم. مــن گمــان  خسارتی جبران

کنم عاقلی که سروکاری با اقتصاد داشته باشد جز این راهی بیندیشد.

علی احمد منزوی، از راست:

۵۶

حال که معلوم شد جنبۀ مذهبی روز جمعه مستلزم تعطیل آن نبوده و نیست، اینــک ایــن پرســش 

به میان می

پاسخ این پرسش به ظاهر چنین باشد که در روزگار آمدن قرآن هنوز جامعــۀ کوچــک و ده

مسلمانان به مرحلۀ اقتصاد شهری نرسیده بوده و نیازی به تعطیل هفتگی احساس نمی

لذا تعطیل شنبۀ یهود را نیز نسخ کرده است. اما این بدان معنی نیســت کــه تــا ابــد مســلمانان نبایــد 

تعطیل هفتگی داشته باشند؛ بلکه بدان معنی است کــه تعیــین روز تعطیــل هرگــاه الزم آیــد بــا

مسلمانان خواهد بود. این مانند صدها حکم دیگر است که موضوع آنها در قرن

 با نظر خود مسلمانان انجام گرفته است؛ از قبیل حکم اســتفاده از مخترعــات 
ً
تعیین حکم آنها طبعا

بعد از اسالم و قراردادهای جدید مانند بیمه که حکم آنها به وسیلۀ کلیاتی همچ

المؤمنون عند شروطهم) تعیین شده است.

بنابراین تعیین روز تعطیل هفته وقتی الزم تشخیص داده شود به خود مردم واگــذار شــده

حکمی مخصوص ندارد و بر نمایندگان ملت است که روزی را که با منافع اقتصادی ملــت مــا جــور 

باشد، برای تعطیل هفتگی تعیین نمایند

ست که چهار روز تعطیل برای کشوری که تازه اقتصادش بــه حــال شــکوفان در آمــده اســت پیدا

خسارتی جبران

کنم عاقلی که سروکاری با اقتصاد داشته باشد جز این راهی بیندیشد. نمی
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ابـمن ده شراب ن

ابــنی حکایت گوید زآفت

آب حیات گردد در دست من شراب

او را زچرخ تاج ملوک جهان خطاب

اب تابــاب تو چون آفت

واهـــام باده بخــ

اهـز ملک شاهنش

که فخر و کبر کند زو همیشه افسروگاه

ال و عز و دولت و جاه

زونش بادا اقبال و عز و دولت و جاه

بـرا باده ندهی مرا ای عج

شبـابد بــد مریخ ت

لب وشـر نـ

که تاج عجم گشت و فخر عرب

ربـشاط و ط

واستــد خـد بای

م رواستـادوگر مظلمت کنی

تـاسـرو دنیـنست و خس

چو مهر بر درم است و چو نقش بر دیباست

واستـگ روزگار

من ده شراب نه بر روی آفتاب ب

نی حکایت گوید زآفتـدر روش

آب حیات گردد در دست من شراب

او را زچرخ تاج ملوک جهان خطاب

اب تو چون آفتــتا نابد آفت

ام باده بخــروز و جــو ماه بف

ز ملک شاهنشـام از ع ادمانهــ

که فخر و کبر کند زو همیشه افسروگاه

ال و عز و دولت و جاهـزونش بادا اقب

زونش بادا اقبال و عز و دولت و جاه

را باده ندهی مرا ای عجــچ

د مریخ تــه ماننــ

ـــدست تو ای دلب

که تاج عجم گشت و فخر عرب

شاط و طـای نـدلش باد ج

د بایـرد و نبیــاط باید ک

ادوگر مظلمت کنیــن دو ج

نست و خسـزمی ــاه

چو مهر بر درم است و چو نقش بر دیباست

روزگارردون و ـفتم گـکه گ

 
روزهای هفته

یکشنبه

بر روی آفتاب ب       ــبت به آفتاب 

در روش       ه آن 

آب حیات گردد در دست من شراب       ــورم 

او را زچرخ تاج ملوک جهان خطاب        سلطان ابوالملوک ملک ارسالن که هست

تا نابد آفت       د 

دوشنبه

و ماه بفـچ     

ـکه ش     

که فخر و کبر کند زو همیشه افسروگاه     

زونش بادا اقبـف     از آن سپید و سیاهست روز و شب را رنگ 

زونش بادا اقبال و عز و دولت و جاهـفـ     

شنبه سه

ــچ          

ــک          

دست تو ای دلب ز          

که تاج عجم گشت و فخر عرب          

دلش باد ج          

چهارشنبه

اط باید کــنش

ن دو جـازی

ــاهکه پادش

چو مهر بر درم است و چو نقش بر دیباست

که گـاین بر

روزهای هفته

ــبت به آفتاب ت و دارد نس

ه آن ــادۀ کـــده ب

ــورم روی که چو می یاد او خ

سلطان ابوالملوک ملک ارسالن که هست

د ــو نورمنـهان از ت

اه ـزاج ماه ایمـنبه است که دارد م

ر ـویم فخــم باده چرا نج

عود ــالن بن مس

از آن سپید و سیاهست روز و شب را رنگ 

همیشـه تا بود اقبال و جـاه دولت و عز 

ریخ دارد نسب 

ریخ رنگ ـل م

وش ـن را بادۀ تلخ

روی ــبیاد ملک ارسالن خس

نشاط و طرب تا بود در جهان 

طارد راست ــوبت ع

ادو ــم تو جـادو و چش

عودـبه پیش شاه ملک ارسالن بن مس

جهان ستانی شاهی که نام او بر ملک

ر ـملک بزرگ او تا حش

ت و دارد نسـنبه اســ

ده بـــاب روی بــتـ

روی که چو می یاد او خـبر یاد خس

سلطان ابوالملوک ملک ارسالن که هست

هان از تــاب ملک جــای آفت

نبه است که دارد م

م باده چرا نجــچرا نخواه

الن بن مسـابوالملوک ملک ارس

از آن سپید و سیاهست روز و شب را رنگ 

همیشـه تا بود اقبال و جـاه دولت و عز 

ریخ دارد نسب ـنبه بمــش سه

ل مـــادۀ لعـبده ب

را بادۀ تلخـر مـود مـش

بیاد ملک ارسالن خس

نشاط و طرب تا بود در جهان 

وبت عـارشنبه بنا ن

ادو و چشـارد جـبنا عط

به پیش شاه ملک ارسالن بن مس

جهان ستانی شاهی که نام او بر ملک

ملک بزرگ او تا حش دـبماند خواه

ــیکش

ـای آف

بر یاد خس

سلطان ابوالملوک ملک ارسالن که هست

ای آفت

نبه است که دارد مـدوش

چرا نخواه

ابوالملوک ملک ارس

از آن سپید و سیاهست روز و شب را رنگ 

همیشـه تا بود اقبال و جـاه دولت و عز 

ارشنبه بنا نـچه

بنا عط

به پیش شاه ملک ارسالن بن مس

جهان ستانی شاهی که نام او بر ملک

بماند خواه



وب

ادی آرد

دل دارد

ارد

ارد

ن بیار

گار

وبــتری منســـ

وبـزدیک بخردان محس

وبــدل ملک او منص

لوبـــالبست و عدوی او مغ

روبــری ز غــالع ملک او ب

ادی آردــو و شـــ

واردـــــاده به گـــ

دل داردـــه عان ب

اردـمی زمین نگـرخ ه

اردــر بــو ابــــود چ

دارــنین روز بی می م

ن بیارــعل روشـز و می ل

گارـه کامـدل شـ

گارــروزست و گیتی ن

ارــهـش بـبش روز باد و خزان

ـنبه بمشــپنجش

زدیک بخردان محسـنیست ن

دل ملک او منصـــاز پی ع

البست و عدوی او مغــغ

الع ملک او بــط

ــون آمد لهـــچ

ـــروزم بــــکام

ان بـو ملک جهــک

ـرخ هــون چـچ

ود چــر ار نبــاب

نین روز بی می مـچرا اینـم

ز و می لــتو خی

ـــبال و عـــز اق

روزست و گیتی نــــزمانه ف

بش روز باد و خزانـش

پنجشنبه

جمعه

شنبه

باشد ایروی و موی و خوی تو خوب 

اده ــر بی بــــ

دای ــرد خـاد آنکه ک

ه دولت او ــالن ک

رخ ــرآرد چــ

ره دارد ـــ

اده در ده ــ

الم ـــدایگان ع

سلطان ملک ارسالن که جودش 

ر تابد ـــود چو مه

نبه است ای نگار 

رم ـزحل تیره رأیست و تاریک ج

که امروز گیتی همه روشن است 

اهی که او ــ

بش ـزان باد روز و ش

باشد ایروی و موی و خوی تو خوب 

ــــه عمــاده در ده ک

اد آنکه کــه بر یــخاص

الن کــه ملک ارس

ــمی بــالظــا ــاد ت

ـــزاج زهــــه مـــ

ــال بــره جمـــای زه

دایگان عــــاد خــر ی

سلطان ملک ارسالن که جودش 

ود چو مهــر او نبـــ

نبه است ای نگار ـل والی ش

زحل تیره رأیست و تاریک ج

که امروز گیتی همه روشن است 

ــالن پادشـلک ارس

زان باد روز و شــار و خ

۵٨

باشد ایروی و موی و خوی تو خوب 

اده در ده کــب

خاص

ه ملک ارســـش

اد تــب

ـــآدین

ای زه

ر یــب

سلطان ملک ارسالن که جودش 

ـــمه

ل والی شـزح

زحل تیره رأیست و تاریک ج

که امروز گیتی همه روشن است 

لک ارسـم

ار و خــبه

۵٨


