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   سهیو کب یعاد یها سال یو توال بیترت
  )۲۹۷۹تا  - ۹۴۰سال هجری شمسی ( ۳۹۲۰در بازۀ زمانی 

  ۱ادیمحمدرضا ص
 مقدمه -۱

دورۀ پنجم  ١٤٨در جلسۀ » شمسی ١٣٠٤از نوروز های فارسی  قانون تبدیل بروج به ماه«بعد از تصویب 
ی عادی ها سال مسئلۀ ترتیب و توالی، ١٣٠٤٢فروردین  ١١مجلس شورای ملی ایران در تاریخ سه شنبه شب 

پژوهان معاصر ایرانی بوده و  و روش تعیین آنها در تقویم هجری شمسی، همواره مورد توجه تقویمو کبیسه، 
های گسترده در زمینۀ مذکور پرداخته و در حل این مسئله  مانه به پژوهشهر کدام از آنها به طور عال

شوند. گروه اول  پژوهان به دو گروه عمده تقسیم می اند. در رویارویی با مسئلۀ مذکور، تقویم ها نموده کوشش
 گیری در تقویم هجری شمسی بوده، با قبول مقدار متوسط طول سال که معتقد به وجود شیوۀ منظم کبیسه

های اخیر یا مقدار طول سال شمسی پیشنهادی نزدیک  شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی در طی سال
هایی نیز برای تعیین آنها در تقویم  های عادی و کبیسه، و روش هایی برای ترتیب و توالی سال به آن، آرایه

  ن (به زبان فارسی) به شرح زیرند.اند که به ترتیب زمانی اولین نشر آثارشا هجری شمسی، ابداع و ارائه کرده
های عادی و کبیسه در  هجری شمسی)، برای ترتیب و توالی سال١٣٥٠-١٢٦٨اهللا بهروز ( یاد ذبیح زنده

(به روش  -٢٣٤٥را پیشنهاد کرده است. این دوره، از اول فروردین  ساله ٢٨٢٠تقویم هجری شمسی، دورۀ 
(به روش مورخان که از نظر آنها سال صِفر معنی  -٢٣٤٦یا  منجمان که از نظر آنها سال صِفر معنی دارد.)

                                                       
 calendar@ut.ac.ir، هالل ماه تیو رؤ میپژوهشگر تقو .١
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اسفند  ٣٠، آغاز و در ٤٧٥به پایان رسیده، و دورۀ بعدی آن، از اول فروردین  ٤٧٤اسفند  ٣٠ندارد.)، آغاز و در 
یا  ساله ١٣٢زیردورۀ  ١متوالی و  سالۀ ١٢٨زیردورۀ  ٢١، از ساله ٢٨٢٠به انجام خواهد رسید. هر دورۀ  ٣٢٩٤

 ١، از ساله ١٢٨، تشکیل شده است. هر زیردورۀ ساله ٤زیرزیرزیردورۀ  ١متوالی و  سالۀ ١٢٨زیردورۀ  ٢٢
 ٢، ساله ٢٩زیرزیردورۀ  ١ساله، از  ١٣٢متوالی، و هر زیردورۀ  سالۀ ٣٣زیرزیردورۀ  ٣و  ساله ٢٩زیرزیردورۀ 
 ١، از ساله ٢٩اند. هر زیرزیردورۀ  ه، تشکیل شدساله ٣٧زیرزیردورۀ  ١متوالی و  سالۀ ٣٣زیرزیردورۀ 

و  ساله ٥زیرزیرزیردورۀ  ١، از ساله ٣٣متوالی، هر زیرزیردورۀ  سالۀ ٤زیرزیرزیردورۀ  ٦و  ساله ٥زیرزیرزیردورۀ 
 ٤زیرزیرزیردورۀ  ٨و  ساله ٥زیرزیرزیردورۀ  ١، از ساله ٣٧متوالی، و هر زیرزیردورۀ  سالۀ ٤زیرزیرزیردورۀ  ٧

سال کبیسه، و هر  ١سال عادی متوالی و  ٤، از ساله ٥اند. هر زیرزیرزیردورۀ  شکیل شدهمتوالی، ت سالۀ
های  اند. ترتیب و توالی سال سال کبیسه، تشکیل شده ١سال عادی متوالی و  ٣، از ساله ٤زیرزیرزیردورۀ 

  های زیرند: ، به شرح آرایهساله ٢٨٢٠در تقویم هجری شمسی در یک دورۀ  ساله ٥و  ٤کبیسۀ 
  :١آرایۀ 

  

( ) ( )
( ) ( ) ( )

=  × + × + × + ×  
+  × + × + × + × + × + ×  

٢٨٢٠ ٢١ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤

١ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٢ ١ ٥ ٧ ٤ ١ ١ ٥ ٨ ٤  
  یا

  :٢آرایۀ 
  ( ) ( )=  × + × + × + ×  + × ٢٨٢٠ ٢٢ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤ ١ ٤   

، ساله ٤های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال ٨٨، ساله ٥های کبیسۀ  ، تعداد کل سالساله ٢٨٢٠در هر دورۀ 
  عدد است. ٢١٣٧های عادی،  عدد و تعداد کل سال ٦٨٣های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال ٥٩٥

  ، مقدار طول سال شمسی پیشنهادی برابر است با:٢یا  ١های  بنابراین برپایۀ هر یک از آرایه

روز  شبانه
	کبیسه های سال تعداد	کل	
	دوره های سال تعداد	کل	

/= + =٦٨٣٣٦٥ ٣٦٥ ٢٤٢١٩٨٥٨١٥٦
٢٨٢٠

 +٣٦٥   

سومین سال از نوزدهیمن زیردورۀ هجری شمسی، مطابق چهل و  ١یاد بهروز، سال  های زنده بر پایۀ آرایه
(به روش  -٤٢(به روش منجمان) یا  -٤١های  ، یا به عبارت دیگر، سالساله ٢٨٢٠از اولین دورۀ  ساله ١٢٨

  است. ساله ٢٨٢٠از اولین دورۀ  ساله ١٢٨مورخان) هجری شمسی، مطابق اولین سال از نوزدهمین زیردورۀ 
های عادی و کبیسه در تقویم هجری  کاری نیز برای تعیین سالیاد بهروز، روشی ابت افزون بر این، زنده

  ١شمسی، ارائه نموده است.
                                                       

 .٨٢-٨١و  ٧٥-٦٩، ٦٤-٦٣، ٥٧- ٥٦، ٣٨-٣٧، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٣، ص ١٣٤٧؛ همو، ٦٤- ٦١و  ٥٤، ٤١-٤٠، ص ١٣٣١بهروز،  .١
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 ١٣٨٩-١٣١٩مَِلک ( یاد دکتر رحیم رضازادۀ  زنده
های عادی و  هجری شمسی)، برای ترتیب و توالی سال
را  ساله ١٢٨کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ 

 ٣و  ساله ٢٩زیردورۀ  ١پیشنهاد کرده است. این دوره از 
متوالی تشکیل شده است. هر زیردورۀ  سالۀ ٣٣زیردورۀ 

 سالۀ ٤زیرزیردورۀ  ٦و  ساله ٥زیرزیردورۀ  ١، از ساله ٢٩
و  ساله ٥زیرزیردورۀ  ١، از ساله ٣٣متوالی و هر زیردورۀ 

اند. هر  متوالی تشکیل شده سالۀ ٤زیرزیردورۀ  ٧
ال س ١سال عادی متوالی و  ٤از  ساله ٥زیرزیردورۀ 

سال عادی متوالی  ٣، از ساله ٤کبیسه، و هر زیرزیردورۀ 
های  اند. ترتیب و توالی سال سال کبیسه تشکیل شده ١و 

در تقویم هجری شمسی در یک  ساله  ٥و  ٤کبیسۀ 
  به شرح آرایۀ زیر است. ساله  ١٢٨دورۀ 

  :٣آرایۀ 
( ) ( )= × + × + × + ×١٢٨ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤   

، ساله ٤های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال٤، ساله ٥های کبیسۀ  تعداد کل سال ساله ١٢٨در هر دورۀ 
  عدد است. ٩٧های عادی،  عدد و تعداد کل سال ٣١های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال٢٧

  ، مقدار طول سال شمسی پیشنهادی برابر است با:٣بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

+/روز  شبانه =٣١٣٦٥ ٣٦٥ ٢٤٢١٨٧٥
١٢٨

  

 ١٢٨هجری شمسی، مطابق هفتاد و دومین سال از اولین دورۀ  ١یاد رضازادۀ ملک، سال  ۀ آرایۀ زندهبر پای
(به روش مورخان) هجری شمسی،  -٧١(به روش منجمان) یا  -٧٠های  ، یا به عبارت دیگر، سالساله

  است. ساله ١٢٨مطابق اولین سال از اولین دورۀ 
های عادی و کبیسه در  هایی ابتکاری نیز برای تعیین سال وشیاد رضازادۀ ملک، ر افزون بر این، زنده

  ١تقویم هجری شمسی، ارائه نموده است.
 ١٢٨های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ  دکتر رضا عبداللهی برای ترتیب و توالی سال

                                                       
  .١٣٦- ١٣٢، ١٢٩-١٢٦، ص ١٣٨٣؛ همو، ١٢٢- ١١٨و  ١٠٨-١٠٣، ٣٠-٢٨، ص ١٣٨٠؛ همو، ١١ ، ص١٣٦٣رضازادۀ ملک،  .١



 آن را پیشنهاد 

ساله،  ١٢٨ورۀ 
شمسی، مطابق 

  

 تقویم هجری 
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های عاد ین سال
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 و با بسط و تبیین

های عاد ن سال

جری شمسی)، بر
شنهاد کرده است

و ٣٢٤-٣٢١، ص ١٣

٣٧، ٢٠٨، ص ١٣٧٣
٤٥، ٤١-٣٨، ١٢- ١١

ی و کبیسه و مق

ی شمسی، مطالبق
-٣٨منجمان) یا

 محمدرضا صیاد،

ری نیز برای تعیی

ی شمسی)، آرایه
طور کل پذیرفته

ی نیز برای تعیین

هج ١٣٧٥ -١٢
ساله را پیش ١٦١

٣٨٧؛ همو، ٥٣-٥١و

٣؛ همو، ٢٥٢- ٢٥١و
١، ص ١٣٨٥: همو، ٦

های عادی ل سال

هجری ١، سال
(به روش م -٣٧

  ساله است.

از سمت راست:

ی، روشی ابتکار

هجری ١٣٨١-١٢
شنهاد شده، به ط
و روشی ابتکاری

٩٩( کاوه حمد
ی شمسی، دورۀ

               
و ٤٣، ص ١٣٨٣مو،

و ٢٤٤-٢٣٥، ٢٠٨، ٢
٦٠٨- ٦٠٤و  ٥٥٨، ٤

  

و تعداد کل ٣رایۀ

هیلۀ دکتر عبدال
٧های  یگر، سال
١٢٨ولین دورۀ

لهلن، دکتر عبدا
  ١موده است.
٢٨٥(مد بیرشک

ده یاد بهروز پیش
ش به کار برده و

  ٢موده است.
مح مهندس علی

 در تقویم هجری
                   

؛ هم٣٤٧-٣٤٥، ص 

٢٠٣، ٢٠١-٢٠٠ ص
٤٨٥-٤٦٩، ٢٨-٢٥ص 

 

با همان آر ساله
  کرده است.

بر پایۀ آرایۀ
یا به عبارت دیگ
اولین سال از او

افزون بر این
شمسی، ارائه نم
زنده یاد احم
را که توسط زند

وسیعی در آثارش
شمسی، ارائه نم
زنده یاد م
عادی و کبیسه
                   

١٣٦٦عبداللهی،  .١
  .٦١-٦٠و 

 
،١٣٦٧بیرشک،  .٢
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ساله آغاز  ٥له، با یک سال کبیسۀ سا ٣٣ساله، تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ٢٩زیردورۀ  ١سالۀ متوالی و 
 ٢٩رشد. هر زیردورۀ  سال عادی متوالی به انجام می ٤سالۀ متوالی و  ٤زیرزیردورۀ  ٧شود و بعد از طی  می

سال عادی  ٤ساله متوالی و  ٤زیرزیردورۀ  ٦شود و بعد از طی  ساله آغاز می ٥ساله، با یک سال کبیسۀ 
تشکیل شده، و هر  سال کبیسه ١سال عادی متوالی و  ٣ساله، از  ٤ورۀ رسد. هر زیرزیرد متوالی به انجام می

سال عادی متوالی در پایان هر زیردورۀ قبلی، و در آغاز هر زیردورۀ بعدی  ٤، بعد از طی ساله ٥سال کبیسۀ 
 ١٦١ساله در تقویم هجری شمسی، در یک دورۀ  ٥و  ٤های کبیسۀ  قرار گرفته است. ترتیب و توالی سال

  به شرح آرایۀ زیر است: ساله،

  :٤آرایۀ 
( ) ( )= × + × + × + ×١٦١ ٤ ١ ٥ ٧ ٤ ١ ١ ٥ ٦ ٤   

 ٣٤ساله،  ٤های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال ٥ساله،  ٥های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ١٦١در هر دورۀ 
  باشند. عدد می ١٢٢های عادی،  عدد و تعداد کل سال ٣٩های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال

  ، مقدار طول سال شمسی پیشنهادی برابر است با:٤بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

+/روز  شبانه =٣٩٣٦٥ ٣٦٥ ٢٤٢٢٣٦
١٦١

  

 ١٦١و چهل و دومین سال از نهمین دورۀ  هجری شمسی، مطابق صد ١یاد کاوه، سال  بر پایۀ آرایۀ زنده
مسی، هجری ش (به روش مورخان) -١٤١یا  )منجمان(به روش  -١٤٠های  ساله، یا به عبارت دیگر، سال

  ١ساله است. ١٦١مطابق اولین سال از نهمین دورۀ 
 ٢٨٢٠های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ  دکتر موسی اکرمی، برای ترتیب و توالی سال

سالۀ متوالی، تشکیل شده  ٦٧٣زیردورۀ  ٤ساله و  ١٢٨زیرزیردورۀ  ١از  ،ساله را پیشنهاد کرده است. این دوره
، تشکیل شده است. ساله ١٦١زیرزیردورۀ  ١متوالی و  سالۀ ١٢٨زیرزیردورۀ  ٤ ساله، از ٦٧٣است. هر زیردورۀ 

متوالی، و هر زیرزیردورۀ  سالۀ ٣٣زیرزیرزیردورۀ  ٣و  ساله ٢٩زیرزیرزیردورۀ  ١، از ساله ١٢٨هر زیرزیردورۀ 
اند. هر  ل شدهتشکی، متوالی سالۀ ٣٣زیرزیر زیردورۀ  ٤و  ساله ٢٩زیردورۀ زیرزیر ١ ، ازساله ١٦١

متوالی و هر  سالۀ ٤زیرزیرزیرزیردورۀ  ٦و  ساله ٥زیردورۀ زیرزیرزیر ١، از ساله ٢٩زیردورۀ زیرزیر
اند.  سالۀ متوالی، تشکیل شده ٤یردورۀ زیرزیرزیرز ٧و   ساله ٥زیرزیرزیرزیردورۀ  ١، از ساله ٣٣زیرزیرزیردورۀ 

 ٣ساله، از  ٤سال کبیسه، و هر زیرزیرزیرزیردورۀ  ١متوالی و سال عادی  ٤، از ساله  ٥هر زیرزیرزیرزیردورۀ 
ساله در تقویم  ٥و  ٤های کبیسۀ  سال کبیسه، تشکیل شده اند. ترتیب و توالی سال ١و  متوالی سال عادی

                                                       
 -١١٥و  ١١٤ -١١٠، ٢٠، ٩، ٣، ص ١٣٧٣؛ همو، ١٥٢-١٥١و  ٩٥-٩٤، ٦٩ - ٥٩، ١١-١٠، ص ١٣٧٠؛ همو، ٧١-٧٠، ص ١٣٦٩کاوه،  .١

١٢٢. 



 

  

۱۰ 

  زیر است. آرایۀ ساله، به شرح ٢٨٢٠هجری شمسی، در یک دورۀ 

   :٥آرایۀ 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ){ }
=  × + × + × + ×  

+  × + × + × + ×  +  × + × + × + ×    

٢٨٢٠ ١ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤

٤ ٤ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤ ١ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٤ ١ ٥ ٧ ٤  
های آغاز و انجام هر  ساله، سال ٢٨٢٠در هر دورۀ 

ساله، تعداد کل  ٥های کبیسۀ  دوره، تعداد کل سال
های کبیسه،  ساله، تعداد کل سال ٤های کبیسۀ  سال

های عادی و مقدار طول سال شمسی  تعداد کل سال
پیشنهادی، به همان شرحی است که در مبحث آرایۀ 

  زنده یاد بهروز به آن اشاره شده است.
بر این، دکتر اکرمی، دو روش ابتکاری نیز افزون 

های عادی و کبیسه در تقویم هجری  برای تعیین سال
شمسی، یکی از طریق جدول و دیگری از طریق 
محاسبه بر اساس مقدار متوسط طول سال شمسی 

های اخیر،  حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی در طی سال
   ١ارائه نموده است.

جمله زنده یاد سیدحسن گروه دوم تقویم پژوهان از 
یاد تقی  هجری شمسی)، زنده ١٣٤٨-١٢٥٧( ٢زاده تقی

، به کارگیری مقدار متوسط طول ٥و نگارنده ٤هجری شمسی)، دکتر ایرج ملک پور ١٣٦٧ -١٢٨٩(٣ریاحی
یا مقدار طول شمسی پیشنهادی نزدیک  های اخیر سال شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی در طی سال

های عادی و کبیسه در تقویم  های ابداع شده برای تعیین سال ها و روش دستیابی به آرایه به آن را برای
که در مبحث آغاز سال » روش تعیین تاریخ نوروز تحویلی«هجری شمسی را رَد کرده و به لزوم رعایت کاربرد 

                                                       
 .١٤٣ -١٤٢، ص ١٣٨٦؛ همو، ٧٩ -٧٧، ص ١٣٨٣؛ همو، ٩٨- ٨٦، ص ١٣٨٠اکرمی،  .١
 .٤٥٦-٤٥٥و  ٣٢٦ -٣٢٥، ١٥٥ -١٥٠، ١٣٦، ص ١٣٨١؛ همو، ٣٠٠ -٢٩٨و  ١٧٤- ١٦٧، ١٣٠، ٣-٢، ص ١٣١٦تقی زاده،  .٢
 .٣٩و  ٣٣، ١٥ریاحی، ص  .٣
 .٥٩و  ٥٥، ص ١٣٨٥مو، ؛ ه٢٨- ٢٧، ص ١٣٧٩؛ همو، ٣٠، ص ١٣٧٨؛ ملک پور، ٣١و  ٢٧، ٢٥ملک پور و صیاد، ص  .٤
؛ همو، ١٠٤، ص ١٣٧٢؛ همو، ٨٢و  ٨٠، ص ١٣٦٩؛ همو، ١١٣ -١١٢، ص ١٣٦٩ –١٣٦٨؛ صیاد، ٣١و  ٢٧، ٢٥ملک پور و صیاد، ص  .٥

 .١٨و  ٧، ص ١٣٨١؛ همو، ٦٢، ص ١٣٧٩؛ همو، ١١٦، ص ١٣٧٥؛ همو، ٣٠، ص ١٣٧٣؛ همو، ١٢، ص ١٣٧٢خرداد 
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  .اند داشتهاد های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، اعتق به آن اشاره خواهد شد، برای تعیین سال
ها برای تعیین آنها  های عادی و کبیسه، و روش ها برای ترتیب و توالی سال از آنجا که نقد و بررسی آرایه

اند، در حجم مقالۀ حاضر  در تقویم هجری شمسی که توسط تقویم پژوهان گروه اول، ابداع و ارائه شده
طلبد، از این رو، نگارنده فقط به  ل را میبیشتری در حد نگارش یک کتاب مفص گنجد و مسلماً فرصت نمی

  معرفی مختصر نتایج پژوهششان بسنده کرده است.

 ی اصلی تقویم هجری شمسیها پایه -۲
  ی اصلی تقویم هجری شمسی به شرح زیرند:ها پایه

  مبدأ - ۱- ۲
سال اتفاق  منوره در آن ۀمعظمه به مدین ۀاز مک (ص)مبدأ، اول بهار شمسی است که واقعۀ هجرت پیامبر اکرم

  گریگوری است. ٦٢٢مارس  ٢٢ژولی و  ٦٢٢مارس  ١٩افتاده است. این مبدأ مطابق جمعه 

  آغاز سال - ۲- ۲
شمالی است.  ۀآغاز سال یا لحظۀ تحویل سال، لحظۀ عبور مرکز خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری نیمکر

به طور دقیق و بر اساس محاسبات  همیشه نوروز (اول ماه فروردین) بر روز اول بهار منطبق است. این لحظه،
روش تعیین «نویسان این روزگار برای تثبیت دایمی نوروز بر روز اول بهار از  شود. تقویم مینجومی تعیین 

ی تحویل سال و ظهر حقیقی را برای ها این روش ابتدا لحظه در کنند. می استفاده» تاریخ نوروز تحویلی
کیلومتری  ١١١در  یگرینویچ (به طور تقریب النهار نصفدر شرق درجه  ٥/٥٢النهار رسمی ایران که  نصف

 ٤٤درجه و  ٣٥النهار گذرنده از اتاق زمان مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران به عرض جغرافیایی  شرق نصف
شرقی) واقع شده است، محاسبه  ۀثانی ٥٤دقیقه و  ٢٢درجه و  ٥١ثانیۀ شمالی و طول جغرافیایی  ١٢دقیقه و 

  :کنند. دو حالت به شرح زیر امکان دارد اتفاق بیفتد می و سپس آنها را با یکدیگر مقایسه

افتد. در این  می لحظۀ تحویل سال قبل از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق -حالت یکم
این حالت، تاریخ لحظۀ  شود. در می رفتهصورت، همان تاریخ لحظۀ تحویل سال، به عنوان تاریخ نوروز گ

  فروردین سال مورد نظر است. ١همیشه  تحویل سال

لحظۀ تحویل سال درست در لحظۀ ظهر حقیقی یا بعد از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ  - حالت دوم
ز افتد. در این صورت، تاریخ فردای تاریخ لحظۀ تحویل سال، به عنوان تاریخ نورو می تحویل سال اتفاق

  اسفند سال مورد نظر است.  ٣٠یا  ٢٩شود. در این حالت، تاریخ لحظۀ تحویل سال همیشه  می گرفته
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  نوع سال - ۳- ۲
حقیقی است. سال شمسی حقیقی، مدت زمان بین دو عبور متوالی مرکز خورشید از نقطۀ  نوع سال، شمسیِ 

حویل سال پیاپی، به دلیل تغییر اعتدال بهاری است. مدت سال شمسی حقیقی، یا مدت زمان بین دو لحظۀ ت
سایر اجرام منظومۀ شمسی، ثابت نیست و  ناشی از ی مداری زمین بر اثر اختالالت گرانشیها مشخصه

 ٤٠٢٠ی انجام شده نشان داد که مدت سال شمسی حقیقی در بازۀ زمانی ها تغییرات نامنظمی دارد. بررسی
ثانیه (کمینه، سال  ٤٧دقیقه و  ٣٢ساعت و  ٥و  روز شبانه ٣٦٥) از ٣٠٠٠تا  -١٠١٩سال هجری شمسی (

شمسی) و با  -٣٥٤ثانیه (بیشینه، سال  ١٣دقیقه و  ٤ساعت و  ٦و  روز شبانه ٣٦٥هجری شمسی) تا  ٤٧٣
  ١.کند می ثانیه، تغییر ٢٦دقیقه و  ٣١دامنۀ تغییرات 

  ی عادی و کبیسهها سال - ۴- ۲
های کامل نیست. حال آنکه عموم مردم در وزر شبانهصحیحی از  مضربمدت سال شمسی حقیقی شامل 

دهند.  می های کامل را مورد استفاده قرارروز شبانهه و از روی عادت، سال شمسی عرفی با تعداد رزندگی روزم
سال شمسی  روز شبانهاز این رو، تقویم نویسان برای تأمین نیاز مردم، در تقویم هجری شمسی از کسر 

و پس از هر چهار و گاهی هر پنج سال » سال عادی«را  روز شبانه ٣٦٥ حقیقی، صرف نظر کرده و آن سالِ
 شود به آخر سال مورد نظر اضافه روز می شبانهی شمسی حقیقی را که بالغ بر یک ها یک بار، جمع کسور سال

ی ها قویم نویسان این روزگار، برای تعیین سالنامند. ت می »سال کبیسه«را  روز شبانه ٣٦٦ کنند و آن سالِ می
به آن اشاره  ٢-٢ بخشکه در » ن تاریخ نوروز تحویلییروش تعی«عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، از 

  کنند. می شد، استفاده

  ها ماه روز شبانهنام و تعداد  - ۵- ۲
ردین، و: فرندبه این شرح ی فارسی است که به ترتیبها تقویم هجری شمسی دارای دوازده ماه به نام

ی این تقویم، ریشۀ ها ماه رداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند. ناماردیبهشت، خرداد، تیر، َامُ
لقب  ،برنده، نام ماه دی فروردین به معنی نیروی پیشرفت و پیش  اوستایی دارند. به این صورت که نام ماه

های تیر،  ی اهورامزدا و ماهها رداد، شهریور، بهمن و اسفند، صفتخرداد، اَمُی اردیبهشت، ها اهورامزدا، نام ماه
  است.  زرتشتیی ایزدان و فرشتگان آیین ها مهر، آبان و آذر به نام

ی ها ، ماهروز شبانه ٣١ی فروردین تا شهریور، ها ی این تقویم قراردادی است. به این صورت که ماهها ماه
است. تعداد  روز شبانه ٣٠ی کبیسه ها و در سال ٢٩عادی  یها و ماه اسفند در سال روز شبانه ٣٠مهر تا بهمن، 

                                                       
  .١٢، ص سراجی صیاد و ابراهیمی .١
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به  ها ماه روز شبانهتر، تعداد  ی این تقویم، مبنای نجومی و طبیعی دارد. به عبارت دقیقها های ماهروز شبانه
دارد. در این البروج هماهنگی  طور متوسط با مدت حرکت ظاهری غیریکنواخت مرکز خورشید بر روی دایرة

ی تیر، مهر و دی به ترتیب در ها فصل بهار منطبق است و اول ماه اول ماه فروردین همیشه بر تقویم، اولِ
اختالف دارد.  روز شبانهانطباق دارد و گاهی فقط یک  های تابستان، پاییز و زمستان بیشتر موارد با اول فصل

بهار و تابستان  های ول مدار خود را که شامل فصلمهم قابل ذکر است که مرکز خورشید نیمۀ ا ۀاین نکت
=( روز شبانه ١٨٦است، به طور متوسط در مدت  ×١٨٦ ٦  های ) و نیمۀ دوم مدار خود را که شامل فصل٣١

=روز ( شبانه ١٧٩ی عادی در مدت ها است، به طور متوسط در سال پاییز و زمستان × + ×١٧٩ ٥ ٣٠ ١ ١٢٩ (
=( روز شبانه ١٨٠ی کبیسه در مدت ها سال و در × + ×١٨٠ ٥ ٣٠ ١   کند. می ) طی١٧٩

 ی عادی و کبیسه ها تعیین سال -۳
)، به روش زیر تعیین ٢٩٧٩تا  -٩٤٠سال هجری شمسی ( ٣٩٢٠ی عادی و کبیسه در بازۀ زمانی ها سال
  ١.شد

 شود. به عنوان مثال می رسمی ایران، هر نقطۀ جغرافیایی به طور دلخواه انتخاب النهار نصفبر روی  -
شمالی (عرض جغرافیایی اتاق  ۀثانی ١٢دقیقه و  ٤٤درجه و  ٣٥به عرض » جغرافیایی ایران زمان ۀنقط«

 ٠دقیقه و  ٣٠درجه و  ٥٢ژئوفیزیک دانشگاه تهران) و طول  ۀشناسی مؤسس زمان بخش پژوهشی زلزله
 Accurateگیری از برنامۀ نرم افزاری  رسمی ایران). با بهره النهار نصفثانیۀ شرقی (طول جغرافیایی 

Times 5.1.11 در  ه)، مختصات نقطۀ جغرافیایی مذکور(تهیه شده توسط مهندس محمد شوکت عود
 شود.  می به مجموعۀ مختصات نقاط جغرافیایی موجود اضافه Add دکلیو از طریق  Locationقسمت 

ی تحویل سال و ظهر حقیقی به زمان رسمی ایران و ها نرم افزاری مذکور، لحظه ۀگیری از برنام با بهره -
 شود. می به تاریخ میالدی محاسبه

روز به تاریخ میالدی )، تاریخ نو٢-٢ بخش(مندرج در » روش تعیین تاریخ نوروز تحویلی«استفاده از  با -
 شود.  می تعیین

 ٣٦٠٠تا  ١٥٨٣ژولی و از سال  ١٥٨٢تا  -٣١٩روز هفتۀ تاریخ نوروز به تاریخ میالدی، از سال  -
 شود. می گریگوری تعیین

ی عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، روز هفتۀ تاریخ نوروز به تاریخ میالدی ها برای تعیین سال -
 به شرح زیر، امکان دارد اتفاق بیفتد: ،شود. دو حالت می یگر مقایسهبرای دو سال متوالی با یکد

                                                       
 .ی مندرج در کتابها جدولرجوع شود به ، ١٣٤-٣ ص، همان .١
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است. در  روز شبانهتاریخ نوروز به تاریخ میالدی برای دو سال متوالی، یک  ۀتفاوت روز هفت -حالت اول
  این صورت، سال اول عادی است. 

است. در  روز شبانهتفاوت روز هفتۀ تاریخ نوروز به تاریخ میالدی برای دو سال متوالی، دو  -حالت دوم
  این صورت، سال اول کبیسه است.

 ی عادی و کبیسهها بررسی ترتیب و توالی سال -۴
سال هجری شمسی  ٣٩٢٠ی عادی و کبیسه در بازۀ زمانی ها بررسی انجام شده دربارۀ ترتیب و توالی سال

ی عادی و کبیسه در بازۀ مذکور به ها ی اصلی ترتیب و توالی سالها دهد که پایه می ) نشان٢٩٧٩ تا -٩٤٠(
  شرح زیرند:

  زیردوره - ۱- ۴
به آن  ٤-٢ بخشکه در  چنانسال کبیسه در انتهای آن است.  ١شامل چند سال عادی متوالی و  »زیردوره«

  افتد: می ر اتفاقنوع زیردوره به شرح زی ٢اشاره شد، در تقویم هجری شمسی 
  سال کبیسه در انتهای آن است. ١سال عادی متوالی و  ٣ ، که شاملساله ٤زیردورۀ  - ١نوع 
  سال کبیسه در انتهای آن است. ١سال عادی متوالی و  ٤ ، که شاملساله ٥زیردورۀ  - ٢نوع 

  دوره - ۲- ۴
 ٣لی است. در تقویم هجری شمسی، سالۀ متوا ٤ساله در ابتدای آن و چند زیردورۀ  ٥زیردورۀ  ١شامل  »دوره«

  :افتد می نوع دوره به شرح زیر اتفاق
  سالۀ متوالی است. ٤زیردورۀ  ٦ساله در ابتدای آن و  ٥زیردورۀ  ١ که شاملساله،  ٢٩دورۀ  - ١نوع 
  سالۀ متوالی است. ٤زیردورۀ  ٧ساله در ابتدای آن و  ٥زیردورۀ  ١ که شاملساله،  ٣٣دورۀ  - ٢نوع 
  سالۀ متوالی است. ٤زیردورۀ  ٨ساله در ابتدای آن و  ٥زیردورۀ  ١ که شاملساله،  ٣٧ دورۀ - ٣نوع 

  زیربازه - ۳- ۴
ساله در انتهای  ٢٩دورۀ  ١سالۀ متوالی و  ٣٣متوالی، یا شامل چند دورۀ  ۀسال ٣٣شامل چند دورۀ  »زیربازه«

 ٣٣دورۀ  ١در انتهای آن، یا شامل ساله  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٧دورۀ  ١، ساله ٣٣دورۀ  ٢یا  ١آن، یا شامل 
 ٢یا  ١ساله،  ٣٧دورۀ  ١ساله در انتهای آن، یا شامل  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ١ساله،  ٣٧دورۀ  ١ ،ساله
نوع زیربازه به شرح زیر  ١٢ساله در انتهای آن است. در تقویم هجری شمسی،  ٢٩دورۀ  ١ساله، و  ٣٣دورۀ 
  افتد: می اتفاق
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ساله در انتهای آن  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ١ساله،  ٣٧دورۀ  ١ ، که شاملساله ٩٩زیربازۀ  -١نوع 
  است.
ساله در انتهای آن  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٧دورۀ  ١ساله،  ٣٣دورۀ  ١ ، که شاملساله ٩٩زیربازۀ  - ٢نوع 

  است.
  آن است.ساله در انتهای  ٢٩دورۀ  ١و  ساله ٣٣دورۀ  ٣، که شامل ساله ١٢٨زیربازۀ  - ٣نوع 
ساله در انتهای آن  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٢ساله،  ٣٧دورۀ  ١ ، که شاملساله ١٣٢زیربازۀ  - ٤نوع 

  است.
ساله  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ١ ،ساله ٣٧دورۀ  ١ساله،  ٣٣دورۀ  ١ ، که شاملساله ١٣٢زیربازۀ  -٥نوع 

  در انتهای آن است.
ساله در انتهای آن  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٧دورۀ  ١ساله،  ٣٣دورۀ  ٢ ، که شاملساله ١٣٢زیربازۀ  - ٦نوع 

  است.
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٤ ، که شاملساله ١٦١زیربازۀ  - ٧نوع 
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٦ ، که شاملساله ٢٢٧زیربازۀ  - ٨نوع 
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٧ که شامل، ساله ٢٦٠زیربازۀ  - ٩نوع 
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٨ ، که شاملساله ٢٩٣زیربازۀ  -١٠نوع 
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ١٢ ، که شاملساله ٤٢٥زیربازۀ  -١١نوع 
  ساله است. ٣٣دورۀ  ١٦ شامل، که ساله ٥٢٨زیربازۀ  -١٢نوع 

، تعداد و درصد ها در زیربازهها  دوره، ترتیب و توالی ها ی زیربازهها ، نوع و تعداد سالها ردیف، حدود سال
  است. ١) به شرح جدول ٢٩٧٩تا  -٩٤٠سال هجری شمسی ( ٣٩٢٠در بازۀ زمانی  ها فراوانی دوره

 ١در جدول  ١١ی عادی و کبیسه، به عنوان مثال در زیربازۀ ردیف ها برای آشنایی با ترتیب و توالی سال
  :) است، موارد به شرح زیر قابل مالحظه است١٤٩٨تا  ١٢٠٦سال هجری شمسی ( ٢٩٣که شامل 

، ١٢٦٣، ١٢٥٩، ١٢٥٥، ١٢٥١، ١٢٤٧، ١٢٣٨، ١٢٣٤، ١٢٣٠، ١٢٢٦، ١٢٢٢، ١٢١٨ ،١٢١٤ های الس -
١٣٢٥، ١٣٢١، ١٣١٧، ١٣١٣، ١٣٠٤، ١٣٠٠، ١٢٩٦، ١٢٩٢، ١٢٨٨، ١٢٨٤ ،١٢٨٠، ١٢٧١، ١٢٦٧ ،
١٣٨٧، ١٣٨٣، ١٣٧٩، ١٣٧٠، ١٣٦٦، ١٣٦٢، ١٣٥٨، ١٣٥٤، ١٣٥٠، ١٣٤٦، ١٣٣٧، ١٣٣٣، ١٣٢٩ ،
١٤٤٩، ١٤٤٥، ١٤٣٦، ١٤٣٢، ١٤٢٨، ١٤٢٤، ١٤٢٠، ١٤١٦، ١٤١٢، ١٤٠٣، ١٣٩٩، ١٣٩٥، ١٣٩١ ،
هجری شمسی،  ١٤٩٨، ١٤٩٤، ١٤٩٠، ١٤٨٦، ١٤٨٢، ١٤٧٨، ١٤٦٩، ١٤٦٥، ١٤٦١، ١٤٥٧، ١٤٥٣
  .اند ساله ٤های کبیسۀ  سال
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ی ها هجری شمسی، سال ١٤٧٤، ١٤٤١، ١٤٠٨، ١٣٧٥، ١٣٤٢، ١٣٠٩، ١٢٧٦، ١٢٤٣، ١٢١٠ی ها سال -
 .اند ساله ٥کبیسۀ 

 ١.اند ی عادیها ی هجری شمسی، سالها بقیۀ سال -

ها،  ها در زیربازه ها، ترتیب و توالی دوره های زیربازه ها، نوع و تعداد سال ردیف، حدود سال :١جدول 
  .)٢٩٧٩تا  -٩٤٠سال هجری شمسی ( ٣٩٢٠ها در بازۀ زمانی  تعداد و درصد فراوانی دوره

  ها زیربازه هاها در زیربازهترتیب و توالی دوره جمع
  ردیف ها حدود سال نوع هالتعداد سا ساله۳۳ ساله۳۷ ساله۳۳ ساله۲۹

 ساله  ٦  ٠  ٠  ١  ٧
  ١ - ٧١٤تا  -٩٤٠  ٨ ٢٢٧

  ٢ -٤٥٤تا  -٧١٣  ٩ ٢٦٠ ٧ ٠ ٠  ١  ٨
  ٣ -٣٢٦تا  -٤٥٣  ٣ ١٢٨ ٣ ٠ ٠  ١  ٤
  ٤ -٢٢٧تا  -٣٢٥  ١ ٩٩ ٠ ١ ١  ١  ٣
  ٥ -٦٦تا  -٢٢٦  ٧ ١٦١ ٤ ٠ ٠  ١  ٥
  ٦ ١٩٤تا  -٦٥  ٩ ٢٦٠ ٧ ٠ ٠  ١  ٨
  ٧ ٤٢١تا  ١٩٥  ٨ ٢٢٧ ٦ ٠ ٠  ١  ٧
  ٨ ٦٨١تا  ٤٢٢  ٩ ٢٦٠ ٧ ٠ ٠  ١  ٨
  ٩  ١١٠٦تا  ٦٨٢ ١١ ٤٢٥ ١٢ ٠ ٠  ١  ١٣
  ١٠ ١٢٠٥تا  ١١٠٧  ٢ ٩٩ ١ ١ ٠  ١  ٣
  ١١ ١٤٩٨تا  ١٢٠٦ ١٠ ٢٩٣ ٨ ٠ ٠  ١  ٩
  ١٢ ١٦٣٠تا  ١٤٩٩  ٤ ١٣٢ ٠ ١ ٢  ١  ٤
  ١٣ ٢٠٥٥تا  ١٦٣١ ١١ ٤٢٥ ١٢ ٠ ٠  ١  ١٣
  ١٤ ٢١٨٧تا  ٢٠٥٦  ٤ ١٣٢ ٠ ١ ٢  ١  ٤
  ١٥ ٢٣١٩تا  ٢١٨٨  ٥ ١٣٢ ١ ١ ١  ١  ٤
  ١٦ ٢٤٥١تا  ٢٣٢٠  ٦ ١٣٢ ٢ ١ ٠  ١  ٤
  ١٧ ٢٩٧٩تا  ٢٤٥٢ ١٢ ٥٢٨ ١٦ - -  -  ١٦
فراوانی  تعداد  - - ٩٢ ٦ ٦ ١٦  ١٢٠

درصد  - - ٦٧/٧٦ ٥ ٥ ٣٣/١٣  ١٠٠  ها دوره
 

                                                       
 .ی مندرج در کتابها جدولرجوع شود به ، ٨٤- ٧٥ ص، همان .١
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 نتیجه گیری -۵
سال هجری شمسی  ٣٩٢٠ی عادی و کبیسه در بازۀ زمانی ها نتایج حاصل از بررسی ترتیب و توالی سال

  ) به شرح زیرند:٢٩٧٩ تا -٩٤٠(
 افتد. می اتفاق ها ساله در انتهای زیردوره ٥و  ٤ی کبیسه منحصراً به صورت ها سال -

 ٢٩دورۀ تر، در هر  افتد. به عبارت دقیق می اتفاق ها ساله در دوره ٥و  ٤منحصراً به صورت  ها زیردوره -
سالۀ متوالی؛ در هر دورۀ  ٤یردورۀ ز ٦ساله در ابتدای دوره و  ٥به صورت یک زیردورۀ  زیردوره ٧ساله، 

سالۀ متوالی؛ و در  ٤زیردورۀ  ٧ساله در ابتدای دوره و  ٥زیردوره به صورت یک زیردورۀ  ٨ساله،  ٣٣
سالۀ  ٤زیردورۀ  ٨ساله در ابتدای دوره و  ٥زیردوره به صورت یک زیردورۀ  ٩ساله،  ٣٧هر دورۀ 

 دهد. می متوالی، رخ

در  ها افتند. ترتیب و توالی دوره می اتفاق ها ساله در زیرباره ٣٧و  ٣٣، ٢٩، منحصراً به صورت ها دوره -
 کند. نمی از قاعدۀ منظمی پیروی ها زیربازه

مذکور  ۀساله در باز ٥٢٨، ٤٢٥، ٢٩٣، ٢٦٠، ٢٢٧، ١٦١، ١٣٢، ١٢٨، ٩٩منحصراً به صورت  ها زیربازه -
ساله، زیربازۀ ناتمام است. به عبارت  ٥٢٨افتند. این نکته الزم به ذکر است که زیربازۀ  می اتفاق
از طریق  زیربازۀ مذکور، نیاز به تطویل آنی بعدی در ها تر، اظهار نظر دربارۀ ترتیب و توالی دوره دقیق

 کند.  نمی دربازۀ مذکور از قاعدۀ منظمی پیروی ها ادامۀ محاسبات و بررسی دارد. ترتیب و توالی زیربازه

دورۀ آن  ٦ساله و  ٣٣دورۀ آن  ٩٨ساله،  ٢٩دورۀ آن  ١٦دوره وجود دارد که  ١٢٠در بازۀ مذکور جمعاً  -
 ٥ساله  ٣٧درصد و دورۀ  ٦٧/٨١ساله  ٣٣درصد، دورۀ  ٣٣/١٣ ساله ٢٩ . درصد فراوانی دورۀاند ساله ٣٧

 .است درصد

اعدۀ ی عادی و کبیسه در بازۀ مذکور از قها نهایی به این شرح است که: ترتیب و توالی سال ۀنتیج -
هجری شمسی فقط با  ی عادی و کبیسه در تقویمها بینی سال کند و پیش نمی منظمی پیروی

به آن اشاره شد، یعنی از طریق  ٢-٢ بخشکه در  ،»روش تعیین تاریخ نوروز تحویلی«کارگیری  به
 پذیر کانممحاسبۀ دقیق لحظۀ تحویل سال و مقایسۀ آن با لحظۀ ظهر حقیقی به زمان رسمی ایران، ا

 است. 
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  نامۀ محمدرضا صیاد، پژوهشگر تقویم و رؤیت هالل ماه شناخت
در رشتۀ ریاضی محض در دانشگاه تهران  ۱۳۵۰در تهران متولد شد. در سال  ۱۳۲۷در سال 

های تقویم، نجوم محاسباتی و  به پژوهش در زمینه ۱۳۵۱به تحصیل مشغول شد. از سال 
دریافت دانشنامۀ کارشناسی در رشتۀ ریاضی و به  ۱۳۵۵تاریخ نجوم پرداخت. در سال 

علوم رایانه از دانشگاه تهران نائل شد و بالفاصله به استخدام دانشگاه تهران درآمد. از سال 
به پژوهش در زمینۀ رؤیت هالل ماه پرداخت. مدت یازده سال با عنوان کارشناس در  ۱۳۵۶

یزیک و مدت سیزده سال با شناسی مؤسسۀ ژئوف بخش پژوهشی فیزیک خورشیدی و ستاره
شناسی مؤسسۀ ژئوفیزیک به خدمتگزاری در  عنوان کارشناس در بخش پژوهشی زلزله

از خدمت در دانشگاه تهران  ۱۳۸۵دانشگاه تهران اشتغال داشته است. در آخر سال 
های تخصصی فراوانی در نرشیات داخلی و نیز پنج کتاب به  بازنشسته شد. از او مقاله

  ست.چاپ رسیده ا
پژوهش ایشان دربارۀ رؤیت هالل ماه (به همراه حسن طارمی و محمد باقری) در سال 

 - ۱۴۱۸های  به عنوان برگزیده اعالم شد و نتایج آن با عنوان رؤیت هالل ماه طی سال ۱۳۷۷
های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد  از سوی مرکز پژوهش ۱۳۷۸هجری قمری در سال  ۱۴۱۵

  اسالمی منترش شد.

  بعمنا
  .١٣٨٠تهران، های فرهنگی،  ، دفتر پژوهششماری ایرانی ه گا اکرمی، موسی،

، ١٣٨٣، پاییز ٢، تهران، شمارۀ تاریخ علم، »بندی درگاهشماری هجری شمسی ای بهترین کبیسه محاسبۀ رایانه« همو،
  .٩١ -٦١ص 

شماری  های گاه مختلف برای اعمال کبیسهها و معادالت  مقایسۀ روششماری ایرانی (نقدی بر مقالۀ  گاه ۀلأمس« همو،
، تهران، بهار و تابستان ٥، شمارۀ ٣، سال تاریخ و تمدن اسالمی، »])به قلم فرید قاسملو[ هجری خورشیدی

  .١٥١-١٢٩ص ، ١٣٨٦
، کودهایران در مجموعۀ ، )مانیتقویم و تاریخ در ایران (از رصد زردشت تا رصد خیام ـ زمان مهر و  بهروز، ذبیح اهللا،

  .١٣٣١ج، تهران، ، انجمن ایرانوی١٥شمارۀ 
  .١٣٤٧، تهران، ١٨، شمارۀ ایران کودهدر مجموعۀ ، )شمسی قمری فرسی(تقویم نوروزی شهریاری  همو،

  .١٣٦٧، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، گاهنامۀ تطبیقی سه هزار سالهبیرشک، احمد، 
  .١٣٧٣د دانشنامۀ بزرگ فارسی، تهران، ، بنیاگاهنامۀ تطبیقی سه هزار سالههمو، 

سال، بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی،  ٥٤٢١همو، گاهشماری ایرانی (ادامۀ گاهشماری تطبیقی سه هزار سالی) برای 
  .١٣٨٠تهران، 


