تاريخ تقويم هاي شمسي و قمري
سال  764در زمان سلطنت جالل الدين ملكشاه سلجوقي و وزارت خواجه نظام الملك  ،چون خواستند ترتيب تقويم يعني
محاسبه سال و ماه را بر طبق قوانين نجومي و دقيق معين كنند ،گروهي از دانشمندان آگاه به علم نجوم را براي اين كار
انتخاب كردند و آنها مامور بودند تا محاسبه را ترتيب دهند و اين محاسبه  ،درست ترين و دقيق ترين محاسبه سال
شماري و معروف به تقويم جاللي است و خيام يكي از اين دانشمندان و گويا سرپرست اين گروه بوده است.هر دستگاه
تقسيم زمان به سال  ،ماه  ،هفته و روز و جدولي كه شامل اين تقسيمات است  ،به تقويم يا تاريخ موسوم است.همه
اين دستگاه هاي قراردادي حساب زمان در نهايت به امور متناوب طبيعي و دوره هاي گردش طبيعي برمي گردد .در واقع
بايد گفت كه تاريخ تقويم از زماني شروع مي شود كه انسان به حال ماندگاري به زراعت پرداخت ؛ در نتيجه متوجه شد
كه موسم بذرافشاني به فواصل منظم همه ساله بازمي گردد.سپس به شمردن ايام ميان  2موسم متوالي بذرافشاني
پرداخت .
ماههاي قمري و مشكالت آن
از نخستين پيشرفت هايي كه در حساب زمان حاصل شد ،اتخاذ دوره گردش قمر بود .منجمان  2تعريف براي ماه دارند؛
ماه نجومي كه فاصله زماني ميان دو عبور متوالي قمر از مقابل يك ستاره ثابت است و ماه هاللي  ،كه فاصله زماني ميان
دو مقارنه قمر و خورشيد است.ماهي كه در آن روزها از آن استفاده مي شد ،ماه هاللي بود .پس از آن كه استفاده از
ماههاي قمري بر استفاده فصلها در تقسيم سال طبيعي غلبه پيدا كرد ،ماهها را بر حسب فصلي كه در آن مي افتاد،
نامگذاري كردند.مبنا قرار دادن ماههاي قمري  ،به عنوان حساب زمان  ،با مشكل مواجه شد؛ چون پديده هاي طبيعي كه
ماهها به مناسبت آنها نامگذاري شده بودند ،بايد همواره در همان ماه پيش بيايد كه اين ممكن نيست .راصدين نخستين ،
وسيله اي براي محاسبه طول دقيق سال شمسي و قمري نداشتند ،ولي عده اي از آنها ،با شمردن تعداد ايام ميان 2
انقالب متوالي يا  2اعتدال متوالي و حساب متوسط ارقام حاصل در طي چندين سال  ،طول سال شمسي را نزديك به
 563شبانه روز به دست آورده بودند .اين گونه كه مشهود است ،سال شمسي نزديك به  11شبانه روز از  12ماه هاللي
 ،طوالني تر است .اگر يك رصدكننده بدوي مي خواست تناظر ماهها را با فصول طبيعي تا حدي محفوظ نگه دارد ،مجبور
بود اختالفي را كه از جمع شدن تفاوت  11روز در هر سال حاصل مي شد و پس از  5سال به بيش از يك ماه اضافه مي
شد ،تصحيح كند.راه ساده اين مساله  ،كبس ) (kabsيعني الحاق يك ماه قمري اضافي بود .در چنين دستگاهي  ،بعضي
سالها 12ماهه و بعضي  15ماهه مي شدند.بسياري از اقوام بدوي كبس را از طريق مشاهده انجام مي دادند .
سال شمسي
براي مصريان قديم  ،به مناسبت نقش حياتي طغيان هاي ساالنه رود نيل در اقتصاد زراعتي آنها و به ترتيب نسبتا منظم
اين طغيان ها ،سال شمسي اهميتي بيش از سال قمري داشت.به همين دليل  ،از زمانهاي بسيار دور ،تقويم شمسي
خالص  ،جايگزين تقويم قمري بدوي شد .سال شمسي به  5فصل  7ماهه تقسيم مي شد.هر ماه  53شبانه روز بود و
پس از  12ماه  3 ،روز اضافي درج مي شد و به اين ترتيب  ،سال درست  ،مركب از  563شبانه روز بود.در سالي كه اين
تقويم اختيار شد ،اولين روز اولين ماه  ،مقارن  ،رصد تشريق شعراي يماني آغاز شد و انتخاب آن مسلما به اين سبب بود
كه تقريبا مقارن آغاز طغيان نيل و انقالب صيفي بود .
تقويم جاللي يا ملكي
تقويم شمسي كه در زمان جالل الدوله ملكشاه سلجوقي تاسيس شد و در قسمت اعظم ايران رواج يافت  ،همان
تقويمي است كه امروزه رايج است.مبدا اين تقويم روز جمعه  9رمضان  741هجري قمري است .سال جاللي از اول بهار
آغاز مي شود و  12ماه  53روزه و 3روز اضافي به دنبال ماه دوازدهم دارد .روز اول سال جاللي  ،يعني روز ورود خورشيد به
اعتدال بهاري با روز ورود خورشيد به نخستين درجه حمل انطباق يافت با اين قرارداد ،سال جاللي به عكس سال
مسيحي كه در هر  13هزار سال  ،قريب  5روز با سال شمسي اختالف پيدا مي كند ،هميشه مطابق با سال شمسي
قرار دارد و آن را مي توان دقيق ترين تقويم جهان دانست ؛ ولي سالهاي كبيسه در تقويم جاللي  ،ثابت نيستند و كبيسه
كردن موقوف به نتايج رصد هر سال است .
تقويم هاي زرتشتي

زرتشتي گري در دوره ساساني رواج يافت .پس از حمله اعراب  ،زرتشتيان در مناطق مختلف پخش شدند كه باعث
پيدايش تقويم هاي گوناگون شد.تقويم زرتشتي  ،خورشيدي است و با زمان تاجگذاري آخرين پادشاه زرتشتي  ،يزدگرد
سوم  ،شروع مي شود.سال تقويم اوستايي (زرتشتي) در هر 4سال  ،يك شبانه روز يا به طور دقيق تر در هر  121سال
 51 ،شبانه روز از سال شمسي حقيقي عقب مي افتد و در نتيجه  ،مثال نوروز در طول سال تغيير مي كند.در باب تنظيم
زمان در ايران باستان  ،اطالعات قطعي در دست نيست .احتماال در بدو امر ،سال قمري ايجاد شده  ،ولي ظاهرا ميان
مردم كشاورز و گله دار ،كه اساس كارهايشان بر فصول طبيعي است ،بايد بزودي ترتيب كبيسه اي داده شده باشد.اولين
شكل تقويم كه از آن نزد اقوام ايراني خبر داريم  ،تقويم اوستايي قديم است كه قمري  -شمسي و آغازش بر پايه انقالب
سيفي بوده است.بعيد نيست كه در نتيجه مهاجرت اقوام ايراني و به اقتضاي آب و هوا يا به واسطه رابطه اي كه با تمدن
بابلي و آشوري داشتند ،مبدا سال آنها تغيير كرده باشد .نشانه اين تقويم پارسي قديم در كتيبه هاي داريوش پيدا شده
است.تقويم اوستايي در تمام جزييات با تقويم مصري مطابق است و هر روز ماه  ،چنان كه در مصر معمول بوده  ،به يك
فرشته موكل منسوب و به اسم او موسوم است و البته تنها مشكل در اين تقويم  ،همانند بسياري از تقويم هاي ديگر،
كبيسه گيري بوده است كه اين مشكل با به وجود آمدن تقويم جاللي تا حدودي حل شد
برگرفته از تقویم ها
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