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 حامد نوید
 

 

   ۲۶/۰۳/۲۰۱۸  

 تقویم هجری شمسی ۀچریخأبه تی نگاه گذرای

روز از  ۳۶۵و هفته  ۵۲ ،ماه ۱۲سال و تقسیم آن به  ظرف یک ن ایام دریکنیم تعی جهانی که ما زندگی می در

گردش  یا دور ُکرهٔ زمین وه گردش سیارهٔ ماه ب ، یعنی محاسبهبه دو طریقه باستان تا عصر حاضرزمانه های 

خوریم تقویم قمری  بر می طریق رو برای سنجش ایام به دو ینا از .ن گردیده استیدور آفتاب تعیه ُکرهٔ زمین ب

ترین تقویم قمری  دهد، کهن نشان میریخی ی که بررسی های تأتاجای .شمسی که همه با آن آشنایی داریمو تقویم 

 ،سال پیش در سکاتلند معمول بود، و سپس در مصر باستان، یونان قدیم ۷۰۰۰حوالی  درعصر صیقل سنگ در

 سال پیش مورد استفاده قرار ۵۰۰۰حوالی  آغاز مدنیت شهری در عصر فلزات و هند در بین النهرین، چین و

 صهٔ وجود گذاشته است.علم نجوم پا به عر همین عصر که از گرفت

گردیده  تقویم خورشیدی نیز در برخی از نقاط جهان استخراج عصر دهندهٔ آنست که درین ریخی نشانمطالعات تأ

ب ت شو تا اندازه ای مورد استفاده قرار داشت. منجمین مصری نخستین کسانی بودند که از روی محاسبهٔ ساعا

ه که ب مردمانیهمین آوان  در معلوم از قرار .دی را کشف کردندگان تقویم خورشیو روز و تعیین موقعیت ستار

سال  رو اولین روز ینا آشنایی داشته اند. از با این تقویم شدند نیز می نام آره گان )دهقانان نخستین( یا آریا ها یاد

تا  )دریاآمو  Oxus Cultural Complex (آکسوسدر ساحهٔ وسیعی یعنی از حوزهٔ فرهنگی  بهار با اولین روز

فیلسوف قرن ششم ق.م.  Anaximander آناکسیماندرگردید. در یونان باستان  دامنه های کوه قفقاز تجلیل می

ندر دورهٔ فتوحات اسک پس از شکل پیشرفته تری ارائه کرد، وه یونان استاد فیثاغورث تقویم خورشیدی را ب

 Greco-Roman) تمدن یونان و روم باستان  قرن سوم ق.م. در مقدونی استفاده از تقویم خورشیدی در

Civilization) بیشتری پیدا نمود. گسترش  
 

سرآغاز به اساس مهمترین  این آغازی دارد و مدنیتی تقویم های ساختهٔ دست بشر مبدأ و فرهنگ و هر البته در

گردد. بطور مثال  ن مییشد تعیان قدرت در تمدنی اهمیت داشته بایا صاحب ریخی ایکه برای مردم وحادثه تأ

 ،کتیبهٔ معروف رباطک درج است نیشکا شاهنشاه مقتدر کوشانی ها برخاسته از افغانستان کنونی چنانچه درک

همین گونه رومن ها آغاز سال مسیحی را ه ب ؛ واعالم نموده است سال اول آریانام ه سال اول پادشاهی اش را ب

 زارس جولیوسدست ه حقیقت مصادف به فتح مصر ب که در به اساس عنعنات پیشین اول جنوری تعیین نمودند

معروف Calendar   Julianتقویم جولین  نام ه چندانی نداشت. این تقویم ب به آئین مسیحیت ارتباط قیصر روم بود و

 پاپ گریگوری سیزدهم بنا بر۱۵۸۲سال  تا اینکه در ،کشورهای غربی برای چندین سده رواج داشت در بود و
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تقویم نام ه این شمارش ایام که جنبهٔ دینی بیشتری داشت ب و ین تقویم تعدیالتی را وارد کردا دینی دردالیل 

تقویم گریگوری  .باشد معروف است که مبدای آن میالد حضرت مسیح می (Gregorian Calendar) گریگوری

 میالدی و یا عیسوی نیز یاد می گردد. نام تقویمه ب است و سراسر کشور های غربی معمول تا امروز در

حضرت محمد ریخ هجرت پیامبر اسالم بالد اسالمی از تأ هجری شمسی در اما مبدای تقویم های هجری قمری و

 گردد. می میالدی اتفاق افتاد آغاز ۶۲۱مکه به یثرب )مدینهٔ منوره( که مطابق به سال  یارانش از شهر و )ص(

خلفای عباسی تقویم  و ها دورهٔ خالفت اموی ،دیندین اسالم درعهد خلفای راشگسترش دوره های نخستین  در

ماه  در پهلوی آن حیث تقویم رسمی شناخته شده وه عربستان سعودی ب قمری بیشتر معمول بود که تا کنون در

خانودهٔ عباسی با اقتدار رسیدن  شود. گرچه در عهد خالفت هارون الرشید خلیفهٔ مقتدر های شمسی نگاشته می

تن بین رف بلخ باستان معمول بود در بغداد معرفی گردید، اما با از تقویم خورشیدی که در دانشمند برمکیان بلخ

 هارون الرشید این تقویم از رسمیت بازماند. آنها به امر

بر گردد. بنا  می )نوروز( آغاز ام اعتدال بهاری یعنی اول حمل یادانیم تقویم خورشیدی درهنگ چنانچه می

تجلیل از تخت نشینی یما  و رسیدن بهار به استقبال فرا یهای مندرجات اوستا درعهد ویشتاسب شاه بلخ جشن

 یاد می« نوروز»نام ه بآن زمان  اما اینکه این جشن ها در ،شد می برگزارپیشدادیان بلخ  نخستین شاه سلسلهٔ 

 گاهنبارزبان پهلوی نگارش یافته ه زیرا به اساس تحقیق در زند اوستایی که ب .دست نیست گردیده سندی در

 یوَزِریممید بنا برعقاید این آئین روز )پیدایش خلقت( شامل شش روزی است که جهان درین شش روز آفریده شده و

َهـَمـسپَـتَمُدم به ترتیب روزهای َشـهیم، اَیاسِرم، میدیاِرم،  میدیوشـِیم، پَـیته.  است« آسمان»آفرینش  اول سال و روز

با کلمهٔ نوروز  های کهن . بدیهیست که این نامباشد انسان درین آئین می پیدایش آب، زمین، گیاهان، جانوران و

 شباهت ریشه ئی ندارند.

 کدام است؟ « نوروز»پس باید دید که نزدیک ترین اصطالح باستانی با کلمه  

بلخ( ارتباط بیشتری با  اسم باستانی معبد نوبهار) ناوا ویهاره Nava Vihāra به عقیده برخی از دانشمندان کلمهٔ 

معنی ه ب« ویهاره»و  نوبه معی « ناوا» ،کلمه متشکل از دو ناوا ویهارهدارد. زیرا « نوروز»روز آغاز بهار یا 

 باشد اصطالح نوبهار ورودگاه سال می بهارکه ی آنجای ازباشد و  زبان هندو آریایی سانسیکریت می در ورودگاه

  .رویکار آمده است

و شاعران بزرگ متقدم مانند عنصری، فرخی و ارزق هروی  نو بهار در ادبیات دری تجلی گسترده داشته کلمه

 به نام نوشاد داشت که از شکوهمندی ، این معبد درب ورودی ایسلجوقیان در وصف آن ابیاتی دارند شاعر دورۀ

   وصف این جایگاه چنین گفته است: خاصی برخوردار بود چنانچه فرخی شاعر دربار غزنه در
 

 ره بـاد بهارـخ بامی همـمرحبا ای بل 

 باغ نـوبهار در نوشـاد رفــتی یا ز از

 وبهار خرم نـوشاد بلخـای خوشا آن ن

 آمد بهار در بلخ اندرونکز اکنون خاصه  
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تیبه های عصر هخامنشی ک در به معنی بهار« ویهاره»، کلمهٔ ی های پژوهشگران معاصر ایران نیزنظر به بررس

 جایگاه و خانه اصنام و به مفهوم ادبیات بودایی بیشتر در )ویهاره( کوشانی اصطالح عصر در ، امانگاشته شده

از  برخی پندارند، اما آنرا آتشکده زردشتی میای مورد نوبهار باید گفت که عده  گردید. در عبادتگاه اطالق می

جایگاهی بنا یافت که درعهد کی شاهان بلخ نیایشگاه زردشتیان  تاریخنگاران معتقد اند که معبد بودایی نوبهار در

     د:نچه دقیقی گویعبد بودایی نوبهار مبدل گشته است، چنای کهن بعدها به ماین بنا بود و
 

 راسپ تخـتچوگشتاسپ را داد لهـ

 بست رخت تخت و بر رود آمد ازف

 رران نوبهاــلخ گــزیـن شـد ببـ بــه

 اردان روزگتـان بــکه یــزدان پـرس

 دی چـنـانـتـنـرآن جــای را داشـمــ

 انکه را تــازیان این زمکه مــرمــ
 

های چهارم و پنجم هجری پیداست در ادوار وروز چنانچه از اشعارسخنوران سده بصورت عمومی کلمهٔ ن 

سلطنت غزنویان سامانیان برخاسته از بلخ ودرعهد مراسم نوروز درعصر فرمانروایی    اسالمی مروج بوده است.

 احهٔ اقتدار امپراتوری هایس بخارای قدیم و مرو و نشاپور که شامل در اکثر شهرهای باستانی افغانستان آنوقت،

دربار محمود غزنوی  غزنویان و غوریان بود بصورت گسترده ای تجلیل میگردید چنانچه فرخی شاعربزرگ 

 :در وصف نوروز چنین گوید
 

 ماـن به کار آید د بـاغ ما را ده کـه فرداـکلی ای باغـبان ما را همی بـوی بهار آید  ز باغ

 آید تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار ـزاران خواستار آید ردا هـــید بــاغ را فـکــل

 هزار آید به روزی صد تو را مهمان ناخوانده ه دیـدار بهار آید ـچــو انـدر بــاغ تـو بلـبل ب

 آید همی زو بوی یار رادانی که هرکس نان چ شمار آید  گلبنی را پنج شش گل در کنون گر

 شکار آید از وزین خوشتر شود فردا که خسرو پار آید  ز تربهار امسال پنداری همی خوش 

 ، بدین بایستگی روزیشایستگی جشنیبدین 

 نوروزی و جشنی باد روز جهان هر در ملک را
 

توجه شاهان غوری به فتح هند  یف تدریجی سالطین غزنوی وعتض سالطین سلجوقی که پس از دورهٔ اقتدار در 

ساحهٔ وسیعی از بالد اسالمی  ماورآلنهر بر از شان افزوده شد، و اقتدار میالدی بردوازدهم یازدهم و در قرن 

طنت عهد سل حکمروایی نمودند، ملکشاه سلجوقی ملقب به جالل الدوله تصمیم گرفت تا تقویم هجری شمسی در

ات وم و ریاضیرو از سراسر امپراتوری وسیع خود دانشمندانی را که درعلم نج ینا تسجیل شود. از وی تنظیم و

تخصصی داشتند فرا خواند تا این تقویم را ترتیب دهند. این دانشمندان بزرگ عبارت بودند از، عبدالرحمان 

باس لوگری، محمد بن احمد معموری، نجیب واسطی، ابن کوشک اسفزاری، ابوع مظفر ابومنصور خازنی، 
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جالل نام ه ب تکمیل شد که هجری قمری ۴۷۱ل رمضان ساخیام. کار تدوین این تقویم در ماه و حکیم عمر  بیهقی

 هشود، اما نویسندگان ایرانی بنا برعادت معمول این تقویم را ب خوانده می جاللیتقویم  الدوله ملکشاه سلجوقی

کنند و آنرا دنبالهٔ تقویم یزد گردی که سرآغاز آن روز جلوس یزد گرد سوم آخرین  نام "گاه شماری ایرانی" یاد می

فروپاشی دولت  سال تمام از ۵۰۰عصر سلجوقیان  حالیکه در در  .دانند می دودمان ساسانیان پارس بودشاه 

 تحت تسلط خلفای عباسی و های عمدهٔ ایران امروزی در بخش گذشت و دست سپاه مسلمین میه ساسانی ها ب

 شت. دا سالطین سلجوقی قرار

پس از کشته شدن یزد گرد در  تقویم جولین رومن ها بود شمارش ملهم از شیوهٔ  قرار معلوم تقویم یزدگردی که

 .بین رفت میالدی در مرو مانند "گاه شماری مجوسی" پس از مدت کوتاهی از ۶۵۲سال 

میالدی درعهد زمامداری شاه امان هللا تقویم  ۱۹۲۲سال  سدهٔ بیستم افغانستان نخستین کشوری بود که در آغاز در

این تقویم را  ۱۹۲۵سال  سپس دولت فارس یا ایران امروزی در ذیرفت وصورت رسمی په هجری شمسی را ب

کنار ماه های شمسی ماه های قمری نیز  تقویم رسمی افغانستان در در داد.  صورت رسمی مورد استفاده قراره ب

 لشود. تجلی ریخی دین اسالم نگاشته میحرمتگزاری به واقعات تأ اعیاد، مراسم مذهبی و برای بزرگداشت از

 ه. مراسم نوروز نمی باشد تقویم افغانستان اول حمل سال شمسی و در تقویم ایران اول فروردین در از نوروز

 ،قزاقستان ،ازبکستان ،تان، ترکمنسان، تاجکستمانند ،جهان کشور ۱۲بر، بلکه بالغ افغانستان و ایران تنها در

گردد، اما بازهم  از مغلستان تجلیل می یهای بخش حتی عراق، کوسوو شمال پاکستان و ،ترکیه ،قرغزستان

این  و دیم می پندارندتنها جشن نوروز را یک جشن ایرانی مربوط به فارس ق ،همسایهٔ ما ایران نویسندگان کشور

 آنکشور تنظیم یافته سال نو ها به دلیل اینکه تقویم های جولین و گریگورین در آنست که ایتالیایی ۀادعا به مثاب

از  گیرند بخشی کشورهای دیگری را که سال نو میالدی را جشن می نو ایتالیایی خطاب کنند و عیسوی را سال

، وریهس ،های منطقه چون عراق مانند بسی کشور ن کنونیحالیکه کشور ایرا . دربشمارند مستملکات روم باستان

انه اما یگ ندسته امندیغن ریخ کهن ورکزی و افغانستان امروزی دارای تأکشورهای آسیای م ،ترکیه ،نفلسطی

عرفی راه م البته هر کشوری حق دارد تا در ند.حساب آیه که مبدای تمام مدنیت های باستان ب دنباش سرزمینی نمی

 در .هویت ملی دیگران هر تصاحب زدن بر حقوق فرهنگی وریخ و فرهنگ ملی خویش کوشا باشد، اما نه با مُ تأ

 ۀیروح حقوق فرهنگی تمام ممالک عضو این سازمان قابل احترام است وجهان امروز که بنا بر قوانین یونسکو 

جنگ مدهش  آغاز سدهٔ بیستم که منجر به دو دیدگاه های برتری جویانههمکاری های فرهنگی افزایش می یابد، 

 دست داده است. را از جهانی گردید ارزش علمی خود

 

 پایان

 
 

 

 


