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  :بازگشت به قرآن 

نطور كه بايد نشناخته ايم و حقيقت اين دين ن را آالم راستييا تاكنون از خود پرسيده ايد چطور شده است ما اسآ

 ين جدائآن ما و قريه است كه بگاهي اين بود آست درنيافته ايم؟ به تصور ما علت اصلي اين نااك را چنانكه هپ

ن منافع يب ملتها و تامياست فريت انسانها هراس داشتند و آنانكه سي و شخصيكه از آگاهيكسان. افتاده بود

ما , ر ممكنيله و تزويدند تا با هر حي كوشي متماديقرنها,  كردندي خودكامه و ظالمانه خود را دنبال ميومتهاحك

آنها ما را عادت داده . ت را از دسترس مسلمانان دور نگاه دارندين كتاب هداين نور و ايرا از قرآن جدا سازند و ا

ا در يم و يا به آن سوگند دروغ بخوريم و يستفاده كنن ايشتر در سر سفره عقد و هفت سيقرآن را ببودند كه 

 زنده ها نبوده است و انسانها در ي كه قرآن اصالً برايگوئ. مي اموات قرائت كنيم و گورستانها برايمراسم ترح

  . به آن نداشته انديازيچ نيش هي خويسرتاسر زندگ

 يچند جلد قرآن وجود داشته باشد و راه رستگار يخانه اهر سر شده بود كه در يمار آسان و ي آنان بسين برايو ا

  .رديچگاه مورد استفاده قرار نگيكن هيل واضح و روشن نشان داده شده باشد ويليما هم در آن خ

          , مي را آنچنانچه هست بشناسزيم اسالم عزيخواهين فتنه ها شده و ميخود متوجه ا, روردگارپاكنون كه به فضل 

د كه اسالم ي آيا باورمان نميآم؟ يت است مراجعه نمائين موضوع به قرآن كه كتاب نور و هداي ايست برايا بهتر نيآ

             ز گفتار و كردار و سنّت ستوده خود را براساس آن ين) ص(امبر اسالم پي است كه در قرآن آمده و يزيهمان چ

   بوده در قرآني متعال آنچه گفتني و خدا و سخن خداستيم كه قرآن كالم وحي دانيا نميبنا نهاده است؟ و آ

ن ي تواند دي بهتر از خدا مي سفارش كرده است و چه كس در قرآن به انسانبوده يان نموده و آنچه سفارش كردنيب

 از آن ي كسانيست تا اگر روزي اسالم نيزهائيست و چه چيد كه اسالم چي ما شرح دهد و به ما بگويخود را برا

 يد و رفتار و كردار و گفتار و نحوه زندگيتا مسلمانان افكار و عقا,  معلوم باشد-  كه كردند - ا اضافه كردنديكم 

  .ق دهنديخود را با آن تطب

         نهضت بازگشت به « م و يد دست به دست هم دهيبا. ميست؟ تنها چاره آنست كه به قرآن بازگرديس چاره چپ

ده اند ي قرنها ما را با آن به بند كشيط, ن گوناگونياطيسارت را كه ش ايرهايم تا زنجيا كنيرا دوباره اح» قرآن 

  .ميم و خود و تمام انسانها را آزاد سازيابي راه ياك اسالمپ يايم و به دنيكباره بگسليب
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ق و انصاف ي مطالعه و تحقيهمت برا.  خواهدي انصاف مي همت و اندكيار آسان است فقط قدرين كار بسيو ا

  :دي فرمايقرآن در آخر سوره مزمل م, ح دستورات مكتبيق و مطالعة صحيدر مورد تحق. قتيقرفتن حيذپ يبرا

 ي از شما برايضند و دسته اي از شما مري داند كه دسته ايخداوند م. ديد قرآن بخواني توانيتا آنجا كه م... « 

            تا آنجا كه)  بازيول(, د كننيكار مپيدر راه خدا ) دان علميدر م(گر ي ديشت در سفرند و دسته ايكسب مع

  » ... د يد قرآن بخواني توانيم

  : دي فرماي سوره نساء م82ه يو در آ

 »...  كنند يفكر نم) ج آنينتا(ات قرآن يا در آيآ« 

        ات را ي آيلذا وقت,  بودهي روشن نازل شده و زبان مردم عربيات قرآن در عربستان و به زبان عربيد كه آي دانيم

. »شند ينديج آن بيدربارة نتا«  آن موظف بودند يس از فهم معنپد و ي گوي شدند كه چه مي خواندند متوجه ميم

          د و احكام آن بخواند و مطالعه كنديج عقايشة كامل دربارة نتايد قرآن را با فهم مطلب و انديز باي نيهر مسلمان

     بشوديل اسالمي و اصيد و احكام واقعي خود بخواند تا متوجه عقايدرترجمة آنرا به زبان ما داند ي نمياگر عرب و

  .ت شودين را بشناسد و هدايح ديو راه صح

نجانب است كه با بازگشت به قرآن و ي ايكسال كار شبانه روزيش از يجة بينت,  گذردي كه از نظر شما ميمقاله ا

 دهم و لذا از خوانندگان يقتند قرار ميخواهان حق كه يه نموده و در دسترس دوستانيآنرا ته, قتيشناخت حق

ن رساله نگاه كرده و از خالل يطرف به ايك انسان بيبعنوان ,  را كنار گذاشتهي خواهم كه تعصبات احتماليز ميعز

 يك فرد ساده نظريچه آنها كه در حد , زيگر نيابند و خواندن آنرا به دوستان و كسان ديقت را بيحق, مطالب آن

ة يند و نظريه نمايتوص,  قرار گرفته انديريم گي در رأس تصمينيدارند و چه آنها كه بعنوان عالمان امور ديمابراز 

ان ياپگرفته ا مسلمان را فرين همه اختالف و تفرقه كه ملتهايم به ايله ما بتوانين وسيد بديشا. انها را بخواهند

  . آن روزديبه ام. ميت نمائي هدايم و آنها را به اسالم واقعيده

  يمحمدرضا   مهد                        

  آيات مربوط به تقويم

  سال و نجوم  189سوره بقره آيه 
  نجوم و شمار سالها  5,6,7سوره يونس آيات 
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  ثابت بودن خورشيد  38سوره يـس آيه 
  قرار دادن ماه  39سوره يـس آيه 
  حركت خورشيد و ماه  40سوره يـس آيه 
  داد ماههاتقويم و تع  36سوره توبه آيه 
  تغيير ماهها  37سوره توبه آيه 
  ماههاي حرام در مقابل ماههاي حرام  194سوره بقره آيه 
  ماههاي حرام  217سوره بقره آيه 
  ماه رمضان  185سوره بقره آيه 

  روزهاي الهي  5سوره ابراهيم آيه 
  ايام الهي  14سوره جاثيه آيه 

  زيور ستارگان  6سوره ق آيه 
  طارق آسمان  1,2,3,4سوره طارق آيات 
  ماندند در غار سيصد سال  12,26,25سوره كهف آيات 

  شب قدر  سوره قدر تمام آيات
  آراستن ستارگان  6,7,8,9سوره صافات آيات 
  آگاهي ابراهيم از روي ستارگان  88,89سوره صافات آيات 
  تعريف ميزان  6,7,8سوره رحمن آيات 
  شهاب مبينمحفوظ بودن و   16,17,18سوره حجر آيات 

  جدائي نمي افكنيم ميان پيامبران  136سوره بقره آيه 
  شماره سال و حساب  12سوره بني اسرائيل آيه 

  برجهائي  61سوره فرقان آيه 
  برجهائي  1,2,3سوره بروج آيات 

  سبت  65سوره بقره آيه 
  سبت  47,154سوره نسا آيات 

  

  سبت             124سوره نحل آيه 

  ونفُِلختَ ييِهوا ِفانُما کَفي الِقيامِة ومم يهينَ بمحکُي ِلکَب رنإ  ويِهوا ِففُلَ اختَذيني الَّلَ عتُبما جِعَل السإنَّ

  189سوره بقره آيه 
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کَونَلُأسيل ِه قَِةلَِّهاألن  عياِسلنَّ ِليتُواِق مو الح جلَ و يسالب ُاتُن تَأ برو البِموتَي وِرن ظههلـِکا و نالبر  

ـِه أتُقي ون اتَِم   حون کُم تُفلَلَّّوا اَهللا لَع اتَّقُا وو البيوتََ ِمن أبواب

  7 و 6 و 5سوره يونس آيات 

5 -ه ِذ الَّوي جلشَّ اَلعِضمس يو القَاء موراً نُرقَ و درهعلَتَ ِلَلاِزنَ مموا عددِن السينالِح و ساب اُهللالقَا خَم  

  ونمعلَ يوٍمقَ ِلاِت االيُلـصفَ يقِّالح إال ِبکَِلذَ

  ونقُتَّ يوٍمقَ ِلاٍتيآل رِضو األ اِتاومي الس ِف اُهللالقَا خَ م واِره النَّ ويِل اللَّالِفخِت اي ِفن إ- 6

7 -ِذ الَّ إنينال ي رجقَ ِلوننَاءا ور وا ِبضالحاِةيالد نيوا ِبنَُّأا و اطمهِذ الَّا وينه م علُاِفا غَنَاِتن آي ون  

  40 و 39 و 38 و 37 و 36سوره يس آيات 

36-س بحاألقَلَي خَِذ الَّان زولَّ کُاجا ِمهاأل تُنِبا تُمرضِهِسنفُن أ ِم وِمم و معلَا ال يمون  

37-و لَةٌ آي ِم خُسلَ نَيُلم اللَّهالنَّنه هارفإذا ه ظِلم ممون  

38-الشَّ وي ِلجِر تَمسقَستَملَر قِد تَکَِلا ذَهيريِزِز العيمِل الع  

39-القَ ومقَر رنَداهَلاِزنَ متَّ حي عکَاد العرجيمِد القَون  

  37 و 36سوره توبه آيات 

36-ِع إن الشُّةَد ِعوِره ثنَ أ اِهللاندشَا عاِهللااِبتَي ِکهراً ِف شَر ي قَلَّ خَومالس اواِتماأل وِمرض ا أنهربعةٌ حرم 

 ع م اَهللاوا أنلَّمع أ وةًافَّم کَکُونَلُاِتقَا يم کَةًافَّ کَينِکشِرلوا الماِت قَم وکُسنفُ أنيِهوا ِفمظِلال تَ فَمي القَينِذ الَّکَِلذَ

ِقتَّالمين  

 مرا ح مةَدوا ِعاطووي ِلاماً عهونَمرح ي واماً عهونَلُِّحوا يرفَ کَينِذ الَِّه ِبلُّض يفِري الکُ ِفةٌادي ِزيءِسا النَّم إنَّ-37

  ينِراِف الکَومي القَهِد ال ي اُهللام وهاِلعم أوءم سه لَني ز اُهللامرا حوا ملُِّحي فَاُهللا

  194سوره بقره آيه 

 م ويکُلَي عدا اعتَ مثِلِم ِبيِهلَوا عداعتَم فَيکُلَي عدن اعتَم فَاصص ِقاتُمر الحام ور الحهِرالشَّ ِبامر الحهرالشَّ

  ينِقتَّ المع م اَهللاوا أن اعلَم ووا اَهللاقُاتَّ
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  217سوره بقره آيه 

يکَونَألُسهِر الشَِّن عالح ِب کَيِه ِفاٌلتَل ِق قُيِه ِفاٍلتَ ِقاِمريرو ص دع اِهللايِلِبن س کُ و ِه ِبفرو ِدسِجالمالح اِمرو  

اإخرِمِه أهِلج نهأکب ِعر اِهللاند ةُتنَالِف وأکب ِمر تِل القَنو ال ي الُزونکُونَلُاِتقَ يتَّم حي يرم إِنکُيِنم أن ِدوکُد 

 کَِئ اولَ وِةرِخو األا نيي الدم ِفهالَعمت أطَِب حکَِئلَأو فَراِف کَو هت وم فيِهيِنن ِدم عنکُد ِمِدرتَن ي ِموا واعطَاستَ

أصحاِر النَّابم ِف هاِلا خَيهدون  

  185سوره بقره آيه 

 مهصلي فَهرم الشَّنکُ ِمدِهن شَمان فَرقَ الفُي ود الهن ِماِتنَي ب واِسلنَِّل دي هرآن القُيِه ِفَلنِزي اُِذ الَّاِنضمر رهشَ

ون کَ مان يضاًِرمأو ع ِع فَفٍرلي سِمةٌد خَ َأاٍمن أيرِر يکَ ِب اُهللايدم اليسرو ِر ال يکُ ِبيدم العسرةَ وا لُِمکتُ ِل والِعد

کَتُِل وبوا اَهللارع لي ما هم اکُدلَو شکُم تَکُلَّعونر  

  5سوره ابراهيم آيه 

د أقَ لَولنَرسا مآي ِبوسِمکَوِمج قَخِرا أن ُأنَاِتي ِل الظُّنوِري النُّلَ إاِتمرکِّ ذَ وأم ِبهاِهللااِمي آلکَِلي ذَ ِف إن اٍتي 

  ورکُ شَاٍرب صلِّکُِل

  14سوره جاثيه آيه 

  ونبکِسوا يا کانُموماً ِبي قَجِزي ِل اِهللاامي أونرج ال يينِذلَّ ِلوارغِفوا ينُ آمينِذلَّل ِلقُ

  6سوره ق آيه 

   ٍجورن فُها ِما لَ ماها ونَي زا واهنَني بيفَم کَهوقَ فَاِءمي السلَوا إرنظُم يلَفََأ

  4 و 3 و 2 و 1ات  آيطارقسوره 

1 - اِء ومالسِقوالطَّار   

 و ما أدراکَ ما الطَّارِق - 2

3 - التَّاِقب النَّجم 

 إن کُلُّ نَفٍس لَما علَيها حاِفظٌ - 4
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   26 و 25 و 12ات  آيكهفسوره 

   ثُم بعثنَاهم ِلنَعلَم أي الِحزبيِن أحصي ِلما لبتُوا أمداً-12

25-و لبتُوا ِفي کَهِفِهم ثَالثَ ِمنٍَّة ِسِنين وا ِتسعاً وادأزد   

 قُِل اَهللا أعلَم ِبما لَبتُوا لَه غَيب السماواِت و األرِض و أبصر ِبِه و أسِمع ما لَهم ِمن دوِنِه ِمن ِوِلي و ال -26

  يشِرکُ ِفي حکِمِه أحداً

  ات آيقدرتمامسوره 

   إنَّا أنزلنَاه ِفي لَيلَِة القَدِر- 1

2 -ا أدراکَ مم ا لَيلَِة القَدِر و  

   لَيلَةُ القَدِر خَير من ألِف شَهِر- 3

   تَنَزُل المالِئکَةُ و الروِح ِفيها ِبإذِن ربِهم ِمن کُلِّ أمر- 4

   سالم ِهي حتَّي مطلَِع الفَجر- 5

  9 و 8 و 7 و 6ات  آيصافاتسوره 

  ِبِکاو الکٍَةنَيِزا ِبين الداءما السنََّيا زإنَّ - 6

7 - اًفظَ ِحواِنطَي شَلِّن کُ مٍداِر م 

 ٍباِن جلِّن کُ ِمونذُقَي  ويعلَ اَألالِء الميل ِإونعمسيال  - 8

9 - دحلَوراً و هذَم عو اِصابب 

  89 و 88ات  آيصافاتسوره 

  وِمجي النُِّفةً ظر نَرظَنَ فَ-88

  يمِق إنِّي ساَلقَ فَ-89

   18 و 17 و 16ات  آيحجرسوره 

16-قَ لَ ود جا ِفلنَعي الساِءمب روجاً وز نَّيِراِظلنَّا ِلاهين  
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17-و ظنَِف حاِنيطَ شَلِّن کُا ِماهيٍمِج ر  

  ينِباب مه ِشهعبتَأ فَمع السقَر إستَِن م إالَّ-18

   8 و 7 و 6ات  آيالرحمنسوره 

6 - النَّوجمالشَّ و جري سجاِند  

7 -  والسمفَاء رعها وو ضالِمع يزان 

  اِنيزي الِموا ِفطغَأال تَ - 8

  136ه  آيبقرهسوره 

 يا أوِت م واِطسب اَأل ووبعقُ ي واقَسح ِإ ويَلاِعسم ِإ ويماِهبري ِإلَ ِإَلنِزا اُ ما وينَلَ ِإَلنِزا اُ م واِهللاا ِبنَّو آمولُقُ

موسِعي و يسي ووِتا اُ مِب النَّييِمون ن رفَ نُم الَِهبقُرب َأين ِمٍدح نهنَم و لَحن هسِل ممون  

  12ه  آيبني اسرائيلسوره 

وج يَلا اللَّلنَعالنَّ و هارفَيِنتَ آي مونَحة النَّا آياِرهبِص موا فَغُبتَتَ ِلةًرضالً من ركُبعلَتَ ِلم وموا عددِن السينو  

  يالًفِصاه تَلنَصيٍء فَ شَلِّ كُ وابسالِح

  61ه  آيفرقانسوره 

  يراًِنراً مم قَاً واجرها ِسي ِفَلع ج ووجاًر باِءمي الس ِفَلعي جِذ الَكاربتَ

  3و 2و 1ه  آيبروجسوره 

1 - والسماِت ذَاءالب وٍجر  

2 - ووٍماليالم وٍدوع 

3 - اِه شَوٍد وم وٍدشه 

  65ه  آيبقرهسوره 

قَ لَومتُِلد عِذ الَّماعتَين م ِفنكُوا ِمدا لَلنَقُ فَبِتي السوا ِقونُم كُهراِس خَةًدئين  

  47ه  آينساءسوره 
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يا ايِذا الَّهتَلِكاوا وتُ اُينابنُ آما ِبوا نَملنَزا مصقاً لَّدما مطِم نَّن َأبِلن قَم ِمكُعسو نَوهاً فَجردهي ألَا عاِردبا أو ه

  والًفع م اِهللا أمر كانوالسبِت  ابصحا أنَّعا لَمم كَهنَلعنَ

  154ه  آينساءسوره 

ووقَا فَعنَفَ رم الطُّهِهاِقيثَِم ِبورا لَلنَ قُم وهلُ ادخُموا البابس جا لَلنَ قُداً وم ال تَهِفوا عدبِتي السا ِمذنَ أخَ وم نه

  يظاًِلاقاً غَيثَِم

  124ه  آينحلسوره 

  ونفُِلختَ ييِهوا ِفانُا كَيم ِفِةامي الِقومم يهينَ بمحكُي لَبك ر إن ويِهوا ِففُلَ اختَينِذي الَّلَ عبتُ السَلعا جمإنَّ

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  ترجمه آيات

  :189سوره بقره آيه 
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آن درست نيست . براي انسانها و حج) مواقع معين(بگو آنها هستند فصلهاي ثابت .  تو سوال كنند درباره هالل ماهاز

بنابراين از ) گمراهي(اما انسانهاي درستكار كساني هستند كه دوري گزينند از . كه شما برويد به خانه ها از پشت

  .شويدراه آن وارد شويد و بترسيد خدا را، باشد كه رستگار 

  

  :5سوره يونس آيه 

او كسي است كه خورشيد را روشنايي داد و ماه را نور و براي آن منازلي مقدر كرد تا شمار سالها و حساب را 

  . را براي گروهي كه مي دانند بيان مي كندآيات. بدانيد، خدا آن را جز بحق نيافريد

  

  :6سوره يونس آيه 

آياتي است براي گروهي كه پرهيزگاري دا در آسمانها و زمين آفريده بي گمان درآمد و رفت شب و روز و آنچه خ

  .مي كنند

  

  :7سوره يونس آيه 

بي گمان كساني كه اميد ديدار ما را ندارند، و به زندگي دنيا خشنود شدند و به آن آرام گرفتند و كساني كه از 

  .آيات ما غافلند

  

  :8سوره يونس آيه 

  .سبب آنچه كسب مي كردندآن گروه جايگاهشان جهنم است به 

  

  :38سوره يس آيه 

و نيز خورشيد كه بر مدار معين خود دايم و بي هيچ اختالف به گردش است برهان ديگري برخداي دانا و مقتدر 

  .است
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  :39سوره يس آيه 

  ).خشكيده(و ماه را گردانيديم منزلهايي تا بازگشت چون شاخه خرماي كهن 

  

  :40سوره يس آيه 

  . سزد كه به ماه رسد و نه شب است پيش گيرنده به روز و هركدامند در گردونه شناوراننه خورشيد را

 سال بعد دانشمند لهستاني 900 اين سه آيه خود نشانگر يكي از معجزات اين كتاب الهي است كه در حدود ∗

  .كوپرنيك آن را كشف نموده و به نام خود ثبت كرد

  

  :36سوره توبه آيه 

ها نزد خداوند دوازده ماه است در كتاب خدا روزي كه آسمانها و زمين را آفريد از آن چهار بي گمان شماره ماه

اين دين است پايدار، پس در آن . حرام است) چهارماه(اين دين است پايدار، پس در آن . حرام است) ماه(

ه شما كارزار مي كنند و بر خويشتن ستم مكنيد و با همه مشركان كارزار كنيد هم چنانكه آنها با هم) چهارماه(

  .بدانيد كه خدا يار پرهيزگاران است

  

  :37سوره توبه آيه 

گمراه مي شوند بدان كساني كه . فزوني در كفر است) حج به تعدادي از روزهاي سال(جز اين نيست كه تأخير 

را كه خدا )  يماههاي(تا شماره . يك سال آن را حالل مي شمارند و يك سال آن را حرام مي كنند. كافر شدند

اعمال بد ايشان بر آنها آراسته شد و خدا . حرام كرده موافق نماييد پس حالل كنند آنچه را كه خدا حرام كرده

  .گروه كافران را هدايت نمي كند

  :194سوره بقره آيه 

ند شما نيز ماههاي حرام را در مقابل ماههاي حرام قرار دهيد كه اگر حرمت آن را نگاه نداشته و با شما قتال كن

و بترسيد . پس آن كس كه تجاوز كند بر شما، تجاوز كنيد بر او برابر آنچه بر شما تجاوز كرده است. قصاص كنيد

  .خدا را و بدانيد كه خداست با پرهيزگاران
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  :217سوره بقره آيه 

ن از راه خدا و از تو مي پرسند از ماههاي حرام و جنگ كردن در آن بگو جنگ كردن در آن گران است و بازداشت

نزد خدا فتنه بزرگتر از كشتن و پيوسته همي . كفر به او و به مسجدالحرام و برون راندن مردمش از آن بزرگتر است

جنگ كنند با شما تا بازگردانند شما را از كيشتان، اگر بتوانند و كسي كه بازگردد از كيش خود پس بميرد در 

  .ردارشان در دنيا و آ خرت و آنانند ياران آتش، در آنند جاويدانحاليكه اوست كافر، آنان تباه شده است ك

  

  :185سوره بقره آيه 

ماه رمضان كه فرود شد در آن قرآن راهنمايي براي مردم و تابش هايي از هدايت و فرقان پس هركس شاهد 

  ...باشد از شما در اين ماه روزه بگيردش) حاضر(

  

  :5سوره ابراهيم آيه 

ا با آيات خودمان فرستاديم كه قوم خويش را از تاريكي ها به سوي روشني درآورد و روزهاي و به يقين موسي ر

  .خدا را بيادشان بياورد و بي گمان در آن نشانه هايي است براي هر شكيباي شكرگزار

  

  :14سوره چاثيه آيه 

كه خدا عاقبت، هر قومي . رگذريدآنانكه ايمان آوردند بگو شما مومنان از مردمي كه به ايام الهي اميدوار نيستند د

  .را به پاداش اعمال خود مي رساند

  

  :6سوره ق آيه 

آيا منكران حق آسمان را فراز خود نمي نگرند كه ما چگونه بنايي محكم اساس نهاده ايم و آن را به ستارگان 

  .رخشان آراسته ايم و هيچ شكاف و خللي در آن نيست

  :4و 3و 2و 1 اتسوره طاق آي
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  ن به طارقبه آسما - 1

 .چگونه تواني طارق آسماني را بداني؟ طارق همان ستاره درخشان است - 2

 آن ستاره تابنده - 3

 .هيچ كس نيست مگر آنكه نگهباني دارد - 4

  

  :26و 25و 12سوره كهف آيات 

  برانگيختيم تا بدانيم كداميك از دو گروه نگاهدارتراند روزگاري را كه درنگ ) از خواب( سپس آنان را -12

  .كردند

  . و ماندند در غار خويش سيصد سال و بيفزودند نه را-25

و چه شنواست، . چه بيناست او. خدا داناتر است بد آنچه درنگ كردند، غيب آسمانها و زمين او راست:  بگو-26

  .ايشان را جز او ياوري نيست و هيچكس در حكم او انباز نباشد

  

  :4و 3و 2و 1يات آسوره قدر 

  .ا در شب قدرما فرو فرستاديم آن ر - 1

 .و چه دانستند چيست شب قدر - 2

 .شب قدر به مقام و مرتبه از هزار ماه باالتر است - 3

 .فرشتگان و روح به اجازه از خداوند همه پايين مي آيند - 4

 .اين شب صلح است تا صبحگاه - 5

 

  :10و 9و 8و 7و 6سوره صافات آيات 

  .ما نزديك ترين آسمان را به زيور انجم آراستيم  - 6

 .نها محفوظ داشتيماز تسلط شيطا  - 7

 .تا شيطان هيچ از وحي و سخنان عالم باال را نشنود و از هر طرف به قهر رانده شود  - 8
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 .هم به قهر براندشان و هم به عذاب دائم قيامت گرفتار شوند  - 9

 .مگر آن كس كه بر بايد ربودني كه شهابي فروزان او را تعقيب كند -10

 

  :89و 88سوره صافات آيه 

  .به ستارگان آسماني نگاهي كرد آنگاه ابراهيم -88

  .و گفت به قومش من بيمارم -89

  

  :9و 8و 7سوره رحمن آيات 

  . آسمان را او كاخي بلند گردانيد و ميزان را در عالم وضع فرمود- 7

  . و حكم كرد اي بندگان هرگز در ميزان تعدي و نافرماني نكنيد- 8

  . ميزان كم فروشي و نادرستي مكنيد و هرچه را به ترازوي عدل و انصاف بسنجيد و هيچ در- 9

  

  :18و 17و 16سوره حجر آيات 

  .و به يقين ما در آسمانها برجهايي قرار داديم و آنها را براي نگرندگان بياراستيم -16

  . و نگاه داشتيم آن را از هر شيطان رانده شده ايت-17

  . مگر آن كس كه دزديده گوش فرا داشت پس شهاب روشني او را گرفت-18

  

  

  

  :136سوره بقره آيه 

بگوييد ايمان آورديم به خدا و بدانچه فرستاده شد به سوي ما و بدانچه فرستاده شد به سوي ابراهيم و اسماعيل و 

اسحاق و اسباط و بدانچه داده شدند موسي و عيسي و آنچه داده شدند پيمبران از پروردگارشان جدايي نيفكنيم 

  . براي او اسالم آوردگانميان هيچكدام از آنان و ماييم از
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  :12سوره بني اسرائيل آيه 

و گردانيديم شب و روز را دو آيت، پس برانداختيم آيت شب را و گردانيديم آيت روز را روشن، تا بجوييد فضلي را 

  .از پروردگار خويش و تا بدانيد شمار سالها و حساب و هر چيز را تفصيل داديم تفصيلي

  

  :61سوره فرقان آيه 

  .ه باد آن كه نهاد در آسمان برجهايي و نهاد در آن چراغي و ماهي تابان راخجست

  

  :3و 2و 1سوره بروج آيه 

  به آسمان دارنده برجها - 1

 و به روز وعده شده - 2

 .و به گواه و گواهي شده - 3

 

  :65سوره بقره آيه 

  .زينه هايي سرافكندگانو همانا دانستيد آنان را كه تجاوز كردند از شما در شنبه كه گفتيم ايشان را باشيد بو

  :154و 47سوره نسا آيه 

تورات و انجيل (تصديق كننده آنچه با شما ) قرآن( اي آنانكه داده شديد كتاب را ايمان آريد بدانچه فرستاديم -47

پيش از آنكه باژگون كنيم رويهايي را پس باز گردانيمشان به سوي پشت يا دور سازيم آنان را چنانكه دور ...) و

  .م ياران شنبه را و بوده است كار خدا شدنيساختي

طور را براي پيمانشان و بديشان گفتيم اندر آئيد در را سجده كنان و ) كوه( و برافراشتيم بر فراز ايشان -154

  .گفتيم بديشان كه تجاوز نكنيد ، در شنبه و گرفتيم از ايشان پيمان سخت

  

  :سوره نحل
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نكه اختالف كردند در آن و همانا پروردگار تو حكم كند ميان ايشان روز جز اين نيست كه نهاده شد شنبه بر آنا

  .قيامت در آنچه بودند در آن اختالف مي كردند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاريخ نجوم

  :مصر 

آشنائي مصريان با ستارگان تاريخي دارد كه بدورترين زمانهاي پيش از تاريخ مي رسد، و اين مايه شگفتي نيست، 

هركسي را دعوت مي كرده است كه به  آسمان بي ابر و خشكي هواي آن سرزمين در شب هنگام از آن جهت كه
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آنان متوجه اين نكته شده بودند كه ستارگان بصورت غير متساوي بر سطح فلك . مشاهده در اين آسمان بپردازد

ز هوسهاي اسطوره اي يكي ا. تشكيل داده اند كه هر يك شكل خاصي دارد) يا صورتهائي(تقسيم شده و دسته ها 

 تصور كنند كه خود را (Nut)شده با تن ماده خدائي بنام نوت مردم مصر آن بوده است كه همه آسمان را احاطه 

 اين تصور سبب آن بوده است كه مردم باستاني مصر چشمان خود را بر همه .بر روي دست و پا نگاه داشته است

.  نظر بگيرند كه نسبت به صورتهاي فلكي ما بسيار عظيم باشدجاي آسمان بگردانند و صورتهاي فلكي خاصي در

براي . الزم داشته است كه از نصف النهار بگذرد ساعت وقت 6 تقريباً  (Nekht)طوالني ترين اين صورتها بنام نخت

ند آنكه بتوانند به وضع ستاره ها و صورتهاي فلكي در آسمان بهتر پي ببرند، در امتداد خط استواي فلكي كمرب

يا بخشي از ( قسمت تصور مي كردند كه درهر قسمت ستارگان و صورتهاي فلكي مهم 36پهني منقسم به 

 يكي از قسمتها هنگام غروب آفتاب طلوع (hedecas)قرار مي گرفتند، و در هر ده روز متوالي ) صورتهاي فلكي

  .مي كرد

جدولهايي از زمانهاي باستاني در . دند مي نامي(Decan) (Hodecanos)هريك از اين ستاره ها را يك دكان 

مهمترين حادثه در زندگي مصريان طغيان . دست است كه در دكانها و ستاره هاي برجسته هريك را نشان مي دهد

اين حادثه درست مقارن . زمين داران وابسته به آن بود) يا بدبختي(ساالنه نيل به شمار مي رفت كه خوشبختي 

 در هنگام برآمدن خورشيد، يا غالباً مقارن اين (Sothis)ستاره آسمان يعني سوتيس بود با طلوع درخشان ترين 

  ).چون فيضان نيل نظم كامل نداشت. (هنگام مي شد

مصريان در آغاز كار كوشيدند تا گذشت زمان را بوسيله ماه حساب كنند، ولي از خوشبختي خود پيش از آنكه با 

ن در اين شكل محاسبه نادرست زمان بند شود، به معايب آن پي بردند رشته تشريفات و آداب ديني دست و پايشا

  . و مبناي حساب زمان و تقويم را برحركت خورشيد قرار دارند

 دكان 36در ابتدا سال مصري به دوازده ماه و هر ماه به سه ده روز منقسم مي شد و به اين ترتيب تقسيم زمان با 

.  بر ايام سال افزودند(hai epagomenaisc. Hemerai) روز تعطيلي آسماني مطابق درآمد،ولي بزودي يك پنج

يا نجومي روز ) شعرايي( آغاز مي شد و آغاز سال سوتيستي (Thot)سال مدتي يا تقويمي با نخستين ماه ثوت 

پس از آنكه منجمان مصري سالهاي متوالي طلوع ستاره سوتيس . تقارن طلوع كوكب سوتيس با طلوع خورشيد بود

  .رصد كردند از تغيير طول سال دچار حيرت شدندرا 
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پس از .  روز و ربع طول مي كشد365 روز داشت در صورتي كه سال شعرايي تقريباً 365سال رسمي مصريان 

 اين اختالف يك روز مي شد و سوتيس در نخستين روز سال رسمي طلوع نمي كردند، و (Tetraeters)چهارسال 

  .ده روز مي رسيدپس از چهل سال اين تفاوت به 

 سال سوتيس كامل 1460به آساني مي توان دريافت،  و پيشينيان نيز به اين امر متوجه شده بودند كه پس از 

  ).365*4= 1460زيرا (مي شود 

 مي داند و اين از آن جهت است كه شتاب 1456 دوره سوتيسي را كمتر يعني (Carl Schoch)كارل سكوچ 

جدول زير از روي بحث سكوچ . ص ستاره شعراي يماني را نيز در نظر مي گيردحركت قرني خورشيد و حركت خا

 تقويم ژولياني 16 تا 16تنظيم شده، نشان مي دهد كه روز اول ماه ثوت در چهار دوره سوتيسي تاريخ مصر از 

  .تغيير مي كند

اله كه در ستون دوم طلوع در سپيده دم ستاره سوتيس كه مطابق با اول ماه ثوت باشد در چهار دوره چهارس

  :نمايش داده شده در تاريخ هايي اتفاق مي افتد كه در ستون چهارم اين جدول ديده مي شود

 دوره سوتيسي

  سوتيس
 نخستين چهار سال دوره

  تطابق روز اول سال

  يعني اول ماه نوت با تقويم ژولياني

  روز طلوع

  در سپيده دم

  ژوئيه16   ژوئيه16  م. ق4229- 4226  1

  ژوئيه17   ژوئيه17  م. ق2773- 2770  2

  ژوئيه18   ژوئيه18  م. ق1317- 1314  3

  ژوئيه19   ژوئيه19  م. ب143-140  4

 پيش از ميالد بوسيله ژوليوس سزار و به 45 روز و ربع روز است در سنه 365كه ) يا ژولياني(سال سوتيسي 

آغاز دوره سوتيسي جديد .  شد وارد روم(Sosigenes)دستياري فني شخصي مصري و يوناني بنام سوسيگنس 

، يعني انطباق نخستين روز ماه ثوت با طلوع در سپيده دم ستاره سوتيس عمالً در تاريخ )ستون چهارم جدول فوق(

 بعداز ميالد در مصر مشاهده شده، و چون از اين تاريخ به عقب بازمي گرديم و اين فرض نادرست را 143-140

 و به گفته او (Breasted) است و مقدار ثابتي دارد، مطابق حساب برستد  سال1460بپذيريم كه دوره سوتيسي 

  .م مي شود.  ق4241در تاريخ ) قديمي ترين تاريخ تثبيت شده(
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 خواهد بود، 4226 تا 4229 به سالهاي 4241و چون تصحيح سكوچ را هم در نظر بگيريم اين تاريخ به جاي 

 دست آمدن اين تاريخ نتيجه تطبيق تاريخ ها از راه به عقب ولي در هر دو صورت بايد به خاطر داشت كه به

مهارت منجمان باستاني مصر در اين نبوده است كه . بازگشتن است و نبايد چندان براي آن اهميت قائل شد

تقويمي داشته و جدول اوج و طلوع ستارگان را معين كرده اند، بلكه بعضي از آالت نجومي مانند شاخص يا اسبابي 

نمونه هايي از چنين آالت را در موزه هاي . اي تعيين سمت ساخته بودند، بر اين مهارت آنان گواه صادق استكه بر

  1.مصر و برلين و تقليدي از آنها را در مجموعه هاي نجومي و مصرشناسي مي توان مشاهده كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تقويم اوستائي

 شبانه روز، 365انيان در ايران معمول بود و در آن، سال تقويمي كه در ايران قبل از اسالم و حداقل در عهد ساس

چون سال . محسوب مي شد) خمسه مستقره( روزه و پنج شبانه روز اضافي در آخر سال 30 ماه 12مركب از 

 شبانه روز سال تقويم اوستائي در هر چهار سال يك شبانه روز يا دقيقتر بگوئيم، در 2422/365شمسي حقيقي 

البته اين تقويم درست همان تقويم مصري . بانه روز از سال شمسي حقيقي عقب مي افتد ش31 سال 128هر 

شروع و پس از او ) م. ق522- 529(مصر توسط ايرانيان در زمان سلطنت كمبوجيه است كه پس از تصرف 

                                                 
  .براي اطالع به متن هاي استفاده شده به كتاب نامبرده مراجعه شود 1
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ش و آثار ايرانيها به آن تقويم منظم آشنا نمود و در كتيبه هاي داريوم، . ق486-521اصالحات داريوش در سال 

بعضي از خصائص آن تقويم، مقتبس از تقويم بابلي و آشوري است كه داراي . پيش از او به چشم مي خورد

  .خصائص رنگ نمايان مذهب مزديسي مي باشد

م، به تخت سلطنت جلوس كرد و حساب سالها از . ب632 ژوئن 16در زمان ساسانيان آخرين پادشاه ساساني، در 

ولي كبيسه اي اجرا نشد تا آنكه ملكشاه سلجوقي دست به اصالح ) تاريخ يا تقويم يزدگري(اين مبدا ادامه يافت 

  .تقويم زد و تقويم جاللي بوجود آمد

اولين تقويمي كه نزد ايرانيان بوده و از آن خبر داريم، تقويم اوستائي است كه سال آن قمري شمسي و آغازش 

  1 .مي باشد... يم اوستائي، فروردين، ارديبهشت، خرداد و اسامي ماهها در تقو. اساساً  انقالب صيفي بود

   

  

  

  

  

  

  

  نجوم و تقويم در بين النهرين

غيبگويي و فالگيري مورد عمل و  نيز مانند علم نجوم به كندي پيش مي رفته؛ (Astrology)فن احكام نجوم 

 مي شده، و كمتر به مشاهدات محبوب در نزد بابليان بيشتر از روي جگر حيوانات و ساير چيزهاي زميني انجام

فن ستاره شناسي و احكام نجوم كه آن اندازه در روميان و قرون وسطي تاثير . آسماني و كواكب نظر داشته اند

  .به شمار مي رود) يعني از دوره اي ديرتر از دوره بابلي(بيشتر از اختراعات گلداني عميق پيدا كرده، 

                                                 
بايد متذكر شد كه به خاطر تقويم اعتدالين . ت بيشتر به گاه شماري در ايران قديم، نوشته حسن تقي زاده مراجعه شود ضبط  معمول بعداز اسالم، براي اطالعا 1

شكل صورت فلكي زمستان ضميمه است كه .  است ديده مي شودDecember در فروردين ماه نبوده بلكه در ماه دي كه مطابق با (Aries)صورت فلكي حمل 

  .C-Fisherاثر   Astronomyاز كتاب 
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. وجود قواعدي در فن تقويم نويسي و نگاهداري تاريخ بوده استمفصلي همچون تمدن سومري مستلزم تمدن 

 روزه اي داشتند كه با نظم خاص دنبال 30 و 29تقويم بابلي اساساً به روي گردش ماه بوده و آن مردم ماههاي 

)  روز384(كوتاهتر از سال شمسي و مجموع سيزده ماه )  روز354(مجموع دوازده ماه قمري . يكديگر مي آمده

. بابليان سال را دوازده ماه مي گرفتند و هر وقت الزم مي شد ماه سيزدهمي به آن مي افزودند. دتر از آن استبلن

 چنين معلوم ] 2187-2294[  (Ur)چه در دوران سومين سلسله اور . اين كار بايد خيلي زود صورت مي گرفت

و وارد ساختن دوره هشت ساله .  شده بود كه اين اضافه كردن ماه بايد در دوره هشت ساله صورت گيرد

(Octaeteris)    در تقويم يوناني به كلئوستراتوس (Cleostratos) يا اودوكسوس (Eudoxus)  ]IV – 1م. ق[  

 كه به فرمانداران خود نوشته برمي آيد كه وي (Khammurabi)از يكي از فرمانهاي حموربي . نسبت مي دهند

  .فزاينددستور داده است ماه جديدي برسال بي

تقويم بابلي نمونه اي است كه تقويم عبري از آن گرفته شده و تقويم هاي يوناني و رومي تا زمان پيدايش تقويم 

، يكي ديگر از ابتكاراتي كه به مردم بابل نسبت مي دهند و البته به زمان 1بر گرده آن بوده است) م. ق45(ژولياني 

وي حركات ماه آسمان واحد كوتاهتري نيز براي زمان انتخاب كرده متاخرتري مي رسد، اختراع هفته است كه از ر

 [Sibittu]  و آسوري2 به معني هفت(Sibutb)در زمان فرمانروايي حمورابي روز مخصوصي بنام . بودند

(Assyrain)   اهميت 28و 7و 1روزهاي .  به معني هفت وجود داشته كه هيچگونه ارتباطي با سبت ندارد 

                ديده(Full Moon)م ديني داشته و پانزدهمين روز از ماه كه ماه به صورت بدركامل خاصيت براي مراس

               هفتمين روز هفته را.  مي ناميدند و در اين روز مراسم قرباني انجام مي شده است(Shabattu)مي شده 

  . گذاري نمودند يعني لن شدن نام (Taboo)بعداً نام آن را عوض نمودند و به 

 (Going To Sleep) روز ديگري براي قرباني وجود داشته بنام خواب رفتن (UR)همچنين در زمان سلسله اور 

  .كه زماني كه ماه ناپديد مي شده است

  

  

  
                                                 

  .متن اين قسمت، از كتاب تاريخ علم جورج سارتون تهيه شده 1

  .330 ص Primitive Time – Reckoning از كتاب  2
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  تقويم جاللي يا ملكي

س گرديد و در ايران               تاسي) ق. هـ85- 465(تقويمي است شمسي كه در زمان جالل الدين ملكشاه سلجوقي 

 رمضان             9مبدآ اين تاريخ روز جمعه . آن زمان رواج يافت كه تقويم شمسي فعلي ايران، بر همان اساس است

ش برحسب تقويم كنوني ايران در آن زمان .  هـ458 فروردين م و اول. ب1579 مارس 15ق مطابق با . هـ471

اول فروردين در تمام . هيچ وقت كسر اضافي را در نظر نگرفته بودند. در نظر مي گرفتند روز 365يزدگرد سال را 
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مثالً در اوان ظهور . يعني هرچهار سال يك روز به عقب برمي گشت. فصول سال شمسي در حركت و نوسان بود

 طريق در دوره يا دوم سرطان بود و به همين) ژوئن( حزيران رومي 19اسالم يا در سال اول هجرت مطابق با 

اسالمي هم كه آن حساب سال و ماه ايراني در ايران شايع بود دركنار سال و ماه عربي مورد استعمال عامه مردم 

ق ملكشان براي ايجاد رصدخانه اي جديد، .  هـ476بنا به روايت تاريخ، در سال . بود به تدريج عقب مي رفت

گفته مي شود در . اي جلوگيري از اين اختالف تدبيري بيانديشندكه بردانشمندان را جمع نموده و از آنها خواست 

غياث الدين ابوالفتح يا ابوحفض (بوده است، خيام يا خيامي ) نيشابور(يا ) ري(يا ) اصفهان(اين گردهمائي كه در 

مضافاً . نيز در تنظيم اين تقويم شركت داشته ولي اين نقل تاريخي سنديت چنداني ندارد) عمربن ابراهيم الخيامي

  1.براينكه اين تقويم هم از نظر علمي داراي اشكال و نقص است

  

  

  

  

  

                                                 
  .براي اطالع از نواقص و نحوه برطرف نمودن آنها به پيشنهاد اصالح تقويم گرگوري در آخر اين رساله مراجعه كنيد.  1
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  تقويم گرگوري

 آن را معمول 1582 در سال (XIIII)تقويمي است كه امروزه در بيشتر ممالك متمدن رايج است و پاپ گرگوري 

ست مگر هرچهار سال  روز ا365 پوليائي حاصل شده كه در آن سال، 1ساخت، تقويم گرگوري از اصالح تقويم

  . شبانه روز حساب مي كردند366يكبار كه آن را 

 مي نامند بوده (Tropic-Year)محاسبه اين تقويم از روي حركت ظاهري خورشيد بين دو مدار كه آن را 

 ساعت محاسبه مي نمودند و هرچهار سال يك روز 6همچنين به خاطر درنظر گرفتن مدت زمان اضافي بر سال را 

اين اختالف رفته رفته .  ثانيه اضافه بر محاسبه حقيقي است14 دقيقه و 11ي كردند و اين در حقيقت كبيسه م

 شبانه روز بالغ شد و اعتدال ربيعي كه در 10 م به 16زياد گشت و اختالفاتي در تقويم بوجود آورد كه در قرن 

 شبانه 10گرگوريوس . تقال يافته بودمارس ان11 مارس بود به 21در ) تاريخ اولين شوراي فنيقيه(م  325سال 

 اكتبر قرار داد و مقرر كرد كه از آن سال به بعد 15 اكتبر را 4 كسر نمود يعني روز بعد از 1582روز از سال 

 قابل 400سالهايي كه شماره آنها به دو صفر منتهي مي شود كبيسه محسوب نشوند مگر اينكه اين شماره به 

.  كبيسه شمرده شده1600 شبانه روز ولي 365، داراي 1900و 1800 و 1700مثالً سالهاي . قسمت باشد

تقويم اصالحي گرگوريوس در بيشتر .  سال است3300اختالف اين كسور با سال شمسي يك شبانه روز در 

. ممالك پيرو كيش كاتوليك رومي بالفاصله پذيرفته شد ولي در ممالك پروتستان اين كار به كندي صورت گرفت

 از سبك قديم استفاده مي كرد و در آن سال سبك 1918 بريتانيا آن را پذيرفت و روسيه تا سال 1752در سال 

  .اسامي ماههاي تقويم گرگوري مقتبس از تقويم پوليائي است. جديد را پذيرفت

  

  

  

  

  

                                                 
به پيشنهاد اصالح تقويم گرگوري در اين رساله مراجعه . وس نتوانست بعضي از مهمترين نواقص تقويم را اصالح نمايداصالحات انجام شده توسط گرگوري.  1

  .كنيد
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  تقويم هجري قمري

مان خالفت عمر، بدليل اين تقويم در ز. تقويمي است كه در حال حاضر در ممالك اسالمي مورد استفاده است

به نظر مي رسيد، با توجه به اطالعات ايرانيان كه در اين اينكه وجود يك تقويم منظم براي امپراطوري اسالم، الزم 

مبدأ اين تاريخ روز پنج . تاريخ هجري قمري بوجود آمد) هرمزان(امر تخصص داشتند و همكاري شخصي به نام 

در اينجا سوالي پيش مي آيد . از مكه به مدينه هجرت فرمودند) ص(دشنبه يا جمعه سالي است كه حضرت محم

  ).چرا زمان پيش از هجرت مبدأ قرار نگرفته؟ مثالً تاريخ تولد يا زمان رسالت؟(كه 

 ميالدي مي 570حساب مي كردند و آن را مطابق با ) عام الفيل(پيش از آن زمان، اعراب حجاز مبدأ تاريخ را 

يا موقع هجوم حبشه بر مكه كه از لحاظ روايت تاريخي نادرست ) ص( با تولد حضرت محمددانستند كه برابر بود

  ). اسالم در ايران30ص (است 

ميالدي مطرح گشت و تصميم گرفته  639 تا 637 هجري مطابق با سند 18 تا 16موضوع مبدأ بين سالهاي 

ر دهند ولي از آنجا كه در آن گاهنامه  ميالدي را مبدأ تاريخ مسلمانان قرا622شد كه سال هجري يعني سال 

قمري معمول بود، روز آغاز مبدأ تاريخ هجري جديد را، نخستين روز ماه اول همان سال هجرت به حساب گاهنامه 

  .2 ميالدي622 ژوئيه 16 قرار دادند كه مطابق است با 1قمري

 ماه قمري است كه 12ري مركب از سال قم. تاريخ هجري قمري مبتني بر دوره حركت قمر به دور زمين مي باشد

 روز 30 روز هم كمتر نمي باشد و تا چهارماه متوالي ممكن است 29 شبانه روز تجاوز نمي كند و از 30هرگز از 

 روز اما منجمين، تقويم قمري متوسط را اعتبار مي كنند كه در آن طول ماهها ثابت و 29باشد و تا سه ماه متوالي 

 شبانه روز 367/354چون طول سال قمري متوسط برابر با .  شبانه روز است29و 30 از محرم به بعد متناوباً

 شبانه 11 سال برابر با 30 روز در طي 367/0كه آن كسر . است كه امكان درست بودن آن خيلي ضعيف است

 29و 26و 24و 21و 18و 16و 15و 13و 10و 7و 5و 2روز مي شود و در هر دوره سي ساله در سالهاي 

                                                 
  .هيج سند تاريخي آن را تاييد نمي كند و حقيقت ندارد.  1

 اي كه نموده است رد كرده و سال اول هجرت را  خاورشناس فرانسوي با محاسبهCaussin de Perceval ميالدي را شخصي به نام 622 ژوئيه 16تاريخ .  2

  .Sacrens كتاب 260ص .  ميالدي بيان داشته622 آوريل 19با محاسبه دقيق خود 
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بدين ترتيب كه در هر يك از اين سالها يك شبانه روز به ذوالحجه اضافه مي كنند . ه در آن واقع شده استكبيس

  . شبانه روز شوند30تا 

PTOLEMY) بطلميوس(  

 از الكساندر يا در قرن دوم پس از ميالد مسيح قبول كرد Ptolemyيك روش در ستاره شناسي بود كه به وسيله 

 كه در يك روزنامه 1543و اقمار ديگر به دور او در گردش اند و اين فرضيه تا سال زمين مركز جهان است كه 

 اظهار داشت كه خورشيد مركز دنيا (Nicholas Copernicus)كاتوليك لهستاني شخصي بنام نيكالس كوپرنيك 

خورشيد در است نه زمين، البته اين فرضيه كامل نبود چون ايشان مي پنداشت اقمار ديگر روي يك مدار دور 

  .گردش اند

 درصد از 60 كليساي كاتوليك كه در كنار كتابهاي ممنوعه ديگر قرار داد و در حدود 1616آن فرضيه را در سال 

اين موضوع در كپي هاي .  كوپرنيك وجود دارد16البته اين از روي كتابهايي است كه در قرن . كار او سانسور شد

) شبه جزيره اسپانيا (Ibria بعداً تصحيح شده است ولي در كپي هاي كتب كوپرنيك در ايتاليا محسوس است كه

 فوريه 19نيكالس كوپرنيك در .  منتشر نشده است1835چنين چيزي محسوس نيست و اين تصحيح تا سال 

َوران اجسام آسماني،   در شهر تورن از بالد لهستان متولد شد و پس از نشر كتاب بزرگ خود درباره د1473سال 

پس از كوپرنيك، دانشمند ديگري به .  درگذشت1543 ماه مه 24لي كه چند روز از چاپ نمي گذشت، در در حا

اين شخص كسي است كه راه آسمان و ستارگان را براي بشر گشود  .  در آلمان متولد شد1571نام كُپِلر در سال 

  :و قوانين عرضه شده توسط كپلر عبارتند از

 بيضي شكل بدور خورشيد طي مي كند كه خورشيد در يكي از دو كانون آن هر سياره در جهت مستقيم، مدار .1

 .قرار دارد و اين درست كامل نمودن فرضيه كوپرنيك است

اگر سطح محدوده هاي متشكله از گردش شعاعي از مركز سياره به مركز خورشيد وصل گردد نسبت مستقيم  .2

  .با مدت گردش سياره به دور خورشيد دارد

دش كامل سياره ها بدور خورشيد در مدار خود، نسبت مستقيم با مكعب قطر بزرگ مدار آنها مجذور زمان گر .3

 .دارد
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كپلر در نوامبر سال . و همان طور كه فيلسوف بزرگ آلماني گفت اين مرد يكي از بزرگترين متفكران دنيا است

  . درگذشت1630

گاليله اولين .  ميالدي به دنيا آمد1564ليله در هم زمان با كپلر، ستاره شناس و فيزيكدان مشهور ايتاليايي، گا

  .كسي بود كه با تلسكوپ ستارگان را رصد نمود و همچنين كشف كرد كه خورشيد مركز نمونه شخصي است

  .گاليله بداليلي تازه بر له نظام كوپرنيكي منظومه شمسي و اثبات ميكانيكي بودن آن اقامه كرد

منتشر ساخت كه تحسين دانشمندان ) پيك آسمان( در كتابي زيرعنوان  عقايد نجومي خود را1610وي در سال 

 كوشيد 1633گاليله پس از چندي به فلورانس رفت و تا سال . و در عين حال نفرت عموم را عليه خود برانگيخت

. ختمخالفت مردم را تسكين بخشد ولي در اين سال، دربار واتيكان او را به علت داشتن عقايد ملحدانه محكوم سا

  .محكوميت وي بدين دليل بود كه وي نظري را ابراز مي داشت كه با عقايد عامه مردم و كليسا مخالف بود

  :وي در دادگاه چنين گفت

من گاليله فرزند مرحوم وينچستر گاليله، اهل فلورانس، هفتاد ساله، سوگند ياد مي كنم كه در گذشته همواره به ‹‹

دادگاه مقدس مقرر شده است اما چون از طرف . اري روم اعتقاد داشته امكليساي مقدس كاتوليك و كليساي حو

از مي جويم و منبعد كالً از اين عقيده غلط كه خورشيد را مركز عالم پنداشته و آن را غيرمتحرك دانسته ام تبري 

  ››.اين پندار ناصحيح به هيچ صورت دفاع نمي كنم

 از دوستانش در فلورانس زنداني بود و در اواخر زندگيش هم گاليله هشت سال آخر زندگي اش را در خانه يكي

 بايد اين نكته را ذكر كرد كه پاپ البته در اينجا.  بدرود حيات گفت1642بينائي خود را از دست داد و در سال 

 سال قبل 346 از حكمي كه عليه گاليله صادر كرده بودند و 1979 در سال (John Paul II)) جان پل دوم(

  او را محكوم به جرمي كه گناهي نداشت قلمداد نمودند و آن حكم را لغو نمود بايد   HolyInguisition بوسيله

  .قدرداني نمودكه خود باعث بسي خوشحالي است

  :پيش از اينكه اين قسمت را پايان دهم بايد ذكر كنم

م منجم و .  ق280ود حد)  ارسطرخسArestarxosدر مĤخذ اسالمي ( ، Aristachusشخصي بنام اريستاخوس 

رياضيدان يوناني حوزه علميه اسكندريه، نخستين كسي است كه نظريه خورشيدي مركزي، گردش زمين به دور 

وي در رساله اي كه در باب ابعاد . خورشيد را اظهار داشت و علت پيدا شدن شب و روز و تغيير فصول را بيان كرد
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مراجعه به ( اين اندازه گيريها آورده كه كمي دور از حقيقت است و فواصل خورشيد و ماه نوشته، طريق علمي براي

  ).1 دايره المعارف فارسي به سرپرستي مصاحب ج 111ص 

 40و 39و 38 ميالدي در سوره يس آيه 6 در قرن )ص( جالب اينجاست كه در قرآن سخنان خدا از زبان محمد

  :چنين بيان مي كند

 خود دائم و بي هيچ اختالفي به گردش است، برهان ديگري بر خداي دانا  و نيز خورشيد را كه بر مدار م عين-38

  .و مقتدر است

  . و نيز گردش ماه را در منازل معين مقدر كرديم تا مانند شاخه خرما به منزل اول بازگرديد-39

  . نه خورشيد را سزد كه به ماه رسد و نه شب است پيش گيرنده به روز و هركدام در مدار معين-40

ي تعجب است كه هي يك از مسلمانان جهان به مفاهيم آيات فوق الذكر پي نبرده و در جهت شناساندن اعجاز جا

  .البته منظور بيان آن پيش از اينكه از طرف كسي ديگر بيان شود است. قرآن اقدامي ننموده اند
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  نتيجه و جمع بندي

زمانهاي قبل از ميالد مسيح، بدين نتيجه مي رسيم با مطالعه ترجمه آيات فوق و تاريخ نجوم و پيدايش تقويم از 

 همچنان ادامه 1543 كه مبدأ جهان را زمين مي پنداشتند روشي بود كه تا سال Ptolemyكه ماه قمري يا روش 

در اين نشريه .  در يك نشريه كاتوليك منتشر شدCopernicusداشت تا اينكه فرضيه دانشمند لهستاني كوپرنيك 

 مركز جهان ندانسته و خورشيد را مركز منظومه شمسي اعالم مي دارد كه سيارات ديگر بدور آن وي زمين را ديگر

جهان مسيحيت اين .  تكميل تر گرديدGalilei و گاليله Keplerالبته اين فرضيه بعد بوسيله كٌپلر . در گردش اند

 بود كه مقامات كليسا 1835سال  سال جزء كتابهاي ممنوعه خود قرارداد، و پس از 292پديده جديد را به مدت 

  .استفاده كنند) دانشمندان(قبول نمودند تا از فرضيه آنها 

بيان ) ص( قرن پيش از آن از زبان پيغمبر اسالم10در صورتي كه همين پديده در قرآن مجيد با زباني خيلي ساده 

  .شده بود

چ اختالف به گردش است برهان ديگري بر و نيز خورشيد را كه بر مدار معين خود دائم بي هي: 38سوره يس آيه 

  .خداي دانا و مقتدر است

 سال بعداز نزول قرآن پي به آن برد 900كه متاسفانه در اثر كم توجهي مسلمانان به آيات قرآن، شخصي لهستاني 

  .و آن را به نام خود به ثبت رسانيد

 ثانيه 54 دقيقه و 9ظر نگرفتن مدت  معمول بود، بخاطر در ن1582در جهان مسيحيت كه تقويم رومي تا سال 

  . اصالح گرديد و به تقويم گرگوري معروف شدXIIIIاضافي در سال دچار اختالفاتي شده بود كه پاپ گرگوريوس 

به فكر درست كردن تقويم برنيامد و هنوز هم از همان روش قديمي استفاده مي شود كه در در جهان اسالم كسي 

 و اين تقويمي است كه از نظر علمي هيچگونه .الح تقويم زد و آن را درست نمودزمان خالفت عمر كه دست به اص

پايه و اساسي نداشته و با اين عمل، يك بحث علمي را با تفاسير غلط خود به آيات قرآن تأويل نموده و به پيامبر 

  .اسالمي نسبت داده اند كه اين براي هيچ مسلماني قابل قبول نيست

ورشناس گرلوالفونسوتلينو استاد دانشگاه مصر و دانشگاه پالرم ايتاليا در كتاب خود علم الفلك يكي از دانشمندان خا

  : چنين آورده است106ترجمه احمد آرام نشر پژوهشگاههاي اسالمي ص 
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نمونه اي از مسائلي كه هنوز درباره آن ترديد و شك داريم نگاهداري حساب و سال در نزد مردم مكه در اواخر ‹‹

اهليت و اوايل اسالم است و به همين جهت است كه نمي توان به درستي معني كلمه نسئي را كه در قرآن دوره ج

  .››سوره توبه آمده است معلوم كرد

در تحقيقاتي كه من در اين رابطه با در نظر . متأسفانه هيچ صاحب نظري روي اين موضوع كاري انجام نداده است

ئت بر روي قرآن مجيد انجام داده ام تقويم قمري را رد نموده و پيشنهاد تقويم گرفتن تمام آيات مربوطه به علم هي

  .شمسي اي را مي دهم كه در زمان پيامبر اسالم مورداستفاده قرار مي گرفته است

در . براي شناختن ماههاي حرام يا روزهاي خوب و بد و يا داشتن روز خا بايد مبدأ ثابتي را انتخاب نماييم - 1

دانيم زمين و ماه هر دو مدام در حال حركت بوده و هيچ وقت نمي توان مبدأ معين را براي آن صورتي كه مي 

: خداوند در قرآن مي فرمايد تعداد ماهها دوازده بوده و در آيه بعدي مي فرمايدهمچنانكه مي دانيم، . پيدا نمود

بدان كساني كه كافر شدند گمراه مي شوند . فزوني در كفر است) حج به تعدادي از روزهاي سال(تأخير 

يكسال آن را حالل مي شمارند و يك سال آن را حرام مي كنند تا شماره ماهايي را كه خداوند حرام كرده 

 . موافق نمايند پس حالل كنند آنچه را كه خدا حرام كرد

 17 در )ص(مي بينم كه، يك سال ماه مبارك رمضان در تابستان و سالي در زمستان و يا تولد حضرت محمد 

اين، گردش ماهها را مي رساند كه از فراموشي . ربيع االول، يك سال در زمستان و يك سال در تابستان است

  .تعدادي از روزهاي سال پديد مي آيد

مي فرمايد از تو سوال كنند البته اساتيد از آيه ديگري استفاده نموده و مي گويند در اين آيه سوره بقره كه خداوند 

در اينجا منظور از هاللها قمر بوده  و ما بايد ماههاي ). مواقع معين(ها بگو آنها هستند فصلهاي ثابت درباره هالل

كه در اينجا بايد پرسيد كه در مواقع معين آيا ماه بيش از يك هالل دارد و در ضمن، . قمري را استفاده كنيم

ا هالل هايشان از ماه ما زيباتر است كه با چشم حداقل آگاه ايم كه تمام اقمار ديگر هالل داشته و هركدام از آنه

 تصوير رنگي آن بخوبي گوياي هالل ونوس Cosmos كتاب 99مثل هالل ونوس ص . مسلح قابل رويت هستند

  .است و يا هالل ستاره نپتون و ديگر اقمار

 كتاب پرتوي از  سوره بقره در189پس مي بينيم فاضل ارجمند، مرحوم آيت اهللا طالقاني در تفسير همين آيه 

درها و حسابهاي رياضي و فلكي با گذشت زمان و كشفهاي علمي باز مي شود و ‹‹ : قرآن چنين مي گويد
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اگر ما مبناي تقويم خود را بر روي . ››هوشمندان و جويندگان اينگونه كشفها بايد از درهاي مخصوص آن وارد شوند

همچنان كه . الل، يا روزهاي خوب و بد را تشخيص دهيمماههاي قمري قرار دهيم نمي توانيم ماههاي حرام و ح

و به يقين ما موسي را با آيات خودمان فرستاديم كه قوم خويش را از تاريكي ‹‹ :  مي فرمايد5در سوره ابراهيم آيه 

 ايمان آنانكه‹‹:  مي فرمايد14و در سوره الجاثيه آيه ›› .ها به سوي روشنايي درآورد  و روزهاي خدا بيادشان بياورد

  ››.آوردند بگو شما مومنان از مردمي كه به ايام الهي اميدوار نيستند درگذريد

  .اين آيات كامالً داللت بر ثابت بودن ماها و داشتن روزهاي معين دارد

  :ّم   است سفر خروج باب بيست و سيهمچنانكه در تورات آمده

  . در هر سال سه مرتبه عيد براي من نگاه داريد-14

 زيرا 1فطير را نگاه دار و چنانكه تو را امر فرموده ام هفت روز نان فطير بخور در زمان معين در ماه ابيب عيد -15

  .كه در آن مصر بيرون آمدي و هيچ كس به حضور من تهي دست حاضر نشود

 را در آخر (Ingathering) نوبر غالت خود را كه در مزرعه كاشته و عيد جمع (Harvest) و عيد حصاد -16

  .سال وقتي كه حاصل خود را از صحرا جمع كرده

  : چنين مي فرمايد12 در سوره كهف آيه - 2

 همان 25سپس آنان را برانگيختيم تا بدانيم كداميك از دو گروه نگاهدارترند روزگاري كه درنگ كردند و در آيه 

تأكيد مي كند، بگو خدا داناتر ماندند در غار خويش سيصد سال و بيفزودن نه را و در آيه بعدي : سوره مي فرمايد

كه از مجموع آيات چنين برمي آيد كه يك گروه آن سيصد سال و گروه ديگر آن را سيصد و است بدانچه ماندند، 

  .2نه سال بيان نمودند

دراينجا سوالي كه پيش مي آيد، اين است كه كداميك از دو گروه، حقيقت را بيان نمودند كه با اندكي تحقيق 

 را بيفزودند از سال قمري استفاده مي كنند چون ماه قمري كوتاهتر است و در 9ويم كساني كه عدد متوجه مي ش

قرآن (البته بايد متذكر شد كه در تورات هم همين سيصد سال را ذكر نموده است . درازمدت طوالني تر خواهد بود

                                                 
 برابر قرار دارد و اين ماه به معني رسيدن سنبله هاي ذرت است و اولين ماه از سال است كه تقريباً›› ابيب‹‹عيد فطير از نظر مراسم ديني مهم بوده و در ماه .  1

  .(April)است با حدود ماه آوريل 

 سال خورشيدي چنانكه خداوند در سوره مخصوص بقصه ايشان مي گويد 300نزد مسلمانان ‹‹:  چنين آورده است394ابوريحان بيروني در آثار الباقيه ص .  2

در ضمن مفسريني مانند عالمه طباطبايي در ›› .ي تحويل مي شوداما نًه سال كه در دنبال سيصد سال ذكر شده، مدت زيادتي است كه سالهاي خورشيدي به قمر

  .و ابن بابويه به درست بودن سيصد سال اشاره نموده.  سال قمري را بيان داشته اند309الميزان يا در مجمع البيان سيصد سال خورشيدي و 
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چون مي دانيم . بودن آن پي بردبا يك محاسبه كوچك مي توان به واقعيت سيصد سال ). ترجمه الهي قمشه اي

 سال اضافي سال 9 سال شمسي، 288و در مدت ) تقريبي( سال قمري 33 سال شمسي برابر است با 32كه هر 

 سال هم احتياج به 12 سال ديگر احتياج است تا سيصد سال كامل شود و در اين مدت 12قمري پر مي شود و 

  : ماه دارد5/4

  سال  ماه

12*9  288  

  X 12=9*12*12÷288=5/4ماه 

  

و از آنجا كه مي دانيم همه چيز در قرآن منظم بوده و هيچ شكاف و خللي در آن وجود ندارد، پس نمي توانيم 

 را افزودند نه 9 ماه را خداوند فراموش كرده بلكه آن از اشتباه در محاسبه كساني است كه عدد 5/4قبول كنيم كه 

  .قرآن مجيد

  . اثر باقر هيوي آمده بدين وسيله بنظر دوستان مي رسانم›› هيئت در مكتب اسالم‹‹ب مقاله كوتاهي را كه در كتا

 چرا: سوال كرد) ع( از حضرت اميرالمومنين علي 1در خبر است كه يكي از دانايان بني اسرائيل: وي مي نويسد

ر تورات ما، مدت  سال، در غار خود ماندند؟ و حال آنكه د9 سال بعالوه 300قرآن شما مي گويد اصحاب كهف 

 بود، حضرت 9 بعالوه 300 سال بهتر و فصيح تر از 309درنگ آنها در غار فقط سيصد سال است؟ و اگر واقعاً 

  .2سِنينَكُم شمسيه و سِنينتا قمريه: فوراً در جوابش فرمودند) ع(امير 

 300سب سال يهود يعني سالهاي شما خورشيدي است و سالهاي ما قمري و قرآن مي خواهد بفهماند كه برح

  ... سال بيشتر در غار خود ماندند9سال و بنا بر سال قمري مسلمين 

  : دقيقه حساب مي شود48 ساعت و 8 روز و 354براي اين تحقيق اوالً بايد بدانيم كه مدت سال قمري در اسالم 

  :بنابراين مدت يك سال قمري چنين مي شود... 

                                                 
 و يا EPHESIANS 5:14يه اشاره اي به آن شده است مانند  در چندين آHoly-BiBleداستان مربوط به مسيحيان سوري بوده، راجع به آن در .  1

Revelation 17و 15و 6آيه هاي : 15و 17 آيه هاي.  

ذاك ِبسنِي ‹‹:  آمده است چنين است146/15اين عبارت كه در كتاب آقاي هيوي آمده است درست نيست و اصل عبارت چنانكه در تفصير مجمع البيان .  2

  )ط. و نون جمع در سنين حال اضافه به ضمير بايد حذف شود م(عبارتي كه آقاي هيوي آورده اند به لحاظ ادبي درست نيست ›› مرالشَمس وهذا ِبسي اَلقَ
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   روز354 ساعت و 8 دقيقه و 48

  : سال شمسي چنين خواهد بود300و مدت 

  300سال  * 365روز  = 109500روز 

  : سال قمري بدون كسر چنين مي شود309و مدت 

  309سال  * 354روز  = 109386روز 

 شبانه 30/11 شبانه روز است مي گوييم هريك سال قمري 30/11 دقيقه كه معادل 48 ساعت و 8و براي كسر 

 9 اضافه خواهد شد و به جهت كسور 300 * 30/11 = 110سال آن  300پس .  روز اضافه دارد354روز از 

الهاي دوم و پنجم و هفتم و ساله آن، كساني كه با سنوات كبيسه هاي قمري آشنايي دارند، البته مي دانند كه س

 سال 4 سال قمري 9بنابراين در .  روز حساب مي كنند355كبيسه گرفته مي شود يعني آن سال را ... دهم و

 سال قمري به حساب ايام چنين مي 309پس ) زيرا كه سال نهمش به ده نزديك است( خواهد داشت كبيسه

  :شود

109500 = 4+110+109386  

  ... سال قمري مسلمين است309چنانكه مالحظه ميفرمائيد سال شمسي يهود درست برابر 

  :در اينجا بايد از هيوي و استادان ديگر پرسيد

مسلمانها مي توانستند محاسبه قمر را با ساعت و ) ع( در زمان حضرت عليچگونه است كه! دوستان عزيز - 1

دقيقه آن محاسبه كنند ولي يهوديان نمي توانستند؟ اينك نه يك يهودي بلكه يك مسلمان اي موضوع را مطرح 

  .نموده و با آگاهي از كسر اضافي سال شمسي و سال قمري آن را محاسبه مي نمايد و اين درست در نمي آيد

قرآن ترجمه مهدي الهي (با آن دوستاني كه مي گويند سالهاي شما خورشيدي و سالهاي ما قمري است  - 2

بي گمان شماره ماهها نزد :  مي فرمايد36چگونه است كه در قرآن مجيد سوره توبه آيه بايد گفت، ) قمشه اي

 ... ماه است در كتاب خدا، روزي كه آسمانها و زمين را آفريد12خداوند 

  .آيه خود گوياي آنست كه تمام امت يگانه پرست مي بايد يك نوع تقويم داشته و از آن استفاده نماينداين 
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  384/354*309=85/109504شبانه روز 

  : ثانيه09/4 دقيقه و 56 ساعت و 23محاسبه سال شمسي بر حسب شبانه روز 

   24285/365*300=85/109572شبانه روز 

  :از اختالف دو رابطه

195/68=658/109504 -83/109572  

  .از رابطه فوق هم باز حدود دو ماه وجود دارد

  . محاسبه مي كنيمWorld Book1حال اگر محاسبه را از روي دايره المعارف 

  :گردش ساليانه زمين به دور خورشيد برابر است با

   روز365 ساعت و 6 دقيقه و 9 ثانيه و 04/9

  6*3600+04/9=04/22149ثانيه 

 ÷09/16486=257/0            : نجومي فرض شوداگر شبانه روز

04/22144  

   روز257/365            :بنابراين گردش سال شمسي

  : سال برابر است با300بنابراين در 

1/109577=300*257/365  

  : سال برابر است309 و در 384/354:گردش ماه قمري برابر است با

  : و از اختالف اين دو384/354*309=956/109504شبانه روز 

  1/10957-656/109504=44/72ز رو

 سال 300و از اين رابطه هم حدود دو ماه و نيم اختالف وجود دارد كه از تمام محاسباتن چنين برمي آيد كه 

  اقامت درست بوده

  

  محاسبه سوره كهف

                                                 
  World Bookدايره المعارف آمريكائي .  1
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  1: ساعت و گردش ماه بدور زمين برابر است با24شبانه روز برابر است با 

  2 روز29 ساعت و 12 دقيقه و 44

  24*60+44=764يقه دق

  24*60=1440دقيقه 

  764÷1440=5305/0روز 

  :3 و در يك سال برابر است با5305/29پس گردش ماه بر حسب شبانه روز برابر است با 

  رابطه اول)1     (5305/29*12=367/354روز 

  .كه در حدود دو ماه و نيم اختالف دارد

  : سال برابر است309ر  شبانه روز د384/354گردش ماه بر حسب ) 2(از رابطه 

  .است

ختيم تا بدانيم برانگي) خواب(سپس آنان را از ‹‹ :  مي فرمايد12كه در قرآن در سوره كهف آيه پس باز مي بينيم 

كه اين خود گوياي اين است كه در كتاب خداوند ›› .وه نگاهدارترند روزگاري را كه درنگ كردندكداميك از دو گر

  :  مي فرمايد36 آيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انطور كه در سوره يك نوع تقويم وجود داشته هم

                                                 
  163 و 162از كتاب هيئت در مكتب اسالم اثر باقر هيوي ص .  1

  محاسبه اصحاب كهف در صفحات آينده.  2

  . المعارف فارسي، غالمحسين مصاحبه  داير.  3

  : دقيقه اختالف داشته4 ثانيه، چون شبانه روز نجومي با شبانه روز قراردادي در حدود 09/4 دقيقه و 56 ساعت و 23حال بر حسب شبانه روز 

  12*3600=43200ثانيه 

  44*60=2640 ثانيه 

  43200+2640=45840ثانيه 

  يك شبانه روز نجومي= 09/861640ثانيه 

  :نابراينب

532/0=09/86164÷45840  

  :پس گردش ماه برحسب شبانه روز برابر است با

  رابطه دوم) 2     (532/29

  : سال برابر است با309گردش ماه قمري در ) 1(از رابطه 

  367/354*309=403/109499شبانه روز 

  : سال برابر است با300 و در 2422/365گردش ماه شمسي برابر است با 

  2422/365*300=66/109572شبانه روز 

  :و از اختالف آن دو

257/73=403/109499 ‐66/109572  
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كه از مجموع اين ›› ... ماه است در كتاب خدا روزي كه آسمان و زمين را آفريد 12شماره ماهها نزد خداوند ‹‹

خود مي دانند بايد يك نوع تقويم را آيات چنين برمي آيد كه تمام امت جهان كه يگانه پرست بوده و يك خدا را 

معبود و تقويم شمسي تفاده قرار دهند نه اينكه در همين ايران عزيز خودمان داراي دو گونه تقويم بوده مورداس

اين روشي است نادرست و قبول . از تقويم شمسي استفاده مي شودو در تمام موارد قمري را گذاشته تقويم تقريباً 

ي كه مطرح مي گردد اين است كه تاريخ قمري سوال. و حتي خالف آنجه پيامبر اسالم و قرآن مي فرمايندنكردني 

كه تا به حال هيچگونه تاييدي در روابط و زندگي انسانها در طول هزار و چند سال پديد نياورده، پس ما چه 

جز اين ‹‹: به اين دوستان بايد گفت، قرآن در سوره توبه مي فرمايد را عوض نمائيم؟) تقويم(اجباري داريم تاريخ 

 بدان كساني كه كافر .است گمراه مي شوندافزوني در كفر ) حج به تعدادي از روزهاي سال(ي نيست كه فراموش

شدند يك سال آن را حالل شمارند و سالي آن را حرام مي كنند تا شماره  ماهايي را كه خدا حرام كرده موافق 

 هدايت نمي كند همچنانكه از پس مي بينيم كه خداوند مسلمانان را›› .نمايند پس حالل كند آنچه خدا حرام كرده

  .بنابراين چگونه ما مي توانيم ايام الهي را مشخص نماييم. آيه فوق برمي آيد

در جهان اسالم كه همه داراي يك كتاب آسماني به نام قرآن هستيم هنوز مسلمانان در روزهاي الهي خود با هم 

ديگران . الف در عيد فطر و عيد قربانمثل اخت. اختالف دارند كه نمونه هاي آن را هر سال شاهد هستيم

  اين است يگانگي و وحدت امت مسلمانان؟: راجع به اين اختالفات چه مي گويند؟ آيا نخواهند گفت) غيرمسلمانان(

 شاعر و نويسنده فرانسه نگار سياه پوست و از راهبران بزرگ نهضت اتحاد (Aimeme cesaire) 1امه سه زر

در گفتاري در باب استعمار چنين بيان داشته سارت تحقير و احساس حقارت آنها، سياهان براي رهايي از قيد ا

تمدني كه بر . تمدني منحط استتمدني كه در حل مسائلي كه ناشي از شيوه كار آن است فرو بماند ‹‹: است

تمدني رياكاري كند ‹‹تمدني كه با اصول خود . خود چشم فرو بندد تمدني مبتال است›› حياتي ترين مسائل‹‹

  .كه البته اين بحث ها جداگانه و خارج از اين رساله است›› .مردني است

شب قدر كه هنوز مسلمانان نتوانسته اند آن را پيدا نموده و نمي دانند چه شبي است در صورتي كه شب  - 3

و چيز با  به يك اندازه بودن د_ برابر _مي دانيم كه قدر معني اندازه . قدر خود تعريف كننده آن بوده و هست

 23(و چنين شبي در نيم كرده شمالي برابر است با اول مهرماه )  پرتوي از قرآن سوره قدر191ص ( يكديگر 

                                                 
  .67، ص 1345گفتاري در باب استعمار، ترجمه دكتر منوچهر هزارخاني، انتشارات نيل، تهران : امه سه زر.  1
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و آن شبي است كه خورشيد در حركت ظاهري خود از شمال استوايي خود به جانب جنوب  آن از نقطه ) سپتامبر

 مارس برابر 21ييزي يا اعتدال خريفي نامند و بلعكس اي از نقاط تقاطع دايره البروج مي گذرد كه آن را اعتدال پا

اول فروردين از جنوب استواي زمين به جانب شمال آن از نقطه مي گذرد كه آن را اعتدال بهاري گويند كه شب 

و در اين شب است كه شبانه روز در تمام نقاط كره زمين با هم .  سپتامبر مي باشد23قدر در قطب شمال برابر با 

پس از آنكه ما تقويم را ثابت نموديم بر مبناي تقويم رومي كه در .  كه خود گوياي تعريف شب قدر استبرابرند

 ماه رمضان خواهد بود و قرار گرفتن 23مورداستفاده قرار مي گرفته مي بينيم كه شب قدر در ) ص(زمان پيامبر 

زندگي مي  كه در قطب شمال يا جنوب اين سوال ديگر مطرح نمي شود كه برادران مسلمانياين شب از اين ماه 

كنند چگونه بايد روزه بگيرند يا مسلمانان كشورهاي اسكانديناوي يا جنوب افريقا و آرژانتين براي مثال گاهي كه 

با اين حساب، ديگر اشكالي به وجود نخواهد . طول روز فقط دو ساعت است و بقيه آن شب مي باشد يا بالعكس

طر قرارگرفتن شب قدر اختالف زماني كمي وجود داشته و همانطور كه از روايات معتبر آمد چون در آن ماه به خا

 آن ماه نقل كرده اند درست درمي آيد البته اين شب در نيم كره 21 ماه رمضان يا 23برمي آيد شب قدر را در 

  .ين خواهد بوداول فرورد)  رمضان21( مارس 21جنوبي كه فصول آن درست عكس نيمكره شمالي است برابر با 

درست در ماهي قرار مي گيرد رمضان براي هر دو نيمكره . لغت رمضان به معني گرماي زياد هم معني مي دهند

البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه از همان شب، ماه ميزان شروع مي شود كه يكي . كه شدت گرما زياد است

در زمانهاي قديم، همين صورت فلكي ميزان است كه در آن زمان از جالب ترين تعبيرات و زيباترين نام گذاري ها 

همانطور كه . اعتدال شب و روز در آن شب واقع مي شده كه شب و روز را به دو قسمت مساوي تقسيم مي نمايد

آسمان را او كاخي بلند گردانيد و ميزان را در عالم وضع فرمود كه اين نشان قدرت : در سوره الرحمن مي فرمايد

  .اوند است و همچنان كه در سوره قدر مي فرمايد اين شب به مقام و مرتبه از هزار ماه بهتر استخد

  .حال براي آن كه ببينيم چه اتفاقي در آن شب مي افتد، موضوع را از نظر علمي بررسي مي نماييم

ار مي گيرد و عكس آن  وقتي كه خورشيد از نقطه اعتدال بهاري مي گذرند در بلندترين نقطه شمالي نيم دايره قر

  .وقتي كه از نقطه اعتدال پاييزي مي گذرد و در پايين ترين نقطه جنوبي نيم دايره قرار مي گيرد

 معين نمودند كه وقتي خورشيد به نقطه اعتدال بهاري يا برج حمل Ptolemeyاز روي اين قاعده بود كه 

(Aries)آن، وقتي كه به نقطه اعتدال پاييزي يا برج ميزان برعكس.  مي رسد داراي بلندترين فاصله با زمين است 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


 38

مي رسد خورشيد نزديكترين فاصله را با كره زمين دارا مي باشد و بنابراين قضيه است كه خورشيد وقتي در 

و بلعكس، وقتي كه در پايين ترين . دارد روزها طوالني شده و درجه گرما زيادتر مي شودبلندترين نقطه ترفيع قرار 

ار مي گيرد طول روزها كاهش يافته و رفته رفته درجه حرارت پايين مي آيد و همانطور كه مي بينيم در نقطه قر

فرشتگان و : و ما فرو فرستاديم آن را در شب قدر و در آيه اي ديگر چنين مي فرمايد: سوره قدر چنين مي فرمايد

نه هايي است براي آنان كه به ايام الهي اميدوار مي روز با اجازه از خداوند همه پايين مي آيند كه در اين دو آيه نشا

  .باشند

همان طور كه در سوره كهف و سوره قدر اشاره شد، تقويمي كه در زمان پيامبر اسالم مورد استفاده قرار  - 4

 به تقويم 1582مي گرفته تقويمي بر مبناي تقويم رومي بوده و اين تقويم پس از چندين بار اصالح از سال 

البته در ساختمان اصلي آن هيچگونه تغييري داده نشده فقط نام ماهها چندين بار به وسيله . وف شدگرگوري معر

پس از انقالب شتوي اين تقويم كه صحيح ترين تقويم جهان است و مبدأ آن . سالطين مختلف عوض شده است

 .است هم اكنون در بيشتر ممالك متمدن جهان مورد استفاده قرار مي گيرد

رادهايي به اين تقويم نسبت به تقويم جاللي گرفته شده است كه قابل بحث نيست چون هر دو تقويم داراي البته اي

  . 1معايب اساسي بوده كه مي بايد اصالح گردد

حال براي اينكه ببينيم آيا سندهايي تاريخي و آيا ت قرآن اين نظريه را تاييد مي نمايند يا نه، تحقيقات خود را بر 

ريخي و گفته هاي دانشمندان اسالمي و محققين ديگر دنبال نموده تا شايد بتوانيم ايرادي كه ساليان روي اسناد تا

به پيامبر اسالم نسبت دادند و اصالت صحت و است مغرضان از اين كتاب الهي ميگيرند و تقويم غلطي كه  دراز

  .گونه اشتباهي محفوظ بدارداميدوارم كه خداوند مرا از هر. سقم آن در پرده ابهام است روشن نمائيم

 متوجه مي شويم كه در آن زمان دو نوع )ص(ب اندكي تحقيق درباره تقويم هاي موجود در زمان حضرت محمد

 2 رومي و اوستائي در آسياي غربي و افريقاي شمالي و عربستانمصري كه به صورتتقويم موجود بوده، يكي تقويم 

 مي نمودند و در آخر سال   شبانه روز تقسيم30اب مي كردند و هر ماه را رايج بوده كه تعداد ماهها را دوازده حس

  . روز مي شود365 روز هم بدان مي افزودند كه شماره روزهاي سال برابر 5

                                                 
  .به بحث اصالح تقويم گرگوري در آخر رساله مراجعه كنيد.  1

در ممالك اسالمي ‹‹ گاهشماري در ايران قديم 158انه كه مرحوم حسن تقي زاده در كتاب خود اشاره اي بدان مي كنند ص نام ماهها و گرفتن ماليات سالي.  2

  ››.از قرون اوالي اسالم در عمل خراج سال شمسي معمول بوده است
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ديگر تقويم بابلي مي باشد كه در نواحي بين النهرين بصورت تقويم يهودي و ميان يهوديان و يهوديان مقيم  

تعداد ماهها در اين تقويم به دوازده يا سيزده ماه مي . روي هالل ماه درست شده بوداز عربستان رايج بوده كه 

. ، فصلها جابجا مي شد يك ماه ديگر هم هر دو يا سه سال به آن مي افزودند بخاطر اينكه پس از گذشت زمان.رسد

اين كتاب الهي از زمان خود در اينجا مي بينيم كه كلمات قرآن . بنابراين تعداد ماهها را سيزده حساب مي كردند

  : مي فرمايد36چنانكه در سوره توبه آيه . جلوتر بوده است

دوازده ماه است در كتاب خدا روزي كه آسمان و زمين را آفريد و از آن چهار بي گمان تعداد ماهها نزد خداوند ‹‹

  ››.ماه حرام است

ها و زمين را آفريد منظور از اين آيه اصالح تقويم كه در اينجا اين نكته مهم است كه در كتاب خدا روزي كه آسمان

 تقويمي جديد كه هيچگونه پايه و اساس علمي ندارد به جهانيان عرضه هاي موجود در آن زمان بوده است نه اينكه

  .بدارد

   ››.چيزي جز اصالح نمي خواهم‹‹:  سوره هود88آيه 

موده است چون تعداد ماهها را دوازده شمرد و با بيان تقويم يهودي را رد ن) ص( سوره تبه پيغمبر36با بيان آيه 

اينكه از آن چهار ماه حرام است اينست كه ماه پنجمي بنام ماه حرام به آن نيفزائيد و تعداد ماهها را سيزده 

  .نشماريد

ينست كه و اما بيان اينكه در كتاب خدا روزي كه آسمانها و زمين را آفريد و تعداد ماهها را دوازده شمرده است ا

كه تعداد ماهها را دوازده مي شمرده و از چهارصد سال پيش از آن بين مردم ) رومي(مي بايد تقويم موجود مصري 

   1.رايج بوده و مورد استفاده قرار گيرد

  ››....تأخير ازدياد در كفر است‹‹: اما آيه بعدي كه مي فرمايد

 كه اين تأخير موجب 2ال از مبدأ ثابت خود نمي باشد؟تأخير حج به تعدادي از روزهاي س) نسئي(آيا منظور از 

حركت ماه مي شود و اين حركت باعث آن خواهد شد كه يكسال آن را حالل شمارند و سالي آن را تا شمار 

  .را كه خدا حرام كرد موافق نمايند) ماههايي(

                                                 
  . بحث مي كندالبته تقويم اعراب در زمان پيامبر اسالم بر آن مبنا بوده است كه از اين رساله راجع به آن .  1

  .  روز به تأخير مي افتاد4/1/5 روزه كه عمل حج هر سال 30 ماه 12 روز بخاطر داشتن تقويمي بر مبناي 4/1/5به تأخير افتادن .  2
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 محرم وجود نداشته ولي پس از قبالً ماهي بنام) در فصلهاي آينده به آن اشاره مي شود(همانطور كه مي دانيم 

و مجبور مي شدند ماه   روزها رفته رفته زياد گشته4/1/5 روزها در سال به تأخير مي انداخت اين 4/1/5آنكه 

 سوره توبه هدفي جز اصالح 37به ماههاي خود بيافزايند و پيامبر اسالم با نقل آيه ) حرام(ديگري به نام محرم 

سندهاي .  ميالدي ادامه داشت16ل تأخير البته به صورت ديگري تا اواخر قرن تقويم موجود نداشته و اين عم

تاريخي گوياي آن است و اين يكي از معجزات اين كتاب الهي است كه اگر درست آن را تفسير نموده بودند، امكان 

ي يابند به خاطر و هنوز هم استادان كار كه حقيقت را درم! تغييرات بسياري در امور بود كه خود قابل بحث است

افكار غلط گذشته خود دست از تفاسير غلط برنداشته و با الفاظ شروع به بازي مي نمايند و بعضي الفاظ را چنان 

تعريف مي نمايند كه هيچگونه ربطي به موضوع نداشته و بايد ديد فقهاي عاليقدري كه به الفاظ الهي آشنايي دارند 

  .در اين باره چه مي گويند

عده اي از ايشان زبان را به كتاب مي پيچانند تا گفتارشان را جزئي از كتاب ‹‹:  مي فرمايد78مران آيه سوره آل ع

  ››.حساب كنند در صورتي كه از كتاب آسماني نيست

پس مي بينيم ايرادي كه از اين كتاب الهي گرفته مي شود و بعضي آيات بحث هاي علمي درست درنمي آيد از 

ايد از كساني گرفت كه با نداشتن علم آن شروع به تفاسير آيات قرآن مجيد نموده اند و با قرآن نيست ايراد را ب

تفسير خود تقويمي را ساخته اند كه هيچگونه پايه و اساس علمي نداشته و آن را به پيامبر اكرم نسبت مي دهند 

  .كه اين قابل قبول هيچ مسلماني نيست

  ››.ندانسته و بدون علم از چيزي پيروي مكن‹‹:  مي فرمايد36سوره بني اسرائيل آيه 

  :همانطور كه استاد عالمه طباطبائي در مقدمه كتاب خود الميزان بيان مي دارد

ها تفسيري در اين نقصيه بزرگ مشتركند كه نتايج بحث ت مي كنيم مي بينيم تمام اين روشوقتي درست دق‹‹

تطبيق مون آيات تحميل مي كنند و لذا تفسير آنها سر از هاي علمي يا فلسفي و غير آنرا از خارج گرفته و به مض

بيرون آورده است و روي همين جهت بسياري از حقايق قرآن مجاز جلوه داده شده و آيات قرآن را تأويل كرده 

  .كه البته خود ايشان هم گرفتار آن شدند›› .اند

  :داشتند بيان 63 مرداد 19يا همانطور كه آيت اهللا العظمي خميني در تاريخ 
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اين تفسيرهايي كه از قرآن نوشته شده است از اول تا حاال اينها تفسير قرآن نيستند اينها البته ترجمه هايي است ‹‹

 ››.كه بوئي از قرآن بعضي شان دارند واال تفسير قرآن نيست

Caussin de Perceval Memoire sur le calendereir arabe arrant l’Islam (Journal 

Asiatique IV Serir, I, P. 342-379) 
بدون شك بر بعضي از فصول ماه داللت دارند، چنانكه دو ) نام ماههاي عربي(وي در آغاز مقاله گفته كه نامها 

و ) اوايل فروردين تا اواخر خرداد(جمادي تمام شدن باران و آغاز خشكي است يعني از اواخر مارس تا اوايل مه 

اوايل ( 1مان ريزش باران و روئيدن گياه دارد از اواخر ژانويه تا حدود بيستم مارسهمچنين اسم دو ربيع داللت بر ز

  .و رمضان عبارت است از شدت گرما) بهمن تا اواخر اسفند

  2.ماههاي شوال و شعبان كه ريشه معني هاي مطمئن آن در دسترس نيست - 5

ر ماه رجب جشني برگزار مي شده د. سه ماه ديگر رجب، ذوالقعده، ذوالحجه از روي جشن ها گرفته شده است - 6

يا احترام گذاردن مي باشد داشتن بيم در مكان مقدس كه شتر و گوسفند قرباني مي نمودند و ريشه لغت به معني 

 : و بنابراين اين ماه را مقدسم مي خواندند

 The month ofدو ماه ديگر نسبت داده شده به زمان زيارت رفتن ذوالقعده كه به ماه جلسه يا نشست 

sittingاين نام را براي آن انتخاب نموده بودند چون هيچگونه سفري در اين ماه انجام نمي شده يا .  معروف است

  .هيچگونه گردش يا شكاري در آن ماه صورت نمي گرفت و آن اولين ماه از ماه صلح مي باشد

  .رپا مي گرديدنام ذوالحجه از خود مراسم حج گرفته شده است كه در آن مراسم زيارت بزرگ ب

همچنانكه ديديم، ماههاي عربي اصوالً بر مبناي سال شمسي درست شده است و آن بايد ثابت بوده باشد در متد 

در زمان ذوالحجه كه مراسم زيارت در مكه اجرا مي شده است دو ماه ذوالحجه و ذوالقعده كه به تجربي همچنانكه 

صلح اه صفراالول به آن اضافه شده بود كه آن را به نام ماههاي نام ماه اجتماع در مكه معروف بوده و همچنين م

در طول مدت اين سه ماه، بازارهاي مكاره در اطراف مكه برپا . مي ناميدند و بعدًا اسم آن را به محرم تغيير دادند

 كه Wellhausen Test P.P&&.99مي شده مانند بازار مكاره ذرت در يمن كه در ماه صفر برپا مي شده 

                                                 
  .يبهشت است ارد10 اسفند تا 10 تيرماه و تاريخ دو ربيع از 9 ارديبهشت تا 11ايشان حدود يك ماه اشتباه نموده اند چون تاريخ دو جمادي بين .  1

مأخذ خارجي به خاطر ناآشنايي نتوانسته معاني آن را به دست آورند در صورتيكه شوال به معني خنك شدن هواست و اكثر كشاورزان قديمي آشنايي با باد .  2

 9 مرداد ماه تا 10( در آن ماه شعبان عبارت است از انشعاب طوائف و گله ها در صحرا. شوال دارند كه محدوده ده روز پس از ماه ميزان شروع مي شود

  ).شهريور
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ر كتابهاي عربي راجع به اين نوع بازارهاي مكاره زياد بحث شده است و به نظر مي رسد كه اين بازارها بيشتر د

مردم را به خود جلب مي نموده تا مراسم مذهبي و اين بازارها همگي در فصلهاي ثابت صورت مي گرفته 

(Sprenger P.144) بعضي صاحب نظران تاريخ هاي . آن مطابق با سالهاي شمسي بوده است و تاريخ برگزاري

هاللي مذكور در كتابها را چنان تصوركرده اند كه گويي همان تاريخ هاي مستعمل در حين وقوع حوادث بوده و 

ا بعضي از آنها را يهيچ در انديشه آن نيفتاده اند كه شايد راويان اخبار در قرن هاي اول و دوم هجري، اين تاريخ ها 

يعني همان كاري را كرده باشند كه ما اكنون مي كنيم و تاريخهاي وقايع . آورده باشنداز راه محاسبه به دست 

يونان و روم و مصر باستان را با سالهاي پوليوسي به دست مي آوريم و مي بينيم كه اين تاريخ هاي هاللي نمي 

  .ار مي برده اندتوانند دليل آن شود كه اهل مكه لزوماً در زمان آن حوادث تاريخ هاي هاللي را به ك

 ميالدي نقل كرده اند، البته اين تاريخ را خاورشناس فرانسوي 622 ژوئيه 16مورخين سال اول هجرت را برابر با 

 محاسبه نموده و رد كرده است و سال اول هجرت را با محاسبه Caussine de Percevalكوسن دوپرسوال 

براي اينكه ببينيم راويان . SARACENS كتاب 260 ص  1 ميالدي بيان داشته است622 آوريل 19دقيق خود 

  .خبر وقايع را چگونه نقل كرده اند دو نمونه از اين تواريخ را مورد بررسي قرار مي دهيم

  : چنين آمده استJohn-B-Noss اثر (Mans Religions)دركتاب تاريخ جامع اديان 

 ده هزار نفر مردان مسلمان به طرف با) ص( ميالدي سنه هشتم هجرت، حضرت محمد630در زمستان سال ‹‹

  ››.مكه روي آورد

 ميالدي قرار داده، و اول محرم سالهاي نهم هجرت 622 ژوئيه 16راويان اخبار محاسبه هاي خود را بر مبناي 

 ميالدي انجام دهيم 622 آوريل 19حال گر محاسبه خود را از روي .  ميالدي بيان نموده اند630برابر با آوريل 

و يا . سپتامبر كه فصل گرما است قرار مي گيرد هجرت برابر خواهد بود با ژانويه و رمضان آن سال درسال نهم 

به مدينه كه بيشتر محدثان و زندگي نامه نويسان پيغمبر اسالم برآنند كه اين واقعه ) ص(ورود حضرت محمد

 در آن روزه كيپور مي گيرند و كه روز دهم از ماه تشري است كه) روز آشوري جهودان(مقارن با عيد جهودان 

 ژوئيه 16 ربيع االول بيان نموده اند كه بر مبناي 8 ميالدي و آن را 622 سپتامبر سال 20مطابق است با 

 جمادي 7 آوريل انجام دهيم مطابق خواهد بود با 19در حالي كه اگر محاسبه خود را از روي . محاسبه نموده اند

                                                 
1 . Historians have generally made this the 16th of July though caussin de Perceval a most careful investigator of the subject 
calculators that it was really the 19th of April. 
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اگر اين .  رمضان خواهد بود20تقويم زمان پيامبر اسالم اين روز برابر با اآلخر و جالب اينجاست بر مبناي 

  .محاسبات را بر مبناي تواريخ ديگر هم انجام دهيم مي بينيم چه اختالف فاحشي بوجود مي آيد

و يا بعثت آن حضرت به ) ص(در اينجا سوالي كه هميشه براي مسلمانان مطرح مي شد كه چرا تولد حضرت محمد

  . مبدأ تاريخ قرار نگرفته روشن مي شودپيامبري

 ميالدي بيان داشته 622 آوريل 19 ميالدي و محاسبه كوسن دوپرسوال كه آن را 622 ژوئيه 16چرا كه تاريخ 

در حدود دو ماه و بيست و هفت روز اختالف داشته كه اين مي تواند گوياي اين حقيقت باشد كه اعراب به خاطر  

اگر مي . ته اند محاسبه خود را چنان تنظيم نمايند كه آيندگان را اغفال ننمايندنداشتن دانشي چند نتوانس

قرار دهند محاسبه آنها با اختالف فاحشي مواجه مي ) ص(محمدخواستند مبدأ را به عقب تر يعني تولد حضرت 

باشد و چه بهتر در اينجا بايد متذكر شوم محاسبات اين خاروشناس نمي تواند سند قطعي راجع به آن تاريخ . شد

است كه برادران مسلمان كه با كامپيوتر آشنايي دارند بوسيله يك برنامه صحيح آن را محاسبه كنند و تاريخ دقيق 

الزم به يادآوري است كه در تاريخ يعقوبي و آثار الباقيه اثر ابوريحان بيروني، اعراب جاهليت را . آن را معين نمايند

  .ماههاي قمري بوده ذكر كرده اندبه داشتن تقويمي كه بر مبناي 

›› غرر‹‹شب اول ماه را . آنها حتي براي روزهاي ماه نيز ده نام داشتند كه هر سه شبي را به يك اسم مي ناميدند

›› حنارس‹‹سپس ›› خنس‹‹سپس ›› ظلم‹‹سپس ›› بيص‹‹سپس ›› عشر‹‹سپس ›› تسع‹‹سپس ›› نفل‹‹سپس 

نامهاي ماهها در تاريخ يعقوبي چنين آمده . نام داشت›› سرار‹‹ي شد، و شب آخر كه ماه پنهان م›› محاق‹‹سپس 

  :است

›› حنين‹‹جمادي االول را ›› وبصان‹‹ربيع اآلخر را ›› خوان‹‹ربيع االول را ›› ناجر‹‹صفر را ›› موتمر‹‹محرم را 

، ذوالقعده را ››وعل‹‹ل را ، شوا››نافق‹‹، رمضان را ››عادل‹‹، شعبان را ››اصم‹‹، رجب را ›› ربي‹‹جمادي اآلخر را 

  با اختالفي در ترتيب اسم ها و207 ص 2نقل از مروج الذهب ج (مي گفته اند ›› برك‹‹و ذولحجه را ›› ورنه‹‹

  ).186 ص 1تاريخ آداب اللغه ج 

  :در كتاب آثار الباقيه اثر ابوريحان نامها با اختالف كوچكي چنين آمده است

 - 11 دغل  -10 ناقف  - 9 عادل  - 8 االصم  -7 زباء  - 6 حتم  -5ان   صو- 4 خوان  -3 ناجر  -2الموتر   - 1

   برك- 12هواع  
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در تاريخ يعقوبي و مروج الذهب كه ماههاي محرم را به ترتيب مقابل موتمر و صفر را در مقابل ناجر قرار داده است 

يگر معاني درست درنمي صحيح نمي باشد بدليل اينكه معاني اين الفاظ برطبق كتب لغت بدين شرح است و با د

  :آيد

  .آنچه را شخص از سنت و شريعت به كار بستن آن واجب است انجام دهد= موتمر 

  .از فجر كه شدت حرارت باشد اشتقاق يافته باشد= ناجر 

  . شده استبر وزن فعال است و از خيانت مشتقق= خوان 

  .بر وزن فعال است و از ضيافت اشتقاق يافته است= صوان 

اهيه عظيم است كه چون در اين ماه جنگهاي زيادي روي مي داده و خونريزي بسيار مي شده چنين نام د= زباء 

  .داشته است

وجه تسميه اصم اين است كه اعراب خود را در اين ما ه از قتال بازمي داشتند و آواز سالح در اين ماه به = اصم 

  .گوش كسي نمي رسيد

  .اين نام را بر اين ماه نهادند كه در اين ماه در شرب خمر افراط مي كردندپيمانه خمر است و از اين جهت = ناطل 

  .از عدل است= عادل 

  .وجه تسميه رنه اين است كه چهارپايان براي نزديكي نحر در اين ماه ناله مي كردند= رنه 

  .از بروك شتر مشتق است چون شتر را به قربانگاه مي برند= برك 

  .نيستمعاني صحيح ديگر در دسترس 

حال با اندكي دقت در نامها متوجه مي شويم كه ماه يازدهم در تاريخ يعقوبي در آثار الباقيه در نامها اختالف داشته 

كه در بعضي اشعار اعراب هم اين اختالف موجود است دليلي كه مي توان بر اين دو نام مختلف آورد آن است كه 

هت در ريشه لغتي نداشته اند مي بايد اعراب در زمان جاهليت در هيچ شبا ›› ورنه‹‹و ›› هواع‹‹چون اين دو لغت 

حدود قرن چهارم از تقويم بابلي كه دو هزار سال پيش از ميالد در نواحي مرسوم بوده استفاده مي كرده اند و آن 

اي  روز و بيست و يك ساعت تقريبي كه از كوتاه بودن سالهاي قمري با ساله10بدين معني است كه از اختالف 

شمسي بوجود آمده هر دو يا سه سال يك ماه به ماههاي خود مي افزودند تا فصول را با ماههاي خود منطبق 

گردانند و اين روشي است كه در نواحي بين النهرين مرسوم بوده و يهوديان هم بر اين منوال تقويم خود رادرست 
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ورت كنوني اش تبديل شد و هنوز هم از آن استفاده  بعداز ميالد به ص360تقويم فعلي يهود از سال (نموده  بودند 

مشاهده مي شود مي بايد عمل كبيسه در ماه يازدهم انجام ) يازدهم (11چون اين اختالف در نام هاي ) مي شود

 و يكي ديگر از داليل آن معاني لفظ ماهها است كه مي شده كه در بعضي اشعار اعراب نامها با اختالف آمده است 

 ثبات تقريبي با فصول بوده است مثل ناطل كه پيمانه خمر است و در آن ماه در شرب خمر افراط مي نشان دهنده

كردند و دليل آن مي بايد پس از برداشت محصول انگور بوده باشد كه شراب درست مي كردند و يا ناجر كه شدت 

  .حرارت اشتقاق يافته باشد

 اعراب پيش از قرن چهارم يا شايد خيلي پيش از آن احتماالً از تقويم البته در اينجا اين نكته را بايد روشن نمود كه

ديگري هم استفاده مي نمودند و آن بدين معني است كه مراسم حج در فصول چهارگانه تغيير و تعداد ماهها را 

وازده ما دوازده مي شمردند كه آن هم به خاطر ماه پرست و ستاره پرست بودن آنها است و در اشعار عرب از اين د

  :ه چنين نام برده اند

 -12 من  -11  فقا  - 10 نسوا  - 9 الما  -8 مهر  - 7 نر   - 6 لو  – 5 لوليا -4 حجش  - 3 اوين  – 2 حلو  - 1

  اونا

و بهترين سند تاريخي را قرآن كريم در سوره اصحاب كهف از زبان پيامبر اسالم . كه ضبط صورت آنها مسلم نيست

  .بيان شده است

  ››.ماندند در غار خود سيصد سال بيفزودند نُه را‹‹: وره كهف س25آيه 

و همانطور كه قبالً در محاسبه اين آيه بيان شد كساني كه عدد نُه را بيفزودند مي بايد گروه ماه پرستان بوده 

قيه به آن و ابوريحان بيروني در آثار البا. باشند كه يكي از آن دو گروهي كه در غار به خواب رفته بودند مي باشد

  .اشاره نموده است

اعراب دوران جاهليت ماههاي خود را از ابتدا به همان نحوي كه بعدها در دوره اسالم به كار رفته استعمال مي 

  .كردند و موسم حج ايشان در طول ايام چهارفصل تغيير مي كرد كه اين عمل در قرآن كريم منع شده است
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اللها بگو آنها هستند مواقع معين براي انسانها و حج، آن درست نيست كه پرسندت درباره ه‹‹:  سوره بقره189آيه 

  1) عقب گرد ماهها(از پشت ) بين الحرام(شما برويد به خا نه ها 

  ››.وظيفه تان را به خداوند باشد كه رستگار شويدبنابراين از راه آن وارد شويد و انجام دهيد 

كه شما برويد از پشت آيا اين نيست كه از عملي كه در جاهليت كه منظور كالم الهي از عبارت آن درست نيست 

 روز مبدا ثابت 4/1/5! ( روز به عقب برمي گشت جلوگيري كند11يعني به حج رفتن آنها كه هر سال به مدت 

و مي بينيم مرحوم آيت اهللا .  عمل پس از فوت پيامبر از سر گرفته شد و هنوز هم ادامه داردمتاسفانه اين). خود

  :در شأن نزول اين قسمت آيه گفته اند‹‹: پرتوي از قرآن جلد دوم چنين بيان مي دارد 77القاني در ص ط

كه روش عرب در زمان جاهليت بر اين بود كه چون از سفر باز مي گشتند از بام خانه يا نقبي كه در پشت ديوار باز 

به درون آن راه مي يافتند و اين آيه چنين مي كردند وارد خانه مي شدند و يا در روزهاي حج از پشت چادرها 

  ››.عادت جاهلي را نكوهش و نفي مي نمايد

شأن نزول و ليس البر كه با عطف به يسئلونك عن االهله و در يك آيه : سپس ايشان اين دو سوال را مطرح نمودند

عربي چه اهميتي داشته و اين  عادت محدود جاهلي در ميان ديگر رسوم وعادت ‹‹آمده چه تناسب و ربطي دارد؟ 

  ››كه در اين كتاب ابدي يادآوري و نكوهش شود؟

متمم ... شايد اين عادت جاهلي در تفسير و توجيه همين آيه آورده شده و بايد ليس البرا ‹‹و بعد نتيجه گرفته 

چگونه پس مي بينيم بعضي از نكات را مفسرين فاضل ›› .همين سوال يسئلونك عن االهله باشد نه مساله ديگر

  !مورد عالمت سوال قرار مي دهند

 ماه بوده عوض نمودند و آن را برمبناي 13 يا 12اما در چه موقع اعراب تقويم بابلي را كه تقويم قمري بر مبناي 

-History of Arabia Ancient Modern by Andrewماههاي شمسي قرار دادند در كتاب

Crichton ود اواخر قرن چهارم ميالدي، نامهاي قديمي ماهها و در حد‹‹:  چنين آمده است186 در صفحه

عوض مي شود و پس از آنكه قبيله قريش نفوذ و قدرت ) ص( جد پيغمبر Kelab) كالب(روزهاي هفته بوسيله 

  2.سياسي اش زياد مي شود قبايل ديگر هم از آن تبعيت مي كنند

                                                 
هم چنانكه اعراب جاهليت در فصلهاي . As the Idolaters certain seasons:  چنين آورده استPicktnall مترجم مصري عربي زبان قرآن به انگليسي.  1

  .را انجام مي دادند) مراسم حج(معين 
2 . About the end of the fourth century of our era the old names of the months and the days of the week were changed by Kelab an 
ancestor of Mohammad and after the Koreish had gained the political ascendancy in Arabia they were adopted by all other tribes. 
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در آغاز كودكي . ت در ابتدا نام او زيد بودكالب كه در قصي بن كالب بن مره بن كعب معروف اس) ص(جد پيغمبر

از طرف پدر يتيم شد مادر او فاطمه، پس از مرگ شوهرش با شخصي ديگر به نام ربيعه از قبيله قضاعه ازدواج 

زيد در اين سفر قصي يعني دور شده از وطن موسوم . نمود و با او به سوريه سفر كرد و زيد را همراه خود برد

 به حد شباب رسيد به مكه برگشت و دختر هليل بن حبشيه از خاندان قضاعه كه در آن موقع بعداز اينكه. گرديد

رياست مكه را به عهده داشت به زني گرفت و طولي نكشيد كه قصي با كارداني و نيرومندي در ميان اهالي مكه 

 بياورد بدين خيال با معروف شد و بدين فكر افتاد كه رياست مكه و توليت كعبه را از دست پدرزن خود بيرون

پسرعموهاي خود بنوكنانه همدست شد و با تدبير كليدهاي كعبه را از ابوغبيش كه هليل بواسطه ضعف پيري بدو 

قصي تمام خانواده . قضاعه را از مكه خارج كرد و خود زمام امور را در دست گرفتسپرده بود بيرون آورد و طايفه 

كرد و ايشان را در محله هاي خالي مكه كه ساكنين آن را از شهر بيرون قريش را كه پراكنده بودند جمع آوري 

  .بدين سبب او را مجمعي لقب دادند. كرده بودند جاي داده و دره ها و اراضي اطراف را بين آنها تقسيم نمود

آداب و قصي بن كالب بنوصعوفه از قوم و طوايف جرهم كه مالك اراضي مكه بود و امتياز اجاره يعني حق اداره 

آئين اتمام حج و هدايت حجاج به كوه عرفه و انداختن سنگ در منا را دارا بودند از آنها گرفته و آن را به خود 

كالب چون رياست مكه را براي خود محرز نمود به اداره امور لشكري و كشوري مخصوصاً اجراي . اختصاص داد

 قريش به نام دارالندوه در جوار كعبه تشكيل داد و حل آئين ها و رسوم مذهبي پرداخت و شورايي از سران خاندان

رفادت : همچنين تشكيالت اداري با مناصب مختلف ايجاد نمود مثل. و عقد آن را با آراي شورا مذكور قرار داد

و نيز براي پذيرايي حجاج مالياتي بر ) پرده داري كعبه(حاجبي كعبه ) جاي آب دادن(سقابت ) پذيرايي حجاج(

  .ن نمودقريش معي

  قصي بن كالب
 عبدالعزي  عبد مناف

        
  اسد  هاشم

        
  خويلد عبدالمطلب

        
  خديجه  عبداهللا
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     )ص(محمد
عوض نمودن نام ماهها و قراردادن آن بر مبناي فصول و جشنهاي ثابت و همچنين و يكي از مهمترين كارهاي او 

  :عوض نمودن روزهاي هفته بود كه عبارت بودند از

  نام قديمي   نام جديد  
 Yom Ahad Bawal  )احد(يكشنبه 
 Yom Thena  Bahua  )اثنين(دوشنبه 

 Yom Tulta  Jebar  )ثالثاء(سه شنبه 
 Yom Arba  Daber  )اربعاء(چهارشنبه 
 Yom Hamsa  Femunes  )خميس(پنج شنبه 

 Joma   Aruba  )جمعه(جمعه 
 Sabat   Shiyar  )سبت(شنبه 

 سوريه با تقويم مصري آشنا شده باشد همانطور كه بيان شد، مدت طفوليت تا حد  بايد درقصي بن كالب مي

  .شباب او در سوريه سپري شده است

ابوريحان بيروني . نامهاي فعلي ماههاي عربي همانطور كه از مأخذ خارجي نقل شد، انطباق با فصول و جشنها دارد

.  اينكه محرم را محرم ناميده اند آنست كه از ماههاي حرام استسبب‹‹:  چنين آورده است190در آثار الباقيه ص 

  .دو ربيع را چنين ناميده اند آنست كه در اين دو ماه شكوفه و غنچه و باران و شبنم زياد استعلت اينكه 

 مي شود و شعبان را شعبان گفته اند زيرا قبايل 1دو ماه جمادي را جمادي گفته اند زيرا كه آب در اين ماه منجمد

 بدين علت رمضان گفته اند زيرا در اين ماه سنگ از شدت رمضان را. و طوايف در اين ماه منشعب مي شدند

. شوال را شوال گفته اند زيرا گرما در اين ماه مرتفع مي شد و به كلي از ميان مي رفت. حرارت داغ مي شد

در اين ماه عربها در خانه مي نشستند و ذوالحجه را ذوالحجه گويند   بدين نام خواندند كه سببذوالقعده را بدين 

  ››.كه در اين ماه به حج مي رفتندزيرا 

پس مي بينيم كه ماهها درست براساس فصول و جشنها مي باشد و دليل ديگري بر اين نظريه كه اگر خوب دقت 

  .بيع اآلخر و صفراالول، صفراآلخر يا جمادي االول و جمادي اآلخرشود نوع شكستن ماههاست يعني ربيع االول، ر

                                                 
  .منجمد مي شود درست نبوده چون جمادا صفت است براي فصل خشك و بي باران.  1
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 روز ديگر ربيع اآلخر قرار مي 20 روز اول بهار در ربيع االول و 10 مارس شروع مي شود 21فصل بهار چون در 

اين گيرد و ماههاي ديگر همچنين است كه اين كار را از روي صورت فلكي ستارگان زودياك درست نموده اند و با 

  .كار نشان داده اند كه آنها كامالً به علم نجوم آشنايي داشته اند كه چنين تقويم منظمي را تنظيم كرده اند

 پيش از ميالد به وسيله جوليوس اصالح شده بود تنظيم 45تقويم اعراب درست از روي همان تقويمي كه در سنه 

ن است كه در زمان جاهليت، تقويم قمري بوده و اين داليل گوياي آ. شده است كه اين همان تقويم مصري است

شاهد . تبديل نمودند) تقويم رومي(پس از آن كه به معايب تقويم قمري پي بردند آن را به تقويم شمسي بر مبناي 

همانطور كه در كتاب گاه شماري در ايران قديم اثر حسن تقي زاده . مثال ما هم نامهاي فعلي ماههاي عربي است

از قرون اوليه اسالمي در عمل خراج سال شمسي معمول بوده در ممالك اسالمي ‹‹: آمده است چنين 158ص 

  ››.است و در مصر با سال قبطي و در سوريه با سال رومي و در ايران با سال ايراني عمل مي شده است

ري ترجمه جلد سوم تاليف محمدبن جرير طب) تاريخ الرسل و الملوك(در اينجا نقل مطلبي از تاريخ طبري 

چنان بود كه صوفه  ‹‹: ابوالقاسم پاينده كه در مراسم حج در زمان قصي بن كالب بيان داشته است جالب مي باشد

يعني آن كس كه رهبر مراسم حج بود مردم را از عرفات مي برد و اجازه رفتن از منا مي داد و به وقت رمي جمره، 

: و آنها كه شتاب داشتند پيش وي مي شدند و مي گفتندرمي آغاز مي كرد و كسي سنگ نمي زد تا او بزند 

و آنها عجله داشتند ) بايد صبر كرد تا خورشيد بگردد(و او مي گفت ) برخيز و سنگ بزن كه ما نيز سنگ بزنيم(

آن گاه برمي خاست و سنگ . اما صوفه صبر كرد تا خورشيد بگردد! وي را با سنگ مي زدند و مي گفتند عجله كن

  ).تمام(ين مردم سنگ مي زدند مي زد و ا

بوده كه بگردد و به صورت مجموعه اي ) معدل النهار(در اينجا مي بينيم كه صوفه منتظر برآمدن خورشيد نيمروز 

از هاللها ديده شود و پس از آن سنگ بزند كه اين عمل فقط در يك نوبت از سال كه برابر است با اول دي ماه يا 

  .1ه خورشيد عمل مي شود ماه ذوالحجه ثابت بوسيل21

ديگر شكي وجود . و اين عمل صوفه گوياي اين است كه ماه حج اعراب در زمان قصي بن كالب ثابت بوده است 

ندارد كه اعراب از زمان قصي بن كالب به بعد ماههاي خود را بر مبناي گردش خورشيد قرار داده بودند كه تقويم 

 پس از تغيير تقويم دوباره آن را به تقويمي با روش غلط تر از اول حال چگونه است. رومي هم بر آن اساس است
                                                 

 اسالم 132از يادگارهاي قديمي مذهب سامي است ص ) گودفروا دمو مبين(ت گيرد و به قول تا غروب آفتاب صور) ظهر(مراسم حج بايد از زوال آفتاب .  1

  .تأليف لوئي گارده، ترجمه مهندس رضا مشايخي
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كه هيچگونه پايه و اساس علمي ندارد؟ ) همان طور كه ماه پرستان در زمانهاي اوليه انجام مي دادند. (برگرداندند

 بر روي 1اگر تقويم قمري درست بود چرا آن را عوض نمودند و نامهاي ديگري بر مبناي فصول و جشنهاي ثابت 

ماههاي خود قرار سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر اعراب سالهاي خود را بر مبناي ماههاي 

ماه ديگري به نام محرم بر ماههاي خود شمسي قرار داده بودند، پس چرا به توليت قالمس كه از بني كنانه بود 

ي يابد در آخر سال به ماههاي خود بيافزايند چون تعداد  روز كه م4/51به فراموشي : افزودند؟ در جواب بايد گفت

 سال بايد يك ماه كبيسه مي كردند تا از گردش ماهها 6 روزه تقسيم كرده بودند و پس از 30 ماه 12ماهها را به 

سوره  37جلوگيري كنند و اين يك ماه را حرام مي ناميدند و پيغمبر اسالم بنا به روايت در حجه الوداع با بيان آيه 

تقويم موجود را اصالح مي ›› ازدياد در كفر است)  روز4/1/5حج به تعداد (همانا فراموشي ‹‹: توبه كه مي فرمايد

  نمايد كه همين فراموشي به صورت ديگري تا 

 شبانه روز از سال 10) سيزده (13 هم ادامه داشت و پاپ گرگوريوس  سال بعد900 ميالدي يعني 16قرن 

  . را حذف نمود1582

الزم به ذكر است كه از زمانهاي اوليه ادبيات عرب تا به امروز، اين بحث درباره لغت نسئي ادامه داشته و 

  .چندين نظريه درباره آن اظهار شده است كه توجه به آن مفيد است

 Intercalation of month:   افزايش روز يا ماه به سال: عبارت است از) نسئي( يك نظريه – 1

ر افزايش روز يا ماه به سال قمري باشد قابل قبول نيست چون همانطور كه قبالً اشاره شد اين نظريه اگ

تعداد ماهها دوازده :  سوره توبه با بيان اينكه36ماههاي عربي بر مبناي فصول و جشنهاي ثابت است و آيه 

 است، نظريه بنده را بوده اين كار را منع نموده است ولي اگر افزودن چند روز به سال شمسي باشد كه بوده

مي دانيم كه در آن . چون معني نسئي عبارت است از فراموشي). البته نه به معني كلمه نسئي(تاييد مي نمايد 

 روز كه به نام پنجه معروف است را محاسبه نمي نمودند و داليل تاريخي زيادي وجود 4/51زمان عدد كسري 

ميالدي توسط پاپ گرگوريس يا كبيسه اي كه مي بايد در  16 شبانه روز در قرن 10دارد مثل حذف نمودن 

 ميالدي بعمل آيد كه اجرا نشد يا كبيسه هائي كه مي بايد در تقويم يزدگردي 595عهد خسرو پرويز در سنه 

درخواست سلطان ملك شاه سلجوقي شخصي  هجري قمري به 647اجرا شود كه آن هم انجام نشد و در سال 
                                                 

كه .... حج ماهيست دانشته :  سوره بقره197 آمده است و رمضان به معني گرما است و ديگر آيه 185با نام گذاري ماه رمضان كه در قرآن سوره بقره .  1

  .مراسم حج در اين ماه انجام مي شود
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منجم در مرو خراسان به اين كار دست زد و آغاز سال را به نقطه اعتدال ربيعي در بنام عبدالرحمان خازني 

بر اول حمل مقدم بود حذف كرد و پس از اين اصلباح تقويم جاللي يا اول برج حمل برد و هفده روزي را كه 

  .ملكي را بوجود آورد

 است 1كه افزايش ماه به سال) نسئي(ه را دربار) ابوريحان بيروني(در اينجا نظريه يكي از دانشمندان اسالمي 

 را به آيات قرآن تأويل نموده و تناقضي كه در گفتار بيان داشته و ببينيم اين دانشمند چگونه بحث علمي

 :2 ترجمه علي اكبر دانا سرشت چنين آمده است93در آثار الباقيه ص . بررسي نمائيمايشان وجود دارد را 

         مانان استعمال مي كردند و حج ايشان در زمانهاي چهارگانه دور لانند مسعرب در جاهليت اين ماهها را م‹‹

فراهم سپس خواستند كه حج را به هنگامي بياندازند كه كاالهاي ايشان از جلد و پوست و ميوه ها مي زد و  

اشند همين طور شود و خواستند از اين امر هميشه به يك حال بمانند و در بهترين ازمنه و خرم ترين اوقات ب

با سال خورشيدي به هنگامي كه يكماه مي رسد در آخر سال قمري قرار مي كه يهوديان تفاصيل سال خود را 

بني كنانه مي باشد و پس از انقضا دادند ايشان هم چنين كردند و توليت اين امر به دست قالمس بود كه از 

يراد مي كردند سپس يك ماه را نسئي مي نمودند و حج اين اشخاص به پا مي ايستادند و در موسم خطابه اي ا

  ...آن ماه كه بر سال زياد مي شد را به نام ماه پيشين مي خواندند

  .و اولين نسئي كه روي داد در ماه محرم بود

سپس به توالي و دنبال هم . نسئي اول در ماه محرم بود و آن را صفر ناميدند و ربيع االول را صفر خواندند

همچنين تا . نسئي دوم براي صف بود و ماهي را كه پس از آن صفر خواندند. ر را ذكر مي كردندنامهاي شهو

منتظر حجه ) ص(كه پيغمبر. به شعبان رسيده و آن را محرم ناميدند و ماه رمضان را صفر خواندند) نسئي(

›› ان و زمين را آفريدزمان به همان وضعي درآمد كه خد آسم! هان‹‹: الوداع شد و براي مردم خطبه اي خواند

  ››).تمام(و كاري كه اعراب با ماهها مي كردند از ميان امت رفت 

در اينجا سخنان اين دانشمندان را با گفتار خود ايشان مورد بررسي قرار مي دهيم تا خوانندگان به تناقض 

  .گفتار ايشان پي ببرند

                                                 
  . سوره توبه با بيان تعداد ماهها دوازده بود منع شد36البته اين عمل در آيه . 1

في عبدالجباربن محمد الخرقي متو. از ميان رفته) كتاب االلوف(بيان شده كتاب ايشان بنام ) 372/886(اين نظريه قبالً بوسيله ابومعشر بلخي متوفي به سال .  2

  . آن را نقل كرده) منتَي اِإلدراِك ِفي تَقَاِسيِم األفالِك(در شهر مرو در كتاب خود ) 553/1158(به سال 
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ند مسلمانان استعمال مي كردند و حج ايشان در قسمت اول گفتار ايشان كه اعراب جاهليت اين ماهها را مان

ن ننمودند و همانطور كه قبالً بيان آدر زمانهاي چهارگانه دور مي زد درست است ولي ايشان اشاره به زمان 

مي   دوازده يا سيزدهسپس از تقويم بابلي كه تعداد ماهها را. شد، پيش از قرن چهارم اين كار انجام مي شد

 كار هم تا اواخر قرن چهارم ادامه داشته و چون تقويم بابلي بخاطر كبيسه يك ماه در هر شمارند استفاده و اين

و يا براي جمع آوري خراج با اشكال . دو يا سه سال به مراسم حج آنها و امر تجارت و بازارها صدمه مي رساند

ي براي خود انتخاب روبر شده  بودند، تصميم به عوض نمودن آن گرفتند، و تقويمي بر مبناي تقويم روم

گفتار ايشان درباره اينكه حج را به هنگامي بياندازند كه كاالهاي ايشان از جلد و پوست و ميوه ها . نمودند

فراهم شود و خواستند كه اين امر هميشه به يك حالت بماند و در بهترين ازمنه و خرم ترين اوقات باشد  اين 

كالب در اواخر ) ص( ننموده اند كه اين كار بوسيله جد پيغمبر گفتار درست بوده ولي ايشان اشاره اي بدان

 .1قرن چهارم صورت گرفت

موسم حج را يكي از ماههاي پاييز كه هنگام ‹‹: در تاريخ اسالم تاليف دكتر بياتي به آن اشاره شده است كه

  ››.آمدن محصول است قرار دادند

يد اديات باستان شناسي و تاريخ باستاني از دانشگاه  كه يكي از اساتMartin-Nilssonپرفسور مارتين نلسون 

Lund عضو آكادمي دانمارك R.Danish-Academy و مدير انجمن ادبيات دانشگاه  Lund است در كتاب 

 آن 251 كه اثري ارزنده براي مطالعه مي باشد در ص Primtire Time Reckoning 1920تحقيقي خود، 

بنابراين . ي قديمي اعراب وابسته به فصول بوده همانطور كه قبالً اشاره شدنام  ماها‹‹: كتاب چنين آورده است

ماهها وابسته به سالهاي شمسي بوده و بايد تقريباً ثابت بوده باشد در حالت تجربي و آن نشان داده شده 

  .2بوسيله آخرين ماه زيارت در مكه

 اين 60 ماهها به آن اشاره نموده كه در ص  آثار الباقيه در علل نام گذاري91و ابوريحان بيروني در صفحه 

  .رساله به آن اشاره شد

                                                 
1. History of Arabia by Andrew-Crichton p. 186.  
2 . The old Arabian names of month depend in great measure as has been shown already upon the season originally there fore the 
month most have been approximately fixed in their position by the sufficiently familiar empirical method the same thing is shown 
by naming the last months from the pilgrimage Mecca. 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


 53

پس همانطور كه از مĤخذ عربي محققين اروپايي و ايراني بيان شد، ماهها بر مبناي سالهاي شمسي بوده و اين 

  .انجام گرفته است) ص(كار هم بوسيله جد پيامبر 

اسحق نقل نموده و آن را به تعبيرهاي خيالي خود سخنان ابوريحان از آن به بعد بجز نقل قلمس كه از ابن 

به شعبان رسيده بود و آن را محرم ناميده بودند و ماه رمضان را صفر ) نسي(پايه ريزي نموده و با بيان اينكه 

خواندند و خطبه پيامبر اسالم را به تعبيرهاي خود نسبت داده اند درست نمي باشد چطور امكان دارد پيامبر 

را اشتباه نمايد و در ماههاي حرام روزه بدارند  1 سال ماههاي مبارك رمضان و ليله القدر 23دت م) ص(اسالم 

و صبر نمايد تا حجه الوداع و بعد آن را اصالح ) دو سال پس از هجرت كه روزه واجب گرديد(بنابر روايت 

حاب كهف و نُه اضافي آن  ايراد ديگري كه از اين دانشمندان بايد گرفت آگاهي ايشان به حكايت اص2نمايد

 سال اضافه را به 9 سال را شمسي و 300 همان كتاب راجع به آن بحث نموده و 394است كه در ص 

  :سالهاي قمري نسبت داده اند اما ايشان يكي از آيات قرآن را در رابطه با اين داستان كه مي فرمايد

›› احضاء كردآن دو گروه مدت درنگ در غار را بهتر برانگيختيم تا بدانيم كداميك از ) خواب(سپس آنان را از ‹‹

. را فراموش نموده و آن را پيگيري نكرده اند تا مسلمانان بدانند كداميك از دو گروه حقيقت را بيان مي دارند

همچنين دانشمند كه به علم هيئت آگاهي داشته چگونه از اين آيه قرآن كه درباره شمار سالهاست صحبت 

  .مي فرمايد

  : سوره بني اسرائيل12آيه 

و گردانيديم شب و روز را دو آيت پس برانداختيم آيت شب را و گردانيديم آيت روز را تا بجوئيد فضلي را از ‹‹

  ››پروردگار خويش و تا بدانيد شمار سالها و حساب را و هرچيزي را تفصيل داديم تفصيلي، غافل مانده است؟

بدين راحتي آن را ناديده نگرفته اند؟ در حركت شبانه روز كه از چگونه ايشان اين آيه را تفسير نموده و 

گردش زمين بدور خودش در مقابل خورشيد صورت مي گيرد ماه هيچگونه دخالتي نداشته و نمي توانيم شمار 

                                                 
سير تحول .  بعثت داشته اند4اب خود سير تحول قرآن انجام داده اند شأن نزول سوره قدر را سال در محاسبه اي كه آقاي مهندس مهدي بازرگان در كت.  1

  .206ص ) متمم جلد اول(قرآن 

اين بود كه هرسال در ) ص(عادت محمد‹‹: پيش از نزول قرآن چنين آمده است) ص(در كتاب محمد اثر كونستان و يرژيل گيورگيو درباره حضرت محمد.  2

 به غار حرا مي رفت و علت اينكه ماه رمضان را براي اين كار انتخاب مي كرد اين بود كه اعراب عقيده داشتند كه در ماه رمضان شبي است به نام ماه رمضان

 جاهلي در و همانطور كه مي دانيم ماه حج اعراب›› .زيرا در شب قدر هر اعجازي ممكن الوقوع است. و در آن شب انسان هرچه بخواهد مي شود) قدر(شب 

فصل ثابت بوده و رمضان هم مي بايد در فصل ثابت بوده باشد و بازارهاي عرب جاهلي گوياي اين حقيقت است حال چگونه اساتيد با دانستن اين موضوع 

  ماههاي جاهلي را به ماههاي قمري نسبت مي دهند و با تفسير غلط كلمه نسيء آيا شب قدر را مي توان معين نمود؟
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سالها و حساب خود را بر روي ماه قرار دهيم چون در بعضي مواقع در روز روشن شاهد نمايان بودن ماه در 

البته اشتباه ايشان از آنجا شروع مي شود . و حتي بعضي از شبها ماه در آسمان ديده نمي شود. تيمآسمان هس

همانطور كه در كتاب ايشان تعداد ماهها را دوازده بيان .  نشده اندكه متوجه تقويم بابلي در زمان جاهليت 

ده اند و اين عمل ايشان باعث نموده اند، در صورتي كه سيزده بوده و حتي به معاني ماهها نيز توجه نكر

تناقضي در گفتار خودشان پديد آورده است، مثل اشاره ايشان به بازارهاي ده گانه اعراب با ذكر تاريخ آن كه 

پس مي بينيم چگونه اين دانشمند هم گرفتار علم تطبيق شده و آيه ديگري . وابسته به فصول ثابت بوده است

  ! همان علم تطبيق تفسير نموده استرا در اين رابطه با حساب سالها با

او كسي است كه خورشيد را روشنايي داد و ماه را نور، و گردانيدش منازلي تا شمار ‹‹ : 5سوره يونس آيه 

  ››.سالها و حساب را بدانيد خدا آن را جز بحق نيافريد آيات را براي گروهي كه مي دانند بيان كند

 ماه نسبت مي دهند در صورتي كه خود ماه روشنايي اش را از خورشيد در اينجا ضماير گردانيدش منازلي را به

پس مي بينيم آيات را براي گروهي كه . گرفته است و ضمير گردانيدش منازلي به خورشيد برگشت مي نمايد

  .مي دانند بيان مي كند

به همان روش تقويم اعراب مرحله تكاملي خودش را انجام مي دهد ولي سپس از زمان خالفت عمر دوباره 

  :قديمي برگشت داده مي شود

  . اعراب ماه پرست از آن استفاده مي كردند_بر مبناي قمر )  ماه12(تقويم قمري 

  . تاريخ دقيق آن براي اينجانب در دسترس نيست_بر مبناي قمر )  ماه13 يا 12(تقويم بابلي 

  . ماه خورشيدي از زمان كالب12 _) شمسي(تقويم رومي 

  . ماه قمري تنظيم شد كه هنوز هم ادامه دارد12خالفت عمر تقويم هجري قمري بر مبناي سپس از زمان 

عبارت است از جا به جا نمودن يك ماه حرام به ماه ديگر مثل قلمداد نمودن ) نسيء(نظريه ديگر آن است كه  - 2

ي خود را بر اين محرم از يك ماه آزاد و فتوا دادن صفر از ماه حرام كه در اين نظريه فرض و احتمال فكر

 _ذوالقعده [عقيده قرار داده اند كه اعراب مي ديدند سه ماهي كه به نام صلح يا ماههاي حرام ناميده مي شود 

 1 براي آنها خيلي ناگوار است و براي اينكه بتوانند به غارتگري خود ادامه دهند ])صفراالول( محرم _ذوالحجه 

                                                 
  . ميالدي606/1210 مصر، متوفي به سال 1310 تا 1308 از چاپ سال 446، ص 4ج ) فخرالدين رازي(تفسير .  1
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 اصالً قابل قبول نيست چون روي فرض و احتمال بوده و همانطور كه اين نظريه. نام ماهها را عوض مي نمودند

مي دانيم اضافه بودن يك ماه به آخر ماهها در مراسم حج انجام مي شده و مامور اين كار هم شخصي به نام 

و اين كار هم در اين مراسم انجام مي شده تا سخنان وي به اطراف پراكنده . قالمس، از قبيله بني كنانه است

آنها تقويم را طوري تنظيم نموده بودند كه حج . بشود تا سال ديگر حجاج بدانند چه ماهي بايد به مكه بيايند

باشد براي اينكه مسلمانان هر دو نيمكره مخصوصاً كشاورزان كه درصد بيشتري از در آغاز فصل زمستان 

. والت خود را در بازارها ارائه دهندجامعه را تشكيل مي دادند بتوانند به آساني در اين مراسم شركت و محص

  :همانطور كه در كتاب تاريخ از دكتر بياني آمده است

از نظر جنگهاي داخلي و اختالفاتي كه دائماً در ميان اقوام عرب بود، وقتي تجارت و معامله در مكه ممكن بود ‹‹ 

  ››كه امنيتي بواسطه قيود مذهبي موجود باشد

لهذا و روسا و بزرگان عرب كه از . طر در مواقع معين قبول كرده و رعايت نمايندو همه قبايل آن را با طيب خا

داخلي خسته شده بودند به فكر چاره اي افتاده و چنين قرار گذاشتند كه موسم حج را يكي از ماههاي جنگهاي 

امش و صلح مقدس  قرار داده و آن ماه را با ماه قبل و بعد آن ماههاي آر_ كه هنگام آمدن محصول است 1پاييز

بشمارند و جنگ و كشتار و چپاول را در آنها حرام و برخالف آئين دانسته و پاره كردن آن را بي حرمتي به خدايان 

را به امر تجارت و مراودات و امور ايام صلح و )  صفراالول_ ذوالحجه _ذوالقعده (بدين ترتيب سه ماه مزبور دانسته 

صاً در سر راه قبايلي كه از هر طرف عازم مكه بودند در مواقع مختلفه بازارهاي آرامش اشتغال مي ورزيدند و مخصو

عمومي برپا مي شد مثالً در سمت جنوب شرقي سر راه حجاج طائف و نجد و يمن در اوائل ذي القعده در عكاظ 

 در مجنه كه در كه در ميان طائف و مكه واقع بود بازاري دائر مي شد و هم چنين در اواسط يا در اواخر آن ماه

  ››.ميان عكاظ و مكه است بازارهاي ديگري برپا بود

  :و همانطور كه دكتر علي اكبر فياض در تاريخ اسالم بيان مي دارد

  .››در بازارهاي عكاظ و مجنه و ذي الجمار حضور مي يافتند و فرمان خدا را به خلق ابالغ مي كردند) ص(پيغمبر‹‹

. ي ثابت بدانجا مي رفته كه در بازارهاي آنجا حضور به هم مي رسانده استدر ماهها) ص(پس مي بينيم پيغمبر

به غارتگري خود ادامه خيلي مسخره آميز خواهد بود اگر بگوييم اعراب حرمت ماهها را صرفاً به خاطر آنكه بتوانند 

                                                 
  .ماه آخر پاييز اول زمستان درست است.  1
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م قبايل به خاطر تماگذشته از اين چنين كاري هيچ مزيتي براي آنها نداشته است چون . بدهند جابجا مي كردند

چندين منبع مختلف، سخناني را كه قالمس در مراسم . آرامش و سهولت در معامله و تجارت به صلح عالقه داشتند

البته شواهد عيني در اين روايات اثر داشته ولي به هرحال مي . حج بپا مي خواسته و اظهار مي داشته نقل كرده اند

  .تواند قسمتي از حقيقت را بيان نمايد

  :چنين آمده است) كلبي (Kalby بنابر روايت _الف 

  1ماه صفر از اين سال ماه حرام قلمداد مي كنيم متن كتاب

 

  2: چنين آمده استIbn-Ishaq) ابن اسحق( بنابر روايت _ب 

پروردگارا من قلمداد مي كنم يكي از دو ماه را كه صفر ناميده مي شود يعني اولين آزاد و موكول مي كنم صفر 

  .خر را تا سال آيندهاآل

 اضافه نمودن يك ماه به آخر سال در مراسم حج انطباق دادن ماهها به فصول كه در اثر تأخير انداختن حج به

روز كه مي باشد هر سال به سالهاي خود مي افزودند صورت مي گرفته است و با اين عمل تغييري در  4/51دت م

مي ناميدند و پيغمبر ) محرم(اههاي خود مي افزودند و آنرا حرام ماههاي ديگر نمي دادند فقط يك ماه به آخر م

اين عمل فراموشي جلوگيري كند و پنج روز اضافه را در ماههاي  سوره توبه مي خواسته از 37بيان آيه اسالم با 

و  تقسيم نمايد كه اگر اين آيه درست تفسير شده بود تمام تقويم هاي موجود مصريان و رومياندوازده گانه 

  .ايرانيان و تقويم اعراب اصالح شده بود و ديگر ماهها گردش نمي نمودند

  : سوره هود88آيه 

  چيزي جز اصالح نمي خواهم

 روز كوتاهتر از سال 11نظريه ديگر آن است كه احتمال مي دهند ماهها قمر بوده و چون هر سال قمري  - 3

با فصول مطابقت نمايد كه اين عمل ا ماهها شمسي است و مي بايد به هر دو يا سه سال يكماه بيفزائيد  ت

                                                 
1. The safar of this year is declared Holy. 
2. O God I declared one of the two months called safar namely the first to be free and I postponing safar II until the next year. 
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مي باشد و پيامبر اسالم آنرا منع نموده است و استدالل آنها هم اين بوده است كه بايد مراسم حج از  1)نسيء(

 . هالل ماه صورت بگيردروي

 و هيچ سندي اين نظريه اي است كه تا به امروز انجام مي شود ولي مورد قبول نيست چون باز از روي احتمال بوده

قمري بوده است در دست نيست و اما آيه اي كه آنها استفاده  كه بتواند معين نمايد در زمان پيامبر اسالم ماهها

  :مي كنند

  :189سوره بقره آيه 

براي انسانها و براي حج و آن درست  )2مواقيت(هاللها بگو آنها هستند مواقع معين ) اهله(از تو سوال كنند درباره 

اما انسانهاي درست كار كساني هستند كه ) عقب گرد ماهها(از پشت ) بيت الحرام( شما برويد به خانه ها نيست كه

  . باشد كه رستگار شويدظيفه را به خداوند،بنابراين از راه آن وارد شويد و انجام دهيد و). گمراهي(دري گزينند از 

د ولي هالل ماه هيچ وقت در موقع معين رويت نخواهد را به معني هاللهاي ماه استفاده مي كنن) اهِله(در اينجا 

براي داشتن يك وقت معين بايد يك مبدأ ثابت انتخاب ) اختالف در رويت ماه براي عيد فطر و عيد قربان(شد 

كه ماه اوج     ) رويت ماه(ديگر اينكه مدت بين دو ماه متوالي . نمود چون ماه و زمين هر دو در حركت  هستند

 ثانيه كه آن را ماه 42/11 دقيقه و 43 ساعت و 7 روز و 27 يكي از ستارگان ثابت برابر است با مي گيرد با

 Synodicحال آنكه محاسبه تقويم قمري از روي مدت ديدن متوالي بين دو هالل كه آن را . نجومي  مي گويند

month ثانيه 91/2 دقيقه و 44 ساعت و 12روز و 29گرفته كه بطور متوسط عبارت است از  مي گويند، صورت 

سوال ديگري كه مطرح مي شود، . و اين محاسبه هم بطور متوسط بوده است كه نمي تواند در موقع معين باشد

اگر منظور هال ل (جمع بستن هالل است در مواقع معين براي حج همانطور كه مي دانيم، در موقع معين براي حج 

 سوره بقره جمع هالل را استفاده نموده كه منظور بيش 189ولي آيه  3ماه داراي يك هالل بيشتر نيست) ماه باشد

) اهِله(حال اگر لغت . هالل ماه نمي باشد) ص(اين داليل نشان دهنده آن است كه منظور پيامبر. از دو هالل است

                                                 
 منع نموده است چون تعداد ماهها را دوازده 36را به ماه سيزدهم نسبت مي دهند بايد گفت اين عمل را خداوند در آيه ) نسيء(در اينجا بدين دوستان كه .  1

  .شمرده است

 ترجمه نموده (Fixed-Seasons) مواقيت را به فصل هاي ثابت Marmaduke Pichthallالزم به يادآوريست مترجم مصري عربي زبان قرآن به انگليسي .  2

  .است

البته اين (در اينجا به كساني كه اهله را به شب اول و دوم ماه نسبت مي دهند بايد گفت منظور آن دو شب باشد چرا پيامبر كلمه هاللين را استفاده ننموده .  3

  .)بحث به كلي بي اساس است
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را در ) فرهنگ جامع عربي به فارسي تأليف احمد سياح(كه ممكن است از جمع لغت هِله كه به معني بزغاله و بره 

 21كه در ماه ثابت ذوالحجه از ) بزغاله(لكي ستارگان جدي نظر بگيريم، حدس مي زنيم منظور از اهلِه صورت ف

شروع مي شود، باشد و اين فرضيه به خاطر تقديم اعتدالين ) انقالب شتوي(آن ماه كه برابر است با اول ديماه 

كه صورت فلكي ) به موجب قوانين حركت تقديميناشي از تغيير تدريجي امتداد محور حركت وضعي زمين (

  حال ببينيم منظور از هاللها در موقع حج چيست؟. بعضي از آنها جا به جا شده است مورد قبول نمي باشد

 در نظر بگيريم متوجه مي شويم كه در طول سال، خورشيد در دو نوبت 1ثابت را بر مبناي تقويم رومياگر تقويم 

مجموعه (نور خورشيد به صورت دو نشان ) اول ديماه(كه اولين روز زمستان است ) ثابت ( ذوالحجه21يكي در روز 

 يكي از دانشمندان فضائي و ستاره شناس مشهور Carl-Saganرا در ميان گرفته و همان طور كه ) اي از هاللها

 نور خورشيد به  دسامبر اولين روز زمستان21در ‹‹ :2 بيان مي دارد47 ص Cosmosامريكائي در كتاب خود 

 را در ميان گرفته و يك شكل بي نظير براي خواندن تقويم از روي (Spiral)صورت دو نشان مجموعه اي از هاللها 

 3››.آسمان را بوجود مي آورد

 4 شبانه روز10كه مدت )  ذوالحجه21پس از رويت هاللهاي خورشيد در نيم روز (و از اول ديماه تا شروع سال 

برابر اول ژانويه خواهد بود كه قرارگرفتن ) روز عيد قربان(اسم حج صورت بگيرد و روز اول سال مي باشد بايد مر

عيد مسلمانان در آن روز يكي ديگر از معجزات اين دين الهي است و تالقي اين دو عيد هم نمي تواند بدون دليل 

هي اميدوار نيستند درگذريد كه خدا عاقبت از مردمي كه به ايام ال:  سوره جاثيه مي فرمايد14چنانكه در آيه . باشد

البته در لسان العرب، هله را به معني آغاز فصل باران تعريف نموده كه . هر قومي را به پاداش عمل خود مي رساند

  .باز تا حدودي معني خود را حفظ نموده چون آغاز زمستان از آن روز است

                                                 
  .ور تقويمي است كه در زمان پيامبر اسالم مورد استفاده بودهمنظ.  1

2 . On December 21 the first day of winter there are two daggers of sunlight that flank the spiral a unique application of the midday 

sun the read the calendar in the sky. 
 ژوئن اولين روز از تابستان نور 21در روز ‹‹: هم انجام مي شود همچنانكه در كتاب فوق چنين آمده است) جمادي اآلخر(ئن  ژو21البته همين عمل در .  3

  ››.خورشيد بصورت يك نشان مي تابد از ميان لوحه هاي دو نيم شده هاللها

On June 21, The First day of Summer, a dagger of Sunlight Pouring Through an opening between The Slabs sisects The Spiral. 
  . و شبهاي ده گانه2 و الفجر 1سوره فجر .  4
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 كه در روز اول 1براي انسانها و حج از روي هاللهاي خورشيدو اين آيه نشان آن است كه مبدأ وقت شناسي خود را 

زمستان مشاهده مي شود قرار دهيد و حتي با بيان انسانها و حج داشتن يك نوع تقويم را چه براي مراسم ديني و 

 نسبت و اين ايرادي را كه به پيامبر اسالم. تأكيد نموده است) موارد خراج و زكوه و موارد ديگر(چه براي انسانها 

  .مي دهند مي بينيد كه درست نيست، بلكه از تفاسير غلطي است كه بر آيات قرآن تأويل نموده اند

شكي نيست ولي با در ) مانند روميان و مصريان(اما در اينكه اعراب جاهلي به علم هيئت آشنايي كامل نداشته اند 

شيد و ماه و زهره و جز اينها را پرستش مي نظر گرفتن اينكه مردم جنوب جزيره العرب اجرام سماوي مانند خور

كردند پس مي بايد اعراب بياباني نياز شديدي به شناختن ستارگان ثابت بزرگ و وقت برآمدن و فروشدن آنها 

داشته باشند، چه بسيار اتفاق مي افتاد كه شبانگاه ناگزير از پيمودن صحراهاي بي آب و علف مي شدند و تنها از 

توانستند راه خود را بيابند و اگر چنين نبود لشگريان و كاروان هايشان در ميان تپه هاي شن و طريق ستارگان مي 

  :بيابانها گمراه و هالك مي شدند و آيه اي از قرآن كريم اشاره به همين معني است

  : سوره انعام97آيه 

دريا همانا تفصيل داديم آيتها را و اوست آنكه نهاد براي شما ستارگان را تا هدايت شويد در تاريكي هاي دشت و ‹‹

  ››.براي گروهي كه مي دانند

پس مايه شگفتي نيست كه اعراب باديه نشين بعضي از كواكب ثابت را شناخته و به آنها نامهاي خاص داده باشند 

  :و اين نامها در اشعارشان آمده مانند

  . شِعريين_ سماكَين _ سحيوق _ دبران _فَرقَدين 

  :ذكر بروج كه در سه جاي قرآن به آن اشاره شدهاما راجع به 

  :16سوره حجر آيه 

  .و همانا نهاديم در آسمان برجهائي و آراستيم آنها را براي بينندگان

  :62سوره فرقان آيه 

  .خجسته باد آنكه نهار در آسمان برجهائي و نهاد در آن چراغي و ماهي تابان را

  :3و 2و 1سوره بروج آيه 
                                                 

اين عمل خورشيد يك بحث علمي است كه در آن دو روز انجام مي شود و آن درست هنگامي است كه نور خورشيد عمود بر كره زمين مي تابد و قانون .  1

  )انقالبين. (ود مي آوردبرگشت و انكسار نور اين پديده را به وج
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  ده برجهاا به آسمان دارن

  1 و به روز وعده شده2 

  . و به گواه و گواهي شده3 

 ثابت ذوالحجه و ديگري 21 است كه در روز موعد يعني كه منظور از بروج در قرآن همانند همان منزل خورشيد

  جمادي اآلخر كه به انقالبين معروف اند و آن دو نقطه اي دايره البروج كه در آنها ميل خورشيد به منتهي21در 

و بنظر ساكنين زمين ) يعني خورشيد به منتهاي فاصله ي خود از معدل النهار يا استواي فلكي مي رسد(مي رسد 

و ديگري در اول زمستان ) انقالب صيفي(خورشيد سالي يك بار از هريك از آنها مي گذرد يكي در اول تابستان 

چند روز ثابت مي ماند و بنظر مي رسد كه و در حوالي هنگام اين دو عبور ميل خورشيد مدت ) انقالب شتوي(

در اينجا يكي ديگر از شك و ترديدهايي كه دانشمندان علم نجوم راجع . خورشيد متوقف است در نيمكره شمالي

به كلمه انواء در اشعار جاهلي دارند روشن شده و كلمه نوء به معني طلوع و غروب خورشيد يا بلعكس در آن دو 

نوء نيست مگر : و ابن االعربي مي گفت‹‹) 171 ص 1ج (گفته است ) لسان العرب(احب و ص. روز اطالق مي شود

كه اين همان منزل خورشيد است و همانطور كه صاحب نظران به ›› .آنانكه با آن باراني باشد وگرنه نوء نيست

  .نوء مي ناميدندخوبي آگاهند كه اعراب سخت به ارتباط انواء با بارانها معتقد بودند و گاه باران را نيز 

را به منزله طلوع و غروب قمر نسبت مي دهند در اشتباه بوده و به همين  پس مي بينيم صاحب نظراني كه نوء

  .دليل هم نتوانسته اند در محاسبات خود نظريه اي قطعي ارائه دهند

نكه در آثار الباقيه ابوريحان چنا. الزم به يادآوري است كه ايرانيان باستان هم از اين نوع تقويم استفاده مي نمودند

  :بيروني چنين آورده است

نخستين روز آن خرم روز است و اين روز و اين ماه هر دو به نام خداي  2دي ماه كه آن را خورماه نيز مي گويند‹‹

تعالي كه هرمزد است ناميده شده يعني پادشاهي حكيم و صاحب را، بي آفريدگار و در اين روز عادت ايرانيان 

ن بود كه پادشاه از تخت شاهي به زير مي آمد و جامه سپيد مي پوشيد و در بيابان بر فرشهاي سپيد مي چني

نشست و دربانها و يساوالن و قراوالن راكه هيبت ملك بدانها است را به كنار مي راند و در امور دنيا فارغ بال نظر 

  ....واه گدا باشد يا دارا شريف باشد يا وضيعمي نمود و هركس كه نيازمند مي شد كه با پادشاه سخن بگويد خ
                                                 

  . ذوالحجه ثابت21روز .  1

  .ثبت شده است›› خره روز‹‹در قانون مسعودي نسخه بريطاني لندن .  2
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گاهي اين روز را نود روز گويند و آن را عيد مي گيرند زيرا ميان آن و نوروز نود تمام است روز يازدهم روز خود 

كه اولين گهنبار است و آخر آن روز پانزدهم است كه روز ديب مهر باشد و اين گهنبار مديورزم ) عيد قربان(است 

  . داشت و خداوند آسمان را در اين روز آفريدگاه نام

سارذا نعمت اول جدي را ميذيايري شمرده است واين ماه را متعلق به خدا ) 2-2(هم چنين در ويسپرد از اوستا 

شخص ديگري كه اين موضوع را مورد بررسي قرار داده استاد ولهاوزن ›› )دثوشو نام خالق است(مي دانسته اند 

(Wellhausen)انتشار 1897كه چاپ دوم آن به سال ›› آثار ديانتهاي جاهليت‹‹ني است و در كتابش به نام  آلما 

  :چنين آورده است  1يافته

شده و اعراب جاهليت در زمان قديم انواع حساب سالها را به كار مي بردند و اين از روي كتيه هاي قديمي كشف 

 سپس حساب سال اهل مكه بر حسابهاي اهل مكه بر تاكنون از اخبار مورخان و لغت نويسان به دست مي آيد

حسابهاي ديگر رايج ميان ساير ساكنان نجد و حجاز غلبه كرد و علت اين امر اهميت حج كعبه بود اما نامهايي كه 

معاني آن معروف است بدون شك داللت بر فصول سال شمسي دارد و از سرما و گرما و فراواني گياه گرفته شده و 

ست كه بعضي از اين نامها در آغاز نام ماه قمري نبوده چه بر مدت دو ماه اطالق مي شود و چنان است نيز آشكار ا

در اول سال جز ماههاي جفت وجود ندارد كه عبارتند از دو صفر دو ربيع و دو جمادي و همچنين با در نظر گرفتن 

نين پندانشته كه نوعي كبيسه گيري بازارهاي آن زمان استدالل كرده كه سال مردم مكه سال شمسي بوده و چ

 از محل خود در فصول سال شمسي جا به جا نمي شده و اينكه گفته اند 2وجود داشته و بوسيله آن ماههاي هاللي

تحريم محرم را تأخير مي انداختند پندار باطلي است كه مولفان اسالمي از روي جهل نسبت به حقيقت نسئي به 

ان داشته كه اين نسئي از جهت كم اطالعي اعراب در علم نجوم غيرمنتظم بوده و آن متوسل شده اند و ايشان بي

جهت ماهها خرده خرده در جايي از جاهاي اصلي خود قرار گرفته بوده است آن گاه از روي اشعار قديمي به همين 

سه كردن آنها با علماي لغت عربي و از توجه به عادات اقوام سامي همسايه با جزيره العرب و مقايو گفته هاي 

عادات اعراب معاني نامهاي ماههاي نيمه اول سال را استنباط كرده و چنان يافته است كه دو صفر در اصل مطابق 

در ماه صفراالول يعني در با ماههاي اكتبر و نوامبر بوده است و به اين نتيجه رسيده است كه حج در زمانهاي قديم 

  .محرم بوده است
                                                 
1. Wallhausen Reste arabischen Heidentums 2nd ed Berlin 1987. 

  .به خاطر ناآشنايي به قرآن مجيد متوجه هاللهايي كه پيامبر بيان داشته نشده.  2
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 سالها كه نزد اعراب جاهليت به كار مي رفته تحقيق نموده است پرنس كه درباره حسابيكي ديگر از اساتيد 

  ---- --- --- -- --- --- --- -- --- -- )1تاريخ اسالم(است كه در بخش اول از كتابش ) 3333333(كايتاني 

سخت كه تاكنون چهارجلد آن مشتمل بر حوادث هفده سال اول هجري انتشار يافته است وي حل اين مسئله را 

دشوار دانسته و حل آن را به آساني ميسر ندانسته و چنين نتيجه گرفته كه شناسايي حقيقت نسيء در حدود نيم 

قرن اول هجري مانند معرفت ساير آثار جاهليت كهنه شده و از ميان رفته بوده است و تنها اميد پژوهندگان را در 

همه جاي جزيره العرب بتابد و امكان اكتشاف آن سرزمين اين باره آن دانسته كه در اين نزديكي آفتاب تمدن بر 

كه آثار گرانبها در بردارد فراهم آيد و كتبيه هاي قديمي منقوش بر سنگ ها و صخره ها جمع آوري و خوانده شود 

و در پرتو اين اكتشاف پرده از روزگاران گذشته كه در تاريكي محض قرار گرفته برداشته شود و آگاهي ما نسبت به 

احوال اعراب قديم فزونتر و درست تر شود كه متاسفانه اگر اين دانشمند قرآن را مطالعه مي نمودند خيلي زودتر 

  .حقايق را دريافته و منتظر آفتاب تمدن نمي شدند

در اواخر قرن ) ص(همان طور كه بيان شد ماهها در زمان جاهليت قمري بود ولي بعد از آن به وسيله جد پيغمبر

در زمان خالفت عمر كه تقويم دچار اختالفاتي شده بود ) ص(شمسي تبديل شد و بعداز رحلت پيامبر چهارم به 

به قمري گرديد البته قمري اي با روش غلط تر از اول و جالب است روايتي كه از ميمون بن مهران تبديل 

  :مستندي در آثار الباقيه نقل شده است در اينجا بيان گردد

 آيا اين  است2وردند كه ظرف پرداخت آن ماه شعبان بود و عمر گفت كه مراد كدام شعباننزد عمر بن خطاب آ‹‹

 و گفت اين دشعبان كه ما در آنيم يا شعبان آينده؟ پس اصحاب را جمع كرد و در اين كار با ايشان مشاوره كر

اره آن را از عادت ايرانيان و اصحاب گفتند ما بايد چ. حيرت را كه در امر تاريخ براي من روي داده شما رفع كنيد

ما ايرانيان را حسابي است ‹‹ : هرمزان گفت. به دست آوريم و هرمزان را حاضر كردند و اين اشكال را بدو بازگفتند

كه ماه روز مي گويند يعني حساب ماهها و روزها و چون اين لفظ را تعريف نمود مورخ و مصدر آن را تاريخ قرار 

  .گفت براي مردم تاريخي وضع كنيد كه مردم به كار بندند) ص(غمبر دادند و عمر به اصحاب پي

برخي گفتند تاريخ روميان را انتخاب كنيم زيرا روميان به تاريخ اسكندري عمل مي كنند ولي اين قول را 

در دسته اي گفتند به تاريخ ايرانيان عمل كنيم ولي اين رأي . نپسنديدند بدليل اينكه تاريخ روميان طوالني است

                                                 
1  
2 . L. Caetani di Teano, Annali dell, Islam Vol, I(Milano 1905) P354-360 
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چون ايرانيان هر وقت پادشاهي از ايشان به تخت شاهي جاي گيرد تاريخ پادشاهان پيش . مقابل آراء ديگر رد شد

  ››.را كنار مي گذارند و آغاز سلطنت پادشاه فعلي را تاريخ مي شمارند

ند و داليل رد اين سخنان گوياي آن است كه در امر تقويم با شكال روبرو شده بودند و نمي دانستند چه بايد بكن

تقويم ايرانيان و روميان هم به خاطر شمسي بودن آن نبوده و شايد هم چون تقويم ايرانيان و روميان به خا طر 

ناآگاهي آنان را در اين امر باعث بوجود و ) شواهد تاريخي كه قبالً بيان شد(اجرا نكردن كبيسه با مشكل روبرو بوده 

هم هرمزان به خاطر شكستي كه از اعراب خورده بود روي عمد اين كار را شايد . آمدن تقويم فعلي گرديده است

ولي بيشترين . نموده است و شايد هم قبايل ماه پرست، بواسطه نفوذ خود در وصف مسلمين باعث آن گرديده اند

 مسلمانان امكان، دخالت يهوديان در اين امر مي باشد چون آنها از تقويم بابلي استفاده مي كردند و تقويم منظم

  .به هرحال داليل بي شماري مي توان آورد و نمي توان نظريه قطعي داد. باعث كاهش نفوذ دين آنها مي شد

امر ديگر نيز كه موجب ابهام و آشفتگي تاريخ قبل از اسالم اعراب شده است، ظاهراً آن است كه مسلمانان از همان 

 آن هم .1د كوشيدند كه آثار و اخبار جاهليت را محو كنندبه عم) ص(اعراب بعداز حضرت محمد(آغاز ظهور اسالم 

 كه از سيف بن عمر نقل شده 2در اين جاست كه مي بينيم در باب تاريخ وقوع واقعه يرموك! بدون دليل نمي باشد

همچنين است كه . 5 و قادسيه4 و بويب  3مورخين آن را اشتباه مي دانند و تاريخ حوادث بعداز آن نيز مثل جسر

 از داليل آن مي تواند به خاطر اوضاع آشفته تقويم در آن زمان و روايات ديگران كه مورخين را در محاسبه به يكي

  .اشتباه انداخته باشد

 شب قدر در ماه مبارك رمضان، قرار گرفتن ماه ذوالحجه براي _ تاريخچه تقويم _پس مي بينيم شواهد تاريخي 

نظريه علمي در تعريف . بتوانند به راحتي در اين مراسم شركت نماينددو نيمكره در فصل زمستان كه كشاورزان 

بازارهاي مكاره آن زمان كه وابسته به فصول بوده به دليل اينكه نمي توان . سال، نظريه طبيعي در تعريف سال

                                                 
  . 1343 تاليف دكتر عبدالحسين زرين كوب، طهران 233تاريخ ايران ايران ص .  1

  .كه در عهد ابوبكر اتفاق افتاد و سبب پيروزي اعراب گرديد) جنگ شام(واقعه يرموك .  2

. ثقفي سردار عرب و بهمن جاوديه سردار ايراني در محلي بنام قس الناطف نزديك كوفه در كنار شرقي فرات روي داد جنگي كه بين ابوعبيد [) پل(جسر . 3

 14 هجري روي داده است به روايت ديگر، در آخر رمضان آن سال، اما ابن اسحاق آن واقعه را به سال 13اين واقعه به موجب خبر سيف در ماه شعبان سال 

 ].هجري بيان داشته
اين . بويب جنگي كه بين مثني ابن حارث سردار عرب و مهران مهرويه ي همدان سردار ايراني در نزديك نهري موسوم به بو بويب از شُعب فرات روي داد.  4

  . هجري روي داده است14واقعه اگر درست باشد در اواسط سال 

 ميالدي بيان كرده است و به موجب 637كه الياس نصيبني وقوع اين جنگ را ژوئن قادسيه جنگ بين رستم فرخ زاد سردار ايراني و عمر سردار عرب .  5

  .رويات واقدي و بالذري بين جنگ قادسي و بويب هيجده ماه فاصله بوده است
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 نشان آن است قبول نمود ذرت هايي كه در اوايل بهار برداشت مي شده را در زمستان يا پاييز به بازار آورده كه اين

كه بازارها بر مبناي ماههاي شمسي بوده و باالخره آيات قرآن مجيد در اين رابطه و هم چنين قابل معاني بودن 

  .اسمها در اسالم تمام داليل فوق اين نظريه را تاييد مي نمايد

  بازارهاي عرب

 ستد در اين بازارها با انداختن سنگ از غره ربيع االول تا نيمه آن بپا مي گشت و طريقه داد و= سوق دومه الجدل 

  .ريزه بر روي كاال بود و سروران اين بازار غسان و كلب بودند

 مي شد و از ترس اينكه دروغ نگويند طريقه خريد و فروش با ايما و 1از روي اول جمادي اآلخر برپا= سوق مشغّر 

  .ت داشتاشاره انجام مي شد و بني تيم طايفه منذوبن ساوي امر آن را به دس

  . بپا مي گشت و پنج روز بطول مي انجاميد2از دهم رجب= سوق صحار 

  .از ايشان ده يك مي گرفتند) پادشاه عمان(در آخر روز رجب بپا مي شد و خاندان جلندي = سوق دباء 

 شحر .از نيمه شعبان بپا مي شد و طريق داد و ستد در اين بازارها با پرتاب سنگ ريزه بر متاع بود= سوق شحر 

بر آن است بپا مي شده و در آنجا حمايت و نگهباني ) ع(مهره ايست كه بازارش زيرسايه كوهي كه قبر هود پيغمبر

  .امر آن را به دست مي گرفت) قبيله اي از قضاعه(در كار نبوده و مهره 

  .در اول رمضان تا دهم برپا مي شد و ابناء از آن ده يك مي گرفتند= سوق عدن 

  .از نيمه رمضان تا آخر اين ماه طول مي كشيد= سوق صنعاً 

بگوييد ايمان آورده ايم به خدا و بدانچه فرستاده شده به سوي ما و «:  مي فرمايد136در سوره بقره آيه  - 4

بدانچه فرستاده شد به سوي ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و ابساط و بدانچه داده شدند و موسي و 

د پيغمبران از پروردگارشان جدايي نيفكنيم ميان هيچكدام از آنان و ماييم از براي عيسي و در آنچه آورده شدن

 ».او اسالم آوردگان

حال چگونه است كه ما مسلمانان بدانچه در تورات آمده است اعتقاد نداريم؟ اگر در تورات ماندن اصحاب كهف را 

ر خود سيصد سال و بيفزودند نُه را كه در  و در قرآن هم مي فرمايد ماندند در غا1سيصد سال ذكر نموده است

                                                 
  .تاريخ يعقوبي آنرا جمادي االول بيان داشته.  1

  .تاريخي يعقوبي آن را از دهم رجب ذكر نموده.  2
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در اينجاست كه ما بدانچه در قرآن .  سال309اينجا لغت بيفزودند خود گواه است كه سيصد سال درست بوده نه 

مي فرمايد اعتنايي نكرده و همين آيه باال كه مي فرمايد جدايي نيفكنيم ميان هيچكدام از آنان و ماييم از براي ا و 

 و ج دايي مي افكنيم بين كتاب هاي آسماني در صورتي كه در سوره بقره آيه 2ان را ناديده گرفته ايماسالم آوردگ

 مي فرمايد بي گمان شماره ماهها نزد خداوند دوازده ماه است در كتاب خدا روزي كه آسمانها و زمين را آفريد 36

يم را براي تمام امت يكتاپرست خداوند توصيه از آنها چهارماه حرام است كه اين آيه خود گواه داشتن يك نوع تقو

  :و همانطور كه در سوره ابراهيم مي فرمايد. نموده است

موسي را با آيات خودمان فرستاديم كه قوم خويش را از تاريكي به سوي روشني درآورد و روزهاي خدا را به يقين 

اين آيه نشان اين است كه .  شكرگزاربه يادشان بياورد و بي گمان در آن نشانه هايي است براي هر شكيباي

  جمع كه بر - حضرت موسي روزهاي الهي را به قوم خود نشان داده همانطور كه قبالً بيان شد عيدها فطير حصاد 

  .مبناي فصول سال است و قوم يهود پس از حضرت موسي آن را تعريف نمودند

ردند در آن و همانا پروردگار تو حكم كند ميان جز اين نيست كه نهاده شد سبت بر آنانكه اختالف ك: سوره نحل

  .ايشان روز قيامت در آنچه بودند اختالف مي كردند

  .اين موضوع را در بحث آينده بررسي خواهيم نمود

 1400همانطور كه قوم يهود در روزهاي الهي اختالف كردند مسلمانان هم روزهاي الهي را تغيير دادند و مدت 

در زمان خالفت عمر تقويمي را براي مسلمانان درست نمودن كه ايام ) ص(رت محمدسال است و پس از فوت حض

  .الهي را مخلوط مي نمايد و ما نمي توانيم ايام الهي را مشخص نماييم

در اينجا سوالي را كه بايد مطرح نمود اين است اگر تقويمي كه در زمان جاهليت يا زمان خود پيغمبر استفاده مي 

  . چرا كه پيغمبر خود صاحب قدرت وحي الهي بوده است دست به اصالح نزده استشده غلط بوده است

همانطور كه مي دانيم دو ماه رمضان و حج ماههايي است كه در آن قرآن كريم از آن ياد شده، سوره بقره آيه 

  : مي فرمايد185

                                                                                                                                                                 
 برخورد ننموده و نمي دانم راويان Revelation 15:6، 17 و Ephesians 5014در تورات و انجيل هاي موجود به جز سه آيه در پژوهشهاي اينجانب .  1

  . سال را چگونه نقل كرده اند مگر اينكه در آن زمان در كتاب مقدس بوده و سپس آن را تحريف نموده اند كه مي بايد پيگيري شود300خبر مدت درنگ 

هم چنانكه در : او چنين گفت. والي را كه يكي از بستگان مسيحي پس از بيان اين آيه مطرح نمود اميدوارم صاحب نظران بتوانند جواب بدهنددر اينجا س.  2

اب را جشن گرفته و روز تولد مسيح را جشن نمي گيريد؟ در جو) ص(قرآن مي فرمايد هيچ فرقي بين پيامبران نگذاريد پس چرا شما روز تولد حضرت محمد

  در دست است؟) ص(آيا تاريخ تولد حضرت محمد: در جواب گفت. ابراز داشتم تاريخ درست تولد مسيح در دست نيست
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هايي از هدايت و فرقان پس ماه رمضان كه فرود شد قرآن در آن راهنمايي براي مردم و تابش هايي با نشانه «

  »...هركس به شهر باشد از شما در اينجا روزه بگيردش

  : مي فرمايد197كه در اينجا رمضان به معني گرما است و يا در سوره بقره آيه 

  »...حج ماهي است دانسته پس آنكه حج در آنها كند نه آميزش نه نافرماني و نه ستيزه كردني است«

 ماهي است كه مي بايد مراسم حج انجام گيرد و ا ين دو آيه نشانه آن است كه در زمان و در اينجا حج به معني

  .روزه در ماه گرما و حج در ماه حج صورت مي گرفته است) ص(پيامبر اسالم 

همانطور كه مي دانيم تمام اسماء در اسالم داراي معني بوده و چه بهتر است كه دوستان آيات مربوطه در اين 

  .طالعه نمايند و يا با يكي از فقهاي عاليقدر كه به آن اسمها آگاهي كامل داشته باشد تماس حاصل نماييدرابطه را م

و آموخت به آدم نامها را «:  مي فرمايد31سوره بقره آيه . آشنايي كامل داشتهالبته پيامبر ا سالم به آن اسمها 

  ».نان اگر هستيد راستگويانهمگي سپس كرده بر مالئكه و گفت خبر دهيد مرا از نامهاي اي

البته اين بحثي است جداگانه و نشان دهنده قدرت الهي است كه مي بايد با فقهايي كه با آن آشنايي دارند در 

  .ميان گذاشت

حال مي بينيد كه پس از عوض نمودن تقويم مسلمانان يك سال رمضان را در زمستان، سالي آن را در پاييز يا بهار 

خود داللت بر قرار ندادن ماههاي حرام در مقابل حرام است و گردش ماهها را مي رساند و مي گيرند كه اين 

:  سوره قدر مي فرمايد198 ص 4همانطور كه فاضل ارجمند مرحوم آيت اهللا طالقاني در پرتوي از قرآن جلد 

سالها به دور خود مي و رهبري فكري ماهها و ) اندازه گيري شده(همچنانكه ملتهاي فاقد برنامه منظم و مقدر «

گردند و به جايي نمي رسند و راهي به سوي ترقي و كمال بر رويشان باز نمي شود در اين ميان دين نمايان بوزينه 

صفت، عقول و مقدارات آنها را به بازي مي گيرند و همچنانكه راه يابي و نتايج و خيرات يك الهام و برق ذهني 

عصاي ديگران است تاريخ تصديق و اقرار دارد گرچه تاريخ نگار آن كتمان بيش از سالها سير در تاريكي و با 

 مراجعه 12حال براي اينكه ببينيم قرآن براي تعيين سالها چه مي فرمايد بايد به سوره بني اسرائيل آيه » .نمايند

  :نمود همچنان كه مي فرمايد

انيديم آيت روز را تا بجوييد فضلي را از و گردانيديم شب و روز را دو آيت پس انداختيم آيت شب را و گرد«

كه اين خود گواه است كه » .پروردگار خويش تا بدانيد شمار سالها و حساب را و هر چيز را تفصيل داديم تفصيلي
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حساب سالها را از گردش شبانه روز بايد محاسبه نمود و گردش شبانه روز هم معين شود بوسيله حركت زمين به 

وي محور افقي كه در اين حركت شبانه روز، ماه هيچگونه دخالتي در تعيين شب و روز دور خود و خورشيد ر

نداشته و ما نمي توانيم شمار سالها و حساب را از روي هالل قمر كه بعضي مواقع در روز روشن شاهد نمايان بودن 

 سوره يونس چنين تاكيد مي آن در آسمان هستيم قرار دهيم همانطور كه از آيه باال برمي آيد و باز مي بينيم در

  :كند

  »... تا شمار سالها و حساب را بدانيد1او كسي است كه خورشيد را روشنايي داد و ماه را نور و گردانيدش منازلي«

گردانيدش (البته از اين آيه برداشت مخالف مي شود ولي از آنجا كه نور ماه از خورشيد بود پس بايد ضمائر 

  .شت نمايدهم به خورشيد برگ) منازلي

 21 سوره بقره بيان شد، منظور از هالل ها هم مجموعه هالل هايي است كه در روز 189و همانطور كه درباره آيه 

  .با نگاه كردن به خورشيد مي توان مشاهده نمود) ثابت( جمادي اآلخر 21و ) ثابت(ذوالحجه 

و سالها است حال چگونه دانشمندان تمام اين آيات نيز خود گواه قراردادن خورشيد بر مبناي اصلي حساب 

اسالمي اين اصل را فراموش كرده و ناديده مي گيرند و اجازه مي دهند ديگران از اسالم ايراد گرفته و هرچه مي 

مگر اسالم كامل ترين دين الهي نيست؟ پس چگونه است كه خواهند بنويسند و به پيامبر اسالم نسبت دهند؟ 

  ه گيري زمان است؟تقويم آن غلط ترين روش انداز

 آن كتاب اشاره 29 در صفحه History of scienceجورج سارتون برجسته ترين مورخ علم در كتاب تاريخ علم 

  :اي غيرمستقيم به آن مي كند

مصريان در آغاز كار كوشيدند تا گذشت زمان را به وسيله ماه حساب كنند ولي از خوشبختي خود، پيش از آنكه «

آداب ديني دست و پايشان در اين شكل نادرست محاسبه زمان بند شود، به معايب آن پي با رشته تشريفات و 

 2.بردند و مبناي حساب و زمان را بر حركت خورشيد قرار دادند

                                                 
داليلي مي بايد : در اينجا بدين دوستان از منازل بيست و هشت گانه قمر كه در نوشته هاي دانشمندان اسالمي قرن نهم و دهم ميالدي استناد بايد گفت.  1

در زمان پيامبر اسالم يا پيش از آن مورد استفاده بوده نه آنكه جداولي را كه چهار قرن بعد بر روي علم تطبيق درست نموده اند و اصل آن استفاده شودكه 

  .هندي است
2 . The Egyptians had first tried to take accont of the passing of time by means of the moon, but fortunately for them they discovered 
the ambiguities of such a month before being committed to it by religious ceremonies and could thus easily overthrow it in favour 
of solar calendar. 
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 يكي از بزرگترين W.Montgomery-Watt اثر  What is Islam در قسمت Life of Mohammadدر كتاب 

 :1مده است چنين آ187محققان غربي در اسالم در ص 

و .  روز است354 ماه يا 12يكي از غيرمعمول ترين مسائل اسالم قبول نمودن تقويم قمري است كه سال آن «

 روز زودتر از حد معمول انجام مي 11اين بدين معني است كه تمام ماهها حتي ماه زيارت و روزه در هر سال 

  ».شود

 درباره Arthur-Gilmanاثر ) هاي اوليه تا فروريختن بغدادعرب از زمان (حال براي اينكه ببينيم نويسنده كتاب 

  :2 كتاب چنين مي گويد70وي در صفحه  . ماه مبارك رمضان چه مي گويد

است ولي چون سالهاي عربي اخذ ) فصل گرماي زياد(نام ماه رمضان كه ماه روزه و نيايش است، معني اصلي آن «

 ماه رفته رفته جاهاي اصلي 12 جائي براي حقيقت نمي ماند و شده از روي ماههاي قمري است، بنابراين ديگر

خود را نسبت به خورشيد از دست داده و ماه رمضان بجاي اينكه در فصل گرماي زياد قرار گيرد مطابق مي شود با 

  ».دسامبر و ژانويه

ايي آن هم ديگر و شب قدر هم كه در آن ماه مبارك قرار مي گرفته در جاي اصلي خود قرار نمي گيرد و شناس

  .امكان ندارد

براي اينكه به وجود حقيقي نامها پي ببريم كه آنها چگونه منظم و مرتب درست شده و چگونه در زمانهاي قبل آن 

طرز قرار گرفتن ماهها در . را تهيه نموده اند، كافي است تقويم اسالمي زمان پيامبر اسالم را با دقت مطالعه نماييم

اني خود، قرار گرفتن شب قدر در دو نيمكره و باالخره مشترك بودن ماه ذوالحجه در ماه فصول معين با حفظ مع

زمستان براي هر دو نيمكره كه مسلمانان به خانه خدا آمده و مراسم حج را انجام مي دهند، قابل ذكر و توجه 

  .است

سلمانان در آغاز سال و مشترك يكي ديگر از معجزات اين دين الهي قرار گرفتن عيد قربان يعني بزرگترين عيد م

  و منظور پيامبر اسالم چه بوده است؟. بودن اين عيد با عيد ژانويه نيز گوياي چه حقيقتي است

                                                 
1 . One of the unusual feature of  Islam is its official acceptance of lunar calendar of twelve lunar months or 354 days this means 
that all the months including those of the pilgrimage and the first become about eleven days earlier. 
2. The name of the month Ramadan the annual period of  fasting and prayer signified originally a time of great heat, but the Arabian 
year was divided in to lunar months and there having been no allowance for the fact that twelve of  them do not corresponded with a 
revolution of the sun they gradually lost their proper positions in the solar year, and at the time which we are now considering 
Ramadan Instead of coming at the period of great heat corresponded with portions of December and January . 
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يكي ديگر از امتيازات اين تقويم، قرار گرفتن ماه رمضان در آن فصل بوده چون همانطور كه بيان شد، شب قدر در 

 كاهش داشته و ديگر هيچ اشكالي براي مسلمانان جهان ايجاد نمي ماه مبارك بوده و اختالفات افقي در آن ماه

 و جالب اينجاست كه تقويم ميالدي كه همان تقويم مصري است چنان تهيه شده 1كند كه چگونه بايد روزه بگيرند

بنا بوده كه بايد تقويم مسلمانان از زمانهاي اوليه بر آن پايه قرار گرفته باشد البته همانطور كه بيان شد برآن م

  2.است ولي بعداً آن را عوض نمودند

  : مي فرمايد5سوره ابراهيم آيه 

روشنايي درآورد و  قوم خويش را از تاريكي ها به سوي و به يقين ما موسي را با آيات خودمان فرستاديم كه «

  .»روزهاي خدا را به يادشان آورد بي گمان در آن نشانه هايي است براي هر شيكباي شكرگزار

 دانيم حضرت موسي در شهر منفيس متولد گرديد، تولد او هنگامي اتفاق افتاد كه فرعون نوزاد ذكور بني مي

سپس به . حضرت موسي بوسيله يك شاهزاده خانم مصري در قصر فرعون بزرگ شد. اسرائيل را معدوم مي كرد

  .3ا به رهبري قوم يهود برمي گزيندتا اينكه سرانجام روزي خداوند او ر. و به چوپاني مشغول شد) اورشليم(مدين 

 كه مهم است بزرگ شدن 4نكته اي . پس از آن به كمك برادرش هارون قوم بني اسرائيل را به صحراي سينا آورد

همچنانكه مي دانيم در آن زمان در مصر تقويمي مورداستفاده قرار مي گرفته كه بر حضرت موسي در مصر است 

 مي ناميدند، حضرت موسي مي بايد روزهاي (Thoths)ن را تقويم مصري يا مبناي سال شمسي بوده است، كه آ

الهي را بر مبناي تقويم مصري كه با آن آشنايي داشته به قوم خود معرفي نموده باشد نه تقويم قمري فعلي 

تقويم يهوديان كه بر مبناي تقويم بابلي است و معرفي نموده باشد نه تقويم قمري فعلي يهوديان كه بر مبناي 

  .بابلي است و بر مبناي رويت هالل ماه است

  :سفر خروج باب سي و يكم

                                                 
  .مي بينيم احكام قرآن چگونه همه چيز را در نظر گرفته.  1

و غارتگران تاريخ در پس هر حمله به دياري اولين كاري كه مي نمودند كتابخانه در اينجا يكي از حقايق تلخ تاريخ اعراب روشن مي گردد كه چرا جباران .  2

حمله اعراب به ايران، نابودي كتابخانه ري بزرگترين مركز علم در (شاهد مثال . هاي آن سرزمين را كه گنجينه هاي تاريخ آن دريار بود به نابودي مي كشيدند

  ).آن زمان

  )م. ق1250‐1210(مطابق با .  3

  )م.  ق1250(مطابق با .  4
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 و تو بني اسرائيل را مخاطب ساخته بگو البته سبتهاي مرا نگاه - 13 و خداوند موسي را خطاب كرده گفت – 12

  ...دارند

ايي كه در كنعان استفاده قوم بني اسرائيل پس از مهاجرت از مصر نامي براي ماههاي خود نداشته بنابراين از ماهه

اين نظريه تاييد مي شود به وسيله . مي شد نام ماههاي خود را گرفتند كه آن هم بر مبناي ماههاي شمسي است

  . در زمان ساختن معبد سليمان(Holy-Bible)آياتي از تورات 

  :كتاب اول پادشاهان

 كه ماه (Yerash-Ziv)ر در ماه زيور واقع شد در سال چهارصد و هشتاد از خروج بني اسرائيل از زمين مص - 1

  .دوم سال چهارم سلطنت سليمان بر اسرائيل بود كه بناي خانه خداوند را شروع كرد

  . از سال چهارم نهاده شد(Ziv) و بنياد خانه خداوند در ماه زيوه -37

تش بر وفق تمامي كه ماه هشتم باشد خانه با تمامي متعلقا 1(Yerash-Bul)و در سال يازدهم در ماه بول  -38

  .قانونهايش تمام شد پس آنرا در هفت سال بنا نمودند

 كه ماه هفتم است در عيد نزد سليمان پادشاه جمع (Yerash-Etanim) و جميع مردان اسرائيل در ماه ايتانيم - 2

  .شدند

  : و سيمسفر خروج باب بيست

نان فطير بخور در زمان معين در ماه ابيب و چنانكه تو را امر فرموده ام هفت روز  عيد فطر را نگاه دار-15

(Chondesh-ha-abib).2  

قرار دارد و اين ماه به معني رسيدن سنبله هاي ذرت است ) ابيب(عيد فطير از نظر مراسم ديني مهم بوده و در ماه 

  .(April)و اولين ماه از سال است كه تقريباً برابر است با حدود ماه آوريل 

 روشنائي معروف بوده چون در اين ماه خشكي بوده و بايد از درخشندگي خورشيد در اين ماه  كه به ماهZivماه زيو 

  .(May)حكايت كند و برابر است با حدود ماه مه 

                                                 
 1 . Yerash در عبري به معني ماه (Month) است نه به معناي (New moon)ماه قمري  .  

2  . Chondesh آنرا تشريح نموده كه چرا به ماه شمسي اطالق شد233آمده است و پروفسور مارتين نلسون در ص ) ماه قمري( در عبري به معني ماه جديد  .

  .   بيشتر به كتاب تحقيقي ايشان مراجعه كنيدبراي هرگونه اطالع
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 كه به معني روان شدن كه پس (September) كه برابر است با هفتمين در حدود سپتامبر (Etanim)ماه ايتانيم 

  .بر مي دهداز خشكي تابستان و آغازباران را خ

 است و به معني پرآب چون در اين ماه بارانهاي (October) كه ماه هشتم است در حدود اكتبر (Bul)ماه بول 

  .پائيزي فراوان است

  .استپس مي بينيم حضرت موسي روزها را بر مبناي سال خورشيدي معرفي نموده و بهترين نمونه آن در اين آيه 

  :سفر خروج باب بيست و سيم

  . هر سال سه مرتبه عيد براي من نگاه داريد در-14

 را در آخر (Ingathering) نوبر غالت خود را كه در مزرعه كاشته و عيد جمع (Harvest) و عيد حصاد -16

، عيد جمع )درو كردن محصول(سال وقتي كه حاصل خود را از صحرا جمع كرده كه عبارتند از عيد حصاد 

.  كه سنبله هاي ذرت مي رسيدند و تمام آنها بر مبناي سال خورشيدي استو عيد فطير زماني) برداشت محصول(

تابهائي كه ه به پيگيري دارند مي توانند به كالبته ادامه اين بحث احتياج به رساله ديگري است و دوستاني كه عالق

 1.در اين رابطه تحقيقاتي انجام داده اند مراجعه نمايند

  چيست؟) سبت( كه در قرآن كريم از آن ياد شده بايد بررسي شود كه (Sabath)) سبت(اما بحثي كه مهم است 

و همانا دانستيد كه آنان را كه تجاوز كردند در سبت كه گفتيم ايشان را باشيد بوزينه هائي : 65بقره آيه سوره 

  .سرافكندگان

ن گفتيم بحال سجده درآئيد و طور به پيمانشان و به ايشا) كوه(و برافراشتيم بر فراز ايشان : 154سوره نساء آيه 

  .گفتيم به ايشان كه تجاوز نكنيد در سبت و گرفتيم از ايشان پيماني سخت

جز اين نيست كه نهاده شد سبت بر آنانكه اختالف كردند در آن و همانا پروردگار تو حكم : 124سوره نحل آيه 

) سبت(ام اين آيات اشاره پيامبر اسالم به كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه بودند اختالف مي كردند كه در تم

  .است به بعنوان روز شنبه

                                                 
1 . Primitive Time Reckoning by Martin Nilsson. 
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 و استاد ادبيات باستان شناسي (Lund) مدير انجمن ادبيات دانشگاه (Martin Nilsson)پروفسور مارتين نلسون  

بحث سوال پيچيده ايست كه خيلي مورد . و تاريخ باستاني در كتاب تحقيقي خود درباره سبت چنين آورده است

  .يهوديان را به تمدن بابلي ربط بدهند) سبت(در يك نقطه اي قرار گرفته تا بتوانند 

همين روز ) م. ق2081-2123( حدود (Khammarabi) در زمان فرمانروائي حمورابي (Ur)در دوران سلسله اور 

 (Shabattu)روز را  ديده مي شد را عيد مي گرفتند و آن (Full Moon)قمري كه ماه بصورت هالل كامل از ماه 

داللت بر ) م. ق626-669( حدود (Assurbani Pall)اين واژه در ميان سلطنت آسورباني پال مي ناميدند كه 

 عيد (Ur)هالل ماه كامل بدون هيچگونه اشاره به مراسم مذهبي وجود داشته و همچنين در زمان سلسله اور 

در زمان .  و آن زمان بود كه ماه ناپديد مي شده است(Going to sleep)ثانوي اي وجود داشته بنام بخواب رفتن 

 هفت ناميده شده است كه آن روز را (Assyrin) هفتمين و آسوري (Sibutu)حكومت حكورابي روز هفتم ماه بنام 

 . نام خواندند4 را به همين3 از ماهها2 و يكي1نحس مي دانسته و عيد مي گرفتند

  :سواالتي كه مطرح مي شود

 كه به معني بدر كامل ماه قمري است گرفته باشند كه (Shabattu) را از (Sabbath) توان سبتچگونه مي - 1

  پانزدهمين روز از هالل ماه مي باشد؟

چگونه امكان دارد يك دوره هفت روزه از ماه قمري را كه پيوستگي هفته هاي فعلي را نداشته و هفتمين روز  - 2

  داد؟ماه قمري بوده به روزهاي هفته پيوسته نسبت

پيش و بعداز تبعيد اشاره به آن ننموده اند كه روزي بعنوان استراحت در هفتمين روز هفته بنام سبت نويسندگان 

 يا پيش از آن وجود (Jermiah)نام برده اند ولي اين بار بايد ذكر كرد كه روزي بعنوان استراحت در زمان ازميا 

چه روزهايي بوده و پيامبر اسالمي با آگاهي ) سبت (6يهوديان نداشته ولي بعداز انقراض حكومت پادشاهي 5خارجي

كمك ) قرآن(و در اينجاست كه مي بايد از اين كتاب الهي . در قرآن آن را مطرح نموده است) با قدرت الهي(از آن 

  .گرفت
                                                 
1 . Lands Berger, B. Der Kultisch Kalender der Bobylonier.   
2 . Dillmann A. über das kalender wersen der israeliten vordem babyloischen Exit Berlin 1881.  
3 . Koing Kalender fragen im althebrä ischen schrifttum ztschr d. deutschen morgenländ 1906. 
4 . Wellhausen y. prolegomema zur Geschichte israels 3rd ed Berlin 1886. 587586 

بعنوان روز استراحت » سبت« سال 600م مي بينيم حدود .  ق1250و اگر تاريخ مهاجرت بني اسرائيل را در نظر بگيريم كه برابر بوده با ) م. ق650(حدود .  5

  .مطرح نبوده است

  ).م.  ق857‐586(سقوط اورشليم .  6
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ت وقتي كه  گاهي كه تجاوز كردند در سب. و بپرسشان ازشهري كه كنار دريا بود«:  مي فرمايد163سوره اعراف آيه 

بدين گونه . شان در سبت شان بر روي آب و روزي كه جز سبته بود نمي آمدشان)بزرگ(مي آمدشان ماهي هاي 

  ».آزموديمشان بدانچه بودند نافرماني مي كردند

اشاره قرآن در اين آيه به يك عمل طبيعي است كه ماهي هاي بزرگ در فصل معين انجام مي دهند و آن نزديك 

 درياست كه اين عمل در يكي از ماههاي زمستان باشد چون مي دانيم كه ماهي هاي بزرگ در شدن به ساحل

فصل تابستان به طرف آبهاي سرد رفته كه مناطق عميق درياست و در زمستان به طرف آبهاي گرم كه كنار ساحل 

 دوره هفتگي و اشاره در يك دوره ساليانه است در حدود يك ماه مي باشد نه يكاست روي مي آورند و اين عمل 

 كه يهوديان آن را شباط تلفظ مي نمايند به خاطر لفظ (Sabat)در قرآن همان ماه سبت ) سبت(پيامبر اسالم به 

 مي نامند كه مطابق است با ماه فوريه (Sabat)تلفظ مي شود و در تقويم سرياني ماه دوم از سال را ) ش(كه ) س(

(Febرد استفاده است و در زمان حمورابي  كه در بعضي از كشورهاي عربي مو(Sabadhu) نام داشت و ماه  

  .يازدهم از سال بوده است

  :پس مي بينيم كه وعده هاي خداوند شدني است هم چنان كه مي فرمايد

  :47سوره نساء آيه 

ت و انجيل تورا(تصديق كننده آنچه با شما ) قرآن(اي آنان كه داده شديد كتاب را ايمان آريد بدانچه فرستاديم «

 بسوي پشت يا دورسازيم آنان را چنان دور 1پيش از آنكه واژگون كنيم روياهائي را پس بازگردانيمشان...) و

  ».ساختيم ياران سبت را و بوده است كار خدا شدني

  .اين است اين معجزه اين كتاب الهي

  :44سوره يونس آيه 

  ».ان ظلم مي كنندخداوند به مردم ذره اي ظلم نمي كند ولي مردم به خودش«

 )سوره بلد(تغيير قبله از اورشليم به مكه الزم به تذكر است كه پيامبر قبله اعراب جاهلي را از مكه به اورشليم داد 

در  آيات تغيير قبله در اين رابطه است اما مسجدالحرام كه در قرآن آمده است اشاره پيامبر به معبد سليمان و يا و

                                                 
   . خورشيد در اول تابستان و اول زمستاندو منزل. 1
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در رابطه با فرزند، ابراهيم و اسماعيل مطرح گرديد و محل آن در اورشليم در كنار حقيقت همان بود كه ايشان 

   1)1سوره بني اسرائيل آيه . (مسجداالقصي مي باشد

از آنجا كه علم ستاره شناسي امروز به ما مي گويد فرم ستارگان در روزهاي خاص سال هميشه يك فرم بوده،  - 7

 به آسمان نگاه كنيم ستارگاه به صورتي قرار مي گيرند كه سال  اگرMay شب در اول ماه 9مثالً در ساعت 

شكل صورت فلكي، زمستان، پاييز، بهار «ديگر هم به همان صورت قرار گرفته و در همان ساعت خواهند بود 

به خوبي نشان دهنده  آن است كه » .166و 165و 164و 163 ص C-Fisher اثر Astronomyدر كتاب 

 سال شمسي ثابت خواهد بود كه اين نشان قدرت خداوند و نشان دهنده تعيين زما ن روزهاي الهي بر مبدأ 

 .بوسيله يك مبدأ ثابت مي باشد

هرچيز در اين جهان داراي نظم خاصي بوده و نشان دهنده قدرت الهي است همچنان كه درختان در سال فقط 

آغاز زمستان را كه از اول دي ماه شروع مي شود، مي توان فهميد، بهار را از آن يك بار شكوفه مي كنند و در آغاز 

اگر تقويم قمري درست است بايد خداوند هم فصول را هر . مي توان آن را از روي منزل خورشيد مشخص نمود

  . روز جلو مي انداخت11سال 

كه انطور  سال است محفوظ مانده است هم1400در پايان اين مقاله الزم به ذكر است كه اين راز الهي براي مدت 

  .در سوره صافات و حجر بيان شد

  . قرار داديم و آنها را براي نگرندگان بياراستيم2)اهله خورشيد( به يقين ما در آسمان برجهايي -16 آيه 

  . و نگاه داشتيم آن را از شيطان رانده شده اي-17آيه 

از مجموع آيات فوق چنين  مگر آن كس كه دزديده گوش فرا داشت پس شهاب روشني او را گرفت كه -18آيه 

برمي آيد اين رازي محفوظ در قرآن بوده و كسي در اين مدت زمان آن را پيدا نكرده است و اين هم يكي ديگر از 

  .معجزات الهي اين كتاب آسماني است كه هميشه جلوتر از زمان خود صحبت مي نمايد

  

  

  
                                                 

  .اين بحث را در رساله ديگري كه در حال نوشتن آن هستم مطرح خواهم نمود.  1
  . زمستاندو منزل خورشيد در اول تابستان و اول.  2

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


 75

  

  

  

  

  

  

  

  

  )رومي(تقويم بر مبناي گرگوري 

   شمالنيمكره  نيمكره جنوب
 .Jan  محرم    ذوالقعده
  .Feb  صفر    شوال

شب =قطب جنوب  رمضان
  .Mar  ربيع االول  21=قدر

  .Apr  ربيع اآلخر    شعبان
  .May  جمادي االول    رجب

  .Jun  جمادي اآلخر    جمادي اآلخر
  .Jul  رجب    جمادي االول
  .Aug  شعبان    ربيع اآلخر
  .Sep  رمضان 23=شب قدر=قطب شمال  ربيع االول

  .Oct  شوال  1=عيد فطر  صفر
  .Nov  ذوالقعده    محرم

  .Dec  ذوالحجه محرم=ژانويه=1=عيد قربان  ذوالحجه
 

  نام ماهها    تطابق آن با ماههاي ايراني
  محرم   روز31   بهمن11 دي تا 11
  صفر  روز28 يا 29   اسفند9 بهمن تا 12
  ربيع االول   روز31   فروردين11 اسفند تا 10
  ربيع اآلخر   روز30  ديبهشت ار10 فروردين تا 12
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  جمادي االول   روز31   خرداد10 ارديبهشت تا 11
  جمادي اآلخر   روز30   تيـر9 خرداد تا 11
  رجب   روز31   مرداد9 تيـر تا 10
  شعبان   روز31   شهريور9 مرداد تا 10
  رمضان   روز30   مهر8 شهريور تا 10
  شوال   روز31   آبان9 مهر تا 9

  ذوالقعده   روز31   آذر9 آبان تا 10
  ذوالحجه   روز31   دي10 آذر تا 10

  

  .اصالح تقويم گرگوري كه در آخر اين رساله آمده است در تطابق آن با ماههاي ايراني تغيير جزئي مي دهد

  

  نام ماهها و معاني آن با فصول

  .در اين دو ماه چيزي روئيده نمي شود: فصل سرما   بهمن11 دي تا 11  )صفراالول(محرم 
  از صفر يعني خالي بودن   اسفند9 بهمن تا 12  صفر

   فروردين11 اسفند تا 10  ربيع االول
   ارديبهشت10 فروردين تا 12  ربيع اآلخر

  فصل شبنم، شكوفه، باران

  از جماد بي حركت بودن   خرداد10 ارديبهشت تا 11  جمادي االول
  فصل روئيدن سخت   تيـر9 خرداد تا 11  جمادي اآلخر

  )از ماههاي حرام براي جلوگيري از جنگ و خونريزي (1بيم ترس   مرداد9 تا  تيـر10  رجب
  انشعاب طوايف و گله ها در صحرا   شهريور9 مرداد تا 10  شعبان
  گرما   مهر8 شهريور تا 10  رمضان
  كه چندين روز پس از ميزان شروع مي شود) باد شوال(خنك شدن هوا    آبان9 مهر تا 9  شوال

  اعراب در خانه ها مي نشستند   آذر9 تا  آبان10  ذوالقعده
  فصل حج   دي10 آذر تا 10  ذوالحجه

  

  يمِح الرِنحم الر اِهللاسِمِب

                                                 
 جمادي اآلخر ديده مي شده اعراب جاهليت اين ماه را هم مقدس  21اين ماه درست ده روز پس از انقالب صيفي است و از آنجا كه هالل خورشيد در  .  1

ام مي دادند و حتي در مي شمردند چون اين پديده باعث ترس و وحشت آنها مي شد به همين دليل است كه در آغاز ماه مراسم قرباني در مكان مقدس انج

  » م در هنگام انقالب صيفي صورت گرفته541حج سال «بعضي از روايات آمده است كه اعراب در سال دو بار مراسم حج انجام مي دادند، مثالً 

   (Prokopios, Debello Persico, II, 16)اين متن از كتاب يوناني پروكوپيوس گرفته شده 

  .   ن رابطه آياتي چند از قرآن كريم استالبته بهترين سند تاريخي در اي
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الَِّذي َأطعمهم من جوٍع و ) 3(فَليعبدوا رب هذَا البيٍت) 2(ةُ الشِّتَاِء والصيٍفحلم ِرِهِفإيالَ) 1(يٍشر قٍُفيالَالَ

  )4(آمنَهم من خَوٍف

  بنام خداوند بخشنده مهربان

پس بايد پرستش كنند پروردگار اين ) 2(الفت ايشان به كوچيدن زمستان و تابستان) 1(براي الفت گرفتن با قريش

  )4(كه خورانيدشان پس از گرسنگي و ايمنشان ساخت پس از ترس) 3(خانه را
  

 رابيان نموده است و اين درست همان در اينجا كوچ كردن عرب جاهلي به مكان مقدس در تابستان و زمستان

زماني است كه خورشيد بصورت هاللها ديده مي شود و اين عمل خورشيد باعث ترس و وحشت آنها مي شده 

  .است

  نگاهي به تاريخچه پيدايش تقويم

، سنگ ريزه انسانهاي اوليه براي محاسبه زمان و نشان دادن گذشت آن، روي درختها و ديوارها خط مي كشيدند

در جايي مي گذاشتند و يا به طريقي در جايي عالمتهاي خاص را قرار مي دادند يا مي ساختند و وقايع مهم 

  .طبيعي، خانوادگي و قبيله اي را به اين طريق ثبت مي كردند

در آغاز، بنا به روايت انسان شناسها، مدت زمان با روز حساب مي شد كه از غروب آفتاب تا غروب آفتاب روز بعد و 

در آن زمان به دليل اينكه بشر تغييرات فيزيكي قابل . يا از طلوع آفتاب تا طلوع آفتاب روز بعد حساب مي شد

مشاهده در ماه را مي ديد، احساس مي كرد كه چيز خوبي براي محاسبه و نگه داشتن گذشت زمان پيدا نموده 

 ضروري كار بردن اعداد و ب) كي، سرماباران، گرما، خش (.سپس به تدريج دوره هاي فصلي ايجاد گرديد. است

 به سادگي قابل تقسيم به قسمتهاي كوچك تر مي باشد و بعضي 12بشر كشف كرد كه بعضي اعداد مانند . گرديد

  يك عدد مناسب براي تقسيم زمان به واحدهاي12لذا عدد .  به هيچ وجه قابل تقسيم نمي باشند13ها مثل 

با گذشت زمان و پيشرفت علم و اختراع وسايل .  ماه را يك سال ناميدند12 كوچك تر گرديد كه با اين محاسبه،

طلوع و غروب خورشيد، حركات ماه و ستارگان زمين بيشتر . جديد، تقويم نيز پيشرفت كرده و دقيق تر گرديد

ريخ بشر مصري ها كه بنيان گذار تقويم در تا. مورد مطالعه قرار مي گرفت و اهميت فصلها بيشتر نمايان مي شد

هستند، تقويم فصلي را پذيرفتند و به خصوص براي ايام شكرگزاري و كشاورزي در موقع زياد شدن آب رود نيل، 
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 ماه تقسيم 12سال را نيز به . زمان خاصي را تعيين كردند و تقويم خود را براساس گردش خورشيد بنا نهادند

و از اين . در آخر سال به جشن و شكرگزاري مي گذراندند روز باقي مانده را 5 روز كه 30نموده و هر ما ه را به 

اين تقويم از چهار هزار سال پيش از ميالد مسيح ايجاد گرديد كه . زمان به بعد ، تقويم خورشيدي ايجاد گرديد

  . مهاي مختلف مشهورگرديده به شرق و  غرب برده شد و به ناشروع سال از اول پاييز بود و همين تقويم بود ك

 ماه قمري تقسيم 10 ماه قمري سپس به 5 كه در اوائل از تقويم قمري استفاده مي كردند و سال را به نروميا

 پيش از ميالد 714 از روي انگشتان دست براي آنان آسان بود در سال 10 يا 5نموده بودند چون شمارش اعداد 

 ماهه دو 10ه بر اساس تقويم  وظيفه هماهنگ كردن حركات خورشيد و ما(Numa Pompilius)نوماپوپيليوس 

چون سال از ماه مارس شروع مي شد، لذا .  را معرفي نمود(February) و فوريه (January)ماه جديد ژانويه 

 معرفي گرديدند و به همين دليل است كه مي بينيم دسامبر به معني 12 و 11ماههاي ژانويه و فوريه ماههاي 

  . مي باشد7 و سپتامبر به معني 8، اكتبر به معني 9، نوامبر به معني 10

حكم رانان از خود راضي و مغرور و جاه طلب گذشته، شروع سال . هر تقويمي مي بايست نقطه شروعي داشته باشد

درحالي كه ستاره شناسان اظهار مي دارند كه . را از روي تولد خود و يا روز به قدرت رسيدن خود تعيين مي كردند

پاپليوس . ل باشد ولي كليسا ادعا داشت كه شروع سال بايستي عيد پاك باشدشروع سال بايد آغاز يك فص

(Pompilius) مارس را كه آغاز فصل بهار بود، بعنوان شروع سال تقويم رومي معرفي كرد25 روز .  

.  است قبل از ميالد رواج داشت و هنوز هم در بيشتر ممالك از جمله ايران، مورد استفاده153اين روش تا سال 

تقويم فعلي را ژوليوس .  مارس به اول ژانويه تغيير دادند25 سال قبل، انگلستان و آمريكا شروع سال را از 180

 پيش از 46 به روم در سال (Sosigens) پس از فتح مصر و آوردن ستاره شناس مشهور (Julius Caesar)سزار 

طول سال در . تني بر حركات خورشيد بود علمي مبتقويم جديد رومي داراي يك سيستم منظم. ميالد تغيير داد

 روز و ماههاي زوج 31ماههاي فرد داراي .  ماه تقسيم مي شد12 روز تعيين گرديد كه بر 4/1/365اين تقويم 

  . روز بود29 روز و ماه فوريه در مواقع كبيسه 30داراي 

ين ماه بود، در تقويم جديد نيز  مارس شروع مي شده و ماه فوريه آخر25از آنجا كه در تقويم هاي قبلي سال از 

همچنين مقرر گرديد . ضمناً فوريه به معني خالص كردن نيز مي باشد. ماه فوريه بعنوان ماه تغيير، تعيين گرديد

  . روز باشد366 روز و سال چهارم 365يك روز به تقويم اضافه شود، يعني سه سال داراي كه هر چهار سال 
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يوس سزار در امر بنيانگذاري تقويم جديد رومي، ماه هفتم سال را با اقتباس  بخاطر كارهاي جولمجلس سناي روم

 كه برادرزاده (Augustus)وستس آگسپس ماه ششم هم به اقتباس از نام . از جوليوس، جوالي نامگذاري نمودند

تغيير باقي بعد از ملكه آگوستس تقويم آن زمان تا سيصد سال بدون . ژوليوس بود، بنام آگوست نامگذاري كردند

كريسمس نيز بعنوان عاملي در تقويم مطرح گرديد، عامل جديد ديگر، هفته بود كه اگرچه در طي اين مدت . ماند

  .براي روميان ناشناخته بود و توسط تمدن و فرهنگ يهود عرضه گرديد

، در تقويم رسمي تقسيم بندي تقويم رومي را بهم زد و هفته را براساس هفت روز، كنستانتين كبير، 321در سال 

فه شدن هفته، نظم تقويم ابداعي با اضا. وارد نمود و يكشنبه را بعنوان تعطيل و استراحت عمومي تعيين كرد

از اين زمان به . ژوليوس سزار بهم خورد و مردم مجبور شدند كه جداولي براي تعيين روزهاي هفته تهيه نمايند

 در همين زمان بود كه تعيين دقيق عيد پاك مورد بحث قرار بعد بي نظمي روزهاي هفته در تقويم ظاهر شد و

.  ساعت است كمي طوالني تر از سال خورشيدي واقعي است6 روز و 365تقويم جوليوس كه بر مبناي . گرفت

زمان باعث گرديد كه اول بهار به ماه آخر زمستان نقل مكان  ثانيه به مرور 14 دقيقه و 11اين اختالف حدود 

 بعد از ده سال مطالعه با محاسبه رياضي و نجومي تقويم 1582زمان پاپ گريگوري سيزدهم در سال در . نمايند

  .بجاي اصلي خود برگشته شدند  مارس عقب برده شد و فصلها11 مارس به 21از 

اين اصالحات انجام شده توسط گريگوري مورد قبول كشورهاي كاتوليك رومي واقع گرديد ولي كشورهاي 

 مستعمراتش نيز بعد از مدتها  وكشور انگلستان.  مدتها از پذيرفتن اين تغيير خودداري مي كردندپروتستان تا

  . تقويم گرگوري را پذيرفتند1752خودداري، باالخره در سال 

  )جوليوس سزار(پيشنهاد اصالح تقويم گرگوري 

به همين دليل، . صالح نمايد انجام شده توسط گرگوري، نتوانست بعضي از مهمترين نواقص تقويم را ااصالحات

اصالح و تغييراتي در تقويم كه شر جهت ثبت وقايع گذشته، حال و آينده بكار مي برد، يك سيستم غيرمنظم و 

ماهها غير منظم و فصلها نامساوي هستند و هيچ . تقويم فعلي اشكاالت و ايرادات زيادي دارد. غيرمعمولي است

  .هفته كه سال گذشته آغاز گرديده، واقع نمي شودسالي در هيچ زماني، در همان روز از 

  .روزهاي هفته در يكسال از نظر تاريخ با روزهاي هفته با سالهاي قبل فرق مي كند و در يك تاريخ نيستند
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در بعضي از سالها روزهاي تعطيل در وسط هفته هستند و يا با روزهاي تعطيل آخر . تعطيالت رسمي متغير هستند

اين ناهماهنگي ها در كارآئي زندگي ما موثر است و به همين دليل مقايسه هاي هفتگي، . نندهفته برخورد مي ك

 23 و گاهي در 22گاهي در ) ليله القدر(بعنوان مثال اول پائيز . ماهيانه، ساليانه پيچيده و اغلب غيرممكن هستند

يمي بر مبناي تقويم رومي يا ميالدي تقويم زمان پيامبر اسالم تقواينك كه متوجه شديم . سپتامبر قرار مي گيرد

فعلي است، بجاست كه پيش از قبول نمودن آن اصالحاتي در اين تقويم صورت بگيرد تا با اين عمل، بتوانيم ايام 

  .الهي خود را براحتي مشخص نمائيم

ترين  و انجام كمترين و ساده واضح است كه عاقالنه ترين روش عبارت است از حفظ نكات مثبت تقويم فعلي

تغييرات در جهت مطلوب و ضمناً اجتناب از تغييرات بنيادي براي برطرف نمودن معايبي كه بيان شد، يكي ايجاد 

تساوي در نيم سال و ربع سالهاست و ديگر تصحيح گردش روزها و جمعه ها و درنتيجه ثابت و دائمي ساختن ايام 

را حذف و ) جمادي اآلخر (Mayو ) ربيع االول (Marchبراي اين منظور، روزهاي سي و يكم ماههاي . الهي است

  . منتقل مي نمائيمApril را به Marchافزوده و سپس روز سي و يكم ) صفر (Februaryدو روز را به 

  :در نتيجه

   روز91= روز30) ربيع االول(و مارس ) صفر( روز، فوريه 31) محرم(ربع اول، ژانويه 

  روز 91=  روز30) جمادي اآلخر(و ژوئن ) جمادي االول(، مِي  روز31) ربيع اآلخر( ربع دوم، آوريل 

   روز91=  روز30) رمضان(و سپتامبر ) شعبان( روز، اوت 31) رجب(ربع سوم، جوالي 

   روز91=  روز 30) ذوالحجه(و دسامبر ) ذوالقعده( روز، نوامبر 31) شوال(ربع چهارم، اكتبر 

نام گذاشته كه به هيچيك ) الهي( قربان و عيد ژانويه را به نام روز و روزي سي و يك دسامبر كه برابر است با عيد

 با اين عمل، ديگر روزهاي 1. روز پس از رويت اهله خورشيد مي باشد10از روزهاي هفته بستگي ندارد و هميشه 

  .هفته اول سال و تعطيالت رسمي از جاي خود حركت نمي كنند

ين روز ناميده مي شود و اگر خوب دقت كنيم، خواهيم ديد كه  ژوئن هميشه بر هم27روز جمعه : براي مثال

ما اين موضوع را در تفاوت هاي بنيادي ظهور . با قابليت تغيير منظمي عمل مي كند) الهي(هرچيز در طبيعت 

فصل هاي سال در جهت غائي قطب نما در رابطه با چهارجهت اصلي، در قوانين طبيعي حاكم بر چهار باد نجومي 

                                                 
  .پرسندت درباره اهله بگو آنها هستند مواقع معين براي انسانها و حج:  مي فرمايد189همانطور كه در سوره بقره آيه .  1
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قوانين طبيعت از يك نظم قابل انعطاف برخوردار است و اين ويژگي غيرقابل اغماض تنوع در . مي كنيممشاهده 

مي توان نظام قوانين نجومي حاكم بر منظومه شمسي، سياره ها، ستاره ها و اشكال گوناگون سحابها را به خوبي 

باشد كه آن را مي توان به صورت توضيح ديگري كه ضروري است كبيسه هاي يك روزه كه هرچهار سال مي . ديد

  .يك جمعه مكرر در تابستان قرار داد و با اين عمل همه از كبيسه دار آگاهي خواهند داشت

در اين تقويم سالگردها در يك تاريخ معين تثبيت مي شوند، براي بچه ها تعطيالت، مرخصي ها و وقايع مهم 

زيرا تقويم هرچيزي خواهد بود . ك تقويم جديد بخريممشخص مي شود و ديگر احتياجي نخواهد بود كه هرسال ي

در نظام آموزشي دانشكده ها و كالج . مانند جدول ضرب و همه پس از مدتي آن را به راحتي به خاطر مي سپارند

ها، ديگر گرفتار مشكالت فعلي براي تنظيم برنامه كالس جديد ساالنه و نحوه توالي تعطيالت و مرخصي ها نخواهد 

از نظر علمي، دقت و نظم . يش بيني و برنامه ريزي براي آينده با سادگي و دقت بيشتري امكان پذير استبود و پ

. اين تقويم كمك ارزشمندي در امر مطالعه و تحقيق مي باشد زيرا با قوانين نجومي و طبيعي بيشتر منطبق است

  .ز يكديگر سهل تر مي گردداز نظر كشاورزان فصول با وضوح بيشتري تعريف شده و تشخيص آنها را ا

  :و در نتيجه

لذا اين تقويم مي تواند به صورت يك تقويم . روزهاي الهي هميشه برهمان مبنا و بدون تغيير باقي خواهند بود

مورداستفاده قرار گيرد و به اين بي نظمي براي محاسبه و ثبت ماه و سال براي هميشه خاتمه ) اسالمي(جهاني 

  .دهد

م كه اگر آيات قرآن كريم در هر موضوعي درست و به جا تفسير شود چگونه مي تواند خود بعنوان در اينجا مي بين

  .يك سيستم كامل و منظم مطرح و جايگزين سيستم هاي نامنظم جهاني گردد
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