همه چیز در مورد
تقویم هجری شمسی

روزي كه

برجها

ماه شدند

تقویم��ی ک��ه ام��روز از آن اس��تفاده
میکنیم ،جزو دقیقترین گاهش��مارهای
جهان اس��ت .این تقویم که  ۱۲۵س��ال
(و نه  1391س��ال) بیش��تر عم��ر ندارد،
در ط��ول عمر خ��ود فراز و نش��یبهای
فراوانی را پش��ت س��ر گذاش��ته اس��ت.
تقویم هجری شمس��ی را نخس��تین بار
«عبدالغفارخ��ان نجم الدوله» اس��تخراج
ک��رد .او عب��ارت  ۱۲۶۴شمس��ی را در
حاشیه تقویم س��ال  ۸۰۷جاللی مطابق
 ۱۳۰۲-3هج��ری قم��ری ذک��ر کرد و
از آن تاری��خ به بعد ،تقویم��ی را در ایران
رایج کرد که اس��اس آن شمسی و مبداء
آن هج��رت پیامبر اک��رم(ص) از مکه به
مدینه اس��ت .البته تقویمی که او نوشت،

به تقویم هجری شمس��ی برجی معروف
اس��ت که اص��ول آن به قرار زیر اس��ت:
• مبداء آن ،اول فروردین ماه سال شمسی
هجرت پیامبر اسالم (ص) از مکه مکرمه
به مدینه منوره اس��ت که  ۱۱۹روز قبل
از اول مح��رم س��ال اول هج��ری قمری
و مطاب��ق با روز جمع��ه  ۱۹مارس ۶۲۲
میالدی است.
• لحظه تحویل سال مقارن با عبور مرکز
خورش��ید از نقطه اعتدال بهاری اس��ت،
وقتی که خورشید از نیم کره جنوبی وارد
نیمکره شمالی آسمان میشود .این لحظه
که اول برج حمل و نوروز نامیده میشود و
همیشه بر روز اول بهار منطبق است.
• سال هجری شمسی برجی از نوع سال

شمسی حقیقی است ،یعنی مدت زمان دو
عبور متوالی مرکز خورشید از نقطه اعتدال
بهاری .مدت متوسط آن  ۳۶۵شبانه روز
و  ۵س��اعت و  ۴۸دقیق��ه و  ۴۵/۲ثانی��ه
اندازهگیری ش��ده؛ اما مدت سال شمسی
حقیقی ثابت نیست و بر اثر تغییر تعدادی
از پارامترهای نجومی ،تغییر میکند.
• مدت سال شمسی حقیقی در دورهای۵۰
س��اله (۱۳۳۵-۱۳۸۵ه��ـ .ش) بین ۳۶۵
شبانه روز و  ۵ساعت و  ۴۲دقیقه تا ۳۶۵
شبانه روز و  ۶ساعت و  ۴دقیقه در تغییر
بوده است .البته این مقدار متفاوت با سال
نجومی است که زمین یک دور کامل به دور
خورشید میگردد و مقدار آن  ۳۶۵شبانه
روز و  ۶ساعت و  ۹دقیقه و  ۱۰ثانیه است.

 12برج
این تقویم شامل  ۱۲ماه حقیقی به نام «بُرج»
اس��ت که به نام  ۱۲ص��ورت فلکی قدیمی
منطقه البروج که خورشید هر سال از آنها
عبور میکند ،نامگذاری شده است .از حدود
 ۲۰ق��رن قبل از آن ،منجمان دایره البروج را
به  ۱۲برج مس��اوی قراردادی تقسیم کرده
بودند که اغلب متفاوت از آن صورت فلکیای
است که خورشید در آن به سر میبرد .ضمن
آنکه ب��ه دلیل حرکت تقدیمی زمین ،محور
زمی��ن هر  25هزار و  800س��ال یک بار در
آسمان دور میزند و برجها در این بازه زمانی
یک دور کام��ل روی تمام صورتهای فلکی
گردش میکنند.همین حرکت موجب تفاوت
بین س��ال شمس��ی حقیقی و سال نجومی
است .از سوی دیگر ،به دلیل حرکت ظاهری
غیر یکنواخت مرکز خورش��ید در آس��مان،
ط��ول هر برج از  ۲۹ت��ا  ۳۲روز متفاوت بود
و همانن��د ماه قم��ری ،گاه پیش میآمد که
طول یک برج از س��الی به سال دیگر تغییر
کن��د .هر  ۴یا  ۵س��ال یک ب��ار نیز مجموع
طول س��ال به  ۳۶۶شبانه روز میرسید و به
اصطالح ،سال کبیسه میشد .تقویم هجری
شمسی برجی در آغاز رسمی نبود و تنها در
تقویمهای قدیمی و در امور گمرکات و مالیه
ایران مورد استفاده قرار میگرفت؛ تا آنکه در
س��ال  ۱۳۲۸هجری قمری  ۱۲۸۸ /هجری
شمسی« ،میرزا عبدلحسین خان شیبانی»
«وحیدالملک» ،نماین��ده تهران در مجلس
ش��ورای ملی ،طرحی با موض��وع قید تاریخ
کلیه معامالت و مبادالت مش��ترکه عمومی
از تاری��خ قمری به هجری شمس��ی برجی
را پیشنهاد کرد .این پیش��نهاد در دوره دوم
مجلس ش��ورای ملی ایران در ماده  ۳قانون
محاسبات عمومی ،مصوب  ۲۱صفر / ۱۳۲۹
 ۲حوت  ۱۲۸۹پذیرفته شد و تقویم هجری
شمسی بُرجی به عنوان مقیاس رسمی زمان
در محاس��بات دولتی تصویب شد .در اواخر
س��ال  ۱۳۰۳هجری شمسی بُرجی ،جمعی
از نماین��دگان دوره پنجم مجلس ش��ورای
ملی ایران ،طرحی را پیشنهاد کردند که نام
برجه��ای عربی مت��داول در تقویم بُرجی به
نامهای فارس��ی تبدیل شود و نام سالها در
دوره دوازده حیوانی رایج نیز متروک ش��ود.
پس از بحثهای فراوان ،باالخره در جلس��ه
 ۱۴۸مجلس شورای ملی ایران در سه شنبه
 ۱۱فروردی��ن  ،۱۳۰۴قانون تبدیل بروج به
ماههای فارس��ی از نوروز  ۱۳۰۴شمس��ی به
تصویب رس��ید و تقویم هجری شمس��ی به

عنوان تقویم رسمی کشور پذیرفته شد.
تبدیل برجها به ماههای فارسی بدین ترتيب
صورت گرفت :فروردین( حمل) ،اردیبهشت
(ث��ور) ،خرداد (جوزا) ،تیر (س��رطان) ،مرداد
( اسد) ،شهریور( سنبله) ،مهر( میزان) ،آبان
(عق��رب) ،آذر (ق��وس) ،دی (جدی) ،بهمن
(دلو) ،اسفند (حوت).

نی��ك) و اس��فند (فروتن��ی و بردب��اری).
قانون تقویم هجری شمسی
تقویم هجری شمس��ی که تا ام��روز تقویم
رس��می کش��ور اس��ت ،به غیر از نام و طول
هر ماه همانند تقویم هجری شمسی بُرجی
است .نام ماههای تقویم هجری شمسی ریشه

تقوی��م هج��ری شمس��ی دقیقا ب��ر مبنای
محاسبات نجومی تعیین میشود.
تقویم هجری شمسی ،تنها تقویم متداول در
جهان است که عالوه بر کبیسههای چهارساله،
کبیسه پنج ساله نیز دارد .وجود کبیسههای
پنج ساله ،باعث انطباق دایمی و دقیقتر تقویم
هجری شمسی با فصول طبیعی میشود.

معنای ماههای فارس��ی نیز كه در این قانون
تصویب شد ،اینگونه است :فروردین(نیروی
پیشبرنده) ،اردیبهش��ت (راس��تی و پاكی)،
خرداد(كم��ال و رس��ایی) ،تیر(ب��اران)،
مرداد(جاودانگی و بی مرگی) ،شهریور(كشور
برگزیده) ،مهر(عهد و پیم��ان) ،آبان(آبها)،
آذر(آتش)،دی(آفریدگار،دادار)،بهمن(اندیشه

اوستایی دارند و از القاب اهورا مزدا یا اسامی
فرشتگان انتخاب شده است.
تقویم هجری شمس��ی از لح��اظ نجومی و
طبیعی ،از بهتری��ن و دقیقترین تقویمهای
جهان محس��وب میش��ود .برخی از دالیل
برتری این تقویم به ترتیب زیر است:
• مدت س��ال شمس��ی ،نوروز و کبیسههای

• تع��داد روزه��ای ماههای تقوی��م هجری
شمس��ی مبنای نجومی و طبیع��ی دارد .به
عبارت دقیقتر ،تعداد روزهای ماهها با مدت
حرکت ظاهری غیر بکنواخت مرکز خورشید
روی دای��ره الب��روج هماهنگی کام��ل دارد.
• آغاز سال تقویم هجری شمسی ،با سالگرد تولد
بهاروآغازشکوفاییدوبارهطبیعتشروعمیشود.

