
  ٦٠  قند پارسي

  تقويم ايراني در آثار مسعود سعد سلمان

آيد، ما آن را از ظهور  مي وقتي كه سخن از زبان و ادبيات فارسي و تاريخ ايران در ميان
ويژه شعر  به نماييم كه ادبيات فارسي مي كنيم و چنان تصور     دين مبين اسالم شروع مي

صطالحاتي است مانند فارسي از ادبيات عرب سرچشمه گرفته است و مثال عمدة آن ا
ولي واقعيت امر اين است كه ريشة اين اصناف سخن در زبان و . قصيده، غزل و رباعي

در اينجا اين . گفتند    ادبيات پهلوي است كه آنها را سرود، چكامه يا چگامه و دوبيتي مي
 مرور زمان چه تحوالت و تغييراتي به كنيم كه پس از ظهور اسالم و   بحث را مطرح نمي
  .وجود آمد به در اين اصناف سخن

در زمان فرمانروايي و نه تنها ريشة ادبيات فارسي در زبان و ادبيات پهلوي است 
رشد و توسعه يافت، بلكه خود پادشاهان ) ميالدي ٦٣٧- ٢٢٤( شاهان سلسلة ساساني

 اين سلسله براي حكمرانان زمان آينده، چه ازبك، تاجيك و چه ترك و مغول الگو
هايي مانند  القابي است مثل فريدون فرو، جم جاه و نام همثال عمد. بودند) آل    ايده(

خواستند     گرشاسب، طهماسب، افراسياب و جز اينها و همة اين فرمانروايان نه تنها مي
دربار خود را مثل دربار ساسانيان بيارايند، بلكه امور اداري حكومت خود را نيز بر 

  .همين اساس بنا نهادند
پادشاه مغول بابري هند در منطقة شمالي اين شبه قاره ) ٩٦٣-١٠١٤( زماني كه اكبر

حكومت خود را تشكيل داد، در امور اداري از تقويمي استفاده كرد كه قبالً در عصر و 
  .زمان ساسانيان رواج داشت

بايد در اينجا اين نكته را نيز توضيح بدهم كه ما هر ماه را در چهار واحد قسمت 
ايم مانند جمعه     ناميم و براي هر روز اسم خاصي گذاشته مي ايم كه هر يكي را هفته  دهكر
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نام يكي از سيارات هفتگانه نام گذاري  به و هندوان نيز اسم هر روز را …و شنبه
 چنانكه روز سه شنبه را روز هنومان. عقيدة آنها هر روز اثر خاصي دارد به اند، و       كرده
كنند و در آن روز گوشت    معبد اين اله رفته وي را نيايش مي به و در آن روزدانند  مي
همچنين روز شبنه كه نام شني اله است براي آنها نحس است و در آن روز . خورند نمي

. جنگ و جدال بكشد  به خرند كه نكند كار     چيزي كه از آهن ساخته شده باشد را نمي
ولي . كنند مي عنوان نذر و صدقه خرج  به اله پولي نيزبراي از بين بردن اثر نحس اين 

برعكس اين عقيده، تيموريان بابري هند، بالخصوص در دورة فرمانروايي جهانگير 
 الثاني سال هزار و چهارده هجري علّت اينكه وي روز شنبه بيستم جمادي به پادشاه

لطنتش روز بر تخت سلطنت جلوس كرده بود بنا براين در سرتاسر عهد س) قمري(
عنوان شنبة  به عالوه بر اين در بعضي جاها روز شنبه را. گفتند مي ١شنبه را مبارك شنبه

داد آن را گم     و از آنجا كه گاهي در همين روز اتّفاق بدي رخ مي ٢اند  مبارك ياد كرده
  .اند     شنبه نيز گفته

سي  ه در مجموعولي ساسانيان براي هر روز يك ماه نام خاصّي گذاشته بودند ك
  .شد كه مسعود سعد سلمان آنها در شعر خود بيان نموده است مي اسم

اند كه در تقويم    هندوها اسامي دوازده ماه را بر اساس دوازده برج نام گذاشته
افغانستان نيز اسامي آنها همين طور است، مانند حمل و قوس و جدي و سرطان و 

نام دوازده فرشته كه هر يكي را امشاسپند   به اه راولي ايرانيان اسمهاي دوازده م. غيره
  .گفتند نام گذاري كرده بودند    مي

نوشتن تاريخ عصر آن  به دانيم در زمان امپراطور اكبر، كساني كه   چنانكه مي
فرمانروا همت گماشتند از تقويم ايران باستان استفاده كردند و اسامي سي روز و دوازده 

  .نوشتند    مي ماه را بر همين روال
 خدمت دانشمنداني كه براي اخذ مطالب تاريخي  به من اين نكته را با كمال ارادت

زيرا بعضي از  .دهم    كنند تذكر مي    مراجعه مي آيين اكبريهايي مانند اكبرنامه و  كتاب  به
                                                   

متضمن بر احوال شاهزادگي شاهجهان پادشاه تأليف معتمد خان، نسخه خطي كتابخانه : اقبال نامه  .١
 .ب ٤برگ  HL119Aخدا بخش، 

 .ب١احوال شاهزادگي شاهجهان تأليف عنايت خان، نسخة خطي كتابخانة خدابخش، برگ   .٢
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بايد بدانيم . اند    دهاين متون دچار اشتباهات فاحشي ش دربارةمترجمين و محققين بزرگ 
دين الهي است كه آن هم ابداع افتراي  به شود و منسوب مي آنچه كه تقويم الهي ناميده

واقع همان تقويمي است كه در زمان ساسانيان مورد استفادة  ذهن اكبرشاه بود، در
وقايع سال در ضمن وقتي كه ) Beverdge( بوردج خانم فقيد .گرفت مي نيان قرارااير

جلوس اكبر بر تخت سلطنت تا سال چهل و يكم سال الهي پس از تولد  هفدهم
اين جمله را چنين  اكبرنامه اثر معروف ابوالفضل مراجعه كرد  به ،شاهزاده سلطان دانيال

ارديبهشت الهي سنه سي و چهارم كه سيوم رجب ماه نهصد و نود  اسناددر روز : خواند
روز  اشتادده روز اسناد خواند در اصل آنچه محقق نامبر …و هفت بود حكم مجدد شد

  .بيست و ششم تقويم ساسانيان است است كه روز
يكي اينكه تقويم ايراني پس از اعالم دين الهي . در اينجا دو نكته قابل توجه است

. عنوان دين مملكت وي تا زمان شاهجهان رايج بود  به توسط پادشاه مغول بابري هند
 زمان وي را جهان تقويم قمري را نيز مورخيني كه تاريخاش شاه  البته در زمان نوه

ي بيشتر تقويم ايراني را مورد استفاده يولي جالالي طباطبا. بردند مي كار  به نوشتند مي
  .قرار داده است

دومين نكته اين كه ايرانيان در حال حاضر تقويم شمسي خود را چنان منظم 
باشد و شش ماه آخر سال مشتمل بر  ميروز  ٣١اند كه شش ماه اول سال داراي  ساخته

ناگفته نماند كه تقويم . اند اين صورت مسئلة سال كبيسه را حل نموده به .روز است ٣٠
ايران باستان با اسامي كه در عصر ساسانيان رايج بود ميان زرتشتيان ايران تاكنون رايج 

 ١٣٥٥مثالً در سال . اند ق دادهالبته آنها نيز اين تقويم را با تقويم رسمي ايران تطبي. است
آنها سي و يكمين روز ماه فرورين را اورمزد روز و سي و يكمين روز ماه ارديبهشت را 

  :گردد مي تقويم سال نامبرده در زير ارائه. اند   وهمن روز نام نهاده

  ١٣٥٣ماه فروردين سال 
خورداد  .٦؛ دارمذسپن .٥؛ شهريور .٤؛ ارديهشت .٣؛ وهمن .٢؛ اورمزد و فرورينماه .١

؛ تير .١٣؛ ماه .١٢؛ خور .١١؛ آبان .١٠؛ آذر. ٩؛ دي بآذر .٨؛ امرداد .٧؛ فروردينماه
؛ ورهرام .٢٠؛ فروردين .١٩؛ رشن .١٨؛ سروش .١٧؛ مهر .١٦؛ دي بمهر. ١٥؛ گوش  .١٤
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؛ آسمان .٢٧؛ استاد/ اشتاد .٢٦؛ ارد .٢٥؛ دين .٢٤؛ دي بدين .٢٣؛ باد .٢٢؛ رام .٢١
  اورمزد و ارديبهشت .٣١؛ انارام .٣٠؛ مانتره سپند .٢٩؛ ميادذا  .٢٨

  ١٣٥٣ماه ارديبهشت 
؛ دي آذر .٧؛ امرداد .٦؛ خورداد .٥؛ سپندارمذ .٤؛ شهريور .٣؛ ارديبهشت .٢؛ وهمن. ١
؛ مهر .١٥؛ دي بمهر .١٤؛ كوش .١٣؛ تير .١٢؛ ماه .١١؛ )خير( خور .١٠؛ آبان .٩؛ آذر  .٨
؛ دي بدين .٢٢؛ باد .٢١؛ رام .٢٠؛ ورهرام .١٩؛ فروردين .١٨؛ رشن .١٧؛ سروش .١٦
 ؛انارام .٢٩؛ مانتره سپند .٢٨؛ زاميان .٢٧؛ آسمان .٢٦؛ اشتاد .٢٥؛ ارد .٢٤؛ دين .٢٣
  وهمن .٣١؛ ورمزد خوردادم  .٣٠

ة مردم ياد سپردن سي روز ماه براي عام                  بهكنم كه      ميدر آخر اين نكته را نيز اضافه 
آسان نبود و چون دين مبين اسالم در مملكت فارس نفوذ و رسوخ پيدا كرد و  كاري

 دانستند، لذا در خاطر نگهداشتن   واجب ميرا نماز جمعه رفتن   به مردم تازه مسلمان هر هفته
خبر نبوده      مسعود سعد سلمان از اين موضوع نيز بي. تر بود هاي هفته براي آنها آسان نام

  .است رشتة نظم كشيده به ها را نيز ين جهت او اين نامو بد


