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  گاه شماري در عالم آراي عباسي

  فاطمه سرخیل

  

 

تاريخ عالم آراي عباسي اثر اسکندر بیگ منشي ترکمان، احوال واعمال شاھان صفوي و حوادث مھم آن دوران از آغاز تا 

  .مرگ شاه عباس را در بردارد

اھمیت اين کتاب به اين سبب مي باشد که مولف خود در متن بسیاري از حوادث  بوده است و در مواردي که از ديگران 

  . نقل قول کرده براي موثق بودن راوي اھمیت فراواني قائل شده است

ين وقايع جلد اول اين کتاب مشتمل برحوادث، وقايع و وصف دوران پیش از شاه عباس مي باشد و با اينکه ذکر ا

  .براساس احواالت شاھان بیان شده به ذکر تاريخ دقیق برخي از وقايع مھم مي پردازد

ومطابقت ھر ) دوازده حیواني(در جلد دوم و سوم اين کتاب، دوران حکومت شاه عباس بر اساس گاھشماري ترکي

دوره صفويه با آن روبرو مي  گاھشماري ترکي که در اکثر منابع. سال ترکي با سالھاي ھجري قمري تالیف شده است

پي نوشت ( )عام فھم و خاص پسند(وي سال ترکي را . شويم مورد توجه ويژه نويسنده عالم آراي عباسي بوده است

  . مي داند )٣٧٩، ص١٣٨٢، چاپ سوم، تھران، امیر کبیر،٢ترکمان، اسکندر بیگ، تاريخ عالم آراي عباسي،ج:  ١

آمد، ابوجعفرنصیرالدين طوسي دانشمند و سیاستمدار بزرگ معروف به خواجه نصیر اين گاھشماري با مغوالن به ايران 

الدين گاھشماري را در تاريخ ايلخاني که در رصد خانه مراغه تنظیم شد وارد کرد و پادشاھان صفوي و قاجار آن را وارد 

، ١٣٨٠نشنامه بزرگ فارسي،بیرشک، احمد، گاھشماري ايراني، تھران، بنیاد دا :٢پي نوشت . (تقويم رسمي کردند

  )۵٩٩ص

  :اسامي اين سالھا عبارتنداز. سالھاي ترکي براساس يک دوره دوازده ساله به نام دوازده حیوان تشکیل مي شوند

سال (، لوي يیل )سال خرگوش(، توشقان يیل)سال پلنگ(، بارس يیل)سال گاو(، اوديیل)سال موش(سیچقان يیل((

، )سال میمون(، بیچي يا پیچي يیل)سال گوسفند(، قوي يیل)سال اسب(ونت يیل ، ي)سال مار(، يیالن يیل )نھنگ

  )ھمان: ٣پي نوشت ( ).))سال خوک(، تنگوز يیل)سال سگ(، ايت يیل)سال مرغ(تخاقوي يیل

اسکندر بیک منشي در تالیف کتابش براي گاھشماري اعتباري ويژه قائل شده و براين باور است که شیوه نويني را در 

اگر به روش اھل تاريخ سنه ھجري راکه مبدا آن به عرف عرب : ((مینه ابداع نموده است و در اين باره مي نويسداين ز

اول ماه محرم است منظور دارد اکثر اھل عجم نمي فھمند زيرا که در میانه اتراک و اھل عجم مبدا سال نوروز 

نوروز ديگر مي شود يک سال است و ماه محرم در  سلطانیست که اول بھار عالم آراست و تا انتقضاي چھار فصل که

عرض سال ترکي واقع مي شود و تواريخ که ارباب استعداد به جھت وقايع عظیمه روزگار در رشته بالغت انتظام مي 

بعضي موافق سنه سابق ھجري وبعضي مطابق سنه الحق است يعني يکي کم . دھند با سال ترکي مختلف است 

حقیر ملتزمست که اين نسخه عالم آرا از غوامض و مشکالت بري و عام فھم وخاص پسند  چون ذره. است يا زياد
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باشد نظر از آن اختالف پوشیده به سال ترکي که عام فھم تر است قرار دادکه ھم مستخبران احوال را دانش افزا 

چگونه قضايا روي دا ده  باشد وھم برسالکان جھانداري روشن گردد که در عھد خالفت اين يگانه دوران در ھر سال

  #)٣٨٠- ٣٧٩ترکمان، اسکندر بیگ، پیشین، ص: ۴پي نوشت (  .))است

آغاز سال در زماني است که آفتاب در وسط برج دلو قرار گیرد که در تقويم ما برابر است با ((در تقويم اصیل ترکي 

تاريخ، چاپ دوم، مشھد، آستان قدس نبئي، ابوالفضل، تقويم وتقويم نگاري در  : ۵پي نوشت )) (پانزدھم بھمن ماه

، اين نکته برخالف نظر مولف عالم آرا است که آغاز سال ترکي را نوروز سلطاني مي داند واين )٨٨، ص١٣۶۶رضوي، 

  .نوروز ھمان نوروز قديم ايرانیان ومصادف با اولین روز ماه فروردين است

ويا در دوره صفويه فقط از نام تقويم ترکي براي نام ھر از بي توجھي به آغاز سال ترکي اين نکته روشن مي شود که گ

ھمان طور که در قسمتي از کتاب ھنگام . سال استفاده مي شده وبقیه محاسبات براساس تقويم جاللي بوده است

مي يابیم که ) ٨٢٩ترکمان ، اسکندر بیگ، پیشین،ص: ۶پي نوشت )) (اول فروردين ماه جاللي((تعیین تاريخ نوروز آن را

  .اين نشان از توجه به تقويم جاللي است

با ذکر تاريخ روز، ايام ھفته، ماه قمري ،سال ... در اين کتاب نوروز و بسیاري از حوادث مثل جنگ، صلح، فوت اشخاص و

از لحاظ نجومي .((اصطالحات غره و سلخ براي تعیین تاريخ به کار برده مي شوند. ترکي وسال قمري بیان مي شوند

) ١٣۵نبئي، ابوالفضل، پیشین، ص : ٧پي نوشت .)) (که مدت آن سي روز باشد مي گويند سلخ دارد وعلمي ماھي

دانستن اين مطلب که کدام ماه سال سي روزبوده است براي علماي نجوم اھمیت فراواني دارد و در محاسبات 

  .نجومي وتنظیم گاھشماري ھايي با کمترين اشکاالت بسیار موثر مي باشد

منجمان در . ان علم نجوم در دوره صفويه تعیین ساعات نحس و سعد بر اساس حرکت  ستارگان بوده استيکي از ارک

ھرچند که نحس و سعد بودن ساعات از نظر علمي ثابت نشده و در دين . دربار صفوي داراي موقعیت ممتازي بوده اند

در روزگاران گذشته و حتي امروز نیز داراي   اسالم نیز مورد تايید قرار نگرفته است اما توجه به ساعات نحس وسعد 

  .طرفداران فراواني مي باشد

در تاريخ نگاري عالم آراي عباسي نیز به سعد و نحس بودن ساعات توجه ويژه شده و در ھنگام بررسي بسیاري از 

دراين کتاب . بر اين مساله تاکید شده است... رخدادھا خصوصا ورود شاه عباس به شھرھا، ساخت بناھاي جديد و

پي . (حتي ظھور عالماتي در آسمان مانند پیدا شدن ستارھاي جديد، سبب بروز باليا  يا عافیت شمرده مي شود

  )٩۵۴، ص٣؛ج٨۶١،ص  ٨٢١، ص٢ترکمان، اسکندر بیگ، پیشین،ج:ک به.ر: ٨نوشت 

تقويم شمسي با  يکي از مھمترين نکات در تطبیق سال قمري با سال شمسي در اين است که اختالف يازده روز

در تطبیق ھر سال شمسي با . تقويم قمري سبب گردش ماھھاي قمري در فصول مختلف سال شمسي مي شود

سال قمري متوجه مي شويم که ھر سال شمسي مصادف است با يکي از ماھھاي قمري که چند روز آن در اول وآخر 

  .سال شمسي تکرارشده است
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ن کتاب کوشیده است تا مشخص نمايد که وقايع در کدام يک از سالھاي مولف عالم آراي عباسي در گاھشماري اي

قمري روي  داده اند ولي در بسیاري از موارد در اين امر ناموفق مانده وبه علت وجود دو سال قمري در يک سال 

  .ماندشمسي، دقیقا معلوم نمي شود که واقعه در کدام سال قمري رخ داده است و خواننده بین دو سال مردد مي 

نکته ديگر اين که اسکندر بیگ منشي در ھنگام تالیف اين کتاب، در بسیاري از موارد مطابقت دا دن نوروز رابا سال 

  . قمري فراموش کرده و اين امر سبب بروز اشتباھاتي در تعیین تاريخ شده است 

ن سال را مطابق با سال نويسنده در ابتداي نگارش دوران سلطنت شاه عباس در سال سوم جلوس، در عنوان اي

قمري اعالم مي ٩٩٧و درمتن نوروز اين سال را جمادي االولي ) ۴٠٩، ص٢ھمان، ج: ٩پي نوشت (قمري مي داند ٩٩٨

محاسبه نوروز بر . که توجه وي را به اھمیت دقیق تاريخ وقوع حوادث نشان مي دھد) ھمان: ١٠پي نوشت (کند 

  #.تاريخ ارائه شده در عالم آرا گواھي مي دھداساس جدول تطبیقي وستنفلد بر صحیح بودن 

) ٩٩٩شب دوشنبه چھاردھم شھر جمادي االولي  مطابق سنه (اما نوروز سال چھارم جلوس شاه عباس را مصادف 

اعالم مي کند که با توجه به آنچه قبال ذکر شداين تاريخ اشتباه است ونوروز سال ) ۴٢٩ھمان، ص : ١١پي نوشت (

قمري میان عالم آراي ٩٩٩مقايسه تطبیقي نوروز سال . قمري مي باشد٩٩٨اس برابر سال چھارم جلوس شاه عب

  . قمري است٩٩٨عباسي وتقويم تطبیقي وستنفلد نیز ثابت مي کند چھاردھم جمادي االولي برابرنوروز 

تا سال ) ۴٣٩ھمان، ص : ١٢پي نوشت )) (ق١٠٠٠( (اسکندر بیگ منشي از سال پنجم سلطنت شاه عباس

از ) به استثناي سال پانزدھم سلطنت(، ) ۶١٧ھمان، ص : ١٣پي نوشت)) (ق١٠١١((زدھم سلطنت شاه عباس شان

مطابقت تاريخ  نوروز با سال قمري خودداري مي کندو اين تاريخ را به سالي که در عنوان نوشته است، نسبت مي 

  .دھد

زمولف در مورد تاريخ ھجري قمري ذکر شد، معلوم اين عمل در نھايت بي دقتي انجام شده وبا توجه به توضیحاتي که ا

گرديدکه وي کامال آگاه بوده است که سال قمري با سال شمسي  به پايان نمي رسد و نوروز ھر يک از سالھادر 

برابر است با سال قمري که در سال شمسي قبل ) سال پنجم تا ھفدھم سلطنت شاه عباس(فاصله زماني مذکور 

  .است وچند ماه ازآن در سال شمسي جديد ادامه دارد ھنوز به پايان نرسیده

تا بیست )  ٧٣٨ھمان، ص : ١۴پي نوشت ) (ق١٠١۵،١٠١۶(اسکندر بیگ منشي در سالھاي بیست و يک 

سلطنت شاه عباس به تطبیق دقیق سالھاي شمسي با ) ٨٨۶ھمان، ص : ١۵پي نوشت ) (ق١٠٢۵،١٠٢۴(ونه

  . ر اين فاصله زماني با بررسي تقويم تطبیقي وستنفلد آشکار مي شودسالھاي قمري پرداخته است ودرستي تاريخ د

پي نوشت ) (ق١٠٣٧(تا سال چھل ودو) ٨٩٧ھمان، ص : ١۶پي نوشت ) (ق١٠٢۵(وي در عنوان ھاي سالھاي سي

روش تطبیقي وي در . سلطنت شاه عباس ھر سال را با يک سال قمري مطابقت مي دھد) ١٠٧٢، ص ٣ھمان، ج : ١٧

تا سال ) ۴٣٩، ص ٢ھمان، ج : ١٨پي نوشت ) (ق١٠٠٠(از کتاب با روش تطبیقي سالھاي پنجم  اين قسمت

  .سلطنت شاه عباس ، متفاوت است) ٧١٣ھمان، ص : ١٩پي نوشت ) (ق١٠١۵(بیستم
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در فاصله سالھاي سي تا چھل ودوم سلطنت شاه عباس، سال قمري که ھر سال شمسي باآن برابر دانسته است 

مي باشد که با آن سال شمسي مصادف بوده و تنھا قسمتي از وقايع آن سال مانند نوروز درسال  اولین سال قمري

دراين فاصله زماني نامي از سال ھجري دوم که در ادامه سال مي باشد ،برده . قمري نام برده شده قرار گرفته است

قیق سال قمري که وقايع مورد نظر در آن تنھا از روي ماھھا مي توان به تغییر سال قمري پي برد وتاريخ د. نمي شود

  .رخ داده را محاسبه نمود

آغاز سال پر مالل لوي ئیل ترکي : ((به عنوان مثال در عنوان چھل ودومین سال سلطنت شاه عباس مي خوانیم

ھمان، : ٢٠پي نوشت .)) (مطابق سنه سبع وثلثین والف که سال دوازدھم قرن ثاني زمان فرمانفرمائي عباسي است

ق دانسته است امامرگ شاه عباس که در اين سال ١٠٣٧يعني نويسنده اين سال رامطابق با سال) ١٠٧٢، ص ٣ج 

نوروز در سال (چون . بوده است) ١٠٧٧ھمان، ص : ٢١پي نوشت ) (بیست وچھارم جمادي االولي (اتفاق افتاده در

ادي االولي قبل از ماه رجب مي باشد به بوده وماه جم) ١٠٧٢ھمان، ص : ٢٢پي نوشت ) (ق برابر با ماه رجب١٠٣٧

ق نیز با چھل ودومین سال  ١٠٣٨ق وفات يافته است وسال ١٠٣٨اين نکته پي مي بريم که شاه عباس در سال 

  .سلطنت وي مطابق مي باشد

ق به اين سبب مي باشد که اسکندر بیگ منشي ١٠٢۵تغییر روش در تطبیق سالھا در عنوان ھاي عالم آرا از سال 

جلد اول ودوم کتاب را در اين سال ) ۴، ص ١ھمان، ج : ٢٣پي نوشت. (ق آغاز کرده است١٠٢۵رش کتاب را در سال نگا

از اين سال به بعد کتاب به ) ۴، ص ١ھمان، ج : ٢۴پي نوشت . (به اتمام رسانده و تالیف جلد سوم را آغاز نموده است

  .يخ درآن دقیق تر مي باشدمرور زمان و روي دادن حوادث نوشته شده است واعالم تار

در اين پژوھش براي تعیین دقت عالم آراي عباسي در تطبیق سالھاي قمري با سالھاي سلطنت شاه عباس،جدولي 

  .بر اساس مقايسه نوروز ھر سال در عالم آرا وتقويم وستنفلد  طراحي شده است

 Julian Calender((در اين جدول در دوران سلطنت شاه عباس، اول فروردين را برابربا يازدھم مارس دانسته ايم زيرا 

شبانه روز حساب مي کردند يعني کسر سال به جاي ٣۶۶شبانه روز بوده و ھر چھار سال يک بار آن را  ٣۶۵داراي 

که به اين ترتیب از استعمال اين تقويم گرد مي آيد در قرن خطايي .شبانه روز به حساب مي آوردند ٠ر٢۵برابر ٠ر٢۴٢٢

در ) تاريخ برگزاري اولین شوراي نیقیه(میالدي ٣٢۵شانزده به ده شبا نه روز بالغ شده بود واعتدال ربیعي که در سال 

تقويم تطبیقي ماھلر، ادوارد،  –وستنفلد، فرديناندو : ٢۵پي نوشت .)) (مارس انتقال يافته بود ١١مارس بوده به  ٢١

  )١۵، ص١٣۶٠ھزار و پانصد ساله ھجري قمري و میالدي، تھران، فرھنگسراي نیاوران،

در جد ول ذيل با مقايسه نوروز بر اساس کتاب عالم آراي عباسي وتقويم تطبیقي وستنفلد متوجه مي شويم که نوروز 

اوت احتماال به سبب اختالف در رويت ھالل اکثر سالھا براساس مقايسه اين دو منبع چند روزي متفاوت است که اين تف

  . ماه در سالھاي سلطنت شاه عباس ومحاسبات در تقويم وستنفلد مي باشد

حتي امروزه نیز گاھي آغاز ماھھاي سال قمري با آنچه در تقويم مشاھده مي شود تفاوت دارد واين امر به سبب 

  .د اختالف در رويت ھالل ماه و محاسبات نجومي به وجود مي آي
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براي بھتر روشن شدن نحوه مطابقت سالھاي شمسي وقمري در کتاب عالم آراي عباسي به جدول زير توجه 

  #.فرمايید

   

   

  

صفحه عالم آراي 

 عباسي

سال ترکي مطابق با 

سال قمري در عالم 

 آراي عباسي

نوروز عالم آراي 

 عباسي

 نتیجه نوروز وستنفلد

: سال اول جلوس ٣٧٩

، ظل ھ ٩٩۶(تنگوزئیل

 )هللا

  ھ ٩٩۵ربیع الثاني، ١١ 

: سال دوم جلوس ٣٨۶

 )ھ٩٩٧(سیچقان ئیل

سال دوم جلوس برابر با سالھاي  ھ٩٩۶جمادي االولي،٢٢ 

 )ھ ٩٩٧،٩٩۶(

: سال سوم جلوس ۴٠٩

 )ھ ٩٩٨(اودئیل

جمادي  ٣

 ھ ٩٩٧االولي،

 ٩٩٨(سال سوم جلوس برابربا سالھاي ھ ٩٩٩جمادي االولي،  ۴

 )ھ ٩٩٧،

: سال چھارم جلوس ۴٢٩

 )ھ ٩٩٩(بارس ئیل

جمادي ١۴

 ھ ٩٩٩االولي،

سال چھارم جلوس برابربا سالھاي  ھ ٩٩٨جمادي االولي، ١۴

 )ھ٩٩٨،٩٩٩(

: سال پنجم جلوس ۴٣٨

 )ھ ١٠٠٠(توشقان ئیل

جمادي ٢۵

 االولي

سال پنجم جلوس برابرباسالھاي  ھ ٩٩٩جمادي االولي، ٢۵

 )ھ ٩٩٩،١٠٠٠(

: سال ششم جلوس  ۴۴٧

 )ھ ١٠٠١(لوي ئیل

جمادي  ٣

 الثاني

سال ششم جلوس برابربا  ھ ١٠٠٠جمادي الثاني،٧

 )ھ ١٠٠٠،١٠٠١(سالھاي

: سال ھفتم جلوس ۴۵٩

 )ھ ١٠٠٢(ئیالن ئیل

سال ھفتم جلوس برابربا  ھ ١٠٠١جمادي الثاني، ١٧ 

 )ھ ١٠٠١،١٠٠٢(سالھاي

: سال ھشتم  جلوس ۴٩١

 )ھ ١٠٠٣(يونت ئیل

 ١٠٠٢جمادي الثاني،  ٢٨ 

 ھ

(       سال ھشتم جلوس برابرباسالھاي

 )ھ ١٠٠٢،١٠٠٣

قوي : سال نھم جلوس ۵٠۶

 )ھ ١٠٠۴(ئیل

سال نھم جلوس  ھ ١٠٠٣رجب ، ١٠ رجب ١٠

 )ھ ١٠٠۵،١٠٠۴(برابرباسالھاي

: سال دھم جلوس ۵١٨

 )ھ ١٠٠۵(پیچن ئیل

سال دھم جلوس  ھ ١٠٠۴رجب ، ٢١ رجب ٢١

 )ھ ١٠٠۴،١٠٠۵(برابرباسالھاي

سال يازده جلوس برابربا  ھ ١٠٠۵شعبان،٢ شعبان ٢: سال يازده جلوس ۵٣٢
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 )ھ ١٠٠۵،١٠٠۶(سالھاي )ھ ١٠٠۶(تخاقوي ئیل

: سال دوازده جلوس ۵۴٧

 )ھ ١٠٠٧(ايت ئیل

سال دواز ده جلوس  ھ١٠٠۶شعبان،  ١٢ شعبان ١١

 )ھ ١٠٠۶،١٠٠٧(برابرباسالھاي

: سال سیزده جلوس ۵٨٩

 )ھ ١٠٠٨(تنگوز ئیل

سال سیزده جلوس برابرباسالھاي  ھ ١٠٠٧شعبان،٢٣ شعبان ٢٣

 )ھ ١٠٠٧،١٠٠٨(

: سال چھارده جلوس ۵٩٩

 )١٠٠٩(سیچقان ئیل

  رمضان، ۶ رمضان ۵

 ھ ١٠٠٨

سال چھارده جلوس 

 )ھ ١٠٠٨،١٠٠٩(برابرباسالھاي

: سال پانزده جلوس ۶٠٩

 )ھ ١٠٠٩،١٠١٠(اودئیل

سال پانزده جلوس برابربا سالھاي  ھ ١٠٠٩رمضان،١۶ رمضان ١۶

 )ھ ١٠٠٩،١٠١٠(

: سال شانزده جلوس ۶١٩

 )ھ ١٠١١(بارس ئیل

سال شانزده جلوس برابربا  ھ ١٠١٠رمضان،٢٧ رمضان ٢۶

 )ھ ١٠١٠،١٠١١(سالھاي

: سال ھفده جلوس ۶٣۴

توشقان 

 )ھ ١٠١١،١٠١٢(ئیل

 ١٠١١شوال ، ٧

 ھ

سال ھفده جلوس  ھ  ١٠١١شوال، ٨

 )ھ ١٠١١،١٠١٢(برابرباسالھاي

: سال ھیجده جلوس ۶۵٢

 )ھ١٠١٢،١٠١٣(لوي ئیل

سال ھیجده جلوس  ھ ١٠١٢شوال، ١٩ شوال ١٩

 )ھ ١٠١٢،١٠١٣(برابرباسالھاي

: سال نوزده جلوس ۶٧۶

 )ھ ١٠١۴(ئیالن ئیل

غره 

 ھ ١٠١۴ذيقده،

سال نوزده جلوس  ھ ١٠١٣ذيقعده،١

 )ھ ١٠١٣،١٠١۴(برابرباسالھاي

: سال بیست جلوس ٧١٣

 )ھ ١٠١۵(  يونت ئیل

سال بیست جلوس برابرباسالھاي  ھ ١٠١۴ذيقعده،١٢ ذيقعده١۵

 )ھ ١٠١٣،١٠١۴(

سال بیست و يک  ٧٣٧

قوي : جلوس

 )ھ ١٠١۵،١٠١۶(ئیل

ذيقعده،٢٢

 ھ ١٠١۵

سال بیست ويک جلوس  ھ ١٠١۵ذيقعده،٢٢

 )ھ ١٠١۵،١٠١۶(برابرباسالھاي

سال بیست و  ٧۶٣

پیچي : دوجلوس

 )ھ ١٠١۶،١٠١٧(ئیل

سال بیست ودوجلوس  ھ ١٠١۶ذيحجه، ۴ ذيحجه٣

 )ھ ١٠١۶،١٠١٧(برابرباسالھاي

سال بیست وسه  ٧٨٠

تخاقوي : جلوس

 )ھ ١٠١٧،١٠١٨(ئیل

 ١٠١٧ذيحجه،١۴

 ھ

سال بیست وسه جلوس برابربا  ھ ١٠١٧ذيحجه، ١۴

 )ھ ١٠١٧،٠١٠١٨(سالھاي

سال بیست وچھار  ٨٠۶

ايت : جلوس

 )ھ ١٠١٨،١٠١٩(ئیل

 ١٠١٨ذيحجه،٢۵

 ھ

سال بیست وچھار جلوس برابربا  ھ ١٠١٨ذيحجه،٢۵

 )ھ ١٠١٨،٠١٠١٩،١٠٢٠(سالھاي
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سال بیست وپنج  ٨٢٩

: جلوس

 ١٠٢٠،١٠٢١(تنگوزئیل

 )ھ

(                                                           سال بیست وپنج جلوس برابربا سالھاي ھ ١٠٢٠محرم،۶ ھ ١٠٢٠محرم،۶

 )ھ ١٠٢٠،١٠٢١

سال بیست و شش  ٨۵٣

سیچقان : جلوس

 )ھ  ١٠٢١(ئیل

 ١٠٢١محرم،١۶

 ھ

سال بیست وشش جلوس  ھ ١٠٢١محرم،١٨

 )١٠٢١،١٠٢٢(برابرباسالھاي

سال بیست وھفت  ٨۶١

(اودئیل:جلوس

 )ھ١٠٢٢،١٠٢٣

 ١٠٢٣محرم،٢٧

 ھ

وھفت جلوس  بیست سال ھ ١٠٢٢محرم،٢٩

 )ھ١٠٢٢،١٠٢٣(برابرباسالھاي

سال بیست وھشت  ٨٧٣

پارس : جلوس

 )ھ١٠٢٣،١٠٢۴(ئیل

سال بیست وھشت جلوس برابربا  ھ١٠٢٣صفر،٩ ھ١٠٢٣صفر،١٠

 )ھ١٠٢٣،١٠٢۴(سالھاي 

سال بیست ونه  ٨٨۶

توشقان : جلوس

 )ھ١٠٢۴،١٠٢۵(ئیل

سال بیست ونه جلوس  ھ١٠٢۴صفر،٢٠ صفر٢١

 )ھ١٠٢۴،١٠٢۵(برابرباسالھاي

لوي : سال سي جلوس ٨٩٧

 )ھ١٠٢۵(ئیل

ربیع ١٠

 ھ١٠٢۵االول،

سال سي جلوس برابربا  ھ١٠٢۵ربیع االول، ٣

 )ھ١٠٢۵،١٠٢۶(سالھاي

: سال سي ويک جلوس ٩١٩

 )ھ١٠٢۶(ئیالن ئیل

سال سي ويک جلوس  ھ١٠٢۶ربیع االول، ١٣ ربیع االول١٢

 )ھ١٠٢۶،١٠٢٧(برابرباسالھاي

: سال سي ودو جلوس ٩٣٠

 )ھ١٠٢٧(يونت ئیل

ربیع  ٢٣

 ھ١٠٢٧االول،

سال سي ودوجلوس  ھ١٠٢٧ربیع االول،٢۴

 )ھ١٠٢٧،١٠٢٨(برابرباسالھاي

سال سي وسه  ٩۴۴

قوي : جلوس

 )ھ١٠٢٨(ئیل

ربیع  ۴

 ھ١٠٢٨الثاني،

سال سي وسه جلوس برابربا  ھ١٠٢٨ربیع الثاني،۴

 )ھ١٠٢٨،١٠٢٩(سالھاي

سال سي وچھار  ٩۴٨

پیچي : جلوس

 )ھ١٠٢٩(ئیل

ربیع  ١۵

 ھ١٠٢٩الثاني،

سال سي وچھار جلوس برابرباسالھاي  ھ١٠٢٩ربیع الثاني،١۶

 )ھ١٠٢٩،١٠٣٠(

: سال سي وپنج جلوس ٩۵٧

 )ھ١٠٣٠(تخاقوي ئیل

سال سي وپنج جلوس برابربا سالھاي  ھ١٠٣٠ربیع الثاني،٢٧ ربیع الثاني٢۵

 )ھ١٠٣٠،١٠٣١(

سال سي وشش  ٩۶٩

ايت : جلوس

 )ھ١٠٣١(ئیل

جمادي ٨

 ھ١٠٣١االولي،

سال سي وشش جلوس برابرباسالھاي  ھ١٠٣١جمادي االولي،٨

 )ھ١٠٣١،١٠٣٢(
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سال سي وھفت  ٩٩٢

: جلوس 

 )ھ١٠٣٢(تنگوزئیل

جمادي ١٩

 االولي

سال سي وھفت جلوس برابربا  ھ١٠٣٢جمادي االولي، ١٩

 )ھ١٠٣٢،١٠٣٣(سالھاي

سال سي وھشت  ١٠١١

سیچقان :جلوس

 )ھ١٠٣٣(ئیل

سلخ جمادي 

 الثاني

سال سي وھشت جلوس برابربا  ھ١٠٣٣جمادي الثاني،١

 )ھ١٠٣٣،١٠٣۴(سالھاي

: سال سي ونه جلوس ١٠٢٣

 )ھ١٠٣۴(اودئیل

جمادي ١٢

 الثاني

سال سي ونه جلوس  ھ١٠٣۴جمادي الثاني،١١

 )ھ١٠٣۴،١٠٣۵(برابرباسالھاي

: سال چھل جلوس ١٠۴٣

 )ھ١٠٣۵(بارس ئیل

جمادي ٢٢

 ھ١٠٣۵الثاني،

سال چھل جلوس  ھ١٠٣۵جمادي الثاني،٢٢

 )ھ ١٠٣۵،١٠٣۶(برابرباسالھاي

: سال چھل ويک جلوس ١٠۵٩

 )ھ١٠٣۶(توشقان ئیل

سال چھل ويک جلوس  ھ١٠٣۶رجب،٣ رجب٢

 )ھ١٠٣۶،١٠٣٧(برابرباسالھاي

: سال چھل ودوجلوس ١٠٧٢

 )ھ١٠٣٧(لوي ئیل

سال چھل و دوجلوس برابربا سالھاي  ھ١٠٣٧رجب،١۵ ھ١٠٣٧رجب،١٣

 )ھ١٠٣٧،١٠٣٨(

  

  :منبع
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