
  

 1ھا در كشورھاى عربى و شیوه يكسان سازى آنھا اسامى ماه
  دكتر شحاده خورى

 2حسین علینقیان 
ھــاى متــداول در كشـورھاى عربـى  نوشــتار حاضــر بـه بررسـى كــاربرد اســامى مــاه

ھـاى  ، مـاه...)محـرم، صـفر(ھاى عربى مرتبط با تقويم ھجرى قمـرى   ماه. پردازد مى
و ...) كانون الثانى، شـباط(معرّب از زبان سريانى و مرتبط با تقويم میالدى شمسى 

ھاى ترجمه شده از زبان انگلیسى و فرانسه و مرتبط با تقويم میـالدى شمسـى  ماه
مورد بررسـى معنـايى و تاريخــى ...) يناير، فبراير( طور جداگانــه و مفصـل  ھر يك به 

سالمى بـه طـور مجـزا بیـان  بى و ا قرار گرفته و تداول آنھا در كشورھاى مختلف عر
سـازى كـاربرد ايـن اســامى بـه دســت  در آخر نیز راھكارى براى يكسـان. شده است

 .داده شده است

ھـاى معـرّب، تقـويم ھجـرى قمـرى، تقـويم میـالدى  ھاى عربى، مـاه تقويم، ماه، ماه: ھاى كلیدى واژه
 .شمسى

مى در كشورھاى عربى امروزه، سه دسته از اسامى ماه كار  به  شامل : رونـد ھـا  دسـته اول 
ست اسامى ماه حرم، صـفر: (ھاى عربى مرتبط با تقويم ھجرى قمـرى ا لخ... م سته دوم )ا ؛ د

كانون (ھاى معرب از زبان سريانى و مرتبط با تقويم میالدى شمسى است  شامل اسامى ماه
شده از زبــان  ؛ و دسـته سـوم شـامل اسـامى مـاه)الخ...  الثانى، شباط مه  ھـاى دخیـل و ترج

انگلیسى يا فرانسه است كه در اصل از التین بوده و در ارتباط با تقويم میالدى شمسى است 
 ).الخ... يناير، فبراير(

لى در  ست، و در اصالت عربى مجموعه اول و ضرورت به كارگیرى مستمر آنھا اختالف نظرى نی
ھت  گرى و تـالش در ج بر دي ترجیح آن  كى از آن و  مورد دو مجموعه ديگر بايد گفـت، گـزينش ي

ھد بـود ين . عمومى سازى كاربرد آن در تمامى كشورھاى عربى بايسته امعان نظر خوا یل ا دل
سازى تمامى امور زبانى و فرھنگى ملل عربى  امر دورى جستن از دوگانگى و تالش در يكسان

 .است
ــالش ــرن گذشــته ت ــع ق ــژه در رب ــه وي ــى ب ھــايى در راســتاى  در حــال حاضــر در كشــورھاى عرب

ــان عربــى، دانشــگاه ســازى اصــطالحات علمــى و ادبــى از طــرف آكــادمى يكســان ھــا،  ھــاى زب
تداوم دارد نون نــیز  ھم اك ته و  . مؤسسات و محافل ادبى و متفكران و انديشمندان صـورت گرف

نام  براى نیل به اين ھدف، مؤسسه ويژه عربى باط(اى به  يبِ ر ِ تعر ماھنگى سهِ ھ ير ) موس ز
ست يه كشـورھاى عربـى تأسـیس گرديـده ا ظر سـازمان تربیـت، فرھنـگ و علـوم اتحاد لذا . ن

اى كـه  اسامى. تر خواھد بود ھا در كشورھاى عربى اولى و شايسته سازى اسامى ماه يكسان
ً در محافل علمى و تخصصى تــداول  از دوازده واژه تجاوز نمى كند به ويژه اينكه اين اسامى صرفا

كار مـى جاى سرزمین نداشته بلكه تمامى مردم در جاى به  بى آنھـا را  ند و بـر زبـان  ھاى عر بر
 .ھا جارى است ھا و موقعیت ھمگان در تمام زمان

براى شناخت كامل از اين اسامى و معانى آنھا، میزان به كــارگیرى آنھـا در كشـورھاى عربـى، 
ين  به ا گاھى  خر، داورى و انتخـاب، ن نب موضـوع و در آ برطرف سازى ابھامات، روشـنگرى جوا

 .اندازيم ھاى سه گانه با عنايت به منابع متعدد قديم و جديد مى مجموعه

  ھاى عربى اسامى ماه: مجموعه اول

ند اسامى اين ماه. اند ھا در زمان جاھلیت، دوازده ماه قمرى را شناخته عرب) الف : ھا بدين قرار
َك ر ُ ّاء، بائد، اصم، واغل، ناطل، عادل، رنه، ب وان، زب ُ ان، ص ّ ين  3.موتمر، ناجر، خو يكى از شـاعران ا

 :ھا را به نظم در آورده است ماه
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 بمؤتمر و ناجرة بدأنا
  وبالخوان يتبعه الصوان

  وبالزباء بائده تلیه
  يعود اصم صم به الشنان

 و واغله و ناطله جمیعا
  و عادلة فھم غرر حسان

َك فتمت ُر ّة بعدھا ب   و رن
  شھور الحلول يعقدھا البنان

 
 :گونه به نظم آورده شاعرى ديگر يعنى اسماعیل بن عباد آنھا را اين

  اردت شھور العرب فى الجاھلیه
  فخذھا على سردالمحرم تشترك

 فمؤتمر ياتى و من بعد ناجر
  و خوان مع صوان يجمع فى شرك

  حنین وزبا و االصم و عادل
ُرك   و نافق مع و غل ورنه مع ب

 
سامى يـاد . شود كه ترتیب اين اسامى در يك روايت با روايت ديگر متفاوت اسـت مالحظه مى ا

ست. شده به قوم عاد منسوب است سوب شـده ا مود، اسـامى ديگـرى من به ث شـامل : امـا 
سبل)محرم(موجِب  ُ بر، حیقـل، م ھاء، ديمــر، دا بل، مو بر، ھو صدر، ھو ُ لزم، م ُ . ، موجر، مورد، م

سانى خواھـد بـود 4.بیرونى به اين اسامى اشاره كرده است و  5.نیز شناخت معانى آنھا كار آ
تابش  اينك معانى ماه نى در ك به آنچـه بیرو ستناد  با ا یه(ھاى عـاد  ثار الباق آورده، ارائـه ...) اآل

 6.شود مى

 7.خالى از فايده نخواھد بود اسامى روزھايى كه در جاھلیت متداول بوده مورد اشاره قرار گیرد

اســــــم  رديف
  معنى  ماه

 گر توطئه موتمر 1
 اسم مشتق، بروزن فاعل از ماده نجر؛ يعنى شدت گرما ناجر 2
ّان 3 ّال، اشاره به تمام شدن غذاى ذخیره  خو   خیانتگر، بر وزن فع

وان 4 ُ محــافظ، بــر وزن فُعــال، صــوان ھمچنیــن محفظــه نگھــدارى لبــاس و   ص
 .اشیاء است

به جھـت كـثرت  زباء 5 سخت و بـزرگ و آن مـاه  بالى  صفتى است بـراى 
 .كشتار در آن به اين نام خوانده شده است

ین  بائد 6 مردم از ب كه در آن  ھت كشـتارى  نابود ساز، بر وزن فاعل، به ج
 .پردازند روند و براى انتقام جوئى به غارت مى مى

صم از درگـیرى صفت مشـبھه از  اصم 7 ماه ا شنوا، چـه در  صم، يعـنى نا  
 .رسد كشند و صداى سالح به گوش نمى دست مى

سفره   واغل 8 بر  لى  از وغل بر وزن فاعل، يعنى كسى كه بدون دعـوت قب
 نشیند غذا يا شراب مى

گیرى شراب؛ وجه تسمیه آن كثرت شراب خورى مردم   وسیله اندازه  ناطل 9
 .در آن ماه و استفاده از آن وسیله

بر وزن فاعـل، وجــه تسـمیه آن ايـن اسـت كــه ايــن مــاه در   عادل 10 از عـدل 
 .ھاى حج بوده است جاھلیت از ماه

 ...آيند زيرا چھار پايان در آن ماه به صدا در مى. صدا/ صوت   رنه 11
َك 12 ُر  .اش است وجه تسمیه آن به زانو در آوردن شتر به ھنگام ذبح  ب
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شنبه را  ّل(آنھا يك ست) او يام ا غاز ا ند زيـرا آ شنبه را . نامید ھون(دو ھون و ھويــنى و يـا ) ا از 
شنبه و سـه شـنبه را ) اھود( بار(از وھدة نامیدند، به جھت كاھش تعـداد آن از روز يك يرا )ج ، ز

شنبه  ؛ زيرا پس از سه شنبه مى)دبار(شود، چھارشنبه را  عدد بوسیله آن ترمیم مى آيد؛ پنـج 
يعنى روز آشكار، اين روز ) عروبه(شود و جمعه را  ؛ زيرا بدلیل بركتش ايجاد الفت مى)مونس(را 

بر ايـن تعظیـم افـزود و شـنبه را  سالم  به ) شیار(در جاھلیت مورد تعظیم بود و دين ا ند  نامید
به. معنى عالمت و نشانه عرب عار يج  8 اين اسامى بین جرھم اول و  قديم را طان  بنى قح از 

 :شاعرى از آنھا گفته. بوده است
  اومل ان اعیش و ان يومى

 باول او باھون اوجبار
  اوالتالى دبارفان أفته

 فَمؤنس او عروبة او شیار
 

مى ند برده و مـى اما عرب مستعربه در اسالم اسامى ديگرى در مورد روزھا به كـار  احـد، : برد
 .، سبت9 اثنین، ثالثاء، اربعاء، خمیس، جمعه

ھاى ياد شده قبلى را به كنار  میالدى اسامى ماه 412عرب از زمان جاھلیت در حدود سال ) ب
بات و . ھايى كه تا به امروز متداول بوده را به كار بست گذاشت و نام اسالم نیز اين اسامى را ث

تابِ «در قرآن كريم آمده است . دوام بیشترى داد ً فـى ك انّ عدة الشھور عنداللَّه اثناعشر شھرا
رم ُ ُ ح َ منھا اربعة لَق السمواتِ و االرض به . [»...اللَّه يوم خَ نام] 38/ تو ين اسـت  ھـا و معانـى  و ا

 :ھا اين ماه
  

  معنى تعدادروزھا  ماه اسم  ترتیب

 روز 30  محرم 1

اولین ماه سال ھجرى قمرى و ماھى حرام است نیز به جھت 
حرمت آن بدين اسم نامگذارى شده است و با جنـگ حرمتـش 

كار  شكسته نمى جارت و  شود و مردم در آن ماه به عبادت و ت
ذوالقعــده، ذوالحجــه، : ھــاى حــرام چھارتاســت مــاه. مشــغولند

ــب ــرم و رج ــت. مح ــترم اس ــاھى مح ــرم م ــديم آن . مح ــام ق ن
 .اند موتمربوده و به آن صفر االول نیز گفته

 روز 29 صفر 2

ــردم در آن  ــه م ــائى ك ــه جھــت وب ــول اســت كــه صــفر را ب منق
ھا زرد شـد بـه ايــن نـام نامیـده يـا . انـد گرفتارش شده و رنگ آن

اينكه آنھا با قبیله در آن ماه به جنگ بودند و آن قبیله را خالــى 
ھايى  اند زيرا جنگ مردم اين ماه را شوم دانسته. از متاع كردند

شود  كه در ماھھاى حرام متوقف شده در ماه صفر شروع مى
 .و خرابى و ويرانى در پى دارد

3 
4 

ــــــع االول و  ربی
ربیــــع الثانــــى 

 )اآلخر(

ــا  30 29روز ي
 روز

بارش  اين دو را ربیع نامیده به جھـت وجـود گلھـا، روشـنائیھا، 
یع نامیـده پائیزى كـه آن را رب . انـد پى در پى بارانھاو طراوت در 

 .بارد زيرا اولین باران در آن ماه مى

5 
6 

جمادى االولى 
و جمـــــــــادى 

 )االخر(الثانى 
 روز 29يا  30

ـــن دو مـــاه  ـــخ زدن آب در اي ـــل ي ـــه دلی وجـــه تســـمیه آن دو ب
ست) زمستان( ايـن دو مـاه در . و تأثیر يخ بندان و شدت سرما

 .فاصله نیمه كانون االول و نیمه شباط قرار دارند
  

 روز 30  رجب 7

نه  لى  وجه تسمیه آن عادت عرب به حركت در آن ماه است و
نگ ته. به جھت ج بوا: (انـد گف نى و ) ارج نگ و ويرا يعـنى از ج

آيد  گاھى فعل رجب به معنى عظم مى. كشتار دست بكشید
ــرا عــرب ــه جھــت عــدم جنــگ در آن مــاه، آن را محــترم  زي ھــا ب

مى. شمرند مى سوب  : گوينـد شود و مـى گـاھى بــه مضـر من
حترم شـمرده. رجب مضر ضر فقـط آن را م له م گر  زيرا قبی انـد ا
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شود و آن را ربیع نیز  از پايیز آغاز مى: كرد ھا را بر فصول چھارگانه تقسیم بندى مى عرب اين ماه
ھار . بـارد اند، زيرا اولین باران در آن فصل مى گفته یع (سپس زمسـتان و ب صیف يـا الرب نرا  كه آ

یظ نـیز نامیــده(و آنگـاه تابسـتان اسـت ) انـد الثـانى نـیز نامیـده و پـس از مـدتى ايــن ) انــد كـه ق
 .بندى را رھا كردند تقسیم

ً يازده روز از سال شمسى 354تعداد روزھاى سال قمرى،  حـج . روز است، يعنى كمتر از تقريبا
ست: ھاى چھارگانه ھا نیز در زمان عرب گاه بــراى . پايیز، زمستان، بھار و تابستان واقع شده ا آن

ھا  ست و چـرم و(اينكه حج آنھا در زمان درو و خرمن و آماده شدن كاال واقـع شـود و ايـن ...) پو
باقى بمانــد، ســال كبیسـه را از  وضـعیت در يــك حــال ثابـت و در بھـترين و حاصـلخیزترين زمـان 

جرت . يھوديان مجاور خود فرا گرفتند بل از ھ بوى[اين جريـان حـدود دويسـت سـال ق . رخ داد]  ن
يك  سال،  سه  پس از  شت  يھوديان كه سال قمرى آنھا ھم يازده روز از سال شمسى كم دا

فاوت  عرب. نامیدند كرده و آن را فیادار يا آذار الثانى مى ماه بر دوازده ماه خود اضافه مى نیز ت ھا 
فاوت بیـن دو . كردنـد بین سال قمرى و سال شمسى خود را با الحاق يك ماه جبران مى ھا ت آن

كرده و لى در كـل ده روز  دقیقه، اعتبار مى 12ساعت و  21سال شمسى و قمرى را، ده روز و 
سال قمـرى،  24ھا، ھر  عرب« 10:ابوريحان بیرونى گفته. آوردند و بیست ساعت به حساب مى

مان جـارى و از  ھاى آنھا با زمان كردند و ماه نه ماه كبیسه مى يق بـا ز يك طر به  بود و  ھا ثابت 
 ».گرفت اوقاتش تقدم و تأخر نمى

ماه. رجبـان: گويند شعبان به آن اضافه شود مى جب از  ھاى  ر
  حرام است

  

 روز 29  شعبان 8

ماه اسـت يل در آن  شدن قبا يعنـى . وجه تسمیه آن، پراكنده 
ھا  آنھا براى طلب آب و غذا متفرق مى ندگى آن يا پراك شوند و 

ھا  عرب. كردند ھايى است كه پس از رجب آغاز مى براى جنگ
شريف  در برخى از روزھاى آن روزه مـى به مـاه  گرفتنـد و آنـرا 

 .كردند وصف مى
  

 روز 29يا  30  رمضان 9

شود و  بدين اسم نامبرده شده زيرا گرما در آن ماه شروع مـى
ھايش از شدت گرماى خورشید داغ  زمین با سنگھا و سنگريزه

حترام قـرار . شود و سوزان مى ماه را مـورد ا اھل جاھلیت اين 
بدر و . دادند مى نیز جنـگ  در اين ماه قرآن كريم نازل گرديده و 

ماه رخ داده اسـت بـه آن مـاه قـرآن و مـاه . عین جالوت در اين 
به  روزه و ماه صبر اطالق شده و تنھا ماھى است كه در قرآن 

 .صراحت از آن ياد شده است

 روز 29  شوال 10
يد نیز مى) الف و الم(اين ماه بصورت معرفه با  وجـه تسـمیه . آ

ماه اولیـن . آن به دلیل كاھش شیر شتر در آن ماه اسـت ايـن 
 .ھاى حج است ماه از ماه

 روز 30  ذوالقعده 11
ھا در آن مـاه در منـازل خـود  وجه تسمیه آن اين است كه عرب

ايـن . شـدند ماندند و آنگاه به خاطر حج يا تجارت خارج مـى مى
 .ھاى حرام است و دومین ماه از حج ماه از ماه

 روز 29يا  30  ذوالحجه 12

وجه تسمیه آن اين است كه در زمان جاھلیت مردم در آن ماه 
یت . شدند به قصد حج به سوى مكه رھسپار مى اسالم حج ب

اللَّه الحرام يعنى كعبه مكرمه در مكـه را بـراى افـراد مسـتطیع 
. ھاى معین و معلوم قـرار داد واجب گردانید و آن را از جمله ماه

نـیز روز عرفـات . يعنى شوال، ذوالقعده، و دھه اول ذى الحجـه
 .كه افضل روزھاى سال است در اين ماه قرار دارد

Page 4 of 18

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\75.htm



)يعنى كبیسه گرفتن سال و تغییر و تأخیر در ماه(ء  ء يا نسى متولى انجام كبیسه يا ھمان نس
ند كنانه بودند كه به نسأة خوانده مى ، مردمانى از قبیله بنى . شده و به قالمس نیز معروف بود

ّس به معنى درياى پرآب است بن فقیـم) كبیسه گیر(اولین ناسى . مفرد قالمس، قَلم فه   حذي
سى... جنادة بن عوف بوده اسـت 12 بن عدى و آخرين آنھا ابوثمامه 11 ء انجـام  ھنگـامى كـه ن

عالم  مى ّى از حرمت و عظمت به مـردم ا و َ ّس پس از انقضاى حج در عرفات آن را در ج شد، قلم
به انجـام  عرب 13.شمرد ھاى حرام را نیز بر مى نمود و ماه مى بوى ھمچنـان  ثت ن پس از بع ھا 

ّم منظور مى نسى. ء پاى بند بودند نَسى یع االول را  ءِ اول براى ماه محر شد و صفر را محرم و رب
ھم صـفر  ء دوم براى ماه صفر بود و ماھى كه پس از آن مـى نیز نسى. نامیدند صفر مى مد را  آ

ھاى دوازده گانه متداول شد و به ماه محرم بـاز  ء در ماه  نامیدند و اين چنین گذشت تا نسى مى
بديل مـاه... گشت كرد و آنگاه به مانند قبل آن را تكرار نمودند به  از نتايج ايـن كـار ت حرام  ھـاى 

شد و . داد حرام رخ مـى]  واقعى[ھاى  حالل بود و اينكه جنگ در ماه نازل  يه كريمــه  ين آ لذا ا و 
ً و يحرمونه  انما النسى«: ء را تحريم كرد نسى ء زيادةٌ فى الكُفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما

ّم اللَّه ُ فیحلوا ماحر ّم هللا ً لیواطئواعدة ما حر  ]1437/ سوره توبه [» عاما
 :شاعر بنى كنانه قبالً با افتخار سروده بود

 السنا الناسئین على معد
 شھور الحل نجعلھا حراماً 

 :و ديگرى گفته بود
  ء تمشون تحت لوائه لنا ناسى

  يحل، اذاشاء، الشھور و يحرم
 

فت و  پیامبر اكرم مردم خطابـه گ براى  جةالوداع  كه در ح تا اين صلى هللا علیه وآله منتظـر مانــد 
ماه» .زند ھمانا زمان به ھیئتِ روزى كه آسمانھا و زمین آفريده شد، دور مى«: فرمود ھـا  يعنى 

سى. ھا از تغییر آن دست برداشتند به موضع نخستین خود بازگشتند و عرب ء  آنگاه آيه تحريم ن
كه بیرونـى  ھـاى آنھـا چنـان ولى آنھا آيه را به غفلت نھادند و اسامى ماه. را بر آنھا تالوت نمود

 15.گفته به معانى خود داللت نكردند
ھـا فـرا نگرفتنـد، بلكـه  كه عرب جاھلیت، كبیسه را از عبرانى 16 دكتر انیس فريحه معتقد است

ً آن را از آرامى نى ) قلمس(ھا اخذ نمودند چه به نظر او نام   ترجیحا ريشه آرامى داشته و از يونا
 17!!به معناى موسیقى، رقص و نواختن بر دف) قلس (Kalos: گرفته شده است يعنى
ھا در زمان جاھلیت، وقايع و ايام مشـھور بــوده اسـت مثـل بنـاى كعبـه  مبناى گاه شمارى عرب

به سـال .  ق 1871علیھما السـالم در حـدود سـال  توسط ابراھیم و اسماعیل َم  ـر سیل عِ م و يا
غبرا. میـالدى 571سال  18 م يا عام الفیل. ق 120 حس و  ھا نــیز جنـگ دا يل آن و  19برخـى قبا

 .دادند را مبناى گاه شمارى قرار مى 20 حلف الفضول
ھا . گذارى مسلمانان سال به سـال بـوده اسـت صلى هللا علیه وآله تاريخ در حیات پیامبر اكرم آن

بر  21.گفتند سال اول ھجرى را سال إذن و سال دوم را سال قتال مى فات پیام اين وضعیت تا و
یالدى 632ژوئـن سـال / حزيـران  8ربیع االول مطابق بـا  13در شب دوشنبه  فت 22 م مه يا . ادا

با جنـگ گیر شـدن  ھت در بودن مـدت  مسلمانان در زمان خلیفه ابوبكر بـه ج ھـاى رده و كوتـاه 
سال . گذارى خود قرار ندادند حاكمیت او، مبنايى براى تاريخ ما در  بن  17ا ھجـرى، خلیفـه عمر

يخ (گذارى كرد و لذا تعیین مبـدأ گـاه شـمارى  ھا را تأسیس نمود و خراج را پايه خطاب، ديوان تار
عدم . به عنوان نیاز ضرورى رخ نمود) گذارى پس از بررسى و مشورت، ھجرت نبـوى بـه جھـت 

يعنى ورود پیـامبر بـه شـھر [وقوع ھجرت نبوى . اختالف در زمان وقوع آن، مبدأ تقويم قرار گرفت
و لذا بـراى . میالدى بوده است 622ايلولِ  13در روز دوشنبه ھشتم ربیع االول مطابق با ]  مدينه

عه . ضبط حساب، آغاز تاريخ را اول محرم سال اول ھجرى قـرار دادنــد موز  16ايـن روز، روز جم ت
با سـال  622سال ) ژوئیه( ست  سكندر و  933تاريخ عـبرى و سـال  4382میالدى و مطـابق ا ا

 .در تاريخ قبطى 338در تاريخ رومان و سال  1375سال 
شد و  بنابراين مالحظه مى كنیم كه تاريخ عربى اسالمى پس از اينكه بر مبناى ھجرى اسـتوار 
قرار  تمامى اشكال نسى بى جاھلیـت  تاريخ عر مود در حقیقـت در امتـداد  ء و كبس را ملغى ن

ً عربى خالص و پیوسته و بدون انقطاع مورد استفاده  نیز اين دسته ماه. گرفت ھاى عربى، تماما
ست ُرد در سراسر وطن عربى و كشورھاى اسالمى به مدت بیش از چھارده قرن بوده ا . و كارب
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 .ھاى مربوط به تقويم شمسى، ھمراه بوده است اين اسامى با دسته ديگرى از اسامى ماه

ّب و منقول از زبان سريانى اسامى ماه: مجموعه دوم   ھاى معر

ھـاى  پس از سخن پیرامون تقويم عبرانیـان و مـاه] 23...االثار الباقیه[ابوريحان بیرونى در كتابش 
: ھاى روم و يھود را ممزوج نمودنـد اما نصاراى شام، عراق و خراسان، ماه... «: قمرى آنھا گفته

مبريوس، مـاه رومـى  بدين قرار كه ماه ھاى روم را استعمال كنند و مبدأ سال خود را اول مـاه ط
زيرا تشرىِ يھود كمى بر آن مقدم . قرار دھند تا به رأس سال يھود نزديكتر باشد) تشرين االول(

يھود موافق ]   اسامى[برخى از اسامى با : ھاى سريانى نامیدند ھا را به نام آنھا ماه. خواھد بود
سالم، مسـیحى  -يعنى بالد شام  -اھالى سورستان ... و برخى مخالف آنھا بودند كه قبـل از ا

نى در » .ھا میان روم و يھود وسـاطت نمودنـد بودند اين اسامى را وضع نمودند و با اين ماه بیرو
اى بود كه مسلمانان نیز به اين اسـامى پنـاه  ھا به اندازه شھرت اين ماه... « 24:گويد ادامه مى

مى جسته و در زمان كارى خـود، از آنھـا بھـره  ند ھاى  ماه» ...برد سامى  ھـاى معـرب  و اينـك ا
 :سريانى و عبرى

مى ماه در اينجا مالحظه  سم از اسـامى  شت ا كه ھ عرب و مـاه شـود  سريانى م ھـاى  ھـاى 
عبرى[عبرانى به جھت نزديكى دو زبان  ستند]  سريانى و  ھم ھ ین تعـداد  ھم. شـبیه بـه  چن

شـود و تعـداد روزھـا  روز است و ھر چھار سال، يك روز به آن اضافه مـى 28: روزھاى ماه شباط
. شـود مـى 4ھر سال بدون اضافه تقسیم بر . نامند  رسد و آن را سال كبیسه مى روز مى 29به 

 ً ست و سـال كبیسـه  365نیز سال شمسى اين مجموعه تقريبا . روز 366روز و يك چھارم روز ا
ھا بر اساس ھمان ترتیب قديمى قرار دارند از مـاه  روز است، اين ماه 354اما سال عبرى قمرى 

مى به ايلـول ختـم  ماه گفتـه مــى. شود تشرين االول آغاز و  ين  سامى ا ھـا گرچـه  شود كـه ا
اند، چنانكه  ھا اقتباس كرده ھا خود از بابلى اند اما قدمت آنھا بیشتر است، زيرا سريانى سريانى
مـاه از  9اسامى . اند ھا و آئین دينى و كشاورزى خود را از آنھا اقتباس نموده ھا و مكیال مقیاس
ماه اند و ماه ھا شبیه به ھم اين ماه يران شـبیه اسـامى  ثانى و حز ھـاى  ھـاى كـانون االول و ال

 .عبرى نیستند

 

ســريانى  مــاه رديف
  معرّب

ــــــــــداد  تع
 روزھا

 تعداد روزھا  ماه عِبرى

تشــــرين قديــــم  1
 30  تشرى يا ايثانیم 31 )االول(

ــــراى  2 تشــــرين ج
 30  مرحشوان يا بول 30 )الثانى(

كــــــانون قديــــــم  3
 30  كسلیو يا كسلیف 31 )االول(

ـــــراى  4 ـــــانون ج ك
 29  طبیث يا طیبیث 31 )الثانى(

 29 شباط يا شفط 29يا  28 شباط 5
 29 آذار يا آذر 31 آذار 6
 30  نیسان يا ابیب 30  نیسان يا نیسن 7
 29 ايار يا زيو 31 ايار 8
 30  سیوان يا سیون 30  حزيران 9

 29 تموز يا تمز 31 تموز 10
 30  آب يا اوب 31  آب 11
 29  ايلول يا ايلل 30  ايلول 12
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 ھا ھاى سريانى و معناى آن اسامى ماه
  

  معناى آن  ماه  اسم ترتیب

1 
ــانى (  كــانون الث

 )روز 31
  

دو ماھى ھستند در قلب زمستان و بین تشرين الثانى : كانون اول و دوم
نه . كانون به زبان عربى به مفھوم آتش دان و بخارى اسـت. و شباط كانو

ست: و جمع آن آدم گرانجـان و غیرقابــل : كـانون. كوانین از ھمان ريشـه ا
ــراى خبرگــیرى و ســخن ــا شخصــى اســت كــه ب گــیرى  تحمــل اســت و ي

باال اذا : در ھجـو مـادرش گفتـه]  جاھلى[حطیئه شاعر . نشیند مى اغـبر 
عرب ايـن دو مـاه را قمـاح نیـز . و كانونا على المتحدثینا... استودعت سرا
قمــاح، نوعــى دارو اســت كــه حیــوان را از آب خــوردن بــاز . نامیــده اســت

یس فريحـه گفتـه. دارد مى كـانون، ريشـه سـامى دارد و آن  ( 25:استاد ان
چه مردم در آن ماه از كار جدا . به معناى ثبوت و استقرار است) كن(فعل 

مى خود اسـتقرار  مه بــه . يابنـد شده؛ در منـازل  سريانى ايـن كل ريشـه 
اى بــه مفھــوم اثفیـه يعنـى  معنــاى اســاس و قاعــده اســت و از آن كلمــه

 .ھاى آتشدان، مشتق شده است سنگ

 يا 28(شباط  2
 )روز 29

شه آن از زبـان  نیز آمـده اسـت و ري اين كلمه به صـورت اشـباط و سـباط 
يدن ) شبط(سريانى  ھوم وز به مف است كه به معنى زدن با تازيانــه و يـا 

آمـده ) شاباطو(اين واژه در نقوش بابلى به صورت . باشد شديد بادھا مى
بــه كــار  -االھــه بــاد و طوفــان  -ھــا آنــرا بــراى االھــه رمــان  بــابلى. اســت

خذ كـرده ھا از بابلى اين واژه را عبرانى. اند برده مى ند ھا ا تورات . ا نـیز در 
ايــن كلمـه وارد شــده و در اسـاطیر بـه آن دشـمن مســنھا ) ســفر زكريـا(

اند زيرا برخى ايام ماه آذار را قرض گرفته تا روزھاى باد و برف  اطالق كرده
 .به طول بینجامد و براى افراد كھنسال، مشكل ساز شود

 )روز 31(آذار  3

ــابلى  ــاريكى و ظلمــت اســت و ) ادارو(احتمــاالً ھمــان واژه ب ــه معــنى ت ب
گرفتند  ؛ قدما آنرا به فال خیر و بركت مى)ھا پدراالھه(مختص االھه آشور 

نور و . زيرا باران و آب در آن زياد بوده است در زبان سريانى آذار به معنى 
مه از ريشـه  ھار اسـت ايــن كل ) ھدر(درخشندگى است زيرا آغاز فصل ب

يد گرفته شده زيرا رعد و برق مھیب در آن بوجود مى مى. آ : گوينـد عوام 
غران(آذار الھدار   ِ مى) يعنى مـاهِ آذار فظ  نیز تل مد  ين واژه بـدون  شود  ا

 ).اذار(

 )روز 30(نیسان  4

ست كت ا ناى آن آغـاز حر لول . اصل واژه، بابلى است و مع بـه جھـت ح
ِ بـابلى ھارى؛ ايـن  21ھا در روز  سال مقدس دينى عنى روز معتـدل ب آن ي

ین  كلمه به سريانى معنى سبزى و خرمى مى ھد و در عبرانـى نـیز ھم
 ....نیز آمده است) سفر نحمیا و استیر(دھد؛ در تورات  معنا را مى

 )روز 31(ايار  5

به ). گل(اصل آن بابلى است به معناى شكفتن و شكوفه  نور  نیز نوار از 
: معناى ھمان شكوفه ھم نامیده شده زيرا نشانه بھار است؛ گفته شده

اين واژه سريانى است و ايار بـه . »آورد نیسان، باران و ايار، شكوفه مى«
 .عربى به مفھوم ھواى گرم يا باد شمال است

  حزيران 6
 )روز 30(

وجــه : ھــا اى اســت ســريانى بــه معنــاى گنــدم و يــا درو و يــا خوشــه واژه
ين  در میان بابلى. تمسیه آن درو كردن محصول در آن ماه بوده است ھـا ا

شكل سـیوان  لفظ شايع نبوده بلكه در زبان عبرى به جاى آن، سیوان به 
 .يا سیو آمده است

 )روز 31(تموز  7
بابلى  واژه موزى(يا ) دوزى(سـومرى  -اى است سريانى از اصل  بـه ) دو

به . معنى فرزند زندگى يا فرزند نیكوكار تموز اسم رب النوعى اسـت كـه 
مى اعتقاد سومرى نوع بـه . شـود ھا پس از مرگ، زنده مبعوث  ايـن رب ال

ھــا آن را بــه نــام  فینیقــى. تمــامى دول شــرق قــديم انتقــال يافتــه اســت
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ھاى دوازده گانه ياد شده، سريانى و بیشتر آنھا داراى ريشـه  كنیم كه اسامى ماه مالحظه مى
سته زبـان. بابلى است جزء د بان  حامى  تعجب ندارد زيرا ھر دو ز كه  -ھاى  ستند  سـامى ھ

شورى،  -ھاى آكادى سريانى يا بابلى  شامل مصرى قديم، حبشى، قبطى و بربرى و نیز زبان آ
بان«. شده است كنعانى، آرامى يا سريانى، عبرانى و عربى مى صرف و  اين ز ھـا در واژگـان و 

سیطره  زبان 26.»اند ريشه، نزديك ھم ھاى آرامى بر مناطق وسیعى از بالد شام و بین النھرين 
مى. يافت كا اول  بان«: گويـد بطريك ز عه ز قديم  زبـان سـريانى يكـى از مجمو شرق  (= ھاى 
ير مجموعـه[اسـت كـه ) ھاى سامى زبان بان]  ز مى بـه شـمار مـى ز ين زبـان در . رود ھاى آرا ا

ھاى متعدد شرقى قرار گرفت و بلكه بـه  گذشته دور، انتشارى وسیع يافت و حروف الفباى زبان
صل، . گشـت) قديم(المللى تمامى شرق  مدت زيادى زبان بین سريان در ا ست كـه  عروف ا م

ين  ساكنان اصیل سوريه بوده بالد آرام شـام و آرام نھر بل از میـالد در  اند و از قـرن شـانزدھم ق
ھـا و  ھا، كنعــانى ھا، آشورى ھا، بابلى ھاى سامى قديم يعنى سومرى سكنى گزيدند و با گروه

ند ھا آمیختند و از تمدن، فرھنگ، اعتقادات و زبان فنیقى تأثیر پذيرفت ھا  به عـالوه بیـن » ھاى آن
كان سیع  زبان عربى و ھمان سريانى در مراحـل و م سالم تبـادل و بل و بعـد از ا ھـاى متعــدد ق

 .زبانى به سبب نزديكى دو جانبه فرھنگى و زبانى، برقرار بوده است
مردم آن را اسـتعمال كردنـد و آب و ھــوا،  اين اسامى ماه شد و جمھـور  ّب  عر ھا از سـريانى، م

ابن نديم در كتاب الفھرست . نمودند ھا، كشاورزى و اعیاد خود را بر اساس آنھا تنظیم مى فصل
برده  در قرن چھارم ھجرى، به اين اسامى تصريح داشته و در بحث ھا و شروح خود آنھا را بكـار 

سامى تألیـف . است ين ا كتب میراث ادبیات قديم عربى تا زمان نھضت جديد بر اساس كاربرد ا
 .اند يافته و جمع آورى شده

 :شاعر عباسى ابونواس گفته
 مضى ايلول وارتفع الحرور

 و اخبت نارھا الشعرى العبور
 

 :محمد بن عبدالملك زيات نیز چنین سروده است
  بردالماء وطال

  سیل و التذالشراب
 و مضى عنك حزيرا

  ن و تموز و آب
 

يس و كعنـانى ادونیس؛ مصرى ناى  ھا به نام اوزور به مع نام ادون  به  ھـا 
ھه بـارورى، . شناسند سید يا رب، مى موز، زوج عشــتروت، اال ِ ت رب النوع

 ).جبیل(ھاست  مادرى و سمبل عشق و طبیعت در میان فینیقى

 روز 31(آب  8

یاه و علـف) آبو(گويند كه اصل آن بابلى است  مى واژه . به معنى میوه، گ
ى رسیده؛ آب الھـاب، نیـز  اب در سريانى يعنى محصول، فصل درو و میوه

ھوم زراعـت ) اب(گفته شده به جھت شدت گرما، اما در زبان عرب  به مف
 .و گیاه است

 )روز 30(ايلول  9
به معنـاى عويـل . اصلش بابلى است له و زارى(در سريانى و عـبرى  ) نا

چه ) ول(ريشه آن در عربى، . است به معناى فريــاد وزارى كـردن اسـت؛ 
 .داده است گريه و زارى بر تموز در آن ماه رخ مى

10 
11 

تشـــرين االول و 
  الثانى

 )روز 31يا  30(

تشرى يا تشراى؛ و در عربـى : تشرينو؛ در سريانى: اصل آن بابلى است
مودن، دلیـل آن ايـن كـه ) شرع(ريشه سامى دارد به معنى  يعنى آغاز ن

ماه و  شت و زرع در آن  ست و ك تشرين االول، اولین ماه سال سريانى ا
 .شود قبل از آمدن زمستان آغاز مى

  كانون االول 12
  بنگريد به كانون الثانى )روز 31(
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صیده كه در مـاه كـانون الثـانى وفـات  شاعر مصرى جمال الدين نباته در ق ندش  اى در رثـاى فرز
 :يافته چنین آورده

 فى شھر كانون وافاه الحمام، لقد
  احرقت بالنار ياكانون احشائى

 
اين اسامى دوازدھگانه عربى در بالد شام و عراق از قديم تا به حال بدون توقف، كاربرد داشته 

 .يعنى در كشورھاى سوريه، عراق، لبنان، فلسطین و اردن. است
يده ھا قبل و يا نزديـك اما برخى از كشورھاى عربى از سال ناع ورز ند و بـه  تر، از كـاربرد آن امت ا

انـد  ھـاى ترجمـه شـده از انگلیسـى و فرانســه كــه ھـر دو از زبـان التیـن برآمـده جـاى آن از نـام
 .اند استفاده كرده

 .اند ھاى اروپايى ترجمه شده ھايى كه از زبان اسامى ماه: مجموعه سوم

مى 10ھا از  سال رومى سامبر   ماه قمرى تشـكیل  غاز و بـه مـاه د ته اسـت از مـاه مـارس آ ياف
ً  30ھر ماه شامل . شود منتھى مى كه  304روز و ھر سال مجموعـا روز ديگـر بـه  60روز اسـت 

ھه 4اسامى . شود به آن اضافه مى) مكمل(اسم  تاى ديگـر بـه  6ھا و  ماه رومى، اسـامى اال
ناى روم . شود شان شناخته مى شماره تاريخ ب ند و ) م. ق 753(آنھا مبدأ تـاريخ گـذارى را  نھاد

 :شوند ترين آن سه تا مى آنگاه اصالحاتى در اين تقويم داده شد كه مھم

 :تقويم نومابومبیلوس) الف

ماه: اسـت) م.ق 672 - 715(كه دومین ابـاطره  ضافه كـرد و  يه و فوريـه را ا ماه ژانو ھـا را  او دو 
 .روزه را به آنھا افزود 23يا  22روز تثبیت نمود و ھر دو سال، يك ماه  29و  30پشت سر ھم 

 ):م. ق 45(تقويم يولیانى ) ب

براى تنظیم ) Sosigenes(م از منجمى مصرى به نام سوسیگنس . ق 46يولیوس قیصر در سال 
او بر سال شمسى تكیـه كـرد و . 1: تقويم، استعانت جست و او اين تغییرات را به انجام رساند

روز و برخـى  30ھا را  روز و برخى ماه 366قرار داد و سال كبیسه را در ھر چھار سال  365آن را 
روز شد و مبدأ تاريـخ  29روز و در سال كبیسه  28ماه فوريه در سال عادى . روز تعیین كرد 31را 

به .ق44در سـال . يعنى روز بناى شھر رم قرار داد 709را روز اول ژانويه سال  یوس را  م نـام يول
يك از آنھـا را بـه .ق 31ماه ھفتم و در سال  مود و ھـر  م نام اگوست را به ماه ھشتم اطـالق ن

شود 31تساوى  بر ديگـرى ن كى  ترين مشـكالت ايـن  از مھـم. روز قرار داد تا احساس برتــرى ي
شد و  عدم انطباق اسامى بر ترتیب ماه: تقويم ھم  ماهِ ن تم، نـام  سپتامبر يــا مـاه ھف ھا بـود؛ 

بود... دسامبر يا ماهِ دھم، نام ماه دوازدھم عداد روزھـاى مـاه  چـه .  ديگر مشـكل آن، اختـالف ت
 .رفت شد و اين مبدأ خطا به شمار مى روز مى 31و برخى  30ھا  تعداد روزھاى برخى ماه

ِ ) ج  :مسیحى) ژولین(تقويم يولیانى

به سـال ) Exiguus(اين تقويم را راھـب اكسـیگیوس  مود 550متوفـى  یالدى تنظیـم ن او بـر . م
يعـنى بنـاى شـھر رم،  754كانون االول سـال / دسامبر  25اساس تولد حضرت مسیح در سال 

ته. آذار يعنى روز عید پاك قرار داد/ مارس  25آغاز سال را  ھايـى  و بعد از آن شروع سال در ھف
يم . شد آمد، در نظر گرفته مى كه پس از عید میالد مى به تقو كه  مى اسـت  و اين ھمـان تقوي

 .میالدى توسط كلیسا به ثبت رسید 1431شود كه در سال  مسیحى شرقى شناخته مى

 :تقويم گرگورى) د
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بر  1582در سال  عى،  مود كـه اعتـدالِ ربی ین اسـتنباط ن ِ سـیزدھم چن يوس میالدى پاپ گرگور
ِ راھب . مارس 21شود و نَه در  واقع مى) مارس(آذار  11اساس تقويم يولیانى در  و لذا گالويوس

بدين قرار كه سال شمسى حقیقى ازسال يولیانى كمتر است . را براى اصالح تقويم مأمور كرد
با  365 / 25سال ژولیـن ] طول متوسط[يعنى  سال ]طول متوسـط [روز بـوده و در مقايسـه  يك

فاوت سـال شمسـى و . تر است ثانیه طوالنى 14دقیقه و  11شمسى معادل  بر اين حساب، ت
كه . شود روز مى 3سال،  400سال ژولین ھر  میـالدى  1582روز از سـال  10و لذا او تعیین كرد 

گرگورى نامیده  اين تقويم از آن پس به تقويم.اكتبر به حساب آيد 15اكتبر،  5ساقط نمايند يعنى 
خود آن را  شد و دولت یاد و امـور  بى آن را اجـراء نمـوده و در محاسـبات، اع ھا و كلیساھاى غر

يل ديـنى و  اى از گروه اما پاره. مالك قرار دادند ھاى مسیحى شرقى، اعیاد خود را به جھـت دال
 .كنند شرقى تنظیم مى) ژولین(سیاسى، ھمچنان بر اساس تقويم يولیانى 

سال از تصحیح  400زيرا . روز رسیده است 3روز و  13تفاوت كنونى تقويم يولیانى و گرگورى به 
فاوت. گذرد مى)  م1582در سال (اول  كى بیـن  به عالوه نجومیان بر اين ھستند كـه ت ھـاى كوچ

به . اين دو تقويم، در حال ايجادند و احتماالً در ھر چھار ھزار سال، يك روز كامل را تشكیل دھند
كاربرد  ست و مـورد  با تقـويم گرگـورى ا ھر روى اين ھمان حساب شرقى اصالح شده مطـابق 

 .برخى از كلیساھاى ارتودوكسى در دنیاى كنونى نیز است

ّب از زبان اسامى و معانى ماه   ھاى اروپايى ھاى معر
  

  معناى آن  نام ماه  رديف

1 
ـــاير  = ژانويـــه(=ين

ــانون الثــانى 31) ك
 روز

 Janvier: ؛ فرانسهJanuary: ؛ انگلیسىJanuarius: التین
شید و ( Janus)ھا آن را به اسم االھه يانوس  رومى عنى االھـه خور ي

كه نگھبـان درھـاى آسـمان و االھـه جنـگ و صـلح  فرزند االھه آپولون 
ھت  به دو ج كه  بوده نامیدند آنھـا او را بـه شـكل انسـانى دو صـورته 

صور كردنـد مخالف نگـاه مـى به . كنـد ت غازين روزھـاى مـاه  عنى در آ ي
كند و به سال جديد بشارت كنان نظر  گذشته نظر كرده با آن وداع مى

يام جنـگ، . كند مى االھه يانوس داراى معبدى بوده كه درھاى آن در ا
ھـاى  به عـدد مـاه(اين درھا دوازده در . باز و در ايام صلح، بسته است

مى در اول روز ماه، رومى. دارند) سال ند و  ھا، محافلى را تشكیل  داد
ايــن عیــد . كردنــد بــراى پــانوس، عســل، خرمــا و حلــوا پیشــكش مــى

غاز سـال، تبـديل شـد بت ید آ بدل . پرستانه بعدھا به ع ھـداياى رد و 
 .ھاى تھنیت بوده است شده بین آنھا كارت پستال

  

2 
ـــر ـــه(=فبراي = فوري
 )شباط

 روز 29يا  28

 Fevrier: ؛ فرانسهFebruary: ؛ انگلیسىFebruarius: التین
، بــه معنــاى كفــاره و  Februum ، جمــع كلمــه Februa فوريــه از واژه

ھا، مـردم  يعنى عید تطھیر و تقديس رومى. آمرزش گرفته شده است
ھان  در پانزدھمین روز ماه، عیدى بر پـا مـى كردنـد و روح خـود را از گنا

و عیدِ گرگى را . كردند ھا و لوازم آن را تمیز مى ساختند و خانه پاك مى
شھر رم(كه روموسو رومیلوس  یان  به آن دو شـیر ) بان را نجـات داد و 

ھه نپتـون .  كردند خوراند، بر پا مى صوص اال -الھـه دريـا  -اين ماه، مخ
ياد . باريـد بود زيرا باران در آن ماه زياد مـى نى  به ز ھه  ين اال ھا از ا آن

ــه تــن دارد و در دســتش مرغــابى و در  مــى ــد كــه لباســى آبــى ب كنن
ــاى او مــرغ مــاھیخوار  ــوى پ ــز از آب و جل ــارش، حوضــى اســت لبري كن

 .ايستاده است
  

  Mars:؛ فرانسه March:؛ انگلیسىMartius: التین
نگ در نـزد  ھه ج مان اال يا ھ مريخ  نام آن از اسم االھه مارس يعنى 
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 )آذار(=مارس  3
 روز 31

ست . يونانیان گرفته شده است و قبل از آن االھه زراعت و گیاه بوده ا
فان و  ترين مـاه مـى در انگلستان آن را طوالنى به طو شـمردند و از آن 

مى خروشان و غرنده و يا طوالنى ماه يـاد  به اعتقـاد . كننـد ترين  يرا  ز
ست ته ا قرض گرف به  سـال . آنھا، اين ماه سـه روز از شـھر آوريـل را 

ھم . شود ھا با اين آغاز مى رومانى تا قـرن ھجد اين ماه در انگلستان 
مى]  میالدى[ شمار  به  یز  ماه اول سال قـانونى  رفـت و در فرانسـه ن

شارلِ نــوزدھم، در  اولین ماه سال به شمار مى كه پادشـاه  رفت تا اين
 .میالدى، ژانويه را مبناى آغاز سال قرارداد 1564سال 

  

4 
ـــــــــــــــــــــل  ابري

ــل(= ــان =آوري نیس
 روز 30

  April:؛ فرانسه Aprillis:؛ انگلیسىAvril: التین
در نزد يونانیان،  -الھه زيبايى و دوستى  -اين ماه به ونوس يا افروديت 

ھـا را  ھا و غنچـه چه آنھا معتقد بودند كه اين الھه، گل. منسوب است
مى باز مى ھان  كند و درھاى آسمان را  تا خورشـید پــس از پن گشـايد 

شانى كنـد نور اف ھار . شدن در فصل زمستان، دوباره  ايـن مـاه آغـاز ب
: آوريــل از ريشــه. فصــل ســبزى و خرمــى و نســیم روح بخــش: اســت
Aprice پاره. ھاست به معناى بازگشايى و گل اى از قبايـل  اين مـاه در 

غاز سـال  شمال اولین ماه سال به شمار مـى يه آ عدھا، ژانو رفـت و ب
مــردم يونــان اول آوريــل را كــه تبــديل بـه افســانه معــروف .  قـرار گرفـت

 .اند نیسان شد، ھرگز فراموش نكرده
  

5 
ـــــــــــــــــــــــو  ماي

 )ايار=مه/مى(
 روز 31

  Mal:؛ فرانسه May:؛ انگلیسىMajaيا Maiaيا Maius: التین
اين ماه به االھه مايا، االھه رشد و بارورى و حاصلخیزى در نزد رومیان 

ھه عطـارد . شود منسوب مـى مل زمیـن و مـادر ال او دخـتر اطلـس حا
ين شـھر  مـى/ اولین كسى كـه مـه ... باشد مى) خادم آالھه( به ا را 

به جھـت  -مؤسس شھر روم  -اطالق كرد، رومولس  قدام وى  بـوده ا
ست ماه . احترام به االھه مه بـوده ا ين  ین روز ا حال حاضـر در اول در 

 .شود عیدى جھانى براى كارگران برپا مى
  

 =ژوئن(=جوان  6
 روز 30) حزيران

  June:؛ فرانسه Juniu:؛ انگلیسىJuin: التین
اين نام برگرفته از نام قبیله يا خانواده رمى است كـه داراى شـھرت و 

كريم میـر . ژوينوس بروطوس: اند به نام مجد بوده ايـن مـاه بـه جھـت ت
صور مـى نى مت شـود و بـه او  كوريوس است كه ھمواره به صورت جوا

مى يـا  انگلیسى. اند ژونیوس گفته ھا اين ماه را ماه خشكى يا ماه گر
براى  ھا مى ماه چراگاه خود را در ايـن مـاه  نات  نامند زيرا معمــوالً حیوا

 .كنند ھاى سرسبز رھا مى چرا در مزرعه
  

7 
يولیــــــــــــــــــــــو 

31) تموز= ژوئیه(= 
 روز

  Juillet:؛ فرانسه July:؛ انگلیسىJulius: التین
مپراطور مشـھور رومـى به ا یوس قیصـر : اين نــام منسـوب اسـت  يول

لد شـد) م.ق 44 - 100(كه در آن ماه ) ژولیوسزار(= ماه . متو ين  بـه ا
یب،  مى( Quintilis)قبل از نام ژوئیه، ماه پنجم  ھت ترت گفتند زيرا از ج

مـاه «ھا بـه آن، نـام  انگلیسى. آمد ھا به حساب مى پنجمین ماه رمى
 .اطالق كردند» عروسى

اغســــــــــــــطس 

  Aout:؛ فرانسه August:؛ انگلیسىAugustus: التین
ست 27 اين ماه به امپراطور رمى آگوست قیصر اكتـاويوس سوب ا . من

بیشــترين . گرفتــه شــده اســت  Augereايــن واژه از كلمــه التیــنى 
بر / ھاى اگوست  پیروزى اغسطس در اين ماه، دلیل اطالق اين اسم 

روز قرار دادند تا تعــداد آن از   31آنھا روزھاى اين ماه را . آن شده است
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تابش  28 بوريحان بیرونى در كتاب اآلثار الباقیه ئل القبلـه(گفته است كه عباس آملـى در ك ) دال
ست اند كه اوايل آن با ماه برده ھايى را به كار مى ھا ماه آورده كه مغربى سان ا . ھاى قبطـى يك

ستنبر، اكتوبـر، : اين اسامى بدين قرارند یه، اغسـت،  ينیر، فبرير، مرسه، ابرير، مايه، يونیه، يول
 .نوفمبر، دخیمر

ينواريــوس، : يعــنى. ھــا بــوده اســت ايــن اســامى، اســامى تحريــف شــده و مــورد كــاربرد رمــى
فبراريوس، مرطیوس، افريلیوس، مايوس، يونیوس، يولیوس، اغسطس، سطريوس، طمـبريوس، 
يق انـدلس،  ً از طر ساكنان بـالد مغـرب مسـتقیما كه  ست  نوامبريوس، دمبريوس، و لذا بعید نی

ھاى مغرب،  ھا را از زبان رم يا رمیان نزديك به آنھا در زمان حكمرانى آنھا بر سرزمین اسامى ماه
 .اند اقتباس كرده

شورھاى  ھا، كیفیت كاربرد كنونى اسامى مـاه بعد از اين گزارش تاريخى و زبانى ماه ھـا را در ك
 :داريم عربى بیان مى

ــورھاى ــن، : كش ــت، يم ــان، كوي ــر، عم ــرين، قط ــى، بح ــارات متحــده عرب ام
 :سعودى، سودان و مصر

 ؛)يناير، فبراير، مارس، افريل، ابريل، مايو، يونیو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر(

8 

 = 31)  آب= اوت(
 روز

كشـد كمتـر  روزھاى ماه ژوئیه كه نـام يولیـوس قیصـر را بـه دوش مـى
شم . نباشد مى) Sexlilis(اين ماه قبالً به ماه ش شـد زيـرا از  خوانـده 

اين . رفته است ھا به شمار مى جھت ترتیب، ششمین ماه سال رمى
انــد زيــرا در آن مــاه مــردم  ھــا، مــاه انبــار نــیز نامیــده مــاه را ساكســون

 .كردند انبارھاى خود را از محصوالت پر مى
  

9 
ســـــــــــــــــبتمبر 

) ايلول=سپتامبر(=
 روز 30

  Septemre:؛ فرانسه September:؛ انگلیسىSeptember: التین
) ھفت(به معناى Septemبه معنى ماه ھفتم است و از ريشه التینى 

مارس . ماخوذ است ماه  شـروع ) آذار(زيرا در ترتیب سال رمى كـه از 
مـاه (ھا به آن ماه  انگلیسى. آيد شود، ھفتمین ماه به حساب مى مى

ــان ــه آن ) عري ِ شــارلمان ب ــام پادشــاھى ــاه دِرو(و فرانســويان در اي ) م
 .گفتند مى

  

10 
ــــــــــــــــــــر  اكتوب

ــبر(= تشــرين =اكت
 روز 31) االول

  Octobre:؛ فرانسه October:؛ انگلیسىOctober: التین
ــنى  ــاه ھشــتم اســت و از ريشــه التی ــنى م ــه مع ــاى  Octoب ــه معن ب

) آذار(زيرا در ترتیب سال رمى كه از ماه مارس . ماخوذ است) ھشت(
مى شروع مى يد شود ھشتمین ماه به حساب  ھـا آن را  ساكسـون. آ

زيرا انگورھا در آن ماه جھت تھیه شراب فشـرده . نامیدند) ماه شراب(
نیز آن را . شوند مى يرا در آن. نامیدنـد) مـاه زرد(اسـالوھا  مـاه بـرگ   ز

 .شوند درختان پژمرده و زرد مى

11 
ـــــــــــــــــــر نوفمب

تشــرين =نوامـبر(=
 روز 30) الثانى

  Novembre:؛ فرانسه November:؛ انگلیسىNovember: التین
ماخوذ ) نه(به معنى  Novemبه معنى ماه نھم است و از كلمه التین 

ھـا آن را  انگلیسـى. آيـد زيرا نھمین سال رمى بــه حسـاب مـى. است
خون( ند) ماه طوفان و  مش(امـا بعـدھا بـه آن . نامید صلح و آرا ) ماه 

 .زيرا در آن ماه جنگ جھانى اول به پايان رسید. گفتند
  

12 
ديســـــــــــــــــمبر 

ــامبر( ــانون = دس ك
 روز 30) االول

  Desembre:؛ فرانسه Desember:؛ انگلیسىDesember: التین
بـه معنـاى ده مـاخوذ  Desemبـه معـنى مـاه دھـم و از كلمـه التیـنى 

شروع مـى. است مارس  ماه  به   زيرا دھمین سال رمى كه بـا  شـود 
 ا.اين ماه آخرين ماه سال میالدى شمسى است. آيد حساب مى
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 :تونس، الجزاير: كشورھاى

 ).جانفى، فیفرى، مارس، ماى، جوان، جويلیه، اوت، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر(

 :كشور مغرب

بر، ( يناير، فبراير يا يبراير، مارس، افريل، ماى يا مايو، ينويو يا يونیه، يولیوز، غشت، شـتمبر، اكتو
 ).نوفمبر، ديسمبر يا دجنبر
 :كشور موريتانى اسالمى

شتمبر، ( يناير، فبراير يا يبرايل، مارس، افريل، مايه، يونیو يا يونیه، يولیه، اغسطس يـا اغشـت، 
 ).اوكتوبر، نوفمبر، ديسمبر يا دجنبر

 :دو نكته

شده  در برخى از كشورھاى عربى، اسامى ماه.  1 عرب(ھـاى يـاد  ین دو پرانـتز و پـس از )م ، ب
 آيد مانند دولت كويت؛ اسامى التین آن مى

ھاى كشـاورزى مسـتعمل  ھايى تحت عنوان ماه در اندلس قديم و اكنون در مغرب عربى، ماه.  2
فاوت  اين ماه... است كه واژگان آن از التینى اخذ شده مانند، جانفى، فیفرى، مارس  13ھا بـا ت

 .روز با سال تقويم يولیانى توافق دارند

 :ھا اسامى ديگر ماه

ھاى ديگـر، متـداول  ھاى ذكر شده كه در كشورھاى عربى و در بیشتر دولت در كنار اسامى ماه
 .اى از زمان و در كشورى معین يافت شده است و شايع است، اسامى ديگرى نیز در برھه

میالدى در ايام انقـالب فرانسـه،  1793نوامبر / تشرين الثانى  24اتحاديه ملى فرانسه در تاريخ 
عنى در . تقويم جديدى به نام تقويم جمھورى وضع كرد  22سال در اين تقويم با اعتدال پائیزى ي

به . شد سپتامبر آغاز مى/ ايلول  مى 30ھر سال به دوازده ماه و ھر ماه  سیم  به . شد روز تق
 .ھا بدين قرار است اسامى اين ماه. ھاى جمھورى روز تكمیلى براى برگزارى جشن 5اضافه 

 :ھاى پائیزى ماه) الف

1 ( .Vendange( Vendemiaire =  2ماه برداشت؛( .Brume( Brumaire =  لود؛ / ماه مه 3مـه آ
( .Frimas( Frimaire = ماه سرد. 

 :ھاى زمستان ماه) ب

1( .Nege( Nivose =  2ماه برف؛( .Pluie( Pluviose =  3ماه باران؛( .Vent( Ventose =ماه باد؛ 

 :ھاى بھار ماه) ج

1 ( .Germination( Germinal =  2ماه بذرافشانى؛( .Fleur( Floreal =  شكوفه و گـل؛ . )3ماه 
Prairie( Prairial = ماه چرا. 

 :ھاى تابستان ماه) د

1 ( .Moisson( Messidor =  2مـــاه درو؛( .Chaleur( Thrmidor =  3مـــاه حـــرارت؛( .Fruit
 )Fructidor = ماه محصول. 
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ھه بندى مى ھفته به سه دھه تقسیم 4به عالوه ھر ماه به جاى  نامیـده Decade: شد و ھر د
 :اسامى روزھا نیز بر اساس روش شماره گذارى عادى نامگذارى شد. شد مى

ــارمTridi؛ روز ســوم Duodi: ؛ روز دومPrimidi: روز اول ؛ Quintdi: ؛ روز پنجــمQuartidi: ؛ روز چھ
: ؛ روز دھــمNonidi: ؛ روز نھــمOctidi: ؛ روز ھشــتمSeptidi: ؛ روز ھفتــمSextidi: روز ششــم

Decadi. 
سپس ) م 1806تـا  1793از سال (سال  13اين تقويم از ايام انقالب فرانسه به مدت  متـداول و 

 .باطل شد
بر  در جمھورى عربى لیبى نیز اسامى جديدى براى ماه تاريخ از وفـات پیام ھا بر اساس شـروع 

 :بدين قرار. صلى هللا علیه وآله به جاى ھجرت نبوى وضع شده است اكرم
طیر )مارس(؛ ربیع )فوريه(؛ نوار )ژانويه(نار  يل(؛  ماء )آور ئن(؛ صـیف )مـه(؛  یه(؛ ناصـر )ژو ؛ )ژوئ

 )دسامبر(؛ كانون )نوامبر(؛ حرث )اكتبر(؛ تمور )سپتامبر(؛ فاتح )اوت(ھانیبال 
 .مورد كاربرد كنونى جمھورى عربى لیبى است]  نبوى[اين اسامى و مبداء وفات 

 :ھا سازى اسامى ماه شیوه يكسان

ھا و اماكن به كارگیرى آنھا در كشـورھاى  پس از اين گزارش مختصر درباره اسامى و معانى ماه
جاى  توان در مورد كاربست شیوه بايسته براى يكسان عربى؛ مى جاى  سازى اين اسـامى در 

 :كشورھاى عربى سخن گويیم
مرى  در مورد اسامى عربى ماه.  1 حرم، صـفر و(ھاى مربوط به تقويم ھجرى ق بايـد گفـت ...) م

 :ناپذير است كه كاربرد آنھا در كنار تقويم شمسى به داليل ذيل بديھى و اجنتاب
 اصالت عربى اين اسامى و ارتباط محكم آنھا با اعتقادات اسالمى؛) الف

 در آمیختگى آنھا با تمدن دينى، ادبى و علمى اسالمى؛) ب
  كاربرد پیوسته و ھزار و چھار ساله آن در كشورھاى عربى و اسالمى) ج
داراى ايــن ويژگــى ...] كــانون الثــانى، شــباط و[ھــاى منقــول از زبــان ســريانى  اســامى مــاه.  2

 :ھستند
عرب  اين اسامى از زبان) الف يك بــه زبـان عربـى، م شده(ھاى سامى و نزد . ھسـتند) عربـى 

ستند؛ الفـاظ  شترك بـا سـريانى ھ يا م الفاظ دو ماه كانون االول و كانون الثانى، الفاظ عربى و 
ند گانه اين دسته، از ريشه زبان آرامى سريانى دوازده يك. ا به  ايـن زبـان نزد بان سـامى  ترين ز

ھم از . عربى است بابلى  بان  ست و ز شه بـابلى ا ين دسـته نـیز داراى ري اسامى نه ماه از ا
 .رود ھاى سامى به شمار مى زبان
ھر  وام سخنگويان  كه بیـن  گیرى يك زبان سامى از زبان سامى ديگر، طبیعى است به ويژه اين

لم و  ھنر، ع دو زبان، زندگانى مشترك و ھمزمان وجود داشته باشد و آيندگان از زبان، فرھنگ، 
 .تمدن گذشتگان بھره ببرند

تداول شـد) ب حد، متولـد و م مـا آثـار طبیعـت و . ايـن الفـاظ در منطقـه جغرافیــايى و تمــدنى وا
و رعد و برق مھیب آن، ) آذار(ھاى  باران: كنیم ھاى جو و آب و ھوا را در آنھا احساس مى ويژگى

و ) حزيـران(ھاى  و درخشش آنھا؛ خوشه) ايار(ھاى  ھا و گل ؛ شكوفه)نیسان(گیاه و سرسبزى 
بانِ شـنعار يـا ) تشرين(بینیم كه در  كشاورز را مى. و محصوالت آن) آب(دروى آن؛ و دروى  در بیا

كنند و  آيد و بادھا شروع به وزيدن مى مى) كانون(زند تا اينكه  غوطهِ دمشق، زمین را شخم مى
مى رود و او به خانه بارد و ھوا به سردى مى باران مى تش خـود را گـرم  اش پناه  نار آ برد و در ك

 .كند مى
قت دارد اسامى ياد شده با وزن) ج بر وزن فُعـال، آذار بـر وزن : ھاى صـرفى عربـى مطاب شـباط 

شده(اين الفاظ، معرب . افعال، ايار بر وزن فَعال كم . ھسـتند و نـه دخیـل) عربى  عرب ح واژه م
يم و روان و موسـیقیايى . واژه عربى را دارد ین صـوتى مال فاظ مـذكور داراى طن ين ال افزون بر ا

 .برند است و گوش و بیان از آنھا لذت مى
ست) د بى و علمـى انتشـار يافتـه ا ثار اد . اين الفاظ از قديم با تمدن عربى امتزاج يافتـه و در آ

بالً  اند كه نمونه چنین شاعران در شعر خود و ادبا در نثر خود، آنھا را به كار برده ھم ھـاى آن را ق
 .و ھیچ فرد عربى در اصالت آن شك نخواھد كرد. ارائه داديم

مى كار ن سامى را بـه  ين ا كه ا كه برخـى از كسـانى  ند در مـورد تعمیـم كـاربرد آنھـا  جز اين بر
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 :اند اشكاالتى را به اين شرح وارد كرده
سامى مـاه.  1 گر ا عرب ھسـتند، دي ينايـر : يعـنى]  ى اروپـايى[ھـا اگر اين اسامى از سريانى م
عرب )... فوريه(، فبراير )ژانويه( ینى، م صل از ريشـه الت سى و فرانسـوى و در ا نیز از زبـان انگلی

 .در اين صورت ھر دو دسته اسامى در معرب بودن، مشابه ھستند. اند شده
بان . بى اساسى اين اشكال، واضح است بى كـردن از ز با عر بان سـامى  چه عربى كردن از ز

سته  -ھندى  ستند و اسـامى د اروپايى قابل مقايسه نیست، زيرا اسامى دسته اول معرب ھ
ّب بلكه اسامى دخیل ھستند و اوزان آنھا با اوزان عربى مشابھت و تناسب ندارنــد . دوم نه معر

و اين باعث گرديده كه اسامى دسته دوم با ذوق و سلیقه عربى ھمسان در نیامـده و برگـوش 
شاه رومـى اسـت و . و نطق سنگینى كند سامى دو پاد ين دسـته، ا سم از ا عالوه بر اين دو ا

بوط  ستى مر بت پر ساطیر  چھار تاى آن، ارقامى است كه مفھوم آن تغییر يافته و مـابقى بـه ا
 .شود مى
ید مـى ھم . شـوند چنین اسامى گروه اول از قديم تا به حال، به يك صورت نوشته و با يك آوا تول

نه سى و فرانسـه، بـه گو ھت اخـذ آنھـا از زبـان انگلی ھـاى  حال آنكه اسامى دسـته دوم بــه ج
تونس و . شوند مختلف گفته و نوشته مى سطس؛ و در  مثـالً مـاه آب را در مصـر و سـودان؛ اغ

گويند و ھمچنین ماه ايلول را در مصـر  اوت و در مغرب غشت؛ و در موريتانى أغشت مى: الجزاير
َر و در مورينانى: و سودان ب ْ َم ت ُ ِر گويند و مانند آن: سبتمر؛ در مغرب ش ب ْ َم ت ُ  .ش

ستند.  2 كانون : چھار اسم از اسامى اين دسته ھر يك شامل دو لفظ به جاى يك لفظ واحد ھ
شتن و . االول، كانون الثانى، تشرين االول، تشـرين الثـانى جب بـروز مشـكالتى در نو و ايـن مو

 .شود قرائت و انتساب آنھا مى
فظ بـه  شانزده ل اين اعتراض نیز ضعیف است زيرا چه ضررى دارد كه تعداد كلمات اين اسامى، 

ماه. جاى دوازده لفظ باشد  ِ بى ِ عر تاريخ ھجـرى نـیز دو  آنگاه برخى از اسامى بوط بـه  ھـاى مر
جب نشـده . ربیع االول، ربیع الثانى، جمادى االولى، جمادى الثـانى: اى ھستند كلمه و ايـن مو

سته شـود است كه از اھمیت و صالحیت و پذيرش ماه ين در حالــى . ھاى ياد شـده چـیزى كا ا
 .تر است ھاى ديگر مشكل است كه انتساب در ماه

ند حـال آنكـه .  3 عراق كـاربرد ندار بالد شـام و  اسامى اين دسته، جز در پنـج كشـور از جملـه 
عنى ينـاير، فبرايـر و تداول اسـت... اسامى ديگر ي بى م شورھا . در ديگـر كشـورھاى عر ين ك ا

تر از كشورھاى قبلى ھستند و به عالوه در بالد مغرب نـیز خیلـى زود نفـوذ  تر و وسیع پرجمعیت
 .يافتند

مى مه  يژه اينكـه ھ به و ست  ست ا نیز س كاربرد  اين اشكال و اعتراض  یم كـه گسـترش  دان
سى و فرانسـوى  ماه ھاى منقول از انگلیسى و فرانسه به سبب تأثیر حكمرانى خارجیان انگلی

. بوده اسـت) میـالدى(اى از كشورھاى عربى از اوايل قرن نوزدھم تا اواسط قرن بیستم  بر پاره
اين استعمار گران سعى داشتند تا زبان و فرھنگ خود را بر ابناء اين كشورھا مسلط و بلكـه آن 

يه  برخى از سران و با نفوذھا و ذى نفع. را تحمیل نمايند ين رو شورھا از ا عرب در ايـن ك ھـاى 
 .پیروى نمودند

ضعفا از ]  اسالمى[اما در مورد كاربرد قديمى اين اسامى در بلدان مغرب  ید  كه تقل بايـد گفــت 
قدرتمندان نیز امرى است كه در ھر زمان و مكان شايع و مشھور بوده است و دلیل آوردن به آن 

 .صحیح نخواھد بود
ھـا،  بنابر مطالب ياد شده اعتقاد داريم كه تعمیم و گسترش كاربرد اسامى عربى يا معــرب مـاه

اى است كه  سازى لغوى و فرھنگى كارى مفید و مطلوب خواھد بود و گامى مھم در راه يكسان
مام دارنـد قق آن اھت یان و . ھمگان در تح سازى موضـوع، تمـامى فرھنگ و آنگـاه پـس از ھموار

ھــاى عربــى كــه از  آمــوزان در تمــامى كشــورھاى عربــى، نســبت بــه اســامى ديگـر مــاه دانــش
آموزش اين دو زبان در مدارس عربى، . اند، ناآگاه نخواھند بود انگلیسى و فرانسوى گرفته شده

ھاى آغازين آموزش، به  خواند از سال بطور مستمر برپاست و دانش آموزى كه در آنجا درس مى
بدين... پردازد ھاى خارجى مى فراگیرى اسامى ماه شرايط  و ما  كه  سیله خطـا و لغزشـى را  و

كنیـم و پـذيرش آن را نخواھیـم  انـد، اصـالح مـى تاريخى و جغرافیايى و سیاسى موجب آن بوده
 .داشت

ماه اما راه دستیابى به يكسان يا غلبـه دادن كـاربرد  بى در تمـامى كشـورھاى  سازى  ھـاى عر
 عربى چیست؟
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لوم بـا  اتحاديه كشورھاى عربى و سازمان ھاى آن و به ويژه سازمان عربى تربیت، فرھنـگ و ع
شیوه آمیـز  اى موفقیـت اين موضوع اختالفى دربین كشورھاى عربى، مواجه شد و در مقابل آن 

ھـاى معـروف آن را  اين سازمان در اسناد و انتشارات خود، تاريخ ھجرى و مـاه. را در پیش گرفت
ست به آن الحـاق نمــوده ا تاريخ میـالدى را  له . به كار بــرده و  یه(چنانكـه مج كه ) شؤون عرب

مذكور ) العربیه للثقافه(دھد و نیز مجله  دبیرخانه كل اتحاديه آن را انتشار مى كه آن را سازمان 
 .اند دھد و نیز كشور كويت، ھر يك به ھمین شیوه عمل نموده انتشار مى

بود و  اين شیوه، شیوه صالح نخواھـد  نى، بـه  اى است موقت و گذرا و تكیه بر آن در مدت طوال
 .كند اين كار ما را از تعیین اسم واحد براى ھر ماه بى نیاز نمى

سان حكايت يكسان يت يك مامى امـور زبـانى و  سازى اسامى دوازده مـاه، ھمـان حكا سـازى ت
فرھنگى و اصطالحات علمى و ادبى را دارد كه مورد پذيرش و خواست ھمگان است موضوعى 
حوى كـه شـرايط الـتزام بـه  گیرد بــه ن كه شايسته است با زحمت و برنامه، مورد بررسى قـرار 

به دسـت آيـد مل  فراھم و رضـايت كا ين راسـتا برداشـتن . كاربست تصمیمات اتخاذ شده  در ا
 :ھاى ذيل مطلوب خواھد بود گام

بى تربیـت، فرھنـگ و علـوم  مؤسسه نظام.  1 سازمان عر دھى تعريب در رباط كه زير مجموعه 
سان به يك ھده است، وظیفه تحقق اين موضوع و پیشنھادات و تصمیمات مربوط  دار  سازى را ع

 .سازى خود قرار دھد مندى و يكسان شود تا اين كار را در موضوعات نظام
ھاى زبان عربـى عرضـه بــدارد تــا تحقیـق و  موسسه ياد شده، موضوع را بر مجامع و آكادمى.  2

جامع و دانشـگاه ين م بى و محافـل  بررسى و تصمیمات نھايى با ھمـاھنگى و اتحـاد ا ھـاى عر
 .عربى و محافل علمى، به انجام رسد

شود و در  كه ھر دو سال يكبار برگزار مى -ھا و آرا به كنفرانس تعريب   ارائه نتايج اين بررسى.  3
ھا و اتحاديه علمى عربى و  ھاى عربى و مجامع و اتحاديه مجامع و دانشگاه آن نمايندگان دولت

ثانى، شـباط (ھاى عربى يا معرب  تا در مورد كاربرد ماه -كارشناسان حضور دارند  يعنى كانون ال
 .قطعنامه متناسب صادر نمايند...) و

بى و  شورھاى عر يه ك قتى كـه اتحاد بى از روش مو شورھاى عر مامى ك به نظر من پـیروى ت
ھاى مربوطه و نیز كشور كويت برگزيده، تا زمان اتخاذ تصمیم ھمگانى در برآورده كـردن  سازمان

 ... .خواسته، امرى شايسته خواھد بود

 :ھا نوشت پى

ى مجمع اللغة العربیة بدمشق،  اسماء االشھر فى البالد العربیة و طريقة توحیدھا كه در مجله: اى است از مقاله اين نوشتار ترجمه. 1
ُجلد    م. به چاپ رسیده است) م 1995تموز / ق  1416صفر (شماره سوم  70م

 .كارشناس و مترجم زبان عربى. 2
 .61و 60ابوريحان محمد بن احمد بیرونى خوارزمى، اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه، ص . 3
 .63ھمان، ص . 4
 .107دكتر انیس فريحه، اسماء االشھر و العدد و االيام و تفسیر معانیھا، جروس برس بطرابلس لبنان، ص . 5
 .61ابوريحان بیرونى، ھمان، ص . 6
 .64ھمان، ص . 7
نان بـا عـدنانیان كـه  ھاى بائده عرب عاربه، دومین طبقه از عرب. 8 ندان و زادگـان قحطاننـد و اي اند كه در اصطالح نسب شناسـان، فرز

شـود و اينھــا از پشـت  اما به عرب مستعربه، عدنانیان، معديان و نیز اريان گفته مى. اند داشته شوند، رقابت مى مستعرب انگاشته مى
بل از اســالم، : ك.براى تفصیل بیشتر ر. اسماعیل بن ابراھیم و زنش رعله دختر مضاض بن عمرو جرھمى ھستند تاريخ مفصل عرب ق

 )مترجم. (به بعد 319، ص 1دكتر جواد على، ترجمه دكتر محمد حسن روحانى، ج 
مَعَه نیز گفته مى. 9 ُ ُعه و ج م ُ عه و ج مْ ُ مَع است: شود ج ُ  .جمع آن ج

 .12 - 11ابوريحان بیرونى، ھمان، ص . 10
 .مصغر فقم است يعنى فك: فقیم. 11
 .سبزى و چیز كم است: ثمامه. 12
ساله ھجـرى قمـرى و . 13 ماھلر، تقـويم تطبیقـى ھـزار و پانصــد  ستنفلد و ادوارد  براى تفصیل مطلب از جمله بنگريد به فردينالد و و

شمارى ھجـرى  16میالدى، مقدمه و تجديد نظر از دكتر حكیم الدين قريشى، ص  نه گـاه  بدالھى، تحقیقــى در زمی به بعد؛ دكتر رضا ع
 )مترجم. (به بعد 15قمرى و میالدى، ص 

ء را  افزايش و نسـى) ب) كه كلمه نسیه ھم از ھمین است(تاخیر ) الف: ء دو معناى متفاوت قائل است امام فخر رازى براى نسى. 14
مى به معناى كبیسه گرفتن سال و تغییر ماه حج و تعويض و جابه جايى ماه مى ھاى حرام چھارگانه  ند و علـت آن را دو چـیز  : دانـد دا

ستان و . گذاردند قوم عرب حساب زندگى و كارھايشان را باسال قمرى تنظیم كرده بودند و لذا گاه در تابستان حج مى) الف گاه در زم
سرزمین. گرديـد شد و كسب و كار و تجارتشان ھم مختـل مـى در ايام سفر براى آنان دشوار مى ھـا فقـط در ايـام  زيـرا مـردم از سـاير 

تالل مـى. رفتند مناسب به مكه مى ند و  كنـد، لـذا آن و چون پى بردند كه رعايت سال قمرى مصالح دنیوى شان را دچـار اخ ھا كرد را ر
 )مترجم). (193بر گرفته از قرآن كريم با ترجمه و توضیحات استاد خرمشاھى، ص ... (سال شمسى را در پیش گرفتند

. انـد ھاى نخستین ھجرت در قلمرو پیغمبرصلى هللا علیه وآله در ابھام باقى گذاشـته مورخین برقرارى كبیسه يك ماھه را در سال. 15
ھیچ يك از وقايـع ) الف: نمايد صلى هللا علیه وآله اثبات مى اما شواھدى در دست است كه عدم اجراى كبیسه را در قلمرو پیغمبر اكرم

به خوبـى  شیوه ماه شمارى سال) ھاى كبیسه تاريخ گذارى نشده است؛ ب ھاى نخستین ھجرى در ماه سال ھـاى نخسـتین ھجـرى 
ھاى قمـرى در فصـول سـال حـداقل، كبیسـه يـك مــاه  دھد كه تا چھل و نھمین ماه از ھجرت على رغم اينكه براى تثبیت ماه نشان مى

 )مترجم. (30برگرفته از تحقیقى در زمینه گاه شمارى ھجرى قمرى و میالدى، ھمان، ص ... ضرورى بوده، چنین اقدامى نشده است
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 .56دكتر انیس فريحه، ھمان، ص . 16
ھـاى حـرام را  كه مـاه(نام مردى كنانى از ناسئان مشھور «: مرحوم دھخدا در لغت نامه، ذيل قلمس به نقل از منتھى االرب آورده. 17

اللھم انى ناسى الشھور و واضعھا موضعھا و الاعاب و الاجاب اللھم انـى قـد : (گفت ايستاد و مى كه نزد حمزه عقبه مى) داد تغییر مى
 )مترجم...). (احللت احد الصفرين و حرمت صفر المؤخر و كذلك فى الرجبین يعنى رجب و شعبان، انفروا على اسم اللَّه

 .عام الفیل، ھمان سالى است كه ابرھه حبشى قبل از اسالم به مكه ھجوم برد و لشكرش به ھالكت رسید. 18
 .داحس و غبراء، اسامى دو اسب بودند كه به خاطر آنھا بین دو قبیله عبس و ذبیان جنگى به مدت چھل سال در گرفت. 19
لو اينكـه اھـل مكـه  حلف الفضول، پیمانى بود بین قبائلى از قريش كه بر اساس آن طرفین متعھد مى. 20 شدند كه ھر مظلومــى را و

 .نباشد، مورد حمايت قرار دھند تا به داد او رسیدگى شود
سال ھجـرى(ھاى بین ھجرت و وفات رسول خداصلى هللا علیه وآله  نام سال. 21 ين ترتیـب نقـل شـده اسـت) اولین تا دھمین  : بـه ا

قى )سنه يا عام االذن، االمر بالقتال، المتحص، الترفئه، الزلزال، االستئناس، االستغالب، االستواء، البرائه، الوداع ، از كتاب تقـويم تطبی
 )مترجم. (23ھمان، ص ... ھزار و پانصد ساله

یه وآلـه و كتـاب در مورد تاريخ وفات پیامبر اكرم. 22 فات «مقالـه محققانـه، : ك.شناسـى آن از جملـه ر صـلى هللا عل تـاملى در تـاريخ و
 )مترجم. (به بعد 3، ص 5توسط جلیل تارى در مجله تاريخ اسالم ش » پیامبرصلى هللا علیه وآله

 .59ابوريحان بیرونى، ھمان، ص . 23
 .60ھمان، ص . 24
 .35انیس فريحه، ھمان، . 25
 .9و 8مصطفى شھابى، المصطالحات العلمیه فى اللغه العربیه فى القديم و الحديث، ص . 26

27. Octavius Augustus ceaser. 

 .50ابوريحان بیرونى، ھمان، ص . 28

 :منابع

چاپ سـوم  - شاھى،  ضیحات اسـتاد خرم مه و تو فر (قرآن كريم با ترج شارت نیلو ھران، انت  -ت
 )1376جامى، 

 ).طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر، بى تا(ابن النديم، كتاب الفھرست  -
عدد  - باط، ال باشا، عمر موسى، مجلة اللسان العربى الصادره عن مكتب تنسـیق التعريــب بالر

 .1984لعام،  20
یه  - ثار الباقیـه عـن القـرون الخال فى (البیرونى الخوارزمى، محمد بن احمد، كتاب اآل صادر  دار 

 ).بیروت، بى تا
سالم، ش »تأملى در تاريخ وفات پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه«تارى، جلیل،  - تاريخ ا له  ، 5، مج

 .1380بھار 
 .نامه دھخدا، على اكبر، لغت -
، 2الشھابى، االمیر مصطفى، المصطلحات العلمیه فى اللغة العربیة فى القديم و الحـديث، ط  -

 ).1965(مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق، 
ھران امیـر (عبدالھى، رضا، تحقیقى در زمینه گاه شمارى ھجرى قمرى و میالدى، چاپ دوم  - ت

 )كبیر
 ).1991طبعة دار المصادر فى بیروت، (العلبى، اكرم حسن، التقويم  -
سن روحـانى،  - عرب قبـل از اسـالم، ترجمــه دكـتر محمـد ح صل  بابـل، (على، جواد، تاريخ مف

 .1ج ) 1367كتابسراى بابل، 
 .1992، السنة، 115و  114عیواص، البطريك، زكااالول، المجلة البطريركیة، العددان  -
برس، طـرابلس،  - ّس  فريحه، انیس، كتاب اسماء االشھر و العدد و االيام و تفسیر معانیھا، جرو
 ).1988لبنان، (
 .1972معجم الوسیط، وضع مجمع اللغة العربیة بالقاھره، الطبعة الثانیه،  -
 .معجم الروس الفرنسى -
وستنفلد، فرديناند و ادوارد ماھلر، تقويم تطبیقى ھزار و پانصد ساله ھجرى قمرى و میـالدى،  -

 ).م1982/ ه  1360تھران، (مقدمه و تجديد نظر از دكتر حكیم الدين قريشى 
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