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گاهشمارى ايرانى در گيهان شناخت
مقدمه و يادداشتها از: ع. بهرامى
كتاب گيهان شناخت، تأليف ابوعلى حسن بن على قطان 
مروزى (465ـ 548ق) از كهنترين و مهمترين آثار فارسى 
در نجوم است كه در سالهاى 498 تا 500ق تأليف شده 
اين  موجود  نسخة  376ـ377 ).  صص  (طهرانى،  است 
كتاب در كتابخانة آيت اهللا مرعشى در قم، به همراه مقدمة 
سيد محمود مرعشى، از سوى انتشارات اين كتابخانه به 
صورت عكسى چاپ شده است (براى آگاهى بيشتر از 
مؤلف و اهميت و ويژگيهاى اثر و نيز نسخه ها بنگريد به 

مقدمة اين چاپ).1
بخش گاهشمارى ايرانى (مندرج در صفحات 160 تا 
165نسخه/238 تا 243 چاپ عكسى) كه از قديمترين و 
جامعترين گزارشها در اين باره است، عالوه بر آگاهيهايى 
كه در ديگر آثار نزديك به روزگار تأليف اثر آمده است، 
چند نكتة تازه هم در بر دارد كه نگارندة اين يادداشت، 
تاكنون آنها را در منابع ديگر نديده است. از جملة اين 
است  «به روز»)  و  («فرخ روز»  ديگرى  نامهاى  موارد 
(هرمزدروز  ماه  سى ام  و  اول  روزهاى  براى  مؤلف  كه 
محل  نام  ديگر،  نكتة  است.  كرده  ذكر  انيران روز)  و 
در   2.(17 پانوشت  (نكـ،:  است  سوم  يزدگرد  كشته شدن 
موجز  ولى  كامل  شرح  نيز  گزارش  اين  جامعيت  باب 
نويسنده از آداب و آيينهاى رايج در سال بهيزگى و نيز 
فهرست نامهاى گوناگون پنجة دزديده يا خمسة مسترقه 
بخش  است.  ذكر  شايان  منجمان،  و  عربها،  ايرانيان،  نزد 

گاهشمارى ايرانى از روى چاپ عكسى يادشده رونويس 
شده است.

گفتنى است كه در جاهاى ديگر متن هم اشاره هايى 
به نجوم ايرانى (يا به قول نويسنده پارسى) وجود دارد 
كه از جملة آنها فهرست نامهاى پارسى سيارات (ص7)، 
ستارگان  و   (11 (ص  بروج  (ص8)،  فلكى  صورتهاى 

است.3    

متن
... و نوعى ديگر از ماههاى اصطالحى ماههاى پارسيان 
ماهى  هر  نهاده اند  ماه  دوازده  سالى  ايشان  كى  است 
دوم  است  فروردين ماه  ايشان  ماههاى  اول  و  روز  سى 
ارديبهشت ماه سيم خردادماه چهارم تيرماه پنجم مردادماه 

1. آقاى محمود مرعشى در مقدمه نكاتى (عمدتًا به نقل از منابع 
ديگر) در تأييد شيعى بودن مؤلف آورده  است كه بدانها نكته اى 
ص  در  (مندرج  اعياد  جدول  در  افزود:  مى توان  متن  خود  از 
هو  و  «عاشورا  است:  آمده  محرم  دهم  روز  براى  178نسخه) 
ادامه  در  و  السالم.»  عليهم  ابى طالب  على  بن  حسين بن  مقتل 
صفين،  حرب  است:  شده  ذكر  ديگر  شيعى  مناسبت  چند  هم 
مولد  ابى طالب،  على بن  وفاة  على،  حسين بن  مولد  يوم الجمل، 

على بن ابى طالب، روز غدير.
2. نكتة مهم ديگر لقب كيومرث است كه مروزى هم گفته كه او 
نيز  گزارش  اين  ادامة  زمين».  پادشاه  يعنى  گويند  «گل شاه  را 
خواندنى است: او (كيومرث) خويشتن را آدم نام كرد و گفت 
هرك مرا جز به اين نام خواند گردنش بزنم و گويند كيومرث 

از فرزندان سام بن نوح پيغامبر بود (ص 175).
در جايى ديگر (ص176) هم در ذكر طوفان نوح آمده است: 
...بعضى گفته اند طهمورث اين سخن (وقوع طوفان) شنيده بود 

و كتابها و خزينها به اصفهان استوار كرده بود از بيم طوفان.
3. همين جا از بزرگواران استاد ايرج افشار، يونس كرامتى، و على  
و  خواندند  چاپ  از  پيش  را  نوشته  اين  كه  آق قلعه  صفرى 

اصالح كردند، سپاسگزارم.
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ششم شهرير4 ماه هفتم مهرماه هشتم آبان ماه نهم آذرماه 
دهم دى ماه يازدهم بهمن ماه دوازدهم اسفندارمذماه و در 
آخر ماه دوازدهم كه اسفندارمذماه است پنج روز زيادت 
كنند تا نزديك شود سال ايشان به سال حقى و آن پنج 
عرب  و  خوانده اند  اندرگاه  و  خوانده اند  فنجى  را  روز5 
و  المسترقه  الخمسة  منجمان  و  خواندند  اندرجاه  را  آن 
المسروقه و اللواحق خوانند و به حكم آنك ايشان ربع 
روز را كى بر ايام سال زيادت است در اين حساب نگاه 
صدوبيست  چون  تا  مى شود  جمله  ربعها  آن  نداشته اند 
سال بگذرد يك ماه راست [ص 160] زيادت شده باشد 
آن گه آن سال را سيزده ماه نهند و پنجه به آخر آن ماه 
نهند تا آن ماه زايد سى وپنج روز باشد و آن ماه را ماه 
كبيسه خوانند و به پارسى بهيزك خواندندى و نتوانستند 
كه هر چهار سالى يك روز زيادت كردندى از بهر آنك 
موبدان [آن] را در اُستا6 خواندندى و ملوك و پارسيان 
ياد كردِن هر روزى از سال چيزى ديگر بايستى كردن و 
پادشاهان نيز هر روزى را اسپرغمى داشتندى و يك گونه 
از شراب خوردندى و يك نوع جامه پوشيدندى پس اگر 
در هر چهار سالى يك روز زيادت كردندى آن رسمها 
و آيينها همه مضطرب گشتى و چاره نبود آن نگاه داشتن 
سال عالم از بهر آنك موبدان ايشان چنين گفته بودند كه 
خداى تعالى چون مردم را آفريد روز هرمزد بود از ماه 
فروردين و آن روز آفتاب در نقطة اعتدال ربيعى بود و در 
وقت آفريدن مردم آفتاب در اين نقطه بود بر وسط السما 
و از اين روز اندر گويند كه چون هفت هزار [ص 161] 
سال بگذرد سال عالم تمام شود و زردشت چنين گفته 
و  تاريخ  اين  از  آمدم  سال  سه هزار  سر  بر  من  كه  است 
بفرمود تا اين كبيسه نگاه دارند پس هر صدوبيست سال 
يك ماه كبيسه كردندى و آن سال را تعظيم كردندى و 
عمال و موبدان و هيربدان و مجلسان7 و حكيمان را از 
شهرها به درگاه پادشاه خواندندى و جمله را از خزينة 
پادشاه خلعت و نواخت فرمودندى و جشن كردندى و 
از  تاريخ  و  نخواستندى  چيز  هيچ  سال  آن  در  رعيت  از 
آن سال نهادندى تا ديگر باره كه سال كبيسه بيامدى و 
در قديم چنان بوده است كه آن ماه را در دور نخستين 
صدوبيست  تا  و  فروردين ماه  خواندندى  اول  ماه  نام  به 
سال نگذشتى پنجه به آخر فروردين مى بودى پس چون 
صدوبيست سال بگذشتى آن ماه كه در آن سال زيادت 

كردندى آن ماه را ارديبهشت خواندندى و پنجه به آخر 
ارديبهشت ماه بردندى تا يك دور ديگر و همچنين تا آنگاه 
كه جملة ماهها را كبيسه كردندى آنگاه به سر بازآمدندى 
[ص162] و اتفاق چنان افتاد كه در وقت كسرى بن قباد 
انوشروان آفتاب به سر حمل در ماه آبان آمدى و پنجه 
در آخر آبان ماه افتاده بود و در كبيسة ديگر ماه آذرماه نام 
از  نهاد  خواستند  آذرماه  آخر  به  پنجه  و  كردن  خواستند 
اضطراب و تشويش كه در احوال پادشاهان ايشان افتاد 
موبدان ايشان آن حساب بگذاشتند و پنجه به آخر آبان ماه 

بماند.

بدين  دارند  نامى  ماه  ايام  از  را  روزى  هر  پارسيان 
ترتيب كه بگوييم8 روز اول هرمزد و نيز فُرخ9 روز دوم 
اسفندارمد  پنجم  شهرير  چهارم  ارديبهشت10  سيم  بهمن 
ششم خرداد هفتم مرداد هشتم دى به آذر نهم آذر دهم آبان 
(نك:  روضة المنجمين  و  ص234)  بيرونى،  (نكـ،:  التفهيم  در   .4

شهمردان بن ابى الخير، ص19) نيز چنين آمده است.
در  مى نويسد:   (234 (ص  التفهيم  بر  حاشيه  در  هم  همايى  استاد 
اصفهانى  مرزوقى  ابوعلى  امام  تأليف  االمكنه  و  االزمنه  كتاب 
هم  متقدمان  اشعار  در  و  شده  ضبط  «شهرير»  نيز  متوفى 478 

آمده است. استاد لبيبى گويد:
چو در روز شهرير آمد به شهر

ز شادى همه شهر را داد بهر
5. متن: رو

6. اوستا، كتاب مقدس زردشتيان.
است  شده  كتابت  غلط  كه  باشد  مى تواند  «منجمان»  كلمه  اين   .7

(يادآورى استاد ايرج افشار).
8. متن، بگوايم

9. اين نام براى هرمزدروز در منابع ديگر ديده نشده است.
10. در حاشيه: ماه ميانين از بهار نقل من منتخب؟



دورة دوم، سال سوم، شمارة 29 و 30، بهمن و اسفند 281387

يازدهم خور دوازدهم ماه سيزدهم تير چهاردهم جوش11 
پانزدهم دى به مهر شانزدهم مهر هفدهم سروش هژدهم 
رام  بيست ويكم  بهرام  بيستم  فروردين  نوزدهم  رش12 
بيست وچهارم13  دى به دين  بيست وسوم  باد  بيست ودوم 
اشتاد  بيست و ششم  اَرد  بيست وپنجم  [ص163]  دين 
بيست ونهم  زامياد  بيست وهشتم  آسمان  بيست وهفتم 
سى  جمله  گويند  به روز14  نيز  و  انيران  سى ام  مهراسفند 
روز و پنج روز را كه به آخر سال زيادت كنند نام اين 
است اول اهنود دوم اشتود سيم اسفندمد چهارم استيمد 
پنجم وهشت وهشنشتير15 نيز گويند16 و در تواريخ عجم 
است  بسيار  سخت  خالف  ايشان  پادشاهان  سال  ايام  و 
و در ميان تواريخ ايام فترت بوده است كه كس حساب 
تاريخ  آن  اكنون  اما  است  نداشته  نگاه  فترت  مدت  آن 
پارسيان معروف تاريخ يزدگرد است كه پسر شهريار بود 
و بازپسين ملوك عجم بود و ملك عجم بر دست او تباه 
شد و او به مرو بر دست آسيابانى كشته شد به ده زرق17. 
پس آن بزرگى كى اين حال بود نزديك عجم اول آن سال 
كه يزدگرد به پادشاهى نشسته بود تاريخ ساختند و آن 
روز سه شنبه بود بيست ودوم ربيع االول سنة احدى عشرة 
ـ و شانزدهم  ـ صلى اهللا عليهـ  لهجرة النبى محمد مصطفىـ 
[ص164] حزيران سنة ثلث و اربعين و تسعه مايه لذى 
القرنين و زيج جامع كوشيار بن لبان بن باشهرى الجيلى بر 
اين تاريخ است و ميان اين تاريخ و تاريخ طوفان سه هزار 
و هفصدوسى وپنج سال و سيصدوبيست ودو روز و بيشتر 
آن گبران تاريخ آن سال وفات يزدگرد دارند و اين پس از 

تاريخ ملك او باشد نه بيست سال.18 

كتابنامه
عكسى)،  (چاپ  گيهان شناخت  مروزى،  قطان  ابوعلى  ـ 
نجفى،  مرعشى  العظمى  آيت اهللا  بزرگ  كتابخانة  قم، 

1379ش.
بندهش، گزارش مهرداد بهار، تهران، توس، 1369ش.

به  صناعةالتنجيم،  الوائل  التفهيم  ابوريحان،  بيرونى،  ـ 
تصحيح جالل الدين همايى، تهران، هما، 1367ش.

انجمن  تهران،  گاتها،  يادداشتهاى  ابراهيم،  پورداود،  ـ 
ايرانشناسى، 1336ش.

ـ حمداهللا مستوفى، نزهة القلوب، به كوشش گا ى ليسترانج، 
تهران، دنياى كتاب، 1362ش.

ـ شهمردان بن ابى الخير رازى، روضة المنجمين، تصحيح و 
تحقيق جليل اخوان زنجانى، تهران، مركز نشر ميراث 
مكتوب و كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى 

اسالمى، 1382ش.
قديم»  فارسى  نثر  از  «نمونه  سيدجالل الدين،  طهرانى،  ـ 

(2)، ارمغان، سال سيزدهم، ش6، صص 376ـ377 .
جالل  كوشش  به  شاهنامه،  ابوالقاسم،  فردوسى،  ـ 
بزرگ  دائرةالمعارف  مركز  تهران،  خالقى مطلق، 

اسالمى، 1386ش.  
و  مقدمه  تاريخ،  و  آفرينش  طاهر،  مطهربن  مقدسى،  ـ 
كدكنى،  شفيعى  محمدرضا  از  تعليقات  و  ترجمه 

تهران، آگه، 1374ش.
راشدمحصل،  محمدتقى  ترجمة  زادسپرم،  وزيدگيهاى 
تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 

1385ش.
11. معرب گوش

12. َرْشْن
13. از بيست ويكم تا اينجا اعداد در نسخه بدون واو عطف آمده است.

14. اين نام براى انيران روز در منابع ديگر ديده نشده است.
پنج  نام  از  (برگرفته  باستان  ايرانى  گاهشمارى  در  روز  پنج  اين  نام   .15
بخش گاهان اوستا) به نام «گاه» و تلفظ آنها بر اساس امالى فارسى 
سپَنْتَمد/سپندرمد،  اُشتَُود،  اَُهنََود/اهونود،  است،  چنين  (پهلوى)  ميانه 
75؛  زادسپرم،  وزيدگيهاى  (نك،  َوهيشتُوايشت/اِشت  ُوهوْخشتر/ثر، 

پورداود، 64ـ66).
16. نويسنده گويا هشتنشير را امالى ديگر وهشت پنداشته است، در غير 

اين صورت «نيز گويند» زائد است.
شفيعى  دكتر  ولى  آمده،  چنين  هم  مقدسى  التأريخ  و  البدء  در   .17
با   (2 پانوشت   ،867 ص  (در  اثر  اين  فارسى  مترجم  كدكنى، 
«رزيق»  را  درست  صورت   (42  /3) ياقوت  معجم البلدان  به  استناد 

را  نام  اين  215ـ216)  (صص  مستوفى  حمداهللا  اما  است.  دانسته 
(با نقل شعرى از نافع بن اسود تميمى) زريق آورده است. در برخى 
است  آمده  غرق)  و  برق  با  (قافيه شده  زرق  نيز  شاهنامه  نسخه هاى 
(نك: فردوسى 453/8ببـ). با توجه به اين موارد و نيز مروزى بودن 
نويسندة گيهان شناخت، و نيشابورى بودن نويسندة البدء و التأريخ (هر 

دو نزديك اين مكان)، امالى متن قابل تأمل به نظر مى رسد.
الوف  صاحب  نزديك  به  عالم  ايام  اما  نويسد:  نيز   198 صفحة  در   .18
سيصدو .... هزار سال شمسى است و از ابتداى عالم تا روز آدينه كه 
تاريخ طوفان بوده است صدو هشتاد هزار سال گذشتست و پس از 
طوفان نوح تا روز سه شنبه اول روز از ملك ملك يزدگردبن شهريار 
گذشته  روز  شش  و  هشتاد  و  سال  سه  و  سى  و  هفتصد  و  سه هزار 
است و هزار سال چهارم تمام شده است چون از آن تاريخ يزدگرد 
دويست و شست و شش سال و چهل روز بگذشت آن وقت آفتاب 

به نقطة حمل بود.


