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����ی آ�نا�ی
 با ��و�م �یالدی 

آن در  مطرح بودننظر به رواج ب� ا�ل� تار�خ ميالدي �سي�، و  -١

اين تار�خ را ن� در تقاو�م �و�  ،، براى ذكر تار�خ معادلتقاو�م�لب 

از اين رو الزم بود كه . وهشكده �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا� آورديمپژ

  . نماييمايه و اساس اين تقو�م را ن� معر�پ

اما " مبنابودن والدت ح�ت �سيح"بر خالف عنوان اص� اين تقو�م  -٢

در واقع اين تار�خ بطور دقيق نزد �سيحيان شناخته نبوده، بلكه اختالف 

نظرهاي �سياري در آن � باشد، آخر�ن نظر�ه �تو�كها مب�� بر جلو 

ر فرق گو ديانو�ه بوده، ژبودن تار�خ والدت به مقدار شش روز بر اول 

  .�سي� ن� هر يك مدتها� را جلوتر يا عقب� ذكر � كنند

�راسم جشن  -٣

كر�سمس و نمادهاي 

آن يك رسم قدي� از 

جاهليت و بت 

ا پرس� قديم اروپ

بوده كه وارد �دات 

رديده گ�سحيان 

  .است
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����ی 
 )��ی�وری (��و�م �یالدی 

  :�سي�پيدا�ش تقو�م 

�هشمارى دي� �سي�، 

نابر تصمي� كه در شوراى ب

  بعد از�� دي� نيقيه 

يالد مسال از  ٣٢٥ذشت گ

تاس�س گرفته شده،  �سيح

  .رديده استگ

خورشيدى است؛ اين تقو�م 

جز براى پاره اى �رهاى 

دي�، از قبيل تعي� روز 

كه ) اك؛ ا�س�پ(ح صعيد ف

به اول� ي�ش�به بعد از 

  . � افتد) اعتدال بهارى = سمار ٢١(نوروز  بعد از) بدر(ماه تمام 

تقو�م  �هشمارى ميالدى دنبا� همان تقو�م جو�ان يا يو�ا� است،

ميالدي  ١٥٨٢ميالدي توسط پاپ گر�گوري س�دهم معر� شد و در سال 

 ٤كه   در ب�ش� ��ساهاي �تو�ك تصو�ب و قابل اجرا شد، بدين �و

   .تقو�م جديد، تغي� كرد اكت� در ١٥در تقو�م جو�ان به  ١٥٨٢اكت� 
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اين اصالح براي رفع اختالف ب� تقو�م جو�ان و نقطه اعتدال بهاري در 

 بلندترز�را سال جو�ان �سبت به سال واق� شم� قدري  .آن زمان بود

ساعت است و طول سال ش� اعتدا�  ٦روز و  ٣٦٥طول سال جو�ان  است

سال  ١٢٨اين باعث � شود هر دقيقه � باشد و  ٤٨ساعت و  ٥روز و  ٣٦٥

  .يك روز اختالف ا�اد شود

از   )ن�اتقو�م جو( اختالف تار�خ تقو�مهاى سبك جديد و سبك قديم 

  .روز است ١٣روز، و در قرن ب�ستم  ١٢قرن نوزدهم  و تا ده روزياز ١٥٨٢
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����ی روش �حا��ه
  ��و�م �یالدی 

� اند� يبه جو�ان تغ�سبت ) تقو�م ميالدي متداول(تقو�م گر�گوري 

سال يك بار سال كب�سه است و در آن ماه  ٤در تقو�م جو�ان، هر . دارد

   .روز � شود ٢٩روز  ٢٨ر�ه از وف

همانند تقو�م جو�ان، كب�سه ) تقو�م ميالدي متداول(در تقو�م گر�گور�ن 

ها اعمال � شود با اين تفاوت كه سا�اي ابتداي قرنها كه به دو صفر ختم 

ر قابل گو ا قابل تقسيم باشند كب�سه حساب � شوند ٤٠٠ شوند اگر به �

كه  ١٩٠٠و  ١٨٠٠يع� سا�اي  نباشند كب�سه �سوب ن� شوند، ٤٠٠قسمت به 

  .كب�سه است ٢٠٠٠كب�سه ن�س�ند و� سال  ن�س�ند قابل قسمت ٤به 

از نصف شب �وع �  پاييانارو گدر فرهن روزها در تقو�م گر�گوري

   .شود

، � توان تقو�مهاي ١٥٨٢براي تار�هاي قبل از ا�اد تقو�م ميالدي در سال 

  .پ�ش از اين را �الك قرار داد

را سال صفر قرار � دهند  ١در تقو�م ميالدي گر�گوري، سال قبل از سال 

 -١سال  ١اين با تقو�م جو�ان كه در آن سال صفر وجود ندارد و سال قبل از 

  .است فرق � كند

در تقو�م  ١دسام� سال صفر در تقو�م گر�گوري با يازدهم ژانو�ه سال  ٣٠

  .جو�ان انطباق دارد
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روز است و �سبت به سال خورشيدي  ٣٦٥/  ٢٤٢٥طول متوسط سال در آن 

سال  ٣٣٠٠هر ) از اعتدال پاي�ي تا اعتدال پاي�ي ديگر( ٣٦٥/  ٢٤٢١٩٨٧٨

  . يك سال خطا دار�م

اگر شما . گر�گوري ح� � تواند آنرا دقيق� كنديك تغي� جز� در تقو�م 

�ش پذير هس�ند سال كب�سه  ٤٠٠٠قانو� اضافه كنيد كه سا�ا� كه بر 

روز در آن � شود كه در مقا�سه با سال  ٣٦٥/ ٢٤٢٢٥ن�س�ند سال شم� 

  . سال، يك روز اش�باه پ�ش � آيد ١٩٥٠٠در هر  ٣٦٥/ ٢٤٢١٩٨٧٨  واق�
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����ی ��ی�وری کار�د ��و�م �یال
  دی 

اما در . تقو�م گر�گوري در كشورهاى �تو�ك مذهب فورا پذيرفته شد

در ن�يجه در جهان �سي� دو نوع . بع� كشورها به كندى پ�ش رفت

و ديگرى سبك ) يو�ا� يا جو�ان(ي�ى سبك قديم : تقو�م متداول شد

  .)گر�گوري(جديد ميالدي 

كشورهاي غر� و در  گس�ده درتقو�م گر�گوري، كه ا�روزه به طور 

�ارت جها� استفاده � شود، در كشورهاي �تلف در زمانهاي متفاو� 

كشورهاى فرا�سه و ايتا�ا و �وگزامبورگ و پرتغال و اسپانيا .پذيرفته شد

�سيارى از ايا�هاى آ�ا� كه ��ساى  .پذيرفتند ١٥٨٢سبك جديد را هم در 

در  ١٥٨٧تقو�م در  اين.قبول كردند ١٥٨٤، آن را در �تو�ك رو� داش�ند و بلژيك

الزم آمد تا �هشمارى  قرنس�س درن� ب�ش� از يك . �ارستان متداول شد

بع� كشورهاى غ� �سي�، راه ح� سبک جديد به كشورهاى پرو�ستان و 

، ١٨٧٣، ژاپن در ١٧٧٦، كشور آ�ان در ١٧٥٣، سوئد در ١٧٥٢ان�ستان در : يابد

بعد از ١٩١٨، روسيه در ١٩١٧و  ١٩١٢، چ� و چند كشور ديگر ب� ١٨٧٥ �� در

ا�ر��ا ن� آن را همزمان با ان�ستان، يع� . ١٩٢٣انقالب اكت�، و يونان در 

  . ، پذيرفته بود١٧٥٢

 و �لـل تقو�مهـاي خودباختگي؛ و استعمار سلطه و نفوذ اثر بر ترتيب بدين

 كـه عـر� كشـورهاي ب�شـ�تقو�م  ح� و ژاپن چ�، مانند كه� تمدنهاي

 .شد �سي� تقو�م �سلمانند؛ �رد�ش
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����ی �دن ��و�م
  ا�اب ا��وزی  

با استفاده از ضـعف و دو�هاي استعماري براي نابود كردن فرهنگ اسال�، 

تقو�م كشورهاي عر� را ن� بـه سس� اراده اعراب و �زدوري ح�م عرب؛ 

  . ميالدي �سي� تبديل كردند

تقو�م ميالدي �سي� � باشد و فقط  ب�ش� كشورهاي عر�؛تقو�م وزه ا�ر

نامهاي خود را طبق نامهاي رو� � نو�سند كه ز�اد هم ش�يه به �سي� هـا 

با تقو�م اسكندري يـا رو� متفـاوت عر� �سي� تقو�م ا�ته  .�شده باشند

م دارد است و نبايد با ماههاي رو� اسـكندري كـه احـ�م و آدا� در اسـال

  .اش�باه شود

روز از تقـو�م اسـكندري  ١٣تقو�م ميالدي و تقو�م اعراب در قـرن ب�سـتم 

است؛ نام ماههاي رو� مطابق ماههاي �سـي� در جـدول برده شده جلوتر 

  .ز�ر آورده شده است
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٠
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  ع�وم ����یان ان�س�ما�ن ا�تاد
بـه مـيالدي،  اسـال� تا قبل اين عمل دو�هاي �زدور عرب در تغي� تقـو�م

�سـيحيان  گفرهن پ�وي گ�سلمانان هجري قمري بود و با خودباختتقو�م 

در حا� كه استاد �وم و ر�اضيات غر�يها ن� �سـلمانان بـوده  غر� شدند

ح� . را از �سلمانان ياد گرفته بودند علم ر�اضيات و �وم�سيحيان اند و 

م تعلـي ابـداع و ايه ر�اضيات است بهپكه  رايج در غرب شمارش اعدادنوع 

  .رايج شد �سيحيان�سلمانان در 

  اماع رش
  :اعداد عر�

 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

ذاري كه عوام گاين نوع شماره 

ندارند؛ در واقع پآنرا الت� � 

ارقام عر� است و ح� نام رس� 

عل� آن هم در سطح ب� ا�ل� 

Arabic numerals  ،در � باشد

ر گا Wordنرم افزارها� مانند 

�واهيد س�ستم اين نوع ارقام را 
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را انتخاب كنيد، اين  Arabic numeralsد بايد در تنظيمات ��گب�ار

ايه هند� داشته و برحسب تعداد زوايا هر عدد �شخص � شده پاعداد 

هدف من ( هد� حساب: ر اين اعداد را به هم متصل كنيم، �لهگاست، ا

  . بدست � آيد) شمارش است

غرب �� تا (عداد در دوره اسال� توسط علماي مغرب اسال� اين ا

هزار سال قبل و در قرن دهم �سي� و قرن . اخ�اع شده است) �راكش

هارم هجري غر��ت دور�اك؛ ره� �سيحيان �تو�ك و پاپ ��ساي رم چ

مغرب (فاس ) جامعة القرو��(ه �كه آن وقت در دا�ش) سيلفس� دوم(

شت به روم گرفته و بعد از بازگ كرد، اعداد عر� را فرا�صيل �) اسال�

. ا� متداول نمودپو تصدي منصب ره�ي �سيحيان آنرا در كشورهاى ارو

 ٢٤٥ه جامعة القرو�� در سال �دا�ش. در ارقام � نامندپاز اين رو او را 

ين�س كه �رجع امار گهجري تأس�س شده است كه طبق �وسسه 

ه جهان است كه همواره تا كنون �قدي� تر�ن دا�ش ر�وردهاى جها� است،

  .فعال بوده و � باشد

عر� اعداد هندي رقام ااين ) ۹ ۸ ٧ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱ ۰( :عر�اعداد هندي 

و در  كردنداقتباس كه در دا�شمندان �سلمان از هنديان ناميده � شوند 

 . �زمينهاى اسال� �� ب�ش� متداول بوده است

، در كشورهاى I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X: اعداد رو�

ناميده  Roman numeralsتا قبل از رواج اعداد عر�؛ ارقام رو� كه ا� پارو

  .� شود متداول بوده است
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  :شمارش ا�دي

روشهاي 

�سلمانان براى 

شمارش به دو 

روش فوق 

�دود نبوده و از 

روشهاي 

�تل� استفاده 

 كردند از �

�له حروف 

الفباي عر� كه 

 Abjadبه ا�د 

numerals   معروف است استفاده � نموده اند، �ر�رد حروف الفبا از

هزاران سال قبل تا به ا�روز ن� ادامه داشته و هنوز �ورد استفاده است، 

بلكه اين روش به غرب ن� راه يافته و آنان براى شماره بندي مطالب يا 

  . هند� از حروف الفبا ن� استفاده � كنند �ر�ردهاى

. ن و صد�ن � باشد�ان ده�ي: ن�روش شمارش ا�دي داراي شمار

  . براى اعداد خرد آنها را تر�يب � كنند

أ�د، هوز، حطي ،�من، : ن� استچترتيب عددي حروف الفباي عر� 

  .�ذ، ضظغ ،سعفص، قرشت
 

  )ا�د كب�(شمارش ا�دي 

  هزار�ن  صد�ن  ده�ن  ان�ي

 1000= غ  100= ق   10= ي  1= الف 

   200= ر  20= ك  2= ب 

   300= ش  30= ل  3= ج 

   400= ت  40= م  4= د 

   500= ث  50= ن  5= �

   600= خ  60= س  6= و 

   700= ذ  70= ع  7= ز 

   800= ض  80= ف   8= ح 

   900= ظ  90= ص  9= ط 
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  اع�ی �یات یاد��  �ی  آ�وزش�ده و �  �و���ده

   و�ی کالم ع�وم  - و�ی زبان ع�وم - ا��ی ����� ع�وم

  ا��ی آ��ن ��ه ع�وم - و�ی خاز�ن کالم ع�وم  - و�ی کالم تالوت ع�وم

   پا�����ی ع�وم  - جا�ع �ب ع�وم -  ����م ��وم ��و�م ع�وم

  �یا�  ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش

  اع�ی �یات �ی رسا�  -   �بار�نا�ی و ا�ساب ع�وم-�� �مارت ع�وم 

  ع��ی ا�راف و �د��� و �و��ی ر�ی ��� و ��ح

  اّ ارف دار
١٤٢٧  

www.Aelaa.net  
taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net           tanjim@aelaa.net 

  

 و احلمد رب العاملني


