
 تقویم جاللی

 :است آهذُ چٌیي(  خیام)  خیاهی عوز اهام حكین خَاجِ ٍ جاللی تمَین تِ راجع اسالهی دائزالوعارف در

 خوسِ تِ هَسَم رٍس پٌج ٍ رٍسُ سی هاُ دٍاسدُ اس شذُ هی هزكة سال تَدُ رایج ایزاى در االیام لذین در كِ تاریخی در

 لْذا ٍ هاًذ هی رٍس یك "تمزیثا سال 4 ّز در ایٌجا اس افشٍدًذ هی هاُ اتاى یعٌی ّشتن هاُ آخز تِ را آى كِ اًذرگاُ یا هستزلِ

 ّز آى در سیزا است تز دلیك تاریخ ایي اس لیصزی تاریخ گزفتٌذٍ هی هاِّ 13 را سال كزدُ اضافِ هاُ یك سال صذٍتیست ّز

 .آهذ هی عول تِ اصالح دفعِ یك سال چْار

 سلجَلی هلكشاُ الذیي جالل سلطٌت سهاى در هیالدی(  1075 – 1074)  ّجزی 467 سال در فَق تمَین هطاتك خالصِ

 ٍ خیاهی عوز هٌجولِ را عصز آى  تشرگ ریاضیَى ٍ هٌجویي اس جوعی هشارالیِ لْذا تَد، شذُ حَت 13 هصادف ًَرٍس

 هحل كِ ای خاًِ رصذ در لَكزی اتَاالعثاس ٍ خاسًی عثذالزحوي ٍ ٍاسطی ًجیة تي هیوَى ٍ اسفزاسی هظفز اهام یا اتَالوظفز

 ٍ ٍاداشت ارصاد ًتایج تا آى تطثیك ٍ تمَین اصالح تِ ٍ كزد جوع تَدُ ًیشاتَر یا ری یا اصفْاى در "احتواال ٍ ًیست هعلَم آى

 هتیمي لذر در ٍ ًیست هعلَم "كاهال الذیي جالل هٌجویي اصالحات دادًذ تزتیة هلكی یا جاللی تاریخ تِ هَسن تاریخی آًاى

 چْار اس تعذ ٍ گزفتٌذ هی شذ هی اضافِ دٍاسدّن هاُ آخز تِ كِ رٍسُ پٌج ٍ رٍسُ سی هاُ دٍاسدُ اس هزكة را سال كِ است ایي

 ٍ( شذ هی اضافِ هذكَر رٍس پٌج دًثال در رٍس ایي سال هَلع چِ در ًیست هعلَم)  ًوَدًذ هی اضافِ سال تِ رٍس یك سال

 ٍارد حول صَرت در آفتاب رٍس آى در ٍ تَدُ هیالدی 1079 هارس 15 هطاتك ّجزی 471 رهضاى دّن رٍس جذیذ تاریخ هثذا

 .شذ هی

 اشكال اس خالی یك ّیچ كِ است لَل دٍ شَد هی هطاتك اهز حمیمت تا تمَین ایي آى پایاى در كِ ای دٍرُ تعییي تِ راجع

 كثیسِ چْار تِ تار ّفت یا تار شش چَى ٍ تاشذ كثیسِ رٍس یك سال چْار ّز تِ ٍ. ًَیسذ هی سیج همذهِ در تیك الغ ًیستٌذ

 چْار تِ اضافِ ّشت یا ّفت اس تعذ سال پٌج تِ اضافِ ایي شیزاسی الذیي لطة لَل تِ ٍلی افتذ سال پٌج تِ كثیسِ یكثار افتذ

 . شذُ هی اجزاء سال

. است 2422/365 آى حمیمی همذار ایٌكِ حال ٍ شَد هی رٍس 241935/365 هتَسط طَر تِ سال طَل تیك الغ لَل هطاتك

 لْذا ٍ شَد هی خطا رٍس یك سال 3330 گزگَاری تمَین در آًكِ حال ٍ شَد هی حاصل خطا رٍس یك سال 3770 ّز پس

 .است تز دلیك گزگَاری تمَین اس جاللی تمَین

 تاریخ یا هحذث فارسی یا هلكشاّی یا هلكی ّای ًام تِ كِ است هشَْر تسیار تَاریخ ٍ ّا تمَین اس جاللی تاریخ ٍ تمَین

 .دارد كْي ای گذشتِ است، ایزاًیاى هلی تمَین ٍ اهزٍس خَرشیذی تمَین كِ تمَین ایي اساس. دارد هعزٍفیت هحذث

 1079 سال هارس هاُ 15 تا تزاتز(  لوزی)  هْی ّجزی 471 سال رهضاى هاُ دّن(  جوعِ)  آدیٌِ رٍس جاللی تمَین آغاس

 .است خَرشیذی ّجزی 458 سال اس هاُ فزٍردیي ًخست رٍس تا تزاتز ٍ رٍهی 1390 سال اس 15 تا تزاتز ٍ هیالدی

 تِ اضافِ رٍس پٌج ٍ رٍسُ سی هاُ 12 اس هزكة ٍ ًاهیذًذ هی سلطاًی ًَرٍس را آى كِ است تْار ًخست رٍس جاللی سال آغاس

 كثیسِ ًام تِ كِ است یكثار سال چْار ّز كثیسِ اجزای. است رٍس شش كثیسِ ّای سال در كِ دارد دٍاسدّن هاُ دًثال

 اجزا سال پٌج اس پس یكثار سال ًِ ٍ تیست یا ٍ سِ ٍ سی ّز در است آهذُ كِ طَر آى خواسی كثیسِ ٍ است هعزٍف رتاعی

 ایي كِ است ثاًیِ 46 ٍ دلیمِ 48 ٍ ساعت 5 ٍ رٍس شثاًِ 365 ّا خاًِ رصذ دلیك حساب تِ خَرشیذی سال طَل. گزدد هی

 .است 2422/365 تا هعادل هتَسط طَر تِ رلن



 ّز در رٍس یك تِ ًشدیك چیشی آى اس حاصل اشتثاُ ٍ است اعتذالی سال تا عزفی سال تطثیك ٍسیلِ تْتزیي جاللی تمَین

 تاشذ هی سال 3770


