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  شناسي واژه) 1
: نـك (  دارد   متعـددي    اصـطالحي    و معـاني     است   كردن  تصحيح   معناي   به  ، در لغت     قوم  ، از ماده    تقويم
 يـا    پديـده   وقـوع  زمـان «:   اينهاسـت   فارسـي   در زبـان     تقويم   معاني  از جمله ). » قوم «  منظور، ذيل   ابن

 يـا    خطـي  ( دفتـري «و نيـز  )   معنـي   ين در همـ     تاريخ   واژه  معادل(»   مبدأ معين   يك   به   نسبت  اي  حادثه
   از واژه  نخست  مفهوم ، براي  مقاله در اين. »  ساله  يك  دوره يك  ـ نجومي    زماني  اطالعات حاوي)  چاپي
 .  است  شده استفاده تقويم /  گاهنامه  از واژه  دوم  مفهوم ، و براي شماري گاه
 در  البـروج   خورشـيد بـر دايـره     موضع حقيقـي    تعيين   معناي  ، به    آن  ماريش   گاه  ، در معناي     تقويم  واژه

  ، يـافتن     اسـاس   بر ايـن  .   است   بوده  تقويم/  گاهنامه   استخراج   اصلي   ركن  ، كه    است   سال   گوناگون  مواقع
،    دوم  ، چـاپ    اسالم. د(شد     مي  ناميده»  الشمس  مقوم« جايگاه    و اين »   الشمس  تقويم«  خورشيد،    محل

»  تقـويم  «  سبب   بدين  تقويم/، گاهنامه )186  ، ص 1934 (  بيروني   ابوريحان   نوشته  به). 145  ،ص10  ج
 و    اسـت   عربي   تقويم     واژه  ريشه.   است   شده   تأييد و تصحيح    موجود در آن     اطالعات    شود كه    مي  ناميده
   كـه  اسـت ) Lu'ah(   لـواح   در عبـري  آن   و معـادل   نيست  ـ آسماني   نجومي  موقعيت  هيچ ناظر به

در . رسـد    مـي    در زبانهاي سـامي      مشترك  اي   ريشه   به   تاريخ   اما واژه    است   عربي  لوح   معناي    تقريبا هم 
   يـك    معنـاي   بـه ) yerah(  ، و يرح  ) قمر زمين  ( ماه   معناي    به) yareah (  يارح   ريشه   اين  عبري
  ، ج    دوم  ، چـاپ    اسالم. د( است) شهر:  در عربي ؛    ماه  يك(  دور زمين    به   ماه   گردش   روزه 30يا  29  دوره
 ).291  ، ستون12  ج جودائيكا،. ؛ د258  ، ص10

 1374،    قريـب : نـك  ( و سـغدي  ) 106  مشـكور،ص : نك (  در پهلوي   ، از جمله     ميانه   فارسي  در زبانهاي 
   با يرح ريشه  هم هاي از هزوارش»  ماه«مرتبط با  و    گوناگون   معاني   بيان  ، نيز براي  )448،  209  ، ص   ش

  فارسـي »  روز مـاه  «  تركيبـي   واژه  و تعريب  از تصحيف   تاريخ   واژه   كه   بحث  اين.   است  شده   مي  استفاده
  ؛ ابوريحـان  551  ، ص   ؛ كـافيجي  12  ، ص    اصـفهاني    حمـزه  "مـثال  (  بسـياري    و نويسندگان   پديد آمده 

 اعتبـار اسـت     ، و بي     عاميانه  شناسي  اند، ريشه    را ذكر كرده    آن) 15 ، ص   ؛ سخاوي 29 ، ص 1923،    بيروني
   نويسـندگان    از سـوي     واژه   ايـن   كـارگيري   ، به      تاريخ   واژه  شناسي   ريشه   به  با توجه ). ، همانجا   اسالم. د( 

  رفته   كار مي   به»  مان ز   تقسيم   دستگاههاي  بررسي «  معناي   به   نخست  دهد كه   مي  ، نشان      اسالمي  دوره
   از ايـن    بسـياري .   اسـت    كـار رفتـه     بـه »  تـاريخ   علـم  «  معنـاي    و بـه     يافتـه    معنـايي    گسترش  و سپس 

   كافيجي  سليمان   محمدبن  الدين  محيي. اند   را در نظر داشته     ، هر دو معني     تاريخ  ، در تعريف      نويسندگان
   و مفصـلترين    دارد، بيشـترين  )   سـنجي   زمان (  تاريخ  علم   در تعريف      مستوفايي   بحث  ، كه )879ـ788(

   بحـث  بـراي  (  اسـت   كـرده  ، عرضه ، در هر دو معني)572 ـ 547  ص: نك (  تاريخ  واژه نظر را درتعريف
). 23ـ15   احمد، ص   ؛ احمد رمضان  17ـ  13  ، ص   روزنتال: نك(   تاريخ   واژه   تطور معنايي   بيشتر در باره  

  ، واژه  از اسـالم   پـيش   بـه   متعلـق  عربستان جزيره  ، در شبه  عربي  به   باقيمانده  ايه   سنگنوشته  دربعضي
 ).513  ، ص8  ،ج جوادعلي (  است  كار رفته به)   دور زمين  به  ماه  گردش دوره( » ماه «  معناي  به تاريخ

د    ، از واژه     قمـري    هجري  شماري   گاه   از وضع   ، تا پيش     مسلمانان   كه   داشت  ، بايد توجه     حال  در عين  عـ 
  بـن    سهل   روايت   به   ازحديثي   آگاهي  براي(اند    كرده   مي   استفاده   تاريخ  روزها و تعيين     شمارش    نيز براي 
). 142  ، ص 15  ، ج    جعفـي   بخـاري : نـك ( است     تاريخ   معناي   به   واژه   از اين    استفاده   متضمن  سعد كه 
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  ، ص 10  ج: نك (  قديم   در ايران   شماري  گاه   كتاب   چاپ  در نخستين   زاده   تقي  ، سيد حسن     ش 1316در
   دارد، واژه    فارسـي    در زبـان     تـاريخ    واژه   كـه    گونـاگوني    از خلط معاني     جلوگيري  براي ،)1  ، پانويس 1

 بـر ايـن   .  و پيشـنهاد نمـود      وضـع )   المواقيت  معرفه (  و وقت   زمان   شناسايي     دانش   را براي   شماري  گاه
 . شدند و رايج  ابداع   فارسي شمار نيز در زبان  و گاه  گاهنامه هاي ، واژه اساس 


