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   اسالمي  تمدن  حوزه  در ديگر كشورهاي شماري گاه) 5
 

   در افغانستان شماري گاه)  الف
  هند  قاره  در شبه  اسالمي شماريهاي گاه)  ب
   صغير، تركيه ر آسياي د شماري گاه)  ج
 )  اندلس (  اسالمي  در اسپانياي شماري گاه) د
 

 .   در افغانستان شماري گاه)  الف
) 1186ــ 1160 (  درانـي   شـاه   احمد   حكومت   از زمان    در افغانستان   رايج   شماريهاي   گاه   بررسي  موضوع

   تـا زمـان    زمـان  از ايـن .  وجـود آمـد    كشور به  اين  تأسيس   زمينه   كه  ، از هنگامي    گردد؛ يعني   آغاز مي 
 و از     افغانسـتان    جامعه  گوناگون    در شئون    مهمي   تغييرات  ، كه )1346ـ  1337 ( خان  اهللا  امان   پادشاهي

  قمـري   هجـري   شـماري    كشور گاه    در اين    و رايج    اصلي  شماري   وجود آمد، گاه     به  شماري   در گاه   جمله
   افغانسـتان    در جامعـه    خـان   اهللا  امـان     كـه    اصـالحاتي   ، در پي     ش 1301/   قمري   هجري 1340در  . بود  

  هجـري     افغانستان   رسمي   او صادر كرد، تقويم      دولت   كه  هايي  نظامنامه  از   يكي   داد و بر اساس     صورت
  ي صورتها   عربي   نامهاي   سال   ماههاي   نام  و براي ) 674  ، ص 4  ؛ ايرانيكا، ج  73  پوالدا، ص ( شد    شمسي
   ايـن    شـدن   رسـمي   از   موجـود، پـيش      مـدارك   بـر اسـاس   .  شـد    در نظـر گرفتـه      البروج  منطقه   فلكي
   مـيالدي   شماري   و گاه    قمري   هجري  شماري   دركنار گاه    افغانستان   شهري   در جوامع   ، از آن    شماري  گاه

 30  ، تـاريخ     در كابـل    منتشـره    افغـان    امان  نامه   هفته   شماره  ، نخستين   ؛ از جمله     است  شده  مي  استفاده
در    شمسي   هجري  شماري   گاه   شدن  ، با رسمي     اساس  بر اين ). 1  ص: نك( را دارد      شمسي 1299اسد  

 و   شمسـي  ، هجـري )  روحانيون  ماً مورد استفاده  عمو (  قمري   هجري  شماري   از گاه    زمان  ، هم   افغانستان
  ، ص تسيبولسـكي (شـد      مـي   ، اسـتفاده     آن   و اطـراف     كابل  ، از جمله     شهري  نواحي  در  ، هر سه    ميالدي

   اقـوام   ، بـين     و قمـري     شمسـي    هجـري   شـماريهاي   گـاه    از انـواع    در هر يـك   ). 24  ، ص   ؛ حنيفي 232
:  نامهـا نـك      از ايـن    آگـاهي    بـراي  (  اسـت    وجود داشـته     سال   ماههاي   براي   مختلفي  ، نامهاي   گوناگون

  هجـري   شـماري    گـاه    شـدن    از رسـمي     پس  همچنين). ؛ ايرانيكا، همانجا  235ـ234  ، ص   تسيبولسكي
،    در افغانسـتان     و ديگـري     در ايران   رايج  ، يكي    شمسي  شماري   گاه   دو گونه   ، بين    در افغانستان   شمسي  

   عربـي   از نامهـاي      ماههـا و در افغانسـتان        ميانـه    فارسي   از نامهاي   در ايران  ( سال   ماههاي   بر نام   عالوه
 آنهـا تعـداد     مهمتـرين   وجـود دارد كـه    ، تفاوتهـايي  )شـود   مـي    استفاده  البروج   منطقه   فلكي  صورتهاي
   ايـن    افغانهـا بـين      كـه    ش 1337 ، تا سـال      افغانستان   شمسي   هجري  شماري  در گاه .   است  ماه   روزهاي

  روزهـاي   دادند، تعداد    صورت  هاييسازي   يكسان   در ايران    رايج  شمسي   هجري  شماري   و گاه   شماري  گاه
   فلكـي    خورشـيد در صـورتهاي       توقـف   ظـاهري   مدت    به  ، بسته    و در هر ماه      نداشت   خاصي   آرايش  ماه

  ؛ سـالنامه 601  ، ص  شمسـي 1315:   كابل  سالنامه: نك(كرد     روز تغيير مي   32 تا   29، از     البروج  منطقه
  تعداد روزهاي   ، آرايش    ش 1337اما در   ) 35  همانجا، جدول ؛ ايرانيكا،   588  ، ص    شمسي 1316:  كابل

   افغانسـتان    شمسـي    هجري  شماري  گاه  هاي  كبيسه.  شد   ايران   شمسي   هجري  شماري   همانند گاه   سال  
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و تـا   ) 233  ، ص   تسيبولسـكي  (  اسـت    شده   تثبيت   سال 33 در هر     كبيسه  روز   هشت   اجراي  بر اساس 
   سـال   شد، اما از اين      مي  افزوده)  جدي (  دهم  ماه  آخر   به  ، روز كبيسه     ش 1336  در   آن   از اصالح   پيش

   از اصـالح    تـا پـيش   ). ايرانيكا، همانجـا  (شود     مي  اضافه)  حوت (  دوازدهم   ماه  روز در انتهاي      بعد اين   به
  ، تقسـيم  ماه   تعداد روزهاي ه ب ، بسته  روزه  يا شانزده  پانزده  دو قسمت به  ، هر ماه   افغانستان  شماري  گاه
   از اصـالح     نيـز پـس     بنـدي    تقسـيم   اما از ايـن   ) 187ـ185  ، ص    شمسي 1312:   كابل  سالنامه(شد    مي
   بـه    تـا زمـان     در افغانسـتان     شمسي   هجري  شماري   گاه   اصالح  از زمان .  نشد  ديگر استفاده    شماري  گاه

 نـداد، امـا       رخ   افغانسـتان   شـماري    در گـاه    يـر مهمـي   ، تغي 1996/  ش 1375 در     طالبان   رسيدن  قدرت
  شـماري   را تنها گاه  قمري هجري  شماري  و گاه  را ممنوع  شمسي  هجري شماري  از گاه استفاده   طالبان
  هجـري   شـماري   ، گـاه  2001/   ش 1380 در     طالبـان    حكومـت   سرنگوني با.  كردند   كشور اعالم   قانوني
  شـماريهاي    گـاه   بعضي). 14  ، ص 520  نو، ش   حيات( كشور شد      اين   رسمي  يشمار   گاه   دوباره  شمسي
  اقـوام   ديگر از   ها و بعضي     هزاره  ، در ميان     ستارگان   حركت   و از روي     زمان   سنجش  ماً براي ، عمو   محلي

  شـماري   گاه از     مردم  ، بين    طور غير رسمي    به  همچنين). 675  ، ص 4  ايرانيكا، ج ( دارد     رواج  افغانستان
   آگـاهي   همانجا؛ براي (شود    مي  استفاده)   شمسي   حيواني   دوازده  شماري   گاه  بر اساس  (  حيواني  دوازده

ــاره ــ232  ، ص تسيبولســكي:  نــك افغانســتان  شــماريهاي  گــاه بيشــتر درب   ، ص4  ؛ ايرانيكــا، ج236ـ
 ). 675ـ674

 
 .  هند قاره  در شبه  اسالمي شماريهاي گاه)  ب

  هـاي    نوشـته   طريـق   از   هندوسـتان    در سـرزمين     رايـج   شـماريهاي    با گـاه    مسلمانان  آشنايي  يننخست
چنـد  ) 180ــ 172  ، ص 1  ج (  مسـعودي    در قـانون    بيرونـي    ابوريحان.   گرفت   صورت   بيروني  ابوريحان

   بـا اركـان     يشـماريهاي    گـاه   ابـداع   رويكـرد   نخسـتين .   اسـت    داده  شـماريها را شـرح       گـاه   از اين    نمونه
   هنـد، در دوره      مغـولي    اسـتقرار امپراتـوري     ، از زمـان      سرزمين  در اين    و ايراني    اسالمي  شماريهاي  گاه

 و    زبـان    و گسترش    در دربار آنان    و با نفوذ ايرانيان   ) 1274ـ932: ؛ حك   يا گوركانيان  (  بابريان  حكومت
 و    سـال    ماههـاي    نـام   جملـه  از (  يزدگـردي   شماري  اه گ  اركان.   گرفت   صورت   قاره  در شبه     فارسي  ادب

  هجـري   شـماري   ، گاه    دوره  در همين .   قرار گرفت   مورد استفاده   قاره   در شبه    زمان  در اين )   ماه  روزهاي
 .   است داشته  كاربرد  سرزمين ، در اين  ديني شماري  گاه  عنوان  نيز به قمري 

   ابـداع    بـه    كـه    اسـت    پادشاهي  ، نخستين )1014ـ963: حك (  بابري   پادشاه   و بزرگترين   اكبر، سومين 
  ديگـر پادشـاهان     كـار    و كـار او دسـتمايه        پرداخت   يزدگردي  شماري   گاه  اركان  از   برگرفته  شماري  گاه

،  عالمــي (  اســت مشــهور شــده»   االهــي تــاريخ « بــه   كــه  اكبرشــاه  ابــداعي شــماري گــاه.  شــد بــابري
   او به   گرانه   اصالح  سياستهاي  ، در ادامه  )184  ، ص 1  ، ج 1893؛ همو،   10ـ  9  ، ص 2  ج،  1886ـ1877

   ايرانـي   شناس  ستاره  شد و    االهي   آيين   جديد با عنوان     ظهور آييني   منجر به     اصالحات  اين. وجود آمد 
ـ ( داد   را ترتيـب   االهـي   تاريخ نجومي  ، اساس  شيرازي اهللا  ، فتح   دربار اكبرشاه  ). ، همانجـا 1893،  اميعلّ

، اما مبـدأ    يافت ، رسميت  اكبرشاه سلطنت  سال  و نهمين ، در بيست   قمري   هجري 992 از     االهي  تاريخ
   تخـت    از بـه     پـس   بهاري    نوروز و اعتدال     نخستين  ، مقارن 963االخر     ربيع 28 1556/  مارس 11 را    آن
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 بـود     رسـيده    سلطنت   به   تاريخ   از اين    روز پيش  26  اكبرشاه    كه  ، قرار دادند، در حالي       اكبرشاه  نشستن
 ). 565  ، ص و ديگران  تتوي(

، هماننـد     شماري   گاه  در اين .   است  جاللي  و   يزدگردي  شماري   گاه   از اركان   اي   آميزه   االهي   تاريخ  اركان
 را   يزدگـردي    شـماري    گـاه   ههـاي  ما   نام   سال   دارد و ماههاي     خاصي  روز نام  ، هر    يزدگردي  شماري  گاه

 خورشـيد در      توقـف    بـه    هـر مـاه      مدت  ، طول   االهي   در تاريخ   اما چون ) ، همانجا 1893،    عالمي(دارند  
 شـد و     بينـي    پـيش    سال  ماههاي    براي  ودومي   و سي   ويكم  ، روز سي     داشت   بستگي  گانه  دوازده   برجهاي

 » شـب «و  » روز «  نامهـاي    ترتيـب    وجود ندارد، به    وزها نامي  ر  اين    براي   يزدگردي  شماري   در گاه   چون
 نيز برابـر    سال طول). 8ـ 5  ، ص ، همانجا؛ بندري1886ـ1877همو، ( گرديد   دو روز انتخاب   اين  براي
 ). ، همانجا بندري( شد   محاسبه جاللي شماري  در گاه  سال طول

 از    متعـددي   هاي   نمونه   كه   است  اكبرشاه   هاي   سكه  وعه، مجم   شماري   گاه   اين   به   اسناد مورخ   مهمترين
شـمار     در دنيـا بـه      شـده    ضـرب   هاي   سكه   خود بزرگترين   ها در نوع     سكه   از اين   برخي. آنها وجود دارد  

   االهي   او با مبدأ تاريخ      و جانشينان    اكبرشاه  هاي   بر سكه   شده   ضرب   از تاريخهاي    آگاهي  براي(آيند    مي
 و    اكبرشـاه    بـين    هسـتند كـه     هـايي    اسـناد، نامـه      ديگـر از ايـن      گروهـي ). 40ـ  11 ديواال، ص هو: نك

   بين  ها كه    نامه  از اين    دسته  آن.   است   شده   رد و بدل     ايران   صفوي  يا پادشاهان   هند   محلي  فرمانروايان
  ، ص 1  ، ج   االسـالم   رياض (  است  ي االه   تاريخ   داراي  ، جملگي   شده   هند رد و بدل      و فرمانروايان   اكبرشاه

 بـا     نيـز وجـود دارد كـه        هـايي    نامـه   صـفوي    اكبـر و پادشـاهان       مكتوبـات   ، اما بين  )130،  123ـ122
   از ايـن     آگـاهي   ؛ بـراي  135،  100  ، ص 1  ، ج   همان (  است   شده   تاريخگذاري  قمري   هجري  شماري  گاه
  تـاريخ    بيشتر دربـاره     آگاهي  ؛ براي 140ـ93  ، ص 1  ، ج   نهما: آنها نك     تاريخگذاري  ها و چگونگي    نامه

   از ماههـاي     مختلفـي    تطبيقـي    جـدولهاي  45ـ24   در ص   ؛ او همچنين  18ـ  1  ، ص   بندري:  نك  االهي
 ).   است  داده ترتيب   قمري  و هجري  ميالدي شماريهاي  با گاه  االهي1120   تاسال  االهي تاريخ

،   ؛ از جملـه      وجـود داشـت      بـابري   امپراتـوري     نيـز در حـوزه       ديگـري   شـماريهاي   ه گا   اكبرشاه  در زمان 
  شـماريهاي   بـود و گـاه        هجـري   شـماري    با مبدأ گـاه      شمسي  شماري   گاه  اي   گونه  كه    فصلي  شماري  گاه

 از  آگـاهي  براي( بود   شده  در هند تنظيم  رايج  محلي شماريهاي گاه  بر اساس    كه  بنگال/   و بنگاله   واليتي
، را در  الفـي    خـود، تـاريخ    كتاب  ــ كه و ديگران  تتوي). 56 ـ 55  ، ص جونپوري: شماريها نك  گاه اين

   تاريخهـاي   ، كليـه    قمـري     هجـري   شماري   از گاه    نمودند ــ در كنار استفاده      اكبر تأليف     حكومت  زمان
پيامبر     با مبدأ رحلت     ديگري  شماري  با گاه ،     هجري 984 تا   850   زماني  نظر خود را، در محدوده     مورد
   نـام    منظومه   ناشناس  لفؤ، م   همچنين). 753،  111،  75  ص:  نك  از جمله (اند     كرده   تاريخگذاري  اكرم
 مورد نظر خود را بـا   ، تاريخهاي   كرده   تأليف   قاره   زمانها و در شبه      همين   خود را مقارن     كتاب  ، كه   حق

 ).  ر68  گ: نك (   است ده كر  ثبت مبدأ رحلت
   بـه    جديدي  شماري   خود را مبدأ گاه     ، جلوس   نيز مانند اكبرشاه  ) 1037ـ1014: حك ( جهانگيرپادشاه

   بود، اما با توجـه      اخذ شده     االهي  ، بجز مبدأ، از تاريخ       آن   اركان   قرار داد كه    جهانگيري  شماري   گاه  نام
  ، بـه    رفـت   مي  كار   جهانگير به    نيز در دولت     االهي  شماري  ، گاه    وي  زمان  تا   االهي   فراگير تاريخ    رواج  به

  منـابع ). هوديواال، همانجا (شد     مي   ضرب   االهي  تاريخ  با   همچنان   جهانگير پادشاه   هاي   سكه   كه  طوري
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  هـي  اال   و تـاريخ    جهـانگيري   شـماري    جهـانگير، از هـر دو گـاه          سلطنت   ذكر وقايع   نيز هنگام    تاريخي
  در زمـان    جديـد   شـماري    گـاه    ابداع  موضوع). 95ـ94  ، ص 1  كنبو، ج :  نك  از جمله (كنند     مي  استفاده
 15( خـود      از آغاز حكومت     نوروز پس   و او نخستين   نيز تكرار شد  ) 1068ـ  1037 ( جهان   شاه  سلطنت

 كـرد     اعـالم   جهـاني    شـاه   االهـي    شماري  را مبدأ گاه  )   بهاري   اعتدال  ، مقارن    قمري   هجري 1037 رجب
  و بـه     سـال    همـان   االخـره    جمـادي  8در  )   پ 2  گ (  دهلوي   روايت  ، به    جهان  شاه).   پ 5  ، گ   دهلوي(
 از مبـدأ      روز پـيش   44 يـا    37بـاً   تقري ( االخـره    جمادي  اول) 213  ، ص 1  ج( كنبو     محمدصالح  نوشته  

  شـماري    گاه  از رواج     جهان   شاه   حكومت   از دوره   قيماندهاسناد با .  رسيد  سلطنت   به)   جهاني   شاه  االهي
، 1  ؛ كنبو، ج  303  ، ص 1  ، ج   االسالم  رياض:  نك  از جمله  ( االهي    تاريخ   اركان   با همان   جهاني  شاه  االهي
   بين   كه  هايي   نامه  باً همه تقري. دهند  خبر مي     قمري   هجري  شماري  در كنار گاه  ) 355،  308ـ  307  ص
   تاريخگـذاري   قمـري  هجـري   شـماري   با گـاه    است   شده   رد و بدل     ايران   صفوي  پادشاهان و    جهان    هشا

   همراه  االهي    با صفت    سال  ، ماههاي   جهان  شاه  در دوره ). 435ـ  225  ، ص 1  ، ج   االسالم  رياض(اند    شده
  منتخب: نك(شد     مي   شمرده  هانج  شاه  مبدأ حكومت   با  و سال )   يا شهريور االهي    مانند فروردين (بود  

 ). 68، 3 ، ص جهان عهد شاه  كاغذات
  شـماريهاي    گـاه   در زمينـه  ) 1118ــ   1068 (  زيـب    اورنـگ    فرمانروايي   در زمان    كه   تغييري  مهمترين
.  او بـود    حكومـت   از   كوتاهي   در دوره    قمري   هجري  شماري   گاه   شدن   داد، رسمي    رخ  قاره   شبه  اسالمي
   داد كـه     كـرد و فرمـان     لغـي  نـوروز را م      جشـن    خود، برگـزاري     حكومت   سال   در نخستين   زيب اورنگ

   جشـن   جـاي  قرار شـد بـه    منتشر نگردد و  ساالنه  يابد و تقويمهاي  رسميت  قمري هجري  شماري  گاه
  اگـر چـه   . د و روز عيـدفطر برگـزار شـو          رمضـان    مـاه   پايان در» نشاط افروز  «  نام   به  نوروز، جشنهايي 

   ثبـت    قمـري   هجـري   شـماري    گـاه    بـر اسـاس      نشد، وقايع    ممنوع   االهي  شماري   گاه  اركان  از  استفاده
   حكومـت   چهـارم   نشـد، در آغـاز سـال     عمـومي  اسـتقبال    يـاد شـده    از تغييـرات   اما چون . گرديد  مي

  زيـب   اورنگ  از فرمانهاي  آگاهي براي ( آغاز شد  نوروز دوباره  جشن  لغو و برپايي  فرمان ، اين زيب  اورنگ
   ديگـري   شـماريهاي   گاه  ايجاد   به  زيب  اورنگ   نوآوري  اين). 24،  18ـ  17  ، ص   ساقي:  نك   زمينه  در اين 

ــاره در شــبه ــان  از آخــرين ، يكــي محمدشــاه   حكومــت در زمــان.  انجاميــد ق ــابري  فرمانرواي  هنــد   ب
  شماري  ناً از گاه   عي  دهنده آن   تشكيل   اركان   وجود آمد كه     به   محمدشاهي  شماري  ، گاه )1161ـ1131(

   از مـاه   و سـال    بـود    محمدشـاه    آغـاز سـلطنت      مبدأ آن    كه   تفاوت  بود، با اين    اخذ شده     هجري قمري 
  بـا ايـن    وجـود دارد كـه    محمدشاه  حكومت از زمان  اسناد معدودي . شد  ، آغاز مي    م محرّ  ، نه   االول  ربيع

   بيشتر دربـاره     آگاهي  ؛ براي 99،  94،  90  ، ص 2  ، ج   االسالم  رياض (  است   شده  تاريخگذاري   شماري گاه  
   محلـي   ، فرمـانرواي    ، تيپو سلطان     قمري   هجري 1199در  ).   پ 5 رـ 4  گ،   سوايي:  نك  شماري   گاه  اين

، بـر     شـماري    گـاه   يـن  ا   ماههـاي   نام. كرد   وضع   قمري  شماري   گاه  ، نوعي )1214ـ1198: حك(ميسور  
  هجـري    شـماري    گـاه    ماههاي  ، جديد بودند و از نام        زمان   تا آن    رايج  قمري   شماريهاي   ساير گاه   خالف
   نـام    اول   حـرف   ، بـر اسـاس      شـماري    گاه   در اين   كه   است   توجه  جالب.  نكردند   استفاده   آن   براي  قمري

. انـد    شـده    ابجد مرتب   حروف    ترتيب   ماهها به    اين  برد، چرا كه    آنها پي    ترتيبي   شماره  به   توان  ماهها مي 
دارد   نيـز وجـود      ابتثـي    ترتيـب    بـه    پديـده   ، همـين    شماري   گاه  اين    ماههايي   از نام    ديگري  در صورت 
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 را   شـماري    گـاه   ايـن ). 8  جـدول :  نامهـا نـك     از اين     آگاهي  ؛ براي 113ـ112   و يلوندورو، ص    پورنائيه(
 با    تيپو سلطان   در زمان     كه  اي   سكه  و با استناد به   ) 115  ، ص   همان(اند    نيز ناميده     مولودي  ماريش  گاه
  آگـاهي    براي (  حضرت   آن   هجرت  ، نه    است   بوده   تولد پيامبر اكرم    آن ، مبدأ    شده   ضرب  شماري   گاه  اين

 و  پورنائيـه :  نـك  شـماري   گاه  اين ر درباره بيشت آگاهي  ؛ براي8  ، ص پالنت:  نك  سكه   اين  بيشتر درباره 
 دربار او، آثـار       و مورخ    احمد، نويسنده   ، غالم    تيپوسلطان   حكومت  در زمان ). 115ـ  112  يلوندورو، ص 

  مبـدأ  را بـا همـين   )   پ 9  گ: نـك  (  و جـواهرالقرآن  )   پ 4  گ: نـك  (   زادالمجاهـدين   خود از جملـه   
 .  كرد تاريخگذاري
   غالمحسـين    كـه    اسـت    طغيـاني   شـماري   ، گاه   قاره   در شبه    بابريان   دوره   ابداعي  شماري  گاه  متأخرترين
   سيالب   به  معطوف  و   قمري   هجري 1251   محرم  ، اول   شماري   گاه  مبدأ اين .  است   كرده   ابداع  جونپوري
،    بـابري    سلسـله   محالل اضـ    سـبب   به.  داد   رخ  جونپوري   زندگي   در محل    سال   در اين    كه   است  مهيبي
ـ 57  ، ص   جونپوري (  است  نمانده    باقي  شماري   گاه   از اين    زمانها، اسناد تاريخدار بسياري     همين   مقارن

58 .( 
  شـماريهاي    گاه   بر ذكر مهمترين    اند، عالوه   رسانده   مي  چاپ   به  قاره   در شبه    مسلمانان   كه  در تقويمهايي 

  در ايـن      آگـاهي   براي (  است  شده   مي   نيز درج    هندي  شماريهاي   از گاه   فقره ند، چ    بابريان   در دوره   رايج
 خـود، از      مـذهبي    فـرايض    دادن   انجـام   براي  هند  ، مسلمانان   امروزه). 25ـ22  ، ص   جعفري:  نك  زمينه

. كننـد   مـي  اسـتفاده    ميالدي شماري  از گاه  ـ اجتماعي   امور اقتصادي  و براي قمري   هجري شماري گاه
 از    امـور مـذهبي      كشـور نيـز بـراي        ايـن    مسلمانان  ولي    است   نيز ميالدي    پاكستان   رسمي  شماري  گاه
 .كنند  مي  استفاده  قمري هجري  شماري گاه

  
 .   صغير، تركيه  در آسياي شماري گاه)  ج

   ساكنان   و بين    منطقه  اين ر د  شماري   گاه   صغير، از رواج     در آسياي   عثماني    سلطنت   از تشكيل   تا پيش 
،    ارمنـي    سـاكنان    بـين    ارمني  شماري  گاه:   داريم  ، آگاهي   گوناگون   يا مليتهاي    نژاد يا دين     به  ، بسته   آن
   مسيحي   نزد اقوام    يولياني   ميالدي  شماري  گاه  و   شرقي   تسلط روم    تحت   در نواحي    سلوكي  شماري  گاه

ايرانيكـا،  :  نك   ارمني  شماري  گاه   درباره   آگاهي  ؛ براي 126  ، ص   تسيبولسكي (  شرق  كليساي   به  وابسته
 .   داشت  رواج  مسلمانان  نيز بين  قمري  هجري شماري گاه   زمان در اين). 664  ، ص4  ج

   در ايـن     حيـواني    دوازده  شـماري   كاربرد گاه   از   متعددي  هاي   بعد، نمونه    به   قمري   هجري   هفتم  از قرن 
  حكومـت    با تشـكيل  ). 6  بخش:  نك   حيواني   دوازده  شماري   گاه   درباره  آگاهي   براي( وجود دارد     منطقه
   عنـوان    بـه    قمـري    هجـري   شـماري   ، گـاه  ) قمـري     هجري 1341ـ699 (  قلمرو آن    و گسترش   عثماني

   بـا ابـداع     سـال     ايـن  تنهـا در  .   داشت   رواج   دولت   در قلمرو اين     هجري 1088تا     شماري   گاه  مهمترين
   جايگـاه    قمري   هجري  شماري  ، گاه )  مقاله  ادامه: نك( »   مالي  سال «  با عنوان    شمسي  شماري   گاه  نوعي

   دولـت    انقـراض   تا زمـان     شماري   گاه   اين  البته.  داد  ، از دست     رسمي  شماري   تنها گاه   عنوان   خود را، به  
،   از آن  امـور مـذهبي   ، براي عصر حاضر، نيز در كشور تركيه  تا يعني،    از آن    و پس    داشته   رواج  عثماني
 . شود  مي استفاده
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،    عثمـاني    امپراتـوري    از تأسيس    پيش   صغير، بويژه    آسياي   در منطقه    سلوكي  شماري   گاه   رواج  موضوع
 در   ، اثـر مهمـي     بعـد   بـه )   مـيالدي   هفـدهم  (  قمـري    هجـري    يازدهم   بعدها، از قرن    كه   است  اي  پديده

   شمسـي   سـال   بـر اسـاس   شماري  گاه رسد رواج   نظر مي   به.   گذاشت   بر جاي   شماري   گاه   انواع  تغييرات
   رواج  تـأثير قـدمت      شـد، تحـت      طراحـي    سـلوكي   شـماري    گـاه    بر اسـاس    ، كه   در عثماني )  مالي  سال(

 .   است صغير بوده   در آسياي  سلوكي شماري گاه
 

   تيپوسلطان شماري  در گاه  سال  ماههاي نام ـ 8  جدول
   ابجدي  ترتيب به   ابتثي  ترتيب به 
 احمدي احمدي 1
 بهاري بهاري 2
 جعفري  تقي 3
 دارايي ثمري 4
  هاشمي جعفري 5
  واسعي  حيدري 6
  زبرجدي  خسروي 7
  حيدري  ديني 8
  طلوعي ذاكري 9
  يوسفي  رحماني 10
 ايزدي  راذي 11
  بياضي  رباني 12

 
   ايـن  ، اركـان   داشـت   رواج عثمـاني   در قلمـرو   قمـري   هجـري  شـماري    گـاه    كـه    متمادي   سالهاي  طي
 تنهـا .  بـود    عربسـتان    جزيـره    در شـبه     رايـج    قمـري    هجري  شماري  گاه   اركان    قاً همان  دقي  شماري  گاه

   كـه   در حـالي  .  اسـت    شـده    مي  اعمال   شماري  گاه   اين در  بايد  كه   بوده  گيريهايي  كبيسه   ، شيوه   اختالف
 در   كبيسـه     يازده   اعمال   اسالمي   ساير سرزمينهاي   شناسان   و ستاره   مورخان   عنايت  و مورد    كلي  روش
   اسـتفاده   سـاله    هشـت    دوره   در يـك    روز كبيسـه     صغير از سـه     باشد، در آسياي     مي  ساله   دوره سي   يك
  شـماري   گـاه   شـد كـه      مـي   از آن     مانع  بسياري    و داليل   عوامل). 126  ، ص   يتسيبولسك (  است  شده  مي

  ايـن .  سـازد    را بـرآورده     عثمـاني   امپراتـوري     اقتصـادي    دربار و سازمان     نيازهاي   تمامي   قمري  هجري
:  نـك   علوفـه ء بيشـتردرباره   آگـاهي  ؛ براي  دولتي بگيران   و حقوق    نظاميان  حقوق(»  علوفه «  كه  موضوع
   سـال    بـر اسـاس     شـد امـا ماليـات        مي   پرداخت  قمري   شماري   گاه  بر اساس ) "Ulufe"  ، ذيل   پاكالين
 از    اسـتفاده   مشـكالت    مهمتـرين   از  ، يكـي  )127  ، ص   تسيبولسـكي (گرديـد      مـي   آوري  جمـع   شمسي

 هـر     بلكـه    ماهانـه   ورت ص   به  ، نه    علوفه  از طرفي . كشور بود     در امور اقتصادي     قمري   هجري  شماري  گاه
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   خزانـه   و نيـز موجـودي   شمسـي    سال  موقعيت و با در نظر گرفتن)  چهار بار در سال( بار  يك    ماه  سه
   بـه   عادي   امري   علوفه   پرداخت   يا چند دوره     يك   افتادن  ، عقب   عوامل    اين   به  با توجه . شد   مي  پرداخت
 . آمد  مي حساب
   پـيش    آن   نپرداختن   در پي   احتماالً   كه  نارضايتيهايي  و   سر موعد علوفه    داختن يا نپر    پرداختن  موضوع

: نـك  ( گذاشت  تأثير مي عثماني  در قلمرو  رايج شماري  بر گاه  كمابيش  بود كه  از عللي يكي آمد نيز   مي
). 232  اوغلـو، ص    ساحللي:  نك   علوفه   پرداخت  هاي   دوره  چگونگي  از   آگاهي  ؛ براي    بخش   همين  ادامه

   سـال   بـين   زماني  از تفاضل  ناشي ، كه مانند آن   و امور اقتصادي     زمين  بهاي   اجاره  ، تفاوت    زمان  در اين 
مـاً بـر    مالياتهـا عمو   و) 230  ، ص   همـان (شد     مي  ناميده»   شمسيه  تفاوت« بود،    قمري    و سال   شمسي
/   قمـري    هجـري  1088 در    تا اينكـه  ) 232  ، ص   همان(گرديد     مي  آوري   جمع  ساله   سه  هاي   دوره  اساس
   شمسـي  شـماري   گاه ، نوعي)1098ـ1058 (  محمد چهارم  سلطان   فرمانروايي  ، در زمان    ميالدي1677
). 127  ، ص تسيبولسـكي ( شـد   ابداع) "sene" Mali،  ؛ پاكالين هنَ س مالي:  تركي به (  مالي  سال با نام
/   قمـري   هجـري 1256 تـا   ، يعنـي   آن از وضـع    پس  و نيم  قرن  در حدود يك ني تا زما  شماري   گاه  اين

، در     قمـري   هجـري 1256شـد و از        مـي    اسـتفاده    محدود تنها در امور مالي      صورت    به   ميالدي 1840
 گرديـد و      اعـالم    رسمي  شماري   گاه   عنوان  ، به )1277ـ  1255 (  عبدالمجيد اول    سلطان   حكومت  زمان
  شـماري    گـاه    بود از اركان    ، تلفيقي   مالي  سال). 12  ، ص   اونات( شد     كار گرفته    به   امور مملكت   ليهك در

  شماري  گاه  در   سال   ماههاي   از نام    برگرفته   سال   ماههاي  ؛ نام    قمري  هجري  و   يولياني  ، ميالدي   سلوكي
  ، ص   تسيبولسـكي :  نـك    مـالي   شـماري   در گاه    سال   ماههاي   از نام    آگاهي  براي( بود     و يولياني   سلوكي

،   مقالـه    ادامـه :  نـك    سـال    ايـن    طول  درباره (  يولياني  شماري   در گاه    سال  طول  برابر   سال  ، طول )129
   عبدالمجيـد اول     از حكومت   اما تا پيش  . بود  قمري   هجري  شماري   مبدأ گاه    همان  و مبدأ آن  ) 8 بخش

 (=   رومـي   شـماري   گـاه    طبـق    سـال    ماههاي   و ترتيب   ، نام    مالي  شماري  اه گ  سراسري   يافتن  و رسميت 
   نـام    كه   تفاوت  ، با اين  )4ـ3  ، ص   فرغاني:  نامها نك    اين  ترتيب  و   از فهرست    آگاهي  براي(بود  )  سلوكي

   ترتيب  مجيد، اين  عبدال  در زمان . بود   اخذ شده    يولياني  شماري   از گاه    و اوت   و مه )  مارت (  مارس  ماه  سه
نيـز اكثـر      جديد  ، در صورت    با وجود اين  .  شد   ماهها انتخاب    بعضي  براي  جديد   و چند نام    تغيير يافت 

، 160  ، ص   اونات:  نك   تغييرات   اين  چگونگي  از   آگاهي  براي( بودند     سلوكي   ماههاي   نام  نامها همچنان 
). 109ــ 108  ، ص   همـان :  عبدالمجيـد نـك     هها در زمـان    ما   و ترتيب    از نام   آگاهي   ؛ براي 8  يادداشت
   روز كبيسـه     يك  عمال اِ  يعني (  يولياني   ميالدي  شماري  گاه  مانند   مالي  شماري  ها در گاه     كبيسه  آرايش
 بـود     سـلوكي   شماري   در گاه   ماه   نيز، همانند تعداد روزهاي      هر ماه   و تعداد روزهاي  )  چهار سال  در هر 

  آغاز سال   روز   عنوان  ، به    مارس   ماه   روز اول   همچنين). 3  ، ص   فرغاني:  نك   ترتيب   از اين    آگاهي  براي(
   اثبـات   نيز بـراي  ) 268ـ  265  ص(ماير  ). 264  ؛ ماير، ص  271ـ265  ، ص 1  ، ج   گينتسل( شد    انتخاب

   نمـوده    فراواني  كوشش،     ومالي   قمري   و هجري    ميالدي   تاريخهاي   تطبيق  ، از طريق     ازمارس  آغاز سال 
 مـذكور،     در تطبيقهـاي     بـروز اشـتباه      علـت   رسـد، بـه     نظـر مـي      بـه    او صحيح    روش   اگر چه    كه  است
 .   نيست  او صحيح گيري نتيجه
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   از يك   ، استفاده    عثماني   در امپراتوري   آن  رواج  ، در دوره     مالي  شماري   گاه   در بررسي    موضوع  مهمترين
 فـرد     منحصـر بـه     پديده   اين.   است   و قمري    شمسي  شماري   گاه  در دو گونه  )  بر اكرم پيام  هجرت(مبدأ  
  شود، امـا نكتـه       مي   مبدأ استفاده    عنوان   نيز به    ايران  شمسي   هجري  شماري   در گاه    كم   و دست   نيست
  در صـورتي  .  بـود   قمري  شماري  گاه  با   مالي  شماري   سالها در گاه     شماره   برابر بودن   اينجا، لزوم   در  مهم
  ، روي   قمـري   و   شمسي   سالهاي   طول   اختالف   علت  به(آمد     وجود مي   به    اختالف   دو تاريخ    اين   بين  كه

 در    بودجـه    نبـود كـه     ، معلـوم  ) ناپذير است   اجتناب    سال   يك   ميزان   به   سال 33 در هر      اتفاق   اين  دادن
،   همچنـين . بـود     دوگانـه    از تاريخهاي    كداميك   به  رآمدها، متعلق ها و د     از هزينه   ، اعم    شده  نظر گرفته 
   بـر اسـاس      علوفـه    پرداخـت    بنـا بـر آن      آمـد، كـه     نمي  پديد  شماري   دو گاه    از اين    مناسبي  اگر تلفيق 

   حاصـل    شمسـي   سـال    از طريـق  )   ماليـات   وصول( شود و درآمدها       پرداخت  قمري   هجري   شماري  گاه
   بودجـه 32،   سـال  33   براي   صورت  شد، در آن     مي  استفاده    تنهايي   به  شماري   از دو گاه    شود، و از يكي   

 در هـر     ، قرار شد كـه       تشتتي  چنين  از بروز    جلوگيري  براي). 233 اوغلو، ص   ساحللي ( گشت  مي   تعيين
 جلـو     شمسـي   لهاي از سـا     سـال    يـك    قمـري    سالهاي  تاً بايد شماره  قاعد   كه  ، در زماني     ساله 33  دوره

  شـماري    تعداد سالها در هر دو گاه        ترتيب  بدين  شود تا    حذف   قمري  داد سالهاي  از تع    سال  بيفتد، يك 
 و    و ادغـام     سـكته    آن  لغـوي    معناي  شد كه    مي  خوانده»  صوش/  صويش «  حذفي   سال  اين. برابر گردد 

:  نـك    صـويش    اجـراي    و نحـوه     تركـي    در زبـان    اژه و   اين  معناي   بيشتر درباره    آگاهي  براي( بود    حذف
  در حكومت   آن   اعمال   كه  هايي   و دوره    صويش   اعمال   چگونگي  درباره). " yili Sivis "  ، ذيل   پاكالين
؛ 266ــ 265  ، ص 1  ، ج   گينتسـل :  نـك   از جملـه   (  اسـت    شـده    فراوني  ، بررسيهاي    داشته   رواج  عثماني

  صويشها در اوضـاع       اين  ، نقش    بيشتر است    بررسي   شايان   كه   ديگري  موضوع). 419ـ418  بابينگر، ص 
   جمـع   ساله33   دوره  در يك  با شمسي  قمري  سال طول  اختالف  اينكه  به  با توجه .   است   عثماني  مالي
، هـر      طـور معمـول     شود، بـه  )  صويش (  سال   يك   حذف   موجب   و در نهايت     بالغ   سال   يك  به شد تا   مي
   بـا سـه      شمسـي    سـال   ، يك    صويش  شد اما در موعد اجراي      مي   مقارن   قمري   با دو سال     شمسي  سال
  مقـارن )   سـوم    روز از سـال     شش  يا   و پنج    دوم   سال  ، تمامي    اول   روز از سال    چهار يا پنج   ( قمري  سال
در ).   قمري   هجري 1155ـ  1153/   مالي 1154   سال   صويش  ، در بيان  102  ، ص   اونات: نك ( گشت  مي
   بـار ماليـات     ، يـك    گرفـت    قـرار مـي     شمسـي    در سـال     آن   روزهـاي    تمـامي    كه  ، در سالي     صورت  اين

 بـود   ها زماني هزينه   ، موعد پرداخت     سوم  رسيد اما در سال     ها مي    هزينه  مصرف  شد و به     مي  آوري  جمع
بـا  .  ها وجـود نداشـت    هزينه   پرداخت   براي   پولي ، عمالً   اين بود؛ بنابر    نشده  آوري   جمع   هنوز مالياتي   كه
  طبـق  (  داشـت    را در پي    بگيران  حقوق  اعتراض  خود  افتاد و اين     مي   تعويق   به   علوفه   پرداخت   وضع  اين

 يـا    و ايجـاد شـدن       عثمـاني   داري   خزانه   مالي   قدرت   به  ، بسته 239ـ  238  اوغلو، ص     ساحللي  پژوهش
  بـروز  ، امكـان   هـر صـويش    از اعمـال  ها، پـس    هزينه  پرداخت    براي   اقتصادي   راهكارهايي  شدنايجاد ن 
 ).   است  وجود داشته سلطان  و حتي ، صدراعظم  مالي  رئيس  رساندن  قتل  و نيز به شورش

   طـور مـنظم    بـه )  صويش  و آخرين   نخستين   اجراي  فاصله (  قمري   هجري 1255 تا   1087صويشها از   
 و    مـيالدي   سـالهاي   صويشها را بـا      اين   اجراي   تطبيقي  جدول) 106ـ100 ص ( اونات. شدند   مي  اعمال
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   قمـري    هجـري  1332 را تـا       جدول  اين) 425  ص(بابينگر    و   داده   دست   آنها به    معادل   قمري  هجري
 .   است شده نمي  اجرا  ديگر صويشي1255 از   پس  از اينكه ، با غفلت داده بسط

 بود،    شده   اعمال   قمري   هجري 1255در     صويش   يك   اينكه   به   و با توجه     ساله 33  هاي   دوره  بر اساس 
   را زمـان     سـال   اين   ، كه    عالي   باب   ماليه   اداره  شد، اما اشتباه     مي   محسوب  صويش  نيز بايد  1288  سال
   محسـوب    صويش   سال   اين   شد كه    از آن   نع بود، ما   كرده  ذكر   منتشر شده    مالي   سود اوراق   آوري  جمع

 1288  ؛ ازينـرو، سـال    )128ــ 127 ، ص   ؛ تسيبولسـكي  266ــ 265 ، همانجا؛ مـاير، ص      گينتسل(گردد  
  نشـدن   اعمـال .   نگرفـت    صـورت   اصالً   صويش   اعمال   بعد رسم    به  سال    نشد و از اين      محسوب  صويش
 در    رايـج    قمـري    هجري  شماري   از گاه   سال   يك   سال 33، هر      عثماني   مالي   سال   شد كه    باعث  صويش

 ). 13  ، ص اونات( بيفتد  كشور عقب
،    غـرب    به   نزديكي   انديشه   و نيز رواج    تنظيمات  از   و پس    ميالدي   نوزدهم   تا قرن    هجدهم   قرن  از اوايل 

، در    گرفـت   پـا   در تركيـه     ن جـوا    تركهـاي    كـار آمـدن      از روي    پـس    بويژه  و   تنظيمات  دوره  بعد از   كه
  ايـن   بـا آغـاز رواج    .  پديـد آمـد      نيز نوگراييهايي    در تركيه   از آن    و پس    در عثماني    رايج  شماريهاي  گاه

 در    مـيالدي   شـماري    از گـاه    اسـتفاده ) 1222ـ1203 (  سوم   سليم   سلطان   حكومت  ها، در زمان    انديشه  
ــ  1334/  مـالي  1332در  ). 308  ، ص 2  شـاو، ج  ( شـد     بـاب    قمري  هجري  و   مالي  شماريهاي  كنار گاه 

 را    مـالي   شماري   گاه   اركان   گرفت   تصميم  عثماني   ، دولت    ميالدي 1917ـ1916/   قمري   هجري 1335
 از    مـارس    جاي   به  مالي  ، سال    كند؛ از جمله     تبديل   گرگوري   ميالدي   به   يولياني  ميالدي  شماري  از گاه 
   صـورت  ، تعـديلي   با يوليـاني   گرگوري  شماري   گاه   بين  اختالف  روز   ده   رفع  ود و نيز براي    آغاز ش   ژانويه
   دوازدهـم    روز از ماه     سيزده  سال  ازينرو، در اين  ). 8  ، بخش    مقاله  ادامه:  نك   اختالف   اين  درباره(گيرد  

 آغـاز   1332شـباط   16 از    س پـ   بالفاصله) 1333   مارت  اول (  جديد مالي   سال  گرديد و   حذف) شباط(
 ). 137ـ136، 15ـ14  ، ص اونات(شد 
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   و پايـان     محسـوب   ماهـه   نيز ده    مالي 1333 ، سال    ميالدي 1917 دسامبر     ماه   يافتن  ن با پايا   همچنين

 1925، در     نهايـت  در.  آغـاز گـردد      مـيالدي  1918   از ژانويـه     مـالي  1334   شد، تـا سـال       اعالم  يافته
   پـس   ن نمـود و از آ       را منسـوخ     مـالي   شـماري   ، گـاه    قـانوني    طي   تركيه  ، مجلس    مالي 1341/  ميالدي

  ، ص   ؛ تسيبولسكي 15  ، ص   همان( كرد     كشور اعالم    رسمي  شماري   را گاه    گرگوري  ميالدي   شماري  گاه
). ، همانجا   تسيبولسكي( شد     منتقل   يكشنبه   به   از جمعه   هفتگي   نيز تعطيلي    ميالدي 1935در  ). 128
 در دو     و مـيالدي     قمـري   هجـري   سـالهاي   را بـا     مالي   سالهاي   تطبيقي  جدول) 143ـ108  ص ( اونات
 و از     گرگـوري   شـماري   گـاه   با   مالي  شماري   گاه   تعديل   تا هنگام    صويش   آخرين  اعمال   ، از زمان    مرحله

  شـماري    گـاه    ماهها در ايـن      از نام    آگاهي  براي (  است  نموده  ذكر   مالي   سال   شدن   تا منسوخ    زمان  اين
   و محقـق   پاشا، صدراعظم   احمدمختار  ، غازي    ميالدي 1889/  ري قم   هجري 1307در  ). 9  جدول: نك
  ايـن    اركان).  بعد   به 12  مختارپاشا، ص ( را پيشنهاد نمود      شمسي    هجري  شماري   از گاه   اي  ، گونه   ترك
، بـا    اسـت   ايران  شمسي  هجري شماري ، مانند گاه  با فصول   آن   نسبي   از نظر مبدأ و تطبيق      شماري  گاه
   گرگـوري   مـيالدي    شـماري   ها هماننـد گـاه       كبيسه   آرايه   پيشنهادي  شماري   گاه   در اين   كه   تفاوت  اين
  جـدول  ، كـه 150ــ 146  ، ص همانجا؛ اونـات :  نك شماري  گاه   اين   بيشتر درباره    آگاهي  براي(باشد    مي

).   اسـت    نمـوده    عرضه   ش 1365/  قمري  هجري 1407   تا سال    يكم   را از سال    شماري   گاه   اين  تطبيقي  
،    قمري  هجري  و   و مالي    ميالدي  شماريهاي   معاصر نيز در كنار گاه      در دوره    پيشنهادي  شماري   گاه  اين

 ). ، همانجا تسيبولسكي(شود   ذكر مي  تركيه  چاپ  ساالنه  تقويمهاي بر روي
  تشـكيل   از  پـس  ، بـويژه  سياسـي    گونـاگون   رخـدادهاي  بـه   توجـه  ، با    و كشور تركيه     عثماني  در دوره 

  در خور توجـه  نكته. اند شده مي  تاريخگذاري  مختلف  شماريهاي گاه با گوناگون ، اسناد  تركيه   جمهوري
 در   شـده    ضـرب   هـاي    سـكه   تمـام   در   قمـري    هجري  شماري   استثنا از گاه     بدون  ، استفاده    ميان  در اين   

  ص  ، فهرسـت  10  ، ج    پـول   لين: ها نك    سكه   از اين   اي  مجموعه از    آگاهي   براي (  است   عثماني  حكومت
XCV ،XCVII ،CLVI-CLV ،CLXXIX-CLXXIV ،CLXXXIص2  ، ج ؛ آرتـــــوك ،  

:  نـك    مـيالدي   شـماري    با گاه    تركيه   در جمهوري   شده  ضرب  هاي   از سكه   هايي   نمونه  ؛ براي 761ـ453
   جمهـوري    و همچنين   عثماني  در   چاپي   تقويمهاي  نواع ا   از رواج   تا پيش ). 757ـ748  ، ص 2  ، ج   همان
شـماريها،     گاه   از انواع    با استفاده   شود، اسنادي    مي   آنها درج   بر روي     گوناگوني  شماريهاي   گاه  ، كه   تركيه

  وم نج   منابع  تاريخ<:  اسناد نك   از اين    هايي   از نمونه    آگاهي  براي(، وجود دارد       و مالي    ميالدي  از جمله 
  شـماري    بـا گـاه      هـم    وجود داردكه    اسنادي   همچنين   دوره  از اين ). 177  ، ص 1  ، ج >  عثماني  در دوره 

، 156،  152،  144،  136  ، ص   مزك: نك(اند     شده  تاريخگذاري   قمري   هجري  شماري   با گاه    و هم   مالي
  ، ص 1  ، ج   گينتسـل : ر نـك   صـغي   آسـياي   در  شـماري    سير تطور گـاه      بيشتر درباره    آگاهي  ؛ براي 161



 

 ١١

   منـابع   مهمتـرين   بـا    آشـنايي   ؛ براي 147ـ126  ، ص   ؛ تسيبولسكي 430ـ418  ؛ بابينگر، ص  271ـ265
 ). 175ـ164   ماخذ، ص ، بخش اونات:  نك شماري  گاه  اين درباره

 
 ).  اندلس (  اسالمي  در اسپانياي شماري گاه) د

   به  شماري  چند گاه )  قمري  هجري   دوم   قرن   تا اوايل    اول  واخر قرن در ا  (  اندلس   به  اسالم  ورود  از زمان 
،    سـرزمين    ايـن    بـه    از ورود اسـالم     تا پيش .   است   داشته   رواج  منطقه    در اين    توالي   يا به   زمان  طور هم 
ـ   تـاريخ  « شـماري   نيـز گـاه     و   يوليـاني    ميالدي  شماري  ، گاه    در آن    رايج  شماريهاي   گاه  مهمترين فر ص «

 نيـز در     قمـري     هجري  شماري  ، گاه   با ورود اسالم  . بود)   بخش   همين  ادامه:  نك  شماري   گاه  درباره اين (
   حكومـت   از زمان قمري   هجري  با تاريخ   هايي   سكه  ضرب    تأثير آن    نخستين   كه   يافت   رواج   منطقه  اين

  قـديمترين . شد   مي   نيز خوانده   اندلسعاً   توس  كه)  هقرطب( كوردوبا     در منطقه   اسپانيا بود، بويژه     امويان
   انـدلس  اسـالمي   هاي  سكه  ضرب  از تاريخ  فهرستي براي( را دارد     قمري  هجري108  ها تاريخ    سكه  اين

 ). CX-CVI  ، ص ، فهرست10  ، ج پول لين:  نك  قمري  هجري شماري  گاه بر اساس
 بر    عالوه   وجود دارد كه     امر مسلمانان   تحت   از اسپانياي    گوناگوني  بعد، اسناد    به   هجري   چهارم  از قرن 

امـا  . انـد    شده  تاريخگذاري فر ص  شماري   و گاه    يولياني   ميالدي  شماري  ، با گاه    قمري    هجري  شماري  گاه
بـا  ) مزارها   و سنگ    عمومي   مساجد، ساختمانهاي   هاي  ماً كتيبه عمو (  اسناد تاريخدار اسالمي    مهمترين

 . اند  شده  صفر تاريخگذاري تاريخ
   كـه   اسـت   زمـاني ، احتمـاالً   م   ق 38  ژانويـه     اول   و مبـدأ آن      اسـت    شمسي  شماري   گاه  فر يك  ص  تاريخ

   تعريـب   صورت   شماري   گاه   اين   ماههاي  نام). 168  ، ص 6  ، ج   زاده  تقي(كرد      اسپانيا را فتح    آوگوستوس
  عاصم   ابن مثالً (  اسالمي   در آثار مورخان     كه   است  ميالدي   شماري   در گاه    سال   ماههاي   التيني   نام  شده
).   اسپانياست   ساكن   غيرمسلمانان   معناي  عاً به  توس  عجم(اند     شده   ناميده   عجم  ماههاي) 35  ، ص   ثقفي
  اسـت    داشـته   رواجاآفريقـ    در اسـپانيا و شـمال    ميالدي  تا پانزدهم پنجم   قرنهاي   بين  شماري   گاه  اين

ـ   شـماري   گـاه    بيشتر درباره    آگاهي  ؛ براي 208  ، ص 1998فيشر،  ( ؛ 211ــ 207 ، ص   همـان : فر نـك   ص
، همانجـا؛ نيـز       گينتسـل :  صفر نك    و معناي    اشتقاق   درباره   بحث  ؛ براي 176ـ  175  ، ص 3 ، ج   گينتسل

   بـه   قمـري   هجـري   ششم  اواخر قرن   ماً به و عم  شماري   گاه  اين    به   مورخ  اسناد اسالمي ). بنواالصفر: نك
  هـاي    كتيبه   تاريخي  گزارش<: اند نك   ماً كتيبه  عمو   اسناد كه    اين   از متن    آگاهي  براي( دارند    بعد تعلق 

،   قمـري    هجري  شماري   گاه   به  خ مور  هاي   از كتيبه    آگاهي  ؛ براي 45 ، ص 15  ، ج 19،  9  ، ص 9 ، ج > عربي
، 8  ، ج 198ــ   197،  166،  162  ، ص 7  ، ج 88  ، ص 6  ، ج   همـان :  بعد، در اسپانيا نك     ه ب   چهارم  از قرن 

   اسـناد، كـه     اين  از  در نمونه جالبي  ). 181  ، ص 10  ، ج 51 ، ص 9  ، ج 270،  264،  185ـ  184،  96  ص
   بر اساس ماهها  و نام  قمري  هجري  شماري   گاه  بر اساس     ذكر شده   ، تاريخِ    است   در سيسيل   قبر اسقفي 

   اسپانيا نيز تـاريخ     اسالمي   مورخان  هاي   نوشته  در بعضي ). 264 ، ص 8 ، ج   همان ( فر است ص شماري  گاه
  اگرچـه ). 114 ، ص 3 ، قسـم    حيـان   ابن:  نك  از جمله  (  است  شده  ذكر   قمري   هجري  صفر در كنار تاريخ   

انـد،     نشـده    بيـان   شماري   گاه  مفارق    اركان  ذكر كرده ) 37  ، ص 1  قسم ( شكوالب   ابن   كه   ماههايي  نام در
 . باشد  صفر مي شماري گاه   همين  به  نظر او معطوفاحتماالً
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  در اسـپانيا ابـداع    »   قرطبـه   شـماري   گـاه «  با عنوان    ديگري  شماري  فر، گاه  ص  شماري   بجز گاه   مسلمانان
   حكم  براي) زيد   بن   و ربيع   بيرطُسعد قُ    بن  بريع( اسپانيا     از مسلمانان   تن  را دو   شماري   گاه  اين. كردند
). 250   و سامسـو، ص     ورنت( نمودند    ، طراحي )366ـ350: حك( اسپانيا     اموي   فرمانرواي  ، نهمين   دوم
   ويژگيهـا و اركـان      بعضـي   امـا بـا اخـذ        اسـت    شـده    صـفر ابـداع     شماري   گاه   بر اساس   شماري  گاه  اين
 ، اعيـاد گونـاگون    ء ظهـور و سـقوط انـوا        با ذكر مواقـع    ( ، سلوكي   ميالدي،     جاهلي   عرب  شماريهاي  گاه

 هـر    خود، روز اول  ابداعي شماري گاه ، در27  ، ص زي د ، چاپ   قرطبي ( و ايراني )   و سريانيان   مسيحيان  
 صـفر    شـماري  گاه  ماهها در    نام   همان  شماري   گاه   ماهها در اين    نام).   است  ناميده) نوروز(يروز   را نِ   سال
   در آثـار مورخـان       ــ كـه     ميالدي  شماري  روزها در گاه     از آرايش   نيز كامالً    هر ماه   تعداد روزهاي .  است

 11،     پ 6  ، گ   قرطبـي   قـس (كنـد      مي   ــ پيروي    ذكر شده   هم) ، همانجا    ثقفي  عاصم  ابن  مثالً ( اسالمي
   منبـع  مهمتـرين ).   اسـت   كـرده   اشـاره   سـال   نخسـت   ماه سه   تعداد روزهاي  به ، كه  پ15 رـ 15،   پ

)  ر 7  گ (  در آن    كـه    است  قرطبي  سعد  بن   عريب ءاالنوا   ، كتاب    قرطبي  شماري   گاه  ما درباره   آگاهيهاي
، ذكـر    در كشـاورزي  ، از جمله  مردم  زندگي  در امور گوناگون  سهولت  ايجاد  شماري   گاه   اين   وضع  دليل
   رواج  قرطبـه   شماري   گاه  وضع    از زمان    تا پيش    كه  شماريهايي  گاه  اركان و ويژگيها  قبا تلفي .   است  شده

   هريـك    ورود خورشيد به     زمان  ، از قبيل     است   وارد شده   گوناگوني   عوامل  شماري   گاه  اند، در اين    داشته
  موقـع )  پ16 گ ( رطبـي ق.  اعيـاد مسـيحيان    ، ظهور يا سقوط انـواء و        البروج   منطقه  فلكي   از صورتهاي 

  در زمـان    كـه  در حـالي .   اسـت   كـرده   محاسـبه   مـارس   و دوم را بيست) نيروز( و نوروز    بهاري  اعتدال
   يـا شـانزدهم      حدود پـانزدهم     بهاري  اعتدال)  هجري    چهارم  اواخر قرن  (  سعد قرطبي   بن  ريب ع  زندگي
   به  را نسبت    مبادي   اين  قرطبي    كه   است   آن  دهنده   نشان  احتماالً   اختالف  اين.   است  داده  مي    رخ  مارس
 او.   اسـت    كـرده    از ميالد، محاسبه     پيش   اول   قرن   دوم   در نيمه    صفر، يعني   شماري   گاه   آغاز وضع   زمان

 363   سـال   خـود را بـراي    تـاريخ  تبـديل   ، محاسبات) ر7 ـ   پ6 گ: نك (  مختلف  در مواضع همچنين
 و با    بدانيم    دوم   حكم   به   قرطبه  شماري   گاه   عرضه   را زمان    سال  اگر اين .  است   داده  انجام  ري قم  هجري
 از    چرا اسناد زيـادي     گردد كه    مي  رسيد، روشن     پايان   بعد به    سال   سه   حكم   فرمانروايي   اينكه   به  توجه
 و سامسـو،   ورنـت :  نك  قرطبه  شماري   گاه  باره بيشتر در    آگاهي  براي (  است  نمانده    باقي  شماري   گاه  اين
 ). 251ـ250  ص

)  آفريقـا   و نيز شمال   (  اسالمي  اسپانياي  در  شماري   گاه   با بررسي    كه   از اسناد تاريخداري     دسته  آخرين
. انـد    يافته  نگارش    ميالدي  هفدهم/   قمري   هجري   يازدهم   در قرن   اند كه   كنند، اسنادي   ارتباط پيدا مي  

 از    پـس    مور دو قرن    باشند، اقوام    مي  كريم   قرآن  گوناگون  بخشهاي   كتابت  هاي  انجامه    اسناد را، كه    ينا
انـد     كـرده    تاريخگـذاري   قمـري     و هجـري     ميالدي  شماري   از اسپانيا با دو گاه       مسلمانان  قطعي   خروج

 ). 502ـ499  ، ص لوپزـ موريالس:  اسناد نك  اين  بيشتر درباره  آگاهي براي(
 




