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   سلوكي شماري گاه) 7
  نيـز   ذوالقرنينـي   و تاريخ  ـ مقدوني  ، سرياني  كلداني  چون متعددي   نامهاي  به ، كه  سلوكي شماري  گاه

  ، ج  زاده  تقـي :  نك  در نقاط گوناگون     شماري   گاه   متعدد اين    از نامهاي    آگاهي  براي (  است   شده  شناخته
  جلـوس    و از زمان     هخامنشي   امپراتوري   از نابودي   ، پس )  بخش  همين  ادامه: ، نيز نك  163ـ162  ، ص 6

  از جملـه   ( بسـياري .  وجـود آمـد      بـه   بابـل  ، در ) م   ق 280ــ 312:، حـك       فاتح   به  ملقب (  اول  سلوكوس
  ، پيـروزي   فـاتح   سلوكوس  كه باورند بر اين) »I سلوكوس « ، ذيل فارسي. د: ؛ نيز نك  142  ، ص 83 تارن

  شـماري    گاه   ديگر، مبدأ اين     رأيي  ، بر اساس    همچنين.  كرد   اعالم   سلوكي  شماري   را مبدأ گاه    بر بابليان 
   مـدت   ، كـه    اسـت    بـوده    اسكندر مقـدوني     از جانشينان   ، يكي    آگوست  ، مشهور به     اسكندر چهارم   مرگ

   دقيقتـر نشـان     امـا بررسـيهاي   ). 136  ، ص 1  ، ج   گينتسل(مود   ن   سلطنت  در بابل )  م   ق 311 ( كوتاهي
   عمـومي  ت بنا بر سـنّ   ــ كه بابل   در سرزمين  بابلي  ـ قمري   شمسي شماري  گاه  رواج در ادامه دهد مي

  نخسـتين   ،   بـابلي   نگاران   ــ وقايع    است  شده   مي   شناخته  شماري  جديد گاه   هر فرد، مبدأ    آغاز پادشاهي 
 قـرار   شـماري   مبـدأ گـاه    را در بابـل   اول سلوكوس  بعد از جلوس)   بابلي  نيسانوي   روز ماه   اولين(ز  نورو

نيكاتور را مبـدأ قـرار          سلوكوس   نو بعد از جلوس      روز سال    اولين   تقليد از آنان    نيز به  دادند و سلوكيها  
   سـال    يـك    بـا مبـدأ سـلوكي        بابلي  اي ساله   شد تا شماره    سبب  نزد بابليها    مبدأ سال   دادند اما تفاوت  

 ). 134  ، ص  ش1366،  عبداللهي( مبدأ باشد   با همان  سلوكي  سالهاي از شماره كمتر
 ماههـا     يونـاني    نـام    مقدوني   سلوكي  شماري  گاه ، و در     سرياني   ماههاي   نام   بابلي   سلوكي  شماري  در گاه 
   بـابلي   در صـورت  چه  مقدوني  در صورت چه (  سلوكي  شماري   در گاه    كه   مهمي  نكته.   است   داشته  رواج
 ــ    شمسـي   شـماري    از گـاه     گرفتـه    نشئت  شماريهاي  و ساير گاه   شماريها   گاه   اين   مهم   تفاوت  باعث)  آن

، فرزنـد او       اول   سـلوكوس    آخرسـلطنت    سـال    در دوازده    چـون    كـه    اسـت   گـردد، آن     مـي    بابلي  قمري
   همچنـان   تاريخ  مبدأ   آنتيوخوس   مستقل  كرد، با آغاز حكومت      مي   سلطنت   باوي  راه نيز هم   آنتيوخوس

  داد   نشان   قرن   از يك    بيش   مبدأ براي    كاربرد يك   و ادامه  ماند    باقي   اول   سلوكوس   جلوس   تاريخ  همان
ـ    روش  اين  از  استفاده.   مناسبتر است    سالها از مبدأ ثابت      شمارش  كه  و    شـرقي   ر اروپـاي   د  سـرعت ه   ب

 از    وسـيعي    درحـوزه   شـماري    گاه   كاربرد اين   نظر به ). 135ـ134  ، ص   همان (  يافت   رواج  غربي  آسياي
   احتمـال   از جملـه   ( گيري   كبيسه   از روش    متفاوتي  هاي  صغير، گونه    آسياي  و  النهرين   بين  سرزمينهاي

   ـ قمـري    شمسي گيري كبيسه   عمومي در كنار روش)  له سا25   دوره  در يك  كبيسه  ماه هاز نُ  استفاده
 .   است وجود داشته)  سال   در نوزده  كبيسه ماه هفت ( بابلي
   ايـن    ماههـاي    نـام    كـه    اسـت    شده  باعث   همچنين)   و مقدوني   بابلي (  سلوكي  شماري   گاه   دوگونه  رواج
 در   باقيمانده  در اسناد    ذكر شود؛ از جمله      و بابلي   ني مقدو   ماههاي  با نام     در اسناد گوناگون    شماري  گاه

 از   فهرسـتي 444  ، ص ولز و ديگران(اند  ، هر دو، ذكر شده  و بابلي  مقدوني  ماههاي  نام دورا ـ اروپوس 
سـند تاريخـدار بـا      قـديمترين ). انـد   كـرده   تهيـه   اسناد دورا ـ اروپوس   بر اساس مقدوني   ماههاي نام
  و كهنتـرين  ) 163  ، ص 6  ، ج   زاده  تقي (  است  م   ق 289/  سلوكي 23   سال   به  ، متعلق    سلوكي  شماري  گاه

،  ولـز و ديگـران  (مبدأ را دارد   از اين117   نيز سال  دورا ـ اروپوس  نوشته  اسناد پوست مجموعه سند از
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باشـد    مـي     سـلوكي  554  الها س    نوشته   پوست   اين   بر روي   شماري  گاه   از اين    استفاده  دامنه). 441  ص
  هـاي   سـكه   مجموعـه  شـماري   گـاه  بـا ايـن    اسناد تاريخـدار   نيز مهمترين در ايران). 442  ، ص   همان(

  شـماري   گـاه  كـاربرد   باشـد كـه      مـي    اورامـان    بنچاق  و نيز اسناد مشهور به     ) پارتي (  اشكاني  پادشاهان
  ، ص    ش 1366،    عبـداللهي (نمايـد      تأييـد مـي     اشكاني   در دوران   اي   گسترده   زماني   را در دوره    سلوكي

  ، ص   مكـداول :  نـك   اشكاني   هاي   در سكه   شماري   گاه   از اين    استفاده   تفصيلي   بررسي  ؛ براي 140ـ137
 ). 153ـ147

، در سـاير       شده   ترك   ساساني   و دوره   اشكاني    از اواسط دوره     درايران   اگرچه  شماري   گاه  از اين    استفاده
   بـابلي    با نـام    شماري  گاه   ، اين    در عهد عتيق    ؛ از جمله     است  شده   مي   استفاده  همچنان   زمينها از آن  سر

). 57: 1،     مكابيـان    اول  ، كتـاب    اسفار مجعوله .  عهد عتيق .   مقدس  كتاب: نك (   است   كار رفته   ماهها به 
 متعـدد ديگـر ذكـر        شـماريهاي   گاه  با  ماريش   گاه   اين  التاريخين  ، بين    اسالمي   دانشمندان  هاي  درنوشته

با    نامگذاري ، اين  نيز ياد شده  اسكندري  با عنوان  شماري   گاه  از اين ا  ه   نوشته   در اين   اگرچه.   است  شده
   ايـن   التـاريخين    از بـين     آگاهي  ؛ براي 141  ، ص    ش 1366،    عبداللهي( ندارد     ارتباطي  اسكندر مقدوني 

  ، ص ش1362؛ همـو،   137  ، ص 1923،     بيروني  ابوريحان:  ديگر نك    مهم  شماري  اه با چندگ   شماري  گاه
 كردنـد    مـي    اسـتفاده   شـماري    گاه  با فقط از اين    تقري  نسطوري    حاضر نيز مسيحيان    تا آغاز قرن  ). 241

 ). 163  ، ص6  ، ج زاده تقي(
،    داشـته    رواج   و سـوريه     شـام   حيدر نـوا      گذشـته    در قرون   ، كه    سلوكي  شماري   گاه   سرياني  در صورت 

 نامها   از اين     آگاهي  براي (  است   وجود داشته    نيز نامهايي    هفته   روزهاي  براي    سال   ماههاي   بر نام   عالوه
   و نـواحي     و اردن    در سـوريه     سـلوكي   شـماري   گـاه     ماههـاي    حاضر، نام   در حال ). 10 برنهارد، ص : نك

   سـلوكي   شماري  گاه   بيشتر درباره    آگاهي  براي( دارد     رواج   قمري   هجري  ريشما  گاه  با مبدأ    آن  اطراف
، 3 ، ج   گينتسـل :  نـك    گوناگون   در سرزمينهاي   مقدوني  و   بابلي   سلوكي   در صورتهاي    آن   ماههاي  و نام 
  شـماري   گاه   اين   رواج  درباره  بيشتر   آگاهي  ؛ براي 141ـ129  ، ص   ؛ دين 98ـ  64 ؛ برنهارد، ص  54ـ1 ص

 ). 152ـ133  ، ص  ش1366،  عبداللهي:  نك در ايران
 




