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  اسناد تاريخگذاري) 9
،    اسـناد ديـواني      سند تاريخـدار شـامل      هر نوع ( اسناد    تاريخگذاري    روش  ترين  و عمومي   ترين  طبيعي

مـاً  عمو ( شـماري    از گاه   و ركني ) سند   تهيه  زمان ( ، ذكر سال  )ها   ها، لوحها و انجامه     ها، سنگنوشته   نامه
   دو، مبـدأ آن   اين  تركيب  كه   است  بوده)  قمري   هجري    عاً در معناي  ، توس   ، مثالً هجري    شماري   گاه  اسم

 در موارد متعدد،  اگرچه.   است رسانده  را مي   سند   شدن   تهيه   مبدأ تا زمان     از آن    شده   سپري  و سالهاي 
 در    بـويژه   ، كـه    شـماري   گـاه   مبـدأ آن   از     شده   سپري  ، مثالً سالهاي    شماري   گاه  از اركان    ذكر تنها يكي  

   ماهيـت    بتـوان    تـاريخي    از قـراين    شود تا تنها با استفاده       مي  افتاد، باعث    مي  ها بسيار اتفاق    مورد سكه 
 .   را دريافت شماري گاه

   آن  رواج  و زمـان  شـماري    گـاه   نـوع     بـه    نيـز بسـته     شـماري    گـاه    اجزاي   يا تأخر ترتيب     تقدم  چگونگي
  ، صـورتهاي     از اسـالم     پيش  در ايران .   است  كرده   تغيير مي    تاريخي  گوناگون  در ادوار    كه   بوده  ضوعيمو

   سـند، رواج     مـوردنظر بـر روي      بعـد از سـال      يا   قبل  شماري   گاه   يا تأخر، ذكر اركان      تقدم   اين  مختلف
:  نـك   از اسـالم      پـيش    در ايران   خگذاري تاري   ترتيبها و ساير ويژگيهاي      از اين   آگاهي  براي (  است  داشته

   اركـان    يا حذف   ، تلفيق    از تركيب    بسياري  هاي  ، گونه    اسالمي  در دوران ). 125ـ124  ، ص 7  ايرانيكا، ج 
   اصـلي    ركن  آميزي  تلفيقها، درهم   و   تركيب  اين  اسناد وجود دارد؛ از جمله       بر روي   شماري  گاه  مختلف

  ايران در.   ديگر است   شماريهاي   گاه  ، با اركان     قمري   هجري  شماري  گاه  مبدأ  ي، يعن    اسالمي  شماري  گاه
،   قمـري    از مبـدأ هجـري      در كنار استفاده      ميانه   فارسي   روزها و ماههاي     از ذكر نام     بسياري  هاي  نمونه
: نـك (د  دار ، وجـود     قمـري    هجـري    و هفـتم     ششـم    قـرون    بـه    متعلـق   مزارهـايي    سنگ   بر روي   بويژه
در ). 258ــ  257  ، ص9  ، ج>  عربـي  هـاي   كتيبـه    تـاريخي   گـزارش <؛  128،  125  ، ص   الحكمايي  شيخ
در كنـار سـاير         فارسـي    زبـان    به   و روز هفته     روز ماه    شمارشي   تلفيقها، رتبه   از اين     ديگري  هاي  نمونه
  هـاي    كتيبـه    تـاريخي   گـزارش < :نـك (انـد     شده  ذكر   عربي   زبان   و به    قمري   هجري  شماري   گاه  اركان
  ، با ذكر نام      آن  اطراف    رويكرد، در مصر و نواحي      همين). 63ـ62  ، ص 15  ، ج 238  ، ص 13  ، ج > عربي

 نامهـا، در كنـار       از اين .   است   داده   رخ   قمري   هجري  شماري  گاه   در كنار اركان     باستان   مصري  ماههاي
  ، ج 158  ، ص 5  ، ج   همـان : نك(  است   شده   استفاده   گسترده  رت صو   به   قمري   هجري  شماري  گاه مبدأ

 ). 153، 11  ، ص7  ، ج215، 193، 169  ، ص6
   در تاريخگـذاري  شـماري   اسناد، از دو ياچنـد مبـدأ گـاه        بر روي    از تاريخگذاري    ديگري  هاي  در نمونه 
 را بـا دو      مختلفي    و تاريخهاي    كرده   استفاده   از همه   ، ناصرخسرو بيش    روش  از اين .   است   شده  استفاده

؛ نيـز   16،  8  ، ص    ش 1363  از جملـه   (  اسـت   آورده    در كنار هم     و يزدگردي    قمري   هجري  شماري  گاه
   دو گونـه    زمـان   هـم  ، ذكـر     در ايـران     شمسـي    هجـري   شـماري    گاه   بعد از رواج    بويژه). 12  بخش: نك
 وجود   نيز اسنادي در عثماني.   است  بسيار داشته  رواج    هم  در كنار    و شمسي    قمري   هجري  شماري  گاه

   شـده    تاريخگـذاري    درعثمـاني    رايـج    مـالي   شماري   با گاه    هم   قمري   هجري  شماري   با گاه   هم   دارد كه 
  اركـان   از   بخشي  زمان   از ذكر هم    هايي  ، نمونه   همچنين). 163ـ  152  ، ص   مزك:  نك   نمونه  براي ( است

  گـزارش «: نـك ( وجـود دارد      در كنار هـم     آنها   اركان   يا تمامي    و سلوكي    قمري   هجري  شماري  دو گاه 
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سند، نقـر     در يك شماري  از موارد ذكر چند گاه يكي). 55 ـ  54  ، ص7  ، ج»  عربي هاي  كتيبه تاريخي
،    قمـري   جـري  ه 764  مربـوط بـه    (  دركنار هـم     و سلوكي    و يزدگردي    قمري   هجري  شماري   گاه  شدن
  ، ج   همان: نك(باشد     مي   در ايران    شده   ساخته   فلكي   كره   يك  بر پايه )  سلوكي1674 و     يزدگردي 732
 از   اســالمي  از كشــورهاي در هــر يــك   ســاكن  دينــي  حاضــر، اقليتهــاي در قــرن). 44ـــ43  ، ص17
 در   مـيالدي   شـماري    از گـاه     رسـمي   استفاده. نمايند   مي   خود استفاده   مذهبي  و   مخصوص  شماري  گاه

   از دوره   ، در ايـران     همچنـين . شـود   محدود مـي      دو جانبه    اسناد و معاهدات     تاريخگذاري   تنها به   ايران
  شـماري    دركنار گاه    حيواني   دوازده  شماري   در آنها از گاه      وجود دارد كه    متعددي  بعد، اسناد    به  صفوي
  ؛ بـراي 9  بخـش : ؛ نيز نـك 44ـ41  ، ص مقامي قائم:  نك  نمونه  رايب (  است   شده   استفاده   قمري  هجري

  ، ص   بوسه:  نك  ايران  در   از آن   قوينلو و پس     آق   اسناد از دوره     تاريخگذاري   شيوه  درباره    كلي  آگاهيهاي
 ). 57 ـ55

 ذكـر    بـراي    كلـي    امـا روش     اسـت   بـوده   ، گوناگون    مختلف  هاي   اسناد در دوره     تحرير تاريخهاي   روش
ـ  ج   از حسـاب     استفاده  ، و در موارد معدودي      حرفي   از اختصارات   تاريخها استفاده  در .  اسـت    ، بـوده    لم
 هماننـد   ، كه  يوناني  اسناد از الفباي    تاريخ  نويسي  رقم   ، براي    هجري   سوم   قرن   به   متعلق  اسناد معدودي 

، سـفر   81  ، ص 1، سفر   1994،    گرومان: نك (  است  ده ش  اند، استفاده    عددي   ارزش  داراي   لم ج  حساب
  ماً از ارقام   تاريخها عمو    اين   نوشتن   براي   عثماني  در دوره ). 172ـ171،  152  ، ص 3، سفر   145  ، ص 2

،    هر تـاريخ     راست   سمت   رقم  يا سه   موارد تنها دو     در بسياري    كه   تفاوت  ، با اين    شده   مي   استفاده  عربي
  صدگان  و   و هزارگان    رقمي   سه  هاي  ، در ذكر نمونه     هزارگان (  چپ  سمت    و ارقام   شده  ميدر سند ذكر    
   از ايـن    اي   نمونه  ؛ براي 214،  192  ، ص   مزك: نك (  است  شده   نمي  نوشته)   دو رقمي   هاي  در ذكر نمونه  

   خطـي   كتابهاي هاي مهانجا  تنها در ، كه نويسي  تاريخ   براي  در روشي ). 274ـ  266  بشر، ص : اسناد نك 
)  ثلث شر و ع (  ماه   تعداد روزهاي    صحيح   كسرهاي   از تلفيق   كتابت   تاريخ   نوشتن  ، براي    است   شده  ديده

 از    آگـاهي   بـراي  (  است   شده   استفاده  و دهه    سده  و   هزاره  عشرهاي و)   و نصف   دسس (  سال  و ماههاي 
  علينقـي :  نـك   ها در ايـران      انجامه   از اين   اي   نمونه  ؛ براي 247ـ237  ريتر، ص :  نك   روش   اين  چگونگي
  وسـيله    بـه    از تاريخگـذاري    ، موارد متعـددي     خطي   كتابهاي  هاي  در انجامه ). 593  ، ص 11  ، ج   منزوي
  رات و اشا    ماه  روزهاي  و   سال   ماههاي   نام   از انواع   ، استفاده    اسالمي   در سرزمينهاي   رايج   مبدأهاي  انواع

  از ايـن     متعددي  هاي   و نمونه   باره  بيشتر در اين     آگاهي  براي(شماريها وجود دارد       گاه   انواع   به  متعددي
 ). 91 ـ83  افشار، ص: ها نك انجامه 

 




