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روی  بر  انسان  زندگی  از  سال  هزاران 
بسیاری  وقایع  مدت  این  در  می گذرد.  زمین  کرٔه 
در  فراوانی  تغییرات  و  گذشته  انسانی  جوامع  بر 
وقایع  است.  آمده  به وجود  او  اجتماعی  زندگی 
تلخ و شیرین و تغییراتی که در زندگی انسان رخ 
داده، به دالیلی نظیر عالقه مندی، دانش اندوزی، 

کنجکاوی، تمایل به پیشرفت و غیره مورد توجه 
او بوده است. بنابراین انسان ها از روزگاران دور 
به مطالعه و بررسی دربارهٔ گذشته های خود پرداخته 
و  خود  سرگذشت  که  کرده اند  تالش  همواره  و 
پیشینیان خویش را حفظ کرده و مانع از فراموش 
شدن آنها گردند. اما باید توجه داشت که این کار 
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به آسانی صورت نگرفته است؛ زیرا گذشته در چشم 
همٔه انسان ها یکسان جلوه نمی کند و همٔه آنها نیز 
به هدفی واحد  از مطالعٔه گذشته درپی دست یابی 
نیستند. روش ها و شیوه های مطالعه دربارٔه گذشته 
)تاریخ( نیز یکسان و آسان نیست و با روش های 

مطالعه در سایر علوم متفاوت است.

تاریخ و مشاهدۀ غیرمستقیم آن
روش مطالعه در برخی از علوم، مشاهدۀ 
مستقیم است، در این روش، پژوهشگر می تواند 
پدیده های  مطالعٔه  و  مشاهده  به  واسطه  بدون 
موردنظر خویش بپردازد، از آنها تصویر تهیه کند، 
اندازه گیری نماید و خواص آنها را معین سازد. 
بنابراین روش مشاهدٔه مستقیم، در علوم تجربی 
علوم،  این گونه  و درحقیقت،  دارد  بسیار  کاربرد 

مبتنی بر تجربۀ حسی هستند.
در علوم انسانی روش بررسی موضوعات 
و تحقیق پیرامون آنها به گونه ای دیگر است. در 
تاریخ که یکی از شاخه های علوم انسانی است، 
به مطالعٔه  مشاهدۀ غیرمستقیم  با روش  بیشتر 
مطالعات  موضوع  زیرا  می پردازند،  پدیده ها 
تاریخی در دسترس پژوهشگر نیست و مربوط به 
گذشته است. اما در علوم تجربی پدیده های مورد 
مطالعه در زمان حال وجود دارند. گذشتٔه بشر 
)تاریخ( بسیار طوالنی است و هر انسانی می تواند 
تنها بینندٔه بخش اندکی از این گذشته باشد. مثالً 
انسانی که 70 سال از سن او گذشته است، حتی 

با احتساب دوران کودکی، فقط حدود 70 سال 
از تاریخ را دیده و بقیٔه گذشته )تاریخ( را که شامل 
هزاران سال پیش از او است، ندیده است. تقریباً 
کلیٔه پدیده های تاریخی هم که در گذشته وجود 
مشاهدٔه  یعنی  ندارند؛  وجود  اکنون  داشته اند، 
مستقیم آنها ممکن نیست و به همین جهت تنها 
است  غیرمستقیم  مشاهدٔه  گذشته ها  مطالعٔه  راه 
با  و  ویژه  روش های  و  ابزارها  کمک  با  که 
و  می گیرد  آثار صورت  و  اخبار  از  استفاده 
عقل صورت می پذیرد،  با کمک  چون این کار 
با  کتاب  این  در  می گویند.  عقلی  تجربۀ  آن  به 
برخی از ابزارها و شیوه های مطالعۀ گذشته 

آشنا خواهید شد.

تجربۀ تکرارناپذیر
این  علوم،  از  بسیاری  در  دانشمندان 
امکان را دارند که مطالعات خود را بارها تکرار 
یابند.  دست  پدیده ها  بهتر  شناسایی  به  تا  نمایند 
کنند.  تکرار  را  تجربه  می توانند  دیگر  به عبارت 
فیزیکدانی که دربارٔه چگونگی عبور نور از  مثالً 
منشور مطالعه می کند، می تواند بارها آزمایش خود 
را تکرار نماید. او با انجام آزمایش های پی درپی، 
اشتباهات خود را تصحیح می کند، مشاهدٔه خود 
را دقیق تر می سازد و با جمع بندی مشاهدات خود، 
از آنها نتیجه گیری می نماید. در علوم تجربی تکرار 
تجربه فرصت مناسبی را برای مطالعه و بررسی 

به وجود می آورد.
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پدیده های تاریخی از نوع تجربۀ تکرارناپذیر 
هستند. به این معنی که پدیده های تاریخی در زمان 
گذشته یک بار اتفاق افتاده اند و دیگر امکان تکرار 
در  ندارد. مثالً  به همان شکل نخستین وجود  آنها 
سال 920 ق. شاه اسماعیل یکم، پادشاه صفوی، 
یکم،  سلیم  سلطان  با  چالدران،  به نام  محلی  در 
پادشاه عثمانی، جنگید و به دالیل گوناگون شکست 
قابل  دیگر  چالدران(  )جنگ  واقعه  این  خورد. 

تکرار نیست.
با طرح این نکته ممکن است تصور کنید 
قابل  تاریخی  کتاب های  از  بسیاری  محتوای 
اعتماد نیستند و یا بپرسید: »پس مورخان چگونه 
این  در  می نویسند؟«  را  حادثه  یا  دوره  هر  تاریخ 
کتاب کوشیده ایم شما را با برخی از شیوه هایی که 
به کار  تاریخی  بازسازی رویدادهای  در  مورخان 
می برند، آشنا سازیم؛ تا هم آموخته های سال های 
حرفٔه  دورنمای  با  هم  یابد،  تعمیق  شما  گذشته 
این  فراگیری  با  هم  و  شوید  آشنا  تاریخ نگاری 
شیوه ها در آینده بتوانید مستقالً به مطالعه و پژوهش 

در تاریخ بپردازید.

تاریخ به عنوان شعبه ای از علوم انسانی
علوم  نظیر  شعبه هایی  به  بشری  دانش 
انسانی، علوم تجربی و غیره تقسیم و طبقه بندی 
شده است.هر دسته از این علوم خصوصیات و 
روش های خاص خود را دارند. علوم تجربی از 
مانند  پدیده هایی  با  زیست شناسی  و  شیمی  قبیل 

سر و کار  انسان  و جسم  جانوران  گیاهان،  مواد، 
دارند؛ اما علوم انسانی به جامعه، فرهنگ، زبان 
از   تاریخ  دارد.  توجه  انسانی  اندیشٔه  و  روان  و 

رشته های علوم انسانی است.
بررسی  و  مطالعه  امکان  تجربی  علوم  در 
پدیده ها با استفاده از معیارهای قابل اندازه گیری 
علوم  از  دسته  این  دانشمندان  دارد.  وجود 
می توانند با به کارگیری ابزارها و روش ها ی خاص 
خود در آزمایشگاه ها نتایجی مشّخص و معّین  به 
آزمایش  مورد  بارها  را  نتایج  این  و  آورند  دست 
قرار دهند؛ به طوری که همگان در مورد این نتایج 
متفق القول باشند. این امر به پیدایش قانون منجر 
می شود؛ قانونی علمی که قابل تعمیم بر تجربه های 
همانند است.در این دسته از علوم هیچ گونه رابطٔه 
شخصی یا حّب و بغض بین دانشمند و پدیدٔه مورد 
مطالعٔه او وجود ندارد. مثالً شیمی دان نسبت به 
یا  خشم  احساس  مطالعه اش  مورد  مواد  عناصر 

دوستی ندارد.
علم  در  ویژه  به  و  انسانی  علوم  در  اما 
تاریخ، وضع با علوم تجربی متفاوت است. علم 
تاریخ با جوامع انسانی سروکار دارد. انسان ها 
را  انسانی  اجزای جوامع  که  این جهت  از 
تاریخی  وقایع  از  جزئی  می دهند،  تشکیل 
هستند، آن را به وجود می آورند، از آن تأثیر 
می پذیرند و خود به مطالعۀ آن می پردازند. 
از  نمی تواند  می نگرد  گذشته ها  به  انسان  وقتی 
احساسات، عواطف، عالیق و اهداف خود برکنار 
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جامعٔه  گذشتٔه  در جست  و جوی  که  چرا  باشد، 
خویش است.

نمی تواند  به تنهایی  هیچ کس  هم چنین   
انگیزٔه  به گونه ای همه جانبه و دقیق دربارٔه علل و 
اهداف،  براساس  گذشته  در  انسان ها  که  اعمالی 
داده اند،  انجام  خود  خواسته های  و  اندیشه ها 
و  شناخت  اندازٔه  به  هرکس  بلکه  کند؛  اظهارنظر 
براساس عالقه ای که نسبت به بخشی از رخدادهای 
همین جهت  به  می کند.  اظهارنظر  دارد،  گذشته 
نتایج مطالعات تاریخی افراد مختلف دربارۀ  
و  نیست  یکسان  کامالً  واحد  موضوعی 
قضاوت ها ممکن است باهم متفاوت باشند. 
بنابراین نتایج حاصل از مطالعٔه پدیده های تاریخی، 

نسبی است.

چگونه از گذشته ها مطلع می شویم؟
گذشتٔه طوالنی بشر دربردارندٔه رخدادهای 
تمامی  است  نتوانسته  هیچ کس  که  است  بسیاری 
آنها را ببیند. حتی رویدادهای زمان حال را نیز، 
رویدادها  این  زیرا  کنند؛  مشاهده  نمی توانند  همه 
و  می دهند  روی  نزدیک  و  دور  سرزمین های  در 
تنها آگاهی های اندکی دربارٔه آنها از طریق وسایل 
ارتباط جمعی به دست می آید. برای کسب اطالع 
از گذشته ها چهار دسته منابع اطالعاتی وجود دارد 
که همٔه آنها با هم مورد استفاده قرار می گیرند. این 

چهار دسته عبارتند از:
 ، ها ن  ستا ا د مل  شا  : ت ال منقو 1ــ 

و  ضرب المثل ها  شفاهی،  خاطرات  افسانه ها، 
به ویژه اسطوره ها. معموالً منقوالت با گذشت زمان 

به صورت مکتوب درمی آیند.
ابزارها،  بناها،  شامل  محسوسات:  2ــ 

نقش ها، سکه ها.
3ــ مکتوبات: شامل کتاب ها، روزنامه ها، 

مجله ها، سفرنامه ها، کتیبه ها، سندها، نامه ها.
نوع  هر  معقوالت،  معقوالت:  4ــ 
استنباطی است که انسان از طریق استدالل یا تخیل 
برای درک گذشته یا تکمیل و تصحیح اطالعات 

خود دربارهٔ گذشته انجام می دهد.

نمونه هایی از محسوسات

نمونه هایی از مکتوبات
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فکر کنید و  پاسخ دهید 

تاریخ به عنوان حافظۀ جامعۀ بشری 
جامعٔه بشری گذشته ای طوالنی را پشت 
سر گذاشته است و نیز آینده ای طوالنی در پیش 
حال  زمان  آینده،  و  گذشته  میان  مرز  دارد.  رو 
است. شکی نیست که مدت زمان حال در مقایسه 
با گذشته یا آینده، کوتاه است. می توان گفت »حال، 
زمان ناپایداری است که به گذشته تبدیل می شود؛« 
اگر زمان گذشته را با آینده مقایسه کنیم، درمی یابیم 
که آینده دربردارندهٔ »امید«ها و »امکان«ها است؛ 
اما گذشته دربردارندٔه وقایع و رخدادها. به عبارت 
دیگر، گذشته دربرگیرندٔه رخدادهای واقعی است، 
بدین معنی که هر پدیده ای به شکلی خاص در زمان 
گذشته رخ داده است. به همین جهت ثروت حقیقی 
بشر که همان تمدن است، از گذشته به امروز رسیده 
است. انسان در طول سال های بسیاری که بر او 
و  تجربه ها  اختراع ها،  اکتشاف ها،  است،  گذشته 
به طور کلی دستاوردهای خود را برهم انباشته نموده 
که تمدن کنونی، نتیجٔه آن است. اگر در هر زمانی 
دستاوردهای بشر به دست فراموشی سپرده می شد، 
امکان تکمیل و توسعٔه آن وجود نداشت و تمدن 

امروزی به وجود نمی آمد.

به نظر شما تصاویر قدیمی جزءِ کدام دسته از منابع به شمار می آیند؟

مورخ کیست؟
برای  از گذشته  اهمیت اطالع  به  توجه  با 
جوامع  در  افرادی  دور،  روزگاران  از  انسان، 
بشری به ثبت و ضبط وقایع و نقل آنها به دیگران 
را  تاریخی  وقایع  که  کسانی  به  می پرداخته اند. 
فرامی گرفتند، و آن را با بیانی شیرین و با گرمی و 
شور خاصی برای دیگران بازگو می کردند، نقال 
و قصه گو می گفتند. مردم نیز در مراسم مختلف، 
آنان  سخن  پای  استراحت  و  فراغت  مواقع  در 
می نشستند. نقال ها و قصه گوها باید حافظٔه بسیار 
بودند،  شنیده  یا  دیده  را  آنچه  تا  می داشتند  قوی 
تغییر  را  آنها  بود  ممکن  وگرنه  بسپارند؛  به خاطر 

دهند یا فراموش کنند.
شیرین  و  تلخ  وقایع  یادآوری  که  آن جا  از 
بزرگان  و  قهرمانان  اقدامات  شرح  بیان  و  گذشته 
برای نسل جوان ارزش تربیتی بسیار داشته است 
و نیز استحکام زندگی اجتماعی با حفظ تجربه های 
گذشتگان ممکن بوده است، معموالً افراد دنیا دیده 
و کهن سال، حافظ خاطرۀ تاریخی و سنت های 
مردم جامعٔه خویش می شدند. آنان در طول زندگی 
طوالنی خود شاهد وقایع بسیار بودند و از پیشینیان، 
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اخبار گذشته مردم خود را فراگرفته بودند. در این 
تاریخ  به  توجه  نتیجه  مهم ترین  سنت گرایی  حال 
بود، حافظٔه  نشده  اختراع  خط  که  زمانی  تا  بود. 
عوامل  مهم ترین  کهن ساالن  و سنت گرایی  نقاالن 

حفظ و توجه انسان به تاریخ بود.
پس از اختراع خط، ثبت تاریخ و انتقال 
اطالعات  گرفت.  صورت  بیشتری  دقت  با  آن 
و  زمان  گذشت  به دلیل  نیز  انسان ها  تاریخی 
افزایش روابط میان آنها بیشتر شده بود. لذا پس 
و قصه گویان،  نقاالن  بر  اختراع خط، عالوه  از 
به  تاریخ نویس  یا  واقعه نویس  به عنوان  عده ای 
عالوه  آنان  می پرداختند.  رخدادها  شرح  نوشتن 
وقوع(  )زمان  تاریخ  ثبت  به  رویدادها،  شرح  بر 
آنها نیز توجه داشتند. در حقیقت آنان عالوه بر 
تاریخ نویسی، منجم نیز بودند و به محاسبه و تنظیم 
تقویم نیز می پرداختند بدین ترتیب کارهای مربوط 
به دست یک نفر  به تاریخ، نجوم و تقویم معموالً 
که  باشید  داشته  توجه  است  انجام می شد. الزم 
تاریخ در لغت به معنای تعیین وقت وقوع یک 
تاریخ  گسترده،  مفهومی  در  اما  است،  رویداد 
دانشی است که عالوه بر تعیین وقت رخدادها 
نیز می پردازد.  به شرح، تحلیل و تفسیر آنها 
سلسلٔه صفویه  می گوییم  که  هنگامی  نمونه  برای 
درسال 907 ق. تأسیس شد، وقت را بیان می کنیم، 
اما وقتی به بررسی چگونگی تأسیس این سلسله و 
تجزیه و تحلیل آن می پردازیم، تاریخ معنای فراتر 

از تعیین وقت می یابد.

در ابتدا مورخان فقط آنچه را دیده یا شنیده 
بودند، می نوشتند. یعنی آنها آنچه را خود به چشم 
می دیدند یا اخباری را که سینه به سینه نقل شده 
بود، به صورت کتاب تاریخ درمی آوردند. با گذشت 
افزایش  آنها  مطالب  و  تاریخی  کتاب های  زمان، 
فراوان یافت و بر طول تاریخ بشر نیز افزوده شد. 
به همین جهت گروهی از مورخان به نوشتن آنچه 
می بینند یا اخباری که می شنوند، اکتفا نمی کنند، 
و  تاریخی  کتاب های  مطالب  در  تحقیق  به  بلکه 
تصحیح و تحلیل آنها می پردازند. درحقیقت آنها 
به دلیل گسترش  امروزه  تاریخ هستند.  پژوهشگر 
آن، تحقیق  تاریخ و توسعٔه روش های  حوزٔه علم 
حرفه ای  به صورت  آن  تدریس  و  تاریخ  دربارٔه 
تخصصی درآمده است. چنان که گروهی به عنوان 
دبیر تاریخ و گروهی دیگر به عنوان استاد تاریخ و 
افراد بسیاری نیز به عنوان پژوهشگر و کارشناس 

تاریخ در مؤسسات گوناگون به کار می پردازند.

اهمیت کار مورخان
وقایعی که در اجتماع رخ می دهند، همواره 
در معرض خطر فراموشی قرار دارند؛ مگر آن که 
کسانی اقدام به ثبت و ضبط آنها نمایند. یکی از 
کارهای مورخان، حفظ گذشته ها و وقایع مربوط 
آنان نگهبانان میراث ها  به آنها است. در حقیقت 
وجود  بدون  هستند.  بشر  تاریخ  دستاوردهای  و 
و  سکوت  انزوا،  در  تاریخی  وقایع  مورخان، 
زبان  مورخان  بنابراین  می گیرند.  قرار  فراموشی 
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و  فراموشی  از  را  آنها  و  می شوند  وقایع  گویای 
نابودی رهایی می بخشند.

کار مورخ برای حفظ اخبار و انتقال آن، 
کار ساده ای نیست، زیرا همٔه آنچه در طول تاریخ 
رخ داده، قابلیت و ضرورت ثبت، حفظ و انتقال 
و  مهم  خبرهای  تنها  بلکه  ندارد؛  را  دیگران  به 
باارزش و مؤثر در زندگی بشر ارزش ثبت و 
ضبط را دارند. تشخیص این که کدام خبر مهم، با 
ارزش و مؤثر است یا دالیل و مالک های اهمیت 
به  است.  مورخ  کار  است،  کدام  تأثیر  و  ارزش 
عبارت دیگر مورخ باید بتواند گزینش و گزارش 
دقیق و حساب شده ای در مورد وقایع انجام دهد 
تا زباِن گویا و بازگو کنندٔه راستین گذشته ها باشد. 
او باید بتواند اخبار صحیح را از غلط، راست را 
از دروغ، مهم را از غیرمهم و مفید را از غیرمفید 
مورد  شخص  به عنوان  او  زیرا  دهد؛  تشخیص 
اعتماد و امین گروه کثیری خواهد بود که به دانش 

و بینش و روش او اعتماد کرده اند.
و  گذشته ها  نقل  و  بر ضبط  عالوه  مورخ 
گزینش در آنها، باید به بازگویی و شرح و توضیح 
بشری  فرهنگ  و  جامعه  زیرا  بپردازد،  نیز  تاریخ 
و  تحول  این  است.  تغییر  و  تحول  درحال  مدام 
زیستی  و  فکری  شرایط  می شود  موجب  تغییر 
متفاوت  دیگر  زمان  به  نسبت  زمان  یک  از  مردم 
گردد. این تفاوت موجب جدایی میان جوامع در 
طول زمان می شود؛ تا جایی که ممکن است میان 
مردمان گذشته با مردم امروز هم فکری و هم زبانی 

وجود نداشته باشد. در چنین حالتی درک واقعی 
اوضاع و احوال گذشته برای عموم مردم مشکل 
و یا غیرممکن می گردد. درنتیجه الزم است رابطی 
میان گذشته و حال وجود داشته باشد تا اخبار و 
حوادث معتبر و صحیح گذشته را به نسل حاضر 
انتقال دهد و به توضیح و تفسیر فرهنگ و تمدن 
است که  مورخ  گذشته بپردازد. این رابط همان 
با کمک دانش و فن خویش ارتباط همگان را با 

دنیای گذشته ممکن می سازد.

صفات مورخان
می پردازد،  تاریخ نویسی  به  مورخ  وقتی 
درواقع گذشته را بازگویی می کند. در این بازگویی 
است.  راستگویی  نخستین صفت یک مورخ، 
مورخی که دروغ بگوید، موجب اشتباه و تحریف 
در تاریخ می شود و مردم را به گمراهی می کشاند. 
در  او  امانتداری  معنای  به  مورخ  راستگویی 
بهترین  است.  تاریخی  رخدادهای  نقل صحیح 
مورخان کسانی هستند که در نقل تاریخ راستگو 

و امانتدار باشند.
حقیقت جویی  مورخ،  یک  صفت  دیگر 
با  او  باشد.  حقیقت  جویای  باید  مورخ  است. 
به  جوامع  و  افراد  سرگذشت  و  وقایع  در  مطالعه 
قضاوت دربارٔه آنها می پردازد. بنابراین باید بتواند 
یک  گذشتٔه  از  همه جانبه  نسبتاً  تصویری  ابتدا 
جامعه ارائه دهد و سپس دربارٔه آن داوری کند. 
در حقیقت مورخ مانند یک قاضی است. بهترین 
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خصوصیتی که یک قاضی باید داشته باشد، عدالت 
است. بنابراین سومین صفت یک مورخ به عنوان 

قاضِی اعماِل گذشتگان، عدالت او است.
پس از راستگویی، حقیقت جویی و عدالت، 
گسترده  دانش  داشتن  مورخ  صفت  چهارمین 
می باشد. مطالعٔه گذشته مستلزم مطالعه و تحقیق 
ناقص  معلومات  و  اندک  دانش  با  فراوان است. 
دربارٔه  باید  مورخ  شود.  مورخ  نمی تواند  کسی 
کند؛  مطالعه  سال ها  می کند  تحقیق  که  موضوعی 
و  آورد  گرد  را  آن  دربارٔه  موجود  اطالعات  همٔه 
از هیچ نکته ای چشم پوشی ننماید. بدین ترتیب او 
اطالعات و اخبار بسیاری را جمع آوری می کند. 
هر قدر اطالعات تاریخی مورخ بیشتر باشد، موجب 
اشراف و آگاهی عمیق تر او از موضوع مورد مطالعه 

خواهد شد.
برخوردار  آن  از  بایستی  دانشی که مورخ 
بلکه  نیست،  تاریخی  مطالعات  به  محدود  باشد، 
باید به علوم مرتبط با تاریخ نیز دسترسی و اطالع 
ادبیات،  جامعه شناسی،  جغرافیا،  باشد.  داشته 
فلسفه، باستان شناسی، علوم سیاسی و به طور کلی 
علوم انسانی، همٔه علوم کاربردی در تاریخ دارند. 
هم چنان که تاریخ به این علوم کمک بسیار می کند، 
مورخ نیز با استفاده از آنها می تواند به درک بهتر 
تاریخ و تبیین و تفسیر رویدادها بپردازد. به عنوان 
به فهِم درست  با ادبیات، مورخ را  مثال، آشنایی 
متون قدیمی تاریخی و درک مطالب تاریخی نهفته 

در آثار ادبی )دیوان های شعر و…( قادر می سازد. 
دیگر  از  اطالع  بدون  تاریخ نویسی  بنابراین 

علوم مورد نیاز غیرممکن است.
که  می شود  تکمیل  هنگامی  مورخ  دانش 
عالوه بر علوم انسانی، از دستاوردهای علوم دیگر 
کند.  استفاده  خود  دانسته های  تکمیل  برای  نیز 
و  پزشکی  شیمی،  زمین شناسی،  زیست شناسی، 
نجوم هریک دارای دستاوردهایی هستند که برای 
مورخ مفید است. مثالً او با کمک نجوم، تقویم و 
زمان را می شناسد و به وسیلٔه زمین شناسی از عمر 

زمین و تاریخ آن مطلع می شود.
قدرت  داشتن  مورخ  یک  صفت  دیگر 
اندیشه و تفکر )تجزیه و تحلیل( است. مورخ 
تالش و کوشش خستگی ناپذیر خود را با اندیشیدن 
مطلوب  نتیجه ای  تا  می سازد  همراه  کردن  فکر  و 
به دست آورد. بدون اندیشه و تفکر، کار مورخ 

بیهوده و بی فایده خواهد بود.
سرانجام مورخ این اندیشه ها و آگاهی ها را 
می نویسد. بنابراین ششمین ویژگی مورخ، توانایی 
درست نوشتن است تا بتواند دستاورد پژوهش 

خویش را به گونه ای مطلوب عرضه کند.1

مورخان چگونه تاریخ می نویسند؟
تاریخ،  کتاب  یک  نوشتن  برای  مورخان 
ماه ها و سال ها به تحقیق می پردازند و از اطالعات 

و متون و وسایل گوناگون بهره می گیرند.
1ــ در درس چهاردهم با برخی از مورخان آشنا خواهید شد.
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نخستین مرحلٔه کار مورخ در زمینٔه پژوهش 
بعد  مرحلٔه  است.  موضوع  انتخاب  تاریخی، 
موضوع  آن  به  مربوط  مطالب  جست  و جوی 
است. برای این کار باید تا حد امکان به نوشته هایی 
که دربارٔه موضوع اطالعاتی دارند )مکتوبات(، 
آن  دربارٔه  تاریخی  آثاری  اگر  و  کند  مراجعه 
آن  از  )محسوسات(،  است  مانده  باقی  موضوع 

مسعودی نویسندۀ شهیر قرن چهارم هجری قمری و دکتر عبدالحسین زرین کوب )متوفی درسال 1378( 
دو نمونه از مورخان برجسته به شمار می آیند.

دیدن کند و با اشخاصی که از موضوع اطالعاتی 
)منقوالت(.  بپردازد  گفت  و گو  به  باشند،  داشته 
و  آمده  گرد  اخبار  دربارٔه  تفکر  به  سپس  مورخ 
قضاوت دربارهٔ آن می پردازد. اخبار غلط و دروغ 
را کنار می گذارد و اخبار صحیح و قابل اعتماد را 
برمی گزیند. این مرحله، مرحلٔه سنجش و گزینش 

اخبار تاریخی است.

فکر کنید و  پاسخ دهید 
تاریخ نویس با چه شیوه هایی منقوالت را جمع آوری می کند؟

در مراحل قبلی مورخ تالش و جست     و جوی 
فراوان کرده است و در این مرحله دقت و حوصله، 

و  سنجش  از  پس  است.  او  کار  اساسی  شرط 
اخبار می پردازد. او این  تنظیم  گزینش، مورخ به 
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ـ انتخاب موضوع مراحل انجام پژوهش تاریخی 1ـ
ـ  جمع آوری منابع )اخبار و اطالعات(   2ـ

3ــ گزینش اخبار

4ــ تنظیم مطالب 6ــ نگارش

بیشتر بدانید

پیوند جامعه شناسی با تاریخ

جامعه شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم اجتماعی است که از قوانین زندگی 

ـ انسانی و تحول آنها در ارتباط با حیات اجتماعی  اجتماعی انسان و پدیده های اجتماعیـ 

بحث می کند. جامعه شناسی به نتیجۀ مطالعات تاریخی توجه دارد و بسیاری از تجزیه و 

تحلیل هایی که در جامعه شناسی صورت می گیرد، مبتنی بر شناخت و اطالعاتی است که 

از گذشتۀ جوامع به دست آمده است. سخن آنتونی گیدنز جامعه شناس خالی از فایده 

از دویست سال پیش  انسان  تغییراتی که در شیوه های زندگی  نیست، وی می گوید: 

تا به حال اتفاق افتاده بسیار فراگیر بوده است، مثاًل امروزه ما شاهد شهرهای بزرگ 

با جمعیت ها و ساختمان های بسیار زیاد و گسترده هستیم، اما در دوران های گذشته 

هرگز چنین نبوده؛ بلکه انسان ها در گروه های کوچک و در اجتماعات روستایی زندگی 

5ــ بررسی و تفسیر

کار را براساس ترتیب زمانی وقایع و نیز ارتباط 
فکری  توانایی  و  تجربه  می دهد.  انجام  آنها  میان 
مورخ در طراحی و برنامه ریزی، در این مرحله نقش 
تمامی اطالعات  او  بدین ترتیب  بسیار مهمی دارد. 

از  پس  و  می کند  منظم  را  شده  گردآوری  صحیح 
به آخرین مرحلٔه  آنها )معقوالت(،  تفسیر  بررسی و 
کار، یعنی »نگارش« مطالب جمع آوری شده به همراه 
اظهارنظرها، نتیجه گیری ها و توضیحات، می رسد.
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می کرده اند. حتی در اوج پیشرفته ترین تمدن های کهن مانند روم باستان کمتر از 10 

درصد جمعیت در نواحی شهری زندگی می کرده اند. در گذشته اکثریت مردم ناچار 

بودند به کشاورزی بپردازند، خوراک و سایر وسایل زندگی شان را خود تهیه کنند، اما 

امروزه بیش از 90 درصد مردم در نواحی شهری زندگی می کنند و کمتر از 2 تا 3 درصد 

جمعیت به کار و تولید کشاورزی مشغولند. علمای تاریخ نیز درحال حاضر تحت تأثیر 

نتایجی که از مطالعات جامعه شناسی به دست آمده است، ابعاد جدیدی را مورد توجه 

قرار داده اند. هم چنین اگر جامعه را در ُبعد تاریخی آن بنگریم، زندگی جوامع شامل یک 

رشته تغییرات و دگرگونی هایی است که خود ناشی از عوامل گوناگونند. به این ترتیب 

می توان گفت جامعه شناسی هم چنین به مطالعۀ چگونگی تحوالت تاریخی جوامع نیز 

می پردازد؛ و در پی درک علل حاکم بر این تغییرات و دگرگونی هاست.
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1ــ چرا در تاریخ، پدیده ها به شیؤه »مشاهدهٔ غیرمستقیم« بررسی می شوند؟
2ــ چرا نتایج مطالعات تاریخی کامالً یکسان نیست؟

3ــ منابع کسب اطالعات از حوادث گذشته به چه دسته هایی تقسیم می شوند؟ 
توضیح دهید.

4ــ نقش مورخ در حفظ و انتقال میراث ها و دستاوردهای تاریخ بشر را توضیح 
دهید.

5  ــ صفات الزم برای مورخ را بیان کنید.
6  ــ مراحل کار مورخ را به طور خالصه توضیح دهید.

1ــ یک نمونه از پدیده های مربوط به مشاهدٔه غیرمستقیم را انتخاب و گزارشی 
دربارهٔ آن تهیه کنید )نظیر تاریخچٔه بنای مدرسه، مسجد یا محلٔه خود(.

2ــ با مطالعٔه یک کتاب تاریخی )یا یک بخش از آن( و با درنظر گرفتن خصوصیات 
الزم برای مورخ، نظر خود را دربارٔه نویسندٔه آن بنویسید.

پرسش های نمونه 

اندیشه و جست و جو
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یکی از ارکان مهم علم تاریخ زمان1 است. 
بررسی های  در  پرسیده اید  خود  از  تاکنون  آیا 
تاریخی، زمان از چه جایگاهی برخوردار است؟ 
و تحقیقات تاریخی بدون درنظر گرفتن زمان وقوع 

یک رویداد چه پیامدهایی خواهد داشت؟

1ــ در تعریف زمان دانشمندان تعاریف متعّددی ارائه داده اند. از نظرگاه علم فیزیک، زمان عبارت است از آن کمیت فیزیکی که با 
ساعت اندازه گیری می شود. برخی از دانشمندان معتقدند زمان محیطی است عمومی که همٔه وقایع در آن به توالی یا ظاهرًا به توالی رخ می دهد. 
و به وسیلٔه تغییر است که ما بر زمان آگاهی داریم و آن را اندازه می گیریم و به تعبیر دیگر زمان چیزی است که بدون کمترین تأّملی صحیح و واقعی 

فرض می کنیم. زیرا گذشت آن را تجربه می کنیم و برای ما زمان همواره حرکتی رو به آینده دارد …
Martin P. Nilsson ــ2

زمان  به  توجه  بدون  رویداد،  یک  بررسی 
وقوع آن، منجر به درکی نادرست یا ناقص از آن 
پدیده خواهد شد. همان طور که هر علمی براساس 
بنا  یک سلسله اصول بدیهی و ستون های اصلی 
از اصول اساسی علم  نیز یکی  شده است، زمان 

تاریخ است.
توجه به زمان تنها مختص مورخان نیست 
بلکه انسان از آغاز زندگی در کرٔه زمین با این پدیده 
و  است. وقت شناسی  مواجه شده  آن  و سنجش 
جمله  از  زمان  سنجش  و  اوقات  تنظیم  و  ترتیب 
می توان  و  است  بوده  انسانی  و مشکالت  مسائل 
از دستاوردهای  یکی  اندازه گیری زمان  که  گفت 
»مارتین  می شود.  محسوب    بشری  تمدن 
»مهم ترین  می گوید:  سوئدی  مورخ  نیلسون2« 

زمان و اهمیت آن در تاریخ

وم
س د

در
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زمان شماری  تاریخ،  در  هوشمندانه  عمل 
است.« هرچه دانش بشری در شمارش دقیق زمان 
پیشرفت بیشتری کرد، وقایع تاریخی دقیق تر ثبت 
و ضبط شدند. بنیادی ترین پرسش های مورخان به 

هنگام بررسی یک رویداد عموماً عبارتند از: 
1ــ واقعه در چه زمانی اتفاق افتاد؟ 

2ــ واقعه در کجا روی داد؟ 
3ــ واقعه چگونه و چرا روی داد؟

مورخان برای بررسی دقیق تر رویدادهای 
از  تقسیم بندی هایی  به  اعتباری  به طور  تاریخی، 
دوره،  قرن،  مانند  زده اند،  دست  گذشته  زمان 
تقسیم بندی  از  می توان  مثال  به عنوان  هزاره و… 
ماقبل  )دورٔه  تاریخ  از  پیش  دورٔه  به  بشر  گذشته 
اختراع  )دوران  تاریخی  دورٔه  و  خط(  اختراع 

خط( یاد کرد.

1ــ خداوند در آیٔه 12 سورٔه اسراء می فرماید: و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، نشانٔه شب را تیره گون و نشانٔه روز را روشنی بخش 
گرداندیم تا در آن فضلی از پروردگارتان بجویید و تا شمارٔه سال ها و حساب )ُعمرها و رویدادها( را بدانید و هر چیزی را به روشنی باز نمودیم.

تقسیم  به سه بخش  را  و زمان شناسان زمان  تقسیم بندی دیگری مورخان  در 

کرده اند.

دقیقه،  ثانیه،  )مانند  می شود،  اندازه گیری  ساعت  با  که  کوتاه،  زمان های  1ــ 

ساعت و…(.

ماه،  هفته،  )مانند  آمده اند  گاه شمارها  و  تقویم ها  در  که  زمان های طوالنی  2ــ 

سال و…(.

3ــ دوران های زمان شمار تاریخی که از سال های متمادی تشکیل شده اند )مانند 

قرن، هزاره، دوره و…(.

پیدایش تقویم و اهمیت آن در زندگی بشر
عامل  به  انسان  توجه  چگونه  شما  به نظر 
زمان جلب شد و درک انسان از این پدیده چگونه 
بود؟ اولین توجه انسان های اولیه به زمان، گردش 
و  خورشید  طلوِع  صبح  هر  او  بود1.  شبانه روز 

سیر آن را در آسمان می دید و در غروب خورشید 
می کرد.به  نظاره  را  ماه  آمدن شب وضعیت  با  و 
انسان های  ماه،  گردش  و  شبانه روز  گردش  جز 
طبیعی  امور  از  بعضی  منظم  تکرار  متوجه  اولیه 
و  فصل شکوفه  مانند  فصلی،  تغییرات  جمله  از 

یک توضیح
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برگ ریزان،  موسم  میوه ها،  رسیدن  فصل  بهار، 
موارد  این  شدند.  و…  یخ بندان  و  سرما  فصل 
نیز از نشانه های توجه انسان به عامل زمان بود. 
برخی از دانشمندان معتقدند تقویم و گاه شماری 
را  کشاورزی  انسان،  که  گشت  آغاز  زمانی  از 
در  و  برگزید  معیشت خود  اصلی  به عنوان شیؤه 
یک مکان ساکن شد و براساس تجربه متوجه تکرار 
محصوالت  برداشت  زمان  و  بذرافشانی  زمان 
کشاورزی شد1. محاسبه و اندازه گیری زماِن 
کاشت و برداشت و زمان آبیاری، ضرورت 
وسیله ای  ساختن  و  زمان  به  دقیق تر  توجه 
برای اندازه گیری آن را جدی تر کرد. بنابراین 
دستگاه اندازه گیری زمان )تقویم( ساخته شد و 
طی قرون متمادی با گسترش علم نجوم و ریاضیات 
تقویم2 در تعریفی کلی، نظامی  کامل تر شد. 
است که انسان برای محاسبه و اندازه گیری 
زمان طوالنی و به خصوص سال و ماه اختراع 

کرده است.
و  محاسبه  تقویم  مهم  کاربرد  بنابراین 
اندازه گیری  برای  اندازه گیری دقیق زمان است. 
زمان در هر تقویم باید مبدأیی انتخاب شود. بدون 

وجود مبدأ، سنجش زمان امکان پذیر نیست.

مهم ترین مبدأهای تقویم در جهان
مبدأهای  خود  زندگی  طول  در  انسان ها 
متفاوتی را برای زمان شماری درنظر گرفته اند. در 

این جا به مهم ترین آنها اشاره می شود:
1ــ مبدأ دینی: این مبدأ در میان بسیاری 
از مردم و ملت های جهان پذیرفته شده و عمومیت 
دینی  بزرگ  واقعۀ  یک  مبدأ  این  در  دارد. 
به عنوان مبدأ آن تقویم قرار می گیرد. مانند تقویم 
هجری قمری که مبدأ آن هجرت پیامبر )ص( از مکه 
به مدینه است و یا تقویم میالدی که تولد حضرت 

مسیح )ع( مبدأ آن قرار گرفته است.
2ــ مبدأ ملی و قومی: برخی از ملت ها 
را  خود  قومی  یا  و  ملی  حوادث خاص  و  وقایع 
به عنوان مبدأ تقویم خود انتخاب می کردند. مثالً 
پیروزی  تاریخ  یا  و  فرمانروا  یک  جلوس  تاریخ 
تقویم خود  مبدأ  به عنوان  را  میهنی  نبرد  یک  در 

انتخاب می کردند.
طبیعی٣:  حوادث  بر  مبتنی  مبدأ  3ــ 
برخی از ملت ها یک حادثه و رویداد بزرگ طبیعی 
مانند طوفانی سهمگین و یا زلزله ای ویرانگر و یا 
آتشفشانی هولناک و از این قبیل حوادث طبیعی 
را به عنوان مبدأ تقویم خود انتخاب می کردند. مانند 

1ــ شاید به همین دلیل بود که نخستین نظام های گاه شماری در اولین کانون های کشاورزی، یعنی مصر و بابل بنیان گذاری شد.
2ــ در اصطالح نجومی تقویم عبارت است از مجموعه ای از اصول و قوانین که برای تقسیم و تنظیم زمان، به سال، ماه، هفته و روز 

که براساس گردش زمین به دور خورشید و گردش ماه به دور زمین و گردش زمین به دور خود تنظیم و تدوین شده است.
3ــ برخی از محققان از این مبدأ به عنوان مبدأ ارضی )زمینی( نام برده اند. در این مورد نگاه کنید به نبئی، ابوالفضل: تقویم و تقویم نگاری 

در ایران، آستان قدس، 1366، صفحٔه 21 تا 24.
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سومریان که تاریخ خود را به قبل از طوفان و بعد 
از طوفان تقسیم کرده بودند.

منجمان  از  برخی  نجومی:  مبدأ  4ــ 
معتقدند که باید یک حادثٔه بزرگ کیهانی و نجومی 
را به عنوان مبدأ تقویم قرار داد زیرا این مبدأ از 
برخوردار خواهد شد. مثل طلوع  مقبولیت عام 
ستاره ای خاص و یا یک خسوف و یا یک انفجار 
منجمان  به    جز  مبدأ  نوع  این  البته  و…  سیاره ای 

چندان مورد توجه سایر مردم نیست1.
امور  منظور  به  همواره  ملت ها  و  دولت ها 
دینی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و برخی امور 
دیگر به تقویم نیازمند بودند. مهم ترین کاربردهای 

1ــ الزم به توضیح است که این تقسیم بندی ها اعتباری و نسبی هستند و قطعیت  ندارند.

نمونه ای از اسطرال  ب هایی که در گذشته برای اندازه گیری زمان و جهت یابی 
مورد استفاده ستاره شناسان ودریانوردان قرار می گرفت.

تقویم عبارت بودند از:
ــ مناسبت های دینی )ایام حج، روزه و…( 

و ملی
ــ تنظیم دفترهای بودجٔه سالیانه

ــ تنظیم زمان دریافت مالیات و خراج
ــ تنظیم و تعیین زمان پرداخت مخارج و 

هزینه های دولت
و  قراردادها  زمان  تنظیم  و  تعیین  ــ 

عهدنامه ها
سعد  زمان های  و  جنگ  زمان  تعیین  ــ 

)فرخنده( و نحس )شوم(.
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نگاهی به برخی از تقویم های جهان
خورشیدی  گاه شمارِی  رود  دو  میان  در 
اختراع  پیشینٔه  و  است  بوده  مرسوم  قمری1 
اختراع خط  به  نزدیک  را  گاه شماری  نوع  این 
می دانند. بابلی ها که از پیشگامان علم گاه شماری 
بعدها  که  کردند  درست  تقویمی  بودند،  نجوم  و 
مصریان و هخامنشیان تقویم خود را براساس آن 

سعد و نحس

حکومت ها در قدیم به منظور انجام پاره ای از امور نظیر جلوس و تاج گذاری، 

جنگ و یا صلح، عقد قراردادهای مهم و مانند این ها و مردم عادی نیز به منظور انجام 

مبارک )سعد( و زمان  و  به زمان خوب، میمون  اجتماعی و…  و  امور مدنی  از  برخی 

بد، نامبارک )نحس(، اعتقاد داشتند. منجمان اولیه که در واقع طالع بین هم محسوب 

می شدند، معتقد بودند بین این زمان ها و حرکت کواکب و سیارات ارتباط برقرار است 

و در واقع بین سرنوشت انسان ها و حرکت سیارات و طلوع و غروب آنها نوعی پیوند 

وجود دارد. منجمان قدیم سیاره های »زحل« و »مریخ« را نحسین یا دو نحس می خواندند 
و سیاره های مشتری و زهره را سعدین و یا دو سعد می نامیدند. آنان با رصد سیارات 
و ستارگان در صورت مشاهدۀ سیارات سعد )مشتری و زهره( انجام یک کار را مبارک 

و میمون و خوش فرجام قلمداد می کردند و با رصد سیارات نحس )زحل و مریخ( انجام 

آن کار را نامبارک و بدفرجام پیش بینی می کردند. از این رو منجمان در دربار پادشاهان 

از اهمیت زیادی برخوردار بودند.

ترتیب دادند. در گاه شماری بابلیان، مبدأ شمارش 
با  که  به گونه ای  بود،  پادشاهان  جلوس  سال ها، 
می آمد.  به وجود  نو  مبدأیی  پادشاه،  هر  جلوس 
می شد.  تقسیم  روز   29 یا   30 ماه   12 به  سال 
نخستین ماه تقویم بابلی نیسانو2 بود که روز اول 
نام  ادارو3  دوازدهم  ماه  و  بود  )نوروز(  نیسانو 
داشت. برای تعدیل و از   بین بردن اختالف طول 

1ــ سال آن شمسی و ماه آن قمری 30 یا 29 روزه بود.
 Nissanu ــ2  
Addaru ــ3

یک توضیح
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سال های خورشیدی و قمری هر سه سال یک بار 
ماه سیزدهمی به سال می افزودند و آن را در بابل 

آداروی دوم می نامیدند. 
گاه شماری  که  باستانی  ملت های  از  یکی 
نسبتاً پیشرفته ای داشتند، مصریان بودند؛ زیرا آنان 
در نجوم و ریاضیات به موفقیت های زیادی دست 
یافته بودند و مبنای تقویم یولیانی )قیصری( و تقویم 
میالدی امروز براساس تقویم مصری است. مصریان 

 حساب می کردند. 1
4
سال را 365 شبانه روز و 

سال آنها دارای 12 ماه 30 روزه بود که بر 
روی هم 360 شبانه روز می شد و پنج روز اضافی 
می افزودند1.  سال  دوازدهم  ماه  آخر  به  را  سال 
بنابراین تقویم مصریان 11 ماه 30 روزه داشت و ماه 
دوازدهم آنها 35 روزه بود. و با حساب کردن  روز 
در هر سال با گذشت سه سال، در سال چهارم ماه 
35 روزه را 36 روز حساب می کردند. مبدأ تقویم 

در این کشور مقارن با سلطنت هر پادشاه بود.
یکی دیگر از تقویم های کهن، تقویم رومی 
است. در این تقویم هر سال دارای 10 ماه بود و 
هر ماه به نام یکی از پهلوانان و خدایان اساطیری 
رومی نام گذاری می شد. بعدها دو ماه دیگر به آن 10 
ماه اضافه شد. از آن جا که سال رومی ها شمسی و 

ماه های آن قمری 29 یا 30 روز بود، اختالف 11 
روز سال شمسی با سال قمری موجب بی نظمی های 
فراوانی در این تقویم می شد. مثالً مراسمی که باید 
در زمستان برگزار می شد در بهار برپا می گردید. 
درنتیجه در زمان ژولیوس سزار )قیصر روم( 
اصالحاتی در این تقویم صورت گرفت2. این تقویم 
تا 1500 سال بعد رواج داشت. تا این که در زمان 
پاپ گرگوار سیزدهم اصالحاتی در این تقویم 
صورت گرفت. این تقویم که به تقویم گریگواری3 
شهرت دارد هنوز مورد استفادٔه اکثر کشورهای 

مسیحی است.
تقویم رایج بیشتر کشورهای اسالمی تقویم 
هجری قمری است. این تقویم به کلی قمری است. 
پیامبر  که  است  سالی  محرم  اول  تقویم  این  مبدأ 
)ص( از مکه به مدینه هجرت فرموده است4. تقویم 
هجری قمری مبتنی بر دورهٔ حرکت ماه به دور زمین 
است. سال قمری 12 ماه دارد که به تناوب 30 و 
29 روزه است5. سال قمری 354 شبانه روز و در 
سال های کبیسه 355 شبانه روز است. با گسترش 
اسالم این تقویم به عنوان تقویم دینی مسلمانان در 
بسیاری از سرزمین های اسالمی به ویژه ایران رواج 

یافت و هم اکنون نیز رایج است.

1ــ مصریان این 5 روز اضافی را اپاگومن »epagomene« نامیدند.
2ــ به فرمان سزار یک منجم مصری به نام سوسیگنس درسال 46 ق. تغییراتی براساس تقویم مصری در این تقویم به وجود آورد.

 1582م . Gregorian calendar ــ3
4ــ برابر با جمعه 16 ژوئیٔه سال 622 م. است.

َة الّشُهُوِر ِعنَداللِّٰه اثْٰنا َعَشَر و… به درستی که شمار ماه ها نزد خدا دوازده ماه است و…  ِعدَّ 5ــ خداوند در آیٔه 35 سورٔه توبه می فرماید: ِانَّ
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سال کبیسه

به سال 366 شبانه روزی سال کبیسه گویند. از آن جا که مدت زمان حرکت انتقالی 

زمین به دور خورشید 365 شبانه روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه و 8 صدم ثانیه است 

برای تطبیق سال حقیقی با سال تقویمی با احتساب خرده ساعت های اضافه بر 365 شبانه روز، 

3 سال متوالی را 365 شبانه روز و سال چهارم را 366 شبانه روز حساب می کنند. این اقدام 

نخستین بار درسال 46 ق.م. در زمان ژولیوس سزار امپراتور روم صورت گرفت.

1ــ به آن پنجه دزدیده یا خمسٔه مسترقه و یا بهیزک کوچک، نیز می گویند.
2ــ این ماه را ِبهیزک )کبیسه( بزرگ می نامیدند.

پیشینۀ تقویم در ایران
به  ایران  در  گاه شماری  و  تقویم  پیشینٔه 
دورٔه  در  بازمی گردد.  هخامنشیان  دورٔه  از  قبل 
بابلی رایج  هخامنشیان گاه شماری شمسی قمری 
بود. از ویژگی های این تقویم این بود که آغاز سال 
با آغاز پاییز یکی بود و اولین ماه سال با جشن هایی 
هم زمان می شد. مبدأ این تقویم آغاز سلطنت هر شاه 
بود و روزهای هر ماه را شمارش می کردند. در این 
تقویم سال به چهار فصل تقسیم می شد. بسیاری از 
محققان معتقدند که در اوایل حکومت داریوش 
گاه شماری  و  منسوخ  گاه شماری  نوع  این  یکم 
تقویم  در  سال  شد.  رایج  آن  به جای  اوستایی 
به 12 ماه  اوستایی 365 شبانه روز بود. هر سال 
30 شبانه روزی و 5 شبانه روز که به عنوان پنجه1 

به آخر سال اضافه می کردند، تقسیم می شد. 

در تقویم اوستایی نام روزها و ماه ها مربوط به 
خدا و ایزدان زردشتی است. اسامی ماه های تقویم 
رسمی رایج در کشور ما برگرفته از تقویم اوستایی 
است. در دورٔه اشکانیان روز و ماه تقویم اوستایی 
مبدأ خودشان  براساس  را  اما سال  به کار می رفت. 
یعنی تأسیس حکومت اشکانیان شمارش می کردند.
در دورهٔ ساسانیان نیز گاه شماری اوستایی 
با تفاوت هایی رایج بود. مبدأ این تقویم در دورٔه 
بر  پادشاه  هر  جلوس  و  پادشاهی  آغاز  ساسانیان 
تخت بود. از آن جا که در این تقویم سال را 365 
شبانه روز می گرفتند، در هر 4 سال یک شبانه روز 
و در هر 120 سال 30 شبانه روز از سال شمسی 
حقیقی عقب می افتاد. برای رفع این مشکل آنان 
به دوازده ماه سال  از هر 120 سال یک ماه  بعد 
اضافه می کردند و آن سال سیزده ماهه می شد.2 

یک توضیح
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اسامی ماه ها و روزها در تقویم اوستایی

اسامی ماه ها
دیمهرتیرفروردین

بهمنآبانمرداداردیبهشت
اسفندآذرشهریورخرداد

اسامی روزهای ماه
21ــ رام11ــ خور1ــ هرمز
22ــ باد12ــ ماه2ــ بهمن

23ــ دی بدین13ــ تیر3ــ اردیبهشت
24ــ دین14ــ جوش4ــ شهریور

25ــ ارد15ــ دی بمهر5  ــ اسفندارمذ
26ــ اشتاد16ــ مهر6  ــ خرداد
27ــ آسمان17ــ سروش7ــ مرداد

28ــ زامیاد18ــ رشن8  ــ دی بآذر
29ــ ماراسفند19ــ فروردین9ــ آذر

30ــ انیران20ــ بهرام10ــ آبان

اسامی ماه ها در تقویم هجری شمسی، میالدی و هجری قمری.این ماه ها معادل هم نیستند.

میالدیهجری قمریهجری شمسی
1ــ ژانویه1ــ محرم1ــ فروردین

2ــ فوریه2ــ صفر2ــ اردیبهشت
3ــ مارس3ــ ربیع االول3ــ خرداد

4ــ آوریل4ــ ربیع الثانی4ــ تیر
5  ــ مه5  ــ جمادی االول5  ــ مرداد

6  ــ ژوئن6  ــ جمادی اآلخر6  ــ شهریور
7ــ ژوئیه7ــ رجب7ــ مهر
8  ــ اوت8  ــ شعبان8  ــ آبان
9ــ سپتامبر9ــ رمضان9ــ آذر

10ــ اکتبر10ــ شوال10ــ دی
11ــ نوامبر11ــ ذی القعده11ــ بهمن
12ــ دسامبر12ــ ذ ی الحجه12ــ اسفند
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با ورود اسالم به ایران تقویم هجری قمری 
بر  مبتنی  تقویم  این  شد.  رایج  ایران  در  مرور  به 
فصول طبیعی سال نبود و چندان با روند زندگی 
سویی  از  نمی کرد.  مطابقت  ایرانیان  کشاورزی 
یزدگردی،  تقویم  در  کبیسه  اجرای  عدم  علت  به 
نوروز از نقطٔه اعتدال بهاری خارج شده بود؛ و 
کارگزاران مالیاتی برای زمان دریافت مالیات ها و 
مردم جهت زمان پرداخت آن دچار زحمات فراوان 
شدند. در دوران حاکمیت امپراتوری سلجوقیان 
به علت وسعت قلمرو، حاکمیت امنیت و سازمان 
مشکل  این  رفع  جهت  پیشرفته  و  منظم  اداری 
در عهد جالل الدین  که  به طوری  چاره جویی شد 

عمرخیام، دانشمند 
برجستۀ ایرانی

وزیر  و  ق.(   485 465 ــ ( سلجوقی  ملکشاه 
دانشمند و کاردان او خواجه نظام   الملک، مجمعی 
از منجمان از سال 467 ق. به امر ملکشاه مأمور 
اصالح تقویم شدند. سرانجام پس از چهار سال 
تالش منجمان به رهبری عمرخیام1 متوجه شدند 

1ــ دربارٔه کسانی که در مجمع منجمان و اصالح تقویم دخالت و حضور داشتند نظرات یکدستی وجود ندارد ولی بسیاری از افراد، 
اشخاصی چون عمربن ابراهیم خیامی، ابوالمظفر اسفزاری، میمون بن  نجیب واسطی، خواجه عبدالرحمن خازنی و برخی دیگر را نام برده اند.
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فروردین  اول  از  روز  هجده  یزدگردی  تقویم  که 
کبیسه  را  آن  بنابراین  است؛  افتاده  جلو  حقیقی 
تقویم  این  ویژگی  مهم ترین  گفت  می توان  کردند. 
رسمیت  هنگام  به  کبیسه  نخستین  که  است  این 
بخشیدن این تقویم اعمال شد1. در این تقویم سال 
با اول فروردین شروع می شد. سال به چهار فصل 
طبیعی بهار، تابستان، پاییز و زمستان تقسیم و به 
12 ماه 30 روزه تقسیم می شد. خمسٔه مسترقه را 
در آخر اسفند اضافه کردند و هر چهارسال یا پنج 
سال یک روز را کبیسه و آن را 366 روز حساب 
کردند. بنابراین هدف اصلی اصالح گاه  شماری در 
زمان جالل الدین ملک شاه تثبیت نوروز در آغاز 
رایج        در  بهاری(    بود.  تقویم شمسی  )اعتدال  بهار 
ایران براساس تقویم جاللی است. این تقویم یکی 

از دقیق ترین تقویم های جهان است.  
با چیرگی مغوالن بر ایران نوعی گاه شماری 
به نام تقویم دوازده حیوانی2 در ایران رایج شد.

این تقویم شمسی قمری است، یعنی سال آن 
شمسی و ماه های آن قمری 29 یا 30 شبانه روزی و 
دارای یک دورهٔ 12 سالٔه حیوانی است. پادشاهان 
صفوی و قاجار این تقویم را تقویم رسمی اعالم 
کردند. از سال 1304 ش. استفاده از آن منع و 
به  کلی منسوخ شد. گفتنی است تقویم هجری قمری 

به عنوان تقویم دینی پا به پای این فراز و نشیب ها 
در ایران کاربرد داشته و دارد. بسیاری از متون 
تاریخی و اسناد این دوره با تقویم دوازده حیوانی و 
تقویم هجری قمری به صورت توأمان تاریخ گذاری 

شده است.
پایٔه  بر  ایران هجری شمسی  تقویم رسمی 
تقویم جاللی است که به موجب قانون تاریخ 11 
فروردین ماه 1304 ش.3 رسمیت یافت. این قانون 

سال های تقویم دوازده حیوانی و معادل فارسی آن

1ــ موش1ــ سچفان ییل
2ــ گاو2ــ اود ییل

3ــ پلنگ3ــ بارس ییل
4ــ خرگوش4ــ توشقان ییل
5  ــ نهنگ5  ــ لوی ییل
6  ــ مار6  ــ ییالن ییل
7ــ اسب7ــ یونت ییل
8  ــ گوسفند8  ــ قوی ییل
9ــ میمون9ــ پیچی ییل

10ــ مرغ10ــ تغاقوی ییل
11ــ سگ11ــ ایت ییل

12ــ خوک12ــ تنگوز ییل

 1 ــ مبدأ این تقویم جمعه دهم رمضان سال 471 ق. مطابق با پانزدهم مارس 1079 م. است.
2ــ این تقویم به ترکی، مغولی، ختایی، غازانی و ُایغوری نیز مشهور است. سازندگان این تقویم هر سال را به نام جانوری نامیدند و 

وقایع و حوادث آن سال را از طبع و خوی آن حیوان استنباط می کردند.
3ــ برابر با 1344 ق. و 1925 م.
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پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز تثبیت شد. بر 
طبق این قانون مبدأ این تقویم هجرت پیامبر )ص( 
از  برگرفته  ماه ها  اسامی  و  است  مدینه  به  مکه  از 

ماه های ایرانی اوستایی است.

تبدیل تاریخ
در  همواره  تاریخی  مسائل  پژوهشگران 
مطالعات اسناد و مدارک تاریخی با تاریخ گذاری هایی 
براساس  تاریخ گذاری ها  این  که  می شوند  مواجه 

تقویم های رایج زمان هر کشور ثبت شده اند. 
تاریخ  تبدیل  معروف  روش های  برخی 

عبارت است از:
1ــ تبدیل سال هجری قمری به میالدی 

از طریق فرمول هارتنر
فرمول

 سال میالدی( = +
32

622
33

)سال هجری قمری 
مثال 1: سال مورد نظر سال 61 هجری 

قمری
1 (  + × =

32
622 61

33  

2 (  ×
+ =

32 61
622

33  

3 (  + =
1952

622
33  

4 ( 622 + 59/1 = 681/1 میالدی 
شهادت  )سال  است   681 موردنظر  سال 

امام حسین )ع( در کربال(.
مثال 2: سال موردنظر 1358 هجری قمری

1 (  ( )+ × =
32

622 1358
33

 

2 (  ×
+ =

32 1358
622

33
 

3 (  + =
43456

622
33

 

4 ( 622 + 1316/8 = 1938 + 1 = 1939  
رقم  یک  تقسیم،  هنگام  به  حتماً  توجه: 
اعشار می رویم. اگر ارقام اعشاری مازاد بر 0/5 
باشد عدد 1 را به سال به دست آمده اضافه می کنیم 
)مثال 2( و اگر کمتر از 0/5 باشد، اعشار را حذف 
می کنیم )مثال 1(. به دلیل این که در مثال )2( رقم 
سال  به  را   1 عدد  است   0/5 بر  مازاد  اعشاری 
به دست آمده اضافه می کنیم. بنابراین سال به دست 

آمده 1939 میالدی است.
2ــ تبدیل سال میالدی به هجری قمری 

از طریق فرمول هارتنر

= سال هجری قمری 33

32
فرمول: )سال میالدی - 622 (

مثال: سال موردنظر 1812 میالدی

1 (  ( )− =
33

1812 622
32

 

2 (  ( ) =33
1190

32
 

3 (  ×
=

33 1190

32
 

4 (  /=
39270

1227 1
32

 

است   0/5 از  کمتر  اعشاری  رقم  چون 
بنابراین به حساب نمی آید و حذف می شود. بنابراین 

سال موردنظر 1227 هجری قمری است.
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جدول  )1(

تبدیل روز و ماه و سال هجری شمسی
به روز و ماه و سال میالدی

21 مارس  = برابر با سومین ماه سال میالدی،اول فروردین 
31 روز دارد.

21 آوریل  = برابر با چهارمین ماه سال میالدی،اول اردیبهشت 
 30 روز دارد.

22 مه  = برابر با پنجمین ماه سال میالدی،اول خرداد 
 31 روز دارد.

22 ژوئن  = برابر با ششمین ماه سال میالدی،اول تیر 
 30 روز دارد.

23 ژوئیه  = برابر با هفتمین ماه سال میالدی،اول مرداد 
 31 روز دارد.

23 اوت  = برابر با هشتمین ماه سال میالدی،اول شهریور 
 31 روز دارد.

23 سپتامبر  = برابر با نهمین ماه سال میالدی،اول مهر 
 30 روز دارد.

23 اکتبر  = برابر با دهمین ماه سال میالدی،اول آبان 
 31 روز دارد.

22 نوامبر  = برابر با یازدهمین ماه سال میالدی، اول آذر 
30 روز دارد.

22 دسامبر  = برابر با دوازدهمین ماه سال میالدی،اول دی 
 31 روز دارد.

21 ژانویه  = برابر با اولین ماه سال میالدی، اول بهمن 
31 روز دارد.

20 فوریه  = برابر با دومین ماه سال میالدیاول اسفند 
 در سال های عادی 28 روز ودر
  سال های کبیسه 29 روز دارد.

جدول  )2(

تبدیل روز، ماه و سال میالدی
به روز، ماه و سال هجری شمسی

اول ژانویه برابر با 11 دی

اول فوریه برابر با 12 بهمن

اول مارس برابر با 10 اسفند )در سال کبیسه 11 اسفند(

اول آوریل برابر با 12 فروردین

اول مه برابر با 11 اردیبهشت

اول ژوئن برابر با 11 خرداد

اول ژوئیه برابر با 10 تیر

اول اوت برابر با 10 مرداد

اول سپتامبر برابر با 10 شهریور

اول اکتبر برابر با 9 مهر

اول نوامبر برابر با 10 آبان

اول دسامبر برابر با 10 آذر

اقتباس از کتاب فردیناندو وستنفلد وادوارد ماهلر؛ 
تقویم تطبیقی هزار و پانصد سالٔه هجری قمری و میالدی 

با مقدمه و تجدیدنظر از دکتر حکیم الدین قریشی.
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 تبدیل روز و ماه و سال هجری شمسی به روز و ماه و سال میالدی 
از طریق جدول )1(

مراحل کار عبارتند از:

1ــ ابتدا به جدول )1( مراجعه کنید و معادل اول ماه شمسی را پیدا کنید.

2ــ دقت کنید که تاریخ موردنظر شمسی مربوط به کدام قسمت از سال شمسی 

است یعنی قبل از 11 دی یا بعد از 11 دی ماه است؟

3ــ درصورتی که تاریخ موردنظر شمسی بین اول فروردین و 11 دی باشد سال 

شمسی را با عدد 621 جمع می کنیم. عدد به دست آمده سال میالدی است.

4ــ درصورتی که تاریخ موردنظر شمسی بین 11 دی و 29 یا 30 اسفند بود سال 

622 را با سال شمسی جمع می کنیم. عدد به دست آمده سال میالدی است.

سال  و  ماه  روز،  کدام  با  برابر  شمسی  هجری   1357 سال  بهمن   22 مثال: 

میالدی است؟

1ــ اول بهمن مطابق با 21 ژانویه است.

2ــ 22 بهمن مطابق با 11 فوریه است.

3ــ چون 22 بهمن بین 11 دی و 29 یا 30 اسفند قرار دارد، بنابراین به تاریخ 

شمسی موردنظر عدد 622 می افزاییم.

1357 + 622 = 1979 

بنابراین 22 بهمن 1357 برابر است با 11 فوریه 1979 میالدی

 تبدیل روز، ماه و سال میالدی به روز، ماه و سال هجری شمسی 
از طریق جدول شمارۀ )2(

مراحل کار به ترتیب ذیل انجام می شود.

1ــ اگر سال میالدی موردنظر، بین اول ژانویه تا 20 مارس باشد، عدد 622 را 

از سال میالدی کم می کنیم عدد به دست آمده سال شمسی است.

2ــ اگر سال میالدی موردنظر، بین 21 مارس تا 31 دسامبر قرار داشته باشد، 

عدد 621 را از سال میالدی کم می کنیم.

یک توضیح
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مثال: 5 اوت 1906 میالدی برابر با کدام روز، ماه و سال هجری است؟
1ــ اول اوت برابر است با 10 مرداد

2ــ 5 اوت برابر است با 14 مرداد

3ــ از آن جا که تاریخ موردنظر میالدی بین 21 مارس تا 31 دسامبر قرار دارد 

عدد 621 را از سال میالدی کم می کنیم.

1285 = 621 - 1906  

بنابراین، 5 اوت 1906 میالدی برابر است با 14 مرداد 1285 هجری شمسی

به  قمری  هجری  سال  تبدیل  روش   
سال هجری شمسی

1ــ سال هجری قمری موردنظر را در عدد 
11 ضرب می کنیم.

عدد 365  بر  را  2ــ سپس حاصل ضرب 
تقسیم می کنیم.

قمری  از سال  را  آمده  به دست  نتیجٔه  3ــ 
موردنظر کم می کنیم. سال به دست آمده سال هجری 

شمسی است.
مثال: سال 1268 هجری قمری برابر با 

کدام سال هجری شمسی است؟ 
1(  1268 × 11 = 13948 
2(  13948 ÷ 365 = 38
3(  1268 - 38 = 1230 

برابر  قمری  هجری   1268 سال  بنابراین 
است با سال 1230 هجری شمسی. 

روش تبدیل سال هجری شمسی به سال 
هجری قمری 

را در عدد 11  1( سال شمسی مورد نظر 

ضرب می کنیم. 
تقسیم  بر عدد 354  را  2( حاصل ضرب 

می کنیم. 
سال  به  را  دست آمده  به  عدد  سپس   )3

شمسی اضافه می کنیم. 
مثال: سال 1320 هجری شمسی برابر با 

کدام سال هجری قمری است؟ 
1(  1320 × 11 = 14520
2(  14520 ÷ 354 = 41
3(  1320 + 41 = 1361

برابر  شمسی  هجری  سال1320  بنابراین 
است با سال 1361 هجری قمری

دانشمند  بیرونی  ابوریحان 
کسانی  نخستین  از  ایرانی 
است که دربارۀ گاه شماری و 
نجوم تحقیقاتی انجام داد.
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            حساب ُجمَّل و »ماده تاریخ« چیست؟ 

از قدیم االیام منجمین و تقویم نویسان برای ثبت بسیاری از اطالعات نجومی و تقویمی 

ناچار بودند برای بسیاری از موضوعات موجود در تقویم عالئم اختصاری قرار دهند، زیرا 

دفترهای تقویم گنجایش این همه اطالعات را نداشت و برای این منظور برای هر یک از 

حروف الفبای عربی ارزش عددی ایجاد کردند. این حروف در اصطالح نجومی »ُجمَّل« و 

یا »حروف تقویمی« نام دارد. این حروف به شیوۀ الفبای فینیقی نوشته می شود و هرکدام 

ارزش عددی واحدی دارد. به جدول صفحۀ بعد توجه کنید. 

 این گونه نوشتن حروف را الفبای »ابجد« خواندند و برای سهولت در حفظ کردن آن 

ْغ«  به شکل زیر خوانده می شود »اَبَجد، َهَوز، ُحطی، َکِلَمْن، َسْعَفْص، َقرْ  َشْت، َثَخذ، َضظََ

ماده تاریخ:  یکی دیگر از کاربردهای حساب ابجد تنظیم ماده تاریخ بود. ماده 

ابجد  به حساب  آن  مجموع حروف  که  است  مصراعی  یا  و  بیت  جمله،  کلمه ،  تاریخ، 

مطابق با تاریخ واقعه ای تاریخی یا رویدادی خاص باشد. مثل سال جلوس، وفات، فتح 

از  ایرانیان،  ما  تاریخی  ادبی و  با ارزش  از متون  یک شهر و … نویسندگان بسیاری 

زمان های دور برای ذکر زمان یک رویداد، از »ماده تاریخ« استفاده می کردند. بنابراین 

پژوهشگران تاریخ برای درک و شناسایی زمان این رویدادها، الزامًا باید با اصول این 

فن آشنایی داشته باشند. 

باید ارزش عددی  توجه داشته باشید که برای به دست آوردن سال مورد نظر 

حروف آن کلمه یا قطعه شعر را با هم جمع کنید. 

مثال:

  اسـمـاعـیـل   پـنـاه    شدهشـاه   عـالـم  نقاب  در  مهر  شده    تا

شدش   تاریخ خورشید   و    »ظل«  سـایــه    تــاریــخ   آفتـاب  شـدهرفت 

این »ماده تاریخ« نشانگر سال وفات شاه اسماعیل اول صفوی است. زیرا مجموع 

ارزش عددی دو حرف »ظ)900( + ل )30( « سال 930 هجری قمری است. 

بیشتر بدانید
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1ــ مهم ترین مبادی تقویم در جهان را نام برده و به اختصار شرح دهید. 
2 ــ مهم ترین کاربرد تقویم توسط دولت ها و ملت ها در گذشته چه بود؟ 

3 ــ قبل از داریوش اول چه نوع تقویمی در ایران رایج بود و چه ویژگی هایی 
داشت؟ 

4 ــ در دورهٔ ساسانیان چه نوع گاه شماری رایج بود؟ شرح دهید. 
5 ــ روز، ماه و سال تولد خود را به روز و ماه و سال میالدی تبدیل کنید و سپس 

سال میالدی به دست آمده را به سال هجری قمری تبدیل کنید. 

ارزش عددی و
ترتیب     حروف ابجد

)1()2()3()4()5()6()7()8(
حزوهـدجبا

)9()10()20()30()40()50()60()70()80()90(
صفعسنملکیط

)100()200()300()400()500()600()700()800()900()1000(
غظضذخثتشرق

پرسش های نمونه 

اندیشه و جست و جو

1ــ با راهنمایی دبیران محترم ادبیات و تاریخ ، سه »ماده تاریخ« را از متون ادبی 
و یا تاریخی استخراج کنید و در کالس ارائه دهید.

استخراج  را  آن  است؛  آمده  حافظ  وفات  تاریخ«  »ماده  ذیل  مصرع  در  2ــ 
کنید.

ــ بجو تاریخش از »خاک مصلی«
3ــ آیا می توانید برای سال تولد خود یک »ماده تاریخ« بسازید؟


