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چکیده

آنچــه ســاختار اداری شاهنشــاهی هخامنشــی را از دیگــر حکومتهــای باســتانی متمایــز
ط و زبــان و گاهشــماری اســت .در makvandi.l@kashanu.ac.ir
میســازد ،تنــوع بایگانیهــای ایــن دوره از نظــر خــ 
مرکــز شاهنشــاهی از تقویــم فارسیباســتان و عیالمــی ،در میــانرودان ،بخشهــای  .IIاســتادیار گــروه تاریــخ دانشــگاه خلیجفــارس
بوشــهر
یهودینشــین و کلیــهی اســناد آرامــی ،ماننــد :الفانتیــن ،ایدومــه ،از تقویــم بابلــی ،و در
مصــر تقویــم مصــری اســتفاده میشــد .پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه ،بــا
توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه در مکاتبــات میــان بایگانیهــای مختلــف از یــک شــیوهی
گاهشــماری اســتاندارد اســتفاده نشــده اســت ،هخامنشــیان براســاس چــه ســازوکاری ایــن
گاهشــماریها را بــا یکدیگــر هماهنــگ میکردنــد؟ در ایــن مقالــه بــرای پاســخ بــه ایــن
پرســش ،بــا تکیــه بــر اســناد و مــدارک مکتــوب و منتشــر شــده و بــا روش تحقیــق توصیفــی-
تحلیلــی ،ابتــدا بــه معرفــی شــیوههای گاهشــماری ایــن دوره برپایـهی کتیبههــای شــاهی
و بایگانیهــای بهدســت آمــده از تختجمشــید ،میــانرودان و اســناد آرامــی مصــر و بلــخ
پرداختــه و ســپس چگونگــی تطبیــق آنهــا در اســناد اداری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
فرضیــهی ایــن پژوهــش آن اســت کــه هخامنشــیان بــدون آنکــه بخشهــای مختلــف
شاهنشــاهی را بــه اســتفاده از یــک تقویــم یکســان ملــزم کننــد ،کوشــیدند تــا تقویمهــای
مختلــف را بــا یکدیگــر منطبــق و هماهنــگ ســازند .از آنجاکــه تقویــم فارســی باســتان،
عیالمــی و بابلــی دارای ســاختار گاهشــماری مشــابه ،قمری-شمســی بودنــد کــه در آنهــا
ماههــا قمــری و طــول ســال شمســی محاســبه میشــد ،بــرای آنکــه ســالنو در آغــاز اعتــدال
بهــاری واقــع شــود ،الزم بــود کــه در فواصلــی از ســال ،مــاه کبیســه بــه تقویــم بیفزاینــد .در
میــانرودان و عیــام ،افــزودن مــاه کبیســه ت ـا حــد زیــادی متأثــر از عوامــل سیاســی بــود؛
امــا پژوهــش پیــشرو نشــان میدهــد کــه هخامنشــیان بــرای کارآمــدی نظــام اداری
قلمــرو گســتردهی خــود ،تقویمهــای محلــی پیشگفتــه را ازطریــق محاســبات ریاضــی و
ً
نجومــی و افــزودن مــاه کبیســه ،کامــا بــا هــم هماهنــگ کردنــد .بهتریــن شــاهد ایــن ادعــا
اســناد اداری مصــری در دورهی مــورد بحــث هســتند کــه در آنهــا بهمنظــور هماهنگــی
بــا دیوانســاالری شاهنشــاهی ،در کنــار گاهشــماری ســنتی شمســی ،تاریخگــذاری قمــری-
شمســی نیــز ب ـهکار رفتــه اســت.
کلیدواژگان :هخامنشــیان ،گاهشــماری فارســی باستان ،گاهشــماری بابلی ،گاهشماری
مصری ،تقویم قمری-شمســی.
 .Iاستادیار گروه باستانشناسی دانشگاه کاشان
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مقدمه

هخامنشــیان بــر قلمــرو وســیعی از هنــد تــا مصــر ،بــا اقــوام ،زبانهــا و فرهنگهــای
گوناگــون مســلط بودنــد کــه عالوهبــر تنــوع فرهنگــی و زبانــی ،هــر یــک کتابــت و گاهشــماری
ســنتی خویــش را داشــتند .آنهــا جــز مواقعــی کــه ضــرورت حفــظ نظــم ایجــاب میکــرد،
در امــور داخلــی جوامــع تحتســلطه بهصــورت مســتقیم دخالــت نمیکردنــد (بریــان،
 .)363-4 :1386در ایــن دوره ،ســنتهای گاهشــماری محلــی نیــز ماننــد دیگــر مظاهــر
تمدنهــای پیشــین اســتمرار پیــدا کردنــد؛ امــا ایــن تنــوع در هماهنگــی امــور حکومتــی و
اداری مشــکالتی را بهوجــود مــیآورد .زیــرا بــا وجــود انــواع سالشــماریها ،در مکاتبــات
بیــن ســاتراپیها معادلســازی ایــام تقویمــی مشــکل آفریــن میشــد و همسانســازی آغــاز
ســال نــو و یــا ســال جلــوس پادشــاه ،کــه در هریــک از فرهنگهــا و تقویمهــا مبــدأ خــاص
ً
و متفاوتــی داشــت ،الزم بهنظــر میرســید .دقیقــا بههمیــن ســبب بــود کــه حتــی پیــش
از هخامنشــیان ،آشــوریان نیــز تالشهایــی بــرای ایجــاد هماهنگــی گاهشــماری خــود بــا
گاهشــماریهای دیگــر صــورت داده بودنــد؛ بهویــژه کــه ایــن عــدم هماهنگــی بــر بازرگانــی
بینالمللــی آنهــا تأثیرگــذار بــود ،امــا آنهــا در ایــن زمینــه موفــق نبودنــد (Cohen, 1993:
 .)231ایــن مســأله ،ازجملــه ضرورتهــای اداری بــود کــه در شاهنشــاهی هخامنشــی،
کــه هــم از دیوانســاالری منظــم و کارآمــدی بهرهمنــد بــود و هــم حــدود  200ســال دوام
آورد ،جلــوهی بیشــتری داشــت؛ بــرای مثــال ،در بایگانــی بــاروی تختجمشــید کــه مربــوط
بــه یــک منطق ـهی مشــخص و بــا فرهنــگ خــاص محلــی پارســی-عیالمی بــوده اســت،
ســه گاهشــماری (فارسیباســتان ،عیالمــی و بابلــی) اســتفاده شــده اســت .همچنیــن در
بایگانــی عصــر هخامنشــی بلــخ ،یعنــی منتهاالیــه شمالشــرقی شاهنشــاهی کــه کتابــت و
فرهنــگ محلــی آن مشــهور اســت ،از زبــان آرامــی و گاهشــماری بابلــی اســتفاده شــده اســت؛
بنابرایــن الزم بــوده اســت کــه اقداماتــی حســاب شــده بــرای تطابــق و هماهنگــی میــان ایــن
ـشرو بــر آن اســت کــه بــا نگاهــی کلینگــر بــر اســنادی
تقویمهــا انجــام شــود .پژوهــش پیـ ِ
کــه از بایگانیهــای اداری مختلــف هخامنشــی بهدســت آمدهانــد ،چگونگــی انطبــاق
گاهشــماریهای محلــی در دیوانســاالری هخامنشــی را بررســی و تحلیــل نمایــد1؛ بنابرایــن،
نخســت ،انــواع شــیوههای گاهشــماری در کتیبههــای شــاهی و بایگانیهــای اداری قلمــرو
هخامنشــی را معرفــی و ســپس بــه تحلیــل چگونگــی تطبیــق و هماهنگســازی آنهــا در
اســناد اداری میپردازیــم.
پرسـشهای پژوهــش :هخامنشــیان چگونــه گاهشــماریهای مختلف شاهنشــاهی
را بــا یکدیگــر منطبــق کردنــد؟ آیــا در مکاتبــات میــان بایگانیهــای مختلــف شاهنشــاهی
هخامنشــی از یــک تقویــم اســتاندارد اســتفاده میشــد؟
روش پژوهــش :ایــن پژوهــش دارای ماهیتــی نظــری بــوده و جهــت درک بهتــر
کارکــرد ســاختار اداری هخامنشــی انجــام شــده اســت و بــرای مطالع ـهی مســائل و احــکام
گاهشــماری در متــن اســناد ایــن دوره ،از پژوهشهــا و نظریههــای محققــان مختلــف بهــره
گرفتــه شــده اســت .روش پژوهــش در ایــن مقالــه ،توصیفی-تحلیلــی بــوده و شــامل بررســی
و مطالعــهی اســناد منتشــر شــده از بایگانیهــای اداری بهدســت آمــده از سراســر قلمــرو
هخامنشــی اســت.
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پیشینهی پژوهش

تقویــم هخامنشــی بهطــور مفصــل در مقال ـهی «ویلــی هارتنــر» در تاریــخ کمبریــج (هارتنــر،
 )623-704 :1385و پیــش از آن در بخشهایــی از کتــاب گاهشــماری در ایــران
قدیــم اثــر «سیدحســن تقــیزاده» ( )1341مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .امــا مســألهی
گاهشــماری هخامنشــی برپایـهی اســناد اداری را «آرنــو پو ِئ ِبــل» بــا تطبیــق توالــی ماههــای
فارســی باســتان در اســناد بایگانــی بــاروی تختجمشــید بــا کتیبـهی بیســتون انجــام داد.
او بهوجــود مــاه کبیســه در متنهــای بــارو اشــاره دارد ( .)Poebel, 1938: 136پــس از
پوئبــل ،بــا انتشــار حــدود  2100متــن بایگانــی بــاروی تختجمشــید توســط «ریچــارد
هلــک» ( )Hallock, 1969; Ibid: 1978کــه در اســناد عیالمــی آن از تقویــم فارسیباســتان
و عیالمــی و در الــواح آرامــی از تقویــم بابلــی اســتفاده شــده بــود و انتشــار متنهــای خزانــه
توســط «کمــرون» ( )Cameron, 1948کــه ماههــای فارســی باســتان و عیالمــی را بــهکار
بــرده بودنــد ،مشــخص شــد کــه ایــن ســه تقویــم بــا هــم قابــل تطبیــق هســتند (Hallock,
« .)1942: 231; 1969: 74; Cameron, 1948: 340اســتالپر» بــه بررســی ماههــای
کبیســه از مجموع ـهی حــدود  4200متــن خوانــده شــدهی بایگانــی بــاروی تختجمشــید
پرداختــه ( )Stolper, 2018و نتایــج حاصــل از ایــن اثــر ،پژوهشهــای پیشــین را تأییــد
میکنــد.
انتشــار کتــاب «پارکــر» و «دوبرشــتاین» دربــارهی تقویــم بابلــی در دورهی هخامنشــی
(1942؛ ویرایــش جدیــد  )1951بــر اســاس متنهــای اداری خوانــده شــده از بابــل و
تختجمشــید ،مشــخص کــرد کــه ســاختار گاهشــماری و ماههــای کبیســه بــا هــم منطبــق
و برابــر بــوده اســت ( .)Parker & Dubberstein, 1951در ســالهای اخیــر نیــز مقایسـهی
تطبیقــی «والکــر» دربــارهی ماههــای کبیســه در متنهــای بابلــی (،)Walker, 1997
«بریتــون» و والکــر ( )Britton & Walker, 1996و بریتــون ( )Britton, 2007و «هونگــر»
( )Hunger, 2009بــر روی تقویــم بابلــی در دورهی هخامنشــی و بهرهگیــری آنهــا از
متنهــای اداری خوانــده شــده در ســالهای اخیــر وجــود نظــم و همسانســازی تقویــم
بابلــی در دورهی هخامنشــی و کاربــرد محاســبات نجومــی دقیــق را روشــنتر کــرد.
تقویــم هخامنشــی مصــر نیــز بهطــور مفصــل از ســوی پارکــر مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
اســت ( .)Parker, 1950; 1955بــا انتشــار اســناد آرامــی بایگانــی الفانتیــن ()Porten, 1968
و نامههــای ارشــامه ( )Whitehead, 1974و مجموعههــای دیگــری از اســناد آرامــی
هخامنشــی از مصــر کــه بســیاری از متنهــا دارای دو تاریــخ بــه تقویــم مصــری و بابلــی بودنــد،
بحــث چگونگــی مطابقــت ایــن تقویمهــا بــا یکدیگــر بیشازپیــش توجــه محققــان را جلــب
نمــود .در ایــن میــان ،مقالــهی «پورتــن» ( )Porten, 1990و «اســترن» ()Stern, 2000
دربــارهی تقویــم اســناد آرامــی هخامنشــی مصــر بــه بررســی متنهــای دو تاریخــه پرداختــه که
البتــه ســؤاالت بســیاری را بــدون پاســخ گذاشــته اســت« .دپیــوت» در مقاالتــی بــه مقایسـهی
تطبیقــی دو تقویــم مصــری و بابلــی در اســناد آرامــی هخامنشــی مصــر پرداخــت و تــاش کــرد
نقــاط تاریــک در چگونگــی انطبــاق دو نظــام تقویمــی متفــاوت شمســی مصــری و قمــری-
شمســی بابلــی را مشــخص نمایــد ( )Depyute, 1995a; 1995bکــه تــا حــدی نیــز موفــق
بــود .وی در مقالـهی مفصلــی در ســال  2007ســعی نمــود بــا محاســبات دقیــق نجومی تقویم
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مصــری در دورهی هخامنشــی را بــا تقویــم میــادی امــروزی منطبــق کــرده و ســپس از ایــن
طریــق بــه بررســی امــکان تطبیــق آن بــا تقویــم بابلــی بپــردازد (.)Depuydt, 2007

بایگانیهای تختجمشید

از تختجمشــید دو بایگانــی اداری موســوم بــه بایگانــی «بــارو» و «خزانــه» بهدســت آمــده
اســت .کمــرون بهدرســتی بیــان کــرد کــه تصویــر زمانــی کــه گلنبشــتههای تختجمشــید از
اوایــل دورهی هخامنشــی ارائــه میدهنــد ،مکمــل اطالعاتــی اســت کــه از کتیبـهی بیســتون
بهدســت میآیــد ()Cameron, 1948: 34؛ امــا از آنجــا کــه ایــن اســناد بســیار فــراوان هســتند
میتواننــد آ گاهیهــای بیشــتر و جزئیتــری نســبت بــه کتیبـهی یادشــده در اختیــار بگذارنــد.

بایگانی باروی تختجمشید

بایگانــی بــارو مهمتریــن بایگانــی بهدســت آمــده از مرکــز امپراتــوری هخامنشــی ،مربــوط بــه
ســالهای  13تــا  28پادشــاهی داریــوش یکــم ( 522-496ق.م ).اســت .اســناد موجــود در
آن ،مربــوط بــه انجــام فعالیتهــای گوناگــون اداری در حوزهی فارس و بخشــی از خوزســتان
کنونــی اســت .بایگانــی بــارو شــامل حــدود  10الــی  11هــزار متــن بــه خط عیالمی-هخامنشــی و
حــدود  800گلنبشــته بــه خــط آرامــی اســت (.)Henkelman, 2013: 531- 532
در متنهــای عیالمــی بایگانــی بــارو از دو نظــام گاهشــماری فارسیباســتان و عیالمــی
ً
اســتفاده شــده ،ولــی عمدتــا تقویــم فارســی باســتان را ب ـهکار بردهانــد (Hallock, 1969:
 .)74در متنهــای آرامــی نیــز از تقویــم بابلــی اســتفاده کردهانــد .ســال ،بــر مبنــای ســال
ســلطنت شــاه و ماههــا واحــد اصلــی بــرای اهــداف اداری از قبیــل :پرداخــت حقــوق ،انبــار
کــردن کاال ،نامههــای اداری بودنــد؛ درحالیکــه ثبــت روز اهمیــت چندانــی نداشــت.
بررســی تاریخهــای ذکــر شــده در متنهــای بایگانــی چنــد نکتــه را مشــخص میســازد؛ در
 %33از متنهــای بایگانــی بــارو از نــام ماههــای فارسیباســتان و  %6از ماههــای عیالمــی
اســتفاده شــده اســت ( .)Basello, 2002: 25در بقیــهی متنهــا ،یــا مــاه ذکــر نشــده یــا
فرمــول «شــمارهی مــاه  +ســال» ماننــد «مــاه دوم ســال  »22را بــهکار بردهانــد؛ البتــه در
متنهایــی کــه از فرمــول ذکــر شــده اســتفاده شــده ،ا گــر منظــور کاتــب ،مــاه عیالمــی بــود
بهصــورت مشــخص ذکــر میکردنــد کــه مــاه عیالمــی اســت؛ بهطــور مثــال ،مــاه ســوم
(عیالمــی) ســال .)Henkelman, 2008: 123( 22
ً
اســناد اداری حتمــا در یــک بــازهی مشــخص یکســاله تنظیــم و در پایــان ســال بســته
میشــدند و تاکنــون مــوردی شناســایی نشــده کــه متنــی بیــن دو ســال قــرار گیــرد .شــاهد
ایــن مســأله ،متنهــای حسابرســی ســاالنه و بیالنهــا (متنهــای  Vو  )Wهســتند کــه
بهصــورت ســاالنه تهیــه میشــدند (Henkelman, 2013: 530- 531; Stolper, 2014:
.)25-26

بایگانی خزانهی تختجمشید

بایگانــی ،شــامل  746گلنبشــته اســت کــه ســال سـیام پادشــاهی داریــوش یکــم تــا ســال
هفتــم پادشــاهی اردشــیر یکــم و بهصــورت دقیقتــر از ســال  492ق.م .تــا ســال 457

گاهشماریهای محلی و چگونگی تطبیق آنها در...

ق.م .را دربــر میگیــرد ( .)Cameron, 1948: 32-34; Henkelman, 2013: 534در
متنهــای خزانــه ،فقــط از ماههــای فارســی باســتان اســتفاده شــده اســت و دیگــر اثــری از
ماههــای عیالمــی حتــی در حــد اشــاره نیــز وجــود نــدارد؛ زیــرا ایــن متنهــا مربــوط بــه خــود
تختجمشــید هســتند.

بایگانیهای بابلی

جنــوب میانــرودان و بابــل از نظــر اســناد مربــوط بــه هخامنشــیان بســیار غنــی اســت؛ چندیــن
هــزار گلنبشــته از بایگانیهــای شــهرهای بابــل ،سـ َّ
ـیپر (ُ ،)Sipparبرســیپ (،)Borsippa
نیپــور ،اور و اوروک بهدســت آمــده اســت .از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه حــدود  25تــا
 30هــزار متــن از بایگانــی معبــد َاب َّبــر ( )Ebabbarدر ســیپر اشــاره کــرد کــه از دورهی بابلنــو
تــا هخامنشــی را دربــر میگیــرد کــه البتــه بخــش عمــدهای از ایــن اســناد هنــوز منتشــر
نشــدهاند ( .)Jursa, 2010: 8در کنــار بایگانیهــای معابــد و حکومتــی ،متنهــای مهمــی
از بایگانیهــای خصوصــی ،ماننــد :بایگانــی خانــوادهی اگیبــی ( )Egibiو بایگانــی گــروه
َ
مردونیــوس از َّ
ســیپر ،بایگانــی خانــوادهی َ
مورشــو ( )Murašuاز ّ
نیپــور ،بایگانــی ک َّســر
( )Kassarاز بابــل در دســت اســت .یورســا ،تخمیــن میزنــد کــه تاکنــون حــدود 2000
گلنبشــته مربــوط بــه دورهی هخامنشــی از بایگانیهــای مختلــف حــوزهی بابــل منتشــر
شــده و چندیــن هــزار متــن دیگــر باقیمانــده اســت ( .)Jursa 2010: 7- 12نکت ـهی مهــم
اینکــه در هم ـهی ایــن بایگانیهــا از گاهشــماری ســنتی بابلــی اســتفاده شــده اســت.
افزونبــر بایگانیهــا ،مجموعـهای از متنهــای ستارهشناســی بابلــی در دســت اســت کــه
اطالعــات ارزشــمندی دربــارهی رصــد ســتارهها ،محاســبهی ماههــا و کبیس ـهها و اطالعــات
متعــدد دیگــری از جملــه اطالعــات تاریخــی را در خــود دارنــد (. )Sachs & Hunger, 1988

بایگانیهای آرامی

بایگانیهــای آرامــی هخامنشــی کــه بر روی پاپیروس ،پارشــمن و قطعات ســفال ()Ostraca
نوشــته شــدهاند ،از مصــر (ماننــد :الفانتیــن ،ممفیــس) ،بلــخ در افغانســتان (& Naveh
 ،)Shaked, 2014منطق ـهی آراد در فلســطین ( )Porten & yerdani, 2014و دیرعــاء در
اردن بهدســت آمــده اســت؛ مهمتریــن آنهــا بهشــرح ذیــل اســت:

بایگانیهای مصری

اســناد آرامــی مصــر متعلــق بــه ســه محوطـهی عمــده ممفیــس ،الهیبــه و الفانتیــن هســتند؛
بهعــاوه تعــدادی ســند کــه محــل کشــف مشــخصی ندارنــد .در اســناد پــادگان یهودیــان
در الفانتیــن ،همانطورکــه «پورتــن» اشــاره میکنــد ،بهجــای تقویــم یهــودی یــا مصــری از
تقویــم بابلــی اســتفاده کردهانــد ( .)Porten, 1968در کنار گاهشــماری بابلی از گاهشــماری
مصــری نیــز اســتفاده شــده اســت .در متنهــای ممفیــس نیــز متنهــا دو تاریــخ دارنــد؛ امــا
مــدارک نشــان میدهنــد کــه تقویــم بابلــی بــرای نامهنگاریهــای دولتــی و رســمی و تقویــم
مصــری را بیشــتر بــرای نامههــای خصوصــی و اســناد مربــوط بــه شــهروندان مصــری بـهکار
بردهانــد (.)Parker, 1950; 1955
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متنهــای آرامــی مصــر نشــان میدهنــد در بایگانیهــای الفانتیــن و ممفیــس از دو
تقویــم اســتفاده میشــد و بیشــتر متنهــا ،هــم تاریــخ مصــری دارنــد ،هــم بابلــی؛ امــا ایــن
دو تــا حــد زیــادی بــا یکدیگــر هماهنــگ هســتند .هــر دو ایــن تقویمهــا از روز اول ســال
جدیــد بابلــی نیســان و مصــری تــوث ( )Thothآغــاز میشــدند ،امــا ایــن هماهنگــی بــه ایــن
ً
معنــا نیســت کــه روزهــا کامــا بــا هــم هماهنــگ باشــند .در واقــع بهدلیــل تفــاوت تقویــم
شمســی بــا قمــری ،مــاه شمســی پیشــی میگرفــت و بــا افــزودن مــاه کبیســه ،آنهــا را بــا هــم
هماهنــگ میکردنــد.

بایگانی بلخ

متنهــای آرامــی بلــخ ،شــامل  30ســند نوشــته شــده بــر روی پوســت و  18قطعــه چوبنویســی
اســت .متنهــا نشــان میدهنــد کــه ایــن مجموعــه بــه ســاتراپی بلــخ ،خــوارزم و ســغد در
اواخــر دورهی هخامنشــی از ســال  353ق.م .در دورهی پادشــاهی اردشــیر ســوم تــا ســال
 7پادشــاهی اســکندر در  324ق.م .تعلــق دارنــد (.)Shaked & Naveh, 2014: 15-17
تقویــم مــورد اســتفاده در متنهــای بلــخ نیــز بابلــی و منطبــق بــا گاهشــماری بابلــی موجــود در
کتیبههــای شــاهی و بایگانیهــای مصــر اســت.
«نــاوه» و «شــکد» بیــان میکننــد کــه در دو متــن  C3و  C18بــه روز بیســت و چهــارم مــاه،
یعنــی روز دیــن در تقویــم زردشــتی بــا عبــارت  daināاشــاره کردهانــد کــه نشــان میدهــد در
ایــن دوره بــا تقویــم اوســتایی آشــنا بودنــد ،ولــی از آن فقــط بهشــکل غیررســمی در امــور دینــی
اســتفاده میکردنــد .بهنظــر ایــن دو پژوهشــگر ،بــا توجــه بــه تغییــری کــه از دورهی اردشــیر
دوم در رویکــرد دینــی اتفــاق میافتــد ،چنیــن امــری دور از ذهــن نیســت؛ بهویــژه کــه ایــن
اســناد بــه پــس از ایــن دوره تعلــق دارنــد (Shaked & Naveh, 2014: 35-36; Boyce,
2
.)2005: 1-38
در اینجــا ،ایــن پرســش پیــش میآیــد کــه چــرا در بلــخ کــه خــود در حــوزهی ایــران شــرقی
و دارای تقویــم محلــی ایرانــی بــود ،از گاهشــماری بابلــی اســتفاده شــده اســت؟ درواقــع
پاســخ ایــن پرســش در کارکــرد بایگانیهــا نهفتــه اســت .بدینمعنــا کــه در اینجــا بنابــر رســم
شاهنشــاهی هخامنشــی از زبــان رســمی اداری اســتفاده شــده و اســنادی کــه بــه زبــان آرامــی
نوشــته میشــدند هــم از شــیوهی گاهشــماری دولتــی و اصلــی خــود پیــروی میکردنــدَ ،نــه
آنچــه در محــل بــود.

گاهشماری در کتیبههای شاهی

از میــان کتیبههــای شــاهی هخامنشــی ،کتیبـهی بیســتون از نظــر اطالعاتــی کــه دربــارهی
شــیوهی گاهشــماری زمــان خــود در اختیــار میگــذارد ،حائــز اهمیــت اســت .ایــن کتیبــه
بــه ســه زبــان فارسیباســتان ،عیالمــی و بابلــی نوشــته شــده و داریــوش یکــم در هــر ســه
نســخهی کتیب ـهی بیســتون گــزارش وقایــع را بــا ذکــر تاریــخ بیــان میکنــد (Kent, 1953:
 .)116-135در هــر ســه نســخه 20 ،تاریــخ ارائــه شــده اســت .درواقــع تــا پیــش از کشــف
و خوانــدن بایگانیهــای هخامنشــی ،کتیبــهی بیســتون خــود بهخوبــی نمایانگــر تنــوع
گاهشــماریها در دورهی هخامنشــی بــود (Basello, 2006: 22; de Blois, 2006:

گاهشماریهای محلی و چگونگی تطبیق آنها در...

 .)44بــا اینکــه در هــر نســخه از کتبیــه ،گاهشــماری خــاص خــود اســتفاده شــده اســت؛
امــا نقط ـهی اشــترا ک هم ـهی آنهــا جلــوس داریــوش و تطبیــق ماههــا بــا یکدیگــر اســت.
در کتیب ـهی بیســتون ،تاریخهــا بــا ذکــر دقیــق روز مشــخص شــدهاند .روایــت عیالمــی
اولیــن روایــت مکتــوب بیســتون اســت کــه در متــن آن ماههــای فارســی باســتان و عیالمــی را
بهصورت تلفیقی با یکدیگر بهکار بردهاند ( .)de Blois, 2006: 43در روایت بابلی از تقویم
ســنتی بابلــی و در روایــت فارســی باســتان کــه آخریــن روایــت اضافــه شــده بــه کتیبــه اســت،
از ماههــای فارســی باســتان اســتفاده کردهانــد .امــا نکتـهی مهــم و جالبتوجــه آنســت کــه
ً
ایــن ســه شــیوهی گاهشــماری کامــا بــا یکدیگــر برابــر و منطبــق هســتند؛ بهعنــوان مثــال ،در
هــر ســه کتیبــه ،تاریــخ پیــروزی داریــوش بــر گئوماتــه مــغ یکســان ذکــر شــده اســت .بدینمعنــا
کــه در هــر دو روایــت عیالمــی و فارســی باســتان روز دهــم مــاه باگیادیــش ( )bāgayādaو در
نســخهی بابلــی روز دهــم مــاه تشــریتو ( )tašrītuآمــده اســت .در نــگاه اول ،اینگونــه بهنظــر
میرســد کــه در ایــن مــورد فقــط قصــد کاتبــان یکســان نشــاندادن یــک حادثــه بــوده کــه
زمــان دقیــق آن مشــخص نبــوده اســت؛ امــا میتــوان فــرض را بــر مطابــق بــودن ماههــای
اقــوام در ایــن دوره گذاشــت .زیــرا در مــورد تاریخهــای دیگــر نیــز میتــوان ایــن مطابقــت را
ً
مشــاهده کــرد؛ بهطــور مثــال ،روز  27مــاه دهــم انامکــه در تقویــم فارسیباســتان دقیقــا بــا روز
 27مــاه دهــم ِت ِبتــو ( )tebetuبابلــی برابر اســت .مقایسـهی گاهشــماری بیســتون بــا اطالعات
بهدســت آمــده از بایگانیهــای از سراســر قلمــرو هخامنشــی نشــان میدهــد کــه ایــن تطبیــق
در ایــن دورهی داریــوش اتفــاق افتــاده اســت.
ً
تق ـیزاده مکــررا اشــاره میکنــد کــه تقویــم عیالمــی برگرفتــه از تقویــم میانرودانــی بــوده و
احتمــال میدهــد کــه از ایــن طریــق بــوده اســت کــه تقویــم فارسیباســتان مشــابهت فراوانــی
بــا تقویــم بابلــی نشــان میدهــد (تق ـیزاده83-90 :1316 ،؛  .)48-51 :1341امــا راینــر ،بــر
عــدم انطبــاق تقویــم بابلــی و عیالمــی تأ کیــد دارد ( )Reiner, 1973و مقایس ـهی مفصلــی
کــه بازلــو ( )Basello, 2002دربــارهی ایــن دو گاهشــماری انجــام داده نشــاندهندهی
عــدم انطبــاق آنهــا تــا پیــش از دورهی هخامنشــی اســت .پــس همانگونــه کــه دوبلــوا نیــز
تأ کیــد میکنــد هخامنشــیان آنهــا را باهــم همســان و همزمــان کردهانــد (De Blois, 2006:
 .)42بازلــو نیــز تأ کیــد میکنــد کــه در واقــع تطبیــق کامــل ماههــای عیالمــی و فارسیباســتان
ً
کــه احتمــاال باتوجــه بهحضــور پارسهــا در منطق ـهی انشــان پیــش از قــدرت گرفتــن آنهــا
بهوجــود آمــده بــود ،ســبب شــد تــا بهراحتــی بتواننــد همــان تطبیــق را دربــارهی گاهشــماری
بابلــی نیــز بـهکار ببرنــد ( .)Basello, 2002: 16در نســخهی آرامــی بیســتون نیــز تقویــم بابلی
ً
بــهکار رفتــه و از ایــن نظــر کامــا بــا متنهــای کتیبــه از نظــر گاهشــماری هماهنــگ اســت
( .)Tavernier, 2001ایــن مســئله را میتــوان از مهمتریــن کارهــای هخامنشــیان دانســت
کــه تأثیــر آن بعدهــا در دورههــای ســلوکی و اشــکانی یــا تقویــم یهــودی نیــز مشــخص اســت
(.)De Blois, 2006: 44

مسألهی کبیسهگیری

گاهشــماریهای بابلــی و عیالمــی کــه ســابقهی آنهــا بــه هــزارهی ســوم قبلازمیــاد
در میانــرودان و جنوبغربــی ایــران میرســد ،قمری-شمســی بودنــد .در ایــن شــیوهی
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گاهشــماری طــول ســال شمســی معــادل  365روز بــوده اســت ،امــا ماههــا قمــری و آغــاز آن
بــا هــال مــاه نــو و پایــان آن بــا کامــل شــدن قــرص مــاه اســت کــه بهطــور معمــول هــر مــاه در
حــدود  29روز و نیــم طــول میکشــید کــه بــا اینحســاب مجمــوع یکســال قمــری254 ،
روز بــود کــه نســبت بــه یکســال شمســی 11 ،روز کمتــر بــود؛ بنابرایــن ،آنهــا هــر ســه ســال
یکبــار  30تــا  33روز بــا ســال شمســی تفــاوت داشــتند .بابلیهــا بــرای اینکــه ایــن مســأله
را حــل کننــد در هــر بــازهی ســه ســاله یــک مــاه کبیســه را بــه تقویــم خــود میافزودنــد و اگــر
تعــداد روزهــا بیــش از  30روز بــود در مناســبتهایی آن روزهــا را بــه تقویــم میافزودنــد .ایــن
مــاه کبیســه بعــد از مــاه ششــم ( )Ulūlūیــا بعــد از مــاه دوازدهــم ( )Addāruو پیــش از شــروع
ســال جدیــد در ابتــدای بهــار در مــاه نیســان ( )Nīsannuبــه تقویــم اضافــه میشــد (واکــر،
.)509-508 :1384
تقویــم مصــری ،شمســی ،طــول ســال  365روز ،شــامل ســه فصــل  120روز بــود کــه هــر
فصــل از  4مــاه  30روزه تشــکیل میشــد .هــر مــاه را بــه ســه دهــه تقســیم کــرده و دو روز
پایانــی هــر دهــه روزهــای تعطیــل بــه حســاب میآمــد .در طــول ســال  5روز نیــز کبیســه بــود
کــه مصریــان ایــن روزهــا را خــارج از تقویــم حســاب میکردنــد و ورود ایــن روزهــا بــه تقویــم تــا
ً
دورهی رومیــان در مصــر پذیرفتــه نشــده بــود .در دوران پیــش از آن ظاهــرا رســم نبــود کــه
روزی را کبیســه بگیرنــد؛ بنابرایــن ابتــدای ســال در ایــن گاهشــماری آن انــدازه عقب میافتاد
تــا در دورهای  1452تــا  1506ســاله دوبــاره بهجــای درســت خــود بازگــردد (س ـیول:1384 ،
 .)447مصریــان تقویــم دیگــری نیــز بــا عنــوان تقویــم داخلــی داشــتند کــه بــرای امــور مذهبــی
اســتفاده میشــد کــه تقویمــی قمــری بــود .البتــه برخــی پژوهشــگران آنرا قمری-شمســی
میداننــد ،ولــی تــا پیــش از دورهی هخامنشــی هیــچ نشــانی از اینکــه از گاهشــماری قمــری-
شمســی اســتفاده کــرده باشــند ،وجــود نــدارد (.)Parker, 1950: 51-56
ً
برخــی پژوهشــگران معتقدنــد کــه پارســیان تقویــم فارســی باســتان را کامــا از تقویــم بابلی
بهعاریــت گرفتــه و نــام ماههــای بابلــی را تغییــر داده و نامهــای مــورد نظــر خودشــان را بـهکار
بردهانــد (تقـیزاده111-115 :1341 ،؛ Cameron, 1948: 34; Dandamaev & Lukonin,
 .)2004: 290- 291داندامایــف و لوکونیــن ،کاربــرد دو مــدل تقویــم در اســناد آرامــی مصــر را
کــه هــم تاریــخ بابلــی و هــم مصــری دارنــد ،را در تأییــد نظرشــان ذکــر میکننــد (Dandamaev
)& Lukonin 2004: 290- 291؛ درحالیکــه در ایــن اســناد ،اثــری از تقویــم فارسیباســتان
نیســت .امــا بــا همـهی تفاصیــل ،مطالعــات نشــان میدهنــد کــه پارســیان نیــز هماننــد دیگــر
اقــوام هنــد و اروپایــی از تقویــم قمری-شمســی اســتفاده میکردنــد (.)Cohen, 1993: 302
دوبلــوا همنظــر بــا کوهــن ،اشــاره میکنــد کــه آنهــا بهدلیــل کــوچرو بــودن پیــش از بهقــدرت
رســیدن از تقویــم قمری-شمســی اســتفاده میکردنــد و درواقــع ایــن مســأله کار را بــرای آنــان
هنگامــی کــه تشــکیل حکومــت دادنــد ،ســادهتر کــرد؛ زیــرا هنــگام مواجهــه بــا عیالمیــان و
بابلیــان شــیوهی گاهشــماری مشــابهی بــا آنهــا از نظــر طــول ســال ،تقســیمبندی ماههــا و
آغــاز و پایــان هــر مــاه داشــتند .فقــط نیــاز بــود کــه ایــن شــیوهها را بــرای تســهیل امــور حکومتــی
بــا هــم همزمــان و مطابــق ســازند (.)De Blois, 2006: 43-44
از ســوی دیگــر ،در میانــرودان و عیــام ،سیاســت و مذهــب نقــش کلیــدی در تعییــن
آغــاز ســال و شــمارش احــکام ماههــای کبیســه داشــت .در میانــرودان افــزودن مــاه کبیســه
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را اعالمی ـهی رســمی از ســوی پادشــاه یــا ارتبــاط بیــن نظامهــای اداری معابــد میدانســتند
( .)Stolper, 2018: 310بههمیــن دلیــل بــا وجــود اینکــه هــر دو از نظام گاهشــماری مشــابه
قمری-شمســی اســتفاده میکردنــد ،روزهــا و ماههــای کبیس ـهی آنهــا در بیشــتر مــوارد بــا
یکدیگــر مطابقــت نــدارد .متنهــای متعــدد بهدســت آمــده از میانــرودان و متنهــای نجومــی
بهخوبــی نشــان میدهنــد کــه محاســبات ریاضــی و نجومــی ثابــت در محاســبهی کبیسـهها
تأثیرگــذار نبــوده ،بلکــه رویکــرد سیاســی و مذهبــی نقــش اصلــی را ایفــا میکــرده اســت .در
گاهشــماری هخامنشــی الــواح تختجمشــید ،دو واژهی مــاه ()ITUاHallock, 1969:( ،
 )706; Hinz & Koch, 1987: 795و روز ()na-anاHallock, 1969: 736; Hinz &( ،
 )Koch, 1987: 968بــا عالمــت ســتاره مشــخص میشــدند کــه شناس ـهی 3آن  ANاســت.
ً
از ســوی دیگــر ،کاربــرد شناسـهی  ANبهعنــوان شناسـهای کــه مرتبــط بــا خدایــان ،خصوصــا
َ
شـ َـمش و ســین در میانــرودان در پیــش از نــام ماههــای فارسیباســتان ،عیالمــی یــا بابلــی در
بایگانیهــای میخــی چــه بایگانــی بــارو چــه میانــرودان تأ کیــدی بــر ایــن مســأله اســت کــه
در دورهی هخامنشــی نیــز دیــدگاه مذهبــی بــه ماههــا وجــود داشــت .در حــدود  75درصــد
متنهــای عیالمــی بایگانــی بــارو پیــش از ذکــر مــاه ،شناسـهی  ANبـهکار رفتــه اســت .بازلــو
اشــاره میکنــد کــه اگرچــه در متنهــای نوشــته شــده بــه فارسیباســتان پیــش از نــام ماههــا
شناســه ب ـهکار نرفتــه ،امــا در متنهــای عیالمــی بایگانــی بــاروی تختجمشــید در کنــار نــام
فارسیباســتان ماههــا از شناســه اســتفاده شــده اســت و شــاید ایــن مســأله را بتــوان تحتتأثیــر
تقویــم زردشــتی دانســت کــه اگرچــه تقویمــی رســمی نبــود ،امــا طبــق آن هــر مــاه و هــر روز در
مــاه بــا یــک ایــزد یــا مفهــوم مذهبــی نامگــذاری میشــد (.)Basello, 2002: 17
ً
بــا اینکــه شــیوهی کبیس ـهگیری در متــون تختجمشــید دقیقــا ماننــد کبیس ـهگیری
در بابــل بــوده اســت؛ وا کــر ،ایــن حــدس را کــه منجمــان بابلــی در ایــن راه راهنمایــی
کردهانــد را بــه کنــار مینهــد و ای ـنکار را بــه داریــوش نســبت میدهــد .چرا کــه ابــداع خــط
فارسیباســتان نیــز در زمــان او انجــام شــده اســت (وا کــر .)483 :1384 ،محققــان دیگــر،
ایــن احتمــال را میدهنــد کــه ایـنکار حتــی پیــش از آن ،از همــان اوایــل دورهی هخامنشــی
اتفــاق افتــاده باشــد ( )Basello, 2002; De Blois 2006: 43کــه بهدلیــل نبــودن مــدرک
نمیتــوان بــر آن پافشــاری کــرد .امــا شــواهد مربــوط بــه دورهی داریــوش یکــم را میتــوان
در تقویــم کبیســه ســال نوزدهــم پادشــاهی داریــوش ( 503-502ق.م ).مشــاهده کــرد کــه
دو مــاه ششــم بابلــی دارد ( .)De Blois, 2006: 44همچنیــن متنهــای بایگانــی بــاروی
تختجمشــید نیــز نشــان میدهنــد کــه مــاه کبیســه 3 ،ســال بعــد در ســال بیســت و دوم
پادشــاهی داریــوش ( 500-499ق.م ).نیــز پــس از مــاه ششــم بـهکار رفته اســت (Hallock,
 .)1969: 75, 730; Hinz &Koch, 1987: 181- 182از سوی دیگر ،پاناینو (Panaino,
 ،)1990: 658-660مایرهوفــر ( )Mayrhofer, 1964و اشــمیت (Schmitt, 2003: 27-
 )29کــه پژوهشهــای مفصلــی دربــارهی تقویــم فارسیباســتان و ماههــای آن انجــام
ً
دادهانــد ،بــر ایــن نظرنــد کــه ایرانیــان معمــوال مــاه کبیســه را بــه مــاه دهــم میافزودنــد و
همیــن مــاه کبیســه بــوده کــه آنرا «انامکــه» یــا «بینــام» مینامیدنــد .آنهــا در توضیــح
ایــن نظــر بهمقایسـهی آن بــا متــون سنســکریت میپردازنــد کــه در آنجــا انامکــه بهمعنــای
«مــاه کبیســه» اســت (لوکــوک1386:185 ،؛  .)Mayrhofer, 1964: 103امــا در هیچیــک

103

104

شماره  ،20دوره نهم ،بهار 1398

از متنهــای اداری هخامنشــی ردی از افــزودن مــاه کبیســه بعــد از مــاه دهــم ســال وجــود
نــدارد.
در گاهشــماری بابلــی هیــچ نظــم مشــخصی در افــزودن مــاه کبیسـ ه در دراز مــدت نبــود،
ً
امــا معمــوال مــاه کبیســه را پــس از مــاه ششــم در نیمـهی ســال یــا پــس از مــاه دوازدهــم و پیــش
از ســال نــو در آغــاز بهــار بــه تقویــم میافزودنــد (.)Parker & Dubberstein, 1951: 5-31
در تقویــم عیالمــی بــا توجــه بــه متنهایــی کــه در دســت اســت ،بهســختی میتــوان بــازهی
مشــخصی بــرای افــزودن مــاه کبیســه مشــخص کــرد ( .)Basello, 2006: 20بــرای شــناخت
شــیوهی کبیس ـهگذاری و بــازهی آن در ســالهایی کــه در تقویــم هخامنشــی ســال کبیســه
هســتند ،بررســی تقویــم اداری ایــن دوره کــه در بایگانیهــای مختلــف مرکــزی و محلــی
در سراســر قلمــرو هخامنشــی اســتفاده میشــد ،بســیار مهــم اســت .امــا در کنــار متنهــای
اداری ،دو گــروه از متنهــای ستارهشناســی بابلــی کــه از قــرن  7ق.م .بهبعــد در بابــل و
شــهرهای دیگــر جنــوب میانــرودان نوشــته میشــد ،اهمیــت باالیــی دارنــد .مجموعــهی
ارزشــمندی از ایــن متنهــا کــه مربــوط بــه دورهی هخامنشــی هســتند ،منتشــر شــده اســت
ً
( .)Sachs & Hunger, 1988گــروه اول ایــن متنهــا را اصطالحــا «یادداشـتهای روزانـهی
ستارهشناســی» مینامنــد کــه گــزارش دقیقــی از مشــاهدات و پیشبینیهــای نجومــی
را در آنهــا ثبــت کردهانــد .ایــن یادداشــتها شــامل تلفیقــی از اطالعــات نجومــی هســتند
و بهصــورت معمــول از ابتــدای هــر مــاه آغــاز میشــوند .در آنهــا گزارشهــای مربــوط بــه
محاســبهی فاصل ـهی زمانــی بیــن طلــوع آفتــاب تــا غــروب مــاه ثبــت شــده اســت کــه بــرای
ابتــدا ،میانــه و پایــان آن اصطالحــات خاصــی را ب ـهکار میبردنــد .افزونبــر ایــن ،اطالعاتــی
ماننــد تأثیــر شــرایط نجومــی بــر آب و هــوا دیــده میشــود .گــروه دوم ،شــامل متنهایــی
ً
اســت کــه مربــوط بــه رصــد مــاه و اجــرام ســماوی دیگرنــد و خصوصــا اطالعــات بســیار دقیقــی
دربــارهی تغییــرات مــدار مــاه دارنــد ( .)Steele, 2007: 133-148همانطــور کــه اشــاره
شــد ،متنهــای ستارهشناســی بهســبب محاســبات انجــام شــده در آنهــا ،جزئیــات رصــد
ســتارهها و مــاه بــرای محاســبهی آغــاز مــاه ،طــول یــک مــاه و روزهــا و ماههــای کبیســه
بســیار ارزشــمند هســتند؛ البتــه متنهــای ستارهشناســی دورهی بابلنــو نشــان میدهنــد کــه
سیســتم کبیسـهگیری بابلــی چنــدان تحتتأثیــر تغییــرات نجومــی نبــوده و عوامــل سیاســی و
مذهبــی در آن تأثیــر بهســزایی داشــته ،امــا از دورهی هخامنشــی اســت کــه محاســبات دقیــق
ریاضیاتــی و نجومــی بــرای محاســبهی کبیس ـهها ب ـهکار بــرده شــد و سیاســت و مذهــب در
ایــن زمینــه تأثیــر خاصــی نداشــت.
مشــاهده و رصــد مــاه در مشــخص کــردن آغــاز مــاه و توالــی ماههــای یکســال در
تقویمهــای قمــری اهمیــت باالیــی دارد .برخــی متنهــای نجومــی بابلــی نشــان میدهنــد
حتــی اگــر بهدلیــل شــرایط جــوی ،رصــد مــاه ممکــن نمیشــد؛ براســاس تجربــه و مشــاهدات
قبلــی بهصــورت معمــول آغــاز مــاه نــو را مشــخص و طــول یکمــاه را  29یــا  30روز درنظــر
میگرفتنــد .متــن نجومــی  BM33066مربــوط بــه ســال هفتــم پادشــاهی کمبوجیــه (523
ق.م ).نشــاندهندهی ایــن مســأله اســت؛ امــا در متــن دیگــری مربــوط بــه پادشــاهی اردشــیر
دوم ( 374ق.م ).منجمــان ســعی کردهانــد بــا وجــود شــرایط نامســاعد جــوی آغــاز مــاه نــو را
بــا محاســبات ریاضــی و مباحــث نجومــی محاســبه کننــد ( .)Steel, 2007: 132افــزودن مــاه

گاهشماریهای محلی و چگونگی تطبیق آنها در...

کبیســه بــه ســال بــرای تنظیــم و هماهنگــی بــا ثابــت مانــدن آغــاز ســال نــو در ابتــدای بهــار،
هــر ســه ســال یکبــار اتفــاق میافتــاد؛ البتــه بهصــورت دقیــق ،بهتریــن زمــان بــرای اضافــه
کــردن مــاه کبیســه هــر  2ســال و  7مــاه بــوده اســت ( .)Britton, 2007: 122بــا وجــود اینکــه
کبیس ـهها بهصــورت منظــم پــس از مــاه ششــم یــا دوازدهــم بــه تقویــم افــزوده میشــد ،امــا
ایــن روشــی تجربــی بــود کــه در عمــل احتمــال داشــت کــه در طــول زمــان اشــتباهاتی را نیــز
بههمــراه داشــته باشــد؛ بنابرایــن از دورهی بابلنــو عالوهبــر افــزودن کبیس ـههای ســاالنه،
گهــگاه فواصــل ادواری مشــخص  9یــا  19ســاله را نیــز بــرای تنظیــم کبیســهها اســتفاده
میکردنــد.
هخامنشــیان بــه اینمنظــور کــه اگــر اشــتباهی در محاســبهی ماههــای کبیســه صــورت
گرفــت ،تــداوم پیــدا نکنــد؛ دورههــای ادواری  19ســاله را بهصــورت منظــم درنظــر میگرفتنــد
کــه در طــول ایــن بــازهی  19ســاله 7 ،مــاه کبیســه باید به تقویم اضافه میشــد و هدفشــان آن
بــود کــه در طوالنیمــدت نظــم گاهشــماری بههــم نخــورد (هارتنــر649 :1385 ،؛ (Steele,
 .)2007: 136-139; De Blois, 2006: 43پذیــرش دورههــای  19ســاله بــرای افــزودن
کبیســهها ارتبــاط و هماهنگــی بیشــتری بیــن ســال و ماههــا بهوجــود مــیآورد کــه باعــث
میشــد اشــتباهاتی کــه در طــول زمــان بــرای محاســبهی کبیس ـهها صــورت گرفتــه اصــاح
شــود ( .)Britton, 2007: 131بهنظــر میرســد کبیســههای ادواری  19ســاله از دورهی
خشایارشــا بهصــورت رســمی و منظــم آغــاز شــده باشــد ()Ossendrijver, 2018؛ البتــه
ً
نمیتــوان کامــا مشــخص کــرد کــه ایــن روش در دورهی داریــوش نیــز ب ـهکار گرفتــه نشــده
باشــد ،ولــی متنهــا نشــان میدهنــد کــه در اوایــل دورهی هخامنشــی هنــوز نظــام مشــخصی
در افــزودن مــاه کبیســه وجــود نداشــت و در چندیــن متــن اداری به اشــتباهاتی کــه در افزودن
مــاه کبیســه بــه تقویــم اداری پیشآمــده اشــاره شــده اســت .دو نام ـهی اداری از کارمنــدان
معبــد َاســگیال در بابــل بــه معبــد اینـ َّـن در اوروک مربــوط بــه دورهی پادشــاهی کــوروش بــزرگ و
کمبوجیــه ایــن مســأله را تأییــد میکننــد .در هــر دو نامـ ه بــا اشــاره بــه اشــتباهی کــه در افــزودن
مــاه کبیســه شــده ،گفتــه شــده کــه امســال بایســتی ماهــی کبیســه بــه تقویــم اضافــه میشــد،
امــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت ( .)Dandamaev & Lukonin, 2004: 292امــا متنهــای
مربــوط بــه دورهی داریــوش کمکــم نظــم در افــزودن مــاه کبیســه و هماهنگــی آن بــا تقویــم
فارسیباســتان ،عیالمــی و مصــری را نشــان میدهنــد .در متنــی مربــوط بــه ســال ســی و دوم
ً
پادشــاهی داریــوش کــه از بابــل بهدســت آمــده دقیقــا مــاه کبیســه بــا متنهــای بایگانــی
خزانــه برابــری میکنــد ( .)Cameron, 1948: 34متــن دیگــری مربــوط بــه ســال  367ق.م.
(دورهی اردشــیر دوم) بهخوبــی نشــاندهندهی سیســتم منظــم و دقیــق محاســبهی مــاه و
روزهــای کبیســه اســت .در ایــن متــن گفتــه شــده کــه مــاه کبیسـهای کــه بعــد از مــاه دوازدهــم
اضافــه شــده فقــط  27روز اســت؛ چــرا کــه محاســبات آنهــا نشــان مـیداد کــه ســال نــو زودتــر
آغــاز میشــود (Dandamaev & Lukonin, 2004: 290; Parker & Dubberstein,
 .)1951: 1-2امــا در هــر حــال ،ایــن سیســتم کبیس ـهگیری هــر  3ســال یکبــار و هماهنگــی
آن در دورههــای  19ســاله ،هــر نــوع مداخلــهی سیاســی در محاســبهی ماههــای کبیســه
را از بیــن میبــرد؛ البتــه بریتــون معتقــد اســت کــه میتــوان تأثیــر مداخلــهی سیاســی را در
محاســبهی ماههــای کبیســه در دورهی پادشــاهای اردشــیر یکــم و داریــوش دوم مشــاهده
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کــرد .در ایــن دو دوره ،مــاه کبیســه فقــط بعــد از مــاه دوازدهــم افــزوده شــده و افــزودن کبیســه
ً
بعــد از مــاه ششــم کامــا کنــار گذاشــته شــده اســت .بــازهی زمانــی پادشــاهی اردشــیر یکــم و
داریــوش دوم ،ســه دورهی  19ســاله را شــامل میشــود کــه ماههــای کبیســه هــر  3ســال فقــط
بعــد از مــاه دوازدهــم افــزوده شــدهاند .بریتــون و دپیــوت ،ایــن احتمــال را مطــرح میکننــد
کــه کنــار گذاشــتن کبیس ـهی مــاه ششــم از دورهی اردشــیر اول میتوانــد بــه ُ
بدیمنــی مــرگ
خشایارشــا مربــوط باشــد کــه در ســالی کــه کبیس ـهی مــاه ششــم داشــته ،کشــته شــده اســت
()Britton, 2007: 122-123; Depuydt, 1995a: 162-164؛ البته از دورهی اردشــیر دوم
بهبعــد دوبــاره کبیس ـهی مــاه ششــم بــه تقویــم اضافــه شــد (.)Britton, 2007: 122
َ
ّ
مســألهی قابلذکــر دیگــر ،ایــن اســت کــه در برخــی بایگانیهــا ماننــد اینـ َّـن و ســیپر در
بابــل ،همچــون بایگانــی بــاروی تختجمشــید تلفیقــی از متــون میخــی و آرامــی بــا یکدیگــر
م ســالنامههای جشـنهای آغــاز ســال و تقویــم حکومتــی
دیــده میشــود .در میانــرودان تقویـ 
و مراســم دینــی و متــن نجومــی  K3923کــه مربــوط بــه محاســبهی کبیسـهها اســت ،نشــان
میدهــد کــه بنابــر دیدگاههــا و مســائل سیاســی و مذهبــی ،روزهــا و ماههــای کبیســه در طــول
ســالها تغییــر میکــرد ( .)Basello, 2002: 17; De Blois, 2006: 43در متنــی از نینــوا
نیــز کــه در دو ســتون جداگانــه ،نــام ماههــای عیالمــی و بابلــی را معــادل بــا یکدیگــر ذکــر کــرده
بهخوبــی میتــوان دیــد کــه کبیس ـهها متفــاوت اســت .ایــن نابرابــری تــا حــدی بــود کــه گاه
بــرای تنظیــم ســال و قــرار دادن مــاه کبیســه بارهــا تغییراتــی در تقویــم میدادنــد (Reiner,
 .)1973: 101بــر ایــن منــوال در دورهی هخامنشــی نیــز سیاســت یکپارچ ـهی آنهــا ســبب
شــد کــه گاهشــماریهای مختلــف را بــا یکدیگــر تطبیــق دهنــد .درســت اســت کــه سیاســت
هخامنشــیان برپایــهی تســامح و مــدارا بــوده و آنهــا زبــان و باورهــای خــود را بــه سراســر
قلمروشــان اجبــار نکردنــد؛ امــا ادارهی ایــن قلمــرو وســیع نیــاز بــه مدیریــت قــوی نظامهــای
اداری و اقتصــادی داشــت .پــس بــه مــرور میتــوان دیــد کــه ماههــای فارســی باســتان در
متنهــای عیالمــی ،بابلــی و آرامــی اســتفاده شــده اســت .حتــی کمــرون ،نــام مــاه انامکــه
را در کتیبــهای بــه خــط فریــژی در بایگانــی بــاروی تختجمشــید شناســایی کــرده اســت
(.)Camerom, 1973: 52-53

کبیسهها در اسناد اداری

متنهــای بایگانــی بــاروی تختجمشــید نشــان میدهنــد کــه در تقویــم اداری بهصــورت
منظــم در ســالهای  ،)PF 881( 16ســال  ،)PF 660, PF 1790( 19ســال PF 675,( 22
 ،)PF 1046ســال  )PF 246, PF 998( 24و ســال  )PF 864, PF 879( 27پادشــاهی
داریــوش بهترتیــب در ســالهای  498/ 497 ،501/ 500 ،503 /502 ،506/ 505و /494
 495ق.م .مــاه کبیســه وجــود داشــته و ســال  13مــاه بــود .در همــهی ایــن ســالها بــه
اســتثنای ســال  ،19مــاه ســیزدهم یــا کبیســه بعــد از آخریــن مــاه ســال َوی َ
خنــه 4بــه تقویــم
اضافــه شــده و در متنهــا بــه آن بــه دو صــورت «مــاه ویخنــه دیگــر» یــا مــاه ســیزدهم اشــاره
شــده اســت؛ بهعنــوان مثــال ،در  PF 246مربــوط بــه ســال  24پادشــاهی داریــوش گفتــه
شــده کــه غلههــا را در مــاه دوازدهــم و ســیزدهم ســال انبــار کردهانــد و در متنهــای PF 297,
 PF 869, PF 870, PF 966, PF 998, PF 999از مــاه ســیزدهم نامبــرده شــده اســت .در

گاهشماریهای محلی و چگونگی تطبیق آنها در...

متنهــای  PF 660, PF 1070و  PF 1073مربــوط بــه ســال  19اشــاره بــه افــزودن مــاه بعــد از
ششــمین مــاه ســال شــده و ایــن کــه ایــن ســال  13مــاه دارد.
از ســوی دیگــر ،در بــاال اشــاره شــد کــه در تعــدادی از متنهــای بایگانــی بــارو از تقویــم
عیالمــی اســتفاده شــده اســت کــه ایــن ماههــای عیالمــی بهصــورت لوگوگــرام ماههــای بابلــی
نوشــته شــدهاند و ایــن ســنت از حــدود قــرن هشــتم قبلازمیــاد از دورهی عیــام نــو در شــوش
ً
رواج یافتــه بــود ،امــا حتمــا آنهــا را بــه عیالمــی میخواندنــد (;Hallock, 1969 74-75
)Cameron, 1948: 41؛ بههرحــال متنهــای بــارو انطبــاق کامــل گاهشــماری عیالمــی و
فارســی باســتان را نشــان میدهنــد .البتــه هنکلمــن معتقــد اســت ،هنــوز ایــن نظــام یکســان
ســازی گاهشــماری بــرای برخــی از کاتبهــا بهدرســتی جــا نیفتــاده بــود؛ چــرا کــه میتــوان
نمونههایــی از اشــتباه در اشــاره بــه مــاه کبیســه را دیــد (.)Henkelman, 2008: fn. 648
مطالعـهی متنهایــی کــه در آنهــا از گاهشــماری عیالمی اســتفاده شــده ،نشــان میدهد
ً
کــه کامــا بــا تقویــم فارسیباســتان از نظــر محاســبهی کبیس ـهها مطابقــت یافتهانــد؛ بــرای
نمونــه ،در دو متــن  PF 1046و  PF 1057مربــوط بــه ســال  22کــه در هــر دو از مــاه عیالمــی
اســتفاده شــده ،بــه مــاه کبیســه بعــد از مــاه دوازدهــم اشــاره شــده کــه بــا متــن  PF 675و دیگــر
متنهایــی کــه تقویــم فارسیباســتان دارنــد ،برابــر اســت.
در متنهــای بایگانــی خزانــه نیــز مــاه کبیسـهی بعضــی از ســالها شناســایی شــده اســت.
در متــن  PT 2مربــوط بــه ســال  32پادشــاهی داریــوش ( 489ق.م ،).در متنهــای PT 10
و  PT 11مربــوط بــه ســال دوم پادشــاهی خشایارشــا ( 484ق.م ،).متــن  PT 27مربــوط بــه
ســال  12پادشــاهی خشایارشــا ( 473ق.م ).و متــن شــمارهی  PT 79مربــوط بــه ســال پنجــم
پادشــاهی اردشــیر یکــم ( 459ق.م ).مــاه کبیســه بــه تقویــم اضافــه شــده اســت .در همـهی
متنهــای مربــوط بــه ســال دوم پادشــاهی خشایارشــا ،مــاه کبیســه بعــد از مــاه دوازدهــم ســال
اضافــه شــده و در ســال  484ق.م .مــاه کبیســه پــس از مــاه ششــم ســال اضافــه شــده اســت
( .)Cameron, 1948: 32-34در متنهــای مربــوط بــه ســال ســی و دوم پادشــاهی داریــوش
و همزمــان بــا متــن شــمارهی  PT 2خزانــه کــه از بایگانیهــای بابلــی بهدســت آمدهانــد
ً
نیــز مــاه کبیســه بعــد از مــاه دوازدهــم ســال بــه تقویــم بابلــی اضافــه شــده و کامــا بــا تقویــم
فارسیباســتان در تختجمشــید هماهنگ اســت (.)Parker & Dubberstein, 1951: 29
درواقــع مقایسـهی شــیوهی گاهشــماری و محاســبهی کبیسـهها در بایگانــی بــارو و خزانـهی
تختجمشــید نشــان میدهــد کــه در بایگانــی خزانــه نیــز همــان ادام ـهی شــیوهی افــزودن
ً
ســال کبیســه بــه فاصلههــای زمانــی تقریبــا هــر 3ســال یکبــار اســتفاده شــده و بــدون تغییــر
ادامــه یافتــه اســت .دس ـتکم از ادامــه یافتــن ایــن شــیوه تــا ســال هفتــم پادشــاهی اردشــیر
یکــم ،یعنــی آخریــن تاریــخ موجــود در بایگانــی خزانــه مطمئــن هســتیم (Cameron, 1948:
.)34
بررســی متنهــای بایگانیهــای آرامــی نشــان میدهــد کــه در همـهی متنهــا بهصــورت
یکســان از گاهشــماری بابلــی اســتفاده کردهانــد ( .)Porten, 1968ســؤال اصلــی پورتــن ایــن
بــود کــه آیــا تقویــم بابلــی اســتفاده شــده در الفانتین ،مانند کتیبهی بیســتون ،صورت پارســی
شــدهی گاهشــماری بابلــی اســت یــا بهطــور مشــخص برداشــت خــود یهودیــان از شــیوهی
بابلــی اســت؟ نتایــج پژوهــش پورتــن ،تطبیــق ایــن گاهشــماری بــا نمونههــای هخامنشــی
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بــود ( .)Porten, 1990: 15پــس از آن ،بــا خوانــده شــدن متنهــای دیگــر بایگانیهای آرامی
از مصــر ،مشــخص شــد کــه آنهــا عالوهبــر گاهشــماری قمری-شمســی بابلــی از گاهشــماری
خورشــیدی مصــری نیــز اســتفاده میکردنــد؛ امــا نــه بهصــورت مجــزا ،بلکــه ایــن دو تقویــم
ً
ً
را کامــا بــا هــم همزمــان کــرده و منطبــق کــرده بودنــد .ایــن ویژگــی را خصوصــا میتــوان از
اســناد مختلــف مربــوط بــه ســال  473ق.م .متعلــق به پادشــاهی خشایارشــا تــا  402ق.م .در
دورهی داریــوش دوم دیــد ( .)Porten, 1990: 31ذکــر ایــن نکتــه ضروریســت کــه درواقــع
بیشــتر اســناد بهدســت آمــده ،متعلــق بــه ایــن بــازهی زمانــی هســتند و میتــوان ایــن تطبیــق
گاهشــماریها را بــرای دورهی دیگــر شــاهان کــه اســناد مربــوط بــه آن در دســترس نیســت
نیــز تعمیــم داد .مجموعـهای از اســناد آرامــی مصــر ،البتــه دو تاریخــی هســتند؛ بهنحــوی کــه
متــن یــک تاریــخ بــه بابلــی و یکــی بــه مصــری دارد و همــواره تقویــم بابلــی در ابتــدا و ســپس
مصــری در پــی آن آمــده اســت .امــا نکتـهی مهمتــر ایــن اســت کــه در ایــن اســناد دو تاریخــی
ً
گاهشــماریها کامــا بــا یکدیگــر منطبــق هســتند (.)Stern, 2000 :171
تقویــم مــورد اســتفاده در متنهــای بلــخ نیــز بابلــی و منطبــق بــا گاهشــماری بابلــی موجود
در کتیبههــای شــاهی و بایگانیهــای مصــر اســت؛ البتــه شــاکد و نــاوه معتقدنــد کــه در ایــن
اســناد میتــوان اشــارهای نیــز بــه تقویــم زردشــتی در کنــار بابلــی یافــت (Shaked & Naveh,
 )2014: 35کــه اگــر چنیــن باشــد بــه تطبیــق بیشــتر گاهشــماریها داللــت میکنــد.

جلوس شاهنشاه ،مبدأ یکسان گاهشماریها

در کتیبههــای شــاهی و اســناد اداری ،مبــدأ محاســبهی ســالها برمبنــای ســال پادشــاهیها
ـال تقویمــی فارسیباســتان و بابلــی ،اولیــن
اســت .نکت ـهی مهــم ایــن اســت کــه در یــک سـ ِ
ـال تقویمــی مصــری آغــاز ســال نــو در اواخــر
مــاه ســال از آغــاز بهــار شــروع میشــد و در یــک سـ ِ
پاییــز بــود .امــا هم ـهی پادشــاهان در اولیــن مــاه ســال بــه پادشــاهی نمیرســیدند و ممکــن
بــود ســال پادشــاهی بــا چندمــاه اختــاف عــدد متفاوتــی را نشــان دهــد .پــس چگونــه زمــان
جلــوس شــاه را بــا تقویــم ســاالنه مطابقــت میدادنــد و سالشــماری ســالهای پادشــاهی را
آغــاز میکردنــد کــه در نظــام اداری از هــم گســیختگی و ناهنجــاری در محاســبات تقویمــی
رخ ندهــد؟
براســاس متنهــای اداری از بابــل و مرکــز شاهنشــاهی ،هخامنشــیان بــرای محاســبهی
سالشــماری حکومــت پادشــاهان ،طبــق ســنت گاهشــماری ســلطنتی بابلــی عمــل میکردنــد.
ً
در ایــن شــیوه ،ســال نخســت حکومــت شــاه از ابتــدای ســال نــو محاســبه میشــد؛ امــا مطمئنــا
بــه قــدرت رســیدن همـهی آنهــا در ابتــدای ســال نبــود .در این مــوارد ،اگر پادشــاهی در طول
ســال بــر تخــت مینشســت آنرا ســال نخســت پادشــاهی وی محاســبه نمیکردنــد؛ بلکــه
بــه آن «ســال آغــاز پادشــاهی» ( )šanat reš šarrutiمیگفتنــد و ســال نخســت پادشــاهی آن
پادشــاه از آغــاز ســال جدیــد محاســبه میشــد (.)Dandamaev &Lukonin, 2004: 291
ایــن شــیوهی محاســبه را بهخوبــی میتــوان در پاپیروسهــای هخامنشــی الفانتیــن مصــر
مشــاهده کــرد .متــن شــمارهی  AP6مربــوط بــه ســال بیســت و یکــم پادشــاهی خشایارشــا
اســت .او در مردادمــاه ســال  465ق.م .کشــته شــد و در همیــن زمــان اردشــیر یکــم بــر تخــت
نشســت .امــا در ایــن متــن اشــاره بــه آغــاز پادشــاهی اردشــیر شــده و ســال یکــم پادشــاهی وی

گاهشماریهای محلی و چگونگی تطبیق آنها در...

را از ابتــدای مــاه نیســان (مــاه اول ســال) محاســبه کردهانــد ( .)Porten, 1968: 57در متــن
آرامــی دیگــری از ســامریه کــه مربــوط بــه تاریــخ بــر تخــت نشســتن داریــوش ســوم اســت نیــز
همیــن مســأله دیــده میشــود (.)Cross, 1971: 48
در تقویــم مصــری ،تاریخگــذاری پادشــاهی را از همــان زمانــی کــه پادشــاه بــر تخــت
مینشســت ،محاســبه میکردنــد .در واقــع یکســال هــم ســال آخــر حکومــت یــک فرعــون
و هــم ســال اول فرمانروایــی فرعــون بعــدی بهحســاب میآمــد .عــدم آ گاهــی بــه ایــن دو
نکتــه میتوانــد اشــتباهاتی را پیــشآورد ( .)Depuydt, 1995a: 152-153بــا توجــه بــه
اینکــه شــروع ســال نــو مصــری حــدود  3مــاه جلوتــر از ســال نــو بابلــی بــود؛ درنتیجــه ،طبــق
گاهشــماری مصــری ســال جلــوس پادشــاهان در مــواردی یکســال جلوتــر از شــیوهی بابلــی
محاســبه میشــد ( .)Depuydt, 1995bبنابرایــن ،آیــا هخامنشــیان در مصــر ســال پادشــاهی
را از زمــان بــه تخــت نشســتن پادشــاه محاســبه میکردنــد؟ در متنهــای اداری هخامنشــی
از مصــر در مــواردی نشــان داده میشــود کــه ســال حکومــت یــک شــاه ،یــک ســال جلوتــر از
تاریــخ بابلــی اســت؛ بهعنــوان مثــال ،در متــن شــمارهی  AP 28مربــوط بــه دورهی پادشــاهی
داریــوش دوم ،تاریــخ متــن روز  24مــاه شــبت ( )Šebatســال  13اســت کــه برابــر اســت بــا
روز نهــم مــاه اثیــر ( ،)athyrســال  14پادشــاهی داریــوش دوم .البتــه در برخــی از متنهــا
ً
نیــز ســالها کامــا بــا یکدیگــر منطبــق اســت؛ بهطــور مثــال ،در متــن  AP 5روز هجدهــم از
مــاه ِالــول [مــاه ششــم] ســال  15برابــر اســت بــا روز  28مــاه َپخونــس ( )pachonsســال 15
خشایارشــا ( .)Parker, 1955: 271بهطــور کلــی میتــوان گفــت کــه در مصــر نیــز همــان
محاســبهی ســال پادشــاهی بــه شــیوهی بابلــی بــرای هماهنگــی بــا سراســر قلمرو شاهنشــاهی
رواج داشــته و سالشــماری مصــری بیشــتر کاربــرد محلــی یافتــه بــود.
برخــی نیــز معتقدنــد در دربــار هخامنشــی ،ســال پادشــاهی از زمــان بــه قــدرت رســیدن
پادشــاه جدیــد محاســبه میشــد .ایــن مســأله در بندهــای  1:1و  1:2کتــاب نحمیــا نیــز ذکــر
شــده اســت؛ بــرای نمونــه ،چــون اردشــیر یکــم در مرداد ســال  465ق.م .به پادشــاهی رســید،
در شــوش ســالهای پادشــاهی او را از مــرداد تــا مــرداد محاســبه میکردنــد .گویــا هخامنشــیان
ایــن شــیوهی سالشــماری را از عیالمیهــا گرفتــه بودنــد (Cross, 1971: 48, Dandamaev
 .)& Lukonin, 2004: 291امــا پذیرفتــن ایــن نظریــه در تناقــض آشــکار بــا متنهــای آرامــی
موجــود در بایگانــی الفانتیــن اســت و از ســوی دیگــر ،اگــر بپذیریــم کــه در مرکــز شاهنشــاهی در
شــوش شــیوهی محاســبهی ســال بــا شــیوهی اداری بابلــی و مصــری تفــاوت داشــت ،آنــگاه
بایــد نشــانههایی از ناهماهنگــی و ناهنجــاری در فعالیتهــای اداری و مکاتبــات حکومتــی
هخامنشــی ببینیــم ،ولــی چنیــن مــوردی در متنهــا دیــده نمیشــود.

نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر بهمنظــور درک چگونگــی فعالیــت دیوانســاالریهای محلــی در دورهی
هخامنشــی از منظــر شــیوههای گاهشــماریهای آنهــا ،ایــن واقعیــت را نمایــان ســاخت کــه
ایــن مجموعـهی متنــوع کــه دارای اختالفهایــی در شــیوههای سالشــماری و کبیسـهگیری
بودنــد بهســبب آنکــه در درون یــک کلیــت اداری وســیع قــرار گرفتنــد ،بــرای تســهیل امــور بــا
یکدیگــر همســو شــدند .درواقــع ،یکــی از ویژگیهــای شاهنشــاهی هخامنشــی تــوان بــاالی
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آن در امــور اداری اســت کــه بــا تکیهبــر آن ،هخامنشــیان توانســتند بیــش از دو قــرن بخــش
بزرگــی از جهــان مســکون آن دوره را اداره کننــد .ایــن قلمــروی وســیع از اقــوام و فرهنــگ هــای
گوناگونــی ســاخته شــده بــود .ایــن تنــوع را میتــوان در بایگانیهــای اداری هخامنشــی نیــز
دیــد کــه هریــک در اصــل ریشــه در تمدنــی کهنتــر داشــت و اکنــون همگــی بهطــور مــوازی
بهفعالیــت مشــغول بودنــد.
بایگانیهــای اداری هخامنشــی شــناخته شــده عبارتنــداز :بایگانــی مرکــز شاهنشــاهی
در تختجمشــید ،چندیــن بایگانــی از میانــرودان ،الفانتیــن ،ممفیــس و تــل الســوان مصــر و
جزایــر یهودینشــین ،بایگانــی بلــخ و مجموعـهی ِگل ُمهرهــای داســکیلون از آســیای صغیــر
اســت .در ایــن بایگانیهــا بــرای انجــام امــور مختلــف از پرداختهــای حقــوق کارمنــدان و
کارگــران تــا امــور مذهبــی ،ســاخت و ســازها تــا اســناد خریــد و فــروش زمیــن ،کاال و وام ،و دیگــر
امــور جــاری اداری ،بهطــور معمــول تاریــخ و زمــان امــور ثبــت میشــد .مطالعـهی شــیوههای
ثبــت تاریــخ در متنهــای ایــن بایگانیهــا نشــان میدهــد کــه بهصــورت معمــول تاریخگــذاری
برمبنــای ســال حکومــت پادشــاه بهعــاوهی مــاه اســت و بهنــدرت روز را ذکــر میکردنــد .بــا
وجــود اینکــه هنــوز دربــارهی جزئیــات دقیــق شــیوه و ســازوکار ایــن همسوســازی نمیتــوان
اطمینــان داشــت ،همانطــور کــه اشــاره شــد کــه برخــی از مــوارد ناهماهنگــی را میتــوان در
بایگانــی بــارو دیــد کــه کاتبــان عیالمــی کــه ماههــای فارسیباســتان را در کتیبــه نوشــتهاند ،در
محاســبهی مــاه کبیســه در ســال  22پادشــاهی داریــوش اشــتباه کردهانــد .امــا تطبیــق ایــن
گاهشــماریها نیازمنــد دقــت و ارتبــاط منظــم بــا مرکــز شاهنشــاهی بــوده و بهنظــر میرســد
کاتبــان را بــرای ایــن کار آمــوزش میدادنــد و دور از ذهــن نیســت کــه از ســوی مرکــز اداری
طــرح مشــخصی بــه آنهــا داده میشــد.
تقویــم مــورد اســتفاده در ایــن دوره ،تقویمــی قمری-شمســی بــود و در ایــن تقویــم
محاســبهی ماههــای کبیســه بــرای هماهنگــی و تطبیــق بــا ســال اهمیــت باالیــی داشــت
و از مهمتریــن تالشهــای حکومتهــا محاســبهی دقیــق و هماهنــگ کبیســهها در
بــازهی مشــخص و هماهنــگ بــا گاهشــماری همســایگان بــرای فعالیتهــای اقتصــادی
و قراردادهــای بینالمللــی بــود کــه تــا پیــش از هخامنشــیان ،آشــوریها و بابلیــان در ایــن
زمینــه ،موفقیتــی نداشــتند .هخامنشــیان قــدرت و نفــوذ اداری خــود را بــرای یکســان کــردن
نظامهــای گاهشــماری و محاســبهی دقیــق کبیس ـهها برپای ـهی محاســبات ریاضــی ب ـهکار
بردنــد .آنهــا بهجــای تحمیــل تقویــم فارسیباســتان بــه ســاتراپیها تقویمهــای کهــن
ً
شمســی ،قمــری و قمری-شمســی عیالمــی ،بابلــی و مصــری را کــه بعضــا بــا یکدیگــر در آغــاز
ســال و کبیسـهها مطابــق نبــود را بــا یکدیگــر منطبــق و همســان کردنــد .قــدرت مرکــزی بــرای
ســالهایی کــه مــاه کبیســه بایــد وارد تقویــم ســاالنه میشــد ،معیــار را شــیوهی بابلــی گذاشــت
کــه مــاه کبیســه را بعــد از مــاه ششــم یــا مــاه دوازدهــم قــرار م ـیداد .اولیــن مدرکــی کــه ایــن
یکسانســازی را بهخوبــی نشــان میدهــد ،کتیب ـهی بیســتون اســت کــه در آن بــا تطبیــق
کامــل گاهشــماری فارســی باســتان ،عیالمــی و بابلــی مواجــه هســتیم؛ بنابرایــن ،بهنظــر
میرســد کــه همزمانســازی و تطبیــق گاهشــماریها در دورهی داریــوش یکــم یــا پیــش از
آن ،اتفــاق افتــاده باشــد؛ ایــن همسانســازی را هخامنشــیان فراتــر بــرده و مصــر کــه تقویــم
شمســی داشــت را نیــز تــا حــد امــکان بــا سراســر شاهنشــاهی از نظــر گاهشــماری هماهنــگ
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کردنــد .درواقــع ،عامــل موفقیــت هخامنشــیان در ایــن زمینــه تــا حــد زیــادی بهدلیــل پرهیــز
از تأثیــرات مســایل سیاســی بــر تقویــم و بهکارگیــری محاســبات نجومــی و ریاضــی بــود .در
بایگانیهایــی کــه توالــی از دورهی هخامنشــی بــه ســلوکی را دارنــد ،ماننــد :بایگانــی بلــخ،
بایگانــی ایدومــه و برخــی بایگانیهــای میانرودانــی ،میتــوان بهخوبــی دیــد کــه رونــد
گاهشــماری برمبنــای روش بــهکار بــرده شــده در اســناد اداری دورهی هخامنشــی بــدون
تغییــر ادامــه یافتــه اســت و ایــن را میتــوان یکــی از مهمتریــن اقدامــات هخامنشــیان در
ســازماندهی نظــام اداری دانســت.

سپاسگزاری

نگارنــدگان از اســتادان گرامــی ،آقــای دکتــر شــاهرخ رزمجــو کــه نســخهی پیشنویــس مقالــه
را خوانــده و نــکات ارزشــمندی را ارائــه نمودنــد؛ از پروفســور متیــو اســتالپر کــه نســخهی
پیشنویــس مقال ـهی منتشــر نشدهشــان را در اختیــار نگارنــدگان قــرار دادنــد؛ و دکتــر ووتــر
هنکلمــن کــه راهنمایــی ارزشــمندی دربــارهی ماههــای کبیســه در بایگانــی تختجمشــید
داشــتند ،سپاســگزاری میکننــد.

پینوشت
یســت کــه در ایــن مقالــه مباحــث مفصــل مربــوط بــه ســاختارهای گاهشــماریهای مختلــف بابلــی ،عیالمــی،
 .1بدیه 
فارسیباســتان و مصــری ،فقــط ب هصــورت کلــی اشــاره شــده و خواننــدگان بــرای شــناخت کامــل و جامــع محاســبات ایــن گاهشــماریها
میتواننــد بــه منابــع ذکــر شــده مراجعــه نماینــد.
 .2نظریههــای مختلفــی دربــارهی زمــان کاربــرد تقویــم زردشــتی وجــود دارد .برخــی اســتفاده از ایــن تقویــم را بــرای امــور مذهبــی
ً
از حــدود  500تــا  450ق.م .میداننــد و برخــی نیــز آنرا بــه دورههــای متأخرتــر ،مثــا از اشــکانیان بهبعــد نســبت میدهنــد؛ ر .ک .بــه:
هارتنــر623-704 :1385 ،؛ ;Bickerman, 1967: 204; De Blois, 2006; Mayrhofer, 1964; Panaino, 1990
 .3شناسـهی حــرف یــا مخفــف یــک واژه اســت کــه در کتیبههــای میخــی پیــش از نــام خــدا ،اســامی خــاص ،مــکان و منطقـهی
یشــد .هــدف از کاربــرد آن از بیــن بــردن ابهــام در خوانــدن و تفســیر متــن
جغرافیایــی ،جانــوران یــا درختــان و مــوارد خــاص بـهکار بــرده م 
بــوده اســت .ایــن عالمتهــا بهتنهایــی هیــچ معنایــی ندارنــد و تنهــا بــا کاربــرد آنهــا در متنهــا و پیــش از نــام مــورد نظــر معنــا پیــدا
میکننــد؛ بــرای جزئیــات بیشــتر ر .ک .بــه.Rude, 1986: 133-138 :
 Viyaxna .4فارسیباستان یا صورت عیالمی آن .Miyakannaš
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