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 االحتفال بالفصول: التقویم المصري القدیم

استعدادًا منازلهم بتزیین منا الكثیرون یقوم الجدیدة، والسنة المیالد بعید االحتفاالت وبدء 2017 عام نهایة اقتراب                  مع

هي العطالت وبالطبع، لألحباء. الهدایا وتقدیم والعائلة، األصدقاء مع األوقات لقضاء والتخطیط العطالت،               لموسم

واالحتفال الهامة، األحداث وتذكر الفصول، تغیر مع العطالت تتزامن ما وعادة الیومیة، الحیاة عناء من راحة                  أوقات

مع بالتعاون النیل " "كتبة قام الروح، هذه خالل ومن حیاتنا. غادرو ومن أجدادنا ذكرى حتى أو الدینیة،                   بالمعتقدات

وأوقاتها القدیمة مصر في المهرجانات أو بالعطالت االحتفال عن نبذة إلعطائكم The Dead Speak Online                 موقع

 في التقویم المصري.

 

 كیف نظم المصریون القدماء وقتهم؟

التقویم و(2) القمري، التقویم (1) الزمن: مرور لتمییز بها المعمول التقویمیة النظم من العدید القدماء للمصریین                  كان

شهرًا، عشر اثنى إلى الشمسیة السنة ُیقسم المصري المدني التقویم فإن مثلنا، وتمامًا الشمسي. التقویم و(3)                  المدني،

یتكون شهرًا عشر االثنى من شهر كل وكان السنة. في یومًا 360 یعادل ما أي یومًا؛ ثالثین من یتألف شهر كل                       ولكن

إلى أیامهم المصریون القدماء قسم مثلنا، وأیضًا الراحة. من واحد یوم یلیه أیام تسعة به أسبوع وكل أسابیع ثالثة                     من

 أربع وعشرین ساعة مع تقسیم الیوم إلى نصفین: اثنى عشر ساعة لوقت النهار، واثنى عشر ساعة لفترة اللیل.
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التقویم نظامي من شهورنا أسماء نستمد (حیث اآلن نفعل مثلما شهر لكل أسماء المصریون القدماء یعط لم األصل،                    وفي

لذلك، ونتیجة أشهر. أربعة من یتألف منها كل مواسم ثالثة إلى شهرًا عشر االثنى نظموا ولكنهم والروماني)،                   الجولیاني

الموسم، من الثاني والشهر الموسم، من األول الشهر النحو: هذا على الموسم في ترتیبهم حسب أسماء للشهور                   أعطوا

األشهر ربط یتم كان ما وربما بعینها، شهور على األسماء بعض استخدام بدأ والجدیدة، الوسطى الممالك وفي                   إلخ.

 بالمهرجانات التي ُیحتفل بها خالل تلك األشهر.

 

كانوا بل إلخ. والثالثة، والثانیة األولى السنة مثل اآلن نفعل كما السنوات مرور لقیاس األعداد المصریون یستخدم                   ولم

السنوات أو السنوي، العد إعادة یتم الملك، وفاة وبعد الحكم. في المصریین الملوك بتعاقب السنوات مرور                  یقیسون

الوثائق، على رسمیة تواریخ المصریون كتب وعندما الجدید. الملك بقدوم لالحتفال جدید من األولى السنة إلى                  الفلكیة،

الشهر ،8 السنة المثال: سبیل على الشهر، ویوم والموسم، والشهر الحكم، في الموجود للملك الفلكیة السنة ُتكتب                   كانت

 الثالث من الموسم، یوم 15.

 

 التقویم القمري

سنویًا. تحدث التي الفیضانات من جزء كانت النیل لنهر المتصاعدة المیاه أن یبدو المصریة، التقویمیة السنة قلب                   في

أیام. ½ 29 عدد منها دورة كل تبلغ حیث القمر اكتمال مراحل في التغیر المصریون القدماء الحظ الوقت، مرور                     ومع

عام كل من تقریبًا الوقت نفس في یظهر ”Sirius“ الیمانیة الشعرى نجم أن أیضًا المصریون أدرك المطاف، نهایة                    وفي

بالنسبة بقلیل، ذلك بعد یحدث الذي الفیضان ومع یونیو). شهر أواخر في المیالد قبل 2500-3000 بین كان                   (والذي

من بمزید سنناقش وكما كبیر. مهرجان شكل في به االحتفال یتم وكان الجدید العام بدایة هو هذا كان                    للمصریین

فإن وبالتالي عام، كل من الوقت نفس في حدوثها حیث من دائمًا تتطابق ال النظام هذا داخل التواریخ فإن                     التفصیل،

 بدایة السنة تتغیر قلیًال من عام آلخر.

 



صعود ومع أشهر. أربعة منها كل مواسم ثالثة إلى السنة من شهرًا عشر االثنى نظموا المصریین إن سابقًا، ذكرنا                     وكما

هو وهذا "أخیت". یسمى كان الذي األول، الشهر یكون الفیضان موسم فإن المتزایدة، والمیاه الیمانیة الشعرى                  نجم

كال على ضفافه في الفیضانات من النیل مستویات ارتفاع في اإلثیوبیة المرتفعات في الذائبة میاه فیه تتسبب الذي                    الوقت

هو رمزًا الوقت ذلك في المصریون ومنحه والخیر للحیاة مصدرًا باعتباره النیل القدماء المصریون قدس وقد                  الجانبین.

 اإلله "حابي".

 

وصفه الذي النمو، موسم ویلیه النهایة، إلى البدایة من أشهر، أربعة أو أقمار، أربعة حوالي الفیضان                  واستمر

التالي. الموسم في ستحصد التي المحاصیل ویزرعون حقولهم یحرثون كانوا الفترة، هذه وخالل (برت).                المصریون

وفي "شیمو". المصریون علیه أطلق موسم وهو - للحصاد جاهزة المحاصیل تكون أخرى، أشهر أربعة مرور                  وبعد

من جانب وهو – الحبوب بجمع احتفاًال مهم مهرجان هناك كان شیمو)، من األول الشهر (أو التاسع الشهر                    بدایة

إلهة هي وكانت الكوبرا، برأس المصریة الرسومات في ظهرت وقد الحصاد. إلهة أو بـ"رینوتیت" المرتبطة                 الجوانب

 الخصوبة والمسؤولة عن الحصاد أو "سیدة األراضي الصالحة للزراعة".

 



 التقویم المدني

نجم ظهور أن ومعرفة الفلكیة للدورات المصریین فهم في والتحسن القمري، التقویم في ما حد إلى الدقة عدم مع                     اآلن،

المدني التقویم نسمیه ثان، تقویم بإنشاء المصریین قیام إلى ذلك أدى یومًا، 365 كل واحدة مرة یحدث الیمانیة                    الشعرى

تمامًا ومثالیًا دقیقًا كان الفلكیة، األحداث من غیرها أو القمر اكتمال مراحل یتبع لم التقویم هذا أن حین وفي اإلداري.                      أو

360 یعادل ما أي یومًا، 30 من یتألف كل شهرًا، 12 اإلداري التقویم یشمل بأن وأمروا الزمن. عن تصورهم                     لتنظیم

أیام تسمى أیام خمسة إلیها یضاف سنة كل كانت یومًا، 365.25 عن عبارة هي الفلكیة السنة وألن السنة. في                     یومًا

من بكل الخمس األیام هذه ارتبطت وقد الرابع. الشهر من األخیر الیوم بعد دائمًا تأتي وكانت األعیاد فیها تقام                     النسيء

 اآللهة المصریة: أوزوریس، وحورس، وست، وإیزیس، ونیفتیس.

 

إلى عام كل التقویم من یوم ربع فقدان وأدى السنة. ربع في مفقود إضافي یوم كل لتعویض نظامًا المصریین لدى یكن                       لم

البطلمیة، الفترة وأثناء المتجول". "العام نسمیها عملیة وهي عام، كل في متزامنین غیر والشمسیة المدنیة التقاویم                  جعل

 كان یضاف یوم إضافي إلى أیام النسيء كل أربع سنوات لضمان تزامن التقویم المدنيً  مع التقویم الشمسي.

 

الفرعونیة العصور طوال استخدامه استمر أنه إال األسرات، قبل ما عصر في األرجح على القمري التقویم إنشاء                   ومع

السنین آلالف رمزي بشكل ُیستخدم كان القدیمة، المملكة أوائل في المدني التقویم جاء وعندما الدینیة. المهرجانات                  لتتبع

 للمسائل اإلداریة وال یزال یستخدم حتى الیوم في تقالید الكنیسة القبطیة.
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