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 ی جهان باستانهایمتقابل گاهشمار راتیتأث
 1اسماء معصومی نژاد

 پیشگفتار

توانست  یآسمان انیخدا ینید یو سلطه لیخود به ن یاجتماع اتیاست که با وابسته بودن ح ینیمصر سرزم

از  نیسرزم نیدر ا ی. گاهشمارابدیهمجوار خود دست  یهانیسرزم رینسبت به سا یاشرفتهیپ اتیاضیبه ر

را دارا بوده که  ییهایهشمارگا مییبهتر بگو ای یداشته است. مصر، گاهشمار انیسوم ق.م جر یهزاره لیاوا

 نیکه حاصل اول یقمر یکهن آن زمان داشتند. گاهشمار یرا در جامعه یها و الزامات خاصکارکرد کیهر 

خود و انجام  انیکاهنان قرار گرفته بود تا موقع جشن خدا اریزمان بود و در اخت یمحاسبه یبرا انیتالش مصر

و امورات  یمردمان عاد یرا برا یگاهشمار شیهاسهیها وکبفصل ییجا خود را بدانند اما با جا به ینید نیفرام

 یروزه و پس از آن هم گاهشمار ۳۶۰ یعرف ایگردان و  یسبب گاهشمار نیدشوار ساخته بود. به هم یدولت
1

4
 یاصول گاهشمار انیدر دوران هخامنش انیرانیوجود دارد که ا یاتفرضی …روزه را به وجود آورند و ۳۶۰ 

 نیگزیجا ،یو عرف یرسم یهشمارآن را به صورت گا یراتییالهام گرفتند و با اعمال تغ انینو را از مصر ییاوستا

 کمی وشیو با ورود دار انیهخامنش یاز دوره رسدیالهامات که به نظر م نیا کهن کردند. ییاوستا یگاهشمار

حال  نیزمان است. با ا قیدق یدر محاسبه انیمصر یباال ییو توانا شرفتیاز پ یبه مصر شروع شد، حاک

پژوهش  نیگذاشتند. در ا یمصر یگاهشمار یبر رو یقابل توجه راتیتأث انیهم در دوران هخامنش انیرانیا

 راتیتأثو همچنین  آنها یمصر کهن و شکل و چگونگ جیرا یهایگاهشمار انیبه ب ،یلیو تحل یفیروش توص اب

 بپردازیم. یرانیو ا یمصر میتقو نیب یهاشباهت نیو همچن یرانیا یمصر باستان بر گاهشمار یگاهشمار

تقابل م راتیتأث »و« گاهشماری در مصر باستان»این پژوهش در دو بخش برای واکاوی هرچه بهتر، 

 تهیه شده است.« یرانیو ا یمصر یهایگاهشمار

                                                            
 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه باهنر کرمان - 1
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 در مصر باستان یگاهشمار
 اسماء معصومی نژاد

 (نخست)بخش 

 1۳95امرداد  17مطابق با بروزرسانی 

 درآمد

است.  شماریب برندیجهان ما، در گذشته و اکنون به کار برده و م یهاکه انبوه تمدن ییهایتعداد گاهشمار

 نیز چنباستان ببرند. ا یهایشمارگاه یوهیبه ش یپ اریکه مورخان توانستند با جهد و تالش بس یزمان

 یایدن یهایگاهشمار ی. تمامندبه زمان در شگفت ماند یکیو دقت و نزد یدر گاهشمار یو تبحر یدگیچیپ

عامل  کی ایکوچک زمان و  یواحدها صیتشخ یبرا یعامل قمر کی ایخاص داشتند  یژگیباستان دو و

عامل دوم  نیمهها داشتند. ظاهراً تنها فصل یتکرار ادوار گریبه عبارت د ایسال  یریگاندازه یبرا یدیخورش

 ت.تمدن بوده اس کی ترشرفتهیپ یمرحله یعمل یازهاین یداشته است و پاسخگو تیاهم یکشاورز یبرا

ا بکه  یتمدن مصر بود. تمدن ابدیدست  یاشرفتهیپ یکه توانست به گاهشمار ییهااز تمدن یکی

 یمصر یشمارگاه اتیاز جزئ یاریتوانستند تمدن خود را به اوج فر و شکوه رساندند. بس یشناختن فلک آسمان

 ییبه واال یپ توانیملل گذاشته است م ریبر سا یمصر یکه گاهشمار یراتیمبهم و نامعلوم است، اما از تأث

 برد. انیمصر یدانش نجوم و هندسه

 ایپنجم  یبود که در سده یهخامنش میتمدن عظ رفت،یپذ ریتأث انیکه از مصر ییهااز تمدن یکی

نو  ییاوستا یگاهشمار رسدی. در واقع به نظر مرفتیپذ یفراوان راتیتأث یمصر یششم ق.م از گاهشمار

 کهن شده است. ییاوستا یگاهشمار نیگزیبوده و جا یمصر یبرگرفته از گاهشمار

و  اتیاز جزئ یاریبه بس یپ توانیم یبه سخت انیمصر میمانده از تقو یآنکه به علت کمبود آثار باق با

نوشتار  نیاست که در ا یابیدر مصر باستان قابل دست یاز انواع گاهشمار یتیبرد، کل یمصر یگاهشمار قیحقا

میپردازیآنها م یو بررس یبه معرف
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 در مصر باستان جیرا یهایگاهشمار

 دانستندیم یادی( مطالب زیمصر انیاندک است. ابسا )روحان اریمانده است بس یباق میاز نجوم مصر قد آنچه

دهند و چون  صیتشخ اراتیستارگان ثابت را از س توانستندی. آنها مابدیاز آنها اطالع  یکس خواستندیاما نم

 شیان و پدر نگاه داشتن حساب زم مصر تیبودند روحان یباستان اجرام آسمان انیمصر شیک یاصل یمعبودها

 (.۲۴۸: ص 1۳۸۴)ولز،  افتندیمهارت  یآسمان زدیا یداریو ناپد یداریپد ینیب

 یقایآفر یهادر کوه لین یهاها در سرچشمهو ذوب برف نیسنگ یهابارش باران دنیسال با فرا رس هر

از  لیود نرآبان ماه « ماه تا اکتبر ریت» هیژوئ یهاماه نی. بشودیم یهاالبیس افتنی انیباعث جر یمرکز

عتبر م یکشاورز یکه برا ییزهابا رو یمذهب یهاجشن خواستندیم ی. کاهنان مصرکندیم زیسرر شیهاکناره

 انیر جرقرار گرفتن د یبرا یعلم یروش دیبا یکاهنان مصر لیدل نیبود مصادف شوند. به هم تیو با اهم

 (.۴7: ص 1۳۸۰ ت،ی)اسم کردندیزمان ابداع م

ان از . مصر باستمیدر مصر باستان ببر ینجوم گاهشمار تیبه اهم یاست تا پ یکاف لیدو دل نیهم

 یهر ساله یهاانیو طغ لیرود ن یداشت و به خاطر قرار داشتن در همجوار یاشرفتهیپ اتیاضیابتدا رهمان 

 یاریوم توجه بسو نج یاهشماربودند، به گ یآسمان انشانیخدا نکهیبه آن و ا شانیرود و وابسته بودن زندگ نیا

 داشت. یاز آن آگاه یعلم در دست کاهنان بود کمتر کس نیکردند اما چون ا

ن اندک است اما آشکار است که در مصر باستا یمصر یهایما از گاهشمار یهایدانستن امروزه

 اند.بوده جیدر کنار هم را میهمزمان چند نوع تقو

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توانیم هایگاهشمار نیجمله ا از

 روزه ۳5۴-5 یسال قمر –

ستان مصر با یمذهب تیابزار دست روحان شتریداشته و ب ینید یروزه که جنبه ۳۶۰ یسال –

 .شدیم دهینام ی)کاهنان( بود و سال معبد

اعات س نییگردان که از آن در امور مربوط به تع ای یروزه معروف به سال عرف ۳۶5سال  –

 ،یروزانه و محاسبات نجوم کارهای و – ساعت ۲۴ مجموعاً –روز و شب و فلق وشفق 

 .جستندیسود م هادهیپد انیو فواصل م یریگاندازه

1سال  –

4
= شباهنگ = سپدت  یشعر یدو طلوع صبحگاه انیم یروزه برابر با فاصله  ۳۶۰ 

 یسیمعروف به سال سوت شتری= ت
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 یقمر یگاهشمار

معمواًل  یمصر یبود که به وجود آمد. سال قمر« رع»محل جشن تولد نییتع ازیبر اساس ن ینوع گاهشمار نیا

. تعداد ماه آن پس از جشن مذکور بود نیو اول شودیم لیشده تشک تیرؤ یروزه ۳۰ ای ۲9از دوازده ماه 

بر اساس  ایدر مصر عل مین تقوی. اکردندیم سهیبار کب کیروز بود و هر دو سه سال  ۳5۴سال  نیا یروزها

 .(۴۳5: ص 1۳۸۴ )ولز، دادندیپرت سپدت که در آخر ماه بود انجام م یجشن عمده

ز اهالل ماه در افق مغرب پس  نینخست تیبا رؤ شانیهمسا یبر عکس کشورها انیمصر یقمر ماه

افق مشرق  از طلوع آفتاب، در شیهالل، پ نیشدن آخر دیآنان با ناپد ی. ماه قمرشدیغروب آفتاب شروع نم

 آمدیباال م لین که رود هآنگا – ضانیاه فآنان، به چهار م یهااز فصل تیآنان به تبع ی. سال قمردیگردیآغاز م

 میتقس یم آبکو چهار ماه خرمن و  اهیو رشد و نمو گ یو چهار ماه بذرکار گرفتیاطراف را فرا م یهانیو زم

ه سه سال ما ایتر است. هر دو کوتاه یعیروز از سال طب 11به طور متوسط  یماه قمر 1۲چون  شدیم

ها سال یمنج یسال قمر نی. اابدین رییفصول تغ یتا جا افزودندیبه سال م ای کردندیم سهیرا کب یزدهمیس

ستفاده ا ینیسال به عنوان سال د نیاز هم یپرسترواج شرک و بت یدوره انیتا پا یبود. حت جیدر مصر را

 .(۴9۳: ص 1۳۸۴زاده،  ی)صنعت دادندیرا طبق آن انجام م یمذهب یهانییها و آو جشن شدیم

 عیترب واول، بدر کامل  عیبر ترب یبه چهار هفته مبتن یماه قمر ،یمصر یبدو یقمر یگاهشمار در

-۴9۴: صص 1۳۸۴زاده،  ی)صنعتنام داشته است  یت یسال قمر نی. ماه اول اشدیم میدوم )محاق( تقس

ت . جهاشتد یعلم یفراعنه وضع شد هر چند جنبه یکه در آغاز دوره ،مصری – یقمر ی. گاهشمار(۴99

ماه و  1۲اه گکه  یمردم کوچه و بازار کار کردن با گاهشمار یمناسب نبود. برا یو مال یانجام امور اقتصاد

از  یخاص یرصد شود دشوار بود. در عمل طبقه ستیبایآن م یهاماه کیماه بود، و روز اول هر  1۳ یزمان

تند و به را بر عهده گرف یبه زمان سنج بوطامور مر یسرپرست شدندیم دهیکاهنان که مباشران ساعات نام

ج و گسترش . اما به موازات رواپرداختندیم یقمر یهااول ماه یروزها نییو تع یامور مربوط به زمان سنج

ها نامه یگذارخیو تار دارخیتار یگانیبه با ازیفراعنه، ن یهیاول یسه سلسله ییفرمانروا یمهارت و نوشتن در اثنا

حساب  یدارهنگا یساده برا یروش جادیلزوم ا ر،یفسادپذ یانبار کاالها و مخصوصاً کاالها یودموج اههیو س

 ها و روزها را آشکار ساخت.ماه

 

 یمعبد یگاهشمار

تحول  منظم بودن نداشته باشد باعث یبه کوشش فراوان برا ازیتر که نساده یاوهیبه داشتن ش اقیاشت

روزه و  یماه س 1۲سرانجام منجر به  یقمر یبر اساس گرد کردن اعداد گاهشمار ییگراشد. ساده یگاهشمار

 روزه شد. ۳۶۰سال 

 (.۲۳1: ص 1۳۶۸زاده،  ی)تق شدیم میخمسه تقس 7۲عشره و  ۳۶روزه با  ۳۶۰سال  نیا
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 یمعبد یکه گاهشمار یسنت یهاو برپا کردن جشن یانجام مراسم مذهب یبرا ینوع گاهشمار نیا

ا در نظر رروزه پنج روز اضافه  یروزه با دوازده ماه س ۳۶۰ یگاهشمار نی. ارفتیبه کار م شدیم دهینام

ر ده روز به ده روزه و ه یروز به سه فصل و هر فصل به چهار ماه و هر ماه به سه هفته ۳۶۰ نی. اگرفتینم

 (.۴79: ص 1۳۸۴زاده،  ی)صنعت شدیدو پنجه تقسم م

 است: نیچن ینیسال د ،یمعبد یروزه ۳۶۰سال  یگفت شکل عدد توانیم نیبنابرا

 ماه 1۲=  ماه ۴ × فصل ۳

 دهه ۳۶=  ماه1۲×  دهه ۳

 پنجه 7۲=  دهه۳۶×  پنجه ۲

 

 گردان ای یعرف یگاهشمار

روزه  یماه س 1۲روزه و  ۳۶5سال  کی یاز آغاز هزاره سوم در مصر مورد استفاده قرار گرفت. دارا میتقو نیا

 (.۳75: ص 1۳۸7 ج،یشوی)گرسال بوده است  انیدر پا یروز اضاف 5 یبه اضافه

 و هر فصل چهار ماه داشت: کردندیم میرا به سه فصل تقس سال

 (Akhetاول: اخت ) فصل

 بود. لیشدن و فرو نشستن آب ن ادیبر آمدن و ز فصل

 فصل: نیا یهاماه

 (Thothتوت ) -1

 (Phaophi) یفائوق -۲

 (Thyr) ریات -۳

 (Khyak) اکیخو -۴

 (Pevetدوم: پوت ) فصل

 بود. یو بذرافشان یکشاورز فصل

 فصل: نیا یهاماه

 (Tybi) یب یت -1

 (Mekhir) ریمخ -۲

 (Phamenothفامنوت ) -۳

 (Pharmuti) یفارموت -۴
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 (Shemuسوم: شمو ) فصل

 رفتن آب و موقع خرمن بود. نییپا فصل

 فصل: نیا یهاماه

 (Pakhonپاخون ) -1

 (Payni) یپان -۲

 (Epiphi) یف یاپ -۳

 (Mesori) یمسور -۴

 (.۲15: ص 1۳۸۲)دورانت، 

 

 بوده است. یدیخورش یسال سال نیا

 یهروز اول سال ستار نیبود هنگام نخست دهیموجود رس یبه منتها لین یکه آب رودخانه یوقت

 نیه تا اولظاهر شد اما بالفاصل دیقبل از طلوع خورش قهیدق ۴۲ دندینامیم سیکه آن را سوت یمانی یشعرا

ام نهادند. ن «ییشعرا» اکیسوت یسال را سال نیفرعون اعالم داشت که ا نیشد؛ بنابرا دیناپد دیطلوع خورش

 توانستندیود مبداد هنوز معمول  رییتغ یرا به طور کل میروم تقو صریکه ق زین الدیقبل از م ۴۶بعد از سال 

امر ثابت  نیهم ندیاز اوقات سال به دقت معلوم نما یکیرا در  یمانی یشعرا یو ستاره دیع خورشانطباق طلو

 (.5۰: ص 1۳۸1 ات،ی)ب کردندیها قبل رصد مآسمان را با دقت از مدت یکه متفکران مصر کندیم

 یزهاشده رو لیعشره تبد 7۳به  یمعبد یعشره گاهشمار 7۲ دیاتخاذ گرد یگاهشمار نیکه ا یزمان

 نیو اول لینمنسوب بود. اول سال اساساً از موقع باال آمدن  یبه خداوند کیداشته و هر  یاسم کیماه هر 

 (.5۸: ص 1۳۶۸زاده،  ی)تق( هیژانو ۲1در  باًیبوده )تقر یمانی یشعرا یطلوع صبح

ه آخر ماه ماه پنج روز اضافه ب نیآن ماه کوچک است. ا یو معن ندیگویروز زائد را ابوغمنا م پنج

و  شودیو ابوغنا شش روز م ندیافزایکبس م یروز برا کیو  شوندیملحق م «یمسر» یعنی یدوازدهم مصر

رقه ام خمسه مستیا(. 7۶: ص 1۳7۳)محمدکاوه، و تفسر آن عالمت نشان است  ندیرا فقط گو سهیسال کب

: ص 1۳۶۸، زاده ی)تقاموات بود  دیپنج روز ع نیبود ا انیاز خدا یکینحس بوده است و هر روز آن به اسم 

5۲). 

. اما به کردندیابوغنا را محاسبه م یمورب روزها یاستاره یهاجداول ساعت قیباستان از طر انیمصر

 کندیمراجعه نم نیمع یبه محاذات همان ستاره قاًیدق دیروز خورش ۳۶5که پس از  کردندینکته توجه نم نیا

 .(۴۴1: ص 1۳۸۴)ولز،  کندیروز را اشتباه م کیجدول در هر چهار سال  جهیدر نت

www.ketabha.org

www.ketabha.org


خِرَدگان پایگاه / تاثیرات متقابل گاهشماری های جهان باستان  

 

9 
 

را پرت  (، فصل دومAkhetهمراه بود را اخت ) لیرود ن انیروزه فصل اول که با طغ ۳۶5سال  نیا در

(Pevetبه معنا )آوردیم رونیآب ب ریاز ز اهیگ نیزم یعنیسر زدن  ی ( و فصل سوم را شموShemuم )دندینامی 

ند پس از کن نییتع یخیتار خواستندیکه م ی. هنگامکردیم انیرفتن آب و موقع خرمن را ب نییمفهوم پاکه 

به  آوردندیم« روز یماه، فصل، شماره یشماره» یاشاره به سال جلوس معمواًل روز و ماه و فصل را در الگو

 .رساندیاز ماه چهارم از فصل شمو را م ستمیکه مفهوم روز ب« چهارم شمو»عنوان مثال 

 یهشمارگا نیروز آغاز ا جهیدر نت کردندینم سهیرا کب یروز چیه نکهیبه علت ا یگاهشمار نیا در

اول  یه جاساله دوباره ب 15۰۶تا  1۴5۲ یدوره کیدر  نکهیتا ا افتادیآن قدر به عقب م یدیدر سال خورش

از  خواندندیگردان م لکه اغلب آن را سا یو رسم یعرف یگاهشمار نیا ستین دیترد ی. جاگشتیخود باز م

 و،یو دبل ولی)سمعمول بوده و رواج داشت  هایروم یفراعنه تا دوره یهاسلسله شیدایاز پ شیپ یدوره

 .(۴۴7: ص 1۳۸۴

 

 سیسوت ایثابت  یگاهشمار

 ریهوتپ وز میسبب  نیگردان بودن آن بود به هم یعرف یگاهشمار رادیا نیترکه گفته شد بزرگ همانگونه

سال را  دیآیشاه از خاندان منس به حساب م نیکه نوزدهم« جوزر» یمشهور فرعون سلسله
1

4
روز محاسبه   

  از قهیدق کیکه او اتخاذ کرده بود،  یکرد اما روش
1

4
 یهمزمان در کنار گاهشمار یاهشمارگ نیروز جلوتر بود. ا  

 است. رفتهیها به کار مجشن یو برگزار ینیفرائض د نییتع یبرا یقمر

 ییرهاتمدن و فرهنگ خود عص اتیدر تمام مدت ح انیدارد که مصر نیابهام داللت بر ا یب مدارک

گذر  یگاهشمار یدوره کیاز  ینجوم یدهیپد کیکه در آن  اندگرفتهیاندازه م ییهازمان را با دوره یطوالن

رتاسر سشباهنگ  یصبحگاه وعاست که طل یاعبارت از آن دوره یسیسوت یدوره مینیبیاست. مثالً م کردهیم

از شد. ق.م آغ ۲7۶9دور که از سال  نیسال در نخست 1۴5۶: کندیم یرا ط یروز سال گاهشمار ۳۶5 یپهنه

شروع  یدالیم 1۳۸بعد که در سال  یق.م و دوره 1۳1۳در سال  یااز آغاز دوره یبعد یسال در دوره 1۴55

: 1۳۸۴ و،یو دبل ولی)س ندیگویم زین یکه به آن دور ققنوس دندنام نهاده بو «تیدور ابد»ها را دوره نیشد. ا

 .(۴5۳-۴5۲صص 

 یگاختران در زند پنداشتندیکنند چون م میساعت تقس 1۲موفق شدند روز و شب را به  انیمصر

 )لوکاس، کنند ییشگویسعد و نحس را پ یروزها توانندیشدند م یمدع انی. اختر گوگذاشتندیم ریانسان تأث

 .(115: ص 1۳۸7
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اما در  پداشتند؛ینصر( را به عنوان مبدأ خود منبوکدنصر )بخت خیتار انیمصر میدر باب مبدأ تقو اما

 حی.م مسق ۲۸۴که در سال  انیسیوکلیرا سال اول جلوس امپراطور روم د یقبط خیمبدأ تار ریاخ قاتیتحق

 :سندینویبوده است م

لطنت سمزبور در مدت  انیسیوکلید نکهیرا به مناسبت ا خیتار نیمورخ عرب، ا انوسیدقلط

و  دندینامیم «الشهداخیتار» دیرا به قتل رسان انیحیاز مس یریکث ی( عده۳۰5-۲۸۴خود )

 الشهداخیاربه ت انیامروز از مبدأ قبط دیو جرا میدر تقاو زیمصر و ن خیهمه جا در کتب توار

صر شهدا. اکنون در م 1۶9۸برابر است با سال  یحیمس الدیم 19۸۲کنند. سال یم ریتعب

ر جنب د یقبط نیمشهور و سن امیو ا یقطب خیآن مملکت تار میو مجالت و تقاو دیعموم جرا

 .(15۲: ص 1۳۸1 ات،ی)ب شوندیهر سه با هم نوشته م یالدیو م یهجر خیتار

مقابل  راتیتأث انیب یبرا شوندیم یانهیبودند و زم یمصر یگاهشمار نیا یژگیو نیآشکارتر نهایا

 نو. ییاوستا یو گاهشمار یمصر میتقو

 

 یریگجهینت

 زیباستان دو چ انیمصر یعلم نجوم و گاهشمار شرفتیپ یگفت که عامل اصل توانیشد م انیآنچه ب یهیپا بر

و  انیطغ یهابوده است و با محاسبه کردن زمان لیوابسته به ن شانیاجتماع اتیبوده است: نخست آن که ح

اجرام  یبزرگ مصر انیدا. دوم آن که خکردندیم نیخود را تضم یاجتماع اتینشست و کشت وبرداشت ح

 ینیها و مراسمات دزمان جشن قیدق نییتع یبرا نیدل آسمان بود، بنابرا بودند که منزلگاهشان در یسماو

 یگاهشمار ازمندنی کنند هماهنگ …حاصل از برداشت محصول و یهاخود و هماهنگ کردن آن با جشن

و  یادار یکارها انیدر م یسردرگم جادیکه داشت و ا یمشکالت لیبه دل یقمر یبودند. گاهشمار یقیدق

 نیگردان اختراع شد اما ا یدیخورش یگاهشمار نیمردم را برآورده کند؛ بنابرا ازیمردم نتوانست ن یبازار

ساخته  یسوم یگاهشمار نیرا بر طرف کند. بنابرا انیروحان ازیثابت نبودن نتوانست ن لیبه دل زین یگاهشمار

است که با ورود  نیب توجه اجال یمردم باشد. اما نکته یازهاین یپاسخگو توانستیشد که ثابت بود و م

 اتیبه ح دیجد یدر کنار گاهشمار زین یقبل یمنسوخ نشد بلکه گاهشمار یقبل یگاهشمار دیجد یگاهشمار

 یثابت دو گاهشمار یگردان و گاهشمار یسال گاهشمار ۲۸۰۰که به مدت  یخود ادامه داد به طور یاجتماع

 کیخود ادامه دادند وهر اتیبه ح گریکدیدر کنار  زیآمبه صورت مسالمت هایگاهشمار نیبودند. ا مصر یاصل

اند.بوده یکهن مصر یجامعه یازهاین یپاسخگو
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 گریکدیبر  یرانیو ا یمصر یهایگاهشمار راتیتأث
 نژاد یاسماء معصوم

 )بخش دوم(

 1۳95امرداد  1۶ یمطابق با بروزرسان

 درآمد:

اختن که با شن یتمدن مصر بود. تمدن ابدیدست  یاشرفتهیپ یکه توانست به گاهشمار ییهااز تمدن یکی

مبهم  یصرم یگاهشمار اتیاز جزئ یاریتوانستند تمدن خود را به اوج فر و شکوه رساندند. بس یفلک آسمان

دانش  ییبه واال یپ توانیملل گذاشته است م ریبر سا یمصر یکه گاهشمار یراتیو نامعلوم است، اما از تأث

 برد. انیمصر ینجوم و هندسه

 لین یهاها در سرچشمهو ذوب برف نیسنگ یهابارش باران دنیمصر باستان، هر سال با فرا رس در

ان آب« ماه تا اکتبر ریت» هیژوئ یهاماه نی. بشودیم یهاالبیس افتنی انیباعث جر یمرکز یقایآفر یهادر کوه

 یکه برا ییبا روزها یمذهب یهاجشن خواستندیم ی. کاهنان مصرکندیم زیسرر شیهااز کناره لیماه رود ن

قرار  یبرا یعلم یروش دیبا یکاهنان مصر لیدل نیبود مصادف شوند. به هم تیمعتبر و با اهم یکشاورز

.(۴7: ص 1۳۸۰ ت،ی)اسم کردندیزمان ابداع م انیگرفتن در جر
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 ایپنجم  یبود که در سده یهخامنش میتمدن عظ رفت،یپذ ریتأث انیکه از مصر ییهااز تمدن یکی

نو  ییاوستا یگاهشمار رسدی. در واقع به نظر مرفتیپذ یفراوان راتیتأث یمصر یششم ق.م از گاهشمار

 کهن شده است. ییاوستا یگاهشمار نیگزیبوده و جا یمصر یبرگرفته از گاهشمار

 یاریبه بس یپ توانیم یبه سخت انیمصر میمانده از تقو یتأسفانه به علت کمبود آثار باقحال م نیا با

مورخان  یگاهبرد و منابع و آ یرانیا یآن بر گاهشمار ریتأث یو چگونگ یمصر یگاهشمار قیو حقا اتیاز جزئ

 یاتیرضفو فقط  تیآنها تثب درکامل  نانیاند. هر چند که اطمکرده هیتک دیبه حدس و گمان و ترد شتریب

 یمصر یشمارکه داللت بر اقتباس گاه یمدرک ای یگونه سند کتب چیرد و انکار هستند و تا کنون ه رقابلیغ

را  یمحکم یهااستدالل توانندیم میدو تقو نیا نیب یهانشده است اما شباهت انیهخامنشا یباستان از سو

 .اوردیب هینظر نیاثبات ا یبرا

 

 .مپدر سده ششم  انیرانیا یباستان از سو یمصر یاقتباس گاهشمار

در اواخر  انیرانیکه ا انددهیرس جهینت نیاند، به اکه امروز به دست آمده یاز پژوهشگران با توجه منابع یاریبس

س و  آن را اقتبا اتیو جزئ اتیرا با تمام خصوص یمصر میتقو الد،یپنجم قبل از م یسده لیاوا ایسده ششم 

بالفاصله پس  ای یاندک دیزمان، شا نیکه در هم رودیم یظن قو نیخود قرار دادند. بنابرا ینیسال د یبنا ریز

وبدان آن و رؤسا و م رانیا یق.م محافل زرتشت 51۰تا  515 یهاسال نیمثالً ب؛ از مصر  وشیاز عودت دار

 یسرا که ساده بود و در نظر هر ک یمصر یگاهشمار بیزرتشت در آن عصر( ترت نیجانش دی)و شا شیک

 یجا خود اتخاذ نمودند و به یو آن را برا دهیپسند آمدیراست م رو خم و سهل و س چیپ یمعقول و ب

ثر خروج بر ا رانیا انیو دولت وشیکه دار یخشم یبه واسطه دیشا زیکهن گذاشتند و ن ییاوستا یگاهشمار

مند و البته هو مساعدت دولت بهر تیاز حما انیکردند. زرتشت ادیپ رانیا یبوم ینیگئوماتا نسبت به مغان د

. البته (۳۴7-۳۴5: صص 1۳57زاده،  ی)ن.ک: تقگرفتند  ریتأث یمصر ی. آنها از گاهشمارشدندیهم م قیتشو

 انجام گرفته است. یریالهام گ نیا کمی ریدهند در دوران اردش یهم احتمال م یبرخ

 ییوستاا میمدخل تقو ریدر ز« مصاحب» یفارس المعارفرهیزاده، دا ینظرِ مرحوم تق نیهم دییتأ در

)ن.ک: ست مطابق ا یمصر میبا تقو اتیو جزئ اتیفینو در تمام ک ییاوستا میآمده است که تقو نینچنینو ا

 (.۶57: ص 1۳۴5مصاحب، 

 :کندیاضافه م یرانیا یهاو اصل اسم ماه شهیر یدرباره ترنییچند سطر پا در

نسوب مفرشته موکول منسوب و به اسم او  کیروز ماه چنان که در مصر معمول بود، به  هر

 است.
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 یمصر میا تقوب اتیو جزئ اتیفینو در تمام ک ییاوستا میباورند که تقو نیکه پژوهشگران بر ا مینیبیم

 ست.انو بوده  ییاوستا یگاهشمار یهاماه یگذارنام یالگو ان،یمصر یگذاربرابر است و همان روش نام

ز تصرف اداشت که تا قبل  توانینم دیکه ترد یمعن نیوارد است به ا یرادینظرات مختصر ا نیا بر

 بردندیار نمنام به ک یگذار خیبه هنگام تار انیششم ق.م خود مصر یآخر سده یهادوره انیرانیمصر به دست ا

 .کردندیفقط از ارقام و اعداد استفاده م یگذار خیتار یو برا

مثال  یبرا گرفت. دهیرا ناد یگذار ریتأث نیا توانیاست که نم ادیها آنقدر زحال شباهت نیبا ا اما

 ریآن را ز ورا اقتباس کرده  یبدون کسر مصر یروزه ۳۶5باستان فقط سال  انیرانیپژوهشگران معتقدند که ا

 خود قرار دادند. یگاهشمار یبنا

 .شودیآشکار تر م یگذار ریتأث نیا یمصر یبا گاهشمار شتریب ییبا آشنا انیم نیا در

 «کستی» …به تعداد نخ و یمصر «یمعبد یگاهشمار» یروزه ۳۶۰ماه و دهه و پنجه سال  شباهت

دت به شها یبه هنگام بلوغ و ادا یاست که هر زرتشت یسمانیر ،یقابل توجه است. کست یزرتشت نییدر آ

 به کمر ببندد. یستیبودن با یزرتشت

. رفتیبه کار م یسنت یهاو برپا کردن جشن یانجام مراسم مذهب یبرا یمصر یمعبد یگاهشمار

وز به سه فصل ر ۳۶۰ نی. اگرفتیروزه پنج روز اضافه را در نظر نم یروزه با دوازده ماه س ۳۶۰ یگاهشمار نیا

زاده،  ی)صنعت شدیه تقسم مده روزه و هر ده روز به دو پنج یو هر فصل به چهار ماه و هر ماه به سه هفته

 (.۴79: ص 1۳۸۴

 است: نیچن ینیسال د ،یمعبد یروزه ۳۶۰سال  یگفت شکل عدد توانیم نیبنابرا

 ماه 1۲ماه =  ۴ ×فصل  ۳

 دهه ۳۶ماه =  1۲ ×دهه  ۳

 پنجه 7۲دهه =  ۳۶ ×پنجه  ۲

شده  بافته یشش نخ ینخ که دوازده رشته 7۲از  انیزرتشت یپرداخت: کست سهیبه مقا توانیم حال

 ین السه رس نیچهار رشته بافته شده است. ا یدارا کیخود در سه رسن هر  یرشته به بنه 1۲ نیاست. ا

 یاهت اتفاقشب نیا ماً. مسل(۴97: ص 1۳۸۴زاده،  ی)صنعت آورندیرا به وجود م یو کرس خورندیگره م گریکدی

 .ستین
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 یو ماه توت مصر ییماه اوستا ید

اه اول سال م ،یاست وام گرفته شده از ماه توت مصر یتینو، هو ییاوستا یگاهشمار «یماه د» دیآینظر م به

به  یصرروزه م ۳۶5. ظاهراً اسم ماه اول سال (۳۴۶-۳۴5: 1۳57زاده،  ی)ن.ک: تق یمصر یروزه عرف ۳۶5

=  یه تک یمصر یسال قمر ولاسم از اسم ماه ا نیا ادیو باز هم به احتمال ز شودیم تیتثب« توت»صورت 

Thy واضح است. ییاوستا یگاهشمار یو د ینام داشته است اتخاذ شده بود و شباهت ت 

 

 

 یمصر یبر گاهشمار انیرانیمتقابل ا ریتأث

 میرا از تقو انیرانیا رفتنیپذ ریتأث یهینظر یشد، تا حدود که آورده یمختصر لیو دال هاسهیگمانم با مقا به

 ستمیب یکه در سده یهاپژوهش یکه در پ می. اما جالب است بداندیاول به اثبات رس وشیزمان دار یمصر

 یمارگاهش یبر رو یراتیتأث زین انیرانیتوسط دانشمندان مصرشناس صورت گرفته است متوجه شدند که ا

ر مصر باستان د انیرانیکه صاحب اسم هستند را ا ییهابا کمک ماه یگذار خیاند. مثالً رسم تارداشته زین یمصر

 .شوندیآغاز م یهر دو با انقالب زمستان یرانیا یو ماه د یاند و ماه توت مصررواج داده

ان حال در مصر نوروز است که با همان نام نوروز از دوران باستان تا به زم دیتر رواج عمهم یمسئله و

: 1۳۸۴ زاده، ی)صنعتصورت گرفته است  انیهخامنش یجهان ساالر یدر دوره ییآشنا نیمانده است. ا یباق

 .(5۰1ص 

 

 یریگجهینت

پنجم ق.م  ایششم  یسده انیدر پا یزرتشت انیروحان دیشا ای انیکه هخامنش دهدیگوناگون نشان م شواهد

از  دینو را با ییاوستا یگاهشمار شهیر رسدیکه به نظر م یالهام گرفتند، به طور یمصر یاز گاهشمار

 یب ومعقول  یهر کس رساده بود و در نظ یمصر یگاهشمار بیکه ترت ییدانست. از آنجا یمصر یگاهشمار

ساس آن انو را بر  ییاوستا یو گاهشمار دندیآن را پسند انیهخامنش آمد،یو خم و سهل و سر راست م چیپ

 یواهداما ش ستیاثبات آن ن یبرا یکهن گذاشتند. هر چند سند ییاوستا یگاهشمار یشکل دادند و به جا

طرفه نبوده  کیفقط  یاثر گذار نیحال ا نیباشند و نه قابل انکار. با ا یتصادف اندتوانستهیام نه مکرده انیکه ب

م و ملل اقوا یستیهم ز یگذاشتند. به طور کل یاثرات قابل توجه یمصر یهم بر گاهشمار انیرانیاست و ا

 .شدیاقوام و ملل م انیم یمتقابل فراوان راتیباعث تأث یهخامنش یگوناگون در شاهنشاه
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 شناسنامه نوشتار ها:

: یاتاریرا ینشان خردگان. گاهیپا«. در مصر باستان یگاهشمار(. »1۳95امرداد  17نژاد، اسماء ) یمعصوم
http://kheradgan.ir/?p=14057 

 ینشان خردگان. گاهیپا. «گریکدیبر  یرانیو ا یمصر یهایمتقابل گاهشمار راتیتأث(. »1۳95امرداد  17نژاد، اسماء ) یمعصوم

 http://kheradgan.ir/?p=14067: یاتاریرا
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 ها:نامه یاریو  هاهیبن ما

 . تهران: انتشارات ققنوس.ییپاشا تایترجمه آز. مصر باستان(. 1۳۸۰براند ) ت،یاسم

 .رانی. تهران: انتشارات ارانیدر ا خیو تار میتقوتا(.  یبهروز، ذ )ب

 .یبهشت دی. تهران: انتشارات دانشگاه شهدر جهان یگاهشمار میتقو(. 1۳۸1) زاهللیعز ات،یب

 افشار. رجی. تهران: چاپ اباستان رانیدر ا یگاهشمار(. 1۳57زاده، حسن ) یتق 

 . تهران: انتشارات سمت.رانیا خیدر تار یگاهشمار(. 1۳۶۸زاده، حسن ) یتق

 چاپ نهم. . جلد اول،فرهنگی – ی. ترجمه احمد آرام. تهران: انتشارات علمنیتمدن مشرق زم(. 1۳۸۲) لیدورانت، و

قطره، دانشگاه  و شرق باستان. انتشارات رانیدر علم در ا. «یمصر یخاستگاه گاهشمار(. »1۳۸۴) یج و،یاس. دبل ول،یس

 باهنر )کرمان(. دیشه

 ان(.باهنر )کرم دی. انتشارات قطره، دانشگاه شهو شرق باستان رانیعلم در ا(. 1۳۸۴) ونیزاده، هما یصنعت

 . تهران: انتشارات گلشن، چاپ دوم.انیهخامنش یدر دوره رانیا خیتار(. 1۳۸7) ایلیا چ،یشویگر

 .نی. تهران: فرانکلیالمعارف فارس رهیدا(. 1۳۴5) نیمصاحب، غالمحس

ن: انتشارات نو، جلد و ژاله آموزگار. تهرا ی. ترجمه احمد تفضلاریشهر نیانسان و نخست نینخست(. 1۳7۶آرتور ) سن،ستنیکر

 دوم.

 .کیآذرنگ. تهران: انتشارات سخن. جلد  نی. ترجمه عبدالحستمدن خیتار(. 1۳۸7) یلوکاس، هنر

 .نی. تهران: انتشارت راباز آغاز تا سرانجام یگذار خیو تار یگاهشمار(. 1۳7۳) یمحمدکاوه، عل

 . تهران: انتشارات سمتخیدر تار یگاهشمار(. 1۳۸9ابوالفضل ) ،ینبئ

تشارات قطره، دانشگاه و شرق باستان. ان رانیدر علم در ا«. در مصر باستان یگذارخیو تار یگاهشمار(. »1۳۸۴ولز، رونالد. ا. ) 

 باهنر )کرمان(. دیشه
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