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 التقويم البابمي
 الحمزة الزم الباحث. عمي عبد

 جامعة بابل/مركز وثائق ودراسات الحمة والبابمية
 المقدمة 

التقويـ ضرورة اجتماعية حضػارية و  نىػأل ةيػة امػة مػف اةمػـ عىػ  جػل مػؿ مجػاؿ مػف مجػا و الحيػاة اليوميػة  ػ يمًا       
السػػرـ والحػػرإل وادجػػرا  والم سسػػاو وحػػ يًًا الاراعيػػة مىوػػا نو ال ػػىاعية نو التجاريػػة نو اليرميػػة نو نيػػر  لػػؾ  وجػػل حػػا و 

والوااراو ، و   احتاج إلي  ادىساف مى  ججر التاريخ وما االو ه ه الحاجة المرحة تتااي  إلي  عرػأل مػ ار الػامف حتػأل لػـ ييػ  
 بادمماف ت ور حياة الفر  والمجتمع ب وى   

وبػػػ  تػػػ راث إحػػػ اًوا ونياموػػػا وتحػػػ   نعيا هػػػا ولمػػػؿ امػػػة مػػػف نمػػػـ اةرخ تقويموػػػا ال ػػػاه وهػػػل تيتػػػا بػػػ  واليوػػػا يىتسػػػإل      
ومىاسموا ، جوو يمًؿ تاري وا و يىوا وحضارتوا وهو حاجظ  امرتوػا و ػى وؽ  مرياتوػا وسػجؿ نحػ اًوا ومػرفة ًقاجتوػا ، لػ لؾ 

يىػػأل والوىػػو  واليوػػو  ونيػػرهـ وتقػػويموـ ال ػػاه بوػػـ   تىاولػػو جػػل البحػػ  م فوجػػ ىا لمػػؿ اةمػػـ مالم ػػرييف والفػػري والبػػابريي
التقػويـ لةػػة ًػػـ ا ػػمنحًا ومػػف ًػػـ ىظػرة عامػػة عػػف التقػػويـ جػػالتقويـ البػػابرل حيػ  اف اليرا يػػوف القػػ ما  نوؿ مػػف اهػػتـ باىجػػاا 
تقويـ  ػاه بوػـ حيػ  اسػتيمروا اليػـو موحػ ة لقيػاي الػامف ومبقػًا لحسػابوـ جػدف اليػـو يبػ ن بةػروإل المػمي ويقسػـ اليػـو إلػأل 

 ىوا ساعتاف  اربع وعمريف ساعة نم  مؿ جترة م
واعتم  البابريوف عرأل القمر جل تح ي  ب اية موورهـ وح  وا نياـ اةسبوع   ووجقًا ل لؾ جدىوـ ماىوا ييب وف نجراـ سػماوية     

تظوػر جػل السػما  ج   ػوا لمػؿ يػـو نلػ  جسػمل اليػػـو اةوؿ مػف اةسػبوع بيػـو المػمي  واليػـو الػ ي   ػه ليبػا ة القمػػر 
وماف مؿ مور يتدلؼ مف ًنًيف يومًا ونضاجوا مورًا مبيسًا جل جتراو مىتظمػة تقػع نمػا جػل مىت ػؼ  يسمأل يـو القمر وهم ا 

 السىة نو ن رها يسمأل ه ا المور باسـ المور المبيي )ني باسـ المور السابؽ ل ( مًؿ نيروؿ ًاىل نو ف ار ًاىل  
 ووضيو جل ىواية البح  مجموعة ىتائج واستىتاجاو  

 المبحث األول
 التقويم لغـــــًة : -1 
: يقـو و ومػا   جا و مرمة )تقويـ( جل الرةة اليربية مف الفيؿ الًنًل ) اـ( وهل م  ر مف الفيؿ  ـو ني  اـ،  ـو

: و ـو المل  : ع ل  ومى  تقويـ  و يامًا و اـ باةمر: يقاؿ  اـ بل )ني ىمر ن بار السو  ونهر  :  اـ بمدىوـ واعتىأل ب  و ـو
،وور   مرها مرمة التقويـ جل المىج  جػل الرةػة عرػأل اىوػا ممػتقة (2)جا  نيضا جل الميجـ الوسيم مف الفيؿ ) اـ(و  (1)البر اف(

( والتقويـ )م  ر( -مف الفيؿ)  اـ    (3) ـو
 التقويم أصطالحًا : -2

واةعيػا  عرؼ التقويـ ا منحًاعرأل اى  سجؿ يسوؿ ويبيف اياـ السػىة مواعػة عرػأل مػوورها مػع  مػر نيػاـ اليمػنو 
والمىاسػػػباو اليامػػػة بضػػػمىوا ال يىيػػػة والومىيػػػة وا جتماعيػػػة ونو ػػػاو ال ػػػنة والمنحظػػػاو الىجوميػػػة والفرميػػػة ) جػػػل الفرػػػؾ( 

   (4)وحساإل اةو او وتوايع السىة نمورا ونياماً 
، و مػر نيضػا بػدف (5)والتقويـ حساإل الامف بالسىيف والموور واةياـ وتقػويـ البرػ اف ني تييػيف موا يوػا وبيػاف ظواهرهػا

الرومػل نو اليوليوسػل الػ ي التقػويـ التقويـ هو مجموعػة  واعػ  لرتوجيػؽ بػيف السػىة الم ىيػة والسػىة ا سػتوائية وتقسػيـ اةامىػة و 
  بؿ المين  وجي  تي  السىة مبيسة مؿ سىة تقبؿ القسمة عرأل اةربية   46جرض  يوليوي  ي ر جل سىة 

هجريػػة  17ـ وضػػي  ال ريفػػة عمػػر بػػف ال مػػاإل )رخ( سػػىة 622تمػػوا عػػاـ 16 نمػػا التقػػويـ الوجػػري الػػ ي بػػ ن جػػل
حيػػ  تتػػدلؼ السػػىة الوجريػػة مػػف نًىػػا عمػػر مػػورًا  مريػػًا ني : ًنًمائػػة ونربػػع و مسػػوف يومػػًا ممسػػيا وسػػيما، وجػػل السػػىواو 
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المبيسة مف ًنًمائة و مسة و مسوف يومًا والةريةوري ال ي ا ره البابا نريةوري الًال  عمر 
ـ وجيػػػ  السػػػىواو القرىيػػػة مًػػػػؿ 1582مػػػاف يبػػػ ا بال ػػػامي عمػػػر مػػػف تمػػػػريف اةوؿ سػػػىة و 

(، وتقػويـ البرػ اف هػو بيػاف 411  تي  مبيسة إ  إ ا  برػو القسػمة عرػأل ) 1711و 1611
  (6)مولوا وعرضوا وا  راج نراضيوـ

 المبحث الثاني
 نظرة عامة عمى التقويم.

ية نمػة مػف اةمػـ عىػ  جػل مػؿ مجػاؿ مػف مجػا و الحيػاة اليوميػة  ػ يمًا التقويـ ضرورة اجتماعية حضارية   نىأل ة
وحػػ يًا الاراعيػػة مىوػػا نو ال ػػىاعية نو التجاريػػة نو اليرميػػة نو نيػػر  لػػؾ ، وجػػل حػػا و السػػرـ والحػػرإل وادجػػرا  والم سسػػاو 

يػ  إليػ  عرػأل مػ ار الػامف حتػأل لػـ ييػ  والوااراو ، و   احتاج إلي  ادىساف مى  ججر التدريخ ومااالو هػ ه الحاجػة المرحػة تتاا
 بادمماف ت ور حياة الفر  نو المجتمع ب وى   

ومف الىيـ التل نىيـ اهلل سبحاى  وتيالأل بوا عرأل ادىساف نف جيؿ ل  مف حرمة الممي والقمر  لػيًن يوتػ ي بػ  إلػأل 
بػاة ه إلػأل القمػر ليسػتىبموا مػف حرمتػ  ميرجة السىيف والحساإل و   وجػ  اهلل سػبحاى  وتيػالأل نب ػار البمػر إلػأل السػما  و 

ىثػاا ؿث  عرـ مقياي الػامف وميرجػة عػ   السػىيف والحسػاإل جقػاؿ اهلل تيػالأل: ػرث ُىػورًا وث ثػ ذرثُه مث ػيثا  وثالضقثمث يثػؿث المذػمضيث ض  ُهػوث الذػ  ي جث
سثاإلث  رثُمواض عث ث ث السِّى يفث وثالضح  ل تثيض

رأل  رائم الػامف مبيىػة عريوػا موا ػع السػىيف والمػوور ، وما التقويـ إ  سجؿ امىل يمتمؿ ع(7)
واةيػػاـ ، جػػاليـو متولػػ  مػػف حرمػػة ا رخ حػػوؿ ىفسػػوا والمػػور القمػػري متولػػ  مػػف حرمػػة ا رخ حػػوؿ المػػمي والسػػىة هػػل 

   (8)حساإل لي   اةياـ والموور
مسػيةهل عبػارة عػف مػ ة تىقضػل وهىا )حقيقة عرمية( بدف هىاؾ سىتاف هما السىة الممسػية والسػىة القمرية،والسػىة الم

يوما ممسيا وبمرورها يح   ال ػيؼ وال ريػؼ  365،242،217بيف مروريف متتالييف لرممي بىقمة اعت اؿ واح ة مق ارها 
تىقضل  بيف مسوجيف متتػالييف  ليوما  مريًا وهل الم ة الت 354،367،167والمتا  والربيع   ونما السىة القمرية جتتموف مف 

يوما وب لؾ يموف جل مؿ  11،875،149  الحرماو القمرية ال ائرية، والفرؽ بيف السىة الممسية والقمرية  مقسومة عرأل ع 
نًيف سىة جرؽ   ره  يوما ني ىحو سىة تقريبًا وعرأل  لػؾ مػؿ مائػة سػىة تايػ  ًػن  سػىواو وتمػوف  887،917،351ًنًة ًو

    (9)وتسع سىواو  مرية ةًنًمائ ممسية تساوي سىة ةًنًمائ
ليوػػا يىتسػػإل وبػػ  تػػ را إحػػ اًوا ونياموػػا وتحػػ   نعيا هػػا  ولمػػؿ نمػػة مػػف نمػػـ اةرخ تقويموػػا ال ػػاه وهػػل تيتػػا بػػ  وا 
ومىاسموا   جوو يمًؿ تاري وا و يىوا وحضارتوا وهو حاجظ  امرتوػا و ػى وؽ  مرياتوػا وسػجؿ نحػ اًوا ومػرفة ًقاجتوػا ، لػ لؾ 

والوىػو  واليوػو  ونيػرهـ تقػويموـ ال ػاه بوػـ، ومػاف مػف المسػتحيؿ عرػأل ني  وج ىا لمؿ اةمـ مالبابرييف والم ػرييف والفػري
نمة نف ت را بتقويـ نمة ن رى ، نو ن حاإل  ياىة نف ي ر وا بتقويـ  ياىة ن رى  وماف رجاؿ الػ يف مػف مػؿ نمػة هػـ القيمػيف 

 مبي ونيرها  عرأل التقويـ يح  وف ب اية مووره ونموالوا ومبيية سىيى  ونحوالوا مف حي  البسم وال
الروماف  واميف عرػأل تقػويموـ ، وسػ ىة ىػار المجػوي مسػ وليف عػف تقػويموـ ، ومبػار حا امػاو اليوىاف و  جىج  رهباف

مف اليوو  ي ت وف بتقويموـ،والبابا نريةوري الًال  عمػر عرػأل رني لجىػة ت ػحيو تقػويـ الى ػارى، ووجػ ىا  (11)السىو ريف
تقػػاويـ اةمػػـ المجػػاورة مػػف اليوػػو  والفػػري واة بػػام والرومػػاف وي سػػي ل مػػة  ال ريفػػة عمػػر بػػف ال مػػاإل )رخ( ييػػرؼ عػػف

ادسنمية تقويموا ال اه بوا متمسما باليمؿ بالتقويـ القمري ال ي يتىاسإل مع نعيا  المسرميف وييتم وف عري  جل عبا اتوـ 
وا، مما هل حاؿ التقاويـ اة رى التل  ىية نسما  لمػوورها عرأل ىقائ  عبر الي ور جرـ يترو  بترًو وضيو نسما  ادلوة الًو

ونياموا جىج  مًن مور يىاير نسما ةح  فلوة اليوىاف وم لؾ جبراير وماري وىج  م لؾ اةيػاـ اةسػبوعية تسػمأل بدسػما  إلوػة 
  (11)ني يـو القمر، وهم ا   Monday)يـو الممي وا ًىيف )  Sunday)تيب  جاةح  )
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و ا ة جل بن   ي ييتبر ن  ـ التقاويـ التل ظورو جل اليالـ الق يـ وسىد   التقويـ البابرل ال
 1مابيف الىوريف وهو موضوع بحًىاه ا

 المبحث الثالث
 التقويم البابمي 

ماىو ميوإل الرعاة والفنحيف يييموف ، جػل ججػر التػدريخ، مػف ًمػار اةرخ مالسػومرييف لػ ا 
ف القػوة الحياتيػة التػل لر  ػإل والىمػو، ومػاف عرػيوـ منحظػة  ور الف ػوؿ ييف ب ياىة ) مبييية( إ  مػاىوا يحترمػو بىراهـ متم

المتيا بػػة جػػل الربيػػػع والتػػل تػػدتيوـ بىباتػػػاو سػػحقتوا  سػػػاوة المػػتا  ظاهريػػا ، لػػػ ا جػػدف القػػػوة ادلويػػة التػػل تتنمػػػل جػػل بيػػػخ 
ر الف وؿ وتحبي جل بامف اةرخ تت اع  جػل الربيػع بىػوع مىػتظـ مػف نحمػا  اةرخ حتػأل تت ػ  ل وػا حيويػة م  ػبة تػً 

عرػػأل المائىػػاو والىباتػػاو ، وبمػػا نف ال ياىػػة الق يمػػة رضػػيو باعتبػػار اةلوػػة مائىػػاو بمػػرية نيػػر ميتػػة متمتيػػة بسػػرماف يفػػوؽ 
 تج ي  المبيية ال ي ينام  و  ة نو و  او ج ي ة لمب ن حياة تفضؿ اتحا  اوجيف مف ادلوة  

جل ال يف والسحر، مرتبما باليـو اةوؿ مف السىة ل ا ماىو مراسيـ الاواج نف ه ا الاواج المق ي ظؿ حتأل الىواية ، 
، مػػاف السػػومريوف يقػػ موف )البػػوامير( لهلوػػة جػػل هػػ ه المىاسػػبة والتقػػويـ السػػومري (12)ادلوػػل تقػػاـ جػػل اليػػـو اةوؿ مػػف السػػىة

اروع با  ػفرار، والمػور الػ ي يح ػ  جيػ  بفضؿ نسما  مووره ال نبة يق ـ لىا لوحة حياة رعاة ، مالمور ال ي تد   جي  ال
القمو يسمأل بمور الممامير وجيػ  يجمػع القمػو والمػور الػ ي تحفػظ جيوػا المحا ػيؿ لرحيواىػاو، و ػ  ماىػو ًمػة نعيػا  ت ػ ـ 

الفىمقيسػػل لػ ى اليوػو  ومػػف جوػة ن ػػرى نعيػا  مقسػية مالمػػور الػ ي جيػػ   (13)الح ػا  وتػ ـو نًىػػا عمػر يػـو مييػػ  )المظػاؿ(
، وه اف اةمراف يػ  ف عرػأل عػا ة الموائػ  المقسػية، (14)الحىمة عرأل مرؼ ادلوة، نو المور ال ي جي  يدمروف المرو يدمروف

و ػػ  ماىػػو مرتبمػػة بمػػابع التربػػة نيضػػا ا حتياجػػاو التػػل ماىػػو تػػتـ جػػل بيػػخ اةمػػامف، ممػػا يػػ ؿ عرػػأل  لػػؾ نسػػـ مػػور جػػا  
   (15)ال راؼ

يػػرهـ مػػف المػػيوإل اليػػـو موحػػ ة لقيػػاي الػػامف ومبقػػا لحسػػابوـ مػػاف اليػػـو يبػػ ن لقػػ  اسػػتيمؿ اليرا يػػوف القػػ ما  مًػػؿ ن
بةروإل الممي، ولـ يمف اليـو  يقسـ إلػأل نربػع وعمػريف سػاعة بػؿ إلػأل اًىتػل عمػرة جتػرة نمػ  مػؿ جتػرة واحػ ة مىوػا سػاعتاف، 

يبػ ن مػع نػروإل المػمي ويقسػـ  ، مػا اـ مػؿ يػـو(16)نعمو اسموا إلأل المساجة التل يممف تةميوا جل  لػؾ الفػراغ مػف الو ػو
ااؿ ىػ وجة " والتل تقسـ ب ورها إلأل ستيف )  يقة ما وجة( جػدف هػ ا بػالمبع ىفػي الىظػاـ الػ ي مػا ا إلأل اًىتل عمر " ساعة م

، و سموا السىة إلأل نًىأل عمر مػورًا  مريػًا ، ومىوػا سػتة (17) يف بفضؿ امتماج  إلأل البابرييفىىست  م  إلأل يومىا ه ا وال ي 
مؿ مىوا ًنًوف يومًا والستة اة رى جل مؿ مىوػا تسػية وعمػروف ، ولمػا مػاف مجمػوع نياموػا عرػأل هػ ا الحسػاإل   يبرػ  جل 
يومًا جإىوـ ماىوا يضيفوف جل بيخ السىيف مورًا، ن ر لمل يتفؽ تقويموـ مع الف وؿ ، و سػموا المػور إلػأل نربيػة  354إ  

 ا نف يت ػ وا لوػـ تقويمػًا نسػوؿ مػف هػ ا بػدف  سػموا المػور إلػأل سػتة نسػابيع مػؿ وحػاولو  1نسابيع تتفؽ مػع نوجػ  القمػر اةربيػة
   (18)مىوا  مسة نياـ ، ولمف نًبو بي ئ  نف نوج  القمر ن وى نًرًا مف رنباو الىاي وبقأل التقسيـ مما مافنسبوع 

يف حاليػػًا( بةػػروإل المػػمي جػػل و ػػنؿ التػػاريخ البػػابرل مػػاف التقػػويـ  مريػػًا حيػػ  يبػػ ن المػػور )ممػػا عىػػ  اليوػػو  والمسػػرم
يومػػا ني نىوػػا تػػىقه 354الػػ ي يممػػف جيػػ  ممػػاه ة الوػػنؿ بيػػ  الةػػروإل مبامػػرة واف نًىػػأل عمػػر مػػورًا  مريػػًا يسػػاوي و  المسػػا 

يومًا عف السىة الممسية ل ا ماىو هىاؾ حاجة إلأل مور إضاجل جل مؿ ًن  سىواو تقريبًا يجيؿ السىة القمريػة  11، 1/2
   (19)الممسيةالسىة  مع متفقة

)مػػبي السػػىة( حتػػأل اسػػت  موا مػػريقتيف م ترفتػػيف جػػل تػػدريخ السػػىيف والتػػل مػػاىوا  ةومػػا نف تمرػػؾ البػػابريوف هػػ ه الوحػػ ة القياسػػي
ة ىييتبروىوا مًرما ماىػو عريػ  نوروبػا الةربيػة حتػأل ع ػر الىوضػة ، تبػ ن بف ػؿ الربيػع، ومبقػا لرمريقػة اةولػأل سػموا مػؿ سػ

يوػا  مًػاؿ  لػؾ السػىة التػل مػي  جيوػا المرػؾ جػنف الميبػ  الفنىػل، نو السػىة التػل  حػر جيوػا المرػؾ بي  و وع حػا   ممػوور ج
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جنف ع وا مح  ًا، والتل ور و جل  ػوائـ ت لػؼ  لػيًن لرحػوا   وبالتيا ػإل مػاىوا يحسػبوف عػ   
   (21)السىيف جل مؿ م ة مف الحمـ

ا ة اةجػػراـ السػػماوية وماىػػػو بيرػػـ الفرػػػؾ ىػػاتج عػػف  يػػاموـ بيبػػػ فو نف اهتمػػاـ البػػابري
جػػ يرة بادعجػػاإل ، جقػػػ  مبقػػوا المتواليػػاو الحسػػػابية و  الىتػػائج التػػل تو ػػػروا إليوػػا عظيمػػة حقػػػاً 

والوى سية جل عرـ الفرؾ حيىما جسروا  ورة القمر بواسمتوا وماف  لؾ ب ً ا مىمرقًا جل تاريخ اليرـ 
   (21)عري 

 رجػػة، متقسػػيـ  361رػػأل الفرػػؾ وجيرػػوا محػػيم اةرخ ومحػػيم الفرػػؾ مبػػؽ البػػابريوف ىظػػاموـ السػػتيىل جػػل الحسػػاإل ع
، وجيرػػوا 7سػػاعة والسػػاعة إلػػأل سػػتيف   يقػػة وال  يقػػة إلػػأل سػػتيف ًاىيػػة وعظمػػوا الػػر ـ 12الػػ ائرة عىػػ هـ ، و سػػموا اليػػـو إلػػأل

ـ اةسػبوع لػ ى البػابرييف وتقسػي (22)اةسبوع سػبية نيػاـ ، وجيرػوا اليػـو اةوؿ مػف مػؿ نسػبوع ، هػو اليػـو الػ ي يبػ ن جيػ  المػور
جا  مف موا رتوـ لريػا ة الق يمػة جػل محاولػة  ػرا او المػالع )المسػتقبؿ( مسػت ليف بػادجراـ السػماوية ، حيػ  مػاىوا يىظػروف 
إلػأل الموامػإل الميروجػػة فىػ اؾ " عمػار ، الاهػػرة، المػريخ، الممػتري، واحػػؿ" عرػأل نىوػا القػػوى التػل تػتحمـ جػػل م ػائر البمػػر، 

ة البابرية ال مسة الرئيسية   ماىوا يمًروف ه ه الموامإل ال مسة ، وه ه الموامإل  الرئيسية التل  مرو بادضػاجة مما نف ادلو
إلأل الممي والقمر تموف مجموعة مف سبية نجراـ وتمرؽ عرأل نياـ اةسبوع )السبية( وما  اـ البابريوف ييبػ وف هػ ه اةجػراـ 

ًػـ نمرقػوا نسػـ ادلػ  الػ ي ييبػ  جػل  1سػبية نيػاـ مػرورهػ ه اليبػا ة بيػ   رًا وتتمػر السبية جق  ح  وا لمؿ إلػ  مىوػا يومػًا  ا ػ
والػ ي ييىػل )يػـو المػمي( وبػاو اليػـو ال ػاه  [Sunday]يبا ة الممي هو اةحػ  ل لؾ اليـو وهم ا ن بو اليـو الممري 

الم ػػػته بيبػػػا ة احػػػؿ بدسػػػـ يػػػـو القمػػػر وهمػػػ ا حتػػػأل ىوايػػػة اةسػػػبوع وعػػػرؼ اليػػػـو اة يػػػر   [Monday]ليبػػػا ة ا ًىػػػيف
[satrday] الرةػػة ا ىمريايػػة  ػػ  و ػػرو عػػف مريػػؽ المػػيوإل المػػمالية  ػػ    رػػو جيوػػا بيػػخ  ووهػػو يػػـو السػػبو ، ولمػػا ماىػػ

ني يػػػػـو اةربيػػػػا   wodan`sday {Wednesday}جػػػػل نسػػػػما  بيػػػػخ ايػػػػاـ ا سػػػػبوع مًػػػػؿ  واليىا ػػػػر الىورسػػػػية وظوػػػػر 
هػػ ا جػػدف اةسػػما  جمييوػػا ترجػػع إلػػأل ا لوػػة البابريػػة الق يمػػة التػػل مااالػػو ( ني ال مػػيي ، ومػػع thorsday – throsdayو)

   (23)اسمائوا محفوظة بيف الميوإل الةربية ي مروىوا مرما ىمقوا باسـ ني يـو مف نياـ اةسبوع
ػػوا حضػػارة اليػػراؽ ون ػػاموا  ولػػتوـ جػػل بابػػؿ سػػىة  اـ ؽ ـ جربمػػوا نيػػ 625وبػػرع المرػػ اىيوف جػػل عرػػـ الفرػػؾ ، عىػػ ما وًر

اةسػبوع بيمػار  والاهػػرة والمػريخ والممػػتري واحػؿ والمػػمي والقمر،وجػل ىفػي الو ػػو اسػتقرو نسػػما  البػروج نًىػػأل عمػر برجػػًا 
ومػػ لؾ الميػػااف والػػ لو والحػػوو ، و ػػىع  (24)الحمػػؿ والًػػور، الجػػواا  ، السػػرماف ، اةسػػ  ، اليػػ را  ، السػػىبرة القػػوي الجػػ ي

حرماو الممي والقمر وبيف مقا ير حرماتوا جل اليـو والمور والسػىة، وحسػإل نو ػاو ؽ ـ ج اوؿ ل511ىابوريماىو  بيؿ عاـ 
ًاىيػػة ) ني نمًػػر مػػف مػػوؿ السػػىة الحقيقيػػة 41  يقػػة و  15سػػاعاو و  6يومػػًا،  365ال سػػوؼ ، وبػػيف نف مػػوؿ السػػىة هػػو 

وريمػػاىو" ومػػاف  لػػؾ ىحػػو عػػاـ ًاىيػػة وتممػػف " ميػػ ىو" نف ي ػػىع جػػ اوؿ جرميػػة نمًػػر   ػػة مػػف جػػ اوؿ " ىاب 55  يقػػة و  26بػػػ
   (25)لةرخ الممابقة بيف السىة القمرية والسىة الفرمية  ؽ ـ، وجل ه ه الفترة تو ؿ المر اىيوف إلأل  يمة الىسئ379

ومػػف المػػائع اف اليػػرا ييف هػػـ نوؿ مػػف نسػػتماع تقسػػيـ السػػىة إلػػأل ج ػػوؿ ومػػاىوا عرػػأل عرػػـ با عتػػ اؿ الربييػػل و ػػو 
 ا: ح وؿ ىيساف وجل  لؾ  الو 

 جل اليـو السا ي مف ىيساف 
 يتساوى الريؿ والىوار 

 سو ساعاو وسو ساعاو ليًن 
و سموا السىة إلأل نًىأل عمر مورًا ونضاجوا مورًا جل مؿ ًن  سىواو ويضيوف ه ا المور نما جل المور السػا ي ني عىػ  

مػػوورهـ مقترىػػة بح ػا  القمػػو نوجىيػػ   موسػـ الح ػػا  نو جػل المػػور السػػابع ني موسػـ جىػػل التمػػور، ونالبػا مػػا ماىػػو نسػما 
 : (27)وحفظ المحا يؿ نو يقرىوف البيخ بدسما  نعيا هـ ال يىية ومف نسما  موورهـ المائية هل
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  حظ اف ب اية السىة او راي السىة عى  اليرا ييف الق ما  هو ىيساىو Nisannuىيساف  -1

 مور ايار     Ayaruايارو  -2

 مور ىيساف  simanuسيماىو   -3

 مور تموا      Dumuzu واو  -4

 مور اإل          Aboنبو  -5

   kin-dir ر -وعى  ه ا المور  يضاؼ مور ن ر يسمأل مف ululuاولولو  -6

 Tasrituو ىتمري -7

 kin -2kimمـ  -2 -نو مف Aratsamnsارتسمىىا  -8

 kin-a -ف ناو م  kislimuمسريمو  -9

 Tebetuمبيتو  -11

 sabetuمبامو  -11

  dir --su ر -سلنو  se-dir ر  – مل ر مؿ سو سىواو يسموى  فمورًا وعى  ه ا المور يضيوف  Ataraا اروا  -12

لق  اعتبر اليرا يوف الق ما  عرـ الفرؾ وسيرة وليي ناية والفائ ة والو ؼ مف عرـ الىجػـو والتىجػيـ هػو ليممػىوـ مػف 
 سػػتيماؿ جػػل اليوػػ  ؽ  ـ تبىػػأل اةمػػوريوف هػػ ا اليرػػـ عرػػأل ال ػػورة التػػل وجػػ ىاها  يػػ  ا1111تًبيػػو التقػػويـ ، جفػػل عػػاـ 

الممسل يتدلؼ مػف نًىػأل عمػر مػورًا،  -اةموري جماف اةموريوف    ن  وا التقويـ عف البابرييف   وماف ه ا التقويـ القمري
  (28)ويتدلؼ مؿ مور مف ًنًيف يومًا، وه ه اةمور ب اية السىة البابرية

 ىيساف )ف ار / ىيساف(  -1
 نيار )ىيساف/ نيار(  -2

 يراف(  يواف )نيار/ حا  -3

 تموا )حايراف/ تموا(  -4

 فإل)تموا/ فإل(  -5

 نيروؿ )فإل/نيروؿ( -6

 تسيري )نيروؿ/ تمريف الًاىل(  -7

 مارججيسواف )تمريف نوؿ/ تمريف ًاىل(  -8

 ميسريؼ )تمريف ًاىل/ ماىوف نوؿ(  -9

 تبيو )ماىوف/ مبام(  -11

 سبام)ماىوف / سبام( -11

 ف ار )مبام/ ف ار(   -12

( يومػػًا جقػػ  ىقػػه واضػػيؼ مػػورًا مبيسػػًا جػػل جتػػراو مىتظمػػة تقػػع نـ جػػل 361ومػػا  امػػو  ورة ا ًىػػأل عمػػر مػػورًا تتػػدلؼ مػػف )
مىت ؼ السىة نو ن رها ،يسمأل ه ا المػور باسػـ المػور المبػيي )باسػـ المػور السػابؽ لػ ( مًػؿ نيرػوؿ ًػاىل نو ف ار ًػاىل   

 الخ  
ة المقػػي  ػػ  تمىػػع المرا بػػة ، وسػػبإل  لػػؾ ر ا عيػػوإل نيػػر ممػػموؾ جيوػػا ومػػف ىاحيػػة عمريػػة جػػدف هػػ ا التقػػويـ ًبػػو  رػػوه مػػف

ال حيحة لونؿ المور الج ي  ال ي ييتم  إعنى  عرأل ه ه المرا بة، وىتيجة ل لؾ جق  ي  ر ادعنف يوماث نو يوميف مما نف 
المرػؾ مػاف هػػو الػ ي ييرػػف هػنؿ المػػور الج يػ  مسػػتى ًا إلػأل التقػػارير التػل يرجيوػػا إليػ  الفرميػػوف بمػمؿ رسػػائؿ تتضػمف ىتػػائج 

 -الرسمية،ون ىاه ىمو ج مف ه ه المراسنو : وتوـ   ويمير  لؾ إلأل مظور بارا مف مظاهر المراسنمنحظا
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 مو بالمرا بة جل اليـو التاسع واليمريف وعما إ ا ماىو هىاؾ نيـو نـ   ، جدف الرسالة ت ػتـ 
 بالقوؿ : )لق  رنيىا القمر نو لـ ىر القمر 

 وهىاؾ رسالة نمًر تف يًن تقوؿ:
  رنيو القمػر جػل اليػـو الًنًػيف ، والػ ي مػاف جػل عرػو  اليػـو الًنًػيف    نىػ  جػل الو ػو )) لق

 الحاضر جل عرو مىا سإل لريـو الًاىل مف المور   
  (29)وهم ا يستميع المرؾ نف يًبو اليـو ا وؿ مف المور

رمػػػة ةرسػػػا  جػػػل ؽ ـ(  نضػػػاؼ مػػػورًا لرتقػػػويـ جػػػل مم1751 -1792)  لوىضػػػيؼ إلػػػأل  لػػػؾ نف المرػػػؾ حمػػػو رابػػػ 
 الجىوإل و لؾ عبر الرسالة التل وجووا إلأل عامر  هىاؾ حي   اؿ : 

الًاىل وموما Elul ))ه ه السىة تتضمف مورًا إضاجيا جالمور القا ـ يجإل نف ي عأل بايرو 
تمف مميػة الضػريبة التػل يجػإل نف تجرػإل إلػأل بابػؿ جػل الرابػع واليمػريف مػف مػور تمػريف 

(Tishri) (31)إلأل بابؿ جل اليـو الرابع واليمريف مف نيروؿ الًاىل" عريمـ ن ف جربوا 
نمػػػا بالىسػػػبة لحسػػػاإل الو ػػػو جرقػػػ  مػػػاف البػػػابريوف اوؿ مػػػف نبتمػػػر السػػػاعة المائيػػػة التػػػل نمرقػػػوا عريوػػػا جػػػل الرةػػػة البابريػػػة نسػػػـ  

(Dabdibo) و وا ػتنؼ نمػواؿ ) يب يبو( وهىػاؾ ى ػوه حػوؿ عيىػة المػا  جػل السػاعة المػ مورة اسػتىا ًا عرػأل تبػ يؿ الو ػ
   (   31)الىوار والريؿ"

مف ىاحية ن رى جق  توجإل عرأل سماف وا ي الراج يف إيجا  حؿ لمممرة التقويـ القمري حي  ماف    جرى تبىل  ورة 
القمر المورية مى  ن  ـ اةاماف موسيرة منئمة لقياي الامف  وتب ن السىة الج ي ة وجؽ ه ا التقويـ مع ظوور نوؿ  مر ج ي  
عقإل ا عت اؿ الربييل وتقسـ إلأل نًىل عمر مورًا لمؿ مىوا تسية عمروف نو ًنًوف يومًا، ولسو  الحظ جدف السىة القمرية 
هل ن  ر مف السىة الممسية بدح  عمر يوما تقريبًا ، ل لؾ جق  ماف التفػاوو بػيف مػؿ سػىتيف يبرػ  جتػرة ج ػؿ مامػؿ بمػرور 

ف المػور القمػػري يبػ ن عىػػ  المسػا  حيىمػا ي ػػؿ الوػنؿ الج يػػ  ةوؿ مػرة   ولمػػف مػؿ تسػع سػػىيف وبادضػاجة إلػػأل هػ ا جقػ  مػػا
سماف اليراؽ ييرجوف جي ًا حقيقة نف السما  المر ية ليسو  اجية عرأل الػ واـ مًرمػا يت ػورها اةوربيػوف ونف الةيػـو والةبػار 

  است  ـ القمر ممرجع موـ لتح ي  الػامف واليوا ؼ الرمرية يممف نف تجيؿ مف عمرية ر ية الونؿ مسدلة مستحيرة ن ف جق
ة جدىىا ىرقل جل مرحمة ال ريقة إماراو تست ؿ عرأل  لؾ بدف ادل  مر وا:" سرم القمر عرػأل  بإ  ماف مف السوولة بمماف مرا

ؼ الريؿ وحول  ايىة جل الريؿ ب  ييرؼ الىاي موع  اةياـ جل ب   المور يظػؿ القمػر يحػ   اةسػبوع وبيػ  نسػبوعيف جػل ى ػ
   (32)المور يواج  الممي عف وجوة ي فر ي رم  المحاؽ ، ييو  ًاىية إلأل اةرخ"

إف الىتائج المًيرة لر همة واليجإل التل تو ؿ إليوػا الفرميػوف اليرا يػوف القػ ما  جػل هػ ا الحقػؿ لػـ تىػتج نبػ ا مػف   ػة 
فلػػة البولػػوا )فلػػة تسػػجيؿ الضػػو  المػػىيمي وممػػاؿ ف توػػـ حيػػ  لػػـ تمػػف ترػػؾ لتايػػ  عرػػأل الماولػػة الممسػػية والسػػاعة المائيػػة و 

بواسمة مرة  ةيرة ميرقة جػوؽ ى ػؼ مػرة( ، بػؿ ماىػو بسػبإل المنحظػة ال  يقػة واسػت  اـ الرياضػياو باسػتقرا  الميرومػاو 
 المستحو  بالمنحظة  

عمػػرة  جمىػػ  و ػػو مبمػػر اسػػتماع الفرميػػوف جػػل اليػػراؽ تح يػػ ) مػػرؽ( المػػمي ، والموامػػإل السػػيارة و سػػمو إلػػأل اًىتػػل
 (،ZODIAC -)محمػػػػػػػػػػػػػػة( والتػػػػػػػػػػػػػػل  سػػػػػػػػػػػػػػمو بػػػػػػػػػػػػػػ ورها إلػػػػػػػػػػػػػػأل ًنًػػػػػػػػػػػػػػيف  رجػػػػػػػػػػػػػػة )وهػػػػػػػػػػػػػػ ا ن ػػػػػػػػػػػػػػؿ  ائػػػػػػػػػػػػػػرة البػػػػػػػػػػػػػػروج

وهىاؾ منحظاو عػف مومػإل الاهػرة )عمػتار( متبػو جػل عوػ  سػنلة بابػؿ اةولػأل وىمػا ج مف ػرة لرىجػـو تيػو  إلػأل القػرىيف 
ب سػػوؼ القمػػر وبمسػػوؼ المػػمي نيضػػا و بادممػػاف التىبػػو  بالًػامف والسػػابع  بػػؿ المػػين    ولػػـ يمػػخ و ػػو مويػػؿ حتػأل ا ػػ

 وب رجة مضبومة ىوعا ما ولي ة  روف 
جرى حؿ المممرة المتدتية مف التفاوو الحا ؿ بيف السػىة الممسػية والقمريػة بمػمؿ تحميمػل حيػ  مػاف المرػؾ يقػرر 

تو ػؿ إلػأل حقيقػة نف مبي )إضاجة( مور نو موريف إلأل السىة وجل القرف الًامف  بؿ المين  اسػتماع الفرميػوف اليرا يػوف ال
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مورا  مريا ي لؼ بالضػبم تسػع عمػرة سػىة ممسػية لػ لؾ، وىػاوً  عىػ  ى ػيحتوـ  (235مؿ ) 
ؽ ـ بمػػبي سػػبية نمػػور جػػل تسػػع عمػػرة سػػىة  مريػػة 747جقػػ  امػػر المرػػؾ ىبػػو ىا ػػر عػػاـ 

  (33) بؿ المين  367-388ىا ر( اةساي الميتم   نؿ السىواو -ون بو )تقويـ ىبو
 –مومبيػة  –ممسػية  –ب لو جوو  مبير لتىظػيـ تقػاويـ جرميػة  مريػة وجل نضوف  لؾ 

-ي  سػترابوسػمولق  جا و ج اوؿ اةهرة واة مار و سػوجاتوا المرسػومة مػف  بػؿ )ىبوريمػاىل ( )ي
، ًـ  اـ )مػ يىو( )سػي يىاي( وهػو نعظػـ (34)ىبورباىوي(   جل ب اية القرف الرابع عمر  بؿ المين   حيحة بممؿ   ي  ؽ

ؽ ـ باعما ا اةم  المضبوم لرسىة الممسػية ب مػد   375فرمييف البابرييف  امبة وال ي ااوؿ ىمامات  الفرمية حوالل عاـ ال
ًاىية لق  ماف  مده جل حساإل  يمػة حرمػة المػمي مػف ىقمػة تقػامع المػ اريف ن ػؿ جػل الحقيقػة  32،65  ائؽ و4ياي  عرأل 

ـ ،ن ًا ماف تقويـ بن  مػا بػيف الىوػريف  مريػًا ونف السػىة القمريػة 1887ار( عاـ مف ال مد ال ي ارتمب  الفرمل المح   )نبولت
ا  ر مف السىة الممسية بدمًر  رين مػف نحػ  عمػر يومػًا ، وهمػ ا توجػ  الحاجػة إلػأل نضػاجة مػور تقريبػا مػؿ ًػن  سػىواو 

ؽ ـ ، ممػا يوضػو مرسػـو ن ػ ره 451 ومػاف ترتيػإل التقػويـ عمػوائيا حتػأل حػوالل عػاـ 1لهبقا  عرأل التػاامف بػيف التقػويميف
 :  لحمو راب

 )جل ه ه السىة ججوة 
 جريسـ المور اةتل ايرولو ًاف 

ونسػػرع المرػػؾ يضػػيؼ نىػػ   يجػػإل  جػػع الضػػرائإل بحرػػوؿ ال ػػامي واليمػػريف مػػف المػػور ادضػػاجل نو المبػػيي ولػػيي 
 بحروؿ اليـو ال امي واليمريف مف المور اليا ي النحؽ(  

ؽ ـ ( بن مػؾ ن  ػؿ ىظػاـ  وري مػف سػبية إضػاجاو مػف  381ت ؼ القرف ال امي مف عاـ )وجل و و ما بي  مى
وهػو الىظػاـ المسػمأل الػ ائرة الميتوىيػ  وهػو بدسػـ عػالـ جرمػل إنريقػل عػاا جػل القػرف ال ػامي  بػؿ  (35)مؿ تسػية عمػر سػىة

بػػؿ نوؿ مػػرة ومػػمؿ  اعػػ ة التقػػويـ السػػرو ل المػػين  رنػػـ حقيقػػة نف نًيىػػا لػػـ تتػػبف ا تراحاتػػ    اسػػتيمؿ هػػ ا الىظػػاـ جػػل بػػن  با
والتقويمييف ال يىيف اليوو ي والمسيحل  حقا نف الى ػوه السػرو ية التػل تيػرؼ ىسػبتوما هػل مػف م رسػتيف واحػ ة جػل بابػؿ 
 والًاىيػة جػػل نوروؾ ويبػػ و نف مجموعػػة ى ػوه الورمػػا  تىتوػػل بػػاحتنؿ الفػًرييف بػػن  بابػػؿ نمػػا م رسػة بابػػؿ جقػػ و اسػػتمرو

يقة ميروجة لتقويـ لياـ  لؾ  بي     (36)ـ75بيخ الو و وماىو اح   ًو
جل سبيؿ إ امة ىظاـ مييف بقياي تق ـ الممي والقمر هو والموامإل اة رى ماىو مىمقػة اةبػراج محػ  ة ومسػت  مة 

ية لمؿ  لؾ واضحة بحي  تمورو ن وؿ  واع  نضاجة يـو نو جا  مف اليـو إلأل التقاويـ القمرية والممسية ونف القيمة اليمر
جػػل عمػػؿ التقويـ لقػػ  تػػـ الحمػػـ عرػػأل اهتمػػاـ عػػالـ الفرػػؾ البػػابرل لرموامػػإل بتقػػ يراو عمريػػة متماًرػػة حيػػ  اهػػتـ بيمريػػة التبػػو  
بإح ا  مح  ة مًؿ باوغ ونروإل القمػر ونف مػف الموامػإل التػل تػـ  راسػتوا وبحًوػا هػل جػوبيتر وجيىػوي ومػارموري ومػاري 

  (37)وساتورو
لبابرل هو ماماف ميتم ا جل ميظـ ارجػا  بػن  مػابيف الىوػريف واساسػا لمػؿ التقػاويـ التػل جػا و بيػ ه لري يػ  جالتقويـ ا

 1مف تقاويـ ا مـ النحقة مستىيريف ب  ة ار ا اتوـ وتمور  واع   ياساتوـ لتق ـ الممي والقمر والموامإل ا  رى
 تالخاتمة واالستنتاجا

 ف هو نساي لمؿ التقاويـ التل جا و بي ه  نف التقويـ جل بن  ما بيف الىوري -1
التقػػويـ البػػابرل اعتمػػ  عرػػأل ظوػػور القمػػر جػػل ب ايػػة تح يػػ  المػػور ومػػف  نلػػ  تػػـ تييػػيف ب ايػػة المػػوور ومػػف ًػػـ ب ايػػة  -2

 السىيف  وبو ا يموف التقويـ البابرل تقويما  مريًا   

 نف تقسيـ المور إلأل نربية نسابيع ييو  ن ر  إلأل بابؿ   -3
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ليـو إلأل اربع وعمريف ساعة ييو  إلػأل بابػؿ ايضػًا إ  اىػ  جتػرة مػؿ واحػ ة مىوػا وتقسيـ ا -4
 ساعتاف  

 نوؿ مف نوج  مبي السىيف )نضاجة مور نو موريف إلأل السىة( ييو  إلأل بابؿ  -5

البابرييف نوؿ مف  سـ السىة الأل نربية ج وؿ وماىوا عرأل عرـ با عت اؿ الربييػل ومػاف  -6
  1و و ح ول  جل ىيساف 

 1ماع اليرا يوف الق ما  مف تقسيـ ا براج عف مريؽ تقسيـ مرؽ الممي الأل اًىتأل عمر محمةاست -7

 الهوامش
، جاميػػة الػػ وؿ 1988جماعػػة مػػف مبػػار الرةػػوييف اليػػرإل، الميجػػـ اليربػػل اةساسػػل، المىظمػػة اليربيػػة لرتربيػػة والًقاجػػة،   1

    1116اليربية  ه

، إيػػػراف، م سسػػػة ال ػػػا ؽ لرمباعػػػة والىمػػػر، 1يجػػػـ الوسػػػيم، ج، الموف ػػػروفإبػػػراهيـ م ػػػمفأل، احمػػػ  حسػػػف الايػػػاو   2
    768هػ، ه1426

   664ه  ،35م ،1973لويي ميروؼ، المىج  جل الرةة، م سسة اىتماراو  ار اليرـ، إيراف،  ـ،   3
    1116الميجـ اليربل اةساسل،الم  ر السابؽ ، ه  4

    768الميجـ الوسيم، الم  ر السابؽ ، ه   5

    664 ر السابؽ  ، هلويي ميروؼ ،الم   6
  1( 5سورة يوىي : اةية)  7
 هػ   1424، محـر  15جو ة ، محم  ، مقالة بيىواف تاريخ التقويـ ، مجرة موامإل ، الي     8

    98، ه1997بوبواىل، بويجة سي  إسماعيؿ ، موسوعة الًقاجة اليرمية ، المويو ،   9
حا ػػاـ يقػػـو بمومػػة المحممػػة اليريػػا والويػػدة  التمػػرييية  (71: وهػػل مرمػػة يوىاىيػػة تيىػػل مجرػػي ومػػاف  وامػػ  )السػػىو ريف  11

،  او  عبػ  سػىقرام ونوؿ سىو ريف هو الػ ي  عػأل إليػ  موسػأل ) ع ( رجػا و اليوػو  لنجتمػاع جػل  يمػة اليوػ  القػ يـ 
   91، ه1983، الةفور، ج ور الفمر اليوو ي، عماف

 جو ة محم ، الم  ر السابؽ    11
ف، مارنريو ، عرـو البابري  12    84، ه1981يف، ترجمة: يوسؼ حبل، اليراؽ، بة ا ،  ار الرمي ، رًو
عي  المظاؿ) عي  المظرة(:هو اح  اعيا  اليوو  ويمػوف ًماىيػة ايػاـ مػف ال ػامي عمػر مػف تمػريف ا وؿ وهػو يػـو حػج   13

 السػػػاموؾ ،سػػػي وف محمػػػو ، تػػػاريخ الػػػ ياىتيف اليوو يػػػة يىظػػػر: لوػػػـ يجرسػػػوف تحػػػو سػػػيؼ الى يػػػؿ وان ػػػاف الايتػػػوف 
   65، ه 1988بة ا   والمسيحية،

ف مارنريو  الم  ر السابؽ، المرو:حبوإل الميير ومىوا ت ىع البيرة   14   85ه رًو
ف مارنريو الم  ر السابؽ ، ه  15     85رًو
، 1979 ،بةػ ا  موىتيىيو جورج، الحياة اليومية جل بػن  بابػؿ ونمػور، ترجمػة سػريـ مػ  التمريتػل وبرهػاف عبػ  التمريتػل،  16

    26ه

    487، ه 1984جورج، اليراؽ الق يـ ترجمة    حسيف عرواف : اليراؽ ، بة ا ، الحريةرو،   17
    251، ه1973، 4 يوراىو،وؿ،   ة الحضارة، ترجمة    امل ىجيإل محمو ، القاهرة، م  18

    526ه، 1966، 2عامر سريماف، م :هاري عظمة بابؿ )موجا حضارة وا ي  جرة والفراو الق يمة( ترجمة ساما،  19
  26ىتيىيو الم  ر السابؽ، همو   21
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 بنتػػػاريخ،مػػػوراىل، حميػػػ  وعبػػػ  الحرػػػيـ مىت ػػػر،  ػػػرا او جػػػل تػػػاريخ اليرػػػـو عىػػػ  اليرإل،  21
    22، 21ه

جيؿ اٌة  موف وح ة اةياـ ال ةرى سبية نياـ )نسبوعا( جقالوا اةح  )الواح ( اةًىػاف   22
اف متد رتػػاف ، تا تسػػمي)ا ًىػػيف( نلًنًػػا  ، اةربيػػا  وال مػػيي   نمػػا الجميػػة والسػػبو مىوػػ

    42يىظر : عمر جرو ا ، تاريخ اليرـو عى  اليرإل، ه

   234ه، 1938جيمي هىري، اىت ار الحضارة تاريخ المرؽ الق يـ، احم  ج ري، ممتبة ا ىجرو/الم رية، القاهرة،   23
   311، ه2محم  بف إبراهيـ ، الفيروا نبا ي، القاموي، المحيم ، ج  24
   43، 42ه  السابؽ ،الم  ر  جرو ا  25

   322، ه1985الراوي، جاروؽ ىا ر، موسوعة حضارة اليراؽ،  ائرة اليرـو والميارؼ، بة ا ،   26

   376موىتيىيو، جورج الم  ر السابؽ  ه  27

   279موىتيىيو، الم  ر السابؽ، ه  28
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