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   آغاز سال �تا�ی و ���ی    

گام �نا�ی و ا��یارات ����م ��ن و �عا�ر سال ���ی   �یان ار�باط ��و�م ا�ا�ی و  �تا�ی ، ��
  د خورشيد به برج د�وطلوع دوم� هالل ماه �س از انقالب ز�ستا� يا اول� هالل ماه �س از ورو

 ميالدى �سي� ۲۰۲۰هجرى شم� ۱۳۹۸هجرى قمرى۱۴۴۱یخر�ادی االآ�ز ماه 

 ۱۱۸۱ ع� صاحب ا�زمان  ۱۴۹۴   ميالدى �ّمدى ۱۲۵۴۴ آفر��ش آدم 

 دار ارف اّ :��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی 

  ��یاد �یات اع�ی  ��و�م و����م �و���ده ع�وم ��وم و  :���ه  و �دو�ن

 او      مركز جنوم كهن  :��ر   

١٣٩٨-١٣٩٩  
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  و چي� )یاو�غور( تر� و ختا� تقو�م سال آ�ز

  ز�ستا� انقالب از س� ماه هالل دّوم� طلوع

  د�و برج به خورشيد ورود از س� ماه هالل اّول� يا

 و ختا� ي�چ ۴۷۱۷آ�ز سال  ۱۳۹۸ بهمن۷و  ۱۴۴۱یخر�ادی االاّول 
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 آ�ز سال چي� و ختا� و تر� او�غوري

با ورود خورشيد به برج د�و و طلوع اول� ماه نو؛ سال س�� �ردم چـ� و تقـو�م 

�شهور است �وع � شود، تقو�م فع� رسـ�  تقو�م زراع�كهن ا�شان كه به 

چـ�  چ� تقو�م �سي� است كه �س از سلطه مائوئ�ستها و الغاي تقو�م س��

 . متداول شده است

در روش رايج ا�روز تقو�م چي� و برخالف سنت و تقو�م كه�شان �اى طلـوع 

هالل ماه؛ �ظه اول� اجتماع شمس و قمر بعد از ورود شـمس بـه بـرج د�ـو را 

آ�ز سال قرار � دهند، و اين �وجب � شود كه آ�ز سال چيـ� اصـ� بـا آ�ز 

 . اوت باشدسال چي� فع� ي�ي دو روز متف

كه اول� طلـوع  ۱۴۴۱ یخر�ادی االدر شب اول ا�سال آ�ز سال چي� اص�؛ 

 ۲۰۲۰ ژانو�ـه ۲۷است بـوده؛ كـه مطـابق  ۱۳۹۸هالل بعد ورود شمس به برج د�و 

�سي� � باشد، اما طبق روش تقو�م جديد چي�؛ �ظه اجتماع ماه و خورشيد 

�سـي� را آ�ز سـال خـود  ۲۰۲۰ و�هژان ۲۵مطابق  ۱۴۴۱ �ادی االو� ۲۹در روز 

  . اعالم � كنند و هم� تار�خ ن� از رسانه هاى عمو� اعالم � شود

در تقو�م چي� هر چند حساب سال شم� است؛ و� چون ماهها قمري اسـت؛ 

�ا تفاوت روزهاى سـال شم�ـ و قمـري را �ـع نمـوده و در سـا� كب�سـه بـا 

�ام � دهند، بـرخالف سـال هـاي كب�سـه افزودن هر سه سال يک ماه اضا� ا

خورشيدي و ميالدي كه در آنها يک روز بـه بـرج جـدي و ماههـاي  اسـفند و 

اضـا� » ماه ��ل «فور�ه اضافه � شود، چي� ها در سال كب�سه خود داراي يک 

اين ماه اضا� در سال كب�سه �س از گذش� چهار ماه اول سـال فـرا � . هس�ند
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در سال كب�سه ديگر تقو�م ها، ك�ـ بابـت : ه طعنه � گو�ندرسد و چي� ها ب

  !اضافه حقوق ن� گ�د و� ما بابت آن؛ يک ماه حقوق � گ��م» روز «يک 

  ختا� چي� با تقو�مارتباط ايران و تقو�م ايرا� 

حيوان همراه بـا  ۱۲قرنهاست كه در تقاو�م �و� ايران؛ هر سال به نام ي�ي از 

آن ياد � شود، اين تقو�م با تقو�م چي� ر�شـه �شـ�� ) او�غوري(نامهاي تر� 

داشته و در نوع اصول و مبا� و اح�م ن� مانند هم هس�ند، ايـن تقـو�م در بـ� 

تر�ن آسياي �ر�زي از زمانهاي قديم معمول بوده؛ و از زمان ايلخانان مغول نـ� 

وران اسـال� تقـو�م علت رواجـش ايـن بـود كـه در د. در ايران رواج پيدا كرد

�زمينهاي اسال� هجري قمري بوده، �ا �ع آوري ما�ات �� اوقات قبل از 

برداشت �صول ا�ام � شد به خصوص اينكه زار�ن از اين ن�ته شـ�يت � 

�ا بـه فرمـان �زان خـان . كردند كه آنها در يک سال دو�ار ما�ـات � دهنـد

كه ضـمن اينكـه مبـدأ . ما�ا� صادر شد مغول دستور تنظيم يک تقو�م مناسب

بود و� تقو�م ساالنه شم�ـ؛ و �وع سـال هـم آن هجرت پيام� اسالم 

مطابق رسوم و علم �وم ايرا� از �ظه اعتدال بهاري و نوروز �وع � شـد، و 

از آ�ا كه اصل تقو�م؛ دوازده حيوا� خاوردور بود، �ا بر همان شيوه هرسـال بـه 

   .ام ي�ي ازحيوانات دوازده �نه ناميده � شودترتيب به ن

اين تقو�م در عهد صفوي رسميت اداري و حكـوم� نـ� يافـت، و همچنـان در 

درج � گرديـد تـا در سـال توار�خ بر اساس اين تقـو�م اسناد رس� دول� ايران 

و ب�ـار�ردن ايـن  ،قانو� در�اره تقو�م به تصـو�ب رسـانده شـد) ش. ه ۱۳۰۴(

و در تقـاو�م  ؛همچنان نزد �ردم مطرح بـودهاين تقو�م وقوف گرديد، و� تقو�م �

  .�و� فع� ايران ن� درج � گردد
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 نام سا�اي دوازده �نه در ادبيات و شعر فار�

نام سا�اي دوازده �نه به ز�ان تر� ايغوري به نام حيوانـات در ادبيـات فـار� 

 :ر نمونه اشاره � كنيم�سيار ب�ار رفته است؛ در اينجا تنها بطو

نه در ادبيات فار�
َ
  نامهاي تر� ايغوري سا�اى دوازده �

 قوي ئيلباشد بعد آنها  ئيالن يونتبعد       �وي ئيل توشقانو �س  بارسو  رواو  سيچقان

 تنگوزئيلو �س  ايتاست �س  �اقوياز سا�ا نهم بود در نزد ترک            �س  پيچي ئيل

نه در ادبيات فار�نامهاي فار� 
َ
  سا�اى دوازده �

 مارآيد و  نهنگشمار                  زان چار چو بگذري  خرگوشو  پلنگو  بقرو  �وش

  آخر �ر خوکو  سگو  �رغو  �دونهاست حساب               گوسفندو  اسبآن�ه به 

  ا�سال چه سا� است؟

� گردد، و� در تقاو�م  بهمن �وع ۷يا  ۵ا�سال كه بر اساس اين تقو�م از 

اعالم � شود؛  ۱۳۹۹ نوروز�و� ايرا� بر حسب روش تقو�م جال� از اول 

  . باشد�ئيل  سيچقانيا   �وشسال 

 ژوهشكده �وم و تنجيمپنظر 

با مبدأ سال از طلوع اول� هالل ) �اسبه اثناع�ي(از آ�ا كه اصل اين روش 

ت؛ �ا اح�م اين نوع تقو�م مطابق تـوار�خ ماه بعد از ورود شمس به برج د�و اس

و حساب اص� اين تقو�م است؛ از اين رو تغي�ات حادثه ماننـد آ�ـه در تقـو�م 

جال� اتفاق افتاده �ل اعتبار نبوده؛ و مبناي �ققانـه و علـ� اقتضـا دارد كـه 

اح�م اين نوع تقو�م را بر اساس تـوار�خ و �اسـبات خـود ايـن تقـو�م تطبيـق 

بـه ايـن �وضـوع پرداختـه؛ و ) بهمن ماه(د؛ براى هم� در اين مقطع زما� كنن

  وم كهـن و  اسـال��ر�ز � آ�زنامه �ستق� من�� نموده و در �رسوالت �و�

  .ن� آنرا  مطرح � نمائيم، و طرح اين حساب را در نوروز صحيح ن� دانيم
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 هن�م شنا� سال جديد

� از نظر �هشماري دوازده سـا� حيـوا� بـا تقـو�م از آ�ا كه تقو�م جال� ايرا

چي� و مغو� و تر� ي�ي است، و تنهـا تفـاوت تقـو�م ايـرا� در آ�ز سـال و 

چيـ� بـر اسـاس ماههـاى ختـا� و كه در تقو�م  ،تقسيم بندي داخ� سال بوده

�ا وجـه اشـ�اک . بر اساس برجهاى شم� استفع� و در تقو�م ايرا�  ،قمري

م ايرا� و چي�؛ در نوع دسته بندي سال؛ از انـواع دوازده �نـه اسـت، كـه تقو�

 . بالطبع �وجب اش�اک از نظر اح�م و اختيارات و هن�م شنا� ن� � گردد
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  }سيچقان ئيل{�وش براى سال و منجم� ختا� هن�م شنا� تقو�م جال� ايرا� 

  تطبيق � خوی �وش وطبع حوادث سال را با  }سيچقان ئيل{�وش  سالدر 

 }سيچقان ئيل{�وش چون سال  دهند و در تنجيم كهن ختا� آورده اند كه

  :درآيد

سا� خوش باشد و نعمت فراوان و گران باشد و ميوه جات �سيار و زراعت  -۱

اول سال ايم� و  ؛فصل بهار �اليم و� ز�ستان �د باشد -۲ ؛خوب باشد

سفيد � نم �سيار بود و باد �الف �سيار خو� و زرع نيک بود و اول سال ابر 

بود و باران �م بود و رود وچشمه نيک بود؛ در ميانه تا�ستان و ت� ماه ابر و نم 

ز�ستان دراز بود و �ما ميانه بود و برف �سيار بود  ؛باران بود و هوا معتدل بود

�وش  -۳ و نعمت وثمر �سيار بود؛) ا�ته در تر�ستان برف نبود(اما سليم گذرد 

  و جن�نده و گزنده �سيار باشد و �وش و �ور�ان ز�ان رسانند؛

بيماری (گر  آبله و �خچه و -۵ �ان �سيار باشد،پبيمار�ها در كود�ن و  -۴ 

   �سيار�ود؛ )جرب

آشوب وفتنه وخون ر�زش در�ع� اوقات واقع شود و  چون هوا خشک شود -۶ 

در بع� از �حدات �ا�ك  -۸ ؛جواس�س ز�اد باشد -۷ ؛�ردم غمناک شوند

در اين سال از دزدان و  و دزدي و رشوه خواري ز�اد باشد -۹؛ اعزام جنود باشد

در اول سال �ر  -۱۰ ؛سلطان حذر بايد كرد و راز خود به كس نبايد گفت

خائ��  بايد نمود؛در آخر سال در �شو�ش باشند و حذر �لوک نيک باشد و 

صحرا �ش�نان و سپه ساالران  -۱۱ ؛ ز خلق برودا )�س�( دستگ� شوند و دنائت

ميان بع�  -۱۲را رنج رسد و �لوک مظفر باشند و بزر�ن غمناک گردند؛ 
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  .�ان اختالف شود

زنان به ز�نت  -۱۴؛ و ميل �ردمان به انبوه گردانيدن و �ع آوري باشد -۱۳  

  .تر� كند  ابر�شم -۱۵؛ زنان را رنج �سيار بود و حر�ص باشند

و با �اقت و ز�رك و خردمند {�و�ودها� كه زمينه تو�  :و�ين ثلث اول سالمت

  .است در اين وقت ب�ش�} گردد �ردان و با ه� 

} گردد نيكو اخالق و شكيل {�و�ودها� كه زمينه تو�  :متو�ين ثلث دوم سال

  .است در اين وقت ب�ش�

ر حافظه و حراف باشد و پ {�و�ودها� كه زمينه تو�  :متو�ين ثلث آخر سال

در اين وقت } سخنور باشد و به جهد تمام در �راء و جدال شود نه ز�ان بار

  .است ب�ش�
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  }چقان ئيلسي{�وش هن�م شنا� منجم� معا� چ� براى سال 

حيوان، و  �۱۲نه سا�ا به نمادهای  ۱۲در تنجيم چي�، عالوه بر تقسيم بندی 

داللت داش� طبع آن حيوان بر وقايع آن سال، تقسيم بندی پنج �نه ای ن� 

تقسيم ) ، زم�، آبفلزچوب، آ�ش، (كه سا�ا را به ترتيب به پنج عن�  ؛دارند

  .صورت جز� تر بيان � كنندت را به و با استفاده از آن دالال ؛� كنند

، و �صادف با دالالت است }سيچقان ئيل{�وش سال  ،ا�سال ؛در تنجيم چي�

اط با اين دو نماد �ليل را بر اساس ارتب اين سال و توضيح دالالت ؛فلزعن� 

  .� كنند
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بدين  }سيچقان ئيل{�وش در تنجيم چي� معا�؛ توقعات و پ�ش ب�نيهای سال 

  :�ح است

در يك �مه؛ سال �وش سال فرصت طل� است، و اين �مه هم مع� خوب دارد 

، )ها� همـراه بـا ر�سـك بـراى رسـيدن بـه �وفقيتهـاگاستفاده از فرصتهاى نا(

ين �مه مع� من� ن� دارد؛ كه ن�يجـه اش بـاز شـدن ميـدان بـراى ن� اچهم

  .فرصت طلبان است

نـد چا�سال بظاهر سال خو� براى �مايه گذاري اسـت، هـر  :اقتصاديا�ور 

خا� از ر�سك ن�ست، و�ا بايد با احتياط �م بردار�د تا بعدا �بـور بـه گـرف� 

  .وام �شو�د

تـوان  يع� �. سال رونق �ر و �مايه استب�� چي� سال �وش  براساس طالع 

  . گفت ا�سال، سال شكوفا� و �وفقيت صنايع فلزي ن� هست

اين سال از نظر كـ�ت رقـم مع�ضـ� در جهـان؛ سـال جالـب  :اجتما�ا�ور 

  .توج� خواهد بود

ن و اهـل علـم و دا�ـش سـال �ا�سال براى اهل ادب و نو�سـند :فرهنگيا�ور 

  .بود�سيار خو� خواهد 

برای متو�ين همه سال ها به ي�سان �واهد  تنجيم چي�؛بر مبنای ا�ته 

و �ح آن برای متو�ين سا�ای  و زمينه های �وفقيت متفاوت است؛ گذشت

  .�تلف ختا�، در فصل بعد خواهد آمد

بـا چيـ� ا�سال مطابق طبع عن� فلز است، در اين سال كسانيكه متو� سـال 

  .رامدی ب�ش�ی در �رها�شان دارندعن� فلز هس�ند، �

  



ھجري شمسي١٣٩٩ - ١٣٩٨ سال ختايي  

١١  

   }سيچقان ئيل{�وش سال 

  �يو چ ��نه ختا ۱۲  یاز سا�ا کيهر  نيمتو� یبرا

سال �ـوش بـراى متـو�ين ايـن سـال  :}سيچقان ئيل{ برای متو�ين سال �وش

خوب بوده، اينها از �واهب و ن�وهاى ت�و�� بهره مند شده و �ت �ايـت آن 

  .و در ا�ور زندگي و شغ� به �وفقيتها� � رسند قرار � گ�ند،

اين سال از همه جه� براى آنها خـوب اسـت،  :}ئيلاور { برای متو�ين سال �و

ول بـراى احتيـاط كنـار پبايد از فرصتهاى خوب اين سال استفاده كنند، مبل� 

 .بگذارند

و بهـ��ن �ر  سال اقدام نبـوده :}ئيل بارس= سال پلنگ { برای متو�ين سال ب� 

اين است كه از فرصت استفاده كرده و برنامه اى براى آينده شان تنظيم كننـد، 

نـد چا�سال �وفقيت جديد و قابـل تـوج� برا�شـان بـه نظـر نـ� رسـد، هـر 

  .عالقمند به ا�ام �ري باشند و� معلوم ن�ست �وفق شوند

بايـد �تـاط در �ر  :}توشـقان ئيـل= سـال خرگـوش { گر�هبرای متو�ين سال 

ه�نـد، �ه در �شخيص جه در تصميم بچباشند؛ و از واگذاري �رها به ديگران 

  .ا�سال ��ن است حسا� به درد � بيافتند

يـك سـال خـوب و بهـ��ن  :}�ـوی ئيـل= سال نهنگ { برای متو�ين سال اژدها

ذاري جلوي روي شماست، س� كنيد هوشـمندانه از آن گفرصت براى �مايه 

ه كنيد، زمينه ارتباطات �ط� نـ� وجـود دارد، از مـدير�ت مناسـب آن استفاد

  .غفلت ن�نيد

ا�سال تا حدودي هيجان انگ� است اما به  :}ئيالن ئيل{ برای متو�ين سال مار

ا�شان بطـرز . نان �ش� در �ر �واهد بود كه آنرا نتوانند حل كنندهر حال آ�



ھجري شمسي١٣٩٩ - ١٣٩٨ سال ختايي  

١٢  

  . غر�� در هر �وقعي� هوشيار هس�ند

اشـد، ا�ـ�ن نـا�� و بسا� نامناسب � : }يونت ئيل{ برای متو�ين سال اسب

  .عدم �وفقيت يا آسيب در ارتباط با متو�ين سال �وش وجود دارد

زمينه فعا�ـت فـراهم نبـوده و  :}قوی ئيل= سال گوسفند { برای متو�ين سال بز

ون ا�سـال از چد، به� است آرام گرفته و �راقبت از اوضاع ما� ديگران بنماين

  .نان در انتظارشان ن�ستچنظر ما� �وفقي� آن 

سال خو� است براى ا�شان، در �رهـا� : }پي� ئيل{ برای متو�ين سال ميمون

اگـر يـك متـو� سـال �ـوش را . كه وارد � شوند احتمال �وفقيـت وجـود دارد

  .د ب�ندبتوانند به خود جلب كنند؛ براى منفعت خودشان خي� سود � توانن

��ـال �واظـب �مايـه  :}�اقوی ئيـل= سال �رغ { برای متو�ين سال خروس

گذار�شان باشند؛ اين خطر وجود دارد كه با ي�دست دو هندوانه بلند كننـد و 

  .در ن�يجه لطمه �ورند

ر�ها�شان برا�شان جالب نبـوده؛ �مايه گذا:}ئيل يتا{ گسبرای متو�ين سال 

له قانع نبوده و انتظار سود ب�ش�ي دارنـد؛ � حوصـله و ون به منفعت حاصچو 

  .�لول � شوند

به��ن فرصت براى �مايـه گـذار�هاى : }تنگوزئيل{ برای متو�ين سال خوک

ارتباطـات �طـ� وجـود دارد،  سودآور برا�شان فراهم است، در اين سال ا�ـ�ن

  .ر حاص� � تواند براى آنها باشدپسال 
  

  



  و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی�و���ده  � 

  ع�وم کالم و�ی   -ع�وم زبان و�ی  -ع�وم ����� ا��ی 

  ع�وم ��ه آ��ن ا��ی -ع�وم کالم خاز�ن و�ی   -ع�وم تالوت کالم و�ی 

  ع�وم پا�����ی   -ع�وم �ب جا�ع  -ع�وم ��و�م ��وم ����م  

  ا��ندی با ��روی ا��یع�وم  �و    - )اع�ی(ع�وم ��    -  )اع�ی(آ�وزش  �� 

  رسا� �ی �یات اع�ی  - ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی   -ع�وم �مارت ��

  ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی

ّرف ادار ا  
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