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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� ۲۰۱۶ هجرى شم� ۱۳۹۴ هجرى قمرى�۱۴۳۷ادی االو�آ�ز ماه 

 ۱۱۷۷ ع� صاحب ا�زمان  ۱۴۹۰  ميالدى �ّمدى ۱۲۵۴۰ 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   

١٣٩٥- ١٣٩٤  
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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 ۴۷۱۳آ�ز سال  ۱۳۹۴ بهمن ۲۱و  �۱۴۳۷ادی االو�اّول 
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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 

 . متفاوت باشدسال چي� فع� ي�ي دو روز 

كـه اولـ� طلـوع  ۱۴۳۷ �ادی االو�آ�ز سال چي� اص�؛ ا�سال در شب اول 

 ۲۰۱۶ ف��ـه ۱۰اسـت بـوده؛ كـه مطـابق  ۱۳۹۴هالل 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 ســال خــود  ۲۰۱۶ هف��ــ ۸مطـابق  ۱۴۳۷ ر�يـع االخــر ۲۸در 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 : طعنه � گو�ندرسد و چي� ها به 

  !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�� ) �غورياو(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� 

ان اسـال� تقـو�م علت رواجـش ايـن بـود كـه در دور. 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 . ا�ا� صادر شدمغول دستور تنظيم يک تقو�م مناسب م

بود و� تقو�م ساالنه شم�؛ 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 

   .ي�ي ازحيوانات دوازده �نه ناميده � شود ترتيب به نام

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 وف گرديد، و� تقو�م �وق

  .�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� 

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

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

 قوي ئيلباشد بعد آنها  ئيالن يونتبعد       �وي ئيل توشقانو �س  بارسو  اودو  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 ۲۱يا  ۱۹ا�سال كه بر اساس اين تقو�م از 

اعالم � شود؛  ۱۳۹۵ نوروز�و� ايرا� بر حسب روش تقو�م جال� از اول 

 .  باشد� پيچي ئيليا  ميمونسال 

 ژوهشكده �وم و تنجيمپنظر 

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

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

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(؛ براى هم� در اين مقطع زما� كنند

  و  اسـال� وم كهـن�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

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

 . بالطبع �وجب اش�اک از نظر اح�م و اختيارات و هن�م شنا� ن� � گردد
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  ميمونبراى سال و منجم� ختا� هن�م شنا� تقو�م جال� ايرا� 

تنجيم كهن  دهند و در تطبيق � طبع ميمونحوادث سال را با  ميمون سالدر 

و سياستمداران نيكو  حال �ار ؛چون سال ميمون درآيد :ختا� آورده اند كه

هم  با) �لكت(بزر�ن و  ،خوشدل باشند )قواى نظا�( سپا� و �لوک و ،بود

فصل  در ،�ا�ك باشد و جنگ وفتنه در بع�و اغ�شاش  ،عداوت ورزند

و دزدان و  .ن�بت رسد بزر� را) شخص(و  ،تا�ستان حرب و فتنه �سيار بود

و  ،و حيله زند�� كنند �ردمان باي�ديگر به �كرو  ،طراران �سيار باشد

و نفاق با ي�ديگر  ،بزر�ن �ع شوند و �شاورت كنند ،ناراس� �سيار بود

 ،و خاليق از جانب پادشاه ستم ب�نند ،و بر �مه و رعيت ستم �سيارشود ،كنند

و در  ؛ش� خاصه بيماری اسب و ،باشد ياربيماری �سو  ،خشک بود) اين سال(

والدت ب�ش� نر�نه ،؛ا�راض زشت پديد آيد ،بع� �واضع گوسفند را آفت رسد

و  ،و غله ارزان بود ،و نرخ اجناس متغ� باشد ،و��ن �سيار م�ند ،بود

گزنده و ح�ات �سيار  حيـوانـاتو  ،بيماری و ناخو� در ناحيت فارس بود

  .قواعد باشد در تغ� و ،بهاری پرآشوب باشد ،ستم رسانند و �ردمان را ،بود

باران در ز�ستان  و ،سخت باشدو  زود در آيد و ،�د بودز�ستان  :آب و هوا

  .شود �سيار

بـه كسـا� كـه � خواهنـد فرزندشـان را در سـال : برنامه ر�زي تو� فرزندان

ثلـث اول طوري برنامه ر�زي كننـد تـا در  :بدنيا بياورند؛ توصيه � شود ميمون

بـدنيا بياييـد، ز�ـرا  اسفند و فصل بهاربدنيا بيايد؛ يع� در فاصله ماههای  سال

بهره مندتر از متو�ي� هس�ند كه در فصـل  ميمون ثلث اول سالافراد متو� در 

  .بدنيا � آيند  ميمونسال  پاي� و ز�ستان و �مای
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با همت و �سياردان و لطيف طبع {�و�ودها� كه  �ب�ش :متو�ين ثلث اول سال

  .در اين وقت بدنيا آيند} ونيكوروی و خوشخو و ز�رک باشند

بد كردار  با عزم و بدخوی و{�و�ودها� كه زمينه تو�  :سال متو�ين ثلث دوم

  .است ب�ش�در اين وقت } ندو حسود

� و بدبو  و � وفا بد طبع{�و�ودها� كه زمينه تو�  :سالمتو�ين ثلث آخر 

  .است ب�ش�در اين وقت } هس�ندطول عمر دارا 

  ميمونهن�م شنا� منجم� معا� چ� براى سال 

به خصوص �رهای غ�منتظره و پ�ش ب��  ،ا�سال انتظار هر نوع �ری � رود

ميمون با همه اند�  و ،از هر حادثه ای � توان �ت برددر سال ميمون  ،�شده

ن� وجود  ؛و هرج و �رج گرا� ؛�ود�، قال و مقال زمينه ا�سال. ندشو� � ك

و اصالح ( جديد صحيح فرصت خو� است برای روی آوردن به عقايد. دارد

  . �سلما برای شما نفع در بر خواهد داشت است؛ )ذهن و اند�شه

 استيس ،باشد یو اقتصاد ا�يس ا�ور یبرا ���ن است فاجعه آم اين سال 

ه�مندان،  یبرا خو�راحت و سال اما . �س� �ش� را � رونداد و اقتص

ها  روس�ها و و یمارياز ب كشف بر�  برایسا� مونيم سال ،است گران�باز

و  غاتيو تبل یه� ،مطلوب فرهن� عيوقا در اين سال ،درمان است �و همچن

 ،�با�و ز ،شمايل نيكوعالقه مند به  مونيمطبع  ؛پر رونق است نما�تئاتر و س

و غ� (يا گرا�ش به طرحهای نو و  يتخالقبه دارد و اشاره  ،طعم و �زه است

ورز� �سابقات مهم  و ؛ديورزش جد؛ در ا�ور ورز� احتمال ا�اد )س��

ناسب م در خانواده سال ميمون برای ا�اد عالقه و ارتباطات �ط� .وجود دارد

  .طوال�سا�ای  اسبراس است و �كيم روابط دوس�
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  �نه ختا� و چي� ۱۲سال ميمون برای متو�ين هر يک از سا�ای 

سال �� برای �وا�د سال �وش است؛ ابتدای سال  :برای متو�ين سال �وش

ا�ور به نيكو�  ن�وی خود را �ع كنند برای برنامه ر�زی و رسيدن به اهداف؛

و از �اظ �ط�  ،شوند�  حلش� �و با ك� �ر اضا� �رهای  ،پ�ش � رود

  .بدون �اسه � باشد و سا� متوازن

 در ،به نظر � رسد در اين سال بدب� و نگران است :برای متو�ين سال �و

در . و احتمال برخورد وجود دارد ؛راتاضطراب و درگ�ی با نظشغل و �ر؛ 

جا�  برای متو� سال �و، معموال ؛اضطراب�شنج و  جو به خاطر ؛ا�ور �ط�

  .برای پيوند ن� ماند

و شايد سفر  ،ميل و ذوق به اك�شافات جديد دارد :برای متو�ين سال ب�

و  ،در �ر و شغل دارای حظى ز�اد است. به��ن راه برای اك�شافات باشد

و برای �ش�ت احتما� ص�  ،دو بايد سخت �ر كن ،دستاوردهای بزر� دارد

در�  ،د برای دشمنان و حاسدا�ش خواهد شدو يک تهدي ،مل داشته باشدو �

  .راهش باز � شود ؛را كه � كو�د

�س�تا سال خو� است برای او؛ و برای  ):گر�ه(برای متو�ين سال خرگوش 

 ،توصيه � شودبه �وع پروژه ها  ،يا �شكيل خانواده دادن خانوادهپرداخ� به 

توانمنديهای خود ات�ا  و به ،اما به وعده های غ� قابل اجرا ت�يه ن�نيد

كه توصيه � شود به بهبود  ،تغي�ا� در زند� �ط� وجود خواهد داشت ،كنيد

و  ،در �ل �ر وضعيت خو� دارد .روابط خانواده و داش� احساسات مثبت

بدون مناقشات ت� و تند  ؛فضا� هماهنگ ؛در ا�ور �ط� ،راهش هموار است

  .دارد
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و همچن� چا� ها� ن� در  ،سال صعود و ارتقاء است :برای متو�ين سال اژدها

و در مقابل دشمنان  ؛و � تواند به نفع خود وضعيت را چرخانده ،�س� دارد

قبل هر چ�ی در انتخاب دوستان و ��ء بايد  ،داخ� و خار� �وفق شود

ل و �ر رو به �شان دادن توانا� به همه؛ در شغ ؛و در صورت �زوم ،دقت كرد

در ا�ور . و� بايد �راقب انفعاالت باشد ،كه �وفقيت و شهرت دارد ،جلو برود

  .و طرف قو�� است ح� در ا�ور �ط� ،وا�سته به او هس�ند

و  ،اين سال برای او ب� �وفقيت و عدم �وفقيت است :برای متو�ين سال مار

ن عقب زمابه خاطر ذ�وت متو� سال مار؛  ،كفه ترازوی �وفقيت ب�ش� است

ا�ور  جهت�افظت بر قوا�ش  ،ار برای وقت مناسب را � شناسد�ش�� و انتظ

 ،و سال ابدا�ت و خالقيت است ،و ن�داخ� به ا�وری كه مهم ن�س�ند ؛اص�

و به مقصود  ،و �وع � كند ،�دو تصميم � گ ،برنامه � ر�زد ؛�ردر شغل و 

  .� دهدتوضيح  ا حكمتبو  ،ا�ور �ط� را �افظت � كند. � رسد

 �شت بذر پروژه ها��وقع و  ،سا� خوب برای اوست :برای متو�ين سال اسب

طالق و� �وارد  ،ندزنان ازدواج � كن ،برداشت كند� خواهد كه بعدا  ؛است

 ،وجود دارد ا��ن خر�د آپارتمان و م�ل ،ا���ش هست ؛دادن برای �ردان

 ،گرد و غبار سال قبل را از خود � ت�اند ؛لو در اين سا ،اسب �شق �ر است

برای آ�ه كه  ؛سقوطها� كه داشته در شغل و �رو ج�ان و تالش برای باز�ا� 

ستا�ش � برای اين تالش و  ،در تالش است ؛در سال گذشته از دست رفته

در تالش است برای باز�ا� روابط از دست  در ا�ور �ط� ن� همچن� ؛شود

  .رفته
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و به �ايت خانواده و  ،مناسب �واهد بودميمون  سال: ی متو�ين سال بزبرا

، و ا�سال سال گرنه دچار خست� و اف�د� � شودو ،دارددوستا�ش نياز 

يب تا آس ؛د استقامت و ص� داشته باشددر اين سال باي ضعي� برای او هست،

�بت آب حيات  ؛سال در اين ،يک سال با �ش�ت دارد ؛در �ل �ر ،ن�يند

  .زند� اوست

س ابتدای سال را � ،ابتدای سال با حزن است: برای متو�ين سال ميمون

و پايه ر�زی كند برای  ،ا�ام ندهد ؛و �رها� كه فور�ت ندارد ،اس�احت كند

ه اول مدر ني ،و توان خود را �ع كند برای نيمه دوم سال ،كسب و �ر اينده

 ؛با نوآوری و خالقيت ؛و در نيمه دوم ،�م نمايدعالقات خانواد� را � ؛سال

  .�ر را �وع كند

و بايد ا�ورش را  ،يک سال سخت است برای او: برای متو�ين سال خروس

به� است �ر جديدی را  ،و �رش حساب شده ن�ست ،منفعل است ،كندتدب� 

�ش با در اين سال بايد بر ارتباطا ،و �رهای قب� را تمام كند ،�وع ن�ند

كه سوء تفاهم ا�اد �  ��و از  �واظبت كند، خانواده و دوستان و رؤسا�ش

  .به �سبت تغي� دهدبتواند تا �س� ا�ورش در اين سال را  ،استفاده ن�ند ؛كند

، �س نهايت استفاده را سا� پر �وفقيت است برای او: برای متو�ين سال سگ

پاداشهای غ� منتظره  ،ر�افت � كندد ؛آ�ه را كه قبال �شته بوده بنمايد،

به طور � در اين سال  ،دكن� پيدا �وضع اح�ام  ؛در جامعهو  ،در�افت � كند

رزوهای قديمش را � آو  ،�ددر �رش تصميم � گ ،دستاوردهای بزر� دارد

احساسش او را �لزم به جستجوی عواطف حقي� �  ؛و در ا�ور �ط� ،يابد
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 .فق � شودو اغلب �و ،كند

 ،سال ارتعاشات و نوسانات است ؛برای اين �وا�د: برای متو�ين سال خوک

در اين سال قدرت ذه� خود را  ،و��ن آرا�ش و آسا�ش را ن� به ارمغان دارد

خوک از �والت ��م و �ش�ت  ؛در تنجيم چي� ،و معقول� � شود �ع كرده

و قرار  ؛� شود به استفاده از اين سال بنابر اين توصيه ،زند� تاث� ن� گ�د

بر درخشش سال  ؛ل �ردر �  او ،ن به عنوان نردبان �وفقيت های جديدآدادن 

بعد كشيدن انتظار؛ در �بت �  ؛در ا�ور �ط� ،ت � كندگذشته اش �افظ

  .درخشد
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