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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� ۲۰۱۷ هجرى شم� ۱۳۹۵ هجرى قمرى�۱۴۳۸ادی االو�آ�ز ماه 

 ۱۱۷۸ ع� صاحب ا�زمان  ۱۴۹۱   ميالدى �ّمدى ۱۲۵۴۱ آفر��ش آدم 

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

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

 او      مركز جنوم كهن  :��ر   

١٣٩٥- ١٣٩٦  
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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 ۴۷۱۴آ�ز سال  ۱۳۹۵ بهمن ۱۰و  �۱۴۳۸ادی 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 فعـ� رسـ�  تقو�م زراع�كهن ا�شان كه به 

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

 . 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 باشد سال چي� فع� ي�ي دو روز

كه اولـ� طلـوع  ۱۴۳۸ �ادی االو�در شب اول ا�سال آ�ز سال چي� اص�؛ 

 ۲۰۱۷ ژانو�ـه ۲۹است بـوده؛ كـه مطـابق  ۱۳۹۵هالل 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  ۲۰۱۷ انو�ـهژ ۲۸مطابق  ۱۴۳۸ ر�يع االخر 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 

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

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 : به طعنه � گو�ند رسد و چي� ها

  !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� 

دوران اسـال� تقـو�م  علت رواجـش ايـن بـود كـه در. 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 . سب ما�ا� صادر شدمغول دستور تنظيم يک تقو�م منا

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 

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

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� 

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

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؟

وع � گردد، و� در تقاو�م بهمن � ۹يا  ۱۰ا�سال كه بر اساس اين تقو�م از 

اعالم � شود؛  ۱۳۹۶ نوروز�و� ايرا� بر حسب روش تقو�م جال� از اول 

 .  باشد��رغ يا �اقوی ئيل سال 

 ژوهشكده �وم و تنجيمپنظر 

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

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

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(نند؛ براى هم� در اين مقطع زما� ك

  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



ھجري شمسي١٣٩٦ - ١٣٩٥ سال ختايي  

٦  

 هن�م شنا� سال جديد

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

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

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

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

دهند و در   تطبيق � �رغ طبعحوادث سال را با  }�اقوی ئيل{ �رغ سالدر 

  :درآيد }�اقوی ئيل{ �رغچون سال  تنجيم كهن ختا� آورده اند كه

� لِ و �َ  -۲  ،اما درچند �وضع حرب بود ؛نيكو� و آرميد� بود و خوش گذرد -۱

و عوام خوشدل باشند؛ و در  -۳ را از مغرب آفت و ن�بت رسد،) فرمانروا�(

در فصل بهار خ�ها و شايعات و و  -۴  بود، ساز�ری  ميان �ردمان به �صلحت

 ؛و ميوه ها �سيار بود ؛�سيار بود )تا�ستان( نعمت ت�ما� -۵  ،دروغ �سيار باشد

خوش  �وشود دراز  زود فرار رسد و و ز�ستان -۶ ،و كسب و �ر �سيار باشد

يک و حال گوسفندان ن -۸ ،و در ز�ستان ارزا� باشد - ۷، و باران �سيار آيد ؛بود

پيه گوشت و (  بهای �وم و دسوم و شحوم -۱۰  ،يک حال بماند و غله بر - ۹  ،بود

 - ۱۲ نرخها بر يک قرار نبود؛ -۱۱ ،گ�د  افزو� )و فراورده های حيوا� و روغن

فرزندان  -۱۴ دا�ش و صنعت باشد،   و عزت ار�اب -۱۳، دها �سيار شو آبادا�

آفت  -۱۵، بود )��( ب�ش� والدت نر�نه و ك�ت توا� و تناسل باشد؛ و�سيار 

  .)كنند سقط جن�(زنان �سيار بود و بع� زنان بار افكنند 

بدخوی و  �و ؛خوب روی{�و�ودها� كه زمينه تو�  :متو�ين ثلث اول سال

اگر چ�ی كسب كند از او نافع  و ؛�م روزی باشند و ؛�م ب� ؛بدكردار

  .است در اين وقت ب�ش�} شمن �سيار بودو وی را د ؛ما�ش �ع �شود �و ؛شود

و و بدفعل  ؛�وج و س��ه �ر{�و�ودها� كه زمينه تو�  :متو�ين ثلث دوم سال

  .است در اين وقت ب�ش�} دنمتلون ا�زاج باشو �ر�ض  و ؛�سيار دشمن

مهمان  ؛خوی ولطيفخوش {�و�ودها� كه زمينه تو�  :متو�ين ثلث آخر سال

  .است در اين وقت ب�ش�} رام بودخا�وش و آ ؛دوست
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  }�اقوی ئيل= �رغ { خروسهن�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 ) چوب، آ�ش، طال، زم�، آب(كه سا�ا را به ترتيب به پنج عن�  ؛دارند

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

است، و �صادف با  }�اقوی ئيل= �رغ { سال خروس ،ا�سال ؛در تنجيم چي�

و توضيح  ؛اندخروس آ�ش� نام نهاده سال ف�ا ا�سال را  ؛دالالت عن� آ�ش

  .را بر اساس ارتباط با اين دو نماد �ليل � كنند اين سال دالالت
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�اقوی = �رغ {در تنجيم چي� معا�؛ توقعات و پ�ش ب�نيهای سال خروس 

  :بدين �ح است} ئيل

سا� سخت است؛ و برای گذران زند� بايد به شدت  :و شغ� ا�ور اقتصادی

دی برای همه است؛ پول و ما�تاج زند� �ر كرد؛ خطر بي�ری تهديدی ج

ا��ن بي�ری، � پو� و كمبود �واد  ؛بدون سخت كو� به دست ن� آيد

   .وجود داردقحطى  ا��ن رخ دادنو در نقا� از جهان  ؛غذا� وجود دارد

�يط زند� و �ر خود را  پيدا � كنندتمايل  ،اين سال�سياری از �ردم در طول 

و در  ؛اما بر� افراد ن� توانند �ر را مدير�ت كرده ؛غي� دهندبه طور ��ل ت

  .رسيدن به اهداف خود شكست � خورند

زمان رسيدن به �وفقيت های  }�اقوی ئيل= �رغ {سال خروس با اين وجود 

 ؛و كسا� كه ص� و بردباری در �مل سخ� ها پ�شه كردند ؛بودهن� درخشان 

  .فردی �وفق راه ب�ندازندتوا�سته اند يک كسب و �ر 

اگر قصد �مايه گذاری اقتصادی دار�د، به �عت اقدام ن�نيد، برای ن�يجه 

و �س از �قيق و تالش  ؛ك� ص� كرده ؛مطلوب و راه اندازی كسب و �ر

خود  یپروژه ها توصيه � شود }�اقوی ئيل= �رغ {؛ در سال خروس اقدام كنيد

 ؛از هر فصل سال خروس �وع كنيد، در مقابل را در پاي� يا دو هفته آ�ز�ن

  .هفته های آخر هر فصل زمان ثبات �رها است

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

و �ح آن برای متو�ين  ؛مينه های �وفقيت متفاوت است.و  �واهد گذشت

  .در فصل بعد خواهد آمد ختا�، سا�ای �تلف
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طوری  ؛سال مطابق طبع خروسدر اجرای قوان� در  :�ور اجتما� و سيا�ا

ا خطا�ران به شدت د؛ و بنناديده گرف� قانون را هيچ �مل ن� كناست كه 

  .برخورد � شود

سال عكس العمل است؛ به نظا� ها  }�اقوی ئيل= �رغ سال {سال خروس 

 فت و به قدرت رسيدن نظاميهاپ��ارتقاء و آماده باش داده � شود؛ ز�را سال 

و درجه و �شان  ؛برای نظاميها سال خو� است ؛ستدر جهان ا و دي�تاتورها

سال خروس پ��فت های وسيع ؛ و �س� � شوند افتخار در�افت � كنند

زمينه اين را به قدرت رسيدن نظاميان؛  اما .را در � دارد و زورمداران نظا�

سا� است كه در طول ترو�ج دهند،  جهانرا در  دارد كه خشونت و بدرفتاری

در اين  ؛قدرتمداران هيچگونه � اح�ا� يا اع�ا� را �مل ن� كنند ،آن

برای اع�اض و آزادی  ؛سال ح� �ث های سيا� � تواند درد� آفر�ن باشد

 سال چي�در تنجيم . های سيا� بايد منتظر سال ديگر بود كه سال سگ است

 � دانندآنقدر خودخواه  را خروس چنا�ه طبع ؛ها استال يک دنده س ،خروس

سا� است از اي�و  ؛حالت تهاج� به خود � گ�د ،كه برای اثبات عقيده اش

و نظاميان و رفتارهای خشن  ؛كه سياستمدارهای راس�� به �رخ� � روند

  . دننظا� بر جوامع حا�م � شو

 یو ا�اد فضا حرارت داللت برر اين سال، همچن� به د�ل طبع آ�ش حا�م ب

 ؛اين سال آ�ش متعلق به با توجه به عن�در تنجيم چي�  دارد؛ سيا� م�شنج

و جو  ؛خشن در ره�ان سيا� كشورها را دور از انتظار نديده یبروز رفتارها

كه در �واردی ح� خطر بروز جنگ ن�  ؛سيا� را پ�ش ب�� � كنند �لتهب

  .وجود دارد



ھجري شمسي١٣٩٦ - ١٣٩٥ سال ختايي  

١١  

 ن�خيال پردازها و رو�اپردازها  ، سال }�اقوی ئيل= �رغ { خروس ا�ته سال

  .سال قول های بزرگ و عمل های كوچک است ؛هست

برای ازدواج و خواست�ری سال مناس� است، همچن� با داللت  :ا�ور �ط�

 و ؛طبع آ�ش بر اين سال و حرارت و گر� آن، روابط �ط� قوت � يابد

با عدم توازن و  بود�راقب يد اما با ؛ب�ش از پ�ش � شود ر�حرارت و گ

باعث خود و خانواده تان  حرارت �سيار كه در اين وقت �ستعد آن است؛ رفتار

  .آسيب و از هم گسيخت� پيوند �شود

درخشش �شاه� و افراد �شهور در حوزه ه� را برای سال خروس  :ا�ور ه�ی

 .ن� � باشدهرت های �ذب سال شد؛ همچن� پ�ش ب�� � كنن
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  یاز سا�ا کيهر  نيمتو� یبرا} �اقوی ئيل= �رغ {سال خروس 

  �يو چ ��نه ختا ۱۲ 

خو� است، گرفتار�های جامعه سال  :}سيچقان ئيل{ برای متو�ين سال �وش

از بهره بردن  ؛ و او بهاز �له �وفقيتهای ما� ؛بر زند� او چندان تاث�ی ندارد

  .ر � كندند� فك�تهای ز و فرصتها

فرصت مناس� است تا باز هم نفس  اوبرای  :}ئيلر او{ برای متو�ين سال �و

نظم و ترتيب و  را ن� �ت � برد؛منتظره  �غ هایتي�وفقو  ؛راح� ب�شد

  .با ن�و� تازه �شغول �ر � شود ؛ اوا�ورش را داردكن�ل 

در صورت عدم كن�ل ا�ور و  :}ئيل بارس= سال پلنگ { برای متو�ين سال ب�

او مايوس و ناراحت خواهد بود؛ و زمينه اع�اضها و يا شورشهای  ،احساسا�ش

واق� او مهيا است؛ هر چند او با صدای بلند اع�اض � كند؛ اما تدب�ها و 

  . نقشه ها�ش پنها� است

ت كننده ای سال ناراح :}توشقان ئيل= سال خرگوش { گر�هبرای متو�ين سال 

است؛ متو� سال خرگوش به خودنماييها� كه مطابق طبع خروس است و در 

و آن را ا�قانه � داند؛ از �له به شدت  ؛� خندد ،اين سال بروز پيدا � كند

احساس شور و شعف ) و انتقاد بيان ايرادات آنها با(و  ؛با نظاميان �الف است

  .� كند

او مثل هم�شه فرصت را  :}�وی ئيل= ل نهنگ سا{ برای متو�ين سال اژدها

و ب�ش از پ�ش � درخشد؛ اما او زرنگ� از آن است كه درگ�  ؛غنيمت دا�سته

اين سال هم طبع عن� آ�ش ن� � باشد  .و تن به آنها دهد ؛شودنامناسب ا�ور 

 زمينه خوب است، اريمثبت و اخبار �س عيوقا پر از ،و برای متو� اژدها

  .آنها وجود دارد یو كسب و �ر سودآور برا یرفه اح �فت�پ
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 ؛داردرا به د�ل اينكه او زمينه �م �ر�  :}ئيالن ئيل{ برای متو�ين سال مار

اين سال برا�ش سخت است، مگر اينكه فعال شود و برای بقای خود سخت 

  .تالش كند، وگرنه اك� اوقات احساس نااميدی خواهد كرد

و  ؛اين سال برای او به خو� پ�ش � رود: }يونت ئيل{ برای متو�ين سال اسب

و زمينه های �وفقيت شخ� و ما� برای او وجود  ؛سال �ر و فعا�ت اوست

و  ؛دارد؛ اما در تغ� شغل و ا�ورش ��ن است يک عدم توازن ا�اد شود

  .�ر�ک و باز�گو� و ا�راف پ�ش آيد

اين سال برای او سال �م : }ئيلقوی = سال گوسفند { برای متو�ين سال بز

و در اين  ؛�ری است؛ و اين زمينه را دارد كه به زند� � ثبات كشيده شود

صورت به انتظار پايان اين سال � �ش�ند؛ از اين رو بايد س� و تالش ب�ش�ی 

و� اين  ؛او س� در �م كردن �ارجش � كند ؛�ايط را بهبود �شدنمايد تا 

  .م همرا� خانواده �واجه شود��ن است با عد

كه �ل شور و  )سال قبل( سال ميمون: }پي� ئيل{ برای متو�ين سال ميمون

و در سال خروس ديگر آن  ؛شعف و شادما� متو�ين ميمون بود به پايان رسيده

  .قوت و �ايط سال قبل برای او برقرار �واهد بود

 سا� با شكوه و به ياد: }�اقوی ئيل= سال �رغ { برای متو�ين سال خروس

و�  ؛ذران زندگ�ش بايد سخت �ر كندماند� در پ�ش است؛ هرچند برای گ

  .و قانون حا�م است ؛همه چ� آرام و �ت كن�ل اوست

او ن� در اين سال مانند متو� سال ب� : }ايت ئيل{ برای متو�ين سال سگ

برا�ش وجود دارد؛ در خفا است؛ زمينه غمگي� و نا اميدی از ا�ور در اين سال 

 .و سال سخت و با زمينه های ناراحت كننده برا�ش وجود دارد ؛مبارزه � كند

خو� است؛ از سال  ؛برای اين �وا�د: }تنگوزئيل{ برای متو�ين سال خوک

  .و زند� خوشايندی خواهند داشتن�يجه ز�ا�شان بهره مند خواهند شد؛ 
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