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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� ۲۰۱۸هجرى شم� ۱۳۹۶هجرى قمرى۱۴۳۹یخر�ادی االآ�ز ماه 

 ۱۱۷۹ ع� صاحب ا�زمان  ۱۴۹۲   ميالدى �ّمدى ۱۲۵۴۲ 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   

١٣٩٦- ١٣٩٧  
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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 ۴۷۱۵آ�ز سال  ۱۳۹۶ بهمن۲۸و  ۱۴۳۹یخر�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 فعـ� 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 

 . فاوت باشدسال چي� فع� ي�ي دو روز مت

كه اول� طلـوع  ۱۴۳۹ یخر�ادی االدر شب اول ا�سال آ�ز سال چي� اص�؛ 

 ۲۰۱۸ ف��ـه ۱۷است بـوده؛ كـه مطـابق  ۱۳۹۶هالل 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  ۲۰۱۸ �هف� ۱۶مطابق  ۱۴۳۹ �ادی االو� ۳۰در 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�ند رسد 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�� ) و�غوريا(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� 

ران اسـال� تقـو�م علت رواجـش ايـن بـود كـه در دو. 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 شدمغول دستور تنظيم يک تقو�م مناسب 

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 

   .م ي�ي ازحيوانات دوازده �نه ناميده � شودترتيب به نا

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 قوف گرديد، و� تقو�م �و

  .�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  داوو  سيچقان

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

نه در ادبيات فار�نامهاي فار� س
َ
  ا�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؟

ع � گردد، و� در تقاو�م بهمن �و ۲۸يا  ۲۷ا�سال كه بر اساس اين تقو�م از 

اعالم � شود؛  ۱۳۹۷ نوروز�و� ايرا� بر حسب روش تقو�م جال� از اول 

 .  باشد�ئيل  ايتيا  سگسال 

 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(راى هم� در اين مقطع زما� كنند؛ ب

  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

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

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

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

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

دهند و در تنجيم   تطبيق � سگحوادث سال را با طبع } ايت ئيل{سگ  سالدر 

  :درآيد} ايت ئيل{سگ چون سال  آورده اند كه) هدشز�سخه برو(كهن ختا� 

بهار و   ؛ وبه �يت �د باشد وبرف افتد سخت باشد و ز�ستان دراز و  -۱

جو كم� بود و ) از غالت(غله متوسط و  -۲، تا�ستان هوا مايل به خش� بود

 - ۳ ،در چند �وضع گرا� بودو  باشدجات �سيار  ميوهديگر نعمتها نيكو بود و 

، قحط بود و�رگ و  اردواگ� یبيمار�هابيم و�ا و طاعون و بود و  بيماری �سيار

حيوان را آفت رسد و =۵، هبوب ر�اح نا�اليم بود و اشجار را آفت رسد -۴

و سفر راهها  -۶، �رگ حيوانات كم� بود امابيماری اسب واس� و اش� باشد 

مهمان را دشمن دارند،  -۸، دزديها �سيار و آش�را شود -۷ ،باشدايمن  نا زمي�

و ب� بع� �ان  ،�سيار شود  ر�زیاختالف طوائف و فتنه و خونحرب و  -۹

و ستمگری فراوان شود در  ،و �شايخ و علماء از دست روند ،پديد آيد  �الفت

 )دروغ و شايعات( قبيله عرب جنگ باشد و اراجيف و در ،��م  ب� جباران

فرزند  -۱۱اغنيا را دل �شغو� بود، �ردم را هول و فزع باشد و  -۱۰، �سيار باشد

  .در ز�ستان ب� كود�ن فوت �سيار شودو �سيار بود اما كم� ز�ند 

�م  ياسفله  ياز�ان  بد يابد گو  ياز�رک {�و�ودی كه  :متو�ين ثلث اول سال

  .است در اين وقت ب�ش� زمينه تو�ش} باشدبدخو  ايحوصله 

سخن چ� يا منافق يا جنگ كننده  ودل� {كه �و�ودی  :متو�ين ثلث دوم سال

  .است در اين وقت ب�ش�زمينه تو�ش } ز�رک باشدو 

 يا وْ پاک رُ  ياوفادار  يا باوقار ياهيبت  با{كه �و�ودی  :متو�ين ثلث آخر سال

  .است ب�ش�در اين وقت زمينه تو�ش } و دل� باشدباهمت 
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  }ئيل ايت{ سگهن�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� 

) ، زم�، آبفلزش، چوب، آ�(چي� كه سا�ا را به ترتيب به پنج عن�  ؛دارند

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

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

را بر اساس ارتباط با اين دو نماد �ليل  اين سال و توضيح دالالت ؛زم�عن� 

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

  :�ح است

، سال فعا�ت های سيا� است و )ايت ايل( سال سگ :ا�ور اجتما� و سيا�

آرمان گرا� رواج � يابـد و . ناگهان زمينه برای توسعه آزادی فراهم خواهد شد

بـرای  بـا وجـود زمينـها�سـال، سـا� هچن�  .احتمال وقوع انقالب وجود دارد

  .توطئه های بزرگ و حر�ت های گس�ده است

در اين سال � توان به اعتدال و از ب� بردن اختالف ز�ـاد مـا� اميـد داشـت، 

سا� كه غمخواری و همنوع دوس� از �شخصه آن است، سا� كه �ـردم بـرای 

  .حا� به جانبازی هس�ندحق پايمال شده خود 

ار خواهد گرفت، فلسـفه �راقبـت از �ثهای اخال� جدی در راس همه چ� قر

  .عموم به تدر�ج جای �راقبت هر فرد از خود را خواهد گرفت

در اين سال داراييهای بادآورده شخ� �هش خواهـد يافـت، از  :ا�ور اقتصادی

اضافه پرداخ� ها خ�ی ن�ست، و ا�افها و عياشيها �هش �  يابـد، ايـده آل 

ات در همه شؤون، �وضوع روز خواهد خوا� گس�ش خواهد يافت، و تصحيح

بود و اينجاست كه �مايه داران و �ار كوچك� بايد كمر�نـد خـود را ��ـم 

  .ب�ندند كه فرصتهای راحت هم�شه وجود ندارد

مناسب ا�اد تعادل و پايه گذاری و ا�ـاد ا�سال مطابق طبع عن� زم� است، 

زمان مناسـب بـرای .  دامنيت است، و يک �رک با حر�ت حساب شده � باش

و مناسـب �وع  تغيـ� �ـل اقامـت � باشـد تغي� �دات مانند ترک سي�ر و

در اين سال كسانيكه متو� سال با عن� زمـ� هسـ�ند، . �رهای �اری جديد

  .�رامدی ب�ش�ی در �رها�شان دارند
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و فلـز آ�ش  عنا� باارتباط ثانو�ه زم�  عن�عن� تنجيم چي�، پنج از ميان 

، سـود آوری بـر معـا�الت صـادقانه و �دالنـه دارداين چرخه داللت بر و  دارد

�رها� كه سالمت ��ف گنند�ن را تـام� � كنـد �وفقنـد بـو�ژه �مايـه 

  .هس�ندگذار�ها� در باز�افت و انرژيهای �ديد پذير، با افزا�ش درامد �واجه 

ه سال ها به ي�سان �واهد برای متو�ين هم 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

، در )ايت ايـل( به� است كود�ن متو� سال سگ ):ايت ايل(متو�ين سال سگ 

ر روز به دنيا بياينـد؛ چـون در ايـن صـورت، در طـول زندگ�شـان مـدام هشـيا

 متـو� سـال سـگدر هر صورت،  .خواهند بود و آرا�ش ب�ش�ی خواهند داشت

كـه  )ايـت ايـل(تو� سال سگ مروز متو� شده در مقا�سه با در كه  )ايت ايل(

همـانطور شب هن�م زاده شده، زند� آرام تر و �م درد�تری خواهد داشـت؛ 

ر پاسـبا� و نـد دبيـدار و �راقب كه مطابق وظيفه سگهای پاسـبان در شـب كـه

   .نگرا� از سارقان و مها�ان و فرص� برای اس�احت ندارند
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  } ئيل ايت{ سگسال 

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

به  ز�اد به جای �شغو�ت اواگر  :}سيچقان ئيل{ برای متو�ين سال �وش

ان دهد، سال خو� روابط �ط� و غفلت از شغل، به ا�ور شغ� خود توجه �ش

  .در انتظارش است

و به نظـرش � آيـد  سال خو� ن�ست اوبرای  :}ئيل داو{ برای متو�ين سال �و

و چشم است ) ايت ايل(همه چ� مطابق ميل و خواسته های متو�ين سال سگ 

  .را تار�ک � ب�ند انداز آينده

دچار نگرا� و هنوز ك�  او :}ئيل بارس= سال پلنگ { برای متو�ين سال ب�

در ؛ اما كه برای او مناسب نبود) سال خروس(بابت سال قبل  اضطراب است

 –سال پلنگ (آينده روش� به انتظار است، متو� سال ب� ) ايت ايل(سال سگ 

برای هر �ری آماده و مهياست، با جسارت پ�ش � رود و � توان ) بارس ايل

  .به او اطمينان داشت

او اند� نا آرام است؛ او  :}توشقان ئيل= سال خرگوش { ر�هگبرای متو�ين سال 

  .بايد احتياط كند و كم� به ا�ور سيا� ب�دازد

او � تواند دست به هـر �ری  :}�وی ئيل= سال نهنگ { برای متو�ين سال اژدها

  .بزند، او هم�شه با سخاوت و ماهرانه آماده عمل است

سال نا آرا� و با عدم اعتماد  پ�ش رو  او :}ئيالن ئيل{ برای متو�ين سال مار

�سيار دوست دارد . او به هيچ چ�، ح� به احساسات خود، اطمينان ندارد. دارد

ت�ا� به  كه از آن است �م �ر�� و�كه در زند� خود تغي�ا� ا�اد كند؛ 

  .و تالش جدی نياز دارد خود بدهد
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د�وا�س  ز در منافعش است واو متمر�: }يونت ئيل{ برای متو�ين سال اسب

 های شخ� �وفقيت و اهدافاو با �سخ� برای رسيدن به . ن�ستديگران 

  .تالش � كند

سال بدی در پ�ش  اوبرای : }قوی ئيل= سال گوسفند { برای متو�ين سال بز

همه درگ� �ش�ت خود هس�ند و كم��ن توج� به او ن� كنند، به . است

  .ند كه فرا�وش شده استك احساس � اوطوری كه 

بـاهوش تـر از آن اسـت كـه بـه طـور  او: }پي� ئيل{ برای متو�ين سال ميمون

ی دچار نگرا� و اضطراب شـود
ّ
او بـا شـكيبا� تمـام منتظـر � مانـد تـا . جد

  .�ش�ت، به و�ژه �ش�ت ما� پايان يابد

ل قبل با س�ی شدن سا: }�اقوی ئيل= سال �رغ { برای متو�ين سال خروس

. به � آمده است اوزمان خودنما� ) }�اقوی ئيل= سال �رغ { سال خروس(

  .متأسفانه خروس گرفتاری های ما� �سياری پ�ش رو خواهد داشت

زی خواهد رسيد اما ودر اين سال به پ� او: }ايت ئيل{ برای متو�ين سال سگ

� داند كه هر  او به جايزه و پاداش اعتقادی ندارد؛ اما به خو� با تواضع؛

 .�ری، ارزش �مل �ش�ت احتما� را دارد

�سيار او خوب و وضع ما� در اين سال : }تنگوزئيل{ برای متو�ين سال خوک

هم�شه عمليات سگها را . است او ا�سال زمان صلح و آرا�ش. شاد است

  .ل ن�ندوقب تصو�ب � كند هرچند در اين زمينه �سؤو�ت
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