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د ساعات ایام و ار�باط آ�ھا با �وا��   ���� ایام ���ه و �عدا
تقسـيمات سـا�ت در تعـا�م آيـا ام اسـت؟ ترتيب اص� ايام هفته كـد ؤال 

آيا هـر يـك از سـا�ت �كتب و� و يز علم تنجيم به مانند تقسيم رايج است؟ 

كواكـب بـا هـر  ميان ارتبا�آيا ؟ تناسب ب�ش�ي دارندبا بر� از �رها يا ايام 

 روزهاى هفته مطرح است؟سا�ت شب و روز يا شب و يك از 

  :با كواكب سبعه ارتباط آنها�ت شب و روز، ساترتيب روزهاي هفته،  واب

 آمـده اسـت،  ه در �م خازنان و� ترتيب روزهاى هفته بر اساس آ�

  : ن� استچاين روزها بوده كه ال�  هبر اساس خلقت و آفر��ش او�

شـته، گي حقتعا� �وسوم گن�است كه به نام احديت و ي "يوم األحد"اول� روز 

ون ت�و�ن خلقت و آفـر��ش چو�ند، و گ�  "ي�ش�به"آن  و در ز�ان فار� به

 بقيـهو در شـش روز  ؛�وع شـدههفتـه اسـت اول كه ي�ش�به هس� در روز 

مبـارك �عه  ادامه يافته و �ا�ام در روز �عه پايان يافته است، ف�ا روزهفته 

من� مقرر شـده كـه ؤي �براى اجتماع و پيوستگو خجسته و عيد اهل ايمان و 

   .رديده استگ�وسوم ) �عه(اطر هم� مفهوم ن� بدان اسم �

رديـده اسـت، كـه در ز�ـان گو به آرا�ش �وصوف  "سبت"آخر�ن روز هفته روز 

   .دفار� ش�به � باش

جدا�نـه  مطلـبدر تعا�م �كتب و�؛ شب بـر روز مقـدم اسـت، �ح ايـن 

  .دمآ خواهد 
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  شمس؛ قمـر؛ �ـر�خ؛ : هس�ند هم �وسوم" دراري"كواكب سبعه سيّاره؛ كه به

زحل � باشند، و هر يـك از روزهـاى هفتـه در حيطـة و عطارد؛ �ش�ي؛ زهره؛ 

در سواي منابع علم تنجـيم؛ اين مطلب  ي�ي از اين كواكب � باشد، ارتبا�

   :است، از �لهده وارد شتعا�م �كتب و� 

 از نظو��م م) ١٣ح ٢٩ص ٥٦ج (�ار األنوار كتاب عالمه �ل� در  -١

با كه  ،نقل كرده استهفته در بيان اختيارات هر روز  �وال �  ح�ت

كو�ب متناسب با دالالت اختيارات كه ح��ش  ؛� ب�نيمدر �تواي أ�ل ت

  :دناو ر�يت آنها را توصيه فر�وده  نموده،بيان را همان روز 

 بـا تر�ـه همراه ؛عر�هشت بيت  در از �م �وال�  اختيارات ايام هفته

  :استن� چآن منظوم فار� 
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  ران� را يا و� ان�يا  *بر�ن دا�ش نباشد راه اال

 بـر� از دالالت كواكـب ابيات ��فه اين ه اختيارات مذكوره در از آ�ا ك

گوا� علـ� و عمـ�؛ بـر وجـود ارتبـاط هر روز � باشد، ف�ا اين �م منظوم 

ا�تـه اختيـارات ايـام براي هر يك از ايام هفته با كو�ب �ر�وطه اش � باشـد، 

ه شـده هفته مبحث مفص� دارد، كـه �ح آن در رسـا� �سـتقل ديگـري آورد

ايـام  بـ� هـر يـك ازاست، و آ�ه اينجا نقل � شود؛ براي اس�شهاد بر ارتبـاط 

  . � باشد سبعه كواكبهفته با هر يك از 

پنجش�به شد كه در روز  نقل ح�ت ام� ا�ؤمن� فوق از در اشعار  -٢

َِم�ِس َو ِ� يَْوِم . (قضای حوايج و استجابت د�ست
ْ
َضاُء َحاٍج  ا�

َ
ِفيـ *ق

َ
ِه اُهللا ف

 بِا��ء
ُ
ن

َ
ذ
ْ
، كه در وی �ستجاب آيد د�ها* طلب حاجت به روز پنج ش�به ) يَـأ

إذا أراد أحد�م  :آمده است  ح�ت �وال�ديگر  در �م �همچن
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 رسول اهللا 
ّ
بارك ..  ا�ّ :قال ا�اجة فلي�ن � طلبها يوم ا�م�س، فإن

� � ب�ورها يوم ا�م�س، و�قرأ إذا خر
ّ
إنا "ج من م�� آخر آل عمران ، وألم

 فيهن قضاء حوائج ا�نيا واآلخرة ،"أنز�اه � �لة القدر
ّ
ا�ر (. وأّم ا�كتاب، فإن

كه روز �س بايد  ؛هر�ه ي�ي از شما حاج� داشت )تر�ه( )٦/٣٧٧ا�نثور 

بر�ت ... خدايا: فر�ودند پنجش�به در طلب آن برود، �س همانا رسول اهللا 

از م��ش خارج  هك ��نروز پنجش�به، و ه زود در صبح ؛مت منده براي ا

�س  ،وأّم ا�كتاب ،"إنا أنز�اه � �لة القدر"آخر آل عمران، و :شود بايد �واند

   .همانا در اينها برآورده شدن حاجت دنيا و آخرت است

  ،وقـت نجشـ�به پروز ) كه فوقـا نقـل كـرديم ديـديم(در تعا�م �كتب و�

همچنان�ـه در علـم ؛ شده اسـت معر�حوايج، و قضاى اي پيگ�ي مناسب بر

؛ و خجسـته تـر�ن روز از ستا روز پنجش�به روز �ش�يتنجيم كهن و اسال� 

   .است ايام هفته

روز از سـا�ت ) كه فوقـا نقـل كـرديم ديـديم(در تعا�م �كتب و�، همچن� 

خـاص بـا آدا� و مبارك تر�ن ساعت معـر� شـده بـود؛ نجش�به، اول صبح آن پ

و  حـاج� بـرود �براي ك� كـه � خواهـد در  بود؛ده گرديسفارش �صوص 

و �وفـق شـدن برنامـه در  جهت برآورده شدن حاجاتدستور العم�  �وفق شود؛

اين وقت و اين روز تعليم فر�ـوده بودنـد، همچنان�ـه در علـم تنجـيم كهـن و 

�سـعودتر�ن و  ،باشـد�  ساعت �شـ�ينجش�به؛ پاين ساعت اول روز اسال� 

�شـ�ي �سـعودتر�ن كواكـب ز�ـرا تل� شده است،  ساعت برای طلب حوايج

  .است و داللت بر سعادتهاي دنيوي و اخروي دارد
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ارتبـاط ايـام بـه �احـت ) ٥١٦ص(شيخ كفع� در كتاب �صـباح  عالمه -٣

أمـا . ..ذكـر أيـام األسـبوع ا�عروفـة  :اسـت ذكر نمودهرا به كواكب سبعه هفته 

  : �س � گو�يم: بيان ايام معروف هفته )تر�ه( :، فنقولألياما

، زعموا أنه صالح البتـداء األ�ـور... أ اهللا ا�لق ، هو أول األيام ، و فيه بد :األحد 

آن  :ي�ش�به )تر�ه(...  �مد فيه لقاء ا�سالط� و أر�اب ا�ول، ،و هو �لشمس

. …��ش را آ�ز فر�ــود،همــان اولــ� روزهاســت، و در ايــن روز خداونــد آفــر

اعتقاد بر اين است كه اين روز براى �وع �رها و برنامه ها مناسـب اسـت، و 

اين روز م�سوب به خورشيد است، در اين وقت ستوده است ديدار با سـالط� و 

  …رؤساى دو�ها، 

م�سـوب بـه قمـر  :دوشـ�به )تر�ـه(... �لقمر، �مد �لتجارة و ا�عـاش،  :االث��

  ...ا�ور �ارت و مع�شت ستوده است، است، براى

 :شـ�بهسه  )تر�ه( ... �مد �لقاء العدو، و ا�هاد � س�يل اهللا،  ،�لمر�خ :ا�الثاء

براى �صاف و رو�رو� بـا دشـمن و جهـاد در راه خـدا  م�سوب به �ر�خ است،

  ...ستوده است،

 :شـ�بهچهار )هتر�ـ(...  �مد �لعلوم و ا�كمـة و ا�كتابـة،، )�لعطارد( :األر�عاء

بـراى ا�ـور علـ� و حكمـت و نوشـتارى سـتوده  ،)م�سوب به عطـارد اسـت(

  ...است،

، و هـو يـوم ة و العلماء و األ�ابر و األ�راء�لقاء القضا �مد ،�لمش�ي :ا�م�س

م�سـوب بـه  :شـ�بهپنج )تر�ـه(...  ،يما لطلب ا�وائج و ابتداء ا�سـفرمبارك س

با قضات و علماء و دا�شـمندان و بـزر�ن و  ديدار با ديداربراى  �ش�ى است،
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ستوده است، و اين روز مبار� است �صـوص بـراى پيگـ�ى ا�را و فرماندهان 

  ...مقاصد و حوائج و �وع سفر 

... �مد �لزواج و اإلفراج، و هو عيد ا�لة ا�نيفية، و سيد األيام،  ،�لزهرة :ا�معة

ازدواج و ا�ـور شـادي آور سـتوده بـراى  م�سوب به زهره اسـت، :ه�ع )تر�ه(

  ...و �ور روزهاست) اسالم(است، و اين روز عيد �لت و امت حنيف 

م�سوب بـه  :ش�به )تر�ه( .�مد ألعمال الفالحة و قضاء ا�وائج ،�زحل :ا�سبت

حـوائج و برنامـه هـا سـتوده ) ايـن(براى �رهاى كشاورزى و ا�ام  زحل است،

  ...است،

براى هر يك از روزهاى هفته كو�ب �ر�وط شيخ كفع� در اين فقرات  :توضيح

كو�ب همـان روز را بيـان  �و� اختيارات متناسب با دالالتبه آن را معر� و 

  .اند نموده

بيان اختيارات به مع� بيان مناس���ن �رها در هر وقت است، كه : ن�ته مهم

ايـن زمـان خصوصا �رهاي مهم و حيا� كـه �ر�ـوط بـه (ا�ام �رهاي ديگر 

در اين وقت نامناسب � باشد، و مقصود از �وست بر� ايام هفته نـ� ) ن�ست

هم� معنا بوده، كه براي منع ا�ام ا�ور مهمه غ� �رتبطه به آن روز؛ در آن ايام 

براي ا�ور �ر�وط به آن روزها مبارك ) منحوس ياد شده(� باشد، اما همان ايام 

ا�تـه در �واقـع . بات و ن� �وسـت بـراي آنهاسـت� باشند، و اين ا�ر د�ل اث

ــوان عــدم تناســب  ــه مــأثوره � ت ــذ و ادعي ــا اداي صــدقات و تعو� �ورت؛ ب

  .دفع نموديا اوقات و ايام را براي همه ا�ور تقليل داده و ) �وست(
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در ارتباط روزهاى  خواجه نص� ا�ين طو� ؛فقيه و منجم و حكيم ال� -٤

  :فر�وده است ن�چبا كواكب  هفته

ور
َ
  آن دوش�به است روز قمر و = روز ي�ش�به است �سبت خ

  آن�ه �ر�خ �ر ورا نام است = روز سه ش�به آِن بهرام است

  �مپنجش�به آمد  �ش�ي = چارش�به گرفت كو�ب ت�

  = زهره را داد �عه، و به زحل
ّ

  داد ش�به خدای عّزوجل

 ر دوازده قسمت �سـاوي تقسـيم در تعا�م آئ� ال�؛ هر يك از شب و روز ب

دقيقـه نبـوده و در طـول فصـول سـال بـر  ٦٠شده است، و� مدت آنها هم�شـه 

حسب كوتا� و بلندي روز و شب متغ� � باشد، در اين نظـام سـاعت بنـدي 

� باشد، اما مدت هر ساعت بـر  ١٢تعداد ساعت در شب و روز هم�شه ثابت و 

اس هم در علم تنجيم عمـل � كننـد، حسب فصل تغي� � كند، و بر هم� اس

بر خالف نظام ساعت رايج كه تعداد سا�ت شب و روز بر حسب فصول تغيـ� 

  . دقيقه �اظ شده است ٦٠كرده، اما مدت هر ساعت هم�شه ثابت و 

سـاعت اول : در س�ستم اّو�؛ سا�ت شب و روز با اين تعبـ� شـمارش � شـود

، ....ساعت اول روز سـاعت دوم روز: هاو همينطور روز... شب ساعت دوم شب، 

... و مفهوم اين تعب�ات با تعبـ� نظـام رايـج كـه � گو�نـد سـاعت يـك يـا دو

  . متفاوت است

  نـ� وارد در تعا�م �كتـب و� ا�ته نوع ديگري از تقسيم بندي براي روز

نبـوده و ) �ساوي(قسمت است، اما تقسيما�ش زما�  ١٢كه اگرچه آن هم  شده،

�نه  ١٢، اين نوع تقسيم � باشديم اوقا� دارد، كه بر حسب اوقات عبادت تقس

   :اوقا�ش چن� است�دوده و 



 

١٠ 

  .از طلوع فجر تا طلوع آفتاب -١

ره -٢
ُ

  .از طلوع شمس تا ذهاب �

  .از ذهاب شعاع تا ارتفاع نهار - ٣

  .از ارتفاع نهار تا زوال شمس -٤

  .آناز زوال شمس تا مقدار چهار ر�عت از  -٥

  .از مقدار چهار ر�عت از زوال گذشته تا نماز ظهر -٦

  .از نماز ظهر تا مقدار چهار ر�عت قبل از ع� -٧

  .از مقدار چهار ر�عت بعد از ظهر تا نماز ع� -٨

  .از نماز ع� تا دو ساعت بعد -٩

  .از دو ساعت بعد از نماز ع� تا پ�ش از زرد شدن آفتاب  -١٠

  .ب تا زرد شدن آنپ�ش از زرد شدن آفتا -١١

  .از زرد شدن شمس تا غروب آن -١٢

سا�ت دوازده �نه به ترتيب از ساعت اول تا دوازدهم به اين هر يك از و 

م�سوب )  تا صاحب األ�ر   از �وال�( ي�ي از ح�ات ائمه 

هم عباد� دارد، �ح آن در كتب ادعيه و اعمال عبادي  و هر ساعت .است

  .آمده است



 

١١ 

  ایام ���ه و ساعات �وا���وا�� 

 و آن  بوده،هر روز هفته متعلق به يک كو�ب : ار�اب ا�ّهار يا �شان�ن روزها

و ساعت أول آن . قو�� � شود روزو دالل�ش در آن  ؛روزآن و �ر�  كو�ب رّب 

روز دوش�به ، روز ي�ش�به خورشيد: شده است روز به نام آن كو�ب نامگذاري

روز ، روز پنجش�به �ش�ي، روز چهارش�به عطارد، خروز سه ش�به �ر�، قمر

ترتيب روزهاي اشعار خواجه نص�ا�ين طو� در  .ش�به زحل روز، �عه زهره

  .هفته و كواكب آن قبال بيان شد

 يل يا �شان
ّ
به هم� ترتيب هر يك از شبهاي هفته ن� به : هان شب�ار�اب ا�ل

و دالل�ش در آن شب  ؛آن شبر� و � و آن كو�ب رّب  بوده،نام كو�� م�سوب 

  . و ساعت اول هر شب ن� به نام آن كو�ب نامگذاري شده است. � شودقو�� 

شب ، شب ي�ش�به عطارد :چن� � باشدن� ترتيب كواكب شبهاي هفته 

شب پنجش�به ، شب چهارش�به زحل، شب سه ش�به زهره، دوش�به �ش�ي

  . �ر�خشب ش�به ، شب �عه قمر، شمس

  شبهايا �شان�ن  ليا�ا� ار�اب

  ز�ن قِبَل فّرخ�ش ت� آمد = ت� آمد شب ي�ش�به آنِ 

  اندر اين قو�ا چه تلب�س است = برج�س است شب دوش�به آنِ 

  چارش�به شب زحل به قياس = زهره شناس شب سه ش�به آنِ 

ور است  �س شب پنجش�به آنِ 
َ
  شب آدينه خود شِب قمر است =خ

  ن اوست مدامآ �م �ر�خ ز = شب ش�به است ای گز�ن انام



 

١٢ 

  منظور از شب ف�ا در ايام هفته شب مقدم بر روز است، توجه شود كه

و شب �عه  ش�به تا طلوع آفتاب صبح �عه است ٥ روزاز غروب آفتاب  :�عه

   .مقدم بر روز �عه است

 ا�ته كو�ب مدبر هر يوم از ايام هفته در شب و روز آن متفاوت است مثال

روز �عه كو�ب  و كو�ب شب بعد از روز �عه باب قبل از روز �عه كو�ب ش

متفاوت است، دقت شود كه �شابه نام يوم هفته سبب خلط در اح�م نگردد، 

   .همينطور در �شهاي بعد توضيح ب�ش�ي خواهد آمد

 ايران باستان تا �� تر�ن قلمرو ز�ـان : در ز�ان و فرهنگهاي هفته روز نام

 و حـوزه ز�انهـاي التـ�؛غر� ، و ن� كشورهاي )دي و فار� ميانهُسغ(فار� 

كواكـب بـه ز�ـان  ز نامهـايا و داشـته،تعلق روزها به كواكـب هم� ر�شه در 

  : اقتباس شده استغر� ) ا�روزي يا قدي�(يا ز�ان  الت� فار� كهن و يا

Domenica Dies Dominicus / Dies Solis مھرشید روز خورشید ( یدش+مھر  شنبه یک (

Lunedì lunae dies مه شید روز ماه ( شید+مه  دوشنبه (

Martedì Martis dies بھرام شید روز مريخ ( شید+بھرام  شنبه سه (

Mercoledì Mercurii dies تیرشید روز عطارد ( شید+تیر  چھارشنبه (

Giovedì Jovis dies اورمزد شید روز مشتري ( شید+اورمزد  شنبه پنج (

Venerdì Veneris dies ناھیدشید روز زھره ( شید+ ناھید   آدینه/جمعه (

Sabato Sambati dies / Dies Saturni شید+ کیوان ( کیوان شید  روز زحل(  شنبه 
  

  



 

١٣ 

  �وا�� �ذ�وره �  ���ه   و ساعات   و ��ھا   روز�  ار�باطد��ل 
 از آ�ا كه آ�ز هفته با روز ي�ش�به يع� روز كو�ب شمس � باشد ،

اول� ساعت هر  و روز هم متعلق به كو�ب شمس است،ساعت آ�ز�ن اين 

دوش�به روز كو�ب قمر  .روز و يا شب به نام كو�ب همان روز و يا شب � باشد

است و ساعت اول آن ن� متعلق به كو�ب قمر � باشد و به هم� ترتيب بقيه 

رتبط با ي�ي از هر ساعت �ن�؛ از روز و يا شب و بقيه سا�ت  .ايام هفته

  .كواكب سبعه است

  ترتيب با توجه به  :ايام هفته هر روز و شب ترتيب كواكب سا�تتفاوت

با ترتيب كه ( هر روز ترتيب سا�ت كواكبكب متعلق به روزهاي هفته، كوا

مطابق سا�ت كواكب  ،ن� به دست � آيد) كواكب ايام هفته متفاوت است

 ٧ اول� دوره �وع و ؛ته تقسيم � شوندساع ٧كواكب سبعه به دوره هاي 

و  ،� باشد )روز شمس(ي�ش�به روز يع� اول هفته روز صبح از  ساعته،

و  ؛ساعت يك دوره تمام شده ٧اول� ساعت، ساعت شمس است، بعد از � 

يك شبانه  ؛ساعت ٢٤با �  ،ساعت هشتم دو�اره نو�ت ساعت شمس � شود

�صادف با ساعت اول صبح دوش�به  ؛نجمپو ايان يافته و ساعت ب�ست پروز 

و ) روز قمر(همان كو�ب مدبر روز دوش�به قمر بوده كه كو��ش ) ساعت قمر(

از آ�ا كه كو�ب ايام هفته �ور استخراج ترتيب كواكب سا�ت � باشد، 

در اين است؛ ف�ا �وضع سا�ت شمس مع� شده را با ساعت قمر � سنجيم، 

 ؛ساعت اول به صورت ��ل � شده است، و هتعسا ٧دوره  ٣، ساعت ٢٥



 

١٤ 

و �صادف با ساعت شمس  )ب�ست و دومساعت ( ساعته �٧ دوره هارمچ

هارم بعد چقمر ساعت ساعت � ب�نيم كه  ، ف�ااست ن� ساعت قمر ٢٥ساعت 

 ٧يع� در هر دوره معلوم � گردد،  بدين �و ترتيب ساعت قمر ؛شدبا�  شمس

در به هم� ترتيب � باشد، هارم قمر چو ساعت  اول شمس ه، ساعتساعت

ساعت بعد از  چهل و نهمساعت : بقيه ايام و كواكب آن �الحظه � شود

و ساعت  )روز �ر�خ( ساعت اول روز سه ش�بهش�به، برابر ي�صبح  شمس

 ٧ز�را در اين مدت  است ساعت هفتم �سبت به شمس ، كه برابر�ر�خ است

 ٧دوره هفتم� برابر ساعت هفتم در  ٤٩ت ساعته � شده و ساع ٧دوره 

ي�ش�به، دوش�به و سه (اين سه روز كواكب س با مقا�سه � ،ساعته است

ساعت اول  ،با �وع از شمس ساعته ٧در هر دوره بدست � آيد كه ) ش�به

 روش � ب�نيمبه هم� و  .است هارم قمر، ساعت هفتم �ر�خچشمس، ساعت 

� بعد شمس ساعت سوم  طارد است كهساعت ع هارش�بهچساعت اول كه 

به ساعت اول صبح  ساعت شمس صبح ي�ش�به ازساعت  ٧٢با � ز�را  شود

هفتاد و ساعته � شده و ساعت  ٧دوره  ١٠ � رسيم و در اين مدت هارش�بهچ

كه ساعت سوم بعد عطارد است  ساعتن�  ٧٣ساعت شمس و ساعت  ي�م،

با �وع از ساعت شمس، عته سا ٧س در هر دوره �؛ � شودشمس ساعت 

اول  با حساب مقدار فاصله سا�ت كواكب ؛� شودساعت سوم ساعت عطارد 

با ساعت شمس روز ي�ش�به، ترتيب بقيه كواكب سا�ت در يك دوره  هر روز

ه و ساعت ششم نجش�بپساعت �ش�ي ساعت اول  ساعته ن� بدست � آيد؛ ٧

و ساعت دوم بعد از  اول �عهساعت  ساعت زهرهو همينطور  بعد شمس است؛

نجم بعد شمس پو ساعت زحل ن� ساعت اول ش�به و ساعت  ،� شود شمس

  .ساعته � باشد ٧در هر دوره 



 

١٥ 

 بوده؛ ترتيب سا�ت برگرفته از ترتيب كواكب ايام هفته كه  با حساب فوق

بعد   .شمس، زهره، عطارد، قمر، زحل، �ش�ي، �ر�خ :چن� بدست � آيدكواكب 

دو�اره اين ترتيب ت�رار � شود و اين سا�ت به دنبال هم هس�ند  ساعت �ر�خ از

�ر�خ � شود و  ، ساعتتا ي�ش�به هفته بعد كه آخر�ن ساعت شب ي�ش�به

  .� شودساعت شمس  ؛استي�ش�به روز ساعت بعد آن كه طلوع آفتاب 

 بر اين اساس؛ كو�ب ساعت اول شب دوش�به و ن� كو�ب اين شب و هكذا 

از ساعت اول هر صبح . كو�ب بقيه شبها و كو�ب سا��شان مع� شده است

ساعت �شمار�م به ساعت اول شب � رسيم كو�ب ساعت اول شب، دو  ١٣كه 

كو�ب قبل كو�ب ساعت اول روز است، مثال صبح ي�ش�به متعلق به شمس 

است غروب ي�ش�به كه �صادف با ساعت اول شب دوش�به است، ساعت 

اشد كه در ترتيب سا�ت دو كو�ب قبل شمس است و شب �ش�ي � ب

  .دوش�به متعلق به �ش��ست

  به  خواجه نص� ا�ين طو�را ) روزها و شبها و سا�ت(اين اوقات كواكب

  :نظم بيان فر�وده است

  ار�اب ا�ّسا�ت يا �شان�ن سا�ت

  دان كه باشد از آِن آن كو�ب= ساعت اول� ز روز و ز شب 

  كرده باشد حكيم از حكمت= و روز را بدو �سبت كه آن شب 

  دوّ�م� ساعت است ساعت او= و آن دگر كو�� كأز اوست فرو 

  بر هم� �ن به �له قياس= �رسوم را هم� شناس اساس 

  بار ت�رار ٤يا  ٣بار و در هر شبانه روز  ٢٤هفته در هر  هر كو�بسا�ت 

  .دوش� 



 

١٦ 

  �هساعات �وا�� � ایام و �یا�ی �� 

  ايام

  

  سا�ت

  شب 

  نج ش�بهپ

روز 

  ي�ش�به

  شب 

  �عه

روز 

   دوش�به

  شب 

  ش�به

  روز 

   سه ش�به

شب 

  ي�ش�به

روز 

 هارش�بهچ

شب 

 دوش�به

  روز 

  نج ش�بهپ

  شب 

 سه ش�به

  روز 

  �عه

شب 

  هارش�بهچ

  روز 

  ش�به

  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  اول

  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل   زهره  دوم

  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  سوم

  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  چهارم

  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  پنجم

  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  ششم

  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  هفتم

  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  هشتم

  �ش�ي  عطارد  �ر�خ   قمر  شمس  زحل  زهره  نهم

  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  دهم

  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  يازدهم

  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  دوازدهم



 

١٧ 

بوده كه  "سا�ت معوجه"�صطلح در �وضوع سا�ت كواكب سا�ت  :مهم تذكر

� باشد، و� مقدارش از  عدد ١٢ند تعدادش در هر يك از شب و از روز چهر 

و نبايد با نظر دقيقه بر حسب فصل و �وقعيت جغرافيا� �م و ز�اد � شود، 

كه اندازه اش همواره ي�سان بوده و �ورد استفاده ا�ور  "سا�ت �ستو�ه"

   .روز�ره است اش�باه �شود

دقت شود كه اصطالح فل� مثال ساعت دوم با اصطالح �ميانه  ن�چهم

هر ساعت بعد از ��ل شدن ساعت قب� �وع � تفاوت است، م ؛ساعت دو

  .ساعت اول �وع � شودنبوده و بعد از  ٢ساعت شود، ف�ا ساعت دوم بعد از 

سا�ت كواكب با ساعت قرار دادي و رس� كه  :�وه �اسبه سا�ت كواكب

ده از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را �اسبه كر. استفاده � كنيم متفاوت است

كرده  �٦٠ب در اين مقدار زمان را ) جهت سهولت �اسبه و عدم ك�ي(

مقدار هر  ؛كرده ١٢تقسيم بر �موع دقايق را  ؛تبديل به دقيقه اش � كنيم

از  اگرو به اندازه آن  ،دست � آيدبروز  و طول هر ساعت) دقيقهبه (ساعت 

   .شو�مو وارد ساعت دوم �  ؛بودهساعت اول  ؛طلوع آفتاب بگذرد

مقدار زمان از غروب  ،سا�ت كواكب در شب ن� همينطور حساب � شود

) جهت سهولت �اسبه و عدم ك�ي(آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب كرده 

�موع  ،كرده؛ تبديل به دقيقه اش � كنيم �٦٠ب در اين مقدار زمان را 

 شب هر ساعت و طول) دقيقهبه (مقدار هر ساعت  ؛كرده ١٢تقسيم بر دقايق را 

به اندازه يك از غروب آفتاب تا گذش� ب ساعت اول ش ؛به دست � آيد

  . استآفتاب م غروب �كواكب از هن شبانه ساعت
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ع�  ٦:٠٠طلوع كند و ساعت  ٧:٠٠اگر در يك روز دوش�به آفتاب ساعت  :مثال

ساعت  ١١غروب كند مقدار طول روز از طلوع آفتاب تا غروب � شود 

تقسيم � كنيم طول هر ساعت  ١٢اين مقدار را بر ) دقيقه ٦٦٠= ٦٠×١١(

س ساعت اول اين روز كه � ،دقيقه ٥٥كواكب روز به دست � آيد كه � شود 

، و ساعت دقيقه ٧:٥٥تا  ٧دوش�به است و ساعت قمر است � شود از ساعت 

دقيقه ساعت زحل است به هم�  ٨:٥٠دقيقه تا ساعت  ٧:٥٥از ساعت  دوم

  .راي سا�ت شب از هن�م غروب آفتاب حساب � شودترتيب ب

  بدين ترتيب در هر روز:  

  .ي ساعت اول استابتدا طلوع آفتاب

  .� باشدابتداي ساعت چهارم ) ميانه طلوع آفتاب و اذان ظهر( وقت چاشت

  .ابتداي ساعت هفتم هر روز است) زوال آفتاب( اذان ظهر

  .استابتداي ساعت دهم  )بآفتا ميانه اذان ظهر و غروب( ع� اذان

  .ابتداي ساعت اول شب است) غروب آفتاب( مغرب

   .ابتداي ساعت هفتم شب � باشد )زوال سف�( نيمه شب ��
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  ساعات �وا��و  دالالت �نا�ب  �قاصد و �وا�ج با 
در  ؛ا�ام ا�ور �ر�وط به هر كو�ب :كواكبسا�ت تناسب مقاصد با �الحظه 

تناسب كو��  ؛�ري هر ا �م آس�ب� است، اگر براىسا�ت �ر�وطه �وفق� ي

به حول و يم، نآنرا ر�يت كقوت ساعت م�ان و ج�س و و ساعت روز و شب 

  .، ان شاء اهللا تعا�ن�يجه به�ي � گ��مقوه ال�؛ 

 از ن�ا� كه ضمن  :ذا� و اّو�ه، و عر� و ثانو�ه: و�ژگيهاي سا�ت

ائه شود تا سبب �� ��م و متعلم نگردد، �وارد معر� آن بايد توضيح روشن ار

�شابه و م�شابه است، از �له آنها مذكر و �ؤنث بودن يا نهاري و �� بودن 

سا�ت است، كه هر يك از اين تقسيمات به دو �اظ �تلف مطرح بوده، و 

سبب م�شابه شدن و ��  ؛ندا�س� �اظها و مطرح شدن هر دو عنوان �شابه

  .ع � شوددر �وضو

  ٢ذا� و اّو�ه،  -١: دو نوع است ):مذكر يا �ؤنث(تناسب در ج�سيت-

  .عر� و ثانو�ه

در هر روز يا شب سا�ت : مذكر يا �ؤنث بودن سا�ت به �اظ او�ه و ذا� -١

سا�ت مذكرند، و سا�ت زوج ) اول و سوم و پنجم و هفتم و نهم و يازدهم(فرد 

  . �ؤنث هس�ند) م و دهم و دوازدهمدوم و چهارم و ششم و هشت(

ر تعي� گنوع دي: مذكر يا �ؤنث بودن سا�ت به �اظ ثانو�ه و عر� -٢

) مذكر يا �ؤنث(ج�سيت ثانو�ه ساعت به �اظ ان�ساب آنها به ج�س 
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شمس، �ر�خ، �ش�ی، (كو��شان است، سا�ت م�سوب به كواكب مذكر 

ناسب با ج�س مذكر داشته، و بوده؛ و ت) ثانوي و عر�(، سا�ت مذكر )زحل

بوده و ) ثانوي و عر�(، سا�ت �ؤنث )قمر و زهره(سا�ت كواكب �ؤنث 

  .سا�ت م�سوب به كو�ب عطارد مذكر است. تناسب با ج�س �ؤنث دارند

  در سا�ت مذكر؛ ا�ور �ر�وط به ج�س مذكر كه تعلق به �ردان دارد؛ قو��

�س �ؤنث قو�� است، مثال براي است، و در سا�ت �ؤنث ا�ور �ر�وط به ج

نر� دل و جلب �بت و آش� �رد؛ ساعت مذكر و براي زن ساعت �ؤنث، 

براي �سابقه ورز� �ردانه يا ا�ور �ر�وط به پدر و شوهر و برادر يا فرزند �� 

ساعت مذكر، و براي مادر و زوجه و خواهر و دخ� ساعت �ؤنث، براي انعقاد 

تيار ساعت مذكر و براي انعقاد نطفه دخ� ساعت نطفه جهت فرزند مذكر، اخ

�ؤنث مناسب است، ا�ته در انعقاد نطفه �ايط �تل� هست كه در سا�امه 

  .اختيارات �و� آمده است

  عر� و -٢ذا� و اّو�ه،  -١: دو نوع است ):نهاري يا ��( و�ژگيتناسب در

  .ثانو�ه

در هر روز يا شب سا�ت : �ه و ذا�بودن سا�ت به �اظ او نهاري يا �� -١

) روز �شان(سا�ت نهاري ) اول و سوم و پنجم و هفتم و نهم و يازدهم(فرد 

) دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم و دوازدهم(هس�ند، و سا�ت زوج 

   .هس�ند) شب �شان(�� سا�ت 

� و�ژگي ر تعيگنوع دي: بودن سا�ت به �اظ ثانو�ه و عر� نهاري يا �� -٢

كو��شان است، )نهاري يا ��(ثانو�ه ساعت به �اظ ان�ساب آنها به و�ژگي 
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 )روز �شان(نهاري  عطارد، شمس، �ش�ي، زحل؛سا�ت م�سوب به كواكب 

  .هس�ند) شب �شان(��  هس�ند، كواكب �ر�خ، قمر، زهره،

  قو�� است، و در سا�ت نهاري و�ژگيا�ور �ر�وط به  نهاريدر سا�ت 

�� قو�� است، مثال براي �رها� كه در روز � و�ژگي �� ا�ور �ر�وط به 

خواهند ا�ام دهند اختيار ساعت نهاري مناسب است، و براي �رها� كه در 

يا �رها� كه نمود . شب � خواهند ا�ام دهند اختيار ساعت �� مناسب است

تبليغات، هما�ش و  و درخشش و جلوه � خواهد در سا�ت نهاري مانند

  .ان�شارات، و �رهاي پنها� در سا�ت �� مناسب است

 در ب�ار�ردن سا�ت كواكب �الحظه قوت و : قوت و ضعف تناسب در

ضعف هم � شود، اگر حاجت �ر�وط به ساعت مناسب �واهد در آن وقت 

، دنبال شود؛ �ايط قوت ساعت را ر�يت � كنند، تا ن�يجه به�ي حاصل شود

اگر اراده بر ا�ور عظيمه يا نتايج كب�ه هست، ابتداي ساعت مثل آن�ه 

 كو�ب �صوصا سُ 
ْ
اما �� وقت . دواول آن؛ اختيار بايد �ش )يك ششم( سد

ضعيف انتخاب � شود، مانند اينكه �ر �ورد نظر در ساعت غ� مطلوب 

كم��ن  �صادف شده، ف�ا �را�ت وقت ضعيف � كنند تا اثر نامطلوب را به

و  گمثال ساعت �ر�خ ابتداي آن داللت بر اختالف بزرحد ��ن برسانند، 

ك� و شعله اي صغ� چآ�ش عظيم دارد، و� آخر آن داللت بر اختالف كو

دارد، �س در صورت اضطرار ابتالي به ساعت �ر�خ در عم� كه برا�ش اين 

. داشته باشد تا آسيب كم�ي ؛دنساعت مناسب ن�ست، آخرش را انتخاب � كن

يا اينكه ج�س حاجت نوع ضعيف آن قسم است، �س �الحظه تناسب ضعف 

ساعت عطارد ابتدا�ش داللت بر وقت براي قسم ضعيف او� است، مثال 



 

٢٢ 

و� آخر  ،ذ�وت �سيار و علوم �سيار دقيق و علم وسيع و كتابهاي ضخيم دارد

  . داللت بر كتاب �م حجم و نازك و رسا� كوچك دارد ؛ساعت

  اصل � اين است كه هر زمان كه يك كو�ب �ايط قوي داشته باشد

�وارد قّوت؛ كه قبال  ساعت آن كو�ب ن� در آن زمان قو�� است از �له

  :���ح شد

از  ؛در هر روز يا شب، سا�ت متعلق به كو�ب آن شب يا كو�ب آن روز -١

ت شمس در مثال سا� است، قو��آن كو�ب در روزهاي ديگر ساير سا�ت 

شمس در روزهاي ديگر هفته از سا�ت  )كه روز شمس است(روز ي�ش�به 

قو�� است، همچن� ساعت شمس در روز ي�ش�به از بقيه سا�ت كواكب آن 

  .روز قو�� است

و سا�ت �ر�وط به  ،در روز قو��ند ؛سا�ت �ر�وط به كواكب نهاري -٢

نهاري  س، �ش�ي، زحلكواكب عطارد، شم .در شب قو��ند ؛كواكب ��

  .هس�ند��  زهره هس�ند، اما كواكب �ر�خ، قمر،

در هر ساعت كو��، ابتداي ساعت قو�� از انتهاي آن است، خصوصا  - ٣

اول آن، و ابتداي ساعت داللت بر ا�ور عظيمه �ر�وط به ) يك ششم(ُسدس 

�ور كو�ب آن ساعت دارد، و انتهاي آن دالل�ش ضعيف � شود، و داللت بر ا

رد �ر�وط به آن كو�ب دارد
ُ
   .خ

از نظر مذكر و (ر�يت تناسب ج�سيت ساعت و كو�ب با ج�سيت عمل  -٤

، كه قبال بيان شد كدام كو�ب و بطور نمونه چه اعما� مذكر؛ و )�ؤنث بودن

كدام كو�ب و بطور نمونه چه اعما� �ؤنث � باشند، �را�ت اين تناسب 

  .دم ر�يت آن سبب ضعف آن؛ � گرددسبب قوت و �وفقيت آن عمل؛ و ع
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  سا�ت كواكب) ا�ا�(الالت و اختيارات دِ 

  اختيارات سا�ت كواكب مطابق دالالت هر كو�ب � باشد، و ساعت هر

  .ا�ور من�سب به آن كو�ب مناسب استا�ام براي تنها  ؛كو�ب

  در بيان اختيارات سا�ت كواكب خواجه نص� ا�ين طو�اشعار 

  هست پيوس� ا�بر شهر= �ساعد دهر  �یساعت �ش

  با
ُ
  با وز�ر و خليفه و قا�= ت يار گر شوی را� دَ ش

  ديدن ترک و عرض آلت حرب= نيک دا� حرب  وقت بهرام

  فصد كردن، حجامت و سواری را= طلب از حّق بزرگواری را  

  ديدن پادشاه روی زم�= را بگز�ن  ساعت آفتاب

  ک دان ن� قصد را حاجتني= طلب شغل در چن� ساعت 

  ی عقل هست فرهأأر ك� ر و= جای گ�ی به  ساعت زهره

  هست از اختيار اهل زمن= طلب ع�ش و �و و صحبت زن 

  تا نباشد تو را ز خلق عتاب=  �ن حساب و كتاب ساعت ت�

  برده بايد به اوج چرخ علم= ديده بايد لقاِء اهل قلم 

  غ و ضياع و حر�ت و نقلكه به با= نيک دان از عقل  ساعت ماه

  هست هن�م اگر شوی تو عجول= نيک دان ديدن بَر�د و رسول 

ن پيمان=  ساعت كيوانباز هن�م 
ُ
 ب�

ّ
  با دهاق� و ضد

  شد تمام اين سخن � اال�ال= با متاع زم� و با عّمال 

 �رهای مُ ا�ام نيک است  :ساعت شمس
ْ
 ع

َ
و  ؛و طلب شغل كردن ؛گم و بزرظ

ح�م سالط� و  ارديدو كردن، و پيگ�ى مقصود و قصد حاجت �وع �رها 



 

٢٤ 

ز� (  تزو�ج ،، جامه نو بر�دن و پوشيدنمقاصد و �رهابراى با �ردم،  ا�افو 

اعمال طلب الفت كردن و  و ،)ىراست�وخ(و زن خواس� ) را به عقد درآوردن

� و �ارت اما �شايد در او بازر�خر�د و فروش،  وقبول و �بت و نر� د�ا 

مقابله و دفع حاسدان و تعو�ذ دفع يا  ،)�وع سفر �اري( كردن و سفر كردن

و آ�ه  ساخ� آالت حربيا و  ،حاسدان بادرگ�ى  و ن� ان،سداچشم زخم و ح

 (و عمارت  ،بدو ماند
ّ
و  )حفر �نا�اي آبياري( و جوی كندن) ا� و ساختبن

  .مناسب ن�ستت در اين ساعت طلب حاجت و پيگ�ى برنامه در اين �وضو�

نيك است عمارت باغ و �ستان كردن، نو�ر�دن و جامه نو : ساعت زهره

ا�ور بازر�� به معناي ا�ام عمليات صادرات و يا واردات و جا�ا� پوشيدن، 

، ديدار �لوك و )انتقال و اثاث ك�(و سفر كردن و نقل و حر�ت ��ن �الها، 

�، اعمال قبول و �بت و الفت و نر� د�ا، ن، تدارك اسباب كدخدا�بزر

هم�ش�� و ( ، ا�ور ع�ش و شادي و صحبت)تعو�ذ چشم زخم و دفع حاسدان

و حسابداري و ) ادارى دول�(اما ابتداي �ر و شغل ديوا�  با زن،) ارتباط

بد  )اينها ماند و آ�ه به(ا�ور دقيق، فرزند به �كتب بردن و آ�ز تعليم كتابت 

   .باشد

در اين ساعت فرزند به �كتب فرستادن و آ�ز تعليم و ديدن  :ساعت عطارد

علما و اصحاب ديوان و ديدار نو�سند�ن و اهل قلم، پيغام فرستادن، �وع در 

مثل علم �وم و هندسه و ) دقيق(، �وع در �رهای بار�ک ها�را�ور ابتدا� 

و سفر گفتگوهاى �ارى  مقاوالت وو و اعمال قبول و �بت،  زرگری و نقا�،

به معناي ا�ام عمليات  بازر��اما در اين ساعت ا�ور  و حر�ت نيكو بود

و جامه نو بر�دن و صادرات و يا واردات و جا�ا� �الها، و ن� جنگ و ش�ر 
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  .و سفر و عمارت كردن خوب ن�ست )نها�(پوشيده پوشيدن و �رهای 

خواست�رى و ( كردنپيدا  خو��وصلت و  :در اين ساعت :ساعت قمر

 و بازی و ع�ت، سف� و ايل� و بيغام و )، نه عقد و ازدواجمقدمات قبل عقد

و �رهاي ��ع و با تعجيل، ابتداي ) اثاث ك�(نامه فرستادن، حر�ت و نقل 

تعليم و ديدار اهل قلم و حر�ص در �ري، ديدن �لوک و ا�اف و ا�را و 

بذر (ی كندن و درخت �شاندن و �م انداخ� سالط�، جامه نو پوشيدن، جو

و زراعت كردن و عمارت خانه و باغ و �ستان، اعمال قبول و �بت و ) افشا�

�وع (�شغول شدن به �ر تزو�ج؛  :اما در اين ساعتتأ�ف د�ا نيكست 

خصمان و ش�ر كردن و �رهاي نها� و با  عليهو �شكر ك� ) شغل و �ر مهم

   .ف� نيك ن�سترگحاسدان الفت 

اه و جوي چكندن و ) قنات(نيك است اسباب كدخدا� و �ر�ز : ساعت زحل

با اعداء دين  دشم�و  ،كندن و زراعت كردن و درخت �شانيدن، �رهاي نها�

�الك� و متصديان ا�ور زرا� و متو�ان �ر (ديدن دهقان و دشمنان امنيت، 

 اين ساعتاما �شايد در  ،عّمال و حاجت خواس� از ا�شان و ديدن) كشاورزي

تزو�ج و �صاهرت و حر�ت و سفر�ردن، ديدار �لوک و سالط� و ا�اف 

  .رف�، آلت حرب ساخ� و جامه نو بر�دن و پوشيدن

و ديدن  نيک است ا�ور معنوي و ز�ارت ائمه معصوم�  :ساعت �ش�ی

�ر شدن، روی علما و نزديک �لوک و سالط� و ح�م و ا�اف و خليفه و وز

نزد قا� رف� و دعوي، ابتداي �رها و �رهای بزرگ كردن، تزو�ج و 

�صاهرت و طلب حاجت و حر�ت و سفر كردن و جامه نو بر�دن و پوشيدن و 
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اما �شايد كه �رهای نها�  به �يت خوب است،) خر�د و فروش(بيع و �ا 

ر مفسدان مفسدان و ديدا) �ر�وط به(كردن و آالت حرب ساخ� و �رهای 

كردن و ديدن مطرب و اهل �و و لعب بد باشد و اح�از بايد كردن تا در تهمت 

  .و سب نماند

از روي (نيک باشد جنگ و عداوت كردن با دشمن و عدل كردن  :�ر�خساعت 

، �سلح شدن از خداوند، طلب بزرگواري )عدالت و انصاف عمل كردن

شم زخم و دفع حاسدان و و آالت حرب ساخ�، و تعو�ذ چ) سالح پوشيدن(

و سواری كردن و ش�ر كردن و تفأل، و ) �رهاي پر انرژي(مفسدان، �شاط 

و جوی بر�دن ) مانند �ر�ب بنا، ساخت سموم دفع آفات(�رهای فساد كردن 

اما �شايد ديدار �لوک و سالط� و ا�را و ائمه  كندن؛) قنات(و �ر�ز ) كندن(

و �لس �و و ) دامادی(حاجت و �صاهرت ا�اف و ا�بر و بزر�ن و طلب 

  .طرب و سفر كردن و بازر�� و �ارت و جامه نو بر�دن و پوشيدن
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  سا�ت كواكب) تفصي�(دالالت و اختيارات  

داللت دارد بر جلوه  ؛استجهان نور دهنده اين كو�ب ون چ: ساعت شمس

. تأث� دارد بر اشخاص صاحب سلطه وشمس داللت ، كردن و نمود پيدا كردن

، ا�ور حيا� ،بودن )تافته جدابافته(�ه يو  جدامعنوي،  درخشش رو� و

نياز به ثبات كه  �رها� وساعت شمس مبارك و �ساعد براي آن دسته از 

مانند دست ياف� به برتري و  شخصيت و اقتدار حقي� و اعتماد به نفس دارد

خود را �شان توانا� و مناسب براي  ،، تقو�ت اراده و توانا� شخصبرجستگي

، و تصميمها� كه نياز به خود را اثبات كردن خالقيتدادن، قدرت ابداع و 

زارش احوال و در صورت گشجاعت و خودباوري دارد، تصميم گ��هاي بزرگ، 

برنامه ر�زى اجتما�ت براي رسيدن به تصميمات،  �زوم ضعفها و �ش�ت،

و جلسه با رت و نفوذ در جامعه، براى ا�ور و فعا�تهاى با هدف افزا�ش قد

شخصيت مهم و تاث�گذار براى درخواست �ايت يا كمك و �ش�يبا� و ن� 

، و زمان مناسب جهت �وع پروژه هاي جديد افزا�ش �وقعيت و دستمزد،

 ،ها و كنفرا�سهاسخ�انيبراى ، ميبه تصم دنيرس یبرا یز�جلسات برنامه ر

و معر� نما�ش�هها و عرضه هاى تبليغا�  و برگزارى تبليغ كردن، ارائه كردن

مناسب ، ، اعالم و عل� كردنو �شهور كردناخ�ا�ت و يا �صوالت جديد، 

و در ا�ور اقتصادي مناسب خر�د و  ،رف� به اجتما�ت و �راسم مهم رس�

و ساعت شمس زمان خو� است  .فروش، اجراى قرادادهاي ما�، اجاره ا�الك

آنها� كه داراي ، اعدت خواس� از اشخاص برجستهبراي درخواست و �س

مانند پدر براى  ؛هس�ند )يا �ورد �راجعه(باالتر�ن قدرت و تأث� در حوزه خود 

و ، �رفرماو ، و شوهر براى زوجه م�سا�م، فرزندان كوچك يا بزرگ منقاد
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و  ،و باالتر�ن رده حكوم� در هر �ل ،�سؤوالن ادرارى تصميم گ�نده ا�ور

و م و سلطان؛ در صور� كه آن ديدار يا درخواست از �وضع انقياد باشد، حا�

و نها افزا�ش قدرت يا تأث� در جامعه آفعا�تها� كه هدف براي همچن� 

توضيح  و ساع� براي �شخيص و ،است حكومت تقو�ت سلطه و قدرت

ز� را به عقد ( تزو�جمناسب براي و  ،تي�بو�شهرت و و  تي�وفقوضعيت، 

� درآوردن كه با اختيار ول�ش ا�ام � شود، و با عقد ازدواج به انتخاب ك

اما براي �وع  سفر، ساخت و ساز، حفر �نا�اي  ،)طرف� متفاوت است

�لوك و  دالالت شمساز آ�ا كه از  .ن�ستاسلحه سازي مناسب  آبياري،

، يگو بزر ن بر ج�ي به قوتگرديد�لب ن� و ، و ثروتمندان جباران و ا�اف

 ؛ن�بزراين قسم به و � باشد،  ا�شان�ر  ف� و انقياد نمودن �ردمانگو ثنا 

، و و بيوس� با وي از دور منفعت كند و سعادت ،نزديك بودن � و تبا� باشد

ه عز�ز �ه ذ�ل كند و و � �شقته �سعادت و ه �ه سقوط، �ه ارتفاع يابد و �

اتصال از نزديك بدان خوب ن�ست و از دور : د كهان آورده، ف�ا منجم� رداندگ

  .بايد �الحظه نمود ، و اين ن�ات را در ارتباط با اين طبقه ح�مسعد است

عواطف و �بت دوس� و اره تو س ؛سياره سعد اصغر ؛زهرهكو�ب : ساعت زهره

ساع� سعد است و فرخنده و �ات و ذوق و ه� و زنان است، ساعت زهره 

رگذاش� و هرنوع آشنا� خصوصا روابط �ط� و قرا و لب ا�وراغ مبارك براي

 ،زمان خوب براي هرنوع �گر�، �بت و الفت، شدنا�ته براي �زدوج 

، و و�مه مهمانيها ،برگزاري جشن ،با كود�ن اس�احت شادما� و تفر�ح و

ديد و ، عقد و عرو�و جشنهاى �راسم  ن،�اجتما�ت، ديدار ه�مندان و بزر

 ي،هاي ه�نما�ش�ه�وسم  ،رف� به تئاتر و نما�ش، و ديدار با دوستان بازديدها
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�ر�وط به ز�با� و برگزارى فعا�تهاي ، و اجتما� ىه� هاي �وفقيت

تك (دوستانه و ا�س گ� ، ر� مفيدگو � �ت �شنما�ش�هها، و فعا�تهاى 

، آرا�ش راح�رفاه و ائل �اس و وس ا وياخر�د هد ،التآز�ورتزئ� و ، )نواز�ها

و آراستگي و  و ا�ور زنانه، رسيد� به جلوه ظاهرى و وجهه و منظر خو�ش،

وشيدن و پ�اس نو خر�د �اس نو، و آرا�ش و اصالح �و و توجه به ظاهر؛ و 

زمان پراك�ش را�ه دل انگ� عطرها در هوا و برانگيخته شدن برش پارچه، 

ف وقت در يك �اكت ج�� خوب و احساسات و تصميمات �شقانه، و �

رف� به بازارها و نما�ش�هها ، و وجود زمينه اوج و �وفقيت آن مبا�ت زوج�

، و �ساعدت خواس� از زنان. سفر و اثاث ك�براي خر�د و فروش، و براى 

همدردي هاي اين ساعت  در ارتباط با اطفال،�وضو�ت �رتبط با زنان، 

�صا�ه و كوتاه آمدن و ن است فرص� براي دوطرفه افزا�ش يافته و ��

 را افزا�ش � �يلزهره ا�ام و . شود بازگرداندن روابط شكست خورده پديدار

در همه باز�گران و ديگر �ردمان خالق ، �وسي� دانان، دهد و به ه�مندان

دقت اين ساعت براي ا�ام ا�ور �اسبا� و �رها� كه . كند كمك �زمينه ها 

  .خوب ن�ست و آ�ز تعليم نوش� كود�ن عاده � خواهدفوق ال

علم و فكر و نطق و ارتباط ادرا�ت ماورا�؛ و ن� عطارد سياره  :ساعت عطارد

ي هنگزمان �ساعد براي هر نوع فعا�ت فر است، ساعت عطاردو نوش� 

، و �� كتب و يا امتحان دادنتعليم تعلم  ،تدر�س، �قيقبرر� و  مانند

و همچن� براي هرچ�ي كه با پردازش و فرايند اطال�ت �رتبط  مقاالت

ابت�ر و حس كنج�وي را ، ز�ر� و ز�ردس� افزون دهنده عطارد. است

و مناسب �رهاي دقيق مانند  است، را�، و فرصت خو� براى افزا�ش � دهد
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 براي ورود، و علم �وم و تنجيم و هندسه و ر�اضيات و زرگری و نقا� است

، تلف� نامه هاي مهم �ري، تماسهاي، نوش� نامه يا گزارشدر رقابت و آز�ون، 

براي بيان و  ،و رساندن اف�ر پ��فت يا �رتبط كردن ايده هاجلسا� براي 

 .� باشد و اسناد مدارك كتب و ارتباط برقرار�ردن و فرستادن آ�ز �ثها،

و صاحبان �شاغل دف�ي  �نديدار علما و دا�شمندان و اهل قلم و نو�سند

، كود�ندر بررسيها و ارتباطات، و ارتباط با �وفقيت وقت . مناسب است

ه نيازمند ارتباطات آش�ر آ�فعا�تهاي روز�ره و ؛ اش�د خوب احساس

نامه هاى مهم شغ�، تماسهاى تلف�، ، يادگ�ي، مانند تدر�س ،هس�ند

ها، فرصتهاى شغ� و ديدارها و  اجتما�ت براي تغي� و �و�ا و رساندن ايده

و اجراي معا�الت  هاا�ضاي قراردادنوش� و ، خر�د، فروش�صاحبه ها، 

درخواستهاي شغ� ، ورود در رقابتها؛ و اجراى آزما�شات، خر�د روز�ره�اري، 

  .شغ� ن از همساي�ن و هم�راناحسا خواستدرو �صاحبات و 

ارچه و �اس نو پ�ر و برش اما در اين ساعت منازعه و جنگ و صيد و ش

 ياو �شغول شدن به �رهای نها� و ا�وری كه � خواهيم �� بماند  ،پوشيدن

، دزدان در اين ساعت و �وع ساخت و ساز خوب ن�ست ،نمود نداشته باشد

  .زمينه فعا�ت ب�ش�ى دارند، حفاظت الزم را ر�يت نماييد

نزدي���ن كواكب به زم�  قمر ��ع��ن كو�ب واز آ�ا كه  :ساعت قمر

بر داللت دارد بر �عت و  ف�ا ؛آن تغي� �سيار داردو صورت و حر�ت  ،است

، م�ل جا�ا�مانند دارد،  )قابل تغي�(هر چ� وذرا گنقل و �والت و ا�ور 

و و به تعطيالت رف� رف� ب�ون از خانه  وزمان ترك م�ل  ،سياحت كردن

مانند ( و �رهاي ��ع و با تعجيل ،باز�ها و تفر�حسفرهاى كوتاه تعطيال�، 
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در ، )پيداكردن افراد يا اشياء گمشدهمانند ( و �هت نور د� قمر ،)رزرو�ردن

 ،ا�ام � شوند �رهچ�ها� جلب كنيد كه روز توجه خود را بهساعت قمر 

، اتو�شيدن، )يك وعده غذا� داش�(غذا خوردن ، زمان �ساعد براي آش�ي

به  .ن� خوب است. ی، جامه نو پوشيدنخانه دار، نظافت كردنو و شس�ش

 یاجرا یساعت مناسب براجهت �عت قمر و تغي�ات وجوه و صور�ش، 

داللت بر احساسات و �ؤنث بوده و قمر  .�ر عملهاتاجراى اب ،ديمف اتي�تغ

و  احساساتبه  وا�ستها�ور است براي مناس� ساعت ف�ا  عواطف دارد؛

و  ،آنهاو �وع تعليم  ن�د� و �رداش� كو مانند ؛و ن� ج�س �ؤنث عواطف

مادر، خواهر، زوجه، ( با زنان ارتباط و و دوس�يهاي جديد، روابطن� �وع 

و اعمال از ا�شان،  �ساعدت خواس� روابط خانوادگي و فامي� و و ،)وو، دخ�

ادرا�ت و ذهنيات بر  قمرداللت �اطر و  .�وط به قبول و �بت و تأ�ف د�ا�ر

و ن�  ،)عبادت و تفكر(�راقبه  به وا�ستها�ور براي مناس� ساعت ؛ ف�ا و �يل

ديدار اصناف و اهل و نوش� مقاالت اد� و يا رمانها و �ودن اشعار، طرا� و 

نامه خواندن پيغامها و در�افت استقبال سفرا و پذيرش پيكها و ، است اين �وارد

و مناسب براي ا�ور  .)عطارد تو نامه در ساعارسال پيام  ش� ونو اما براي(ها 

 زراعت و و براى ،و �وع معا�ات پ�شگ�انه )بهبودي و تندرس�(سالم� 

و عمران خانه و  ،و بذر افشا� و �شت نهال و درخت كشت �صوالت غذا�

و  و ا�اف ديدار نو�سند�ن ،مهدخاستخدام  باغ و حفر �نا�ای كشاورزی،

، اين ساعت را به صاحب منصبان دول� و �� و كشوري مناسب است

و وع چ�هاي مهم زمان خو� براي � ساعت قمراما  ،ب�داز�رهاى روز�ره 

و ش�ر براي �وع مناز�ت و جنگ همچن� . ن�ست�رهاى اسا� و پايدار 
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� كه ثبات در �رهان� و  ؛�� بماند نده � خواهو آ� كردن و �رهاي نها�

  .مناسب ن�ستو كند بوده آهسته يا حر�ت ا�ام آن و ، آن مهم است

ندي؛ ك :ساعت زحل
ُ
و�ب زحل كندتر�ن كواكب سبعه � باشد، و داللت بر ك

و ثبات؛ و �دوديت؛ و زم� و بنا و كشاورزي دارد، و متناسب هر يك از 

دسته از  زما� است براي آنساعت زحل  خصوصيا�ش اختيارا� دارد،

و براى �وع پروژه هاى  ،نياز دارند فعا�تها� كه به زمان قابل توجه

، براى �وع در ال�امات درازمدت، )�ققش زمان دراز � خواهد(درازمدت 

�رهاي با براى نما�ش ز�ر�نا و ب�يان و ب�ياد، براى ر�سك با اهداف بلند، براى 

 تمر�ز و اصو� وارد گفتگو، و ص� بردباريانضباط و  نظم وتمر�ز �سيار و با 

س در بررسيهاى جدى يا �وضو�ت  ،شدن
ْ
ف

َ
�دت دادن و بذل و �ف �

�وفقيت در مأ�ور�تها و اهداف سخت و يا و پيچيده، و غلبه بر �وانع بزرگ، 

چ�ه شدن بر �ردمان سخت، و �وع در معا�ات اسا� درمانگر، و معا�ه 

هاى سخت و ناهموار �شت گياهان طو�ل بيمار�هاى �زمن، �ر روى زمين

 �رداش� با زم� و ا�الك و همچن� �العمر، ا�ام تعم�ات وسايل ��ني�، 

و كشاورزي و �شت نهال و حفر چاه و قنات و �نا�ای آب رسا�، ساخت و 

زم� داران و (ساز، و �رهاي نها� كه � خواهيم �� بماند، و ديدار دهقانان 

و درخواست از آنها و ديدار ) در�ران و �رگزاران ا�ور كشت و زرعدست ان

يك زمان �ساعد براي راهنما� خواس� از فردي بالغ و . رانذا�رگو  �رگران

، براي �سك� احساساتو  از اهل آن، صادرخواست �شاوره خبراى  ، و�رب

براى ، دات بدو براي رهاشدن از � ،با عمق ب�ش�براي نگر�س� و درك چ�ها 

ر�زي كردن و �ستقر�ردن  پي، و تعهدات طوال� پروژه هاي طوال� مدتا�ام 
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مانند ساخت خانه و باغ و �ستان و بنانهادن اساس  چ�هاي بادوام و هم�شگي

افراد �ساعدت طلب كردن از . ساختمانها� كه � خواهند بلند و �رتفع شود

از آ�ا زحل �س اك� است و   .تگ�سخجدى و يا افراد ) غ� از �ست�ن( �سن

و افراط در طبيع�ش دارد و به جهت �وس�ش براي اغلب ا�ور و �وع 

در اين ساعت پول قرض ن�نيد و ن� �سافرت را �رهاي مهم مناسب ن�ست 

و براي  يا تعو�ق رخ دهد،�ز ن�نيد چرا كه ��ن است در هردو تاخ� و آ

واج و عواطف و ميهما� و اجتما�ت و �وع اغلب ا�ور دنيوي مانند ازد

ديدار با ا�را و ا�اف و مقامات كشوري و اداري و ��، ا�ور ما� و 

معا�الت و �ارت و قرارداد و استخدام و سفر و �رهاي ��ع و �شاط و �اس 

   .وشيدن و ساخت سالح مناسب ن�ستپنو 

ود كه ماهيتا با �يات ذكر شده ب) زحل(اگر �واردى در �ش �وارد مناسب  :تذكر

و �وارد مذكور در �ش نامناسب آن تعارض داشت، �اطر اين است كه آنها بر 

اساس تنجيم جديد و معا� � باشد، و �يات مذكور در قسمت مناسب از 

مبا� ا�ا� تنجيم كهن، اين �وارد جهت طرح ن�ات عل� تنجي� بيان شد، و 

ر اين �وارد احتياط نموده و پره� كنند، و � �ر�ران از نظر عم� � توانند د

  .توانند در صور� كه جهات ديگر فل� مناسب و �سعود بود به آن عمل كنند

 سعدتر�ن �ش�ي سعد اك� است و ساعت �ش�ي : ساعت �ش�ي

 و داللت بر معنو�ات و گس�ش و افزا�ش و وزراء و قاضيان دارد؛ اعتهاستس

ا�ور معنوي و توسالت، ز�ارت �شاهد ��فه، ساعت �ش�ي مناسب ا�ام 

اذ�ر و ختومات و ادعيه، ديدار با علما و ا�اف و وزرا و مقامات كشوري و 

 زمان مناسب براي اك���، نزد قاضيان رف� و طرح دعوا، طلب حاجت، 
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و  و رفاه ثروت و �ميا�كسب ا�ور و فعا�تها خصوصا فعا�تها� كه بر 

هر معا�له و ، مناسب و ازدواج و ن�اح تزو�ج ،شده اندري هدفگذاشكوفا� 

و هدف آن توسعه و فزو�  كه� اجراجوم و ر�سكهمراه  با يا �ر و  عمل ابت�ر

�ش�ي به وسعت دادن افق هاي فكري . استو آسا�ش بزرگ� رفاه ب�ش� 

و براي  ،تا به سطح جديدي از �ر�ه و برتري دست يابد ؛كند شخص كمك �

 هما�شزمان خو� براي و  براي شتاف� به سوي پ��فتسازي و توسعه و ون

و  كمك و �شورت خواس� از افراد توانگر و خردمند، و جلسات هاي عمو�

مذه� �  آي�نهايمباحثات فلس� و و اجراى ، و حر�ت ها�وع سفر، حكيم

برش پارچه دادن هديه، راح� ب�ش�، انتخاب و مناسب �رهای �ط� و  .باشد

، ب�� خوشو  و حكمت به��ن ساعت براي خردمندي .و �اس نو پوشيدن

). برنده شدن، درآمد، �مايه گذاري، قرض دادن، قرض گرف�(ا�ور ما� 

، راهنما� و �شورت خواس�؛ فعا�تها� كه �ستلزم جديت و اش�ياق هس�ند

، ها عمه، هازرگو مادر� هاخواست از پدر�زرگدر مناسب. �شاجرات حل و فصل

�رهای براى اما  ).��ان تنجيم، هاسحسابر، و�اطباء، ( �شاورانو ، هاعمو

ن� و  ؛ه � خواهيم �� بماند و يا گس�ش و رشد آن را ن� خواهيميا آ�نها� 

  .ساخت اسلحه مناسب ن�ست

 �ر�خ اين سياره انرژي و جنگ و آ�ش و شجاعت است، ساعت :ساعت �ر�خ

كه و تالشها� آن دسته از فعا�تها افزا�ش توان و ن�و، و عد براي زمان �سا

 ماجراجو� و ر�سكانرژي، ، جرأت، شجاعت و دالوري، نيازمند ثبات قدم

به كر� �شاندن نظر و تصميم خود، براى �وفقيت با  و .ستخطر ا كردن و

�وع مانند ش�يات عليه ظلمه و متعديان و نزاعهاى آن و (اقدامات  قاطع 
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دوره دشوار در  کيدادن به  انيپا یبرادر جنگ و يا رقابتها، و عملهاى جرا�، 

و ن� مناسب بيان حالت و وضعي� كه  و رسيدن به هدف خاص، خود زند�

خوب است و ن� . است معموال توان بيا�ش ن�ست؛ در اين ساعت توا�ش فراهم

عمل و  سوار�ري، �شاط، ش�ر و ،ات ورز�تمر�ن، ورز�باز�هاى براي 

اما احتياط الزم ، و�ر دارند انواع �رها� كه با آ�ش و ابزار ت� �جرا� و 

تمايالت ج�� افزا�ش � يابد  .است تا از سوختگي و جراحت جلوگ�ي شود

ساعت �ر�خ . نفرت ن� ��ن است واما وقوع حا�هاي متضاد مانند �شاجره 

 �واجههشدن با اقدام �ؤثر و جدي و  ساع� خوب براي داد خوا� و �وفق

پرتاب ت� يا شليك �و� به  ، �سلح شدن، ساخت سالح،دشمنان ابقوى 

مناسب �ر�ب بنا، ساخت سموم دفع آفات، ، يا به رقابت كشيده شدندشمن، 

�ر�خ �س اصغر است به علت افراط در طبيعت �ر�خ و حفر جوي است، 

اما براي تزو�ج، �اس نو پوشيدن  است، طغيان آن؛ در اين ساعت احتياط الزم

و برش پارچه و �وع �ا�س شادي، و سفر كردن و بازر�� و �ارت و ديدار 

�سياري از . ن و مقامات دول� و �� و طلب حاجت مناسب ن�ست�بزر

درگ��ها و �شاجرات و نزاعها، اخراجها در اين ساعت اتفاق � افتد و براي 

براى �بت و  م�هنمع� اينكه اين  طات مناسب ن�ست، بها�ور �ط� و ارتبا

ايه گذاري و �وع اقدامات �ط� در اين وقت پ�ودت آسيب � رساند و 

مناسب ن�ست، و� نه اينكه � رفتار �ط� نداشته و رفتار �د �ش� �وجود 

كند، بلكه براى حفظ ارتباطات و روابط � در زمينه اين وقت را �شديد 

د از قبل؛ الزم است كه اين زمينه من� در اين وقت را با رفتار �ط� �وجو

  .ج�ان كند
  



 

٣٦ 

  سا�ت كواكب ط� دالالت و اختيارات

نور دهنده ��م است داللت دارد بـر جلـوه كـردن و  شمس ونچ: ساعت شمس

 كـه خـونر�زي و جراحـت در آن جـرا� �س بـراي عملهـاي ،نمود پيدا كردن

به د�ل طبع گرم و  ،� باشدو حجامت ن� مناسب ن فصد ،است مناسب ن�ست

و� بـراي  خشكش براي درمان بيمار�هـاي صـفراوي و د�ـوي خـوب ن�سـت

من�سـب بـه مناسب معا�ات بر اعضاء  .بيمار�هاي بلغ� مناسب استدرمان 

، و قـواي پهلـو، دهـان و دنـدانها � و س�نه، چشم، قلب، شش، از �له شمس

شمس داللت بر  ،است عصاب و خاصة سمت راست بدنرئ�سه بدن از مغز و ا

دارد و در ايـن سـاعت افـراد داراي منصـب و اشخاص صاحب سـلطه و تـأث� 

امات طـ� �ـت تـأث� قـرار � سلطه ب�ش� از ديگران جسم و روا�شان در اقد

  .گ�د

از  ساعت سعدي است و مناسب اغلب ا�ور درما� و ط� اسـت،: ساعت زهره

 نگ�ي و حجامت كردن و عالج كردن و دارو خوردن و �سهل�له فصد و خو

طبيب با بيمار در اين ساعت باشـد، و طبيـب در  اگر اول� بار �القات ؛خوردن

بـوده، و طبيـب اين ساعت وارد بر �ر�ض شود؛ زمينه ارتباط به� بـ� بيمـار و 

�هـا و ر� توانـد طبيـب و  ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان ب�ش� اسـت،

ا��ن رضايت بيمار از درمـان ب�شـ� اسـت، ايـن و  �ش�ت او را �هش داده،

ساعت مناسب �وع عملهاي جرا� و يا اقدامات تهاج� و معا�ـات دارو� 

گـرده مـ�،  �شـ�ت آالت  تناس� و رحـم، اعضاء من�سب به زهره از �له بر

و  درمانهـاي ز�بــا�اي ، آالت است�شـاق و ب�ـ� بـوده، و �سـيار مناسـب بـر�ه
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جراحيهاي پالس�يك، و جراحيها� كه خونر�زي و جراحت ز�ـاد دارد، مناسـب 

كـه دقـت فـوق  عملهـاي جـرا�اين ساعت براي ا�ـام  ا�يام دردها و ز�ها،

طبـع زهـره �د و �رطـوب بـه اعتـدال اسـت و  .العاده � خواهد خوب ن�ست

تمر�نهـا ساع� مناسب براي  ،مناسب براي درمان بيمار�هاي صفراوي و د�وي

ــه روابــط آمــ�� هــاي غــذا�،رژيمو و �دات غــذا�  ، فعا�تهــاي رغبــت ب

ز�باسازي مانند اصالح �و، آرا�ـش، اسـتعمال عطـر، تناسـب انـدام، تـأث�ات 

براي گـرف� فرزنـد از شـ�  جس� و روا� در اين ساعت بر زنان ب�ش� است،

سـاع� سـعد  .اطف �ل و مانع آن استمادر مناسب ن�ست يا هر ا�ري كه عو

 ،پرسـتاران و درمـانگرانروابط خوب �ـر�ض بـا  درمان اف�دگي،است براي 

  .�سك�  شكستهاي �ط�براي همدردي هاي دوطرفه و 

طبع عطارد �د و خشك است و مناسب براي درمان : ساعت عطارد

) سودا�(و� براي درمان ا�راض نا� از �دي و خش� بيمار�هاي د�وي 

�شخيص  برايمناسب است  .مناسب ن�ست، براي حجامت ن� مناسب ن�ست

  داروخوردن، نوش� گزارشات پزش� و ارسال ،طبيب ز�ر� و ز�ردس�بيماري و 

پنج�نه در اين ساعت قوي است خصوصا چشا�،  حواس. مدارك و هي�نوت�م

پزش� و �شاوره  تيم جلسات، ارتباط با بيمار براي ساعت عطارد ساعت خو�

تأث� اين ساعت بر اعضاء من�سب به عطارد ب�ش� است  .باشد� های درما� 

، اعصاب و درمانهاي �رتبط با قوه ادراك و چشم، گوش و ب�� از �له ز�ان،

  .روان

فصد و حجامت و عالج بيمار و دارو خوردن مناسب است، : ساعت قمر

، و دست و پا گردن � است از �لهتأث�ات ط� بر اعضاء من�سب به قمر ب�ش
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طبع ، )شم چپچخاصه (شم چوست، �و، ناخن، و خاصة سمت چپ بدن، پ

 مناسب براي درمان بيمار�هاي صفراويقمر �د و �رطوب است و ساعت قمر 

 و هر چه بلغميت بر آن �لب باشدو� براي درمان ا�راض نا� از بلغم 

 ی�وع به درمان ها و تندرس� زمان �ساعد براي بهبودي ومناسب ن�ست، 

  .انه�شگ�پ

و �وست زحل و افراط در طبيعت به علت داللت �دود كننده  :ساعت زحل

ن�ست از مناسب  اك� اقدامات ط� و براي �وع عالج ؛�د و خشكش

طوال�  �وع عالج در آن �� داللت بر ،�له حجامت كردن و دارو خوردن

اگر اول� بار  ن� شود؛خ� و نا اميدي أت اعثب��ن است  شدن درمان دارد

�القات طبيب با بيمار در ساعت زحل باشد، و طبيب در اين ساعت وارد بر 

سخت يا نامناسب شود طبيب �ر�ض شود؛ احتمال اينكه ارتباط ب� بيمار و 

� تواند طبيب نو  بوده، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان كم� است،

ا��ن رضايت بيمار از درمان كم� بوده، و  �ش�ت او را �هش داده،ر�ها و 

و �ر�ض از بيمار�ش  درمان دارديا طوال� شدن  بيماريزمينه طوال� شدن و 

مداواي اين �ت تا اين كه از  ،ه �سا �ر�� شفا نيابدچرنج طوال� � كشد و 

ش� است از �له ، تأث�ات ط� بر اعضاء من�سب به زحل ب�شودطبيب خارج 

از دبر و  )اعضاي پاي�� بدن( ءاعضا ، اسافل)كفلها( ، ا�ات)طحال(س�ز 

استخوان، قوه ، ر�ش، ناخن، �و ،پوس�عوارض  ،)مدفوع(و براز  �صار�ن بول

بر در اين ساعت  مناسب ن�ست، سوداویدرمان  شنوا� و گوش راست، و براي

داللت بر رشد  ، اين ساعتبايد نمود بيمار�ها� كه بر اثر ا�سداد است �واظبت

و �وع برنامه هاي غذا� براي ازدياد وزن و  ضعيف و ا�طاط و فساد دارد
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درمان بيمار�هاى اقدام به ساعت زحل براى  ،عملهاي ز�با� مناسب ن�ست

�زمن مناسب ن�ست، اما � توان با ر�يت احتياطهاي الزم در اين ساعت؛ از 

  .ود، ان شاء اهللا تعا�طغيان �رض جلوگ�ى نم

اين ساعت بر صحت و اعتدال �زاج داللت دارد و سعدتر�ن : ساعت �ش�ي

 از �له و اقدامات ط� زمان مناسب براي اك� ا�ور و فعا�تها ساعتهاست

، اگر اول� بار �القات طبيب با بيمار در اين ساعت فصد و حجامت كردن

شود؛ زمينه ارتباط به� ب� بيمار  باشد، و طبيب در اين ساعت وارد بر �ر�ض

� طبيب و  بوده، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان ب�ش� است،طبيب و 

ا��ن رضايت بيمار از درمان ب�ش� و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،تواند 

 اعضاء من�سب به �ش�ي در اين ساعت ب�ش� �ت تأث�ند از �له است،

حس  ،گها، مخ، �خر)رانها(معاء، اعضای غذا، حلق و فخذين، معده، اكبد

اقدام ، به خاطر داللت �ش�ي بر رشد و افزا�ش؛ براي چپال�سه و گوش 

ن� اعضا� چتهاج� بر تو�ورها و غدد و چ�هاي زائد كه رشد � كنند هم

يمهاي غذا� به جهت ژو� براي �وع ر كه متورم شده اند مناسب ن�ست،

  .افزا�ش يا معا�ا� كه ازدياد در آن �ورد نظر است مناسب استفر�� و 

و �ر�خ و طغيان آن؛  رم و خشكگ به علت افراط در طبيعت :ساعت �ر�خ

، اگر اول� بار �القات بايد ا�ام شوداحتياط الزم �وست  ساعت �ر�خ، 

طبيب با بيمار در ساعت �ر�خ باشد، و طبيب در اين ساعت وارد بر �ر�ض 

سخت يا نامناسب شود بوده، و طبيب ؛ احتمال اينكه ارتباط ب� بيمار و شود

و  هم�ري بيمار با طبيب و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان كم� است،

ا��ن رضايت بيمار از و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،� تواند طبيب ن
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و  درمان داشته،ال� شدن يا طو بيماريزمينه طوال� شدن درمان كم� بوده، و 

چه �سا و  ،ه �سا �ر�� شفا نيابدچو  ،�ر�ض از بيمار�ش رنج طوال� � كشد

مداواي �ت تا اين كه از ، و مداوا ن� شود هزاردگداروي طبيب را كنار �ر�ض 

، در ساعت �ر�خ در جرا� و استفاده از ابزار ت� اين طبيب خارج شود

و درمان با و جرا� كردن  و فصد براي حجامت ؛�راقبت الزم را بايد نمود

اعضاء من�سب به �ر�خ ب�ش� �ت مناسب است؛  )داغ نهادن(شوك حرار� 

، گوشت، حس )صفرا(زَهره  ،مثانه و آالت بول ،ه ها، �يدو ساقتأث�ند از �له 

بلغ� مناسب درمان بيمار�هاي بو�ا�، ب�� راست مناسب بوده، در اين ساعت 

و ا�راض حاده، صفراو�ه، د�و�ه، يرقان،  براي درمان ا�راض تب است و�

، بواس� و )�دت زنانه( ، ادرار، طمث)خون دماغ(سقاط جن�، ر�فا

و بر جوا�  زمان افزا�ش انرژيساعت �ر�خ  مناسب ن�ست، رحم بيمار�هاي

  . بر جوانان ب�ش� است آنداللت دارد و تأث� 
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  سا�ت كواكب ت�وست و داسع

  اح�م سا�ت كواكب همانند اح�م خود  :سعد و �سكواكب سا�ت

�وس زحل و �ر�خ هس�ند و شمس به �وست  كواكب است، �س همچنان�ه

مگر در هيئت فل� اتصال منحو� داشته باشد، نزدي�� است و بو�ژه وق� 

 و زهرة �ش�يكواكب سعود و اينكه اتصال �سد�س و تثليث او را باشد، 

د، و ماه به سعد بودن نزدي�� است و برحسب وضعيت فلك�ش � هس�ن

سا�ت ) سعد اصغر(و زهره ) سعد اك�(سا�ت �ش�ي  :از اين رو باشد،

مطلقا سعد شمرده � شوند، و براي ا�وري كه سعادت و قوت � خواهند 

سا�ت مطلقا ) �س اصغر(و �ر�خ ) �س اك�(سا�ت زحل و  مناس�ند،

و به صورت � براي سعادت ا�ور دنيوي مناسب   شوند،شمرده ��س 

سعدند �وارد سا�ت شمس و قمر بنا به �وضوع اختيارات براي بر�  ن�س�ند،

به  اعمال �ر�وطساعت عطارد ��ج است و بنا به . �س هس�ندو براي بر� 

، ا�ام �رهاى �ر�وط به دالالت كواكب كواكب سعد و �س دگرگون � شود

در  �سدر اين ساعت سعد و ا�ام �رهاى �ر�وط به دالالت كواكب سعد 

، اما بودكواكب ح�م � و ا�ا� سا�ت  تا اينجا .�س � باشداين ساعت 

براي در ح�م تفصي� ح�م سعادت و �وست كواكب هم�شه و در همه ايام 

  .ي�سان ن� باشدهر يك از كواكب ن� 

 قيقه كهن؛ در ا�ور مهمه خواص سا�ت اصحاب علوم د :اختيارات و�ژه

متعدد يك كو�ب را در طول روزها و شبهاي هفته را از نظر �وست و سعادت 

هم�شه بر يك حالت �شمرند، بلكه يك ساعت سعد مثل �ش�ي را در ايام 
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�تلف هفته متفاوت � دانند، و در ا�ور خاص و �سيار و�ژه به اين قاعده 

  :اين روش را در جدول ز�ر آورده ايم خالصه اح�م .عمل � كنند

  داللت دارند بر سا�� كه سعد و خجسته اند، : زمينه س� رنگخانه هاى

�صوص ا�ور �رتبط با داللت كو�ب �ر�وطه، بو�ژه �وضوع اشاره شده با �مه 

  .ياد شده

  داللت دارند بر سا�� كه �س و  :رنگ خاكس�يزمينه خانه هاى

�رتبط با داللت كو�ب �ر�وطه، من� و آثار ا�ور مينه بروز و زنامناس�ند، 

  .وجود داردبو�ژه �وضوع اشاره شده 

  صوص نامناس�ندداللت دارند بر سا�� كه : زمينه زرد رنگخانه هاى� ،

، يا به اس�ثناي �وضوع اشاره شدهو�ژه ه ا�ور �رتبط با داللت كو�ب �ر�وطه، ب

  .د به وقت مع�، و احيانا �دو�وضوع ذكر شده

  ،در اين از آ�ا كه �وضو�ت �ر�وط به دالالت كواكب مفصال ذكر شده

  .جدول؛ به �وارد ديگرى اشاره شده است

 نامناسب براى هيچ �ر؛ يا هر �ر، �رى ا�ام نده: مقصود از فقرا� مانند ...

ات من� همانا ا�ام �وع ا�ور دنيوى است، و اال ا�ور �ورى روز�ره يا عباد

  .ندارد

 تناسب دال�هاى كو�ب ساعت، از  براى �ر�رد اين جدول؛ ضمن �الحظه

با  ؛پره� � گردد، تا در ا�ور مهمهن�  )ذكر شده در اين جدول(�وارد �ذور 

مند  بهرهبه اذن ال� از ن�يجه مطلو��  ؛و �ع ب� روشها ؛ر�يت جانب احتياط

  .تعا� فوظ� بماند، ان شاء اهللا�شده؛ يا از عوارض ساعت مذكور 
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   سه ش�به

شب 
  ي�ش�به

  روز 
   هارش�بهچ

  شب 
   دوش�به
  روز 

  ش�به نجپ

  شب 

   سه ش�به

   روز

  �عه

  شب 
  هارش�بهچ

  روز 

  ش�به

١  
  شمس

د وسعبسیار م
، ديدار قبول، تمحب

  پیگیري كارھاحكام 

  قمر
محبت، مناسب 

 بذج، بدزبانيدفع 
  ،دلھا

  مريخ
فساد،  ،بدأعمال 

  بیماري ،خونريزي

  عطارد
، تمحبمناسب 
 قبولاعمال 

  ، جلبنرمي دلھا

  مشتري
 بذجمناسب 

و خريدار  رزق و
  قبول اعمال

  زھره
 ،دلبستگي

خواستگاري عقد 
  ازدواج

  زحل
 قبولمناسب 

تنھا ساعت ،تمحب
  مسعود زحل

٢  
  هزھر

  وقت نامناسب
  كاري نكن

  زحل
مناسب براي 

  انجام كارھا،سفر

  شمس
براي  وقت نامناسب
  ھر كاري

  قمر
 ،وقت نامناسب

  كاري نكن

  مريخ
در اين ساعت 

كاري بیرون نیا و 
  عقوبت ،نكن

  عطارد
ھركار انواع تعويذھا 
  بخواھي

  مشتري
صلح نیكو براي 

و اعمال  مردمبین 
  و جلب  قبول

٣  
  عطارد

 لھانرمي دسفر، 
  ، قبولتمحب

  مشتري
 ،واجدزنیكو براي ا

نوشتن كتاب، 
 امورمكاتبات اداري، 

  قضايي

  زھره
و مناسب خوب 

خواستگاري عقد 
  ازدواج

  زحل
و  مناسب آسیب

فقط احیاي ، ضرر
 چاه چشمه

   ستخوب

  شمس
، سفراست  بد

 قبولخوب براي 
و محبت و نرمي 

  دلھا

  قمر
وقت نامناسب 

  كاري نكن، مذموم

  مريخ
كینه ، دشمني
  ، زيانھا اعمال شر

٤  
  قمر

وقت نامناسب 
بويژه  مذموم

  معامالت

  مريخ
، خونريزي، بدأعمال 

  ، ھالكبیماري

  عطارد
بسیار مناسب 

 ،خريدارب ذج
  تتجار، معامالت

  مشتري
و  دوسعبسیار م
اعمال  مناسب

  خیر و محبت

  زھره
خوب براي اعمال 

  واجدزا، محبت

  زحل
  احیاي چاه چشمه

  شمس
خوبست انجام 

و  حكامديدارارھا ك
   ،صاحب منصبھا

٥  
  زحل

  دشمني، جدايي
  شمس

انجام مناسب 
دفع ، حوائج

  ، جذب دلھابدزباني

  قمر
، وقت نامناسب

  كاري نكن

  مريخ
وقت نابسند، 

أعمال ، مخاصمت
  زيانبار

  عطارد
ناتواني زنان و 

  مردان

  مشتري
بسیار خوبست 

 و یت زنانقبولم
  و سايرين بزرگان

  زھره
 خیر،فاقد غیرنیكو، 

، دشمني، كینه
  نفرت

٦  
  مشتري

 ديدارخوب براي 
و  بزرگان ،حكام

انجام كارھا از راه 
  آنھا

  زھره
مناسب تعويذ و 

  ینزوج پیوند

  زحل
  ناتواني، بیماري، 

  شمس
سفر خوبست 

 مناسب ھر كاري
و ھر چه 
   بخواھي

  قمر
مناسب براي 

و اعمال سفر 
  خیر

  مريخ
و صاحب  ديدارحكام

  انجام كارھا ،مصبان

  طاردع
بسیار مناسب 

  شكار

٧  
  مريخ
   ،نامناسب
  ،كاري نكن
  دشمني

  عطارد
انجام خوبست 

دفع ، حوائج
  دلھا بذج، بدزباني

  مشتري
، محبت، نرمي دلھا

  جلب قلوب

  زھره
و  ستودهوقت 

مناسب براي ھر 
  امر ستوده

  زحل
 پرھیز از امور

 مناسب، قضايي
  اھل قلمديدار 

  شمس
انجام كارھا از راه 

رتبه  وصاحبان حكام
  ،لشكريو 

  قمر
 يخیرنامناسب و 

 ،نیست در آن
  كاري نكن

٨  
  شمس

  ود سعمبسیار 
  أمور براي ھمه

  قمر
بسیار مناسب 

و رفع صلح زدواج ا
  دشمني

  مريخ
، خونريزي، بدأعمال 

  ، ضررھابیماري

  عطارد
ناآرامي عالج 

 تعويذ، كودكان
و  حسددفع 

  چشم زخم

  مشتري
  دوسعبسیار م

مناسب براي 
خیر اعمال ھمه 

  زھره
نیكو براى ھمه 

بويژه جلب اعمال 
 تألیف دلھا و محبت

  و قبول

  زحل
 دفع ، درد،بیماري

منفي عوامل 
  پنھان

٩  
  زھره

مردم و ب ذج
  نرمي دلھا خريدار،

  زحل
، دشمني ،جدايي

  كینه

  شمس
 پیوند زنان،تزويج، 

دفع  ،محبت
  بدزباني

  قمر
أعمال  بد،وقت 
جدايي، ، بد

  بیماري، خونريزي

  مريخ
اسب ديدارو من

انجام كارھا از راه 
  حكام امرا و 

  عطارد
، جدايي، درگیري
  اجابت سريع

  مشتري
ھر كار خیري 
  موفق است 

١٠  
  عطارد

براي ھر  وقت نیكو
  كاري 

  مشتري
و  دوسعبسیار م

  براي ھر چیزخوب 

  زھره
، وقت نامناسب

  كاري نكن

  زحل
 ديدارمناسب 

  بزرگان حكام

  شمس
انجام كارھا از راه 

  مناصب صاحبان

  قمر
  جدايي دشمني

  مريخ
   بیماري

  اعمال شر

١١  
  قمر

نیكو براي تعويذ و 
  حرزانگشتر

  مريخ
كینه، دشمني، 

  خونريزي

  عطارد
در و منع  اختالل

، واجدزا سفر و
  تاخیر شراكتھا

  مشتري
خوبیست،  توق

 ،قافونوشتن ا
  حكام ديدار

  زھره
ن نوشت خوبست

 ،قبولعمال ا
  محبت نرمي دلھا

  زحل
 انجام امور،پرھیز از 

  نحس

  شمس
 قبول وخوبست 

و  صلح بین زوجین
  شركاء و دوستان

١٢  
  زحل

كاري نكن،  ،نحس
  ، دشمنيھاضرر

  شمس
نرمي  ،دفع بدزباني
  دلھا

  قمر
، جدايي دشمني

كینه فساد، طالق، 
  شر

  مريخ
و  ،شرمناسب 

 دشمنيزيان و 
  جدايي

  عطارد
  نامناسب وقت 

  كاري نكن

  مشتري
انجام  سفر مناسب

  خريد، فروش كارھا،

  زھره
خوبست اعمال 

 حكامقبول و ديدار
  بزرگان و امراوزراء 



 

٤٤ 

 و�م ب�ياد اترتيب ذكر شب و روز ايام در تق : ترتيب شب و روز ايام در تقو�م

در فرهنگ اسال� ت�ي� ه آ��كتب و� و تعا�م قرآن كر�م و  طبق ؛حيات ا�

اسلوب و روش تقاو�م قمري  � باشد، و اين همان شب مقدم بر روز ؛شده است

طول تار�خ دوران اسال� همه جهان اسالم؛ از ابتداي كتابت و ��ش بوده است 

��ق زم� ن� از زمانهاي قديم  �لل اك�بلكه در تقاو�م فار� و عر� و ن� 

 ؛از اين روست كه شب مقدم بر روز .روز چن� بوده استشب و ترتيب شمارش 

و روز بعد از شب است و  ،ب تا طلوع آفتاب استو �وعش از غروب آفتا

�وعش از طلوع آفتاب تا غروب است و با غروب آفتاب يك شبانه روز تمام 

شب �عه زودتر از روز : و�ا در ز�ان عموم �ؤمن�. � شود شده و روز بعد آ�ز

يك شبانه روز از ابتداي شب كه غروب آفتاب  ؛�عه �وع � شود، در اين روش

آ�ز � شود نه از نيمه شب و نه از طلوع آفتاب، و منظور از شب �عه كه  است

در آن د�ي كميل خوانده � شود، عشاء و شام بعد از روز �عه ن�ست بلكه 

كه بعد از غروب پنجش�به �وع شده و تا است منظور شب مقدم بر صبح �عه 

ا طلوع آفتاب �عه طلوع آفتاب صبح �عه � باشد، و روز �عه �س از آن و ب

آ�ز شده تا غروب آفتاب �عه ادامه يافته و بعد از آن جزو شب ش�به �سوب � 

اين  .در تقو�م صحيح از غروب آفتاب هر روز تار�خ ي�روز اضافه � شود. شود

توضيح �سيار مفصل براى اصالح �دت غر� است كه در سا�اي اخ� به بر� 

و �اطر نفوذ فرهنگ استعمار در بر� �ا�ك  �يطهاى �� ن� �ايت كرده

روز را : اسال� و ��ق زم� ن� رايج گرديده است، كه در اين روش غ� صحيح

� شود     مقدم بر شب ياد � كنند، و شب ش�به را كه بعد از غروب �عه آ�ز 

اش�باه �شود، در سا�اي " شب �عه"ادامه �عه حساب كرده و براى اينكه با 



 

٤٥ 

ا�ته اين روش غلط با  .تعب� � شود" �عه شب"اخ� در ز�ان فار� به 

كه در تقو�م غر� اين زمان متداول است و ) به مع� شبانه روز(اصطالح روز 

نيمه شب در شب ش�به  ١٢نيمه شب در شب �عه تا  ١٢روز �عه را از ساعت 

دو نصف شده و حساب � كند ن� متفاوت است، در روش تقو�م غر� هر شب 

يك نيمه به روز قبل �سبت داده شده و نيمه ديگر به روز بعد �سبت داده � شود، 

 �اظمثال قسم� از شب �عه كه قبل از نيمه شب واقع است را جزو پنجش�به 

و قسم� ديگر كه بعد از نيمه شب واقع است را جزء �عه حساب � كنند  كرده

تار�خ يك روز اضافه � شود و اين قرارداد شب؛  ١٢در اين روش بعد از ساعت 

و� و ارزشهاي دي� و همچن� تقاو�م ا�م قديم  تعا�م �كتبغر�يها برخالف 

از اين رو در جداول  .� باشد از ابتداي تأس�سشان در زمان ان�ياء ال� 

  .تقو�م، در هر روز ذكر سا�ت شب مقدم بر روز شده است

 مغرب( غروب و) طلوع آفتاب( �وق اوقات :منبع �اسبات اوقات تقو�م (

�ر�ز �وم (با استفاده از �اسبات معت�تر�ن �ر�ز ب� ا�ل� اوقات شبانه روز 

سازمان فضا� ناسا، ن�وي ن�و در�ا� آ�ر��ا �رجع اص� �راكز مه� مانند 

ن ستا�ستان، و �ر�ز �وم ن�وي در�ا� ان�وزارت دفاع آ�ر��ا و ان هوا� و

ر�نو�چ، و ن� عموم منجمان، تقو�م نو�سان، گمنبع اطال�ت رصدخانه 

نياز به كه  جهان... خلبانان، در�انوردان، ع�سان، فيلمسازان، صيادان و

و بر اساس آنها ساير اوقات سا�ت  )ارندد �اسبه دقيق اوقات طلوع و غروب

 طلوع ؛تابآفو غروب  مبناي تعي� ساعت طلوع. كواكب استخراج شده است

�ه باال� قرص خورشيد با حساب تصحيحات ان�سار نور در وقت  يا غروب

  .� باشد كه دقيق��ن �اسبه به �اظ رصدي و ح� � باشد يا غروب طلوع

  .�تصات جغرافيا� بالد ن� بر اساس تصاو�ر ماهواره اى از كره زم� � باشد



 

٤٦ 

  سـا�ت كواكـب وا�سـته بـه�اسـبه  :در بـالد طول سا�ت كواكبتفاوت 

طلوع و غروب هر �ل است، با تغي� فصول و كوتاه و بلند شـدن طـول روز در 

در �وم كهن نـ� منـاطق زمـ� را . سال، طول سا�ت كواكب ن� تغي� � كند

اقليم تقسيم � نمودند كه مبناي آن بر اسـاس حـداك� طـول روز در ايـن  ٧به 

  :�ات وا�سته به عرض جغرافيا� هر ب� استم�ان اين تغي بالد بوده است؛

سـاعت  ١٢ساعت و شب ن�  ١٢بر خط استوا هم�شه روز  :مناطق استوا� -الف

  .دقيقه � باشند ٦٠است و سا�ت كواكب هر كدام معادل 

ه از چدر مناطق شما� و جنو� خط استوا هر  :استوا تا مناطق قط�مناطق  -ب

درجـه  ٦٠طول روز و شب ب�ش� � شود و تا �رز  خط استوا دور شو�م نوسانات 

ز داراي طلوع و غروب آفتـاب هسـ�ند جنو� همه بالد هر رودرجه  ٦٠شما� و 

در  ساعت تغي� � كند و طول سـا�ت كواكـب نـ� ٢٣تا و� طول روز يا شب 

 ٦٠مناطق نزديك خط استوا تقر�با يك ساعت است و در مناطق نزديـك عـرض 

  .ساعت متغ� � شود ٢قيقه تا حدود ند دچاز درجه 

در بر� روزهـاي سـال  به بعد درجه ٦٠از در عرضهاي قط�  :مناطق قط� -ج

روزهـا يـا شـبهاي قطـ� آ�ز � شـود طور��ـه رد و غروب وجود ندا ياطلوع 

، ز�ـر افـق اسـتشبهاي قط� باالي افق و در  همواره خورشيد در روزهاي قط�

� شو�م تعـداد روزهـا يـا شـبهاي قطـ� در سـال ه به سمت قطب نزدي�چهر 

در اين  .افزا�ش � يابد و در قطب شاهد شبها يا روزهاي شش ماهه خواهيم بود

نيمـه  �شانه طلوع يا غروب را ندارند و� ند كهچايام روزها يا شبهاي قط� هر 

را دارا هسـ�ند و ) رسيدن شـمس بـه نصـف ا�هـار(شب �� يا ظهر �� 

ساعت ظهر ابتـداي . كب ن� �سبت به هم� وقت استخراج � شودسا�ت كوا



 

٤٧ 

ايـن دو  .ابتداي ساعت هفـتم شـب اسـت �� ساعت هفتم روز و نيمه شب

زمان، در هر منطقه ميانه وقت طلوع و غروب هس�ند؛ ف�ا بـا مبنـا قـرار دادن 

به �وي كه سـاعت ساعت روز  ١٢ساعت شب و  ١٢آنها و �اسبه طول تقديري 

م مطابق وقت نصف ا�هار شمس شـود سـا�ت كواكـب در ايـن ايـام نـ� تهف

   .�اسبه � شود

در تصو�ر ز�ر تفاوت طول روز در عرضهاي جغرافيا�  �تلف �شـان داده شـده 

�ور عمودي عرض جغرافيا� و �ور طـو� روزهـاي سـال را نمـا�ش � . است

بت عرضـهاي بـه �سـ) بـه سـاعت(بـر روي خطـوط حـداك� طـول روز . دهد

درجـه �  ٣٩تـا  ٢٥در ايـران عـرض جغرافيـا� از   .جغرافيا� درج شده اسـت

 ١٥سـاعت در منـاطق جنـو� تـا حـدود  ١٣باشد و حداك� طول روز از حـدود 

 شما���ن منـاطقساعت در مناطق شما� متغ� است و سا�ت كواكب ن� در 

سـفيد  گاطق قطـ� رنـدر منـ. دقيقه تا يك ساعت و ر�ع تغيـ� � كنـد ٤٥از 

  .يوسته شب � باشدپت�ه  گيوسته روز است و رنپ



 

٤٨ 

 �ای  اما�ن �دیک ساعات �وا��  روش ا����اج او�ت 

 ؛ اوقـات سـا�ت كواكـب سا�ت كواكب ب�ياد حيـات ا� بر اساس تقو�م

  : �ل افق تقو�م را هم به �ح ز�ر � توان �اسبه نمود) نزديك(اما�ن 

 كه در �ق شهر افق تقو�م بوده، و طول جغرافيـا� آن ب�شـ� از �يه اماك� -١

طول جغرافيا� شهر افق تقو�م � باشد، در اوقـات مقـدم بـر شـهر افـق تقـو�م 

و �يه نقا� كه در غرب شهر افق تقو�م واقعند، و طول جغرافيا� آنها . هس�ند

أخر از شـهر افـق كم� از طول جغرافيا� شهر افق تقو�م باشد، اوقـات آنهـا متـ

  .تقو�م است

با بدست آوردن طول جغرافيا� ��ن �ورد نظر از منابع �ـو� و جغرافيـا�  -٢

، و مقا�سه آن با طول جغرافيا� شهر افق تقـو�م، )نقشه هاي ماهواره اى(معت� 

و �اسبه مقدار تفاوت آن دو، به ازاي هر درجه جغرافيا� چهار دقيقه زمـا�، و 

رافيا� چهار ثانيه زما�، و هر ثانيه جغرافيا� چهار ثا�ه زمـا�، و هر دقيقه جغ

كه اخـتالف سـاعت آن �ـ�ن بـا افـق تقـو�م (افزودن يا �س� مقدار زمان حاصله، 

اوقات سا�ت كواكـب شـهر �ـورد نظـر؛ از اوقـات منـدرج در تقـو�م بدسـت ) است

  .خواهد آمد

؛ بوسـيله نزديـكامـا�ن  اسـتخراج اخـتالف اوقـات: شايان ذكر است كه -٣

تفاوت طول جغرافيا� بالد؛ ا�ري تقر�� بوده؛ و از نظر دقـت ماننـد اسـتخراج 

  .اوقات هر �ل بطور �ستقل ن� باشد

منجم سا�ت براي در�افت اوقات سا�ت كواكب هر نقطه از كره زم� به 

  .�راجعه نماييد ب�ياد حيات ا�ه اي��ن� �ايپدر  كواكب



 

٤٩ 

 تقو�مدر منجم سا�ت كواكب ب�ياد حيات ا�،  :ت كواكبمنجم سا� 

در انتخاب تقو�م  .سا�ت كواكب به دو صورت دائ� و ساالنه ارائه � شود

جداول  ،دييا ميال به شم� يا قمری ساالنه، با مع� نمودن سال �ورد نظر

نام كو�ب هر و  كواكب �دوده سا�ت ،ايام هفته تار�خ، تقو�م با �تواي

   .ي ارائه � شودگساعت به صورت رن

تار�خ و �دوده در انتخاب تقو�م دائ� سا�ت كواكب، جداول با �تواي 

كه �ورد �ر�رد براي سا�اي  ارائه � شود براي سال شم� كواكب سا�ت

  .ر ن� � باشدگدي

www.nojum.aelaa.net                 ب�ياد حيات ا� �وم كهن و اسال��ر�ز علوم  

  Kawaakeb.htm-http://aelaa.net/Saaeat           ب�ياد حيات ا� منجم سا�ت كواكب   

  



 

٥٠ 

 مبنای استخراج سا�ت كواكب بر اساس :تقو�م دائ� سا�ت كواكب 

ع و غروب هر �ل است و با توجه به دائ� بودن تقو�م اوقات ساعت طلو

، جداول تقو�م سا�ت كواكب را �سبت به سال شم� طلوع و غروب هر �ل

ن� بر اساس سال شم� � توان استخراج نمود و بدين ترتيب تقو�م دائ� 

اين تقو�م ن� بر اساس سال شم� ارائه شده . تهيه � شودسا�ت كواكب 

  .است

  روز هفته ابتداي سال :كو�ب هر ساعت در جداول تقو�متعي� راهنماي 

، از اين رو تقو�م ايام هفته شم� يا قمري در هر سال با سال قبل متفاوت است

كه براي  و در تقو�م دائ� سا�ت كواكب ي�سان ن�ست بعدهر سال با سال 

  .كردن� توان ايام هفته را ارائه  ،همه سا�ا �ر�رد دارد

شته و آينده به منجم تقو�م جها� جامع و ذگبراي تعي� ايام هفته سا�اي 

ن� ساالنه چهم. � ب�ياد حيات ا� � توانيد �راجعه نماييد�منجم تقو�م هم

  .� و �� ب�ياد حيات ا� ن� من�� � شود�در تقو�م �و� هم

ن��ه ب�ياد حيات دائ� م در جداول تقو�م براي �شخيص كو�ب هر ساعت

با دا�س� روز هفته و �راجعه به جدول راهنماي سا�ت كواكب، كو�ب  ،ا�

 تقو�مول ا�شابه جد ،براي اين منظور .هر ساعت را � توان �شخيص داد

  ).صفحه بعد(، جدول راهنماي سا�ت كواكب ن� ارائه شده است دائ�

يا �غذ ر يك طلق را بصفحه بعد در  سا�ت كواكب راهنماير جدول گا

و  ،بر روي جداول تقو�م صفحه شفاف ر�نت نماييد با قرار دادن آنپشفاف 

كو�ب ساعت �ورد نظر  تطبيق دادن روز �ورد نظر از هفته با آن سطر جدول،

  .به آسا� �شخيص داده � شود



 

٥١ 

  راى

  هفته سا�ت كواكب ايام و �ا�

  ساعت

 دوازدھم

  ساعت

 یازدھم

  ساعت

 دھم

  ساعت

 ھمن

  ساعت

 ھشتم

  ساعت

 ھفتم

  ساعت

 ششم

  ساعت

 پنجم

  ساعت

 چھارم

  ساعت

 سوم

  ساعت

 دوم

  ساعت

 اول

 شب
 روز

  ايام

 ھفته

  مريخ

 

 زحل

  يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

 يمشتر

  مريخ

 

 زحل

يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

 شب
 
 روز

يكشنبه

  عطارد

 

 شمس

  هزھر

 

 مريخ

  شمس

 

يمشتر

  مريخ

 

 زحل

  يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

 يمشتر

  مريخ

 

 زحل

يمشتر

 

 قمر

 شب
 
 روز

 شنبه٢

  يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

يمشتر

  مريخ

 

 زحل

  يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 يخمر

 شب
 
 روز

 شنبه٣

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

 يمشتر

  مريخ

 

 زحل

  يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

يمشتر

  مريخ

 

 زحل

  يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

 شب
 
 روز

 شنبه٤

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

 يمشتر

  مريخ

 

 زحل

  يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 هزھر

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

يمشتر

 شب
 
 روز

 شنبه٥

  شمس

 

 يمشتر

  مريخ

 

 زحل

يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

 يمشتر

  مريخ

 

 زحل

  يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

 شب
 
 روز

 جمعه

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

 يمشتر

  مريخ

 

 زحل

يمشتر

 

 قمر

  زحل

 

 عطارد

  قمر

 

 زھره

  عطارد

 

 شمس

  زھره

 

 مريخ

  شمس

 

 يمشتر

  مريخ

 

 زحل

 شب
 
 روز

 شنبه



 

٥٢ 

  زمـان �ـو�؛ زاو�ـه بعـد؛ و : عل�غم تأث� عوا�� چـون :تقو�م دائ�دقت

حر�ت تقدي�؛ و تغي�ات حر�ـت زمـ�؛ در معـادالت 

�اسبه تقو�م، اما تغي� اوقات در طول سا�ا فقط در حد 

 باشد، و از آ�ا كـه ايـن تقـو�م بـا �اسـبات ثانيه ها �

�سيار دقيق استخراج شـده و بـدون ذكـر ثانيـه ارائـه � 

شود؛ �ا در � سا�اي آ� ن� صحيح بوده، و بـا ر�يـت 

يك دقيقه احتياط، � توان از اين تقو�م در �دوده قرنهـا 

�ر�ري داشته؛  استفاده نمود، و ح� با گذشت هزار سال با دو دقيقه احتياط ن�

    .� نامند دائ� و صحيح � باشد، به هم� جهت اين تقو�م را

بر� از كشورها در بهار يا فصل ديگر يك : عدم �الحظه تفاوت ساعت فص�

ساعت يا ب�ش� ساعتها را به جلو � كشند، نظر به تغي� برنامه دو�هـا در ايـن 

اين تقو�م؛ ساعت فص� در نظر  ، از اين رو در جداول اوقات)تغي� ساعت(ا�ر 

بنابراين �ر�ران مقدار �ر�وطه را در فصل �ر�وطه بيافزاينـد . گرفته �شده است

 .تا اوقات جداول مطابق ساعت فص� �� �شود

در ايران با تغي� ساعت فص�، كه در نيمه اول سال يك ساعت، ساعتها به جلـو 

سال ن� يـك سـاعت بايـد افـزوده كشيده � شود، به سا�ت تقو�م در نيمه اول 

 .شود تا مطابق ساعت رس� ايران شود

 �حا�بات و او�ت ا����اج �ده ا�ن ��و�م ��یار د��ق �وده،

  و�ی �خا�� �دم ذ�� ���ه � ،  رعا�� یک د���ه ا��یاط الزم ا�ت



 

٥٣ 

  رفع اش�باه از �شابه اصطالح ساعت كواكب

 ش �وم و تنجيم اسال� مبناى اص� در سا�ت كواكب آ�ه در دا�: تذكر

جداو�ش تا كنون بيان شد، اما در  �ح مبا� و اح�م واست، هما� است كه 

بر� از منابع �و� كهن، روشهاي ديگري در باب ارتباط سا�ت شبانه روز با 

ا� كواكب بيان شده است؛ كه اگرچه از نظر نام و عناو�ن و بعضا اح�م؛ �شابه

با روش اص� دارد؛ و� از نظر مبنا و �اسبه و اح�م با مبناى روش اص� در 

سا�ت كواكب متفاوت است؛ جهت رفع اش�باه در عناو�ن و عدم خلط ب� 

، براى اطالع از تفصيل يمخته ابه بيان اين تفاوتها پردادر مبحث �ستق� روشها؛ 

�راجعه نمائيد، براى در�افت  ٩٦هفته نامه آ�وز� راه آسمان شماره �وضوع به 

  :ز�ر بدان دس�� پيدا كنيداين مبحث � توانيد از آدرس 
http://aelaa.net/Tal/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&sid=de8337690e7940674214af36eda559e2&start=90#p1190 



 

٥٤ 

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

  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 

  �وم �ب جا�ع ع  -����م   ع�وم ��و�م ��وم- ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی  

  )اع�ی(آ�وزش  �� -ع�وم پا�����ی   -ع�وم �مارت �� 

  رسا� �ی �یات اع�ی  -ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   - )اع�ی(ع�وم ��   

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

  اّ ارف دار
  ١٤٣٥ن 
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