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  ارزش �وروز � کالم خاز�ن و�ی  

  أ قد روى عن ا�� 
ّ
 :فقال ابن عباس ،سماإع�  ةسبع لعّ�  :ه قالن

ه مّ أو عند  ، اسمه عند العرب �ّ :  ل اهللا؟ فقالاخ�نا ما � يا رسو

 ،و عند ا�روم بظرسيا ،ا�ز�ور قر�ا ، و ��يل بر�ا، و � اإل�اإ ةا�ورا و � ة،حيدر

و عند ا�كرور  ،و عند ا�يلم فر�قيا ،و عند العجم شميا ،عند الفرس ن�وزو 

رمن د األ، و عنو عند ال�ك ��ا ،و عند ا��شه ت�� ،و عند ا�زنج حيم ،شيعيا

و عند ا�سلم�  ،�را�وت األو عند ا��فر�ن  ،من� ا�سحاب، و عند ا�ؤكر�ر

 ،و نفس اهللا ،و هو جنب اهللا ،و عندى طاهر مطهر ،و عند ا�نافق� وعيد ،وعد

بل يداه م�سوطتان «: و قو� ،»و �ذر�م اهللا نفسه«قو�  ،و يم� اهللا عزوجل

  ).١٧۵شاذان بن جبرئیل قمى، ص الفضائل تإلیف (» ينفق كيف �شاء

. هفده اسم است براى � : كه فر�ود روايت شده از ن� اكرم  :تر�ه

چه هس�ند؟ �س ل اهللا به ما خ� بده كه آن اسما يا رسو: �س ابن عباس گفت

و در تورات » حيدره«و نزد مادرش » �ّ «اسم او نزد عرب : فر�ود پيام� 

 »ن�وز«نزد فرس و » بظرسيا«و نزد روم » قر�ا«و در ز�ور  »بر�ا«و در ا�يل » ا�ا«

و » حيم«و نزد زنج » شيعيا«و نزد كرور » فر�قيا«و نزد ديلم » شميا«و نزد عجم 

و » سحاب«و نزد �ومن� » كر�ر«و نزد ارمن » ��ا«و نزد ترك » ت��«نزد ح�شه 

و نزد من » وعيد« و نزد منافق�» وعد«و نزد �سلم� » �رگ �خ«نزد �فر�ن 

است و اوست جنب خدا و نفس اهللا و دست راست خداى » طاهر مطهر«

 عزّ 
ّ

: به اين دو آيه ��فه اس�شهاد كرد قول خداوند بعد پيام� . وجل
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بل دستان او بازند، «: و قول خداوند» خداوند شما را از نفس خود بيم � دهد«

  .»هر جور كه �واهد، انفاق � كند

 � مه
ّ
 بن � بن عبيد  :آورده است» �اراألنوار«ل� در عال

ّ
روى فضل ا�

 بن ا�س� بن � بن 
ّ

 بن �مد بن �مد بن عبيد ا�
ّ

 بن �مد بن عبدا�
ّ

ا�

�مد بن ا�سن بن جعفر بن ا�سن بن ا�سن بن � بن أ� طالب، عن أ� 

 جعفر بن �مد بن أ�د بن العباس ا�ور�س�، 
ّ

عن أ� �مد جعفر بن عبدا�

أ�د بن � ا�و�� الق�، عن � بن بالل، عن أ�د بن �مد بن يوسف، عن 

نَ�س، قال
ُ
 بن خ

ّ
  : حبيب ا��، عن �مد بن ا�س� ا�صائغ، عن أبيه، عن ُمَع�

. »أتعرف هذا ا�وم؟«: ، فقال يوم ا���وز دخلت � ا�صادق جعفر بن �مد 

مه العجم وتتهادى فيهجعلت فداك، : قلت
ّ

 . هذا يوٌم تعظ
ّ

ا�صادق  فقال أبو عبدا�

فّ�ه �ك ح� تفهمه«: 
ُ
 أل�ر قديم ا

ّ
: قلت. »وا�يت العتيق ا�ي بمكة، ما هذا إال

  . إن علم هذا من عندك أحب إّ� من أن يع�ش أ�وا� و تموت أعدا�! يا سيدي

نَ�س گو�د :تر�ه
ُ
 �� خ

ّ
. وارد شدم ر امام صادق در روز نوروز، ب: ُمع�

اين روز را فارسيان ! قر�انت گردم: گفتم. »آيا اين روز را � شنا�؟«: فر�ود

سوگند به خانه كعبه كه «: فر�ود. گرا� � دارند و به ي�ديگر هديه � دهند

 !�ورم: گفتم. »اين، ر�زى دير�نه دارد و برايت روشن � سازم تا آ�ه گردى

شما را ب�ش� دوست � دارم از آن�ه �رد�نم زنده شوند و  آ�وخ� اين ا�ر از

  .دشمنانم بم�ند

 «: فقال
ّ

 فيه �واثيق العباد أن يعبدوه ! يا ُمع�
ّ

إن يوم ا��وز هو ا�وم ا�ي أخذ ا�

، و أن يؤمنوا برسله و حججه، و أن يؤمنوا باألئمة 
ً
 وهو. »و ال ���وا به ش�ئا

وهو . و هبت به ا�ر�اح، و خلقت فيه زهرة األرض أّول يوم طلعت فيه ا�شمس،
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 فيه . � ا�ودي ا�وم ا�ي استوت فيه سفينة نوح 
ّ

و هو ا�وم ا�ي أح� ا�

 �وتوا ثّم أحياهم
ّ

 حذر ا�وت، فقال �م ا�
ٌ

. ا�ين خرجوا من ديارهم و هم أ�وف

 و هو ا�وم ا�ي  وهو ا�وم ا�ي نزل فيه ج�ئيل � ا�� 
ّ

  �ل فيه رسول ا�

� منكبه ح� ر� أصنام قر�ش من فوق ا�يت ا�رام  أم�ا�ؤمن�  

؛ أن يبايعوا أصحابه و هو ا�وم ا�ي أ�ر ا��  فهشمها، و كذ�ك إبراهيم 

  و هو ا�وم ا�ي وّجه ا�� . بإ�رة ا�ؤمن�  عليًا
ً
إ� وادي ا�ن  عليا

و . فيه ا�يعة ا�انية هو ا�وم ا�ي بو�ع ألم�ا�ؤمن� و. يأخذ عليهم ا�يعة �

وهو ا�وم ا�ي يظهر فيه . هو ا�وم ا�ي ظفر فيه بأهل ا�هروان و قتل ذا ا�ديّة

وهو ا�وم ا�ي يظفر فيه قائمنا با�جال فيصلبه � كناسة . قائمنا و والة األ�ر

ع. ا�كوفة
ّ
 و �ن نتوق

ّ
�وز إال

َ
فيه الفرج؛ ألنه من أيامنا وأيام شيعتنا،  و ما من يوم ن

 .حفظته العجم و ضيّعتموه أنتم

 «: آن �ه فر�ود
ّ

روز نوروز، همان روز است كه خداوند از بند�ن ! اى مع�

پيمان گرفت او را ب�س�ند و به او �ك نورزند، به پيام�ان و حجت ها�ش 

ت كه خورشيد طلوع اين همان روز اس. بگروند و به امامان ايمان آورند 

اين همان روزى است كه . كرد، بادها وز�دن گرفت و � هاى زم� رو�يدند

بر ساحل جودى آرا�ش يافت و همان روزى است كه خداوند،  كش� نوح 

گرو� چند هزار نفره را كه از ترس �رگ از خانه ها ب�ون رفته بودند زنده 

بر پيام�  ن، روز فرود ج�ئيل اي. ساخت، �س از آن كه آنان را م�انده بود

بر دوش گرفت تا  امام �  است و روزى است كه پيام�  اسالم 

بت هاى قر�ش را در �سجد ا�رام شكست و در هم� روز، ابراهيم، بت ها را 

 به يارا�ش دستور داد با �  اين همان روزى است كه پيام� . شكست
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در . را براى بيعت گرف� از جنيان فرستاد د و در هم� روز، ّ� بيعت كنن

در هم� روز بر . ا�ام شد هم� روز، دوم� بيعت با ام�ا�ؤمن� 

در اين روز، . را به قتل رساند) صاحب �ستان(نهروانيان پ�وز شد و ذوا�ديه 

بر دّجال  قائم ما و صاحبان حكومت قيام كنند و در هم� روز، قائم ما 

در هر روز نوروزى، ما . او را در ز�ا� دان كوفه به دار آو�زد و ،پ�وز گردد

فارسيان، آن را . آرزوى فرج دار�م؛ چرا كه آن از روزهاى ما و شيعيان ماست

  .گرا� داش�ند و شما آن را ضايع كرديد

سأل ر�ه كيف �� هؤالء القوم ا�ين  من األن�ياء  إن ن�يا: قال و 

 إ�ه
ّ

أن يصب ا�اء عليهم � �ضاجعهم � هذا ا�وم، وهو  خرجوا، فأو� ا�

، فصار صب ا�اء � ا��وز 
ً
أول يوم من سنة الفرس، فعاشوا و هم ثالثون ألفا

ة
ّ
از خداوند پرسيد چگونه  ،ب� ا�ائيل ي�ى از پيام�ان: و فر�ود )تر�ه( .سن

در نوروز، خداوند بدو و� كرد كه  � را كه خارج شدند، زنده � كند؟�ردما

آب بر ق� آنان بپاشد و آن، اول� روز سال فارسيان است و آنها زنده شدند، در 

ت شده . حا� كه � هزار نفر بودند
ّ
از هم� جا پاشيدن آب در نوروز، سن

   .است

  ة من أصحابنا، عن سهل بن ز�اد  :چن� روايت � كند» ا���«�ي� در
ّ
عد

، عن اب
ً
سألُت : ن �بوب، عن ابراهيم ا�كر�، قالو أ�د بن �مد �يعا

 
ّ

عن ا�رجل ت�ون � ضيعة، فإذا �ن يوم ا�َمهرَجان أو ا���وز،  أباعبدا�

أل�س هم «: فقال . ء ل�س هو عليهم، يتقّر�ون بذ�ك ا�ه أهدوا ا�ه ا��

�؟
ّ
 : قال. ب�: قلُت . »ُ�صل

ّ
 رسول ا�

ّ
ُ�ِفِهم؛ فإن �و «: قال   فليقبل هديّتهم و �ْ

 أهدى اّ� 
ً
 أو منافقا

ً
 �فرا

ّ
أهدى اّ� كراع لقبلُت، و �ن ذ�ك من ا�ين، و�و أن
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 ما قبلت، و �ن ذ�ك من ا�ين
ً
  ،وسقا

ّ
 � ز�د ا���� وا�نافق� أ� ا�

ّ
عّز وجل

 .وطعامهم

شخ� �زرعه : پرسيدم كه از امام صادق : ابراهيم كر� � گو�د :تر�ه

روز مهر�ن يا نوروز، هدايا� به او داده � شود و قصد تقّرب ُجس� . اى دارد

: فر�ود. آرى :آيا نمازگزار هس�ند؟ گفتم: فر�ود]. آيا بپذيرد؟ [به وى را ندارند 

اگر  :فر�ود به درس� كه رسول خدا . بايد هديه آنان را بپذيرد و تال� كند

جزو ديندارى است و اگر �فر يا  برايم ران بُزى هديه آورند، � پذيرم و اين،

مناف� ران �و يا گوسفندى برايم هديه آورد، �واهم پذيرفت و اين هم جزو 

خداوند، خوراك و دستاورد ��ك و منافق را براى ما روا . ديندارى است

  .نداشته است

 عنه  :روايت � كند» د�ئم االسالم«بن �مد تمي� در كتاب  نعمان)�( 

ه  :
ّ
هدى ا�ه فا�وذج، فقالأن

ُ
نَ�زوا إن قدرتم : قال. يوم ن�وز: ماهذا؟ قا�وا: ا

َ
�

 يوٍم 
�

�) 
ّ

. فا�وده هديه آوردند براى �  :تر�ه )يع� تهادوا و تواصلوا � ا�

اگر � توانيد، هر روز : فر�ود. گفتند ا�روز، نوروز است. »اين چ�ست؟«: فر�ود

خداوند، به ي�ديگر هديه بدهيد و به ديدار  يع� به خاطر(را نوروز ساز�د 

  .)ي�ديگر برو�د

  بهدية  أ� �  :آورده است» كتاب من ال��ه الفقيه«شيخ صدوق در

: فقال . ا�وم ا���وز! يا أم�ا�ؤمن�: قا�وا. »ما هذا؟«: ا���وز، فقال 

» 
ً
�وزا

َ
 يوم ن

ّ
: فر�ود. يه نوروز آوردندهد � امام براى  :تر�ه. إصنعوا �ا �

هر روِز ما را : فر�ود. ا�روز، نوروز است! اى ام��ؤمنان: گفتند. »اين چ�ست؟«

  !نوروز ساز�د
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 سمنو(نوروز  دن غذاىيدمطبوع  ح��ش بعد ازكه  همو نقل � كند (

ه قال : فر�ود
ّ
 �وال روايت شده است كه :تر�ه . ا � يوما �وزرون: روى أن

  )اشاره به �ورد �سند بودن( .كنيدنوروز را ما براى هر روِز : فر�ود � 

هديه نوروزى � برده اند  �  �وال در آن زمان �سيارى از �ردم به خدمت

هديه ها ��ا عبارت بودند از شكر، پا�وده، . و آن ح�ت قبول � فر�ودند

  .بردندسمنو كه در ظرفها� از نقره � گذاش�ند و به خدمت آن ح�ت � 

 پيغم�  ح�ت آورده اند كه در نوروز، جا� سيم�، پر از حلوا، براى 

ا�روز، روز نوروز : گفتند. »اين چ�ست؟«: آن ح�ت پرسيد. هديه آوردند

آرى «: فر�ود. عيد بزرگ ايرانيان است: گفتند »نوروز چ�ست؟«: پرسيد. است

عسكره چ�ست؟ : سيدندپر. »در اين روز بود كه خداوند، عسكره را زنده كرد

عسكره، هزاران �رد� بودند كه از ترس �رگ، ترك ديار كرده، � به «: فر�ود

�س آنان را زنده . �س �ردند" بم��د: "بيابان نهادند و خداوند به آنان فر�ود

ت آب پاشيدن . كرد و ابرها را ا�ر فر�ود كه بر آنان ببارند
ّ
از اين روست كه سن

 . »ته است، رواج ياف)در نوروز(
ْ

آن �ه از حلوا تناول كرد و جام را ميان اصحاب

  .�ش هر روز براى ما نوروز بود: قسمت كرد و فر�ود

 هن�� كه آ�ز آفر��ش جهان : �اره نوروز � نو�سدسيدبن طاووس در

هس� در مثل چن� روزى است، شا�سته است اين روز به عنوان روز عيد و 

  .شادى تل� گردد
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  ها در�اره حقيقت نوروز و نوروز حقي�رو��رد

 ،با  و نوروز يع� روزي كه سال نو � شود، و براى آن جشن گرفته � شود

بر اساس مناسبت اين روز  معلوم گشت كه ؛حديث معرفت حقيقت نوروز

عيد اين روز و  و پيمان با آن؛ ب�يانگذاري شده است، � �والال� واليت 

هم� مناس�تها ؛ و است در تار�خ نوروزقيام قائم  و روزواليت �وال � 

  .نوروز حقي� و حقيقت نوروز � باشد

 كه  ؛ند سطح معرفت و رو��رد در اين �وضوع وجود داردچ اين اساس بر

از معارف ال�؛ بر اساس سطح معرفت و ال�ام و تبعيت �دات و رسوم �رد� 

  .� شوند�لتهاى منطقه مقا�سه و رتبه بندي 

  در �وضوع حقيقت نوروز و نوروز حقي�، �ز خواص علو�ان؛ رتبه عموم

  :�لتها از اين قرار است

�اطر آن جشن نوروز و  ؛مناسبت ال� و علوي است ؛اصلنزد آنها  .}رتبه اول{

  :و تنها تار�خ آن �صادف آ�ز سال شم� است مانند ؛و عيد است

شان براساس حديث معرفت ا� تكه معرفت و س� ؛خواص علو�ان ايران -۱

 .قي� استحنوروز 

ه چ، جلوتر از بقيه هس�ندكه نار چاراپ منطقه اكستان �صوصپعلو�ان  -۲

اينكه جشن در تار�خ نوروز را به اسم مناسبت اص� و نوروز حقي� � 

و   �وال � شناسند، و بر هم� اساس جشن گرفته و �راسم پرچم گشا�

كه بواسطه آن �ردم پاراچنار پرچ� را واليت دارند، �ديد بيعت با ح�ت 

روز از سال نو اين  ۴۰و �س از گذشت ؛ كنند برافراشته �  با ياد امام �



١٣٩٩نوروزنامه   

٩ 

  . و نوروز و جشن بهاري فرع مناسبت اص� است ؛آورند پرچم را پاي� �

  ،برنامه عيد و جشن و �راسم و اجتماع در تار�خ در اين �زم� علو�ان

م چپر"بلكه به اسم عيد و �راسم  ،بدون اسم نوروز و مطرح كردن آن ،وزنور

اين عنوان هم به همه عناو�ن دي� مذكور در و � باشد؛ " شا� �وال � گ

تطه� كعبه از بتها  :حديث معرفت نوروز حقي� يا حقيقت نوروز اشارت دارد

كعبه و در  باالي رچم توحيد كه بدست ح�ت �وال � پو برافراش� 

�ور�ت أدر م� و برافراش� پرچم �وال ، �كه و �سجد ا�رام بوده است

در غلبه بر نهروانيان، تا  � و پرچم افراش� �وال  ،بيعت گرف� از جنيان

  .كه با برافراش� پرچم واليت �قق استقيام ح�ت قائم 

 و  فوق اين عنوان ااجتماع �ردم براى اين �راسم و اظهار پيوند و پيمان ب

و پ�وي از ان�ياء  ؛يعت ال� بر عبادت خداوندباشاره به كه ؛ � باشد مناسبت

  .است  و ت�رار بيعت با �وال� ائمه ح�ات مقدسه و ال� 



١٣٩٩نوروزنامه   

١٠ 

جش� در تار�خ نوروز اول �ل  و علو�ان تر�يه؛ ....)آ�ا� و(علو�ان با��ن  - ۳

  .است�  به عنوان تو� ح�ت امام كه دارند

  

اما آنرا به عنوان مناسبت  ؛جشن و عيد براى آ�ز سال شم� دارند .}رتبه دوم{

   ؛علو�ان افغا�ستان: مانند ؛دنافتتاح � كن عنوان اين و با �راس� داراى ؛علوي
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  م �والچرپر وقت نوروز با �راسم برافراش� سا�شان را دعلو�ان افغا�ستان 

�ز آرس� دول� و �� با اين برنامه و �يه �راسمات  ؛�وع كرده � 

�ستقال توجه كرده،  �ز سال راآد افتتاح � شود، اينها نوروز و و سال جدي شده

و ) واليت �وال � ( ه �شان مناسبت اص�و ��وط ب طنرا منوآاما 

  .� دانند � �وال م ح�ت چرپبرافراش� 

را به  ند آنچنوروز را �ستقال و اصا�ا معتقد و �ل�م بوده، هر .}رتبه سوم{

مانند �لب ايرانيان، اگرچه در بر�  ؛مت�ك � كنند�وال � واليت 

 نآوروز و نوروز حقي� را شناخته و فرهيخته؛ حديث حقيقت ن�افل و �امع 

را اصل � شمارند، اما عموم ناس؛ يا از اصل بودن مناسبت ال� و علوي 

را باور دارند،  نآياري با ترديد و ك� با عقيده؛ غ�مطلعند، يا اگر مطلعند؛ �س

اليت ساس عقيده عمو� شان به ورا برا در هر صورت عموم اقشار آن اما

  .مت�ك � نمايند

  و نظ� �مه ايرانيان بقيه �لتهاى نوروزي واقع در گس�ه جغرافيا� نوروز

�ز سال و بهار هس�ند، و اگر آنوروزي هس�ند؛ بر اساس همان  هس�ند؛ كه اگر

زما� تار�خ دو واقعه مطل� در�اره مناسبات دي� آن � دانند؛ در حد تصادف 

واليت �وال � را با ياد و نام  و بعضا آن ؛گرا� � دارندرا ن�  نآدا�سته، و 

  .ت�ك � نمايند 

 رو��رد ال�ام و  ،سطح معرفتدر �ورد  و گزارشات �صور توضيحات

تاالر در  ؛را در غرفه حكمت ا�حقيقت نوروز در �وضوع �لتهای منطقه 

  :رسانه حيات ا� مطالعه نماييد
-http://aela

net6.tk/SAY/p/index.php?q=nqWmo25kZZKXn5WWZJ%2BXp2OJl51heZVkZGConJm
apc2Ri#p53514sqqCinJdjppmicppyaGJmY1qWo6Ftp3FraWZYlKGlcaSmlK 
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  ���ی���ی  ۱۳۹۹ آغاز سال 

  ۱۳۹۹ساعت �و�ل سال 

ساعت عبور شمس از نقطه اعتدال ر�ي� و خط رأس ا�سنه شم� و نوروز و 

 �عه ٠۶:۵٠ساعت : هجري شم� به وقت �كه �كرمه �۱۳۹۹و�ل سال نو 

 آفر��ش آدم ۱۲۵۴۴،  ميالدى �ّمدى ۱۴۹۴ ،هجري قمري ۱۴۴۱ رجب ۲۵

 ۲۰۲۰ مارس ۲۰ آذار تقو�م ذوالقرن� و ۷ ، انع� صاحب ا�ّزم ۱۱۸۱، 

  . سيحيالد �م
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   عبور شمس از نقطه اعتدال ر�ي� و خط رأس ا�سـنة شم�ـ كـه بـه آن

كـه تنهـا اخـتالف  ،يك واقعه فل� �ن بـوده ؛و �و�ل سال نو � كو�ند نوروز

ساعت منطقه اى در آن �اظ شده، اما در آن طلوع و غـروب دخالـت نداشـته 

وقـت �و�ـل بـه ( و�ا وقت �و�ل به افق �� مع� ندارد، و در صورت ذكر آن 

و نا� از اش�باه �وضوع بـا  ،صورت عل� نداشتهاين ا�ر  ؛در تقو��) افق ��

رد � باشد
ُ
  . كه در آن طلوع و غروب دخالت دارد ،وقايع فل� خ

منطقـه اى �كـه از اين رو همه كشورها� كه ساعت منطقه اى آنها با سـاعت 

�كرمه متفاوت است، بـه همـان مقـدار تفـاوت سـاعت منطقـه اى اخـتالف 

در ايـن اخـتالف سـاعت ي�سـان  ساعت �و�ل دارند، و شهرهاى آن كشور

   .هس�ند

شهرهاى عر�ستان همـان سـاعت �و�ـل در حـرم� ��فـ� را بنابراين �يه 

قدس عـراق همچنان�ه شهرهاى عراق همان ساعت �و�ل شهرهاى مداشته، 

، ردايران همان ساعت �و�ل شهر �شهد مقـدس را داشهرهاى �يه را داشته، و 

  .دشوو براى شهرهاى بقيه كشورهاى جهان از جدول اختالف سا�ت استفاده 

  

  )����ه ایو�� (��ت ���ت   سا�ت ��و�ل �

�كه 

  �كرمه

مدينه 

  منوره

كر�الي 

  معال

�ف 

  ا�ف

  �ظم�

  ��ف�

سا�راي 

  غر�ب

هد �ش

  مقدس

بيت 

  ا�قدس

٠۶:۵٠  ٠۶:۵٠  ٠۶:۵٠  ٠۶:۵٠  ٠۶:۵٠  ٠۶:۵٠  ٠٧:٢٠  ٠۵:۵٠  
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  مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني 
  مي باشد، لذا ھمین نقطه را نصف  مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحراممركز خشكي كره زمین

اختالف ساعت بقیه نواحي قرار داده و  بنیاد حیات أعلي تقويم نجوميالنھار مبدأ، و ساعت مبناي 
  .ذكر مي كنیم كعبه مشرفه كره زمین را نسبت به

  مقدار اختالف ساعت بالد با ساعت مكه مكرمه در جدول ذيل مشخص شده و افزايش آن
  . اشاره شده است) -(و كاستن آن با عالمت (+) نسبت به ساعت مكه مكرمه با عالمت 

  ساعت واقعه به ساعت ھر محل= اعت ھر محل با مكه تفاوت س) - يا (+ ساعت واقعه به ساعت مكه 

 در برخي كشورھا در بھار يا فصل ديگر يك ساعت يا بیشتر ساعتھا : تفاوت ساعت فصلي
را به جلو مي كشند، مقدار و زمان اين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان نبوده، و برخي ھم انجام 

بنابراين در ايران كه تفاوت  .نظر گرفته نمي شودنمي دھند، ولذا در جدول اختالف ساعت جھاني در 
كه يك (ساعت ھمیشگي اش با مكه مكرمه نیم ساعت است، از ابتداي فصل بھار تا آخر تابستان 

ساعت به ساعتھاي تقويم اضافه شود تا وقت  ١.۵بايد ) ساعت، ساعتھا به جلو كشیده مي شود
 .ت آيدفلكي مطلوب بنابر ساعت محلي تابستاني ايران بدس

 )Petropavlovsk(شرق روسیه  -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9

  )ماگادان(شرق روسیه  -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8

 )Vladlvostok(شرق روسیه-گوام- میكرونزي-گینه نو -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد (استرالیاي مركزي  +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیه-) ديلي(شرق اندونزي -كره شمالي و جنوبي -ژاپن +6

 )بايكال(روسیه- تايوان-مالزي-فیلیپین-برونئي- مغولستان-كنگ ھنگ-ماكائو-چین-)پرت(غرب استرالیا +5

 )Novosibirsk(روسیه  - ويتنام -كامبوج -الئوس -تايلند -غرب اندونزي +4

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

 )Omsk(روسیه  -)آستانه(نیمه شرقي قزاقستان -قرقیزستان  -بوتان -بنگالدش +3

 نپال +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pern(روسیه-مالديو-)ساگیز(غرب قزاقستان-ازبكستان -تاجیكستان- تركمنستان-پاكستان +2

 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیه -)Ishevsk(روسیه-گرجستان-واننخج-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1

  ايران .+30

KMT  
0 

–سودان  -اتیوپي -جیبوتي -اريتره  -يمن  -قطر  -كويت  -بحرين -عراق - )عربستان(حجاز 
 )مسكو(غرب روسیه  -تانزانیا-قمر -ماداگاسكار -اوگاندا  -كنیا  -سومالي

1- 
-زامبیا-ماالوي-شرق كنگو-رواندا-يلیب -مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرس-تركیه

-روماني-يونان-سوازيلند-لسوتو- بروندي -آفريقاي جنوبي-بوتسوانا–زيمبابوه-موزامبیك
  سوئد -فنالند-استوني-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين-مولداوي-بلغارستان

2- 
-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-آفريقاي مركزي- بنین-نیجريه-نیجر-چاد- مالت-الجزاير-تونس

-اسلونیا- كوزوو- سنجق-بوسني- صربستان- كرواسي-مقدونیه-آلباني-گینه استوايي- نامیبیا-آنگوال
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ- مجارستان-لھستان-بلژيك- دانمارك-آلمان- اسپانیا- فرانسه-ايتالیا

3- 
-مالي-موريتاني-صحرا-جزاير قناري-مراكش -ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-انگلستان-پرتغال
 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه-بوركینافاسو-السنگ

 )اسکورسبی(شرق گرينلند - Azoresجزاير  - Cape Verdجزاير  -4

 میانه اقیانوس آرام - )برزيل(آتل داس روكاس- جزاير مارتین واس- )گريتويكن(جزاير جورجیاي جنوبي -5

  سورينام - اروگوئه -آرژانتین -)لیابرازي(شرق برزيل -گرينلند -6

 7.30-)ونزوئال ( - )كبك(شرق كانادا - شیلي - دمنیكن- پاراگوئه- بولیوي-)Manaus(برزيل مركزي -گويان -7

 )پوکادواكره(غرب برزيل -پرو -اكوادور -كلمبیا-پاناما -ھائیتي -جامايكا -كوبا- )نیويورك(آمريكا -8

  كاستاريكا- نیكاراگوئه- بلیز -السالوادور-ھندوراس- گواتماال-مكزيك-)Winnipeg(مركزكانادا-)داالس(امريكا -9

 )الپاز(غرب مكزيك  -)Edmonton(غرب كانادا  -)Denver(اياالت متحده امريكا  -10

 جزاير پیت كايرن-)Vancouver(غرب كانادا  -)لوس آنجلس(اياالت متحده امريكا  -11

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -  )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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 آئ� هن�م نوروز

دث نورى در 
ُ

ل از به نقل از حس� بن �دان » �ستدرك ا�وسائل«�
ّ

جع� مفض

فأو�  :، از �له آنآورده استدر حديث مفص� ، صادق مام ااز ح�ت 

 ا�ه
ّ

�ت أن ال�سأل� هذا يوم ��ف عظيم قدره عندى، و قد آ! يا حزقيل«: ا�

د بر خداون :)تر�ه( .يوم ن�وز�ؤمن فيه حاجة اال قضيتها � هذا ا�وم و هو 

با . اين روز، روزى گرا� و بلند �رتبه نزد من است: و� فرستاد كه ِحزقيل

آن را برآورده  ،هر �ؤم� در اين روز از من حاج� �واهد ؛خود عهد كرده ام

   .و آن روز، نوروز است ،سازم
  

 ��و�ل سال �و
ز�نوا اعياد�م «: فرمايد پيام� اكرم در �ورد ياد و ذكر خدا در اعياد چن� �: ت�ب�

  .ز�نت دهيد اهللا اك�خدا  اعياد خود را با ياد و ذكر عظمت» با�كب�

  : � خوانندرا خداوند اين د� با  ،براى هن�م �و�ل و �ظه حلول سال جديد :د�

  ثبت قلو�نا وأبصارنا � دينك ، قلوب و األبصارا� يا مقلب ال

ّ�ف قلو�نا ا� طاعتك ونّور  و األبصار، ف القلوبا� يا ��

  و�ا �ول ا�ول واألحوال حول حا�ا إ� أحسن ا�ال، أبصارنا بالقرآن

ا� هذه سنة جديدة و : خواندن اين د� را در نوروز مناسب دا�سته استعالمه �ل�

�لك قديم اسأ�ك خ�ها و خ� ما فيها و اعوذبك من �ها و � ما فيها و استكفيك انت 

اين سال جديد است و تو خدا� از� و قديم ! بارا�ا. �ؤونتها و شغلها يا ذا�الل و االكرام

م و از � اين سال آيد، از تو خواستار خ� اين سال و خ� آ�ه را در اين سال پ�ش �. هس�

  ...و � آ�ه در اين سال پ�ش خواهد آمد، به تو پناه � برم
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 ��ت ��ن ا��ی
مقداري زعفران را حل نموده و با آن اين آيات هفت�نه قرآ� را بر داخل �سه چيـ� 

بنو�سند و بعد از �و�ل سال با ر�� مقداري آب فرات يا ز�زم يا آب باران و چشمه 

  : آيات �ز�ور چن� است و �ند و از آن آب بنوشند،يا �ب؛ �شو

  سالم قوال من رب رحيم 

  نوح يف العاملني  سالم 

  ابراهيم  سالم 

  و هارون   سالم 

  آل ياسني  سالم 

  سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين 

  مطلع الفجر  ّ سالم 
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  اعمال و آداب عيد نوروز

  ودن، پوشيدن �اس پاك�ه، نماز و د�غسل، روزه، خوشبونم

ن�س، عن : چن� آورده است» �صباح ا�تهّجد«شيخ طو� در 
ُ
 بِن خ

�
عن ا�ُمع�

إذا �ن يوم ا��وز، فاغ�سل و : � يوم ا���وز، قال  �والنا ا�صادق 

، فإذا 
ً
ال�س أنظف ثيابك و تطيب بأطيب طيبك و ت�ون ذ�ك ا�وم صائما

يت ا�وافل
ّ
 ر�عة  صل

ّ
 بعد ذ�ك أر�ع ر�عات، تقرأ � أّول �

ّ
والظهر والع� فصل

ا أنز�اه � �لة القدر« فا�ة ا�كتاب و ع� �ّراٍت 
ّ
، و � ا�انية فا�ة ا�كتاب »إن

قل «، و� ا�ا�ة فا�ة ا�كتاب و ع� �ّراٍت »قل يا أيها ا��فرون«و ع� �ّرات 

 أحد
ّ

، و �سجد بعد »ا�عوّذت�«ا�كتاب و ع� �ّراٍت ، و � ا�رابعة فا�ة »هو ا�

  .فراغك من ا�ر�عات سجدة ا�شكر و تدعو فيها، يغفر �ك ذنوب �س� سنة

هن�� كه نوروز شد، غسل �ن و �اس : در روز نوروز فر�ود امام صادق 

�س هن�� كه نماز . پاك�ه بپوش و خودت را خوشبو ساز و آن روز را روزه بدار

� و نافله هاى آن را به جاى آوردى، نمازى چهار ر�ع� بگزار كه ظهر و ع

در ر�عت دوم . در ر�عت اّول آن، سوره �د و ده �رتبه سوره قدر را � خوا�

در ر�عت سوم آن، سوره . آن، سوره �د و ده �رتبه سوره �فرون را � خوا�

ده سوره �د را با  �د و ده �رتبه سوره توحيد را � خوا� و در ر�عت چهارم،

�س از نماز هم سجده شكر � گزارى و د� � . سوره هاى فلق و ناس�رتبه 

  : ك� و اين د� را �وان
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  .ات �شوده � شود گناهان پنجاه سا� .يا ذا�الل و االكرام: و �سيار بگو

ا� «فر�ودند چن� نقل شده كه  از ام�ا�ؤمن� � : هديه و عيدى دادن

! ما هذا؟ فقا�وا يا ام�ا�ؤمن� ا�وم ا��وز ا��وز فقال  بهدية � 

  .ا�سالم اصنعو ان � يوم ن�وزا فقال عليه

ح�ت . آورده شد ام�ا�ؤمن� � ح�ت اى براى  در روز نوروز هديه

 ،ز استا�روز نورو ،ناام��ؤمناى فر�ودند اين هديه چ�ست؟ آنان پاسخ دادند 

  . هر روز را براى ما نوروز كنيد: فر�ودند � امام 

  تذكر مهم

هر روزى كه در آن روز، معصيت : � يوم ال يع� اهللا تعا� فيه فهو يوم عيد

  . عيد استروز  ؛آن روز�س خدا �شود و گنا� ا�ام نگ�د، 

 در روز عيد بر ام�ا�ومن� : فله نقل شده است كه گفتغاز سو�د بن 

و �لبنه ) نان ش�مال(وارد شدم و ديدم كه نزد ح�ت نان گندم و خطيفه 

! روز عيد و خطيفه؟: �س به آن ح�ت عرض كردم. است) حلوا شكرى(

؛ اين عيد ك� است كه آ�رز�ده »انما هذا �ن عيد من غفر�«: ح�ت فر�ود

  .شده است



١٣٩٩نوروزنامه   

١٩ 
  



١٣٩٩نوروزنامه   

٢٠ 

  اسال� تقو�م شم�
) ص� اهللا عليـه و آ�(هجرت ح�ت رسول اهللا  مبدأ تار�� اين تقو�م شم�، سال

 ش. � ناميـده شـده، و بـا عالئـم اختصـاري هجري شم�ـ و�ا به تار�خ. � باشد

در تقو�م فع� ايران آ�ز هرسال �ظه وقوع اعتـدال ر�ـي� و آ�ز  .�شخص � كردد

روز است كه بـراي تعيـ�  ورود و �و�ل شمس به برج �ل فصل بهار و همان �ظه

اول سال اگر �و�ل شمس به برج �ل قبل از ظهر نصف ا�هار �ر�زي و رس� ايران 

باشـد؛ ) ا�هار گر�نو�چ كه از نزديك تهران عبور � كند درجه در �ق نصف 52.5( 

�سوب � شود، و اگـر بعـد از ظهـر نصـف  نوروزآن روز روز ي�م فروردين و روز 

وز اول سال است و كب�سه هر سال طبـق فاصـله ا�هار �ر�زي ايران باشد؛ فردا�ش ر

در روز اول سـال . رفته � شودگساعت �و�ل سال با ظهر حقي� �ر�ز ايران در نظر 

     .طول شب و طول روز �ساوي است



 

  از ��و�م پار�یان با�تان � ��و�م ���ی اسال�ی
ــران  ــو�م در اي ــن تق ــان اي ب�ي

قدم� دير�نه دارد و به زمـان 

م و ع� زر�شـت قبل از اسال

� رسد، ا�ته چـون پارسـيان 

ــت  ــه � ــدأ آن را ب ــديم مب ق

�شس� يا هالكـت پادشـاهان 

خـود قــرار � دادنـد، آخــر�ن 

مبدأ بـه تـار�خ يزدگـرد سـوم 

آخـر�ن پادشــاه ساسـا� قــرار 

داده شــده بــود و بــه ســال 

  . يزدگردي ناميده � شد

روز مـاه  ۳۰در تقو�م پارسيان 

نــد و را نامگــذاري كــرده بود

در آن تقـو�م  .هفتـه نداشـ�ند

آ�ز سال ن� اعتدال بهـاري و 

ماه  ۱۲در آن . نوروز بوده است

روز هم با  ۵روزه داش�ند و  ۳۰

ــ�قه  ــه �س ــام �س ــه (ن پنج

  .به آخر آبان يا اسفند اضافه � كردند و كب�سه ن� كردند) دزديده
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سال يك ماه به سال  ۱۲۰هر روز از مقدار واق� كم� بود و به خاطر آن  ۲۵/۰طول سال 

آخر � افزودند، و ايـن باعـث شـده بـود كـه نـوروز از جـاي خـودش تغيـ� كنـد، 

در ميـان فـارس و عـرب هـر دو ) قبل از اسالم(آشفتگيهاى تقو�� دوران جاهليت 

بوده، عر�ها گرفتار �سيئ بودند، و فارسها گرفتار �ش� پنجه و كب�سه غ� دقيق كـه 

ول تار�خ؛ نوروز در حر�ت بـوده و �� در بهـار �� در فصـل �وجب شده بود در ط

 . گرما و �� در پائ� و �� در ز�ستان باشد

با طلوع اسالم و استقبال �ردم ايران از آن، هر چند تقـو�م قمـري اسـال� در ميـان 

ايرانيان جاي خود را باز كرد، و� تقو�م شم� كه �ور برنامه هاى زندگي روز�ره و 

  .ور دنيوي �ردم ايران بود، ن� همچنان متداول ماندا�

همچن� آشنا� ايرانيان با �م و� كه در آن �هشماري شم� مطرح شده بود، و 

كه در آن بع� از اح�م اختيارات را به �الحظه ) عليهم ا�سالم(�م خازنان و� 

�ه از سوي �كتب و� در �اطب� با تقو�م ماههاي پارسيان بيان فر�وده بودند، و يا آ

باب اهميت نوروز �ورد تأييد قرار گرفته بود، همه اينها �وجب ادامه و �كيم ارتباط 

و� از سوي ديگر اش�باهات تقو�م بارسيان . ايرانيان با �يت تقو�م شم� گرديده بود

بود مانع رسميت و ) كه در اسالم از آن مذمت شده(قديم كه به نو� گرفتار �سيئ 

  . ستقرار آن � شدا

از اين رو در دوران اسال� و شكوفا� علوم از �له �وم؛ با همـت علمـاي اسـالم؛ 

علم فلك و تقو�م سامان گرفته و ز�هـا منضـبط و اسـتوار گرديـده و مبـا� تقـو�م 

  . شم� صحيح و دقيق طرا� شد

 . در زمان معتضد عبا� اش�الت فاحش تقو�م پارسيان قديم برطرف گرديد

در زمان حكومت جالل ا�ين �لكشاه سلجو�؛ اش�الت �اسبه اى تقو�م بطور � 

تصحيح؛ و كب�سه هاي جال� را براي آن مقرر كردند، مبدأ تقو�م هم كه از ابتـداي 

طلوع اسالم تار�خ هجري اسال� شده بود، براى نام ماهها نام بروج فل� جـايگز�ن 
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از نامهاى تر� بـروج ) ترك( به مناسبت ز�ان ح�م نامهاي زر�ش� گرديد، ا�ته ��

و� بـه هـر حـال نامهـاى زر�شـ� ماههـا � �لغـا . تقو�م ختا� ن� استفاده � شد

گرديده، و فقط در تقاو�م و كتب �و� مفصل ذكر � شد، و نام بروج فل� نام رس� 

  .ماهها شد

تنها تغي� حاصله در اين يافت، بعد از آن �ر�رد تقو�م جال� تا ا�روز استمرار 

تقو�م؛ �سبت به نام ماهها ا�ام گرفته است كه در دوران پهلوي اّول به نامهاى 

زر�ش� قدي� تغي� داده شد، اين تغي� � يك برنامه �رحله بندي شده براى 

جداكردن ايران و ايرانيان از اسالم بود، در عهد پهلوي اول؛ ابتدا تقو�م هجري قمري 

رسميت داشت �لغا گرديده، س�س با تغي� نام ماهها در تقو�م جال� از بروج  كه

فل� به زر�ش�؛ آنرا به عنوان تقو�م خورشيدي مطرح و رس� كردند، و در عهد 

سا� براى  ۲۵۰۰پهلوي دوم مبدأ تار�خ اسال� هجري را برداش�ند، و مبدأ شاه�شا� 

شانها و نمادهاى ارز� اعتقادي �ردم ايران به آن اعالم كردند، با اين اقدام تما� �

اسالم از تقو�م ايرانيان برداشته شده بود، ا�ته اين اقدام از سوي �راجع دي� و �ردم 

و بعد از آن با پ�وزي  �سلمان با �الفت و اع�اض و مقاومت شديد رو�رو گرديد،

و پانصدسا�، تقو�م  انقالب اسال� �ردم ايران بر عليه حكومت شاه�شا� دو هزار

شاه�شا� خود�ود م�سوخ و با �شكيل �هوري اسال� آن تقو�م بطور رس� هم 

�لغا گرديد، و بار ديگر تقو�م رس� ايران به مبدأ اسال� و هجري بازگشته، و تنها 

  .تغي�ات دوران پهلوي اول به حال خود با� ماند
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  �اسبه كب�سه جال� استخراج تقو�م شم� و روش

تقو�م هجري شم� ي�ي از تقو�مهاي معدودي است كه در دوره منجمان 

اسال� دقيق طرا� شده است و در اين تقو�م ساختار سال كب�سه �سيار 

در . پيچيده است و آنرا به دقيق��ن تقو�م خورشيدي �لتها تبديل كرده است

روز  ۳۶۵شود سال  تقو�م جال� كه پايه اسا� تقو�م هجری شم� �سوب �

سا�  ۱۲۸ای  روز � شود در اين تقو�م، از دوره ۳۶۶است و در سا�اي كب�سه 

 .شود های صحيح استفاده � برای برقراری كب�سه

بار  سال يک ۴روز درنظر بگ��م و هر  شبانه ۳۶۵های �هشماری را  اگر سال

ه هر ساعت در نظر گرفته ايم ك ۶روز و  ۳۶۵كب�سه بگ��م، يع� طول سال را 

روز  ۳۶۵سال يك روز كب�سه اضا� ا�اد � شود در حا� كه طول واق� سال  ۴

سا� تقر�با معادل  ۱۲۸دقيقه است و اين اختالف  در هر دوره  ۴۸ساعت و  ۵و 

های  سال بايد يک روز از طول ي�ى از سال ۱۲۸يك روز � شود �س در هر 

هشماری با طول متوسط های � كب�سه را حذف كرد تا طول سال متوسط سال

منجمان �س از شش يا هفت بار كب�سه . های حقي� خورشيدی برابر شود سال

بنابراين حذف يک روز . بار كب�سه پنج سا� را حساب � كنند سا�، يک۴

 ۱۲۸در واقع هر دوره . سا� ا�ام خواهد شد ۱۲۸اضا� به تدر�ج در طول دوره 

شا�ل دوره هاي (سا� خواهد بود  ۳۳وره سا� و سه د ۲۹سا� شا�ل يک دوره 

بار كب�سه  ۷سا�  ۳۳و در هر دوره ) ۳×    ۳۳+ ۲۹=  ۱۲۸: سا� ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۲۹

سا� و  ۴بار كب�سه  ۶سا�  ۲۹سا� است و در دوره  ۵سا� و يك بار كب�سه  ۴

  .سا� ۵يك بار كب�سه 
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سا� ن�  �۱۳۲ دوره ميانگ� طول سال مقداري متغ� است و در دوره اخ� منجم

سا�  يا دوره  ۱۲۸براي دقت ب�ش� به آن اضافه كرده اند و زمانها به دوره هاي اص� 

تقسيم �   )۲ ×    ۳۳+ ۳۷+۲۹=۱۳۲: سا� ۳۷، ۳۳، ۳۳، ۲۹شا�ل دوره هاي (سا�  ۱۳۲

 ۱۳۲سا� متوا� و يك دوره ي  ۱۲۸دوره ي  ۲۱يك دوره اص� بزرگ �شتمل بر . شوند

سا�  ۱۳۲دوره ) ۲۱×     ۱۲۸+ ۱۳۲= ۲۸۲۰. (سال � شود ۲۸۲۰ است كه در �موع سا�

آ�ز شده ) -۲۳۶۰(سا� در سال  ۲۸۲۰اول� دوره . سا� قرار دارد  ۲۸۲۰در آخر دوره 

به اتمام رسيده كه سال مبدا ) هجري قمري ۴۷۴(هجري شم�  ۴۶۰است و سال

سا� كه  ۲۸۲۰قو�م جال� و انتهاي دوره كب�سه گ�ي جديد � باشد و سال تاس�س ت

سا� شا�ل  ۲۸۲۰هر دوره اص� بزرگ . شم� خواهد بود  ۳۲۸۰در آن هس�يم در سال 

روزه � شود كه طول متوسط  ۳۶۶سال كب�سه  ۶۸۳روزه و  ۳۶۵سال معمو�  ۲۱۳۷

آنقدر اين عدد به سال . روز است  ۳۶۵/  ۲۴۲۱۹۸۵۲ )در دوره بزرگ(سال در آن 

روز  ۱ميليون سال تنها  ۳.۸ روز نزديك است كه در هر ۳۶۵/ ۲۴۲۱۶۸۷۸  حقي�شم�

يك از تقاو�م جهان ��ب دقت اين قدر باال  در هيچ .خطا در تقو�م رخ � دهد

 ۳.۸اگر اين تفاوت ي�روزه در هر  نبوده، و مقدار خطا اين قدر پائ� ن� باشد و ا�ته

� �واهد ماند، و اين � شود كب�سه �ليون سال ن� ر�يت شود، خطا� با

  .چهارميليو� تقو�م جال�

اسلوب تقو�م فع� ايران مانند تقو�م جال� است و زمان : تقو�م ايران ا�روز

با ظهر �� نصف ا�هار �ر�زي ) �و�ل سال(�و�ل شمس به برج �ل 

� شود و  ايران مقا�سه � شود كه اگر بعد از ظهر بود آن روز آخر سال �سوب

  .اگر قبل از ظهر بود همان روز نوروز است
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١٣٩٩طالع �و�ل سال   
٠٦:٥٠ ساعت  رجب ٢٥: ساعت �و�ل شمس به برج �ل در �كه �كرمه   
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  )�كه �كرمه( كواكب و بيوت در طالع �و�ل سال �تصات فل�

 رجب ،منطقة ال�وج از دايره برج اول��و�ل سال ن�م ه :ع و �ربطالج وبر

و  �ل ۸و در �كه �كرمه درجه  ؛طالع است �ر�خبيت  و آ��از مثلثه  �ل

 �ر�خخداوند طالع ؛ است در سمت ��ق هرهزو حد  )ر�خ� وجه( آن اولوجه 

برج  ۸و درجه  است مسش وزربه  )�لبرای برج طالع ( و ار�اب مثلثات

  .� باشد" �رب"در  افق غر� منطبق بر  م�ان

منطبق بر وسط ا�سماء و در �كه  دیجبرج  :اء و وتد األرضبروج وسط ا�سم

است و درجه ) بيت دهم(در ��  طاردعو حد  ش�ی�و وجه  �۶كرمه درجه 

  .است )وتداألرض(رابع در  سدابرج  ۴

بيت سوم؛  زاوج ۸درجه و منطبق بر بيت دوم؛  ورث ۹درجه  :اوتاد مايل و زايل

بيت هشتم؛  قربع ۹بيت ششم؛ درجه  �بلهس ۵بيت پنجم؛ درجه  سدا ۴درجه 

 دوازدهمبيت  حوت ۵بيت يازدهم؛ درجه  �ود ۴بيت نهم؛ درجه  وسق ۸ درجه

  .است

؛ با دوازدهمو در بيت  برج �ف شمس درجه اول برج �ل �و�ل به :شمس

؛ و در وتح ۳درجه  :عطارد؛ ۱۱؛ و در بيت �ودبرج  ۱۴درجه  :قمر؛ سد�س قمر�

تثليث �ر�خ و  و؛ دوم ؛ و در بيت۱۶درجه  بي�ش ثور در :زهره؛ ازدهميبيت 

و  همددرجه؛ و بيت  ۲۳به  جدی�فش برج در  :�ر�خ؛ و تر�يع قمر �ش�ی

 مهدبيت  و در دیج ۲۳ در درجه :�ش�ی؛ ش�ی و تثليث زهره�و  مقارنه زحل

در�يت و  :زحل؛ به مقارنه �ر�خ و زحل و تثليث زهره ��قو سعادت �؛ در هبوط

سعادت ���ق؛ و  ش�ی�مقارنه �ر�خ و ؛ به مهدو بيت  جدی ۲۳درجه مثلثه اش 

  .۱۱و بيت  اسد ۱۴در درجه  :رأس
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  )�كرمه�كه ( كواكب و بيوت در طالع �و�ل سال جدول �تصات فل�

  و احوا�شان و در بيوت )استوا�(كواكب در بروج فل�  جاي�ه

 پلوتون ن�تون اورانوس ذنب رأس زحل �ش�ي �ر�خ هزهر عطارد قمر شمس

            
٠  

 حمل

١۴  

 لود

٣  

 توح

١۶  

 ورث

٢٣  

 جدی

٢٣  

 دیج

٣٠  

 جدی

۵  

 رطانس

۵  

 دیج

۵  

 ورث

١٩  

 حوت

٢۵  

 جدي

  بیت

١٢  

  بیت

١١  

  بیت

١١  

  بیت

٢  

  بیت

١٠  

  بیت

١٠  

  بیت

١٠  

  بیت

٣  

  بیت

٩  

  بیت

١  

  بیت

١٢  

  بیت

١٠  

  شرف

  مثلثه

  سریع

 افصن
  النور

  بطیء

  

  یالو

  طھبو

  شریقت

  بطیء

  یتب

  غریبت

  بطیء

  شرف

  تشریق

  سریع

  بوطھ

  تشریق

  سریع

  مثلثه

  بیت

  تشریق

  سریع

  سریع   سریع  سریع بطیء بطیء

  سبعه اتصاالت كواكب

 حلز حلز شمس �ر�خ  زهره  زهره  زهره

 قارنهم قارنهم د�سس� مقارنه  ثليثت  تر�يع   ثليثت

  ش�ی�  ر�خ�  اهم  ش�ی�  �ش�ی  قمر  �ر�خ

  )ا� يا اعتدا�استو(درجات بيوت در بروج فل� 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ 

٨  

 حمل

٩  

 ثور

٨  

 جوزا

۶  

 سرطان

۴  

 اسد

۵  

 سنبله

٨  

 میزان

٩  

 عقرب

٨  

 قوس

۶  

 جدي

۴  

 دلو

۵  

 حوت

بر روی تصو�ر طالع ن� نما�ش شده ) استوا�(درجات كواكب در بروج فل� 

�شخص شده  Rاند؛ هر كو�� كه در تراجع بوده است در نقشه با عالمت 

  .است
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١٣٩٩آغاز �ھار   
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قبل از �و�ل سال ستقبالطالع ا  
به وقت �كه �كرمه ٢٠:٤٨ ساعترجب  ١٥شب   

در �ليل طالع سال، طالع اول� اجتماع يا استقبال شمس و قمر در قبل �و�ل سال ن� 

  . برر� � شود
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  هجری  شم� �۱۳۹۹ليل طالع سال 

�نه؛  ۱۲يت بروج و كواكب در بيوت وا�سته است به �وقع�ليل طالع سال،   -۱

از  ،و �وقعيت بيوت ن� �سبت به طول و عرض جغرافيا� بالد متفاوت است

  .بر حسب افق خودشان بايد برر� و �ليل شوند ؛بالدهر يك از اين رو در 

بالد نزديک به هم و يا در يک در فل� وا�سته به افق؛  �شانه هایبر� از  -۲

ن �شانه های فل� آو اين بالد در �ليلهای  ،ي�سان است�دوده جغرافيا� 

  .ن� �ش��ند

جهت تعي� مدت زمان داللت العا�م؛  در �ليل طالع سال و اح�م س�ّ  - ۳

ابتدا برج طالع به افق ب� �ورد نظر برر� � شود و اح�م �سبت به سال؛ 

  .�الحظه � گردد س�س كو�ب سا�دا؛ و  ساير �شانه های فل�

رسيدن شمس به نقطه �وع (در برر� طالع �و�ل سال  : طالعبرج دالالت 

و طالع استقبال يا اجتماع قبل آن؛ اگر برج طالع سال؛ بر� ) برج اعتدا� �ل

؛ فقط ح�م فصل بهار را از آن � )جدی، م�ان، �طان، �ل(منقلب باشد 

صل رج اول آن فكنند و هر فص� از با� فصول از طالع �و�ل شمس به ب

  .ح�م � كنند

ل را ؛ ح�م �له سا)د�و، عقرب، اسد، ثور(و اگر طالع سال بر� ثابت باشد 

  .از طالع �و�ل سال � كنند

؛ ح�م شش ماه بهار و )حوت، قوس، س�بله، جوزا(و اگر برج ذوجسدين باشد 

ه برج تا�ستان از آن طالع � كنند؛ و ح�م با� سال را از طالع �و�ل آفتاب ب

  .� كنند) اول پاي�(م�ان 
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سا�دا كو�� است كه در طالع باشد يا ي�ى از اوتاد باشد به : سا�داكو�ب 

بيوت (و اگر در وتد نبود در مايل ا�وتد  ؛�ط آن�ه در ا�ا حظى داشته باشد

و اگر نبود از طالع و  ؛به �ط داش� نصيب) ۵و  ۸و  ۱۱و  ۲بعد از اوتاد، بيوت 

و ن� گفته اند كه سا�دا قو���ن كو�ب در  ؛طالع نبايد ساقط باشدخداوند 

  ).در هيئت فل� وقت �و�ل سال( صورت طالع است

بيت ششم بيت بيمار�هاست؛ صاحب طالع كه به خداند بيت : دالالت ط�

. ششم بپوندد نوع بيمار�ها متناسب با طبيعت صاحب بيت ششم � شود

ی م�سوب به ان داللت بر بيمار�های شايع را همچن� برج طالع و بيمار�ها

  .دارد

و دالالت هر ا�ری ن� از احوال بيت �رتبط با ان و خداوند ان بيت برر� � 

  .شود
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در حظ  �ر�خكو�ب ) طالع �و�ل سال �كه �كرمه(در اوتاد  :كو�ب سا�دا

�ر�خ داللت  سا�دایاست �س سا�دا در اين طالع � باشد؛  �فخود در 

 غب تبهای -۲ ،فتنه ها �سيار بود و بر پادشاهان خروج كنند -۱: ارد برد

راهها  -۳ ،بود خاصه �شايخ را) ناگها�(و �رگ مفاجا  )ي�روز در ميان(

و  -۵از آ�ش آفتها رسد و سوختها افتد،  و  -۴، �سيار زنند و خونها �سيار ر�زند

ستورا�  -۶، بود) رزخم عميق و بزرگ با چرک �سيا( طاعون و دبيلهبيماری 

كش�يها را خطر بود و �سيار غرق  -�۹ردمان به �ر دارند اندک گردند،  كه

حال ميوه ها و  -۱۱، و صاعقه �سيار پديد آيد-۱۰، شوند از بادهای �الف

  .درختان تباه بود

بال و �رگ بود  -۱: �ر�خ در جدی داللت كند بر از حيث �وقعيت در بروج،

ميان اهل ��ق و جنوب قتال و  -۲ در ميان جوانان،در ناحيت جنوب خاصه 

�ر�خ در  -۵، اندکغله ها �سيار فراز آيد و ميوه ها  -۴، هوا خنک بود -۳افتد، 

  .را آفت رسد )درختان انگور( رز ���ق است و داللت دارد بر اينكه

    :دالالت برج طالع �ل در �و�ل سال

�ليل  ؛ه برج طالع برج منقلب باشدو هر� ،برج �ل از بروج منقلب � باشد

   .و برای هر فصل جدا�نه بايد �ليل شود ،طالع برای فصل بهار صدق � كند

در شهرها� كه به �ل م�سوب باشد  - ۱: طالع برج �ل د�ل باشد بر اينكه

، پادشاهان قاهر گردن�ش پديد )مناطق بابل، فارس، فلسط�، آذر�ا�ان(

و بع� از  ؛و بر او دشمنان ظفر يابند ،اق را سفری افتدو پادشاه عر -۲ ؛آيند

و پادشاه هندوستان  -۳ان وی كه بر وی عز�ز و گرا� باشند بم�ند، زدي�ن

و �ردمان و  - ۴به جای وی ب�ش�ند، بعد اوست ش آن�ه �رتبه ابم�د و 
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مانند بازر�� ( اين برج سالح و آ�های حرب به �ر دارندم�سوب به شهرهای 

و در ميان ا�شان خون ر�زش و حرب و �ردم سوخ� ومثله  ؛)الح و آهنس

و بر �رها قراری و ثبا�  ؛و احوال �ردمان متلون بود -۵كردن �سيار افتد، 

سفر كردن �سيار و تبديل كردن اوطان، و مانند بلكه زود بگردند،  ؛ننمايد

و  -۷ ،و فرا� طعام و صالح نرخها -۶ ،انقالب احوال �لوک و رعيت

و �ردمان را به جامه ها پوشيدن رغب�  -۸، سفرهای حج و عمره و �رهای خ�

و  -۱۰ ؛درسو اهل عراق را شادی و آرميد� ب - ۹ز�ادت پديد ايد و �سيار پوشند، 

و در واليت روم بيماری و�رگ �سيار -۱۱ ؛اهل پارس و اهل ��ق را آفتها رسد

- ۱۳ ؛علف خوار �سيار بود) چهارپايان(ه و گيا -۱۲ ؛و در مغرب خرا� افتد ؛بود

و حال ميوه های و صالح و فساد آن ميانه بود، روغنها اندك� بود و كشتها 

در واليت ارمنيه قحط و تن� و -۱۴اندک بود اما نيكو بود و غله �سيار آيد، 

  .بود
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  تذكر مهم

و احوال و  �يات اح�م �و�براى استخراج توقعات سال؛ از  منجم

 ا�ورى را در ؛؛ استفاده � كند، و به ت��ح�شانه هاى واق� هر زمان

اين ا�ر نياز به وجود زمينه و ظرفيت طرح بالد �تلف اشاره � كند، 

اح�م � از كتب مطالب دارد، كه فعال در اين �سخه به ذكر م� 

بر �شانه هاى معا�  ؛، و از تطبيق آن اح�مهمنجمان قديم؛ اكتفا شد

د، تا گردياز بالد و ح�م و ا�ور و احوال �لل اجتناب و ا�روز�ن آن 

كه ابتداء و مد� �ر�ران با اح�م � و بيانات متقدم� آشنا شده، اين

احوال روز؛ توقعات  وو بعد از آماد� اذهان براى تطبيق اح�م 

  .ان شاء اهللا .مطابق نام و �شانهاى ا�روز�ن نوشته و مطرح گردد ؛تفصي�
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  سال ا� تنجيم ختا� و چي� در�اره�ليل 

 سال از دوره اول�جزو ) ۹۱۳۹تا بهمن ماه ۸۱۳۹اه بهمن ماز ( جديد ختا� سال

و  نامند � �وشسال يع�  سيچقان ئيلاث� ع�ي است كه آن را به تر� 

�ليل منجم� كهن ختا� و  .دهند تطبيق � آن حيوانحوادث سال را با طبع 

قسمت وقايع فل�  در ۸۱۳۹ -۹۹ سال ختا� منجمان ع� جديد را از �رسو�

  :اين ادرس در�افت نماييد از خاص؛

http://aelaa.net/Tal/Fa/viewtopic.php?f=2163&t=34&start=60#p60799 
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  �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   

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

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

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

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

ّرف ادار ا 
۱۴۴۱ 

www.Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net                                          aelaa.net@gmail.com 
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