
 0 

   

  

ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و ّن اّا ا اأ أ اأ  ا و ا   

:ا ّا   ا ّا ل ا  ِِسُم بَِمَواق
ْ
ق
ُ
 أ

َ
ال

َ
 َعِظيمٌ ف

َ
ُمون

َ
ل
ْ
ع

َ
ْو �

َ
َسٌم �

َ
ق
َ
ُه ل

�
  ِع ا��ُجوِم َو�ِن

  كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTساعت جھاني تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلى:افق  مبناي

  وزمر

  گاه �نا�ی
  تقو�م جامع

کام ��و��شان   �نا���ھا،���صات �وا�� و �قاط ف��ی و �یار�ھا، ا�صاالت، ا�وال �وا�� و ا�
  

  3663 شماره:ه شنا� روزنامه �

  2017 مه  27= ١٣٩٦ جوزا ٦ = ١٤٣٨ر�ضان  ١
  

  ارف اّدار  ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی :

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



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 1

 مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني 
 مي باشد، لذا ھمین نقطه را نصف النھار  مكّه مكرّمهو  بیت هللا الحرامین مركز خشكي كره زم

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

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

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

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

بنابراين در ايران كه تفاوت ساعت ھمیشگي اش  ولذا در جدول اختالف ساعت جھاني در نظر گرفته نمي شود.
ك ساعت، ساعتھا به جلو كشیده با مكه مكرمه نیم ساعت است، از ابتداي فصل بھار تا آخر تابستان (كه ي

ساعت به ساعتھاي تقويم اضافه شود تا وقت فلكي مطلوب بنابر ساعت محلي تابستاني  ١.٥مي شود) بايد 
  .ايران بدست آيد

  

 )Petropavlovskشرق روسیه ( -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9

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

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

 داروين) –استرالیاي مركزي (آداليد  +6.30

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

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

 )Novosibirskروسیه ( - ويتنام -كامبوج -الئوس -تايلند -غرب اندونزي +4

 جزاير كوكوس –برمه (میانمار)  +3.30

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

 نپال +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pernروسیه(-مالديو-غرب قزاقستان(ساگیز)-ازبكستان -تاجیكستان-تركمنستان-كستانپا +2

 افغانستان +1.30

 )Samaraروسیه( -)Ishevskروسیه(-گرجستان-نخجوان- ارمنستان- آذربايجان-امارات- عمان +1

 ايران .+30

KMT  
0 

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

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

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

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

-فرانسـه-ايتالیـا-اسـلونیا-كـوزوو-سـنجق-بوسـني-صربسـتان-كرواسـي-مقدونیه-آلباني-گینه استوايي
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ-مجارستان-لھستان-لژيكب-دانمارك-آلمان-اسپانیا

3- 
-مالي-موريتاني-صحرا-جزاير قناري-مراكش-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-انگلستان-پرتغال

 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 سکورسبی)شرق گرينلند(ا - Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

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

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

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

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

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

 مكزيك (الپاز) غرب -)Edmontonغرب كانادا ( -)Denverاياالت متحده امريكا ( -10

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

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -  ھاوایی (آمريكا) Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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  ١٤٣٨ه رك رن 

  �بارک باد آغاز سال ا�ل �ق
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  مد ا  آز ل ي ا در

ؤال    ه س اوم  ؛ا  و م ا ع دااط  آ 

    ه ا از ط ،دام  اا  ه ي را ل

   ا  ؛   ه ي ل ه ده و اّو ف ا 

اول ل در ر ي     رو    ا ؟ و ه 

ا ا؟ و ا  آم اول ا  م؛ ا ار   

ه ا؟ و ر ه  ف  د  و را ه   

  ا؟
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ر � آغاز سال ���ی �    عا� �سنـدا

 واب و .ل ا زآ اا  ه  ت دارد سم  ن در

       ده، و اباز ا  از م  ن در و ذ دا ا

ا ت در ن ااب ر ى  دا و از ى  دوران  

  از ا ا، و   رواج  آن  ى ا و      

  دت و ر  هد ؛ و ا  در   ده؛ و ف

      از آن  ده؛ و ا در آن دوران رواج    ط

.ه ام ن  

  و دات و ر  ز  ا؟ وا ره اى از ا

 از ظر ا م   ن  ذ و ام ري از       

    ن د؛ ر   را  از ن واا

       در ( ان  ى درظ  )  ة ده؛ و ود

ار در و دات و ارى  د دم، از ي د  ش و  

          د؛  وزوري آم و  روف ا

 زه ة ا    اا  سم  ؛ و  نمن و ام

   از آن، و ظ و ا   ؛ ون ام و ع و آ 



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 5

   آن روز؛ وري او و ر اا ا د؛ عا   را

      ى و زدودن ( و   ) را ا  دا را از  

.دا  ز  

   ري از ؛ي د ؛ آن  ازدمم   

م  ن  ان (ذه)  ا ه دم؛ در  ار          

     ن آن  ،دم  د   ق ودات و ا  ن

   اا  دات و ا       م   ؛دم    م  از

.م  ى در آن و   

       ا  و ار امدر اوج ا     در  

     ( در دوران)  ن ن در ات از  د؛ق اا

         ط) را  م از     آم  ؛آ    د

  ر آن؛ زىز  ا ) ،دم ارده  ون از (ن

 و ا (ا وا ا  ورا  در  ز ا وزا 

             را  ده ازون ا  و آن  حرا ا م ا

  ،دام آن دا       دم ا :دم 

ارطن ز   زه و مد ا؛  ا ر ( ي         

         م  دات وي ز در ن  !داد  را ا (
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.م  و م  

        اى ) ؛ و  را مارد ا از د  ا

         ر وع و   ع : (م ا آن   

         از ر   ر ا  ،د ا     د، وق اا

     ، ر   د  ر  م ن در مز 

       ت ،د ر ان را  دا   او     د دادم

      ر أ از  ن ي! و ر م ر و   ه مز

  ت اردادن أ او   ؟و    ا ،دم  را

  دتأ و ا ،دا   ا      دم   را

م وزآم  ن ادري از ا  از   دم      

اوا و در   اظر ا ده دم، وا ا أ ر اره  

دآور اع و ن از ا د، و   أ ار  آن د  زود 

   ت ا شد ا  ر أ ع و دم  

           و دو  وع   ت  ن :ف دو از ط ،د

  ب و دو ر  عم   د؛ و آن ما  قا ا

 ت  ا ا ،        ل   ؛ و از آن روز ر

  ده ا . ا  أ ي در ن  من اول
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    ار در   خر  )  اى  را از د

  اى (       ل در زع آ ؛م ا آن 

         اي  و ر  ا  د و د، ط ا

 و      م؛ ع آز ل  از وع آن د م ى 

د.م  
.
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     ار   در رة آز ل

       از ر  ه   وه ري   ن و ط ا

          ف  و ، ت ده و رارا آ  را

     و ر  و م   وداع؛  در ا

   ت )   اى رام ر ىد  اا (

        رد و  هزام و م در آن  د؛     ت )

) رد  و ب و ح وا د و زم و  ان          زا 

م تاا   و اا ا  ؛ و  م  ؛ ازر د

   نر         ن در و و ر  دو ا

من ه  از    م و و م ور   ده؛             

       ،(دادم   را  نم ا  ) رام رك و رإ

   ن رام ز ام ط ا      م م  از آم  د، و

 م  (ا  ب وم  و)  ذيو م ان ا 

.ا دا   

  از   م عْت و      مْ ى) م  نم  م

          م  ؛دم نزد  ن و ط  ن و..) ازل  ادم

ا د و  از ي  مده؛   در د زدودن       
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از  و ام و  من دم؛ وا را  از   مي 

     ن و م ز      ؛

  ن و      ر دادد؛ و د   ز را

 م د؛ او را  زم  د. ا ن   د و           

  از  ل     د ه ريو ط ،  اا (نا اوا)

 ده   و  ق را        ز ن و  مي 

   را  و  ر  ؛ ودا      ز ط 

ن   و آزار  زمان و  م. ا ط و ن    

   ن ازد ج ج د و  د؛   ن   در

           ن آوردهدي اة ا ؛ و دآورم  روي ا 

 ا م مى و   در د ام  اى ا د؛  نآوردم

رى  و  رمن  مر  ا؛  مر ة مق      

        نو   و ر ااظ  نام و ،  را در

 ؛ دن را در ى ف من را  زدم، و  ادة  

      ر و م  ن در ا   ذ واز م

     ) ده  م ام ن؛اوام ى   و

ا) را در ن دوران ت ت م  د؛ و ا  اى 
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    تو آ  ره  د؛ ي رن آمم و ا م از اوام

           ،ر ا  آن و در د زلص م در ا  اوم

 ا ت و در ن اي ن مق و  و ه  و         

 .  ن و ى آم  

   ا ا ن اى آن آت و ره ؛ رر و        

ن در مرو    و زدودن    د در   د؛

  م       دادم ا  را ا؛ و ادم ن مم د و دل از

       و در دوران : ا  ؛ ازمن مد م   

"ا ا ا "ة    ( ا) د؛  و او   در آ اذان  از ة

          ) و د؛   ز (اذان ا  ط) "ل ار "

ا (: آّ  را  د  ن ر  م او را در ر اذان  

 م؟  ا در آ اذان  م! و  در ادا ا ه از          

 اام اذام.  
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  (ع���م ا�سالم)خاز�ن و�ی  او��ن ماه سال � کالم و�ی و

   و ه ارز آن در  ا مب ي

   ه م ؛ دا  آن اوم ب  آ    

  و  ن   ن ارك ر ه    در : 

  و ،ه ان آ  از آن   ن در ت از  

     ل در آ ن او ؛ دردم ا   و  ارا

ه ن و  از وع ه رك رن  اى در  و ا و 

را  ن ا   آداب آن دم؛ و  ا در رة روزة ا ه رك

دم؛ و    وع ل در  ا  ه رك رن و روزة     

. زآن آ  
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  �رآغاز ����ی سال �د ا�ل �ق
   و  آن ا  نرك ر ه  ن وزم و )

(ا  م ،ور آم ل و ى     ر و روز 

    ؛ و اه ا  در  ر و روز  ؛ و ال ا و روز 

د اه دي   و ارزش ا ه  . در  و ارزش ه 

 ( ا)ار آن ن از  و و زمن و  رك رن و 

    در ا  ه؛ر  اوان      ؛ وه اد ري م ي ره

. ونار ا رش از     

 *      ت ن ه       در نار اى در  در  هآ

رم  در آن  م دم :ه رن  را ا ر ، آن    

.ل ا زده و آ  ور١  

 * ت ن در ظ ى   در اول (م) ل اى ورود در د

.ه اد  آن  م  ه؛ و ن وارده ر٢  

                                                
 ١٩٣ص ٤٢، بحاراألنوار ج١٤ص  ١، اإلرشاد، شیخ مفید ج٤٠ج ٣١٦ص ٤١، بحاراألنوار ج٢٧٠ص  ٢) مناقب آل ابي طالب، ابن شھرآشوب ج١(
  .٩ح
  .٨، ح ٣٧٧ص ٥٥، بحاراألنوار ج٦٣ص ٢قیه، شیخ صدوق، ج) من اليحضره الف٢(
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( از   در ن ت  مط    دق      * 

   و ز       وآ (ه) نرك ر ه : ه اآ (

ا و وع ل () و م ن     ار ا   ل ا، و   

.آم ()٣  

 * ا    م ت  رو از ا  :ده ام  إن

أّول شهور السـنة عنـد أهـل احلـق شـهر رمضـان، و فيـه ليلـة القـدر الـيت هـي خـري 

: او ه ل     من ألف شهر وفيها يفرق كّل أمر حكيم و هو رأس السنة.

  ا ؛ ه رك رن ا، و آز ل (مد ا )          مد 

 .ر ا٤ا      ات بن ار ؛ وي از ا 

 (ا )      و ا ى ى و (ريذان م    از)

(ا )  (  وق و  و    از)    ) ع ا

   ( د ام) ل زآ ن؛ ورك ر ه ؛ د ال م ه او

 .ده ام  و  (ر ا٥ا
  

                                                
 ٥٥، بحاراألنوار ج٣٢ص  ١، اقبال األعمال، سید بن طاووس، ج١٥٤ص ٤، التھذيب، شیخ طوسي، ج٦٥ص ٤) الكافي، شیخ كلیني ج٣(

  .٩و  ٧، ح ٣٧٧و  ٣٧٦ص
  .٩ح ٣٧٦ص ٥٥، بحاراألنوار ج٢٦٩) علل الشرايع شیخ صدوق ٤(
  .٣١ح ١٦ص  ٩٤و ج ٩ذيل ح  ٣٧٦ص  ٥٥بحاراألنوار ج ٣٢ص ١، اقبال األعمال، سید بن طاووس، ج٧ح ٥١٩ص  ٢ق، ج) الخصال شیخ صدو٥(
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  رنماه مبارك  ٢٣شب 

   ار 
 حتويل و آغاز سال اهل حق  

  

  

   را اره ه و   خداوند

  قرار دهد  و ا ت  حضور
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ی سال � ��و�م ا�ل �ق   اول ماه �بارک ر�ضان ا�تدا

  ل  زآ  ر ا؛ ا)     ن وزم  

ا  (  نرك ر ه و روز اول  )     و روز از او  او

 ل ا ه( م    آ  ر ل اول  ا  در و در ا ،

   ت ص از        ه؛   در ا  

.ه اد ن آن  و  ه و   ة٦  

                                                
  .٢٤ح ١٨ص  ٧٨، بحاراألنوار ج٨٦و ٢١و  ١٤ص  ١) اقبال األعمال، سید بن طاووس، ج٦(
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  �س�ما�ن ه�� �ید �ودن آغاز ماه �بارک ر�ضان � �یان 

        ن ام ى   ا ن ذ م ا  در

    رك ه زرواج آ   در ا ر لدر ط 

رن؛ و در  ل    م  ّ دن ه رك     

رن و   وع آن و اري  و   ا ؛   

ده؛ و    ن در ن  و دوى  ن   اوز ار     

  و و د اوان ار  د. 

 دا   ده    و  ن ىر در  م 

؛ از ا ،    دل ى  دن و رُوى   

ى رى ن و  اف د اى ل ه رك     

رن و  و  آن  ان  ر ؛ اه  ا از           

             دا  ل  و ، رك   ل ا دن ا آرزو :

 . از ا  ه  آن؛ م و   

       نو اد  و او ا   ن ل در زآ ا    ي

     ) ةم  رن ا ا ،د  وع   ن   در

    آن و س و راى از ا مل) م اى  ن ودن اول ر

 .  (ل زآ) ع ا ا  
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          امن م اش ام  ى در ادا   ن ا

      ار  اى ا ؛ خ ن رارك ر ه ل 

 ؛ و م ه ل  و و   ال؛ ا زع آ آن و 

       رة دت ار دادن     ا ات ا)

     ان آ    د؛ نرام اده وم ل   ) و ل ز

      راى ه وم ظ ( ه)      د، و 

      ان  اا در ا    ؛اا ط دة ا ى

    را دن  ده؛ و ود ر  ه ل  ده و دام

  ن (ان و دن م درا    از  و  ى و (

       تطار   وزروز  ،ا ام ان ر ؛آم

از و  اوزي؛ اطع   از  ر اون ده، 

        ت ا از ب اى مارز  ن و آ  ر  و

 ن     اوم وارا .م   ن ه و از  

               و در  اره از ا        

.  
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  م واليت و برائتاگنھ
 

  

  مبارك رمضانماه 
  

  فتاده استاجماال بدون تعیین روز) اتفاق ا( رمضانماه كه در برخي از اقوال نقل شده كه در  اموري

  
   ھجرت ٢سال  )السالم(علیه حمزه بن عبدالمطلب  هسري

  
 (صلى هللا علیه وآله) هللا رسولخديجه و فرزند يا فرزندخوانده وفات جناب رقیه دختر حضرت  بنابرنقلي
  ھجرت ٢سال 

  
   روز بعد از بركشت از بدر كبرى ٧ھجرت  ٢سال بني سلیم  هغزو

  
   ھجرت ٦سال  سريه زيد بن حارثه به بني فرازه

  
   ھجرت ٦سال  در مدينه  (صلى هللا علیه وآله)حضرت رسول  ءنماز استسقا بنابرنقليروز : 

  
جھـت  (صـلى هللا علیـه وآلـه)رسـول اكـرم بـر عـامر و غسـان  ھیئت اعزامي سـران قبايـلروز : ورود 

  ھجرت ١٠سال  اعالن ھمراھي با حضرت
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  آئین ھنگام
  

  :ه شودبجا آورداعمال  اين در ھر ماه شايسته است كه
  

 
  :استھالل -١

    بخواند: اردعاى ھالل  ؛ديدن ھاللاستھالل و در وقت 
و  )شـعبان(اذھـب شـھر  � الـذى الحمـد :هللا بگويـد. پـس بگويـد اله اال ال بارهللا اكبر و سه  بارسه الف: 

 .)رمضان(جاء بشھر 
 مرتبه سوره حمد بخواند كه امان از درد چشم است. در وقت ديدن ھالل ھفتب: 
وارد شـده اسـت،  )لـیھم السـالم(عدعاى استھالل: دعاھاى گوناگوني در اين زمینه در كالم خازنان وحي  ج:

ون ھمه آنھـا حمـد و ثنـاي الھـي و اقـرار بـه الوھیـت و خالقیـت و مـدبريت حضـرت حـق متعـال؛ و كه مضم
مخلوقیت و معلولیت كره ماه ھمانند ساير اجرام آسماني، و دعا براى نیـل بـه بھتـرين توفیقـات معنـوي و 

  مادي و محفوظ ماندن از زيانھا و آسیبھا. از جمله اين دعاھا:
رك قـدّ  خلقـك، و ي هللا، ال الـه إال ھـو رب العـالمین، الحمـد � الـذي خلقنـي واكبر، ربّ  هللا اكبر هللا اكبر هللا

 السـالمة و اإليمـان، و جعلك آيـة للعـالمین، يبـاھي هللا بـك المالئكـة. اللھـم أھلـه علینـا بـاألمن و منازل و
فیما يرضـیك. اللھـم بـارك المسارعة  ثبتنا على طاعتك و الحبور، و البھجة و السرور، و الغبطة و اإلسالم، و

فتنتـه،  بـالءه و اصـرف عنـا شـره، و قوتـه، و عونـه و يمنـه و بركتـه، و ارزقنـا خیـره و لنا في شھرنا ھـذا، و
  برحمتك يا أرحم الراحمین.

  تذكر: در صورت عدم تیسر استھالل در شب اول ماه؛ اين عمل را تا شب سوم نیز مي تواند بجاى آورد.
 
    زيارت: -٢

با زيارات مخصوصه و جامعه. با سفر به مشـاھد  (علیھم السالم)ات معصومین و بويژه امام حسین زيارت حضر
مشرفه، و در صورت عدم تیسر: از دور ايشان را با آداب مربوطه زيارت نمايد؛ جه در بقاع اولیاء محـل خـود؛ 

خـالى. ھمـه مشـاھد حضـرات يا در اماكن مختص زيارت (امام بارگاه) يا بر بلندي چون بـام خانـه يـا بیابـان 
معصومین علیھم السالم ھمین فضیلت را داشته، و افضل آنھا در ھر عصري غريب تـرين آنھاسـت، كـه در 

علـیھم السـالم  غريب ترين مشاھد حرمین شريفین عسكريین و حرم مھدويقرن اخیر تا به امروز 
ــل ن زيــارت مشــاھد مشــرفه؛ ســبب  رانیھــا و رنجھــا و آســیبھاي احتمــالي در راهگدر ســامراء اســت. تحمّ

مضاعفت جنـدين برابـري اجـر؛ و نیـل بـه درجـه مواسـات بـا حضـرات علـیھم السـالم؛ و توفیـق مجـاورت و 
  ھمنشیني اخروي با ايشان را دارد.

  
  نماز: -٣

در ھر ركعت حمد و سـوره انعـام بخوانـد و از حـق  در شب اول ھر ماه دو ركعت نماز كند و: شب اول ماه
  .دردى ايمن گرداند كه او را از ھر ترسى و بخواھدتعالى 

  
  : دو ركعت نماز + دعا + صدقهروز اول ماه

  
يـك مرتبـه سـوره توحیـد، و در ركعـت  حمـد در روز اول ھر ماه دو ركعت نماز كند. در ركعت اول بعد از الف:

  دوم يك مرتبه سوره انا انزلناه بخواند.
  

حمـد، سـى مرتبـه توحیـد و در ركعـت دوم  ركعـت اول بعـد از در روز اول ھر ماه دو ركعت نمـاز كنـد. در ب:
  .ه بخواندامرتبه سوره اناانزلن يس
  
  بخواند: دعاروز اول ماه اين  بعد از نماز *

ِ رِْزُقھـا َو يَْعلَـُم ُمْسـَتَقرَّھ ِ الرَّْحمِن الرَِّحیِم َو ما ِمْن َدابٍَّة فِـي اْألَْرضِ إِالَّ َعلَـى �َّ ُمْسـَتْوَدَعھا ُكـلٌّ  ا وَ بِْسِم �َّ
ُ بُِضرٍّ َفال كاِشَف لَُه إِالَّ ُھـَو َو إِ  ِ الرَّْحمِن الرَِّحیِم َو إِْن يَْمَسْسَك �َّ ْن ُيـرِْدَك بَِخْیـرٍ َفـال فِي كِتابٍ ُمبِیٍن بِْسِم �َّ

ُ بَْعـَد رَ ادَّ لَِفْضلِِه ُيِصیُب بِِه َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه َو ُھَو اْلَغُفـوُر الـرَّحِ  ِ الـرَّْحمِن الـرَِّحیِم َسـیَْجَعُل �َّ یُم بِْسـِم �َّ
َفـوُِّض أَْمـرِي إِلَـى 

ُ
ُ َو نِْعَم اْلَوكِیُل َو أ ِ َحْسُبَنا �َّ َة إِالَّ بِا�َّ ُ ال ُقوَّ َ بَِصـیٌر بِاْلِعبـاِد ُعْسرٍ ُيْسراً ما شاَء �َّ ِ إِنَّ �َّ َّ�

اً َو ُسْبحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّالِِمیَن َرّبِ إِنِّـي لِمـا أَْنَزْلـَت إِلَـيَّ ِمـْن َخْیـرٍ َفِقیـٌر َرّبِ ال تَـَذْرنِي َفـْرد ال إِلَه إِالَّ أَْنتَ 
  .أَْنَت َخْیُر اْلوارِثِینَ 
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ممكـن شـود تـا سـالمتى آن مـاه را بـراى بـراى وي آنچـه ه بـبدھد  صدقهى اول ماه: دعابعد از نماز و  *
   د.بخرخود 

  
  صدقه و انفاق:  -٤

افزون بر تصدق در عمل فوق الذكر، بطـور كلـي دادان صـدقه و انفـاق نمـودن بـراى سـالمتي مـوالي خـود 
، و نیز ايمني خود و عزيزان و براى دفع آفات و عوارض ھنگامھا و فـتح ابـواب علیه السالمحضرت صاحب األمر 

  بركت و سعادت شايسته است.
  
  ):علیھم السالم و خازنان وحي تالوت (كالم وحي -٥

ت و نحل و يـونس كـه وارد ئدر ھرماه قدري تالوت كالم وحي نمايد؛ خصوصا سوره ھاى مباركه: انفال و برا
البته تالوت ترتیبـي و خـتم كامـل قـرآن كـريم فضـیلت خـاص خـود را  د.شوشده است كه در ھر ماه تالوت 

كـه تـدبر و وعـي كـالم  نجـاآمضان محدود نمي شـود، از داشته و بديھي است كه انجام آن به ماه مبارك ر
وحي شرط الزم تالوت آن بوده؛ و فھم كالم وحـي و قـرآن صـامت تنھـا از بیـان قـرآن نـاطق و كـالم خازنـان 

مي باشـد، از ايـن رو تـالوت و تـدبر و مـذاكره كـالم خازنـان وحـي ضـرورت جدانشـدني  )لیھم السالم(عوحي 
  تالوت كالم وحي مي باشد. 

  
  روزه گرفتن در ھر ماه: -٦
 آخـر مـاه پنجشـنبهو  مـاه و چھارشـنبه وسـط مـاه كـه آن پنجشـنبه اول: روزه گرفتن سه روز از ھر مـاه* 

و از سـنن  ،روزه دھـر اسـتثـوابش بـه انـدازه بـرد و  مـياز بـین وسوسه را  ؛است كه مواظبت بر روزه آن
  رحلت فرمود. حضرت رسول است كه بر آن مواظبت داشت تا از دنیا مؤكده

  ھر ماه است كه فضیلت بسیار دارد.) ١٥ -١٤ -١٣(روزه گرفتن ايام البیض  *
ھديـة  كـه در كه حاجتى داشته باشـد. بنحـوي و جمعه است و براى كسي روزه چھارشنبه و پنجشنبه* 

 .شده استالزائرين ذكر 
نمـي تـوان روزه مسـتحبي البته در سرتاسر ماه مبارك رمضان كـه روزه كـرفتن واجـب اسـت،  تذكر مھم:

كرفت، ولى شخصي كه موفق به اداي روزه واجب در ايام فوق الذكر مي شود، از فضـايل و بركـات و ثـواب 
  اين ايام نیز بھره مند مي كردد.

  
  دعا و نیايش: -٧

وارد شـده، و قريـب بـه مضـامین  (علیـه السـالم)دعاھاى ھر روز (از اول تا آخر) ماه كـه از حضـرت مـوال علـي 
، كـه ان شـاء براى ھر روز از ماه نقل شده اسـت (علیه السالم)مین ادعیه؛ دعاھايى از حضرت امام صادق ھ

    .هللا در بخش آيین ھنگام ھر روز تقويم جامع آنرا ذكر مي نمايیم
  

در ھر ماه قمري يك روز اسـت كـه بـراى شـروع كارھـاى  (علیه السـالم)بنابر فرمايش معصوم  روز محذور:* 
عبـادت تحصـیل معرفـت آنـرا بـه ، و توصـیه شـده اسـت كـه داختن به امـور دنیـوي مناسـب نبـودهربمھم و 

  باشد. مي ھارم روز محذورچدر ماه مبارك رمضان روز بیست و  .گذرانندب
  
  .، و با گردو مستحب استدر اول ھر ماه نو، اندكى پنیر بخورد* 
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  مبارك رمضانماه  فضیلت
  

  
و درھـاى جھـنم در آن بسـته  ،است و نسبت بحق تعـالى دارد بھترين ماھھا ماه رمضان وندبدانكه نزد خدا

  بھشت در آن باز و شیاطین در غل و زنجیرند در آن.  و درھاى رحمت خدا و
را بمھمانى الھى خوانده اند. نفسـھا در آن ثـواب تسـبیح و خوابھـا ثـواب عبـادت  مآن ماھى است كه مرد

  مستجاب است.  دارد و دعا در آن
بايد نمـود. بـر فقـرا تصـدق كـرد و  بايد پیران را تعظیم كرد و كودكان را ترحم و خويشان را نوازش وصلهپس 

نبايـد گفـت و ديـد و شـنید و مھربـانى كـرد بـر  نگاه بايد داشـت زبـان و چشـم و گـوش را از چیزھـائى كـه
  يتیمان. 

يـد سـبك كـرد پشـتھا را از بارھـاى بلند كرد كـه بھتـرين سـاعتھا اسـت و با در اوقات نمازھا دستھا را بدعا
 داران كه ھر كه مـؤمنى را افطـار دھـد،ه روزسجده ھا و بايد سعى كرد در افطار دادن به  گناه بطول دادن

  ثواب بنده آزاد كردن دارد. 
  خود را از مردم باز داشت.  ق را خوب كرد و خدمت غالم و كنیز را سبك كرد و شرخالابايد 

تالوت كرد زيرا كه يك آيه از قـرآن ثـواب يـك خـتم در  صلوات بايد بسیار فرستاد و قرآن نماز بسیار بجا آورد و
 .ماه ھاى ديگر دارد

آمـرزد پـس بايـد ھـر كـس سـعى كنـد كـه آمـرزش الھـى  اين ماه بسـیارى از گناھكـاران را مـي خداوند در
  ماه عظیم.حال او شود. ھمانا شقى آنكسى است كه محروم گردد از آمرزش خدا در اين  شامل

  
  اھش قرار دھد.گخداوند ھمه ما را از موفقین و مقربین و مقبولین در
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  مبارك رمضاناعمال ماه 
  

  
 و .شـب و روز معینـى نـدارده كـه اختصـاص بـ است يعنى اعمـالي ركه اين ماهتدر اعمال مش فصل اول:

 ماه بر چھار قسم است: بدانكه اعمال مشتركه اين
  

 آورده میشود و آنھا چند امر است. اين ماه بجا شب و روزدر ھر كه  اعمالى است قسم اول:
  الخ. ......حج بیتك الحرام اللھم ارزقنى :فريضه دعا بعد از ھر نماز خواندن اين -١
 الخ. ...... ياعلى يا عظیم :دعا نیز بعد از ھر فريضه خواندن اين -٢
روايـت  (صـلی هللا علیـه و آلـه) ھید از رسـول خـدادعائى را كه شیخ كفعمى و شـ آنكه بخواند بعد ھر فريضه -٣

  :كرده اند
كل فقیر. اللھـم اشـبع كـل جـائع. اللھـم اكـس كـل عريـان  السرور اللھم اغن وربالقاللھم ادخل على اھل 

غريب اللھم فـك كـل اسـیر اللھـم اصـلح  كل ردفرج عن كل مكروب اللھم  اللھم اقض دين كل مدين. اللھم
فقر نا بغناك اللھم غیر سوء حالنـا بحسـن  مین اللھم اشف كل مريض اللھم سدالمسل كل فاسد من امور

  .ئ قديریاللھم اقض عنا الدين و اعننا من الفقر انك على كل ش حالك
در  (علیـه السـالم)بخوانـد خـوب اسـت و بعضـى از ائمـه  در اين ماه قرآن بسیار بخواند و اگر روزى يك ختم -٤

روح مقـدس يكـى از چھـارده بـه میكردنـد و اگـر ھـر ختمـى را ثـوابش را  هاين مـاه چھـل خـتم قـرآن و زيـاد
 .ايشان باشدا كند ثوابش مضاعف گردد و در قیامت ب ھديهالسالم)  م(علیھمعصوم 

صـلوات و اسـتغفار و ال الـه اال هللا را بسـیار بگويـد و نوافـل شـب و روز را بجـا  در شب و روز اين ماه ذكر -٥
نخوانـد و چشـم و گـوش و زبـان خـود را نیـز روزه دارد از محرمـات كـه روزه مجـرد ) (غیر ذكر حقشعر . آورد

 از طعام و شراب نیست. امساك
  

 بجا آورد و آن نیز چند چیز است. بايد شبھاى ماه رمضاناعمالى است كه در  قسم دوم:
بعـد از شـايد؛ و روزه را به قلیلي از آب و خرمـا قبـل از نمـاز مغـرب بگست كه آنافطار است و مستحب  -١

، كه بعد از نمـاز مغـرب افطار كند مگر آنكه ضعف بر او غلبه كرده باشد يا جمعى منتظر او باشند نماز شام
 .و نافله آن انجام مي دھد

كنـد تـا ثـواب  افطار كند بر چیز پاكیزه اى از حرام و شبھات و بھتر آن است كه بخرماى حالل افطـار آنكه -٢
به نبات و بـه آب نـیم  و به حلوا و(نوعي شیر) دد و بخرما و آب و به رطب و به لبن نمازش چھارصد برابر گر

 گرم بھر كدام افطار كند نیز خوب است.
اللھم لك صـمت و علـى رزقـك افطـرت  :افطار دعاھاى وارده آنرا بخواند از جمله آنكه بگويد آنكه در وقت -٣

 دعـاى در ايـن روز روزه داشـته و اگـر بتوانـد را كـه تا خدا عطا فرمايد بـاو ثـواب ھـر كسـى، و علیك توكلت
 .دارد نیز روايت كرده بخواند كه فضیلت بسیار بن طاووسرا كه سید ،الخ....اللھم رب النور العظیم 

 .هللا يا واسع المغفرة اغفرلى بسم  :در لقمه اول بگويد -٤
 .در وقت افطار سوره انا انزلناه را بخواند -٥
 .دانه خرما يا شربتى آب باشد دھد روزه داران را اگر چه بچند صدق كند و افطاردر وقت افطار ت -٦
 ھزار مرتبه انا انزلناه وارد است. در ھر شب خواندن -٧
 .میسر شود در ھر شب خواندن صد مرتبه حم دخان اگر -٨
 .الخ ...اناللھم رب شھر رمض  :اين دعا را در ھر شب بخواند تا گناه چھل ساله او آمرزيده شود -٩

و  .الـخ ...اللھـم بـك و منـك اطلـب :ايـن دعـاه حج بـتوفیق براى  در ھر شب بعد از نماز مغرب دعا كند -١٠
روايت كرده و در اقبال در آنجائى كـه دعاھـاى بعـد (علیه السالم) از حضرت صادق  بن طاووس اين دعا را سید

 فرموده است. از فريضه را ذكر كرده، نقل
 .ى افتتاح را بخوانددر ھر شب دعا -١١
 .الخ .....اللھم انى اسئلك ان تجعل فیما تقضى  :در ھر شب بخواند -١٢
 .الخ .....اللھم برحمتك فى الصالحین فادخلنا  :در ھر شب بخواند -١٣
رمضان بايد بجا آورده شود ھزار ركعت نمـاز اسـت در مجمـوع ايـن  بدانكه از چیزھائیكه در شبھاى ماه -١٤
 دھه اول و دھه دوم در ھـر شـبى بیسـت ركعـت خوانـده شـود، ھـر دو ركعـت بیـك رتیب كه درباين ت ،ماه

 و در ،كه ھشت ركعت آنرا بعد از نماز مغرب بخواند و دوازده ركعت آنرا بعد از نماز عشـا سالم، باين طريق
عـت ديگـر رك را بعد از نماز مغرب و بیست و دو دھه آخر در ھر شب سى ركعت بخواند باز ھشت ركعت آن

كه سیصد ركعـت باشـد در  و مجموع اين نمازھا ھفتصد ركعت میشود و باقى مانده را ،را بعد از نماز عشا
و شـب بیسـت و  ،ركعـت و شـب بیسـت و يكـم صـد ،يعنى شب نـوزدھم صـد ركعـت ،شبھاى قدر بخواند

شـد موافـق  نیـز نقـل كـرده انـد و آنچـه ذكـر بترتیـب ديگـر ،پس مجموع ھزار ركعت شـود ،سیم صد ركعت
كـه بعـد از  باين ھزار ركعت نماز خیلـى عنايـت داشـتند بحـدياز علما و اولیاء بدانكه سابقین . مشھور بود
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را  مصـباح متھجـد مصباح و غیره نقل كرده اند و شـیخ طوسـى بـا آنكـه اقبال و آن دعاى در ھر دو ركعت از
ك نكـرده و از ايـن معلـوم میشـود كـه خیلـى تر دعاھا را مختصر كرده و دعاھاى بسیار را ذكر نكرده اما اين

ان داشـته انـد ولكـن در ايـن عصـرھا گمـان ه ھمه اھتمـام بـ ان بوده كه اينه محل حاجت و ابتالى مردم ب
شود كه اين ھزار ركعت نمـاز را بـا آن دعاھـا بجـا آورد بھـر حـال اگـر كسـى  ندارم كه در ھزار نفر يكى پیدا

دعـاى  و را مجـال خوانـدن دعاھـاى وارده بعـد از آن نباشـد، الاقـل ايـنخواندن اين نمازھـا و اه ب موفق شد
از ھـر دو  روايت شـده اسـت كـه در مـاه رمضـان بعـد(علیه السالم)  مختصر را ترك نكند كه از حضرت عسكرى

اللھم اجعل فیما تقضـى و تقـدر مـن االمـر المحتـوم و  ركعت از نوافل بايد خوانده شود و آن دعا اين است:
 من االمر الحكیم فى لیلة القدر ان تجعلنـى مـن حجـاج بیتـك الحـرام المبـرور حجھـم المشـكور رقفیما تف

 الراحمین. سعیھم المغفور ذنوبھم واسئلك ان تطیل عمرى فى طاعتك و توسع لى فى رزقى يا ارحم
  

 ماه مبارك رمضان است و آن نیز چند چیز است: سحرھاى در اعمال قسم سوم:
يا شربت آب باشد و بھتـرين سـحورھا  غیر مرغوبسحور را اگر چه بیك دانه خرماى  دو ترك نكن :سحور -١

فرسـتند بـر  وات مـيلاست و وارد شده كه حق تعالى و مالئكـه صـ و خرما (خوراكي پختني از آرد) سويق
 .سحرھا وسحور میخورند آنھا كه استغفار میكند در

كه ايـن سـوره مباركـه را در وقـت افطـار كـردن و سـحور  وقت سحور بخواند كه ھر انزلناه را درانا  سوره -٢
 .ما بین اين دو وقت ثواب كسى داشته باشد كه در راه خدا در خون خود بغلطد بخواند در

 .حمزه ثمالى را در سحرھا بخواند ابو دعاى -٣
 (از نسخه كامل آن استفاده كند). .بخواند... اللھم انى اسئلك من بھائك بابھاه دعاى -٤
 الخ. ...يا عدتى عند كربتى :ذكر كرده اند سید شیخ و در سحرھا بخواند اين دعا را كه -٥
 الخ. ...انت سبحانك ال اله اال :انده دو نیز روايت كرد ادريس را كه ھر بخواند دعاى -٦
 الخ. ...سبحان من يعلم جوارح القلوب :روايت كرده سید كه بخواند اين تسبیحات را -٧
 الخ. ...يا مفزعى عند كربتى :دعا را كه مختصرترين دعاھاى سحر استبخواند اين  -٨

سحور بكند بھتر است و از اول شب تـا آخـر شـب نیـت  و بدانكه علما فرموده اند كه اگر نیت روزه را بعد از
دارد كـه فـردا از بـراى خـدا روزه میگیـرد و امسـاك از مفطـرات  دانـد و قصـد مى توان كرد و ھمین كـه مـي

 .كه در سحرھا نماز شب را ترك نكند و تھجد بعمل آورد بس است و شايسته استمیكند 
  

 روزھاى ماه رمضان است. در اعمال قسم چھارم:
در اعمـال ھـر روز مخصـوص بھـر روز اسـت كـه  بدانكه از براى روزھاى اين ما دو نوع دعا روايت شـده يكـى

  :ھر روز و آن چند دعا است میشود بعدا به آن اشاره میشود و ديگر آن دعاھائى است كه مكرر
 
و ايـن دعـا بـدو نحـو روايـت شـده . الـخ....اللھم ھذا شھر رمضان و ھذا شـھر الصـیام  :در ھر روز بخواند -١

چنانچـه  كافى است و حقیر در ھديه آنرا ذكر كـردم و ديگـر مبسـوطتر اسـت چنانچه در يكى مختصر است
 نقل فرموده. المعاد ادز آنرا در، )حمه هللار(عالمه مجلسى  اقبال است و در
 .الخ... سبحان هللا بارى النسم :خواندن اين تسبحات عشر است در ھر روز -٢
 .الخ... على النبى ان هللا و مالئكته يصلون :خواندن اين صلوات است -٣
 .الخ... امرتنى اللھم انى ادعوك كما :ن استأخواندن اين دعاى عظیم الش -٤
 .الخ... دعدتى فى كربتى يا :اقبال است كه درخواندن اين دعا  -٥
اللھـم انـى اسـئلك مـن  :ام ھديه نقل كـرده روايت كرده اند و حقیر در سید شیخ و دعا كه خواندن اين -٦

 .الخ... فضلك بافضله
ئ یئ و خلق كلـى شـیيا ذا الذى كان قبل كل ش شیخ كفعمى ذكر فرموده: دعا است كه خواندن اين -٧

فى االرضـین السـفلى و ال فـوقھن و ال  السموات العلى و ال ئ ياذالذى لیس فىیش ى كلثم يبقى و يفن
دمحم وال دمحم  انـت صـل علـى غیره لـك الحمـد حمـدا ال يقـوى علـى احصـائه اال بینھن و ال تحتھن اله يعبد

 انت. على احصائھا اال صلوة ال يقوى
سـبحان الضـار  ذكـر فرمـوده: خالصـة االذكـار درمحـدث فـیض  صد مرتبه اين ذكر را بگويید كـه در ھر روز -٨

  سبحان القاضى بالحق سبحان العلى االعلى سبحانه و بحمده سبحانه و تعالى. النافع
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Saturday  تا   
27 May  

  2017مسیحي 
  ايار ١٤

  اسكندرى 
   خرداد ٦
 شمسي ھجري ١٣٩٦

  جوزا ٦
 برج شمسي

  رمضان ١
  ھجري قمري ١٤٣٨

١٤٩١ ّ دىى & ١١٧٨  ا  ت ^ ١٢٥٤١  ت آد آ^  

  
  تقويم تاريخ اھل حق: قبل از آفرينش حضرت آدم تا عصر حضرت خاتم األوصیاء (علیھم السالم)

  

م واليت و برائتاگنھ  
 

  

  رمضانماه اوّل 
  

  خلقت نور 
  

   اسالم نظر لطف و مرحمت خدا به سوي امت
  

   (علیه السالم)براھیم نزول صحف ا بنابرنقليشب : 
  

   (علیه السالم)نزول انجیل بر عیسي  بنابرنقليشب : 
  

  نزول قرآن كريم  بنابرنقليشب : 
  

   تثبع ١٠سال  (علیھا السالم)رحلت جناب خديجه  بنابرنقليروز : 
سـالگى  و پـنج ماه بنابر اقول شیخ بھائى در سال دھم بعثت خديجه كبرى در سن شصـت در روز غره اين

 در قبر او نازل شد.  (صلی هللا علیه و آله) لت كرد و پیغمبررح
  

   رمضان هدر فضايل ما (صلى هللا علیه وآله)خطبه خواندن حضرت رسول  بنابرنقلي:  / روز شب
  

  ابو قتاده را به جانب اضم  (صلى هللا علیه وآله)روز : فرستادن حضرت رسول هللا 
  

   ھجرت ٩يا  ٨سال ف ئطا هروز : غزو
  
   ھجرت ٩سال تبوك  هوز : غزور
  

   در وقت غصب خالفت اعتراض ابي بن كعب موقع خطبه خواندن ابو بكر بنابرنقليروز : 
  

سال  (صلوات هللا علیه)منین ؤروز : حركت دمحم بن ابي بكر به سوي مصر به فرمان حضرت أمیر الم
   ھجرت ٣٨
  

  در فضايل ماه رمضان در مسجد كوفه (علیه السالم)خطبه خواندن حضرت امیر  بنابرنقليروز : 
  

   ھجرت ٦٥سال  (لعنه هللا)روز : ھالك مروان بن حكم 
  

  قیام ابراھیم باخمرى بنابرنقليروز : 
او  كردند با خروج كرد در بصره ابراھیم بن عبدهللا محض قتیل باخمرى و بیعت ,١٤٥در اين شب سنه  و

  وجوه مردم چنانچه در عمدة الطالب است.
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خوانده شدن  بیعت مردم با ايشان و و (صلوات هللا علیه)واليت عھدي حضرت رضا  ابرنقليبنروز : 
   ھجرت ٢٠١سال خطبه بنام حضرتش 

  
   ھجرت ٢٠٢سال  (صلوات هللا علیه)شھادت حضرت رضا  بنابرنقليروز : 

  
  .(حرم منور ايشان در قاھره می باشد) ٢٠٨سال  السالم) ا(علیھروز : وفات جناب نفیسه 

  
   ھجرت ٢٥٥سال  (صلوات هللا علیه)هللا  ةوالدت حضرت بقی بنابرنقليشب (صبح) : 

  
   ھجرت ٦٥٤سال شب : احتراق مسجد نبوي 

بنحويكـه  (صـلی هللا علیـه و آلـه)واقع شد واقعـه احتـراق مسـجد نبـوى , ٦٥٤ماه سنه  بدانكه در شب غره اين
 اقع معروف است.درھا را و اين و فرو گرفت جمیع مسجد و سقف و منبر و

  المصطفى تفصیل اين حريق و حريق ديگر را كه ثانیا واقع شد نوشته است. الوفا باخبار دار در خالصة
  

  آئین ھنگام
  

  

     براى ماه ر�ضان��وع سال بر اساس تقو�م اهل حق؛ آشنا� و آماد
  

  اعمال اوّل ھر ماه قمري
  

  
در كـالم كـه در بخـش اعمـال ھرمـاه ذكـر شـد؛ ھمجنـین  ؛بجز استھالل و نماز و تصدق و خوراك مخصوص

  نیايش نمائیم: اينطورھر ماه قمري خداوند را  اوّلآمده است كه در  (علیھم السالم)خازنان وحي 
  از تالوت سوره حمد بَكويد:بعد 

ماواتِ َو اْألَْرَض َو َجَعَل الظُّلُماتِ َو النُّـوَر  ِ الَِّذي َخلََق السَّ ِذي اْلَحْمُد ِ�َّ ِذيَن َكَفـُروا بِـَربِِّھْم يَْعـِدلُوَن ُھـَو الـَّ ثُـمَّ الـَّ

ـماوا ُ فِي السَّ تِ َو فِـي اْألَْرضِ َخلََقُكْم ِمْن ِطیٍن ثُمَّ َقضى أََجًال َو أََجٌل ُمَسم�ى ِعْنَدُه ثُمَّ أَْنُتْم تَْمَتُروَن َو ُھَو �َّ
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ِذي يَْعلَُم ِسرَُّكْم َو َجْھَرُكْم َو يَْعلَُم ما تَ  ِ الـَّ الِِمیَن و اْلَحْمـُد ِ�َّ انـا ِمـَن اْلَقـْوِم الظـَّ ِذي نَجَّ ِ الـَّ ْكِسـُبوَن و اْلَحْمـُد ِ�َّ

ِ الَِّذي َوَھَب لِـي َعلَـى ا ْلكِبَـرِ إِْسـماِعیَل َو إِْسـ حاَق إِنَّ َربِّـي َفضَّلَنا َعلى َكثِیرٍ ِمْن ِعباِدِه اْلُمْؤِمنِیَن اْلَحْمُد ِ�َّ

عاِء َرّبِ اْجَعْلنِي ُمِقیَم الصَّالِة َو ِمْن ُذرِّيَّتِي َربَّنا َو تََقبَّْل ُدعاِء َربََّنـا اْغِفـْر لِـي َو لِوالِـدَ  لََسِمیعُ  يَّ َو لِْلُمـْؤِمنِیَن الدُّ

ــماواتِ َو َرّبِ اْألَْرضِ َرّبِ اْلعــالَِمیَن َو لـَـ ــماواتِ َو يَـْوَم يَُقــوُم اْلِحســاُب َفلِلَّــِه اْلَحْمــُد َرّبِ السَّ ُه اْلكِْبرِيــاُء فـِـي السَّ

ـماواتِ َو مـا فِـي اْألَْرضِ َو لَـُه اْلَحْمـ ِ الَِّذي لَُه ما فِي السَّ ُد فِـي اْآلِخـَرِة َو اْألَْرضِ َو ُھَو اْلَعزِيُز اْلَحكِیُم اْلَحْمُد ِ�َّ

ـماِء َو مـا يَْعـُرُج فِیھـا َو ُھـَو  ُھَو اْلَحكِیُم اْلَخبِیُر يَْعلَُم ما يَلِـُج فِـي اْألَْرضِ َو مـا يَْخـُرجُ  ِمْنھـا َو مـا يَْنـزُِل ِمـَن السَّ

ولِـي أَْجنَِحـٍة َمْثنـى
ُ
ماواتِ َو اْألَْرضِ جاِعِل اْلَمالئَِكـِة ُرُسـًال أ ِ فاِطرِ السَّ َو ثُـالَث َو ُربـاَع  الرَِّحیُم اْلَغُفوُر اْلَحْمُد ِ�َّ

 َ ُ لِلنَّـاسِ ِمـْن َرْحَمـٍة َفـال ُمْمِسـَك لَھـا َو مـا   َعلى ُكّلِ َشيْ يَزِيُد فِي اْلَخْلقِ ما يَشاُء إِنَّ �َّ ٍء َقِديٌر ما يَْفـَتحِ �َّ

ِ َعلَـیْ  ُكْم َھـْل ِمـْن خـالِقٍ ُيْمِسْك َفال ُمْرِسَل لَُه ِمْن بَْعِدِه َو ُھَو اْلَعزِيُز اْلَحكِیُم يا أَيَُّھـا النَّـاُس اْذُكـُروا نِْعَمـَت �َّ

 ِ ِ َرّبِ اْلعالَِمینَ َغْیُر �َّ ماِء َو اْألَْرضِ ال إِلَه إِالَّ ُھَو َفأَنَّى تُْؤَفُكوَن اْلَحْمُد ِ�َّ الحي الـذي ال إلـه إال   يَْرُزُقُكْم ِمَن السَّ

ھو الحي الذي ال يموت و القائم الذي ال يتغیر و الدائم الذي ال يفنى و الباقي الـذي ال يـزول و العـدل الـذي 

ء و الواسـع الـذي ال يبخـل و المعطـي  و الحاكم الذي ال يحیف و اللطیف الذي ال يخفـى علیـه شـيال يجور 

ء و البـاطن الـذي لـیس  من شاء األول الذي ال يدرك و اآلخر الذي ال يسبق و الظاھر الذي لیس فوقـه شـي

أنطق بدعائك لساني و أنجح بـه طلبتـي ٍء َعَدداً اللھم  ٍء ِعْلماً و أَْحصى ُكلَّ َشيْ  ء أَحاطَ بُِكّلِ َشيْ  دونه شي

و أعطني به حاجتي و بلغني به رغبتي و أقر به عیني و اسـمع بـه نـدائي و أجـب بـه دعـائي و بـارك لـي 

في جمیع ما أنا فیه بركة ترحم بھا شكري و ترحمنـي و ترضـى عنـي آمـین رب العـالمین الحمـد � الـذي 

حاَب الثِّقاَل َو ُيَسبُِّح ا ْعـُد بَِحْمـِدِه َو اْلَمالئَِكـُة ِمـْن ِخیَفتِـِه َو ُيْرِسـُل الصَّـواِعَق َفُیِصـیُب بِھـا َمـْن ُيْنِشُئ السَّ لرَّ

ِذيَن يَـْدُعونَ  ِ َو ُھَو َشِديُد اْلِمحاِل الحمد � الذي لَـُه َدْعـَوُة اْلَحـّقِ َو الـَّ ِمـْن ُدونِـِه  يَشاُء َو ُھْم ُيجاِدلُوَن فِي �َّ

اْلَعلِـيُّ اْلَكبِیـُر الحمـد � الـذي يََتـَوفَّى اْألَْنُفـَس ِحـیَن َمْوتِھـا َو الَّتِـي لَـْم تَُمـْت فِـي َمناِمھـا  ُھَو اْلباِطُل و ُھوَ 

كَّـُروَن َفُیْمِسُك الَّتِي َقضى َعلَْیَھا اْلَمْوَت َو ُيْرِسـُل اْألُْخـرى إِلـى أََجـٍل ُمَسـم�ى إِنَّ فِـي ذلِـَك َآليـاتٍ لَِقـْوٍم يََتفَ 

ـماواتِ َو اْألَْرَض َو ال يَـُؤُدُه ِحْفظُُھمـا َو ُھـَو اْلَعلِـيُّ اْلَعِظـیُم الحمـد � عـالُِم  الحمد � الذي َوِسَع ُكْرِسیُُّه السَّ

ـالمُ  وُس السَّ ُ الَِّذي ال إِلـَه إِالَّ ُھـَو اْلَملِـُك اْلُقـدُّ ھاَدِة ُھَو الرَّْحمُن الرَِّحیُم ُھَو �َّ ِمُن اْلُمَھـْیِمُن اْلُمـؤْ  اْلَغْیبِ َو الشَّ

ِ َعمَّـا ُيْشـرُِكوَن الحمـد � الـذي ال إلـه إال ھـو اْلخـالُِق اْلبـارُِئ الْ  اُر اْلُمَتَكبِّـُر ُسـْبحاَن �َّ ُمَصـوُِّر لَـُه اْلَعزِيـُز اْلَجبـَّ

ماواتِ َو اْألَْرضِ َو ُھَو اْلَعزِيُز اْلَحكِی ِذي لَـْم يَتَِّخـْذ َولَـداً َو اْألَْسماُء اْلُحْسنى ُيَسبُِّح لَُه ما فِي السَّ ِ الـَّ ُم اْلَحْمُد ِ�َّ

ّلِ َو َكبِّْرُه تَْكبِیراً    .لَْم يَُكْن لَُه َشرِيٌك فِي اْلُمْلِك َو لَْم يَُكْن لَُه َولِيٌّ ِمَن الذُّ



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 27

  

  ه اوّل ماه مبارك رمضانژاعمال وي
  

  
   :انرمض ماه اول شب

 در آن چند عمل است:
 .ماه را واجب دانسته اند بعضى استھالل اين وآنكه طلب ھالل كند  -١
ربـى و  :نكند بلكه رو بقبله كند و دستھا را باسمان بلند كنـد و بگويـد يت ھالل كرد اشاره بھاللرؤچون  -٢

 ابن عقیل واجب دانسته و اگر وقـت داشـته باشـد بخوانـد فقیه كهبخواند دعاى ھالل را  و ،الخ ...ربك هللا
و امـام جعفـر (علیـه السـالم) و امیـر المـؤمنین  (صـلی هللا علیـه و آلـه) خـدا اقبال از رسول رد سید دعاھائى را كه

 .اند براى ھالل روايت كرده(علیه السالم) و حضرت كاظم (علیه السالم) صادق 
 ماه. اين يت ھالل ھر ماه و خصوص ھاللرؤصحیفه كامله را در وقت  ٤٣بخواند دعاى  -٣
ديگـر جمـاع در شـب اول  مـاه اسـت و اال در ماھھـاى و اين از خصوصیات اين ندحالل خود ك مجامعت با -٤

 مكروه است.
 .غسل شب اول ماه كند -٥
 .غسل كند و سى كف آب بر سر بريزد در نھر جارى -٦
سـال را  گناھـانش ريختـه شـود و ثـواب حجـاج و معتمـرين آن كند تـا(علیه السالم) زيارت قبر امام حسین  -٧

 .دريابد
 كند بخواندن ھزار ركعت نماز اين ماه بنحويكه در فصل اول گذشت. اين شب ابتدا در -٨
 .بخواند فتحنا اناماه سوره  نافله اين شب و ساير شبھاى اين آنكه در نماز -٩

در اين شب در ھر ركعت حمد و سوره انعام بخواند و سـؤال كنـد كـه حـق تعـالى از  دو ركعت نماز كند -١٠
 .شرور كند او كفايت

(علیـه السـالم) حضـرت صـادق  الخ. و اين دعائى است كه.... ر المباركھاللھم ان ھذا الش :بخواند دعاى -١١

 .در شب آخر شعبان و در اين شب میخواند
اقبال اسـت: اللھـم يـامن  در را كه(علیه السـالم)  جواد مغرب بخواند اين دعاى وارده از حضرت بعد از نماز -١٢

 الخ.یر... يملك التدب
ھـم رب شـھر لرا كه در اقبال اسـت: ال(علیه السالم)  ثور از حضرت صادقأدعاى م شب اين بخواند در اين -١٣

 الخ.... القرآن فیه نزلا الذی رمضان
 .میخواند(علیه السالم)  سجاد صحیفه كامله را كه در وقت دخول ماه رمضان حضرت ٤٤بخواند دعاى  -١٤
اللھم انى اسئلك باسـمك الـذى دان لـه  :را(علیه السالم)  سى بن جعفربخواند دعاى وارده از حضرت مو -١٥

 الخ. شیئ...كل 
و اين دعا را سید در اقبال ذكر كرده پـس از آن دعـاى بسـیار  الخ. ...رمضان اللھم ان ھذا شھر :بخواند -١٦

 ماه رمضان.مى خوانى آن را در وقت حضور  :نقل كرده كه فرموده(علیه السالم)  صادق طويلى از حضرت
، نقـل كـرده (صـلی هللا علیـه و آلـه) از حضـرت رسـول خـدا(علیـه السـالم)  بخواند اين دعا را كه حضرت صـادق -١٧

قـد دخـل شـھر رمضـان اللھـم رب شـھر رمضـان  اللھـم انـه :دخول ماه رمضان میخواندنـد است كه در وقت
شـھر رمضـان و اعنـا علـى  فـى لنـافبارك و الفرقان اللھم  الذى انزلت فیه القران و جعلته بینات من الھدى

 .صیامه و صلوته و تقبله منا
بدانكه سید ابن طاوس از براى ھر شب از اين ماه دعواتى از كتاب ابن ابى قرة نقـل كـرده و از جملـه  -١٨

و دعاھـاى امشـب و سـاير  لااقبـه براى اين شب چھار دعا ذكر فرموده ھر كـه طالـب اسـت رجـوع كنـد بـ
 .شبھا را بخواند

 مـا .براى ھر شب از اين ماه نمازى نقل كـرده(علیه السالم)  بدان نیز كه شیخ شھید ره از امیر المؤمنین -١٩
 ذكر ھر شب نماز را نقل میكنیم. در

 مرتبه و توحید پانزده مرتبه  اما نماز امشب چھار ركعت است در ھر ركعت حمد يك
  

   :انرمض ماه اول روز
 در آن چند عمل است:

كـه باعـث ايمنـى از جمیـع دردھـا و بیماريھـا  ؛سـر كردن در آب جارى و ريخـتن سـى كـف آب بـرغسل  -١
 است در تمام سال.

 ز خوارى و پريشانى نجات يابد و قـدرى گـالب ھـم بـر سـر خـود بزنـد تـا در آنابرو بزند تا  كفى از گالب -٢
 .سال از سرسام ايمن شود

 .ددو ركعت نماز اول ماه و تصدق را بعمل آور -٣
حـق تعـالى  و در دوم حمـد و ھـر سـوره كـه خواھـد تـا فتحناه وانادو ركعت نماز كند در ركعت اول حمد  -٤

 سال از او دور گرداند و در حفظ خدا باشد تا سال آينده. جمیع بديھا را در آن
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فیـه  زلـتضت علینـا صـیامه و انافتراللھم قد حضر شھر رمضان وقد  :بعد از طلوع فجر اين دعا را بخواند -٥
 منـا و تسـلمه منـا و لنـا ن ھدى للناس و بینات من الھدى و الفرقان اللھم اعنـا علـى صـیامه و تقلبـهآالقر

  .فى يسر منك و عافیة انك على كل شئى قدير
صـحیفه اسـت و  ٤٤دعـاى  و اين ...الذى ھدانا لحمده الحمد هللا :دعا را بخواند اگر در شب نخوانده اين -٦

  .را اگر در شب نخوانده هللا علیه) وات(صل و كاظمى (صلی هللا علیه و آله)اى نبوى ھمچنین بخواند دع
مخصوصـى نقـل كـرده و مـا در اينجـا اكتفـا  بدانكه سید ابن طاوس ره، از براى ھر روز اين مـاه دعاھـاى -٧

    .میكنیم بنقل دعاى مختصر ھر روز
قیـامى فیـه قیـام القـائیمن و نبھنـى فیـه عـن الصائمین و  اللھم اجعل صیامى فیه صیام :روز دعاى اين* 

  المجرمین. عنيا اله العالمین و اعف عنى يا عافیا  نومة الغافلین و ھب لى فیه جرمى
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�١٣٩٦ھار   

  ١٣:٣٠ساعت  �١٤٣٨ادى األخرى  ٢١آ�ز فصل بهار و �وع اعتدال ر�ي� در  

  مانده روز از فصل بهار ٢٥                           رفته روز از فصل بهار ٦٨
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  ام شناسى فصل بھارگھن
  

  

مـي شـود و عالمـت  رم در بدن جمـعگخون  استیالي بلغم از بین رفته و در فصل بھار آفتاب در برج حمل و ثور و جوزا باشد، در اين سه ماه 
  ھا و شیريني دھان است. گآنكه خون غلبه دارد سرخي رو و صورت است و امتالء بدن و جستن ر

ائیز و زمستان و تابستان به منزله جسـم و فصـل بھـار ماننـد جـان و روان اوسـت، در آغـاز بھـار پر فصل را عبارت از موجود زنده فرض كنیم گا
ردد، در بھـار بـر اثـر نبـود حـرارت گـیكر انسان آماده تقويت و ترمیم شده و با نشـاط مـي پد زمین و ھمانطور كه طفل شروع به رشد مي كن

و منافذ بدن آماده تبادل يا جبران كمبود عرق مي شود، در ايـن فصـل بـاد  بـه آرامـي مـي وزد، از  نیز حاصل مي آيدكافي از خورشید، بلغم 
رما مصرف اين نسخه بھداشـتي مناسـب اسـت: گھا براى اين فصل مناسبتر است، در آغاز  میان انواع خوراكھا، سرخ كردنیھا و بريان شده

  وست ھلیله زرد و شكر سفید).پرم (رازيانه و گیاھي را میل نمايند: بیست گسه روز ناشتا اين تركیب 
داخته و گردد؛ قبل از اينكه به ھواى تابستان گرد آمده و فسرده شده، لذا در فصل بھار اين مادتھا را كم بايد گون در زمستان مادّتھا در تن چ

ر نكنند و ھر بامداد پردد، و اين تدبیر به جند نحو باشد: يكي آنكه در بھار؛ طعام كمتر و لطیفتر بخورند، و معده را از طعام لطیف نیز گمنبسط 
یزھايي كه مزاج را چآش كه از آرد مي ساخته اند) و ون رشته و تتماج (نوعي چرم و تر گقبل از طعام اندكي رياضت (ورزش) كنند و از طعام 

رھیـز كننـد، و دوم پوشـت بسـیار و طعامھـاى تلـخ و شـور و تیـز نیـز گه موجب فزوني خون شـود ماننـد چرھیزند، و نیز از آنپرم و تر سازد بگ
فصد و حجامت) باشد، و اسـتعمال مسـھل استفراغي (تخلیه) كنند تا ماده كمتر شود و اولى تر استفراغي اندر فصل بھار؛ استفراغ خون (

  نیز كنند. 
ه معتدل باشد مانند چرفتن و خوردن تخم مرغ نیم برشته و كاسني و سوسنبر و شیر بز و میش و سركه و شكر و آنگخوبست در بھار خون 

و ھـر طعـامي كـه ديـر ھضـم شـود، و  غنـدرچائیز مانـده باشـد ماننـد په از چیاز و آنپجوجه دراج (كبك) و منع است (افراط در) خوردن سیر و 
  رم) رفتن. گخوبست آمیزش و اسھال بطن و تعب (فعالیت شديد بدني) و به حمام (

  
  
  

  ار   ار : 
اين ماه آخر فصل بھار است و سي و يكروز مي باشد، در آن بادھا صاف و لطیف مي شود، از خوردن غـذاھاي شـور و گوشـتھاى ماه ايار: 

نگین مانند كلّه و گوشت گاو؛ و شیر نھي شده است، اسـتحمام (حمـام گـرم) در اوّل روز خـوب اسـت، ورزش سـخت و فعالیـت در حـال س
مرقـوم  (برگرفته از رسـاله ذھبیـه كـه حضـرت امـام رضـا ناشتا خوب نیست، و در صورت لزوم بھتر است قبل از فعالیت غذا خورده شود. 

  فرموده اند).
  
  

  وع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست.شر: ايار ١٦

  
  
  
  
  
  

 م   
ھر چند طبايع فصول چھارگانه و ماھھاى آنھا از نظر فلكي ھمانست كه نزد ھمه معروف است، ولـى از نظـر حكمـا و اطبـاء قاعـده اصـلي  *

و زماني و فردي و حـالي اسـتثنا خـورده و تشـديد يـا  فلكي و طبع و مزاج فصول و ماھھا اجمالي و كلي بوده كه برحسب خصوصیات مكاني
  تخفیف پیدا مي كند:

  
خصوصیات مكاني؛ يعني كه سرزمینھاى مختلف شروع فصلھا در آنھا مختلف است، و مالك تغییر ھواست بر طبـق طبیعـت فصـل، مثـال  -١

نین مختصات جغرافیائي كه موجب مـي شـود واضح: وقتي در نیمكره شمالي تابستان است ھمانوقت نیمكره جنوبي زمستان است، ھمچ
فصلھا در آنھا كوتاه يا منعدم گردند؛ لذا نقاطي كه فاقد برخي فصول اربعه ھستند، بـر اسـاس فصـلھاى موجودشـان عمـل مـي شـود، و يـا 

ا خشك يـا مرطـوب يـا اينكه نواحي مختلف زمین يكسان نبوده و از نظر آب و ھوا و خشكي و رطوبت يا سردي و گرمي متفاوتند، استوايي ي
معتدل يا سردسیر و منجمد مي باشند، كه اين تفاوتھاى منطقه اى و مكاني آن احكام كلي را مقید مي كند، خالصه اينكـه مـالك واقعیـت 

  آب و ھواست نه صرف تقويم و حساب فلكي.
  
لعكس؛ در اين موارد مالحظه طبیعت ھـوا بكننـد اتفاقات زماني؛ گاھي اتفاق مي افتد كه در میان فصل سرما روزي بسیار گرم شود و با -٢

  نه فصل ھر چند مدتش كوتاه باشد.
  
تفاوتھاى مزاجي اشخاص از دموي و صفراوي و سوداوي و بلغمي نیز موجب تشديد يا ترخیص احكام و توصیه ھاى طبي ذكر شده مي   -٣

  گردد.
  
ر موقت شرايط مزاجي مختلفي را ايجاد كنـد و توصـیه ھـاى مزبـور را شرايط موقت عارضي از قبیل بیماري و غیر آن كه ممكن است بطو -٤

  تقويت يا تخفیف دھد.
  
  از اين رو توصیه ھاي مزبور بطور اجمالي و كلي بوده و برحسب موارد استثنا تشديد يا تخفیف يا تغییر پیدا مي كند. *
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    به افق �كه �كرمه ر�ضان ١شب  هيئت فل� �ظه غروب آفتاب: 
 

    
   

   
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

�له در �س�يح و در تهليل ّ� ال يموت =برجها ب�نيم كه ز ��ق برآورند �   

 و حوت د�و جدي و و قوس = س�بله م�ان و عقرب و اسد �طان جوزا چون ثور چون �ل چون

  ھنگام شناسي=  ارتباط فلكي رخدادھاي آسماني با احوال زمیني

  بط�

ثر�ا   �طان 

 دبران

هنعه   

 هقعه

ن�ه    

ذراع    

        
 طرفه

 جبهه

 عواء

        

 �فه

ز�رة     

سماك          
 

غفر         ز�انا      ا�يل 

قلب    

شولة          

ب�ه          

بلع سعد  

سعدذابح          

نعام    

 سعداألخبية

 سعد

 ا�سعود

�ؤخر فرغ  
مقدم فرغ     

بطن     

ا�وت     

نعام وارد          

الرشا          

صادرنعام         
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  )نجمى(  جوزا تحويل به 15:07درساعت   ثور برج نجمی:

  Tropical نثرةتحويل به  14:24در ساعت ذراع  :منزل فلكي

): ساعت اقتران يا اقتراب با نجوم منازلرصد قمر در منازل نجمى (
  عةنھبا  17:50در ساعت ، ھقعة

  Tropical سرطانتحويل به  14:24در ساعت   زاجو فلكي: برج

   ؛سريع السیر وجه، شرف، :قوى :)(نجمىاحوال كوكب 

  ؛حضیض ضعیف: ؛سريع السیر قوى: :)Tropical(احوال كوكب 

   ق

  
و  نزدیکـیقمر سرد و تر است و تری او بیشتر از سرديش است. عفونت دھنـده و از طبیعـت خـویش بسـیار گـردد بـه حسـب  دالالت قمر:

  و زود نحوست پذیرد. مؤنث و لیلی است و دلیلی است به روز دوشنبه.  دوری آفتاب. سعد است
و از اوان و عوام، و زنان آبستن و توانگرانی کـه معـروف و مشـھور  پادشاھان و مردمان با قدر و جاه و داللت دارد بر ھر دینی که غالب بود بر

و نفقه (تفقه) در دین و شرع و علم طب و ھندسه و علوم علوی و تقدیر کردن آبھا و زمینھا  و محاسبتباشند، و بر اخبار و رسالت و وکالت 
   .و جادوان و گریختگان و موی ستردن و طعام فروختن و انگشترین سیمین و کنیزکان

ايـن روشـنايي اسـت.   س كننـده ھمانطور كه خورشید منبع روشنايي و انرژي در جھان ماسـت، مـاه نیـز مـنعك سیاره نیازھا و احساسات:
  دھند ولي اين بازتابش كردن نور خورشید در آنھا از ماه كمتر است.  سیارات نیز ھمین كار را انجام مي  گرچه بقیه 

  بنابراين ماه بر منعكس كردن احواالت داللت دارد. 
كننـد.  ايـن اسـت كـه ديگـران مـا را درك مـي   س ماه بر ھیجانـات، ھمـدردى و موافقـت، حسـھا و احساسـات داللـت دارد و نشـان دھنـدهپ

  ھمدردى و ھمفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است.  دالالت ماه اساساً تنھا در حیطهاحساسات مورد بحث در 
و امنیـت  مینى چون واكنشھاي غیر ارادي مـا اغلـب بـه منظـور حفـظ بقـاء و ھمچنـین ايمنـيأماه ھمچنین داللت دارد بر امنیت و اقدامات ت

  كند داللت دارد بر پذيرفتن و درک کردن. است. ھمچنانكه ماه نور خورشید را دريافت مي
اي و رنگ پريده به حالـت بـدر كامـل پیوسـته در تغییـر اسـت.   خود از حالت خوشه ه اي است و در طي دور كتي دوره سیر ماه در آسمان حر

  چنین كنترل كردن نوسان میان ترقي و تنزل و افت و خیز ھا. اي و ھم بنابراين داللت دارد بر تغییر كردن دوره
نـین بـر زنـدگي انسـاني چنقشي اساسـي دارد. و ھم آن جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن  توان به پديده به عنوان مثال ديگر مي

تحـت الشـعاع و محـو مـي شـود داللـت بـر دوره ھمانطور كه ماه متولد مي شود و رشد مي كند تا به بدر مي رسد و بعد افت مي كند تـا 
  ي انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرگ را در بر دارد.گزند

  ياھا و تمايل به گوش دادن خاطرات خوب و برخورداري از تخیل قوى و قوه ابتكار. ؤماه داللت دارد بر خاطره، تصور و ر
وھاي احساسي و عاطفي. در مقايسه با اورانـوس در حـالي كـه اورانـوس زآر ياھايي ھمچون اشتیاق وؤياھاي منظم و رؤھمچنین موجب ر

احساسـات  ياھا و تخیالت ماه اساسـاً بیشـتر بـر پايـه ؤبشريت دارد، ر  ياھا و تخیالت عقالنى و روشنفكري براي بھتر كردن آينده ؤداللت بر ر
  باشند. ماه مربوط به جنس زن است و داللت بر مادر دارد.  مي 
  باشد، و بیت آن چھارم و در اين وضعیت داللت قويتري دارد.  ماه برج سرطان مي  خانه 

گیـرد  داللت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و داللت دارد بر تغییرات مرتبط با ديگر حوادث. بیوت و بروجي كه مـاه در آنھـا قـرار مـي 
كارھـايي از ه ا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشـیم و يـا چـاين ھستند كه ما چه كارھايي بايد انجام دھیم ت  نشان دھنده

  روي عادت انجام مي دھیم؟ و چه كارھايي الزم است در آن زمان و شرايط فلكي انجام دھیم؟ 
دھـد و در  یشـنھاد مـيپدر مقايسه با خورشید، خورشید داللت دارد بر اينكه چه كارھايي براي رسـیدن بـه اھـدافمان بايـد انجـام دھـیم و 

  ھايي انجام دھیم.رچه كا مقايسه با زحل، زحل داللت بر اين دارد كه ما بايد اجباراً 
ت ماه داللت دارد بر نیازھاي ما به نگھداري و محافظت براي رشد و پیشرفت و اين تنھا به پرورش كودك و توانايي ما براي نگھداري و محافظ

  صه نمي شود.از ديگران به منظور رشد و پیشرفت ايشان خال

  
  (طلوع قمر به افق مكّه مكرّمه) )07:15ساعت ( ٣تحويل به  ٢ :رفاصله ماه از مركز مقارنه شمس و قم

  
  )  رمضان ٧ تا رمضان ١امروز (جوزا  ١٢ تاجوزا  ٦امروز  از :افزايش نور نور قمر =

ــور باشــد (در غیــر ايـّـام خســوف)، اقــدام بــکــھنگــامی  ھنگــام شناســی: ه کــارھــايي که ه قمــر زايــد النّ
. امّـا ار شـدن بیشـتر اسـت، مناسـب مـي باشـدکموفقیّتش مرھون رشد و افزايش و مطـرح شـدن و آشـ

اري يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقیّت آن نیست، ماننـد حجامـت و فصـد که آشکارھايي ک
 ه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد.ک

اجتمـاع و تولّد ماه قبل از شب اوّل، تـا تربیـع اوّل يـا ايمـن (شـب ھفـتم)، (ه از ک وضعیت عمومي قمر:
  ) مي باشد.اقتران ماه و خورشید

ردن کـارھـاي نـو و پـروژه ھـاى جديـد، و يـا پیـاده کاين ايّام مناسب است بـراى شـروع  ھنگام شناسی:
  اشد.ه مي خواھید رويش خوبي داشته بکاشتن آنچه کطرحھا و ايده ھا، ھمچنین براى 

ه در اين اوقات شروع مي گردد، با تحول و دگرگونیھای مثبت به سـمت آينـدۀ کارھايي ک از نظر شغلي:
ه در ايـن وقـت بـه دنبـال پیـدا کسي ک یه بر دیگران نداشته باشید.که تکبھتر مواجه مي گردد، به شرط اين

ارآيي کـارمنـدان کگران و ردن شغلي مي باشد، فراھم شدن آن برايش آسان مي گردد. در ايـن اوان کـارک
نش کـواه منجـر بـه کـننـد، کرده و توقّعـات بیجـا پیـدا نکـه خودشان را گـم نکولى به شرطي  بھتري دارند،

ه در اين مّدت شروع مي شود، با تحوّل تـدريجي مواجـه مـي کارھاي تجاري کار مي شود.کصاحب  منفي
  شوند، ولى اين وقت مناسبترين ھنگام براى عقد قراردادھاست.

ــزايش حالــت اعجــاب  از نظــر ارتباطــات اجتمــاعي و خــانوادگی: ــه ســاز اف دوران اجتمــاع قمــر، زمین
ه از توقّعـات در کـھمسران (مرد يا زن) بوده و بالنّتیجه سبب افزوني توقّعات آنھـا شـده، فلـذا بھتـر اسـت 

وقـت تأسـیس و ايجـاد در ايـن وتـاه بیاينـد. کاين مرحله پرھیز نموده، و بـراى اجتنـاب از پیـدایش اختالفـات 
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ارتباطھاى عاطفي نوعاً موفقیّت آمیز نبوده، چون اين گونـه ارتباطـات حاصـله در ايـن مرحلـه، بـه آرزوھـاي 
  .ق نمي شوده نوعاً محقّ کغیر واقعي منتھي شده 

  
_ IN Taurus = توافقنامه اى.د يا معامله ياھت ھرگونه قراردازمینه مثبت ج= اين وضعیت فلکي داللت داردبر 15:07تاساعت  برج ثورقمر در  

  

  از خواجه نصیر طوسي: برج ثوراختیارات قمر در 
 تخم افکندن بباغ و نامه نوشتن بدوست===  ماه چون در ثور آيد عقد کردن را نیکوست  

 از جدل بگريختن در خرّمي آويختن===    خوبتر ديدار خاتونان و عطر آمیختن
  فصد کردن خوب نیست گرمابه رفتن ھمچنین===    گرچه شايد شرکت و بیع سمن رويان چین

    
و آنچـه بـر ضـدش مـي باشـد  کارھايي که موفقیت يا تناسبش با انجام آن در شب است، در اين ھنگام مناسـب مـي باشـد،از بروج لیلي: 

  نامناسب است.
کارھايي که چنین طبعي داشته و يا در انجام  طبع اين برج مانند خاک طبعي سرد و خشک است، بنابراين: مثلّثه ترابي؛ طبع برج: خاکي از

و تحقق آن با خاک سر و کار دارند مانند معامالت (خريد و فروش و اجـاره) امـالک و زراعـت بـذر و غـرس نھـال و سـاختن بنـا، در ايـن ھنگـام 
  فه مناسبترند.مناسب مي باشد. و از میان اينھا ثور براي غرس نھال و سنبله براي کاشت بذر و جدي براي کاشتن علو

کارھايي که اقتضاي مناسب طبع آنھا ثبات و عدم تغییر است؛ (مانند آنچه مربوط به پايه گذاري و تأسیس بوده، يا ساختن بنـا  از بروج ثابت:
  سب است.و آنچه بر ضدش مي باشد نامنا و عمارتھا، کاشتن بذر و غرس نھال، ازدواج و زفاف) انجام آنھا در اين ھنگام مناسب مي باشد،

در اين ھنگام کارھايي به اقتضاي مناسب اين طبع آن است پیگیري مي کنند، مانند: طلب فرزند دختر و اينکه نتیجه انعقاد  از بروج مؤنّث:
  نطفه دختر باشد.

  

VOC  = 09:18 – 15:08 _  ّیر = اين وضعیت فلكي داللـت دارد بـر زمینـه منفـي جھـت ھـر قمر خالى الس
  عامله يا توافقنامه اى.ونه قرارداد يا مگ
  

_ IN Gemini =  15:07از ساعت  برج جوزاقمر در:  
  

  از خواجه نصیر طوسي: برج جوزااختیارات قمر در 
 ه چون باشد صوابکان ختائي ده کبیع تر===    چون فتد در برج جوزا نور جرم ماھتاب

 ھم توان ديدن امیرتاب کھم توان خواندن ===    ھم توان نامه نوشتن ھم توان انداخت تیر
  ناخن چیدن و فصد حجامت را خطاست کلی===    ردن رواستکجامه پوشیدن سزا باشد سفر 

  
ه موفقیـت يـا تناسـبش بـا انجـام آن در روز اسـت، در ايـن ھنگـام مناسـب مـي کارھايي کاز بروج نھاري: 

  و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است. باشد،
ارھـايي کطبع اين برج مانند ھوا طبعي گـرم و مرطـوب اسـت، بنـابراين  :از مثلثه ھوائي؛ طبع برج: ھوايي

و  ار دارند، در اين ھنگام مناسـب مـي باشـد،ک و ه چنین طبعي داشته يا در انجام و تحقق آن با ھوا سرک
  آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است.

بین دو وضعیت اسـت؛ (ماننـد  ه اقتضاي مناسب طبع آنھا جابجايي و انتقالکارھايي ک از بروج ذوجسدين:
ان، و چـه بسـا بطـور کـودکاال، ابتـداي تعلـیم کـردن کـت، انبـار کتھا و عقد قراردادھاي مشـارکتأسیس شر

و آنچـه بـر ضـدش مـي  لي شروع در ھر علم ناشـناخته)، انجـام آن در ايـن ھنگـام مناسـب مـي باشـد،ک
  باشد نامناسب است.

طلب بع آن است پیگیري مي کنند، مانند: اقتضاي مناسب اين طارھايي به کدر اين ھنگام  ر:کاز بروج مذ
  ه نتیجه انعقاد نطفه پسر باشد.کفرزند پسر و اين

  

  Moon  IN Exaltatio =دقیقـه ٤سـاعت و  ٤٨محدوده ارتباط اين وضعیت فلكـي  = ثور نجمى برج در قمر شرف = 

  ١٥:٠٧ساعت  جوزا ٦ امروز تا ١٥:٥٧ساعت  جوزا ٤
  

_  0°  ]  -  sepانصراف قمر از مقارنه با شمس،ادامه شمس =  انصراف = مقارنه قمر با  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢٢:٤٤ جوزا ساعت ٥
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٢٣:٥٠ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  افتد اجتماع قمر = باشد آغاز کارھا به حذربا خور ار 

  با خور ار افتد قران قمر = باش از آغاز کارھا بحذر)(× 
  طلب حاجت و حجامت و فصد = به بود گر بدين نداري قصد

  نیست از حرب و از کمین کردن = باک و از خواسته دفین کردن
  

  ي مزاجي و افزايش سختي و مشکالت با جنس مخالف مي باشد.در اين وقت زمینه ساز اضطراب و بدبیني و دمدم ھنگام شناسی:
  

_  60°  ` -  appl= شروع اتصال تسديس قمر با عطارد، اتصال = تسديس قمر با عطارد  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  (در تنجیم كھن) شروع ١٦:٠٩ ساعت جوزا ٦امروز 
  حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال (نھايت و  ١٣:٢٦ ساعت جوزا ٧ و تا
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  خواجه نصیر طوسي:
  تسديس ناظرند آندو = باشد آنوقت خوردن داروه ور ب

  
ت ل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانـايي اسـتدالل قـوّ قدرت تخیّ در اين وقت  ھنگام شناسی:

حالت اعتمـاد بـه  یدايش شدنھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پفايتکننده کنین فراھم چیرد؛ ھمگمي 
ي کـردد. وضـعیت فلگـت مـي نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و ايده ھا موجب درخشش شخصـیّ 

ق و نـد، زمینـه مالقاتھـاى موفّـکمـي  کمـکار کـري و روشـني افکـه به تـوازن عقلـي و فکمناسبي است 
  یش بیني نشده وجود دارد.جابجايیھاي پ

  

_  60°  b -  appl اتصال تسديس قمر با زھره،ادامه  با زھره =اتصال = تسديس قمر  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ٠٢:٤٩ جوزا ساعت ٥
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٤٩ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  و سفرور به تسديس ھر دو راست نظر = وقت تزويج و شرکت است 

  
در اين وقت با افزايش نیروي تخیّل و محبّت و مودّت و خوش بیني ھمراه بوده؛ و امکان گذران اوقات بسیار خوش و لذّت  ھنگام شناسی:

بخش را فراھم مي کند ھمچنین صلح و آرامش در روابط عاطفي را ببار مي آورد. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت 
 ندان جديد يا افتتاح نمايندگي و شعبه و دفتر، از نظر مالي نیز مفید مي باشد.استخدام کارم

  

_  60°  b - sep = شروع انصراف قمر از تسديس با زھره، انصراف = تسديس قمر با زھره  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢٢:٤٩ جوزا ساعت ٦امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ١٩:٠٠ جوزا ساعت ٧ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  ور به تسديس ھر دو راست نظر = وقت تزويج و شرکت است و سفر

  
در اين وقت با افزايش نیروي تخیّل و محبّت و مودّت و خوش بیني ھمراه بوده؛ و  ھنگام شناسی:

خش را فراھم مي کند ھمچنین صلح و آرامش در روابط عاطفي امکان گذران اوقات بسیار خوش و لّذت ب
را ببار مي آورد. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت استخدام کارمندان جديد يا افتتاح 

 نمايندگي و شعبه و دفتر، از نظر مالي نیز مفید مي باشد.
  

_  0°  f - appl يخ،ل مقارنه قمر با مراتصاادامه  يخ =اتصال = مقارنه قمر با مر  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ٠٩:٣٧ جوزا ساعت ٥
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٢٠ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  ور کند با قمر قران بھرام = نبود ھیج کار با بھرام

  ل سالح = نیک بد دان و مشنو اين بمزاحخاصه رفتن به نزد  اھ
  

اين وقت زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعنـي رفتارھـايي را ببینـي کـه بـه ايـن مواضـع کشـیده  ھنگام شناسی:
بھتـر اسـت کـه در  بشوي، و به افزايش خیال و توھّم (که تو را به دورترين احتماالت مي کشاند) و خصومت با زنان منتھي شود مي باشـد،

اين ھنگام به ھیچ کار مھمّي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت براى سالمتي بويژه روان بسـیار مضـرّ مـي باشـد. تـو را بـه 
  حالت بي قیدي و بي تفاوتي و اسراف و تندي در رفتار و زير بار نرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است.

  

_  0°  f -  sepيخ،شروع انصراف قمر از مقارنه با مريخ = مر انصراف = مقارنه قمر با  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٥:٢٠ جوزا ساعت ٦امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠١:١٧ جوزا ساعت ٧ و تا

  ي:خواجه نصیر طوس
  ور کند با قمر قران بھرام = نبود ھیج کار با بھرام

  خاصه رفتن به نزد  اھل سالح = نیک بد دان و مشنو اين بمزاح
  

اين وقت زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را  ھنگام شناسی:
ه تـو را بـه دورتـرين احتمـاالت مـي ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و به افزايش خیـال و تـوّھم (کـ

کشاند) و خصومت با زنان منتھي شود مي باشد، بھتر است که در اين ھنگام به ھیچ کار مھمّـي دسـت 
نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت براى سالمتي بويژه روان بسیار مضرّ مي باشد. تو را بـه حالـت 
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ار و زير بـار نـرفتن مـي کشـاند، ايـن وقـت از نظـر انسـجام بي قیدي و بي تفاوتي و اسراف و تندي در رفت
  خانواده نامناسب است.

  

_  120°  j - sep = انصراف قمر از تثلیث با مشترى،ادامه  انصراف = تثلیث قمر با مشترى  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٢:٢٦ جوزا ساعت ٥
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٧:١٥ جوزا ساعت ٦ وزامر و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  ناظرند) ھمي = دان که نبود زکار ھیچ غمي(× ور به تثلیث بنگرند 

  خاصه آرايش از کثیر و قلیل = ديدن روي مھتران جلیل
  خاصه آرايش از قلیل و کثیر = ديدن روي مھتران خطیر)(× 

  
ر اين وقت زمینه فراھم شدن عطوفت و مودّت و موقعیت و محبوبیّت اجتماعي و گشايش مادّي و سالمتي و بھره د ھنگام شناسی:

مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقیّتھاى مادّي، وجود دارد و اين وقت به آشنايي با اشخاص ذي نفوذ کمک کرده، و زمینه مورد تقدير قرار 
مچنین داللت بر بروز رفتار خوش بینانه و کريمانه، و ترغیب به مسافرتھا و ديدارھاى مفید براى گرفتن از مسؤوالن ما فوق نیز ھست. ھ

  وضعیت خود؛ دارد.

  
_  90°  j - appl  = شروع اتصال تربیع قمر با مشترى،اتصال = تربیع قمر با مشترى  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  شروع(در تنجیم كھن)  ١٦:٤٤ ساعت جوزا ٦امروز 

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد. ١١:٥٦ ساعت جوزا ٧ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  وقت تربیع گرت باشد جد = به بناء صوامع و مسجد

  دھدت نیکي و سعادت روي = نیز نیکو شناس کندن جوي
  

یّـت اجتمـاعي و در اين وقت زمینه فـراھم شـدن عطوفـت و مـودّت و موقعیـت و محبوب ھنگام شناسی:
گشايش مادّي و سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقیّتھـاى مـادّي، وجـود دارد و ايـن وقـت 
به آشنايي با اشـخاص ذي نفـوذ کمـک کـرده، و زمینـه مـورد تقـدير قـرار گـرفتن از مسـؤوالن مـا فـوق نیـز 

به مسافرتھا و ديدارھاى مفیـد بـراى بینانه و کريمانه، و ترغیب  ھست. ھمچنین داللت بر بروز رفتار خوش
  وضعیت خود؛ دارد.

  

_  180°  m - appl  = اتصال مقابله قمر با زحل،ادامه اتصال = مقابله قمر با زحل  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ١٣:٠٤ جوزا ساعت ٥
  اتصال) ادامه دارد. (نھايت و حاقلحظه دقیق اتصال  ٠٧:٥٢ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  بدتر) از مقابل نیست = که ازو جز بدي به حاصل نیست× نظري بتّر(

  
 در اين وقت زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانه گیري و لجاجت و میل به افسردگي افزايش مي بابد ھنگام شناسی:

یر حال بي دلیل از خوش رفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھمّت وجود داشته، زمینه آشفتگي رواني، زيادي حّساسیّت؛ تغی
گريه و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سخت تر مي کند، امکان بروز به ھم ربختگي ھاى در سالمتي و بخصوص در 

  عي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگرم کني.رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشه گیري بپرھیز و س

  

_  180°  m -  sep = شروع انصراف قمر از مقابله با زحل،انصراف = مقابله قمر با زحل  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٧:٥٢ جوزا ساعت ٦امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٢:٥٣ تجوزا ساع ٧ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  = که ازو جز بدي به حاصل نیست   بدتر) از مقابل نیست× نظري بتّر(

  
در اين وقت زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانه گیري و لجاجت و  ھنگام شناسی:

گي رواني، زيادي حّساسیّت؛ تغییر حال بي دلیل از زمینه آشفت میل به افسردگي افزايش مي بابد
خوش رفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھمّت وجود داشته، گريه و ناراحتى از قسمت 
فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سخت تر مي کند، امکان بروز به ھم ربختگي ھاى در سالمتي و 

اشته، از گوشه گیري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود د
  برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگرم کني.
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_  60°  p -  appl = اتصال تسديس قمر با اورانوس،ادامه اتصال = تسديس قمر با اورانوس  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ١٤:٢١ جوزا ساعت ٥
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٩:١٨ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

در اين وقت زمینه فراھم شدن افکار بکر و ابتکاري؛ و سرگرمیھاي پیش بیني نشده و افزايش اھتمام به علوم روز و  ھنگام شناسی:
ھنگام داللت دارد بر: برانگیزنده تخیّل و بوجود آورنده ايده  تلويزيون و سینما و.. و میل به ھر چه فوق العاده و عجیب است؛ وجود دارد. اين

   ھا و طرحھاى متھوّرانه که ندرتاً محقّق مي گردد، نیاز به خويشتن داري و عدم فرار از مسئولیّت.

  

_  60°  p - sep = شروع انصراف قمر از تسديس با اورانوس، انصراف = تسديس قمر با اورانوس  
  ضعیت فلكي از:محدوده ارتباط اين و

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٩:١٨ جوزا ساعت ٦امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٤:٢٩ جوزا ساعت ٧ و تا

در اين وقت زمینه فراھم شدن افکار بکر و ابتکاري؛ و سرگرمیھاي پیش بیني نشده  ھنگام شناسی:
و تلويزيون و سینما و.. و میل به ھر چه فوق العاده و عجیب است؛ وجود  و افزايش اھتمام به علوم روز

دارد. اين ھنگام داللت دارد بر: برانگیزنده تخیّل و بوجود آورنده ايده ھا و طرحھاى متھوّرانه که ندرتًا 
  محقّق مي گردد، نیاز به خويشتن داري و عدم فرار از مسئولیّت. 

  

_  90°  r -  sepانصراف قمر از تربیع با نپتون،ادامه یع قمر با نپتون = انصراف = ترب  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٣:٢٤ جوزا ساعت ٥
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٨:١٨ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

واداشتن به سستي و بي توجّھي و نداشتن رفتار راست و پاکـیزه در ارتباطات و اين وقت زمینه ساز افسردگي و  ھنگام شناسی:
  برخوردھا بوده، و تو را به بزرگنمايي مشکالت واداشته؛ و نگرانیھاى بي اساس فراھم مي کند.

  
_  120°  r -  appl= شروع اتصال تثلیث قمر با نپتون، اتصال = تثلیث قمر با نپتون  

  ضعیت فلكي از:محدوده ارتباط اين و
  (در تنجیم كھن) شروع ١٧:٥٠ ساعت جوزا ٦امروز 

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد. ١٣:٠٧ ساعت جوزا ٧ و تا

ار و کـت و آرامـش؛ و وقـت مناسـبي بـراى ابتننـده فضـايي از امنیّـکفـراھم ايـن وقـت  ھنگام شناسـی:
فايتھا و لیاقتھايي در زمینـه کرم و بروز گاسات و عواطف مسافرت. و نیز آسايش بوده، زمینه افزايش احس

  تئاتر و علوم ماوراء وجود دارد.
  

_  90°  y - appl = اتصال تربیع قمر با شیرون،ادامه  اتصال = تربیع قمر با شیرون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ١٦:٤٩ جوزا ساعت ٥
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١١:٤٦ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  

_  90°  y -  sep = شروع انصراف قمر از تربیع با شیرون،انصراف = تربیع قمر با شیرون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١١:٤٦ جوزا ساعت ٦امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٦:٥٨ جوزا ساعت ٧ و تا
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  (نجمى)  ثور ˚7 تحويل به 16:44 ساعت در ثور ˚6 نجمی: برج  

  ؛دبران شروق: ؛بطین فجر:طلوع منازل (تقویم عربی): 

  ؛ثريا روق:ش ؛شرطان فجر: طلوع منازل (ھنگام رصد):

  ؛غفر رصد: ؛زبانا عربى: تقويم :فجر) (سقوط رقیب منازل در أنواء

  Tropical جوزا ˚7تحويل به  05:18ساعت   جوزا ٦ برج فلكي:

  ؛بطئ السیرحضیض،  :ضعیف  :(نجمى) كوكب احوال

  18:53 غروب شمس:                    05:42 طلوع شمس:

 

 
ر مقابله و مقارنه و آفتاب گرم و خشک است، گرمی او از خشکی بیشتر است. سعد است در ذات خویش، اما چون ماه د دالالت شمس:

نحس گردد و ماه را نیز نحس گرداند و بعضی گفته اند که نحس است از نزدیک و سعد است از دور و مذکر است و نھاری و  ،تربیع  او باشد
    داللت دارد به روز یکشنبه.

ی نیکو و تدبیر صایب و أو خداوندان رچنانکه دلیل ملوک است دلیل مردمان بزرگ و محترم و رؤسا و مقدمان و سپھساالران و سرھنگان 
  قاضیان و حاکمان و جماعت مردمان است.

كنیم ما مردم را تحت  خورشید داللت دارد بر يكپارچه كردن يعني به يكديگر متصل و جمع شدن تا كل بوجود آيد. زماني كه ما حکومت مي 
كنیم در واقع چندين  تھاي مردم. زماني كه ما چیزي را خلق و ابداع مي آوريم. بنابر اين داللت دارد بر جماع نفوذ يك قدرت و مرجع در مي 

دھیم تا در كل به يك مجموعه جديد برسیم. اين داللت دارد بر اينكه ما خودمان را در برخي راھھا اظھار و  جزء مختلف را به يكديگر پیوند مي 
  كنیم . ابراز مي 

كند. بنابراين خورشید  ھاي غلبه و حكومت خورشید راھنمايي مي  كز چیزھا. اين ما را  به جنبهآفتاب به طور كلي داللت دارد بر قلب و يا مر
داللت بر قدرت دارد. اگر خورشید در شرف خويش باشد (برج حمل) داللت بر حاكماني دارد كه در حال حكومتند و اگر در ھبوطش باشد 

  دست داده است. (برج میزان) داللت بر حاكمي دارد كه فرمانروايي را از
خورشید ھمچنین داللت دارد بر نیرو يا خاصیت حیاتى و بنابراين بر تندرستى و سالمت نیز راھنمايي مي كند. البته تمامي اين دالالت را 

  توان در معني يكپارچه كردن نیز رديابي كرد. نیز مي 
لنتیجه دنیايش را يكپارچه كند و چگونه با مردم بیامیزد و دوست دھد كه چگونه انسان خودش را و با قرار گرفتن خورشید در طالع نشان مي 

  داشته باشد. خورشید نشان دھنده اين است كه ما براي دست يافتن به اھداف زندگي مان چه كار بايستي انجام دھیم.
كه گاھي نسبت به يكديگر در  شخصیتمان  خورشید ھمچنین داللت دارد بر اراده کردن. راھنمايي مي كند كه چگونه اجزاء تشكیل دھنده

  ي و زود پشیمان شدن از خشم و بردباري دارد. گام ما اراده قوي داريم و داللت بر بزرگكنیم، پس در اين ھن تضادند را پكپارچه 
  

_  0°  ]  -  sepانصراف قمر از مقارنه با شمس،ادامه شمس =  انصراف = مقارنه قمر با  
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢٢:٤٤ جوزا ساعت ٥
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٢٣:٥٠ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  

]  120°  j -  appl با مشترى، شمساتصال تثلیث ادامه  با مشترى = شمساتصال = تثلیث  
 كھن) از:(در تنجیم  روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ١٩:١٨ ثور ساعت ٣٠
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٩:١٢ جوزا ساعت ١٤و تا 

 اين وقت با تقويت اراده و فراھم شدن اعتماد به نفس و گذشت و میل به حسن تصرّف و دخالتھاى بجا؛ ھمراه بوده، و ھنگام شناسی:
ھا را فراھم مي کند، امکان ايفاي نقش اجتماعي مھم وجود دارد، که ايده ھا و آرزوھاى زندگي شغلي و ماديّت را بھره مندي و موفقیّت

ارفرمايان برآورده کرده و ارتباطات و روابط و پیوندھاي مھم و سودآور را به دنبال دارد. و داللت دارد بر زمینه مثبت جھت اينکه صاحبان کار و ک
برخورد و روشي بسیار عادالنه و بخشنده داشته باشند، در اين ھنگام فضاى محیطھاى کاري ھمراه با آرامش مي و متصدّيان شرکتھا 

ى باشد، کارمندان نیز بسیار پايبند و متعھّد بوده و وظايفشان را به بھترين وجه به انجام مي رسانند. و داللت دارد بر: بھترين وقت برا
 ازدواج توأم با انسجام و گذشت و تفاھم باشد، و فراھم کننده خوشبختي براى زوجھاست.ازدواج، اين وقت کمک مي کند که 

  

]  90°  r -  applبا نپتون، شمس ربیعاتصال تادامه با نپتون =  شمس ربیعاتصال = ت  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ٠٠:٠٢ ثور ساعت ٣٠
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٩:١٣ جوزا ساعت ١٥و تا 

اين وقت داللت دارد بر: میل به دنبال کردن آرزوھا و برنامه ھاى خیالي؛ مواجه شدن زندگي با قدري پیچیدگي و جنجال  ھنگام شناسی:
و اضطراب، در حلِّ مشکالت امکان تمايل به داروھاى ُمَسکْن و آرام بخش و راھھاى واھي براى فراموشي مشکالت وجود دارد، احتمال 

و مرموز، و دچارشدن به سر در گمي ديوانه کننده و انکار واقعیّت و پناه بردن به عالم موھوم، وجود زمینه  ابتالي به بیماريھاى ناشناخته
ارتکاب اشتباھاتي در تشخیص و تصمیمھا که سبب مشکالت بزرگي در زندگي عاطفي يا شغلي مي گردد، و نیز زمینه جذب به يک 

نجات از غصّه ھا و مأوايي براى دور کردنت از سختي زندگي، ھمچنین بروز عدم  شخص يا وضعیت؛ تنھا بخاطر اينکه پناھي باشد براى
 تمرکز ذھني و فراموشکاري و تحیّر و تردّد و ناتواني از ادامه يک گفتگو يا گرفتن يک تصمیم، و نیز تسلیم شدن به محیط اطراف يا نیرنگ

حتّى در وقتي که به تو ثابت مي کنند در اشتباھي، بھانه و دلیل تراشي  آنھا، امتناع از شنیدن نصیحت و راھنمايي و ھشدارھاى نزديکان؛
 براى توجیه موضع خود؛ از ديگر عوارض اين ھنگام مي تواند باشد، در اين ھنگام  الزم است که از پناه بردن به داروھاى مسکن و آرام بخش

ي روابط بي فايده و بي نتیجه؛ بپرھیزي. و داللت دارد بر زمینه بوجود يا راھھاى واھي؛ يا ارتباط با اشخاص و گروھھاى افراطي و يا برقرار
آمدن مشکالت نگران کننده در ھر پروژه و برنامه و شغل و کاري که در اين وقت شروع گردد، بروز اصطکاک ناشي از سوء تفاھم و تبديل 

شروع مي شود، ممکن است شخصي پس از دريافت مشکالت ساده به اختالفات شديد، از دست رفتن نشاط و شادابي در اين ھنگام 
اوّلین حقوقش از شغلش محروم شود. و داللت دارد بر عدم وجود زمینه مناسب جھت ازدواج، آرزوھاي واھي و وعده ھاى دروغیني براى 

  ھا نیست. ازدواج و آينده عالي مطرح مي شود، ولى توھّم و خیالي بیش نبوده و ھیچگونه تعھّد و التزامي به اين وعده
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]  =|=  w -  appl= با پلوتون، شمس ضدتوازياتصال ادامه  اتصال = ضدتوازي شمس با پلوتون  
 ) از:در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٩:٥١ ثور ساعت ٣١
  .ق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه داردلحظه دقی ٢١:٥٤ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

اين وقت داللت دارد بر: ايجاد موانعي در مسیر موفقیّتھا، و نیز ايجاد دشمنھاي پنھان، و فزوني و تشديد غريزه آمیزش،  ھنگام شناسی:
ر رقابت؛ ھمراه با تخريب خود بطور که به سالمت تو آسیب رسانده و موجب ابتالء به بیماريھاى خطیر مي گردد و داللت دارد بر ناتواني د

ناخواسته؛ در ھیچ شرايطي نبايد در اين ھنگام فعالیت براى ھیچ کار و برنامه اى را شروع کني. و داللت دارد بر عدم وجود زمینه جھت 
از اين فراھم کننده سیلي از  برقراري روابط و طرحھا و فعالیّتھا و مشاغل، ازدواج در اين وقت نوعاً بزودي به جدايي منتھي شده بلکه بیش

بحرانھا و مشکالت پايان ناپذير است، روابط اين ھنگام گذرا و بي دوام بوده و ديري نمي پايد، اين ھنگام داللت بر جذابیّت سريع ولي 
  گذراست.

  

]  =|=  w - sep = با پلوتون، ضدتوازياز  شمسشروع انصراف  انصراف = ضدتوازي شمس با پلوتون  
  ) از:در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٨ رتباط اين وضعیت فلكيمحدوده ا

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢١:٥٤ جوزا ساعت ٦ امروز
  .) ادامه دارددر تنجیم كھن و در تنجیم جديدنھايت انصراف ( ٢١:٤٣ جوزا ساعت ١٣و تا 

در مسیر موفقیّتھا، و نیز ايجاد دشمنھاي اين وقت داللت دارد بر: ايجاد موانعي  ھنگام شناسی:
پنھان، و فزوني و تشديد غريزه آمیزش، که به سالمت تو آسیب رسانده و موجب ابتالء به بیماريھاى 
خطیر مي گردد و داللت دارد بر ناتواني در رقابت؛ ھمراه با تخريب خود بطور ناخواسته؛ در ھیچ شرايطي 

یچ کار و برنامه اى را شروع کني. و داللت دارد بر عدم وجود زمینه نبايد در اين ھنگام فعالیت براى ھ
جھت برقراري روابط و طرحھا و فعالیّتھا و مشاغل، ازدواج در اين وقت نوعاً بزودي به جدايي منتھي شده 
بلکه بیش از اين فراھم کننده سیلي از بحرانھا و مشکالت پايان ناپذير است، روابط اين ھنگام گذرا و بي 

  دوام بوده و ديري نمي پايد، اين ھنگام داللت بر جذابیّت سريع ولي گذراست.
  

]  60°  y - sep = با شیرون، سديساز ت شمسانصراف ادامه  انصراف = تسديس شمس با شیرون 
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 اتصال) شروعلحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق  ٢٣:٠٦ ثور ساعت ٢٩
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠١:٥٧ جوزا ساعت ١٤و تا 
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  (نجمى رصدى)  حمل برج نجمي:

    Tropical ثورفلكي:  برج

  ؛حضیض :ضعیف ؛سريع السیر :قوى :(نجمى) احوال كوكب
  رد

  
عطارد در گرمی و سردی و تری و خشکی به ھم نزدیک است و خشکی را اندکی افزون است و در ذات خويش سعد  دالالت عطارد:

نث و لیلي ؤاست و مذکر و نھاري و ھوائي و تولد بادھا، اما با ھر کوکب که بیامیزد طبع آن کوکب گیرد، اگر با نحس آمیزد نحس و اگر با م
. و اگر با ھیچ کوکب اتصال و امتزاج ندارد طبع آن برج را مي گیرد که در وي است و طبع خداوند آن برج و داللت دارد نث و لیلي شودؤآمیزد م

  به روز چھارشنبه. 
ام انواع علوم و آداب نیکو مي آموزد و در آموزاند، خاصه علوم الھي و توحید و شرايع، و ادمان (آرمان) و حفظ نیکو دارد، و بر وحي و الھ

اللت دارد. و دلیل تجارت و خرید و فروخت و شرکت ساختن و باریک بخش کردن و علم مساحت و حساب نجوم (حساب و نجوم) و کھانت د
   .و ھندسه و علم ھیئات آسمان و زمین و فلسفه و مناظره و شعر و تعلیم و بالغت و کتابت و صناعتھای دقیق

  ك، پردازش كارھا و انتشار اطالعات.تفكر و ادراكوكب عطارد داللت اساسي دارد بر: 
ھاي مختلفي استفاده   سیاره ذھن و ارتباطات: عطارد بر ارتباط برقرار كردن داللت دارد. ما براي برقراري ارتباط با ديگران از وسايل و شیوه

قراري ارتباط از زبان و لغات استفاده مي گیرند. به عنوان مثال ما اغلب براي بر دالالت عطارد قرار مي  كنیم. كه تمامي آنھا در زمره  مي 
ت، بنابراين عطارد بر تكلم، سخنگو و سخنرانیھا داللت دارد. ما با استفاده از صحبت كردن و زبان عالوه بر ارتباط برقرار كردن، استدالال ،كنیم 

پھناور ارتباطات به طور خالصه  د. با توجه به عرصه كنیم. بنابراين عطارد بر منطق و تفکر داللت دار داليل منطقى و عقاليى خود را بیان مي 
، مذاکره، قرارداد و معامله سناد، ويرايشگران، ماشین تحريرھاتوان گفت كه عطارد داللت دارد بر: نويسندگي، نوشتن، مؤلفان، كتابھا، ا مي 

مخابره کردن، نقل و  ز حامل اطالعات، عاليم مخابراتى،ھا، تلفنھا، پست، پیامھا، تبلیغ كردن، ھرچی بستن، بازرگاني، خريد و فروش، رايانه 
باشند. و  انتقال، حمل و نقل، حواس پنجگانه عطارد ھمچنین داللت دارد بر سیستم عصبي، چون عصبھا در واقع سیستم ارتباط بدن مي 

  ھم بر جھات ارتباطات فیزيكي داللت دارد و ھم بر ارتباطات فكري و معنوي.
بر نقل و انتقال و سفرھا (از نوع ارتباطات) به ويژه سفرھاي كوتاه. ھمچنین داللت دارد بر قوه ذھنى طرز فکر و ھوش ما. عطارد داللت دارد 

  كند. كند و تجزيه و تحلیل مي  پرس و جو و تحقیق بفھمد، سؤال مي   كند تا به وسیله عطارد جستجو مي 
  تعلیم و تربیت، حرفه  و مھارت عملى داشتن.  الت،ھمچنین عطارد داللت دارد بر: سفر ھوايي، نظم ، تحصی

ط برقرار كردن، اھاي فكر كردن و ارتب طريقه ،عطارد بر اين خصلتھا و كیفیتھا نیز داللت دارد: مھارتھاي مكانیكي (ماشیني)، شیوه ھا
     كارمندان، پوشاك، تاريخچه و سابقه، بھداشت، تنفس، جوانى و از فلزات بر جیوه، باد.

  
_  60°  ` -  appl= شروع اتصال تسديس قمر با عطارد، اتصال = تسديس قمر با عطارد  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن) شروع ١٦:٠٩ ساعت جوزا ٦امروز 

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد. ١٣:٢٦ ساعت جوزا ٧ و تا
  

`  =|=  r  -  appl با نپتون، عطارداتصال ضدتوازي ادامه با نپتون =  عطارداتصال = ضدتوازي  

 ) از:در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٧٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٨:٣٧ ثور ساعت ٢٥

 .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٤:٥٦ أسد ساعت ١١و تا 
  

در اين وقت داللت دارد بر: بروز حالت ترديد و شک و اضطراب و نگرانـي و خسـتگي عصـبي بـزرگ کـه بـه حافظـه آسـیب  شناسی:ھنگام 
رسانده يا سبب افسردگي مي شـود، از ارتکـاب اشـتباھات بـزرگ در اداره مصـالح و منافعـت بپرھیـز، زمینـه ارتکـاب اشـتباھات در احکـام و 

امیدي وجود داشته، سعي در بازبیني و رسیدگي به امور خود در اين ھنگام نداشته باش که موفـق نمـي تصمیم گیريھا؛ و دچار شدن به نا
  شوي.

  

`  60°  r -  appl نپتوناتصال تسديس عطارد با ادامه  = نپتوناتصال = تسديس عطارد با،  
 (در تنجیم كھن) از: روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 جیم کھن) شروع(در تن ٠٢:٢٧ جوزا ساعت ٢
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٠:٠٣ جوزا ساعت ٧و تا 

و نیـز  اين وقت داللت بر وجود زمینه غیر منطقي شدن در تفکر و بروز اضـطرابات و دلھـره ھـاى روانـي و اقـدام بـه حیلـه، ھنگام شناسی:
. ھمچنین داللت دارد بر: آساني برقراري ارتباط و روابط با محیط و امکان حل آسان شدن عملي کردن کارھاى سخت و فعالیتھاى فکري دارد

  مشکالتي که تو را مشغول کرده، و امکان پیشنھاد فرصتھاى شغلي و کاري.

  
`  120°  w -  appl = پلوتونعطارد با  تثلیثشروع اتصال  = پلوتونعطارد با  تثلیثاتصال،  

  (در تنجیم كھن) از: زرو ٥محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي 
  (در تنجیم كھن) شروع ٢٢:٤٨ ساعت جوزا ٦امروز 

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد. ١٥:٠٢ ساعت جوزا ١٠ و تا

و عدالت دوسـتي و اھتمـام بـه داللت بر افزايش تیزي ذھن و حس انتقاد؛ در اين وقت  ھنگام شناسی:
یدن بـه برنامـه ھـا و اتخـاذ تصـمیم ارھـا و موفقیـت بخشـکبـه تنظـیم  کمکیده و مرموز داشته، و چامور پی

  یريھاى الزمه مي نمايد.گ
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  (نجمى رصدى)  حوتبرج نجمي: 

   Tropical ملح فلكي: برج

  زه      ؛بطئ السیر :ضعیف ؛شرف :قوى :)نجمى( احوال كوكب
  

زھره سرد و تر است و در ھر دو به اعتدال و تری آن از سردی بیشتر است، سعد اصغر است و مؤنث و لیلی. داللت دارد به  دالالت زھره:
  روز آدینه (جمعه) و دلیل اشراف مردمان و توانگران و زنان پادشاھان است. 

ايیھا، ذوق و سلیقه، شكلھاي مطلوب، پول و سالمتي و روابط زنانه و كوكب زھره به طور كلي داللت دارد بر: عواطف و احساسات، زيب
 ّ   ت است.تعامل اجتماعي در ھر سطحي و حاكم بر مسائل ازدواج و ديگر مشاركتھا، عیش و عشرت، خالقیت و نماينده زيبايي و محب

متناسب بودن و مجذوب ساختن و دلربايي، زيبايي و تجمل: زھره داللت دارد بر ھماھنگ كردن و  و خوشى و عیش و لذت بردن  سیاره
زيبايى، آسايش و تجمل. زيبايي اغلب مترادف است با توازن در صورتیكه زشتي ارتباط دارد با ناھماھنگي. زماني كه ھماھنگ و متوازن با 

و ھماھنگي اشاره به تعادل نیز  ورزيم. توازن كسي ھستیم، ما در واقع جذب آنھا شده ايم، ما به آنھا عالقه داريم و يا به آنھا عشق مي
  دارد.

و در اگر مريخ داللت بر جنگ دارد، زھره داللت دارد بر صلح  يا دست كم بدور از جنگ دارد . زھره  تمايل به تعادل و توازن میان مردم دارد 
اينكه تمام مردم برادر و خواھران  كند. در مقايسه با اورانوس، اورانوس ممكن است تالش داشته باشد براي برابر بي عدالتي مبارزه مي

در حالي كه محدوده زھره بیشتر بر ايجاد صلح است و تنھا در حد متحد كردن و بھم پیوند دادن يك جمع محدود است نه  ،يكديگر باشند
  تمام عالم. 

  
  Venus  IN Exaltatio = ثـور ٩ = روز ٤٠محـدوده ارتبـاط ايـن وضـعیت فلكـي  = حـوتنجمى برج در  زھرهشرف 

  ٢١:٣٩ساعت  جوزا ١٧تا  ١٦:١٨ساعت 
کوکب زھره به طور کلي داللت دارد بر: عواطف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلیقه، شکلھاي مطلوب پول و سـالمتي  ھنگام شناسی:

اينـده زيبـايي و و روابط زنانه و تعامل اجتماعي در ھر سطحي و حاکم بـر مسـائل ازدواج و ديگـر مشـارکتھا، عـیش و عشـرت، خالقیـت و نم
  محبت است. در اين ھنكام دالالت زھره قوي مي باشد.

  
) خرداد ١٢( جوزا ١٢=  حوتدرجه برج نجمى  ھفتمینبیست و =  حوت ىنجمدر برج  زھرهدرجه شرف 

  ١٩:٣١) ساعت خرداد ١٤( جوزا ١٤تا  ١٨:٢٤ساعت 
  

_  60°  b -  appl= قمر با زھره، اتصال تسديسادامه  اتصال = تسديس قمر با زھره  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ٠٢:٤٩ جوزا ساعت ٥
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٤٩ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  

_  60°  b - sep = شروع انصراف قمر از تسديس با زھره، انصراف = تسديس قمر با زھره  
  اين وضعیت فلكي از:محدوده ارتباط 

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢٢:٤٩ جوزا ساعت ٦امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ١٩:٠٠ جوزا ساعت ٧ و تا

  
b  60°  f -  applبا مريخ، زھره سديساتصال تادامه  =با مريخ  زھره سديساتصال = ت  

 (در تنجیم كھن) از: روز ٦٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 (در تنجیم کھن) شروع ١٢:٣٥ حمل ساعت ١٩
  .لحظه دقیق اتصال اول و دوم (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٨:٤٠ جوزا ساعت ١٩و تا  ٠٤:٢٦ حمل ساعت ٢٨ و تا

قـه بـه لذايـذ و بھـره جـويي از زنـدگی. در اين وقت داللت دارد بر افزايش حالت انفعالي و عجوالنه و توجه بـه غرايـز و عال ھنگام شناسی:
ھمچنین داللت دارد بر وجود زمینه براى کشیده شدن به سبک عقلي و زياده رويھا، اين ھنگام براى برقراري روابط عاطفي و محبت آمیـز و 

مالي و بازيھاى ورزشـي ديدارھاى رسمي و امضاي قراردادھا مناسب نیست. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت فعالیتھاي 
و ذخیره، و اسلحه و ساختمان و انجام فعالیتھاى فشـرده و متمرکـز، ھنرھـاى ظريـف و معالجـات طبیعـي و کشـاورزي. ايـن وضـعیت فلکـي 

ه بسـیار داللت دارد بر وجود زمینه بسیار مناسب جھت ارتباط زوجیت و توانايي و کامیابي فراوان. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمین
  قوي جھت مباشرت زوجیت و ارتباط و داللت اين دو کوکب در اين زمینه ھمیشگي است.

 
b  180°  j - sep  = با مشترى، مقابلهاز  زھرهانصراف ادامه انصراف = مقابله زھره با مشترى  

 (در تنجیم كھن) از: روز ٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 صال (نھايت و حاق اتصال) شروعلحظه دقیق ات ١٧:١١ ثور ساعت ٢٩
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠٨:١٠ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

در اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه براى میـل بـه رفـاه طلبـي و فـراھم شـدن شـادابي و نشـاط و تحقـق موفقیتھـاى  ھنگام شناسی:
آنھا بوده، وقت خوبي براى خواستگاري و ازدواج و تجديد روابط بـا دوسـتان قـديمي  شخصي، ھنگام مناسبي براى روابط عاطفي و انسجام

مي باشد. و ھمچنین داللت دارد بر وجود زمینه مناسب جھت اموري که به فعالیتھاي زيباسازي مربوط مي شـود، ماننـد صـنايع آرايشـي و 
دوستي و پايبندي است مانند قرارداد شـرکت يـا تأسـیس بانـک؛  عطر و مد لباس، و نیز براى شروع ھر کاري که مشخصه آن سالم بودن و

روز خوبي است. و نیز داللت دارد بر وجود زمینه بسیار مناسب جھت تفکر و بازنگري در اشتباھات گذشته که در روابـط بـا ديگـران داشـته و 
يا قانع نمـودن کسـي بـه حقیقـت و عـدالت، فرصـت عبور از اختالفات و پايان دادن آنھا، ھنگام مناسبي براى طلب تفاھم تسامح و گذشت 
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بسیار مناسبي است براى برگزاري مجالس عروسي، ازدواج در اين ھنگام نوعا توأم با اخالص و امانت مي باشد، وقت ممتازي است بـراى 
 شروع رابطه عاطفي که امید ازدواج در آنست مانند خواستگاري براى ازدواج.

  

b  120°  m -  appl = با زحل، زھرهاتصال تثلیث ادامه  تثلیث زھره با زحل =اتصال  
 (در تنجیم كھن) از: روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ١٦:٠٩جوزا ساعت  ٤
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٨:٢٣جوزا ساعت  ١١و تا 

د زمینه مناسب براى ايجاد ثبـات در روابـط عـاطفي، و نیـز صـمیمیت دوسـتان در محبـت را در اين وقت داللت دارد بر وجو ھنگام شناسی:
تضمین مي کند. شما را به ايجاد روابط استوار و مستمر کمک مي کند، در اين مدت بخاطر صدق و استقامتت مورد احترام واقع مي گردي، 

اين مدّت فراھم است. و ھمچنین داللـت بـر وجـود زمینـه جھـت تأسـیس  زمینه تحقّق برخي از برنامه ھايت که برايت بسیار مھم است؛ در
 شرکتھا؛ که موجب بلندھمتي و داشتن ھمت بزرگ براى تحقّق اھداف آن شرکت.

 
b  90°  w - sep = با پلوتون، ربیعاز ت زھرهانصراف ادامه  انصراف = تربیع زھره با پلوتون  

 جیم كھن) از:(در تن روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٩:٢١ جوزا ساعت ٥

 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠٦:٢٤ جوزا ساعت ١٢و تا 
در اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه براى فراھم شدن خوشبختي عاطفي بزرگ، و آمیخته شدن روحیه انفعال در  ھنگام شناسی:

میزشي. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر: اينکه اين ھنگام يکي از بھترين اوقات براى درآمدھاى مالي از طريق قراردادھاست، بسیار  روابط آ
  مناسب براى فعالیتھاي اقتصادي و ايجاد اشتغال و امور بانکي و سرمايه گذاريھا.
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  (نجمى رصدى)  ثوربرج نجمي: 

     Tropical جوزا فلكي: برج

    ؛سريع السیر: قوى :)نجمى(احوال كوكب 

  ؛، حضیضوبال: ضعیف

  
  

نث گفته اند و داللت دارد به روز سه شنبه و بر ؤمریخ گرم و خشک است به افراط و نحس اصغر و مذکر و لیلی و بعضی م :يخدالالت مر
  کشان و کارزارکنندگان، بر لشکریان و بر اصحاب سیاست.  سرھنگان و لشکر

، مقابله، آتش، انفجار، نگ، ناسازگاري، جو اساس انرژي فیزيكي افراد، نبردكوكب مريخ به طور كلي داللت دارد بر: جنگاوران، پايه 
  دقتي) آغاز نشان دادن عكس العمل و واكنش است.  آتشفشان، تصادفات (به خصوص به خاطر بي

یش از آنكه  فكر كند. مريخ داللت دارد بر قطعي بودن يا قاطع بودن در عمل و يا پ ،كند  كه عمل مي او داللت دارد بر مرد نظامي مدعي
كند. مريخ سیاره  ثر) با تمام قدرت عمل ميؤبدين معني كه جسورانه يا زورمندانه (بطور م ،خود به طوري كه بر سر آن پا برجا بماند  عقیده

تواند در ادراك فیزيكي پرتكاپو  شود. در برخي نمونه ھا مريخ مي  نايي انجام كار و انرژي است و برخي اوقات به صورت پرتکاپو نمايان ميتوا 
  كند. كند و عمل مي كند، حس مي و قاطع باشد امّا نیرو و انرژي به صورت فعال و قاطع و جدي فكر مي

ر كردن يا احساس كردن يا در نظر گرفتن اينكه چه چیز مناسب و مقتضى است. در حالي كه زھره مريخ داللت دارد بر عمل كردن قبل از فك
  كند و مريخ تقسیم كردن يا مجزا کردن را. بھم پیوستن و ھماھنگ شدن را طلب مي 

دن و تحريك آرزو و خواسته، ، جلو رانناگھانى، اشتیاق و عالقه شديد و احساسات تند، اللت دارد بر عمل (اقدام)، انرژيھمچنین مريخ د
  آغازگرى شروع کار، تقسیم کردن. 

  گويد كه چگونه ما فعال و پر تحرك شويم. برجي كه مريخ در آن قرار دارد با دالالتش به ما مي 
  

  Mars  IN Detriment = ثور ٢ = روز ٤٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي=  ثوردر برج نجمى  مريخوبال 

  ١١:٤٦ساعت  جوزا ١٥تا  ٠٥:٢٠ساعت 

کوکب مريخ به طور کلي داللت دارد بر: جنگاوران، پايه و اساس انـرژي فیزيکـي افـراد، نبـرد، ناسـازگاري، جنـگ، مقابلـه، ھنگام شناسی: 
دقتي) آغاز نشـان دادن عکـس العمـل و واکـنش اسـت. لـذا در ايـن دوره دالالت  آتش، انفجار، آتشفشان، تصادفات (به خصوص به خاطر بي

  ريخ ضعف پیدا مي کند و امور مرتبط به آن نامناسب است.م

  

_  0°  f - appl يخ،اتصال مقارنه قمر با مرادامه  يخ =اتصال = مقارنه قمر با مر  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ٠٩:٣٧ جوزا ساعت ٥
  اق اتصال) ادامه دارد.(نھايت و حلحظه دقیق اتصال  ٠٥:٢٠ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  

_  0°  f -  sepيخ،شروع انصراف قمر از مقارنه با مريخ = مر انصراف = مقارنه قمر با  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٥:٢٠ جوزا ساعت ٦امروز 
  ه دارد.ادام (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠١:١٧ جوزا ساعت ٧ و تا

  
b  60°  f -  applبا مريخ، زھره سديساتصال تادامه  =با مريخ  زھره سديساتصال = ت  

 (در تنجیم كھن) از: روز ٦٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 (در تنجیم کھن) شروع ١٢:٣٥ حمل ساعت ١٩
  .ايت و حاق اتصال) ادامه داردلحظه دقیق اتصال اول و دوم (نھ ١٨:٤٠ جوزا ساعت ١٩و تا  ٠٤:٢٦ حمل ساعت ٢٨ و تا

  

f  180°  m -  appl= با زحل، مريخ مقابلهاتصال ادامه  اتصال = مقابله مريخ با زحل  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ١٣:٠٣ ثور ساعت ٢٨
  .صال) ادامه داردلحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق ات ٠٩:٥٤ جوزا ساعت ٨و تا 

اين وقت ھمراه با خشونت و ايجاد دشمني است، جلوي ابتکار عملھاى شخصي را گرفته و وابسته اوضاع و شرايط  ھنگام شناسی:
کرده، يا اينکه کار و شغلت را غیر قابل تحمل مي بیني، و خشمگین از احساس اينکه قرباني تقديري، ھمه اينھا شخص را بین حالت 

گي جابجا مي کند، احساس و میل به تسلیم شدن پیش مي آيد چون کار و تالش از تو تواني مي طلبد که در خود نداري، خشم و افسرد
در اين وقت محتاط باش، افزايش احتمال ابتالي به حوادث و آسیب از طريق آتش و اسلحه يا سقوط از بلندي، و يا فشارخون يا مسمومیت 

راى پرھیز از مشکالت اين ھنگام مي تواني اوضاع خودت را مراقبت کرده و دوسه ماه مسؤولیت جديدي در يا ناتواني آمیزشي وجود دارد. ب
 محیط کار قبول نکني تا اينکه احساس سختي آنھا و ناتوانیش را ننمايي، و تصمیمات مھم را نیز به وقت دیگری تاخیر بیاندازي؛ خصوصا اگر

م نیز داللت دارد بر بروز زياده روي ھايي که موجب حوادث يا منجر به عمل جراحي براى به اشخاص دیگری مربوط مي شود. اين ھنگا
شخص می گردد، ھمچنین زمینه افزايش خودخواھي و سرسختي و قاطعیت در رفتارھا وجود داشته؛ کما اينکه شخص در معرض 

تھايي که در اين ھنگام شروع مي شوند به شدّت در ھجومھاى خطیر دشمنان جسور قرار دارد. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر: فعالی
معرض نزاع و درگیري داخلي بین کارمندان و شرکاء مي باشد، محیط کار بیشتر به میدان جنگ شبیه است. اين وضعیت فلکي داللت دارد 

را ھمواره اضطراب و مشاجرات تند  بر عدم وجود ھر گونه زمینه مناسب جھت تمام امور مربوط به عواطف و احساسات، ارتباط در اين ھنگام
حاکم است، يکي از بدترين اوقات براى مباشرت زوجیت، زمینه بروز و غلبه ضعف و سردي بر مردان. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود 

  زمینه جھت کاھش توانايي مباشرت زوجیت.
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f  60°  p -  appl= با اورانوس، مريخ يسسداتصال تادامه  اتصال = تسديس مريخ با اورانوس  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ٠٩:٢٨ ثور ساعت ٢٨
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٥:٣٩ جوزا ساعت ١٠و تا 

و میل به گزاف و اغراق نمودن و سرعت و تندروي. و  اين وقت داللت دارد بر افزايش روحیه اصرار و پي جويي و شجاعت ھنگام شناسی:
ت رغبت به رفتار عجوالنه در تصمیم گیريھا و نیاز به زندگی ماجراجويانه وجود دارد. و ھمچنین داللت دارد بر وجود زمینه بسیار مناسب جھ

ولي بدون انجام مسافرت، چون سفر  قدام شود،اقدام به فعالیّتھايي که نشاط و شادابي مي طلبد، و بھتر است که به آنھا در اين وقت ا
 در اين مدت خوب نیست.

  

f  90°  y -  applبا شیرون، مريخ ربیعاتصال تادامه  با شیرون = مريخ ربیعاتصال = ت  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ٠١:٢٠ ثور ساعت ٣١
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٣:١٤ جوزا ساعت ١٢و تا 
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 (نجمى رصدى)  سنبله: برج نجمي

   Tropical میزان فلكي: برج

  ؛تراجع، بطئ السیر :ضعیف ؛حد :قوى :)نجمى( احوال كوكب
  ي

 
مشتری گرم و تر و نرم و به اعتدال است و گرمی از تری بیشتر دارد. مذکر و نھاری است، سعد اکبر است. داللت دارد  دالالت مشتري:

ران و نگبه روز پنجشنبه و داللت دارد بر پادشاھان و وزیران و مردمان بزرگ با قدر و شرف و قاضیان و علما و فقھا و عابدان و بازرگانان و توا
   کسانی که مردمان ایشان را ستایند و بر ایشان ثنا گویند.

كوكب مشتري به طور كلي داللت دارد بر: گسترش، شروع، گشايش، سیرت و اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و 
  زندگي.

ذھن، قوا و محیط اطراف. مشتري مظھر طرب  :مانندمشتري داللت دارد بر توسعه دادن و افزايش دادن اندازه، مقدار و يا اھمیت چیزى 
انگیز و سعید است و داللت دارد بر يادگیري و تحصیالت و آموزش و پرورش، جستجو كردن راستى و صداقت و راستگويي و مسافرت. 

اللت دارد. زماني كه ما مي در حالي كه عطارد بر سطوح پاينتر يادگیري د ،مشتري بر سطوح باالي يادگیري و آموزش و تحقیق داللت دارد
طلبیم و ممكن است براي يادگیري بیشتر و  خواھیم فھم و ذھن و معلومات خود را افزايش دھیم، سطوح باالي يادگیري و آموزش را مي 

مشتري  افزايش تجربیات خود و يافتن حقیقت به مكانھا و جاھاي دور دست سفر كنیم. ھمه ما تمايل به يادگیري فلسفه و حکمت داريم
توانیم پیشرفت و ترقي كنیم كه احساس ايمني و امنیت  رش مفھومي و جامع را داللت مي كند ما وقتي ميگيا ن گيك تصوير كلي بزر

كنیم و نسبت به آينده خوش بین باشیم در اين صورت ممكن است تمايل به سرمايه گذارى در انبارھا و يا سھام و انجام ريسك داشته 
ساس خوش شانسي مي كنیم. مشتري داللت دارد بر شانس، بخت و اقبال ما، رشد و پیشرفت، نسبت وفور، خیر باشیم چون ما اح

، عدالت و انصاف و تفاھم دن و امر به معروف و نھي از منكرخواھى، سخاوتمندى، ياري به مردم دادن و میان ايشان صلح و صالح دا
   جھاني. 

  

_  120°  j - sep انصراف قمر از تثلیث با مشترى،ادامه  با مشترى = انصراف = تثلیث قمر  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٢:٢٦ جوزا ساعت ٥
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٧:١٥ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  
_  90°  j - appl  = شروع اتصال تربیع قمر با مشترى،اتصال = تربیع قمر با مشترى  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن) شروع ١٦:٤٤ ساعت جوزا ٦امروز 

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد. ١١:٥٦ ساعت جوزا ٧ و تا
  

]  120°  j -  appl ى،با مشتر شمساتصال تثلیث ادامه  با مشترى = شمساتصال = تثلیث  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ١٩:١٨ ثور ساعت ٣٠
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٩:١٢ جوزا ساعت ١٤و تا 

 
b  180°  j - sep  = با مشترى، مقابلهاز  زھرهانصراف ادامه انصراف = مقابله زھره با مشترى  

 (در تنجیم كھن) از: روز ٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٧:١١ ثور ساعت ٢٩
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠٨:١٠ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  
Retrograde Jupiter  =٠٣:٢٢ساعت  دلو ٢٠ = روز ١٢١فلكي وضعیت محدوده ارتباط اين  مشترى = تراجع 

  ٢٣:٣٢ساعت  جوزا ١٨تا 
از آنجا که کوکب مشتري به طور کلي داللت دارد بر: ماه يکبار تراجع داشته،  ١٣ھر کوکب مشتري در سیر مستقیمش  داللت اجمالي:

جع اثرات مشتري و خواص گسترش، شروع، گشايش، سیرت و اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و زندگي. لذا در حالت ترا
و موارد مربوط به داللتھاي مشتري طي اين ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کند. ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا 

  است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب متراجع نامناسب است.
راد در انجام کارھا و طي کردن روند پیشرفت در اين زمان تأمل بیشتري مي کنند تا تراجع مشتري به طور کلي: اف داللت تفصیلي:

آنجايي که احساس بدي به آنھا دست مي دھد که روند پیشرفتشان متوقف شده است امّا اين طور نیست بلکه تنھا روند کار کند شده 
شود در بدست آوردن حاصل کارھا تأخیر ايجاد شود. امّا نتیجه  است. ممکن است افراد در تأمّل کردن در کارھا افراط کنند که سبب مي

نھايی سودمند است پس اين تراجع چندان نحس نیست مگر در مورد بیماري که ممکن است تامل، سبب پیشرفت بیماري شود که در اين 
شود. در اين زمان درک و مشاھده، و  حالت رشد آن افزايش مي يابد. امّا در مسائلي چون تحصیل تأمل در مسائل سبب درک بھتر آن مي

قوه ادراک افراد تغییر مي کند که سبب مي شود افراد بیشتر در عمق و ژرف خود به منظور شناخت بیشتر خود نظر کنند. در اين زمان 
  حمايتھاي ديگران از ما کاھش مي يابد. درآمدھا کاھش مي يابند و يا ھزينه ھاي زندگي افزايش زيادي مي يابند.

زمان آن است که معرفت دروني خود و دانش دروني خود را گسترش دھیم. با تامـل و مراقبـت در کارھـا و پـروژه ھايتـان مشـاھده  وصیه:ت
کنید که نیاز داريد که بیشتر و سخت تر کار کنید. تنھا ديگران را مـورد انتقـاد قـرار ندھیـد. بلکـه ضـوابط اخالقـي خـود را بررسـي کنیـد و  مي

  ھايتان را تشخیص دھید.اھداف و نیاز
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   رصدى) (نجمى  عقرببرج نجمي:  

   Tropical قوس فلكي: برج

  ز   ؛السیر بطئتراجع، حضیض،  :ضعیف :)نجمى( كوكب احوال
  

 زحل سرد و خشک است و در ھر دو به افراط اسـت و مـذکر و نھـاری اسـت. داللـت دارد بـر خداونـدان صـناع و کـار فرمایـان و دالالت زحل:
  پادشاھان و اھل نسک و عبادت.  

ديب کننده است و داللت دارد بر أتنظیم كننده و سازمان دھنده و يا زمان بندى كننده، تحت نظم و ترتیب در آورنده و ت زحل سیاره
یب در آوردن و دادن شدت كار كردن يا كار سخت. زحل داللت دارد بر كنترل كردن و اين مستلزم محدود كردن، تحت نظم و ترته مسئولیتھا، ب

سئولیتھايشان متعھد گردند م شوند تا نسبت به شوند مجبور مي  است. انسانھاي جوان چه مرد و چه زن زماني كه بزرگتر مي  مسئولیت
   تواند نپذيرد و بیرون براند. جوانیشان دست بردارند.  زحل مي سر بازيھاي دوره او از سر

  شود.  اي كه موجب بدشانسي و بد بختي مي دانستند و سیاره يان آور و نحس مي منجمین قديم زحل را به عنوان كوكب ز
ايم و جاھايي كه عمیق ترين ترسھايمان واقع شده است. اين حقیقت  زحل داللت دارد بر مكانھايي كه ما از آنھا بي بھره و محروم بوده 

توانیم قبول كنیم يا تدارك كنیم و ما از رد كردن و نرسیدن به آنھا  نميخواھیم و يا نیاز داريم  تلخي است كه ما اغلب چیزھايي را كه مي 
  ھراسانیم. بنابراين زحل داللت دارد بر اين كه ما  چه كاري را به منظور اجتناب از مشكالت بايد انجام دھیم.

تواند  تأخیر انداختن داشته باشد. زحل مي چون زحل داللت بر كنترل كردن و نظارت دارد مي تواند ھمچنین داللت بر عقب نگه داشتن يا به 
 سبب كمبود وقت و يا افزايش وقت در مديريت زمان شود.

لت ھمچنین زحل داللت دارد بر درسھا، محدوديتھا، ،قرارداد و عھدنامه، پدر ما، ايستادگى، قانون و دستورالعمل، ھوشیار و تودار بودن و دال
بگیريم، چه كارھايي بايستي انجام دھیم و در چه موقعیتي مسئولیتھا و وظايف ما واقع شده است. دارد براينكه چه درسھايي  بايد ما ياد 

  .زحل درك شخصي تو از زمان را معیارگذاري مي كند
ران، تأديب نفس، خويشتن داري، گكوكب زحل به طور كلي داللت دارد بر: اكتفاي ذاتي و خودكفايي و به خود متكي بودن و استغناي از دي

حاصل كردار انسان، مسئولیت، پايداري، مربي بودن، رفتار  ناظم و مرتب كننده، انتظام و انضباط، قابلیت استغناء طبع، غرور، صبر وبردباري،
  پدرانه داشتن، استقامت.

  

_  180°  m - appl  = اتصال مقابله قمر با زحل،ادامه اتصال = مقابله قمر با زحل  
  كي از:محدوده ارتباط اين وضعیت فل

  شروع (در تنجیم كھن) ١٣:٠٤ جوزا ساعت ٥
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٥٢ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  

_  180°  m -  sep = شروع انصراف قمر از مقابله با زحل،انصراف = مقابله قمر با زحل  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٧:٥٢ جوزا ساعت ٦امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٢:٥٣ جوزا ساعت ٧ و تا

  

b  120°  m -  appl= با زحل، زھرهاتصال تثلیث ادامه  اتصال = تثلیث زھره با زحل  
 (در تنجیم كھن) از: روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ١٦:٠٩جوزا ساعت  ٤
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٨:٢٣جوزا ساعت  ١١و تا 

  

f  180°  m -  appl= با زحل، مريخ مقابلهاتصال ادامه  اتصال = مقابله مريخ با زحل  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 کھن) شروع (در تنجیم ١٣:٠٣ ثور ساعت ٢٨
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٩:٥٤ جوزا ساعت ٨و تا 

  
Retrograde Saturn  =تا  ١٨:٠٥ساعت  حمل ١٨ = روز ١٤٠محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  =زحل  تراجع

  ٠٥:٠٨ساعت  سنبله ٢
از آنجا که کوکب زحل به طور کلي داللت دارد تراجع داشته،  روز يکبار ١٤ھر يک سال و کوکب زحل در سیر مستقیمش  داللت اجمالي:

بر: اکتفاي ذاتي و خودکفايي و به خود متکي بودن و استغناي از دیگران، تأديب نفس، خويشتن داري، ناظم و مرتب کننده، انتظام  و 
ري، مربي بودن، رفتار پدرانه داشتن، استقامت. لذا انضباط، قابلیت استغناء طبع، غرور، صبر وبردباري، حاصل کردار انسان، مسئولیت، پايدا

در حالت تراجع اثرات زحل و خواص و موارد مربوط به داللتھاي زحل طي اين ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کند. ھنگام تراجع بطور کلي 
  ع نامناسب است.زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب متراج

ماه که زحل در تراجع است ممکن است که واژگوني، آشفتگي و تأخیر در کارھا به  ٥/٤تراجع زحل به طور کلي: طي  داللت تفصیلي:
  وجود آيد. افزايش زمانبري کارھاي ناتمام مي تواند ناگھان مطرح شود يا سبب شود شما از مسیر اصلي خود خارج شويد.

ضافي و کارھاي وقت گیر براي شما در اين روزھا پديد مي آيد. میزان پیشرفت کارھا ممکن است مغاير با انتظارات مسؤلیتھا و تعھدات ا
  باشد.

زمان آن است که از سرعت خود بکاھید و به اطراف خود خوب نگاه کنید زمان آن نیست که گامھاي بلند در زندگي خود برداريد و يا  توصیه:
  کنید. در عوض از اين زمان براي ارزيابي دوباره و تقويت آنچه ھم اکنون در حال انجام آن ھستید استفاده کنید. پروژه ھاي تجربي را آغاز
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  بروج نجمىو  فلكي احوال و جايگاه ساير كواكب و سیاركھا و نقاط كیھاني در بروج
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نامند و داللت دارد بر فراھم كردن آزادي،  تحوالت عظیم (انقالب): اورانوس را سیاره انقالب يا تحوالت عظیم سیاره  دالالت اورانوس:
تواند ما را از از خوابھاي فكري بیدار كند و ما را رھا كند. بنابراين اورانوس داللت دارد بر انقالب،  استقالل و از بین بردن محدوديتھا و مي 

  ي انقالبي و كلي، آزادي، بیدار کردن و بیدار شدن. تحوالت و دگرگوني ھا
اي و اساسي و حتي ناگھاني. اين امر موارد زيادي از جمله شكسته شدن سنتھاي  اورانوس داللت دارد بر تغییر و دگرگوني عظیم، ريشه

بر فناوري و برق، علوم و علم تنجیم  و بر  معمول را نیز در بر مي گیرد. و داللت دارد بر امور غیرمعمول و غیرمنتظره (پیش بینى نشده) و
  الھام و  وحي و ھمچنین دنیاي ديگر (عقبي).

بشريت    ياھا و تخیالت عقالنى و روشنفكري براي بھتر كردن آيندهؤياھا داللت دارند ولي اورانوس داللت بر رؤاورانوس و ماه بر تخیالت و ر
باشند. اورانوس ممكن است تالش داشته باشد براي اينكه تمام مردم برادر  ه احساسات مي ياھا و تخیالت ماه اساساً بیشتر بر پايؤدارد، ر

دانیم و بر متفاوت بودن از چیزھا يا انجام   و خواھران يكديگر باشند. اورانوس داللت دارد بر نواحي كه ما آن را غیر معقول و خالف عرف مي
رود كه بعضي اوقات سبب تغییرات شديد و جدى از يك وضعیت  عمول است و يا انتظار مي كارھا و يا چیزھايي به طور متفاوت از آنچه كه م

  به وضعیت ديگر مي شود به عبارت ديگر داللت بر ابتكار و اختراع و نوآوري نیز دارد.
وري ھاي جديد، پرتو لیزر، میدان از مكانھا و اشیا داللت دارد بر ايستگاه تلويزيون، ماھواره ھا، برق، امواج راديو، رايانه، اينترنت، فنا

مغناطیسي، انديشه خوانى و تلپاتي، دستگاه تھويه مطبوع ھوا، يخ، كوه يخ، يخچال طبیعي. اورانوس بیوتش ھمانند زحل است (برج دلو و 
   جدي) و در اين بروج داللتش قويتر است.

  

_  60°  p -  appl = س قمر با اورانوس،اتصال تسديادامه اتصال = تسديس قمر با اورانوس  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ١٤:٢١ جوزا ساعت ٥
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٩:١٨ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  

_  60°  p - sep = شروع انصراف قمر از تسديس با اورانوس، انصراف = تسديس قمر با اورانوس  
  ده ارتباط اين وضعیت فلكي از:محدو

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٩:١٨ جوزا ساعت ٦امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٤:٢٩ جوزا ساعت ٧ و تا

  

f  60°  p -  appl= با اورانوس، مريخ سديساتصال تادامه  اتصال = تسديس مريخ با اورانوس  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٤ اين وضعیت فلكيمحدوده ارتباط 

 (در تنجیم کھن) شروع ٠٩:٢٨ ثور ساعت ٢٨
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٥:٣٩ جوزا ساعت ١٠و تا 
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  توننپ
  

اک شدن. ما با تصحیح كردن، تعالي و برتري: نپتون داللت دارد بر تصحیح كردن (تغییرات كم) براي بھتر شدن و پ  سیاره دالالت نپتون:
برخي چیزھا را به مراتب باالتر ارتقا مي دھیم كه ممكن است سبب آرمانگرايي و وھم و خیال نیز شود. نپتون نیرويي برتر و ماوراي جھان 

  مادي است و با مذھب و اعتقادات ارتباط دارد. 
توانیم اغفال بشويم و به سمت يك امر غیر  شود ما برخي اوقات مي  يزماني كه ذھن ما در گیر تھذيب کردن و عالم روحانى و غیردنیايى م

كند و  شفته مي آكند كه نورھا را لرزان و  حقیقي و غیر قابل اثبات حركت كنیم. نپتون نقش يك پرده نازک مانند فیلم عکاسى را بازي مي 
ا قرباني كردن و يا فداکارى کردن عظیم ھمانند تسلیم کردن خود سازد. نپتون ھمچنین ارتباط دارد ب از حقیقت و واقعیت، خیال و  وھم مي 

تواند معني مشابه عدم مقاومت نیز باشد مثل عدم مقاومت  و دست برداشتن از خود بخاطر مذھب و يا ايدئولوژى و افکار و عقايد. اين مي
  در ورزشھاي رزمي. 

حل مي كند و در حالت منفي داللت دارد بر اينكه ما خودمان را در اموري نپتون مشكالت و موانع، قراردادھا، كارھاي نشدني و غیره را 
نپتون داللت دارد بر رؤيا و تخیل و شھود (یا بینش) در حالت منفی این نشان دھنده جایی  .دھیم و غیر واقع عمل مي كنیم  فريب مي

ھر  اجتناب کنیم. گاھی اوقات ممکن است به صورت عدم قبولاست که ما تالش داریم از ھر واقعیتی که ما آن را ناخوشایند می پنداریم، 
یا در نھایت ممکن است شخصی را بسازد که نمی تواند ھیچ حرکتی را بدون مشاوره روانی انجام دھد.  امر درونی یا مرموز بروز کند

نه ورزی و انتقام و دائماً با قدرتھای شھودی ممکن است مسدود شود يا بر عکس آنھا، ممکن است فعال شوند ولي با یک حالت کی
  استنتاجھا که به طور منطقی حاصل می شوند مخالفت کنند و یا آنھا را تکذیب كنند.

ياھا، ؤي ما به موسیقي، وحي، عرفان، معنويت، ر  ھمچنین داللت دارد بر اعتیادھا مانند مشروبات الكلي و مواد مخدر و ھمچنین بر عالقه
تون ھمانند مشتري است (حوت و قوس) و پثیر پذيرى. بیوت نأا و يا شرايط براي بھتر شدن آنھا، روشنايي و تاصالح و دگرگون كردن وضعیتھ

  در آنھا داللت قويتري دارد.

  

_  90°  r -  sep = انصراف قمر از تربیع با نپتون،ادامه انصراف = تربیع قمر با نپتون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٣:٢٤ جوزا ساعت ٥
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٨:١٨ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  
_  120°  r -  appl= شروع اتصال تثلیث قمر با نپتون، اتصال = تثلیث قمر با نپتون  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  یم كھن) شروع(در تنج ١٧:٥٠ ساعت جوزا ٦امروز 

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد. ١٣:٠٧ ساعت جوزا ٧ و تا
  

]  90°  r -  applبا نپتون، شمس ربیعاتصال تادامه با نپتون =  شمس ربیعاتصال = ت  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ٠٠:٠٢ ثور ساعت ٣٠
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٩:١٣ جوزا ساعت ١٥و تا 

  

`  =|=  r  -  appl با نپتون، عطارداتصال ضدتوازي ادامه با نپتون =  عطارداتصال = ضدتوازي  

 ) از:در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٧٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 م کھن و در تنجیم جديد) شروع(در تنجی ٠٨:٣٧ ثور ساعت ٢٥

 .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٤:٥٦ أسد ساعت ١١و تا 
  

`  60°  r -  appl نپتوناتصال تسديس عطارد با ادامه  = نپتوناتصال = تسديس عطارد با،  
 (در تنجیم كھن) از: روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 ر تنجیم کھن) شروع(د ٠٢:٢٧ جوزا ساعت ٢
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٠:٠٣ جوزا ساعت ٧و تا 

  

  پلوتون
  

تغییرات كلي در اشخاص و چیزھا: پلوتو داللت دارد بر تغییر شکل دادن و تغییرات كلي در ظاھر و يا خصوصیات   سیاره دالالت پلوتون:
باشد. از زندگي دنیوي به  ا شود. پلوتو بر مرگ داللت دارد كه اساساً نوعي تغییر شكل حیات مي چیزھا به ويژه اينكه سبب بھتر شدن آنھ

توان به صورت انتقال از يك وضعیت به وضعیت ديگر در  باشد. مرگ و زندگي را مي مرگ كه تولدي دوباره است و حیاتي به نوعي ديگر مي
شود. با   آن برخي چیزھا كامالً نابود و تبديل به چیزھاي نو و معموالً بھتر مي  بوسیلهنظر گرفت. زندگي و مرگ كنايه از فرآيندي است كه 

ھاي   شود كه ساختني جديد از راه بھتر است. تولد مجدد عرصه توجه به اين مفاھیم داللت ديگر پلوتو كه تولد مجدد است واضحتر مي 
  رد به فردي فاقد اخالق كه با احیاء معنويت خود به فردي اخالقي تبديل شود.توان اشاره ك گیرد به عنوان مثال مي زيادي را در بر مي 

پلوتو مثل یک نسخه فوق العاده از مریخ است. یکی از تفاوتھای اصلی آن است که مریخ معموالً باز است و آشکار در حالیکه پلوتو داللت 
  ی شوند و سپس با قدرتی آتشفشانی منفجر می شوند.می کند بر نیروھای ناخودآگاه و پنھان که به صورت نادیده ساخته م

پلوتون داللت دارد بر چیزھا و يا امور مخفي و سري كه اغلب در خاك و شايد در ذھن مدفون ھستند. ھمچنین اين سیاره داللت دارد بر 
  .عمق افكار  روانكاوي و درمان ھاي مشابه و معالجه

شود. پلوتو ھمچون اتم سفت  اي  به ذره ديگر با آزاد سازي مقدار زيادي انرژي تبديل مي  ذره  پلوتو داللت دارد بر انرژي اتمي كه اغلب از
شود به طور ناگھاني بوده و با قدرت بسیار اتفاق مي افتد. براي فھمیدن   (سخت) انرژي دروني را در خود نگه داشته امّا وقتي كه آزاد مي

اه آن فراگیري علوم براي بازگشايي از رموز پنھان طبیعت است. به عنوان مثال پلوتو داللت دارد ر ،موضوعات سري كه پلوتو با آن ارتباط دارد
رخدادھاي درون سلولھاي بیولوژيكي  بر مرگ و حیات و برخي از اين رموز اشاره دارند به اينكه بفھمیم چگونه زندگي را خلق كنیم و يا مثالً 

اي كه ما  شود. ناحیه  عمر منتھي شود. رموز پلوتو ھمچنین شامل افكار مخفي ذھن نیز ميرا تغییر شكل دھیم تا به طوالتي تر كردن 
  كنیم.  شرمساري يا احساس گناه را مخفي مي 
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شود شايد تنھا  منجمان عقیده دارند كه پلوتو نه سعد است و نه نحس. براي نمونه جايي كه لغت "نابودي (فنا)" براي پلوتو بكار برده مي 
كند. درصورتیكه  بدين معني كه گرچه پلوتو كھنه را نابود مي كند امّا چیز جديد و بھتر را جاي آن درست مي  ،آن درست باشدنیمي از 

كند. ھمچنین پلوتو داللت دارد بر تعارض بنیادى میان توسعه معنويات و غیر مادى با زندگي  اورانوس تنھا چیز قديمي را به جديد تبديل مي 
  دنیوي. 

رود: رفع و حذف، پاكسازي و تطھیر، ظاھر شدن، شدت و فزوني، افراطھا و نھايتھا. پلوتو  ر دالالت پلوتو كه در ارتباط با آن بكار مي از ديگ
ما براي رشد و تعالي معنوي و ھمچنین مھارتھا. ھمچنین داللت دارد بر   بسیار نیرومند است و داللت دارد بر قدرت و بر توانییھاي بالقوه

   .ساير مردم اموال
  پلوتو ھمچون مريخ برج عقرب و حمل است و در اين بروج داللتش قويتر است.  خانه

  

]  =|=  w -  appl= با پلوتون، شمس ضدتوازياتصال ادامه  اتصال = ضدتوازي شمس با پلوتون  
 ) از:در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٩:٥١ ثور ساعت ٣١
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٢١:٥٤ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  

]  =|=  w - sep = با پلوتون، ضدتوازياز  شمسشروع انصراف  انصراف = ضدتوازي شمس با پلوتون  
  ) از:در تنجیم جديددر تنجیم كھن و ( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢١:٥٤ جوزا ساعت ٦ امروز
  .) ادامه دارددر تنجیم كھن و در تنجیم جديدنھايت انصراف ( ٢١:٤٣ جوزا ساعت ١٣و تا 

  
`  120°  w -  appl = پلوتونعطارد با  تثلیثشروع اتصال  = پلوتونعطارد با  تثلیثاتصال،  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ارتباط اين وضعیت فلكي محدوده 
  (در تنجیم كھن) شروع ٢٢:٤٨ ساعت جوزا ٦امروز 

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد. ١٥:٠٢ ساعت جوزا ١٠ و تا

 
b  90°  w - sep = با پلوتون، ربیعاز ت زھرهانصراف ادامه  انصراف = تربیع زھره با پلوتون  

 (در تنجیم كھن) از: روز ٨ ارتباط اين وضعیت فلكي محدوده
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٩:٢١ جوزا ساعت ٥

 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠٦:٢٤ جوزا ساعت ١٢و تا 

  

Retrograde Pluto =  ٤تا  ٠٣:٤٨ساعت  ثور ٣ = روز ١٥٧محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = پلوتونتراجع 
 ١٠:٣٥ساعت  میزان

از آنجا که کوکب پلوتون به طور کلي داللت دارد ھر يکسال و دو روز يکبار تراجع داشته، کوکب پلوتون در سیر مستقیمش  داللت اجمالي:
کاھش چشمگیري پیدا  بر: حساسیتھاي فیزيکي.. لذا در حالت تراجع اثرات پلوتون و خواص و موارد مربوط به داللتھاي پلوتون طي اين ايام

مي کند. ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب متراجع 
  نامناسب است.

در اين زمان حس تراجع پلوتون به طور کلي: در اين زمان اتفاقھاي غیر منتظره و ناگھاني در زندگي شما رخ مي دھد.  داللت تفصیلي:
بي رحمي در برخي افراد شعله ور مي شود که سبب بروز درگیري با ديگران، جنگ، خودپرستي و خود شیفتگي مي شود. دشمني، کینه 

  ورزي، تنفّر و رفتارھاي تبعیض آمیز در اين زمان بیشتر در جامعه مشاھده مي شود.
  ران مي شود دوري کنید. در اين زمان از ھر آنچه که موجب درگیري با ديگ توصیه:

  
Retrograde Node and S.Node = ثور ٢٩ = روز ١٣محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = تراجع رأس و ذنب 

  ١٤:٥٢ساعت  جوزا ١٠ تا ٠٥:٢٦ساعت 
به کوکب تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط  وقت شناسى: ھنگام

  متراجع نامناسب است.

  
Retrograde Juno =  ٥تا  ٠٢:٠٦ساعت  ثور ٢٠ = روز ١١٠فلكي محدوده ارتباط اين وضعیت  = جونوتراجع 

  ٢٠:١٣ساعت  سنبله
لتھاي و خواص و موارد مربوط به دال جونولذا در حالت تراجع اثرات  آرمان ھر شراکتي بر پايه مساوات و عدالت مي باشد. :اجمالى داللت

طي اين ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کند. ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى  جونو
  شروع کارھاي مربوط به کوکب متراجع نامناسب است.

. در اين زمان ارتباطھـاي بـد اگـر راھـي بـراي در زمان رجعت جونو توانايي ما در اجراي اين آرمانھا محک مي خورد و کامل مي شود :توصیه
  آنھا نباشد از ھم پاشیده مي شوند. در اين زمان شما ياد مي گیريد که چگونه يک شريک خوب باشید.  ظحف

  

  شیرون
  

ه شیرون شفا دھنده مجروحان و معلم بزرگ است و داللت دارد بر: آموختن، گشايش (حل مشكالت)، فھمیدن اينكه چ دالالت شیرون:
چیز (يا چه امري) ضروري و حیاتي است، آشتى دادن میان تضادھا، التیام و شفا دادن به طور كلي. ھديه او به دانش آموختگانش اين 
است كه توانايي ھاي بالقوه خود را كشف و به سرنوشت (تقدير) خود پي ببرند. دانش آموزان شیرون قھرمانان مشھوري ھستند. 

بزرگي  نده و پشتیبان بوده است و ھرگز خودش را بزرگ ندانسته و مغرور نشده است. ذاتاً شیرون معلمھمیشه شیرون يك حمايت كن
بدين ترتیب داللت دارد بر بیرون آوردن  ،دانش آموزانش را كشف و بیرون آورده و توانايیھاي آنھا را افزايش مي دھد است كه توانايیھاي بالقوه
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شفاي جوارح و اعضاء بدن بلكه شفاي مشكالت ذھني و چیزھايي چون  به طور كلي و نه تنھا هھندتمامي توانايي ھاي بالقوه و شفا د
  معالجه و برطرف كردن مشكالت زندگي، مشكالت گروھھا، اجتماع، محیط و غیره.

یشرفتھاي غیر شیرون ھمچون زحل درك شخصي تو از زمان را معیارگذاري مي كند. شیرون يك آغازگر است و به ما كمك مي كند تا پ
    منتظره را امكان پذير كنیم با اين داللت شما براي ايجاد تغییر در زندگي خود پیش قدم شويد.

  

_  90°  y - appl = اتصال تربیع قمر با شیرون،ادامه  اتصال = تربیع قمر با شیرون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ١٦:٤٩ جوزا ساعت ٥
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١١:٤٦ جوزا ساعت ٦ امروز و تا

  

_  90°  y -  sep = شروع انصراف قمر از تربیع با شیرون،انصراف = تربیع قمر با شیرون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١١:٤٦ جوزا ساعت ٦امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٦:٥٨ جوزا ساعت ٧ او ت
  

]  60°  y - sep = با شیرون، سديساز ت شمسانصراف ادامه  انصراف = تسديس شمس با شیرون 
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢٣:٠٦ ثور ساعت ٢٩
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠١:٥٧ جوزا ساعت ١٤و تا 

  

f  90°  y -  applبا شیرون، مريخ ربیعاتصال تادامه  با شیرون = مريخ ربیعاتصال = ت  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ٠١:٢٠ ثور ساعت ٣١
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٣:١٤ جوزا ساعت ١٢و تا 
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  ��یاد �یات اع�ی  �قاو�م ��و�یرا��مای ��و�ی 
  مبدأ سا�شمار:  -١

نظر به اسال� بودن تقاو�م �و� ب�يـاد حيـات ا� و رواج تـار�خ هجـري؛ �ا 

مبناي اص� اين تقاو�م بر اساس تار�خ هجـرت ح�ـت خـاتم األن�يـاء �مـد 

� باشد. اما تار�هاى مطرح در تقاو�م ب�ياد حيات ا� �دود به   �صط�

و  و ميالدي �مـدي  تار�خ هجري نبوده، و تار�خ آفر��ش ح�ت آدم 

را ن� دارا � باشد، افزون بر روزشـمار و ع� �وال ح�ت صاحب األ�ر 

اى باستا�، تقو�م هجري قمري داراي معادل آن با تار�خ هجري شم� از ماهه

و ن� معادل آنها از تقو�م بروج شم� و ن� تقو�م اسكندر ذوالقـرن� (��ـا� 

  باب�) با ماههاى رو�، و تقو�م ميالدي �سي� با ماههاى غر� � باشد.

  توار�خ تقو�م:  -٢

دير�نه تر�ن هـن�م در تقـو�م بـ� آدم، بلكـه  : تار�خ آفر��ش ح�ت آدم

     ابـو ال��ـ آدم   ح�ـت آفـر��ش   همانـا خ �� ا�روزي؛ اول� واقعه در تار�

� باشد، �ا يادآوري تار�خ اين هن�م براى ما فرزندان او، و بو�ژه در يك تقـو�م 

  ال� �سيار �ا و شا�سته بوده، بلكه كهن تر�ن �آ�ز تقو�م �� است. 

فـش بـا مـا و نـ� مقـدار عمـر ��  هر چند در فاصله زمان ح�ـت آدم

 اختالف نظر وجود دارد، و� ما كهن تر�ن تـار�خ را از �م خازنـان و� 

،  ادر�ـس تاز صحف ح� برگرفته ايم، بنا بر نقل جناب سيد بن طاووس

تـا   صـ� اهللا  از ابتداى آفر��ش و �ش� ��ه و طينـت جنـاب آدم

�م وفـا�ش: سال، و از هن�م دميدن جـان تـا هـن ١٢٠ابتداى دميدن روح در او: 
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و بنابر روايت جناب فضل بـن شـاذان (از يـاران  )٧(سال فاصله بوده است، ١٠٣٠

تـا هـن�م )، فاصـلة وفـات ح�ـت آدم چهار امام هشتم تـا يـازدهم 

+  ٥٣+  ٩٩٠٠+  ١٠٣٠+  ١٢٠( )٨(سـال � باشـد ٩٩٠٠  والدت ح�ت پيـام�

حـق از مـاه مبـارك  ). طبق تعا�م �كتب و� در �وع سال اهل١٢٥٤١=  ١٤٣٨

  .ر�ضان، آ�ز اين سال ن� از ماه مبارك ر�ضان �اسبه شده است

�وضوع آفر��ش ح�ت آدم و �سل او كه ا�سان ا�روز�ن هسـ�ند؛ نبايـد  تذكر:

با دوره هاى �تلف قب� انواع ��نما (كه در دورانها� قبل از ح�ت آدم بـوده 

ين گونه هـاى ��ـنما از نظـر درك و ا و منقرض شده اند) اش�باه و �لوط �شود،

عقل؛ توانا� �� ا�روز را نداشته اند، و به عبار� ��ن است �� بوده باشند، 

نبوده اند. ن�يجه �قيقات دا�شمندان جديد ن� سـابقة ��ـ ا�ـروزى را  و� آدم

  داند. ب�ش از تار�خ �ز�ور ن�

�ت در وقـت سال عمر ح ٥٣(تار�خ هجرت +  : تار�خ ميالدي �مدي

 )  هجرت = تار�خ ميالدي �مدي 

ي�ي از �مندگيهاي �سلمانان كشورهاى عر� اين اسـت كـه: دو�ها�شـان 

تار�خ �سي� را تار�خ رس� آن كشورهاى اسال� قـرار داده انـد، رواج تـار�خ 

ميالدي �سي� و ذكر آن در تقاو�م ا�روز �سلم�؛ ما را بر آن داشت تا ضـمن 

ر�خ هجری؛ براي ارتقاي آ�� اهل ايمان و حفـظ اهميـت مـيالد مبنا بودن تا

؛ اين تار�خ را نـ� در تقـاو�م ب�يـاد حيـات ا� �الحظـه ح�ت پيام� 

كنيم. اميداور�م دول عر� كه �ردم كشورها�شان �سلمان هس�ند به خود آمده 

و تقو�م �سـي� ب�ـار نـ�ده، و اگـر � خواهنـد تقو�مشـان مـيالدي باشـد، 

                                                

  ٢٦٩ص ١١ج األنوار حبار نقل ،٣٧طاووس، ص بن سيد سعد السعود، ) كتاب٧(

  ٢٨٨ص ١٥، نقل حباراألنوار ج٢٤ل، فضل بن شاذان ص ) كتاب الفضائ٨(
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الدي �مدي را تقو�م رس� قرار دهند، و اگر � خواهند شم� باشـد، نـوع مي

  شم� آنرا استفاده كنند. (هداهم اهللا إ� دين اإلسالم و�اطه ا�ستقيم).

از آ�ا كه وجهه الـ� همـه  : انتظارشمار: تار�خ ع� ح�ت امام زمان

ان در ع�ـ بوده، و ما اهل آخر ا�زمـ اهل حق، ح�ت �وال صاحب األ�ر 

اين امام و حجت ال� �� � بر�م �ا براى پاسداشت اين ارزش؛ و حفظ توجه 

هجـري) كـه  ٢٦٠الزم به اين ا�ر؛ مبـدأ تـار�خ �وع دوره امامـت ح�ـ�ش (

  .�آ�ز ع� آن ح�ت است را ن� در تقو�م �اظ كرده ايم

 ). تار�خ ع� ح�ت امام زمان ١١٧٨=  ٢٦٠ -تار�خ هجرت  ١٤٣٨(

  آ�ز سال:  -٣

ابتداى سال قمري و اول� ماه از آن در نزد �مه نـاس و اعـراب، �ـرم ا�ـرام 

ماه مبارك ر�ضان اولـ� مـاه سـال و آ�ز است، و� در �م خازنان و� 

سال براى اهل حق � باشد كه در �وضـو� جدا�نـه تفصـيل ايـن مطلـب در 

�ـا كـه مبنـاي تقـاو�م ب�يـاد �رسوالت ب�ياد حيات اع� �ح شده است، از آ

بوده و بر روش اعراب  حيات اع� �م خازنان و� و ح�ات معصوم�

قـرار داده، و   و �دت عوام رجحان داشته؛ �ا هم� هدايت ال� را نصب الع� 

بانـان  گـنج اين تقو�م كه بر �ور ماههاى قمري � باشد را بر ترتيـب هـدايت

  منظم نموديم. و� 

    ت مبناي تقو�م:ساع -٤

ه �كّرمهو  بيت اهللا ا�رام�ر�ز خش� كره زم� 
ّ
� باشد، �ا همـ� نقطـه  �ك

قرار داده و اخـتالف سـاعت  تقو�م �و�را نصف ا�هار مبدأ، و ساعت مبناي 

تفاصـيل مقـدار ذكـر � كنـيم.  كعبه ��فه بقية نوا� كره زم� را �سبت به
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و اختالف ساع�شان بـا سـاعت �ـ� مبـدأ دقيق طول و عرض جغرافيا� بالد 

) ٥٢در جداول اختالف ساعت در هفتـه نامـه راه آسـمان (شـماره  كعبه ��فه

من��ه گرديده است و جدول ف�ده آن ن� در ايـن تقـو�م آمـده اسـت، كـه بـا 

عالمت (+) براي افزا�ش آن �سبت به ساعت منطقه اي نصف ا�هار مبدأ و بـا 

مثال براي تعيـ� سـاعت اوقـات  آن اشاره شده است. ) براي �س�-عالمت (

فل� (مانند �او�ل به بروج) براي بالد ايران كه تفاوت سـاعت �ـ� شـان بـا 

 ٣٠ساعت �� �كه �كرمه نيم ساعت بوده و در �ق آن واقع هسـ�ند؛ مقـدار 

ايام طلوع �وم بنا بـر اخـتالف آفـاق و دقيقه به سا�ت تقو�م افزوده � گردد. 

تفاوت ارتفاع بالد متفاوت بوده و با جدول اختالف سا�ت بدست ن� آيـد، از 

اين رو اختالف طلوع ستاره �طان (كـه آ�ز تقـو�م شم�ـ عـر� اسـت) در 

    بالد �تلف را با �كه �كرمه در ستون آخر جداول اختالف سا�ت آورديم.

مقاصد دقيق نظـا� �تصات جغرافيا� بالد ن� از تصاو�ر ماهواره اي كه براي 

  به شمار � رود) استخراج شده است. �اسبهتهيه شده (و فعال دقيق��ن 

   سا�ت تقو�م: -٥

سا�ت ذكر شده در تقو�م بر اساس ساعت رايج زوا� (زوال شب) يـا ظهر�ـوك 

�ميانه) كه مبدأش نيمه شب است � باشد، و نظر بـه دقـت و اختصـار  (تعب�

  اين روش استفاده شده است.) از ٢٤شمارش (صفر تا 

   ساعت تا�ستا�: -٦

در بر� كشورها �رسوم است كـه در ابتـداي فصـل بهـار يـا در تا�سـتان يـك 

ساعت يا دو ساعت، ساعتها را جلو � كشند و در پاي� يا �وعد مقرر ديگر آن 

را به جاي اول باز � گردانند اين تغي�ات در همـه كشـورها از �ـاظ مقـدار و 
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غي� ي�سان نبوده و بر� ن� ا�ام ن� دهند از ايـن رو در �اسـبه افـق زمان ت

سـاعت جها� تقو�م (اوقات �كه �كرمـه) و اخـتالف سـاعت بـالد، تفـاوت 

ـه؛ بيـان سـاعت جهـا�  تا�ستا�  KMTمنظور �شده است. و در تقاو�م من��

(ساعت �كه �كرمه) و جداول اختالف ساعت بـالد، بنـا بـر سـاعت حقـي� 

  دون �اظ تا�ستا�) عرضه � شود. (ب

اورند مـثال در ايـران بي�ر�ران تقو�م اگر �واهند ساعت تا�ستا� آنرا بدست 

(و در بر� از دورانهاى دول� ايران) از ابتداي فصل بهار تا ابتـداي پـاي� كـه 

ر اختالف �ر�وط به سـاعت داساعتها يك ساعت به جلو كشيده � شود به مق

 افزوده گردد تا با وقت رس�  در ايران تطبيق گردد. بايد عت ن�ايران؛ يك سا

  مبنای ساعت طلوع و غروب آفتاب و فجر:  -٧

مبناي تعي� ساعت فجر همان �الك ح�ـ و �� آ�سـت، كـه همـان فجـر 

ايـن  درجه ز�ر افق (در بالد معتد�) � باشـد، ١٨حقي� و باال آمدن خورشيد تا 

و جداول اوقات �ر�ز �ـوم نـ�وي در�ـا� آ�ر��ـا استخراجات از �اسبات 

تهيه � شود كه از دقيق��ن و معت�تر�ن �راكز �و� جهان و �رجع بـ� ا�لـ� 

�ـه  يا غـروب آفتاب طلوعو غروب  مبناي تعي� ساعت طلوعاوقات � باشد. 

يـا  باال� قرص خورشيد با حساب تصحيحات ان�سـار نـور در وقـت طلـوع

    د كه دقيق��ن �اسبه به �اظ رصدي و ح� � باشد.� باش غروب

 ترتيب شب و روز ايام در تقو�م:  -٨

ترتيب ذكر شب و روز ايام در تقاو�م ب�ياد حيات ا�؛ طبق قرآن كر�م و تعا�م 

      �كتب و� و آ�ه در فرهنگ اسال� ت�يـ� شـده اسـت؛ شـب مقـدم بـر روز 

وش تقاو�م قمـري طـول تـار�خ دوران اسـال� � باشد، و اين همان اسلوب و ر
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همه جهان اسالم؛ از ابتداي كتابت و ��ش بوده است بلكه در تقـاو�م فـار� 

و عر� و ن� اك� �لل ��ق زم� ن� از زمانهاي قديم ترتيب شمارش شـب و 

و �وعش از غـروب  ؛از اين روست كه شب مقدم بر روز روز چن� بوده است.

و روز بعد از شب است و �وعش از طلوع آفتاب  ،آفتاب استآفتاب تا طلوع 

       تا غروب است و با غـروب آفتـاب يـك شـبانه روز تمـام شـده و روز بعـد آ�ز 

� شود. و�ا در ز�ان عموم �ؤمن�: شـب �عـه زودتـر از روز �عـه �وع � 

ز � شود، در اين روش؛ يك شبانه روز از ابتداي شب كه غروب آفتاب است آ�

شود نه از نيمه شب و نه از طلوع آفتاب، و منظور از شب �عه كـه در آن د�ي 

كميل خوانده � شود، عشاء و شام بعد از روز �عه ن�ست بلكـه منظـور شـب 

مقدم بر صبح �عه است كه بعد از غـروب پنجشـ�به �وع شـده و تـا طلـوع 

لـوع آفتـاب �عـه آ�ز آفتاب صبح �عه � باشد، و روز �عه �س از آن و با ط

شده تا غروب آفتاب �عه ادامه يافته و بعد از آن جزو شـب شـ�به �سـوب � 

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

اين توضيح �سيار مفصل براى اصالح �دت غر� است كه در سا�اي اخ� بـه 

�اطر نفوذ فرهنـگ اسـتعمار در بـر� بر� �يطهاى �� ن� �ايت كرده و 

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

    روز را مقدم بر شب ياد � كنند، و شب ش�به را كه بعـد از غـروب �عـه آ�ز 

� شود ادامه �عه حساب كرده و براى اينكه با "شـب �عـه" اشـ�باه �شـود، در 

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

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

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

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

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

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

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

�س بدين ترتيب وق� در تقو�م هاي �و� ب�ياد حيات ا� درج شده كه مـثال: 

يع� در  ١٩:٤١ر�يع االول ساعت  ٩ي�ش�به ل ورود قمر به برج �� رصدي �

شب ي�ش�به كه قبل از طلوع آفتاب ي�ش�به واقع اسـت � باشـد، نـه شـام 

  بر� عوام). ي�ش�به و يا ي�ش�به شب (به تعب� 

 0:55 همچن� وق� ذكر � شود: هم آ� قمر و م�ل ا�يل در سه شـ�به سـاعت

نج دقيقه بعد نيمه شب قمر با �وم است يع� در شب سه ش�به ساعت پنجاه و پ

  م�ل ا�يل اق�ان يا اق�اب دارد و منظور عشاء يا شام سه ش�به ن�ست.

جهت وضوح ب�ش� اوقات شب و روز در تقـو�م؛ آنهـا را بـا رنگهـاي متفـاوت 

 ياشد �شان دهنده وقوع آن در آ� �شخص كرده ايم اگر ساعت ذكر شده به رنگ

   است. روز �شان دهنده وقوع آن در ارغوا� است، و سا�ت به رنگ شب

   مبناي اوقات وقايع فل�: -٩

       بر� از حوادث و وقايع فل� كـه در علـم �ـوم و تنجـيم �ـورد توجـه اسـت؛ 

بر اساس آ�ه درنظر راصد زمي� است بوده نه واقعيـت فلـ� آن، و بـر همـان 

ابق رصـد ح�ـ اساس اصطالحات �ر�وطه وضع شده است، كه اين روش مطـ

است كه مبناي تأس�س اين علـم و ارايـه  )Topocentric( سطح كره زم�ناظر در 

و� از آ�ا كه �اسبه بـر ايـن اسـاس  مبا� آن از دير�نه تر�ن زمانها بوده است،
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الزمه اش استخراج جدا�نه تقو�م براى هر يـك از نقـاط زمـ� بـوده و ديگـر 

م� نبوده �ا به ناچار عموم اوقـات فلـ� را ارائه تقو�م واحد براى همه زم� ع

�اسبه نمـوده و �يـه ) �Geocentricر�ز كره زم� (بر اساس مبناي ناظر فل� در 

تقاو�م و �رسوالت �و� ب�ياد حيات ا�؛ اوقات فل� اين حـوادث را بـر ايـن 

    در نظر گرفته و مطابق آن اطال�ت �و� استخراج گرديده است.

  :تقاو�م �و�  ب�ياد حيات ا�منابع  -١٠

اين تقو�م و بقيه تقاو�م ب�ياد حيات ا�؛ چه در مبا� معارف دي�  منابع عل�

و چه در مبا� علم �وم و تنجيم و استخراجات تقو�م و توار�خ و اختالف بالد 

در سا�ت و كسوف و خسوفها و هن�مهاى فل� و اح�م و اختيـارات تنجـي� 

ژوهشـها و پ�تر�ن مآخذ و �راجع معت� او�ه و كهـن و نـ� آخـر�ن همه از معت

ايـن  اسـتخراجات اوقـات فلـ�منبع �يه  دستاوردهاى عل� جديد � باشد.

تقو�م، (از �واضع قمر و شمس و ساير ستار�ن) �اسبات و جـداول تهيـه شـده 

، �ر�ز و معت�تر�ن ز�ج جهان ا�روز سازمان ب� ا�ل� فضا� ناسامتخصصان 

وه�ـ تقـاو�م و �رسـوالت �ـو� ژمنابع پ سو�س � باشد.آس�ودي�س �و� 

بـراي در�افـت آن بـه جـاي�ه  ذكر شده است.  ٧راه آسمان ب�ياد حيات ا� در 

  �راجعه نماييد. ب�ياد حيات ا�علوم �وم كهن و اسال� اي��ن� 
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  ا�آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات 

تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي هشت بهشت و ، تقو�م اوقات �� -١

و �زمينهاي �سلمانان و ساير نقاط جهان، تدو�ن و �� بالد ان�ياء و اوصياء ال� 

  .١٤١٨اوقات �� هر نقطه از كره زم� بنا به درخواست اهل ايمان آن �ل، �� از سال 

  .١٤٣٤، �� عر� تقو�م اوقات �� از لعبادةتقو�م �واقيت ا -٢

٣- The calendar of the religious times �� ١٤٣٣ از �� اوقات تقو�م ���ان.  

٤- Le calendrier des temps religieux  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م اوقات �� از.  

 
�ت شبانه روز به ،  تقو�م شم� دائ� اوقات كواكب در ساتقو�م سا�ت كواكب -٥

  .١٤٣٣افق هر �ل، �� از 

٦- Le calendrier des heures planétaires  �� ١٤٣٣ از كواكب سا�ت تقو�م فرا�سه.  

٧-The planetary hours calendar   ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  ����� ان.  
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بيض، ايام �ت ا�شعاع  تعي� آ�ز ماههاي قمري، �ا�، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

  . ١٤٢٦و �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا� خسوف، �� از سال 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ، ا�قو�م القمري ال�سيط  -٩

١٠- L’Annuel du calendrier lunaire concis  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م ف�ده قمري از.  

١١- The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar تقـو�م  ���ـ�� ان

  .١٤٣٣ف�ده قمري از 

  
تعي� هالل هر روز از ماه قمري بـه صـورت �صـور ، سا�امه تقو�م رصدي قمري -١٢

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

١٣- L’Annuel du calendrier des phases de la lune  ١٤٣٤ي از�� فرا�سه تقو�م رصد.  

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar تقـو�م  ���ـ��ـ ان

  .١٤٣٤رصدي قمري از 
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تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بـيض، �ـت ا�شـعاع، ، سا�امه تقو�م �و� �� -١٥

�اق، و ايام �ذور، قمر در عقرب (رصـدي)، خسـوف و كسـوف، تـوار�خ هـن�م واليـت و 

  . ��١٤٣١ از سال ئت و ايام �ا�س دي�، برا

١٦-  L’Annuel de l’éphéméride religieux �� ١٤٣٥از  �� �و� تقو�م فرا�سه.  

١٧- The Annual letter of the Religious Ephemeride تقـو�م  ���ـ��ـ ان

  .�١٤٣٥و� �� از 

  
اسال� هجري ميالدي �مـدي  تقو�م قمري شم�، سا�امه تقو�م �و� هم�� -١٨

، و و ع�ـ صـاحب األ�ـر و �سي� و ذوالقـرن� و تـار�خ آفـر��ش آدم  

جداول وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج �� و فل�، خسـوف و كسـوف، ��ـ بـه 

  .١٤٢٧ز�ان فار� از سال 

  .١٤٣٠ عر� تقو�م �و� هم�� از سالبه ز�ان �� ، ا�قو�م الفل� العام -١٩

٢٠- L’Annuel du calendrier des éphémérides publiques  �� ١٤٣٥از فرا�سه تقو�م هم��.  

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  ١٤٣٥تقو�م �و� هم�� از ����� ان.  
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اول وضعيت تقاو�م هفت�نه قمري و شم� و جد، سا�امه تقو�م �و� �ص� -٢٢

كواكب و �وم ونقاط فل� در بروج فل� و �� و و منازل، خسوف و كسوف، اتصاالت، 

تراجع و ساير احوال 

 -كواكب (كواكب سبعه 

 -ثوابت  –كواكب جديد 

نقاط فل� و بر� 

 .١٤٢٩سيار�ها)، از سال 

ا�قو�م الفل�  -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

عر� تقو�م �و� 

  .١٤٣٠ال �ص� از س

�وضوع در ايام  ٦٠بيان اوقات �سعود و �ذور براي ، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

  .١٤٣١ماههاي قمري و شم� و نقص سعادت و مناحس قمر و كواكب، به ز�ان فار� از 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، اإلختيارات الفلكيه -٢٥

بيان خجسته تر�ن اوقات: �ري از مناحس قمر و�واكب  و ، سا�امه سعادت نامه -٢٦

  .١٤٣٥فاقد نقص سعادت و واجد كماالت اختيارات، از سال 
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راهنماي �و� سالم�،چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم براي  ،تقو�م �و� ط� -٢٧

به همراه اختيارات �و� ا�ور مهم بهداش� و سالم�، از  بهداشت و سالمت تن و روان،

  .١٤٢٩ر�يع األول 

برگرفته از اسال�، كهن و در علوم تقو�م �وم و تنجيم دروس �ص� ، راه آسمان -٢٨

  .��١٤٢٧ از سال تعا�م �كتب و�، 

  

برر� وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري، �� از ، سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٢٩

   .١٤٢٨سال 

تقو�م �و� جـامع  -٣٠

 شــنا�)،(روزنامــه �ه

�تصات كواكـب  مناس�تها،

ــيار�ها،  ــ� و س ــاط فل و نق

اتصاالت، احوال كواكـب و 

��ــ از  ،احــ�م �وم�شــان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

شماره من�� شده، و نظر بـه مفصـل بـودن ايـن نـوع تقـو�م كـه حجـم  ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤

عرضه �سخه ا�ك�وني� آن  صفحات �سخه ساالنه آن چند هزار صفحه � گردد، �ا تنها به

  اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� � گردد.



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 63

توصيف نقش اسم اعظم ،زمان قـو���ن سـاعت، ( �ف شمس، وقايع فل� خاص -٣١

 بيـان ارزش نـوروز در �م خازنـان و�( نوروزنامه، )دالالت و اختيارات، راز تأث�، آداب

(بيـان ارتبـاط تقـو�م  سـال چيـ� آ�ز ،)و اعمال نوروز �و�ل سال و طالع آن، آداب ،

  ، )ايرا� و  ختا�، هن�م شنا� و اختيارات تنجيم كهن و معا� سال چي�

  
بيان �شخصات گرفتگي :زمان و �ل وقوع، ( كسوفوقايع خسوف و  وقايع فل� خاص:

دفع ( خسوف و كسوف تدب� آثار فل� ،هيئت طالع ، وقت نماز آيات) نقشه مناطق رؤ�ت،

  .��١٤٢٦ از سال  ،)عوارض و آثار من� خسوف و كسوف با هدايت تعا�م �كتب و�
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هن�م و �ائط فل� استجابت انواع حوائج و  ،سا�امه هن�م شنا� د�ي �ستجاب -٣٢

اوقات  ناقض  د�ء، �� از سال 

١٤٣٥ .  

سا�امه تقو�م �ظه  - ٣٣

هن�م   ،د�ي �ستجاب

رسيدن ستاره (كف ا�ضيب) در 

صورت فل� د�ء به وسط 

  .١٤٣٥ا�سماء، �� از سال 

پژوهشكده �وم و ���ات �و� 

تقو�م، در زمينه هاى �تلف ؛ به ���ات فوق �دود نبوده و به فضل و مدد �وال تنجيم ب�ياد حيات ا�

  .من�� و توسعه � يابد. إن شاء اهللا تعا� �وم، تنجيم

  �ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد حيات ا�را از جاي�ه اي��ن�  ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

  www.nojum.aelaa.net                                           :� توانيد در�افت نماييد
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  ن � ��یاد �یات اع�یساما� �ی ���م اونال� 
بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كواكب بـر حسـب افـق بـالد 

متفاوت است و نياز به استخراج تقو�م اختصا� براى هر �ـل � باشـد، همچنـ� 

دقت تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا� سبب شده اسـت كـه روز بـه روز درخواسـتهاى 

ل� و دي� بالد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن بالد �تل� از �راكز �و� و ع

تقاو�م را در برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار ب�ند؛ تأم�  استخراجاتبرسد تا بتوانند 

اقتضـا داشـت تـا ؛ مـا در �ا� جهـان و ساير �راجعات فردي �ر�ـران هااين نياز

ما ختصاص دهيم، اين �ورت منجمي� را بطور شبانه روزي براي تام� اين نيازها ا

را (كه توانـا� بـه عهـده گـرف� �ر را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري 

اتصـال  بتوانند با همه �ر�رانبه صورت اونالين منجم� را دارند) طرا� نمائيم، تا 

 و با استفاده از ��ن يـاب مـاهواره اى و تعيـ� �تصـات(اي��ن� از هر نقطه جهان 

 و اختصا�انواع تقاو�م �و� را در ظرف چند دقيقه به صورت و�ژه  )نقطه هر �ل

، اين سامانه ها بعضا راه اندازي شـده، و بعضـا در�افت نمايندآن نقطه از كره زم�؛ 

�ر�ز علوم �وم كهـن در حال راه اندازي است، و در آدرسهاى ز�ر از جاي�ه اي��ن� 

  در دس�س � باشند: و اسال� ب�ياد حيات ا�

http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx 

 از ي هر نقطـهقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براارائه تاوقات ��: منجم تقو�م  -١

كره زم� (بالد عروض معتد�، بالد عروض طوال� و نقاط قط�) با انتخـاب سـال قمـري، 

  فار�، ان��� و فرا�سه.          هاي:به ز�ان سبه اوقات،ا ��ام�، ميالدي؛ با توضيح مبش

  http://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm = زبان فارسي
 http://aelaa.net/En/Awqaat.htm  = زبان انگلیسي

فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 
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�اسبه تار�خ براى هر زمان در گذشته و آينده بر اساس تـوار�خ: منجم تقو�م جها� جامع:  -٢

، هجـري و ع� ح�ت صاحب األ�ـر و آفر��ش آدم هجري قمري، ميالدي �مدي 

�، ماههاي فر� باستا�، ميالدي �سي� و جو�ـا�، شم� ايران و افغا�ستان، بروج شم� اسال

، روز ISO-8601 تقـو�م هنـد، مايـان (�خپوسـتان آ�ر��ـا)، تقـو�مذوالقرن� (رو�)، عـ�ي، 

  .Excelجو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكس، 

        http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx = زبان فارسي

تعي� دقيق سمت و درجه قبله روي هر �ل از كـره زمـ�؛ ): ز�ان ٨به سامانه تعي� قبله ( -٣

  بر اساس تصاو�ر ماهواره اي؛ و �اسبات مثلثات كروي.

                           http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

عربيزبان   = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  

اردوزبان   = http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm  

 http://aelaa.net/En/Qeble.htm = زبان انگلیسي

 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

انیاييپسازبان   = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm 
تركيزبان   = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  

آلبانيزبان   = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm 

� سا�ت كواكب سبعه؛ بر اساس افق هر نقطه از كره ارائه تقو�م دائمنجم سا�ت كواكب:  -٤

  زم�؛ به ز�ان هاي: فار�، ان��� و فرا�سه.

  http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm = زبان فارسي
  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

ارائه تقو�م ف�ده قمري براى هر سال در توار�خ گذشته و آينـده؛  منجم تقو�م ف�ده قمري: -٥

   ، عر�، ان���، فرا�سه.به ز�انهاي: فار�

 http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx = زبان فارسي

يبرزبان ع  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/concise_calendar.aspx = زبان انگلیسي
فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx 

هر روز از ماه  صورت قمر درسا�امه �صور ارائه منجم تقو�م شم� رصد قمري:  -٦

       فار�، ان��� و فرا�سه. به ز�انهاي:گذشته و آينده؛ براى هر سال در توار�خ ، قمري
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  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Rasadi/TaqwimQamari.htm = زبان فارسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Lunar_calendar.html = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observation_lunaire.htm = زبان فرانسه

اى هر سال؛ در تـوار�خ گذشـته و ارائه تقو�م �و� هم�� برمنجم تقو�م �و� هم��:  -٧

  ، عر�، ان���، فرا�سه.آينده؛ به ز�انهاي: فار�
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx = زبان فارسي
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربي

  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx = زبان انگلیسي
  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

ارائه تقو�م �و� �ص� براى هر سال در توار�خ گذشته و منجم تقو�م �و� �ص�:  -٨

  اه اندازي است).(اين سامانه در حال ر .آينده؛ به ز�ان فار�

ارائه سا�امه اختيارات �و�؛ براى هر سال در تـوار�خ گذشـته و منجم اختيارات �و�:  -٩

  هنوز افتتاح �شده است). آينده؛ به ز�ان فار�. (اين منجم

بـراى  تعي� اول هر ماه قمري و نقشه هاى �ـو� اسـتهالل،منجم آ�ز ماههاى قمري:  -١٠

  فار�. (اين سامانه هنوز افتتاح �شده است).ه و آينده؛ به ز�ان هر سال در توار�خ گذشت

تقو�م ساالنه �ظه رسـيدن سـتاره (كف ا�ضيب):  تقو�م ستاره حاجت يابمنجم  -١١

استجابت د� (كف ا�ضيب) در صورت فل� د� به وسط ا�سماء به افق هر �ل. (اين سامانه هنـوز 

  افتتاح �شده است).

تعي� ايام و اوقات و سـا�ت �وع و انتهـاء و ميانـه سوف و خسوف: منجم اوقات ك -١٢

براى هـر سـال در  كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، مقدار گرفتگي و تعي� وقت نماز آيات،

  فار�. (اين سامانه هنوز افتتاح �شده است).توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 
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  اع�ی�و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات 

  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 �ب جا�ع  -ع�وم ��و�م ��وم ����م  - ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی  

  آ�وزش  �� (اع�ی)-ع�وم پا�����ی   -ع�وم �مارت �� 

  رسا� �ی �یات اع�ی  -ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   -ع�وم �� (اع�ی)   

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

  اّ ارف دار
١٤٣٨  

www.Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net             nojum@aelaa.net              tanjim@aelaa.net  

  

  و احلمد  رب العاملني
  


