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 مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني 
 مي باشد، لذا ھمین نقطه را نصف النھار  مكّه مكرّمهو  بیت هللا الحرامشكي كره زمین مركز خ

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

 يل مشخص شده و افزايش آن نسبت به مقدار اختالف ساعت بالد با ساعت مكه مكرمه در جدول ذ
  ) 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 

 :عتھا را به در برخي كشورھا در بھار يا فصل ديگر يك ساعت يا بیشتر سا 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.
ستان (كه يك ساعت، ساعتھا به جلو كشیده با مكه مكرمه نیم ساعت است، از ابتداي فصل بھار تا آخر تاب

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

 ماگادان)شرق روسیه ( -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-مالزي-لیپینفی- 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

 يارجزاير نیكو –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pernروسیه(-مالديو-غرب قزاقستان(ساگیز)-ازبكستان -تاجیكستان-تركمنستان-پاكستان +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-انبلغارست-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-بلژيك-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

 گرينلند(اسکورسبی) شرق - 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-)ال ونزوئ( - 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

 غرب مكزيك (الپاز) -)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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Saturday  تا   
25 Feb  

  2017مسیحي 
  شباط ١٢

  اسكندرى 
   اسفند ٧
 شمسي ھجري ١٣٩٥

  حوت ٧
 برج شمسي

  األولى جمادى ٢٨
  ھجري قمري ١٤٣٨

  ^آ ت آد  ١٢٥٤١ ^ ت  ا  ١١٧٨ & دى ّى ١٤٩١

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

  

  م واليت و برائتاگنھ
 

  

  ماه جمادى األولى بیست و ھشتم
  

  ام فراغت براى معرفت و عبادت و طاعت حق تعالى گيا محذور در امور دنیوي و ھن نحسروز 
ده كـه در كـالم خازنـان وحـي وارد شـده وبـ (صلوات هللا علیه)حضرت امام حسن عسكري اين امر بنا بر تعلیم 

 و عالمـه مجلسـي در ٢٧٦ص١ج در مكـارم االخـالق علمـاي بسـیاري از جملـه شـیخ طبرسـي كه است،
  نقل كرده اند.آنرا  ٢ح٥٤ص٥٦ج بحار األنوار
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  آئین ھنگام
 

  

كالم خازنان 

  #وحي 
   از دم و ال   دت  = ىدنیو امور براي نامناسب األولى جمادى ٢٨

  

  ھر ماه قمري بیست و ھشتماعمال روز 
  

ھر ماه قمـري خداونـد را بـا ايـن دعـا  بیست و ھشتمه در آمده است ك (علیھم السالم)در كالم خازنان وحي 
  نیايش نمائیم:

  
ء اللھم ال تحرمني خیر ما أعطیتني و ال تفتني بما منعتني اللھم إنـي  اللھم أنت الكبیر األكبر من كل شي

مضـر اللھـم أسألك خیر ما تعطي عبادك من األھل و المال و اإليمان و األمانة و الولد النافع غیر الضـار و ال ال

إني إلیك فقیر و منك خائف و بك مستجیر اللھم ال تبدل اسمي و ال تغیر جسـمي و ال تجھـد بالئـي اللھـم 

إني أعوذ بك من غنى مطغ أو ھوى مرد أو عمل مخز اللھم اغفر لي ذنوبي و اقبـل تـوبتي و أظھـر حجتـي 

ي اللھم إني أعوذ بـك أن أقـول قـوال و استر عورتي و اجعل دمحما و آل دمحم المصطفین أولیائي يستغفرون ل

ھو من طاعتك أريد به سوى وجھك اللھم إني أعوذ بك أن يكون غیري أسعد بمـا آتیتنـي منـي اللھـم إنـي 

أعوذ بك من شر الشیطان و من شر السلطان و من شر ما تجري بـه األقـالم و أسـألك عمـال بـارا و عیشـا 

على السرائر و حلت بین القلوب فـالقلوب إلیـك مفضـیة و السـر قارا و رزقا دارا اللھم كتبت اآلثام و اطلعت 

ء إذا أردتـه أن تقـول لـه كـن فیكـون اللھـم إنـي أسـألك برحمتـك أن تـدخل  عندك عالنیة و إنما أمرك لشـي

طاعتك في كل عضو مني ألعمل بھا ثم ال تخرجھـا منـي أبـدا اللھـم و أسـألك أن تخـرج معصـیتك مـن كـل 

ھا ثم ال تعیدھا إلي أبدا اللھم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللھـم كنـت و ال أعضائي برحمتك ألنتھي عن

ء قبلك بمحسوس أو يكون أخیرا و أنت الحي القیوم تنام العیـون و تغـور النجـوم و ال تأخـذك سـنة و ال  شي

نوم صل على دمحم و آل دمحم و فرج ھمي و غمي و اجعل لـي مـن كـل أمـر يھمنـي فرجـا و مخرجـا و ثبـت 

جاك في قلبي لتصدني عن رجاء المخلوقین و رجاء سواك و حتـى ال يكـون ثقتـي إال بـك اللھـم ال تردنـي ر

في غمرة ساھیة و ال تستدرجني و ال تكتبني من الغافلین اللھم إني أعوذ بك أن أصـد عبـادك و أسـتريب 

أنـا الخـاطئ المـذنب و إجابتك اللھم إن لي ذنوبا قد أحصاھا كتابك و أحـاط بھـا علمـك و لطـف بھـا خبـرك و 

أنت الرب الغفور المحسن أرغب إلیك في التوبـة و اإلنابـة و أسـتقیلك ممـا سـلف منـي مـن ذنـوبي فـاعف 

َك أَْنـَت التَّـوَّاُب الـرَِّحیُم اللھـم أنـت أولـى برحمتـي مـن كـل أحـد  عني و اغفر لـي مـا سـلف مـن ذنـوبي إِنـَّ

يرحمني اللھم و ال تجعـل مـا سـترت علـي مـن أفعـال فارحمني و ال تسلط علي في الدنیا و اآلخرة من ال 

وس الخالئق و اعـف عنـي فـي ئالعیوب بكرامتك استدراجا لتأخذني به يوم القیامة و تفضحني بذلك على ر

الدارين كلھا يا رب فإنك غفور رحیم اللھم إن لم أكـن أھـال أن أبلـغ رحمتـك فـإن رحمتـك أھـل أن تبلغنـي و 

ء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمین اللھـم و إن كنـت خصصـت  أنا شي ء و تسعني ألنھا وسعت كل شي

بذلك عبادك الذين أطاعوك فیمـا أمـرتھم و عملـوا لـك فیمـا خلقـتھم لـه فـإنھم لـم ينـالوا ذلـك إال بـك و لـم 

يوفقھم له إال أنت كانت رحمتك لھم قبل طاعتك يا أرحم الراحمین اللھم فخصني يـا سـیدي و مـوالي و يـا 

ا كھفي و يا حرزي و يا قوتي و يا جابري و يا خـالقي و يـا رازقـي بمـا خصصـتھم بـه و وفقنـي لمـا إلھي و ي

وفقتھم له و ارحمني كما رحمتھم رحمة المة تامة يا أرحم الراحمین يا من ال يشغله سـمع عـن سـمع يـا 
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و رحمتـك اللھـم  من ال يغلطه السائلون و يا من ال يبرمه إلحاح الملحـین أذقنـي بـرد عفـوك و حـالوة ذكـرك

إني أستغفرك لما تبت إلیك منه ثم عدت فیه و أستغفرك للنعم التـي أنعمـت بھـا علـي فقويـت بھـا علـى 

معصیتك و أستغفرك لكل أمر أردت به وجھك فخالطني فیه ما لیس لك و أستغفرك لما دعـاني إلیـه الھـوى 

تـي ال يعلمھـا غیـرك و ال يسـعھا إال من قبول الرخص فیما أتیته مما ھو عندك حـرام و أسـتغفرك للـذنوب ال

حلمك و عفوك و أستغفرك لكل يمـین حنثـت فیھـا عنـدك يـا ذا الجـالل و اإلكـرام يـا مـن عرفنـي نفسـه ال 

تشغلني بغیرك و ال تكلني إلى سواك و أغنني بك عن كل مخلوق غیـرك يـا أرحـم الـراحمین و صـل علـى 

  دمحم و آله الطاھرين.
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  ا ار در اوت وره
در برخي از توصیه ھاى شرعي و ديني و نیز اصطالحات علمي قديم و ھمچنین يا عقايـد متـداول  سؤال:

میان مردم تعبیر نحس بودن يا نامناسب بودن برخي روزھا يا اوقات مانند در وقت تحت الشعاع بـودن مـاه، 
ايـن گونـه اوقـات را كـه  يا ھنگام قمر در عقرب، و يا روزھاى خاصي از ماھھا مطـرح اسـت، اگـر مـواردي از

منفي است؛ انسان نشناسد، يا از ھنگام نامناسبي مطلع باشـد؛ ولـى اختیـار تـرك يـا تغییـر آن را نـدارد؛ 
 چه بايد بكند؟

در صورت عدم اطالع از اوقات محذوره (ھمچون بودن ماه در برج عقرب كه براى برخي امور محـذور  جواب:
خازنـان وحـي شـريف  امكان تشخیص اين مـوارد يـا سـخت بـودن آن؛است)، و اضطرار از انجام آن، يا عدم 

 توصیه ھاى بسیار آساني تعلیم فرموده اند: (علیھم السالم)

اجماال در: (پرھیز + اقبال + تصدق + روزه + دعا + اسـتعاذه) خالصـه شـده، و نحوسـت عارضـي ايـن  -١
از تفاصیل آن را نیز از كالم مقـدس نقـل  ايام به آنھا برطرف مي شود، و براى تتمیم و توضیح بیشتر برخي

 مي نمايیم.

رسـیده و  ^جناب شیخ طوسي نقل نموده است كه سھل بن يعقـوب خـدمت حضـرت امـام عسـكري  -٢

پس از تلقّي تفاصیل اختیارات ايام و اينكه چه ايامي براى چه امـوري مناسـب يـا نامناسـب اسـت؛ عـرض 
 ^وقات محذوره پیگیري كـاري را بنمـايم؛ (چـه كـنم)؟ حضـرت كرده: گاھي ضرورت مرا وا مي دارد كه در ا

فرمودند: از بركت واليت ما؛ براى شیعیان ما؛ عصمت و حفاظ نگھدارنده اى قرار داده شده اسـت كـه: اگـر 
با آن اعماق درياھا و صحراھا را در میان درندگان و دشمنان جّن و انس؛ طي كنند، ھر آينـه ايمـن ھسـتند 

؛ به بركت واليتشان نسبت به ما، پس اعتماد كـن بـه خـداى عـزّ وجـّل و در واليـت امامـان از نگرانیھايشان
طاھرينت اخالص ورزيده؛ و ھر كجا كـه مـي خـواھي بـرو؛ و ھـر كـارى را داري پیگیـري كـن، اگـر ھمیشـه 

  ھرگاه صبح مي كني سه بار بگويي:

 ِ
�

َمِنيِع ا�
ْ
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 بِِهْم ِمْن �
ُهم�

�
ِ� ا�ل

ْ
ِعذ

َ
َ�ِدَي ×�ّمد وآل �ّمد، َو أ
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ِفِهْم َسد

ْ
ل

َ
 َو ِمْن خ
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َ
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َ
�  

مـي گـويي:  أصـبحت اللھـّم..و با ھمـین دعـا؛ سـه بـار در شـامگاه؛ نیـز خـداى را بخـواني، (فقـط بجـاى: 
گرانیھـا و محـذورات محفـوظ و در امـان )، پس در يك قلعه و حصـن الھـي قـرار گیـري؛ و از نأمَسیُت اللّھّم..

فرمود: و اگر در اوقات محذوره خواستي كاري را پیگیري  كني؛ پس قبل از دنبـال  ^باشي.سپس حضرت 

آن كار رفتن، سوره ھاى حمد و فلق و ناس و توحید، و نیز آيت الكرسي و سورة قـدر و آيـه (إن فـي خلـق 
سـورة آل عمـران، (و بقیـة آن تـا آخـر سـوره را تـالوت كـن)، و  ١٩٤تا  ١٩٠السماوات و األرض .... المیعاد) 

  پس از اينھا بگو: 
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�
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َ
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ّ
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َ
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َ
ذ

َ
� ه َ

ِفِ� �
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ْ
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ْ
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َمٍة 
ْ

ٍة َو ِعص
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ھمچنین مي تواند از اين دعاى شريف بھـره منـد شـود كـه: وارد شـده اسـت؛ اگـر در يكـي از روزھـاى  -٣
محذور انسان مضطرّ به پیگیري  برخي از امور گرديد؛ پس از ھر نماز فريضه ايـن چنـین خـداى را بخوانـد تـا 

  از آفت آن ھنگام محفوظ بماند:
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 َحْول

َ
 َحْول

َ
 بَاٍب, ال

� ُ
�

 
َ

ْستَ َوال
َ
 بِاِهللا؛ أ

�
َة إِال و�

ُ
 ق

َ
 َو ال

َ
 َحْول

َ
ٍة َو ُ�ِصيبٍَة, ال

�
 ِشد

� ُ
� 

َ َ
ْستَِعُ� بَِها �

َ
 بِاِهللا؛ أ

�
َة إِال و�

ُ
  ق

َ َ
ِعُ� بَِها �

،�ِ 
ُ

ل ِ
ْ

�
َ
ٍر �

ْ
�

َ
 أ

� ُ
حَ  �

ُ
ْوٍر أ

ُ
ذ

ْ َ
� 

� ُ
تَِصُم بَِها ِمْن �

ْ
�

َ
 بِاِهللا؛ أ

�
َة إِال و�

ُ
 ق

َ
 َو ال

َ
َحْول

َ
 ال

�
َة إِال و�

ُ
 ق

َ
 َو ال

َ
َحْول

َ
اِذرُُه, ال

 َوا�ر�َضا 
َ
َو و الَعاِ�يَة

ْ
َعف

ْ
ْستَوِْجُب بَِها ال

َ
 بِاِهللا؛ ِمَن اهللاِ بِاِهللا؛ أ

�
َة إِال و�

ُ
 ق

َ
 َو ال

َ
َحْول

َ
 , ال

ُ
ق ر�

َ
ف

ُ
�  ×  ) (

ُ
ُرق

ْ
ف

َ
�

ُه اِهللا، بَِها
ْ
 اِهللا، َو بَِ�َ وَج

ُ
ة بَْت ُحج�

َ
ل
َ
َداَء اهللا، َو غ

ْ
ع

َ
  أ

َ
ــُهم� رَب� ال

�
�ل

َ
 بِاِهللا؛ ا

�
َة إِال و�

ُ
 ق

َ
 َو ال

َ
َحْول

وِد 
ُ
ُل

ْ
َطِة، َو رَب� ا� ُمتََمع�

ْ
ُعوِر ا�

�
َساِد اَ�اِ�َِة، َو رَب� ا�ش

ْ
ج

َ
اِ�يَِة، َو رَب� األ

َ
ف
ْ
ْرَواِح ال

َ
ةِ األ

َ
ق (  ×  ا�ُمَمز�

ِعَظاِم ا��ِخَرِة، َو رَب� 
ْ
ِة)، َو رَب� ال

َ
ق ٍد َو(   ا�ُمتََمز� م�

َ ُ
� 

َ َ
� َ

�
َص�

ُ
 ت

ْ
ن

َ
، أ  يَا رَب�

َ
ك

ُ
ْسئَل

َ
ائَِمِة، أ

َ
اَعِة الق × ا�س�

...�ِ 
ْ

َعل
ْ
اِهِر�َن َوا� ِتِه الط�

ْ
ِل بَ�

ْ
ه

َ
) أ

َ َ
َراِم؛ آِمَ� (حاجت �واهد) �

ْ
ِل َو اِإلك

َ
ا ا�َال

َ
 يَاذ

َ
ْطِفك

ُ
ِ�� ل

َ
�ِ

ِم�َ 
َ
  .آِمَ� يَا رَب� الَعا�
كه از اين دعاى شريف در ساير موارد، و بطور كلـي بـراى فـرج و گشـايش امـور نیـز مـي شايان ذكر است 

  جسته، و به وسیله آن خداى را خواند.  توان بھره
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 ١٣٩٥ز��تان 

  ١٣:٤٥ساعت  ١٤٣٨ر�يع األّول  ٢١و �وع انقالب شتوى در  آ�ز فصل ز�ستان

  مانده روز از فصل ز�ستان ٢٣رفته                 روز از فصل ز�ستان ٦٧
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  ام شناسى فصل زمستانگھن
  

  
و عالمـت آن بسـیاري  در اين ايام بلغم تر و سرد به حركت آمده تا غالـب آيـددر فصل زمستان آفتاب در برج فلكي جدي و دلو و حوت باشد. 

  خواب و شوري دھان است.
در آغاز فصل زمستان كه بادھاى شديد مي وزد عصبیت و فشار خون كمتر شده؛ و زكام و امراض حاصـل از سـودا بیشـتر مـي شـود؛ فلـذا 

دن را مشـغول مـي وفیز و اعصـاب تمـام بـپـمفید است، تحريك جنسـي يـا تحريـك ھی برم و خوردنیھاى حاوي ويتامینھاي گغذاھاى بالقوه 
زيني آن (بـا مصـرف گر جـايگسازد، و با ھر آمیزشي؛ جزئى از بدن از نظر مادي و الكتريكي تغییر و تحول مي يابد، و در صورت افزايش بلغم ا

اسـت،  یري مي كند و اين خود دافع بلغمگاھي با شیر و تخم مرغ) مناسب باشد، از سستي اواخر و نیمه زمستان و اوايل بھار جلوگخرما 
مصرف مواد امالح دار مثل كرفس و محتوي فسفر و يود مثل شاھي و انواع تره از خشكي و سردي كاسته و ايجاد تعـرق و سـبب و تحريـك 

در حـال  ژترشح غدد شده، و افزايش حرارت سبب نرم شدن حركت استخوانھا و ضد عفوني كردن احشاء مي شود، مالیدن روغـن و ماسـا
ل سرخ به تقويت ھاضمه و استخوان كمـك مـي كنـد، مصـرف سـیر نیـز ھفتـه اى گنھا با روغن شب بو يا زيتون و استراحت شكم و استخوا

ام فشار خون تجويز مـي شـود، مصـرف مـواد سـرد در اواخـر سـال و گيكبار (شبھاى شنبه) مستحب است، ولذا در فصل افزايش بلغم و ھن
  زمستان نافع است.

ر زمستان طبع زمستاني ندارد غذا بـه انـدازه بايـد و رياضـت بـه تمـام، ھمجنـین غـذا گذا تمامتر بايد و ادر فصل زمستان رياضت بسیارتر و غ
رم) بايد خورد و گیني و كرويا (زيره رومي) و مانند آن (ادويه چاسفیدبا (شورباي ساده با ماست) و قلیه خشك و كباب و مانند آن ھمه با دار

ر استفراغ بايد كرد از بھر آنكه تا سبب قوي نبود عالج بايـد شـود، و در انـدر سـرماي زمسـتان مادتھـا ھر كه در زمستان بیمار شود زود تدبی
رفتن) و قي دوري جويد، و در موارد حاجت اسھال روا گحركت نكند و استفراغ اندر زمستان به اسھال صوابتر از قي باشد ولذا از فصد (خون 

  دارد و غذا را افزون كند. 
ائیزي و حلويـات، امـا اجتنـاب كـردن از خـوردن پردو) و انجیر و صیفیجات و سبزيجات گردكان (گنجشك و بزغاله و گدن كبوتر و در زمستان خور

  ر به ضرورت و بسیاري آمیزش و حركت ممنوع است.گطعامھاى سرد بعد از خواب و اسھال و استفراغ م

  
  

     ار : 
اين ماه بیست و ھشت روز مي باشد، در آن بادھاى مختلف مـي وزد و بـاران بسـیار مـي بـارد، و گیاھـان مـي  (آخر زمستان): شباطماه 

رويند، و آب در ريشه و شاخه درختان جريان مي يابد، در ايـن ھنگـام خـوردن سـیر و گوشـت پرنـدگان و گوشـت شـكار و میـوه جـات خشـك 
(برگرفتـه از رسـاله ذھبیـه كـه د، و افزايش حركت و ورزش و آمیزش پسنديده است. (خشكبار) نافع است، از خوردن شیرينیجات بايد كم كر

  مرقوم فرموده اند). حضرت امام رضا 

  
  

  شروع كارھاى مھم در اين روزھا با موفقیت ھمراه نیست.: شباط ١٧و  ١٢

  
  
  
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  تقويت يا تخفیف دھد.
  
  ه و برحسب موارد استثنا تشديد يا تخفیف يا تغییر پیدا مي كند.از اين رو توصیه ھاي مزبور بطور اجمالي و كلي بود *
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  )نجمى(  جدى برج نجمی:

  Tropical ١فرغ تحويل به 11:57در سعداألخبیة  :منزل فلكي

): ساعت اقتران يا اقتراب با نجوم منازلرصد قمر در منازل نجمى (
  سعدالسعود 05:33و در  سعدناشرةبا  13:00، در سعدبلع

    Tropical دلو فلكي: برج

    ؛بطئ السیر، وبال ضعیف: :)(نجمىاحوال كوكب 

  ؛بطئ السیر، حضیض ضعیف: :)Tropical(احوال كوكب 

   ق

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

  و زود نحوست پذیرد. مؤنث و لیلی است و دلیلی است به روز دوشنبه.  دوری آفتاب. سعد است
ان و عوام، و زنان آبستن و توانگرانی کـه معـروف و مشـھور و از او 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  باشند، و بر اخبار و رسالت و وکالت و محاسبت
   .و جادوان و گریختگان و موی ستردن و طعام فروختن و انگشترین سیمین و کنیزکان

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

  داللت دارد. بنابراين ماه بر منعكس كردن احواالت 
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 
مینى چون واكنشھاي غیر ارادي مـا اغلـب بـه منظـور حفـظ بقـاء و ھمچنـین ايمنـي و امنیـت أامنیت و اقدامات ت ماه ھمچنین داللت دارد بر

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

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

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

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

احساسـات  بیشـتر بـر پايـه  ياھا و تخیالت ماه اساسـاً 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  ي كه مـاه در آنھـا قـرار مـي داللت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و داللت دارد بر تغییرات مرتبط با ديگر حوادث. بیوت و بروج
كارھـايي از ه اين ھستند كه ما چه كارھايي بايد انجام دھیم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشـیم و يـا چـ  نشان دھنده

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

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

  از ديگران به منظور رشد و پیشرفت ايشان خالصه نمي شود.

  
  (طلوع قمر به افق مكّه مكرّمه) )05:46ساعت ( ٢٩تحويل به  ٢٨ :رفاصله ماه از مركز مقارنه شمس و قم

  
  )جمادى األولى ٣٠ تاجمادى األولى  ٢٨امروز (حوت  ٩ تاحوت  ٧امروز  از :ایّام تحت الّشعاع نور قمر =

ه کــارھـايي کخسـوف)؛ اقـدام بـه ايـّـام قمــر نـاقص النّـور باشـد(در غیـر كـه ھنگـامي  ھنگـام شناسـی:
ه در آنھـا کـاري يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقیّـت آن نیسـت، ماننـد حجامـت و فصـد کآش

ه موفقیّتش مرھون رشد و افـزايش و مطـرح شـدن کي ارھايک. امّا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد
  ار شدن بیشتر است، نامناسب مي باشد.کو آش

  ه از شب بیست و ھشتم تا آخر ماه مي باشد.ک وضعیت عمومي قمر:
ر و بــازنگری دربــارۀ گذشــته و کــايــن ھنگــام فرصــت مناســبي اســت بــراى تأمّــل و تف ھنگــام شناســی:

ه نیـاز بـه تصـحیح دارد، و ايـن کـشـرفت داشـته و نیـز شـناخت مـواردى شناسايي آنچه نیاز به تحوّل يـا پی
ن کـر ممکبازنگری در اين وقت الزم است، چه در ھنگام قبلي (استقبال) موفّق بوده يا نبوده باشد، اين تف

است گاھی موجب دلسردي بشود ولـى چـه بسـیار منجـر بـه دسـتیابي بـه راه حلھـاى جديـد و بـازبیني 
سـت کتی نوين بشود، پیداکردن ناموفقیّتھا ھمیشه مفید بوده و نبايـد آنـرا شکى حرگذشته و آمادگی برا

  موفقیّت است. کرد، چون عبرت آموزي از آنھا خود به تنھايي، يکتلقي 
ه در ايـن ايّـام کـارھـايي ک ):چـه فعالیتھـاى شـغلي و چـه بدسـت آوردن شـغلدر زمینه ھاى شغلي (

ست مواجـه مـي شـود، در ايـن کو يا در ھمان ابتدا با ش شود شروع مي شود، يا به موفقیّت منتھي مي
ي بـراى  مراجعــه ی بـه خويشـتن بــوده و ايـن رويّـه را ندارنــد، کـه فاقـد نشـانه ھــاى فلکــسـاني کاوقـات 

ولـى اشخاصـي  ننـد،که فعالیّت بسیاري مـي کند، علیرغم اينکتالشھايشان نتیجه ی موھومي پیدا مي 
ت اتّصـاالان مسـاعد بـا مراجعـه ی بـه خويشـتن اسـت (ماننـد واجـدين ي در زايچه شـکه نشانه ھاى فلک

ب)، اينھا به نتـايج رضـايت بخشـي بـراى تالشھايشـان کواکد و مشتري و زحل با ساير طارِ مسعود میان عُ 
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ه نوعـاً مطلـوب مـردم نبـود) از منّجمـین کـبـراى صـدور قـوانین جديـد ( کام ممالکدر گذشته ح مي رسند.
ردند، چون نوع مردم بخـاطر گرفتاريھـاى کمي پرسیدند، آنھا اين وقت را توصیه مي  موقع مناسب را وقتي

  شخصي مشغول به امور خود بوده و توّجه چندانى به امور جامعه نداشتند.
در ايـن دوره روابـط اجتمـاعي وضـع بسـیار نامناسـبي دارد،  از نظر ارتباطـات و فعالیّتھـاى اجتمـاعي:

ارھاى بديھي اتّفـاق مـي افتـد، پـس در کالت و يا کموضوعات سخت و مش بیشتر ديدارھا براى بحث روي
لـذا بھتـر اسـت در ايـن مـّدت؛ شـخص تـا مـي توانـد در  ھر چیزي نقد و بررسي و تجديد نظر مـي شـود، و

ار نداشته مگر براى ضرورت. ارتباطات واقعـي بسـیار نـادر اتفـاق مـي کخانه باشد، و خیلي با مردم سر و 
ام و کـافراد بـه حـال شخصـي خودشـان مشـغولند، لـذا ايجـاد ارتباطـات در ايـن مقطـع نوعـاً ناافتد، و نوعاً 

ر و حسابرسـي دقیـق و کـه در اين مّدت بسیاري از جدايیھا اتّفاق مـي افتـد، البتّـه بـا تفکناموفق بوده، بل
    ه جدايیشان به مصلحتشان است.کاين
  

_ IN Capricorn =  ي داللت دارد بر زمینه منفي جھت ھر گونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اى.= اين وضعیت فلک برج جديقمر در  
  

  از خواجه نصیر طوسي: برج جدياختیارات قمر در 
  ماه چون در جدي شد کاريز کندن در خور است

 جامه پوشیدن خوش است و صید کردن خوشتر است 
  ھان خاصه فصد و عقد رابد بود ديدار شا===    جادوي و ساحري را با خدا بردن پناه

  
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.
شته و يا در انجام طبع اين برج مانند خاک طبعي سرد و خشک است، بنابراين کارھايي که چنین طبعي دا: مثلثه 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 
  مناسب مي باشد. و از میان اينھا ثور براي غرس نھال و سنبله براي کاشت بذر و جدي براي کاشتن علوفه مناسبترند.

کارھـايي کـه اقتضـاي مناسـب طبـع آن تحـول و تغییـر اسـت؛ انجـام آن در ايـن ھنگـام مناسـب مـي باشـد، ماننـد:  قلب و متغیر:از بروج من
و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسـب  خواستگاري، مسافرت، و خريد و فروش و معامالت، کشت و آبیاري زراعت، جنگ و نزاع (در مورد بجا)،

  است.
م کارھايي به اقتضاي مناسب اين طبع آن است پیگیري مي کنند، مانند: طلب فرزند دختـر و اينکـه نتیجـه انعقـاد در اين ھنگا از بروج مؤنث:

  نطفه دختر باشد.
  

  Moon  IN Detriment =٤ساعت و  ٥٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي=  وبال قمر در برج نجمى جدى 

  ٠٤:١٢ساعت  حوت ٨تا  ٢١:٠٨ساعت  حوت ٦ = دقیقه

  
_  0°  ]  - appl شروع اتصال مقارنه قمر با شمس، = اتصال = مقارنه قمر با شمس  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٢:٥٨ ساعت حوت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٧:٥٨ ساعت حوت ٨ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  ارھا به حذرکبا خور ار افتد اجتماع قمر = باشد آغاز 

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

  ردنکز خواسته دفین و ا کردن = باکمین کنیست از حرب و از 
  

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

  
_  ||  ` -  appl = ل توازي قمر با عطارد،شروع اتصااتصال = توازي قمر با عطارد  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٩:٣٤ ساعت حوت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٥٢ ساعت حوت ٧ امروز و تا
  می باشد. ١٩:٣٤ ساعت حوت ٧امروز وسط و غايت اتصال (قوت تمام) 

ت ل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانايي استدالل قوّ قدرت تخیّ در اين وقت  شناسی:ھنگام 
یدايش شدن حالت اعتماد به ھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پفايتکننده کنین فراھم چیرد؛ ھمگمي 

ي کلردد. وضعیت فگت مي نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و ايده ھا موجب درخشش شخصیّ 
ق و ند، زمینه مالقاتھاى موفّ کمي  کمکار کري و روشني افکه به توازن عقلي و فکمناسبي است 

  یش بیني نشده وجود دارد.جابجايیھاي پ
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_  ||  ` -  sep = مر از توازي با عطارد،شروع انصراف قانصراف = توازي قمر با عطارد  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٦:٥٢ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٦:٣٧ ساعت حوت ٧ امروز و تا

  باشد. مى ١٦:٣٧ ساعت حوت ٧ امروز انفصال تام

در اين وقت قدرت تخیّل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانايي استدالل قوّت  ی:ھنگام شناس
مي گیرد؛ ھمچنین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پیدايش شدن حالت اعتماد به 
نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و ايده ھا موجب درخشش شخصیّت مي گردد. وضعیت فلکي 
مناسبي است که به توازن عقلي و فکري و روشني افکار کمک مي کند، زمینه مالقاتھاى موفّق و 

  جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد.
  

_  0°  ` - appl = نه قمر با عطارد،شروع اتصال مقار اتصال = مقارنه قمر با عطارد  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٢:٣٤ ساعت حوت ٧امروز 
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٣٥ ساعت حوت ٨ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  قمر با تیر = ديدن عالمان به است و دبیر دور مقارن بو

  ني بھترک، اختیار سفر = درين وقت گر طلب حاجت
  

ت ل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانـايي اسـتدالل قـوّ قدرت تخیّ در اين وقت  ھنگام شناسی:
یدايش شدن حالت اعتمـاد بـه ھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پفايتکننده کنین فراھم چیرد؛ ھمگمي 

ي کـردد. وضـعیت فلگـت مـي ايده ھا موجب درخشش شخصـیّ  نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و
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  اتصال = تسديس قمر با زھره  
  اط اين وضعیت فلكي از:محدوده ارتب

  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٩:٤٢ ساعت حوت ٦
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٨:٤٠ ساعت حوت ٧ امروز و تا

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

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

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

  

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

  ال (نھايت و حاق اتصال) شروعلحظه دقیق اتص ١٨:٤٠ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٧:٠٣ ساعت حوت ٧ امروز و تا

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

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

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

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

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

  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١١:٢٣ ساعت حوت ٦
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٠:٤٦ ساعت حوت ٧ امروز و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  و سپاه ساالرستاتسديس وقت ديدارست = با کسي ک باز

  ين وقت به که نیست شديدا ور فرستي ھمي براه بريد = اندر
  

در اين وقت زمینه افزايش شجاعت و دلیري و مقاومت و روحیّه مبارزه با سختیھا وجود داشته، وقت مناسبي براى دفاع  ھنگام شناسی:
ولي بھتر است داللت دارد بر مفید بودن براى زمینه ھاي مالي، و ھمچنین  گامھاى مھمّ مي باشد.از انديشه ھا و حقوق تو و نیز برداشتن 
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بر وجود نیز  و از انجام ھر گونه فعالیّت مھمّ مانند ازدواج يا اشتغال پرھیز شود، چونکه احساسات در تصمیم گیريھاى اين وقت غلبه دارد.
ھر اقدام و يا فعالیّت مھمّي مانند ازدواج يا اشتغال پرھیز کرد، چه اينکه جنبه احساساتي  ولي بھتر است که اززمینه جھت امور عاطفي، 
 آن بر آن غالب خواھد بود.

  

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

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٠:٤٦ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٠٩:٣٤ ساعت حوت ٨ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  و سپاه ساالرستاباز تسديس وقت ديدارست = با کسي ک

  ين وقت به که نیست شديدا مي براه بريد = اندرور فرستي ھ
  

در اين وقت زمینه افزايش شجاعت و دلیري و مقاومت و روحیّه مبارزه با سختیھا  ھنگام شناسی:
 وجود داشته، وقت مناسبي براى دفاع از انديشه ھا و حقوق تو و نیز برداشتن گامھاى مھّم مي باشد.

ولي بھتر است از انجام ھر گونه فعالیّت راى زمینه ھاي مالي، داللت دارد بر مفید بودن بو ھمچنین 
نیز  و مھّم مانند ازدواج يا اشتغال پرھیز شود، چونکه احساسات در تصمیم گیريھاى اين وقت غلبه دارد.

بھتر است که از ھر اقدام و يا فعالیّت مھّمي مانند ازدواج يا بر وجود زمینه جھت امور عاطفي، ولي 
 یز کرد، چه اينکه جنبه احساساتي آن بر آن غالب خواھد بود.اشتغال پرھ

  
_  120°  j -  appl= اتصال تثلیث قمر با مشترى،ادامه  اتصال = تثلیث قمر با مشترى  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٦:٠٨ ساعت حوت ٦

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.قیق اتصال لحظه د ١٤:٠١ ساعت حوت ٧ امروز 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)(× 
  

ھم شدن عطوفت و مودّت و موقعیت و محبوبیّت اجتماعي و گشايش مادّي و سالمتي و بھره در اين وقت زمینه فرا 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 

بینانه و کريمانه، و ترغیب به مسافرتھا و ديدارھاى مفید براى  رفتار خوش گرفتن از مسؤوالن ما فوق نیز ھست. ھمچنین داللت بر بروز
  وضعیت خود؛ دارد.

  

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

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٤:٠١ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١١:٢٦ ساعت حوت ٨ و تا

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

  ر و قلیل = ديدن روي مھتران جلیلخاصه آرايش از کثی
  خاصه آرايش از قلیل و کثیر = ديدن روي مھتران خطیر)(× 

  
در اين وقت زمینه فراھم شدن عطوفت و مودّت و موقعیت و محبوبیّت اجتماعي و  ھنگام شناسی:

وقت  گشايش مادّي و سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقیّتھاى مادّي، وجود دارد و اين
به آشنايي با اشخاص ذي نفوذ کمک کرده، و زمینه مورد تقدير قرار گرفتن از مسؤوالن ما فوق نیز 

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

  
_  60°  m -  appl= شروع اتصال تسديس قمر با زحل، اتصال = تسديس قمر با زحل  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٢٣:١٥ ساعت حوت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٢١:١١ ساعت حوت ٨ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  اربند اين حديث بي تلبیسک  باز اگر شان نظر بود تسديس =

  دان و عمارت بستان کديدن پیر و خواجه دھقان = نی
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مناسبي براى تسلّط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیاط و پرھیز بوده،  وقت ھنگام شناسی:
و تعادل وجود دارد. احساس رشد و سن و  زمینه جديّت و حسن تدبیر و اداره امور ھمراه با متانت

پختگي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه با مادر مناسب بوده، تمام اين 
وقت تضمین کننده ثبات و صلح بوده، و تو را از نگراني که زندگي را سخت مي کند؛ نجات مي دھد، 

  خود را پايه گذاري کني. ھنگام مناسبي است که نظام و برنامه مخصوص 
  

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

  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٤:٤٨ ساعت حوت ٦
  ادامه دارد. (نھايت و حاق اتصال)لحظه دقیق اتصال  ١٢:٥٢ ساعت حوت ٧ 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:
ايده  هتلويزيون و سینما و.. و میل به ھر چه فوق العاده و عجیب است؛ وجود دارد. اين ھنگام داللت دارد بر: برانگیزنده تخیّل و بوجود آورند

   ولیّت.ئھا و طرحھاى متھوّرانه که ندرتاً محقّق مي گردد، نیاز به خويشتن داري و عدم فرار از مس

  

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

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٢:٥٢ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٠:٢٩ ساعت حوت ٨ و تا

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

  یّت. ولئمحقّق مي گردد، نیاز به خويشتن داري و عدم فرار از مس
  

_  0°   - appl = شروع اتصال مقارنه قمر با ذنب، اتصال = مقارنه قمر با ذنب  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١١:٥٤ ساعت حوت ٧امروز 
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٢٨ اعتس حوت ٨ و تا

  
_  ||  y -  appl = اتصال توازي قمر با شیرون،ادامه اتصال = توازي قمر با شیرون  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٢:١٩ دلو ساعت ٢٦
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٤٩ ساعت حوت ١١و  ٠٨:٠٩  ساعت دلو ٢٦ و تا

  می باشد. ٠٢:١٩ دلو ساعت ٢٦ دروسط و غايت اتصال (قوت تمام) 
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  (نجمى)  دلو ˚7تحويل به  00:19 ساعت در دلو ˚6 نجمی: برج  

  ؛سعدأخبیة شروق: ؛بلعسعد فجر:طلوع منازل (تقویم عربی): 

  ؛سعدأخبیة روق:ش ؛بلعسعد فجر: طلوع منازل (ھنگام رصد):

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

  Tropical حوت ˚8تحويل به  13:17ساعت   حوت ٧ برج فلكي:

  ؛وبال :ضعیف ؛السیر سريع :قوى :(نجمى)  احوال كوكب

  18:19 غروب شمس:                    06:48 طلوع شمس:

 

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

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 أچنانکه دلیل ملوک است دلیل مردمان بزرگ و محترم و رؤسا و مقدمان و سپھساالران و سرھنگان و خداوندان ر
  قاضیان و حاکمان و جماعت مردمان است.

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

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

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

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

  ه كردن نیز رديابي كرد.توان در معني يكپارچ نیز مي 
دھد كه چگونه انسان خودش را و بالنتیجه دنیايش را يكپارچه كند و چگونه با مردم بیامیزد و دوست  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.
شخصیتمان كه گاھي نسبت به يكديگر در   شید ھمچنین داللت دارد بر اراده کردن. راھنمايي مي كند كه چگونه اجزاء تشكیل دھندهخور

  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 
 

Sun  IN Detriment  =حـوت ١ = روز ٣٠ محـدوده ارتبـاط ايـن وضـعیت فلكـي=  دلـودر برج نجمـى  شمسبال و 

  ٠٠:٢٨ساعت  حمل ١تا  ٠١:٢٠ساعت 

ون نور دھنده عـالم اسـت داللـت دارد بـر جلـوه چشمس داللت دارد بر اشخاص صاحب سلطه و تأثیر و از آنجا که کوکب  ھنگام شناسی:
  .با رکود مواجه مى گرددلذا در اين ھنگام  كردن و نمود پیدا كردن.

 
  ،شمس حلقوىاتصال كسوف  ادامه = دلوشمس در برج نجمى  حلقوىكسوف 
  از:  روز ١٤اين وضعیت فلكي  ارتباط محدوده

  ،(نھايت و حاق اتصال) لحظه دقیق اتصال ١٧:٥٣ت ساع حوت ٨ او تاتصال  شروع ١٧:٥٣ت ساع حوت ١
  ارد.ادامه دنھايت انصراف  ١٧:٥٣ت ساع حوت ١٥ او ت

 ي مھمسوف؛ از شروع كارھاكروز بعد  ٧روز قبل تا  ٧سوف از كبراى كسوف از حاالت نحس و نامناسب شمرده شده و  ھنگام شناسی:
  . در تمام اين مدت بايد اجتناب كرد

ر خاصي است، ھمچنانكه در توضیح حكم ايام نحس و محذور گذشت، نحوست و محذوريت اين مواقع كلي و ذاتي نبوده، و محدود به امو
مثال در خسوف و كسوف علیرغم اينكه اقدام به انواع امور مادي و فعالیتھا و ازدواج و مسافرت نامناسب بوده، ولي اين ھنگام از نظر 

ي استفاده معنوي مناسب بوده و انجام اعمال عبادي نه تنھا بال مانع بوده بلكه از اوقات مناسب و موفق آنست، ھمچنانكه به تبع آن سفر
  كه مثال براى حج در اين موقع انجام بگیرد نیز اشكالي ندارد، چون ارتباط به امور معنوي دارد.

  .تاثیر منفیش شديدتر است شمسسوف در ھر برجي اتفاق مي افتد؛ براى متولدين ھمان برج ك

نگام شناسي) مربوط به كسوف براى اھل با توجه به اينكه اين كسوف در ايران قابل رؤيت نیست، آيا احكام نجومي و تنجیمي (ھ ؤال

  ايران و مناطقي كه كسوف رؤيت نمي شود؛ جاري و نافذ بوده و رعايت مي شود؟

واب ه بسا تابع رؤيت باشد، ولي از آنجا كه در رعايت بقیه چشرعي كسوف تابع رؤيت است، و احكام نجومي ھم حسب ظاھر  احكام

ه بسا احكام نجومي كسوف نیز تابع رؤيت نباشد، از اين رو مالحظه و رعايت چست؛ با اين لحاظ اتصاالت مرئي بودن كوكب در بلد شرط نی
  .احكام نجومي كسوف نیز براى اھالي اين مناطق نیز خالي از وجه نبوده و بجاست

  براى اطالع بیشتر درباره كسوف به مرسوالت زير مراجعه نمائید:
  كسوف شناسي  : 24مجله راه آسمان 

  فرھنگـ اھل حق در تعامل با خسوف و كسوف : 22اه آسمان مجله ر

  
_  0°  ]  - appl شروع اتصال مقارنه قمر با شمس، = اتصال = مقارنه قمر با شمس  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع( ١٢:٥٨ ساعت حوت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٧:٥٨ ساعت حوت ٨ و تا
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`  0°  ] -  appl= شمسعطارد با  مقارنهاتصال ادامه  اتصال = مقارنه عطارد با شمس،  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٢١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٩:٣٤ دلو ساعت ٢٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٢٨ حوت ساعت ١٧و تا 

در اين وقت زمینه ساز منازعه و درگیري در زندگي روزمره، و نیز اختالفات گذرا مي باشد. زمینه افزايش به ھم ريختگـي  ھنگام شناسی:
اب اشتباھاتي در رفتارھا و کارھاى روزانه، و مواجھه با مشکالت در تنظـیم ايـده ھـا و رسـاندنش بـه ديگـران اعصاب و کشیده شدن به ارتک

  دارد.

  

b  =|=  ]  - sep = شمسبا  ضدتوازياز  زھرهانصراف ادامه  انصراف = ضدتوازي زھره با شمس،  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٧:٠٨ حوت ساعت ٥
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٠٦:٠٤ ساعت حوت ٧ امروز و تا

 در اين وقت افزايش دھنده جذابیت شخص و برانگیزنده آتش محبت و استعدادھاى ھنري است براى گردش و تغییر آب ھنگام شناسی:
مناسب مي باشد، اين وقت توأم با وجود زمینه براى خوشحالي و آساني در زندگي بوده؛ و ھمه چیز ساده و لذت بخش و ھوا و سرگرمي 

اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه مناسب بطور متوسط براى فعالیتھاى شغلي؛ اين وقت براى تأسیس و راه اندازي  مي گردد.
اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت بروز فريفتگي و عواطف در  ايي و ُمد مناسب است.فعالیتھاى مربوط به امور زينت و زيب

 روابط ايجاد شده در اين وقت، اين ھنگام براى خواستگاري و عقد و ازدواج و عروسي و زفاف مناسب است موجب عالقه شديد مي گردد.

  
]  =|=  f  -  appl= با مريخ، شمس ضدتوازيشروع اتصال  اتصال = ضدتوازي شمس با مريخ  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٦:٥٦ حوت ساعت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد. لحظه دقیق اتصال ١٩:١٨ حوت ساعت ٩و تا 

بر؛ بايد از تصمیمات و اقدامات کداللت دارد بر زمینه ابتالي به خشم و تاين وقت  ھنگام شناسی:
ردد. در اين گیريھا و حوادثي مي گ، دمدمي مزاجي شخص موجب ايجاد دررھیزيپانفعالي و عجوالنه ب

ردن و ھدر دادن تالشھا وجود دارد، کمینه خراب ي روزمره با ستیزه جويي ھمراه بوده و زگوقت؛ زند
ر عوارض اين گو تمايل به اغراق و افراط، از ديودھاى ناشي از حالت تدافعي و عجوالنه کمواجه شدن با ر

یربھاي گسلطه و قدرت؛ که منتھي به دریشامد اختالفات ناشي از میل به تحمیل وقت است، امکان پ
ر بودن آن، در تحت ھر شرايطي از انتخاب گي داللت دارد بر ويرانکفلاين وضعیت  ردد.گخشونت آمیز مي 

ي داللت دارد بر کاين وضعیت فل ن.کرھیز گامي که با اين اتّصال ھمراه است پھر شخص يا اختیار ھر ھن
در اين ھنگام تبديل  است، ازدواج گعدم وجود زمینه جھت ايجاد رابطه و ازدواج، اين ھنگام مرتبط با جن

   مي شود. گدان جنبه می
 

]  120°  j - sep  از تثلیث با مشترى، شمسانصراف ادامه  با مشترى = شمسانصراف = تثلیث  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى

 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٨:٢٥ دلو ساعت ٢٤
 .جیم كھن) ادامه داردنھايت انصراف (در تن ٠٢:٠٣ حوت ساعت ٨و 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:
 ّ ت را بھره مندي و موفقیّتھا را فراھم مي کند، امکان ايفاي نقش اجتماعي مھم وجود دارد، که ايده ھا و آرزوھاى زندگي شغلي و مادي

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
 و متصدّيان شرکتھا برخورد و روشي بسیار عادالنه و بخشنده داشته باشند، در اين ھنگام فضاى محیطھاى کاري ھمراه با آرامش مي

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، اين وقت کمک مي کند که ازدواج توأم با انسجام و گذشت و تفاھم باشد، و فراھم کننده خوشبختي براى زوجھاست.

  
]  60°  m  - sep با زحل، سديساز ت شمسانصراف ادامه صراف = تسديس شمس با زحل = ان  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٨:٥٨ دلو ساعت ٢٦

 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠٧:٤٩ حوت ساعت ١٢و تا 
ت داللت دارد بر: فراھم شدن توانايي تسلّط بر خويشتن و پشتکار و جدّيت و زيرکي و احساس وظیفه، که به اين وق ھنگام شناسی:

موفقیّت شخص کمک مي نمايد، زمینه سودبردن از راه معامالت امالک وجود دارد، موجب تحقّق موفقیّتھايي در محیط شغلي و روابط نیکو 
  با والدين مي شود.

 
]  60°  p - sep با اورانوس، سديساز ت شمسانصراف ادامه با اورانوس =  شمس سديسراف = تانص  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٠:١٦ دلو ساعت ٢٢
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ١١:٣٧ حوت ساعت ٧ امروز و تا

اين وقت داللت دارد بر: تجدید شادابي و نشاط؛ و عالقه به اکتشاف و ريسک کردنھاى جدید و پیشرفت. اين وقت  ناسی:ھنگام ش
فراھم کننده ابتکار و خالقیّت و استعدادھايي که سبب اختراع و ابتکار شده، و شخص شیفته ھر چه جدید است مي شود، زمینه انجام و 

موفقیّتھاى پیش بیني نشده وجود داشته، حصول موفقیّت در اين وقت چه بسا از راه دانش بدست آيد، برقراري روابط خوب با دوستان و 
زمینه پیشامد تغییرات مفیدي که شخص را از يکنواختي مي رھاند وجود دارد. و داللت دارد بر مناسبت اين ھنگام جھت امور رفاھي و 

ولى يک جھت بسیار منفي ھم  ه و فراھم بودن جلب شھرت و قدرشناسي ديگران دارد،تبلیغات و تکنولوژي و ابتکار. و نیز بر وجود زمین
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اين وقت دارد، ھنگام توجّه و ايجاد رابطه نبوده اين وقت میل به يک نوع غیر متعارف از روابط را فراھم کرده روابطي که با تغییر ھمراه بوده، 
س سرگرمي، و نیز معاشرت و روابط زناشويي زوجین مناسب مي باشد، ايجاد ارتباط در براى روابط گذرا و غیر دائمي، و نیز ارتباطات بر اسا

گام اين ھنگام بسیار برانگیزنده و جذّاب بوده، دوامي نداشته و به روابط پايدار مانند ازدواج منتھي نمي شود، روابط برقرارشده در اين ھن
 بدون پیچیدگي و تندي پايان مي يابد.

  
]  =|=  p -  appl= با اورانوس، شمس ضدتوازيشروع اتصال  اتصال = ضدتوازي شمس با اورانوس  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ٠٨:٥٢ ساعت حوت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٠٤ ساعت حوت ١٠ و تا

داللت دارد بر: افزايش حالت لجاجت و سرسختي و رفتار عجوالنه، و اين وقت  ھنگام شناسی:
یريھا شده، و با گاستقالل طلبي شديد و رفتار نامتعارف؛ سبب اشتباه در تشخیصھا و قضاوتھا و تصمیم 

ار شدن چارزيابي توان و نیروي خود؛ سبب دردد، میل به مبالغه در گالت سخت و خشن مواجه مي تحوّ 
کرده، ي و شغلي احساس سختي گوانح قلبي يا تشنج مي شود. براى پذيرش و انجام وظايف خانوادس

ھنگام یري. اين گیز مي چآن راضي شوي؛ تصمیم به تغییر ھر ذيرفته و به بجاي اينکه وضعیت جديد را پ
شم يا چي در محدوده قلب يا ار شدن به نوسانات مھمّ چده زمینه کخطیري است براى سالمتي، بطوري

یريھاى گي و تنظیم آن وا مي دارد، و درگين وقت به تجديد نظر در امور زندافت قند خون وجود دارد، ا
ه تفاھم را کده، بطوريي شديد در روابط و عاليق شگط اطراف فراھم کرده، و موجب آشفتبا محی کدردنا

ون چشم بوشي کني چته ھايت را تغییر دھي و از آنھا رات و بايسند، بايد برخي از تصوّ کسخت مي 
ات و رفتارت در برابر محیط و ذيرفته، شرايط تو را به تعديل عادیت انسجام نپگت تو و زندھنوز با شخصیّ 

ان و يا کان تغییر مکه ھا واداشته، در اين وقت امرايي و ايجاد اصالحات در برنامگاري با آن و نیز نوگساز
بسیار منفي که موجب به ھم و داللت دارد بر وجود زمینه  اقامت وجود دارد. رفتن از وطن و محلِّ 

و داللت دارد بر وجود زمینه جھت احساس زن و شوھر به از . رددگي و مشکالت مستمري مي گريخت
الت کت به سبب مشن است رابطه زوجیّ کدراين ھنگام مم شان،ادست دادن استقالل و آزادي شخصي 
اھم بودن جلب شھرت و و داللت دارد بر وجود زمینه و فر .جنجالي رو به سردي و آسیب برود

ه و ايجاد رابطه نبوده اين وقت جھت بسیار منفي ھم دارد، ھنگام توجّ  کولى ي ران،گقدرشناسي دي
اى روابط ه با تغییر ھمراه بوده، اين وقت برکرده روابطي کفراھم نوع غیر متعارف از روابط را  کمیل به ي

رمي، و نیز معاشرت و روابط زناشويي زوجین مناسب گائمي، و نیز ارتباطات بر اساس سرذرا و غیر دگ
ايدار مانند ب بوده دوامي نداشته و به روابط پایزنده و جذّ گارتباط در اين ھنگام بسیار بران مي باشد، ايجاد

  ايان مي يابد.ي و تندي پگیدچپیواج منتھي نمي شود، روابط برقرارشده در اين ھنگام بدون ازد
  

]  0°  r -  appl = با نپتون، شمس مقارنهاتصال ادامه با نپتون =  شمس مقارنهاتصال  
  (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  نجیم جديد) شروع(در تنجیم كھن و در ت ١٨:٢٣ دلو ساعت ٢٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٤٣ ساعت حوت ١٢ و 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:
ُمَسکْن و آرام بخش و راھھاى واھي براى فراموشي مشکالت وجود دارد، احتمال و اضطراب، در حلِّ مشکالت امکان تمايل به داروھاى 

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

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

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

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

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

  ازدواج و آينده عالي مطرح مي شود، ولى توھّم و خیالي بیش نبوده و ھیچگونه تعھّد و التزامي به اين وعده ھا نیست.

  
]  ||  r -  appl = ون،با نپت شمسشروع اتصال توازي اتصال = توازي شمس با نپتون  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٧:٤١ ساعت حوت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٢:١١ ساعت حوت ١٠ و تا

خیالي؛ مواجه شدن  ه ھاىردن آرزوھا و برنامکداللت دارد بر: میل به دنبال اين وقت  ھنگام شناسی:
 و آرام نْ کسَ ان تمايل به داروھاى مُ کالت امکمش ي و جنجال و اضطراب، در حلِّ گیدچي با قدري پیگزند

بیماريھاى ناشناخته و الت وجود دارد، احتمال ابتالي به کبخش و راھھاى واھي براى فراموشي مش
ناه بردن به عالم موھوم، وجود زمینه ت و پقعیّ ار واکننده و انکمي ديوانه گ در ارشدن به سرچمرموز، و د

ي عاطفي يا شغلي مي گي در زندگخیص و تصمیمھا که سبب مشکالت بزراب اشتباھاتي در تشکارت
ه ھا و ناھي باشد براى نجات از غصّ شخص يا وضعیت؛ تنھا بخاطر اينکه پ کردد، و نیز زمینه جذب به يگ
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د ر و تردّ اري و تحیّ کز ذھني و فراموشکنین بروز عدم تمرچھمي، گأوايي براى دور کردنت از سختي زندم
آنھا،  گتصمیم، و نیز تسلیم شدن به محیط اطراف يا نیرن کرفتن يگو يا گفتگو ناتواني از ادامه يک 

نند در که به تو ثابت مي کى در وقتي ان؛ حتّ کامتناع از شنیدن نصیحت و راھنمايي و ھشدارھاى نزدي
، در ر عوارض اين ھنگام مي تواند باشدگجیه موضع خود؛ از ديدلیل تراشي براى تواشتباھي، بھانه و 

ھاى واھي؛ يا ارتباط با ن و آرام بخش يا راھکناه بردن به داروھاى مساين ھنگام  الزم است که از پ
ینه و داللت دارد بر زم رھیزي.ري روابط بي فايده و بي نتیجه؛ بپروھھاى افراطي و يا برقراگاشخاص و 

ردد، بروز گشغل و کاري که در اين وقت شروع  ه و برنامه وران کننده در ھر پروژگکالت نبوجود آمدن مش
الت ساده به اختالفات شديد، از دست رفتن نشاط و کناشي از سوء تفاھم و تبديل مش کاکاصط

شغلش لین حقوقش از س از دريافت اوّ گام شروع مي شود، ممکن است شخصي پشادابي در اين ھن
و داللت دارد بر عدم وجود زمینه مناسب جھت ازدواج، آرزوھاي واھي و وعده ھاى  محروم شود.

د و ونه تعھّ چگم و خیالي بیش نبوده و ھیدروغیني براى ازدواج و آينده عالي مطرح مي شود، ولى توھّ 
  التزامي به اين وعده ھا نیست.

  
]  60°  w -  appl با پلوتون، شمس سديساتصال تادامه  =اتصال = تسديس شمس با پلوتون  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٤:١٩ ساعت حوت ٤

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١١:٣٢ ساعت حوت ١٩ و تا
ق و عالقـه بـه مـاجراجويي و نیـاز بـه مسـؤولیّت امید و فـراھم شـدن اسـتعدادھاي خـال اين وقت داللت دارد بر: افزايش ھنگام شناسی:

تھايـت پذيري، اين ھنگام مناسب با برقراري ارتباط با محیط اطراف بوده، که حلِّ مشکالتت را فراھم کرده و به تجديد تنظیم برنامه ھا و فعالیّ 
امور کـاري و شـغلي و يکـي از بھتـرين ھنگامھاسـت، وقـت مناسـبي اسـت بـراى و داللت دارد بر وجود زمینه مناسب براى  کمک مي کند.

بکارگیري نیرو و تالش؛ اين ھنگام تضمین کننده دوام شغلھا و فعالیّتھاي تجاري است که تازه شـروع شـده انـد، اھمیّـت ايـن ھنگـام وقتـي 
محبّت در نگاه اول، ارتباط در اين ھنگام توأم با صفا و تعـاطف  و داللت دارد بر وجود زمینه است که کار به موفقیّتھاى مالي مربوط مي شود.

و لطافت و گذشت و محبّت متقابل مي باشد، ازدواج در اين ھنگام توأم با سیطره و ھیمنه يکـي از طـرفین بـوده کـه ممکـن اسـت يکـي از 
 زوجھا قرباني کردن ھمه چیز را براى ديگري بپذيرد.

  

]  0°   - sep با ذنب، مقارنهاز  شمسانصراف ادامه  ه شمس با ذنب =انصراف = مقارن  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢٣:١٢ حوت ساعت ٤

 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٢١:١٨ حوت ساعت ١٩ و تا
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  (نجمى رصدى)  جدى برج نجمي:

    Tropical دلوفلكي:  برج

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

  
ت و در ذات خويش سعد عطارد در گرمی و سردی و تری و خشکی به ھم نزدیک است و خشکی را اندکی افزون اس 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
آن برج و داللت دارد  نث و لیلي شود. و اگر با ھیچ کوکب اتصال و امتزاج ندارد طبع آن برج را مي گیرد که در وي است و طبع خداوندؤآمیزد 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

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

  تفكر و ادراك، پردازش كارھا و انتشار اطالعات.كوكب عطارد داللت اساسي دارد بر: 
ھاي مختلفي استفاده   ت دارد. ما براي برقراري ارتباط با ديگران از وسايل و شیوهسیاره ذھن و ارتباطات: عطارد بر ارتباط برقرار كردن دالل

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

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

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

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

  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.  ھمچنین عطارد داللت دارد بر: سفر ھوايي، نظم ، تحصیالت،

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

  
_  ||  ` -  applشروع اتصال توازي قمر با عطارد،ال = توازي قمر با عطارد = اتص  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٩:٣٤ ساعت حوت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٥٢ ساعت حوت ٧ امروز و تا
  می باشد. ١٩:٣٤ ساعت حوت ٧وز امروسط و غايت اتصال (قوت تمام) 

  

_  ||  ` -  sep = شروع انصراف قمر از توازي با عطارد،انصراف = توازي قمر با عطارد  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  ھايت و حاق اتصال) شروعلحظه دقیق اتصال (ن ٠٦:٥٢ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٦:٣٧ ساعت حوت ٧ امروز و تا

  باشد. مى ١٦:٣٧ ساعت حوت ٧ امروز انفصال تام

  
_  0°  ` - appl شروع اتصال مقارنه قمر با عطارد، مر با عطارد =اتصال = مقارنه ق  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٢:٣٤ ساعت حوت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٣٥ ساعت حوت ٨ و تا

  
`  0°  ] -  appl= شمسعطارد با  مقارنهاتصال دامه ا اتصال = مقارنه عطارد با شمس،  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٢١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٩:٣٤ دلو ساعت ٢٧

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٢٨ حوت ساعت ١٧و تا 
  

`  120°  j - sep  = مشتريبا  تثلیثانصراف عطارد از ادامه  =تري مشعطارد با  تثلیثانصراف،  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢١:٢٧ ساعت حوت ٤
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٩:٥٩ ساعت حوت ٨ و تا

ت فعالیّتھاى فکري و ارتباطات و تجارت و ارتباط با مقامات اجراي قانون آسان مي گردد، از سالمتي انديشه در اين وق ھنگام شناسی:
خودت در اين وقت استفاده کن تا تصمیمھاي الزم مربوط  به شغلت يا برنامه ھاى شخصیت را بگیري، اين ھنگام براى عملي کردن 

ھمّ مناسب است. ھمچنین اين وقت داللت بر افزايش عالقه به علوم طبّي و ديني و نیز معامالت مالي و تجاري و يا اقدام به کارھاى م
تدريس و استادي داشته و نیز فراھم بودن اھتمام و اشتغال به کارھاى آزاد دارد، ھنگام مناسبي است براى گرفتن تصمیمھايي در سطح 

و موقعیّتھاى کاري را به دنبال داشته، و يا حلِّ اختالفات و دعاوي  عالي و زمینه ھاى مادّي و برداشتن گامھايي که ترقّي در مشاغل
داللت دارد بر وجود زمینه جھت فعالیّتھا و مشاغل خصوصاً در زمینه برنامه نويسي و و ھمچنین  قضايي به صورت دوستانه را ببار آورد.
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: ھنگام بسیار خجسته براى رسیدن به تفاھم بھتر با افراد نیز و انتشارات و نويسندگي و وسايل ارتباطي (پست، تلگراف، تلفن) و اينترنت.
نقص اين ھنگام وجود احتمال بروز سوء تفاھم و جدل در کالم، لذا بايد گفتگوھا بخوبي و دقّت مورد عالقه از راه گفتگو و تبادل نظرات، 

 .مديريّت شود

  

`  60°  m - sep = زحلعطارد از تسديس با انصراف ادامه  انصراف = تسديس عطارد با زحل،  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٠:٤٤ ساعت حوت ٦
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٠٣:٤١ ساعت حوت ١٠ و تا

کمک به تنظیم توانايیھاى عقلي؛ ولذا توانايي الزم بر استدالل و قانع کردن ديگران و نیـز اين وضعیت فلکي داللت دارد بر  :یھنگام شناس
قیّـت در رغبت به برنامه ھا و ترغیب روابط با ديگران را افزايش داده، و به تفکر و تجديد نظر در تصوّرات و افکار شخصي و تحقّق ايده ھا و موف

ت مناسبي بـراى تغییـر رشـته و گرايشـھاى درسـي يـا شـغلي اسـت. ايـن ھنگـام بـراى برخي تالشھاى دقیق و ظريف کمک مي کند، وق
کارھاى فکري و آنچه نیاز به تحمل جسمي داشته مناسب است، اين وقت داللت بر زمینه رفتـار حکیمانـه و جـديّت در کارھـا و برنامـه ھـا و 

داللـت بـر و ھمچنـین  داد و ستدھاى ملکي ايـن ھنگـام مناسـب اسـت.طرحھا را دارد، براى انجام کارھاى فکري نیازمند به تمرکز؛ يا انجام 
و ، را دارد وجود زمینه جھت انديشه براى شروع ھر کار يا شغل، يا اقـدام بـه پـروژه اي کـه کارھـاى فکـري و برنامـه ريـزي فکـري مـي طلبـد

  ھنگام مناسبي براى شروع تحقیقات علمي يا نوشتن مقاالت علمي است.

  

`  60°  p - sep  اورانوسانصراف عطارد از تسديس با ادامه  =اورانوس انصراف = تسديس عطارد با،  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٧:٠١ ساعت حوت ٣
 د) ادامه دارد.نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جدي ١١:٢٨ ساعت حوت ٧ امروز و تا

ولـي بـه تمرکـز ذھنـي در اين وقت داللت بر فراواني ھوش فوق العاده و ابتکار، و توانايي بسیار بر اقنـاع ديگـران داشـته  ھنگام شناسی:
وي رغبت به امور ھنري و مربوط به سینما و تلويزيون و ھر چه که با برق سر و کار داشته افـزايش مـي يابـد، تقويـت نیـرآسیب مي رساند، 

حدس و پیش بیني و کمک به حل شرايط پیچیده و فراھم شدن دعوتنامه و پیشنھادھاى مسافرت ھمچنین زمینه فعالیت شـديد فکـري، و 
اينکه افکار و ايده ھايت شفاف و روشن و مبتکرانه باشد، توانايي احاطه بر شناخت و معارف تازه و شروع در پژوھشـھاى علمـي يـا فکـري، 

خود با ديگران؛ از زمینه ھاى ديگر اين وضعیت فلکي است. وقت مناسبي نیز براى سفر علمي تحقیقـاتي يـا اکتشـافي  توسعه دايره روابط
 مي باشد.

  
`  0°   -  appl= ذنبعطارد با  مقارنهاتصال ادامه  اتصال = مقارنه عطارد با ذنب،  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٠:٢٦ ساعت حوت ٦

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٥٩ ساعت حوت ١٠ و تا
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  (نجمى رصدى)  حوتبرج نجمي: 

   Tropical حمل فلكي: برج

  زه       ؛بطئ السیر :ضعیف ؛شرف :وىق :)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. 

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

لت دارد بر ھماھنگ كردن و متناسب بودن و مجذوب ساختن و دلربايي، دال زيبايي و تجمل: زھره 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 

ورزيم. توازن و ھماھنگي اشاره به تعادل نیز  آنھا عشق مي كسي ھستیم، ما در واقع جذب آنھا شده ايم، ما به آنھا عالقه داريم و يا به
  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 
است تالش داشته باشد براي اينكه تمام مردم برادر و خواھران  كند. در مقايسه با اورانوس، اورانوس ممكن 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 = دلـو ١٦ = روز ٥٧يـن وضـعیت فلكـي محدوده ارتباط ا = حوتدر برج نجمى  زھرهشرف 

  ٠٥:٢١ساعت  حمل ١٣تا  ٠٨:٤٤ساعت 
کوکب زھره به طور کلي داللت دارد بر: عواطف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلیقه، شکلھاي مطلوب پول و سـالمتي  ھنگام شناسی:

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

  
_  60°  b -  appl= اتصال تسديس قمر با زھره،ادامه  اتصال = تسديس قمر با زھره  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٩:٤٢ ساعت حوت ٦

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٨:٤٠ ساعت حوت ٧ امروز و تا
  

_  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 ١٨:٤٠ ساعت حوت ٧مروز ا
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٧:٠٣ ساعت حوت ٧ امروز و تا

  

b  =|=  ]  - sep = شمسبا  ضدتوازياز  زھرهانصراف ادامه  انصراف = ضدتوازي زھره با شمس،  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٣ فلكيمحدوده ارتباط اين وضعیت 

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٧:٠٨ حوت ساعت ٥
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٠٦:٠٤ ساعت حوت ٧ امروز و تا
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  جمى رصدى)(ن  حوتبرج نجمي: 

     Tropical حمل فلكي: برج

      ؛سريع السیر، مثلثه: قوى :)نجمى(احوال كوكب 
  

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
  و بر اصحاب سیاست. سرھنگان و لشکر کشان و کارزارکنندگان، بر لشکریان 

، 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  عمل مي كه 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  اوقات به صورت پرتکاپو نمايان ميتوانايي انجام كار و انرژي است و برخي  
  كند. كند و عمل مي كند، حس مي و قاطع باشد امّا نیرو و انرژي به صورت فعال و قاطع و جدي فكر مي

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

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

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

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

  تنجیم جديد) شروع (در تنجیم كھن و در ١١:٢٣ ساعت حوت ٦
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٠:٤٦ ساعت حوت ٧ امروز و تا

  

_  60°  f - sep  = شروع انصراف قمر از تسديس با مريخ،انصراف = تسديس قمر با مريخ  
  اط اين وضعیت فلكي از:محدوده ارتب

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٠:٤٦ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٠٩:٣٤ ساعت حوت ٨ و تا

  
]  =|=  f  -  appl= با مريخ، شمس ضدتوازيشروع اتصال  اتصال = ضدتوازي شمس با مريخ  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٦:٥٦ حوت ساعت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٩:١٨ حوت ساعت ٩و تا 

  
f  180°  j -  appl= با مشترى، مريخ مقابلهاتصال ادامه  اتصال = مقابله مريخ با مشترى  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٢:١٤ دلو ساعت ٢٩
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٧:٢٤ ساعت حوت ٩ و تا
خردانه که  اين وقت داللت دارد بر بروز تکبر و رفتار عجوالنه و نشاط و شادابي مفرط، و انجام ريسکھا و اقدامات بي ام شناسی:ھنگ

سبب زيانھاى مالي و درگیريھا در محیط کار يا خانه مي گردد، سعي کن که به حد و مرز خودت ملتزم بوده و از افراط در جانبداري و 
اضع عجوالنه اجتناب کن. در اين وقت زمینه کشیده شدن به برنامه ھاى خطیر و پرھزينه اى که ممکن است به دعاوي تصمیمھا و اتخاذ مو

ه قضايي منتھي شود وجود دارد، ھمچنین فراھم بودن انرژي فراوان براى شخص که آنرا در کارھاى افراطي و مبالغه آمیز بکار مي گیرد، ب
ھا و سفرھا مي نمايد، رغبت به گذران اوقات به تفريحات و سرگرمي و  نداشته، اقدام به جابجايي که تاب ماندن در يک محل را طوري

خوشگذراني و آنچه بدان مربوط است نیز از ديگر زمینه ھاى اين ھنگام است، امکان بروز سنگدلي و خودخواھي در برابر خواسته ھا يا 
عجوالنه و بي توجھي به وضعیت آنھا که نتايج ناراحت کننده در وضعیت مادي شخص تنگدستي و گرفتاريھاى ديگران، و رفتار انفعالي و 

و  دارد، ھمراه با اينھا؛ امکان  افشاي اسرار و خیانتھايي در محیط کار، و دستورھاى عجوالنه و متھوّرانه و زياده روي در رفتار انفعالي
ه شغلي را مختل مي سازد، اين وضعیت فلکي نیز داللت بر تأثیر منفي عجوالنه موجب دشمنیھا و درگیريھايي گرديده که زندگي روزمر

روي خون و سیستم گردش خوني مغز و التھاباتي در غدد لنفاوي دارد. از اين ھنگام در معامالت بپرھیز چه اين وضعیت فلکي داللت دارد بر 
بر وجود کمبود در زمینه خوش بیني، ارتباطھا و ازدواجھاى  اين وضعیت فلکي داللت دارد اينکه معامالت شکست خورده يا منعقد نمي شود.

   اين ھنگام نوعا از بدبیني مفرط رنج مي برد.

  

f  =|=  j -  sep از ضدتوازي با مشترى، مريخانصراف ادامه  با مشترى = مريخانصراف = ضدتوازي  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٥:٠٩ ساعت حوت ٥
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٠:٠٢ ساعت حوت ٨ و تا

خردانه که  اين وقت داللت دارد بر بروز تکبر و رفتار عجوالنه و نشاط و شادابي مفرط، و انجام ريسکھا و اقدامات بي ھنگام شناسی:
لي و درگیريھا در محیط کار يا خانه مي گردد، سعي کن که به حد و مرز خودت ملتزم بوده و از افراط در جانبداري و سبب زيانھاى ما

تصمیمھا و اتخاذ مواضع عجوالنه اجتناب کن. در اين وقت زمینه کشیده شدن به برنامه ھاى خطیر و پرھزينه اى که ممکن است به دعاوي 
ه چنین فراھم بودن انرژي فراوان براى شخص که آنرا در کارھاى افراطي و مبالغه آمیز بکار مي گیرد، بقضايي منتھي شود وجود دارد، ھم

ھا و سفرھا مي نمايد، رغبت به گذران اوقات به تفريحات و سرگرمي و  که تاب ماندن در يک محل را نداشته، اقدام به جابجايي طوري
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زمینه ھاى اين ھنگام است، امکان بروز سنگدلي و خودخواھي در برابر خواسته ھا يا  خوشگذراني و آنچه بدان مربوط است نیز از ديگر
تنگدستي و گرفتاريھاى ديگران، و رفتار انفعالي و عجوالنه و بي توجھي به وضعیت آنھا که نتايج ناراحت کننده در وضعیت مادي شخص 

ط کار، و دستورھاى عجوالنه و متھوّرانه و زياده روي در رفتار انفعالي و دارد، ھمراه با اينھا؛ امکان  افشاي اسرار و خیانتھايي در محی
عجوالنه موجب دشمنیھا و درگیريھايي گرديده که زندگي روزمره شغلي را مختل مي سازد، اين وضعیت فلکي نیز داللت بر تأثیر منفي 

ھنگام در معامالت بپرھیز چه اين وضعیت فلکي داللت دارد بر روي خون و سیستم گردش خوني مغز و التھاباتي در غدد لنفاوي دارد. از اين 
اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود کمبود در زمینه خوش بیني، ارتباطھا و ازدواجھاى  اينکه معامالت شکست خورده يا منعقد نمي شود.

  اين ھنگام نوعا از بدبیني مفرط رنج مي برد. 

  
f  120°  m -  applبا زحل، مريخاتصال تثلیث ادامه  ريخ با زحل =اتصال = تثلیث م  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠١:١٩ ساعت حوت ٤

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٤٥ ساعت حوت ١٦ و تا
کار و تالش است؛ لذا ارتباط روشن و محسوسي با اقدامات و ابتکار عملھاى شخصي داشته، لذا  از آنجا که مريخ کوکب ھنگام شناسی:

با جديت در تالشھا مي تواني به ھدفي که مشتاقانه آرزويش را داشته اى برسي، از اين رو بايد به شجاعت مسلح شده چه اينکه ھیچ 
کاربرد ثمره تالشھاى شخصي و نتیجه عرق جبینت کني و سختیھاى راه را چیزی را به آساني بدست نمي آوري، بايد خودت را ملزم به 

ھموار کرده تا وضعیتت مطمئن گردد، ولي به ھر حال موفقیت در پایان مسیر وجود دارد. اين ھنگام داللت دارد بر فراھم بودن تشخیص 
 و از موانع در محیط کار و برنامه ھاى شخصي عبور کند. روشن و وضوح برنامه ھا و اقدامات؛ که امکان مي دھد تا غلبه بر مشکالت نموده

  : نه فايده اى داشته و نه ضرري دارد.اینکه دارد برو ھمچنین داللت 

  
f  0°  p  -  appl= با اورانوس، مريخ مقارنهاتصال ادامه  اتصال = مقارنه مريخ با اورانوس  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٣:٤٨ دلو ساعت ٢٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١٩ ساعت حوت ٩ و تا

اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه رفتارھاى اغراق آمیز و عجیب و خشن، که سبب آسیب ديدن روابط دوستانه و  ھنگام شناسی:
ى عاطفي مي گردد. ھمچنین وجود زمینه مخالفت با تجمعات و گروھھا، و افزايش سبک سري و عصبیت مزاج و اختالفات و جدايیھا

اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت:  رفتارھاى غیر متعارف که موجب زيانھايي در وضعیت اجتماعي و شغلي می گردد.
پیش بیني نشده، و نیز سرکشي برخي از مستخدمین در بیشتر اوقات، ھیچ برنامه و  پیشآمد تغییرات ھیجان برانگیز و تحوالت ناگھانی و

  پروژه اى جديدي را در اين وقت شروع نکن.

  
f  =|=  p -  appl با اورانوس، مريخ ضدتوازياتصال ادامه  با اورانوس = مريخاتصال = ضدتوازي  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٢:٢٢ ساعت حوت ٣

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٩ ساعت حوت ٧ امروز و تا
اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه رفتارھاى اغراق آمیز و عجیب و خشن، که سبب آسیب ديدن روابط دوستانه و  ھنگام شناسی:

ايیھاى عاطفي مي گردد. ھمچنین وجود زمینه مخالفت با تجمعات و گروھھا، و افزايش سبک سري و عصبیت مزاج و اختالفات و جد
داللت دارد بر وجود زمینه جھت: پیشآمد و ھمچنین  رفتارھاى غیر متعارف که موجب زيانھايي در وضعیت اجتماعي و شغلي می گردد.

پیش بیني نشده، و نیز سرکشي برخي از مستخدمین در بیشتر اوقات، ھیچ برنامه و پروژه اى تغییرات ھیجان برانگیز و تحوالت ناگھانی و 
  جديدي را در اين وقت شروع نکن.

  

f  =|=  p - sep  با اورانوس، ضدتوازياز  خمريشروع انصراف  با اورانوس = مريخانصراف = ضدتوازي  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٤:٠٩ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٢١:٥٤ ساعت حوت ١١ و تا

وجود زمینه رفتارھاى اغراق آمیز و عجیب و خشن، که سبب  اين وقت داللت دارد بر ھنگام شناسی:
آسیب ديدن روابط دوستانه و اختالفات و جدايیھاى عاطفي مي گردد. ھمچنین وجود زمینه مخالفت با 
تجمعات و گروھھا، و افزايش سبک سري و عصبیت مزاج و رفتارھاى غیر متعارف که موجب زيانھايي در 

داللت دارد بر وجود زمینه جھت: پیشآمد تغییرات و ھمچنین  ردد.وضعیت اجتماعي و شغلي می گ
ھیجان برانگیز و تحوالت ناگھانی و پیش بیني نشده، و نیز سرکشي برخي از مستخدمین در بیشتر 

 اوقات، ھیچ برنامه و پروژه اى جديدي را در اين وقت شروع نکن. 
  

f  =|=  r  -  appl با نپتون، مريخ ضدتوازياتصال دامه ا با نپتون = مريخاتصال = ضدتوازي  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٢٣:٠٢ ساعت حوت ٤
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٠٣ ساعت حوت ٧ امروز و تا

ر بودن آن؛ بخاطر وجود زمینه غلبه امیال و تسلط نقاط ضعف شخصي و عادتھا، و افزايش اين وقت داللت دارد بر: خطی ھنگام شناسی:
غريزه و عدم کنترل آن. ھمچنین داللت دارد بر ضعیف شدن اراده و توان براى تالش و ابتکار، و برانگیخته شدن امیال و غرائز نفساني؛ و 

شکالت و ناکامیھا و مصرف داروھاى آرامبخش، و بروز حوادث مرتبط با آب و گاز وجود زمینه درگیريھايي با محیط خود؛ رغبت به فراموشي م
  و مه.
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f  =|=  r  - sep  با نپتون، ضدتوازياز  مريخشروع انصراف  با نپتون = مريخانصراف = ضدتوازي  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٤ اين وضعیت فلكي محدوده ارتباط

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٦:٠٣ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٤:١٨ ساعت حوت ١٠ و تا

امیال و تسلط نقاط اين وقت داللت دارد بر: خطیر بودن آن؛ بخاطر وجود زمینه غلبه  ھنگام شناسی:
ضعف شخصي و عادتھا، و افزايش غريزه و عدم کنترل آن. ھمچنین داللت دارد بر ضعیف شدن اراده و 
توان براى تالش و ابتکار، و برانگیخته شدن امیال و غرائز نفساني؛ و وجود زمینه درگیريھايي با محیط 

رامبخش، و بروز حوادث مرتبط با آب و خود؛ رغبت به فراموشي مشکالت و ناکامیھا و مصرف داروھاى آ
  گاز و مه.

  

f  90°  w - sep با پلوتون، ربیعاز ت مريخانصراف ادامه با پلوتون =  مريخ ربیعانصراف = ت  
  (در تنجیم كھن) از: روز ١٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٢:٠٢ حوت ساعت ٤
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٢٠:١٥ ساعت حوت ١٦ و تا

اين وقت داللت دارد بر موضع گیريھاى عجوالنه و ناصواب و کشیده شدن به شورش و سرکشي و رفتار بر خـالف جريـان  ھنگام شناسی:
و  رکود و از کارافتادن ابتکار عملھا و رابطه ھا می گردد.عمومي جامعه، و مقاومت در برابر سیستم رايج و قوانین متداول. ھمچنانکه موجب 

بر وجود زمینـه بسـیار مناسـب جھـت مباشـرت و نیز  داللت بر وجود زمینه ھدر رفتن وقت در کارھا و فعالیتھا، و میل به رقابت دارد.ھمچنین 
ش بیايد، فريفتگي در اين ھنگـام ممکـن اسـت بـه ممکن است مشکلي از ناحیه ناتواني يا سردي با بي اعتنايي يکي از طرفین پی زوجیت،

  فاجعه منتھي شود. 
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 (نجمى رصدى)  سنبله: برج نجمي

   Tropical میزان فلكي: برج

   ؛سیربطئ التراجع،  حضیض، :ضعیف :)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:

توانگران و به 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 
   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  :چیزى مانندمشتري داللت دارد بر توسعه دادن و افزايش دادن اندازه، مقدار و يا اھمیت 
انگیز و سعید است و داللت دارد بر يادگیري و تحصیالت و آموزش و پرورش، جستجو كردن راستى و صداقت و راستگويي و مسافرت. 

یري داللت دارد. زماني كه ما مي در حالي كه عطارد بر سطوح پاينتر يادگ ،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 

داريم مشتري افزايش تجربیات خود و يافتن حقیقت به مكانھا و جاھاي دور دست سفر كنیم. ھمه ما تمايل به يادگیري فلسفه و حکمت 
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 
ما احساس خوش شانسي مي كنیم. مشتري داللت دارد بر شانس، بخت و اقبال ما، رشد و پیشرفت، نسبت وفور، خیر باشیم چون 

، 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 -  applاتصال تثلیث قمر با مشترى،ادامه  ث قمر با مشترى =اتصال = تثلی  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٦:٠٨ ساعت حوت ٦

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٤:٠١ ساعت حوت ٧ امروز و تا
  

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

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٤:٠١ ساعت حوت ٧امروز 
 و در تنجیم جديد) ادامه دارد.نھايت انصراف (در تنجیم كھن  ١١:٢٦ ساعت حوت ٨ و تا

 
]  120°  j - sep  از تثلیث با مشترى، شمسانصراف ادامه  با مشترى = شمسانصراف = تثلیث  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٨:٢٥ دلو ساعت ٢٤

 .نصراف (در تنجیم كھن) ادامه داردنھايت ا ٠٢:٠٣ حوت ساعت ٨و تا 
  

`  120°  j - sep  = مشتريبا  تثلیثانصراف عطارد از ادامه  =مشتري عطارد با  تثلیثانصراف،  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢١:٢٧ ساعت حوت ٤
 ھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد.ن ١٩:٥٩ ساعت حوت ٨ و تا

  
f  180°  j -  appl= با مشترى، مريخ مقابلهاتصال ادامه  اتصال = مقابله مريخ با مشترى  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٢:١٤ دلو ساعت ٢٩
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٧:٢٤ ساعت وتح ٩ و تا

  

f  =|=  j -  sep از ضدتوازي با مشترى، مريخانصراف ادامه  با مشترى = مريخانصراف = ضدتوازي  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  ) شروعلحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال ٠٥:٠٩ ساعت حوت ٥
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٠:٠٢ ساعت حوت ٨ و تا

  
j  180°  p -  appl اتصال مقابله مشترى با اورانوس،ادامه  =اتصال = مقابله مشترى با اورانوس  

 (در تنجیم كھن) از:روز  ١٠٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 جیم کھن) شروع(در تن ٠٢:٢١عقرب ساعت  ١٨
  .لحظه دقیق اتصال اول و دوم (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٤:١٥ حوت ساعت ١٣و تا  ٢١:٣٥ جدى ساعت ٧ و تا
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 اين وقت داللت دارد بر: مرحله اى از شکوفايي و تحول و تغییرات خجسته در زندگی شغلي، و نیز سودھاى مـادي، کـه ھنگام شناسی:
و فراھم شدن خوشبختي مـادي اسـت. ھمچنـین  افـزايش تـوان بـیش بینـي و حـدس؛ و روحیـه جانبـداري؛ و  موجب لذت بیشتر از زندگی

فراھم شدن فرصتھاى طاليي که در وقت مناسب براى موفقیت برنامه ھايت مي رسد، رغبت به اشیاء عجیب و جديد در زنـدگی شخصـي 
ه مسافرت وجود دارد. اين وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت و اجتماعي، امکان اقدام اصالحات در منزل، و تصمیم ناگھانی ب

 امور مربوط به سرگرمیھا، راديو و تبلیغات، فضا و ھواپیمايي و پرواز ھوايي و تنجیم.

  

j  =|=  p - sep  = با اورانوس، ضدتوازياز  مشترىانصراف ادامه انصراف = ضدتوازي مشترى با اورانوس  
 (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) از: روز ٣٣ وضعیت فلكي محدوده ارتباط اين

 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٠:٢٦ دلو ساعت ١٣
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد ١٢:٢٧ حوت ساعت ١٥و تا 

 .می باشد ١٢:٢٧ حوت ساعت ١٥انفصال تام در 
لت دارد بر: مرحله اى از شکوفايي و تحول و تغییرات خجسته در زندگی شغلي، و نیز سودھاى مادي، که اين وقت دال ھنگام شناسی:

موجب لذت بیشتر از زندگی و فراھم شدن خوشبختي مادي است. ھمچنین  افزايش توان بیش بیني و حدس؛ و روحیه جانبداري؛ و 
رنامه ھايت مي رسد، رغبت به اشیاء عجیب و جديد در زندگی شخصي فراھم شدن فرصتھاى طاليي که در وقت مناسب براى موفقیت ب

 و اجتماعي، امکان اقدام اصالحات در منزل، و تصمیم ناگھانی به مسافرت وجود دارد. و ھمچنین داللت دارد بر وجود زمینه جھت امور مربوط
  به سرگرمیھا، راديو و تبلیغات، فضا و ھواپیمايي و پرواز ھوايي و تنجیم.

  
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:

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

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

کند شده آنجايي که احساس بدي به آنھا دست مي دھد که روند پیشرفتشان متوقف شده است امّا اين طور نیست بلکه تنھا روند کار 
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 
فزايش مي يابد. امّا در مسائلي چون تحصیل تأمل در مسائل سبب درک بھتر آن مي شود. در اين زمان درک و مشاھده، و حالت رشد آن ا

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 
  ابد. درآمدھا کاھش مي يابند و يا ھزينه ھاي زندگي افزايش زيادي مي يابند.حمايتھاي ديگران از ما کاھش مي ي

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

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

   Tropical قوس فلكي: برج

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

سـت و مـذکر و نھـاری اسـت. داللـت دارد بـر خداونـدان صـناع و کـار فرمایـان و زحل سرد و خشک است و در ھر دو به افراط ا 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
حل داللت دارد بر كنترل كردن و اين مستلزم محدود كردن، تحت نظم و ترتیب در آوردن و دادن شدت كار كردن يا كار سخت. زه 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. ميجوانیشان دست بردارند.  زحل  سر بازيھاي دوره او از سر

  شود.  اي كه موجب بدشانسي و بد بختي مي دانستند و سیاره منجمین قديم زحل را به عنوان كوكب زيان آور و نحس مي 
قیقت ايم و جاھايي كه عمیق ترين ترسھايمان واقع شده است. اين ح 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  خواھیم و يا نیاز داريم نمي 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  رل كردن و نظارت دارد مي تواند ھمچنین داللت بر عقب نگه داشتن يا به تأخیر انداختن داشته باشد. زحل مي چون زحل داللت بر كنت
 سبب كمبود وقت و يا افزايش وقت در مديريت زمان شود.

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

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

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

  
_  60°  m -  appl= شروع اتصال تسديس قمر با زحل، اتصال = تسديس قمر با زحل  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٢٣:١٥ ساعت حوت ٧امروز 

  ادامه دارد.(نھايت و حاق اتصال) لحظه دقیق اتصال  ٢١:١١ ساعت حوت ٨ و تا

  
]  60°  m  - sep  = با زحل، سديساز ت شمسانصراف ادامه انصراف = تسديس شمس با زحل  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٨:٥٨ دلو ساعت ٢٦

 .ادامه داردنھايت انصراف (در تنجیم كھن)  ٠٧:٤٩ حوت ساعت ١٢و تا 
  

`  60°  m - sep = زحلانصراف عطارد از تسديس با ادامه  انصراف = تسديس عطارد با زحل،  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٠:٤٤ ساعت حوت ٦
 و در تنجیم جديد) ادامه دارد. نھايت انصراف (در تنجیم كھن ٠٣:٤١ ساعت حوت ١٠ و تا

  
f  120°  m -  appl= با زحل، مريخاتصال تثلیث ادامه  اتصال = تثلیث مريخ با زحل  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠١:١٩ ساعت حوت ٤

  نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٤٥ ساعت حوت ١٦ و تا
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  بروج نجمىو  فلكي احوال و جايگاه ساير كواكب و سیاركھا و نقاط كیھاني در بروج
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  اورانوس
  

ي، نامند و داللت دارد بر فراھم كردن آزاد سیاره تحوالت عظیم (انقالب): اورانوس را سیاره انقالب يا تحوالت عظیم  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 

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

بر معمول را نیز در بر مي گیرد. و داللت دارد بر امور غیرمعمول و غیرمنتظره (پیش بینى نشده) و بر فناوري و برق، علوم و علم تنجیم  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 رؤتخیالت و راورانوس و ماه بر 
باشند. اورانوس ممكن است تالش داشته باشد براي اينكه تمام مردم برادر  ياھا و تخیالت ماه اساساً بیشتر بر پايه احساسات مي ؤدارد، ر

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

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

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

  
_  60°  p -  appl = اتصال تسديس قمر با اورانوس،ادامه اتصال = تسديس قمر با اورانوس  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  شروع(در تنجیم كھن و در تنجیم جديد)  ١٤:٤٨ ساعت حوت ٦

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٢:٥٢ ساعت حوت ٧ امروز و تا
  

_  60°  p - sep = شروع انصراف قمر از تسديس با اورانوس، انصراف = تسديس قمر با اورانوس  
  ين وضعیت فلكي از:محدوده ارتباط ا

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٢:٥٢ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٠:٢٩ ساعت حوت ٨ و تا

 
]  60°  p - sep اورانوس،با  سديساز ت شمسانصراف ادامه با اورانوس =  شمس سديسانصراف = ت  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ تباط اين وضعیت فلكىمحدوده ار
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٠:١٦ دلو ساعت ٢٢
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ١١:٣٧ حوت ساعت ٧ امروز و تا
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]  =|=  p -  appl= با اورانوس، شمس ضدتوازيشروع اتصال  اتصال = ضدتوازي شمس با اورانوس  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٨:٥٢ ساعت حوت ٧امروز 

  امه دارد.(نھايت و حاق اتصال) ادلحظه دقیق اتصال  ٢٢:٠٤ ساعت حوت ١٠ و تا
  

`  60°  p - sep  اورانوسانصراف عطارد از تسديس با ادامه  =اورانوس انصراف = تسديس عطارد با،  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٧:٠١ ساعت حوت ٣
 ر تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد.نھايت انصراف (د ١١:٢٨ ساعت حوت ٧ امروز و تا

  
f  0°  p  -  appl= با اورانوس، مريخ مقارنهاتصال ادامه  اتصال = مقارنه مريخ با اورانوس  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٣:٤٨ دلو ساعت ٢٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١٩ ساعت حوت ٩ و تا

  
f  =|=  p -  appl با اورانوس، مريخ ضدتوازياتصال ادامه  با اورانوس = مريخاتصال = ضدتوازي  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٢:٢٢ ساعت حوت ٣

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٩ ساعت حوت ٧ امروز و تا
  

f  =|=  p - sep  با اورانوس، ضدتوازياز  مريخشروع انصراف  با اورانوس = مريخانصراف = ضدتوازي  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٥ ت فلكيمحدوده ارتباط اين وضعی

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٤:٠٩ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٢١:٥٤ ساعت حوت ١١ و تا

  
j  180°  p -  appl اورانوس،اتصال مقابله مشترى با ادامه  =اتصال = مقابله مشترى با اورانوس  

 (در تنجیم كھن) از:روز  ١٠٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 (در تنجیم کھن) شروع ٠٢:٢١عقرب ساعت  ١٨
  .لحظه دقیق اتصال اول و دوم (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٤:١٥ حوت ساعت ١٣و تا  ٢١:٣٥ جدى ساعت ٧ و تا

  

j  =|=  p - sep با اورانوس، ضدتوازياز  مشترىانصراف ادامه س = انصراف = ضدتوازي مشترى با اورانو  
 (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) از: روز ٣٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٠:٢٦ دلو ساعت ١٣
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد ١٢:٢٧ حوت ساعت ١٥و تا 

 .می باشد ١٢:٢٧ حوت ساعت ١٥نفصال تام در ا
  

o  =|=  r -  appl با نپتون، اورانوس ضدتوازياتصال ادامه  با نپتون = اورانوساتصال = ضدتوازي  
 (در تنجیم كھن و در تنجیم جدید) از: روز ٤٠ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى

 (در تنجیم کھن و در تنجیم جدید) شروع١٩:٢٩ جدی ساعت ٢٩
 .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٢٢:٢٩ حوت ساعت ٨تا  و

  .می باشد ١٩:٢٩ جدی ساعت ٢٩ در وسط و غايت اتصال (قوت تمام)
اين وقت داللت دارد بر: اعمال تأثیر منفي بر روان شخص و در معرض شک و نگراني و نااُمیدي و رکودھا و ناکامیھاي غیر  ھنگام شناسی:

وجیه و تفسیر بودن. که منجر به بروز تغییراتي می گردد که بر خالف میل توست و سبب ايجاد فضاي آشفته و پیچیدگیھايي می قابل ت
  گردد، ھیچگونه تصمیمي که ارتباط با آينده ات دارد را در اين مدت نگیر.

  

  توننپ
  

تغییرات كم) براي بھتر شدن و پاک شدن. ما با تصحیح كردن، تعالي و برتري: نپتون داللت دارد بر تصحیح كردن (  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  ن و عالم روحانى و غیردنیايى ميزماني كه ذھن ما در گیر تھذيب کرد

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 
د. نپتون ھمچنین ارتباط دارد با قرباني كردن و يا فداکارى کردن عظیم ھمانند تسلیم کردن خود ساز 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. 

ادھا، كارھاي نشدني و غیره را حل مي كند و در حالت منفي داللت دارد بر اينكه ما خودمان را در اموري نپتون مشكالت و موانع، قرارد
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  آن را ناخوشایند می پنداریم، اجتناب کنیم. گاھی اوقات ممکن است به صورت عدم قبول است که ما تالش داریم از ھر واقعیتی که ما
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
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ت فعال شوند ولي با یک حالت کینه ورزی و انتقام و دائماً با قدرتھای شھودی ممکن است مسدود شود يا بر عکس آنھا، ممکن اس
  استنتاجھا که به طور منطقی حاصل می شوند مخالفت کنند و یا آنھا را تکذیب كنند.

ا، ياھؤي 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 نأاصالح و دگرگون كردن وضعیتھا و يا شرايط براي بھتر شدن آنھا، روشنايي و ت

  در آنھا داللت قويتري دارد.

  
]  0°  r -  appl = با نپتون، شمس مقارنهاتصال ادامه با نپتون =  شمس مقارنهاتصال  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ ت فلكيمحدوده ارتباط اين وضعی
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ١٨:٢٣ دلو ساعت ٢٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٤٣ ساعت حوت ١٢ و تا

  
]  ||  r -  appl= با نپتون، شمسشروع اتصال توازي توازي شمس با نپتون =  اتصال  

  (در تنجیم كھن) از: روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٧:٤١ ساعت حوت ٧امروز 

  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٢:١١ ساعت حوت ١٠ و تا
  

f  =|=  r  -  applبا نپتون، مريخ ضدتوازياتصال ادامه  با نپتون = مريختصال = ضدتوازي ا  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٢٣:٠٢ ساعت حوت ٤
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٠٣ ساعت حوت ٧ امروز و تا

  

f  =|=  r  - sep  با نپتون، ضدتوازياز  مريخشروع انصراف  با نپتون = مريخانصراف = ضدتوازي  
  (در تنجیم كھن) از: روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  ت و حاق اتصال) شروعلحظه دقیق اتصال (نھاي ٠٦:٠٣ ساعت حوت ٧امروز 
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ١٤:١٨ ساعت حوت ١٠ و تا

  

o  =|=  r -  appl با نپتون، اورانوس ضدتوازياتصال ادامه  با نپتون = اورانوساتصال = ضدتوازي  
 از: (در تنجیم كھن و در تنجیم جدید) روز ٤٠ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى

 (در تنجیم کھن و در تنجیم جدید) شروع١٩:٢٩ جدی ساعت ٢٩
 .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٢٢:٢٩ حوت ساعت ٨و تا 

  .می باشد ١٩:٢٩ جدی ساعت ٢٩ در وسط و غايت اتصال (قوت تمام)
  

  پلوتون
  

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

توان به صورت انتقال از يك وضعیت به وضعیت ديگر در  يباشد. مرگ و زندگي را م 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  نظر گرفت. زندگي و مرگ كنايه از فرآيندي است كه بوسیله

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

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

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

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

اي كه ما  شود. ناحیه  را تغییر شكل دھیم تا به طوالتي تر كردن عمر منتھي شود. رموز پلوتو ھمچنین شامل افكار مخفي ذھن نیز مي
  كنیم.  شرمساري يا احساس گناه را مخفي مي 
شود شايد تنھا  ت و نه نحس. براي نمونه جايي كه لغت "نابودي (فنا)" براي پلوتو بكار برده مي منجمان عقیده دارند كه پلوتو نه سعد اس

كند. درصورتیكه  بدين معني كه گرچه پلوتو كھنه را نابود مي كند امّا چیز جديد و بھتر را جاي آن درست مي  ،نیمي از آن درست باشد
ند. ھمچنین پلوتو داللت دارد بر تعارض بنیادى میان توسعه معنويات و غیر مادى با زندگي ك 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  از ديگر دالالت پلوتو كه در ارتباط با آن بكار مي 

ما براي رشد و تعالي معنوي و ھمچنین مھارتھا. ھمچنین داللت دارد بر   درت و بر توانییھاي بالقوهبسیار نیرومند است و داللت دارد بر ق
   .اموال ساير مردم

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

]  60°  w -  appl= ا پلوتون،ب شمس سديساتصال تادامه  اتصال = تسديس شمس با پلوتون  
  (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٤:١٩ ساعت حوت ٤
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١١:٣٢ ساعت حوت ١٩ و تا
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f  90°  w - sep با پلوتون، ربیعاز ت مريخانصراف ادامه با پلوتون =  مريخ ربیعانصراف = ت  
  (در تنجیم كھن) از: روز ١٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٢:٠٢ حوت ساعت ٤
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٢٠:١٥ حوت ساعت ١٦ و تا

  
Retrograde Vesta =  تا  ١٨:٤٠ساعت  قوس ١٢ = روز ٩٦اط اين وضعیت فلكي محدوده ارتب = وستاتراجع

  ١٢:٣٤ساعت  حوت ١٨
ي که زير بار منّت کسي نرويم و روي پاآموزد  مي مااو به  داللت دارد بر احساس شخصیت و استقالل در افراد.از آنجا كه  داللت اجمالى:

 ه اجازه ھیچ گونه خیانت و يا مصالحه در مواردي را به شما نميھمچنین نوعي عھد با خودتان ک .مو تنھا به خود متکي باشی خود بايستیم
ھنگام تراجع  ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کند.اين طي  وستاو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  وستااثرات  تراجعلذا در حالت  دھد.

  راجع نامناسب است.متاي مربوط به کوکب بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھ
کند تا  و اين موقعیت شما را مجبور مي شود ت و وفاداري شما نسبت به اين عھدھا سنجیده ميزمان رجعت وستا میزان صحّ  توصیه:

  د خود به اين عھدھا تصمیم بگیريد.نسبت به میزان تعھّ 

  

  شیرون
  

بزرگ است و داللت دارد بر: آموختن، گشايش (حل مشكالت)، فھمیدن اينكه چه شیرون شفا دھنده مجروحان و معلم  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 

د. دانش آموزان شیرون قھرمانان مشھوري ھستند. است كه توانايي ھاي بالقوه خود را كشف و به سرنوشت (تقدير) خود پي ببرن
بزرگي  ھمیشه شیرون يك حمايت كننده و پشتیبان بوده است و ھرگز خودش را بزرگ ندانسته و مغرور نشده است. ذاتاً شیرون معلم

ين ترتیب داللت دارد بر بیرون آوردن بد ،دانش آموزانش را كشف و بیرون آورده و توانايیھاي آنھا را افزايش مي دھد است كه توانايیھاي بالقوه
شفاي جوارح و اعضاء بدن بلكه شفاي مشكالت ذھني و چیزھايي چون  به طور كلي و نه تنھا هتمامي توانايي ھاي بالقوه و شفا دھند

  معالجه و برطرف كردن مشكالت زندگي، مشكالت گروھھا، اجتماع، محیط و غیره.
ن را معیارگذاري مي كند. شیرون يك آغازگر است و به ما كمك مي كند تا پیشرفتھاي غیر شیرون ھمچون زحل درك شخصي تو از زما

    منتظره را امكان پذير كنیم با اين داللت شما براي ايجاد تغییر در زندگي خود پیش قدم شويد.

  
_  ||  y -  appl = اتصال توازي قمر با شیرون،ادامه اتصال = توازي قمر با شیرون  

  تباط اين وضعیت فلكي از:محدوده ار
  (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٢:١٩ دلو ساعت ٢٦
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد. اول و دوم لحظه دقیق اتصال ٠٠:٤٩ ساعت حوت ١١و تا  ٠٨:٠٩  ساعت دلو ٢٦ و تا

  می باشد. ٠٢:١٩ دلو ساعت ٢٦ دروسط و غايت اتصال (قوت تمام) 
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  ��یاد �یات اع�ی  �قاو�م ��و�یی را��مای ��و� 
  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 

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

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

  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 اول� واقعه در تار�خ �� ا�روزي؛ 

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

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

بـا مـا و نـ� مقـدار عمـر ��فـش   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

سال، و از هن�م دميدن جـان تـا هـن�م وفـا�ش:  ١٢٠ابتداى دميدن روح در او: 
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(از يـاران  و بنابر روايت جناب فضل بـن شـاذان )١(سال فاصله بوده است، ١٠٣٠

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

+  ٥٣+  ٩٩٠٠+  ١٠٣٠+  ١٢٠( )٢(سـال � باشـد ٩٩٠٠  والدت ح�ت پيـام�

). طبق تعا�م �كتب و� در �وع سال اهل حـق از مـاه مبـارك ١٢٥٤١=  ١٤٣٨

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

�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 

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

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

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�

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

 )  هجرت = تار�خ ميالدي �مدي 

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

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 

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

                                                

 ١١ج األنوار حبار نقل ،٣٧طاووس، ص بن سيد سعد السعود، ) كتاب١(

  ٢٦٩ص

 ١٥، نقــــل حبـــــاراألنوار ج٢٤) كتــــاب الفضــــائل، فضـــــل بــــن شـــــاذان ص ٢(

  ٢٨٨ص
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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، 

ميالدي �مدي را تقو�م رس� قرار دهند، و اگر � خواهند شم� باشـد، نـوع 

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

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

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

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

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

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

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 

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

وده و بر روش اعراب ب 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� 

    ساعت مبناي تقو�م: -٤
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ه �كّرمهو  بيت اهللا ا�رام�ر�ز خش� كره زم� 
ّ
اشد، �ا همـ� نقطـه � ب �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

دقيق طول و عرض جغرافيا� بالد و اختالف ساع�شان بـا سـاعت �ـ� مبـدأ 

) ٥٢هفتـه نامـه راه آسـمان (شـماره در جداول اختالف ساعت در  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  ) براي �س� آن اشاره شده است.-عالمت (

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

 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.

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

  راج شده است.به شمار � رود) استخ �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�

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

   ساعت تا�ستا�: -٦
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ه در ابتـداي فصـل بهـار يـا در تا�سـتان يـك در بر� كشورها �رسوم است كـ

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 

زمان تغي� ي�سان نبوده و بر� ن� ا�ام ن� دهند از ايـن رو در �اسـبه افـق 

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

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� 

  (بدون �اظ تا�ستا�) عرضه � شود. 

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

(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 ايران؛ يك ساعت ن�

  ساعت طلوع و غروب آفتاب و فجر: مبنای  -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 

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

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

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

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

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

 يام در تقو�م: ترتيب شب و روز ا -٨
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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 

� باشد، و اين همان اسلوب و روش تقاو�م قمـري طـول تـار�خ دوران اسـال� 

و ��ش بوده است بلكه در تقـاو�م فـار� همه جهان اسالم؛ از ابتداي كتابت 

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 تا طلوع آفتاب است

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

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

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

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

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 

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

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

 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 

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

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

    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 سا�اي اخ� در ز�ان فار� به "�عه شب" تعب� � شود. 
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روز (به مع� شبانه روز) كه در تقو�م غر� اين زمان متداول اسـت و  اصطالح

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

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

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

 �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

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

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

  � 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 ورود قمر به برج �� رصدي �ل 

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

  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

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

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

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

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

بر اساس آ�ه درنظر راصد زمي� است بوده نه واقعيـت فلـ� آن، و بـر همـان 
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اساس اصطالحات �ر�وطه وضع شده است، كه اين روش مطـابق رصـد ح�ـ 

علـم و ارايـه است كه مبناي تأس�س اين  )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،

الزمه اش استخراج جدا�نه تقو�م براى هر يـك از نقـاط زمـ� بـوده و ديگـر 

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

�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.

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

اد حيات ا�؛ چه در مبا� معارف دي� اين تقو�م و بقيه تقاو�م ب�ي 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 پهمه از معت�تر�ن مآخذ و �راجع معت� او�ه و كهـن و نـ� آخـر�ن 

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

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

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

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

شت بهشت و تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي ه، 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 تقو�م �واقيت العبادة -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.  

 
،  تقو�م شم� دائ� اوقات كواكب در سا�ت شبانه روز به تقو�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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تعي� آ�ز ماههاي قمري، �ا� بيض، ايام �ت ا�شعاع ، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

  . ١٤٢٦سال  و �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا� خسوف، �� از

  .��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  ��١٤٣٤ فرا�سه تقو�م رصدي از.  

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 برائت و ايام �ا�س دي�، 

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 

  
تقو�م قمري شم� اسال� هجري ميالدي �مـدي ، سا�امه تقو�م �و� هم�� -١٨

، و ع�ـ صـاحب األ�ـر و 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 

  .١٤٣٠عر� تقو�م �و� هم�� از سال به ز�ان �� ، ا�قو�م الفل� العام -١٩

٢٠- L’Annuel du calendrier des éphémérides publiques  ١٤٣٥از تقو�م هم��  فرا�سه��.  

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  ١٤٣٥تقو�م �و� هم�� از ����� ان.  
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تقاو�م هفت�نه قمري و شم� و جداول وضعيت ، سا�امه تقو�م �و� �ص� -٢٢

و كسوف، اتصاالت، كواكب و �وم ونقاط فل� در بروج فل� و �� و و منازل، خسوف 

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� 

  .�١٤٣٠ص� از سال 

�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

  .١٤٣٥جد كماالت اختيارات، از سال فاقد نقص سعادت و وا
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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

 (روزنامــه �هشــنا�)،

�تصات كواكـب  مناس�تها،

ــيار�ها،  ــ� و س ــاط فل و نق

واكـب و اتصاالت، احوال ك

��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

صفحات �سخه ساالنه آن چند هزار صفحه � گردد، �ا تنها به عرضه �سخه ا�ك�وني� آن 

  گردد. اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� �
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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�ل سال و طالع آن، آداب و اعمال نوروز ،

  ، )م شنا� و اختيارات تنجيم كهن و معا� سال چي�ايرا� و  ختا�، هن�

  
بيان �شخصات گرفتگي :زمان و �ل وقوع، ( كسوفوقايع خسوف و  وقايع فل� خاص:

دفع ( تدب� آثار فل� خسوف و كسوف ،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 

  .١٤٣٥سال ا�سماء، �� از 

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

  م كهن و اسال� ب�ياد حيات ا��ر�ز علوم �ورا از جاي�ه اي��ن�  ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

  www.nojum.aelaa.net                                           :� توانيد در�افت نماييد
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  ساما� �ی ���م اونال�ن � ��یاد �یات اع�ی
اكب بـر حسـب افـق بـالد بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كو

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 

�تل� از �راكز �و� و عل� و دي� بالد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن بالد 

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 منجمي� را بطور شبانه روزي براي تام� اين نيازها اختصاص دهيم، اين �ورت 

(كه توانـا� بـه عهـده گـرف� �ر  رارا 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 

 تصا�و اخانواع 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، 

  فرا�سه.          فار�، ان��� و هاي:به ز�ان سبه اوقات،ا ��اشم�، ميالدي؛ با توضيح مب

  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: جم تقو�م جها� جامع: من -٢

، هجـري و ع� ح�ت صاحب األ�ـر و آفر��ش آدم هجري قمري، ميالدي �مدي 

شم� ايران و افغا�ستان، بروج شم� اسال�، ماههاي فر� باستا�، ميالدي �سي� و جو�ـا�، 

، روز ISO-8601 تقـو�م هنـد، مايـان (�خپوسـتان آ�ر��ـا)، تقـو�مي، ذوالقرن� (رو�)، عـ�

  .Excelجو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكس، 

        http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx = زبان فارسي

ي� دقيق سمت و درجه قبله روي هر �ل از كـره زمـ�؛ تع): 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  

بان انگلیسيز  = http://aelaa.net/En/Qeble.htm 

 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

انیاييپاسزبان   = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm 
تركيزبان   = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  

آلبانيزبان   = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm 

ارائه تقو�م دائ� سا�ت كواكب سبعه؛ بر اساس افق هر نقطه از كره منجم سا�ت كواكب:  -٤

  �، ان��� و فرا�سه.زم�؛ به ز�ان هاي: فار

  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

در توار�خ گذشته و آينـده؛  ارائه تقو�م ف�ده قمري براى هر سال 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
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx = زبان فرانسه

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:براى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ ، 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

ارائه تقو�م �و� هم�� براى هر سال؛ در تـوار�خ گذشـته و منجم تقو�م �و� هم��:  -٧

  فرا�سه.، عر�، ان���، آينده؛ به ز�انهاي: فار�
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx = زبان فارسي
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربي

لیسيزبان انگ  = http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx  
  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

  (اين سامانه در حال راه اندازي است). .آينده؛ به ز�ان فار�

براى هر سال در تـوار�خ گذشـته و ارائه سا�امه اختيارات �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).هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 

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 منجم اوقات كسوف و خسوف:  -١٢

براى هـر سـال در  وف براى همه بالد جهان، مقدار گرفتگي و تعي� وقت نماز آيات،كسوف و خس

  فار�. (اين سامانه هنوز افتتاح �شده است).توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

  ع�وم کالم و�ی   -ع�وم زبان و�ی  -ع�وم ����� ا��ی 

  ع�وم ��ه آ��ن ا��ی -ع�وم کالم خاز�ن و�ی   -و�ی  ع�وم تالوت کالم

  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)   

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

  اّ ارف دار
١٤٣٨  

www.Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net             nojum@aelaa.net              anjim@aelaa.nett  

  

  و احلمد  رب العاملني
  


