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 مكه مكرمه یاختالف ساعات بالد با ساعت جھان
  مي باشد، لذا ھمین نقطه را نصف النھار  مكّه مكرّمهو  بیت هللا الحرامخشكي كره زمین مركز

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

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

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

 اعتھا را به در برخي كشورھا در بھار يا فصل ديگر يك ساعت يا بیشتر س :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
كه يك ساعت، ساعتھا به جلو كشیده (بستان با مكه مكرمه نیم ساعت است، از ابتداي فصل بھار تا آخر تا

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

  

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

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

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

 )داروين –آداليد (استرالیاي مركزي  +6.30

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

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

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

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

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

 نپال +2.45

 ويارجزاير نیك –سريالنكا  –ھند  +2.30

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

 افغانستان +1.30

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

 ايران .+30

KMT  
0 

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

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

-مولداوي-تانبلغارس-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-نآلما-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

 )اسکورسبی(ق گرينلندشر - Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

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

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

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

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

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

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

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

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -  )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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Sunday  دا   
1 Oct  
  2017 ىمسیح

   ايلول ١٨
  اسكندرى 

   مھر ٩
 ىشمس ىھجر ١٣٩٦

  میزان ٩
 ىبرج شمس

  محرّم الحرام ١٠
  ىقمر ىھجر ١٤٣٩

  ^آ ت آد  ١٢٥٤٢ ^ ت  ا  ١١٧٩ & دى ّى ١٤٩٢

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

  

ه د ّ  =را  

ََأَ ِْ ِا اَ  
 وحش زمین و مرغ ھوا را كباب كرد=  زھرا خطاب كرده پس روي در بقیع ب

 

 ما را غريب و بیكس و بي آشنا ببین=  كاي مونس شكسته دالن حال ما ببین
 

 در ورطه عقوبت اھل جفا ببین=  اوالد خويش را كه شفیعان محشرند
 

 جھان مصیبت ما بر بال ببین وندر=  در ُخلد بر حجاب دو كون آستین فشان
 

 طغیان سیل فتنه و موج بال ببین=  كرباله بر خروشان بني ني درآ چو ا
 

  ھاي كشتگان ھمه در خاك و خون نگرتن
 سرھاي سروران ھمه بر نیزه ھا ببین

 

 آن سر كه بود بر سر دوش نبي مدام
 يك نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین

 

 غلطان بخاك معركه كربال ببین=  وآن تن كه بود پرورشش در كنار ت
  
  
  

  كاشاني محتشم
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  ام واليت و برائتگھن
  

   را
  

رھــا كــردن جمعــي  از اصــحاب و )صــلوات هللا علیــه(بیعــت برداشــتن حضــرت امــام حســین : شــب 
  حضرتش را 

اصـحاب خـود را جمـع كـرد و خطبـه اى خوانـد و  شب عاشورا اسـت و در ايـن شـب جنـاب سـید الشـھداء
بیعـت خـود را از شـما برداشـتم و شـما را باختیـار خودتـان  مـن :تى با آنھـا فرمـود كـه حاصـلش آنكـهكلما

رھـوار  ركـبم شـب را. كوچ دھید و اكنون پرده شـب، شـما را فـرو گرفتـه گذاشتم تا بھر جانب كه خواھید
نـیم آيـا بـراى بـراى چـه ايـن كـار بك: اھل بیتش عرض كردنـد. ھر سو كه خواھید برويده ب خود قرار دھید و

و اصـحاب نیـز ھـر  شايسته را ديـدار كنـیمند ھرگز نگذارد كه ما اين كار ناخداو. بعد از تو زندگى كنیم اينكه
 .اختیار نمودند يك باين نحو كلماتى گفتند و شھادت در خدمت آن حضرت را بر زندگى دنیا

  
 فـا و اسـتوار و نشـانباواصـحاب  شمچ از )علیه السـالم(حضرت امام حسین برداشتن ه ردپ: شب

  را در بھشت شاناھگجايبه آنھا دن اد
  

  نفر از لشكر ابن سعد به اصحاب حضرت ٣٢ملحق شدن ھدايت و : شب 
  

   جھت حفظ آن از شبیخون و ھجوم دشمن حفر خندق اطراف خیام حرم: شب
يكـديگر ه ا بدر آن شب فرمود كه خیمه ھاى حرم محترم ر )علیه السالم( روايت است كه حضرت امام حسین

طـرف باشـد و دشـمن  آنھا خندقى حفـر كردنـد و از ھیـزم پـر كردنـد كـه جنـگ از يـك متصل كردند و بر دور
 .خیام حرم شود نتواند متعرض

از حفـر خنـدق و جمـع كردنـد  خدا داند كه آن خداپرستان در آن شب آخـر عمرشـان چـه زحمتھـا كشـیدند
كفنھاى ايشان بود و چـه عبادتھـا و  ھاى خويش كه ھیزم و تحصیل آب براى وضو و غسل و شستن جامه

آوردند و پیوسته صـداى تـالوت و عبـادت از عسـكر  تضرعات و مناجات با قاضى الحاجات كه در آن شب بجا
سـى كننـد و أبود و شايسته است كـه شـیعیان بـآن سـعادتمندان ت سعادت اثر آن نور ديده خیرالبشر بلند

 .ه و اندوه احیاء دارندو گري اين شب را بعبادت و تالوت
  

  در راه رساندن آب به خیمه گاه )علیه السالم(حضرت امیر  زندرفشھادت عباس اصغر : شب 
  

   )علیه السالم(آب آوردن توسط حضرت علي اكبر : شب 
  

بـه شـھادت حضـرت علـي اصـغر و حضـرت  )علیـه السـالم(خبر دادن حضـرت امـام حسـین : شب 
  )علیه السالم(قاسم 

  
  )علیه السالم(حضرت امام حسین  ابي حضرت زينب از شرايط برادرشانبي ت: شب 

پـدرم در صـباح آن شـھید  در آن شـبى كـه: روايت اسـت كـه فرمـود )علیه السالم(از جناب على بن الحسین 
كـرد كـه ناگـاه ديـدم، پـدرم كنـاره  شد من بحالت مرض نشسته بودم و عمه ام زينـب پرسـتارى مـن مـى

. جنـاب را اصـالح مـى نمـود آن و شمشـیر ابـوذر جـون آزاد كـرده و با آن جناب بود گرفت و بخیمه خود رفت
را دو دفعـه يـا سـه مرتبـه انشـاد فرمـود و مـن  و ايـن ابیـات (.اف لك من خلیل الـخ دھر يا :پدرم مى گفت

و  آنھا چه اراده كرده، گريه گلويم را گرفـت، بـر آن صـبر نمـودم پس چون دانستم كه از خواندن. حفظ كردم
 زينب چون اين كلمات را بشنید خويشتن دارى نتوانست كـرد، چـه زنھـا لكن عمه ام اظھار جزع ننمودم و

حضـرت شـتافت  آن پس برخاست و بیخودانه با سر و پاى برھنه بجانب  .را حالت رقت و جزع بیشتر است
نى را مانـد كـه مـادرم وقت زما اين. برداختىكاش مرگ، مرا نابود ساختى و اين زندگى از من اي : و گفت

. تـو جانشـین گذشـتگان و فريـادرس بازمانـدگانى ! و پدرم على و برادرم حسن از دنیا رفته، چـه اى بـرادر
ــرا نربايــد و اشــاي  :حضــرت بجانــب او نظــر كــرد و فرمــود در  کخــواھر نگــران مبــاش كــه شــیطان حلــم ت
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را بحـال  يعنى اگر صیاد، مـرغ قطـا !لو ترك القطا لنام: مثل تمثل جست چشمھاى مباركش بگشت و باين
  .آن حیوان در آشیانه خود، شاد بخفتى خود گذاشتى،

پـس ايـن مطلـب بیشـتر دل مـرا مجـروح  ؟ويلتاه، آيا بستم جان شريفت گرفته خواھـد شـد يا: زينب گفت
غـش  پـس لطمـه بـر صـورت خـود زد و بـر رو افتـاد و. كرد و غصه آن بر من سخت تر اثر خواھد نمود خواھد

بكلماتى چند تسـلیت  آب بر صورت او بپاشید تا بھوش آمد و او را )علیه السـالم(پس جناب امام حسین  .ردك
گـاھى كـه مـن . بقسم من عمل كنـى ترا قسم مى دھم و بايد كه! اى خواھر من : پس از آن فرمود. داد

شھادت مـن بويـل  بناخن نخراشى و از براى كشته شوم، گريبان در مرگ من چاك مزنى و چھره خويش را
  .پدرم عمه ام را آورد و در نزد من نشانید :فرمود كه )علیه السالم( سید سجاد پس. و ثبور فرياد نكنى
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  روز را
  

  به سوي قومش كه روز عیدشان بودبراى انذار و ھشدار رفتن نوح : روز
  

  رفتن كشتي نوح بر كوه جوديگقرار : روز 

  
  به مصر )السالمعلیه (ورود حضرت يوسف : روز 

  
  ان فرعونحراو س )علیه السالم( ىحضرت موس بارزهيوم الزينه و م: روز 

  
  ن الواحتو شكس )علیه السالم(خاتمه میقات حضرت موسي : روز 

  
   )علیه السالم(وعده روز عذاب قوم يونس : روز 

  
  ھر روز عاشورادر اجساد اصحاب كھف را  ن؛اگحركت دادن فرشت: روز 

  
  ) هللا ملعنھ(شت اصحاب فیل و نازل شدن عذاب بر ايشان گباز: روز 

  
  آن و اعمال عاشورا و آداب : روز 

  
   )صلوات هللا علیه(حسیني  عاشوراي: روز 

در كربال در وقت صـباح حضـرت امـام  است و در اين روز )علیه السالم(روز عاشوراء و روز شھادت امام حسین 
 اللھم انت ثقتى فى كل كـرب و انـت رجـائى فـى كـل: ت و گفتدست به دعا برداش )علیه السالم(حسین 

 .الخ... ةشد
  

   )صلوات هللا علیه(حسیني صف آرايي لشكر : روز 
و امر فرمود تا آتش در ھیزم ھاى خندق زدنـد كـه آن خنـدق آتـش حاجـب  پس صف آرائى لشكر خود نمود

 .بجانب خیمه ھاى زنان باشد از رفتن لشكر
 .صفوف لشكر خود را آراست نیز سعد عمر از آنطرف

  
  به لشكر اشقیا )صلوات هللا علیه(حسیني موعظه و ھشدار : روز 

و  بعـد از حمـد آن زمان، حضرت سوار بر شترى شد و ما بین دو لشكر ايستاد و اھل عراق را نـدا كـرد و در
بمـن نوشـتید و مـرا آيا شما نیستید كه نامه ھـاى متـواتر  صلوة، نسب خود را اظھار نمود و بیان فرمود كه

شده ؟ آيا مـن كسـى را كشـته ام يـا كسـى را آسـیبى زده ام يـا مـالى از  الحال چه. بدينجا دعوت كرديد
 چه براى كشتن من جمع شده ايد؟ كسى برده ام ؟ براى

  
   )هللا علیه لعنه(عمرسعد  گابتداى به جن: روز 
د نـزد امیـر كـه مـن بـودم اول كسـى كه شھادت دھی تیرى بچله كمان گذاشت و با لشكر گفت سعد عمر

 .را افكند، لشكر او نیز سید الشھداء را تیر باران كردند ھمینكه آن تیر. كه تیر بجانب حسین افكند
  

  )م اجمعینهللا علیھ رضوان( حسین اماماصحاب جمعي شھادت دفاع و : روز 
ھمـان  كه چـاره نداريـد و دركه خدا رحمت كند شماھا را، مھیا شويد مرگى را  حضرت فرمود باصحاب خود

از اصحاب آنجناب شھید شدند و پیوسته يـك يـك بمیـدان رفتنـد و شـھید شـدند تـا وقـت  ساعت جماعتى
 . ظھر شد

  
   )علیه السالم(حر به لشكر حضرت امام حسین  پیوستن: روز 
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  در میدان جنگ  )صلوات هللا علیه( حضرت امام حسیناقامه نماز : روز 
مھلـت نمــاز . بیــاورم وقــت زوال اسـت مــى خـواھم يـك نمــازى ديگـر بــا شـما بجــا :ابـو ثمامـه عــرض كـرد

خود را وقايـه آن جنـاب  سعید بن عبدهللا زھیر بن قین و الجرم. ندادند آن كافران بى حیا، مھلت. خواستند
آن جنـاب  و ھر تیر و نیزه كه وارد مـى شـد بـر بـدن خـود مـى خريدنـد تـا عمر سعد لشكرحمالت از كردند 

 .از خود را تمام كردنم
  

  )م اجمعینهللا علیھ رضوان( حسین اماماصحاب بقیه شھادت دفاع و : روز 
ايشـان نیـز يـك يـك، . تا نوبت بجوانان ھاشمى رسـید بالجمله، يك يك اصحاب بمیدان رفتند و شھید شدند

 .شھید شدند كه از تصور حالشان، جگرھا آتش میگیرد بجھاد رفتند و بنحوى جھاد كردند و
  

   )علیه السالم(شھادت جناب علي اكبر دفاع و : روز 
يوسـانه بقامـت او كـرد، گريـه او را فـرو گرفـت و أبمیـدان بـرود، پـدر نگـاه م جناب على اكبر، چون خواسـت

و  علـى اكبـر چـون بمیـدان رفـت و جنـگ كـرد. را فرمـود ,اللھـم اشـھد علـى ھـوالء القـوم :كلمات معروفه
 .العطش قد قتلنى و ثقل الحديد اجھدنى تيا ابا :د، برگشت نزد پدر و گفتثیر كرأتشنگى در او خیلى ت

. مھربان گذشت كه آبى نداشت كه جگر تفتـه فرزنـدش را خنـك كنـد خدا داند كه در اين حال چه بر آن پدر
ھمینكه پـدر بـاالى سـر او . بمیدان برگشت و جھاد كرد تا او را شھید كردند الجرم سخت بگريست و على

 را بخـون و غبـار آلـوده ديـد، صـورت بـآن )لی هللا علیـه و آلـهص( خدا پاره پاره و صورت شبیه رسول آن بدن آمد و
علـى  ,اجـرئھم علـى الـرحمن و علـى انتھـاك حرمـة الرسـول قتل هللا قوما قتلوك مـا :فرمود صورت نھاد و

 .الدنیا بعدك العفاء
  

   )المالس ماعلیھ( قاسم بن الحسنشھادت جناب دفاع و : روز 
  و ھكذا مالحظه نمود شھادت قاسم 

  
   )علیه السالم( ابوالفضلشھادت جناب دفاع و ابتالءات و : روز 

  مظلوم  شدن دستھاى جناب ابوالفضل و كیفیت شھادت آن و واقعه قطع
  

 .و ساير شھداء كه مجال ذكر نیست
  

   )علیه السالم( صغرشھادت جناب علي ا: روز 
وقتـى  داشـته آن نمى دانم كه سید مظلومان چـه حـالى. آن طفل رضیع است باالتر از ھمه تذكر شھادت

طفـل را آب دھنـد تیـرى  بیحیـا آن جناب دادند كه آبى براى او بگیرد عـوض آنكـه آن قـوم كه آن طفل را بآن
   .طفل در دست پدر، جان داد بگلوى نازك او زدند كه آن

  
  )السالم ماھعلی( عبد هللا بن الحسنشھادت جناب دفاع و : روز 

تنھـا ديـد از  تاءمل كن در حال عبدهللا بن الحسن آن ھنگـامى كـه عمـوى خـود را در قتلگـاه میـان لشـكر و
عبـدهللا گفـت  .آنحضـرت زنـد خیمه نزد آن جناب دويد، وقتى رسید كه ظالمى شمشیر بلند كـرده بـود كـه

شمشـیر دسـت . سـپر كـرد پس دست خود را. مرا بكشى واى بر تو، اى فرزند خبیثه مى خواھى عموى
حضـرت او .)عمـاه(پس آن مظلوم ناله اش بلند شد كه يا امـاه . شد مقدس او را قطع كرد و بپوست آويزان

 .حرمله او را تیرى بزد و شھید كرد او را تسلى میداد كه را در دامن گرفت و
  

  با اھل بیت )صلوات هللا علیه(حضرت امام حسین  وداع: روز 
. شـھادت خـود آن مظلـوم را ببـین كـه چـه گذشـته بـر آن حضـرت و بـر اھـل بیـت او كیفیـت مالحظه كن و

بصـبر فرمـود و  آنوقتى كه بجھت وداع ايشان بخیام آمد و آنھا را صدا زد و بـا يكیـك وداع كـرد و امـر خصوص
  آن لباس كھنه را طلبید و در زير جامه ھاى خود پوشید و بمیدان رفت 

  
شـجاعتى  گى و داغھاى كمرشكن كه آن حضرت ديده بود، چه نوع مبـارزت ورجز خواند و با آن حال تشن و

  از آنحضرت ظاھر شد 
  

  )صلوات هللا علیه(حضرت امام حسین و ابتالءات  گجن: روز 
چھـره پـاك نمايـد، تیـر زھـر آلـود سـه  جامـه بلنـد كـرد كـه خـون از. تا آنكه پیشانى مقدسش را شكستند
بیـرون كشـید، ماننـد نـاودان خـود از جـاى آن جـارى  ن تیـر را از قفـاشعبه بقلب مباركش رسید، ھمینكه آ

 در ايـن .بجانب آسمان میريخت و ھم بسر و صورت خويش میمالیـد حضرت دستھا را از آن پر میكرد و. شد
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زخمھاى فراوان ديگر كـه بـر بـدنش بـود ضـعف و نـاتوانى عـارض آن جنـاب شـد، از  وقت بواسطه آن زخم و
زد كـه  بجانب آن جناب روان شد و ناسزا گفت و شمشـیرى بـر سـر مبـاركش لك بن يسرما .ايستاد كارزار

صالح بن وھـب نیـزه بـر پھلـوى مبـاركش زد كـه از اسـب بـر  كاله زير عمامه آن حضرت مملو از خون شد و
ابو ايوب غنوى تیـرى بـر حلقـوم شـريفش زد  تیرى بر دھان مقدسش زد و حصین بن نمیر .روى زمین افتاد

سنان بن انس نیزه بر گلوى مباركش فرو برد و تیـرى بـر نحـر  ة بن شريك ضربتى بر شانه چپش زد ورزع و
   .زد شريف آن مظلوم

 
  به قتلگاه )صلوات هللا علیه( آمدن جناب زينب: روز 

اى كـاش  (.واخـاه و اسـیداه وا اھـل بیتـاه :از خیمه بیرون دويد و فرياد برداشت جناب زينب چون اين بديد،
اى : را فرمـود عمـر سـعد و !ن خراب مى شد و بر زمین مى افتاد و كاش كوھھـا از ھـم مـى پاشـیدآسما
 .آن ملعون جواب نگفت ؟مى كشند و تو او را نظاره مى كنى ابو عبدهللا را !عمر

 احـدى جـواب او را نـداد و ؟نفـر مسـلمان نیسـت واى بر شـما مگـر میـان شـما يـك: فرمود زينب با لشكر
چـرا كـار حسـین را تمـام  مادر بـر شـماھا بگريـد چـه انتظـار مـى بريـد، :شكر را ندا كرد كهل شمر بالجمله
 .پس ھمگى بر آن حضرت از ھر سو حمله كردند ؟نمیكنید

  
  )صلوات هللا علیه(حضرت امام حسین شھادت : روز 

نـه بـدن مقدسـش را برھ پـس از آن،. آن جناب را شھید كردند بنحـوى كـه ذكـرش را شايسـته نمـى دانـم
  كردند 

  
   )صلوات هللا علیه( ام جدا كردن سر مطھرگندا از بطن عرش الھي در ھن: روز 

  
  یل به صورت مردي در لشكرَكاه عمر سعدئصیحه و بكاء جبرا
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  اهگمرور  اھل بیت از قتل) عصر: (روز 
  

  فرسنادن سر حضرت به كوفه ھمراه بقیه سرھا: روز 
علیـه (قتـل امـام حسـین  كـار از عمر سـعد بدانكه چون روز عاشوراء

حمیــد بــن  خــولى و حضــرت را بــه بپرداخــت ســر مبــارك آن )السـالم
روانـه  ابـن زيـاد مسلم سپرد و در ھمان روز عاشوراء ايشان را بنـزد
 ابـن زيـاد بنـزد كرد و بقیه سرھا را نیز در میان قبائل پخـش كـرد تـا

 .برند و بسوى او تقرب جويند
  .تمام حركت كرد خولى بتعجیل

  
روز و بـاران خـون و خـون زيـر ھـر  ٣تاريك شدن دنیا تا : روز 
  يگسن

  
  باران خون در خراسان و شام و كوفه: روز 

  
   )علیه السالم(اشیاء و موجودات بر شھادت حضرت امام حسین  هريستن ھمگ
  

 )علیـه السـالم(و حضرت امام حسین  )لی هللا علیه و آلـهص(خونین شدن ھر دو خاكي كه حضرت رسول 
  به ام سلمه عطا فرموده بودند

  
  از كربال به ابن عباس داده بود )علیه السالم(وسفندي كه حضرت امیر گ آثارخون آمدن از 

  
  نداي ھاتفي در مدينه به نزول بال بر اين امت

  
  مدينه و كوفه ند شھر از جمله چیل در ئريه جبراگصداي شنیده شدن 

  
  خونین شدن ديوارھاي مدينه 

  
   )علیه السالم(خیام حريم حضرت امام حسین غارت : روز 

  
  سوزانیدن خیام بعد از غارت: روز 

زنھـا نالـه . و زنھـاى داغديـده را بیازردنـد و لشكر بخیام محتـرمش ريختنـد و آنچـه در خیمـه ھـا بـود، بردنـد
زنھـا نزديـك او جمـع شـدند و چنـان صـیحه كشـیدند و . خیـام آمـد بجانـب عمـر سـعد .ھاشـان بلنـد شـد

خـواھش  زنھـا. فريـاد زد كـه كسـى متعـرض ايشـان نشـود. بحـال آنھـا رقـت كـرد ابـن سـعد ند كـهگريست
نكـرد و ايـن واقعـه،  حكـم بـه رد كـرد، لكـن كسـى بـر ايشـان رد سـعد عمر .لباسھاى ربوده خود را نمودند

  .والى هللا المشتكى و ھو المستعان مفصل است و مقام را گنجايش بیش از اين نیست
  

  بنا بر نقلي هن مطھرابدا اسب تاختن به
  

  ق.ھـ ٦٣و  ٦٢در سال  وفات ام سلمه: روز 
  

  ق.ھـ ٦٧در سال به فرمان مختار ) لعنه هللا(ابن زياد  ھالك: روز 
  

  بنا بر نقلي ق.ھـ ٩٤در سال  )صلوات هللا علیه(شھادت حضرت امام سجاد : روز 
  

  :آزادي عزاداراي امام حسین بعد از ممنوعیت سیصدساله: روز
و بـا اجـازه و امـر او سـاله را شكسـت،  صـد نـدچايـن ممنوعیـت ديلمـى  الدوله معز ،٣٥٢در اين روز سنه 

در بازارھـا نصـب بـراى عـزاداري ند و قبـه ھـائى ردند و طباخین طبخ نكستو بازارھا را ب مردم بغداد دكاكین
حسـین بـن  ماتم براى جنـاببا موھاى آشفته بیرون شدند و لطمه بر صورت زدند و اقامه  پس زنھا. ندردك

 .گرى شد نوحه بغداد حضرت در براى آنبه صورت علني و آزاد؛ على نمودند و اين اول روزى بود كه 
  

   )عجل هللا تعالى فرجه الشريف(قیام حضرت مھدي : روز 
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  آئین ھنگام
  

    وقايع كر�ال در روز �شورا رهسوگوا
  

خـدا را  روايـت كـرده كـه مثـل آنسـت كـه عبـادت كـرده باشـددر فضیلت احیاى اين شب،  :شب عاشورا
  .بعبادت جمیع مالئكه

  
لیلة عاشـوراء لقـى هللا  )علیه السالم(من بات عند قبر الحسین  :است كه )علیه السالم(در روايت جناب صادق 

در  و اگـر كسـى را توفیـق شـامل حـال شـود و .يوم القیمه ملطخا بدمه و كانما قتل معه فى عرصـه كـربال
 كند و بیتوته نزد آن جناب نمايد تا صبح، خدا او را )علیه السـالم(باشد و زيارت امام حسین  اين شب در كربال

  .فرموده شیخ مفید چنانچه )علیه السالم( خون سید الشھداءه ب آغشتهمحشور فرمايد در جمله شھداء و 
  

نقـل كـرده و از جملـه، چھـار  ھـاى بسـیار اقبال از براى اين شب، دعا و نمازھاى بسیار با فضیلت در سید
 امیـر المـؤمنین و ايـن نمـاز مطـابق اسـت بـا نمـاز توحیـد مرتبه و پنجاه حمد ركعت نماز است در ھر ركعت

 بسـیار كنـد و صـلوات بفرسـتد بـر رسـول كه فضیلت بسیار دارد و بعد از نماز فرموده ذكـر خـدا )علیه السالم(
 .میتواند كند بر دشمنان ايشان، آنچهو لعن  )صلی هللا علیه و آله( خدا

  
  دنیا نشوند  كارھاى شايسته است كه شیعیان در اين روز مشغول كارى از: روز عاشورا

  
  و از براى خانه خود چیزى ذخیره نكنند 

  
را اقامـه نماينـد و بمـاتم  )علیـه السـالم(و تعزيت حضرت امام حسین  و مشغول گريه و نوحه و مصیبت باشند

  در ماتم عزيزترين اوالد و اقارب خود اشتغال مى نمايند  ايند چنانچهاشتغال نم
  

  را بزيارات عاشوراء  حضرت سید الشھداء و زيارت كنند
  

  حضرت  و سعى كنند بر نفرين و لعن بر قاتالن آن
  

ــیبت آن ــديگر را در مص ــد يك ــت گوين ــد و تعزي ــرت و بگوين ــابنا  :حض ــوركم بمص ــا و اج ــم هللا اجورن اعظ
جعلنا و ايـاكم مـن الطـالبین بثـاره مـع ولیـه االمـام المھـدى مـن آل دمحم  و )علیه السالم(بالحسین 

 .)علیھم السالم(
  

باشد و مردم را آب دھد مثـل كسـى باشـد كـه  )علیه السـالم( امام حسین و اگر كسى در اين روز در نزد قبر
 .آب داده باشد و با آن جناب در كربال حاضر شده باشد لشكر آن حضرت را

  
مرويسـتكه ھـر كـه در روز  )علیـه السـالم(از حضـرت صـادق  .در اين روز فضیلت دارد توحید خواندن ھزار مرتبه

ن نظـر ان نظر كند به او و كسى را كه خداونـد رحمـاخداوند رحم اخالص بخواند، عاشوراء ھزار مرتبه سوره
 .ظاھرا مراد، نظر رحمت و شفقت است .فرمايد عذاب نكند ھرگز

  
كنند از خوردن و آشـامیدن بـى آنكـه قصـد روزه كننـد و  شايسته است كه شیعیان در اين روز امساكو نیز 

يـا شـیر و امثـال آنھـا، نـه  كنند بغذائیكه اھل مصیبت مى خورند مثل ماسـت در آخر روز، بعد از عصر افطار
ا را بـاال كننـد بھیئـت جامه ھاى پاكیزه بپوشند و بندھا را بگشـايند و آسـتین ھـ مثل غذاھاى لذيذه و آنكه

 .مصیبت صاحبان
مـن در روز عاشـوراء بخـدمت : عبـدهللا بـن سـنان روايـت كـرده اسـت كـه گفـت مصباح از شیخ طوسى در

 رفـتم، ديـدم كـه رنـگ مبـاركش متغیـر و آثـار حـزن و انـدوه از روى )علیـه السـالم(جعفـر صـادق  حضرت امـام
سـبب گريـه ! هللا  يابن رسول: گفتم. مباركش میريزدشريفش ظاھر است و مانند مرواريد آب از ديده ھاى 

مگر نمى دانى كـه . چه روزيست مگر غافلى كه امروز: فرمود. شما چیست ؟ ھرگز ديده شما گريان مباد
چـه مـى فرمائیـد دربـاره روزه ! يابن رسـول هللا  :گفتم. در مثل اين روز، جد من حسین، شھید شده است

نیت روزه، و در روز افطار كن نه از روى شماتت و تمـام روز را روزه مـدار و بعـد  فرمود روزه بدار، بى. اين روز
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بشربتى از آب افطار كن كه مثل اين روز در اين وقت جنگ از آل رسول منقضـى شـد و  ساعت از عصر بیك
 رسـول موالى ايشان بر زمین افتاده بودند كه ھر يـك از ايشـان اگـر در حیـات حضـرت از ايشان با سى نفر

 پـس حضـرت آنقـدر گريسـت كـه محاسـن. حضرت صاحب تعزيه او بود فوت مى شد، آن )صلی هللا علیه و آله(
 .الخ. شريفش تر شد

  
حضـرت كـه  امام حسین و دختران و اطفـال آن در اواخر روز عاشوراء سزاوار است كه ياد آورى از حال حرم

ند و مصیبتھائى بـر ايشـان گذشـته كـه در خـاطر و مشغول بحزن و بكاء بود در اين وقت در كربال اسیر اعدا
خـدا و علـى  پـس برخیـزى و سـالم كنـى بـر رسـول. نكند و قلم را تـاب نوشـتن نباشـد ھیچ آفريده خطور

 و ايشـان را )علـیھم السـالم(فاطمه زھرا و حسـن مجتبـى و سـاير امامـان از ذريـه سـید الشـھداء  مرتضى و
 .حزون و چشم گريانتعزيت گوئى بر اين مصائب عظیمه با قلب م
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  قمرىھر ماه  دھماعمال روز 
  

خداونـد را بـا ايـن دعـا نیـايش  قمـرىھـر مـاه  دھـمآمـده اسـت كـه در  )علیھم السـالم(در كالم خازنان وحي 
  :نمائیم

  
إلھي كم من أمر عنیت فیه فیسرت لـي المنـافع و دفعـت عنـي فیـه الشـر و حفظتنـي فیـه عـن الغیبـة و 

في الشھادة بال عمل مني سلف و ال حول و ال قوة إال بك فلـك الحمـد علـى ذلـك و رزقتني فیه و كفیتني 

ء غبـت عنـه فتولیتـه و سـددت فیـه الـرأي و أقلـت العثـرة و أنجحـت فیـه  المن و الطول إلھي كم من شـي

الطلبة و قويت فیه العزيمة فلك الحمد يا إلھـي كثیـرا اللھـم صـل علـى دمحم النبـي األمـي الطیـب الرضـي 

ارك الزكي و أھل بیته الطیبین األخیار كما صلیت علـى إبـراھیم و آل إبـراھیم إنـك حمیـد مجیـد اللھـم المب

إني أسـألك بجمیـع محامـدك و الصـالة علـى نبیـك دمحم و آلـه أن تغفـر لـي ذنـوبي كلھـا حـديثھا و قـديمھا 

ھـا و حفظتـه يـا أرحـم صغیرھا و كبیرھا سرھا و عالنیتھا ما علمت منھا و ما لم أعلم و ما أحصـیت أنـت من

الراحمین و أن تحفظني في ديني و دنیاي حتى أكون لفرائضك مؤديا و لمرضاتك متبعا و بـاإلخالص موقنـا و 

مصـاحبا و مـن النـار آمنـا و إلـى الجنـة داخـال اللھـم  من الحرص آمنا و علـى الصـراط جـائزا و لمحمـد 

ك الطیـب يـا إلھـي و ارحمنـي برحمتـك عافني في الحیاة في جسمي و آمن سربي و أسبغ علي من رزق

ء في الدنیا و اآلخرة يا أرحم الراحمین سبحانك اللھـم و بحمـدك مـا أعظـم أسـماءك  التي وسعت كل شي

في أھل السماء و أحمد فعلك في أھل األرض و أفشى خیرك في البـر و البحـر سـبحانك اللھـم و بحمـدك 

ك المھرب منزل الغیث مقدر األوقات قاسـم المعـاش قاضـي أستغفرك و أتوب إلیك أنت الرب و أنا العبد و إلی

اآلجال رازق العباد مروي الـبالد عظـیم البركـات سـبحانك اللھـم و بحمـدك ال إلـه إال أنـت أسـتغفرك و أتـوب 

إلیك أنت الذي يسبح الرعد بحمدك و المالئكة من خیفتك و العرش األعلى و الھواء و ما بینھمـا و مـا تحـت 

ء و الظلمـة سـبحانك مـا أعظمـك  القمر و النجوم و الضیاء و النور و الظل و الحرور و الفي الثرى و الشمس و

يسبح لك ما في السماوات و األرض و من في الھـواء و مـن فـي لجـج البحـار و مـن تحـت الثـرى و مـا بـین 

سـبحانك اللھـم  الخافقین سبحانك ال إله إال أنت أسألك إجابة الدعاء و الشكر في الرخاء آمین رب العالمین

و بحمـدك ال إلــه إال أنــت فطــرت السـماوات العلــى و أوثقــت أكنافــه سـبحانك و نظــرت إلــى غمــار األرضــین 

السفلى فزلزل أقطارھا سبحانك و نظرت إلى ما في البحور و لججھـا فمحصـت بمـا فیھـا فرقـا و ھیبـة لـك 

شع لك جمیعـه خاضـعا و لجاللـك و سبحانك و نظرت إلى ما أحاط الخافقین و إلى ما في ذلك من الھواء فخ

لكرم وجھك أكرم الوجوه خاشعا سبحانك من ذا الذي حذرك حین بنیت السماوات و اسـتويت علـى عـرش 

عظمتك سبحانك من ذا الذي رآك حین سطحت األرض فمددتھا ثـم دحوتھـا فجعلتھـا فراشـا فمـن ذا الـذي 

أساســھا ألھلھــا رحمــة منــك بخلقــك  يقـدر قــدرتك ســبحانك مــن ذا الــذي رآك حــین نصــبت الجبــال فأثبــت

سبحانك من ذا الـذي أعانـك حـین فجـرت البحـور و أحطـت بھـا األرض سـبحانك مـا أفضـل حلمـك و أمضـى 

علمك و أحسن خلقك سبحانك اللھم و بحمدك من يبلـغ كنـه حمـدك و وصـفك أو يسـتطیع أن ينـال ملكـك 

من مخافتك سبحانك اللھـم و بحمـدك ال إلـه سبحانك حارت األبصار دونك و امتألت القلوب فرقا منك و وجال 

إال أنت ما أحكمك و أعدلك و أرأفك و أرحمك و أفطرك أنت الحي القیوم ال إله إال أنت تباركـت و تعالیـت عمـا 

  .يقول الظالمون علوا كبیرا
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 ١٣٩٦ پا��ز 

  ٢٣:٠٢ساعت  �١٤٣٩ّرم ا�رام  ٢و وقوع اعتدال خر�� در  آ�ز فصل پاي�

  مانده روز از فصل پاي� ٨١                           رفته روز از فصل پاي� ٩
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  ام شناسى فصل پائیزگھن
  

  
ي چھـره و ھـزال و گـن وقـت زمـان حركـت سوداسـت و عالمـت سـودا تیرائیز آفتاب در برج فلكي میزان و عقرب و قوس باشد، و ايپدر فصل 

  . راني و شدت فكر و خیال و عفونت دھان و خستكي بدن باشدگالغري بدن و خوف و ن
؛ و صفرا نیز از طغیان افتاده؛ لذا سودا غالب مـي شـود و بـه در اول فصل پائیز كه بخاطر برودت و خشكي ھوا بلغم كمي در بدن باقي مانده

اسطه خنكي ھوا و خصوصا شبھا و افزايش صفراي باقیمانده از تابستان؛ اين صفرا وارد خون مي شود، در ايـن فصـل امـالح وارد شـده بـه و
بدن به صورت رسوب سودا قلیائي كه شور و تلخ است در مي آيد و ترشي خون كم مي شود، فلذا مصرف مسھل براى دفع مواد زائد خون 

الزم اسـت، مصـرف شـیر و ) طبیعـي(اين رو به جھت تعادل خون و جبران كمبـود ترشـي خـون؛ خـوردن شـیرنیجات  یدا مي كند؛ ازپضرورت 
بدن در اين فصل بسته است؛ اشعه ماوراء بنفش ) منافذ(ون مسامات چكه در تجمع صفرا مؤثرند بیشتر مناسب است،  بتركیبات ويتامین 

نبر و خربزه ھاى شھري و طالبي مناسب نیست، ولى بالعكس چود فلذا خوردن خیار كمتر به بدن مي رسد و بدن مستعد تب و لرز مي ش
ربي و تحريك بدن با غـذاھاى چیاھان در حال آرامش ھستند خوردن گائیز كه اعصاب بدن و پوشت مفید است، نیمه گمصرف غذاي لطیف و 

یري مي كند، بطور كلي خـوردن میـوه ھـاي گودت ھوا تا حدي جلورمي بدن  شده و از تاثیر برگرب آنرا از مصونیت برخوردار كرده و موجب چ
ترش قبل از غذا و میوه ھاى شیرين بعد از غذا مفید است، خوردن آب زياد در اين فصل اعصاب را سست مي كند و مصـرف مـواد خـواب آور 

ه و كندي آنرا زيـاد كـرده و اعصـاب را تقويـت رم در صبح؛ مانع افت ضربان قلب شدگمثل تره تیزك و كرفس بر ضعف مي افزايد، آشامیدن آب 
ائیز تجـويز پـمي نمايد و شدت جريان خون را كم كرده و احشاء و روده ھا را نرم و اشتھا را زياد و ھضم را آسان مي نمايد، اين عمل در آخـر 

  .مي شود
وشـت صـید و گوشـت خشـك و گون چـي فزايـد ه خشكچرم سازد بخورد، از مجففات و ھر گیزھائیكه مزاج را مختصري تر و چدر فصل خزان 

اه داشت و اندر آب سرد نبايد گرھیز كرده و خود را بايد نپرماى ظھر و سردي صبحھا و شبھا گافراط در آمیزش و خوابیدن در مكانھاى سرد و 
خالطـي كـه میـوه ھـاي خريفـي تا تـن از ا. نشست و شبھا بر امتالء معده نبايد خفت، و در آخر خزان استفراغي به داروي مسھل بايد كرد

  . اك شود، و قي نیز بايد كردپتولد كرده و جمعشده ) ائیزيپ(
رفتن و خوردن دوا و مسھل و اقسام حلويات و بوئیدن ريـاحین حـاره و ) رمگ(در فصل بائیز سزاوار است كثرت آمیزش و فصد كردن و به حمام 

  .ور شیرين و امثال آنگوشت بره و انگرم و تر مثل جوجه و گس و خوردن غذا و دواي رھیز كردن از ھر طعام يابپخوردن میوه بعد از طعام، و 
  
  
  

  ال:    ار 
قوت ) راه يافته و(به مزاج ) سردي و خشكي(اين ماه سي روز مي باشد، در آن ھوا پاكیزه و نیكو مي شود، و سودا ) اوّل پائیز(: ايلولماه 

سـال (ردن شربت مسھل مناسب و به مصلحت است، خوردن شیريني جات و انـواع گوشـتھاى معتـدل ماننـد گوسـفند مي گیرد، و لذا خو
رفـتن بپرھیـزد، و عطرھـاى ) سونا= گرم و طوالني (بزغاله نر يكساله مفید است، از گوشت گاو  و زياده روي در گوشت بريان و حمام ) دوّم

  ).مرقوم فرموده اند برگرفته از رساله ذھبیه كه حضرت امام رضا (. و خربزه پرھیز كندمعتدل المزاج بكار برد، و از خوردن خیار 

  
  
  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: ايلول ٣

  
  
  

  

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

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

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

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

ي 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 اينكه نواح
معتدل يا سردسیر و منجمد مي باشند، كه اين تفاوتھاى منطقه اى و مكاني آن احكام كلي را مقید مي كند، خالصه اينكـه مـالك واقعیـت 

  .حساب فلكيآب و ھواست نه صرف تقويم و 
  
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
  
توصیه ھاى طبي ذكر شده مي  تفاوتھاى مزاجي اشخاص از دموي و صفراوي و سوداوي و بلغمي نیز موجب تشديد يا ترخیص احكام و  -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
  
  .فیف يا تغییر پیدا مي كنداز اين رو توصیه ھاي مزبور بطور اجمالي و كلي بوده و برحسب موارد استثنا تشديد يا تخ *
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  )نجمى(  جدى :برج نجمی

  Tropical خبیةاألسعدبه  00:29در سعدالسعود  :منزل فلكي

): ران يا اقتراب با نجوم منازلساعت اقت(رصد قمر در منازل نجمى 
  بلعسعدبا  00:26در ساعت ، سعدذابح

    Tropical دلو :فلكي برج

  ؛بطئ السیر، وبال :ضعیف :)نجمى(احوال كوكب 

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

   ق

  
و  از طبیعـت خـویش بسـیار گـردد بـه حسـب نزدیکـی عفونت دھنـده و. قمر سرد و تر است و تری او بیشتر از سرديش است :دالالت قمر
  . مؤنث و لیلی است و دلیلی است به روز دوشنبه. و زود نحوست پذیرد سعد است. دوری آفتاب

و از اوان و عوام، و زنان آبستن و توانگرانی کـه معـروف و مشـھور  پادشاھان و مردمان با قدر و جاه و داللت دارد بر ھر دینی که غالب بود بر
در دین و شرع و علم طب و ھندسه و علوم علوی و تقدیر کردن آبھا و زمینھا ) تفقه(و نفقه  اشند، و بر اخبار و رسالت و وکالت و محاسبتب

   .و جادوان و گریختگان و موی ستردن و طعام فروختن و انگشترین سیمین و کنیزکان
. ايـن روشـنايي اسـت  انرژي در جھان ماسـت، مـاه نیـز مـنعكس كننـده  ھمانطور كه خورشید منبع روشنايي و :سیاره نیازھا و احساسات

  . دھند ولي اين بازتابش كردن نور خورشید در آنھا از ماه كمتر است سیارات نیز ھمین كار را انجام مي  گرچه بقیه 
  . بنابراين ماه بر منعكس كردن احواالت داللت دارد

. كننـد ايـن اسـت كـه ديگـران مـا را درك مـي   و احساسـات داللـت دارد و نشـان دھنـدهس ماه بر ھیجانـات، ھمـدردى و موافقـت، حسـھا پ
  . ھمدردى و ھمفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است دالالت ماه اساساً تنھا در حیطهاحساسات مورد بحث در 

بـه منظـور حفـظ بقـاء و ھمچنـین ايمنـي و امنیـت  مینى چون واكنشھاي غیر ارادي مـا اغلـبأماه ھمچنین داللت دارد بر امنیت و اقدامات ت
  .كند داللت دارد بر پذيرفتن و درک کردن ھمچنانكه ماه نور خورشید را دريافت مي. است

. اي و رنگ پريده به حالـت بـدر كامـل پیوسـته در تغییـر اسـت  خود از حالت خوشه ه اي است و در طي دور كتي دوره سیر ماه در آسمان حر
  . اي و ھمچنین كنترل كردن نوسان میان ترقي و تنزل و افت و خیز ھا ت دارد بر تغییر كردن دورهبنابراين دالل

نـین بـر زنـدگي انسـاني چو ھم. نقشي اساسـي دارد آن جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن  توان به پديده به عنوان مثال ديگر مي
ه بدر مي رسد و بعد افت مي كند تـا تحـت الشـعاع و محـو مـي شـود داللـت بـر دوره ھمانطور كه ماه متولد مي شود و رشد مي كند تا ب

  .ي انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرگ را در بر داردگزند
  . ياھا و تمايل به گوش دادن خاطرات خوب و برخورداري از تخیل قوى و قوه ابتكارؤماه داللت دارد بر خاطره، تصور و ر

در مقايسه با اورانـوس در حـالي كـه اورانـوس . وھاي احساسي و عاطفيزياھايي ھمچون اشتیاق و آرؤاي منظم و رياھؤھمچنین موجب ر
احساسـات  ياھا و تخیالت ماه اساسـاً بیشـتر بـر پايـه ؤبشريت دارد، ر  ياھا و تخیالت عقالنى و روشنفكري براي بھتر كردن آينده ؤداللت بر ر

  . است و داللت بر مادر دارد ماه مربوط به جنس زن. باشند مي 
  . باشد، و بیت آن چھارم و در اين وضعیت داللت قويتري دارد ماه برج سرطان مي  خانه 

گیـرد  بیوت و بروجي كه مـاه در آنھـا قـرار مـي . داللت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و داللت دارد بر تغییرات مرتبط با ديگر حوادث
كارھـايي از ه ه ما چه كارھايي بايد انجام دھیم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشـیم و يـا چـاين ھستند ك  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 پفمان بايـد انجـام دھـیم و در مقايسه با خورشید، خورشید داللت دارد بر اينكه چه كارھايي براي رسـیدن بـه اھـدا

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

  .ان به منظور رشد و پیشرفت ايشان خالصه نمي شوداز ديگر

  
  )طلوع قمر به افق مكّه مكرّمه( )15:21(ساعت  ١٢تحويل به  ١١ :رفاصله ماه از مركز مقارنه شمس و قم

  
  )  محرّم الحرام ١٤ تامحرّم الحرام  ٨(میزان  ١٣ تامیزان  ٧ از :افزايش نور =نور قمر 

، اقدام به کارھايي که موفقیتش مرھون رشد و افزايش و مطرح )در غیر ايام خسوف(النّور باشد  ھنگامي که قمر زايد :ھنگام شناسی
امّا کارھايي که آشکاري يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقیت آن  .شدن و آشکار شدن بیشتر است، مناسب مي باشد

 .مناسب مي باشدنیست، مانند حجامت و فصد که در آنھا خونريزي وجود دارد؛ نا
  .مي باشد) تربیع اول يا ايمن(که از شب ھفتم تا شب چھاردھم  :وضعیت عمومي قمر

چون ماه در اين وقت در حالت تربیع نسبت به خورشید  .پیشه گردد احتیاط و مراقبتدر خالل اين ايام بھتر است که  :ھنگام شناسی
تفاق بیافتد، فلذا شخص بايد آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را داشته باشد، بوده، و مشکالت و موانع پیش بیني نشده اى ممکن است ا

  .مثالً امکان دارد شخص ذي نفوذ و سلطه اى؛ در موفقیت کارھايتان اخالل بنمايد
د قرار ممکن است با تغییرات غیر معمول آب و ھوا محصولش در معرض لطمه ی سرما يا گرما يا بااگر شخص در کار کشاورزي مي باشد، 

   …وگیرد، بنابر اين احتیاط الزم بشود و آمادگي مناسب براى مشاکل احتمالي تدارک گردد، آبیارى يا حفاظت مناسب يا مراقبت متصديان مزرعه 

در اين ايّام ممکن است با سنگ  يا در زمینه ھاى ادارى اگر برنامه ھاي شخص بطور معمول در حال طي روند معمولي خود مي باشند،
براى ھمین جھت مناسب است که در اين ايام آمادگي تحمّل اين مشاکل بیشتر شده و نیز  .ازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شوداند

افرادي که در اين ايّام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين استعداد را دارند و زود ھم فرا مي گیرند، که چطور  .مشورت بیشتر انجام گیرد
  .، بلکه حتّى براى خودشان مشکالتي درست مي کنند تا حلّش کنندمشکالتشان را حل کنند

کارگران و  .شروع ھر کاري در اين ايّام مانعي ندارد، به شرطي که روند پیشرفت و تحوّل آن کار را به خوبي مراقبت کنند :از نظر شغلي
 .به حدّي كه سبب رقابت و رشک ديگران مي گردد د،کارمندان در اين اوقات بطور چشم گیري عالقه و توجّھشان به کار افزايش مي ياب

کارھايي که . شرکاى تجاري در اين ايّام اعتمادشان به يکديگر بیشتر است، چون عالقه و توجّھشان به موضوع شرکتشان بیشتر مي شود
مي شوند، اگر آن موانع را پشت سر  در اين مرحله شروع مي شود، گاھي بسیار اھمیّت پیدا مي کنند، چون از ھمان ابتدا با موانعي روبرو

  .بگذارند، آينده خوبي دارند
در اين ايّام ارتباطات اجتماعي کمتر پیش مي آيد، در آخرين لحظه ی قبـل از تشـکیل ديـدارھا،  :از نظر ارتباطات و فعالیتھاي اجتماعي

و تماسـھايي در ايـن وقـت اتّفـاق بیافتـد عمومـا در فضـايي ولـى اگـر ديـدارھا  بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مي گردنـد،
ارتباطھاى عاطفي در اين ھنگام نوعاً بـه ارتبـاط مسـتمر و جـدّي ماننـد ازدواج خـتم مـي شـود، ولـى . منسجم و ھماھنگ برگزار مي شود

ناسـبھاى ديگـر بـین طـرفین؛ از نظـر علـم گاھي امکان قطع پیوندھاى اين مرحله بطور ناگھاني وجود دارد، براى ارتباطھاى در اين مرحلـه؛ ت
نیز مالحظه شود، بطور کلّی ارتباطھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار است اگر طرفین روش ) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(تنجیم 
  .يکديگر را دانسته و محبّت صادقانه و طرفیني در کار باشدۀ مالحظ
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_ IN Capricorn =  اين وضعیت فلکي داللت دارد بر زمینه منفي جھت ھر گونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اى=  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 
  بد بود ديدار شاھان خاصه فصد و عقد را ===   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
که چنین طبعي داشته و يا در انجام  طبع اين برج مانند خاک طبعي سرد و خشک است، بنابراين کارھايي: خاکي: مثلثه ترابي؛ طبع برج از

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

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

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

  .نطفه دختر باشد

  

  Moon  IN Detriment = ٤٢ساعت و  ٤٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي=  در برج نجمى جدىوبال قمر 

  ١٨:١٦ساعت  میزان ١١تا  ٠٨:٣٤ساعت  میزان ٨ = دقیقه

  

_  120°  ] -  appl قمر با شمس، تثلیثاتصال ادامه = قمر با شمس  تثلیث= اتصال  
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) در تنجیم كھن( ١٤:٤٨ میزان ساعت ٧
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٠٦ میزان ساعت ٩ امروز و تا

  :وسيخواجه نصیر ط
  ديدن شاه خوبتر باشد= ور به تثلیث شان نظر باشد 
  آن نظر جاه تو بیفزايد= ور رياست طلب کني شايد 
  

ايـن وضـعیت فلکـي . در اين وقت کمک مي کند به متانت و تعادل شخصیّت و اعتماد به نفس و موفقیـت روابـط عـاطفي :ھنگام شناسی
اگـر در اين ھنگام، بطور کلـي شـرايط مناسـبي اسـت، ولـى . پیدايش انگیزه و خودجوشي داللت دارد بر وجود زمینه براى نشاط و پويايي و

  .اقدام و تصمیم در اين وقت دقیق نباشد، پايداري و قوّت آن معلوم نیست

  

_  120°  ] - sep  با شمس، تثلیثشروع انصراف قمر از  =قمر با شمس  تثلیث= انصراف 
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٠٦ میزان ساعت ٩روز ام
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٦:٢٤ میزان ساعت ١٠ و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  ديدن شاه خوبتر باشد= ور به تثلیث شان نظر باشد 
  آن نظر جاه تو بیفزايد= ور رياست طلب کني شايد 
  

اين وقت کمک مي کند به متانت و تعـادل شخصـیّت و اعتمـاد بـه نفـس و موفقیـت در  :ھنگام شناسی
ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه بـراى نشـاط و پويـايي و پیـدايش انگیـزه و . روابط عاطفي

و تصمیم در ايـن وقـت دقیـق ر اقدام گا در اين ھنگام، بطور کلي شرايط مناسبي است، ولى. خودجوشي
  .ت آن معلوم نیستداري و قوّ اينباشد، پ

  

_  120°  ` - sep  با عطارد، تثلیثانصراف قمر از ادامه = عطارد  قمر با تثلیث= انصراف 
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:٢٢ میزان ساعت ٨
  .ادامه دارد) كھن در تنجیم(نھايت انصراف  ١١:٥٣ میزان ساعت ٩امروز  و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  با بزرگان اگر کني ديدار= وقت تثلیث نیک دان ھموار 
  

در اين وقت قدرت تخیّل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانايي استدالل قوّت مـي گیـرد؛ ھمچنـین فـراھم کننـده  :ھنگام شناسی
لت اعتماد به نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و ايده ھا موجب درخشش کفايتھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پیدايش شدن حا

وضعیت فلکي مناسبي است که به توازن عقلي و فکري و روشـني افکـار کمـک مـي کنـد، زمینـه مالقاتھـاى موفّـق و . شخصیّت مي گردد
  .جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد

  

_  90°  j -  sep با مشترى، تربیعانصراف قمر از ادامه  =مشترى قمر با  تربیع= انصراف 
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١٣ میزان ساعت ٨
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٣:١٣ میزان ساعت ٩امروز  و تا
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  :خواجه نصیر طوسي
  صوامع و مسجدبه بناء = وقت تربیع گرت باشد جد 
  نیز نیکو شناس کندن جوي= دھدت نیکي و سعادت روي 

  
در اين وقت زمینه فراھم شدن عطوفت و مـودّت و موقعیـت و محبوبیّـت اجتمـاعي و گشـايش مـادّي و سـالمتي و بھـره  :ھنگام شناسی

ي نفوذ کمک کرده، و زمینـه مـورد تقـدير قـرار مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقیّتھاى مادّي، وجود دارد و اين وقت به آشنايي با اشخاص ذ
بینانـه و کريمانـه، و ترغیـب بـه مسـافرتھا و ديـدارھاى مفیـد بـراى  ھمچنین داللت بر بروز رفتار خوش. گرفتن از مسؤوالن ما فوق نیز ھست

  .وضعیت خود؛ دارد

  
_  120°  j -  appl رى،قمر با مشت تثلیثشروع اتصال  =قمر با مشترى  تثلیث= اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٠٢ میزان ساعت ٩امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:١٢ میزان ساعت ١٠ و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  غمي چار ھیکه نبود زکدان = ھمي ) ناظرند× ( ور به تثلیث بنگرند

  ديدن روي مھتران جلیل= یل ثیر و قلکخاصه آرايش از 
  )ديدن روي مھتران خطیر= ثیر کخاصه آرايش از قلیل و × (

  
ت اجتمـاعي و ت و موقعیـت و محبوبیّـزمینه فـراھم شـدن عطوفـت و مـودّ در اين وقت  :ھنگام شناسی

ي، وجـود دارد و ايـن وقـت تھـاى مـادّ ي و سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقیّ شايش مادّ گ
رفتن از مسـؤوالن مـا فـوق نیـز گـد تقـدير قـرار رده، و زمینـه مـورکـ کمـکه آشنايي با اشـخاص ذي نفـوذ ب

ريمانه، و ترغیب به مسافرتھا و ديدارھاى مفیـد بـراى کبینانه و  نین داللت بر بروز رفتار خوشچھم. ھست
  .وضعیت خود؛ دارد

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

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٣:٤٦ میزان ساعت ٩امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٥٦ میزان ساعت ١٠ و تا

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

  دان و عمارت بستان کنی= دھقان ديدن پیر و خواجه 
  

رھیـز بـوده، ط بـر خـود و بدسـت آوردن ثبـات و نیـز احتیـاط و پمناسبي براى تسـلّ  وقت :ھنگام شناسی
و ســن و احســاس رشــد  .ت و حســن تــدبیر و اداره امــور ھمــراه بــا متانــت و تعــادل وجــود داردزمینــه جــديّ 

دن به رابطه با مـادر مناسـب بـوده، تمـام ايـن رده، اين وقت براى انسجام بخشیکي بیشتري در خود گپخت
نـد؛ نجـات مـي دھـد، کي را سـخت مـي گرانـي کـه زنـدگه ثبات و صلح بوده، و تـو را از ننندکوقت تضمین 

  .نيکذاري گکه نظام و برنامه مخصوص خود را پايه  ھنگام مناسبي است
  

_  90°  p -  sep با اورانوس، تربیعر از انصراف قمادامه = قمر با اورانوس  تربیع= انصراف 
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:١٩ میزان ساعت ٨
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٥٢ میزان ساعت ٩امروز  و تا
رفتارھاى نامتعارف و دگرگوني ھاى ناگھـاني در افکـار و  اين وقت زمینه ساز روحیّه سرعت انفعال و لجاجت و بدرفتاري و :ام شناسیگھن

دمدمي مزاجي و رغبت به بزرگنمايي حوادث : احساسات و واداشتن به ارتباطات گذرا و نیز فراق و جدايي مي باشد ھمچنین داللت دارد بر
  .و مشکالت زندگي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادن

  
_  60°  p -  applقمر با اورانوس، تسديسشروع اتصال = قمر با اورانوس  تسديس= صال ات  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٣:٢٧ میزان ساعت ٩امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:١٣ میزان ساعت ١٠ و تا

یش بینـي نشـده رمیھاي پـگتکاري؛ و سـرر و ابکار بکزمینه فراھم شدن افدر اين وقت  :ھنگام شناسی
ه فـوق العـاده و عجیـب اسـت؛ وجـود و میل به ھر چ.. سینما و و افزايش اھتمام به علوم روز و تلويزيون و

 ه نـدرتاً کـرانـه ل و بوجـود آورنـده ايـده ھـا و طرحھـاى متھوّ یزنـده تخیّـگبران: اين ھنگام داللـت دارد بـر. دارد
  .تولیّ ئز به خويشتن داري و عدم فرار از مسردد، نیاگق مي محقّ 
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_  0°   - appl  شروع اتصال مقارنه قمر با ذنب، =مقارنه قمر با ذنب = اتصال  
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٠٢ میزان ساعت ٩امروز 
  .دامه داردا) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٠٤ میزان ساعت ١٠ و تا

  
_  60°  y - sep  شیرونبا  تسديسانصراف قمر از ادامه  = شیرونقمر با  تسديس= انصراف، 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٥٣ میزان ساعت ٨

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٣:٢٧ میزان ساعت ٩امروز  و تا
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  )نجمى(  سنبله ˚9به  14:04ر ساعت د سنبله ˚8 :نجمی برج  

  ؛عوّاء :شروق ؛زبرة :فجر): تقویم عربی(طلوع منازل 

  ؛عوّاء :روقش ؛زبرة :فجر ):ھنگام رصد(طلوع منازل 

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

  Tropical میزان ˚9به  02:49ساعت   میزان ٩ :برج فلكي

  ؛بطئ السیر :ضعیف ؛وجه :قوى  :)نجمى( كوكب احوال

  18:04 :غروب شمس                    06:15 :طلوع شمس

  

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

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

و  ی نیکو و تدبیر صایبأچنانکه 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  زماني كه ما حکومت مي . خورشید داللت دارد بر يكپارچه كردن يعني به يكديگر متصل و جمع شدن تا كل بوجود آيد
كنیم در واقع چندين  لق و ابداع مي زماني كه ما چیزي را خ. بنابر اين داللت دارد بر جماعتھاي مردم. آوريم نفوذ يك قدرت و مرجع در مي 

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

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

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

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

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

  . ي و زود پشیمان شدن از خشم و بردباري داردگام ما اراده قوي داريم و داللت بر بزرگكنیم، پس در اين ھن د را پكپارچه تضادن
  

_  120°  ] -  appl قمر با شمس، تثلیثاتصال ادامه = قمر با شمس  تثلیث= اتصال  
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) در تنجیم كھن( ١٤:٤٨ میزان ساعت ٧
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٠٦ میزان ساعت ٩ امروز و تا

  
_  120°  ] - sep  با شمس، تثلیثشروع انصراف قمر از  =قمر با شمس  تثلیث= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٠٦ میزان ساعت ٩امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٦:٢٤ میزان ساعت ١٠ و تا

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

  :از) در تنجىم كھن( روز ٢٠محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٤:٣٤سنبله ساعت  ٢٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٥٣ان ساعت میز ١٧ و تا

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

  .دارد

  
]  ||  f -  appl مريخبا  شمس توازىاتصال ادامه  = مريخشمس با  ىتواز= اتصال،  

  :از) جدىد تنجیمكھن و در  تنجیمدر ( روز ١٨٢محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ٠٥:٢٥ أسد ساعت ٤

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٨ دلو ساعت ٥و تا 
  .می باشد ٠٥:٢٥ أسد ساعت ٤ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

اين وقت داللت دارد بر زمینه ابتالي به خشم و تکبر؛ بايد از تصمیمات و اقـدامات انفعـالي و عجوالنـه بپرھیـزي، دمـدمي  :ھنگام شناسی
در اين وقت؛ زندگي روزمره با سـتیزه جـويي ھمـراه بـوده و زمینـه خـراب کـردن و . شخص موجب ايجاد درگیريھا و حوادثي مي گرددمزاجي 

 ھدر دادن تالشھا وجود دارد، مواجه شدن با رکودھاى ناشي از حالت تدافعي و عجوالنه و تمايل به اغراق و افراط، از ديگر عوارض اين وقـت
اين وضعیت فلکي  .اختالفات ناشي از میل به تحمیل سلطه و قدرت؛ که منتھي به درگیربھاي خشونت آمیز مي گردداست، امکان پیشامد 

ايـن  .داللت دارد بر ويرانگر بودن آن، در تحت ھر شرايطي از انتخاب ھر شخص يا اختیار ھر ھنگامي که با اين اتّصال ھمراه است پرھیـز کـن
جود زمینه جھت ايجاد رابطه و ازدواج، اين ھنگـام مـرتبط بـا جنـگ اسـت، ازدواج در ايـن ھنگـام تبـديل بـه وضعیت فلکي داللت دارد بر عدم و

  .میدان جنگ مي شود
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]  60°  m -  appl با زحل، شمس تسديساتصال ادامه = تسديس شمس با زحل = اتصال  
  :از) در تنجىم كھن( روز ١٧محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٧:٠٨ میزان ساعت ٨
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:١٣ میزان ساعت ٢٤ و تا

فراھم شدن توانايي تسلّط بر خويشتن و پشتکار و جـدّيت و زيرکـي و احسـاس وظیفـه، کـه بـه : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
راه معامالت امالک وجود دارد، موجب تحقّق موفقیّتھايي در محیط شغلي و روابط نیکـو موفقیّت شخص کمک مي نمايد، زمینه سودبردن از 

  .با والدين مي شود

  
]  90°  w -  appl با پلوتون، شمس تربیعاتصال ادامه = با پلوتون  شمس تربیع= اتصال  

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٦محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نجیم كھندر ت( ٢٠:٣٤ میزان ساعت ٣

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١١ میزان ساعت ١٨ و تا
ايجاد موانعي در مسیر موفقیّتھا، و نیز ايجاد دشمنھاي پنھان، و فزوني و تشديد غريزه آمیـزش، : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی

بیماريھاى خطیر مي گردد و داللت دارد بر ناتواني در رقابت؛ ھمـراه بـا تخريـب خـود بطـور که به سالمت تو آسیب رسانده و موجب ابتالء به 
و داللـت دارد بـر عـدم وجـود زمینـه جھـت  .ناخواسته؛ در ھیچ شرايطي نبايد در اين ھنگام فعالیت براى ھیچ کار و برنامه اى را شروع کنـي

اين وقت نوعاً بزودي به جدايي منتھي شده بلکه بیش از اين فراھم کننده سـیلي از  برقراري روابط و طرحھا و فعالیّتھا و مشاغل، ازدواج در
بحرانھا و مشکالت پايان ناپذير است، روابط اين ھنگام گذرا و بي دوام بـوده و ديـري نمـي پايـد، ايـن ھنگـام داللـت بـر جـذابیّت سـريع ولـي 

  .گذراست

  
]  180°  y - sep  شیرونبا  مقابلهاز  شمسانصراف ادامه  = شیرونبا  شمس مقابله= انصراف، 

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٦محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٣٢ سنبله ساعت ٢٨
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٣٠ میزان ساعت ١٢ و تا

  
]  =|=  y - sep  شیرونبا  ضدتوازىاز  شمسانصراف ادامه  = شیرونبا  شمس ىضدتواز= انصراف،  

  :از) در تنجىم كھن و در تنجىم جدىد( روز ٤محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٢٨میزان ساعت  ٦

 .امه دارداد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  ٢١:١٩میزان ساعت  ٩امروز  و تا
 .مى باشد ٢١:١٩میزان ساعت  ٩ امروزانفصال تام 
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  )نجمى رصدى(  سنبله :برج نجمي

    Tropical میزان: فلكي برج

   ؛سريع السیربیت، شرف، حد،  :قوى :)نجمى( احوال كوكب
  رد

  
طارد در گرمی و سردی و تری و خشکی به ھم نزدیک است و خشکی را اندکی افزون است و در ذات خويش سعد ع :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
کوکب اتصال و امتزاج ندارد طبع آن برج را مي گیرد که در وي است و طبع خداوند آن برج و داللت دارد و اگر با ھیچ . نث و لیلي شودؤآمیزد م

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

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

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

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

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

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

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

  .كند كند و تجزيه و تحلیل مي  پرس و جو و تحقیق بفھمد، سؤال مي   كند تا به وسیله عطارد جستجو مي 
  . بیت، حرفه  و مھارت عملى داشتنتعلیم و تر سفر ھوايي، نظم ، تحصیالت،: ھمچنین عطارد داللت دارد بر

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

  
  Mercury  IN Ruler =میـزان ٨ = روز ١٨محدوده ارتباط اين وضـعیت فلكـي  = سنبلهدر برج نجمى  عطارد بیت 

  ١٧:٤٦ساعت  میزان ٢٥تا  ٠٩:٤٧ساعت 
یز وابسته به چردازش كارھا و انتشار اطالعات و ھر پاز آنجا كه كوكب عطارد داللت اساسي دارد بر تفكر و ادراک،  :ھنگام شناسی

  .یدا مي كند و امور مرتبط با آن مناسب استپانه، لذا در اين دوره دالالت عطارد قوّت گنجپصیل و حواس ارتباطات، مانند تجارت، تح

  
  Mercury  IN Exaltatio = روز ١٨محـدوده ارتبـاط ايـن وضـعیت فلكـي  = سـنبلهبـرج نجمـى در  عطاردشرف =   

  ١٧:٤٦ساعت  میزان ٢٥تا  ٠٩:٤٧ساعت  میزان ٨
تفکر و ادراک، پردازش کارھا و انتشار اطالعات را دارد و ھر چیز وابسته به ارتباطات،  :د داللت اساسي برکوکب عطار :ھنگام شناسی

  .و در اين ھنگام اين دالالت قوي مى شود .مانند تجارت، تحصیل و حواس پنجگانه

  
) مھر ١٦( میزان ١٦=  سنبلهمین درجه برج نجمى پانزدھ=  سنبلهنجمى در برج  عطارددرجه شرف 

  ١٩:٤٤ساعت ) مھر ١٧( میزان ١٧تا  ٠٥:٥٦ساعت 
  

_  120°  ` - sep  با عطارد، تثلیثانصراف قمر از ادامه = عطارد  قمر با تثلیث= انصراف 
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:٢٢ میزان ساعت ٨
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(ت انصراف نھاي ١١:٥٣ میزان ساعت ٩امروز  و تا

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

  :از) در تنجىم كھن( روز ٢٠محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٤:٣٤سنبله ساعت  ٢٩
  .ادامه دارد) يت و حاق اتصالنھا(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٥٣میزان ساعت  ١٧ و تا

  
`  ||  x - sep  شیرونبا  توازىانصراف عطارد از ادامه  =شیرون عطارد با  توازى= انصراف،  

  :از) در تنجیم كھن و در تنجیم جدىد( روز ٣٧محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:١١ میزان ساعت ٧

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  بعقر ١٣ و تا
 .مى باشد عقرب ١٣انفصال تام در 
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`  180°  x - sep  شیرونبا  مقابلهانصراف عطارد از ادامه  = شیرونمقابله عطارد با = انصراف، 
  :از) در تنجىم كھن( روز ٥محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) نھايت و حاق اتصال(دقیق اتصال  لحظه ٠١:١٢ میزان ساعت ٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٩:٢٠ میزان ساعت ١٠ و تا

  
`  ||  x - sep  شیرونبا  توازىانصراف عطارد از ادامه  =شیرون عطارد با  توازى= انصراف،  

  :از) در تنجىم كھن و در تنجىم جدىد( روز ٣محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:١١ میزان ساعت ٧

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  ٢٠:٢٣ میزان ساعت ٩امروز  و تا
 .مى باشد ٢٠:٢٣ میزان ساعت ٩ امروزانفصال تام 
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  )نجمى رصدى(  أسد: نجمي برج

   Tropical سنبله :فلكي برج

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

داللت دارد به . 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 :دالالت زھره
  . دلیل اشراف مردمان و توانگران و زنان پادشاھان است و) جمعه(روز آدینه 

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

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

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

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

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

  

b  0°  f -  appl مريخبا  زھره مقارنهاتصال ادامه  = مريخمقارنه زھره با = اتصال،  
  :از) در تنجىم كھن( روز ١٣محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٠٢ میزان ساعت ٢
  .ه داردادام) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٥٣ میزان ساعت ١٤ و تا

در اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه براى کشیده شدن به سبک عقلي و زياده رويھا، اين ھنگـام بـراى برقـراري روابـط  :ھنگام شناسی
اين وضعیت فلکـي داللـت دارد بـر عـدم وجـود زمینـه مناسـب  .عاطفي و محبت آمیز و ديدارھاى رسمي و امضاي قراردادھا مناسب نیست

ايـن وضـعیت  .ري، تقريباً براى ھر کاري نامناسب است؛ اين وقت فقط براي شروع دعاوي قضـايي طـالق مناسـب اسـتجھت شروع ھر کا
  .فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت احساس از دست رفتن تالشھا و ناامیدي بزرگ

  

b  180°  r - sep  تون،با نپ مقابلهاز  زھرهانصراف ادامه  =مقابله زھره با نپتون = انصراف 
  :از) در تنجىم كھن( روز ٦محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١١ میزان ساعت ٨
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٧:٠٢ میزان ساعت ١٣ و تا

در اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه براى فراھم شـدن خوشـبختي عـاطفي و ھنـري بـزرگ، و امکـان تحقـق طرحھـا و  :ھنگام شناسی
ولـى  ھمچنین ايجاد تأثیر مثبت بر زندگي عاطفي و زمینه دريافت محبت بزرگ؛ اين وقت براى خواسـتگاري مناسـب بـوده. برنامه ھاى مھم

اين وضعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه  .برانگیخته شدن احساس به عدم رضايت مي شودارتباط اين وقت با نپتون، چه بسا موجب 
جھت بدست آوردن مال بخصوص از طريق ايجاد شغل و بکارگیري نیروھاى کار، و مناسب براى شروع در ھر فعالیت اقتصادي و افتتـاح بانـک 

ت دار مانند خريد منزل بوسیله رھن يا اتومبیل بطور وام، اين ھنگام براى يا شرکتھاى سمساري و دالل، و بسیار مناسب براى خريدھاى مد
اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه برقراري محبت طوالني و أمنیت مالي دائمي، زمینـه بـروز  .بازپرداخت ھمه وامھا کمک مي کند

وقـت جھـت خواسـتگاري و ازدواج و زفـاف ھسـتي ايـن بھتـرين  ارتباطھاى احساسي، اگر به انتخاب خود مطمئن ھستي و به دنبال بھترين
  .وقت است

  

b  =|=  r - sep  با نپتون، ضدتوازىاز  زھرهانصراف ادامه = زھره با نپتون  ىضدتواز= انصراف  
  :از) در تنجىم كھن و در تنجىم جدىد( روز ٤محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) ھايت و حاق اتصالن(لحظه دقیق اتصال  ١٧:٥٧ میزان ساعت ٨
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  ٢١:٥٨ میزان ساعت ١١ و تا

 .مى باشد ٢١:٥٨ میزان ساعت ١١انفصال تام در 
و  در اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه براى فراھم شـدن خوشـبختي عـاطفي و ھنـري بـزرگ، و امکـان تحقـق طرحھـا :ھنگام شناسی
ولـى  ھمچنین ايجاد تأثیر مثبت بر زندگي عاطفي و زمینه دريافت محبت بزرگ؛ اين وقت براى خواسـتگاري مناسـب بـوده. برنامه ھاى مھم

اين وضعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه  .ارتباط اين وقت با نپتون، چه بسا موجب برانگیخته شدن احساس به عدم رضايت مي شود
ال بخصوص از طريق ايجاد شغل و بکارگیري نیروھاى کار، و مناسب براى شروع در ھر فعالیت اقتصادي و افتتـاح بانـک جھت بدست آوردن م

يا شرکتھاى سمساري و دالل، و بسیار مناسب براى خريدھاى مدت دار مانند خريد منزل بوسیله رھن يا اتومبیل بطور وام، اين ھنگام براى 
اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه برقراري محبت طوالني و أمنیت مالي دائمي، زمینـه بـروز  .ندبازپرداخت ھمه وامھا کمک مي ک

ارتباطھاى احساسي، اگر به انتخاب خود مطمئن ھستي و به دنبال بھترين وقـت جھـت خواسـتگاري و ازدواج و زفـاف ھسـتي ايـن بھتـرين 
  .وقت است

  

b  120°  w -  appl با پلوتون، زھره تثلیثاتصال ادامه  =با پلوتون  زھره تثلیث= اتصال  
  :از) در تنجىم كھن( روز ٧محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٥:٢٧ میزان ساعت ٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٠٩ میزان ساعت ١٢ و تا

زمینه براى فراھم شـدن خوشـبختي عـاطفي بـزرگ، و آمیختـه شـدن روحیـه انفعـال در در اين وقت داللت دارد بر وجود  :ھنگام شناسی
اينکه اين ھنگام يکي از بھترين اوقات براى درآمدھاى مالي از طريق قراردادھاست، بسیار  : اين وضعیت فلکي داللت دارد بر .روابط آمیزشي

  .سرمايه گذاريھامناسب براى فعالیتھاي اقتصادي و ايجاد اشتغال و امور بانکي و 
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  )نجمى رصدى(  أسد: برج نجمي

     Tropical سنبله :فلكي برج

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

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

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

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

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

در حالي كه زھره . مريخ داللت دارد بر عمل كردن قبل از فكر كردن يا احساس كردن يا در نظر گرفتن اينكه چه چیز مناسب و مقتضى است
  .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، ، انرژي)اقدام(مل اللت دارد بر عھمچنین مريخ د
  . آغازگرى شروع کار، تقسیم کردن

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

]  ||  f -  appl مريخبا  شمس توازىاتصال ادامه  = خمريشمس با  ىتواز= اتصال،  
  :از) جدىد تنجیمكھن و در  تنجیمدر ( روز ١٨٢محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ٠٥:٢٥ أسد ساعت ٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٨ دلو ساعت ٥و تا 

  .می باشد ٠٥:٢٥ أسد ساعت ٤ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

  
b  0°  f -  appl مريخبا  زھره مقارنهاتصال ادامه  = مريخمقارنه زھره با = اتصال،  

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٣محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٠٢ میزان ساعت ٢

  .ادامه دارد) اق اتصالنھايت و ح(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٥٣ میزان ساعت ١٤ و تا

  
f  90°  m -  appl با زحل، مريخ تربیعاتصال ادامه  =با زحل  مريخ تربیع= اتصال  

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٥محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) در تنجیم كھن( ١٦:٢٥ میزان ساعت ٥

  .امه دارداد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٦:٣٧ میزان ساعت ١٩ و تا
اين وقت ھمراه با خشونت و ايجاد دشمني است، جلوي ابتکـار عملھـاى شخصـي را گرفتـه و وابسـته اوضـاع و شـرايط  :ھنگام شناسی

کرده، يا اينکه کار و شغلت را غیر قابل تحمل مي بیني، و خشـمگین از احسـاس اينکـه قربـاني تقـديري، ھمـه اينھـا شـخص را بـین حالـت 
ا مي کند، احساس و میل به تسلیم شدن پیش مي آيد چون کار و تالش از تو تواني مي طلبد که در خود نـداري، خشم و افسردگي جابج

در اين وقت محتاط باش، افزايش احتمال ابتالي به حوادث و آسیب از طريق آتش و اسلحه يا سقوط از بلندي، و يا فشارخون يـا مسـمومیت 
یز از مشکالت اين ھنگام مي تواني اوضاع خودت را مراقبت کرده و دوسه ماه مسؤولیت جديدي در براى پرھ. يا ناتواني آمیزشي وجود دارد

 محیط کار قبول نکني تا اينکه احساس سختي آنھا و ناتوانیش را ننمايي، و تصمیمات مھم را نیز به وقت دیگری تاخیر بیاندازي؛ خصوصـا اگـر
اللت دارد بر بروز زياده روي ھـايي کـه موجـب حـوادث يـا منجـر بـه عمـل جراحـي بـراى اين ھنگام نیز د. به اشخاص دیگری مربوط مي شود

شخص مـی گـردد، ھمچنـین زمینـه افـزايش خودخـواھي و سرسـختي و قاطعیـت در رفتارھـا وجـود داشـته؛ کمـا اينکـه شـخص در معـرض 
ه در ايـن ھنگـام شـروع مـي شـوند بـه شـدّت در فعالیتھايي ک: اين وضعیت فلکي داللت دارد بر .ھجومھاى خطیر دشمنان جسور قرار دارد

اين وضعیت فلکي داللـت دارد  .معرض نزاع و درگیري داخلي بین کارمندان و شرکاء مي باشد، محیط کار بیشتر به میدان جنگ شبیه است
اره اضطراب و مشاجرات تند بر عدم وجود ھر گونه زمینه مناسب جھت تمام امور مربوط به عواطف و احساسات، ارتباط در اين ھنگام را ھمو

اين وضعیت فلکي داللت دارد بـر وجـود  .حاکم است، يکي از بدترين اوقات براى مباشرت زوجیت، زمینه بروز و غلبه ضعف و سردي بر مردان
  .زمینه جھت کاھش توانايي مباشرت زوجیت

  
f  180°  r - sep  با نپتون، قابلهماز  مريخانصراف ادامه = با نپتون  مريخ مقابله= انصراف 

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٣محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٤٩ میزان ساعت ٣

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٣:٠٥ میزان ساعت ١٥ و تا
زمینه غلبه امیال و تسلط نقاط ضـعف شخصـي و عادتھـا، و افـزايش  خطیر بودن آن؛ بخاطر وجود: اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی

ھمچنین داللت دارد بر ضعیف شدن اراده و توان براى تـالش و ابتکـار، و برانگیختـه شـدن امیـال و غرائـز نفسـاني؛ و . غريزه و عدم کنترل آن
رف داروھاى آرامبخش، و بروز حوادث مرتبط بـا آب و گـاز وجود زمینه درگیريھايي با محیط خود؛ رغبت به فراموشي مشکالت و ناکامیھا و مص

  .و مه
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f  120°  w -  appl با پلوتون، مريخ تثلیثاتصال ادامه = تثلیث مريخ با پلوتون = اتصال  
  :از) در تنجىم كھن( روز ١٤محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) در تنجیم كھن( ١٢:١٤سنبله ساعت  ٢٨
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٣٦میزان ساعت  ١٠ و تا

ايـن  .و واکنش خشن نسـبت بـه کسـي کـه تـو را بـه ھیجـان آورد اين وقت داللت دارد بر بروز حالت خجالت و کم رويي، :ھنگام شناسی
ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر  .ر استوضعیت فلکي داللت دارد بر فراھم بودن توان و انرژي و شتاب در کار که مورد نیاز در موفقیت امو

ممکن است مشکلي از ناحیه نـاتواني يـا سـردي بـا بـي اعتنـايي يکـي از طـرفین پـیش وجود زمینه بسیار مناسب جھت مباشرت زوجیت، 
ايش توانـايي اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه قـوي جھـت افـز .بیايد، فريفتگي در اين ھنگام ممکن است به فاجعه منتھي شود

  .مردان در امور مباشرت زوجیت
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 )نجمى رصدى(  سنبله: برج نجمي

   Tropical میزان :فلكي برج

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

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

نگران 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 توا
   .مردمان ایشان را ستایند و بر ایشان ثنا گویند کسانی که

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

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

ني كه ما مي زما. در حالي كه عطارد بر سطوح پاينتر يادگیري داللت دارد ،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 

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

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 
مشتري داللت دارد بر شانس، بخت و اقبال ما، رشد و پیشرفت، نسبت وفور، خیر . مي كنیمباشیم چون ما احساس خوش شانسي 

، 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

  
_  90°  j -  sep با مشترى، تربیعانصراف قمر از مه ادا =قمر با مشترى  تربیع= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١٣ میزان ساعت ٨

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٣:١٣ میزان ساعت ٩امروز  و تا

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

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٠٢ میزان ساعت ٩امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:١٢ میزان ساعت ١٠ و تا

  
j  60°  m - sep  با زحل، سديساز ت مشترىانصراف ادامه  =با زحل  مشترى سديست= انصراف 

  :از) در تنجیم كھن( روز ٥٩وده ارتباط اين وضعیت فلكي محد
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:١٥ ساعت سنبله ٥

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٢:٤١ ساعت عقرب ٢ و تا
ن ترقّي به موقعیت بھتر را فـراھم نمـوده مي بیني که اين ھنگام پشتیبان اوضاع مادي و شغلي و اجتماعي بوده و امکا :ھنگام شناسی

و سالمتي و احساس امنیت و خوشبختي مادي را افزايش مي دھد، وقت مناسبي براى سرمايه گذاری و تھیه مستغالت ملکـي و تـامین 
انتخـاب ھـر برنامـه و  اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینـه بسـیار مناسـب بـراى اختیـار و .آينده خود و خانواده و نزديکانت مي باشد

  .اقدامي

  
j  180°  p - sep  با اورانوس، مقابلهاز  مشترىانصراف ادامه = با اورانوس  مشترى مقابله= انصراف 

  :از) در تنجیم كھن( روز ٣٦محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٢٥ میزان ساعت ٦

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٣:٠٠ عقرب ساعت ١١ و تا
مرحله اى از شکوفايي و تحول و تغییرات خجسته در زندگی شغلي، و نیز سودھاى مـادي، کـه : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی

یـه جانبـداري؛ و ھمچنـین  افـزايش تـوان بـیش بینـي و حـدس؛ و روح. موجب لذت بیشتر از زندگی و فراھم شدن خوشبختي مـادي اسـت
فراھم شدن فرصتھاى طاليي که در وقت مناسب براى موفقیت برنامه ھايت مي رسد، رغبت به اشیاء عجیب و جديد در زنـدگی شخصـي 

اين وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت  .و اجتماعي، امکان اقدام اصالحات در منزل، و تصمیم ناگھانی به مسافرت وجود دارد
  .وط به سرگرمیھا، راديو و تبلیغات، فضا و ھواپیمايي و پرواز ھوايي و تنجیمامور مرب
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   )رصدى نجمى(  عقرب: برج نجمي 

   Tropical قوس :فلكي برج

  ز   ؛السیر بطئحضیض،  :ضعیف :)نجمى( كوكب احوال
  

داللـت دارد بـر خداونـدان صـناع و کـار فرمایـان و . تزحل سرد و خشک است و در ھر دو به افراط اسـت و مـذکر و نھـاری اسـ :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
رل كردن و اين مستلزم محدود كردن، تحت نظم و ترتیب در آوردن و دادن زحل داللت دارد بر كنت. شدت كار كردن يا كار سخته مسئولیتھا، ب

سئولیتھايشان متعھد گردند م شوند تا نسبت به شوند مجبور مي  انسانھاي جوان چه مرد و چه زن زماني كه بزرگتر مي . است مسئولیت
   .رون براندتواند نپذيرد و بی زحل مي.  جوانیشان دست بردارند 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 
اين حقیقت . ايم و جاھايي كه عمیق ترين ترسھايمان واقع شده است 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 اغلب چیزھايي را كه مي تلخي است كه ما 
  .بنابراين زحل داللت دارد بر اين كه ما  چه كاري را به منظور اجتناب از مشكالت بايد انجام دھیم. ھراسانیم

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

و داللت  ھمچنین زحل داللت دارد بر درسھا، محدوديتھا، ،قرارداد و عھدنامه، پدر ما، ايستادگى، قانون و دستورالعمل، ھوشیار و تودار بودن
. 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، گو استغناي از دي اكتفاي ذاتي و خودكفايي و به خود متكي بودن: كوكب زحل به طور كلي داللت دارد بر

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 قمر با زحل، ديستسشروع اتصال  =قمر با زحل  تسديس= اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٣:٤٦ میزان ساعت ٩امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٥٦ میزان ساعت ١٠ و تا

  
]  60°  m -  appl با زحل، شمس تسديساتصال ادامه = تسديس شمس با زحل = اتصال  

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٧اىن وضعىت فلكى محدوده ارتباط 
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٧:٠٨ میزان ساعت ٨

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:١٣ میزان ساعت ٢٤ و تا

  
f  90°  m -  appl با زحل، مريخ تربیعاتصال ادامه  =با زحل  مريخ تربیع= اتصال  

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٥كى محدوده ارتباط اىن وضعىت فل
  شروع) در تنجیم كھن( ١٦:٢٥ میزان ساعت ٥

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٦:٣٧ میزان ساعت ١٩ و تا

  
j  60°  m - sep  با زحل، سديساز ت مشترىانصراف ادامه  =با زحل  مشترى سديست= انصراف 

  :از) در تنجیم كھن( روز ٥٩محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:١٥ ساعت سنبله ٥

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٢:٤١ ساعت عقرب ٢ 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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نامند و داللت دارد بر فراھم كردن آزادي،  اورانوس را سیاره انقالب يا تحوالت عظیم ): انقالب(سیاره تحوالت عظیم  :دالالت اورانوس
رانوس داللت دارد بر انقالب، بنابراين او. تواند ما را از از خوابھاي فكري بیدار كند و ما را رھا كند استقالل و از بین بردن محدوديتھا و مي 

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

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

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

م دانیم و بر متفاوت بودن از چیزھا يا انجا  اورانوس داللت دارد بر نواحي كه ما آن را غیر معقول و خالف عرف مي. و خواھران يكديگر باشند
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 وضعیت ديگر مي شود به عبارت ديگر داللت بر ابتكار و اختراع و نوآوري نیز دارد
واره ھا، برق، امواج راديو، رايانه، اينترنت، فناوري ھاي جديد، پرتو لیزر، میدان از مكانھا و اشیا داللت دارد بر ايستگاه تلويزيون، ماھ

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

  

_  90°  p -  sepبا اورانوس، تربیعانصراف قمر از ادامه = قمر با اورانوس  تربیع= نصراف ا 
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:١٩ میزان ساعت ٨
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٥٢ میزان ساعت ٩امروز  و تا

  

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

  شروع) در تنجیم كھن( ١٣:٢٧ میزان ساعت ٩امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:١٣ میزان ساعت ١٠ و تا

  

j  180°  p - sep  با اورانوس، مقابلهاز  مشترىانصراف ادامه = نوس با اورا مشترى مقابله= انصراف 
  :از) در تنجیم كھن( روز ٣٦محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٢٥ میزان ساعت ٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٣:٠٠ عقرب ساعت ١١ و تا
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Retrograde Uranus =  ٠٨:٣٠ساعت  أسد ١٤ = روز ١٤٩محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = انوساورتراجع 

  ١٧:١١ساعت  جدى ١٠تا 
از آنجا که  روز مي باشد، ١٤٩: روز يکبار تراجع داشته، و مدت تراجع ٤ھر يک سال و کوکب اورانوس در سیر مستقیمش  :داللت اجمالي

تغییرات ناگھاني و جذبه، افکار فردي و مستقل، لذا در حالت تراجع اثرات اورانوس درک مستقیم، : کوکب اورانوس به طور کلي داللت دارد بر
ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در . و خواص و موارد مربوط به داللتھاي اورانوس طي اين ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کند

  .کب متراجع نامناسب استکارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کو
در طبیعت چیزھايي دچار . رويدادھاي غیر قابل پیش بیني يا غیر منتظره اتفاق مي افتد: تراجع اورانوس به طور کلي :داللت تفصیلي

ل در که نتیجه ي آن اخال. که گاه به صورت آشفتگي ھوا، طوفانھاي شديد، زلزله و يا آتشفشان نمود پیدا مي کند. دگرگوني مي شوند
دگرگونیھاي به وجود آمده ممکن است در روابط . ارتباطات و وسايل ارتباطي نظیر ماھواره ھاي ارتباطي و يا خطوط انتقال مي باشد

اجتماعي و کار نیز پديد بیايد که گاه بصورت استقالل طلبي و يا خواست عمومي به عدم بازگشت به عقب و يا ساکن شدن در يک وضعیت 
با پديد آمدن اين رفتارھاي غريب چه در طبیعت و چه در مسائل ديگر سبب افزايش ھوشیاري و روشن فکري مردم . ندنمود پیدا مي ک

  .نسبت به مسائل و محیط اطرافشان مي شود
یـد در ايـن زمـان سـعي کن) بدلیل وضعیت ھوا و اختالل در ارتباطھاي ماھواره اي. (تا حد ممکن از سفرھاي ھوايي خودداري شود: توصیه

  .تغییري در خود به وجود آوريد و براي شروع طرحي به منظور ايجاد استقالل شخصي خود برنامه ريزي کنید
  

  توننپ
  

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

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

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

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

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

ھر  گاھی اوقات ممکن است به صورت عدم قبول. است که ما تالش داریم از ھر واقعیتی که ما آن را ناخوشایند می پنداریم، اجتناب کنیم
. 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

قدرتھای شھودی ممکن است مسدود شود يا بر عکس آنھا، ممکن است فعال شوند ولي با یک حالت کینه ورزی و انتقام و دائماً با 
  .ی حاصل می شوند مخالفت کنند و یا آنھا را تکذیب كننداستنتاجھا که به طور منطق

ياھا، ؤي ما به موسیقي، وحي، عرفان، معنويت، ر  ھمچنین داللت دارد بر اعتیادھا مانند مشروبات الكلي و مواد مخدر و ھمچنین بر عالقه
و ) حوت و قوس(تون ھمانند مشتري است پبیوت ن. ىثیر پذيرأاصالح و دگرگون كردن وضعیتھا و يا شرايط براي بھتر شدن آنھا، روشنايي و ت

  .در آنھا داللت قويتري دارد

  

b  180°  r - sep  با نپتون، مقابلهاز  زھرهانصراف ادامه  =مقابله زھره با نپتون = انصراف 
  :از) در تنجىم كھن( روز ٦محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) و حاق اتصالنھايت (لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١١ میزان ساعت ٨
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٧:٠٢ میزان ساعت ١٣ و تا

  

b  =|=  r - sep  با نپتون، ضدتوازىاز  زھرهانصراف ادامه = زھره با نپتون  ىضدتواز= انصراف  
  :از) در تنجىم كھن و در تنجىم جدىد( روز ٤محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:٥٧ میزان ساعت ٨
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  ٢١:٥٨ میزان ساعت ١١ و تا

 .مى باشد ٢١:٥٨ میزان ساعت ١١انفصال تام در 
  

f  180°  r - sep  با نپتون مقابلهاز  مريخانصراف ادامه = با نپتون  مريخ مقابله= انصراف، 
  :از) در تنجىم كھن( روز ١٣محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٤٩ میزان ساعت ٣
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٣:٠٥ میزان ساعت ١٥ و تا

  

Retrograde Neptune =  ٠٢:٠٩ساعت  جوزا ٢٩ = روز ١٥٥ارتباط اين وضعیت فلكي محدوده  = تونپنتراجع 
  ٠٥:٢٠ساعت  عقرب ٢٩تا 

از آنجا که کوکب نپتون به طور کلي داللت دارد ھر يکسال و دو روز يکبار تراجع داشته، کوکب نپتون در سیر مستقیمش  :داللت اجمالي
واقعیات، واقع بین نبودن، ساده لوحي، ، و اعتیاد، فرار از )در زمینه ھاى مثبت(آرمان گرايي، اعتقادات، دين، ايمان، اخالص، معنويت؛ : بر

، لذا در حالت تراجع اثرات نپتون و خواص و موارد مربوط به داللتھاي نپتون طي اين ايام )در زمینه ھاي منفي(سرخوردگي، بیشرفي و تقلب 
ي، و براى شروع کارھاي ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کار. کاھش چشمگیري پیدا مي کند

  .مربوط به کوکب متراجع نامناسب است
و انرژي زندگي خیالي بیشتر از . مشخص نیست) وھم(در اين زمان مرز بین حقیقت و خیال: تراجع نپتون به طور کلي :داللت تفصیلي

  .بنابراين رؤياھا در اين زمان بر شما غلبه بیشتري دارند. زندگي حقیقي است
احترام بگذاريد تا مرزھاى حقیقـت و وھـم و خیـال  و فراست خود به تنھايى اعتماد نکنید و به انديشه ھا و تفکر دیگران نیز  به شمّ  :توصیه

  .را دريابید
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  پلوتون
  

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

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

ھاي   تولد مجدد عرصه. شود كه ساختني جديد از راه بھتر است 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 ي زيادي را در بر م

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

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

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

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

اي كه ما  ناحیه. شود  رموز پلوتو ھمچنین شامل افكار مخفي ذھن نیز مي. تغییر شكل دھیم تا به طوالتي تر كردن عمر منتھي شود را
  . كنیم شرمساري يا احساس گناه را مخفي مي 

شود شايد تنھا  بكار برده مي  براي پلوتو)" فنا(نابودي "براي نمونه جايي كه لغت . منجمان عقیده دارند كه پلوتو نه سعد است و نه نحس
درصورتیكه . كند 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

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

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

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

  
]  90°  w -  appl با پلوتون، شمس تربیعاتصال ادامه = با پلوتون  شمس تربیع= اتصال  

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٦محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) در تنجیم كھن( ٢٠:٣٤ میزان ساعت ٣

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١١ میزان ساعت ١٨ و تا

  
b  120°  w -  appl با پلوتون، زھره تثلیثاتصال ادامه  =زھره با پلوتون  تثلیث= اتصال  

  :از) در تنجىم كھن( روز ٧محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٥:٢٧ میزان ساعت ٦

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٠٩ میزان ساعت ١٢ و تا

  
f  120°  w -  appl با پلوتون، مريخ تثلیثاتصال ادامه = تثلیث مريخ با پلوتون = اتصال  

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٤محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) در تنجیم كھن( ١٢:١٤ه ساعت سنبل ٢٨
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٣٦میزان ساعت  ١٠ و تا

  
Stationary Pluto  = ساعت  میزان ٤ = روز ٦محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  =از تراجع  بعد پلوتونمكث

  ١٠:٣٥ساعت  میزان ٩ امروز تا ١٠:٣٥
از آنجا که کوکب پلوتون به طور کلي داللت دارد ھر يکسال و دو روز يکبار تراجع داشته، لوتون در سیر مستقیمش کوکب پ :داللت اجمالي

لذا در حالت مکث اثرات پلوتون راکد می گردد و خواص و موارد مربوط به داللتھاي پلوتون طي ايام مکث با رکود .. حساسیتھاي فیزيکي: بر
  . مواجه مي شوند

  
Retrograde Pallas =  تا  ٢٠:٤٨ساعت  سنبله ٢١ = روز ٩٨فلكي محدوده ارتباط اين وضعیت  = پاالستراجع

  ٠٢:٣٧ساعت  قوس ٢٧
اثرات پاالس و خواص و موارد مربوط به  تراجعلذا در حالت  ...پاالس داللت دارد بر زمینه خالقیت، ابتکار عمل و برنامه ريزي :اجمالىداللت 

ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر  .ام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداياين داللتھاي پاالس طي 
  .راجع نامناسب استمتکاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 

و اغلب موارد در ايـن . خیلي اوقات تراجع پاالس زمان آن است که شما بايد تمرکز بیشتري بر تالشھا و فعالیتھاي خالق خود بکنید :وصیهت
بنـابراين شـما ممکـن . فعالیتھا نیاز به فکر مجدد مي باشد که منجر به مطرح شدن روشھاي جديدي براي پیشرفت رونـد کارھـا مـي گـردد

  .است زحمتھا و مشقّتھايي در اين شرايط تجربه کنید که به طور معمول و طبیعي وجود نداشتند

  

  شیرون
  

، فھمیدن اينكه چه )حل مشكالت(آموختن، گشايش : دھنده مجروحان و معلم بزرگ است و داللت دارد برشیرون شفا  :دالالت شیرون
ھديه او به دانش آموختگانش اين . ضروري و حیاتي است، آشتى دادن میان تضادھا، التیام و شفا دادن به طور كلي) يا چه امري(چیز 

. دانش آموزان شیرون قھرمانان مشھوري ھستند. خود پي ببرند) تقدير(ت است كه توانايي ھاي بالقوه خود را كشف و به سرنوش
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بزرگي  ذاتاً شیرون معلم. ھمیشه شیرون يك حمايت كننده و پشتیبان بوده است و ھرگز خودش را بزرگ ندانسته و مغرور نشده است
بدين ترتیب داللت دارد بر بیرون آوردن  ،را افزايش مي دھد دانش آموزانش را كشف و بیرون آورده و توانايیھاي آنھا 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

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

  
_  60°  y - sep  شیرونبا  سديستانصراف قمر از ادامه  = شیرونقمر با  تسديس= انصراف، 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٥٣ میزان ساعت ٨

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٣:٢٧ میزان ساعت ٩امروز  و تا

  
]  180°  y - sep  شیرون با مقابلهاز  شمسانصراف ادامه =  شیرونبا  شمس مقابله= انصراف، 

  :از) در تنجىم كھن( روز ١٦محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٣٢ سنبله ساعت ٢٨
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٣٠ میزان ساعت ١٢ و تا

  .می باشد ١٤:٥١سنبله ساعت  ٢٨ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

  
]  =|=  y - sep  شیرونبا  ضدتوازىاز  شمسانصراف ادامه  = شیرونشمس با  ىضدتواز= انصراف،  

  :از) در تنجىم كھن و در تنجىم جدىد( روز ٤محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٢٨میزان ساعت  ٦

 .ادامه دارد) تنجیم كھن و در تنجیم جديد در(نھايت انصراف  ٢١:١٩میزان ساعت  ٩امروز  و تا
 .مى باشد ٢١:١٩میزان ساعت  ٩ امروزانفصال تام 

  
`  ||  x - sep  شیرونبا  توازىانصراف عطارد از ادامه  =شیرون عطارد با  توازى= انصراف،  

  :از) در تنجیم كھن و در تنجیم جدىد( روز ٣٧محدوده ارتباط اىن وضعىت فلكى 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:١١ میزان ساعت ٧

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  عقرب ١٣ و تا
 .مى باشد عقرب ١٣انفصال تام در 

  
`  180°  x - sep  شیرونبا  مقابلهانصراف عطارد از ادامه  = شیرونمقابله عطارد با = انصراف، 

  :از) در تنجىم كھن( روز ٥عىت فلكى محدوده ارتباط اىن وض
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠١:١٢ میزان ساعت ٦

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٩:٢٠ میزان ساعت ١٠ و تا

  
`  ||  x - sep  شیرونبا  توازىانصراف عطارد از ادامه  =شیرون عطارد با  توازى= انصراف،  

  :از) در تنجىم كھن و در تنجىم جدىد( روز ٣اط اىن وضعىت فلكى محدوده ارتب
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:١١ میزان ساعت ٧

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  ٢٠:٢٣ میزان ساعت ٩امروز  و تا
 .مى باشد ٢٠:٢٣ میزان ساعت ٩ امروزانفصال تام 

  

Retrograde Chiron =  ساعت  سرطان ١٢ = روز ١٥٥محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = شیرونتراجع
  ٠٠:٤٦ساعت  قوس ١٣تا  ٢٢:٠٩

يا چه ( ، فھمیدن اينكه چه چیز)حل مشكالت(ايش گش آموختن، :به طور کلي داللت دارد بر شیروناز آنجا که کوکب  :داللت اجمالي
و خواص و موارد  شیروناثرات  تراجع لذا در حالت، التیام و شفا دادن به طور كلي ادن میان تضادھا،شتى دآ ضروري و حیاتي است،) امري

ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه  .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداين طي  شیرونمربوط به داللتھاي 
  .راجع نامناسب استمتب شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوک

ھا از نقاط قـوت یزمان آن است تا توانايي ھاي بالقوه خود را که در گذشته شناخته نشده بودند را کشف کنیم چون اغلب اين تواناي :توصیه
  .ي افراد در زندگي شده استاند و ھمین سبب عدم پیشرفت و ترقّ  افراد ھستند امّا شناخته نشده و رشد پیدا نکرده
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  ��یاد �یات اع�ی  �قاو�م ��و�یرا��مای ��و�ی 
  : مبدأ سا�شمار -١

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

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

يات ا� �دود به اما تار�هاى مطرح در تقاو�م ب�ياد ح. � باشد  �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�، 

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

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

  : 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؛ 

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

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

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

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

،  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 ١٢٠: ابتداى دميدن روح در او
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از يـاران (جناب فضل بـن شـاذان  و بنابر روايت )١(سال فاصله بوده است، ١٠٣٠

تـا هـن�م وفـات ح�ـت آدم  ه، فاصـل)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 ). ١٢٥٤٢=  ١٤٣٩

  .ك ر�ضان �اسبه شده استر�ضان، آ�ز اين سال ن� از ماه مبار

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

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

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

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

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

 ) تار�خ ميالدي �مدي = هجرت 

دو�ها�شـان : دگيهاي �سلمانان كشورهاى عر� اين اسـت كـهي�ي از �من

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 

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

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

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

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

                                                

  ۲۶۹ص ۱۱ج األنوار حبار نقل ،۳۷طاووس، ص بن سيد سعد السعود، كتاب) ١(

  ۲۸۸ص ۱۵، نقل حباراألنوار ج۲۴كتاب الفضائل، فضل بن شاذان ص ) ٢(
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شم� باشـد، نـوع ميالدي �مدي را تقو�م رس� قرار دهند، و اگر � خواهند 

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

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

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

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

كـه ) هجـري ٢٦٠(الزم 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 ١١٧٩=  ٢٦٠ -تار�خ هجرت  ١٤٣٩(

  : آ�ز سال -٣

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

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

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

   .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� 

  .استخراج شده است) شمار � رود به �اسبهو فعال دقيق��ن (تهيه شده 

   :سا�ت تقو�م -٥

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

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

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

   :ساعت تا�ستا� -٦

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

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

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

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

ـه؛ بيـان سـاعت جهـا� . منظور �شده است تا�ستا�  KMTو در تقاو�م من��

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

  . عرضه � شود) بدون �اظ تا�ستا�(

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

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

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

 .يق گرددافزوده گردد تا با وقت رس�  در ايران تطب بايد ايران؛ يك ساعت ن�

  : مبنای ساعت طلوع و غروب آفتاب و فجر -٧

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

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

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

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

�ـه  يا غـروب آفتاب طلوعو غروب  مبناي تعي� ساعت طلوع. اوقات � 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

 : ترتيب شب و روز ايام در تقو�م -٨

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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 

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

  . � 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 

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

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

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

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

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

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

   :قات وقايع فل�مبناي او -٩

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

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

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

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

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

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

�اسبه نمـوده و �يـه ) Geocentric(�ر�ز كره زم� ناي ناظر فل� در بر اساس مب

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

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

وهشـها و ژپهمه از معت�تر�ن مآخذ و �راجع معت� او�ه و كهـن و نـ� آخـر�ن 

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

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

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

او�م و �رسـوالت �ـو� وه�ـ تقـژمنابع پ .سو�س � باشدآس�ودي�س �و� 

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

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

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

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

  .��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

  .١٤٣٣ده قمري از ف�

  
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 

  



 )جامع ىخصصت ىتقويم نجوم( ىروزنامه گاه شناس

 43

تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بـيض، �ـت ا�شـعاع، ، سا�امه تقو�م �و� �� -١٥

، خسـوف و كسـوف، تـوار�خ هـن�م واليـت و )رصـدي(�اق، و ايام �ذور، قمر در عقرب 

  . ��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 و ع�ـ صـاحب األ�ـر ر�خ آفـر��ش آدم و �سي� و ذوالقـرن� و تـا 

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 فرا�سه تقو�م هم��.  

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

تراجع و ساير احوال 

 -كواكب سبعه (كواكب 

 -ثوابت  –كواكب جديد 

نقاط فل� و بر� 

 .١٤٢٩، از سال )سيار�ها

ا�قو�م الفل�  -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

عر� تقو�م �و� 

  .�١٤٣٠ص� از سال 

�وضوع در ايام  ٦٠ود و �ذور براي بيان اوقات �سع، 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

�ري از مناحس قمر و�واكب  و : بيان خجسته تر�ن اوقات، سا�امه سعادت نامه -٢٦

  .١٤٣٥اقد نقص سعادت و واجد كماالت اختيارات، از سال ف
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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 قو�م �وم و تنجيم در علوم تدروس �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

ــنا�(  ،)روزنامــه �هش

�تصات كواكـب  مناس�تها،

ــيار�ها ــ� و س ــاط فل ، و نق

اتصاالت، احوال كواكـب و 

��ــ از  ،احــ�م �وم�شــان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

شماره من�� شده، و نظر بـه مفصـل بـودن ايـن نـوع تقـو�م كـه حجـم  ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤

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

  .ب�ست صفحه من�� � گردداكتفا شده، و روزانه ب�ش از 
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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 ،

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

  
زمان و �ل وقوع، :بيان �شخصات گرفتگي ( 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  ،)دايت تعا�م �كتب و�عوارض و آثار من� خسوف و كسوف با ه
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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

در ) كف ا�ضيب(رسيدن ستاره 

سط صورت فل� د�ء به و

  .١٤٣٥ا�سماء، �� از سال 

پژوهشكده �وم و ���ات �و� 

تقو�م، در زمينه هاى �تلف ؛ به ���ات فوق �دود نبوده و به فضل و مدد �وال تنجيم ب�ياد حيات ا�

  .إن شاء اهللا تعا�. من�� و توسعه � يابد �وم، تنجيم

  �ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد حيات ا�ن� را از جاي�ه اي�� 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
ات �� و سا�ت كواكب بـر حسـب افـق بـالد بر� از �اسبات �و� مانند اوق

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 

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

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 (را دقيق و خود�ري  را بر آن داشت تا سامانه هاى

اتصـال  بتوانند با همه �ر�رانبه صورت اونالين طرا� نمائيم، تا ) منجم� را دارند

و با استفاده از ��ن يـاب مـاهواره اى و تعيـ� �تصـات (اي��ن� از هر نقطه جهان 

 و اختصا�به صورت و�ژه  انواع تقاو�م �و� را در ظرف چند دقيقه )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 � باشندو اسال� ب�ياد حيات ا� 

http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx 

 از ي هر نقطـهقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براارائه ت: اوقات ��منجم تقو�م  -١

با انتخـاب سـال قمـري، ) بالد عروض معتد�، بالد عروض طوال� و نقاط قط�(كره زم� 

  .         فار�، ان��� و فرا�سه :هايبه 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: منجم تقو�م جها� جامع -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)�خپوسـتان آ�ر��ـا(تقـو�م هنـد، مايـان ، عـ�ي، )رو�(القرن� ذو

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

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

تعي� دقيق سمت و درجه قبله روي هر �ل از كـره زمـ�؛ ): ز�ان ٨به (له سامانه تعي� قب -٣

  .بر اساس تصاو�ر ماهواره اي؛ و �اسبات مثلثات كروي

                           http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

عربيزبان   = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  

اردوزبان   = http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm  

 http://aelaa.net/En/Qeble.htm = زبان انگلیسي

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

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

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

  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

ه قمري براى هر سال در توار�خ گذشته و آينـده؛ ارائه تقو�م ف�د :منجم تقو�م ف�ده قمري -٥

   .، عر�، ان���، فرا�سهفار�: به ز�انهاي

 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�انهايبراى 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

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

  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx = زبان انگلیسي
  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

ارائه تقو�م �و� �ص� براى هر سال در توار�خ گذشته و : منجم تقو�م �و� �ص� -٨

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

ه اختيارات �و�؛ براى هر سال در تـوار�خ گذشـته و ارائه سا�ام: منجم اختيارات �و� -٩

  ).هنوز افتتاح �شده است اين منجم. (آينده؛ به ز�ان فار�

بـراى  تعي� اول هر ماه قمري و نقشه هاى �ـو� اسـتهالل،: منجم آ�ز ماههاى قمري -١٠

  ).ده استاين سامانه هنوز افتتاح �ش. (فار�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

اين سامانه هنـوز . (در صورت فل� د� به وسط ا�سماء به افق هر �ل) كف ا�ضيب(استجابت د� 

  ).افتتاح �شده است

و ميانـه  تعي� ايام و اوقات و سـا�ت �وع و انتهـاء: منجم اوقات كسوف و خسوف -١٢

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

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

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

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

  ع�وم �ب جا�ع  -ع�وم ��و�م ��وم ����م  - ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی  

  )اع�ی(آ�وزش  �� -ع�وم پا�����ی   -ع�وم �مارت �� 

  �یرسا� �ی �یات اع   -ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   -) اع�ی(ع�وم ��   

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

  اّ ارف دار
١٤٣٩  

www.Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net             nojum@aelaa.net              tanjim@aelaa.net  

  

  و احلمد  رب العاملني
  


