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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 

 ساعتھا را به در برخي كشورھا در بھار يا فصل ديگر يك ساعت يا بیشتر  :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 (ابستان با مكه مكرمه نیم ساعت است، از ابتداي فصل بھار تا آخر ت

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-فیلیپین- 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

 كويارجزاير نی –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 -ه اريتر -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-ستانبلغار-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-انآلم-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(رق گرينلندش - 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-)وئال ونز( - )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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Thursday سا     

17 Jan  
  2019 ىمسیح

   آخر كانون ٤
  اسكندرى 

   دى ٢٧
 ىشمس ىھجر ١٣٩٧

  جدى ٢٧
 ىبرج شمس

  جمادى األولى ١٠
  ىقمر ىھجر ١٤٤٠

  ^آ ت آد  ١٢٥٤٣ ^ ت  ا  ١١٨٠ & دى ّى ١٤٩٣

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

  

  واليت و برائتم اگنھ
  

  

  ماه جمادى األولى دھم
  

    )صلى هللا علیه وآله( یامبرپسرش به نفرين پبدست  )لعنه هللا( رويزپھالك خسرو  بنابر نقلي :شب 

 و آن را بدريـد & خـدا نامه رسول )لعنه هللا( رويزپخسرو بعد از آن كه ھجرت،  ٦سال  يا ھجرت ٧سال در 

دھـم  شـنبه ٣در شـب  .در تـواريخ و سـیر، مسـطور اسـتشـرحش ه و نفرين كرد، چنانچـاحضرت در حق 
را چـاك زد و او را  )لعنـه هللا(ويز رپخسرو كسرى  خود شیرويه شكم پدر يازدھم،و بقولى روز  جمادى األولى

، كـه سـبب كسـرى خبـر داد انگتادرسـه فبـ از ايـن واقعـهفـورا  )صـلى هللا علیـه وآلـه( خـدا و رسول ،ھالك كرد
   .رديدگران گز آنھا و ديھدايت برخي ا

  
 ران جمـل برياسـت عايشـه وگبـا آشـوب )صـلوات هللا علیـه( المؤمنین ـ حضرت أمیر گجن بنابر نقلي :روز 

   )لعنھم هللا(طلحه وزبیر 
منین المـؤ ھـزار و از اصـحاب امیـر ، واقعه جمل اتفاق افتاد و از اصـحاب جمـل سـیزده٣٦و در اين روز سنه 

بدانكـه بـدو  :واقعه، در اين مختصر، ذكـر شـود و شايسته است كه مجمل آن ندپنجھزار نفر كشته شد ^

مكـه  شـدند و بجانـب مدينـه بیـرون كه نكث بیعت كردند و بعنوان عمـره از ؛شد زبیر طلحه و حرب جمل از
او  ؛عثمـان بـود طرفبصره از  كه عامل عبدهللا بن عامر مكه بود عايشه در آن وقت در يعنى شدند وحمیرآء

 عثمـان ابـن حنیـف عامـل حضـرت و قـرار دادن آن ^منـان مؤ عثمان و بیعت مردم بـا امیـر از قتل ز پسنی

عسـكر نـام را ) شتر(او جمل . را حمیرآء و زبیر طلحه و مكه شتافت و مدد كرد به بصره فرار كرد و بصره، از
 بصـره حركـت داد چـون بـه برا بجانـ او و آورد حمیـرآء بـراىرا دويست دينار خريده شده بود ه يمن ب كه در

زن اسـم آن موضـوع را  آن .آوردنـد حملـه حمیـرآء كردنـد و بـر شـتر ارسپـب أحـو سـگھاى ب رسـیدند،أحـو
 & خـدا رسـولو ھشـدار  زنھـاراسـترجاع گفـت و يـاد  حمیـرآء !ب اسـتأحو :پرسید سائق جمل او گفت

 و ابـن زبیـر .مدينـه برگردانیـد مـرا بـه: خبر داده بـود و او را تحـذير فرمـوده بـود گفـت افتاد كه از اين مطلب
ب نیست و اين مرد غلط كرده در نام اين موضـع، پـس از أحو دادند كه اينجادروغ طلحه باپنجاه نفر شھادت 

 : قال الجاحظ .بصره رفتند كرده به آنجا حركت
 ترجى الى البصرة اجنادھا=  ن فى ھودجیشقیاأل جات مع

 اوالدھا تريد ان تاكل=  كانھا فى فعلھا ھرة
ريختنـد و او را اسـیر  )علیـه السـالم(عثمـان بـن حنیـف عامـل علـى  شـب بخانـه بصره شدند در يك وارد چون

پـس قصـد بیـت المـال كردنـد، خـزان و مـوكلین مـانع شـدند،  .كندنـد كردند و بسیار زدند و ريش او را از جا
پنجاه تن از ايشـان صـبرا مقتـول  خسته كردند و ھفتاد نفر از ايشان بكشتند كه ايشان جمعى را مجروح و

مـاه از  چون چھـار .بكشتند انهمظلوم را القیس بود عبد حكیم بن جبله عبدى را كه از سادات شدند و ھم

 از ايشان از اھـل با ھفتصد سوار كه جمله اى ^المؤمنین  امیربگذشت، جناب  زبیر لحه وط واقعه خروج

 حضـرت از نآمدينـه حركـت فرمـود و پیوسـته بجھـت يـارى  ازاز طايفه انصار بودند، بجھت دفع ايشـان  بدر
  .ر آمد و ملحق شدكطى لش مدينه و
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فـه بـود كـه وك وقـت عامـل موسى اشعرى نوشـت كـه در آن ابو ربذه رسید، كاغذى به حضرت به چون آن
ن قرطـة بـ موسى مردم را از جھاد قاعد نمود چون اين خبر بحضـرت رسـید، ابو ،مردم را بجھاد حركت دھد

ايـن  كوفه ترا عزل كردم يابن الحائك از حكومت :موسى نوشت كه ابو كوفه كرد و به كعب انصارى را عامل
موسـى  ابـو و ايـن اشـاره بـود ظـاھرا بآنچـه از. نـیمببیمصـیبتھا  نیست بلكه بايد ما از تو ماه اول اذيت تو ب

رسـید،  قـار ذي بـه ^لمـؤمنین ا و چـون امیـر ،عاص باشند عمرو صب حكمین كه او وندر زمان  ظاھر شد

 پـس ايشـان بـه .جھاد بصريین كوچ دھنده كوفه فرستاد مردم آنجا را ب را به ياسر عمار و ^امام حسین 

جنـاب ملحـق  آنه داده و بـ كـوچ ^المـؤمنین  امیـركوفه شدند و قريب ھفت ھـزار كـوفى را بجھـت يـارى 

خزيمـة  ايـوب انصـارى و ابـو حضـرت بـود آن ابصره شد و بـ منطقه جنود مسعود داخل حضرت با شدند و آن
عبـاس،  قـثم پسـران عبـدهللا و قـیس بـن سـعد بـن عبـاده، عمار ياسـر، بن ثابت ذى الشھادتین ابوقتاده،

بـدر، از  یان بنى ھاشم و مشـايختعقیل و جمله اى از ف و اوالد عبدهللا جعفرو دمحم حنفیه  و حسنین 

قرآنـى  مسـلم مجاشـعى را بـا المـؤمنین  ، حضـرت امیـرون مصـاف جنـگ آمـاده شـدچ .مھاجر و انصار

 ،بصريان مسلم را ھدف تیر سـاختند و شـھیدش كردنـد. حكم قرآن بخوانده فرستاد بمیدان كه بصريان را ب
مادرش در آن واقعه حاضر بـود و در مرثیـه فرزنـد خـود ايـن اشـعار  حضرت بردند، پس جنازه او را بخدمت آن

 :بگفت
 بمصحف ارسله موالھم=  ھماتا يارب ان مسلما

 و امه قائمة تراھم=  خضبوا من دمه ظباھمف
 الجـرم .نبـرد قتال نكند و تیر و نیزه بكاره ھیچكس از شما ابتدا ب :فرمان داد كه )السالم علیه(المؤمنین  امیر

ازه عبـدهللا بـن بـديل ابـن ورقـاء خزاعـى از میمنـه جنـ حضرت منتظر بودند تا چه شود كـه ناگـاه اصحاب آن
تیـر بصـريان كشـته شـده ه سره نیز مـردى را آوردنـد كـه بـیاز م برادرش را آورد كه بصريان او را كشته اند و

دو صف رفت و مردم را موعظتى كـرد تـا شـايد از گمراھـى روى بـر تابنـد، او را  ما بین عمار ياسر بود و ھم
و جنـگ  تمقاتلـ بريد، اين لشكر جز ميچه انتظار ! يا على :كرد برگشت و عرض عمار. باران كردند نیز تیر

 .چیز ديگر مقصدى ندارند
 )صـلى هللا علیـه وآلـه(خـدا  بیرون شد و در آن وقت بـر اسـتر رسـول بدون سالح از میان صف )علیه السـالم(على 

 حضـرت بنـزد آن زبیـر از رفـتن حمیـرآء حضرت آمد، بنزد آن شاكى السالح زبیر ،را ندا در داد زبیر .سوار بود
 .بـى سـالح اسـتالمـؤمنین  امیرمترس  :او گفتنده ب .خواھرم بیوه گشت اسماء :تناك شد و گفتوحش

براى چـه : رمودجناب ف رسید، آن المؤمنین  امیر مقابل حضرت زبیر وقت مطمئن شد و چون آن حمیراء

ا كـه خدا بكشد ھر كـدام از مـا ر: حضرت فرمود ،عثمان مطالبه خون بجھت: ؟ گفتبجنگ من بیرون شدى
را مالقـات  خـدا  را كـه رسـول يآن روز يـاد میـاورى زبیـر ھـان اى !مداخله كرده باشـیمدر خون عثمان 

تبسم كرد و سالم بـر مـن نمـود، تـو نیـز خنـده كـردى و  ديد جناب سوار بر حمارى بود چون مرا كردى و آن
بر ندارد آيـا دوسـت میـدارى كه على تك: فرمود .تكبر خويش بر نمیدارد على دست از! گفتى يا رسول هللا 

 زبیـر !و هللا بجنگ او خواھى شـد از روى ظلـم: فرمود ، اوقسم كه او را دوست میدارم بخدا: او را؟ گفتى
كـرده بـودم و اگـر يـاد میداشـتم بجنـگ تـو  من اين حديث را فرامـوش !استغفر هللا: چون اين بشنید، گفت

لشـكر بمصـاف ھـم در آمـده انـد و بیـرون رفـتن مـن از  ه و دوتكنم كه كار گذشـه بیرون نمیشدم، الحال چ
عبـدهللا  م خـودوبرگشـت و بـا پسـر مشـؤ زبیـر پس .از نار است عار بھتر: فرمود .جنگ براى من عار است

پسـر . الجرم دسـت از جنـگ او برداشـتم كه على ياد من آورد مطلبى را كه من فراموش كرده بودم: گفت
تحملھـا  فانھـا طـوال حـداد :ترسـیدى و حـق دارى عبـدالمطلب نه بخدا قسم از شمشـیرھاى بنـى: گفت

آنگـاه  .بخدا قسم، ترس مرا فرو نگرفته، بلكه من عار را بر نار اختیار كردم چنین نیست،: گفت. فتیة انجاد
میمنـه  پس نیـزه خـود را حركـت داد و بـر .مرا بترس سرزنش میكنى اينك ببین جالدت مرا! اى پسر :گفت

را كـارى نداشـته باشـید و از بـراى او  زبیـر كـه: حضرت فرمود .حمله كرد )علیه السالم( نین المؤم لشكر امیر
چون از میمنـه كـرت كـرد و بمیسـره تاخـت، پـس از آن بـر  زبیر جنگ نیست، پس كوچه دھید كه بنايش بر

كـه كـارى كنـد  شخص ترسان میتواند چنین! و گفت اى پسر ،عبدهللا برگشت آنگاه بسوى .زد قلب لشكر
احنـف بـن  وادى وادى السـباع تاخـت و در آن پـس در ھمـان وقـت روى از جنـگ بـر تافـت و بـه من كردم ؟

چـه  زبیـر مـرا بـا :گفـت .اسـت زبیـر بنى تمیم اعتزال جسته بود شخصى با او گفت كه اين طايفه قیس با
 بنـى تمـیم بـه پـس جمعـى از .سـالمت جسـته كار وحال آنكه دو طايفه عظیمه را بھم انداخته و خود راه

 میخواھد نماز بخوانـد چـون رفت، ديد زبیر بر ايشان پیشى گرفت بنزد عمرو بن جرموز ملحق شدند و زبیر
و بقولى در وقت خواب او را بكشت، آنگـاه شمشـیر  .زد و بكشت او را ضربتى عمرو مشغول نماز شد زبیر

 .آورد  المؤمنینر بقولى سر او را نیز حمل كرد و بنزد امی و خاتم او را برداشت و

 ايـن ،سـیف طالمـا جلـى الكـرب عـن وجـه رسـول هللا :را بـر دسـت گرفـت و فرمـود زبیـر حضرت شمشـیر
للكنـه الحـین و  شخصى ضعیف نبود زبیر ھمانا بر طرف كرده شمشیريست كه غصه ھا از روى پیغمبر 

  .و قاتل ابن صفیه فى النار ،مصارع السوء
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رگ  مروان بن الحكـم تیـرى بـر طلحه را وادى السباع است و و قبرش در پنج بقتل رسید بسن ھفتادو زبیر
 .بصره مدفون گشت اكحلش زد و چندان خون از او آمد تا بمرد و در

را فرمـان  دمحم .بـود دمحم فرزنـدش در جنگ جمل با )علیه السالم(المؤمنین ر و بالجمله رايت لشكر حضرت امی
منتظـر بـود كـه  تـوانى كـرد و دمحم بصريان تیـر مـى انداختنـد، دمحم حمله كن بر لشكر، چون مقابل :داد كه

 ، پـسللموت علیك جنة ل بین االسنة فاناحم :فرمود دمحم حضرت به .وقت حمله كند تیرھا كمتر شود آن
ائم سـیفه و قـال ادركـك فضـربه بقـ حضـرت بنـزد او آمـد .مابین تیرھا و نیزه ھا توقف كـرد حمله كرد و دمحم

سختى نمود لشكر آن حضرت نیز حمله عظیمـى نمودنـد  گرفت و حمله دمحم پس علم را از .عرق من امك
كعـب بـن سـور قاضـى در آن روز  و .را از جلـو میراندنـد بصـره لشـكر و مثل باد عاصف كه خاكسـتر را ببـرد،

 :یخواندندم ضبه اين رجز بنو را گرفته بودند و حمیرآء ضبه دور شتر بنو قرآنى حمايل كرده بود و با طايفه
 والموت احلى عندنا من العسل=نزل تنازع الموت اذا الموت=نحن بنوضبة اصحاب الجمل

دسـتش بريـده  واقعه به جھت زمام جمل قطـع شـد و ھـر يـك از ايشـان كـه ضبه در آن بنو ھفتاد دست از
بجـاى خـود پـى میكردنـد بـاز  میگشت و زمام را رھا میكرد ديگرى مھار او را میگرفت و ھـر چـه آن شـتر را

وقـت  شمشـیرھا بـر او زدنـد تـا از پـا در آمـد، آن بود تا آخر االمر، اعضاى او را قطعه قطعه كردند و هادايست
 .شد بصريان ھزيمت كردند و جنگ بر طرف

پیغمبـر تـرا امـر كـرده بـود كـه بـه ! يـا حمیـرآء: فرمـود زد و حمیرآء بیامد و قضیبى بھودج المؤمنین  امیر

سـوگند بخـدا كـه  ؟نفرمـود كـه در خانـه خـود بنشـینى و بیـرون نشـوى آيا تـرا امـر !جنگ من بیرون شوى
 .زنھاى خود را پشت پرده مستور داشتند و ترا بیرون آوردند انصاف ندادند آنانكه

صـفیه بنـت  تا او را در خانه: فرمود المؤمنین  امیر. خواھر را از ھودج بیرون كشید دمحم بن ابى بكر پس

، واقـع شـده در موضـع ٣٦مـاه سـنه  و اين واقعه در روز پـنج شـنبه دھـم ايـن .طلحه بردند الحارث بن ابى
 .بصره حريبة در معروف به

 بودنـد و و رايـت آن المـؤمنین  صعصـعه در لشـكر امیـر سبحان خطیـب و صوحان با دو برادر خود زيد بن

صـعه علـم  شـھید شـد، گرفت چون زيـد زيد سبحان شھید شد علم را در دست سبحان بود، چون حضرت
بشـمار میرفـت و چـون بـر زمـین  از ابـدال زيـد كوفه وفات يافت و معاويه كه در را گرفت و او زنده بود تا ايام

 ونـة عظـیمؤرحمـك هللا يـا زيـد كنـت خفیـف الم: بـاالى سـرش آمـد و فرمـود )علیه السالم(افتاد جناب على 
قات دنیوى تـرا انـدك بـود و معونـة و امـداد تـو در لة تعنوكناد ترا كه مؤ اى زيد خداى رحمت: يعنى .المعونة

يـا جنـد المـراة يـا  :خطبه اسـت بصره شد و خطبه اى خواند كه از كلمات آن پس حضرت داخل .بسیار دين
مـائكم  متم اخالقكم دقاق و اعمـالكم نفـاق و ديـنكم زيـغ و شـقاق ورغافا جبتم و عقر فانھز اتباع البھیمة
 .بصره فرموده ھاى ديگر نیز مكرر ذم ت در خطبهحضر آن... اجاج و زعاق

ولید بـن عقبـه  و عبدهللا بن زبیر ،از حرب، پا در طريق عفود و صفح گذاشت و بالجمله آن جناب بعد از فراغ
و  ،گذشـتايشـان در عفـو فرمـود و ازبا اينكه مستحق قتـل بودنـد ولـى عثمان و ساير بنى امیه را  و اوالد

حضرت از او نیز در گذشت و ايشـان را از كشـتن ايمـن  مروان حكم كردند شفاعت از )علیھماالسـالم(حسنین 
 اى :عايشه گفـت به عاص است كه عمرو مدينه فرستاد و از كلمات خوشى به را بطريق حمیرآء فرمود و

ه از براى آنكـه بـ :گفت عمرو ؟براى چه: گفت .در جنگ جمل كشته میشدىتو عايشه دوست داشتم كه 
 .)علیه السالم(رده بودى و ما آنرا بزرگتر شناعتى میگرفتیم بر على جل خود ما

بـا  )صـلوات هللا علیـه(المـؤمنین حضـرت أمیـر  ـگـجندر تعیـین تـاريخ وقـايع مھمـه : ويـدگمؤلف تقويم جـامع 

تـواريخ مختلفـي از ماھھـاي  ؛زبیـر طلحـه و برياسـت عايشـه و؛ )لعنھم هللا() شتر(جمل و اصحاب  رانگآشوب

يكـي خلـط : لثاني تا رجب ذكر شده است، و عمده منشأ اين تعدد اقـوال دو جھـت مـي توانـد باشـدربیع ا

بـا  با اصحاب جمـل؛ كـه گري وقوع تدريجي حوادث جنگنامھاى جمادى با ربیع و اولى با اخرى است، و دي

محـل رسـیدن بـه : نـین بـوده باشـدچبررسیھاى انجام شده؛ به نظر مي رسد كه سیر تـدريجي وقـايع آن 

 ىجمـاد ٥تـا  ىولـألا ىجمـاد ١٥و براكنـده از یريھـاي ابتـدايي گدرى، وقوع ولألا ىجماد ١٠در  گوقوع جن

ھـالك  ى،ولـألا ىمـاه جمـاد ١٩در روز  )هللا مـارحمھ(برادرش سبحان  شھادت جناب زيد بن صوحان و ،ىخرألا

، ىخـرألا ىجمـاد ١٩تـا  ١٥ز ابصـره، تدريجي فتح و  گاشتداد جن ،ىخرألا ىجمادنجم پ دردمحم بن طلحه 

ــه هللا(ھــالك طلحــه و  ــتح نھــايي بصــره در  ،ىخــرألا ىمــاه جمــاد ١٩در روز  )لعن  و، ىخــرألا ىجمــاد ٢٠و ف

 و وصـولماه جمادي األخري،  ٢١روز در جمل  گاز جن )صلوات هللا علیه(حضرت موال علي ظفرمندانه شت گباز

  .رجب ١١تا  ٦بعد از جنك جمل  به آن  و ورودبه كوفه  )صلوات هللا علیه(حضرت موالعلي 
  

  ھجرت ٣٧سال  )صلوات هللا علیه( تنظیم وصیت حضرت موال علي
  

   خروج سفیاني از شام قبل از ظھور :روز 
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  )علیھم السالم( م آل دمحمئخروج دجال ھشت ماه قبل از ظھور قا :روز 

  :بدانكه براى محل خروج دجال سه مكان در روايات نقل شده است
امروز باشد، و طالقان كه سرزمین ياران بسـیار حضـرت مھـدي  كه ابتدايش افغانستان: خراسان اصلي -١

نامیـده شـده از روي تبـرك بـه نـام ) در ايـران و غیـر آن(است، در آنجا واقع است، و نقاط ديكري به طالقان 
از خراسـان ھمجنـین رايـات و لشـكرھاي بسـیاري نزديـك ظھـور بـراي يـاري حضـرت . طالقان اصلي اسـت
از آنجا كـه برنامـه و فعالیـت دجـال متمركـز در گمراھـي مـردم از حـق مـي باشـد؛ لـذا حركت مي كنند، و 

مـي باشـد، تـا بتوانـد بـا و زمینه ھاى ھمراھـي  وجود ھمین ياران حضرت ؛سبب خروج دجال از آن نواحي
  .مراھي مردم از ھمراھي و حركتشان باز بداردگ
بسا بخـاطر فراوانـي ارادتمنـدان حضـرتش در ايـن نـواحي اسـت، كـه از ديربـاز از ه چو اين نیز : اصفھان -٢

ــت و  ــز فعالی ــالترين مراك ــرين و فع مھمت
تـا  ترويج نام و ذكر حضرت بقیـة هللا 

بــه امــروز بــوده اســت، خداونــد ھمــه را 
  .ھداردگثابت قدم ن

: كـه بنـابر روايـات: بین عراق و شام -٣
ر دجال در ھـر دو سـرزمین فسـاد بسـیا

ــواحي  مــي كنــد، و ســرزمین عــراق و ن
بسیاري از لبنان و سوريا كه جزو شـام 
ــز  ــاز مرك ــر ب محســوب مــي شــوند از دي

نانكه در دھـه چشیعیان بوده است، ھم
ر شــام از بقیــه گــھــاى اخیــر نــواحي دي

ــز اردن و فلســطین  ــان و نی ســوريا و لبن
ــین  نیــز؛ ھــدايت و اقبــال فراوانــي بــه آي

  .اده اندحقیقت و مسیر واليت نشان د
از اين رو چـه بسـا دجـال خـروجش از * 

ــده و در نــواحي  ــروع ش ــتان ش افغانس
فعــال اھــل حــق ماننــد نــواحي مركــزي 
ايران كه اصفھان معروفترين شھرش در 
قديم بوده؛ و نیـز عـراق و شـام؛ بـروز و 

  . آشكاري فعالیتش را بیشتر بنمايد
  

درج تصـوير روبـرو بــه معنـي تأيیــد محتـواي آن نمــي 
اطــالع مطالــب رســانه ھــاى  و صــرفا بجھــتباشــد، 

  . استاين موضوع باره امروز در 
==<  
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١  

  آئین ھنگام
  

  
  :ماه پنجشنبهھر 

و جمعـه اسـت و  چھارشـنبه و پنجشـنبهگرفتن سه روز متـوالي روزه از اعمال شايسته ھر ماه قمري؛ * 
  .ده استشھدية الزائرين ذكر  كتاب كه در نحويه ب. كه حاجتى داشته باشد براى كسي

انجام قضاي روزھاى واجب به نیت قضا؛ در اين روزھا، ضمن اداي وظیفه قضاي روزه واجب موجـب بھـره * 
 .مندي از بركات روزه گرفتن در اين ايام است

  

  قمرىھر ماه  دھماعمال روز 
  

  :یايش نمائیمھر ماه قمرى خداوند را با اين دعا ن دھمآمده است كه در  )علیھم السالم(در كالم خازنان وحي 
  

إلھي كم من أمر عنیت فیه فیسرت لي المنافع و دفعت عني فیه الشر و حفظتني فیه عن الغیبة و رزقتني فیه 

و كفیتني في الشھادة بال عمل مني سلف و ال حول و ال قوة إال بك فلك الحمد على ذلك و المن و الطول إلھـي 

أقلت العثرة و أنجحت فیه الطلبة و قويت فیه العزيمـة فلـك ء غبت عنه فتولیته و سددت فیه الرأي و  كم من شي

الحمد يا إلھي كثیرا اللھم صل على دمحم النبي األمي الطیب الرضي المبارك الزكي و أھل بیتـه الطیبـین األخیـار 

 كما صلیت على إبراھیم و آل إبراھیم إنك حمید مجید اللھم إني أسألك بجمیع محامدك و الصالة على نبیك دمحم

و آله أن تغفر لي ذنوبي كلھا حديثھا و قديمھا صغیرھا و كبیرھا سرھا و عالنیتھا ما علمت منھا و ما لـم أعلـم و 

ما أحصیت أنت منھا و حفظته يا أرحم الراحمین و أن تحفظني في دينـي و دنیـاي حتـى أكـون لفرائضـك مؤديـا و 

مصاحبا و من النـار آمنـا و  صراط جائزا و لمحمد لمرضاتك متبعا و باإلخالص موقنا و من الحرص آمنا و على ال

إلى الجنة داخال اللھم عافني في الحیاة في جسمي و آمن سربي و أسبغ علـي مـن رزقـك الطیـب يـا إلھـي و 

ء في الدنیا و اآلخرة يا أرحم الراحمین سبحانك اللھم و بحمدك مـا أعظـم  ارحمني برحمتك التي وسعت كل شي

و أحمد فعلك في أھل األرض و أفشى خیرك في البر و البحر سبحانك اللھم و بحمـدك أسماءك في أھل السماء 

أستغفرك و أتوب إلیك أنت الرب و أنا العبد و إلیك المھرب منزل الغیث مقدر األوقات قاسم المعاش قاضـي اآلجـال 

ك و أتـوب إلیـك أنـت الـذي رازق العباد مروي البالد عظیم البركات سبحانك اللھم و بحمدك ال إله إال أنـت أسـتغفر

يسبح الرعد بحمدك و المالئكة من خیفتك و العرش األعلى و الھواء و مـا بینھمـا و مـا تحـت الثـرى و الشـمس و 

ء و الظلمـة ســبحانك مــا أعظمــك يسـبح لــك مــا فــي  القمـر و النجــوم و الضــیاء و النـور و الظــل و الحــرور و الفــي

لجج البحار و من تحت الثرى و ما بین الخـافقین سـبحانك ال إلـه إال  السماوات و األرض و من في الھواء و من في

أنت أسألك إجابة الدعاء و الشكر في الرخـاء آمـین رب العـالمین سـبحانك اللھـم و بحمـدك ال إلـه إال أنـت فطـرت 

ت السماوات العلى و أوثقت أكنافه سبحانك و نظرت إلى غمار األرضین السفلى فزلـزل أقطارھـا سـبحانك و نظـر

إلى ما في البحور و لججھا فمحصت بما فیھا فرقا و ھیبة لك سبحانك و نظرت إلى ما أحـاط الخـافقین و إلـى مـا 

في ذلك من الھواء فخشع لك جمیعه خاضعا و لجاللك و لكرم وجھك أكرم الوجـوه خاشـعا سـبحانك مـن ذا الـذي 

ذي رآك حـین سـطحت األرض حذرك حین بنیـت السـماوات و اسـتويت علـى عـرش عظمتـك سـبحانك مـن ذا الـ

فمددتھا ثم دحوتھا فجعلتھا فراشا فمن ذا الذي يقدر قدرتك سبحانك من ذا الذي رآك حین نصـبت الجبـال فأثبـت 

أساسھا ألھلھا رحمة منك بخلقك سبحانك من ذا الذي أعانك حین فجرت البحور و أحطت بھا األرض سبحانك مـا 

ك اللھم و بحمدك من يبلغ كنـه حمـدك و وصـفك أو يسـتطیع أفضل حلمك و أمضى علمك و أحسن خلقك سبحان

أن ينال ملكك سبحانك حارت األبصـار دونـك و امـتألت القلـوب فرقـا منـك و وجـال مـن مخافتـك سـبحانك اللھـم و 

بحمدك ال إله إال أنت ما أحكمك و أعدلك و أرأفـك و أرحمـك و أفطـرك أنـت الحـي القیـوم ال إلـه إال أنـت تباركـت و 

  .ا يقول الظالمون علوا كبیراتعالیت عم
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  ٠١:٢٢ساعت  ١٤٤٠ آلخرر�يع ا ١٣و �وع انقالب شتوى در  آ�ز فصل ز�ستان

  مانده روز از فصل ز�ستان ٦٢رفته                  ل ز�ستانروز از فص ٢٧

  

 ١٣٩٧ز��تان 
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  ام شناسى فصل زمستانگھن
  

  

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

ر خون كمتر شده؛ و زكام و امراض حاصـل از سـودا بیشـتر مـي شـود؛ فلـذا در آغاز فصل زمستان كه بادھاى شديد مي وزد عصبیت و فشا
وفیز و اعصـاب تمـام بـدن را مشـغول مـي پـمفید است، تحريك جنسـي يـا تحريـك ھی برم و خوردنیھاى حاوي ويتامینھاي گغذاھاى بالقوه 

بـا مصـرف (زيني آن گر جـايگو در صورت افزايش بلغم ا سازد، و با ھر آمیزشي؛ جزئى از بدن از نظر مادي و الكتريكي تغییر و تحول مي يابد،
یري مي كند و اين خود دافع بلغم اسـت، گمناسب باشد، از سستي اواخر و نیمه زمستان و اوايل بھار جلو) اھي با شیر و تخم مرغگخرما 

ته و ايجاد تعـرق و سـبب و تحريـك مصرف مواد امالح دار مثل كرفس و محتوي فسفر و يود مثل شاھي و انواع تره از خشكي و سردي كاس
در حـال  ژترشح غدد شده، و افزايش حرارت سبب نرم شدن حركت استخوانھا و ضد عفوني كردن احشاء مي شود، مالیدن روغـن و ماسـا

 ل سرخ به تقويت ھاضمه و استخوان كمـك مـي كنـد، مصـرف سـیر نیـز ھفتـه اىگاستراحت شكم و استخوانھا با روغن شب بو يا زيتون و 
ام فشار خون تجويز مـي شـود، مصـرف مـواد سـرد در اواخـر سـال و گمستحب است، ولذا در فصل افزايش بلغم و ھن) شبھاى شنبه(يكبار 

  .زمستان نافع است
ر زمستان طبع زمستاني ندارد غذا بـه انـدازه بايـد و رياضـت بـه تمـام، ھمجنـین غـذا گدر فصل زمستان رياضت بسیارتر و غذا تمامتر بايد و ا

بايد خورد و ) رمگادويه (و مانند آن ) زيره رومي(یني و كرويا چو قلیه خشك و كباب و مانند آن ھمه با دار) شورباي ساده با ماست(اسفیدبا 
 ھر كه در زمستان بیمار شود زود تدبیر استفراغ بايد كرد از بھر آنكه تا سبب قوي نبود عالج بايـد شـود، و در انـدر سـرماي زمسـتان مادتھـا

و قي دوري جويد، و در موارد حاجت اسھال روا ) رفتنگخون (ركت نكند و استفراغ اندر زمستان به اسھال صوابتر از قي باشد ولذا از فصد ح
  . دارد و غذا را افزون كند

تنـاب كـردن از خـوردن ائیزي و حلويـات، امـا اجپو انجیر و صیفیجات و سبزيجات ) ردوگ(ردكان گنجشك و بزغاله و گدر زمستان خوردن كبوتر و 
  .ر به ضرورت و بسیاري آمیزش و حركت ممنوع استگطعامھاى سرد بعد از خواب و اسھال و استفراغ م

  
  
  
  

  

  آمن :    ار 
ب گـرم بیشـتر مـي شـود، مصـرف آ) سردي و رطوبـت(اين ماه سي و يكروز مي باشد، در آن غلبه بلغم ) وسط زمستان(: آخركانون ماه 

ناشتا مناسب است، آمیزش خوب است، خوردن سبزيجات گرم مانند كرفس و تره تیزك و تره براى روده ھـا و دسـتگاه گـوارش نـافع اسـت، 
و ماننـد آن از روغنھـاي گـرم و خوشـبو مفیـد ) شب بوي زرد(در اوّل روز و ماساز بدن با روغن خیري ) سونا= گرم و طوالني (رفتن به حمام 

  ).مرقوم فرموده اند برگرفته از رساله ذھبیه كه حضرت امام رضا (. اشیدن سر و خوردن ماھي تازه و شیر پرھیز كنداست، از تر

  
  
  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: آخركانون  ٤
  

  
  
  
  
  

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

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

  

است، و مالك تغییر ھواست بر طبـق طبیعـت فصـل، مثـال  خصوصیات مكاني؛ يعني كه سرزمینھاى مختلف شروع فصلھا در آنھا مختلف -١
وقتي در نیمكره شمالي تابستان است ھمانوقت نیمكره جنوبي زمستان است، ھمچنین مختصات جغرافیائي كه موجب مـي شـود : واضح

شـان عمـل مـي شـود، و يـا فصلھا در آنھا كوتاه يا منعدم گردند؛ لذا نقاطي كه فاقد برخي فصول اربعه ھستند، بـر اسـاس فصـلھاى موجود
اينكه نواحي مختلف زمین يكسان نبوده و از نظر آب و ھوا و خشكي و رطوبت يا سردي و گرمي متفاوتند، استوايي يا خشك يـا مرطـوب يـا 

قعیـت معتدل يا سردسیر و منجمد مي باشند، كه اين تفاوتھاى منطقه اى و مكاني آن احكام كلي را مقید مي كند، خالصه اينكـه مـالك وا
  .آب و ھواست نه صرف تقويم و حساب فلكي

  

اتفاقات زماني؛ گاھي اتفاق مي افتد كه در میان فصل سرما روزي بسیار گرم شود و بالعكس؛ در اين موارد مالحظه طبیعت ھـوا بكننـد  -٢
  .نه فصل ھر چند مدتش كوتاه باشد

  

نیز موجب تشديد يا ترخیص احكام و توصیه ھاى طبي ذكر شده مي تفاوتھاى مزاجي اشخاص از دموي و صفراوي و سوداوي و بلغمي   -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

  

  .برحسب موارد استثنا تشديد يا تخفیف يا تغییر پیدا مي كند از اين رو توصیه ھاي مزبور بطور اجمالي و كلي بوده و *
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    به افق �كه �كرمه �ادى األو� ١٠شب  :�ظه غروب آفتاب هيئت فل� 
 

    
   

   
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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

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

  ىھنگام شناس=  ىبا احوال زمین ىآسمان ىرخدادھا ىارتباط فلك

  بط�

ثر�ا   �طان 

 دبران

هنعه   

 هقعه

ن�ه    

اعذر    

        
 طرفه

 جبهه

 عواء

        

 �فه

ز�رة     

سماك          
 

غفر         ز�انا      ا�يل 

قلب    

شولة          

ب�ه          

بلع سعد  

سعدذابح          

نعام    

 سعداألخبية

 سعد

 ا�سعود

�ؤخر فرغ  
مقدم فرغ     

بطن     

ا�وت     

نعام وارد          

الرشا          

صادرنعام         



 )جامع ىخصصت ىتقويم نجوم(ى روزنامه گاه شناس

 10

     

  

  )نجمى(  ثور تحويل به 04:50در ساعت   حمل :برج نجمی

  Tropical عةنھ تحويل به 11:27 ساعت در ھقعة :منزل فلكي

): ساعت اقتران يا اقتراب با نجوم منازل(رصد قمر در منازل نجمى 
  با  13:53و در ساعت ثريّا جنوب با  20:16 ساعت ، دربطینجنوب 
  با الضیقة  10:59و در ساعت دبران 

    Tropical جوزاتحويل به  04:00در ساعت   ثور :فلكي برج

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

   ؛شرف، سريع السیر :قوى :)Tropical(احوال كوكب 

   ق

  
و  عفونت دھنـده و از طبیعـت خـویش بسـیار گـردد بـه حسـب نزدیکـی. قمر سرد و تر است و تری او بیشتر از سرديش است :دالالت قمر
  . یلی است به روز دوشنبهمؤنث و لیلی است و دل. 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
قدیر کردن آبھا و زمینھا در دین و شرع و علم طب و ھندسه و علوم علوی و ت) تفقه(و نفقه  باشند، و بر اخبار و رسالت و وکالت و محاسبت

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

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

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

مینى چون واكنشھاي غیر ارادي مـا اغلـب بـه منظـور حفـظ بقـاء و ھمچنـین ايمنـي و امنیـت أماه ھمچنین داللت دارد بر امنیت و اقدامات ت
  .پذيرفتن و درک کردن كند داللت دارد بر 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 بنابراين داللت دارد بر تغییر كردن دوره

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

  .و كمال و مرگ را در بر دارد ي انسان دارد كه تولد و رشدگزند
  . 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 آرؤياھاي منظم و رؤھمچنین موجب ر
احساسـات  ياھا و تخیالت ماه اساسـاً بیشـتر بـر پايـه ؤبشريت دارد، ر  ياھا و تخیالت عقالنى و روشنفكري براي بھتر كردن آينده ؤلت بر ردال

  . ماه مربوط به جنس زن است و داللت بر مادر دارد. باشند مي 
  . داردباشد، و بیت آن چھارم و در اين وضعیت داللت قويتري  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 اين ھستند كه ما چه كارھايي بايد انجام دھیم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشـیم و يـا چـ  نشان دھنده

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

  .ھايي انجام دھیمركا چه 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

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

  
  )طلوع قمر به افق مكّه مكرّمه( )14:30(ت ساع ١٣تحويل به  ١٢ :رفاصله ماه از مركز مقارنه شمس و قم

  
  ) جمادى األولى ١٤ تاجمادى األولى  ٨(دلو  ٢ تاجدى  ٢٥ از :افزايش نور =نور قمر 

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

 .نیست، مانند حجامت و فصد که در آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد
  .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 مراقبتالل اين ايام بھتر است که در خ :ھنگام شناسی
بوده، و مشکالت و موانع پیش بیني نشده اى ممکن است اتفاق بیافتد، فلذا شخص بايد آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را داشته باشد، 

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

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

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،
و نیز براى ھمین جھت مناسب است که در اين ايام آمادگي تحمّل اين مشاکل بیشتر شده  .اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شود

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
  .مشکالتشان را حل کنند، بلکه حتّى براى خودشان مشکالتي درست مي کنند تا حلّش کنند

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

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

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

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

گاھي امکان قطع پیوندھاى اين مرحله بطور ناگھاني وجود دارد، براى ارتباطھاى در اين مرحلـه؛ تناسـبھاى ديگـر بـین طـرفین؛ از نظـر علـم 
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طھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار است اگر طرفین روش نیز مالحظه شود، بطور کلّی ارتبا) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(تنجیم 
  .يکديگر را دانسته و محبّت صادقانه و طرفیني در کار باشدۀ مالحظ

  
_ IN Aries =  04:50تا ساعت  برج حملقمر در:  

  

  :از خواجه نصیر طوسي برج حملاختیارات قمر در 
 خانه مريخ يعني در حمل خرم مه در===    ھر گھي کامد به تأيید خداي لم يزل
 جامه پوشیدن حرير و صید افکندن به تیر===    نیک باشد ھم سفر ھم ديدن روي امیر

  بد بود بنیاد کردن خاصه چیزي کاشتن===    گرچه نیک است ابتداي کار خون برداشتن
و آنچـه بـر ضـدش مـي باشـد  ناسـب مـي باشـد،کارھايي که موفقیت يا تناسبش با انجام آن در روز است، در اين ھنگـام م: از بروج نھاري

  .نامناسب است
طبع اين برج مانند آتش طبعي گرم و خشک است، بنابراين کارھايي که چنـین طبعـي داشـته يـا در انجـام و  :ناري: از مثلثه ناري؛ طبع برج

و آنچـه بـر  ايـن ھنگـام مناسـب مـي باشـد،تحقق آن با آتش يا حرارت و گرمي سر و کار داشته يا براي موفقیتش به گرمـي نیـاز دارنـد، در 
  .ضدّش مي باشد نامناسب است

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

  .است
طلب فرزنـد پسـر و اينکـه نتیجـه انعقـاد : در اين ھنگام کارھايي به اقتضاي مناسب اين طبع آن است پیگیري مي کنند، مانند :از بروج مذکر

  .نطفه پسر باشد

  
VOC  = 21:34 – 04:50 _  ّزمینـه منفـي جھـت ھـر  اين وضعیت فلكي داللـت دارد بـر= یر قمر خالى الس

  .ونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اىگ
  

_ IN Taurus =  ي داللـت دارد بـر زمینـه مثبـت جھـت کـاين وضـعیت فل=  04:50از ساعت  برج ثورقمر در
  .ونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اىگھر 

  

  :از خواجه نصیر طوسي برج ثوردر  اختیارات قمر
 ندن بباغ و نامه نوشتن بدوستکتخم اف===    وستکردن را نیکعقد ماه چون در ثور آيد 

 از جدل بگريختن در خرّمي آويختن===    خوبتر ديدار خاتونان و عطر آمیختن
  ردن خوب نیست گرمابه رفتن ھمچنینکفصد ===    ت و بیع سمن رويان چینکگرچه شايد شر

    
نجـام آن در شـب اسـت، در ايـن ھنگـام مناسـب مـي ه موفقیت يا تناسـبش بـا اکارھايي ک: از بروج لیلي

  .و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است باشد،
ارھـايي کاسـت، بنـابراين  کطبعي سـرد و خشـ کطبع اين برج مانند خا: يکخا: ثه ترابي؛ طبع برجمثلّ  از
د و فـروش و خريـ(ار دارنـد ماننـد معـامالت ک و سر که چنین طبعي داشته و يا در انجام و تحقق آن با خاک

و از میان اينھا ثـور . و زراعت بذر و غرس نھال و ساختن بنا، در اين ھنگام مناسب مي باشد کامال) اجاره
  .اشتن علوفه مناسبترندکاشت بذر و جدي براي کبراي غرس نھال و سنبله براي 

چـه مربـوط بـه پايـه ماننـد آن(ه اقتضاي مناسب طبع آنھا ثبات و عدم تغییر اسـت؛ کارھايي ک :از بروج ثابت
انجـام آنھـا در ) اشتن بـذر و غـرس نھـال، ازدواج و زفـافکگذاري و تأسیس بوده، يا ساختن بنا و عمارتھا، 

  .و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است اين ھنگام مناسب مي باشد،
: اننـدننـد، مکارھايي بـه اقتضـاي مناسـب ايـن طبـع آن اسـت پیگیـري مـي کدر اين ھنگام  :ثاز بروج مؤنّ 

  .ه نتیجه انعقاد نطفه دختر باشدکطلب فرزند دختر و اين
  

  Moon IN Exaltatio =دقیقـه ٤٠سـاعت و  ٥٠محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = ثور نجمى برج در قمر شرف = 

  ٠٧:٣٠ساعت  جدى ٢٩تا  ٠٤:٥٠ساعت  جدى ٢٧ امروز
  

ساعت ) دى ٢٧( جدى ٢٧ امروز=  نجمى ثورمین درجه برج سو=  ثور ىنجمدر برج  قمردرجه شرف 
  ١٠:٠٣ساعت  )دى ٢٧( جدى ٢٧ امروزتا  ٠٨:١٩

  
_  120°  ] -  appl قمر با شمس، تثلیثاتصال ادامه = قمر با شمس  تثلیث= اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٦:١٧ ساعت جدی ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(اتصال لحظه دقیق  ٢١:٣٣ ساعت جدی ٢٧ امروز 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 
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فلکـي  ايـن وضـعیت. 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 . داللت دارد بر وجود زمینه براى نشاط و پويايي و پیدايش انگیزه و خودجوشي

  .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  ٢١:٣٣ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٣٥ ساعت جدی ٢٨ و تا

    :ر طوسيخواجه نصی
  ديدن شاه خوبتر باشد= ور به تثلیث شان نظر باشد 
  آن نظر جاه تو بیفزايد= ور رياست طلب کني شايد 
  

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

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

  
_  120°  ` - sep  با عطارد، تثلیثانصراف قمر از ادامه = عطارد  قمر با تثلیث= انصراف 

  :كى ازمحدوده ارتباط اين وضعیت فل
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٢٩ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٤:٣٩ ساعت جدی ٢٧ امروز و تا

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

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

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

  
_  180°  b - appl  شروع اتصال مقابله قمر با زھره، =مقابله قمر با زھره = اتصال  

  :ى ازمحدوده ارتباط اين وضعیت فلك
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٠:٢٢ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٥٣ ساعت جدی ٢٨ و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  در فرستادن بر يد رسول= ور مقابل بوند مباش عجول 

 
ینـي ھمـراه بـوده؛ و در اين وقت بـا افـزايش نیـروي تخیّـل و محبّـت و مـودّت و خـوش ب :ھنگام شناسی

امکان گذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھمچنین صلح و آرامـش در روابـط عـاطفي 
اين وضعیت فلکي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت اسـتخدام کارمنـدان جديـد يـا افتتـاح  .را ببار مي آورد

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

_  60°  f -  appl مريخقمر با  تسديسشروع اتصال  = مريخقمر با  تسديس= اتصال،  
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) در تنجیم كھن( ٠١:٤٣ ساعت جدی ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(تصال لحظه دقیق ا ٢٣:٣١ ساعت جدی ٢٨ و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  و سپاه ساالرستاکسي کبا = باز تسديس وقت ديدارست 

  ه نیست شديدکين وقت به ا اندر= ور فرستي ھمي براه بريد 
  

ه مبـارزه بـا سـختیھا زمینـه افـزايش شـجاعت و دلیـري و مقاومـت و روحیّـدر اين وقت  :ھنگام شناسی
 .مـي باشـد امھـاى مھـمّ گقت مناسبي براى دفاع از انديشه ھا و حقوق تو و نیز برداشتن وجود داشته، و
ونـه گولـي بھتـر اسـت از انجـام ھـر ي داللت دارد بر مفید بودن بـراى زمینـه ھـاي مـالي، کاين وضعیت فل

بـه یريھـاى ايـن وقـت غلگه احساسـات در تصـمیم کـونچمانند ازدواج يا اشتغال پرھیـز شـود،  ت مھمّ فعالیّ 
ه از ھـر اقـدام و کـولـي بھتـر اسـت ي داللت دارد بر وجود زمینه جھت امور عاطفي، کاين وضعیت فل .دارد

ه جنبـه احساسـاتي آن بـر آن غالـب خواھـد کـاينه چـرد، کـرھیز پي مانند ازدواج يا اشتغال ت مھمّ يا فعالیّ 
  .بود
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_  180°  j - appl  شروع اتصال مقابله قمر با مشترى، =مقابله قمر با مشترى = اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٩:٢٠ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:١٠ ساعت جدی ٢٨ و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  مکن انديشه ضیاع و مخر= باز اگرشان مقابله است نظر 

  عالمي، نبودش مخاطره= ور کند اين زمان مناظره 
  

در اين وقت زمینه فـراھم شـدن عطوفـت و مـودّت و موقعیـت و محبوبیّـت اجتمـاعي و  :ھنگام شناسی
دارد و ايـن وقـت  گشايش مادّي و سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقیّتھـاى مـادّي، وجـود

به آشنايي با اشـخاص ذي نفـوذ کمـک کـرده، و زمینـه مـورد تقـدير قـرار گـرفتن از مسـؤوالن مـا فـوق نیـز 
بینانه و کريمانه، و ترغیب به مسافرتھا و ديدارھاى مفیـد بـراى  ھمچنین داللت بر بروز رفتار خوش. ھست

  .وضعیت خود؛ دارد
  

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٥٠ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٩:٣٥ ساعت جدی ٢٧ امروز و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  نیک صید و سفر باشد آن وقت= ور به تثلیث مي کنند نظر 

  
مناسبي براى تسلّط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیاط و پرھیز بوده، زمینه جديّت و حسن تدبیر و اداره امور  وقت :ھنگام شناسی

مـادر احساس رشد و سن و پختگي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه بـا . ھمراه با متانت و تعادل وجود دارد
مناسب بوده، تمام اين وقت تضمین کننده ثبـات و صـلح بـوده، و تـو را از نگرانـي کـه زنـدگي را سـخت مـي کنـد؛ نجـات مـي دھـد، ھنگـام 

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

  
_  60°  r - sep  ون،با نپت تسديسانصراف قمر از ادامه = قمر با نپتون  تسديس= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:١٤ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢١:٤٧ ساعت جدی ٢٧ امروز و تا

و نیـز آسـايش بـوده، زمینـه . اين وقت فراھم کننده فضايي از امنیّت و آرامـش؛ و وقـت مناسـبي بـراى ابتکـار و مسـافرت :ھنگام شناسی
  .افزايش احساسات و عواطف گرم و بروز کفايتھا و لیاقتھايي در زمینه تئاتر و علوم ماوراء وجود دارد

  
_  90°  r - appl  قمر با نپتون، تربیعشروع اتصال  =قمر با نپتون  تربیع= اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٨:١٩ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٥٦ ساعت جدی ٢٨ و تا

ي و نداشـتن رفتـار ھي و واداشتن به سستي و بـي تـوجّ گاين وقت زمینه ساز افسرد :ھنگام شناسی
رانیھـاى بـي گنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و نگو برخوردھا بوده، و تـو را بـه بزرـیزه در ارتباطات کاراست و پ

  .ندکاساس فراھم مي 
  

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(ل لحظه دقیق اتصا ١٢:١٦ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٩:٢٨ ساعت جدی ٢٧ امروز و تا

  .اين وقت زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجود داشته و تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد :ھنگام شناسی

  
_  60°  y -  appl شیرونقمر با  تسديساتصال ادامه  = ونشیرقمر با  تسديس= اتصال،  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٤:٠٣ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠١:٢٩ ساعت جدی ٢٧ امروز و تا

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

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠١:٢٩ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٢:١٨ ساعت جدی ٢٨ و تا
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  )نجمى(  قوس ˚27تحويل به  00:58در  قوس ˚26 :مینج برج  

  ؛سعدذابح :شروق ؛نعام :فجر): تقویم عربی(طلوع منازل 

  ؛بلدة :روقش ؛نعام :فجر ):ھنگام رصد(طلوع منازل

  ؛ھقعة :رصد ؛عةنھ :تقويم عربى :)سقوط رقیب منازل درفجر( أنواء

  Tropical جدى ˚28 تحويل به 13:17ساعت   جدى ٢٧ :برج فلكي

   ؛سريع السیرمثلثه،  :قوى :)نجمى( كوكب احوال

  17:56 :غروب شمس                    07:04 :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 گرداند و بعضی گفته اند که نحس است از نزدیک و سعد است از دور و مذکر است و نھاری و  نحس گردد و ماه را نیز ،تربیع  او باشد
    .داللت دارد به روز یکشنبه

ی نیکو و تدبیر صایب و أچنانکه دلیل ملوک است دلیل مردمان بزرگ و محترم و رؤسا و مقدمان و سپھساالران و سرھنگان و خداوندان ر
  .ت مردمان استقاضیان و حاکمان و جماع

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
قع چندين كنیم در وا زماني كه ما چیزي را خلق و ابداع مي . 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 مايي مي ھاي غلبه و حكومت خورشید راھن 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 . حیاتى و بنابراين بر تندرستى و سالمت نیز راھنمايي مي كندخورشید ھمچنین داللت دارد بر نیرو يا خاصیت 

  .توان در معني يكپارچه كردن نیز رديابي كرد نیز مي 
ست دھد كه چگونه انسان خودش را و بالنتیجه دنیايش را يكپارچه كند و چگونه با مردم بیامیزد و دو 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 بزرگاين ھن كنیم، پس در تضادند را پكپارچه 
  

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

  شروع) در تنجیم كھن( ١٦:١٧ ساعت جدی ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٣٣ تساع جدی ٢٧ 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  ٢١:٣٣ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٣٥ ساعت جدی ٢٨ و تا

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

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٢٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٤:٥٠ ساعت جدی ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٥١ ساعت دلو ١١ 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
ي در رفتارھا و کارھاى روزانه، و مواجھه با مشکالت در تنظـیم ايـده ھـا و رسـاندنش بـه ديگـران اعصاب و کشیده شدن به ارتکاب اشتباھات

  .دارد

  
]  60°  f -  appl مريخبا  شمس تسديساتصال ادامه  = مريخبا  شمس تسديس= اتصال،  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٤٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع )در تنجیم كھن( ١٦:٣٩ ساعت جدی ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٣٢ ساعت حوت ١٠ و تا

اين وقت اعتماد به نفس و امیدواري کـه بـه موفقیـت برنامـه ھايـت کمـک مـي کنـد را افـزايش داده و بخشـنده انـرژي و  :ھنگام شناسی
  .مي دارد شجاعت بوده و انسان را به فعالیّت و تأثیرگذاري و مديريت و رھبري وا

  
]  0°  m - sep  با زحل، مقارنهاز  شمسانصراف ادامه  =مقارنه شمس با زحل = انصراف 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٨ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:٤٩ ساعت جدی ١٢
  .دامه داردا) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٠:٠٢ ساعت جدی ٢٩ و تا

اين وقت داللت دارد بر کمبود نشاط و شادابي و زيادي مسؤولیتھا، احساس اظھار سوء نیّت از سوي برخـي اطرافیـان و  :ھنگام شناسی
عدم تفاھم با ايشان و سردي عواطف، و احساس ظلم رؤسا و سختگیري دوستان در رفتار با تو، الزم است که تالش بسیاري بکارگیري تـا 

استفاده ديگران واقع نشوي، زمینه احساس گناه و اندوه عمیق وجود دارد، بھتر است که به سالمتیت اھتمام داشته و مواظبت  مورد سوء
بھداشت چشم و قلب خود نموده و براى دچارنشدن به سوانح، محتاط و برحذر باشي، ھمچنین زمینه خودخواھي و خشونت و سرسختي 
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ا مشکالت در تحقّق برنامه ھا، و به ھم ريختگي و واژگون شدن اوضـاع و آشـفتگي امـور؛ از نشـانه ھـاى در رفتار وجود دارد، مواجه شدن ب
  .اين وضعیت فلکي است، از سالمتیت که احتماالً مورد تھديد خستگي شديد بوده، بايد مواظبت کني

  
]  90°  p -  appl انوس،با اور شمس تربیعاتصال ادامه  =شمس با اورانوس  تربیع= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٩:٤٦ تساع جدی ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٣٠ ساعت جدی ٢٩ و تا

الل طلبـي شـديد و رفتـار نامتعـارف؛ افزايش حالت لجاجت و سرسختي و رفتار عجوالنه، و استق: اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
سبب اشتباه در تشخیصھا و قضاوتھا و تصمیم گیريھا شده، و با تحوّالت سخت و خشن مواجه مي گردد، میل به مبالغـه در ارزيـابي تـوان و 

کـرده،  براى پذيرش و انجام وظـايف خـانوادگي و شـغلي احسـاس سـختي. نیروي خود؛ سبب دچار شدن سوانح قلبي يا تشنج مي شود
ايـن ھنگـام خطیـري اسـت بـراى سـالمتي، . بجاي اينکه وضعیت جديد را پذيرفته و به آن راضي شوي؛ تصمیم به تغییر ھر چیـز مـي گیـري

بطوريکه زمینه دچار شدن به نوسانات مھمّي در محدوده قلب يا چشم يا افت قند خون وجود دارد، اين وقت به تجديد نظر در امور زنـدگي و 
ا مي دارد، و درگیريھاى دردناک با محیط اطراف فراھم کرده، و موجب آشفتگي شديد در روابط و عاليق شده، بطوريکه تفاھم را تنظیم آن و

سخت مي کند، بايد برخي از تصوّرات و بايسته ھايت را تغییر دھي و از آنھا چشم بوشي کني چون ھنوز با شخصیّت تو و زندگیت انسجام 
به تعديل عادات و رفتارت در برابر محیط و سازگاري با آن و نیز نوگرايي و ايجاد اصالحات در برنامه ھا واداشـته، در ايـن  نپذيرفته، شرايط تو را

و داللت دارد بر وجـود زمینـه بسـیار منفـي کـه موجـب بـه ھـم ريختگـي و  .وقت امکان تغییر مکان و يا رفتن از وطن و محلِّ اقامت وجود دارد
و داللت دارد بر وجود زمینه جھت احساس زن و شوھر به از دست دادن اسـتقالل و آزادي شخصـي اشـان، . رددمشکالت مستمري مي گ

و داللت دارد بـر وجـود زمینـه و فـراھم بـودن  .دراين ھنگام ممکن است رابطه زوجیّت به سبب مشکالت جنجالي رو به سردي و آسیب برود
ر منفي ھم دارد، ھنگام توجّه و ايجاد رابطه نبوده ايـن وقـت میـل بـه يـک نـوع غیـر ولى يک جھت بسیا جلب شھرت و قدرشناسي ديگران،

مي، و متعارف از روابط را فراھم کرده روابطي که با تغییر ھمراه بوده، اين وقت براى روابط گذرا و غیر دائمي، و نیز ارتباطات بر اساس سـرگر
اد ارتباط در اين ھنگام بسیار برانگیزنده و جذّاب بوده دوامي نداشته و به روابط نیز معاشرت و روابط زناشويي زوجین مناسب مي باشد، ايج

  .پايدار مانند ازدواج منتھي نمي شود، روابط برقرارشده در اين ھنگام بدون پیچیدگي و تندي پايان مي يابد

  
]  60°  r - sep  ن،با نپتو تسديساز  شمسانصراف ادامه  =شمس با نپتون  تسديس= انصراف 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٥٦ ساعت جدی ١٥
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٢٥ ساعت دلو ١ و تا

الھـام و اسـتعدادھاى ھنـري و نیـروي حـدس و پـیش فراھم بودن تخیّل بارور و نمونـه؛ ھمـراه بـا : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
بیني؛ و تمايل به رؤياھا؛ بطوريکه سبب فراھم شدن آرامش دروني شخص شده، و شرايط مناسب براى کار و فعالیّت را براى او بوجود مي 

که کارھـا آرام و مسـتمر و بـا بـرد و داللت دارد بر وجود زمینه مناسب جھت شروع ھر کار و برنامه و شغلي؛ اين ھنگام کمک مي کند  .آورد
دراز مدّت باشند، خوب است براى شروع سرمايه گذاري و معامالت بانکي و مبـادالت ارزي؛ ولـى ايـن ھنگـام بـراى کارھـايي کـه شـراکت و 

  .باشد پیوستگي و ادغام شدن را مي طلبد؛ مفید نمي باشد، ھنگام مناسبي براى رقابت با شرکتھاي بزرگ و در کارھاى کوچک نمي

  
]  0°  w - sep  با پلوتون، مقارنهاز  شمسانصراف ادامه = با پلوتون  شمس مقارنه= انصراف 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٣٨ ساعت جدی ٢١
  .ادامه دارد )در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٠:٢٣ ساعت دلو ٨ 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
بطـور  که به سالمت تو آسیب رسانده و موجب ابتالء به بیماريھاى خطیر مي گردد و داللت دارد بر ناتواني در رقابت؛ ھمـراه بـا تخريـب خـود

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
 ازبرقراري روابط و طرحھا و فعالیّتھا و مشاغل، ازدواج در اين وقت نوعاً بزودي به جدايي منتھي شده بلکه بیش از اين فراھم کننده سـیلي 

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

  
]  ||  w - sep  با پلوتون، توازىاز  شمسانصراف ادامه  =شمس با پلوتون  ىتواز= انصراف  

  :از) ديم جدیم كھن و در تنجیتنجدر ( روز ٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٣٨ ساعت جدی ٢١
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  ١٨:٥٣ ساعت جدی ٢٧ امروز و تا

 .مى باشد ١٨:٥٣ ساعت جدی ٢٧ امروزانفصال تام 
يجاد موانعي در مسیر موفقیّتھا، و نیز ايجاد دشمنھاي پنھان، و فزوني و تشديد غريزه آمیـزش، ا: اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی

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

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

  .گذراست

  
]  0°   -  appl با ذنب، شمس مقارنهاتصال ادامه  =مقارنه شمس با ذنب = اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٤٢ ساعت جدی ١٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٥٤ ساعت جدی ٢٧ امروز و تا
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]  0°   - sep  با ذنب، مقارنهاز  شمسشروع انصراف  =مقارنه شمس با ذنب = انصراف 
  :از) م كھنیدر تنج( وزر ١٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٥٤ ساعت جدی ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٠٥ ساعت دلو ١٣ و تا

  
]  60°  y -  appl شیرونبا  شمس تسديساتصال ادامه  = شیرونشمس با  تسديس= اتصال،  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ى ت فلكین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٠:١٢ ساعت جدی ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٥٦ ساعت جدی ٢٩ و تا
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  )نجمى رصدى(  قوس :برج نجمي

    Tropical جدى: فلكي برج

  ؛وبال :ضعیف ؛سريع السیرحد،  :قوى :)نجمى( احوال كوكب
  رد

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

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

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

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

  .تفكر و ادراك، پردازش كارھا و انتشار اطالعات: 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

به عنوان مثال ما اغلب براي برقراري ارتباط از زبان و لغات استفاده مي . گیرند دالالت عطارد قرار مي  زمره كه تمامي آنھا در . 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  با توجه به عرصه . بنابراين عطارد بر منطق و تفکر داللت دارد. كنیم يى خود را بیان مي داليل منطقى و عقال
، مذاکره، قرارداد و معامله سناد، ويرايشگران، ماشین تحريرھانويسندگي، نوشتن، مؤلفان، كتابھا، ا: توان گفت كه عطارد داللت دارد بر مي 

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

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

  .كند تحلیل مي كند و تجزيه و  پرس و جو و تحقیق بفھمد، سؤال مي   كند تا به وسیله عطارد جستجو مي 
  . تعلیم و تربیت، حرفه  و مھارت عملى داشتن 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
     .چه و سابقه، بھداشت، تنفس، جوانى و از فلزات بر جیوه، بادكارمندان، پوشاك، تاريخ

  
 Mercury  IN Detriment = روز ٢٠ محـدوده ارتبـاط ايـن وضـعیت فلكـي=  قـوسنجمـى ج در بـر عطـاردوبـال =    

  ١٥:٤٦ساعت  دلو ٥تا  ١٤:١٩ساعت  جدى ١٥

دراک، پـردازش کارھـا و انتشـار اطالعـات و ھـر چیـز وابسـته بـه کوکب عطارد داللت اساسـي دارد بـر تفکـر و ااز آنجا که  :ھنگام شناسی
  .، لذا در اين ھنگام با رکود مواجه مى گرددارتباطات، مانند تجارت، تحصیل و حواس پنجگانه

  
_  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  ٠٤:٢٩ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٤:٣٩ ساعت جدی ٢٧امروز  و تا

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

  :از) ھنم كیدر تنج( روز ٢٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٤:٥٠ ساعت جدی ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٥١ ساعت دلو ١١ و تا

  
`  0°  m - sep  زحلبا  مقارنهانصراف عطارد از ادامه  =مقارنه عطارد با زحل = انصراف، 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٦:٣٠ ساعت جدی ٢٣
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:٢١ ساعت جدی ٢٨ و تا

در اين وقت داللت بر فراھم بودن خستگي و اضطراب و نگراني و احتیاط و افسردگي و تشـديد تـوھّم و خیـال داشـته، و  :ھنگام شناسی
سريع اإلنفعال و زيادي شک و . ي و تلوّن مزاج نیز بوده، برخي در معرض خستگي مفرط و آسیب به سالمتي قرار دارندزمینه پراکندگي ذھن

بدبیني از عوارض اين وقت است، رفتارھاي شخص تأثیر منفي بر روابط شغلي و دوستانه گذاشته، کمتر انتقاد دیگران کن، بسـیار مواظـب 
نامناسـب بـودن : اين وضعیت فلکـي داللـت دارد بـر .چه بسا سخنت موجب سوء تفاھم ديگران بشودباش در ھمه مراسالت و صحبتھايت؛ 

ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر عـدم  .براى فعالیّتھاى تجاري که  به نحوي با انتشارات و اينترنت و برنامه نويسي رايانه اى مرتبط اسـت
ه وجود زمینه مناسب جھت برقراري ارتباط و تبادل افکار، چه اين وقت مانع تبادل ديدگاھھا به آساني و رواني و آزادي مي گردد، که منجـر بـ

ي و سسـتي روابـط مـي اين وضعیت فلکي داللت دارد بر منع روابط عاطفي از شکوفايي و تحوّل که منجـر بـه سـرد .عدم تفاھم مي شود
  .گردد

  
`  60°  r - sep  نپتونبا  تسديسانصراف عطارد از ادامه  =نپتون عطارد با  تسديس= انصراف، 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٦:١٣ ساعت جدی ٢٤
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(راف نھايت انص ٠٤:٠٠ ساعت جدی ٢٩ و تا
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و نیـز  اين وقت داللت بر وجود زمینه غیر منطقي شدن در تفکر و بروز اضـطرابات و دلھـره ھـاى روانـي و اقـدام بـه حیلـه، :یھنگام شناس
ا محیط و امکان حل آساني برقراري ارتباط و روابط ب: ھمچنین داللت دارد بر. آسان شدن عملي کردن کارھاى سخت و فعالیتھاى فکري دارد

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

  
`  0°  w -  appl پلوتونعطارد با  مقارنهاتصال ادامه  = پلوتونعطارد با  مقارنه= اتصال،  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع )در تنجیم كھن( ١٠:٤٢ ساعت جدی ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٠٣ ساعت جدی ٢٩ و تا

در اين وقت داللت بر افزايش تیزي ذھن و حس انتقاد؛ و عـدالت دوسـتي و اھتمـام بـه امـور پیچیـده و مرمـوز داشـته، و  :ھنگام شناسی
  .گیريھاى الزمه مي نمايدکمک به تنظیم کارھا و موفقیت بخشیدن به برنامه ھا و اتخاذ تصمیم 
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  )نجمى رصدى(  عقرب: نجمي برج

   Tropical قوس :فلكي برج

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

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

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

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
زماني كه ھماھنگ و متوازن با . بايي اغلب مترادف است با توازن در صورتیكه زشتي ارتباط دارد با ناھماھنگيزي. 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

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

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

  

 Venus  IN Detriment  = روز ٢٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي=  عقرببرج نجمى در  زھرهوبال =       
  ١١:٣٤ساعت  دلو ١٦تا  ٠١:٢٧ساعت  جدى ١٨

عواطف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلیقه، شکلھاي مطلوب پول و سالمتي : ب زھره به طور کلي داللت دارد برکوک :ھنگام شناسی
و روابط زنانه و تعامل اجتماعي در ھر سطحي و حاکم بر مسائل ازدواج و ديگر مشارکتھا، عیش و عشرت، خالقیت و نماينده زيبايي و 

  .یف مي شودو در اين ھنگام اين دالالت ضع .محبت است

  
_  180°  b - appl  شروع اتصال مقابله قمر با زھره، =مقابله قمر با زھره = اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٠:٢٢ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٥٣ ساعت جدی ٢٨ و تا

  
b  120°  f -  appl مريخبا  زھره تثلیثاتصال ادامه  = مريخبا  زھره تثلیث= اتصال،  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٢١ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٣٢ ساعت جدی ٩

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(یق اتصال لحظه دق ١٩:٤٩ ساعت جدی ٢٩ و تا
. در اين وقت داللت دارد بر افزايش حالت انفعالي و عجوالنه و توجه بـه غرايـز و عالقـه بـه لذايـذ و بھـره جـويي از زنـدگی :ھنگام شناسی

راري روابط عاطفي و محبت آمیـز و ھمچنین داللت دارد بر وجود زمینه براى کشیده شدن به سبک عقلي و زياده رويھا، اين ھنگام براى برق
اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت فعالیتھاي مالي و بازيھاى ورزشـي  .ديدارھاى رسمي و امضاي قراردادھا مناسب نیست

عیت فلکـي ايـن وضـ .و ذخیره، و اسلحه و ساختمان و انجام فعالیتھاى فشـرده و متمرکـز، ھنرھـاى ظريـف و معالجـات طبیعـي و کشـاورزي
اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه بسـیار  .داللت دارد بر وجود زمینه بسیار مناسب جھت ارتباط زوجیت و توانايي و کامیابي فراوان
  .قوي جھت مباشرت زوجیت و ارتباط و داللت اين دو کوکب در اين زمینه ھمیشگي است

  
b  0°  j -  appl با مشترى، زھره مقارنهاتصال ادامه  =ى با مشتر زھره مقارنه= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٨ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ١٩:١٩ ساعت جدی ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:٢٥ ساعت دلو ٣ و تا

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

ي زيباسـازي مربـوط مـي شـود، ماننـد صـنايع اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه مناسب جھت اموري کـه بـه فعالیتھـا. مي باشد
آرايشي و عطر و مد لباس، و نیز براى شروع ھر کـاري کـه مشخصـه آن سـالم بـودن و دوسـتي و پايبنـدي اسـت ماننـد قـرارداد شـرکت يـا 

ھات گذشـته کـه اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه بسیار مناسب جھت تفکر و بازنگري در اشـتبا .تأسیس بانک؛ روز خوبي است
در روابط با ديگران داشته و عبور از اختالفات و پايان دادن آنھا، ھنگام مناسبي براى طلب تفاھم تسامح و گذشت يا قانع نمودن کسـي بـه 
 حقیقت و عدالت، فرصت بسیار مناسبي است براى برگزاري مجالس عروسي، ازدواج در اين ھنگام نوعا توأم با اخالص و امانت مي باشد،

  .وقت ممتازي است براى شروع رابطه عاطفي که امید ازدواج در آنست مانند خواستگاري براى ازدواج

  
b  90°  r -  appl با نپتون، زھره تربیعاتصال ادامه  =زھره با نپتون  تربیع= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٨ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٤٩ ساعت جدی ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:١٤ ساعت دلو ٢ و تا
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در اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه براى فراھم شـدن خوشـبختي عـاطفي و ھنـري بـزرگ، و امکـان تحقـق طرحھـا و  :ھنگام شناسی
ولـى  فت محبت بزرگ؛ اين وقت براى خواسـتگاري مناسـب بـودهھمچنین ايجاد تأثیر مثبت بر زندگي عاطفي و زمینه دريا. 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
ر ھر فعالیت اقتصادي و افتتـاح بانـک جھت بدست آوردن مال بخصوص از طريق ايجاد شغل و بکارگیري نیروھاى کار، و مناسب براى شروع د

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

ارتباطھاى احساسي، اگر به انتخاب خود مطمئن ھستي و به دنبال بھترين وقـت جھـت خواسـتگاري و ازدواج و زفـاف ھسـتي ايـن بھتـرين 
  .وقت است
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  )نجمى رصدى(  حوت: برج نجمي

     Tropical حمل :فلكي برج

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

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

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

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

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

در حالي كه زھره . مقتضى است مريخ داللت دارد بر عمل كردن قبل از فكر كردن يا احساس كردن يا در نظر گرفتن اينكه چه چیز مناسب و
  .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(اللت دارد بر عمل ھمچنین 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 
  

_  60°  f -  appl مريخقمر با  تسديسشروع اتصال  = مريخقمر با  تسديس= اتصال،  
  :یت فلكى ازمحدوده ارتباط اين وضع

  شروع) در تنجیم كھن( ٠١:٤٣ ساعت جدی ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٣١ ساعت جدی ٢٨ و تا

  

]  60°  f -  appl مريخبا  شمس تسديساتصال ادامه  = مريخبا  شمس تسديس= اتصال،  
  :زا) م كھنیدر تنج( روز ٤٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) در تنجیم كھن( ١٦:٣٩ ساعت جدی ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٣٢ ساعت حوت ١٠ و تا

  

b  120°  f -  appl مريخبا  زھره تثلیثاتصال ادامه  = مريخبا  زھره تثلیث= اتصال،  
  :از) م كھنیدر تنج( روز ٢١ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٣٢ تساع جدی ٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٤٩ ساعت جدی ٢٩ و تا

  

f  120°  j -  appl با مشترى، مريخ تثلیثاتصال ادامه  =با مشترى  مريخ تثلیث= اتصال  
  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٨ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) ر تنجیم كھند( ٠٧:٥٨ ساعت جدی ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٥٣ ساعت دلو ٧ و تا

اين وقت داللت دارد بر افزايش نیرو و توان انسان که در امور شغلي و برنامه ھاي شخصي بکار گرفته مي شود؛ فزونـي : ھنگام شناسی
زمینه ارتقاي موقعیت شغلي و افزايش حقوق يا باالرفتن سودھاي مـادي . ھاى مھمامیدواري و حماسه و مھارت؛ و توفیق و توان تحقق کار

و مالي وجود داشته؛ وقت مناسبي براى اغراق در عملي کردن برنامـه ھـا و طرحھـا و تصـفیه کـردن اختالفـات گذشـته و دعـاوي قضـايي و 
و فعالیتھـايي کـه خودشـکني و مطـرح کـردن ديگـران مـي اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه مناسب جھت شـغلھا  .درگیريھاست

اين وضعیت فلکي داللت  .طلبد، اين ھنگام نیز براى تأسیس مؤسسه يا سازمان خیريه يا بناي مسجد يا انفاق اموال در راه خدا خوب است
ز ايـن وقـت اسـتفاده کننـد، چـه اينکـه دارد بر وجود زمینه مناسب و معتدل جھت امور مباشرت زوجیت، ھمسران با نزديک بودن به يکـديگر ا

  .ھنگام صبح و آرامش و دوستي است
  

f  90°  m -  appl با زحل، مريخ تربیعاتصال ادامه  =با زحل  مريخ تربیع= اتصال  
  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٥ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٧:٤٨ ساعت جدی ١٧
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٤٧ ساعت دلو ٢ و تا

اين وقت ھمراه با خشونت و ايجاد دشمني است، جلوي ابتکـار عملھـاى شخصـي را گرفتـه و وابسـته اوضـاع و شـرايط  :ھنگام شناسی
نھـا شـخص را بـین حالـت کرده، يا اينکه کار و شغلت را غیر قابل تحمل مي بیني، و خشـمگین از احسـاس اينکـه قربـاني تقـديري، ھمـه اي

خشم و افسردگي جابجا مي کند، احساس و میل به تسلیم شدن پیش مي آيد چون کار و تالش از تو تواني مي طلبد که در خود نـداري، 
 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

براى پرھیز از مشکالت اين ھنگام مي تواني اوضاع خودت را مراقبت کرده و دوسه ماه مسؤولیت جديدي در . 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

اين ھنگام نیز داللت دارد بر بروز زياده روي ھـايي کـه موجـب حـوادث يـا منجـر بـه عمـل جراحـي بـراى . اص دیگری مربوط مي شودبه اشخ
شخص مـی گـردد، ھمچنـین زمینـه افـزايش خودخـواھي و سرسـختي و قاطعیـت در رفتارھـا وجـود داشـته؛ کمـا اينکـه شـخص در معـرض 

فعالیتھايي که در ايـن ھنگـام شـروع مـي شـوند بـه شـدّت در : وضعیت فلکي داللت دارد براين  .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

و احساسات، ارتباط در اين ھنگام را ھمواره اضطراب و مشاجرات تند  بر عدم وجود ھر گونه زمینه مناسب جھت تمام امور مربوط به عواطف
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
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 )نجمى رصدى(  عقرب: برج نجمي

   Tropical قوس :فلكي برج

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

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

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

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

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

زماني كه ما مي . 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  ي خواھیم فھم و ذھن و معلومات خود را افزايش دھیم، سطوح باالي يادگیري و آموزش را م

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

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

، عدالت و انصاف و تفاھم دن و امر به معروف و نھي از منكروتمندى، ياري به مردم دادن و میان ايشان صلح و صالح داخواھى، سخا
   . جھاني

  
_  180°  j - appl  قمر با مشترى،شروع اتصال مقابله  =مقابله قمر با مشترى = اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٩:٢٠ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:١٠ ساعت جدی ٢٨ و تا

  
b  0°  j -  appl با مشترى، زھره مقارنهاتصال ادامه  =با مشترى  زھره مقارنه= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٨ت فلكى ین وضعيط امحدوده ارتبا
  شروع) در تنجیم كھن( ١٩:١٩ ساعت جدی ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:٢٥ ساعت دلو ٣ و تا

  
f  120°  j -  appl با مشترى، مريخ تثلیثاتصال ادامه  =با مشترى  مريخ تثلیث= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٨فلكى ت ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٧:٥٨ ساعت جدی ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٥٣ ساعت دلو ٧ و تا

  
j  ||  m -  appl زحلبا  مشترى ىاتصال توازادامه =  زحلبا  مشترى ىتواز= اتصال،  

  :از) ديم جدیم كھن و در تنجیتنج در( روز ٣١ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ٠٨:٣٢ ساعت جدی ٨

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٠٦ ساعت دلو ٩و تا 
  .می باشد ٠٨:٣٢ ساعت جدی ٨ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

ونیھا و آشفتگیھا و محدوديتھا وجود داشته؛ بطوريکه سبب سنگینتر شدن مسؤولیتھا اين وقت زمینه بروز حوادث و دگرگ :ھنگام شناسی
و زحمت آنھا می گردد، الزم است که ھزينه و مخارجت را مشخص و محدود کرده، و در برخي از اھداف و برنامه ھايـت تجديـد نظـر کنـي، و 

از ايـن رو افکـار . گیـزه؛ و دچـار نگرانیھـاى بـي اسـاس شـدن وجـود دارداين کار آساني نبوده، چه اينکه در اين ھنگام زمینه ضعف شوق و ان
سیاه و خیاالت منفي را بايد از خودت دور کرده، ممکن است احساس کني که شانس و موفقیت در شغل و حرفه ات تو را رھا کرده، ممکن 

بسـیار مواظـب بازتـاب رفتـارت بـاش، ايـن وقـت بـراى  است از موقعیتت تنزّل يافته يا به جاي دوري منتقل شده يا درخواست وامت رد شود،
از نظـر سـالمتي بـر . شروع دعاوي قضايي مناسب نبوده که اگر اقدام کني بزودي به ضرر تو شده و شکست خورده يا موفـق نمـي شـوي

ر يا شخصي، اقدامات نوعاً با اين وضعیت فلکي داللت دارد بر عدم وجود زمینه مناسب براى ھر کا .تغذيه خود و کبد و پانکریاس مواظبت کن
  .شکست مواجه مي شود
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   )رصدى نجمى(  قوس: برج نجمي 

   Tropical جدى :فلكي برج

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

نـدان صـناع و کـار فرمایـان و داللـت دارد بـر خداو. زحل سرد و خشک است و در ھر دو به افراط اسـت و مـذکر و نھـاری اسـت :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
محدود كردن، تحت نظم و ترتیب در آوردن و دادن زحل داللت دارد بر كنترل كردن و اين مستلزم . 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
   .تواند نپذيرد و بیرون براند زحل مي.  جوانیشان دست بردارند سر بازيھاي دوره او از سر

  .شود  اي كه موجب بدشانسي و بد بختي مي دانستند و سیاره يم زحل را به عنوان كوكب زيان آور و نحس مي منجمین قد
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  تلخي است كه ما اغلب چیزھايي را كه مي
  .بنابراين زحل داللت دارد بر اين كه ما  چه كاري را به منظور اجتناب از مشكالت بايد انجام دھیم. ھراسانیم

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

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

  .زحل درك شخصي تو از زمان را معیارگذاري مي كند
تأديب نفس، خويشتن داري،  ران،گاكتفاي ذاتي و خودكفايي و به خود متكي بودن و استغناي از دي: 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

  

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٥٠ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٩:٣٥ ساعت جدی ٢٧امروز  و تا

  

]  0°  m - sep  با زحل، مقارنهاز  شمسانصراف ادامه  =مقارنه شمس با زحل = انصراف 
  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٨ت فلكى ین وضعيامحدوده ارتباط 

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:٤٩ ساعت جدی ١٢
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٠:٠٢ ساعت جدی ٢٩ و تا

  

`  0°  m - sep  زحلبا  مقارنهانصراف عطارد از ادامه  =مقارنه عطارد با زحل = انصراف، 
  :از) م كھنیدر تنج( روز ٦ت فلكى ین وضعيتباط امحدوده ار

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٦:٣٠ ساعت جدی ٢٣
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:٢١ ساعت جدی ٢٨ و تا

  

f  90°  m -  appl با زحل، مريخ تربیعاتصال ادامه  =با زحل  مريخ تربیع= اتصال  
  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٥ت فلكى ین وضعيط امحدوده ارتبا

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٧:٤٨ ساعت جدی ١٧
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٤٧ ساعت دلو ٢ و تا

  

j  ||  m -  appl زحلبا  مشترى ىاتصال توازادامه =  زحلبا  مشترى ىتواز= اتصال،  
  :از) ديم جدیم كھن و در تنجیدر تنج( روز ٣١ى ت فلكین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ٠٨:٣٢ ساعت جدی ٨
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٠٦ ساعت دلو ٩و تا 

  .می باشد ٠٨:٣٢ ساعت جدی ٨ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

m  60°  r  -  appl با نپتون، زحل تسديساتصال ادامه  =زحل با نپتون تسديس = اتصال  
  :از) م كھنیدر تنج( روز ٩٣ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:١٤ ساعت عقرب ٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:١٤ ساعت دلو ١٢ و تا

براى مصالح مستغالت ملکي و مالي؛ و فرصت مناسب براي تـأمین آينـده مـادي يـا  مناسبت آن: اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
امکان نقش آفريني در الگوھاى واال و برجسـته در زمینـه ھـاى اجتمـاعي، زمینـه موفقیـت تبلیـغ يـا روش و . شروع در برنامه ھاى سیاسي

اين وضعیت فلکي آرامـش و اطمینـان . ف شخصي؛ وجود داردمذھب يا عقیده يا رژيم سیاسي که گرايشھاى تندرو داشته؛ يا موفقیت اھدا
شرکتھايي کـه : اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت تالشھايي که تحقیق علمي نیاز دارد مانند .دروني را به ھمراه مي آورد

  .ن محقّق علميدر زمینه تکنولوژي مربوط به زندگی و سالمتي فعالیت دارند و يا شروع کار يا شغل به عنوا
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  بروج نجمىو  فلكي احوال و جايگاه ساير كواكب و سیاركھا و نقاط كیھاني در بروج
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o  

Uranus 

  نپتون

r  

Neptune

  پلوتون

w  

Pluto 

  رأس

  
Node 

  ذنب
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  اورانوس
  

نامند و داللت دارد بر فراھم كردن آزادي،  اورانوس را سیاره انقالب يا تحوالت عظیم ): انقالب(سیاره تحوالت عظیم  :دالالت اورانوس
بنابراين اورانوس داللت دارد بر انقالب، . تواند ما را از از خوابھاي فكري بیدار كند و ما را رھا كند ستقالل و از بین بردن محدوديتھا و مي ا

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

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

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

دانیم و بر متفاوت بودن از چیزھا يا انجام   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 

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

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

  
]  90°  p -  appl با اورانوس، شمس تربیعاتصال ادامه  =شمس با اورانوس  تربیع= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) ندر تنجیم كھ( ٠٩:٤٦ تساع جدی ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٣٠ ساعت جدی ٢٩ و تا

  

  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 . ممكن است سبب آرمانگرايي و وھم و خیال نیز شود برخي چیزھا را به مراتب باالتر ارتقا مي دھیم كه

  . مادي است و با مذھب و اعتقادات ارتباط دارد
توانیم اغفال بشويم و به سمت يك امر غیر  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 . یر قابل اثبات حركت كنیمحقیقي و غ
نپتون ھمچنین ارتباط دارد با قرباني كردن و يا فداکارى کردن عظیم ھمانند تسلیم کردن خود . سازد از حقیقت و واقعیت، خیال و  وھم مي 

تواند معني مشابه عدم مقاومت نیز باشد مثل عدم مقاومت  اين مي. از خود بخاطر مذھب و يا ايدئولوژى و افکار و عقايد و دست برداشتن
  . در ورزشھاي رزمي
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نپتون مشكالت و موانع، قراردادھا، كارھاي نشدني و غیره را حل مي كند و در حالت منفي داللت دارد بر اينكه ما خودمان را در اموري 
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  ميفريب 

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 بروز کندامر درونی یا مرموز 

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 
  .فت کنند و یا آنھا را تکذیب كننداستنتاجھا که به طور منطقی حاصل می شوند مخال

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(د مشتري است تون ھماننپبیوت ن. ثیر پذيرىأاصالح و دگرگون كردن وضعیتھا و يا شرايط براي بھتر شدن آنھا، روشنايي و ت

  .در آنھا داللت قويتري دارد

  
_  60°  r - sep  با نپتون، تسديسانصراف قمر از ادامه = قمر با نپتون  تسديس= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:١٤ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢١:٤٧ ساعت جدی ٢٧امروز  و تا

  
_  90°  r - appl  قمر با نپتون، تربیعشروع اتصال  =قمر با نپتون  تربیع= اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) م كھندر تنجی( ٠٨:١٩ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٥٦ ساعت جدی ٢٨ و تا

  
]  60°  r - sep  با نپتون، تسديساز  شمسانصراف ادامه  =شمس با نپتون  تسديس= انصراف 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٥٦ ساعت جدی ١٥
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٢٥ ساعت دلو ١ و تا

  
`  60°  r - sep  نپتونبا  تسديسانصراف عطارد از ادامه  =نپتون عطارد با  تسديس= انصراف، 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(تصال لحظه دقیق ا ١٦:١٣ ساعت جدی ٢٤
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٤:٠٠ ساعت جدی ٢٩ و تا

  
b  90°  r -  appl با نپتون، زھره تربیعاتصال ادامه  =زھره با نپتون  تربیع= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٨ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) كھندر تنجیم ( ١٥:٤٩ ساعت جدی ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:١٤ ساعت دلو ٢ و تا

  
m  60°  r  -  appl با نپتون، زحل تسديساتصال ادامه  =تسديس زحل با نپتون = اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٩٣ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:١٤ ساعت عقرب ٩

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:١٤ ساعت دلو ١٢ و تا

  

  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 لت دارد كه اساساً نوعي تغییر شكل حیات مي پلوتو بر مرگ دال. 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  كامالً نابود و تبديل به چیزھاي نو و معموالً بھتر ميآن برخي چیزھا   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 
  .كه با احیاء معنويت خود به فردي اخالقي تبديل شودتوان اشاره كرد به فردي فاقد اخالق  گیرد به عنوان مثال مي زيادي را در بر مي 

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
  .آتشفشانی منفجر می شوندمی کند بر نیروھای ناخودآگاه و پنھان که به صورت نادیده ساخته می شوند و سپس با قدرتی 

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 با آزاد سازي مقدار زيادي انرژي تبديل مي اي  به ذره ديگر  پلوتو داللت دارد بر انرژي اتمي كه اغلب از ذره 
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 . ي بازگشايي از رموز پنھان طبیعت استراه آن فراگیري علوم برا ،موضوعات سري كه پلوتو با آن ارتباط دارد
رخدادھاي درون سلولھاي بیولوژيكي  بر مرگ و حیات و برخي از اين رموز اشاره دارند به اينكه بفھمیم چگونه زندگي را خلق كنیم و يا مثالً 

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

شود شايد تنھا  براي پلوتو بكار برده مي )" فنا(نابودي "براي نمونه جايي كه لغت . منجمان عقیده دارند كه پلوتو نه سعد است و نه نحس
درصورتیكه . كند ي كه گرچه پلوتو كھنه را نابود مي كند امّا چیز جديد و بھتر را جاي آن درست مي بدين معن ،نیمي از آن درست باشد

ھمچنین پلوتو داللت دارد بر تعارض بنیادى میان توسعه معنويات و غیر مادى با زندگي . كند اورانوس تنھا چیز قديمي را به جديد تبديل مي 
  . دنیوي
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پلوتو . رفع و حذف، پاكسازي و تطھیر، ظاھر شدن، شدت و فزوني، افراطھا و نھايتھا: رود رتباط با آن بكار مي از ديگر دالالت پلوتو كه در ا
ھمچنین داللت دارد بر . ما براي رشد و تعالي معنوي و ھمچنین مھارتھا  بسیار نیرومند است و داللت دارد بر قدرت و بر توانییھاي بالقوه

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

  
_  120°  w - sep  با پلوتون، تثلیثانصراف قمر از ادامه  =قمر با پلوتون  تثلیث= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:١٦ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٩:٢٨ ساعت جدی ٢٧امروز  و تا

  
]  0°  w - sep  با پلوتون، مقارنهاز  شمسانصراف ادامه = با پلوتون  شمس مقارنه= انصراف 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٣٨ ساعت جدی ٢١
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٠:٢٣ ساعت دلو ٨ و تا

  
]  ||  w - sep  با پلوتون، توازىاز  شمسانصراف ادامه  =شمس با پلوتون  ىتواز= انصراف  

  :از) ديم جدیم كھن و در تنجیدر تنج( روز ٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) و حاق اتصال نھايت(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٣٨ ساعت جدی ٢١
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  ١٨:٥٣ ساعت جدی ٢٧امروز  و تا

 .مى باشد ١٨:٥٣ ساعت جدی ٢٧امروز انفصال تام 
  

`  0°  w -  appl پلوتونعطارد با  مقارنهاتصال ادامه  = پلوتونعطارد با  مقارنه= اتصال،  
  :از) م كھنیدر تنج( روز ٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) در تنجیم كھن( ١٠:٤٢ ساعت جدی ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٠٣ ساعت جدی ٢٩ و تا

  
Retrograde Node and S.Node = جدى ٢٤ = روز ٤محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = تراجع رأس و ذنب 

  ٠٦:٤١ساعت  جدى ٢٧ امروز تا ٠٩:٥٢ساعت 
تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب  وقت :شناسى ھنگام

  .متراجع نامناسب است

  

  شیرون
  

فھمیدن اينكه چه ، )حل مشكالت(آموختن، گشايش : شیرون شفا دھنده مجروحان و معلم بزرگ است و داللت دارد بر :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(است كه توانايي ھاي بالقوه خود را كشف و به سرنوشت 
بزرگي  ذاتاً شیرون معلم. ون يك حمايت كننده و پشتیبان بوده است و ھرگز خودش را بزرگ ندانسته و مغرور نشده استھمیشه شیر

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

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

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

  
_  60°  y -  appl شیرونقمر با  تسديساتصال ادامه  = شیرونقمر با  تسديس= اتصال،  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) ندر تنجیم كھ( ٠٤:٠٣ ساعت جدی ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠١:٢٩ ساعت جدی ٢٧امروز  و تا

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

  :وضعیت فلكى از محدوده ارتباط اين
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠١:٢٩ ساعت جدی ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٢:١٨ ساعت جدی ٢٨ و تا

  
]  60°  y -  appl شیرونبا  شمس تسديساتصال ادامه  = شیرونشمس با  تسديس= اتصال،  

  :از) م كھنیدر تنج( وزر ١٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٠:١٢ ساعت جدی ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٥٦ ساعت جدی ٢٩ و تا
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  ��یاد �یات اع�ی  �قاو�م ��و�یرا��مای ��و�ی 
  : مبدأ سا�شمار -١

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

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

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

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

فزون بر روزشـمار و را ن� دارا � باشد، اع� �وال ح�ت صاحب األ�ر 

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

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

  .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  : �ش ح�ت آدمتار�خ آفر�

     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 

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

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

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

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

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

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

تـا هـن�م 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 ). ١٢٥٤٣=  ١٤٤٠

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

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

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

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

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

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

  .داند ش از تار�خ �ز�ور ن�ب�

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

 ) تار�خ ميالدي �مدي = هجرت 

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

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

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

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

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

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

                                                

  ٢۶٩ص ١١ج امار ر م ،٣٧طووس، ص    اد، ب) ١(

  ٢٨٨ص ١۵، م رامار ج٢۴ب ا   ،ذان ص ) ٢(
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و تقو�م �سـي� ب�ـار نـ�ده، و اگـر � خواهنـد تقو�مشـان مـيالدي باشـد، 

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

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

�ا كه وجهه الـ� همـه از آ : 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 

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

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

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

 ). تار�خ ع� ح�ت امام زمان ١١٨٠=  ٢٦٠ -تار�خ هجرت  ١٤٤٠(

  : آ�ز سال -٣

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

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

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

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

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

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

بانـان  گـنج ر ماههاى قمري � باشد را بر ترتيـب هـدايتاين تقو�م كه بر �و

  .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 
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تفاصـيل مقـدار . ذكـر � كنـيم كعبه ��فه �سبت بهبقية نوا� كره زم� را 

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

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

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

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

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

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

   .تالف سا�ت آورديمبالد �تلف را با �كه �كرمه در ستون آخر جداول اخ

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

  .استخراج شده است) به شمار � رود �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

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

ساعت يا دو ساعت، ساعتها را جلو � كشند و در پاي� يا �وعد مقرر ديگر آن 
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به جاي اول باز � گردانند اين تغي�ات در همـه كشـورها از �ـاظ مقـدار و  را

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

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

ـه؛ بيـان سـاع. منظور �شده است تا�ستا�  KMTت جهـا� و 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 بي�ر�ران تقو�م اگر �واهند ساعت تا�ستا� آنرا بدست 

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

ر اختالف �ر�وط به سـاعت داعتها يك ساعت به جلو كشيده � شود به مقسا

 .افزوده گردد تا با وقت رس�  در ايران تطبيق گردد 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  ١٨رشيد تا حقي� و باال آمدن خو

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

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

�ـه  يا غـروب آفتاب طلوعو غروب  مبناي تعي� ساعت 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 

      نگ اسال� ت�يـ� شـده اسـت؛ شـب مقـدم بـر روز �كتب و� و آ�ه در فره
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� باشد، و اين همان اسلوب و روش تقاو�م قمـري طـول تـار�خ دوران اسـال� 

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

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

و �وعش از غـروب  ؛از اين روست كه شب مقدم بر روز .ن� بوده استروز چ

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�ته اين روش غلط با . 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 
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حساب � كند ن� متفاوت است، در روش تقو�م غر� هر شب دو نصف شده و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   :مبناي اوقات وقايع فل� -٩

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

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

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

است كه مبناي تأس�س اين علـم و ارايـه  )Topocentric( سطح كره زم�ناظر در 
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و� از آ�ا كه �اسبه بـر ايـن اسـاس  مبا� آن از دير�نه تر�ن زمانها بوده است،

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

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� بر اساس مبناي ناظر فل� در 

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

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

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

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

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

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

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

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

ول تهيـه شـده �اسبات و جـدا) 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 

وه�ـ تقـاو�م و �رسـوالت �ـو� ژمنابع 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 حيات ا�ب�ياد 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�

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

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

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

  .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 از �� فرا�سه تقو�م اوقات.  

 
،  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   ١٤٣٣كب از تقو�م سا�ت كوا ����� ان.  
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تعي� آ�ز ماههاي قمري، �ا� بيض، ايام �ت ا�شعاع ، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

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

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ، ا�قو�م القمري ال�سيط  -٩

١٠- L’Annuel du calendrier lunaire concis  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م ف�ده قمري از.  

١١- The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar تقـو�م  ���ـ�� ان

  .١٤٣٣ف�ده قمري از 

  
تعي� هالل هر روز از ماه قمري بـه صـورت �صـور ، سا�امه تقو�م رصدي قمري -١٢

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

١٣- L’Annuel du calendrier des phases de la lune  ��١٤٣٤ فرا�سه تقو�م رصدي از.  

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar تقـو�م  ���ـ��ـ ان

  .١٤٣٤رصدي قمري از 
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تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بـيض، �ـت ا�شـعاع، ، سا�امه تقو�م �و� �� -١٥

، 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 و�م تقـ ���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 و �سي� و ذوالقـرن� و تـار�خ آفـر��ش آدم  

جداول وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج �� و فل�، خسـوف و كسـوف، ��ـ بـه 

  .١٤٢٧ ز�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

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

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  ٦٠بيان اوقات �سعود و �ذور براي ، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

  .١٤٣١ماههاي قمري و شم� و نقص سعادت و مناحس قمر و كواكب، به ز�ان فار� از 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، هاإلختيارات الفلكي -٢٥

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

  .١٤٣٥فاقد نقص سعادت و واجد كماالت اختيارات، از سال 
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راهنماي �و� سالم�،چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم براي  ،تقو�م �و� ط� -٢٧

به همراه اختيارات �و� ا�ور مهم بهداش� و سالم�، از  ت و سالمت تن و روان،بهداش

  .١٤٢٩ر�يع األول 

برگرفته از اسال�، كهن و در علوم تقو�م �وم و تنجيم دروس �ص� ، راه آسمان -٢٨

  .��١٤٢٧ از سال تعا�م �كتب و�، 

  

ت هالل و آ�ز ماه قمري، �� از برر� وضعيت رؤ�، 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� 

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

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

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

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

  
ان و �ل وقوع، زم: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  ،)عوارض و آثار من� خسوف و كسوف با هدايت تعا�م �كتب و�
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 هن�م و �ائط فل� استجابت انواع حوائج و ،سا�امه هن�م شنا� د�ي �ستجاب -٣٢

اوقات  ناقض  د�ء، �� از سال 

١٤٣٥ .  

سا�امه تقو�م �ظه  - ٣٣

هن�م   ،د�ي �ستجاب

در ) كف ا�ضيب(رسيدن ستاره 

صورت فل� د�ء به وسط 

  .١٤٣٥ا�سماء، �� از سال 

پژوهشكده �وم و ���ات �و� 

تقو�م، زمينه هاى �تلف  در؛ 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�را از جاي�ه اي��ن�  ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

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

متفاوت است و نياز به استخراج تقو�م اختصا� براى هر �ـل � باشـد، همچنـ� 

اد حيات ا� سبب شده اسـت كـه روز بـه روز درخواسـتهاى دقت تقاو�م �و� ب�ي

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

تقاو�م را در برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار ب�ند؛ تأم�  استخراجاتبرسد تا بتوانند 

اقتضـا داشـت تـا ؛ ا� جهـانمـا در � 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 را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري 

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 (ي��ن� از هر نقطه جهان ا

 و اختصا�انواع تقاو�م �و� را در ظرف چند دقيقه به صورت و�ژه  )نقطه هر �ل

، اين سامانه ها بعضا راه اندازي شـده، و بعضـا در�افت نمايندآن نقطه از كره زم�؛ 

�ر�ز علوم �وم كهـن آدرسهاى ز�ر از جاي�ه اي��ن�  در حال راه اندازي است، و در

  :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�(زم� كره 

  .         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 �ش آدم و آفر�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�(ذوالقرن� 

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

فارسيزبان   = http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx        

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

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

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

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

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

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

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

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: زم�؛ به ز�ان هاي

  http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm = زبان فارسي
  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

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

   .، عر�، ان���، فرا�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

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

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

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

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

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

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

  ).افتتاح �شده است

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

براى هـر سـال در  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

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

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

  ع ع�وم �ب جا�  -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 �� 

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

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

  اّ ارف دار
١٤٤٠  

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

  

  و احلمد  رب العاملني
  


