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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

 )داروين –آداليد (استرالیاي مركزي  +6.30

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

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

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

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

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

 نپال +2.45

 ويارجزاير نیك –سريالنكا  –ھند  +2.30

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

 افغانستان +1.30

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

 ايران .+30

KMT  
0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -  )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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Sunday  دا   
18 Nov  
  2018 ىمسیح

   آخر تشرين ٥
  سكندرىا 

   آبان ٢٧
 ىشمس ىھجر ١٣٩٧

  عقرب ٢٧
 ىبرج شمس

  ربیع األوّل ٩
  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

  

  نھم ماه ربیع األول

  �ید �رگ آل ��مد

ا    
  م واليت و برائتاگنھ
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  ماه ربیع األول نھم
  

در  بـه مدينـه و حضـرت فاطمـه  به ھمراه حضـرت مـوال  ورود حضرت پیامبر : روز 

  سفر ھجرت
اھل مدينه و زنان انصار حضرت را با اشعاري كه به آواز خـوش مـي خواندنـد و ھمـراه آن دف مـي نواختنـد 

  .كردند استقبال
ھمـه مدينـه  فرمود و روايـت اسـت كـه در وقـت ورود آن جنـاب بـه مدينه ورود حضرت به و در اين روز نیز آن

مـى بـا سـرودخواني و ضـرب دّف كردنـد و  صبیان انصار خوشحالى مي و زنانطبقات مردم مدينه از جمله 
 :گفتند

  من ثنیات الوداع= علینا  طلع البدر
 داع � دعا ما= وجب الشكر علینا 

 جئت باالمر المطاع= ايھا المبعوث فینا 
  

    )صلوات هللا علیھم اجمعین(ـ دمحم وآل دمحم گعید بزر: روز 
  

   )صلوات هللا علیھا(زھرا ه مستجاب شدن نفرين حضرت فاطم: روز 
  

   )لعنه هللا(ھالك طاغوت : روز 
الشـیعه نقـل شـده كـه  مسـار اباز كتـ. ن و روز سـرور شـیعه و عیـد بـزرگ آنھـا اسـتأروزى عظـیم الشـ

  .يعنى شكافتن است بقر اين روز، عید بزرگ و روز عید :فرموده
 ه روزلـموضـع ذكـر شـده و بالجم و از براى آن شرح بزرگـى اسـت كـه در غیـر ايـن :محدث قمي مي كويد

 .و غیره نمايد المعاد زاد بسیار شريفى است و شرح آن مناسب نیست، ھر كه طالب است، رجوع به
ولى ما غفلت در ذكر آنرا ناروا ديده؛ و ذكـر ايـن حـديث شـريف را نـه تنھـا  :ويدگؤلف تقويم جامع مي م

مناسب دانسته؛ بلكه كالم خود را به نور آن منور مي نمائیم، خصوصـا كـه از افضـل اعمـال امـروز تـالوت و 
  :استماع و مذاكره اين حديث قدسي و نبوي و ولوي است 

  ّم   ذ ا ا  و  وّ   إ: حديث قدسي

الشیخ حسن الحلّّي رحمه هللا الشیخ الفقیه علي بن مظاھـر الواسطي عـن محمّـد بـن عــالء الھمـدانّي 
قصدنا جمیعـا أحمـد بـن إسحــاق القمّـّي صـاحب العسـكرّي :... الواسطـي ويحیى بن جريح البغدادي قال

  .وقرعنا علیه الباب، فخرجت إلینا من داره صبیّة عراقیّة، فسألناھا عنه علیه السـالم بمدينة قمّ 
  .ھو مشغول بعیاله، فإنّه يوم عید: فقالت
  .األضـــحى، والفطـــر، ويـــوم الغـــدير، ويـــوم الجمعـــة: األعیـــاد عنـــد الشـــیعة أربعـــة! ســـبحان ّ� : فقلنـــا
أّن ھـذا الیـوم : ّي علیھمـا الســالمفإّن أحمد يروي عن سیّده أبي الحسن علّي بن محمّـد العسـكر: قالت

  .البیت وعند موالیھم يوم عید، وھو أفضل األعیاد عند أھل 
فدخلت علیه وأخبرتـه بمكاننـا، فخــرج علینـا وھـو متّـزر  .فاستأذني لنا بالدخول علیه، وعرّفیه بمكاننا: قلنا

   .بمئزر له، محتضن لكسائـه يمسـح وجھه، فأنكرنا ذلك علیه
  .فإنّي كنت اغتسلت للعید! ما ال علیك: فقال
  .وكان يوم التاسع من شھر ربیع األوّل! ھذا يوم عید؟ أو: قلنا
  .ثّم أدخلنا داره، وأجلسنا على سرير له! نعم: قال

إنّي قصدت موالنا أبا الحسن العسكرّي علیه الســالم مـع جماعـة مـن إخـوتي بســرّ مـن رأى، كمـا : وقال
وسـیّدنا علیـه . التاسـع مـن شـھر ربیـع األوّل  لیه في ھـذا الیوم، وھـو يومقصدتمانى، فاستأذنّا بالدخول ع

السـالم قد أوعز إلى كّل واحد من خدمه أن يلبس ما لـه مـن الثیـاب الجـدد، وكـان بـین يديـه مجمـرة وھـو 
  .يحرق العود بنفسه

مّھاتنا يا ابن رسول ّ� : قلنا
ُ
  !ھل تجّدد ألھل البیت فرح؟! بآبائنا أنت وأ

  !وأّي يوم أعظم حرمة عند أھل البیت من ھذا الیوم؟: لفقا
وھـو التاسع من شـھر ربیـع  -ولقد حّدثني أبي علیه السـالم أّن حذيفة بن الیمان دخل في مثل ھذا الیوم

فرأيـت سـیّدي أمیـر المـؤمنین مـع ولديـه : على جّدي رسـول ّ� صلـى هللا علیه و آله وسـلم قـال -األوّل 
:. ورسـول ّ� يتبّسـم فـي وجـوھھم ،ّ� صلى هللا علیه و آلـه وسـلم يأكلون مع رسول الحسن والحسین 

  : ويقول لولديه الحسن والحسین علیھما السالم
مّكما، 

ُ
  ُكال ھنیئا لكما ببركـة ھذا الیوم الذي يقبض ّ� فیه عدوّه وعدوّ جّدكما، ويستجیب فیـه دعـاء أ
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  . ّ� تعالـى أعمـال شیعتكما ومحبّیكمافإنّه الیوم الذي فیه يقبل ! ُكال
  . }٢٧/٥٢: النمل{ َفتِْلَك ُبُیوتُُھْم َخاوِيََة بَِما ظَلَُمواْ :فإنّه الیوم الذي يصّدق فیه قول ّ� ! ُكال
  فإنّه الیوم الذي تكسر فیه شوكة مبغض جّدكما ! ُكال
  . صب حقّھمفإنّه الیوم الذي يفقد فیه فرعـون أھل بیتي وظالمھم وغا! ُكال
  .فإنّه الیوم الذي يعمد ّ� فیه إلى ما عملوا من عمل فیجعله ھباء منثورا! ُكال

مّتك وأصحابك من ينتھك ھذه الحرمة؟ ! يا رسول ّ� : فقلت: قال حذيفة
ُ
  وفي أ

مّتـي الر! يا حذيفـة: فقال � 
ُ
يـاء، ويـدعوھم إلـى جبـت مـن المنـافقین يتـرأّس علـیھم، ويسـتعمل فــي أ

ــه، ويغیّــر ســنّتي،  نفســـه، ويحمــل علــى عاتقــه درّة الخــزي، ويصــّد النــاس عــن ســبیل ّ�، ويحــرّف كتاب
ويشتمل على إرث ولدي، وينصب نفسه علمـا، ويتطـاول علـى مـن بعـدي، ويسـتحّل أمــوال ّ� مـن غیـر 

عن حقّھا، فتدعو ّ� علیه، ويسـتجیب حلّـه، وينفقھا في غیر طاعته، ويكّذب أخـي ووزيري، وينّحي ابنتي 
  .دعاؤھا في مثل ھذا الیوم

  !حیاتك؟ فلم ال تدعو ربّك علیه لیھلكه في! يا رسول ّ� : فقلت: قال حذيفة
حّب أن أجترى! يا حذيفة: فقال

ُ
ء علـى قضاء ّ� تعالـى، لمـا قد سبق في علمـه، لكنّـي سـألت ّ� أن  ال أ

یه، له فضیلة على سائر األيّام، لیكون ذلك سنّة يستّن بھا أحبّـائي وشـیعة أھـل يجعل الیوم الذي يقبض ف
   :بیتي، ومحبّوھم، فأوحـى إلّي جّل ذكـره، أن

بیتك محن الـدنیا وبالؤھــا، وظلـم المنـافقین والغاصـبین   كان في سابق علمي، أن تمّسك وأھل! يا محمّد
ـــادي، مـــن نصــحتھم وخــانوك، ومّحضــتھم وغشــو ك، وصــافیتھم وكاشــحوك، وصــّدقتھم وكــّذبوك، مـــن عب

وأنجیتھم وأسلموك ، فأنا آلیت بحولي وقوّتي وسلطاني ألفتحّن على روح من يغصب بعدك علیّا حقّـه ألـف 
باب من النیران من أسفل الفیلوق، وألصـلینّه وأصحابــه قعـرا يشـرف علیـه إبلـیس فیلعنـه، وألجعلـّن ذلـك 

نـة األنبیـاء وأعــداء الــدين فـي المحشـر، وألحشـرنّھم وأولیـاءھم وجمیـع المنافق عبرة في القیامـة لفراع
  .الظلمة والمنافقین إلى نار جھنّم زرقا كالحین، أذلّة خزايا نادمین، وألخلدنّھم فیھا أبد اآلبدين

لن يرافقك وصیّك في منزلتك إّال بما يمّسه من البلوى، من فرعونه وغاصبه الـذي يجتـري علـّي، ! يا محمّد
ويبّدل كالمي، ويشـرك بـي ويصـّد النـاس عـن سبیلي،وينصـب مـن نفسـه عجـالً ألُمّتـك، ويكفـر بـي فـي 
عرشي إنّي قد أمرت سبع سماواتي لشیعتكم ومحبّیكم أن يتعیّدوا في ھذا الیوم الذي أقبضـه فیـه إلـّي، 

یعتكم ومحبّـیكم مـن وأمرتھم أن ينصبوا كرسـّي كرامتي حذاء البیت المعمـور، ويثنوا علّي، ويستغفروا لش
يرفعوا القلـم عـن الخلـق كلّھـم ثالثـة أيّـام مـن ذلـك الیـوم، وال يكتبـون  ولد آدم، وأمـرت الكـرام الكاتبین أن 

  .شیئا من خطاياھم كرامة لك ولوصیّك
إنّي قد جعلت ذلك الیـوم عیدا لك وألھـل بیتك، ولمـن تبعھم من شیعتھم، وآلیـت علـى نفسـي ! يا محمّد

مكاني، ألحبوّن من يعیّد فـي ذلـك الیـوم محتسـبا ثـواب الخـافقین، وألشـفعنّه  اللي وعلوّي في بعزّتي وج
في أقربائه، وذوي رحمه، وألزيدّن في ماله إن وّسع على نفسه وعیالـه فیـه، وألعـتقّن مـن النـار فـي كـّل 

غفـورا، وأعمـالھم حول في مثل ذلك الیوم ألفا من موالیكم وشیعتكم، وألجعلّن سعیھم مشكورا، وذنبھم م
  .مقبولة

ّم سـلمة، فـدخل: قال حذيفة
ُ
 ورجعـت عنـه، وأنـا غیـر. ثّم قام رسـول ّ� صلى هللا علیه و آله وسلم إلى أ

شـاكّ في أمـر الشیخ، حتّى ترأّس بعد وفـاة النبـّي صلــى هللا علیـه وآلـه وسـلم وأعـاد الكفـر، وارتـّد عـن 
ق بیـت الوحــي، وأبـدع السـنن، وغیّـر الملّـة، وبـّدل السـنّة، وردّ الدين، شمّر للملك، وحرّف القـرآن، وأحــر

شھادة أمیر المؤمنین علیه السالم وكّذب فاطمة علیھا السـالم واغتصب فدكـا، وأرضـى المجـوس والیھـود 
والنصارى، وأسخـط قرّة عین المصطفـى ولم يرضھم، وغیّـر السـنن كلّھـا، ودبّـر علـى قتـل أمیـر المـؤمنین 

يتّخـذوا مـن جلـود  وأحّل مـا حـرّم ّ�، وألقـى إلـى النـاس أن  م وأظھر الجور، وحرّم ما أحّل ّ�،علیه السال
ّ� �، غصـبا وظلمـا، وافتـرى علـى أمیـر المـؤمنین  اإلبل دنانیر، ولطم حرّ وجه الزكیّة، وصعد منبر رسـول 

  .علیـــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــالم وعانـــــــــــــــــــــــــده وســـــــــــــــــــــــــفه رأيـــــــــــــــــــــــــه
 .ستجـاب ّ� دعـاء موالتي علیھا السالم على ذلـك المنـافق، وأجـرى قتلـه علـى يـد قاتلـهفا: قال حذيفة

ــــه إلــــى دار االنتقــــام ــــالم ألُھنّئــــه بقتلــــه ورجوع ــــر المــــؤمنین علیــــه الس ــــدخلت علــــى أمی   .ف
بطاه نأكـل معـه، ّ� � وأنـا وسـ أتذكر الیوم الذي دخلـت فیــه علـى سـیّدي رسـول ! يا حذيفة: فقال لي

  .فدلّك على فضل ذلك الیوم الذي دخلت علیه فیه
  ! بلى يا أخا رسول ّ� صلى هللا علیه و آله وسلم: قلت
  .ھذا الیوم الذي أقرّ ّ� به عین آل الرسـول، وإنّي ألعرف لھذا الیوم اثنین وسبعین اسما! ھـو وّ� : فقال

  أن تسمعني أسماء ھذا الیوم؟ أحبّ ! يا أمیر المؤمنین: قلت: قال حذيفة
ھذا يوم االستراحة، ويوم تنفـیس الكربـة، ويـوم العیـد الثـاني، ويـوم حـطّ األوزار، ويـوم : فقال علیه السالم

ويوم العافیة، ويوم البركة، ويـوم } يوم الھدي ×{ }يوم الغدير الثاني ×{،الخیرة، ويوم رفع القلم، ويوم الھـدو
كبر، ويوم إجابة الدعاء، ويوم الموقف األعظم، ويـوم التوافــي، ويـوم الشـرط، ويـوم الثارات، ويوم عید ّ� األ

الســواد، ويـوم ندامـة الظـالم، ويـوم انكسـار الشـوكة، ويـوم نفـي الھمـوم، ويـوم القنـوع، ويـوم عـرض  نزع 
يـوم الفطــر القـدرة،ويوم التصـفّح، ويـوم فـرح الشــیعة، ويـوم التوبـة، ويـوم اإلنابـة، ويــوم الزكـاة العظمــى، و
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ويوم تجـرّع الريـق، ويـوم الرضــا، ويـوم عیـد أھـل } يوم سیل النغاب :في البحـار{الثانـي، ويوم سیل الشعاب،
 ×{ النفـاق قتل ويومالبیت، ويوم ظفر بني اسرائیل، ويوم قبول األعمال، ويوم تقديم الصدقة، ويوم الزيارة، 

ھــل البیـت، ويـوم الشـھود، ويـوم القھـر للعـدوّ، ويـوم ، ويوم الوقت المعلوم، ويوم سرور أ}يوم سیل النغاب
عـن المـؤمنین، ويـوم الزھـرة، ويـوم  ھدم الضاللة، ويوم التنبیه، ويوم التصريد، ويوم الشھادة، ويـوم التجـاوز

ــوم االســتطابة ــوم  ،التعريــف، وي ــة، وي ــوم ابتھــاج المــؤمن، ويــوم المباھل ــوم التشــديد، وي ــوم الــذھاب، وي وي
ول األعمال، ويوم التبجیل، ويوم إذاعة السرّ، ويوم النصرة، ويوم زيادة الفـتح، ويـوم تـودّد، المفاخرة، ويوم قب

ويوم المفاكھة، ويوم الوصـول، ويوم التزكیة، ويوم كشف البـدع، ويـوم الزھـد، ويـوم الـورع، ويـوم الموعظـة، 
  .ويوم العبادة، ويوم االستسالم، ويوم السلم، ويوم النحر، ويوم البقر

أرجـو بــه الثـواب إّال فضـل  لو لم أدرك من أفعال الخیر ومـا: فقمت من عنده وقلت فـي نفسي: يقةقال حذ
  .ھذا الیوم لكان مناي

  
  فقـام كـّل واحــد منّـا وقبّـل رأس أحمـد بـن إسحــاق بـن: قال محمّد بن العالء الھمدانّي،ويحیى بـن جـريح

ثّم رجعنا عنـه، وتعیّـدنا فـي . رّفتنا بفضل ھذا الیومالحمد ّ� الذي قیّضك لنا حتّى ش: سعید القمّّي، وقلنا
   .ذلك

  
: نقــالً عـن كتـاب زوائـد الفوائـد للسـیّد بـن طــاووس؛، ومسـتدرك الوسـائل ١ح  ٩٥/٣٥١و  ٥س  ٣١/١٢٠: عنه البحـار ١٦س  ٤٤: المحتضر{
سـروره علیـه ) و: (ل األعیـاد عنـد أھــل البیـتأفضـ) قطعــة منـه فـي. (قطعة منه ١٠٠٥ح  ٢/١٩٩: قطعة منه، وإثبات الھداة ٣٧٠١ح  ٣/٣٢٦

  }ما رواه عن أبیه الجواد علیھما السالم) علیه السالم و(خادمه ) علیھا السالم و(السـالم في عید الزھراء
  

  دفع شبھه
علیـه (چون روز ھشتم وفات امـام حسـن عسـكرى  :مي كويدبه تبعیت از سید بن طاووس محدث قمي * 

 اسـت و ايـن جھـت نیـز باعـث )علیـه السـالم(ز، روز اول امامت حضرت صاحب الزمان شده، امرو واقع )السـالم
  .تعظیم و شرافت اين روز شده است

  
  : اين باره نوشته استدر " عید كبیر برائت"رساله در  عبد هللا العلوي الفاطمي * 

هللا عجـل (توجیه عید بودن امـروز بجھـت اولـین روز امامـت حضـرت صـاحب األمـر  :ھداية اولى
   :؛ از جملهمردود استبسیاري به داليلي  )تعالي فرجه الشريف

  
 چـهدرشـان بـوده پروز شـھادت ) عجل هللا تعـالي فرجـه الشـريف(اولین روز امامت حضرت صاحب األمر  -١

در اوايل روز به شھادت رسیده اند پـس امامـت حضـرتش ) صلوات هللا علیه(اينكه حضرت امام حسن عسكري 
 لذا بنـابر آن مسـلك مـردود؛ بايـد ھمـان .ھمان روز، اولین روز امامت مي باشد روع شده ودر ھمان روز ش

روز وفات ھر امام؛ عید باشد براى شروع امامت امام بعد؛ و اين مستلزم تبـديل جمیـع ايـام عـزا بـه اعیـاد 
  .است كه منكري واضح البطالن است

  
، اين معنـي در سـاير حضـرات ھـم )ت هللا علیھم اجمعینصلوا(در صورت عید بودن اولین روز امامت معصومین  -٢

مانند عید بـودن روز وفـات بايد تمام روزھاي پس از وفات ھر يك از ايشان عید باشد،  الزم المراعات بوده، و
لین بـه ايـن توجیـه، ايـن امـر ئيـك از قـا جولـي ھـیبه عنوان روز اول امامـت و خالفـت حضـرت مـوال؛  پیامبر 

قـدر باطـل و چ، و بسیار بـديھي اسـت كـه ايـن احتمـال اشاره ھم ننموده انداه چگھیكه مراعات ننموده بل
  .مردود است

  
نعمتي بـزرك بـوده ولـي عظمـت مصـیبت ) صلوات هللا علیھم اجمعین(يك از حضرات  شروع امامت ھر چند ھر -٣

 و. مـي باشـدامام حاضر  تبريك روز بعد آن، بعنوان ابتداي امامت رفتن وگٌ فقدان معصوم مقدم، مانع از عید 
نـین عملـي تنفـر چنـه تنھـا آن را تأيیـد نمـي فرمـوده انـد بلكـه از ) صلوات هللا علیھم اجمعین(حضرات معصومین 

وقتـي يكـي از زوجـات حضـرت امـام : بـوده اسـت كـه شـديد انكارشان در اين باب، بـه حـدي و. داشته اند
، شروع امامـت وخالفـت حضـرتش )صلوات هللا علیـه(ال ، بعد از شھادت حضرت مو)صلوات هللا علیه(حسن مجتبي 

بـه ھمـین جھـت او  شـده و ناراحتبسیار ) صلوات هللا علیه(را به ايشان تبريك مي ٌكويد، حضرت امام مجتبى 
  !را طالق مي دھند

  
در أحاديث شريفه ومفصله أي كه در باب بیان عیـد بـودن ايـن روز وارد شـده اسـت، خصوصـا بـا تفصـیل  -۴

وارد ) صـلوات هللا علیـه(اسم براي عید بودن اين روز شريف از لسـان معصـوم  ھا، كه در آن ھفتاد وجه وبعض آن
  .نشده است مذكورو احتمال به توجیه اى ذكر يا حتي اشاره  ونهچ گ؛ مي بینیم كه ھیشده بود
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نـي امـور سـاده ديحتـى در بیـان برخـي ي كـه سـخت بر ھر شیعي عـادي معلـوم اسـت كـه در شـرايط -۵
كه بـر دشـمنان ديـن و نین امري چمي شده است؛ ديكر حال اظھار راجع به الزم تقیه ) مانند وضو گرفتن(

كـه آشـكار شـدنش در آن دوران از محـاالت بـوده و بديھي است  ،معلوم استاتباع منافقین سنگین بوده؛ 
بـوده؛ ايـن امـر بـر نبود اينكه جناب احمد اسحاق قمي از خواص اصحاب امام حسن عسكري اگر است، و 

نبود كه وي در قم مركزيـت شـیعه و در قلـب بـالد ايـران مـي زيسـت كـه صـدھا اگر او آشكار نمي شد؛ و 
  .از مركز حكومت طواغیت بدور بود؛ ايشان نیز اين امر را بر خواص شیعیان اظھار نمي نمود گفرسن

  
حاديث شريفه أي كه در وجه عیـد بـودن با توجه به داليل فوق در موھون بودن توجیه مذكور، اعراض از أ -۶

   .نان توجیھي بسیار موھون تر مي باشدچاين روز آمده است، بخاطر التزام به 
  
در خاتمه توجه به اين نكته شـايان ذكـر اسـت كـه داليـل فـوق امـري بسـیار معلـوم و آشـكار و بـديھي  -٧

نوشـته ھـاى برخـي علمـاء ذكـر شـده در ) بودن بخاطر روز اول امامـت عید(نان احتمالي چاگر است؛ ولذا 
كـالم  در اينكه امري واضـح الـبطالن اسـت؛ و امـا ذكـر ايـن قـول چهاين امر به معناى عقیده ايشان نبوده؛ 

تاكید ناقل شـديدتر باشـد؛ حكايـت  چهبس واضح است كه از روي تقیه بوده؛ و ھر مثل سید بن طاووس؛ 
كه جنـاب ايشـان بـه اشـاره تصـريح بـه وجـه حقیقـي غیر، خصوصا  داشته است و الاز شدت شرايط تقیه 

 نقـل از(، ھالك بعض من كان يھون با� هلالج لج ورسوله صـلوات هللا علیـه ويعاديـه: عید بودن اين روز نموده است

نانكه در طول تـاريخ تـا بـه امـروز مـؤمنین بخـاطر حفـظ از چھم )٣٥١ص٩٥بحار االنـوار جدر و از او  ١١٣ص٣اقبال االعمال ج
ذاري و شروع امامت حضرت صـاحب األمـر مـي گنواصب به شدت تاكید بر عید بودن اين روز به نام تاج شر

تاكید شخص بر عید بخاطر شروع امامت بیشتر و انكارش نسـبت بـه عیـد ھـالك طـاغوت  چهنمايند، و ھر 
   .افزونتر باشد، نشانه اين است كه آن شخص خود را بیشتر در معرض تقیه مي بیند

  
س ايـن پـوجـه باطـل؛  ويي ايـنگدر میان برخي تـازه بـه دوران رسـیده ھـا متـداول شـده از بـاز چها آنام -٨

یني امر برائت بر قلوب آنھا و تاثرشان از مسـلك مخـالفین و گبخاطر سستي عقیده ايشان در واليت و سن
  ).كفى هللا المؤمنین شرھم(اضداد است، 

  
احاديث و اقوال در مصـادر مھـم مـذخور اسـت كـه از جملـه  به تفاصیل ؛اما شرح وجه حقیقي عید كبیر -٩

  : آنھاست
، از شیخ فقیه فاضل علي بن مظـاھر واسـطي بـه إسـناد متصـل از )المحتضر(به روايت شیخ حسن بن سلیمان حلّي در كتاب  )عیدكبیر(

، بـه قـول فقیـه عظـیم الشـأن .(4ح 522ل صنـوادر مـايتعلّق بـأبواب األغسـا 23باب 2مستدرك وسائل الشیعة ج)...دمحم بن عالء الھمداني 
 ،.(43ص/5ج /جواھر الكالم في شرح شرائع اإلسالم)شیخ دمحم حسن نجفي جواھري رضوان هللا تعالى علیه  «جواھر الكالم»صاحب كتاب 

ي العـالء ھمـداني و يحیـي بـن از كتاب زوايد الفوائد به نقل سیّد ابن طاوس به روايت ابن اب ١ص٣٥١ص٩٥به روايت زاد المعاد وبحار األنوار ج
وبه قول شیخ مفید در كتاب مسار الشیعه ومحـدث قمـي در ) صلوات هللا علیه(دمحم بغدادي از احمد بن اسحاق قمي از حضرت امام ھادي 

، ١٣٨ص٢انیـة ج، و به نقل كفعمي در مصباح، و به قـول سـید نعمـت هللا جزائـري در االنـوار النعم٢١٠و وقايع األيام ص ٥٣٦مفاتیح الجنان ص
  .٢١١فیض العالم ص

از شـیخ  ١ح١٨٩ص٩٥ج-به نقل عالمة مجلسي در بحار األنـوار... فیه التوسعة في النفقة و لبس الجديد و الشكر والعبادة ؛يوم نفي الھموم
  ...دمحم بن علي الجبعي به نقل از شیخ

شیخ فقیه فاضل علي بن مظاھر واسطي به إسناد متصل ، از )المحتضر(به روايت شیخ حسن بن سلیمان حلّي در كتاب  )ھالك طاغوت(
، بـه قـول فقیـه عظـیم الشـأن .(4ح 522نوادر مايتعلّق بأبواب األغسال ص 23باب 2مستدرك وسائل الشیعة ج)...از دمحم بن عالء الھمداني 

 ،.(43ص/5ج /ي شرح شرائع اإلسالمجواھر الكالم ف)شیخ دمحم حسن نجفي جواھري رضوان هللا تعالى علیه  «جواھر الكالم»صاحب كتاب 
 بـه نقـل از( ٣٥٦ص٩٥بحـار األنـوار ج و ٤٠٤و نقـل عالمـه مجلسـي در زاد المعـاد ص) صلوات هللا علیه(به روايت شیخ صدوق از امام صادق 

ع مـن شـھر ربیـع االوّل فـي الیـوم التاسـ ....إّن قـد كـان قتـل : )علماء عرب(به نقل از جماعة  ١٩٩ص٩٥ج-و در بحار األنوار ،)علماء غیر عرب
ھالك بعض مـن كـان يھـون (مسار الشیعه و به اشاره سید بن طاووس  شیخ مفید در كتابوبه قول ) والناس يسمّونه بعید بابا شجاع الدّين

بويـه و از او بحـار االنـوار و نقـل در كتـاب زوائـد الفوائـد از ابـن با ١١٣ص٣در اقبـال االعمـال جمـذكور ) با� هلالج لج ورسوله صلوات هللا علیه ويعاديه
  .و زاد المعاد ٣٥١ص٩٥بحار االنوار ج: آنه احاديث در بار و، ١٣٨ص٢جزائري در االنوار النعمانیة ج سید نعمت هللاو به قول ، )٣٥١ص٩٥ج
  .٦٧ص٤، مستدرك سفینة البحار ج٥٩وقايع االيام جلد ربیع ص ،مجلسي ه، عالم٣٣٤ص زاد المعاد )استجابت نفرين حضرت زھرا(
  

ربیع اوّل در ارتباطش با ھالك طـاغوت و منافـات نداشـتن بـا  ٩عدم ترديد در تاريخ  :ھداية ثانیة
  .تاريخ مشھور نزد اتباع او

برخي بخاطر شھرت تاريخ اواخر ذيحجه، تاريخ نھم را استبعاد نموده اند، در حالیكـه اسـتبعاد ايشـان بعیـد 
  :داليلياست و ارتباط تاريخ نھم مسلم قطعي است به 

نمـي  )علیـه السـالم(حجتي باالتر از نص صريح حـديث شـريف وارد از حضـرت امـام حسـن عسـكري  چھی -١
باشد، و كافي است براى كسي كه بھره اى از معرفت و واليت برده اسـت اينكـه بـا شـنیدن كـالم مـولى 

  .نداشته باشدران برايش ارزشي گشم از ھمه خلق ببندد حتى خاصه؛ و ترديد يا مخالفت ديچوش و گ
  
وقتي كه عامه در تاريخ رحلت حضرت رسول هللا حداقل سـیزده رأي و نظريـه دارنـد؛ بـا ھمـه اھمیـت و  -٢

نان كه ايـن افـراد فكـر مـي كننـد در ضـبط تـاريخ دقیـق چشھرت و عمومیت موضوع؛ معلوم مي شود كه آن
  .بنمايند )معلیه السال(نیستند كه بخواھند به اتكاي حرفشان ترديد در كالم مولى 
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در احاديث و معارف حقه اين معنا مكرر بیان شده است كه طاغوت براى رسیدن به دركـه آتشـین خـود  -٣

ائین رفـتن اسـت، و مـانعي نـدارد كـه معتقـدين بـه تـاريخ پـدر جھنم به تعداد سالھاى عمـر خـويش در راه 
وط به درك واصـل شـدن طـاغوت بداننـد، مشھور بر تاريخ مذكور ملتزم باقي مانده، و روز نھم را نیز عید مرب

اه دوزخیش رسیدن، وقتي دو تاريخ را مالحظه مي كنـیم مـي گچه اينكه به درك واصل شدن يعني به جاي
بینیم كه بینشان ھفتاد روز فاصله بوده است، نشانه از عمر ھفتاد سـاله طـاغوت اسـت، لـذا مـي تواننـد 

ده، و تاريخ مخصوص را عید به درك واصـل شـدن طـاغوت تاريخ مشھور را عید ھالك ظاھري طاغوت قرار دا
   . بگیرند

 
  :با رعايت فريضه تقیهعید برائت لزوم عمل به وظیفه : ھدايه ثالثه

البته رعايت تقیه از وظائف بسـیار مھـم اھـل ايمـان بـوده؛ و نبايـد در ايـن امـور ذره اى سسـتي يـا تجـري 
را در بالد نواصب مـورد آسـیب قـرار مـي دھنـد، خوشـا بـه بنمايند؛ كه به كیان مذھب لطمه زده و موالیان 

حال اھل معرفت باطنه كه نـه تنھـا ذره اى از عقیـده و عمـل خـود دسـت نكشـیده؛ بلكـه بـا بـذل ظرفیـت 
مناسب و ھوشمندي الزم؛ ضـمن ظرافـت عمـل و رفتـار؛ بـه كتمـان حقـايق و اسـرار از اغیـار و اشـرار نیـز 

  . موفق مي شوند
و اھـل بیـت بـه مدينـه در  پیـامبر ورود حضـرت : مي شود كه در مقام تقیه؛ وجـه صـحیحبه مؤمنین توصیه 

را ذكر كنند كه اين وجه مانند وجه شروع امامت مجعول و ناصواب نبوده؛ بلكـه صـحیح و بجـا،  سفر ھجرت
رفتن ايـن روز در زمـان خـود رسـول گو باالتر آنكه مورد فھم عامه مسلمین است، چه اينكه موضوع جشن 

هللا تا به امروز؛ ھمواره در میان عموم مسلمین مطرح بوده است، و مداحان ديني و قواالن عرفاني عمـوم 
در استقبال پیـامبر را؛ بـه آواز و الحـان ھـاى خـوش ...) طلع البدر علینا(فرق مسلمین؛ اشعار مردم مدينه 

نانكـه چدف نـوازي دارنـد؛ ھم مي خوانند و مجالسي نظیر آن مراسم؛ آمیخته با ھمخـواني و آوازخـواني و
و فرمانـده جنايـات كـربال را نیـز  )علیـه السـالم(وجه ديگر و آن روز ھالك عمر بن سعد لعین قاتل امام حسـین 

  .)تالیف عبد هللا العلوي الفاطمي  برائت بايان نقل از رساله عید كبیر(. عند الضرورة مي توانند ذكر كنند

  
   )لعنه هللا( ھالك عمر بن سعد :روز 

  
  ھـ ق ٢٥٧سال  )عجل هللا تعالى فرجه الشريف( والدت حضرت امام مھدي )بنابرنقلي( :روز 

  

  آئین ھنگام
  

  

    )برائت رهجشنوا(در هالک طاغوت  عيد بزرگ آل �ّمد 
  

د كه مـردم نیـز ايـن روز را عیـ اين روز را عید فرمود و امر كرده )صلى هللا علیه وآله(حضرت رسول : محدث قمي
   .درست كنند) خوراك َكوشت(قرار دھند و تريد 
كنـد گناھـايش  الشیعه روايت كرده كه ھر كه در اين روز، چیزى انفاق مسار صاحب كتاب شیخ كفعمى از

خوشـنود گردانیـد ايشـان و  آمرزيده شود و گفتـه كـه مسـتحب اسـت در ايـن روز، اطعـام بـرادران مـؤمن و
تعـالى كـردن و ايـن روز، روز بـر طـرف  ھاى نو و شـكر و عبـادت حـقتوسعه دادن در نفقه و پوشیدن جامه 

   .شدن غمھا است و روز روزه داشتن نیست
  

علـیھم (ھسـتیم، در كـالم خانـدان وحـي  )علـیھم السـالم(ما اآلن در ايام عید و شـادي دمحم و آل دمحم  :سؤال

ائیـد كـه چگونـه مجلـس نیز فضیلت عید گـرفتن توصـیه شـده اسـت، مـي خواسـتم راھنمـايي بنم )السالم
شادي و سرور بر پا كنیم كه منظور نظر حضرت حـق باشـد؟ نحـوه درسـت برپـايي مجلـس سـرور؛ و روش 

  صحیح شاد نمودن اھل حق چگونه است؟
  

   :جواب
شخص عارف و دانا، در دريافت حقايق و معـارف و نیـز پیـاده نمـودن تعـالیم نـوراني بـه دنبـال رھنمـود و  -١

قـوم و قبیلـه و (نه اينكه بر اساس سلیقه و عـادت و میـل و ھـواي خـويش؛ يـا عـوام ھدايت حقاني بوده، 
  . ؛ معارف را تفسیر كرده يا عملش را تطبیق كند)شھر و ملت و كشور
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بسیاري كه خود را پیرو مذھب حق مي دانند؛ ممكن است عناوين مسائل را از شرع بگیرند؛ ولـى تعیـین 
عنــاوين نــزد آنھــا؛ ھمانــا ســلیقه و مــذاق و عــادت خودشــان يــا  كننــده مصــداق و تفســیر و چگــونگي ايــن

قومشان مي باشد، دستور العمل عید گرفتن و جشن و ادخال سرور را از دين گرفته؛ ولى اينكه ايـن عیـد 
گرفتن يا جشن يا ادخال سرور چگونه باشد؛ اين را به سلیقه خودشان عمل مي كنند، ايـن روش نوعـا بـا 

  .ستخطا و انحراف قرين ا
شخص روشن و آگاه؛ ھمواره سعي مي كنـد كـه ھمـه تفاصـیل را از آيـین حـق بگیـرد، و مالحظـه میـل و 
عادت خود و ديگران را نكرده بلكه آنھا را بر اساس آيـین حـق تصـحیح نمايـد، ھمچنانكـه از سـؤال شـما بـر 

  .رور را پرسیده ايدمي آيد، و از اين رو بوده است كه تفصیل روش و نحوه جشن و عید گرفتن و ادخال س
بسیاري غرايـز و رغبتھـا و نیازھـا در آدمـي ھسـت كـه بطـور كلـي مـذموم نبـوده، بلكـه نحـوه تـأمین و  -٢

تحصیل آن است؛ كه مي تواند با بكـارگیري روشـي نادرسـت؛ تبـاه كننـده و مـذموم بـوده، و مـي توانـد بـا 
دن و نوشـیدن، و نگــاه و تفــرّج و بكاربسـتن روش صــحیح؛ رشــد آفـرين و ممــدوح باشــد، ماننـد غريــزه خــور

، كـه ھمـه اينھـا بـه حكمـت الھیـه در ..مباشرت و انس حالى و كالمي و شادي و شادماني و وجد و ذوق
انسان تعبیه شده و نفي كلي آن خالف تقويم احسن است، اين غرايـز و رغبتھـا و نیازھـا اگـر بـه ھـدايت 

ارضاى رغبـت و تـأمین نیـاز؛ در اوج رشـد و كمـال نوراني وحي بكارگرفته شوند؛ مي تواند شخص را ضمن 
نیز ببرد، ھمچنانكه بر خـالف آن؛ بـا لجـام گسـیختگي يـا پیـروي ھـواي نفـس يـا تبعیـت از گـرايش خلـق؛ 
موجب انحطاط و آسیب و ھالكت تن و جـان انسـان گـردد، در ھـر دو قسـم ارضـاي رغبـت و غريـزه شـده، 

د، و ديگـري بـه نشـاط و رشـد بـدن و قـوت روح و روان ولى يكي بـه بیمـاري تـن و كـدورت جـان منجـر شـو
  . منتھي گردد، سرور و شادي و شادماني نیز از ھمین قبیل است

شروع مجالس سرور و شادي اھل حق و روند برگزاري آن؛ ھمواره در جھت ياد حـق و نورانیـت و پـاكي  -٣
و شـادي و وجـد و ذوق موافقـت اھل حق بايد باشد، و ھمه اينھا با فضـاي فـرح و انبسـاط خـاطر و سـرور 

  . دارد، توّھم اينكه مجالس ديني منحصر به تذكر غم و يا بیان مصايب است؛ صحیح نمي باشد
بجاى آوردن اعمال عبادي مفصل اين اعیاد بطور فردي؛ و انجـام برنامـه ھـاى مختصـر ايـن مناسـبات در  -٤

  .معيمجالس جمعي؛ ھمراه با اذكار توالّ و تبرّا، بطور فردي و ج
برگزاري مجالس اعیـاد برائـت و يـا برنامـه ھـاي تبـرّي در عمـوم مجـالس دينـي بـا مالحظـه اصـل مھـم  -٥

رازپوشي و كتمان و تقیه انجام بگیـرد، كـه بـا توجـه بـه اخـتالط مـردم گونـاگون و بـارز نبـودن نشـانه ھـاى 
يـن امـر و دقـت در اجـراي آن بیگانگي از ظاھر افراد، و تشابه لباس و رفتارھاى عموم مردم؛ لـزوم رعايـت ا

  .نیاز به تدابیر ھوشمندانه و تالشھاى مجدانه است
در معرفـت بايسـته و شايسـته  )علیھم السـالم(بیان كالم وحي و خازنان وحي : برنامه مھم مجالس اعیاد -٦

بت مربوط به آن مناسبت بوده، و نتیجه اش افزودن آگاھي و معرفت؛ و بالتبع واليت و پیـروي حاضـرين نسـ
  .باشد )علیھم السالم(به حضرات 

خواندن اشعار حقاني؛ بـا نـواي روحـاني؛ و الحـان ايمـاني؛ و بكـاربردن نغمـه ھـاى روح انگیـز؛ نـه تنھـا  -٧
  .اشكالي نداشته بلكه بسیار نیكو و بجابوده؛ بلكه از برنامه ھاى اين مجالس است

رشـد روشـنايي و پـاكي اھـل مجلـس؛ موجـب بیان نكات و ظرايف و لطايف پاكیزه و پیراسته؛ كه ضمن  -٨
  .شكفتگي و انبساط خاطر و فرح و شادي و سرور ايشان بشود؛ از نشانه ھاى اينگونه مجالس است

خنداندن و خوشحال كردن با مزاح و شـوخي و نكتـه و لطیفـه خـودش ھنـري بسـیار دقیـق اسـت، كـه  -٩
حسـب اسـتعداد ذاتـي يـا مـوروثي و  سرمايه علمي و دانش و بیـنش گونـاگون مـي طلبـد، كـه برخـي بـر

برخي كسبي و تعلمي آنرا دارا ھستند، شخص فرح بخش بايد افزون بر دانسـتن نكـات و لطـايف وظرايـف 
مفید و صحیح؛ مخاطب و مجلس و ھنگام مناسب را نیز خـوب بشناسـد، كـه در صـورت بكـارگیري مھـارت 

گشته و منبسط و مسرور مـي گـردد، و ايـن الزم؛ با كمتر تالشي و كوچكترين نكته اى ؛ مخاطب شكفته 
شـخص بـراى خندانـدن مخاطـب بـه تكلـف : در صورت ضعف و عدم مھارت و قلت دانش و بینش اسـت كـه

مبتال شده و با بكارگیري زشت و ناسره و استھزاء اين و سخره آن؛ براى انبساط خـاطر مخاطـب دسـت و 
  .پا زده و تقال مي كند

خي و فكاھیات و مطايبات؛ يك رشته موضوع و مطلب نیست، بلكه يك نحـوه بايد بدانیم كه طنز و شو -١٠
اداى مقصود و يك نوع رسـاندن مطلـب و يـك روش بیـان مـي باشـد، بـا توجـه بـه ھمـین نكتـه اسـت، كـه 
مھاجمین فرھنگي چه از ملحدين و بي دينان گرفته تا پوچ گرايان و انحطاط گرايان از اين وسـیله بـراى زيـر 

قدسات و اركان دين يـا وھـن و تخريـب نمادھـاى محتـرم دينـي ھمـواره كمـك گرفتـه، و ھـم سؤال بردن م
  .اكنون نیز براى ضعیف كردن ايمان و اراده اھل ايمان از اين رشته بسیار بھره مي گیرند

از گذشته تا به امـروز؛ ھمـواره يكـي از روشـھاي نفـوذ و تھـاجم عقیـدتي و فرھنگـي بـه جوامـع معتقـد و 
  .ان طنز و لطیفه و ضرب المثل بوده استپايبند؛ زب

 )علیھم السـالم(مثال در میان مردم ايران كه از ابتداى طلوع مكتب حق و جلوه گري سیماى نوراني اھل بیت 
شـدند، مـي  )علـیھم السـالم(شیفته و دلبسته آن گرديـده و پیشـگام دلـدادگي و پیـروي حضـرات معصـومین 

ز كشتارھاى دسته جمعي شھرھايي چون سـبزوار و قتـل عامھـاى بینیم كه در دوره سلطه عمريان بجز ا
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گروھـي و شــكنجه و آزارھـا و انــواع اختنـاق و فشــارھايي كـه در برخــي مـوارد ناچــار از كتمـان آيــین حــق 
و خاندان پاك؛ در لباس طريقتھاى عرفاني؛ يـا  )علیه السـالم(گرديده، و گرايش خود را به عشق و پیروي موال 

و آل هللا مشـھور بـوده؛ پوشـانده انـد،  )علیـه السـالم(ھمچون شـافعي در ارادت بـه مـوال مذھبي كه امامش 
ولى چون دشمنان آگاه از اين ارادت و پیروي مخفیانه ايرانیان بودند، لذا به كتمان و عنوان اضـطراري تحـت 

ه مـردم شرايط تقیه آنھا راضي نشده؛ و چون ھر گونه فشـار و برخـورد صـريح موجـب عمیقتـر شـدن رابطـ
ايران به آيین حق مي گرديد؛ لذا دشمنان به روشھاي غیـر محسـوس روي آورده؛ و بـا اسـتفاده از امـوري 
چون طنز و فكاھي و ضرب المثل كه زمینه رواجش در عامـه نـاس زيـاد بـوده، و بـه اقتضـاي میـل طبـع بـه 

خي مـانع جـدي تلقـي فكاھیات موجب سرعت نقل و رواج آن گرديده، و از طرفي مطرح شدن به زبان شو
شدن آن غالبا مي شود، نقشه ھاى شوم خود را دنبال كردنـد، بـراى اينكـه بتواننـد ايـن ارادت و پیـروي را 

  . بطور غیر محسوس يا سست نموده يا ال اقل از تقدس آن بكاھند
نمونه ھاى آن بسیار است، و نقـل تفصـیل آن خـود تـرويج ايـن باطـل و كمكـي بـه ايـن تھـاجم عقیـدتي و 
فرھنگي است، ولى به اشاره مي گويم تا ھم مطلب بھتر روشن شده و ھـم محـذور نباشـد، رواج ضـرب 

لھـا در ثكچـل، ايـن م… تنبـان نمـي شـود، يـا … چپ نزن، اين براى … خودت را به كوچه : المتلھايي مانند
خاندان پـاك، و انتخـاب و ساير  )علیھا السالم(و حضرت صديقه طاھره  )علیه السالم(محیط ارادت به حضرت موال 

اين نامھا از میان صدھا نام متداول چیزي جز وھن و ھدم مرموزانه معتقـدات و مقدسـات ايرانیـان نیسـت، 
اگر اينھا در محیط دشمنان متداول بود، طبیعي بوده و بـر اسـاس عقیـده باطلشـان بـود، ولـى رواجـش در 

ا مردم و عدم ھوشـیاري مـا؛ بسـتر جريـان ايـن میان ارادتمندان و پیروان بسیار حساب شده؛ و تن دادن م
كه ايرانـي نامسـلمان و مسـلمان از او ! چرا متداول نشده است، كوچه ضحاك چپ؟. تھاجمات بوده است

را پـاره كـرد و جسـارتھا  )صـلى هللا علیـه وآلـه(ھمانكـه نامـه پیـامبر ! يا كوچه خسرو يا پرويز چـپ؟! بیزار است
ايـن اقـدام دشـمن طبیعـي اسـت، ! اھل حق در آنھـا بـرده نشـده اسـت؟ يا نامي از دشمنان حق و! نمود

  .ولى غفلت دوستان غیر طبیعي است
اگر دقت نمايیم اينگونه طنزھا و مثلھاي تھاجمي به معتقدات و مقدسات امـروزه ھـم مرتبـا تولیـد و نشـر 

دشـمنان حـق؛ حجـم  داده مي شود، و با توسعه ارتباطات و تشديد تھاجم استكبار و كفـار و بـي دينـان و
آن نیز بسیار افزايش يافته است، لذا بسیار بايد ھوشیار باشیم، تا مبادا ناخواسته در دام دشـمنان خـدا و 

  ).اعاذنا هللا جمیعا(دين و موال و آيین حق افتاده و در زمره آنھا باشیم 
  

فاظ زشت و شنیع بوده، كـه بـا ھمچنین اگر به فكاھیات متداول امروزي نگاه كنیم، نوعا يا آمیخته با ال -١١
آن طھارت اخالقي مردم را مورد ھجوم قرار مي دھند، يـا بـر اسـاس اسـتھزا و سـخره ضـعفھا و نقصـھاى 
واقعي يا وھمي ديگران؛ تألیف شده، و يا بر اساس ترويج جدايي و عداوت بین ملتھا و اقـوام و اقشـار يـك 

م مختلـف يـك ملـت بـراى تجزيـه كشـور يـا تفرقـه تگي اقـواسـمملكت بوده؛ كه ھمه اينھا زمینه ساز گس
  . قلوب ملت آن بوده، يا دشمني بین ملتھا و كشورھا را پي ريزي مي كند

  
در ضمن انبساط خـاطر؛ سـطح آگـاھیش را نیـز ارتقـا : ھمواره انسان بايد با نكته اى شكفته شود كه -١٢

گرفت، كـه خـالي از ناسـزا و فحـش و الفـاظ لذا مي توان گفتاري يا رفتاري را براى انبساط خاطر بكار. دھد
مستھجن و استھزاء طوايف و اقوام بوده؛ و پیراسته از وھن مقدسـات و ارزشـھاي دينـي باشـد، در ضـمن 

  . اينكه لغو و پوچ ھم نبوده، بلكه سطح آگاھي شنونده را نیز باال ببرد
  

ارتقاي دانـش خـود، بـدون اسـتھزاء مانعي ندارد كه با مطالعه تعبیرات و محاورات لھجه ھاى مختلف ضمن 
و سخره صاحبان آن؛ شیرين كام و منبسط خاطر نیز گرديد، كمـا اينكـه مـي تـوان بـر عكـس بـا اسـتھزاء و 
سخره لھجه غیر مأنوس؛ ھم كمي خنده مصنوعي كرده و عوارض تدريجي سـوء آنـرا نیـز مبـتال شـد، كـه 

  .لب و روش متضاد قابل بكارگیري استيعني يك ماده در دو قا. اولي مطلوب و دومي محذور است
  

در اين ايام و اين گونه مجالس ھمانند سـاير اوقـات؛ مبـادا بـه بھانـه ايجـاد انبسـاط خـاطر؛ گفتـاري يـا  -١٣
  .رفتاري انجام بگیرد كه سبب تخفیف و اھانت يا خجلت يكي از حاضرين يا ساير اھل حق بشود

  
یـاد اھـل حـق؛ الزمـه اش خوشـي و شـادماني اسـت، ھر چند مناسبات شادي و سرور حقـاني و اع -١٤

ولیكن مؤمن اھل مراقبه دل، نبايستي از ذكر عظمـت و جـالل حـق غافـل شـده؛ و بايسـتي در اوج فـرح و 
شادي خود؛ در درون خود با توجھي به حق؛ انقیاد خود را تأكید نموده و از حضرتش بخواھد كه ايـن احـوال 

  ).بار الھا ما را دشمن مدار(اللھم ال تمقتنا : ه فرمودند كه بگويداو را غفلت نشمرد، ولذاست كه توصی
  

اگــر حــق تعــالى از روي كــرم و عطــا بــر ) نھــم ربیــع: غــدير، عیــد برائــت: عیــد واليــت(در اعیــاد بــزرگ  -١٥
تا سه روز در نوشتن لغزشھا دسـت نگـه دارنـد، ايـن جلـوه اى از : بندگانش؛ به مالئكه خود مي فرمايد كه
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سان اوست، نه اينكه بھانه نافرمـاني و لجـام گسـیختگي اسـت، بنـده راسـتین حـق در ھمـین لطف و اح
فرصتھاست كه مي تواند عبوديتش را به درگاه حق عرضه نمايد، يعني كه حتى وقتـي كـه كـرام الكـاتبین 

ر د: ھم نمي نويسند؛ من دنبال نافرمانیت نبوده بلكه به دنبال بنـدگیت ھسـتم، حـق تعـالى نفرمـوده كـه
در جھـت تعمیــق و ) ماننـد آنچـه گذشـت(بلكــه توصـیه ھـاى وارده ! ايـن اوقـات محرمـات حـالل مـي شـود

تـوھم يـا طـرح ايـن گونـه برداشـتھا يـا تفسـیرھاى غلـط؛ . ژرفايي بیشتر پاكي و نورانیت بنـدگان خداسـت
ضـايلش را ناشي از اذھان منكرين معارف و يا نفوس ضعیفه است؛ كه مي خواھند اصل اين مناسـبتھا و ف

  .زير سؤال ببرند
  

  .پذيرايي حاضرين با انواع نوشیدنیھا و خوردنیھاي طیب و طاھر؛ از آداب مھمه اين مجالس است -١٦
  

و إنعام و جايزه در اين ايـام و ايـن مجـالس، از توفیقـات بـزرگ معنـوي بـوده؛ كـه در ) عیدي(دادن صله  -١٧
  .بر آن بسیار تأكید شده است )علیھم السالم(سفارشھا و توصیه ھاى خاندان وحي 

  
ھر روز كه در آن خداوند را نافرماني نكني آنـروز روز : آمده است كه )علیھم السـالم(در بیان خاندان وحي  -١٨

و سـاير اعیـاد ) نھم ربیع األول(و عید بزرگ برائت ) غدير خم(عید است، بجز از اين مالك، عید بزرگ واليت 
در كنـار ) ھـالك طواغیـت و اضـداد حـق(و ساير اعیـاد برائـت ) تح و نصرت حقايام میالد حضرات و ف(واليت 

: منبـع) ١٣٠٨: (شـمارة ثبـت. [روز جمعه و عید فطر و قربان؛ ھمه و ھمه از عیدھاى اھل حق مي باشند
  ]المسائل الھمدانیة

  

  قمرىھر ماه  نھماعمال روز 
  

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

  
اللھم لك الحمد على كل خیر أعطیتنا و لك الحمد على كل شر صرفته عنا و لـك الحمـد عـدد مـا خلقـت و 

ذرأت و برأت و أنشأت و لك الحمد عدد ما أبلیت و أولیت و أخذت و أعطیت و أمت و أحییت و كـل ذلـك إلیـك 

من والیت و ال يعز من عاديت تبدي و المعاد إلیك فلبیك ربنا و سعديك و لـك الحمـد تباركت و تعالیت ال يذل 

عدد ما ورث و أورث فإنك تـرث األرض و مـن علیھـا و إلیـك يرجعـون و أنـت كمـا أثنیـت علـى نفسـك ال يبلـغ 

ا مدحتك قول قائل و ال ينقصك نائل و ال يحفیك سائل اللھـم لـك الحمـد ولـي الحمـد و منتھـى الحمـد حمـد

ى  على الحمد و حمدا ال ينبغي إال لك اللھم لك الحمد في اللَّْیِل إِذا يَْغشى و لك الحمد فـي النَّھـارِ إِذا تََجلـَّ

و لك الحمد في اآلخرة و األولى و لك الحمد في السماوات العلى و لك الحمد في األرضـین السـفلى و مـا 

واك اللھم لك الحمد في السـراء و الضـراء و لـك ء ھالك إال وجھك يبقى و يفنى ما س تحت الثرى و كل شي

الحمد في الشدة و الرخاء و العافیة و البالء و لك الحمد في البؤس و النعماء اللھم لـك الحمـد كمـا حمـدت 

نفسك في أول الكتاب و في التوراة و اإلنجیل و الفرقان العظیم و لك الحمد حمـدا ال ينقطـع أولـه و ال ينفـد 

اإلسالم و لك الحمد بالقرآن و لك الحمد باألھل و المال و لك الحمد فـي العسـر و الیسـر آخره و لك الحمد ب

و لك الحمد في المعافاة و الشكر و لك الحمد على حلمك بعد علمك و لك الحمد علـى عفـوك بعـد قـدرتك 

ھـرت و لك الحمد على نعمائك السابغة علینا و لك الحمد علـى نعمـك التـي ال تحصـى و لـك الحمـد كمـا ظ

ء  أياديك علینا فلم تخف و لك الحمد كما كثرت نعمـك فلـم تحـص و لـك الحمـد علـى مـا أحصـیت كـل شـي

علما و لك الحمد كمـا أنـت أھلـه ال إلـه إال أنـت ال يـواري منـك لیـل داج و ال سـماء ذات أبـراج و ال أرض ذات 

أبـدعت فلـك الحمـد رب و أنـا فجاج و ال بحر ذو أمواج و ال ظلمـات بعضـھا فـوق بعـض رب فأنـا الصـغیر الـذي 

الوضیع الذي رفعت فلك الحمد رب و أنا المھان الذي أكرمت رب فلك الحمـد و أنـا الراغـب الـذي أرضـیت رب 

فلك الحمد و أنا العائل الذي أغنیت رب فلـك الحمـد و أنـا الخـاطئ الـذي عفـوت عنـه رب فلـك الحمـد و أنـا 

لذي حفظت رب فلك الحمد و أنا المسافر الـذي سـلمت المذنب الذي رحمت رب فلك الحمد و أنا الشاھد ا
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رب فلك الحمد و أنا الغائـب الـذي رديـت رب فلـك الحمـد و أنـا المـريض الـذي شـفیت رب فلـك الحمـد و أنـا 

الغريب الذي روجت رب فلك الحمد و أنا السقیم الذي عافیت رب فلك الحمد و أنا الجائع الـذي أشـبعت رب 

ذي كسوت رب فلك الحمـد و أنـا الطريـد الـذي آويـت رب فلـك الحمـد و أنـا القلیـل فلك الحمد و أنا العاري ال

الذي كثرت رب فلك الحمد و أنا المھموم الذي فرجت عنه رب فلك الحمـد و لـك الحمـد علـى الـذي أنعمـت 

به علینا كثیرا و أنا الذي لم أكن شیئا حـین خلقتنـي فلـك الحمـد و دعوتـك فـأجبتني فلـك الحمـد اللھـم و 

خصصتني بھا مع نعمك على بني آدم فیما سخرت لھم و دفعـت عـنھم ذلـك فلـك الحمـد كثیـرا و لـم  ھذه

تؤتني شیئا مما آتیتني من نعمك لعمل صـالح كـان منـي و ال لحـق أسـتوجب بـه ذلـك و لـم تصـرف عنـي 

منـك لكـن شیئا مما صرفته من ھموم الدنیا و أوجاعھا و أنواع بالئھا و أمراضـھا و أسـقامھا ألمـر أسـتوجبه 

صرفته عني برحمتك و حجة علي يا أرحم الراحمین اللھم فلك الحمد كثیرا كمـا صـرفت عنـي الـبالء كثیـرا 

اللھم صل على دمحم و آل دمحم كثیرا و اكفنا في ھذا الوقت و فـي كـل وقـت مـا اسـتكفیناك و مـن طـوارق 

ديننـا و دنیانـا و آخرتنـا و أوالنـا أنـت  اللیل و النھار فال كافي لنا سواك و ال رب لنا غیرك فاقض حوائجنـا فـي

إلھنا و موالنا حسن فینا حكمك و عدل فینا قضاؤك و اقض لنـا الخیـر و اجعلنـا مـن أھـل الخیـر و ممـن ھـم 

لمرضاتك متبعون و لسخطك مفارقون و لفرائضك مؤدون و عن التفريط و الغفلة معرضون و عافنا و اعـف عنـا 

إذا توفیتنا فاغفر لنا و ارحمنا و اجعلنا من النار فائزين و إلى جنتـك داخلـین و في كل األمور أبدا ما أبقیتنا و 

  .موافقینلمحمد 



 )جامع ىخصصت ىتقويم نجوم(ى روزنامه گاه شناس

 12

 ١٣٩٧ پا��ز 

  ٠٤:٥٥ساعت  ١٤٣٦ �ّرم ا�رام ١٢و وقوع اعتدال خر�� در  آ�ز فصل پاي�

  مانده روز از فصل پاي� ٣٣                           رفته روز از فصل پاي� ٥٧
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  ام شناسى فصل پائیزگھن
  

  
ي چھـره و ھـزال و گـائیز آفتاب در برج فلكي میزان و عقرب و قوس باشد، و اين وقـت زمـان حركـت سوداسـت و عالمـت سـودا تیرپدر فصل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .ور شیرين و امثال آنگوشت بره و انگرم و تر مثل جوجه و گرھیز كردن از ھر طعام يابس و خوردن غذا و دواي پخوردن میوه بعد از طعام، و 
  
  

  

  آ   :  ار 
قطع مي گردد، ) كه اوّل فصل پائیز شروع مي شود(اين ماه سي روز مي باشد، در آن باران درشت موسمي ) آخر پائیز(: آخرتشرين ماه 

بح جرعه اى آب گرم بنوشد، و آمیزش را كمتر نمايد، و ھر ص) سونا= گرم و طوالني (از نوشیدن آب در شب نھي شده، و وارد شدن حمام 
مرقوم فرمـوده  برگرفته از رساله ذھبیه كه حضرت امام رضا (. بپرھیزد) تره تیزك(و از خوردن سبزيجات گرم مانند كرفس و نعنا و شاھي 

  ).اند
  
  

  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: آخرتشرين  ١٥
  
  
  
  
  
  

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

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

  

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

ه فاقد برخي فصول اربعه ھستند، بـر اسـاس فصـلھاى موجودشـان عمـل مـي شـود، و يـا فصلھا در آنھا كوتاه يا منعدم گردند؛ لذا نقاطي ك
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 

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

  

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

  

  .از اين رو توصیه ھاي مزبور بطور اجمالي و كلي بوده و برحسب موارد استثنا تشديد يا تخفیف يا تغییر پیدا مي كند *
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�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    

ذراع    

        
 طرفه

 جبهه

 عواء

        

 �فه

ز�رة     

سماك          
 

غفر         ز�انا      ا�يل 

قلب    

شولة          

ب�ه          

بلع سعد  

سعدذابح          

نعام    

 سعداألخبية

 سعد

 ا�سعود

�ؤخر فرغ  
مقدم فرغ     

بطن     

ا�وت     

نعام وارد          

الرشا          

صادرنعام         
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  )نجمى(  دلو :برج نجمی

  Tropical بطن الحوتتحويل به  17:52در  ٢فرغ :فلكيمنزل 

): ساعت اقتران يا اقتراب با نجوم منازل(رصد قمر در منازل نجمى 
     فرغ اول

    Tropical حوت :فلكي برج

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

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

   ق

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

اوان و عوام، و زنان آبستن و توانگرانی کـه معـروف و مشـھور  و از پادشاھان و مردمان با قدر و جاه و داللت دارد بر ھر دینی که غالب بود بر
در دین و شرع و علم طب و ھندسه و علوم علوی و تقدیر کردن آبھا و زمینھا ) تفقه(و نفقه  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 سیارات نیز ھمین كار را انجام مي  گرچه بقیه 
  . ت داللت داردبنابراين ماه بر منعكس كردن احواال

. كننـد ايـن اسـت كـه ديگـران مـا را درك مـي   س ماه بر ھیجانـات، ھمـدردى و موافقـت، حسـھا و احساسـات داللـت دارد و نشـان دھنـدهپ
  . ھمدردى و ھمفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است دالالت ماه اساساً تنھا در حیطهاحساسات مورد بحث در 
مینى چون واكنشھاي غیر ارادي مـا اغلـب بـه منظـور حفـظ بقـاء و ھمچنـین ايمنـي و امنیـت أبر امنیت و اقدامات ت ماه ھمچنین داللت دارد

  .كند داللت دارد بر پذيرفتن و درک کردن ھمچنانكه ماه نور خورشید را دريافت مي. است
. پريده به حالـت بـدر كامـل پیوسـته در تغییـر اسـتاي و رنگ   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
نـدگي انسـاني نـین بـر زچو ھم. نقشي اساسـي دارد آن جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن  توان به پديده به عنوان مثال ديگر مي

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

  . و برخورداري از تخیل قوى و قوه ابتكار ياھا و تمايل به گوش دادن خاطرات خوبؤماه 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  سـاً بیشـتر بـر پايـه ياھا و تخیالت ماه اساؤبشريت دارد، ر  ياھا و تخیالت عقالنى و روشنفكري براي بھتر كردن آينده ؤداللت بر ر
  . ماه مربوط به جنس زن است و داللت بر مادر دارد. باشند مي 
  . باشد، و بیت آن چھارم و در اين وضعیت داللت قويتري دارد ماه برج سرطان مي  خانه 

گیـرد  روجي كه مـاه در آنھـا قـرار مـي بیوت و ب. 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

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

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

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

  
  )طلوع قمر به افق مكّه مكرّمه( )14:41(ساعت  ١٢تحويل به  ١١ :رفاصله ماه از مركز مقارنه شمس و قم

  
  ) ربیع األوّل ١٤ تاربیع األوّل  ٨(قوس  ٢ تاعقرب  ٢٦ 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  .شدن و آشکار شدن بیشتر است، مناسب مي باشد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ر ناگھاني وجود دارد، براى ارتباطھاى در اين مرحلـه؛ تناسـبھاى ديگـر بـین طـرفین؛ از نظـر علـم گاھي امکان قطع پیوندھاى اين مرحله بطو
نیز مالحظه شود، بطور کلّی ارتباطھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار است اگر طرفین روش ) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(تنجیم 
  . طرفیني در کار باشديکديگر را دانسته و محبّت صادقانه و ۀ مالحظ
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VOC  = _  ّ19:50ساعت  عقرب ٢٨تا  11:04ساعت  عقرب ٢٧ امروزشروع  =یر قمر خالى الس =  
  .ونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اىگاين وضعیت فلكي داللت دارد بر زمینه منفي جھت ھر 

  
_ IN Aquarius =  برج دلوقمر در:  

  
  :نصیر طوسياز خواجه  برج دلواختیارات قمر در 

 از براي کشت و کار و بستن پیمان و عھد===    ماه چون در دلو آيد؛ کرد بايد جد و جھد
 برده ي ھندو خريدن يا نشانیدن درخت===    نیک باشد نیک اگر ياري دھد اقبال و بخت

  او فصد و  تزويج؛ زن و دوشیزه ھ) نقش×(نیک نقل   === قلعه ھا و حصنھا شايد در او کردن بنا 
  

و آنچـه بـر ضـدش مـي باشـد  کارھايي که موفقیت يا تناسبش با انجام آن در روز است، در اين ھنگـام مناسـب مـي باشـد،: از بروج نھاري
  .نامناسب است

و  طبع اين برج مانند ھوا طبعي گرم و مرطوب است، بنابراين کارھايي که چنین طبعي داشته يا در انجام :ھوايي: از مثلثه ھوائي؛ طبع برج
  .و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است تحقق آن با ھوا سر و کار دارند، در اين ھنگام مناسب مي باشد،

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

  .انجام خصوص امر ازدواج و زفاف در برج عقرب و در برج دلو نامناسب بوده زيرا موفقیتش بايد مقرون به حرارت و گرمي باشد: تبصره
طلب فرزنـد پسـر و اينکـه نتیجـه انعقـاد : مناسب اين طبع آن است پیگیري مي کنند، ماننددر اين ھنگام کارھايي به اقتضاي  :از بروج مذکر

  .نطفه پسر باشد

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

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٥٣ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٠٣ ساعت عقرب ٢٧امروز  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 
  

ايـن وضـعیت فلکـي . یـت روابـط عـاطفيدر اين وقت کمک مي کند به متانت و تعادل شخصیّت و اعتماد به نفس و موفق :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  ١١:٠٣ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) جیم كھندر تن(نھايت انصراف  ١٨:٠٦ ساعت عقرب ٢٩ 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 
  

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

  

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٤٠ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٩:٥٩ ساعت عقرب ٢٧امروز  و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  ھم گه بیع و ضیعت و تیمست= باز تربیع وقت تعلیمست 

  
زمینه آشفتگي خیال؛ بخصوص در وضعیت خسـتگي شـخص فـراھم بـوده؛ امکـان مواجھـه بـا حـوادث وجـود در اين وقت  :ھنگام شناسی

و ابتالي به ) از کوره در رفتن(داشته، زمینه ناتواني مديريت افکار و گفتار و حافظه وجود دارد، ھمچنین زمینه عصبي بودن و برانگیخته شدن 
  .، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودسوء تفاھم و برداشت غیر صحیح را فراھم مي کند

  

_  120°  j -  appl قمر با مشترى، تثلیثشروع اتصال  =قمر با مشترى  تثلیث= اتصال  
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٣٨ ساعت عقرب ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:١٨ ساعت عقرب ٢٨ و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  غمي چار ھیکه نبود زکدان = ھمي ) ناظرند× ( ور به تثلیث بنگرند
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  ديدن روي مھتران جلیل= ثیر و قلیل کخاصه آرايش از 
  )روي مھتران خطیرديدن = ثیر کخاصه آرايش از قلیل و × (

  
در اين وقت زمینه فـراھم شـدن عطوفـت و مـودّت و موقعیـت و محبوبیّـت اجتمـاعي و  :ھنگام شناسی

گشايش مادّي و سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقیّتھـاى مـادّي، وجـود دارد و ايـن وقـت 
فتن از مسـؤوالن مـا فـوق نیـز به آشنايي با اشـخاص ذي نفـوذ کمـک کـرده، و زمینـه مـورد تقـدير قـرار گـر

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

  
_  60°  m - sep  با زحل، تسديسانصراف قمر از ادامه  =قمر با زحل  تسديس= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٢٧ ساعت بعقر ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٠:٢٨ ساعت عقرب ٢٧امروز  و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  کاربند اين حديث بي تلبیس =باز اگر شان نظر بود تسديس 
  نیک دان و عمارت بستان= ديدن پیر و خواجه دھقان 

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

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

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

  
_  90°  m - appl  قمر با زحل، تربیعشروع اتصال  =با زحل قمر  تربیع= اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٨:١٧ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٣٠ ساعت عقرب ٢٨ و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  نبود ھیچ کار بي تصديع= ور نباشد نظر بجز تربیع 

  
یـري و لجاجـت و گزاجي و نارضـايتي و بھانـه زمینه ضعف اراده و دمدمي مدر اين وقت  :ام شناسیھنگ

ت؛ تغییـر حـال بـي دلیـل از اسـیّ ي روانـي، زيـادي حسّ گزمینـه آشـفت ي افزايش مـي بابـدگمیل به افسرد
ريـه و نـاراحتى از قسـمت گت وجـود داشـته، رفتاري به بدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھمّـ خوش

ھـاى در سـالمتي و  يگـبـروز بـه ھـم ربخت انکـنـد، امکتـر مـي  ايده اى نداشته و تنھا شرايط را سـختف
ن بـا افـراد خـوش کـرھیـز و سـعي یـري بپگگوشـه بخصوص در رابطه با معـده و روده ھـا وجـود داشـته، از 

  .نيکرم گورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سربرخ
  

_  0°  r -  sep انصراف قمر از مقارنه با نپتون،ادامه  =پتون ن مقارنه قمر با= انصراف 
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٠٧ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٠:٣٨ ساعت عقرب ٢٧امروز  و تا

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

  
_  ||  r -  applقمر با نپتون، ىشروع اتصال تواز= قمر با نپتون  ىتواز= صال ات  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ١٩:٢٠ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠١:٠٥ ساعت عقرب ٢٧ امروز و تا
  .می باشد ١٩:٢٠ ساعت عقرب ٢٧امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

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

  .تئاتر و علوم ماوراء وجود دارد
  

_  ||  r -  sep با نپتون، ىشروع انصراف قمر از تواز= قمر با نپتون  ىتواز= انصراف  
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠١:٠٥ ساعت عقرب ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  ٠٦:٤٢ ساعت عقرب ٢٧ امروز و تا

 .مى باشد ٠٦:٤٢ ساعت عقرب ٢٧امروز انفصال تام 
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ايـن وقـت فـراھم کننـده فضـايي از امنیّـت و آرامـش؛ و وقـت مناسـبي بـراى ابتکـار و  :ھنگام شناسـی
واطف گرم و بروز کفايتھا و لیاقتھايي در زمینـه و نیز آسايش بوده، زمینه افزايش احساسات و ع. مسافرت

  .تئاتر و علوم ماوراء وجود دارد
  

_  60°  w -  appl قمر با پلوتون، تسديساتصال ادامه = قمر با پلوتون  تسديس= اتصال  
  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از

  شروع) در تنجیم كھن( ٢٢:٢٠ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٠٩ ساعت عقرب ٢٧امروز  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°  w - sep  با پلوتون، تسديسشروع انصراف قمر از  =قمر با پلوتون  تسديس= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٠٩ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢١:٢٩ ساعت عقرب ٢٨ و تا

زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و اسـتعدادھاى معنـوي وجـود داشـته و  اين وقت :ھنگام شناسی
  .تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

  
_  0°  y - appl  شیروناتصال مقارنه قمر با ادامه  = شیرونمقارنه قمر با = اتصال،  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٥٢ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:١٥ ساعت عقرب ٢٧مروز ا و تا

  
_  0°  y -  sep شیرونشروع انصراف قمر از مقارنه با  = شیرون مقارنه قمر با= انصراف، 

  :فلكى ازمحدوده ارتباط اين وضعیت 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:١٥ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٤:٠٥ ساعت عقرب ٢٨ و تا
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  )نجمى(  میزان ˚26تحويل به  00:24در  میزان ˚25 :نجمی برج  

  ؛إكلیل :شروق ؛غفر :فجر): تقویم عربی(طلوع منازل 

  ؛زبانا :روقش ؛غفر :فجر ):ھنگام رصد(منازلطلوع 

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

  Tropical عقرب ˚27به  12:54ساعت   عقرب ٢٧ :برج فلكي

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

  17:34 :غروب شمس                    06:37 :طلوع شمس

  

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

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

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

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

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

بنابراين خورشید . كند ھاي غلبه و حكومت خورشید راھنمايي مي  اين ما را  به جنبه. آفتاب به طور كلي داللت دارد بر قلب و يا مركز چیزھا
ني دارد كه در حال حكومتند و اگر در ھبوطش باشد داللت بر حاكما) 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 . خورشید ھمچنین داللت دارد بر نیرو يا خاصیت حیاتى و بنابراين بر تندرستى و سالمت نیز راھنمايي مي كند

  .ي يكپارچه كردن نیز رديابي كردتوان در معن نیز مي 
دھد كه چگونه انسان خودش را و بالنتیجه دنیايش را يكپارچه كند و چگونه با مردم بیامیزد و دوست  قرار گرفتن خورشید در طالع نشان مي 

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

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

  Sun  IN Fall = عقرب ٢ = روز ٣١محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي =  میزاندر برج نجمى  شمسھبوط 

  ٢٣:٢٠ساعت  قوس ٢تا  ٠١:٤٩ساعت 

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

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

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٥٣ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٠٣ ساعت عقرب ٢٧امروز  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  ١١:٠٣ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٨:٠٦ ساعت عقرب ٢٩ و تا

  
]  90°  f -  appl مريخبا  شمس تربیعاتصال ادامه  = مريخشمس با  تربیع= اتصال،  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٣٨ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ١٩:٥٤ ساعت عقرب ٥

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(دقیق اتصال  لحظه ٠٣:٣٤ ساعت قوس ١٢ و تا
اين وقت داللت دارد بر زمینه ابتالي به خشم و تکبر؛ بايد از تصمیمات و اقـدامات انفعـالي و عجوالنـه بپرھیـزي، دمـدمي  :ھنگام شناسی

اه بـوده و زمینـه خـراب کـردن و در اين وقت؛ زندگي روزمره با سـتیزه جـويي ھمـر. مزاجي شخص موجب ايجاد درگیريھا و حوادثي مي گردد
 ھدر دادن تالشھا وجود دارد، مواجه شدن با رکودھاى ناشي از حالت تدافعي و عجوالنه و تمايل به اغراق و افراط، از ديگر عوارض اين وقـت

اين وضعیت فلکي  .است، امکان پیشامد اختالفات ناشي از میل به تحمیل سلطه و قدرت؛ که منتھي به درگیربھاي خشونت آمیز مي گردد
ايـن  .داللت دارد بر ويرانگر بودن آن، در تحت ھر شرايطي از انتخاب ھر شخص يا اختیار ھر ھنگامي که با اين اتّصال ھمراه است پرھیـز کـن

تبـديل بـه وضعیت فلکي داللت دارد بر عدم وجود زمینه جھت ايجاد رابطه و ازدواج، اين ھنگـام مـرتبط بـا جنـگ اسـت، ازدواج در ايـن ھنگـام 
  .میدان جنگ مي شود

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

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٢٠ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٧:٣١ ساعت عقرب ١٦
  .ادامه دارد) لنھايت و حاق اتصا(لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٣٣ ساعت قوس ٥ و تا

رغبت به زندگي و معیشتي پايین تر از سطح خود، زمینه رغبت به اسـراف امـوال و صـرف آن در : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
بیھوده، و شرط بنديھا يا ريسکھاي مالي وجود دارد، احتمال مواجھه با مشکالتي از سوي حکومت و دستگاه قضايي وجود دارد، اين ھنگـام 



 )جامع ىخصصت ىتقويم نجوم(ى روزنامه گاه شناس

 20

ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود  .ا با زياده روي در مخارج و ھزينه ھا و زيانھاى مالي و شکست طرحھا و برنامه ھـا تـوأم اسـتوعً ن
اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت بروز سوء  .زمینه اسراف و میل به توسعه که در نھايت منجر به يک فاجعه مالي مي گردد

  .ب ورزيھاتفاھم و تعصّ 

  
]  ||  j -  appl با مشترى، شمس ىاتصال توازادامه  =توازى شمس با مشترى = اتصال  

  :از) ديم جدیم كھن و در تنجیدر تنج( روز ٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ٢٢:٥١ ساعت عقرب ٢٦

  .ادامه دارد) يت و حاق اتصالنھا(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٤٩ ساعت قوس ١و تا 
  .می باشد ٢٢:٥١ ساعت عقرب ٢٦ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

رغبت به زندگي و معیشتي پايین تر از سطح خود، زمینه رغبت به اسـراف امـوال و صـرف آن در : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
مال مواجھه با مشکالتي از سوي حکومت و دستگاه قضايي وجود دارد، اين ھنگـام بیھوده، و شرط بنديھا يا ريسکھاي مالي وجود دارد، احت

ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود  .ا با زياده روي در مخارج و ھزينه ھا و زيانھاى مالي و شکست طرحھا و برنامه ھـا تـوأم اسـتنوعً 
اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت بروز سوء  .ي گرددزمینه اسراف و میل به توسعه که در نھايت منجر به يک فاجعه مالي م

  .تفاھم و تعصّب ورزيھا

  
]  120°  r - sep  با نپتون، تثلیثاز  شمسانصراف ادامه  =شمس با نپتون  تثلیث= انصراف 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال( لحظه دقیق اتصال ٠٩:٤٠ ساعت عقرب ١٥
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٥:٠٥ ساعت عقرب ٣٠ و تا

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

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

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

  
]  60°  w - sep  ن،با پلوتو تسديساز  شمسانصراف ادامه  =شمس با پلوتون  تسديس= انصراف 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٢١ ساعت عقرب ٢١
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٣:٣٢ ساعت قوس ٦ و تا

ق و عالقـه بـه مـاجراجويي و نیـاز بـه مسـؤولیّت افزايش امید و فـراھم شـدن اسـتعدادھاي خـال: اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
تھايـت پذيري، اين ھنگام مناسب با برقراري ارتباط با محیط اطراف بوده، که حلِّ مشکالتت را فراھم کرده و به تجديد تنظیم برنامه ھا و فعالیّ 

ھنگامھاسـت، وقـت مناسـبي اسـت بـراى  و داللت دارد بر وجود زمینه مناسب براى امور کـاري و شـغلي و يکـي از بھتـرين .کمک مي کند
بکارگیري نیرو و تالش؛ اين ھنگام تضمین کننده دوام شغلھا و فعالیّتھاي تجاري است که تازه شـروع شـده انـد، اھمیّـت ايـن ھنگـام وقتـي 

ن ھنگام توأم با صفا و تعـاطف و داللت دارد بر وجود زمینه محبّت در نگاه اول، ارتباط در اي .است که کار به موفقیّتھاى مالي مربوط مي شود
و لطافت و گذشت و محبّت متقابل مي باشد، ازدواج در اين ھنگام توأم با سیطره و ھیمنه يکـي از طـرفین بـوده کـه ممکـن اسـت يکـي از 

  .زوجھا قرباني کردن ھمه چیز را براى ديگري بپذيرد

  
]  120°  y -  appl شیرونبا  شمس لیثتثاتصال ادامه  = شیرونشمس با  تثلیث= اتصال،  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٥ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٠:٠٩ ساعت عقرب ١٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٥٥ ساعت عقرب ٢٩ و تا
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  )نجمى رصدى(  عقرب :نجمي برج

    Tropical قوس: فلكي برج

  ؛، بطئ السیرحضیضتراجع،  :ضعیف :)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 ؤ، اما با ھر کوکب که بیامیزد طبع آن کوکب گیرد، اگر با نحس آمیزد نحس و اگر با ماست و مذکر و نھاري و ھوائي و تولد بادھا
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(کو مي آموزد و در آموزاند، خاصه علوم الھي و توحید و شرايع، و ادمان انواع علوم و آداب نی

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
   .و فلسفه و مناظره و شعر و تعلیم و بالغت و کتابت و صناعتھای دقیق و ھندسه و علم ھیئات آسمان و زمین

  .تفكر و ادراك، پردازش كارھا و انتشار اطالعات: كوكب عطارد داللت اساسي دارد بر
اي مختلفي استفاده ھ  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  كه تمامي آنھا در زمره . كنیم مي 
اط برقرار كردن، استدالالت، ما با استفاده از صحبت كردن و زبان عالوه بر ارتب. 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 داليل منطقى و عقاليى خود را بیان مي 
، مذاکره، قرارداد و معامله يرھاسناد، ويرايشگران، ماشین تحرنويسندگي، 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، بستن، بازرگاني، خريد و فروش، رايانه 
و . باشند رتباط بدن مي انتقال، حمل و نقل، حواس پنجگانه عطارد ھمچنین داللت دارد بر سیستم عصبي، چون عصبھا در واقع سیستم ا

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

  .كند كند و تجزيه و تحلیل مي  س و جو و تحقیق بفھمد، سؤال مي پر  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، او ارتب ھاي فكر كردن طريقه ،، شیوه ھا)ماشیني(مھارتھاي مكانیكي : عطارد بر اين خصلتھا و كیفیتھا نیز داللت دارد
     .كارمندان، پوشاك، تاريخچه و سابقه، بھداشت، تنفس، جوانى و از فلزات بر جیوه، باد

  
_  90°  ` -  sep با عطارد، تربیعانصراف قمر از ادامه = قمر با عطارد  تربیع= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٤٠ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٩:٥٩ ساعت عقرب ٢٧امروز  و تا

  
Retrograde Mercury =  ١٤:٣٣ساعت  عقرب ٢٦ = روز ٢٠محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = عطاردتراجع 

  ١٤:٢٢ساعت  قوس ١٥تا 
تفکر : از آنجا که کوکب عطارد داللت اساسي بر ماه معموالً يکبار تراجع داشته،ھر چھارکوکب عطارد در سیر مستقیمش  :داللت اجمالي

لـذا در طـي تراجـع . و ادراک، پردازش کارھا و انتشار اطالعات را دارد و ھر چیز وابسته به ارتباطات، مانند تجـارت، تحصـیل و حـواس پنجگانـه
کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع ھنگام تراجع بطور . اثرات عطارد کاھش چشمگیري پیدا مي کند

  .کارھاي مربوط به کوکب متراجع نامناسب است
در ھنگـام تراجـع عطـارد؛ اخـتالل در فرسـتادن پیامھـاي ارتبـاطي، سـفرھا، قـرار مالقاتھـا، ايمیلھـا، پايگاھـاي اينترنتـي،  :داللت تفصـیلي

با تراجع عطارد افزايش زمینه سوء تفاھمـات شخصـي، . به ھمراه فراموشي رخ مي دھد) ريشاني ذھنيپ(اشتباھات و گیجي ذھن و فکر 
ھـا،  به ھم خوردن يا تأخیر در ارتباطات، مذاگرات، مبـادالت و تجـارت، مشـکالت در انتقـال اطالعـات، از کارافتـادگي تلفنھـا و موبايلھـا، رايانـه

بنابراين عاقالنه نیست که . احتیاج به اطالعات داشته باشد دچار انحراف يا سرگرداني مي شودماشینھا، اتوبوسھا و قطارھا و ھرچیزي که 
در اين موقعیت فلکي تصمیمات مھم اخذ شود از آنجا که عطارد تأثیر بسیار در فعالیتھاي فکري و ذھني دارد پس در اين شرايط خصوصـیات 

در تراجع عطارد کلیه محیطھاي ارتباطي . رات آن در تک تک افراد متفاوت خواھد بودولي مسلماً میزان اث.  ذھني و عقالني کاھش مي يابد
تحت تأثیر قرار مي گیرند به خصوص در ارتباط با خانواده، شغل بويژه شغلھاي خانگي، سفرھا، روابط زناشويي، خريد و فـروش ملـک، اخبـار 

  .نادرست
در ايـن . داد و يا شروع ھـر نـوع پـروژه يـا خريـدھاي مھـم پرھیـز گرديـده و انجـام نشـودبھتر است در اين زمان از انعقاد ھرگونه قرار :توصیه

در انجـام کارھـا و . وسايل الکتريکي و ارتباطي پیوسته چک شوند. موقعیت در انجام محاسبات دقت شود و چندين بار محاسبات چک شوند
ھمچنین اين ھنگام براى تبـديل يـا تغییـر و جابجـايي و نقـل و انتقـال  .شود قرار مالقاتھا احتمال ھر گونه فراموشي و يا تأخیر در کارھا لحاظ

قبل از تراجع عطارد از فايلھاي ھارد رايانه خود يک کپي پشتیباني بگیريد چون در اين زمان رايانه ھا به دفعات دچار . مسکن نامناسب است
  .مناسب است... مانند دوباره نوشتن، دوباره فکر کردن و  ولي اين موقعیت براي ھر کاري که مجدداً انجام شود. مشکل مي شوند
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  )نجمى رصدى(  سنبله: نجمي برج

   Tropical میزان :فلكي برج

تراجــع، مكــث بعــد از ھبــوط،  :ضــعیف :)نجمــى( احــوال كوكــب

  ؛بطئ السیر
  زه

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

قه، شكلھاي مطلوب، پول و سالمتي و روابط زنانه و عواطف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلی: 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 

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

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

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

  
b  120°  f - sep  مريخبا  تثلیثاز  زھرهانصراف ادامه =  مريخبا  زھره تثلیث= انصراف، 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١١فلكى  تین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:١١ ساعت عقرب ١٩
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٥٣ ساعت عقرب ٢٩ و تا

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

اى ورزشـي اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت فعالیتھاي مالي و بازيھ .ديدارھاى رسمي و امضاي قراردادھا مناسب نیست
ايـن وضـعیت فلکـي  .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
  .جھت مباشرت زوجیت و ارتباط و داللت اين دو کوکب در اين زمینه ھمیشگي استقوي 

  
b  180°  p -  appl با اورانوس، زھره مقابلهاتصال ادامه  =مقابله زھره با اورانوس = اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٤٥ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٩:٤٦ ساعت میزان ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال( اول و دوم لحظه دقیق اتصال ٠٥:١٢ ساعت قوس ١٠و تا  ١١:٤٤ ساعت عقرب ٩ تاو 

در اين وقـت داللـت دارد بـر فـراھم شـدن خوشـبختي پـیش بینـي نشـده؛ و امکـان ايجـاد روابـط جديـدي کـه مبتنـي بـر  :ھنگام شناسی
وجود زمینه تأثیر مثبت بر زندگي عاطفي داشته، يکبـاره و بطـور ناگھـاني احسـاس  عالقمنديھاى بي حساب و بدون برنامه است، ھمچنین

مي کني که ھر کاري و چیزي برايت ممکن و فراھم است، ھمچنین زمینه ديدارھاى پـیش بینـي نشـده يـا محبـت در نگـاه اول، يـا ديـدار و 
ینه بسیار خوب جھت درآمدھاى مالي، ھمچنـین بـراى فعالیـت در اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زم .تالقي با محبت بزرگ وجود دارد

زمینه امور تکنولوژي و راديو  و ھواپیمايي و سرگرمیھا بسیار مناسب بوده، و لیکن علیـرغم فعالیـت مسـتمر  شـخص امـا از منـابع درآمـدھا 
  .سخت مي طلبد وا مي داردراضي نبوده، و وضعیت فعلي وي را به جستجوي مستمر از تغییرات و چیزھايي که به کار 

  
b  =|=  p -  appl با اورانوس، زھره ضدتوازىاتصال ادامه = زھره با اورانوس  ىضدتواز= اتصال  

  :از) ديم جدیم كھن و در تنجیدر تنج( روز ٢٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ٠٢:٥٩ ساعت عقرب ٢٢
ادامه ) نھايت و حاق اتصال( اول و دوم لحظه دقیق اتصال ٢٠:٥٠ ساعت قوس ١٨و تا  ١٤:٢٥ ساعت عقرب ٢٦ و تا
  .دارد

  .می باشد ٠٢:٥٩ ساعت عقرب ٢٢ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
در اين وقـت داللـت دارد بـر فـراھم شـدن خوشـبختي پـیش بینـي نشـده؛ و امکـان ايجـاد روابـط جديـدي کـه مبتنـي بـر  :ھنگام شناسی

عالقمنديھاى بي حساب و بدون برنامه است، ھمچنین وجود زمینه تأثیر مثبت بر زندگي عاطفي داشته، يکبـاره و بطـور ناگھـاني احسـاس 
مي کني که ھر کاري و چیزي برايت ممکن و فراھم است، ھمچنین زمینه ديدارھاى پـیش بینـي نشـده يـا محبـت در نگـاه اول، يـا ديـدار و 

اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه بسیار خوب جھت درآمدھاى مالي، ھمچنـین بـراى فعالیـت در  .ود داردتالقي با محبت بزرگ وج
زمینه امور تکنولوژي و راديو  و ھواپیمايي و سرگرمیھا بسیار مناسب بوده، و لیکن علیـرغم فعالیـت مسـتمر  شـخص امـا از منـابع درآمـدھا 

  .جستجوي مستمر از تغییرات و چیزھايي که به کار سخت مي طلبد وا مي دارد راضي نبوده، و وضعیت فعلي وي را به

  
Stationary Venus  = ساعت  عقرب ٢٣ = روز ٥محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  =از تراجع  بعد زھرهمكث

  ١٣:٥١ساعت  عقرب ٢٧ امروز تا ١٣:٥١
: از آنجا که کوکب زھره به طور کلي داللت دارد برر تراجع داشته، ماه يکبا ١٩يا  ١٨ھر کوکب زھره در سیر مستقیمش  :داللت اجمالي

عواطف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلیقه، شکلھاي مطلوب پول و سالمتي و روابط زنانه و تعامل اجتماعي در ھر سطحي و حاکم بر 
لذا در حالت مکث اثرات زھره راکد مي گردد و  .مسائل ازدواج و ديگر مشارکتھا، عیش و عشرت، خالقیت و نماينده زيبايي و محبت است

  . خواص و موارد مربوط به داللتھاي زھره طي ايام مکث با رکود مواجه مي شوند
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  )نجمى رصدى(  دلو: برج نجمي

     Tropical حوت :فلكي برج

    ؛حضیض: ضعیف ؛سريع السیر: 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 : كوكب مريخ به طور كلي داللت دارد بر
  .آغاز نشان دادن عكس العمل و واكنش است) دقتي  به خصوص به خاطر بي(آتشفشان، تصادفات 

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

تواند در ادراك فیزيكي پرتكاپو  مريخ ميدر برخي نمونه ھا . شود  توانايي انجام كار و انرژي است و برخي اوقات به صورت پرتکاپو نمايان مي 
  .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 . مريخ داللت دارد بر عمل كردن قبل از فكر كردن يا احساس كردن يا در نظر گرفتن اينكه چه چیز مناسب و مقتضى است
  .كند و مريخ تقسیم كردن يا مجزا کردن را پیوستن و ھماھنگ شدن را طلب مي بھم 

، 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 دالالتش به ما مي برجي كه مريخ در آن قرار دارد با 

  
]  90°  f -  appl مريخبا  شمس تربیعاتصال ادامه  = مريخشمس با  تربیع= اتصال،  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٣٨ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ١٩:٥٤ ساعت عقرب ٥

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(یق اتصال لحظه دق ٠٣:٣٤ ساعت قوس ١٢ و تا

  
b  120°  f - sep  مريخبا  تثلیثاز  زھرهانصراف ادامه =  مريخبا  زھره تثلیث= انصراف، 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١١ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:١١ ساعت عقرب ١٩
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٥٣ تساع عقرب ٢٩ و تا

  
f  90°  j -  appl با مشترى، مريخ تربیعاتصال ادامه  =با مشترى  مريخ تربیع= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٢٢ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ١٩:٣٠ ساعت عقرب ٨

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(اتصال لحظه دقیق  ٠٤:٣٠ ساعت عقرب ٢٩ و تا
خردانـه کـه  اين وقت داللت دارد بر بروز تکبر و رفتار عجوالنه و نشـاط و شـادابي مفـرط، و انجـام ريسـکھا و اقـدامات بـي :ھنگام شناسی

از افـراط در جانبـداري و سبب زيانھاى مالي و درگیريھا در محیط کار يا خانـه مـي گـردد، سـعي کـن کـه بـه حـد و مـرز خـودت ملتـزم بـوده و 
در اين وقت زمینه کشیده شدن به برنامه ھاى خطیر و پرھزينه اى که ممکن است به دعـاوي . تصمیمھا و اتخاذ مواضع عجوالنه اجتناب کن

ه ي گیـرد، بـقضايي منتھي شود وجود دارد، ھمچنین فراھم بودن انرژي فراوان براى شخص که آنرا در کارھاى افراطي و مبالغه آمیز بکار مـ
ھا و سفرھا مي نمايـد، رغبـت بـه گـذران اوقـات بـه تفريحـات و سـرگرمي و  که تاب ماندن در يک محل را نداشته، اقدام به جابجايي طوري

خوشگذراني و آنچه بدان مربوط است نیز از ديگر زمینه ھاى اين ھنگام است، امکان بـروز سـنگدلي و خودخـواھي در برابـر خواسـته ھـا يـا 
ي و گرفتاريھاى ديگران، و رفتار انفعالي و عجوالنه و بي توجھي به وضعیت آنھا کـه نتـايج ناراحـت کننـده در وضـعیت مـادي شـخص تنگدست

و  دارد، ھمراه با اينھا؛ امکـان  افشـاي اسـرار و خیانتھـايي در محـیط کـار، و دسـتورھاى عجوالنـه و متھوّرانـه و زيـاده روي در رفتـار انفعـالي
شمنیھا و درگیريھايي گرديده که زندگي روزمره شغلي را مختل مي سازد، اين وضـعیت فلکـي نیـز داللـت بـر تـأثیر منفـي عجوالنه موجب د

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

  .اين ھنگام نوعا از بدبیني مفرط رنج مي برد

  
f  60°  m -  appl با زحل، مريخ تسديساتصال ادامه = با زحل  مريخ تسديس= اتصال  

  :از) م كھنینجدر ت( روز ١٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ١٦:٣٧ ساعت عقرب ٢١
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٣٠ ساعت قوس ٧ و تا

از آنجا که مريخ کوکب کار و تالش است؛ لذا ارتباط روشن و محسوسي با اقدامات و ابتکار عملھاى شخصي داشته، لذا  :ھنگام شناسی
ھا مي تواني به ھدفي که مشتاقانه آرزويش را داشته اى برسي، از اين رو بايد به شجاعت مسلح شده چـه اينکـه ھـیچ با جديت در تالش

چیزی را به آساني بدست نمي آوري، بايد خودت را ملزم به کاربرد ثمره تالشھاى شخصي و نتیجه عـرق جبینـت کنـي و سـختیھاى راه را 
ايـن ھنگـام داللـت دارد بـر فـراھم بـودن تشـخیص . به ھر حال موفقیت در پایان مسیر وجـود دارد ھموار کرده تا وضعیتت مطمئن گردد، ولي

 .روشن و وضوح برنامه ھا و اقدامات؛ که امکان مي دھد تا غلبه بر مشکالت نموده و از موانع در محیط کار و برنامه ھاى شخصي عبـور کنـد
  .و نه ضرري داردنه فايده اى داشته : اين وضعیت فلکي داللت دارد بر
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f  60°  p - sep  با اورانوس، تسديساز  مريخانصراف ادامه  =تسديس مريخ با اورانوس = انصراف 
  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٣ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٣١ ساعت عقرب ٢٤
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٥:٥٧ ساعت قوس ٦ و تا

و . اين وقت داللت دارد بر افزايش روحیه اصرار و پي جويي و شجاعت و میل به گزاف و اغراق نمودن و سرعت و تنـدروي :ھنگام شناسی
زمینه بسیار مناسـب  اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود .رغبت به رفتار عجوالنه در تصمیم گیريھا و نیاز به زندگی ماجراجويانه وجود دارد

ولي بدون انجـام مسـافرت، چـون  جھت اقدام به فعالیّتھايي که نشاط و شادابي مي طلبد، و بھتر است که به آنھا در اين وقت اقدام شود،
  .سفر در اين مدت خوب نیست
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 )نجمى رصدى(  عقرب: برج نجمي

   Tropical قوس :فلكي برج

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

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

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

تقاد به خود و گسترش، شروع، گشايش، سیرت و اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اع: 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
. انگیز و سعید است و داللت دارد بر يادگیري و تحصیالت و آموزش و پرورش، جستجو كردن راستى و صداقت و راستگويي و مسافرت

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

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

اين صورت ممكن است تمايل به سرمايه گذارى در انبارھا و يا سھام و انجام ريسك داشته  كنیم و نسبت به آينده خوش بین باشیم در
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 امر به معروف و نھي از منكر دن وخواھى، سخاوتمندى، ياري به مردم دادن و میان ايشان صلح و صالح دا
   . جھاني

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

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٣٨ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:١٨ ساعت عقرب ٢٨ و تا

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

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٢٠ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٧:٣١ ساعت عقرب ١٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٣٣ ساعت قوس ٥ و تا

  
]  ||  j -  appl با مشترى، شمس ىاتصال توازادامه  =توازى شمس با مشترى = اتصال  

  :از) ديم جدیم كھن و در تنجیدر تنج( روز ٦ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ٢٢:٥١ ساعت عقرب ٢٦

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٤٩ ساعت قوس ١و تا 
  .می باشد ٢٢:٥١ ساعت عقرب ٢٦ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

  
f  90°  j -  appl با مشترى، مريخ تربیعاتصال ادامه  =با مشترى  مريخ تربیع= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٢٢ت فلكى ین وضعيوده ارتباط امحد
  شروع) در تنجیم كھن( ١٩:٣٠ ساعت عقرب ٨

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٣٠ ساعت عقرب ٢٩ و تا

  
j  120°  y - sep  شیرونبا  تثلیثاز  مشترىانصراف ادامه = تثلیث مشترى با شیرون = انصراف، 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٣٨ت فلكى ین وضعيارتباط ا محدوده
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٣٥ ساعت عقرب ١١
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٦:٠٣ ساعت قوس ١٨ و تا
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   )رصدى نجمى(  قوس: برج نجمي 

   Tropical جدى :فلكي برج

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

داللـت دارد بـر خداونـدان صـناع و کـار فرمایـان و . 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 أدر آورنده و تتنظیم كننده و سازمان دھنده و يا زمان بندى كننده، تحت نظم و ترتیب  زحل سیاره
زحل داللت دارد بر كنترل كردن و اين مستلزم محدود كردن، تحت نظم و ترتیب در آوردن و دادن . شدت كار كردن يا كار سخته مسئولیتھا، ب

سئولیتھايشان متعھد گردند م بت بهشوند تا نس 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 منجمین قديم زحل را به عنوان كوكب زيان آور و نحس مي 
اين حقیقت . ايم و جاھايي كه عمیق ترين ترسھايمان واقع شده است ز آنھا بي بھره و محروم بوده زحل داللت دارد بر مكانھايي كه ما ا

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 
  .ين كه ما  چه كاري را به منظور اجتناب از مشكالت بايد انجام دھیمبنابراين زحل داللت دارد بر ا. ھراسانیم

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

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

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

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

  
_  60°  m - sep  با زحل، تسديسانصراف قمر از ادامه  =قمر با زحل  تسديس= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٢٧ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(صراف نھايت ان ٢٠:٢٨ ساعت عقرب ٢٧امروز  و تا

  
_  90°  m - appl  قمر با زحل، تربیعشروع اتصال  =قمر با زحل  تربیع= اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٨:١٧ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٣٠ ساعت عقرب ٢٨ و تا

  
f  60°  m -  appl با زحل، مريخ تسديساتصال ادامه = با زحل  مريخ تسديس= اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ١٦:٣٧ ساعت عقرب ٢١
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٣٠ اعتس قوس ٧ 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(ه دقیق اتصال لحظ ١٧:١٤ ساعت دلو ١٢ و تا
مناسبت آن براى مصالح مستغالت ملکي و مالي؛ و فرصت مناسب براي تـأمین آينـده مـادي يـا : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی

موفقیـت تبلیـغ يـا روش و  امکان نقش آفريني در الگوھاى واال و برجسـته در زمینـه ھـاى اجتمـاعي، زمینـه. شروع در برنامه ھاى سیاسي
اين وضعیت فلکي آرامـش و اطمینـان . مذھب يا عقیده يا رژيم سیاسي که گرايشھاى تندرو داشته؛ يا موفقیت اھداف شخصي؛ وجود دارد

ايي کـه شرکتھ: اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت تالشھايي که تحقیق علمي نیاز دارد مانند .دروني را به ھمراه مي آورد
  .در زمینه تکنولوژي مربوط به زندگی و سالمتي فعالیت دارند و يا شروع کار يا شغل به عنوان محقّق علمي
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  بروج نجمىو  فلكي احوال و جايگاه ساير كواكب و سیاركھا و نقاط كیھاني در بروج
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نامند و داللت دارد بر فراھم كردن آزادي،  اورانوس را سیاره انقالب يا تحوالت عظیم ): انقالب(ه تحوالت عظیم سیار :دالالت اورانوس
بنابراين اورانوس داللت دارد بر انقالب، . تواند ما را از از خوابھاي فكري بیدار كند و ما را رھا كند استقالل و از بین بردن محدوديتھا و مي 

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

و بر فناوري و برق، علوم و علم تنجیم  و بر  )پیش بینى نشده(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 رؤاورانوس و ماه بر تخیالت و ر
اورانوس ممكن است تالش داشته باشد براي اينكه تمام مردم برادر . باشند ايه احساسات مي ياھا و تخیالت ماه اساساً بیشتر بر پؤدارد، 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  معمول است و يا انتظار مي  كارھا و يا چیزھايي به طور متفاوت از آنچه كه

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

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

  
b  180°  p -  appl با اورانوس، زھره مقابله اتصالادامه  =مقابله زھره با اورانوس = اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٤٥ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٩:٤٦ ساعت میزان ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال( اول و دوم لحظه دقیق اتصال ٠٥:١٢ ساعت قوس ١٠و تا  ١١:٤٤ ساعت عقرب ٩ و تا

  
b  =|=  p -  appl با اورانوس، زھره ضدتوازىاتصال ادامه = زھره با اورانوس  ىضدتواز= اتصال  

  :از) ديم جدیم كھن و در تنجیدر تنج( روز ٢٧ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ٠٢:٥٩ ساعت عقرب ٢٢
ادامه ) نھايت و حاق اتصال( اول و دوم لحظه دقیق اتصال ٢٠:٥٠ ساعت قوس ١٨و تا  ١٤:٢٥ ساعت عقرب ٢٦ و تا
  .دارد

  .می باشد ٠٢:٥٩ ساعت عقرب ٢٢ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
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f  60°  p - sep  با اورانوس، تسديساز  مريخانصراف ادامه  =تسديس مريخ با اورانوس = انصراف 
  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٣ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا

  شروع) نھايت و حاق اتصال(ظه دقیق اتصال لح ١٢:٣١ ساعت عقرب ٢٤
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٥:٥٧ ساعت قوس ٦ و تا

  
Retrograde Uranus =  ١٩:٤٩ساعت  أسد ١٩ = روز ١٥٠ارتباط اين وضعیت فلكي محدوده  = اورانوستراجع 

  ٢٣:٢٦ساعت  جدى ١٥تا 
از آنجا که کوکب اورانوس به طور کلي داللت روز يکبار تراجع داشته،  ٤ھر يک سال و ش کوکب اورانوس در سیر مستقیم :داللت اجمالي

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

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

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

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

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

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

  

  توننپ
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  .در آنھا داللت قويتري دارد

  
_  0°  r -  sep انصراف قمر از مقارنه با نپتون،ادامه  =نپتون  مقارنه قمر با= انصراف 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٠٧ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٠:٣٨ ساعت عقرب ٢٧امروز  و تا

  
_  ||  r -  appl قمر با نپتون، ىشروع اتصال تواز= قمر با نپتون  ىتواز= اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( ١٩:٢٠ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠١:٠٥ ساعت عقرب ٢٧ امروز و تا
  .می باشد ١٩:٢٠ ساعت عقرب ٢٧امروز ) امقوت تم(وسط و غايت اتصال 

  
_  ||  r -  sep با نپتون، ىشروع انصراف قمر از تواز= قمر با نپتون  ىتواز= انصراف  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(دقیق اتصال  لحظه ٠١:٠٥ ساعت عقرب ٢٧امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن و در تنجیم جديد(نھايت انصراف  ٠٦:٤٢ ساعت عقرب ٢٧امروز  و تا
 .مى باشد ٠٦:٤٢ ساعت عقرب ٢٧امروز انفصال تام 

  
]  120°  r - sep  با نپتون، تثلیثاز  شمسانصراف ادامه  =شمس با نپتون  تثلیث= انصراف 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ت فلكى ین وضعيده ارتباط امحدو
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٤٠ ساعت عقرب ١٥
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٥:٠٥ ساعت عقرب ٣٠ و تا
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m  60°  r  -  appl با نپتون، زحل تسديساتصال ادامه  =تسديس زحل با نپتون = اتصال  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٩٣ت فلكى ین وضعيدوده ارتباط امح
  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

  
Retrograde Neptune =  ١٤:٢٥جوزا ساعت  ٣١ = روز ١٥٦محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = تونپنتراجع 

  ١٦:٠٧ساعت  قوس ١تا 
از آنجا که کوکب نپتون به طور کلي داللت دارد ھر يکسال و دو روز يکبار تراجع داشته، کوکب نپتون در سیر مستقیمش  :داللت اجمالي

ن، ساده لوحي، ، و اعتیاد، فرار از واقعیات، واقع بین نبود)در زمینه ھاى مثبت(آرمان گرايي، اعتقادات، دين، ايمان، اخالص، معنويت؛ : بر
، لذا در حالت تراجع اثرات نپتون و خواص و موارد مربوط به داللتھاي نپتون طي اين ايام )در زمینه ھاي منفي(سرخوردگي، بیشرفي و تقلب 

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

و انرژي زندگي خیالي بیشتر از . مشخص نیست) وھم(در اين زمان مرز بین حقیقت و خیال: تراجع نپتون به طور کلي :داللت تفصیلي
  .بنابراين رؤياھا در اين زمان بر شما غلبه بیشتري دارند. زندگي حقیقي است

احترام بگذاريد تا مرزھاى حقیقـت و وھـم و خیـال  اعتماد نکنید و به انديشه ھا و تفکر دیگران نیز  به شمّ و فراست خود به تنھايى :توصیه
  .را دريابید

  

  پلوتون
  

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

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

ھاي   تولد مجدد عرصه. شود كه ساختني جديد از راه بھتر است توجه به اين مفاھیم داللت ديگر پلوتو كه تولد مجدد است واضحتر مي 
  .توان اشاره كرد به فردي فاقد اخالق كه با احیاء معنويت خود به فردي اخالقي تبديل شود ميگیرد به عنوان مثال  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
  .نادیده ساخته می شوند و سپس با قدرتی آتشفشانی منفجر می شوند می کند بر نیروھای ناخودآگاه و پنھان که به صورت

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

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

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

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

د تنھا شود شاي 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 بدين معني كه گرچه پلوتو كھنه را نابود مي كند امّا چیز جديد و بھتر را جاي آن درست مي  ،نیمي از آن درست باشد

 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

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

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

  
_  60°  w -  appl قمر با پلوتون، تسديساتصال ادامه = قمر با پلوتون  تسديس= اتصال  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ٢٢:٢٠ ساعت عقرب ٢٦

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٠٩ ساعت عقرب ٢٧امروز  تا و

  
_  60°  w - sep  با پلوتون، تسديسشروع انصراف قمر از  =قمر با پلوتون  تسديس= انصراف 

  :ضعیت فلكى ازمحدوده ارتباط اين و
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:٠٩ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢١:٢٩ ساعت عقرب ٢٨ و تا

  
]  60°  w - sep  با پلوتون، تسديساز  شمسانصراف ادامه  =شمس با پلوتون  تسديس= انصراف 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٦ى ت فلكین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٢١ ساعت عقرب ٢١
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٣:٣٢ ساعت قوس ٦ و تا

  
Retrograde Node and S.Node =  عقرب ٢٦ = روز ١٤محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = رأس و ذنبتراجع 

  ٠٨:١٣ساعت  قوس ٦ا ت ١٧:٤٦ساعت 
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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

  
Retrograde Juno =  ٣تا  ٠٧:٠٣ساعت  میزان ٢٠ = روز ٧٤محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = جونوتراجع 

  ٠٥:٥٥ت ساع جدى
و خواص و موارد مربوط به داللتھاي  جونولذا در حالت تراجع اثرات  .آرمان ھر شراکتي بر پايه مساوات و عدالت مي باشد :اجمالى داللت

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

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

  

  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(نايي ھاي بالقوه خود را كشف و به سرنوشت است كه توا
بزرگي  ذاتاً شیرون معلم. ھمیشه شیرون يك حمايت كننده و پشتیبان بوده است و ھرگز خودش را بزرگ ندانسته و مغرور نشده است

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

  .ا، اجتماع، محیط و غیرهمعالجه و برطرف كردن مشكالت زندگي، مشكالت گروھھ
شیرون يك آغازگر است و به ما كمك مي كند تا پیشرفتھاي غیر . 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

  
_  0°  y - appl  شیروناتصال مقارنه قمر با ادامه  = شیرونقمر با  مقارنه= اتصال،  

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٥٢ ساعت عقرب ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:١٥ ساعت عقرب ٢٧امروز  و تا

  
_  0°  y -  sep شیرونشروع انصراف قمر از مقارنه با  = شیرون مقارنه قمر با= انصراف، 

  :محدوده ارتباط اين وضعیت فلكى از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:١٥ ساعت عقرب ٢٧امروز 

  .امه دارداد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٤:٠٥ ساعت عقرب ٢٨ و تا

  
]  120°  y -  appl شیرونبا  شمس تثلیثاتصال ادامه  = شیرونشمس با  تثلیث= اتصال،  

  :از) م كھنیدر تنج( روز ١٥ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٠:٠٩ ساعت عقرب ١٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٥٥ ساعت عقرب ٢٩ و تا

  
j  120°  y - sep  شیرونبا  تثلیثاز  مشترىانصراف ادامه = تثلیث مشترى با شیرون = انصراف، 

  :از) م كھنیدر تنج( روز ٣٨ت فلكى ین وضعيمحدوده ارتباط ا
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٣٥ ساعت عقرب ١١
  .امه دارداد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٦:٠٣ ساعت قوس ١٨ و تا

  
Retrograde Chiron =  ساعت  سرطان ١٦ = روز ١٥٤اين وضعیت فلكي محدوده ارتباط  = شیرونتراجع

  ٢٢:٥٢ساعت  قوس ١٧تا  ١٩:٤٦
يا چه ( ، فھمیدن اينكه چه چیز)حل مشكالت(ايش گش آموختن، :به طور کلي داللت دارد بر شیروناز آنجا که کوکب  :داللت اجمالي

و خواص و موارد  شیروناثرات  تراجع لذا در حالت، التیام و شفا دادن به طور كلي شتى دادن میان تضادھا،آ یاتي است،ضروري و ح) امري
ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه  .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداين طي  شیرونمربوط به داللتھاي 

  .راجع نامناسب استمتھاي مربوط به کوکب شروع ھر کاري، و براى شروع کار
ھا از نقاط قـوت یزمان آن است تا توانايي ھاي بالقوه خود را که در گذشته شناخته نشده بودند را کشف کنیم چون اغلب اين تواناي :توصیه

   .ي شده استي افراد در زندگاند و ھمین سبب عدم پیشرفت و ترقّ  افراد ھستند امّا شناخته نشده و رشد پیدا نکرده
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  ��یاد �یات اع�ی  �قاو�م ��و�یرا��مای ��و�ی 
  : مبدأ سا�شمار -١

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

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

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

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

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

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

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

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

  : توار�خ تقو�م -٢

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

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

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

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

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

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

،  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 (بر روايت جناب فضل بـن شـاذان و بنا )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

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

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

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

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

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

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

  .داند ب�ش از تار�خ �ز�ور ن�

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

 ) تار�خ ميالدي �مدي = هجرت 

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

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

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

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

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

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

                                                

  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، 

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

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

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

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

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

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

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

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

  : آ�ز سال -٣

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

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

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

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

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

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

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

  .منظم نموديم و� 

    :ساعت مبناي تقو�م -٤

ه �كّرمهو  ا�رام بيت اهللا�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 بقية نوا� كره زم� را �سبت به

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

) ٥٢شـماره (در جداول اختالف ساعت در هفتـه نامـه راه آسـمان  هكعبه ��ف

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

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

ت مثال براي تعيـ� سـاعت اوقـا .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

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

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

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

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

  .استخراج شده است) به شمار � رود اسبه�و 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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را به جاي اول باز � گردانند اين تغي�ات در همـه كشـورها از �ـاظ مقـدار و 

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

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

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

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

  . عرضه � شود) بدون �اظ تا�ستا�(

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

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

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

 .يران تطبيق گرددافزوده گردد تا با وقت رس�  در ا بايد ايران؛ يك ساعت ن�

  : مبنای ساعت طلوع و غروب آفتاب و فجر -٧

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

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

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

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

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

 : ترتيب شب و روز ايام در تقو�م -٨

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ته اين روش غلط با ا. 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   :مبناي اوقات وقايع فل� -٩

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

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

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،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٤- Le calendrier des temps religieux  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م اوقات �� از.  

 
،  تقو�م شم� دائ� اوقات كواكب در سا�ت شبانه روز به تقو�م سا�ت كواكب -٥

  .١٤٣٣افق هر �ل، �� از 

٦- Le calendrier des heures planétaires  �� ١٤٣٣ از كواكب سا�ت تقو�م فرا�سه.  

٧-The planetary hours calendar   ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  ����� ان.  
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تعي� آ�ز ماههاي قمري، �ا� بيض، ايام �ت ا�شعاع ، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

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

  .��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 تقـو�م  ���ـ��ـ ان

  .�١٤٣٥و� �� از 

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

، و و ع�ـ صـاحب األ�ـر ن� و تـار�خ آفـر��ش آدم و �سي� و ذوالقـر 

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

  .١٤٢٧ز�ان فار� از سال 

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

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

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

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

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

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

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، اإلختيارات الفلكيه -٢٥

اكب  و �ري از مناحس قمر و�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  بهداشت و سالمت تن و روان،

  .١٤٢٩ر�يع األول 

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

  .��١٤٢٧ از سال تعا�م �كتب و�، 

  

برر� وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري، �� از ، سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٢٩

   .١٤٢٨سال 

تقو�م �و� جـامع  -٣٠

ــنا�(  ،)روزنامــه �هش

�تصات كواكـب  مناس�تها،

ــ� و ــاط فل ــيار�ها،  و نق س

اتصاالت، احوال كواكـب و 

��ــ از  ،احــ�م �وم�شــان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

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

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

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

تقـو�م بيـان ارتبـاط ( 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�

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

دفع ( تدب� آثار فل� خسوف و كسوف ،)هيئت طالع ، وقت نماز آيات نقشه مناطق رؤ�ت،

  .��١٤٢٦ از سال  ،)سوف با هدايت تعا�م �كتب و�عوارض و آثار من� خسوف و ك
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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 

�ء به وسط صورت فل� د

  .١٤٣٥ا�سماء، �� از سال 

پژوهشكده �وم و ���ات �و� 

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

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

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

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

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

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

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

اقتضـا داشـت تـا ؛ مـا در �ا� جهـان و ساير �راجعات فردي �ر�ـران هااين نياز

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

كه توانـا� بـه عهـده گـرف� �ر (را مانه هاى دقيق و خود�ري را بر آن داشت تا سا

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

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

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

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

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

  :در دس�س � باشندو اسال� ب�ياد حيات ا� 

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

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

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

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

  http://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm = زبان فارسي
 http://aelaa.net/En/Awqaat.htm  = زبان انگلیسي

فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 
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: �اسبه تار�خ براى هر زمان در گذشته و آينده بر اساس تـوار�خ: منجم تقو�م جها� جامع -٢

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

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

، 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، 

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

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

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

و�م ف�ده قمري براى هر سال در توار�خ گذشته و آينـده؛ ارائه تق :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

       .فرا�سهفار�، ان��� و  :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�: ايآينده؛ به ز�انه
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx = زبان فارسي
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربي

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

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

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

ه سا�امه اختيارات �و�؛ براى هر سال در تـوار�خ گذشـته و ارائ: 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

  ).فتتاح �شده استاين سامانه هنوز ا. (فار�هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 

تقو�م ساالنه �ظه رسـيدن سـتاره ): كف ا�ضيب( تقو�م ستاره حاجت يابمنجم  -١١

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

  ).افتتاح �شده است

و انتهـاء و ميانـه تعي� ايام و اوقات و سـا�ت �وع : 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

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

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

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

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

  �یات اع�ی رسا� �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
  


