
 0
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مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني   
v  مي باشد، لذا ھمین نقطه را  مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحراممركز خشكي كره زمین

 هقرار داده و اختالف ساعت بقی بنیاد حیات أعلي تقويم نجومينصف النھار مبدأ، و ساعت مبناي 
  .ذكر مي كنیم كعبه مشرفه نواحي كره زمین را نسبت به

v  و افزايش  شدهدر جدول ذيل مشخص  ساعت مكه مكرمهبالد با  ساعتمقدار اختالف
   .اشاره شده است) -(و كاستن آن با عالمت (+) با عالمت  ساعت مكه مكرمهآن نسبت به 

ساعت واقعه به ساعت ھر محل= تفاوت ساعت ھر محل با مكه ) - يا (+ ساعت واقعه به ساعت مكه   
v ا بیشتر در برخي كشورھا در بھار يا فصل ديگر يك ساعت ي :تفاوت ساعت فصلي

ساعتھا را به جلو مي كشند، مقدار و زمان اين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان نبوده، و 
بنابراين  .برخي ھم انجام نمي دھند، ولذا در جدول اختالف ساعت جھاني در نظر گرفته نمي شود

تا آخر در ايران كه تفاوت ساعت ھمیشگي اش با مكه مكرمه نیم ساعت است، از ابتداي فصل بھار 
ساعت به ساعتھاي تقويم اضافه  ١.٥بايد ) كه يك ساعت ساعتھا به جلو كشیده مي شود(تابستان 

 .شود تا وقت فلكي مطلوب بنابر ساعت محلي تابستاني ايران بدست آيد
 

 )Petropavlovsk(شرق روسیه  -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9
 )ماگادان(شرق روسیه  -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8
 )Vladlvostok(شرق روسیه  - میكرونزي-گینه نو -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 استرالیاي مركزي +6.30
 )Yakutsk(شرق روسیه -شرق اندونزي  -كره شمالي و جنوبي -ژاپن +6
 )بايكال(روسیه- تايوان-مالزي-فیلیپین-برونئي- مغولستان-كنگ ھنگ-ماكائو-چین-)پرت(غرب استرالیا +5
 )Novosibirsk(روسیه  - ويتنام -كامبوج -الئوس -تايلند -غرب اندونزي +4

 )میانمار(برمه  +3.30
 )Omsk(روسیه  -)آستانه(نیمه شرقي قزاقستان -بوتان -بنگالدش - سريالنكا +3

 نپال +2.45
 ھند +2.30

 )Pern(روسیه-مالديو-غرب قزاقستان-قرقیزستان-تاجیكستان- تركمنستان-پاكستان +2
 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیه -)Ishevsk(روسیه-گرجستان-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1
 ايران .+30

KMT  
0 

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

1- 
-ماالوي-شرق كنگو-رواندا-لیبي - سودان-مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرس-تركیه
-يونان-سوازيلند-لسوتو-بروندي -آفريقاي جنوبي- بوتسوانا- قمر–زيمبابوه-موزامبیك-زامبیا
 سوئد - فنالند-استوني-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين-مولداوي-بلغارستان-روماني

2- 
-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-آفريقاي مركزي- بنین-نیجريه-نیجر-چاد- مالت-الجزاير-تونس
-اسلونیا- كوزوو- سنجق-بوسني- صربستان- كرواسي-مقدونیه-آلباني-گینه استوايي- نامیبیا-آنگوال
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ- مجارستان-لھستان-بلژيك- دانمارك-آلمان- اسپانیا- فرانسه-ايتالیا

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

 شرق گرينلند -Azoresجزاير  - Cape Verdجزاير  -4
 میانه اقیانوس آرام  -5
 سورينام -اروگوئه -آرژانتین -شرق برزيل -گرينلند -6
 شرق كانادا -شیلي -دمنیكن-پاراگوئه -بولیوي -)Manaus(برزيل مركزي  -ونزوئال -گويان -7
 غرب برزيل-پرو-اكوادور -كلمبیا-پاناما - ھائیتي -جامايكا -كوبا -)كبك(شرق كانادا -)نیويورك(آمريكا -8
  كاستاريكا- نیكاراگوئه- بلیز -السالوادور-ھندوراس- گواتماال-مكزيك-)Winnipeg(مركزكانادا-)داالس(امريكا -9
 غرب مكزيك -)Edmonton(غرب كانادا  -)Denver(اياالت متحده امريكا  -10
 )Dawson(غرب كانادا  -)لوس آنجلس(اياالت متحده امريكا  -11
  )Anchorage(  غرب كانادا -12
 Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي -13
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Tuesday     
19 Oct 

 2010مسیحي 
لتشرین اّو ٦

  اسكندرى 
  مھر ٢٧
 يشمس ھجري ١٣٨٩

  میزان ٢٧
 برج شمسي

   قعدهی ذ ١١
١٤٣١ھجري قمري  
&^^

 

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

م واليت و برائتاگنھ  
 

  

  ذى قعدهماه  يازدھم
  

  ١٥٣يا  ١٤٨سال  )صلوات اهللا علیه(والدت حضرت امام رضا : روز 

واقع شده در مدينه، بنا بر  )علیه السالم(رضا  والدت با سعادت حضرت امام، ١٤٨در اين روز، سنه 
  . مشھور

از والدت  است و بعـد  نجمه و تكتم اختالفست و مشھور در اخبار والده ماجده اشو در تعیین اسم 
   .طاھره اش گفتند )علیه السالم( حضرت رضا

وجه ثقل حمل  ھیچه فرزند بزرگوار خود، به ب شدم حاملهچون  :ره كه گفتو روايت شده از آن مخّد
تھلیل و تمجید حق تعالى از  رفتم صداى تسبیح و خواب مىه در خود احساس نمى كردم و چون ب

  . چون بیدار مى گشتم صدا نمى شنیدم. شدم شكم خود مى شنیدم، و خائف و ترسان مى
دستھاى خود را بر زمـین گذاشـت و سـر مطھـر خـود را       د شد،چون آن فرزند سعادتمند از من متوّل

م و در آنحركت مى كرد و سخنى مى گفت كه نفھمیـد  بسوى آسمان بلند كرد و لبھاى مباركش
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 !كرامـت پروردگـار تـو   ، اى نجمـه ، گوارا بـاد تـرا  : فرمود نزد من آمد و )علیه السالم(ساعت امام موسى 
در گـوش راسـتش اذان   . حضـرت دادم  آنه جامه سفیدى پیچیـدم و بـ   پس آن فرزند سعادتمند را در
دسـت مـن   ه آن برداشت، پس بـ ه گفت و آب فرات طلبید و كامش را ب گفت و در گوش چپش اقامه

  . حجت خدا است بعد از منو كه بقیه اهللا است در زمین  بگیر اين را: داد و فرمود
بـرادر  ! اى اوالد مـن  :به پسران خود مى فرمـود كـه   )علیه السالم( روايت شده كه حضرت امام موسى

كنیـد   حفـظ  و ال كنیـد معـالم ديـن خـود را    ؤد اسـت از او سـ  عـالم آل محمّـ   على بـن موسـى  : شما
صـلى اهللا علیـه   ( عـالم آل محمـد   :من مى فرمود كـه ه ر بھمانا شنیدم از پدرم كه مكّر. شات او رافرماي

علیـه  ( منین علىالمؤ ھمانا او ھمنام امیر. كردم  كاش من او را درك مى در صلب تو است و اي )وآله

  . است )السالم
 )علیـه السـالم  (ھرگز نديدم كه حضرت رضـا  : روايت كرده كه گفت ابراھیم بن العباس از شیخ صدوق و

او  كالم خويش جفا كند و نديدم كه ھرگز كالم كسى را قطع كند، يعنى در میان سخنه كسى را ب
كسى پـا دراز   در حضور هو ھیچگا ،آوردكه مقدور او بود بر  ؛و رد نكرد حاجت احدى را ،سخنى گويد

يكى از غالمان ه را كه ب وقتى نديدم او مردم تكیه نمى فرمود و ھیچنفرمود و در مجلس، در محضر 
نديـدم كـه در    هدور افكنـد و ھیچگـا   نديدم كه آب دھان خود را هخود، بد گويد و فحش دھد و ھیچگا

        خلـوت مـى فرمـود و خـوان طعـام نـزد او        م بـود و چـون  خنـده خـود قھقھـه كنـد بلكـه خنـده او تبسّـ       
را و با آنھا طعـام میـل    ى دربان و میر اخورحّت خود را تمام سرسفره مى طلبید مى نھادند، ممالیك

شبھا كم مى خوابید و بیشتر شب را بیدار بود و روزه بسیار  جناب آن بود كه و عادت آن .فرمود مي
ھر ماه كه پنج شنبه اول ماه و پنج شنبه آخـر مـاه و چھارشـنبه میـان      مى گرفت و روزه سه روز از

 حضـرت كثیـر   و آن. روزه ايـن روز، مقابـل روزه دھـر اسـت    : نشـد و مـى فرمـود    باشـد از او فـوت  ماه 
پس اگر كسى . در پنھانى صدقه بسیار مى داد و بیشتر صدقات او در شبھاى تار بود المعروف بود و

  .حضرت در فضل ديده است پس تصديق نكنید او را كند كه مثل آن ادعا
  

  ھجرت ٢١٢سال  )صلوات اهللا علیه(د شھادت حضرت امام جوا: روز 
  

  آئین ھنگام
  

  
  :اعمال شايسته اين ھنگام

  . سعي در معرفت بیشتر حضرتش -١
  .مطالعه و تالوت كالم خازنان وحي، درباره حضرتش -٢
زاري جشنواره و مجلس معرفت و مذاكره كالم شريف دربـاره والدت وفضـائل و مناقـب و آيـات     گبر -٣

  .الھي حضرتش
و از دور در امـام  ) در مشھد رضوي و كاظمي(حضرت و والدينشان و عرض تبريك، از نزديك  زيارت -٤
  .اه و باالي بلندي و منزل خودگبار
نـین احسـان و انعـام بـه مـؤمنین و اھـداء ثـواب بـه         چانجام عبادات از نماز و تالوت و اذكار؛ و ھم -٥

  .حضرتش
  

  ھر ماه قمري يازدھماعمال روز 
  

ھـر مـاه قمـري خداونـد را بـا ايـن دعـا         يـازدھم آمده است كـه در   )علیھم السالم(در كالم خازنان وحي 
  :نیايش نمائیم

  
ِلُنِرَيـُه  ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى ِبَعْبِدِه َلْیًلا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصـى الَّـِذي باَرْكنـا َحْوَلـُه     

ُه ُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر ُسْبحاَنُه َو َتعالى َعمَّا يقول الظالمون ُعُلوا َكِبیرًا ُتَسبُِّح َلُه السَّماواُت ِمْن آياِتنا ِإنَّ

َن ٍء ِإلَّا ُيَسبُِّح ِبَحْمـِدِه َو لِكـْن ال َتْفَقُھـوَن َتْسـِبیَحُھْم ِإنَّـُه كـا       السَّْبُع َو اْلَأْرُض َو َمْن ِفیِھنَّ َو ِإْن ِمْن َشْي

ِبَحْمِد َربَِّك َحِلیمًا َغُفورًا ُسْبحاَنُه ِإذا َقضى َأْمرًا َفِإنَّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَیُكوُن َفاْصِبْر َعلى ما َيُقوُلوَن َو َسبِّْح 

َتْرضـى سـبحانك مـا    َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس َو َقْبَل ُغُروِبھا َو ِمْن آناِء اللَّْیِل َفَسـبِّْح َو َأْطـراَف النَّھـاِر َلَعلَّـَك     

أعظم شأنك سبحان اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن ُسْبحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن ُسْبحاَنُه َو َتعـالى  
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َو ِإَلْیـِه ُتْرَجُعـوَن   ٍء  َعمَّا ُيْشِرُكوَن ُسْبحاَنُه ُھَو اللَُّه اْلواِحُد اْلَقھَّاُر َفُسْبحاَن الَِّذي ِبَیِدِه َمَلُكـوُت ُكـلِّ َشـيْ   

سبحان اهللا الذي ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة ُسْبحاَن َربِّ السَّماواِت َو اْلَأْرِض َربِّ اْلَعـْرِش َعمَّـا َيِصـُفوَن َسـبََّح     

ْحِیـي َو ُيِمیـُت َو ُھـَو    ِللَِّه ما ِفي السَّماواِت َو اْلَأْرِض َو ُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكیُم َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْلـَأْرِض يُ 

ٍء َعِلـیٌم ُھـَو الَّـِذي َخَلـَق      ٍء َقِديٌر ُھَو اْلَأوَُّل َو اْلـآِخُر َو الظَّـاِھُر َو اْلبـاِطُن َو ُھـَو ِبُكـلِّ َشـيْ       َعلى ُكلِّ َشْي

ي اْلَأْرِض َو ما َيْخـُرُج ِمْنھـا َو   السَّماواِت َو اْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرِش َيْعَلُم ما َيِلُج ِف

ُمْلُك السَّماواِت ما َيْنِزُل ِمَن السَّماِء َو ما َيْعُرُج ِفیھا َو ُھَو َمَعُكْم َأْيَن ما ُكْنُتْم َو اللَُّه ِبما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر َلُه 

نَّھاِر َو ُيوِلُج النَّھاَر ِفي اللَّْیِل َو ُھَو َعِلیٌم ِبذاِت الصُّـُدوِر  َو اْلَأْرِض َو ِإَلى اللَِّه ُتْرَجُع اْلُأُموُر ُيوِلُج اللَّْیَل ِفي ال

وُِّر َلـُه  َسبََّح ِللَِّه ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفي اْلَأْرِض َو ُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكـیُم ُھـَو اللَّـُه اْلخـاِلُق اْلبـاِرُئ اْلُمصَـ      

السَّـماواِت َو اْلـَأْرِض َو ُھـَو اْلَعِزيـُز اْلَحِكـیُم ُيَسـبُِّح ِللَّـِه مـا ِفـي           اْلَأْسماُء اْلُحْسـنى ُيَسـبُِّح َلـُه مـا ِفـي     

َأْرِض السَّماواِت َو ما ِفي اْلَأْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعِزيِز اْلَحِكیِم ُيَسبُِّح ِللَِّه ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفي اْل

ٍء َقِديٌر َو ِمَن اللَّْیِل َفاْسُجْد َلـُه َو َسـبِّْحُه َلْیًلـا َطِويًلـا َفَسـبِّْح       لى ُكلِّ َشْيَلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحْمُد َو ُھَو َع

ْم ِبَحْمِد َربَِّك َو اْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه كاَن َتوَّابًا سبحانك أنت الـذي يسـبح لـك ِباْلُغـُدوِّ َو اْلآصـاِل ِرجـاٌل ال ُتْلِھـیھِ       

ْكِر اللَّـِه َو ِإقـاِم الصَّـالِة َو ِإيتـاِء الزَّكـاِة َيخـاُفوَن َيْومـًا َتَتَقلَّـُب ِفیـِه اْلُقُلـوُب َو اْلَأْبصـاُر            ِتجاَرٌة َو ال َبْیٌع َعْن ِذ

سبحان الذي يسبح له السماوات وجال و المالئكة شفقا و األرض خوفا و طمعا و كل يسبحه داخرين 

و دنیاي و آخرتي من الخیر كله و أعوذ بك اللھم لك الحمد كله و إلیك يرجع األمر كله أسألك لديني 

  .من الشر كله إنك تفعل ما تشاء و تحكم ما تريد صل على محمد و آل محمد األبرار الطیبین األخیار
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 ١٣٨٩ پا  ز     

  ٦:٠٩ساعت  ١٤٣١ شّوالماه  ١٤و وقوع اعتدال خریفی در  آغاز فصل پاییز
  مانده پاییزروز از فصل  ٦٣                           رفته پاییزروز از فصل  ٢٧
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  ام شناسى فصل پائیزگھن
  

ھره و ھـزال  چي گائیز آفتاب در برج فلكي میزان و عقرب و قوس باشد، و اين وقت زمان حركت سوداست و عالمت سودا تیرپدر فصل 
  . راني و شدت فكر و خیال و عفونت دھان و خستكي بدن باشدگو الغري بدن و خوف و ن

؛ و صـفرا نیـز از طغیـان افتـاده؛ لـذا سـودا غالـب مـي         در اول فصل پائیز كه بخاطر برودت و خشكي ھوا بلغم كمي در بدن بـاقي مانـده  
د خـون مـي شـود، در ايـن فصـل      شود و به واسطه خنكي ھوا و خصوصا شبھا و افـزايش صـفراي باقیمانـده از تابسـتان؛ ايـن صـفرا وار      

امالح وارد شده به بدن به صورت رسوب سودا قلیائي كه شـور و تلـخ اسـت در مـي آيـد و ترشـي خـون كـم مـي شـود، فلـذا مصـرف             
یدا مي كند؛ از اين رو به جھت تعادل خون و جبـران كمبـود ترشـي خـون؛ خـوردن شـیرنیجات       پمسھل براى دفع مواد زائد خون ضرورت 

بـدن در  ) منافـذ (ون مسـامات  چكه در تجمع صفرا مؤثرند بیشتر مناسب است،  باست، مصرف شیر و تركیبات ويتامین  الزم) طبیعي(
نبـر و خربـزه   چاين فصل بسته است؛ اشعه ماوراء بنفش كمتر به بدن مي رسد و بدن مستعد تب و لـرز مـي شـود فلـذا خـوردن خیـار       

یاھـان در  گائیز كه اعصاب بدن و پوشت مفید است، نیمه گغذاي لطیف و  ھاى شھري و طالبي مناسب نیست، ولى بالعكس مصرف
رمـي بـدن  شـده و از تـاثیر     گرب آنرا از مصونیت برخـوردار كـرده و موجـب    چربي و تحريك بدن با غذاھاى چحال آرامش ھستند خوردن 

ھـاى شـیرين بعـد از غـذا مفیـد اسـت،        یري مي كند، بطور كلي خوردن میـوه ھـاي تـرش قبـل از غـذا و میـوه      گبرودت ھوا تا حدي جلو
خوردن آب زياد در اين فصل اعصاب را سست مي كند و مصرف مواد خواب آور مثل تره تیزك و كرفس بـر ضـعف مـي افزايـد، آشـامیدن      

و  رم در صبح؛ مانع افت ضربان قلب شده و كندي آنرا زياد كرده و اعصـاب را تقويـت مـي نمايـد و شـدت جريـان خـون را كـم كـرده         گآب 
  .ائیز تجويز مي شودپاحشاء و روده ھا را نرم و اشتھا را زياد و ھضم را آسان مي نمايد، اين عمل در آخر 

وشـت  گوشـت خشـك و   گون چـ ه خشـكي فزايـد   چرم سازد بخورد، از مجففات و ھر گیزھائیكه مزاج را مختصري تر و چدر فصل خزان 
اه داشـت و انـدر   گرھیز كرده و خود را بايد نپرماى ظھر و سردي صبحھا و شبھا گصید و افراط در آمیزش و خوابیدن در مكانھاى سرد و 

تـا تـن از اخالطـي كـه     . آب سرد نبايد نشست و شبھا بر امتالء معده نبايد خفت، و در آخر خزان استفراغي به داروي مسھل بايد كـرد 
  . اك شود، و قي نیز بايد كردپتولد كرده و جمعشده ) ائیزيپ(میوه ھاي خريفي 

رفتن و خوردن دوا و مسھل و اقسام حلويـات و بوئیـدن ريـاحین    ) رمگ(در فصل بائیز سزاوار است كثرت آمیزش و فصد كردن و به حمام 
ور گـ نوشـت بـره و ا  گرم و تـر مثـل جوجـه و    گـ رھیز كردن از ھر طعـام يـابس و خـوردن غـذا و دواي     پحاره و خوردن میوه بعد از طعام، و 

  .شیرين و امثال آن
  
  
  

 
اين ماه سي و يكروز مي باشد، در آن بادھاى مختلف مي وزد، و باد صبا به جريـان مـي افتـد، از فصـد     ) وسط پائیز(: تشرين اّولماه 

و میـوه  ) ترش و شـیرين (و مصرف دوا پرھیز كند، آمیزش خوب است، خوردن گوشتھاى پرواري و چاق و انار ملس ) گرفتن خون از رگ(
كمتر بخورد، و آب كمتـر بنوشـد ، ورزش در ايـن مـاه خـوب      ) خشك(وشت ھمراه با ادويه بعد از غذا مفید است، و گ) ھضم كننده(جات 
  ).مرقوم فرموده اند برگرفته از رساله ذھبیه كه حضرت امام رضا (. است

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

 
ھر چند طبايع فصول چھارگانه و ماھھاى آنھا از نظر فلكي ھمانست كه نزد ھمه معروف است، ولى از نظر حكما و اطباء قاعده  *

اصلي فلكي و طبع و مزاج فصول و ماھھا اجمالي و كلي بوده كه برحسب خصوصیات مكاني و زماني و فردي و حالي استثنا خورده 
  :و تشديد يا تخفیف پیدا مي كند

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

وقتي در نیمكره شمالي تابستان اسـت ھمـان وقـت نیمكـره جنـوبي زمسـتان اسـت، ھمچنـین مختصـات جغرافیـائي كـه            : مثال واضح
ردند؛ لذا نقاطي كه فاقد برخي فصول اربعه ھسـتند، بـر اسـاس فصـلھاى موجودشـان      موجب مي شود فصلھا در آنھا كوتاه يا منعدم ك

عمل مي شود، و يا اينكه نواحي مختلف زمـین يكسـان نبـوده و از نظـر آب و ھـوا و خشـكي و رطوبـت يـا سـردي و گرمـي متفاوتنـد،            
ى منطقه اى و مكاني آن احكـام كلـي را مقیـد    استوايي يا خشك يا مرطوب يا معتدل يا سردسیر و منجمد مي باشند، كه اين تفاوتھا

  .مي كند، خالصه اينكه مالك واقعیت 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 مالحظـه طبیعـت ھـوا     -٢

  .باشد بكنند نه فصل ھر چند مدتش كوتاه
  
تفاوتھاى مزاجي اشخاص از دموي و صفراوي و سوداوي و بلغمي نیز موجب تشديد يا ترخیص احكـام و توصـیه ھـاى طبـي ذكـر        -٣

  .شده مي گردد
  
شرايط موقت عارضي از قبیل بیماري و غیر آن كه ممكن است بطور موقت شـرايط مزاجـي مختلفـي را ايجـاد كنـد و توصـیه ھـاى         -٤

  .مزبور را 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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  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي تقويم نجومي
  

  
  

   
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
      

  
  
  

  
    

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

 يموت ال جمله در تسبیح و در تھلیل حّي =*=یم که ز مشرق برآورند سر نیببرجھا 
  حوت سنبله میزان و عقرب قوس و جدي و دلو و =*=چون حمل چون ثور چون جوزا سرطان و اسد 

  ام شناسيگھن=  رخدادھاي آسماني با احوال زمیني ارتباط فلكي

         
 شرطان

   قوس

 

ثور   
 

 دلو

حمل  حوت  

  بطین

ثریا   

ھقعه      

ھنعه       

 دبران

سعد     
ذابح      

بطن      
الحوت     

عقرب      

 سرطان    

جوزا   

  

جدي     
 

ذراع    

نثره    

طرفه          

 جبھه

نعام         

سعد      
بلع       

سعد     
  لسعود ا        

بلدة   

   سعد       
 األخبیة  

 ١فرغ          
٢فرغ    

 

سنبله   
 

 
 زبره

عواء    

 صرفه     
       
 غفر سماك

اكلیل         
        زبانا        

   

قلب    

شولة         

  میزان     

 

أسد   

  بطین

ثریا   

 شرطان

 دبران

ھنعه   

  .  ھقعه

نثره    

ذراع    

        
 طرفه

 جبھه

عواء          

        
 صرفه

زبرة     

سماك          
اعزل           

غفر          

زبانا     

        
 اكلیل

قلب    

شولة          

بلده          

 سعد بلع        

سعدذابح          

نعام    

        
 سعداألخبیة

  سعد
 السعود

 فرغ مؤخر
فرغ     

مقدم       

  بطن          
 الحوت         

  قلب
اٍألسد   

عیوق   

نعام وارد          

الرشا          

شعراي   
يماني   

صادرنعام         
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  i Tropicalحوت  :فلكي برج
  Tropical بطن الحوت به تحويل 16:34در  ٢فرغ :منزل فلكي

   ):ساعت اقتران يا اقتراب قمر با منازل(ھم آيي قمر و منازل 
  )17:00سعد الھمام ( فرغ اّولبا  13:28 ساعت ، درسعداألخبیة

  h Siderealدلو  :برج نجمی

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

  ؛، بطئ الّسیرحضیض :ضعیف :)Sidereal( احوال كوكب

 
  

عفونـت دھنـده و از طبیعـت خـویش بسـیار گـردد بـه حسـب         . قمر سرد و تـر اسـت و تـری او بیشـتر از سـرديش اسـت       :دالالت قمر
  . مؤنث و لیلی است و دلیلی است به روز دوشنبه. سعد است و زود نحوست پذیرد. نزدیکی و دوری آفتاب

از اوان و عـوام، و زنـان آبسـتن و تـوانگرانی کـه معـروف و       و داللت دارد بر ھر دینی که غالب بود بر پادشاھان و مردمان با قدر و جاه و 
در دین و شرع و علـم طـب و ھندسـه و علـوم علـوی و تقـدیر       ) تفقه(مشھور باشند، و بر اخبار و رسالت و وکالت و محاسبت و نفقه 

   .کردن آبھا و زمینھا و موی ستردن و طعام فروختن و انگشترین سیمین و کنیزکان و جادوان و گریختگان
ايـن روشـنايي     ھمانطور كه خورشـید منبـع روشـنايي و انـرژي در جھـان ماسـت، مـاه نیـز مـنعكس كننـده            :سیاره نیازھا و احساسات

بنـابراين مـاه   . دھند ولي اين بازتابش كردن نور خورشید در آنھا از ماه كمتر اسـت  سیارات نیز ھمین كار را انجام مي  گرچه بقیه . است
ايـن    ، حسـھا و احساسـات داللـت دارد و نشـان دھنـده     موافقـت و ھمدردى ، ھیجاناتس ماه بر پ. الت داللت داردبر منعكس كردن احوا

و يـا حتـي   ھمفکـرى  و ھمـدردى   دالالت مـاه اساسـًا تنھـا در حیطـه    احساسـات مـورد بحـث در    . كننـد  است كه ديگران مـا را درك مـي   
  . احساسات مربوط به گذشته است

چـون واكنشـھاي غیـر ارادي مـا اغلـب بـه منظـور حفـظ بقـاء و ھمچنـین ايمنـي و            مینى أاقدامات تـ و  امنیتماه ھمچنین داللت دارد بر 
  .درک کردنو پذيرفتن كند داللت دارد بر  ھمچنانكه ماه نور خورشید را دريافت مي. امنیت است

اي و رنـگ پريـده بـه حالـت بـدر كامـل پیوسـته در تغییـر           حالت خوشه خود از ه اي است و در طي دور كتي دوره سیر ماه در آسمان حر
بـه عنـوان مثـال    . اي و ھمچنین كنترل كردن نوسان میـان ترقـي و تنـزل و افـت و خیـز ھـا       بنابراين داللت دارد بر تغییر كردن دوره. است

نـین بـر زنـدگي انسـاني ھمـانطور      چو ھم. دارد نقشي اساسـي  آن جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن  توان به پديده ديگر مي
ي گكه ماه متولد مي شود و رشد مي كند تا به بدر مي رسد و بعد افت مي كند تا تحت الشعاع و محو مي شود داللت بـر دوره زنـد  

  .انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرگ را در بر دارد
موجـب  ھمچنـین  . و قـوه ابتكـار   از تخیل قوى يبرخوردارخاطرات خوب و  گوش دادنھا و تمايل به ياؤرو  تصور، خاطرهماه داللت دارد بر 

در مقايسه با اورانوس در حـالي كـه اورانـوس داللـت بـر      . وھاي احساسي و عاطفيزو آراشتیاق ياھايي ھمچون ؤياھاي منظم و رؤر
احساسـات مـي    ياھا و تخیالت ماه اساسًا بیشتر بر پايه ؤيت دارد، ربشر  و روشنفكري براي بھتر كردن آينده  عقالنىياھا و تخیالت ؤر
  . است و داللت بر مادر داردمربوط به جنس زن ماه . باشند 

داللـت اصـلي آن عكـس العمـل نشـان دادن      . باشد، و بیـت آن چھـارم و در ايـن وضـعیت داللـت قـويتري دارد       ماه برج سرطان مي  خانه 
ايـن ھسـتند كـه مـا چـه        گیرد نشان دھنده بیوت و بروجي كه ماه در آنھا قرار مي . ت مرتبط با ديگر حوادثاست و داللت دارد بر تغییرا

كارھايي از روي عادت انجـام مـي دھـیم؟ و    ه كارھايي بايد انجام دھیم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشیم و يا چ
جام دھیم؟ در مقايسه با خورشـید، خورشـید داللـت دارد بـر اينكـه چـه كارھـايي        چه كارھايي الزم است در آن زمان و شرايط فلكي ان

چـه   یشنھاد مي دھد و در مقايسه با زحـل، زحـل داللـت بـر ايـن دارد كـه مـا بايـد اجبـاراً         پبراي رسیدن به اھدافمان بايد انجام دھیم و 
  .ھايي انجام دھیمركا

محافظت براي رشد و پیشرفت و اين تنھا به پرورش كـودك و توانـايي مـا بـراي نگھـداري و      ماه داللت دارد بر نیازھاي ما به نگھداري و 
  .محافظت از ديگران به منظور رشد و پیشرفت ايشان خالصه نمي شود

  
   )15:34( ساعت ١٣تحويل به  ١٢ :عمر ماه از مقارنه

   
  )  ذى قعده ١٤ذى قعده تا  ٨(میزان  ٣٠تا  انزمی ٢٤ شروع از: افزايش نور =نور قمر 

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

 .حجامت و فصد که در آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشدموفقیت آن نیست، مانند 
.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  .پیشه گردد احتیاط و مراقبتدر خالل اين ايام بھتر است که :ھنگام شناسی

و مشکالت و موانع پیش بیني نشده اى ممکن است اتفاق بیافتد، فلذا شخص بايد آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را خورشید بوده، 
.امکان دارد شخص ذي نفوذ و سلطه اى؛ در موفقیت کارھايتان اخالل بنمايد داشته باشد، مثًال 

سرما يا گرما يا  ه یھوا محصولش در معرض لطمممکن است با تغییرات غیر معمول آب و اگر شخص در کار کشاورزي مي باشد، 
يا حفاظت مناسب يا مراقبت  ىباد قرار گیرد، بنابر اين احتیاط الزم بشود و آمادگي مناسب براى مشاکل احتمالي تدارک گردد، آبیار

   …متصديان مزرعه و
در اين اّيام ممکن است با  د مي باشند،يا در زمینه ھاى ادارى اگر برنامه ھاي شخص بطور معمول در حال طي روند معمولي خو

براى ھمین جھت مناسب است که در اين ايام آمادگي تحّمل اين مشاکل بیشتر  .سنگ اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شود
ھم فرا مي گیرند، افرادي که در اين اّيام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين استعداد را دارند و زود .شده و نیز مشورت بیشتر انجام گیرد

.که چطور مشکالتشان را حل کنند، بلکه حّتى براى خودشان مشکالتي درست مي کنند تا حّلش کنند 
.شروع ھر کاري در اين اّيام مانعي ندارد، به شرطي که روند پیشرفت و تحّول آن کار را به خوبي مراقبت کنند :از نظر شغلي

سبب رقابت و رشک كه به حّدي  گیري عالقه و توّجھشان به کار افزايش مي يابد، شمکارگران و کارمندان در اين اوقات بطور چ
شرکاى تجاري در اين اّيام اعتمادشان به يکديگر بیشتر است، چون عالقه و توّجھشان به موضوع شرکتشان .ديگران مي گردد
دا مي کنند، چون از ھمان ابتدا با موانعي روبرو کارھايي که در اين مرحله شروع مي شود، گاھي بسیار اھمّیت پی. بیشتر مي شود

.مي شوند، اگر آن موانع را پشت سر بگذارند، آينده خوبي دارند 
در اين اّيام ارتباطات اجتماعي کمتر پیش مي آيد، در آخرين لحظه ی قبل از تشکیل  :اجتماعي ارتباطات و فعالیتھاي از نظر

ولى اگر ديدارھا و تماسھايي در اين وقت اّتفاق بیافتد عموما  دلیل يا با عذرى لغو مي گردند،ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون 
ارتباطھاى عاطفي در اين ھنگام نوعًا به ارتباط مستمر و جّدي مانند ازدواج ختم مي  .در فضايي منسجم و ھماھنگ برگزار مي شود
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ھاني وجود دارد، براى ارتباطھاى در اين مرحله؛ تناسبھاى ديگر بین شود، ولى گاھي امکان قطع پیوندھاى اين مرحله بطور ناگ
نیز مالحظه شود، بطور کّلی ارتباطھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا ) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(طرفین؛ از نظر علم تنجیم 

  .ي در کار باشديکديگر را دانسته و محّبت صادقانه و طرفینۀ پايدار است اگر طرفین روش مالحظ
  

_ IN Pisces =  برج حوتقمر در:  
  

  :خواجه نصیر طوسياز  برج حوتاختیارات قمر در 
 فصد کردن دست را؛  پاي را ناخن گرفت  ===  ماه چون در حوت آيد نیک نبود بي شگفت
 اندر آن نیکو بود پوشیدن اين چار چیز ===  لیک دعوت نیک باشد دعوت اشراف نیز

  و آنچه در تن باشد آنرا جمله بخشیدن به من==  =  قبا و ھم کمر ھم پیرھنھم کاله و ھم 
  

و آنچـه بـر ضـدش مـي      کارھايي که موفقیت يا تناسبش با انجام آن در شب است، در ايـن ھنگـام مناسـب مـي باشـد،     : از بروج لیلي
  .باشد نامناسب است

و مرطوب است، بنـابراين کارھـايي کـه چنـین طبعـي داشـته و يـا در         طبع اين برج مانند آب طبعي سرد :آبي: از مثلثه مائي؛ طبع برج
و آنچـه بـر ضـدش     در اين ھنگام مناسب مي باشد،) مانند حفر چاه و قنات و کانالھاي آبیاري( کار دارند،  و انجام و تحقق آن با آب سر

کـه مـوفقیتش بايـد مقـرون بـه حـرارت و       مي باشد نامناسب است، براي ھمین کارھايي ھمچون ازدواج و پايه ريزي زندگي مشـترک  
  .برج مناسب نیست اين گرمي باشد، در

ماننـد تأسـیس شـرکتھا و عقـد     (کارھايي که اقتضاي مناسب طبع آنھا جابجـايي و انتقـال بـین دو وضـعیت اسـت؛       :از بروج ذوجسدين
، انجـام آن در ايـن   )ع در ھـر علـم ناشـناخته   قراردادھاي مشارکت، انبار کردن کاال، ابتداي تعلـیم کودکـان، و چـه بسـا بطـور کلـي شـرو       

  .و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است ھنگام مناسب مي باشد،
طلب فرزند دختر و اينکه نتیجه : در اين ھنگام کارھايي به اقتضاي مناسب اين طبع آن است پیگیري مي کنند، مانند :از بروج مؤنث

  .انعقاد نطفه دختر باشد
  

_  120°  b -  appl اتصال تثلیث قمر با زھره،ادامه  =تثلیث قمر با زھره = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٣٧ساعت  میزان ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٢ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

در اين وقت زمینه افزايش ناتواني و تمايل به آشوب و دگرگوني، و پیدايش رغبتھـا و میلھـايي کـه بـه ناکـامي و نـا       : ھنگام شناسی
ران را بدون اينکـه خـودت متوّجـه شـوي     گفتار و رفتارت باش ممکن است ديگامیديھاى عاطفي منتھي مي شود وجود داشته، مواظب 

پیداشـدن روحّیــه بسـیار حّســاس و فــوق العـاده احساســي و عـاطفي، تــو را بــه       نــین وجـود زمینــه بــراى چناراحـت و اذّيــت کنـي، ھم  
اين وضعیت فلکي . نمايي امور و فاجعه آمیز قراردادن آنھا مي کشد، در اين وقت از نزاع دروني میان غرايز و عواطف رنج مي بريگبزر

  .کاھش نسبي توان سودآوري براى فعالّیتھاى اقتصاديداللت دارد بر 
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٢ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .داردادامه ) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٣:١٨ساعت  میزان ٢٨ و تا

در اين وقـت زمینـه افـزايش نـاتواني و تمايـل بـه آشـوب و دگرگـوني، و پیـدايش           :شناسی ھنگام
فتار گرغبتھا و میلھايي که به ناکامي و نا امیديھاى عاطفي منتھي مي شود وجود داشته، مواظب 

نین چران را بدون اينکه خودت متوّجه شوي ناراحت و اذّيت کني، ھمگو رفتارت باش ممکن است دي
وجود زمینه براى پیداشـدن روحّیـه بسـیار حّسـاس و فـوق العـاده احساسـي و عـاطفي، تـو را بـه           

نمايي امور و فاجعه آمیـز قـراردادن آنھـا مـي کشـد، در ايـن وقـت از نـزاع درونـي میـان غرايـز و            گبزر
کــاھش نســبي تــوان ســودآوري بــراى ايــن وضــعیت فلکــي داللــت دارد بــر . عواطــف رنــج مــي بــري

  .اى اقتصاديفعالّیتھ
  

_  120°  f -  appl شروع اتصال تثلیث قمر با مريخ،= تثلیث قمر با مريخ = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٥:٠٦ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٤٨ساعت  میزان ٢٨ و تا

م حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعني کزمینه ساز ستیزه جويي؛  وقتاين  :ھنگام شناسی
ه تو را به ک(م شیده بشوي، و به افزايش خیال و توّھکه به اين مواضع کرفتارھايي را ببیني 

بھتر است که در اين  و خصومت با زنان منتھي شود مي باشد،) شاندکدورترين احتماالت مي 
ه دازي، اين وضعیت براى سالمتي بويژريده و به استراحت پي دست نیازار مھّمک چھنگام به ھی

تو را به حالت بي قیدي و بي تفاوتي و اسراف و تندي در رفتار و . مي باشد روان بسیار مضّر
  .شاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب استکزيربارنرفتن مي 

  

_  ||  j -  appl اتصال توازي قمر با مشترى،شروع = توازي قمر با مشترى = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٢٢:١٨ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١١ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .می باشد ٢٢:١٨ساعت  میزان ٢٧امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
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ت اجتماعي ت و موقعیت و محبوبّیزمینه فراھم شدن عطوفت و موّد وقتدر اين  :نگام شناسیھ
ي، وجود دارد و اين تھاى ماّدي و سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقّیشايش ماّدگو 

رفتن از مسؤوالن ما فوق گد تقدير قرار رده، و زمینه مورک کمکوقت به آشنايي با اشخاص ذي نفوذ 
ريمانه، و ترغیب به مسافرتھا و ديدارھاى کنین داللت بر بروز رفتار خوشبینانه و چھم. نیز ھست

  .مفید براى وضعیت خود؛ دارد
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١١ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٨:٠٠ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .مى باشد ٠٨:٠٠ساعت  میزان ٢٧امروز انفصال تام 
در اين وقت زمینه فراھم شدن عطوفت و موّدت و موقعیت و محبوبّیت اجتماعي  :نگام شناسیھ
شايش ماّدي و سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقّیتھاى ماّدي، وجود دارد و اين گو 

رفتن از مسؤوالن ما فوق گوقت به آشنايي با اشخاص ذي نفوذ کمک کرده، و زمینه مورد تقدير قرار 
نین داللت بر بروز رفتار خوشبینانه و کريمانه، و ترغیب به مسافرتھا و ديدارھاى چھم .نیز ھست

  .مفید براى وضعیت خود؛ دارد
  

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

  شروع) كھندر تنجیم ( ٠٨:١٨ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:١٥ساعت  میزان ٢٨ و تا

ه مي چش ھر ذيرت و ساده لوحي و ساده دلي و پزمینه بشاشّی وقتدر اين  :ھنگام شناسی
ده ھاى نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعچويند فراھم است، ھمگ

بیدار باش و ردن کدر خرج ! ذيرينھادھاى غیر منطقي در کار را مي پیشمي بندي و يا پنامعلوم دل 
  .رخوري فراھم استھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پراز افراط در خوراک بپ

  

_  ||  m -  appl شروع اتصال توازي قمر با زحل، =توازي قمر با زحل = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٥:٣٠ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٢٠ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .می باشد ٠٥:٣٠ساعت  میزان ٢٧امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
یري و گزاجي و نارضايتي و بھانه زمینه ضعف اراده و دمدمي م وقتدر اين  :ھنگام شناسی

ت؛ تغییر حال اسّیي رواني، زيادي حّسگزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگلجاجت و میل به افسرد
ريه و گت وجود داشته، بي دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّم

یھاى گبروز به ھم ربخت انکند، امکناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مي 
ن کرھیز و سعي یري بپگگوشه در سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از 

  .نيکرم گورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سربا افراد خوش برخ
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٢٠ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٥:٠٦ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .مى باشد ١٥:٠٦ساعت  میزان ٢٧امروز انفصال تام 
 یري وگدر اين وقت زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانه  :ھنگام شناسی

ي رواني، زيادي حّساسّیت؛ تغییر حال گزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگلجاجت و میل به افسرد
بي دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّمت وجود داشته، گريه و 

یھاى گاشته و تنھا شرايط را سختتر مي کند، امکان بروز به ھم ربختناراحتى از قسمت فايده اى ند
یري بپرھیز و سعي کن گدر سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشه 

  .رم کنيگبا افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر
  

_  ||  p -  appl شروع اتصال توازي قمر با اورانوس، =توازي قمر با اورانوس = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:٤٨ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٣٦ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .می باشد ٠٦:٤٨ساعت  میزان ٢٧امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 11

یش بیني رمیھاي پگتکاري؛ و سرر و ابکار بکزمینه فراھم شدن اف وقتدر اين  :نگام شناسیھ
ه فوق العاده و عجیب و میل به ھر چ.. سینما و نشده و افزايش اھتمام به علوم روز و تلويزيون و

بوجود آورنده ايده ھا و طرحھاى ل و یزنده تخّیگبران: اين ھنگام داللت دارد بر. است؛ وجود دارد
  .تردد، نیاز به خويشتن داري و عدم فرار از مسؤولّیگق مي محّق ه ندرتًاکرانه متھّو

                     
_  ||  p -  sep شروع انصراف قمر از توازي با اورانوس، =توازي قمر با اورانوس = انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٣٦ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٦:٢٤ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .مى باشد ١٦:٢٤ساعت  میزان ٢٧امروز انفصال تام 
رمیھاي پیش بیني گدر اين وقت زمینه فراھم شدن افکار بکر و ابتکاري؛ و سر :نگام شناسیھ

و میل به ھر چه فوق العاده و عجیب .. نشده و افزايش اھتمام به علوم روز و تلويزيون و سینما و
یزنده تخّیل و بوجود آورنده ايده ھا و طرحھاى گبران: اين ھنگام داللت دارد بر. است؛ وجود دارد

  .ردد، نیاز به خويشتن داري و عدم فرار از مسؤولّیتگمتھّورانه که ندرتًا محّقق مي 
  

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

  شروع) در تنجیم كھن( ١٣:٢٤ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٢٥ساعت  میزان ٢٨ و تا

درفتاري و رفتارھاى ه سرعت انفعال و لجاجت و بزمینه ساز روحّی وقتاين  :ھنگام شناسی
ذرا و نیز فراق و گاحساسات و واداشتن به ارتباطات  ار وکھاني در افگوني ھاى ناگرگنامتعارف و د

نمايي حوادث و مشکالت گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: د برنین داللت دارچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگزند
  

_  60°  w - sep  انصراف قمر از تسديس با پلوتون، ادامه =تسديس قمر با پلوتون = انصراف  
    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٠٨ساعت  میزان ٢٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٢:٢٤ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .اسرارآمیز و پنھان؛ و نیز افزايش غريزه آمیزشي وجود دارددر اين وقت زمینه اھتمام به امور و علوم  :ھنگام شناسی
  

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

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٥٤ساعت  میزان ٢٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(اتصال لحظه دقیق  ٠٧:٢٥ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

                     
_  0°   -  sep شروع انصراف قمر از مقارنه با قمرأسود،= قمرأسود  مقارنه قمر با= انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٢٥ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٧:٤٨ساعت  میزان ٢٨ و تا
  

_  ||   -  appl شروع اتصال توازي قمر با قمرأسود، =توازي قمر با قمرأسود = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٢:٥٤ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٤٧ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .می باشد ٠٢:٥٤ساعت  میزان ٢٧امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٤٧ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٢:٤٢ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .مى باشد ١٢:٤٢ساعت  میزان ٢٧امروز انفصال تام 
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  Tropicalمیزان  ˚27به تحويل  15:01در  d میزان ٢٧ :فلكي برج
  ؛غفر :شروق        ؛عواء :فجر): تقویم عربی(طلوع منازل 
  ؛سماك :شروق        ؛عواء :فجر   ):ھنگام رصد(طلوع منازل 

  ؛اّول فرغ: رصد ؛آخر فرغ: عربى تقويم ):فجر در منازل رقیب سقوط(أنواء
  c Sidereal سنبله ˚26به  23:50 ساعت سنبله ˚25 :برج نجمی

   ؛ھبوط: ضعیف ؛سريع الّسیر: قوى: )Tropical(احوال كوكب 

  17:53 :غروب شمس                    06:17 :طلوع شمس



  
سعد است در ذات خویش، اما چون ماه در مقابله 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  ،مقارنه و تربیع  او باشد
    .است و نھاری و داللت دارد به روز یکشنبه

ی نیکو و تدبیر أسا و مقدمان و سپھساالران و سرھنگان و خداوندان رؤانکه دلیل ملوک است دلیل مردمان بزرگ و محترم و رچن
  .صایب و قاضیان و حاکمان و جماعت مردمان است

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

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

بنابراين . 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
حال حكومتند و اگر در داللت بر حاكماني دارد كه در ) برج حمل(اگر خورشید در شرف خويش باشد . خورشید داللت بر قدرت دارد

  .داللت بر حاكمي دارد كه فرمانروايي را از دست داده است) برج میزان(ھبوطش باشد 
ن يالبته تمامي ا. و سالمت نیز راھنمايي مي كند تندرستىو بنابراين بر  يا خاصیت حیاتى خورشید ھمچنین داللت دارد بر نیرو

  .كرد يیز رديابن يكپارچه كردنتوان در معني   مي زنی را دالالت
با مردم بیامیزد و  چگونهخودش را و بالنتیجه دنیايش را يكپارچه كند و  دھد كه چگونه انسان  ید در طالع نشان ميشقرار گرفتن خور

  .كار بايستي انجام دھیمچه اين است كه ما براي دست يافتن به اھداف زندگي مان  خورشید نشان دھنده. دوست داشته باشد
شخصیتمان كه گاھي نسبت به   اجزاء تشكیل دھنده چگونهراھنمايي مي كند كه . اراده کردنخورشید ھمچنین داللت دارد بر 

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

                     
`  0°  ] -  sep از مقارنه با شمس، عطاردانصراف ادامه = شمس  با عطاردمقارنه = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٥ساعت  میزان ٢٥
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٥:٤٠ساعت  میزان ٢٩ و تا

زمینه افزايش به ھم . ذرا مي باشدگي روزمره، و نیز اختالفات گیري در زندگاين وقت زمینه ساز منازعه و در :ھنگام شناسی
ي اعصاب و کشیده شدن به ارتکاب اشتباھاتي در رفتارھا و کارھاى روزانه، و مواجھه با مشکالت در تنظیم ايده ھا و گريخت

  .داردران گرساندنش به دي

  
`  ||  ] -  appl با شمس، عطارداتصال توازي  ادامه= با شمس  عطاردتوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٦:٠٠ساعت  میزان ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال( لحظه دقیق اتصال ١٢:٣٥ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .می باشد ١٦:٠٠ساعت  میزان ٢٤ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
زمینه افزايش به ھم . ذرا مي باشدگي روزمره، و نیز اختالفات گیري در زندگاين وقت زمینه ساز منازعه و در: ھنگام شناسی

رفتارھا و کارھاى روزانه، و مواجھه با مشکالت در تنظیم ايده ھا و ي اعصاب و کشیده شدن به ارتکاب اشتباھاتي در گريخت
  .ران داردگرساندنش به دي

                     
`  ||  ] -  sep از توازي با شمس، عطاردشروع انصراف = با شمس  عطاردتوازي = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٣٥ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٤:٠٠ساعت  میزان ٣٠ و تا

  .مى باشد ١٤:٠٠ساعت  میزان ٣٠ درانفصال تام 
ذرا مي گي روزمره، و نیز اختالفات گیري در زندگاين وقت زمینه ساز منازعه و در :ھنگام شناسی

ي اعصاب و کشیده شدن به ارتکاب اشتباھاتي در رفتارھا و گزمینه افزايش به ھم ريخت. باشد
  .ران داردگکارھاى روزانه، و مواجھه با مشکالت در تنظیم ايده ھا و رساندنش به دي

  

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

  شروع) در تنجیم كھن( ١٧:٠٠ساعت  میزان ١٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:١٨ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا
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بارور و نمونـه؛ ھمـراه بـا الھـام و اسـتعدادھاى ھنـري و نیـروي حـدس و         فراھم بودن تخّیل : اين وقت داللت دارد بر: نگام شناسیھ
پیش بیني؛ و تمايل به رؤياھا؛ بطوريکه سبب فراھم شدن آرامش دروني شخص شده، و شرايط مناسب براى کـار و فعالّیـت را بـراى    

ي؛ ايـن ھنگـام کمـک مـي کنـد کـه کارھـا        شروع ھر کار و برنامه و شـغل  جھتمناسب داللت دارد بر وجود زمینه  و. او بوجود مي آورد
ذاري و معـامالت بـانکي و مبـادالت ارزي؛ ولـى ايـن ھنگـام       گـ آرام و مستمر و با برد دراز مّدت باشند، خوب است براى شروع سرمايه 

و  گزري و ادغام شدن را مي طلبد؛ مفید نمي باشد، ھنگام مناسبي براى رقابت با شرکتھاي بـ گبراى کارھايي که شراکت و پیوست
  .ک نمي باشدچدر کارھاى کو

                     
]  120°  r - sep  از تثلیث با نپتون، شمسشروع انصراف = با نپتون  شمستثلیث = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:١٨ساعت  میزان ٢٧امروز 

  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٠:٣٣ساعت  عقرب ٢ تاو 
فـراھم بـودن تخّیـل بـارور و نمونـه؛ ھمـراه بـا الھـام و         : ايـن وقـت داللـت دارد بـر     :نگام شناسیھ

استعدادھاى ھنري و نیروي حدس و پیش بیني؛ و تمايل به رؤياھا؛ بطوريکـه سـبب فـراھم شـدن     
داللت  و. آرامش دروني شخص شده، و شرايط مناسب براى کار و فعالّیت را براى او بوجود مي آورد

شروع ھر کار و برنامه و شغلي؛ اين ھنگـام کمـک مـي کنـد کـه       جھتمناسب مینه دارد بر وجود ز
ذاري و معـامالت  گـ کارھا آرام و مستمر و با برد دراز مّدت باشند، خوب است بـراى شـروع سـرمايه    

ي و ادغام شدن را مي گبانکي و مبادالت ارزي؛ ولى اين ھنگام براى کارھايي که شراکت و پیوست
ک نمـي  چـ و در کارھـاى کو  گاشد، ھنگام مناسبي براى رقابت با شرکتھاي بزرطلبد؛ مفید نمي ب

  .باشد
  

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

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٠٠ساعت  میزان ١٣
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:١٦ساعت  میزان ٢٨ و تا
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  d Tropical میزان :فلكي برج
  c Sidereal سنبله: برج نجمي

   ؛سريع الّسیر ،مثلثه :قوى :)Tropical(احوال كوكب 
 

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

د نحس و اگر با زن کوکب گیرد، اگر با نحس آمیآکب که بیامیزد طبع واست و مذکر و نھاري و ھوائي و تولد بادھا، اما با ھر ک سعد
گیرد که در وي است و طبع  را مي ن برجآتصال و امتزاج ندارد طبع اچ کوکب و اگر با ھی. نث و لیلي شودؤمیزد مآنث و لیلي ؤم

   .اللت دارد به روز چھارشنبهو د خداوند آن برج
و حفظ نیکو دارد، و بر وحي و ) آرمان( آموزد و در آموزاند، خاصه علوم الھي و توحید و شرايع، و ادمانمي انواع علوم و آداب نیکو 

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

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

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

به عرصه  با توجه. داللت داردتفکر  ومنطق بنابراين عطارد بر . كنیم خود را بیان مي  عقاليىو منطقى برقرار كردن، استدالالت، داليل 
نويسندگي، نوشتن، مؤلفان، كتابھا، اسناد، ويرايشگران، : توان گفت كه عطارد داللت دارد بر پھناور ارتباطات به طور خالصه مي  

ھرچیز ھا، تلفنھا، پست، پیامھا، تبلیغ كردن،  ، رايانه خريد و فروش ، بازرگاني،معامله بستن و قرارداد مذاکره،ماشین تحريرھا ، 
، حمل و نقل، حواس پنجگانه عطارد ھمچنین داللت دارد بر سیستم نقل و انتقال، مخابره کردن عاليم مخابراتى،، العاتحامل اط

و ھم بر جھات ارتباطات فیزيكي داللت دارد و ھم بر ارتباطات فكري و . باشند عصبي، چون عصبھا در واقع سیستم ارتباط بدن مي 
  .معنوي

و  طرز فکر قوه ذھنىھمچنین داللت دارد بر . به ويژه سفرھاي كوتاه) از نوع ارتباطات(و سفرھا  انتقالنقل و عطارد داللت دارد بر 
  .كند كند و تجزيه و تحلیل مي  پرس و جو و تحقیق بفھمد، سؤال مي   كند تا به وسیله مي جستجو عطارد . ما ھوش

   .مھارت عملى داشتنو  حرفه  ،علیم و تربیتت ،تحصیالت، نظم سفر ھوايي، : ھمچنین عطارد داللت دارد بر
ط برقرار كردن، اھاي فكر كردن و ارتب طريقه ،، شیوه ھا)ماشیني(مھارتھاي مكانیكي : عطارد بر اين خصلتھا و كیفیتھا نیز داللت دارد

     .و از فلزات بر جیوه، باد جوانى، بھداشت، تنفس، سابقهو  تاريخچهكارمندان، پوشاك، 
  

Mercury  IN Ruler and Exaltatio  =اين  ارتباطمحدوده  = ى سنبلهنجمبرج در  عطارد بیت و شرف
  ٥:٤٣ساعت میزان  ٢٩ تا ٢٣:٠٤ساعت  میزان ١٢ = روز ١٨وضعیت فلكي 

  
`  0°  ] -  sep از مقارنه با شمس، عطاردانصراف  ادامه= شمس  با عطاردمقارنه = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٥ساعت  میزان ٢٥
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٥:٤٠ساعت  میزان ٢٩ و تا
  

`  ||  ] -  appl با شمس، عطارداتصال توازي  ادامه= با شمس  عطاردتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٤ فلكيمحدوده ارتباط اين وضعیت 

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٦:٠٠ساعت  میزان ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٣٥ساعت  میزان ٢٧ امروز و تا

  .می باشد ١٦:٠٠ساعت  میزان ٢٤ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

`  ||  ] -  sep از توازي با شمس، عطاردشروع انصراف = با شمس  عطاردتوازي = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٣٥ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٤:٠٠ساعت  میزان ٣٠ و تا

  .مى باشد ١٤:٠٠ساعت  میزان ٣٠ درانفصال تام 
  

`  120°  r  - sep  از تثلیث با نپتون، عطاردانصراف ادامه = با نپتون  عطاردتثلیث = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:٠٣ساعت  میزان ٢٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٥:٤٠ساعت  میزان ٢٩ و تا
و  اين وقت داللت بر وجود زمینه غیر منطقي شدن در تفکر و بروز اضطرابات و دلھره ھاى رواني و اقدام به حیله، :نگام شناسیھ

آساني برقراري ارتباط و روابط با محیط و : نین داللت دارد برچھم. کارھاى سخت و فعالیتھاى فکري دارد نیز آسان شدن عملي کردن
  .امکان حل مشکالتي که تو را مشغول کرده، و امکان پیشنھاد فرصتھاى شغلي و کاري
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`  120°  y -  appl با شیرون، عطارداتصال تثلیث  ادامه =با شیرون  عطاردتثلیث = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ١٧:٠٠ساعت  میزان ٢٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٠٧ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

                     
`  120°  y - sep  از تثلیث با شیرون، عطاردشروع انصراف = با شیرون  عطاردتثلیث = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٠٧ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٥:٤٠ساعت  میزان ٢٩ و تا
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  e Tropical عقرب :فلكي برج
  d Sidereal میزان: برج نجمي

   وبال، تراجع،: ضعیف :)Tropical(احوال كوكب 

  ؛بطئ الّسیر
 

  

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

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

  .است
ساختن و و مجذوب  متناسب بودنزھره داللت دارد بر ھماھنگ كردن و : تجملزيبايي و  و لذت بردنو عیش و خوشى   سیاره

زماني كه . زيبايي اغلب مترادف است با توازن در صورتیكه زشتي ارتباط دارد با ناھماھنگي. و تجمل سايش، آزيبايىدلربايي، 
توازن و . ورزيم ھماھنگ و متوازن با كسي ھستیم، ما در واقع جذب آنھا شده ايم، ما به آنھا عالقه داريم و يا به آنھا عشق مي

  .تعادل نیز داردھماھنگي اشاره به 
زھره  تمايل به تعادل و توازن میان مردم دارد . اگر مريخ داللت بر جنگ دارد، زھره داللت دارد بر صلح  يا دست كم بدور از جنگ دارد 

در و در مقايسه با اورانوس، اورانوس ممكن است تالش داشته باشد براي اينكه تمام مردم برا. كند و در 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  ،خواھران يكديگر باشند

  . محدود است نه تمام عالم
     

  Venus  IN Ruler =روز ٦١اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = برج نجمى میزاندر  زھره بیت =         
  ٩:٤٠ساعت عقرب  ١٦تا  ٦:٢٧ساعت سنبله  ١٨

  

_  120°  b -  appl اتصال تثلیث قمر با زھره، ادامه =تثلیث قمر با زھره = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٣٧ساعت  میزان ٢٦
  .داردادامه ) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٢ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٢ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) كھندر تنجیم (نھايت انصراف  ٠٣:١٨ساعت  میزان ٢٨ و تا

  

b  120°   - sep  از تثلیث با قمرأسود، زھرهانصراف  ادامه= با قمرأسود  زھرهتثلیث = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٥٢ساعت  میزان ٢٣
  .ادامه دارد) در تنجیم كھن(انصراف نھايت  ١١:٠٠ساعت عقرب  ٥ و تا

  

Retrograde Venus =  میزان ساعت  ١٨ = روز ٣٩اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = زھرهتراجع
  ٠٠:١٨ساعت  عقرب ٢٦ تا ١٠:٠٥

عواطف : بر از آنجا که کوکب زھره به طور کلي داللت داردماه يکبار اتفاق مي افتد،  ١٩يا  ١٨ھر تراجع کوکب زھره  :داللت اجمالي
و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلیقه، شکلھاي مطلوب پول و سالمتي و روابط زنانه و تعامل اجتماعي در ھر سطحي و حاکم بر 

لذا طي تراجع اثرات زھره کاھش . مسائل ازدواج و ديگر مشارکتھا، عیش و عشرت، خالقیت و نماينده زيبايي و محبت است
تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي ھنگام . چشمگیري پیدا مي کند

  .راجع نامناسب استمتمربوط به کوکب 
در زمینـه   رات در تمـام زمینـه ھـا خصوصـاً    کديدارھا کاھش پیدا مي کند، کنـد شـدن رونـد مـذا    در ھنگام تراجع زھره؛  :داللت تفصیلي

از آنجا که کوکب زھره نماينده عواطـف و زيبـايي اسـت بنـابراين     . و تالشھاي ديپلماسي انتظار مي رود ھاي صنعتي، قانوني، شرعي
. روابـط عـاطفي گذشـته ممکـن اسـت ناگھـان دوبـاره نمايـان شـود         . گیرنـد  حوزه در زندگي در ھنگام تراجع تحت تأثیر قـرار مـي  ر اين د

 ضـمناً . رژيمھاي بھداشتي و زيبايي زياد مھـم بنظـر نمـي رسـند     اساسًا. شودتمرينھا و عادات غذايي مناسب در رژيم کنار گذاشته می
ساسـات عـاطفي در   حا. زمان مناسبي براي فروش لباسھاي جديـد نیسـت  . زيبايي نبايد انجام گیرد در اين زمان عملھاي پالستیک در

دعـاوي قضـايي و يـا جسـتجو بـراي مسـکن       در اين ھنگام زمان مناسـبي بـراي خواسـتگاري و يـا پیگیـری      . اين زمان آشکار نمي شود
ايـن وضـعیت فلکـي بـراي     . تدريج انجام مي گیرد؛ به تدريج رغبت بـه روابـط آمیزشـي نیـز کـم مـي شـود       ه چون تراجع زھره ب. نیست

میـزان   ر مي رسد که اثرات زھـره در کلیـه بـروج شـبیه و يکسـان باشـد ولـي مسـلماً        ظبه ن. برقراري يک ازدواج موفق مناسب نیست
قـرارداد  اقـدام يـا    گونـه ھر  ؛آمیزش ،انعقاد ،زفاف ،ازدواج ،عقد ،امور عاطفي خواستگاريدر زمینه . رات آن در افراد متفاوت خواھد بوداث

  .نامناسب است يا معامله يا توافقنامه اى براي عقد و ازدواج
تـأثیرات منفـي در   زمینـه رخـداد    .انجـام نگیـرد  در اين زمان خريدھايي که در آنھا ذوق و سلیقه و زيبايي شناسي مھم اسـت   :توصیه

پـروژه   .خـانوادگي انجـام گیـرد    ،در اين زمـان مراقبتھـاي  ويـژه اي در ارتباطھـاي اجتمـاعي      .زھره وجود دارد روابط زناشويي طي تراجع
ماننـد نقاشـي،   ھرچیـزي کـه سـرکار بـا خالقیـت داشـته باشـد        . ھاي مالي و ھنري ممکن است نیاز بـه انجـام دوبـاره داشـته باشـند     

زيبايي بھتر است زماني انجام شود که زھـره در تراجـع نباشـد چـون ممکـن اسـت نیـاز بـه انجـام           جراحي يا عملھاي) نوآرايي(تزئینات
تصمیمات مالي گرفته شده در ايـن زمـان   . روابط دوستانه آغاز شده در اين زمان بايد دوباره مورد بررسي قرار گیرد .داشته باشد هدوبار
      .ري شوندبازنگ
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  e Tropical عقرب :فلكي برج

   d Sidereal میزان: برج نجمي

   ؛سريع الّسیرمثلثه،  :قوى :)Tropical(احوال كوكب  
  

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

، مقابله، آتش، انفجار، نگج، ناسازگاري، و اساس انرژي فیزيكي افراد، نبردجنگاوران، پايه  :به طور كلي داللت دارد بر مريخكوكب 
  .ستآغاز نشان دادن عكس العمل و واكنش ا) دقتي  به خصوص به خاطر بي(آتشفشان، تصادفات 

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

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

در حالي . است مقتضىمريخ داللت دارد بر عمل كردن قبل از فكر كردن يا احساس كردن يا در نظر گرفتن اينكه چه چیز مناسب و 
  .رامجزا کردن كند و مريخ تقسیم كردن يا  و ھماھنگ شدن را طلب مي  نبھم پیوستكه زھره 

و  رزوراندن و تحريك آجلو ، ناگھانى، احساسات تندو  عالقه شديد اشتیاق و، ، انرژي)اقدام(اللت دارد بر عمل ھمچنین مريخ د
   .تقسیم کردن، غازگرى شروع کارخواسته، آ

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

  Mars  IN Detriment =روز ٤٦ اين وضعیت فلكي ارتباطمحدوده =  وبال مريخ در برج نجمى میزان =     
  ٢٢:١٦ساعت عقرب  ٧ تا ١٤:٥٨ساعت  سنبله ٢٤

  
_  120°  f -  appl شروع اتصال تثلیث قمر با مريخ،= تثلیث قمر با مريخ = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٥:٠٦ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(دقیق اتصال لحظه  ٠٦:٤٨ساعت  میزان ٢٨ و تا

 
f  120°  j -  appl با مشترى، مريخاتصال تثلیث  ادامه =با مشترى  مريختثلیث = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٠٠ساعت  میزان ١٨
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(اتصال لحظه دقیق  ٠٤:٤٢ساعت  میزان ٢٩ و تا
رفته مـي شـود؛   گاين وقت داللت دارد بر افزايش نیرو و توان انسان که در امور شغلي و برنامه ھاي شخصي بکار : نگام شناسیھ

بـاالرفتن   زمینه ارتقاي موقعیـت شـغلي و افـزايش حقـوق يـا     . فزوني امیدواري و حماسه و مھارت؛ و توفیق و توان تحقق کارھاى مھم
ذشـته  گسودھاي مادي و مالي وجود داشته؛ وقت مناسبي براى اغراق در عملي کردن برنامه ھا و طرحھا و تصفیه کـردن اختالفـات   

شـغلھا و فعالیتھـايي کـه خودشـکني و      جھـت مناسـب  اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجـود زمینـه   . و دعاوي قضايي و درگیريھاست
، اين ھنگام نیز براى تأسیس مؤسسه يا سازمان خیريه يا بناي مسجد يا انفـاق امـوال در راه خـدا خـوب     ران مي طلبدگمطرح کردن دي

ر گامور مباشرت زوجیت، ھمسران با نزديـک بـودن بـه يکـدي     جھتمناسب و معتدل اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه . است
  .و دوستي است ه اينکه ھنگام صبح و آرامشچاز اين وقت استفاده کنند، 

  
f  120°  p -  appl با اورانوس، مريخاتصال تثلیث  ادامه =با اورانوس  مريختثلیث = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٠٠ساعت  میزان ٢٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:٥٦ساعت  عقرب ٣ و تا
اين وقت داللت دارد بر افزايش روحیه اصرار و پي جويي و شـجاعت و میـل بـه گـزاف و اغـراق نمـودن و سـرعت و        : نگام شناسیھ

ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود       . و رغبت به رفتار عجوالنه در تصمیم گیريھا و نیاز به زنـدگی ماجراجويانـه وجـود دارد   . تندروي
ولـي   اقدام به فعالّیتھايي که نشاط و شادابي مي طلبد، و بھتر است که به آنھا در اين وقـت اقـدام شـود،    جھتبسیار مناسب زمینه 

  .بدون انجام مسافرت، چون سفر در اين مدت خوب نیست
  

f  90°  r - appl  با نپتون، مريخاتصال تربیع  ادامه =با نپتون  مريختربیع = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٣ اين وضعیت فلكيمحدوده ارتباط 

  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٠٠ساعت  میزان ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٣٥ساعت  عقرب ١ و تا

عادتھا، و خطیر بودن آن؛ بخاطر وجود زمینه غلبه امیال و تسلط نقاط ضعف شخصي و : اين ھنگام داللت دارد بر: ھنگام شناسی
ھمچنین داللت دارد بر ضعیف شدن اراده و توان براى تالش و ابتکار، و برانگیخته شدن امیال و غرائز . افزايش غريزه و عدم کنترل آن
یريھايي با محیط خود؛ رغبت به فراموشي مشکالت و ناکامیھا و مصرف داروھاى آرامبخش، و بروز حوادث گنفساني؛ و وجود زمینه در

  .آب و گاز و مه مرتبط با
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f  ||  w  -  sep از توازي با پلوتون، مريخانصراف  ادامه =با پلوتون  مريختوازي = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٢٤ساعت  میزان ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٥:٠٠ساعت  میزان ٣٠ و تا

  .مى باشد ١٥:٠٠ساعت  میزان ٣٠ درانفصال تام 
یريھاى عجوالنه و ناصواب و کشیده شدن به شورش و سرکشي و رفتـار بـر خـالف    گاين وقت داللت دارد بر موضع  :ھنگام شناسی

نانکه موجـب رکـود و از کارافتـادن ابتکـار عملھـا و رابطـه       چھم. رايج و قوانین متداول جريان عمومي جامعه، و مقاومت در برابر سیستم
ايـن وضـعیت فلکـي     .ھدر رفتن وقـت در کارھـا و فعالیتھـا، و میـل بـه رقابـت      اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه . ھا می گردد

اسـت مشـکلي از ناحیـه نـاتواني يـا سـردي بـا بـي اعتنـايي          ممکـن  مباشرت زوجیـت،   جھتبسیار مناسب داللت دارد بر وجود زمینه 
  .ي در اين ھنگام ممکن است به فاجعه منتھي شودگيکي از طرفین پیش بیايد، فريفت

  
f  90°  y  - appl  با شیرون، مريخاتصال تربیع  ادامه =با شیرون  مريختربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٠:٠٠ساعت  میزان ٢٠
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٥٠ساعت  عقرب ١ و تا
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 i Tropical حوت :فلكي برج

  h Sidereal دلو: برج نجمي

  ؛ یرالّس بطئتراجع، حضیض، : ضعیف :)Tropical(احوال كوكب 
 

 
. 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

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

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

مشتري مظھر . ذھن، قوا و محیط اطراف :مانند چیزى اندازه، مقدار و يا اھمیتتوسعه دادن و افزايش دادن مشتري داللت دارد بر  
و راستگويي و  صداقتو  راستى، جستجو كردن موزش و پرورشو آتحصیالت است و داللت دارد بر يادگیري و  سعیدو  طرب انگیز
. ارددر حالي كه عطارد بر سطوح پاينتر يادگیري داللت د ،مشتري بر سطوح باالي يادگیري و آموزش و تحقیق داللت دارد. مسافرت

طلبیم و ممكن است  و ذھن و معلومات خود را افزايش دھیم، سطوح باالي يادگیري و آموزش را مي  فھمزماني كه ما مي خواھیم 
ھمه ما تمايل به يادگیري . براي يادگیري بیشتر و افزايش تجربیات خود و يافتن حقیقت به مكانھا و جاھاي دور دست سفر كنیم

توانیم پیشرفت و  ما وقتي مي رش مفھومي و جامع را داللت مي كندگيا ن گيك تصوير كلي بزر مشتريداريم حکمت و  فلسفه
 سرمايه گذارىباشیم در اين صورت ممكن است تمايل به  خوش بینو امنیت كنیم و نسبت به آينده  يايمنترقي كنیم كه احساس 

بخت  ،شانسمشتري داللت دارد بر . ش شانسي مي كنیمدر انبارھا و يا سھام و انجام ريسك داشته باشیم چون ما احساس خو
دن و امر به ، ياري به مردم دادن و میان ايشان صلح و صالح داسخاوتمندى خیر خواھى، ،نسبت وفور، پیشرفتد و رشما، اقبال و 

   . و تفاھم جھاني انصافو عدالت ، معروف و نھي از منكر
  

_  ||  j -  appl شروع اتصال توازي قمر با مشترى،= توازي قمر با مشترى = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٢٢:١٨ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١١ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .می باشد ٢٢:١٨ساعت  میزان ٢٧امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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

  شروع) اتصالنھايت و حاق (لحظه دقیق اتصال  ٠٣:١١ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٨:٠٠ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .مى باشد ٠٨:٠٠ساعت  میزان ٢٧امروز انفصال تام 
  

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

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٨:١٨ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:١٥ساعت  میزان ٢٨ و تا
  

f  120°  j -  appl با مشترى، مريخاتصال تثلیث  ادامه =با مشترى  مريختثلیث = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٢ وضعیت فلكيمحدوده ارتباط اين 

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٠٠ساعت  میزان ١٨
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٤٢ساعت  میزان ٢٩ و تا
  

j  ||   -  sep از توازي با قمرأسود، مشترىانصراف  ادامه =با قمرأسود  مشترىتوازي = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١٣ اين وضعیت فلكيمحدوده ارتباط 

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:١٧ساعت  میزان ١٦
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٠:٠٠ساعت  میزان ٢٨ و تا

  .مى باشد ٠٠:٠٠ساعت  میزان ٢٨ درانفصال تام 
  

Retrograde Jupiter =  أسد ساعت  ٣ = روز ١١٦اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  =مشترى تراجع
  ٢:٢٣ساعت  عقرب ٢٦ تا ٨:٣٢

به طور کلي داللت  مشترياز آنجا که کوکب بار تراجع داشته، يکماه  ١٣ھر در سیر مستقیمش  مشتريکوکب  :داللت اجمالي
اثرات  تراجعلذا در حالت . گسترش، شروع، گشايش، سیرت و اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و زندگي: دارد بر
ھنگام تراجع بطور کلي زمان  .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداين طي  مشتريو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  مشتري

  .راجع نامناسب استمتتأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 
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افراد در انجام کارھا و طي کردن روند پیشرفت در اين زمان تأمل بیشتري مي کننـد تـا   : به طور کلي مشتريتراجع  :داللت تفصیلي
بدي به آنھا دست مي دھد که روند پیشرفتشان متوقف شده است اّما اين طور نیسـت بلکـه تنھـا رونـد کـار کنـد       آنجايي که احساس 

. شود در بدست آوردن حاصـل کارھـا تـأخیر ايجـاد شـود      ممکن است افراد در تأّمل کردن در کارھا افراط کنند که سبب مي .شده است
نیسـت مگـر در مـورد بیمـاري کـه ممکـن اسـت تامـل، سـبب پیشـرفت            سنحـ  سودمند است پس ايـن تراجـع چنـدان    یاّما نتیجه نھاي

 .اّما در مسائلي چون تحصیل تأمل در مسـائل سـبب درک بھتـر آن مـي شـود     . بیماري شود که در اين حالت رشد آن افزايش مي يابد
ور شـناخت  ظـ عمق و ژرف خود بـه من مي شود افراد بیشتر در  بدر اين زمان درک و مشاھده، و قوه ادراک افراد تغییر مي کند که سب

ھـاي زنـدگي افـزايش     يابند و يا ھزينـه  درآمدھا کاھش مي. يابدي در اين زمان حمايتھاي ديگران از ما کاھش م .دنبیشتر خود نظر کن
  .يابند زيادي مي
ھايتـان   کارھـا و پـروژه  بـا تامـل و مراقبـت در     .که معرفت دروني خـود و دانـش درونـي خـود را گسـترش دھـیم       زمان آن است :توصیه

بلکـه ضـوابط اخالقـي خـود را     . تنھـا ديگـران را مـورد انتقـاد قـرار ندھیـد       .کار کنیـد  تر کنید که نیاز داريد که بیشتر و سخت مشاھده مي
  .بررسي کنید و اھداف و نیازھايتان را تشخیص دھید
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   d Tropical میزان :فلكي برج 

  c Siderealسنبله : برج نجمي

  ؛ الّسیر سريع شرف،: ىقو :)Tropical(كوكب  احوال 
  

داللت دارد بر خداوندان صناع و کـار فرمایـان   . زحل سرد و خشک است و در ھر دو به افراط است و مذکر و نھاری است :دالالت زحل
  .  و پادشاھان و اھل نسک و عبادت

ننده است و داللت دارد بر ديب کأت ده وورنآتحت نظم و ترتیب در كننده، زمان بندى  كننده و سازمان دھنده و ياتنظیم  زحل سیاره
 وردنآتحت نظم و ترتیب در  ،زحل داللت دارد بر كنترل كردن و اين مستلزم محدود كردن. شدت كار كردن يا كار سخته مسئولیتھا، ب

سئولیتھايشان م شوند تا نسبت به مجبور مي شوند  انسانھاي جوان چه مرد و چه زن زماني كه بزرگتر مي . است و دادن مسئولیت
   .براندبیرون د و نپذيرتواند  زحل مي.  جوانیشان دست بردارند سر بازيھاي دوره امتعھد گردند و از سر

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

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

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

و  تودار بودنھوشیار و  دستورالعمل،و قانون ، ايستادگى ما، عھدنامه، پدرو  درسھا، محدوديتھا، ،قراردادھمچنین زحل داللت دارد بر 
واقع داللت دارد براينكه چه درسھايي  بايد ما ياد بگیريم، چه كارھايي بايستي انجام دھیم و در چه موقعیتي مسئولیتھا و وظايف ما 

  .زحل درك شخصي تو از زمان را معیارگذاري مي كند. ته اسشد
، تأديب نفس، خويشتن رانگكفايي و به خود متكي بودن و استغناي از ديخوداكتفاي ذاتي و  :به طور كلي داللت دارد بر زحلكوكب 

كردار انسان، مسئولیت، پايداري، حاصل  انضباط، قابلیت استغناء طبع، غرور، صبر وبردباري، ، انتظام ومرتب كنندهداري، ناظم و 
  .، استقامتانه داشتنپدررفتار ، بودن مربي

  
_  ||  m -  appl شروع اتصال توازي قمر با زحل، =توازي قمر با زحل = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٥:٣٠ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٢٠ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .می باشد ٠٥:٣٠ساعت  میزان ٢٧امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٢٠ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٥:٠٦ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .مى باشد ١٥:٠٦ساعت  میزان ٢٧امروز انفصال تام 
                

m  ||  p -  sep از توازي با اورانوس، زحلانصراف  ادامه =با اورانوس  زحلتوازي = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٢٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٤٨ساعت  میزان ١٩
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٠ و تا

  .مى باشد ٠٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٠ درانفصال تام 
وجود زمینه رفتار عجوالنه در اقدامات و رفتارھا؛ و عضويت يا ورود به تجمعاتي؛ بـدون توجـه   : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی

ي بـه برخـي از   گه بسا وابستچبه اھداف آنھا؛ يا بخاطر نظر دیگران، لذا الزم است که قبل از پیوستن به ھر تجمعي بايد فکر کني که 
د، از بر ھم زدن روابط بپرھیز که به حرفه ات آسیب مي زند، بايـد از سـالمتیت مراقبـت کنـي کـه احتمـال       آنھا براى تو مفید نخواھد بو

اين ھنگام تو را وادار به مراعات مصالح گروھـي نمـوده، و علیـرغم پـیش بینـي      . آسیب ديدن از حوادث يا عملھاى جراحي بسیار است
اينھـا ممکـن اسـت در اوقـات پـیش بینـي نشـده اى؛ تالشـھايت بـا موانـع و            روشن و صحیح از وضعیت فعلي و آينده ات؛ ولي با ھمـه 

شکستھايي مواجه شود؛ که توسط دشمنانت ايجاد شده است، اين ھنگام زمینه ساز جـدايي از شـريک زنـدگی بـوده؛ کـه ناشـي از       
ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر       .احساس به استقالل و آزادي در رفتار؛ يا شکاف عمیق بین افکار تو و انديشه ھـاى او مـي باشـد   

شـغل يـا فعالیـت     چبـروز آشـوبھا و شورشـھاي پیوسـته، بوسـیله دخالتھـاي نیروھـا و عوامـل بیگانـه و بیرونـي، ھـی            وجود زمینه جھـت 
مواجھـه بـا آنچـه لطمـه بـه موقعیـت شـخص         اين وضعیت فلکي داللت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت    . اقتصادي را در اين وقت شروع نکن

منجر به پذيرفتن اموري ناخواسته براى عبور از عوارض پیش آمده گرديده، ارتباطات عاطفي که در اين وقت برقرار شـود ھمـراه    شده و
آشـکار شـدن مشـکالت شخصـي،      اين وضعیت فلکي داللت دارد بر عدم وجود زمینه جھـت . با بدنامي يا حرف و نقل دیگران می گردد
  .ي دیگران از آن مطلع شوند، براى تو جلوه و شھرت بدي براى تو بیاوردممکن است رابطه اى را که نمي خواھ

 

m  90°  w  -  sep در تراجع( از تربیع با پلوتون زحل انصراف ادامه= با پلوتون زحل تربیع = انصراف(، 
  :از )در تنجیم كھن(  روز ٨٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٥٣ساعت  أسد ٣٠
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٣٩ساعت  عقرب ٢٠ و تا

   .مى باشد ١٤:٣٩ساعت  ثور ٢٢ درانفصال تام 
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رانیھا و مشکالت حرفه اى يـا تغییـرات ريشـه اى در گرايشـھايت مـی گـردد،       گبرانگیزنده حوادث خارجي که سبب ن :ھنگام شناسی
شما را به تجديد نظر در مباني فکري و باورھاى شخصي واداشته زمینـه ارتباطـات ناسـالم يـا غیـرت و حسـادت شـديد نسـبت روابـط          

در مقاصـد و عواطـف دیگـران بـوده،      دیگران موجب مي شود که زندگی فاجعه آمیز و ھولناکي پیـدا کنـي و در معـرض خیانـت و خدعـه     
براى ايجاد روابط پر سـر و صـدا، و تغییـرات تنـد و      اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت. زمینه رکود توان غريزي وجود دارد

  .پیش بیني نشده
  

m  ||   -  appl با قمرأسود، زحلاتصال توازي  ادامه =با قمرأسود  زحلتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:٠٠ساعت  میزان ٢٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:١٣ساعت  عقرب ٣ و تا

  .باشدمی  ٠٦:٠٠ساعت  میزان ٢٢ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
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  بروج نجمىو  فلكي و سیاركھا و نقاط كیھاني در بروج كواكب احوال و جايگاه ساير
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نامند و داللت دارد بر فراھم كردن  اورانوس را سیاره انقالب يا تحوالت عظیم ): انقالب(سیاره تحوالت عظیم  :دالالت اورانوس
بنابراين اورانوس داللت دارد . تواند ما را از از خوابھاي فكري بیدار كند و ما را رھا كند آزادي، استقالل و از بین بردن محدوديتھا و مي 

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

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

   و روشنفكري براي بھتر كردن آينده عقالنىياھا و تخیالت ؤياھا داللت دارند ولي اورانوس داللت بر رؤاورانوس و ماه بر تخیالت و ر
اورانوس ممكن است تالش داشته باشد براي اينكه . باشند بر پايه احساسات مي  ياھا و تخیالت ماه اساسًا بیشترؤبشريت دارد، ر

دانیم و بر متفاوت   اورانوس داللت دارد بر نواحي كه ما آن را غیر معقول و خالف عرف مي. تمام مردم برادر و خواھران يكديگر باشند
رود كه بعضي اوقات سبب تغییرات  چه كه معمول است و يا انتظار مي بودن از چیزھا يا انجام كارھا و يا چیزھايي به طور متفاوت از آن

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

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

  
_  ||  p -  appl شروع اتصال توازي قمر با اورانوس، =توازي قمر با اورانوس = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:٤٨ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(اتصال لحظه دقیق  ١١:٣٦ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .می باشد ٠٦:٤٨ساعت  میزان ٢٧امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٣٦ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٦:٢٤ساعت  میزان ٢٧امروز  و تا

  .مى باشد ١٦:٢٤ساعت  میزان ٢٧امروز انفصال تام 
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_  0°  p - appl  شروع اتصال مقارنه قمر با اورانوس، =مقارنه قمر با اورانوس = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٣:٢٤ساعت  میزان ٢٧امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٢٥ساعت  میزان ٢٨ و تا
  

f  120°  p -  appl با اورانوس، مريخاتصال تثلیث  ادامه =با اورانوس  مريختثلیث = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٠٠ساعت  میزان ٢٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:٥٦ساعت  عقرب ٣ و تا
  

m  ||  p -  sep از توازي با اورانوس، زحلانصراف  ادامه =با اورانوس  زحلتوازي = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٢٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٤٨ساعت  میزان ١٩
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٠ و تا

  .مى باشد ٠٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٠ درانفصال تام 
  

p  ||   -  appl با قمرأسود، اورانوساتصال توازي  ادامه =با قمرأسود  اورانوستوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٨:٠٠ساعت  میزان ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٠٠ساعت  عقرب ١٠ و تا

  .می باشد ١٨:٠٠ساعت  میزان ٢٤ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

Retrograde Uranus =  سرطان  ١٧ = روز ١٥٢اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = اورانوستراجع
  ٤:٤٨ساعت  قوس ١٤ تا١٩:٤٨ساعت 

به طـور کلـي    اورانوساز آنجا که کوکب بار تراجع داشته، يک روز ٤ھر يک سال و در سیر مستقیمش  اورانوسکوکب  :داللت اجمالي
و خـواص و مـوارد    اورانـوس اثـرات   تراجـع لـذا در حالـت    ،درک مستقیم، تغییرات ناگھاني و جذبه، افکار فـردي و مسـتقل   :داللت دارد بر

ھنگـام تراجـع بطـور کلـي زمـان تأمـل و بـازنگري در کارھـا          .کاھش چشمگیري پیدا مي کنـد  اياماين طي  اورانوسمربوط به داللتھاي 
  .راجع نامناسب استمتاست نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 

زھـايي  یچ در طبیعـت . رويدادھاي غیر قابل پیش بیني يا غیـر منتظـره اتفـاق مـي افتـد     : تراجع اورانوس به طور کلي :داللت تفصیلي
کـه نتیجـه ي آن   . که گاه به صورت آشفتگي ھوا، طوفانھاي شديد، زلزله و يا آتشفشان نمود پیدا مـي کنـد  . دچار دگرگوني مي شوند

دگرگونیھاي به وجود آمده ممکـن اسـت    .اي ارتباطي و يا خطوط انتقال مي باشدھ اخالل در ارتباطات و وسايل ارتباطي نظیر ماھواره
اجتماعي و کار نیز پديد بیايد که گاه بصورت استقالل طلبي و يـا خواسـت عمـومي بـه عـدم بازگشـت بـه عقـب و يـا سـاکن           در روابط 

بـا پديـد آمـدن ايـن رفتارھـاي غريـب چـه در طبیعـت و چـه در مسـائل ديگـر سـبب افـزايش               .شدن در يک وضعیت نمـود پیـدا مـي کنـد    
  .اطرافشان مي شودري و روشن فکري مردم نسبت به مسائل و محیط یاھوش
 يدر ايـن زمـان سـع    )بدلیل وضعیت ھوا و اختالل در ارتباطھـاي مـاھواره اي  ( .تا حد ممکن از سفرھاي ھوايي خودداري شود: توصیه

  .ور ايجاد استقالل شخصي خود برنامه ريزي کنیدظکنید تغییري در خود به وجود آوريد و براي شروع طرحي به من
 

  تونپن
  

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

  . اعتقادات ارتباط داردماوراي جھان مادي است و با مذھب و 
بشويم و به سمت يك اغفال توانیم  شود ما برخي اوقات مي  مي غیردنیايىو  روحانىو عالم تھذيب کردن زماني كه ذھن ما در گیر 

 ولرزان كند كه نورھا را  را بازي مي  فیلم عکاسىمانند پرده نازک نپتون نقش يك . امر غیر حقیقي و غیر قابل اثبات حركت كنیم
فداکارى کردن عظیم  ني كردن و ياقربانپتون ھمچنین ارتباط دارد با . سازد مي  ، خیال و  وھمواقعیتو حقیقت كند و از  مي  شفتهآ

عدم تواند معني مشابه  اين مي .افکار و عقايدو  يدئولوژىخود بخاطر مذھب و يا ا دست برداشتن ازخود و  تسلیم کردنھمانند 
  . نیز باشد مثل عدم مقاومت در ورزشھاي رزمي مقاومت

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

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

قدرتھای شھودی ممکن است مسدود شود يا بر عکس آنھا، ممکن است فعال شوند ولي با یک حالت . نی انجام دھدمشاوره روا
  .کینه ورزی و انتقام و دائمًا با استنتاجھا که به طور منطقی حاصل می شوند مخالفت کنند و یا آنھا را تکذیب كنند

معنويت،  ،، وحي، عرفاني ما به موسیقي  بر عالقه مواد مخدر و ھمچنینمشروبات الكلي و ھمچنین داللت دارد بر اعتیادھا مانند 
تون ھمانند مشتري است پبیوت ن. ثیر پذيرىأتياھا، اصالح و دگرگون كردن وضعیتھا و يا شرايط براي بھتر شدن آنھا، روشنايي و ؤر
  .و در آنھا داللت قويتري دارد) حوت و قوس(
  

r  IN Exaltation  = برج دلو (شرف نپتونh= (   دلـو   ١٠ = روز ٤٨١٣ايـن وضـعیت فلكـي     ارتبـاط محـدوده
 ١٤٣٢حمـل سـال    ١٥تا  ٩:٥٠ساعت ) ھجري شمسي ١٣٧٦بھمن  ٩(ھجري قمري  ١٤١٨سال 

      ١٦:٠٠ساعت ) ھجري شمسي١٣٩٠فروردین  ١٥(ھجري قمري 
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]  120°  r -  appl با نپتون، شمساتصال تثلیث  ادامه =با نپتون  شمستثلیث = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ١٧:٠٠ساعت  میزان ١٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:١٨ساعت  میزان ٢٧ امروز و تا

                     
`  120°  r  - sep  از تثلیث با نپتون، عطاردانصراف  ادامه= با نپتون  عطاردتثلیث = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:٠٣ساعت  میزان ٢٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٥:٤٠ساعت  میزان ٢٩ و تا
  

f  90°  r - appl  با نپتون، مريخاتصال تربیع  ادامه =با نپتون  مريختربیع = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٠٠ساعت  میزان ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٣٥ساعت  عقرب ١ و تا
  

Retrograde Neptune =  جوزا ساعت  ١٣ = روز ١٥٦اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = پتوننتراجع
  ٢١:٠٣ساعت  عقرب ١٤ تا ٩:٤٨

به طور کلي داللت  نپتوناز آنجا که کوکب بار تراجع داشته، يکسال و دو روز يکھر در سیر مستقیمش  نپتونکوکب  :داللت اجمالي
، واقع بین نبودن، فرار از واقعیات، و اعتیاد، )در زمینه ھاى مثبت(ايمان، اخالص، معنويت؛ ين، دآرمان گرايي، اعتقادات،  :دارد بر

و خواص و موارد مربوط به  نپتوناثرات  تراجعلذا در حالت ، )در زمینه ھاي منفي(ساده لوحي، سرخوردگي، بیشرفي و تقلب 
راجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھنگام ت .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداين طي  نپتونداللتھاي 

  .راجع نامناسب استمتھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 
و انرژي زندگي خیالي . مشخص نیست) وھم(در اين زمان مرز بین حقیقت و خیال: به طور کلي نپتونتراجع  :داللت تفصیلي

  .ياھا در اين زمان بر شما غلبه بیشتري دارندؤين ربنابرا. بیشتر از زندگي حقیقي است
  .و فراست خود اعتماد کنید و به انديشه ھا و تفکر خود احترام بگذاريد تا مرزھاي حقیقت و وھم و خیال را دريابید به شّم :توصیه

  

  پلوتون
  

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

ورت انتقال از يك توان به ص مرگ و زندگي را مي. باشد زندگي دنیوي به مرگ كه تولدي دوباره است و حیاتي به نوعي ديگر مي
آن برخي چیزھا كامًال نابود و تبديل به   زندگي و مرگ كنايه از فرآيندي است كه بوسیله. وضعیت به وضعیت ديگر در نظر گرفت

شود كه ساختني  با توجه به اين مفاھیم داللت ديگر پلوتو كه تولد مجدد است واضحتر مي . شود  چیزھاي نو و معموًال بھتر مي
توان اشاره كرد به فردي فاقد اخالق كه با  گیرد به عنوان مثال مي ھاي زيادي را در بر مي   تولد مجدد عرصه. اه بھتر استجديد از ر

  .احیاء معنويت خود به فردي اخالقي تبديل شود
ار در حالیکه پلوتو یکی از تفاوتھای اصلی آن است که مریخ معموًال باز است و آشک. پلوتو مثل یک نسخه فوق العاده از مریخ است

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

ھمچنین اين سیاره داللت دارد . 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 معالجهبر 

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

به عنوان . راه آن فراگیري علوم براي بازگشايي از رموز پنھان طبیعت است ،براي فھمیدن موضوعات سري كه پلوتو با آن ارتباط دارد
 ق كنیم و يا مثًالمثال پلوتو داللت دارد بر مرگ و حیات و برخي از اين رموز اشاره دارند به اينكه بفھمیم چگونه زندگي را خل

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

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

معنويات  وسعهمیان ت تعارض بنیادىین پلوتو داللت دارد بر ھمچن. كند درصورتیكه اورانوس تنھا چیز قديمي را به جديد تبديل مي . كند 
  . با زندگي دنیوي غیر مادىو 

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

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

  

  Node  IN Fall =روز ٦١٥اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده =  ھبوط رأس در برج نجمى قوس          = 
  ١٤:٢٤ساعت ) ش . ھـ ١٣٨٩(حوت  ١٩ تا ١٩:٣٤ ساعت) ش . ھـ ١٣٨٨(سرطان  ١٢

  

  S.Node  IN Fall =روز ٦١٥اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده =  ھبوط ذنب در برج نجمى جوزا        = 
  ١٤:٢٤ساعت ) ش . ھـ ١٣٨٩(حوت  ١٩ تا ١٩:٣٤ ساعت) ش . ھـ ١٣٨٨(سرطان  ١٢
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_  60°  w - sep  انصراف قمر از تسديس با پلوتون،ادامه  =تسديس قمر با پلوتون = انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٠٨ساعت  میزان ٢٦
 .ادامه دارد) كھندر تنجیم (نھايت انصراف  ١٢:٢٤ساعت  میزان ٢٧ امروز و تا
  

f  ||  w  -  sep از توازي با پلوتون، مريخانصراف  ادامه =با پلوتون  مريختوازي = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٢٤ساعت  میزان ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٥:٠٠ساعت  میزان ٣٠ و تا

  .مى باشد ١٥:٠٠ساعت  میزان ٣٠ درانفصال تام 
 

m  90°  w  -  sep در تراجع( از تربیع با پلوتون زحل انصراف ادامه= با پلوتون زحل تربیع = انصراف(، 
  :از )در تنجیم كھن(  روز ٨٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٥٣ساعت  أسد ٣٠
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٣٩ساعت  عقرب ٢٠ و تا

   .مى باشد ١٤:٣٩ساعت  ثور ٢٢ درانفصال تام 
  

p  90°  w - appl  در ( با پلوتون اورانوساتصال تربیع ادامه  =با پلوتون  اورانوستربیع = اتصال
  ،)تراجع

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤٠ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٣:٠٥ساعت  جوزا ٧
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٤:٣٠ساعت  میزان ٢٢ و تا
  

w  0°   - appl  با رأس، پلوتوناتصال مقارنه  ادامه =با رأس  پلوتونمقارنه = اتصال  
  :از )در تنجیم جديد روز ٧٠در تنجیم كھن و (  روز ٢٤٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديد ١٥:٠٠سنبله ساعت  ٢٨و از در تنجیم كھن ( ٢٢:٠٠ساعت  حمل ٣
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:٥٥ساعت  قوس ٦ و تا

  .می باشد ١٢:٠٠ساعت  سنبله ٢٨ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

Retrograde Node and S.Node = روز ١٤اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = تراجع رأس و ذنب =     
  ٦:١١ساعت  عقرب ٦ تا ٠٠:٢٥ساعت  میزان ٢٣

راجع متھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 
  .نامناسب است

  

  شیرون
  

، فھمیدن )حل مشكالت(ايش گش آموختن، :شیرون شفا دھنده مجروحان و معلم بزرگ است و داللت دارد بر :دالالت شیرون
او به دانش  ھديه. التیام و شفا دادن به طور كلي شتى دادن میان تضادھا،آ ضروري و حیاتي است،) امري يا چه( اينكه چه چیز

دانش آموزان شیرون قھرمانان  .خود پي ببرند) تقدير(خود را كشف و به سرنوشت  آموختگانش اين است كه توانايي ھاي بالقوه
 .است مغرور نشدهو  تهسو ھرگز خودش را بزرگ ندان ن بوده استپشتیبا و ھمیشه شیرون يك حمايت كننده. مشھوري ھستند

 ،و توانايیھاي آنھا را افزايش مي دھدبیرون آورده كشف و دانش آموزانش را   اتًا شیرون معلم بزرگي است كه توانايیھاي بالقوهذ
 بدن اعضاءو تنھا  شفاي جوارح و نه  كلي به طور هوردن تمامي توانايي ھاي بالقوه و شفا دھندآداللت دارد بر بیرون بدين ترتیب 

  .ا، اجتماع، محیط و غیرهھگروھمشكالت مشكالت زندگي،  برطرف كردن و چیزھايي چون معالجهو شفاي مشكالت ذھني  بلكه
كند تا پیشرفتھاي  شیرون يك آغازگر است و به ما كمك مي. درك شخصي تو از زمان را معیارگذاري مي كندزحل  شیرون ھمچون

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

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

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٠٠ساعت  میزان ١٣
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:١٦ساعت  میزان ٢٨ و تا
  

`  120°  y -  appl با شیرون، عطارداتصال تثلیث ادامه  =با شیرون  عطاردتثلیث = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ١٧:٠٠ساعت  میزان ٢٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٠٧ساعت  میزان ٢٧ امروز و تا
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`  120°  y - sep  از تثلیث با شیرون، عطاردشروع انصراف = با شیرون  عطاردتثلیث = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٠٧ساعت  میزان ٢٧امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٥:٤٠ساعت  میزان ٢٩ و تا
  

f  90°  y  - appl  با شیرون، مريخاتصال تربیع ادامه  =با شیرون  مريختربیع = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٢ فلكي محدوده ارتباط اين وضعیت

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٠:٠٠ساعت  میزان ٢٠
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٥٠ساعت  عقرب ١ و تا
  

Retrograde Chiron =  جوزا ساعت  ١٦ = روز ١٥٢اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = شیرونتراجع
  ٩:٣٩ساعت  عقرب ١٣ تا ٢٢:٠٣

شما  داللتکند تا پیشرفتھاي غیر منتظره را امکان پذير کنیم با اين  شیرون يک آغازگر است و به ما کمک مي :داللت اجمالي
  .براي ايجاد تغییر در زندگي خود پیش قدم شويد

ھـا از  یايـن تواناي  زمان آن است تا توانايي ھاي بالقوه خود را که در گذشـته شـناخته نشـده بودنـد را کشـف کنـیم چـون اغلـب         :توصیه
   .ي افراد در زندگي شده استاند و ھمین سبب عدم پیشرفت و ترّق نقاط قوت افراد ھستند اّما شناخته نشده و رشد پیدا نکرده
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    یاد  یات اع ی    و ی  قاو م   و ی را  مای
  
   :تقويمو تواريخ سالشمار  مبدأ - ١

ي اصلي اين ااعلى و رواج تاريخ ھجري؛ لذا مبننظر به اسالمي بودن تقاويم نجومي بنیاد حیات 
اما تاريخھاى . مي باشد  األنبیاء محمد مصطفىخاتم  حضرتتقاويم بر اساس تاريخ ھجرت 

و مطرح در تقاويم بنیاد حیات اعلى محدود به تاريخ ھجري نبوده، و تاريخ آفرينش حضرت آدم 

افزون بر روزشمار و را نیز دارا مي باشد، و عصر حضرت صاحب األمر میالدي محمدي 

تقويم ھجري قمري داراي معادل آن با تاريخ ھجري شمسي از ماھھاى باستاني، و نیز معادل آنھا 
از تقويم بروج شمسي و نیز تقويم اسكندر ذوالقرنین با ماھھاى رومي، و تقويم میالدي مسیحي با 

  .ماھھاى غربي مي باشد
 تـاريخ  در واقعه اولین بلكه آدم، بني تقويم در ھنگام ترين ديرينه : آدم حضرت آفرينشتاريخ 

 ھنگـام  ايـن  تـاريخ  يـادآوري  لـذا  باشـد،  مـي البشر ابو آدم حضرت آفرينش ھمانا امروزي؛ بشر

 سـرآغاز  تـرين  كھـن  بلكـه  بوده، شايسته و بجا بسیار الھي تقويم يك در هژبوي و او، فرزندان ما براى
 اخـتالف  شـريفش  عمـر  مقدار نیز و ما باآدم حضرت زمان هفاصل در ندچ ھر. است بشر تقويم

 بـر  بنـا  ايم، برگرفته )علیھم السالم( وحي خازنان كالم از را تاريخ ترين كھن ما ولى دارد، وجود نظر
اهللا صـفي  آدم جناب آفرينش ابتداى از ،ادريس حضرت صحف از )١(طاووس بن سید جناب نقل
تا جان دمیدن ھنگام از و سال، ١٢٠: او در روح دمیدن ابتداى تا طینتش؛ و خمیره سرشتن و 

 ھـار چ يـاران  از( شـاذان  بـن  فضـل  جنـاب  روايت بنابر و است، بوده فاصله سال ١٠٣٠: وفاتش ھنگام
یامبرپ حضرت والدت ھنگام تا آدم حضرت وفات فاصلة ،))علیھم السالم( يازدھم تا ھشتم امام
 ).١٢٥٣٠=  ١٤٢٧+  ٥٣+  ١٠٣٠+  ١٢٠( )٢(.باشد مي سال ٩٩٠٠
كـه در  (موضـوع آفـرينش حضـرت آدم و نسـل او كـه انسـان امـروزين ھسـتند؛ نبايـد بـا دوره ھـاى مختلـف قبلـي انـواع بشـرنما                 :تذكر

درك و عقـل؛ توانـايي   اين گونه ھاى بشرنما از نظـر  اشتباه و مخلوط بشود،) دورانھايي قبل قبل از حضرت آدم بوده و منقرض شده اند
تحقیقات دانشمندان جديـد نیـز سـابقة     هنتیج. نبوده اندبشر امروز را نداشته اند، و به عبارتي ممكن است بشر بوده باشند، ولى آدم

  .داندبشر امروزى را بیش از تاريخ مزبور نمي
تقاويم، درنظر به رواج بین المللي تاريخ میالدي مسیحي، و ذكر آن  : میالدي محمديتاريخ 

ايـن تـاريخ نیـز در تقـويم     یـامبر پآگاھي اھل ايمان و حفـظ اھمیـت مـیالد حضـرت     براى ارتقاى

 ٥٣+ تـاريخ ھجـرت    ١٤٢٧(گرديده، و ھمراه با معادل میالدي مسیحي ذكر شـده اسـت،   مالحظه
 ).تاريخ میالدي محمدي ١٤٨٠= سال عمر حضرت در وقت ھجرت 
الھي ھمة اھل حق، حضـرت مـوال صـاحب     هاز آنجا كه وجھ :تاريخ عصر حضرت امام زمان

بوده، و ما اھـل آخـر الزمـان در عصـر ايـن امـام و حجـت الھـي بسـر مـي بـريم لـذا بـراى              األمر 

 ٢٦٠(امامـت حضـرتش    هاسداشت اين ارزش؛ و حفظ توجه الزم به اين امر؛ مبـدأ تـاريخ شـروع دور   پ
 ٢٦٠ -تاريخ ھجرت  ١٤٢٧( تقويم لحاظ كرده ايم  كه سرآغاز عصر آن حضرت است را نیز در) ھجري

 ).تاريخ عصر حضرت امام زمان ١١٦٧= 
 
  : آغاز سال - ٢

ناس و اعراب، محرم الحرام است، ولى در كالم  هابتداى سال قمري و اولین ماه از آن در نزد عام
ماه مبارك رمضان اولین ماه سال و آغاز سال براى اھل حق مي  )علیھم السالم(خازنان وحي 

، است شده شرح اعلي حیات بنیاد مرسوالت در مطلب اين تفصیل جداگانه موضوعي در كه باشد
  )علیھم السالم(  كالم خازنان وحي و حضرات معصومین اعلي حیات بنیادي تقاويم ابناز آنجا كه م

                                                
  ٢٦٩ص  ١١، نقل بحار األنوار ج٣٧طاووس، ص كتاب سعد السعود، سید بن ) ١(
  ٢٨٨ص ١٥، نقل بحاراألنوار ج٢٤كتاب الفضائل، فضل بن شاذان ص ) ٢(
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؛ لذا ھمین ھدايت الھي را نصب العین قرار داده، هرجحان داشت بوده و بر روش اعراب و عادت عوام
علیھم (بانان وحي  جگنو اين تقويم كه بر محور ماھھاى قمري مي باشد را بر ترتیب ھدايت 

  .منظم نموديم  )السالم
  
  :تقويم افق -٣

مـي باشـد، لـذا ھمـین نقطـه را نصـف النھـار         مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحراممركز خشكي كره زمین 
 قرار داده و اختالف ساعت بقیة نواحي كره زمین را نسبت بـه  تقويم نجوميمبدأ، و ساعت مبناي 

   .ذكر مي كنیم كعبه مشرفه
در  كعبـه مشـرفه  با نصف النھار مبـدأ  بالد  افقاختالف  دقیق طول و عرض جغرافیايي بالد و مقدار
رديده است و افزايش گمشخص  اعلي حیات بنیاد نجومي مرسوالت در منتشره افق اختالفول اجد

اشـاره  ) -(و كاسـتن آن بـا عالمـت    (+) با عالمـت   ساعت منطقه اي نصف النھار مبدأآن نسبت به 
 شـرق  در كه بالد ايران براي بروج به تحاويل مانند فلكي اوقات ساعت تعیین براي مثال .شده است

اخـتالف افـق تقـويم    . گـردد  مـي  افـزوده  تقويم ساعات به دقیقه ٣٠ مقدار ھستند واقع مكرمه مكه
 .عربي بالد با تقويم عربي مكه مكرمه نیز در ستون آخر جداول اختالف افق بالد ذكر شده است

مختصات جغرافیايي بالد نیز از تصاوير مـاھواره اي كـه بـراي مقاصـد دقیـق نظـامي تھیـه شـده انـد          
  .ه فعال دقیقترين مختصات جغرافیائي به شمار مي روداستخراج شده است ك

  
  :تقويم ساعات - ٤

 كه) تعبیرعامیانه( ظھركوك يا) شب زوال( زوالي رايج ساعت اساس بر تقويم در شده ذكر ساعات
 شده استفاده روش اين از) ٢٤ تا صفر( شمارش دقت به نظر و باشد، مي است شب نیمه مبدأش
  .است

  
   :ساعت تابستاني - ٥
 ساعت، دو يا ساعت يك تابستان در يا بھار فصل ابتداي در كه است مرسوم كشورھا برخي در

 تغییرات اين گردانند مي باز اول جاي به را آن دیگر مقرر موعد يا پايیز در و كشند مي جلو را ساعتھا
 در رو اين از دھند نمي انجام نیز برخي و نبوده يكسان از لحاظ مقدار و زمان تغییر كشورھا ھمه در
 تابستانی ساعتبالد، اختالف  ساعت اختالف و مكرمه مكه اوقات محاسبه درو  تقويم جھاني افق
 جداول و مكرمه مكه افق به KMTبیان ساعت جھاني  منتشره؛ تقاويم در و. است نشده منظور
 . شود مي عرضه حقیقي افق ساعت بر بنا بالد، ساعت اختالف

 از برخي در و( ايران در مثال بايد بیاورند بدست آنرا تابستاني ساعت بخواھند رگكاربران تقويم ا
 مي كشیده جلو به ساعتھا ساعت يك كه پايیز ابتداي تا بھار فصل ابتداي از) ايران دولتي دورانھاى
  رسمی وقت با تا گردد افزوده بايد نیز ساعت يك ايران شھرھای به مربوط اختالف مقادير به شود

 .ايران تطبیق گردددر 
  
  : فجر و آفتاب غروب و طلوع ساعت مبنای - ٦

و باال آمدن  آنست، كه ھمان فجر حقیقي مبناي تعیین ساعت فجر ھمان مالك حسي و شرعي
استخراجات از محاسبات و جداول اوقات مركز نجوم  اين باشد،مي درجه زير افق  ١٨ خورشید تا

  . نیروي دريايي آمريكا تھیه مي شود كه از دقیقترين و معتبرترين مراكز نجومي جھان مي باشد
مبناي تعیین ساعت طلوع آفتاب طلوع لبه بااليي قرص خورشید با حساب تصحیحات انكسار نور در 

مبناي غروب و  .لحاظ رصدي و حسي مي باشدوقت طلوع مي باشد كه دقیقترين محاسبه به 
 .آفتاب نیز ھمینطور غروب لبه بااليي قرص خورشید با حساب تصحیحات انكسار نور خورشید است

جداول اوقات مركز نجوم نیروي دريايي  مقادير مبناي تقويم در محاسبات طلوع و غروب خورشید،
ت كه معتبرترين مراجع براي محاسبات زيج مركز نجومي آسترودينس سوئیس اس آمريكا و ھمچنین

  .نجومي و تنجیمي است
  
 : تقويم در ايام روز و شب ترتیب - ٧

 در و شده ذكر كريم قرآن در كه است ھمانطور اعلى حیات بنیاد تقويم در ايام روز و شب ذكر ترتیب
 و باشد، مي روز بر مقدم شب و است شده تبیین اسالمي فرھنگ در و گرديده تعلیم وحي مكتب
 ابتداي از اسالم؛ جھان ھمه اسالمي دوران تاريخ طول قمري تقاويم روش و اسلوب ھمان اين

 از نیز زمین مشرق امم جمیع نیز و عربي و فارسي تقاويم در بلكه است بوده نشرش و كتابت
  .است بوده چنین شب و روز شمارش ترتیب قديم زمانھاي
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 شب از بعد روز و است آفتاب طلوع تا آفتاب غروب از شروعش و روز بر مقدم شب كه روست اين از
 بعد روز و شده تمام روز شبانه يك آفتاب غروب با و است غروب تا آفتاب طلوع از شروعش و است
 اين در شود، مي شروع جمعه روز از زودتر جمعه شب: مؤمنین عموم زبان در ولذا. شود مي آغاز
 از نه و شب نیمه از نه شود مي آغاز است آفتاب غروب كه شب ابتداي از روز شبانه يك روش
 روز از بعد شام و عشاء شود، مي خوانده كمیل دعاي آن در كه جمعه شب از منظور و آفتاب، طلوع
 تا و شده شروع  نجشنبهپ غروب از بعد كه جمعه صبح بر مقدم شب منظور بلكه نیست جمعه
 غروب تا شده آغاز جمعه آفتاب طلوع با و آن از پس جمعه روز و باشد، مي جمعه صبح آفتاب طلوع
 غروب از صحیح تقويم در. شود مي محسوب شنبه شب جزو آن از بعد و يافته ادامه جمعه آفتاب
 .شود مي اضافه يكروز تاريخ روز ھر آفتاب

  
 محیطھاى برخي به اخیر سالھاي در كه است غربي عادت اصالح براى مفصل بسیار توضیح اين

 نیز زمین مشرق و اسالمي ممالك برخي در استعمار فرھنگ نفوذ بخاطر و كرده سرايت نیز شرقي
 را شنبه شب و كنند، مي ياد شب بر مقدم را روز: صحیح غیر روش اين در كه ، است گرديده رايج
 اشتباه" جمعه شب" با اينكه براى و كرده حساب جمعه ادامه شود مي آغاز جمعه غروب از بعد كه

  . شود مي تعبیر" شب جمعه" به فارسي زبان در اخیر سالھاي در نشود،
  

 است متداول زمان اين غربي تقويم در كه) روز شبانه معني به( روز اصطالح با غلط روش اين البته
 مي حساب شنبه شب در شب نیمه ١٢ تا جمعه شب در شب نیمه ١٢ ساعت از را جمعه روز و
 نسبت قبل روز به نیمه يك و شده نصف دو شب ھر غربي تقويم روش در است، متفاوت نیز دكن
 از قبل كه جمعه شب از قسمتي مثال شود، مي داده نسبت بعد روز به ديگر نیمه و شده داده
 واقع شب نیمه از بعد كه رگدي قسمتي و كنند مي حساب شنبهپنج وجز را است واقع شب نیمه
 مي اضافه روز يك تاريخ ؛شب ١٢ ساعت از بعد روش اين در كنند مي حساب جمعه جزء را است
 از قديم امم تقاويم نینچھم و ديني ارزشھاي و وحي گفرھن برخالف غربیھا قرارداد اين و شود
  .باشد مي السالم علیھم الھي انبیاء زمان در تأسیسشان ابتداي

  
 فلكي برج به قمر ورود كه شده درج اعلى حیات بنیاد نجومي ھاي تقويم در وقتي ترتیب بدين پس
 يكشـنبه  آفتـاب  طلـوع  از قبـل  كـه  يكشنبه شب در يعني ١٩:٤١ ساعت االول ريیع ٩ يكشنبه حمل
 ).عامیانه تعبیر به( شب يكشنبه يا و يكشنبه شام نه باشد، مي است واقع

 در يعني است 0:55 ساعت شنبه سه در اكلیل منزل و قمر آيي ھم شود مي ذكر وقتي ھمچنین
 اقتـراب  يـا  اقتران اكلیل منزل نجوم با قمر شب نیمه بعد دقیقه نجپ و نجاهپ ساعت شنبه سه شب
 .نیست شنبه سه شام يا عشاء منظور و دارد

 
 اگر ايم كرده مشخص تقويم در متفاوت رنگھاي با را آنھا ؛روز و شب اوقات یشترب حوضو جھت
 رنگ به ساعات و است شب در آن وقوع دھنده نشان ياشد آبي گرن به شده ذكر ساعت
 بر شب تقدم ھمگاني تقويم ستون اولین باالي در. است روز در آن وقوع دھنده نشان ارغواني

  .است شده مشخص روز و شب: نحو اين به روز
    

   :مبناي اوقات وقايع فلكي -٨
برخي از حوادث و وقايع فلكي كه در علم نجوم و تنجیم مورد توجـه اسـت؛ بـر اسـاس آنچـه درنظـر       
راصد زمیني است بوده نه واقعیـت فلكـي آن، و بـر ھمـان اسـاس اصـطالحات مربوطـه وضـع شـده          

است كه مبنـاي تأسـیس ايـن علـم و      )Topocentric(است، كه اين روش مطابق رصد حسي ناظر 
ولي از آنجا كه محاسبه بـر ايـن اسـاس الزمـه اش      ز ديرينه ترين زمانھا بوده است،ارايه مباني آن ا
ر ارائـه تقـويم واحـد بـراى ھمـه زمـین       گـ انه تقويم براى ھر يك از نقاط زمین بوده و ديگاستخراج جدا

در مركـز   )Geocentric(مبناي نـاظر فلكـي   ار عموم اوقات فلكي را بر اساس چعملي نبوده لذا به نا
كلیه تقاويم و مرسوالت نجـومي بنیـاد حیـات اعلـى؛ اوقـات فلكـي ايـن        كره زمین محاسبه نموده و 

در نظـر گرفتـه شـده و مطـابق آن اطالعــات      )Geocentric( حـوادث بـر اسـاس موقعیـت نـاظر فلكـي      
   .نجومي استخراج گرديده است

  
   :فلكي اوقات استخراجاتمنبع  - ٩

 محاسبات) انگستار ساير و شمس و قمر مواضع از( تقويم، اين فلكي اوقات استخراجات هكلی منبع
مركز  ،جھانامروز و معتبرترين زيج  ناسا فضايي المللي بین سازمان متخصصان هشد تھیه جداول و

  .باشد مينجومي سويس 
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   یاد  یات اع ی  ی   و آ وزش ده    و   ده
  ع وم کالم و ی   -ع وم زبان و ی  - ع وم       ا  ی

  ع وم   ه آ  ن ا  ی -ع وم کالم خاز ن و ی   -ع وم تالوت کالم و ی 
   پا     ی ع وم  -ع وم  ب جا ع  -ع وم   و م   وم     م  

   وا  ندی با   روی ا  ی  ع وم   - ) اع ی(ع وم       -)  اع ی(آ وزش     
  رسا   ی  یات اع ی  -ع وم ا ساب و  بار نا ی   

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