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مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني   
  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

  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   

 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
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Wednesday  ءرر  ا 
17 Nov  

 2010مسیحي 
 آخر تشرین ٤
  اسكندرى 

  آبان ٢٦
 يشمس ھجري ١٣٨٩

  عقرب ٢٦
 برج شمسي

   هحّجی ذ ١٠
  ھجري قمري ١٤٣١

  ^آ ت آد  ١٢٥٣٤ ^ ت  ا  ١١٧١ & دى ّى ١٤٨٤

 

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

ام واليت و برائتگھن  
 

  

  هذي حّجماه دھم 
  

ت اسـت و  چھار شبى است كه احیاى آنھا سـنّ  اين شب، از لیالى متبركه و از جمله:  دھمشب 
  است  بازدرھاى آسمان در اين شب 

  
  خلق صراطروز 

  
  .است و بسیار روز شريفى است عید اضحى: روز 

  
  : ابراھیمي انجام حّج: روز 
  .راى مشرفین به حرم الھي، و نیز ساير حرمھاى مقدسه با معرفت و زيارت و طاعتحج ب

  
  و فديه الھي به ذبح عظیم  )علیه السالم(قرباني نمودن اسماعیل : روز 

   به ذبح اسماعیل و نزول فداي آن و ذبح بجاي آن )علیه السالم(مأموريت الھي حضرت ابراھیم 
  

  به قصر فرعون براي دعوت )السالم ماعلیھ( ورود حضرت موسي و ھارون: روز 
  

  )  علیه السالم( نزول الواح بر حضرت موسي :روز 
  

والدت حضـرت   هاطعـام حجـاج بـه شـكران     و) علیـه السـالم  ( قرباني كردن جناب ابوطالب :روز 
   )صلوات اهللا علیه( موال

  
   الھي به مشركین مكه تئو ابالغ برا ىدر من )علیهصلوات اهللا ( حضرت موالعلي هخطب :روز 

  
در زندان  )علیه السالم( شھادت عبداهللا محض و جمعي از نوادگان حضرت امام حسن: روز

  با وضع فجیعي )لعنه اهللا( منصور دوانیقي
  

  آئین ھنگام
  

  

   :عید قربان شب
سنت است و درھاى آسمان چھار شبى است كه احیاى آنھا  اين شب، از لیالى متبركه و از جمله
ذكر  ھديه حضرت را در و زيارت مخصوصه آن )علیه السالم(حسین  در اين شب سنت است زيارت امام

 دعاى يا دائم الفضل كه در شب عید فطر ذكر شد در اين شـب نیـز، ده مرتبـه خوانـده مـى      كردم و
  .شود
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   :روز دھم ذيحجه
 مختصرى از آداب عید اشارهه ما، در عید فطر باست و بسیار روز شريفى است و  عید اضحى روز

   .كرديم
  :شود اين جا نیز چند عمل مذكور مي و در

  
   قربانى است كه سنت مؤكد است -١
  
  .از علما واجب دانسته اند غسل است كه در اين روز سنت مؤكد است و بعضى -٢
  
  .عیدچه قبل از بیرون رفتن و بعد آن و قبل نماز دعاھائى است كه وارد شده پیش از نماز عید  -٣
  
   .است به ھمان نحو كه در عید فطر ذكر شده نماز عید قربان -٤
  
  .خوانده شود از نماز عید بعددعاھائى است كه وارد شده  -٥
  
  .شدبا ياز گوشت قربانعید و در اين روز مستحب است كه افطار بعد از نماز  هك: افطار عید -٦
  
الخ و  ...اللھم ھذا يوم مبارك: صحیفه است  ٤٨دعاى  ، از جملهدعاھاى اين روز سايردن خوان -٧

   ...يا من يرحم من ال يرحمه العباد ،٤٦دعاى نیز 
  
    .ندبه دعاىخواندن با : )منه السالم(ندبه در فراق از موال  -٨
 
اولـش نمـاز ظھـر روز    تكبیرات است براى كسى كه در منى باشد عقب پـانزده نمـاز كـه     خواندن -٩

و كسانى كه در ساير شھرھا ھسـتند، بخواننـد عقـب     ،و آخرش نماز صبح روز سیزدھم عید است
اهللا اكبـر اهللا اكبـر ال الـه اال اهللا و     : ستا از ظھر روز عید تا صبح دوازدھم و تكبیرات اين ده نماز

اكبـر علـى مارزقنـا مـن بھیمـه      اكبر و اهللا الحمد اهللا اكبر على مـا ھـدينا اهللا    اهللا اكبر اهللا
است تكرار اين تكبیرات، عقب نمازھا بقدر امكـان و   و مستحب .الناوو الحمدهللا على ماا االنعام

  .خواندن بعد از نوافل نیز
  

  ھر ماه قمري دھماعمال روز 
  

ھر ماه قمري خداوند را با اين دعا نیـايش   دھمآمده است كه در  )علیھم السالم(در كالم خازنان وحي 
  :نمائیم

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

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

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

أنجحت فیه الطلبة و قويت فیه العزيمة فلك الحمد يا إلھي كثیرا اللھم صل على محمد النبي األمي 

الطیب الرضي المبارك الزكي و أھل بیته الطیبین األخیار كما صلیت على إبراھیم و آل إبـراھیم إنـك   

لـي ذنـوبي    حمید مجید اللھم إني أسألك بجمیع محامدك و الصالة على نبیك محمد و آلـه أن تغفـر  

كلھا حديثھا و قديمھا صغیرھا و كبیرھا سرھا و عالنیتھا ما علمت منھا و ما لم أعلم و مـا أحصـیت   

أنت منھا و حفظته يا أرحم الراحمین و أن تحفظني في ديني و دنیاي حتى أكـون لفرائضـك مؤديـا و    

مصـاحبا و   محمـد  لمرضاتك متبعا و باإلخالص موقنا و من الحرص آمنا و على الصـراط جـائزا و ل  

من النار آمنا و إلى الجنة داخال اللھم عافني في الحیاة في جسمي و آمـن سـربي و أسـبغ علـي     

ء فـي الـدنیا و اآلخـرة يـا أرحـم       من رزقك الطیب يا إلھي و ارحمني برحمتك التي وسـعت كـل شـي   



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 4

أھل األرض  الراحمین سبحانك اللھم و بحمدك ما أعظم أسماءك في أھل السماء و أحمد فعلك في

و أفشى خیرك في البر و البحر سبحانك اللھم و بحمدك أستغفرك و أتوب إلیك أنت الرب و أنا العبـد  

و إلیك المھرب منزل الغیث مقدر األوقات قاسم المعاش قاضي اآلجال رازق العباد مروي البالد عظیم 

أنت الذي يسبح الرعد بحمدك البركات سبحانك اللھم و بحمدك ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إلیك 

و المالئكة من خیفتك و العرش األعلى و الھواء و ما بینھما و مـا تحـت الثـرى و الشـمس و القمـر و      

ء و الظلمـة سـبحانك مـا أعظمـك يسـبح لـك مـا فـي          النجوم و الضیاء و النور و الظل و الحرور و الفي

مـن تحـت الثـرى و مـا بـین الخـافقین       السماوات و األرض و من في الھـواء و مـن فـي لجـج البحـار و      

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

بحمدك ال إله إال أنت فطرت السماوات العلى و أوثقت أكنافه سـبحانك و نظـرت إلـى غمـار األرضـین      

بحور و لججھا فمحصت بما فیھا فرقا و ھیبـة  السفلى فزلزل أقطارھا سبحانك و نظرت إلى ما في ال

لك سبحانك و نظرت إلى ما أحاط الخافقین و إلى ما في ذلك من الھواء فخشع لك جمیعه خاضعا و 

لجاللك و لكرم وجھك أكـرم الوجـوه خاشـعا سـبحانك مـن ذا الـذي حـذرك حـین بنیـت السـماوات و           

ت األرض فمـددتھا ثـم دحوتھـا    استويت على عرش عظمتك سبحانك من ذا الـذي رآك حـین سـطح   

فجعلتھـا فراشــا فمـن ذا الــذي يقــدر قـدرتك ســبحانك مـن ذا الــذي رآك حــین نصـبت الجبــال فأثبــت       

أساسھا ألھلھا رحمة منك بخلقك سـبحانك مـن ذا الـذي أعانـك حـین فجـرت البحـور و أحطـت بھـا          

ك مـن يبلـغ   األرض سبحانك ما أفضل حلمك و أمضى علمك و أحسن خلقك سبحانك اللھم و بحمـد 

كنه حمدك و وصفك أو يستطیع أن ينال ملكك سبحانك حـارت األبصـار دونـك و امـتألت القلـوب فرقـا       

منك و وجال من مخافتك سبحانك اللھم و بحمدك ال إله إال أنت ما أحكمك و أعدلك و أرأفك و أرحمك 

  .ن علوا كبیراو أفطرك أنت الحي القیوم ال إله إال أنت تباركت و تعالیت عما يقول الظالمو
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 ١٣٨٩ پا��ز 

  ٦:٠٩ساعت  ١٤٣١ شّوالماه  ١٤و وقوع اعتدال خریفی در  آغاز فصل پاییز

  مانده پاییزروز از فصل  ٣٤                           رفته پاییزروز از فصل  ٥٦
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  ام شناسى فصل پائیزگھن
  

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

لـب مـي   ؛ و صـفرا نیـز از طغیـان افتـاده؛ لـذا سـودا غا      در اول فصل پائیز كه بخاطر برودت و خشكي ھوا بلغم كمي در بدن بـاقي مانـده  
ـتان؛ ايـن صـفرا وارد خـون مـي شـود، در ايـن فصـل             شود و به واسطه خنكي ھوا و خصوصا شبھا و افـزايش صـفراي باقیمانـده از تابس
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       پ مسھل براى دفع مواد زائد خون ضرورت
بـدن در  ) منافـذ (ون مسـامات  چكه در تجمع صفرا مؤثرند بیشتر مناسب است،  بالزم است، مصرف شیر و تركیبات ويتامین ) طبیعي(

نبـر و خربـزه   چعد تب و لـرز مـي شـود فلـذا خـوردن خیـار       اين فصل بسته است؛ اشعه ماوراء بنفش كمتر به بدن مي رسد و بدن مست
یاھـان در  گائیز كه اعصاب بدن و پوشت مفید است، نیمه گھاى شھري و طالبي مناسب نیست، ولى بالعكس مصرف غذاي لطیف و 

شـده و از تـاثیر   رمـي بـدن    گرب آنرا از مصونیت برخـوردار كـرده و موجـب    چربي و تحريك بدن با غذاھاى چحال آرامش ھستند خوردن 
یري مي كند، بطور كلي خوردن میـوه ھـاي تـرش قبـل از غـذا و میـوه ھـاى شـیرين بعـد از غـذا مفیـد اسـت،             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      
افت ضربان قلب شده و كندي آنرا زياد كرده و اعصـاب را تقويـت مـي نمايـد و شـدت جريـان خـون را كـم كـرده و           رم در صبح؛ مانعگآب 

  .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   چجففات و ھر رم سازد بخورد، از مگیزھائیكه 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     . د كـرد آب سرد نبايد نشست و شبھا بر امتالء معده نبايد خفت، و در آخر خزان استفراغي به داروي مسھل باي

  . اك شود، و قي نیز بايد كردپتولد كرده و جمعشده ) ائیزيپ(میوه ھاي خريفي 
ات و بوئیـدن ريـاحین    ) رمگ(در فصل بائیز سزاوار است كثرت آمیزش و فصد كردن و به حمام  رفتن و خوردن دوا و مسھل و اقسام حلوـي

ور گـ وشـت بـره و ان  گرم و تـر مثـل جوجـه و    گـ دن از ھر طعـام يـابس و خـوردن غـذا و دواي     رھیز كرپحاره و خوردن میوه بعد از طعام، و 
  .شیرين و امثال آن

  
  

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

و آمیزش را كمتر نمايد، و ھر صبح جرعـه اى آب  ) سونا= گرم و طوالني (گردد، از نوشیدن آب در شب نھي شده، و وارد شدن حمام 
برگرفته از رساله ذھبیه كه حضرت امام رضـا  (. بپرھیزد) تره تیزك(س و نعنا و شاھي گرم بنوشد، و از خوردن سبزيجات گرم مانند كرف

  ).مرقوم فرموده اند 

  
  

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

  
  
  
  

 م   
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

ـتان اسـت، ھمچنـین مختصـات جغرافیـائي كـه            : مثال واضح وقتي در نیمكره شمالي تابستان اسـت ھمـان وقـت نیمكـره جنـوبي زمس
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

  .يا تخفیف دھدمزبور را تقويت 
  

  .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
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ثور   
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 سعداألخبیة

  سعد
 السعود

 فرغ مؤخر
فرغ     

مقدم       

  بطن          
 الحوت         

  قلب
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   Tropicalحمل تحويل به  01:59 در حوت  :فلكي برج

  Tropical شرطان بهتحويل  01:59در  بطن الحوت :منزل فلكي

   ):ساعت اقتران يا اقتراب قمر با منازل(ھم آيي قمر و منازل 
   فرغ آخر با 07:28، در ساعت فرغ اّول

   Siderealحوت تحويل به  02:44در  دلو  :برج نجمی

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

  ؛بطئ الّسیر :ضعیف ؛وجه :قوي :)Sidereal( احوال كوكب

   ق

  
ت دھنـده و از  . قمر سرد و تـر اسـت و تـری او بیشـتر از سـرديش اسـت       :دالالت قمر طبیعـت خـویش بسـیار گـردد بـه حسـب        عفوـن

  . مؤنث و لیلی است و دلیلی است به روز دوشنبه. سعد است و زود نحوست پذیرد. و دوری آفتاب نزدیکی
و داللت دارد بر ھر دینی که غالب بود بر پادشاھان و مردمان با قدر و جاه و از اوان و عـوام، و زنـان آبسـتن و تـوانگرانی کـه معـروف و       

در دین و شرع و علـم طـب و ھندسـه و علـوم علـوی و تقـدیر       ) تفقه(د، و بر اخبار و رسالت و وکالت و محاسبت و نفقه مشھور باشن
   .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 ، یجاناتھس ماه بر پ. بر منعكس كردن احواالت داللت دارد
ا حتـي   ھمفکـرى  و ھمـدردى   دالالت مـاه اساسـًا تنھـا در حیطـه    احساسـات مـورد بحـث در    . كننـد  است كه ديگران مـا را درك مـي    و ـي

  . 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
ته در تغییـر  اي و رنـگ پريـده بـه حالـت بـدر كامـل پیوسـ         خود از حالت خوشه 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. نقشي اساسـي دارد  آن جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن  توان به پديده ديگر مي
ي گتولد 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  كه ماه م

  .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
ت مـي  احساسـا  ياھا و تخیالت ماه اساسًا بیشتر بر پايه ؤبشريت دارد، ر  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 ي بیوت و بروجي كه ماه در آنھا قرار م. است و داللت دارد بر تغییرات مرتبط با ديگر حوادث

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
چـه كارھـايي    چه كارھايي الزم است در آن زمان و شرايط فلكي انجام دھیم؟ در مقايسه با خورشـید، خورشـید داللـت دارد بـر اينكـه     

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

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

  

  )14:38(ساعت  ١٢تحويل به  ١١ :عمر ماه از مقارنه
   

  ) ذى حّجه ١٤ذى حّجه تا  ٨(عقرب  ٣٠تا  عقرب ٢٤ شروع از: افزايش نور =نور قمر 
، اقدام به کارھايي که موفقیتش مرھون رشد و افزايش و )ايام خسوفدر غیر (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
 .موفقیت آن نیست، مانند حجامت و فصد که در آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد

  .مي باشد) تربیع اول يا ايمن(که از شب ھفتم تا شب چھاردھم  :عمومي قمروضعیت 
چون ماه در اين وقت در حالت تربیع نسبت به  .پیشه گردد احتیاط و مراقبتدر خالل اين ايام بھتر است که  :ھنگام شناسی

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

سرما يا گرما يا  ه یممکن است با تغییرات غیر معمول آب و ھوا محصولش در معرض لطماگر 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
ممکن است با در اين اّيام  يا در زمینه ھاى ادارى اگر برنامه ھاي شخص بطور معمول در حال طي روند معمولي خود مي باشند،

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

  .مشکالتشان را حل کنند، بلکه حّتى براى خودشان مشکالتي درست مي کنند تا حّلش کنندکه چطور 
 .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  به کار افزايش مي يابد،گیري عالقه و توّجھشان  کارگران و کارمندان در اين اوقات بطور چشم
شرکاى تجاري در اين اّيام اعتمادشان به يکديگر بیشتر است، چون عالقه و توّجھشان به موضوع شرکتشان  .ديگران مي گردد
بتدا با موانعي روبرو کارھايي که در اين مرحله شروع مي شود، گاھي بسیار اھمّیت پیدا مي کنند، چون از ھمان ا. بیشتر مي شود

  .مي شوند، اگر آن موانع را پشت سر بگذارند، آينده خوبي دارند
در اين اّيام ارتباطـات اجتمـاعي کمتـر پـیش مـي آيـد، در آخـرين لحظـه ی قبـل از تشـکیل            :اجتماعي ارتباطات و فعالیتھاي از نظر

ولى اگر ديدارھا و تماسھايي در ايـن وقـت اّتفـاق بیافتـد عمومـا       گردند،ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مي 
ارتباطھاى عاطفي در اين ھنگام نوعًا به ارتباط مستمر و جّدي مانند ازدواج ختم مـي   .در فضايي منسجم و ھماھنگ برگزار مي شود
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تباطھـاى در ايـن مرحلـه؛ تناسـبھاى ديگـر بـین       شود، ولى گاھي امکان قطع پیونـدھاى ايـن مرحلـه بطـور ناگھـاني وجـود دارد، بـراى ار       
نیز مالحظه شود، بطور کّلی ارتباطھـاى حاصـل شـده در ايـن ھنگـام نوعـا       ) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(طرفین؛ از نظر علم تنجیم 

   .يکديگر را دانسته و محّبت صادقانه و طرفیني در کار باشدۀ پايدار است اگر طرفین روش مالحظ

  
_ IN Aquarius =  ٢:٤٤تا ساعت  برج دلوقمر در:  

  
  :خواجه نصیر طوسياز  برج دلواختیارات قمر در 

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

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

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

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

مربـوط بـه پايـه گـذاري و تأسـیس بـوده، يـا         ماننـد آنچـه  (کارھايي که اقتضاي مناسب طبع آنھا ثبات و عدم تغییر اسـت؛   :از بروج ثابت
و آنچـه بـر ضـدش مـي      انجام آنھـا در ايـن ھنگـام مناسـب مـي باشـد،      ) ساختن بنا و عمارتھا، کاشتن بذر و غرس نھال، ازدواج و زفاف

  .باشد نامناسب است
  .بايد مقرون به حرارت و گرمي باشد انجام خصوص امر ازدواج و زفاف در برج عقرب و در برج دلو نامناسب بوده زيرا موفقیتش: تبصره

طلب فرزند پسر و اينکه نتیجه : در اين ھنگام کارھايي به اقتضاي مناسب اين طبع آن است پیگیري مي کنند، مانند :از بروج مذکر
  .انعقاد نطفه پسر باشد

  
VOC  = _ ٢:٤٤عقرب ساعت  ٢٦ امروز تا ١٣:٥٢عقرب ساعت  ٢٥شروع  =یر قمر خالى الّس =   

  .ونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اىگجھت ھر  زمینه منفياين وضعیت فلكي داللت دارد بر 
  

_ IN Pisces =  ٢:٤٤از ساعت  برج حوتقمر در:  
  

  :خواجه نصیر طوسياز  برج حوتاختیارات قمر در 
 ردن دست را؛  پاي را ناخن گرفتکفصد   ===  نبود بي شگفت کماه چون در حوت آيد نی

 و بود پوشیدن اين چار چیزکاندر آن نی ===  باشد دعوت اشراف نیز کدعوت نی کلی
  و آنچه در تن باشد آنرا جمله بخشیدن به من==  =  مر ھم پیرھنکاله و ھم قبا و ھم کھم 

  
ه موفقیت يا تناسبش با انجام آن در شب اسـت، در ايـن ھنگـام مناسـب     کارھايي ک: از بروج لیلي

  .ضدش مي باشد نامناسب است و آنچه بر مي باشد،
ارھايي کطبع اين برج مانند آب طبعي سرد و مرطوب است، بنابراين  :آبي: از مثلثه مائي؛ طبع برج

ماننـد حفـر چـاه و قنـات و     ( ار دارند، ک و ه چنین طبعي داشته و يا در انجام و تحقق آن با آب سرک
و آنچـه بـر ضـدش مـي باشـد نامناسـب اسـت،         در اين ھنگام مناسب مي باشد،) انالھاي آبیاريک

ه موفقیتش بايد مقرون به حرارت ک کارھايي ھمچون ازدواج و پايه ريزي زندگي مشترکبراي ھمین 
  .برج مناسب نیست اين و گرمي باشد، در
ه اقتضاي مناسب طبع آنھا جابجايي و انتقال بین دو وضعیت اسـت؛  کارھايي ک :از بروج ذوجسدين

ان، و چـه  کـ ودکاال، ابتـداي تعلـیم   کردن کت، انبار کتھا و عقد قراردادھاي مشارکشرمانند تأسیس (
و آنچه بـر   ، انجام آن در اين ھنگام مناسب مي باشد،)لي شروع در ھر علم ناشناختهکبسا بطور 

  .ضدش مي باشد نامناسب است
: ري مي کنند، مانندبع آن است پیگیارھايي به اقتضاي مناسب اين طکدر اين ھنگام  :از بروج مؤنث

  .ه نتیجه انعقاد نطفه دختر باشدکطلب فرزند دختر و اين
           

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

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٥٤ساعت  عقرب ٢٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:١٥ساعت  عقرب ٢٧ و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  رو تو حاجات خويش از ايشان خواه=  وقت تثلیث نزد اھل سپاه

  ن و حاجات خويش ازيشان خواهک=  ار اھل سپاهکوقت تثلیث 
 

ه مبـارزه بــا  زمینــه افـزايش شـجاعت و دلیــري و مقاومـت و روحّیــ    وقـت در ايــن  :نگـام شناسـی  ھ
امھـاى  گسختیھا وجود داشته، وقت مناسبي براى دفاع از انديشه ھا و حقوق تـو و نیـز برداشـتن    
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ولي بھتر است مفید بودن براى زمینه ھاي مالي، ي داللت دارد بر کاين وضعیت فل. مي باشد مھّم
اسـات در تصـمیم   ه احسکـ ونچماننـد ازدواج يـا اشـتغال پرھیـز شـود،       ت مھّمونه فعالّیگاز انجام ھر 

ولـي  امور عاطفي،  ي داللت دارد بر وجود زمینه جھتکاين وضعیت فل .یريھاى اين وقت غلبه داردگ
ه جنبـه  کـ اينه چـ رد، کـ رھیـز  پي مانند ازدواج يـا اشـتغال   ت مھّمه از ھر اقدام و يا فعالّیکبھتر است 

  .احساساتي آن بر آن غالب خواھد بود
  

_  0°  j -  sep انصراف قمر از مقارنه با مشترى، ادامه =مشترى  مقارنه قمر با= انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٥٥ساعت  عقرب ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٤٣ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

نین چويند فراھم است، ھمگه مي چدر اين وقت زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پذيرش ھر  :ھنگام شناسی
برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را 

  .پرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم استدر خرج کردن بیدار باش و از افراط در خوراک ب! مي پذيري

  
_  =|=  j -  appl اتصال ضدتوازي قمر با مشترى، ادامه= ضدتوازي قمر با مشترى = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٧:٠٠ساعت  عقرب ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٥٧ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

  .می باشد ١٧:٠٠ساعت  عقرب ٢٥ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
نین چويند فراھم است، ھمگه مي چدر اين وقت زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پذيرش ھر  :ھنگام شناسی

به وعده ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و 
  .در خرج کردن بیدار باش و از افراط در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است! مي پذيري

                     
_  =|=  j -  sep از ضدتوازي با مشترى،شروع انصراف قمر = ضدتوازي قمر با مشترى = انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٥٧ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٢:٥٤ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا
  .مى باشد ٠٢:٥٤ساعت  عقرب ٢٦امروز انفصال تام 

ه مي چدر اين وقت زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پذيرش ھر  :ھنگام شناسی
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھاى چويند فراھم است، ھمگ

در خرج کردن بیدار باش و ! نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مي پذيري
  .افراط در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم استاز 
  

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

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٣:١٢ساعت  عقرب ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٠٦ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

  .می باشد ١٣:١٢ساعت  عقرب ٢٥ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
ي افزايش گیري و لجاجت و میل به افسردگدر اين وقت زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانه  :ھنگام شناسی

زيادي حّساسّیت؛ تغییر حال بي دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّمت  ي رواني،گزمینه آشفت مي بابد
یھاى در گوجود داشته، گريه و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مي کند، امکان بروز به ھم ربخت

یري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و گه سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوش
  .رم کنيگشاداب؛ خود را سر

                     
_  =|=  m -  sep شروع انصراف قمر از ضدتوازي با زحل،= ضدتوازي قمر با زحل = انصراف 

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٠٦ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٢٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا
  .مى باشد ٢٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز انفصال تام 

یري و گدر 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 گناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مي کند، امکان بروز به ھم ربخت

یري بپرھیز و سعي کن گبا معده و روده ھا وجود داشته، از گوشه  در سالمتي و بخصوص در رابطه
  .رم کنيگبا افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر
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_  0°  p - appl  اتصال مقارنه قمر با اورانوس، ادامه =مقارنه قمر با اورانوس = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) تنجیم كھن در( ١٩:٣٠ساعت  عقرب ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٣٧ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

ھاني در گوني ھاى ناگرگاين وقت زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجت و بدرفتاري و رفتارھاى نامتعارف و د :ھنگام شناسی
دمدمي مزاجي و رغبت به : نین داللت دارد برچنیز فراق و جدايي مي باشد ھمذرا و گافکار و احساسات و واداشتن به ارتباطات 

  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگنمايي حوادث و مشکالت زندگبزر

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

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٣٧ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٥٤ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

اين وقت زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجت و بدرفتاري و رفتارھاى  :ھنگام شناسی
ذرا و نیز فراق و گھاني در افکار و احساسات و واداشتن به ارتباطات گوني ھاى ناگرگنامتعارف و د

نمايي حوادث و مشکالت گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادني روزمره و گزند

                    
_  90°  w - appl  شروع اتصال تربیع قمر با پلوتون، =تربیع قمر با پلوتون = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٤٣ساعت  عقرب ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(اتصال لحظه دقیق  ٠٩:٣٥ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

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

                     
_  90°  w -  sep شروع انصراف قمر از تربیع با پلوتون،= تربیع قمر با پلوتون = انصراف 

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٣٥ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٩:٢٤ساعت  عقرب ٢٧ و تا

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

  
_  =|=  y -  appl شروع اتصال ضدتوازي قمر با شیرون،= ضدتوازي قمر با شیرون = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع )در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٩:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٠٢ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا
  .می باشد ٠٩:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

                     
_  =|=  y -  sep شروع انصراف قمر از ضدتوازي با شیرون،= ضدتوازي قمر با شیرون = انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٠٢ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٩:٠٦ساعت  عقرب ٢٧ و تا
  .مى باشد ١٩:٠٦ساعت  عقرب ٢٧ درانفصال تام 

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

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:١٠ساعت  عقرب ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢١:٣٠ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا
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  Tropical عقرب ˚26به تحويل  14:18در   عقرب ٢٦ :فلكي برج

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

  ؛زبانا :شروق          ؛غفر :فجر   ):ھنگام رصد(طلوع منازل 

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

   Sidereal میزان ˚25به  23:22ساعت  میزان ˚24 :برج نجمی

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

 17:38 :غروب شمس                    06:32 :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 رؤچنانکه دلیل ملوک است دلیل مردمان بزرگ و محترم و ر
  .قاضیان و حاکمان و جماعت مردمان استصایب و 

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  و ابداع مي زماني كه ما چیزي را خلق . بنابر اين داللت دارد بر جماعتھاي مردم. آوريم تحت نفوذ يك قدرت و مرجع در مي 

اين داللت دارد بر اينكه ما خودمان را در . 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 به و حكومت خورشید راھنمايي مي ھاي غل اين ما را  به جنبه. آفتاب به طور كلي داللت دارد بر قلب و يا مركز چیزھا
داللت بر حاكماني دارد كه در حال حكومتند و اگر در ) 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 دارد بر نیروخورشید ھمچنین داللت 

  .كرد يیز رديابيكپارچه كردن نتوان 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

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

  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٤٤ساعت  عقرب ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٢:٠٧ساعت  قوس ٢ و تا

پايین تر از سطح خود، زمینه رغبت به اسـراف امـوال و صـرف    ي و معیشتي گرغبت به زند: اين و قت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
ا مشـکالتي از سـوي حکومـت و دسـت         اه قضـايي وجـود   گآن در بیھوده، و شرط بنديھا يا ريسکھاي مالي وجـود دارد، احتمـال مواجھـه ـب

ايـن وضـعیت فلکـي    . ھا توأم است دارد، اين ھنگام نوعًا با زياده روي در مخارج و ھزينه ھا و زيانھاى مالي و شکست طرحھا و برنامه
اين وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر     . رددگاسراف و میل به توسعه که در نھايت منجر به يک فاجعه مالي مي داللت دارد بر وجود زمینه 

  .بروز سوء تفاھم و تعّصب ورزيھا وجود زمینه جھت

                    
]  120°  p -  appl با اورانوس، شمساتصال تثلیث  ادامه= با اورانوس  شمستثلیث = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ١٨:٠٠ساعت  عقرب ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:٥٧ساعت  عقرب ٢٨ و تا

افـزايش حالـت لجاجـت و سرسـختي و رفتـار عجوالنـه، و اسـتقالل طلبـي شـديد و رفتـار           : اين وقت داللـت دارد بـر  : ھنگام شناسی
ردد، میـل بـه مبالغـه    گـ یريھا شده، و با تحّوالت سخت و خشن مواجـه مـي   گنامتعارف؛ سبب اشتباه در تشخیصھا و قضاوتھا و تصمیم 

ي و شـغلي  گبـراى پـذيرش و انجـام وظـايف خـانواد     . قلبي يا تشنج مـي شـود   ار شدن سوانحچدر ارزيابي توان و نیروي خود؛ سبب د
ايـن ھنگـام   . یـز مـي گیـري   چاحساس سختي کرده، بجاي اينکه وضعیت جديد را پذيرفته و به آن راضي شـوي؛ تصـمیم بـه تغییـر ھـر      

يـا افـت قنـد خـون وجـود دارد،      شـم  چار شدن به نوسانات مھّمي در محـدوده قلـب يـا    چخطیري است براى سالمتي، بطوريکه زمینه د
ي گیريھاى دردناک با محـیط اطـراف فـراھم کـرده، و موجـب آشـفت      گي و تنظیم آن وا مي دارد، و درگاين وقت به تجديد نظر در امور زند

شـم  چ شديد در روابط و عاليق شده، بطوريکه تفاھم را سخت مي کند، بايد برخي از تصّورات و بايسته ھايت را تغییر دھـي و از آنھـا  
اري بـا  گیت انسجام نپذيرفته، شرايط تو را به تعديل عادات و رفتارت در برابر محیط و سـاز گون ھنوز با شخصّیت تو و زندچبوشي کني 

 و. آن و نیز نوگرايي و ايجاد اصالحات در برنامه ھا واداشته، در اين وقت امکان تغییر مکان و يا رفـتن از وطـن و محـلِّ اقامـت وجـود دارد     
 داللـت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت      ردد وگي و مشکالت مستمري مي گبسیار منفي که موجب به ھم ريختت دارد بر وجود زمینه دالل

احساس زن و شوھر به از دست دادن استقالل و آزادي شخصي اشان، دراين ھنگام ممکن است رابطه زوجّیـت بـه سـبب مشـکالت     
 جھـت ولـى يـک    ران،گـ و فراھم بودن جلـب شـھرت و قدرشناسـي دي   داللت دارد بر وجود زمینه  و. جنجالي رو به سردي و آسیب برود

بسیار منفي ھم دارد، ھنگام توّجه و ايجاد رابطه نبوده اين وقت میل به يک نوع غیـر متعـارف از روابـط را فـراھم کـرده روابطـي کـه بـا         
رمي، و نیز معاشرت و روابط زناشويي زوجـین  گنیز ارتباطات بر اساس سرذرا و غیر دائمي، و گتغییر ھمراه بوده، اين وقت براى روابط 

یزنـده و جـّذاب بـوده دوامـي نداشـته و بـه روابـط پايـدار ماننـد ازدواج منتھـي           گمناسب مي باشد، ايجاد ارتباط در اين ھنگام بسـیار بران 
  .ي و تندي پايان مي يابدگیدچنمي شود، روابط برقرارشده در اين ھنگام بدون پی
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]  90°  r - appl  با نپتون، شمساتصال تربیع  ادامه =با نپتون  شمستربیع = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٠٠ساعت  عقرب ١٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٥٤ساعت  عقرب ٢٧ و تا

ي و گیـد چي بـا قـدري پی  گمیل به دنبال کردن آرزوھا و برنامه ھاى خیالي؛ مواجه شدن زنـد : اين وقت داللت دارد بر: شناسیھنگام 
جنجال و اضطراب، در حلِّ مشکالت امکان تمايل به داروھاى ُمَسکْن و آرام بخش و راھھـاى واھـي بـراى فراموشـي مشـکالت وجـود       

ـالم          چشناخته و مرموز، و ددارد، احتمال ابتالي به بیماريھاى نا ارشدن به سر در گمـي ديوانـه کننـده و انکـار واقعّیـت و پنـاه بـردن بـه ع
ردد، و گـ ي عـاطفي يـا شـغلي مـي     گي در زندگموھوم، وجود زمینه ارتکاب اشتباھاتي در تشخیص و تصمیمھا که سبب مشکالت بزر

د براى نجات از غّصه ھـا و مـأوايي بـراى دور کردنـت از سـختي      نیز زمینه جذب به يک شخص يا وضعیت؛ تنھا بخاطر اينکه پناھي باش
رفتن يک تصـمیم، و نیـز تسـلیم    گو يا گفتگنین بروز عدم تمرکز ذھني و فراموشکاري و تحّیر و ترّدد و ناتواني از ادامه يک چي، ھمگزند

آنھا، امتناع از شنیدن نصیحت و راھنمايي و ھشدارھاى نزديکان؛ حّتى در وقتـي کـه بـه تـو ثابـت مـي        گشدن به محیط اطراف يا نیرن
ر عوارض اين ھنگام مي تواند باشد، در ايـن ھنگـام  الزم اسـت    گکنند در اشتباھي، بھانه و دلیل تراشي براى توجیه موضع خود؛ از دي

ا اشـخاص و   که از پناه بردن به داروھاى مسکن و آرام بخش يا ر ا برقـراري روابـط بـي       گاھھاى واھي؛ يا ارتباط ـب روھھـاى افراطـي و ـي
ران کننده در ھر پروژه و برنامه و شـغل و کـاري کـه در ايـن     گآمدن مشکالت نجود زمینه بوداللت دارد بر  و. فايده و بي نتیجه؛ بپرھیزي

ه به اختالفات شديد، از دست رفتن نشـاط و شـادابي در   ردد، بروز اصطکاک ناشي از سوء تفاھم و تبديل مشکالت سادگوقت شروع 
داللـت دارد بـر عـدم وجـود      و. اين ھنگام شروع مي شود، ممکن است شخصي پس از دريافت اّولین حقوقش از شغلش محروم شود

ّھم و خیـالي  ازدواج، آرزوھاي واھي و وعده ھاى دروغیني براى ازدواج و آينده عـالي مطـرح مـي شـود، ولـى تـو       جھتمناسب زمینه 
  .ونه تعّھد و التزامي به اين وعده ھا نیستچگبیش نبوده و ھی

                     
]  ||  w -  sep از توازي با پلوتون، شمسانصراف  ادامه =با پلوتون  شمستوازي = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٤١ساعت  عقرب ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٢١:٠٠ساعت  عقرب ٣٠ و تا

  .مى باشد ٢١:٠٠ساعت  عقرب ٣٠ درانفصال تام 
ايجاد موانعي در مسیر موفقّیتھا، و نیـز ايجـاد دشـمنھاي پنھـان، و فزونـي و تشـديد غريـزه        : اين وقت داللت دارد بر: ھنگام شناسی

نـاتواني در رقابـت؛ ھمـراه بـا     داللـت دارد بـر    ردد وگـ آمیزش، که به سالمت تو آسیب رسانده و موجب ابتالء به بیماريھـاى خطیـر مـي    
داللـت دارد بـر   و . کـار و برنامـه اى را شـروع کنـي     چيطي نبايد در اين ھنگام فعالیت براى ھیشرا چتخريب خود بطور ناخواسته؛ در ھی

برقراري روابط و طرحھا و فعالّیتھا و مشاغل، ازدواج در اين وقت نوعًا بزودي به جدايي منتھي شده بلکـه بـیش    عدم وجود زمینه جھت
ذرا و بـي دوام بـوده و ديـري نمـي پايـد، ايـن       گـ پـذير اسـت، روابـط ايـن ھنگـام      از اين فراھم کننده سیلي از بحرانھا و مشکالت پايان نا

  .ذراستگھنگام داللت بر جذابّیت سريع ولي 

  
]  90°  y - appl  با شیرون، شمساتصال تربیع  ادامه =با شیرون  شمستربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ١٨:٠٠ساعت  عقرب ١٣
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:٤٦ساعت  عقرب ٢٨ و تا
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   Tropical قوس :فلكي برج
   Sidereal عقرب: برج نجمي

   ؛سريع الّسیر :قوى :)Tropical(احوال كوكب 

  ؛وبال :ضعیف

  رد

  
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

  .ھا و انتشار اطالعاتتفكر و ادراك، پردازش كار :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

از زبان و لغات به عنوان مثال ما اغلب براي برقراري ارتباط . 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 

عرصه  با توجه به. 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،، اتحامل اطالع

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  قالنقل و انتعطارد 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  ،تربیت علیم وت ،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، 
  

`  60°  m -  appl با زحل، عطارداتصال تسديس  ادامه =با زحل  عطاردتسديس = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ١٤:٠٠ساعت  عقرب ٢٠
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٠٩ساعت  عقرب ٢٧ و تا

فلکي داللت دارد بـر کمـک بـه تنظـیم توانايیھـاى عقلـي؛ ولـذا توانـايي الزم بـر اسـتدالل و قـانع کـردن             اين وضعیت : نگام شناسیھ
ران و نیز رغبت به برنامه ھا و ترغیب روابط با ديگران را افزايش داده، و به تفکر و تجديد نظر در تصـّورات و افکـار شخصـي و تحقّـق     گدي

ظريف کمک مي کند، وقت مناسبي براى تغییر رشـته و گرايشـھاى درسـي يـا شـغلي      ايده ھا و موفقّیت در برخي تالشھاى دقیق و 
ه نیاز به تحمل جسمي داشته مناسب است، اين وقـت داللـت بـر زمینـه رفتـار حکیمانـه و       چاين ھنگام براى کارھاى فکري و آن. است

به تمرکـز؛ يـا انجـام داد و سـتدھاى ملکـي ايـن ھنگـام        جدّيت در کارھا و برنامه ھا و طرحھا را دارد، براى انجام کارھاى فکري نیازمند 
انديشـه بـراى شـروع ھـر کـار يـا شـغل، يـا اقـدام بـه پـروژه اي کـه              اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھـت . مناسب است

  .ستکارھاى فکري و برنامه ريزي فکري مي طلبد، ھنگام مناسبي براى شروع تحقیقات علمي يا نوشتن مقاالت علمي ا

  
`  ||    -  sep از توازي با رأس، عطاردانصراف  ادامه= با رأس  عطاردتوازي = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٣٩ساعت  عقرب ٢٢
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٢٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

  .مى باشد ٢٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز انفصال تام 
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   Tropical میزان :فلكي برج
   Sidereal سنبله: برج نجمي

   تراجع،: ضعیف ؛بیت: قوى :)Tropical(احوال كوكب 

  ؛بطئ الّسیر

  زه
  

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
     

b  120°  r  -  appl با نپتون، زھرهاتصال تثلیث  ادامه= با نپتون  زھرهتثلیث = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٢٥ فلكيمحدوده ارتباط اين وضعیت 

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٩:٥١ساعت  عقرب ١٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٠:٥٥ساعت  قوس ١٠ و تا

بروز توھم سست و ناپايدار؛ ابراز عالقه به کسي که به تو رغبتي ندارد، بايـد واقعیـت را در   : اين وقت داللت دارد بر: ھنگام شناسی
نـین داللـت دارد بـر وجـود     چھم. یري و بجاي اينکه واکنشھايي عنـادآمیز و لجوجانـه داشـته باشـي؛ پاسـخھاى مناسـب بـدھي       گنظر ب

ي عاطفي، که به مصرف بـي رويـه داروھـاى آرامـبخش و نشـاط آور و روي آوردن بـه فراموشـي        گراني و ناامیدي در زندگزمینه براى ن
رد بر زمینه منفي جھت امور مالي، بلکه زمینه خسارتھاى مالي درازمدت و زيانھـاى مسـتمر، کـه    اين وضعیت فلکي داللت دا. ناکامیھا

اري و ازدواج در ايـن ھنگـام   گايجاد رابطـه و خواسـت  : اين وضعیت فلکي داللت دارد بر. باعث ايجاد شکافھاي مالي مي شود؛ وجود دارد
  .یني تحمیل مي کندگو به طرفین از نظر مالي ھزينه بسیار سن ه اينکه مدتش کوتاه بوده و دوامي نداشتهچمناسب نبوده، 

  
b  120°  y -  appl با شیرون، زھرهاتصال تثلیث  ادامه =با شیرون  زھرهتثلیث = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٣٠ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٠٠ساعت  عقرب ١١
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٠:٥٥ساعت  قوس ١٠ و تا

  
Retrograde Venus =  میزان ساعت  ١٨ = روز ٣٩اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = زھرهتراجع

  ٠٠:١٨ساعت  عقرب ٢٦ امروز تا ١٠:٠٥
عواطف : کلي داللت دارد براز آنجا که کوکب زھره به طور ماه 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

ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي . مي کندچشمگیري پیدا 
  .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     . ، قانوني، شرعي و تالشھاي ديپلماسي انتظار مي رودھاي صنعتي
. 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. کنار گذاشته میشودتمرينھا و عادات غذايي مناسب در رژيم 
ساسـات عـاطفي در   حا. زمان مناسبي براي فروش لباسھاي جديـد نیسـت  . زيبايي نبايد انجام گیرد در اين زمان عملھاي پالستیک در

ي و يـا پیگیـری دعـاوي قضـايي و يـا جسـتجو بـراي مسـکن         در اين ھنگام زمان مناسـبي بـراي خواسـتگار   . 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   مسـلماً ر مي رسد که اثرات زھـره در کلیـه بـروج شـبیه و يکسـان باشـد ولـي        ظبه ن. برقراري يک ازدواج موفق مناسب نیست
قـرارداد  اقـدام يـا    گونـه ھر  ؛آمیزش ،انعقاد ،زفاف ،ازدواج ،عقد ،امور عاطفي خواستگاريدر زمینه . اثرات آن در افراد متفاوت خواھد بود

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

پـروژه   .خـانوادگي انجـام گیـرد    ،در اين زمـان مراقبتھـاي  ويـژه اي در ارتباطھـاي اجتمـاعي      .زھره وجود دارد روابط زناشويي طي تراجع
یـت داشـته باشـد ماننـد نقاشـي،      ھرچیـزي کـه سـرکار بـا خالق    . 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
ايـن زمـان   تصمیمات مالي گرفته شده در . روابط دوستانه آغاز شده در اين زمان بايد دوباره مورد بررسي قرار گیرد .داشته باشد هدوبار

  .بازنگري شوند
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Stationary Venus  = روز ٥اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = زھره بعد از تراجعمكث =            
  ٠٠:١٨عقرب ساعت  ٣٠تا  ٠٠:١٨ساعت  عقرب ٢٦ امروز

ه کـ از آنجـا   بار تراجع داشته،کماه ي ١٩يا  ١٨ھر ب زھره در سیر مستقیمش کوک :داللت اجمالي
لھاي کعواطـف و احساسـات، زيبايیھـا، ذوق و سـلیقه، شـ     : لي داللت دارد برکب زھره به طور کوک

م بـر مسـائل ازدواج و   کمطلوب پول و سالمتي و روابط زنانه و تعامل اجتماعي در ھر سطحي و حـا 
اثـرات   ثکملذا در حالت . تھا، عیش و عشرت، خالقیت و نماينده زيبايي و محبت استکديگر مشار

ود مواجـه مـي   کـ بـا ر  ثکـ مو خواص و موارد مربوط به داللتھاي زھره طي ايـام   گرددد مي کازھره ر
  .شوند
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   Tropical قوس :فلكي برج

    Sidereal عقرب: برج نجمي

   ؛سريع الّسیر :قوى :)Tropical(احوال كوكب 

  ؛حضیض :ضعیف

  
  

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

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

مريخ داللت دارد بر قطعي بودن يا قاطع بودن در عمل و . 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   ،به طوري كه بر سر آن پا برجا بماند خود  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 باشد اّما نیرو و انرژي به صورت فعال و قاطع و جدي فكر مي ادراك فیزيكي پرتكاپو و قاطع

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 سیم كردن يا كند و مريخ تق 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

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

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

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٥٤ساعت  عقرب ٢٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:١٥ساعت  عقرب ٢٧ و تا

  
f  60°  m - sep  از تسديس با زحل، مريخانصراف  ادامه =با زحل  مريختسديس = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:٥٧ساعت  عقرب ٢٤
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٨:٠٠ساعت  قوس ٨ و تا

از آنجا که مريخ کوکب کار و تالش است؛ لـذا ارتبـاط روشـن و محسوسـي بـا اقـدامات و ابتکـار عملھـاى شخصـي           :نگام شناسیھ
داشته، لذا با جديت در تالشھا مي تواني به ھدفي که مشـتاقانه آرزويـش را داشـته اى برسـي، از ايـن رو بايـد بـه شـجاعت مسـلح          

بايـد خـودت را ملـزم بـه کـاربرد ثمـره تالشـھاى شخصـي و نتیجـه عـرق           شده چه اينکه ھیچ چیزی را به آسـاني بدسـت نمـي آوري،    
ايـن ھنگـام   . جبینت کني و سختیھاى راه را ھموار کرده تا وضعیتت مطمئن گردد، ولي به ھر حال موفقیـت در پایـان مسـیر وجـود دارد    

غلبـه بـر مشـکالت نمـوده و از موانـع در       داللت دارد بر فراھم بودن تشخیص روشن و وضوح برنامه ھا و اقدامات؛ که امکان مي دھد تا
  .نه فايده اى داشته و نه ضرري دارد: اين وضعیت فلکي داللت دارد بر. محیط کار و برنامه ھاى شخصي عبور کند

  
f  ||    -  appl با رأس، مريخاتصال توازي  ادامه= با رأس  مريختوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٢١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٢:٠٠ساعت  عقرب ١٨
ادامه ) نھايت و حاق اتصال( اول و دوم لحظه دقیق اتصال ١٠:٥١ ساعت جدى ٨ و تا ١٥:٠٠ساعت  عقرب ٢٧ و تا
  .دارد

  .می باشد ٠٢:٠٠ساعت  عقرب ١٨ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
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  Tropical حوت :فلكي برج

   Sidereal دلو: برج نجمي

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

 
. 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

                     
_  0°  j -  sep انصراف قمر از مقارنه با مشترى، ادامه =مشترى  مقارنه قمر با= انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٥٥ساعت  عقرب ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٤٣ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

  
_  =|=  j -  appl اتصال ضدتوازي قمر با مشترى، ادامه= ضدتوازي قمر با مشترى = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٧:٠٠ساعت  عقرب ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٥٧ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

  .می باشد ١٧:٠٠ساعت  عقرب ٢٥ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

                               
_  =|=  j -  sep شروع انصراف قمر از ضدتوازي با مشترى،= ضدتوازي قمر با مشترى = انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٥٧ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٢:٥٤ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا
  .مى باشد ٠٢:٥٤ساعت  عقرب ٢٦امروز انفصال تام 

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

  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ ارتباط اين وضعیت فلكيمحدوده 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٤٤ساعت  عقرب ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٢:٠٧ساعت  قوس ٢ و تا

  
j  ||  m -  appl با زحل، مشترىاتصال توازي  ادامه =با زحل  مشترىتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٢٤ ارتباط اين وضعیت فلكيمحدوده 

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٢:٠٠ساعت  عقرب ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٨ساعت  قوس ١٢ و تا

  .می باشد ١٢:٠٠ساعت  عقرب ١٩ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
در اين وقت زمینه بروز حوادث و دگرگونیھا و آشفتگیھا و محـدوديتھا وجـود داشـته؛ بطوريکـه سـبب سـنگینتر شـدن        : شناسیھنگام 

مسؤولیتھا و زحمت آنھا می گردد، الزم است که ھزينه و مخارجت را مشخص و محـدود کـرده، و در برخـي از اھـداف و برنامـه ھايـت       
که در ايـن ھنگـام زمینـه ضـعف شـوق و انگیـزه؛ و دچـار نگرانیھـاى بـي اسـاس شـدن            تجديد نظر کني، و اين کار آساني نبوده، چه اين

از اين رو افکار سیاه و خیاالت منفي را بايد از خودت دور کرده، ممکن است احساس کني کـه شـانس و موفقیـت در شـغل     . وجود دارد
منتقـل شـده يـا درخواسـت وامـت رد شـود، بسـیار         و حرفه ات تو را رھا کرده، ممکن اسـت از موقعیتـت تنـّزل يافتـه يـا بـه جـاي دوري       

مواظب بازتاب رفتارت باش، اين وقت براى شروع دعاوي قضايي مناسب نبوده که اگر اقدام کني بزودي بـه ضـرر تـو شـده و شکسـت      
بـر عـدم وجـود    اين وضعیت فلکي داللت دارد . از نظر سالمتي بر تغذيه خود و کبد و پانکریاس مواظبت کن. خورده يا موفق نمي شوي

  .مناسب براى ھر کار يا شخصي، اقدامات نوعًا با شکست مواجه مي شودزمینه 
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j  0°   - appl  با قمرأسود، مشترىاتصال مقارنه  ادامه =با قمرأسود  مشترىمقارنه = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٨٠ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) كھندر تنجیم ( ١٥:٠٠ساعت  عقرب ١٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٠:٤٨ساعت  دلو ٦ و تا

  
Retrograde Jupiter =  أسد ساعت  ٣ = روز ١١٦اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  =مشترى تراجع

  ٢:٢٣ساعت  عقرب ٢٦ امروز 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
نگام تراجع بطور کلي زمان ھ .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 
افراد در انجام کارھا و طي کردن روند پیشرفت در اين زمان تأمل بیشتري مي کننـد تـا   : به طور کلي مشتريتراجع  :داللت تفصیلي

دي به آنھا دست مي دھد که روند پیشرفتشان متوقف شده است اّما اين طور نیسـت بلکـه تنھـا رونـد کـار کنـد       آنجايي که احساس ب
. 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            سسودمند است پس ايـن تراجـع چنـدان نحـ     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 مي شود افراد بیشتر در عمق و ژرف خود بـه من  بکه سب در اين زمان درک و مشاھده، و قوه ادراک افراد تغییر مي کند
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   بـا تامـل و مراقبـت در کارھـا و پـروژه      .دھـیم  که معرفت دروني خـود و دانـش درونـي خـود را گسـترش      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

  
Stationary Jupiter  = ٢٦ امروز = روز ٤اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = راجعمشترى بعد از تمكث 

  ١٣:٢٣ساعت  عقرب ٢٩تا  ٢:٢٣ساعت  عقرب
ه کاز آنجا بار تراجع داشته، کيماه  ١٣ھر در سیر مستقیمش  مشتريب کوک :داللت اجمالي

گسترش، شروع، گشايش، سیرت و اخالقیات و قضاوت،  :لي داللت دارد برکبه طور  مشتريب کوک
و خواص و  می گرددد کرا مشترياثرات  ثکملذا در حالت . عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و زندگي

   .ود مواجه مي شوندکبا ر ثکمطي ايام  مشتريموارد مربوط به داللتھاي 
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    Tropical میزان :فلكي برج 

   Siderealسنبله : برج نجمي

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

ان   . زحل سرد و خشک است و در ھر دو به افراط است و مذکر و نھاری است :دالالت زحل داللت دارد بر خداوندان صناع و کـار فرماـی
  .  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 شوند مجبور مي  بزرگتر مي انسانھاي جوان چه مرد و چه زن زماني كه . 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 زحل داللت دارد بر مكانھايي كه ما از آنھا بي بھره و محروم بوده 

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

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

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

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

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

  
_  =|=  m -  appl اتصال ضدتوازي قمر با زحل، ادامه= ضدتوازي قمر با زحل = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٣:١٢ساعت  عقرب ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٠٦ساعت  عقرب ٢٦امروز  تاو 

  .می باشد ١٣:١٢ساعت  عقرب ٢٥ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

                     
_  =|=  m -  sep شروع انصراف قمر از ضدتوازي با زحل،= ضدتوازي قمر با زحل = انصراف 

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٠٦ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٢٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا
  .مى باشد ٢٣:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز انفصال تام 

  
`  60°  m -  appl با زحل، عطارداتصال تسديس  ادامه =با زحل  عطاردتسديس = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ١٤:٠٠ساعت  عقرب ٢٠
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٠٩ساعت  عقرب ٢٧ و تا

                     
f  60°  m - sep  از تسديس با زحل، مريخانصراف  ادامه =با زحل  مريختسديس = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:٥٧ساعت  عقرب ٢٤
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٨:٠٠ساعت  قوس ٨ و تا

  
j  ||  m -  appl با زحل، مشترىاتصال توازي  ادامه =با زحل  مشترىتوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٢٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٢:٠٠ساعت  عقرب ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٨ساعت  قوس ١٢ و تا

  .می باشد ١٢:٠٠ساعت  عقرب ١٩ 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 ، تحوالت و دگرگوني ھاي انقالبي و كلي، آزادي، نقالببر 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، ) پیش بینى نشده(ظره غیرمنتو 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 ه اساسًا بیشتر بر پايه احساسات مي ياھا و تخیالت ماؤبشريت 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  ر متفاوت از آنچه كه معمول است و يا انتظار مي بودن از چیزھا يا انجام كارھا و يا چیزھايي به طو

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

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(

  
_  0°  p - appl  اتصال مقارنه قمر با اورانوس، ادامه =مقارنه قمر با اورانوس = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٩:٣٠ساعت  عقرب ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٣٧ساعت  عقرب ٢٦ امروز و تا

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

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٣٧ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٥٤ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا
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]  120°  p -  appl با اورانوس، شمساتصال تثلیث  ادامه= با اورانوس  شمستثلیث = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ١٨:٠٠ساعت  عقرب ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٨:٥٧ساعت  عقرب ٢٨ و تا

                     
p  ||   -  sep از توازي با قمرأسود، اورانوسانصراف  ادامه =با قمرأسود  اورانوستوازي = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٠٠ساعت  عقرب ١٠
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٢:٠٠ساعت  عقرب ٢٨ و تا

  .مى باشد ١٢:٠٠ساعت  عقرب ٢٨ درانفصال تام 
  

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

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

زھـايي  یدر طبیعـت چ . 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
گاه بصورت استقالل طلبي و يـا خواسـت عمـومي بـه عـدم بازگشـت بـه عقـب و يـا سـاکن           در روابط اجتماعي و کار نیز پديد بیايد که 
ب چـه در طبیعـت و چـه در مسـائل ديگـر سـبب افـزايش               .شدن در يک وضعیت نمـود پیـدا مـي کنـد     بـا پديـد آمـدن ايـن رفتارھـاي غرـي

  .ري و روشن فکري مردم نسبت به مسائل و محیط اطرافشان مي شودیاھوش
 يدر ايـن زمـان سـع    )بدلیل وضعیت ھوا و اختالل در ارتباطھـاي مـاھواره اي  ( .کن از سفرھاي ھوايي خودداري شودتا حد مم: 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

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

و لرزان 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 
  . رزمي نیز باشد مثل عدم مقاومت در ورزشھاي 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
در حالت منفی این نشان ) 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 . ه ما تالش داریم از ھر واقعیتی که ما آن را ناخوشایند می پنداریم، اجتناب کنیمدھنده جایی است ک
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

ت مسدود شود يا بر عکس آنھا، ممکن است فعال شوند ولي با یک حالت قدرتھای شھودی ممکن اس. مشاوره روانی انجام دھد
  .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، عرفانه موسیقيي ما ب  بر عالقه مشروبات الكلي و مواد مخدر و ھمچنینھمچنین 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 نپتون= (   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 

  
]  90°  r - appl  با نپتون، شمساتصال تربیع  ادامه =با نپتون  شمستربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ وضعیت فلكيمحدوده ارتباط اين 
  شروع) در تنجیم كھن( ١٥:٠٠ساعت  عقرب ١٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٢:٥٤ساعت  عقرب ٢٧ و تا

  
b  120°  r  -  appl با نپتون، زھرهاتصال تثلیث  ادامه= با نپتون  زھرهتثلیث = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٢٥ فلكيمحدوده ارتباط اين وضعیت 
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٩:٥١ساعت  عقرب ١٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٠:٥٥ساعت  قوس ١٠ و تا
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  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

توان به صورت انتقال از يك  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. ر گرفتوضعیت به وضعیت ديگر در نظ
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 در بر مي ھاي زيادي را   تولد مجدد عرصه. جديد از راه بھتر است
  .احیاء معنويت خود به فردي اخالقي تبديل شود
یکی از تفاوتھای اصلی آن است که مریخ معموًال باز است و آشکار در حالیکه پلوتو . پلوتو مثل یک نسخه فوق العاده از مریخ است

ناخودآگاه و پنھان که به صورت نادیده ساخته می شوند و سپس با قدرتی آتشفشانی منفجر می  داللت می کند بر نیروھای
  .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
  .افكارعمق   بر روانكاوي و درمان ھاي مشابه و معالجه

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 
. شود به طور ناگھاني بوده و با قدرت بسیار اتفاق مي افتد  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 ،فھمیدن موضوعات سري كه پلوتو با آن ارتباط داردبراي 

 مثال پلوتو داللت دارد بر مرگ و حیات و برخي از اين رموز اشاره دارند به اينكه بفھمیم چگونه زندگي را خلق كنیم و يا مثًال
رموز پلوتو ھمچنین شامل افكار . یولوژيكي را تغییر شكل دھیم تا به طوالتي تر كردن عمر منتھي شودرخدادھاي درون سلولھاي ب

  . 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 . منجمان عقیده دارند كه پلوتو نه سعد است و نه نحس

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  وسعهتمیان  تعارض بنیادىھمچنین پلوتو داللت دارد بر . 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 . نوي و ھمچنین مھارتھاما براي رشد و تعالي مع  پلوتو بسیار نیرومند است و داللت دارد بر قدرت و بر توانییھاي بالقوه
   .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

                    
_  90°  w - appl  شروع اتصال تربیع قمر با پلوتون، =تربیع قمر با پلوتون = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٢:٤٣ساعت  عقرب ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٣٥ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا

                     
_  90°  w -  sep شروع انصراف قمر از تربیع با پلوتون،= تربیع قمر با پلوتون = انصراف 

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٣٥ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٩:٢٤ساعت  عقرب ٢٧ و تا

  
]  ||  w -  sep از توازي با پلوتون، شمسانصراف  ادامه =با پلوتون  شمستوازي = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٤١ساعت  عقرب ٢٥
 .ادامه دارد) تنجیم جديددر و در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٢١:٠٠ساعت  عقرب ٣٠ و تا

  .مى باشد ٢١:٠٠ساعت  عقرب ٣٠ درانفصال تام 
  

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 
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Retrograde Node and S.Node = روز ١١اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = تراجع رأس و ذنب =    
  ٩:٢٢ساعت  قوس ٣ تا ١٩:٣٢ساعت  عقرب ٢٣

راجـع  متھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا اسـت نـه شـروع ھـر کـاري، و بـراى شـروع کارھـاي مربـوط بـه کوکـب            
  .نامناسب است

  

  شیرون
  

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

زان شیرون قھرمانان دانش آمو .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 پشتیبان بوده است 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  به طور كلي هوردن تمامي توانايي ھاي بالقوه و شفا دھندآاللت دارد بر بیرون دبدين 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 

  
_  =|=  y -  appl قمر با شیرون،شروع اتصال ضدتوازي = ضدتوازي قمر با شیرون = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٩:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٠٢ساعت  عقرب ٢٦امروز  و تا
  .می باشد ٠٩:٠٠ساعت  عقرب ٢٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

                     
_  =|=  y -  sep شروع انصراف قمر از ضدتوازي با شیرون،= ضدتوازي قمر با شیرون = انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٠٢ساعت  عقرب ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ١٩:٠٦ساعت  عقرب ٢٧ و تا
  .مى باشد ١٩:٠٦ساعت  عقرب ٢٧ درانفصال تام 

  
]  90°  y - appl  با شیرون، شمساتصال تربیع  ادامه =با شیرون  شمستربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) تنجیم كھندر ( ١٨:٠٠ساعت  عقرب ١٣
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:٤٦ساعت  عقرب ٢٨ و تا

  
b  120°  y -  appl با شیرون، زھرهاتصال تثلیث ادامه  =با شیرون  زھرهتثلیث = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٣٠ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) كھندر تنجیم ( ٠٦:٠٠ساعت  عقرب ١١
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٠:٥٥ساعت  قوس ١٠ و تا
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و�ی را��مای
��

  ��یاد �یات اع�ی  ��و�ی �قاو�م 
  
   :تقويمو تواريخ سالشمار  مبدأ - ١

ي اصلي اين انظر به اسالمي بودن تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلى و رواج تاريخ ھجري؛ لذا مبن
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 با  آدم 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

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

  .داند بشر امروزى را بیش از تاريخ مزبور نمي

تقاويم،  نظر به رواج بین المللي تاريخ میالدي مسیحي، و ذكر آن در : 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     هوجھ از آنجا كه : 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( كرده ايم  كه سرآغاز عصر آن حضرت است را نیز در تقويم لحاظ) 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 

����م  
���ی ع�وم  -ع�وم �ب جا�ع  -ع�وم ��و�م ��وم 

   پا��

  �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��ح و ��� ر�
ع��

ی و �د��� و ا�راف 
��

  ی �و

ّرف ادار ا  
١٤٣١  
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