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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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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-لپرتغا

 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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Friday ا   
17 Dec  

 2010مسیحي 
 كانون اّول ٤
  اسكندرى 

  ذرآ ٢٦
 يشمس ھجري ١٣٨٩

  قوس ٢٦
 برج شمسي

   محّرم ١٠
  ھجري قمري ١٤٣٢

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

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

  

ه د ّ  =را  

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

 

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

 ورطه عقوبت اھل جفا ببیندر =  اوالد خويش را كه شفیعان محشرند
 

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

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

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

 

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

 

 غلطان بخاك معركه كربال ببین=  آن تن كه بود پرورشش در كنار تو
  
  
  

  كاشاني  محتشم
  

  
  



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 3

  ام واليت و برائتگھن
  

  

   را
  

رھـا كـردن جمعـي     از اصـحاب و  )صـلوات اهللا علیـه  (بیعت برداشتن حضرت امام حسـین  : شب 
  حضرتش را 

اصحاب خود را جمع كرد و خطبه اى خواند و  اين شب جناب سید الشھداء شب عاشورا است و در
بیعت خود را از شما برداشتم و شما را باختیار خودتـان   من :كلماتى با آنھا فرمود كه حاصلش آنكه

 ركـب م شـب را . كوچ دھید و اكنون پرده شب، شما را فـرو گرفتـه   گذاشتم تا بھر جانب كه خواھید
براى چه اين كار بكنیم : اھل بیتش عرض كردند. ھر سو كه خواھید برويده ب رھوار خود قرار دھید و

و  شايسـته را ديـدار كنـیم   ند ھرگز نگذارد كه ما اين كـار نا خداو. بعد از تو زندگى كنیم آيا براى اينكه
اختیـار   دگى دنیـا اصحاب نیز ھر يك باين نحو كلماتى گفتند و شھادت در خدمت آن حضـرت را بـر زنـ   

 .نمودند
  

باوفـا و اسـتوار و   اصـحاب   شـم چ از )علیـه السـالم  (حضرت امام حسـین  برداشتن ه ردپ: شب
  را در بھشت شاناھگجايبه آنھا دن اد نشان

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

  
   جھت حفظ آن از شبیخون و ھجوم دشمن حفر خندق اطراف خیام حرم: شب

ه در آن شب فرمود كه خیمه ھاى حرم محتـرم را بـ   )علیه السالم( روايت است كه حضرت امام حسین
طرف باشد و  آنھا خندقى حفر كردند و از ھیزم پر كردند كه جنگ از يك يكديگر متصل كردند و بر دور

 .خیام حرم شود دشمن نتواند متعرض
از حفـر خنـدق و جمـع     آن خداپرستان در آن شب آخر عمرشـان چـه زحمتھـا كشـیدند    خدا داند كه 

كفنھاى ايشـان بـود و    كردند ھیزم و تحصیل آب براى وضو و غسل و شستن جامه ھاى خويش كه
آوردند و پیوسته صداى تالوت  چه عبادتھا و تضرعات و مناجات با قاضى الحاجات كه در آن شب بجا

بـود و شايسـته اسـت كـه شـیعیان بـآن        ت اثر آن نور ديده خیرالبشـر بلنـد  و عبادت از عسكر سعاد
 .و گريه و اندوه احیاء دارند سى كنند و اين شب را بعبادت و تالوتأسعادتمندان ت

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

  

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

به شھادت حضرت علي اصـغر و حضـرت    )علیه السـالم (خبر دادن حضرت امام حسین : شب 
  )علیه السالم(قاسم 

  
  )علیه السالم(حضرت امام حسین  بي تابي حضرت زينب از شرايط برادرشان: شب 

صـباح آن  پـدرم در   در آن شـبى كـه  : روايـت اسـت كـه فرمـود     )علیه السالم(از جناب على بن الحسین 
كـرد كـه ناگـاه ديـدم،      شھید شد من بحالت مرض نشسته بودم و عمه ام زينب پرستارى من مـى 

جنـاب را   آن و شمشـیر  ابـوذر  جـون آزاد كـرده   پدرم كناره گرفت و بخیمه خود رفت و با آن جناب بود
سه مرتبـه  را دو دفعه يا  و اين ابیات (.اف لك من خلیل الخ دھر يا :پدرم مى گفت. اصالح مى نمود

آنھـا چـه اراده كـرده، گريـه گلـويم را       پس چون دانستم كه از خواندن. انشاد فرمود و من حفظ كردم
زينـب چـون ايـن كلمـات را بشـنید       لكـن عمـه ام   گرفت، بـر آن صـبر نمـودم و اظھـار جـزع ننمـودم و      

خودانه پس برخاست و بی  .را حالت رقت و جزع بیشتر است خويشتن دارى نتوانست كرد، چه زنھا
كاش مرگ، مرا نابود ساختى و اين زندگى اي : حضرت شتافت و گفت آن با سر و پاى برھنه بجانب

وقت زمانى را ماند كه مادرم و پدرم على و برادرم حسن از دنیـا رفتـه، چـه اى    اين. برداختىاز من 
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خـواھر  اي  :فرمودحضرت بجانب او نظر كرد و . تو جانشین گذشتگان و فريادرس بازماندگانى ! برادر
مثـل تمثـل    در چشـمھاى مبـاركش بگشـت و بـاين     کنگران مباش كه شیطان حلم ترا نربايـد و اشـ  

آن حیـوان در آشـیانه    را بحـال خـود گذاشـتى،    يعنى اگر صیاد، مـرغ قطـا   !لو ترك القطا لنام: جست
  .خود، شاد بخفتى

ايـن مطلـب بیشـتر دل مـرا     پـس   ؟ويلتاه، آيا بستم جان شـريفت گرفتـه خواھـد شـد     يا: زينب گفت
پس لطمه بر صـورت خـود زد و بـر رو    . كرد و غصه آن بر من سخت تر اثر خواھد نمود مجروح خواھد

 آب بـر صـورت او بپاشـید تـا بھـوش آمـد و او را       )علیه السالم(پس جناب امام حسین  .غش كرد افتاد و
بقسم من  مى دھم و بايد كه ترا قسم! اى خواھر من : پس از آن فرمود. بكلماتى چند تسلیت داد

بنـاخن   گاھى كه من كشته شوم، گريبـان در مـرگ مـن چـاك مزنـى و چھـره خـويش را       . عمل كنى
پدرم  :فرمود كه )علیه السالم( سید سجاد پس. نخراشى و از براى شھادت من بويل و ثبور فرياد نكنى

  .عمه ام را آورد و در نزد من نشانید
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  روز را
  

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

  رفتن كشتي نوح بر كوه جوديگقرار : روز 

  
  به مصر )علیه السالم(ورود حضرت يوسف : روز 

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

  
  الواح نتو شكس )علیه السالم(خاتمه میقات حضرت موسي : روز 

  
   )علیه السالم(وعده روز عذاب قوم يونس : روز 

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

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

  
  آن و اعمال عاشورا و آداب : روز 

  
   )صلوات اهللا علیه(حسیني  عاشوراي: روز 

در كربال در وقت صباح حضرت  است و در اين روز )علیه السالم(روز عاشوراء و روز شھادت امام حسین 
اللھم انت ثقتى فى كل كرب و انت رجـائى  : دست به دعا برداشت و گفت )علیه السالم(امام حسین 

 .الخ... ةشد فى كل
  

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

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

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

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

شده ؟ آيا من كسى را كشته ام يا كسـى را آسـیبى    الحال چه. نوشتید و مرا بدينجا دعوت كرديد
 چه براى كشتن من جمع شده ايد؟ راىزده ام يا مالى از كسى برده ام ؟ ب

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

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

  
  )م اجمعیناهللا علیھ رضوان( حسین اماماصحاب جمعي شھادت دفاع و : روز 

 كه خدا رحمت كند شماھا را، مھیا شويد مرگى را كه چـاره نداريـد و در   حضرت فرمود باصحاب خود
از اصحاب آنجناب شـھید شـدند و پیوسـته يـك يـك بمیـدان رفتنـد و شـھید          ھمان ساعت جماعتى
 . شدند تا وقت ظھر شد
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   )علیه السالم(حر به لشكر حضرت امام حسین  پیوستن: روز 
  

  در میدان جنگ  )صلوات اهللا علیه( حضرت امام حسیناقامه نماز : روز 
مھلـت نمـاز   . بیـاورم  وقت زوال است مى خواھم يك نمازى ديگر بـا شـما بجـا    :ابو ثمامه عرض كرد

خود را وقايـه آن   سعید بن عبداهللا قین و زھیر بن الجرم. ندادند آن كافران بى حیا، مھلت. خواستند
 و ھر تیر و نیزه كه وارد مى شد بر بدن خود مى خريدند تـا  عمر سعد لشكرحمالت از جناب كردند 

 .آن جناب نماز خود را تمام كرد
  

  )م اجمعیناهللا علیھ رضوان( حسین اماماصحاب بقیه شھادت دفاع و : روز 
ايشان نیز يك . تا نوبت بجوانان ھاشمى رسید و شھید شدند بالجمله، يك يك اصحاب بمیدان رفتند

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

   )علیه السالم(شھادت جناب علي اكبر دفاع و : روز 
گريه او را فرو گرفت و  يوسانه بقامت او كرد،أبمیدان برود، پدر نگاه م جناب على اكبر، چون خواست

و  على اكبر چون بمیدان رفت و جنـگ كـرد  . را فرمود ,اللھم اشھد على ھوالء القوم :كلمات معروفه
العطـش قـد قتلنـى و ثقـل الحديـد       تيـا ابـا   :ثیر كرد، برگشت نزد پدر و گفـت أتشنگى در او خیلى ت

 .اجھدنى
بى نداشت كه جگر تفته فرزندش را خنك مھربان گذشت كه آ خدا داند كه در اين حال چه بر آن پدر

ھمینكـه پـدر   . بمیدان برگشت و جھاد كرد تا او را شھید كردنـد  الجرم سخت بگريست و على. كند
را بخون و غبار آلـوده   )لی اهللا علیه و آلهص( خدا پاره پاره و صورت شبیه رسول باالى سر او آمد و آن بدن

اجـرئھم علـى الـرحمن و علـى انتھـاك       اهللا قوما قتلـوك مـا  قتل  :فرمود صورت نھاد و ديد، صورت بآن
 .على الدنیا بعدك العفاء ,حرمة الرسول

  
   )السالم ماعلیھ( قاسم بن الحسنشھادت جناب دفاع و : روز 

  و ھكذا مالحظه نمود شھادت قاسم 
  

   )علیه السالم( ابوالفضلشھادت جناب دفاع و ابتالءات و : روز 
  مظلوم  جناب ابوالفضل و كیفیت شھادت آن شدن دستھاى و واقعه قطع

  
 .و ساير شھداء كه مجال ذكر نیست

  
   )علیه السالم( صغرشھادت جناب علي ا: روز 

 داشـته آن  نمى دانم كه سید مظلومان چه حـالى . باالتر از ھمه تذكر شھادت آن طفل رضیع است
طفـل را آب   بیحیـا آن  آنكـه آن قـوم  جناب دادند كه آبى براى او بگیرد عوض  وقتى كه آن طفل را بآن

   .طفل در دست پدر، جان داد دھند تیرى بگلوى نازك او زدند كه آن
  

  )السالم ماعلیھ( عبد اهللا بن الحسنشھادت جناب دفاع و : روز 
تنھا ديد  تاءمل كن در حال عبداهللا بن الحسن آن ھنگامى كه عموى خود را در قتلگاه میان لشكر و

عبداهللا  .آنحضرت زند جناب دويد، وقتى رسید كه ظالمى شمشیر بلند كرده بود كهاز خیمه نزد آن 
. پـس دسـت خـود را سـپر كـرد     . مـرا بكشـى   گفت واى بر تو، اى فرزند خبیثه مـى خـواھى عمـوى   
پس آن مظلوم ناله اش بلند شد كه يـا  . شد شمشیر دست مقدس او را قطع كرد و بپوست آويزان

 .حرمله او را تیرى بزد و شھید كرد او را تسلى میداد كه ر دامن گرفت وحضرت او را د.)عماه(اماه 
  

  با اھل بیت )صلوات اهللا علیه(حضرت امام حسین  وداع: روز 
. كیفیت شھادت خود آن مظلوم را ببین كه چه گذشته بر آن حضرت و بر اھل بیـت او  مالحظه كن و

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

  
 رجز خواند و با آن حال تشنگى و داغھاى كمرشكن كه آن حضـرت ديـده بـود، چـه نـوع مبـارزت و       و

  شجاعتى از آنحضرت ظاھر شد 
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  )صلوات اهللا علیه(حضرت امام حسین و ابتالءات  گجن: روز 
چھره پاك نمايد، تیر زھر آلود سه  جامه بلند كرد كه خون از. تا آنكه پیشانى مقدسش را شكستند

بیـرون كشـید، ماننـد نـاودان خـود از جـاى آن        شعبه بقلب مباركش رسید، ھمینكه آن تیـر را از قفـا  
ان میريخـت و ھـم بسـر و صـورت خـويش      بجانب آسم حضرت دستھا را از آن پر میكرد و. جارى شد

زخمھاى فراوان ديگر كه بر بدنش بود ضعف و ناتوانى عارض  وقت بواسطه آن زخم و در اين .میمالید
بجانب آن جناب روان شد و ناسزا گفت و شمشـیرى   مالك بن يسر .ايستاد آن جناب شد، از كارزار

صالح بن وھب نیـزه بـر پھلـوى     خون شد وزد كه كاله زير عمامه آن حضرت مملو از  بر سر مباركش
ابـو ايـوب    تیرى بـر دھـان مقدسـش زد و    حصین بن نمیر .مباركش زد كه از اسب بر روى زمین افتاد

سنان بن انس نیزه  رزعة بن شريك ضربتى بر شانه چپش زد و غنوى تیرى بر حلقوم شريفش زد و
   .زد بر گلوى مباركش فرو برد و تیرى بر نحر شريف آن مظلوم

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

اى  (.واخاه و اسـیداه وا اھـل بیتـاه    :از خیمه بیرون دويد و فرياد برداشت جناب زينب چون اين بديد،
را  عمـر سـعد   و !كاش آسمان خراب مى شد و بر زمین مى افتاد و كاش كوھھا از ھم مى پاشـید 

 .آن ملعون جواب نگفت ؟مى كشند و تو او را نظاره مى كنى ابو عبداهللا را !اى عمر: فرمود
 احدى جواب او را نداد و ؟نفر مسلمان نیست واى بر شما مگر میان شما يك: فرمود زينب با لشكر

چرا كار حسین را تمام  مادر بر شماھا بگريد چه انتظار مى بريد، :لشكر را ندا كرد كه شمر بالجمله
 .ضرت از ھر سو حمله كردندپس ھمگى بر آن ح ؟نمیكنید

  
  )صلوات اهللا علیه(حضرت امام حسین شھادت : روز 

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

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

  
  اه عمر سعدگبه صورت مردي در لشكر یلئصیحه و بكاء جبرا
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  اهگمرور  اھل بیت از قتل) عصر: (روز 
  

ــه   : روز  ــه كوفــه ھمــراه بقی فرســنادن ســر حضــرت ب
  سرھا

قتل امـام حسـین    از كار عمر سعد بدانكه چون روز عاشوراء
 خـولى و  حضـرت را بـه   بپرداخـت سـر مبـارك آن    )علیـه السـالم  (

عاشـوراء ايشـان را   حمید بن مسـلم سـپرد و در ھمـان روز    
روانه كـرد و بقیـه سـرھا را نیـز در میـان قبائـل        ابن زياد بنزد

 .برند و بسوى او تقرب جويند ابن زياد بنزد پخش كرد تا
  .تمام حركت كرد خولى بتعجیل

  
روز و باران خون و خون زير  ٣تاريك شدن دنیا تا : روز 

  يگھر سن
  

  باران خون در خراسان و شام و كوفه: روز 
  
   )علیه السالم(اشیاء و موجودات بر شھادت حضرت امام حسین  هريستن ھمگ
  

علیـه  (و حضـرت امـام حسـین     )لی اهللا علیه و آلـه ص(خونین شدن ھر دو خاكي كه حضرت رسول 

  به ام سلمه عطا فرموده بودند )السالم
  

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

  نداي ھاتفي در مدينه به نزول بال بر اين امت
  

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

  خونین شدن ديوارھاي مدينه 
  

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

  سوزانیدن خیام بعد از غارت: روز 
زنھا ناله . و زنھاى داغديده را بیازردند بخیام محترمش ريختند و آنچه در خیمه ھا بود، بردندو لشكر 

زنھا نزديك او جمع شـدند و چنـان صـیحه كشـیدند و     . خیام آمد بجانب عمر سعد .ھاشان بلند شد
خـواھش   زنھـا . فرياد زد كه كسى متعرض ايشان نشـود . بحال آنھا رقت كرد ابن سعد گريستند كه

نكرد و اين واقعه،  حكم به رد كرد، لكن كسى بر ايشان رد سعد عمر .اسھاى ربوده خود را نمودندلب
  .والى اهللا المشتكى و ھو المستعان مفصل است و مقام را گنجايش بیش از اين نیست

  
  بنا بر نقلي هن مطھرابدااسب تاختن به 

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

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

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

  
  :آزادي عزاداراي امام حسین بعد از ممنوعیت سیصدساله: روز

و با اجـازه و امـر   ساله را شكست،  صد ندچاين ممنوعیت ديلمى  الدوله معز ،٣٥٢در اين روز سنه 
در بازارھا براى عزاداري ند و قبه ھائى ردند و طباخین طبخ نكستو بازارھا را ب مردم بغداد دكاكیناو 

با موھاى آشفته بیرون شدند و لطمه بر صورت زدند و اقامه ماتم براى جنـاب  پس زنھا. ندردنصب ك
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 بغـداد  حضـرت در  بـراى آن آزاد؛ بـه صـورت علنـي و    حسین بن على نمودند و اين اول روزى بـود كـه   
 .گرى شد نوحه

  

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

    عاشوراروز  درکربال ۀ وقايع واروگس
خدا را  در فضیلت احیاى اين شب، روايت كرده كه مثل آنست كه عبادت كرده باشد :شب عاشورا

  .بعبادت جمیع مالئكه
  

لیلـة عاشـوراء    )علیـه السـالم  (من بات عنـد قبـر الحسـین     :است كه )علیه السـالم (در روايت جناب صادق 
و اگـر كسـى را توفیـق شـامل      .لقى اهللا يوم القیمه ملطخا بدمه و كانما قتل معه فى عرصـه كـربال  

كنـد و بیتوتـه نـزد آن جنـاب      )علیه السالم(باشد و زيارت امام حسین  حال شود و در اين شب در كربال
 )علیه السالم( خون سید الشھداءه ب آغشتهمحشور فرمايد در جمله شھداء و  نمايد تا صبح، خدا او را

  .فرموده شیخ مفید چنانچه
  

نقـل كـرده و از جملـه،     اقبال از براى اين شب، دعا و نمازھاى بسیار با فضیلت ھاى بسیار در سید
امیـر   و اين نماز مطابق است بـا نمـاز   توحید مرتبه و پنجاه حمد ركعتچھار ركعت نماز است در ھر 

بسـیار كنـد و صـلوات     كه فضـیلت بسـیار دارد و بعـد از نمـاز فرمـوده ذكـر خـدا        )علیه السـالم ( المؤمنین
 .میتواند و لعن كند بر دشمنان ايشان، آنچه )صلی اهللا علیه و آله( خدا بفرستد بر رسول

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

  
  و از براى خانه خود چیزى ذخیره نكنند 

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

  در ماتم عزيزترين اوالد و اقارب خود اشتغال مى نمايند  بماتم اشتغال نمايند چنانچه
  

  را بزيارات عاشوراء  حضرت سید الشھداء و زيارت كنند
  

  حضرت  و سعى كنند بر نفرين و لعن بر قاتالن آن
  

اعظـم اهللا اجورنـا و اجـوركم بمصـابنا      :حضـرت و بگوينـد   و تعزيت گويند يكديگر را در مصـیبت آن 
جعلنا و اياكم مـن الطـالبین بثـاره مـع ولیـه االمـام المھـدى مـن آل          و )السالمعلیه (بالحسین 

 .)علیھم السالم(محمد 
  

باشد و مردم را آب دھد مثل كسى باشد  )علیه السالم( امام حسین و اگر كسى در اين روز در نزد قبر
 .آب داده باشد و با آن جناب در كربال حاضر شده باشد كه لشكر آن حضرت را

  
مرويستكه ھـر كـه در    )علیه السالم(از حضرت صادق  .در اين روز فضیلت دارد توحید خواندن ھزار مرتبه

ن نظر كند بـه او و كسـى را كـه خداونـد     اخداوند رحم اخالص بخواند، روز عاشوراء ھزار مرتبه سوره
 .ظاھرا مراد، نظر رحمت و شفقت است .ن نظر فرمايد عذاب نكند ھرگزارحم

  

كنند از خوردن و آشـامیدن بـى آنكـه قصـد روزه      سته است كه شیعیان در اين روز امساكو نیز شاي
يـا شـیر و    كنند بغذائیكه اھل مصیبت مـى خورنـد مثـل ماسـت     كنند و در آخر روز، بعد از عصر افطار

جامه ھاى پاكیزه بپوشند و بندھا را بگشايند و آستین ھـا   امثال آنھا، نه مثل غذاھاى لذيذه و آنكه
 .مصیبت ا باال كنند بھیئت صاحبانر

من در روز عاشوراء بخدمت : عبداهللا بن سنان روايت كرده است كه گفت مصباح از شیخ طوسى در
 رفتم، ديدم كه رنگ مباركش متغیر و آثـار حـزن و انـدوه از روى    )علیه السـالم (جعفر صادق  حضرت امام

! اهللا  يـابن رسـول  : گفـتم . مبـاركش میريـزد  شريفش ظاھر است و ماننـد مرواريـد آب از ديـده ھـاى     
. چـه روزيسـت   مگر غافلى كه امروز: فرمود. سبب گريه شما چیست ؟ ھرگز ديده شما گريان مباد

چه ! يابن رسول اهللا  :گفتم. مگر نمى دانى كه در مثل اين روز، جد من حسین، شھید شده است
نیت روزه، و در روز افطار كن نه از روى شماتت  فرمود روزه بدار، بى. مى فرمائید درباره روزه اين روز

بشربتى از آب افطـار كـن كـه مثـل ايـن روز در ايـن        ساعت و تمام روز را روزه مدار و بعد از عصر بیك
         موالى ايشان بر زمین افتاده بودند كه از ايشان با وقت جنگ از آل رسول منقضى شد و سى نفر
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حضرت صاحب تعزيه  فوت مى شد، آن )صلی اهللا علیه و آلـه (رسول  ضرتھر يك از ايشان اگر در حیات ح
 .الخ. شريفش تر شد پس حضرت آنقدر گريست كه محاسن. او بود

  
 امـام حسـین و دختـران و اطفـال آن     در اواخر روز عاشوراء سزاوار اسـت كـه يـاد آورى از حـال حـرم     

بكـاء بودنـد و مصـیبتھائى بـر ايشـان      و مشـغول بحـزن و    حضرت كه در اين وقت در كربال اسـیر اعـدا  
پس برخیزى و سالم كنـى  . نكند و قلم را تاب نوشتن نباشد گذشته كه در خاطر ھیچ آفريده خطور

فاطمه زھرا و حسن مجتبى و ساير امامـان از ذريـه سـید الشـھداء      خدا و على مرتضى و بر رسول
 .با قلب محزون و چشم گريانتعزيت گوئى بر اين مصائب عظیمه  و ايشان را )علیھم السالم(
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  :ماه هجمعھر 
و جمعـه   چھارشـنبه و پنجشـنبه  گـرفتن سـه روز متـوالي    روزه از اعمال شايسته ھر ماه قمـري؛  * 

  .شده استھدية الزائرين ذكر  كتاب كه در نحويه ب. كه حاجتى داشته باشد است و براى كسي
اين روزھا، ضمن اداي وظیفه قضاي روزه واجب موجب انجام قضاي روزھاى واجب به نیت قضا؛ در * 

 .بھره مندي از بركات روزه گرفتن در اين ايام است
  

  ھر ماه قمري دھماعمال روز 
  

ھر ماه قمـري خداونـد را بـا ايـن دعـا نیـايش        دھمآمده است كه در  )علیھم السالم(در كالم خازنان وحي 
  :نمائیم

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

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

أنجحت فیه الطلبة ء غبت عنه فتولیته و سددت فیه الرأي و أقلت العثرة و  المن و الطول إلھي كم من شي

و قويت فیه العزيمة فلك الحمد يا إلھي كثیرا اللھم صل على محمد النبـي األمـي الطیـب الرضـي المبـارك      

الزكي و أھل بیته الطیبین األخیار كما صلیت على إبراھیم و آل إبراھیم إنك حمید مجید اللھم إنـي أسـألك   

لي ذنوبي كلھا حديثھا و قديمھا صـغیرھا و كبیرھـا    بجمیع محامدك و الصالة على نبیك محمد و آله أن تغفر

سرھا و عالنیتھا ما علمت منھا و مـا لـم أعلـم و مـا أحصـیت أنـت منھـا و حفظتـه يـا أرحـم الـراحمین و أن            

تحفظني في ديني و دنیاي حتى أكون لفرائضك مؤديا و لمرضاتك متبعا و باإلخالص موقنا و من الحرص آمنا 

مصاحبا و من النار آمنا و إلى الجنة داخال اللھم عافني في الحیاة فـي   محمد و على الصراط جائزا و ل

ء  جسمي و آمن سربي و أسبغ علي من رزقك الطیب يا إلھي و ارحمني برحمتك التي وسـعت كـل شـي   

في الدنیا و اآلخرة يا أرحم الراحمین سبحانك اللھم و بحمدك ما أعظم أسماءك في أھـل السـماء و أحمـد    

أھل األرض و أفشى خیرك في البر و البحر سبحانك اللھم و بحمدك أستغفرك و أتوب إلیـك أنـت    فعلك في

الرب و أنا العبد و إلیك المھرب منزل الغیث مقدر األوقات قاسـم المعـاش قاضـي اآلجـال رازق العبـاد مـروي       

أنـت الـذي يسـبح الرعـد     البالد عظیم البركات سبحانك اللھم و بحمدك ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إلیـك  

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

ء و الظلمة سبحانك ما أعظمك يسبح لك مـا فـي السـماوات     النجوم و الضیاء و النور و الظل و الحرور و الفي

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

أسألك إجابة الدعاء و الشكر في الرخاء آمین رب العـالمین سـبحانك اللھـم و بحمـدك ال إلـه إال أنـت فطـرت        

السماوات العلى و أوثقت أكنافه سبحانك و نظرت إلى غمار األرضـین السـفلى فزلـزل أقطارھـا سـبحانك و      

بحـور و لججھـا فمحصـت بمـا فیھـا فرقـا و ھیبـة لـك سـبحانك و نظـرت إلـى مـا أحـاط              نظرت إلى مـا فـي ال  

الخافقین و إلى ما في ذلـك مـن الھـواء فخشـع لـك جمیعـه خاضـعا و لجاللـك و لكـرم وجھـك أكـرم الوجـوه             

خاشعا سبحانك من ذا الذي حذرك حین بنیت السماوات و استويت علـى عـرش عظمتـك سـبحانك مـن ذا      

ت األرض فمددتھا ثم دحوتھا فجعلتھا فراشا فمن ذا الذي يقدر قدرتك سبحانك مـن ذا  الذي رآك حین سطح

الذي رآك حین نصبت الجبال فأثبت أساسھا ألھلھا رحمة منك بخلقـك سـبحانك مـن ذا الـذي أعانـك حـین       

فجرت البحور و أحطت بھا األرض سبحانك ما أفضل حلمك و أمضى علمك و أحسن خلقك سبحانك اللھم و 

ك من يبلغ كنـه حمـدك و وصـفك أو يسـتطیع أن ينـال ملكـك سـبحانك حـارت األبصـار دونـك و امـتألت            بحمد

القلوب فرقا منك و وجال من مخافتك سبحانك اللھم و بحمدك ال إله إال أنت مـا أحكمـك و أعـدلك و أرأفـك و     

  .ن علوا كبیراأرحمك و 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  ٤                           رفته پاییزروز از فصل  ٨٦
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  ام شناسى فصل پائیزگھن
  

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

مـي   ؛ و صـفرا نیـز از طغیـان افتـاده؛ لـذا سـودا غالـب       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       پمسھل 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   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 گھاى شھري و طالبي مناسب نیست، ولى بالعكس مصرف غذاي لطیف و 

رمـي بـدن  شـده و از تـاثیر     گرب آنرا از مصونیت برخـوردار كـرده و موجـب    چربي و تحريك بدن با غذاھاى چتند خوردن حال آرامش ھس
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

و مصرف مواد خواب آور مثل تره تیزك و كرفس بـر ضـعف مـي افزايـد، آشـامیدن       خوردن آب زياد در اين فصل اعصاب را سست مي كند
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 و          گآب 

  .ائیز تجويز مي شودپآخر  احشاء و روده ھا را نرم و اشتھا را زياد و ھضم را آسان مي نمايد، اين عمل در
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     . رد نبايد نشست و شبھا بر امتالء معده نبايد خفت، و در آخر خزان استفراغي به داروي مسھل بايد كـرد آب س

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

ور گـ وشـت بـره و ان  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

  

  

  من اول:    ار 
اين ماه سي و يكروز مي باشد، در آن بادھاي تند شدت گرفته و زياد مـي شـود، و سـرما شـدت پیـدا      ) اّول زمستان(: كانون اّولماه 

گـرم و  (از نوشیدن آب در شب نھي شـده، و وارد شـدن حمـام    (مي كند، آنچه در ماه قبل ذكر شد انجامش در اين ماه نیز مفید است 
صـبح جرعـه اى آب گـرم بنوشـد، و از خـوردن سـبزيجات گـرم ماننـد كـرفس و نعنـا و            و آمیزش را كمتـر نمايـد، و ھـر   ) سونا= طوالني 
، از خوردن خوراكیھاي با طبع سـرد بپرھیـزد، و از فصـد و حجامـت اجتنـاب كنـد، و غـذاھاي گـرم و نیروافـزا          )بپرھیزد) تره تیزك(شاھي 

  ).مرقوم فرموده اند برگرفته از رساله ذھبیه كه حضرت امام رضا (. بكاربرد

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

  
  
  
  

 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

  .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         



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 16

  

   Tropicalثور تحويل به  21:49در  حمل  :فلكي برج

  Tropical دبران بهتحويل  14:22 در ثريا :منزل فلكي

   ):ساعت اقتران يا اقتراب قمر با منازل(ھم آيي قمر و منازل 
  شرطانبا  22:33، در ساعت بطن الحوت

   Siderealحمل تحويل به  22:33در  حوت  :برج نجمی

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

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

   ق

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

  . مؤنث و لیلی است و دلیلی است به روز دوشنبه. و زود نحوست پذیرد سعد است. و دوری آفتاب نزدیکی
با قدر و جاه و 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 

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 
   .دوان و گریختگانکردن آبھا و زمینھا و موی ستردن و طعام فروختن و انگشترین سیمین و کنیزکان و جا

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. منعكس كردن احواالت داللت داردبر 
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
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 . تغییرات مرتبط با ديگر حوادثاست و داللت دارد بر 

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

  (14:26) ساعت ١٣تحويل به  ١٢ :عمر ماه از مقارنه
   

  ) محّرم ١٤محّرم تا  ٨(قوس  ٣٠تا  قوس ٢٤شروع 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
 .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  :وضعیت عمومي قمر
نسبت به  چون ماه در اين وقت در حالت تربیع .پیشه گردد احتیاط و مراقبتدر خالل اين ايام بھتر است که  :ھنگام شناسی

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

سرما يا گرما يا  ه یتغییرات غیر معمول آب و ھوا محصولش در معرض لطمممکن است با 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  ر حال طي روند معمولي خود مي باشند،يا در زمینه ھاى ادارى اگر برنامه ھاي شخص بطور معمول د

براى ھمین جھت مناسب است که در اين ايام آمادگي تحّمل اين مشاکل بیشتر  .سنگ اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شود
استعداد را دارند و زود ھم فرا مي گیرند، افرادي که در اين اّيام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين  .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 شـرطي کـه رونـد پیشـرفت و تحـّول آن کـار را بـه خـوبي مراقبـت کننـد           :از نظر شغلي
سـبب رقابـت و رشـک    كـه  بـه حـّدي    گیري عالقه و توّجھشان بـه کـار افـزايش مـي يابـد،      دان در اين اوقات بطور چشمکارگران و کارمن

شرکاى تجاري در اين ايّـام اعتمادشـان بـه يکـديگر بیشـتر اسـت، چـون عالقـه و توّجھشـان بـه موضـوع شرکتشـان              .ديگران مي گردد
د، گاھي بسیار اھمّیت پیدا مي کنند، چون از ھمان ابتدا با مـوانعي روبـرو   کارھايي که در اين مرحله شروع مي شو. 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       از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مي گردند، ديدارھا، بسیاري
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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ھاى ايـن مرحلـه بطـور ناگھـاني وجـود دارد، بـراى ارتباطھـاى در ايـن مرحلـه؛ تناسـبھاى ديگـر بـین             شود، ولى گاھي امکان قطع پیونـد 
نیز مالحظه شود، بطور کّلی ارتباطھـاى حاصـل شـده در ايـن ھنگـام نوعـا       ) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(طرفین؛ از نظر علم تنجیم 

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

  
_ IN Pisces =  ٢٢:٣٣تا ساعت  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
 بود پوشیدن اين چار چیزاندر آن نیکو  ===  لیک دعوت نیک باشد دعوت اشراف نیز

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

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
طبع اين برج مانند آب طبعي سرد و مرطوب است، بنـابراين کارھـايي کـه چنـین طبعـي داشـته و يـا در         :آبي: برجاز مثلثه مائي؛ طبع 

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
ي ھمچون ازدواج و پايه ريزي زندگي مشـترک کـه مـوفقیتش بايـد مقـرون بـه حـرارت و        مي باشد نامناسب است، براي ھمین کارھاي

  .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

ـناخته          قراردادھاي مشارکت، انبار کردن کاال، ابت ، انجـام آن در ايـن   )داي تعلـیم کودکـان، و چـه بسـا بطـور کلـي شـروع در ھـر علـم ناش
  .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

  
VOC  = _ ٢٢:٣٢قوس ساعت  ٢٦ امروز تا ١٤:٤١قوس ساعت  ٢٥شروع  =یر قمر خالى الّس =   

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

_ IN Aries =  ٢٢:٣٣ از ساعت برج حملقمر در:  
  

  :خواجه نصیر طوسي از حملبرج اختیارات قمر در 
 خرم مه در خانه مريخ يعني در حمل  ===  امد به تأيید خداي لم يزلکھر گھي 

 ندن به تیرکو صید افجامه پوشیدن حرير   ===  باشد ھم سفر ھم ديدن روي امیر کنی
  اشتنکردن خاصه چیزي کبد بود بنیاد   ===  ار خون برداشتنکاست ابتداي  کگرچه نی
ه موفقیت يا تناسبش با انجام آن در روز است، در اين ھنگام مناسب مي کارھايي ک: از بروج نھاري

  .و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است باشد،
ارھايي کاست، بنابراين  کطبع اين برج مانند آتش طبعي گرم و خش :ناري: از مثلثه ناري؛ طبع برج

ار داشـته يـا بـراي    کـ ه چنین طبعي داشته يا در انجام و تحقق آن با آتش يا حرارت و گرمي سر و ک
ش مـي باشـد   و آنچـه بـر ضـدّ    موفقیتش به گرمـي نیـاز دارنـد، در ايـن ھنگـام مناسـب مـي باشـد،        

  .نامناسب است
ه اقتضاي مناسب طبع آن تحول و تغییر اسـت؛ انجـام آن در ايـن    کارھايي ک :راز بروج منقلب و متغّی

شـت و  کخواسـتگاري، مسـافرت، و خريـد و فـروش و معـامالت،      : ھنگام مناسب مي باشـد، ماننـد  
  .و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است ،)در مورد بجا(آبیاري زراعت، جنگ و نزاع 

: نند، مانندکارھايي به اقتضاي مناسب اين طبع آن است پیگیري مي کدر اين ھنگام  :رکاز بروج مذ
  .ه نتیجه انعقاد نطفه پسر باشدکطلب فرزند پسر و اين

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

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) تنجیم كھندر ( ١٨:٠٦ساعت  قوس ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٤٩ساعت  قوس ٢٧ و تا

و خوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و    ت ت و موّدل و محّببا افزايش نیروي تخّی وقتاين  :نگام شناسیھ
نـین صـلح و آرامـش در روابـط     چت بخش را فراھم مي کنـد ھم ذران اوقات بسیار خوش و لّذگامکان 

کارمنـدان   اسـتخدام  ي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت     کـ اين وضعیت فل .عاطفي را ببار مي آورد
  .ي و شعبه و دفتر، از نظر مالي نیز مفید مي باشدگجديد يا افتتاح نمايند

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

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٠:٤٨ساعت  قوس ٢٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٣٤ساعت  قوس ٢٦امروز  و تا
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  :خواجه نصیر طوسي
  رو تو حاجات خويش از ايشان خواه=  وقت تثلیث نزد اھل سپاه
  حاجات خويش ازيشان خواهکن و =  وقت تثلیث کار اھل سپاه

  
در اين وقت زمینه افزايش شجاعت و دلیري و مقاومـت و روحّیـه مبـارزه بـا سـختیھا وجـود داشـته، وقـت مناسـبي          : نگام شناسیھ

مفیـد بـودن بـراى زمینـه     اين وضعیت فلکـي داللـت دارد بـر    . براى دفاع از انديشه ھا و حقوق تو و نیز برداشتن گامھاى مھّم مي باشد
ونکـه احساسـات در تصـمیم گیريھـاى     چولي بھتر است از انجام ھر گونه فعالّیت مھّم مانند ازدواج يا اشتغال پرھیز شـود،  الي، ھاي م

ولـي بھتـر اسـت کـه از ھـر اقـدام و يـا فعالّیـت         امـور عـاطفي،    اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھـت . اين وقت غلبه دارد
  .ه اينکه جنبه احساساتي آن بر آن غالب خواھد بودچمھّمي مانند ازدواج يا اشتغال پرھیز کرد، 

                     
_  120°  f - sep  شروع انصراف قمر از تثلیث با مريخ،= تثلیث قمر با مريخ = انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٣٤ساعت  قوس ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:٤٨ساعت  قوس ٢٧ و تا

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

  کن و حاجات خويش ازيشان خواه=  سپاهوقت تثلیث کار اھل 
  

در ايــن وقـت زمینـه افــزايش شـجاعت و دلیـري و مقاومــت و روحّیـه مبـارزه بــا        :نگـام شناسـی  ھ
سختیھا وجود داشته، وقت مناسبي براى دفاع از انديشه ھا و حقوق تـو و نیـز برداشـتن گامھـاى     

ولي بھتر است  زمینه ھاي مالي، مفید بودن براىاين وضعیت فلکي داللت دارد بر . مھّم مي باشد
ونکـه احساسـات در تصـمیم    چاز انجام ھر گونه فعالّیت مھّم ماننـد ازدواج يـا اشـتغال پرھیـز شـود،      

ولـي   امور عاطفي، اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت .گیريھاى اين وقت غلبه دارد
ه اينکـه جنبـه   چـ بھتر است که از ھر اقدام و يا فعالّیت مھّمي مانند ازدواج يـا اشـتغال پرھیـز کـرد،     

  .احساساتي آن بر آن غالب خواھد بود
                     

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

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٤١ساعت  قوس ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٣:٥٤ساعت  قوس ٢٦امروز  و تا

و نیز آسايش بوده، . اين وقت فراھم کننده فضايي از امنّیت و آرامش؛ و وقت مناسبي براى ابتکار و مسافرت: نگام شناسیھ
  .زمینه افزايش احساسات و عواطف گرم و بروز کفايتھا و لیاقتھايي در زمینه تئاتر و علوم ماوراء وجود دارد

  
_  =|=  w -  appl شروع اتصال ضدتوازي قمر با پلوتون،= ضدتوازي قمر با پلوتون = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٠:٢٤ساعت  قوس ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:١٥ساعت  قوس ٢٦امروز  و تا
  .می باشد ١٠:٢٤ساعت  قوس ٢٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

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

                     
_  =|=  w -  sep شروع انصراف قمر از ضدتوازي با پلوتون،= ضدتوازي قمر با پلوتون = انصراف 

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(دقیق اتصال لحظه  ١٧:١٥ساعت  قوس ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٠:٣٦ساعت  قوس ٢٧ و تا
  .مى باشد ٠٠:٣٦ساعت  قوس ٢٧ درانفصال تام 

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

  
_  60°    -  appl شروع اتصال تسديس قمر با قمرأسود، =تسديس قمر با قمرأسود = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم كھن( ١١:٥٤ساعت  قوس ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٤٩ساعت  قوس ٢٧ و تا
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  Tropicalقوس  ˚26به تحويل  04:44در   قوس ٢٦ :فلكي برج

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

  ؛قلب :شروق        ؛اكلیل :فجر   ):ھنگام رصد(طلوع منازل 

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

   Sidereal عقرب ˚26 به 13:34ساعت  عقرب ˚25 :برج نجمی

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

 17:41 :غروب شمس                    06:51 :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
  .صایب و قاضیان و حاکمان و جماعت مردمان است

كنیم ما مردم را  ي محکومت 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 

را در  اين داللت دارد بر اينكه ما خودمان. 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
ر حال حكومتند و اگر در داللت بر حاكماني دارد كه د) 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 رديابكردن نيكپارچه توان 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 کردند ھمچنین داللت دارد بر خورشی

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
  

`  ||  ] -  sep از توازي با شمس، عطاردانصراف  ادامه= 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  ٠٧:٥١ساعت  قوس ٢٣
 .ادامه دارد) تنجیم جديددر و در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٢:٠٠ساعت  قوس ٢٦امروز  و تا

  .مى باشد ٠٢:٠٠ساعت  قوس ٢٦ امروز انفصال تام
زمینه افزايش به ھم . ذرا مي باشدگي روزمره، و نیز اختالفات گیري در زندگاين وقت زمینه ساز منازعه و در: ھنگام شناسی

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

  
`  0°  ] - appl  با شمس، عطارداتصال مقارنه  ادامه = با شمس عطاردمقارنه = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ١٩:٠٠ساعت  قوس ٢٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٢٣ساعت  قوس 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
تنظیم ايده ھا و ي اعصاب و کشیده شدن به ارتکاب اشتباھاتي در رفتارھا و کارھاى روزانه، و مواجھه با مشکالت در گريخت

  .ران داردگرساندنش به دي

  
]  ||  f -  appl یخ،با مر شمساتصال توازي  ادامه =یخ با مر شمستوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٥٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٠٠ساعت  قوس ٢٤
 .ادامه دارد) كھندر تنجیم (نھايت انصراف  ١٨:٠٠ساعت  دلو ١٦ و تا

اين وقت داللت دارد بر زمینه ابتالي بـه خشـم و تکبـر؛ بايـد از تصـمیمات و اقـدامات انفعـالي و عجوالنـه بپرھیـزي،          : ھنگام شناسی
ي روزمره بـا سـتیزه جـويي ھمـراه بـوده و زمینـه       گدر اين وقت؛ زند. رددگیريھا و حوادثي مي گدمدمي مزاجي شخص موجب ايجاد در

ھدر دادن تالشھا وجود دارد، مواجه شدن با رکودھاى ناشي از حالت تدافعي و عجوالنـه و تمايـل بـه اغـراق و افـراط، از       خراب کردن و
یربھـاي خشـونت آمیـز    گر عوارض اين وقت است، امکان پیشامد اختالفات ناشي از میل به تحمیل سلطه و قدرت؛ که منتھي به درگدي

ويرانگر بودن آن، در تحت ھر شرايطي از انتخاب ھر شـخص يـا اختیـار ھـر ھنگـامي کـه بـا        بر اين وضعیت فلکي داللت دارد  .رددگمي 
ايجـاد رابطـه و ازدواج، ايـن ھنگـام مـرتبط بـا        اين وضعیت فلکي داللت دارد بر عدم وجود زمینه جھت. اين اّتصال ھمراه است پرھیز کن

  .مي شود گجنگ است، ازدواج در اين ھنگام تبديل به میدان جن
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]  90°  j - appl  با مشترى، شمساتصال تربیع  ادامه =با مشترى  شمستربیع = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٥:٠٠ساعت  قوس ١٠
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٤٧ساعت  قوس ٢٦امروز  و تا

ي و معیشتي پايین تر از سطح خود، زمینه رغبت بـه اسـراف امـوال و صـرف     گرغبت به زند: اين وقت داللت دارد بر: شناسیھنگام 
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    . دارد، اين ھنگام نوعًا با زياده روي در مخارج و ھزينه ھا و زيانھاى مالي و شکست طرحھا و برنامه ھا توأم است
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 زمینه جھت وجود

                     
]  90°  j -  sep از تربیع با مشترى، شمسشروع انصراف = با مشترى  شمستربیع = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٤٧ساعت  قوس ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:٢٩ساعت  جدى ١ و تا

ي و معیشـتي پـايین تـر از سـطح خـود،      گرغبت بـه زنـد  : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
شـرط بنـديھا يـا ريسـکھاي مـالي وجـود دارد،       زمینه رغبت به اسراف اموال و صرف آن در بیھوده، و 
اه قضايي وجود دارد، اين ھنگام نوعًا با زياده گاحتمال مواجھه با مشکالتي از سوي حکومت و دست

ايـن وضـعیت   . روي در مخارج و ھزينه ھا و زيانھاى مالي و شکست طرحھا و برنامه ھا تـوأم اسـت  
توسعه که در نھايت منجر به يک فاجعه مالي مي اسراف و میل به فلکي داللت دارد بر وجود زمینه 

  .بروز سوء تفاھم و تعّصب ورزيھا اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت. رددگ
                     

]  60°  m  - sep  از تسديس با زحل، شمسانصراف  ادامه =با زحل  شمستسديس = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٠٠ساعت  قوس ١٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:٢٩ساعت  جدى ١ و تا

فراھم شدن توانايي تسّلط بر خويشتن و پشتکار و جّديت و زيرکي و احساس وظیفه، : اين وقت داللت دارد بر :نگام شناسیھ
که به موفقّیت شخص کمک مي نمايد، زمینه سودبردن از راه معامالت امالک وجود دارد، موجب تحّقق موفقّیتھايي در محیط شغلي 

  .و روابط نیکو با والدين مي شود
  

]  90°  p - appl  با اورانوس، شمساتصال تربیع  ادامه =با اورانوس  شمستربیع = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٣:٠٠ساعت  قوس ١٣
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٤٨ساعت  قوس 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   د بر وجود زمینه داللت دار 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  گارتباطات بر اساس سرذرا و غیر دائمي، و نیز 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

  

]  ||   -  appl در تراجع( با رأس شمساتصال توازي ادامه  =با رأس  شمستوازي = اتصال(،  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٢١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٥:٠٠ساعت  قوس ١٤
ادامه ) نھايت و حاق اتصال( اول و دوم لحظه دقیق اتصال ١٩:٤٠ساعت  جدى ٤ و تا ٠٣:٠٠ساعت  قوس ٢٨ و تا
  .دارد

  .می باشد ١٥:٠٠ساعت  قوس ١٤ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

]  0°   - appl  با رأس، شمساتصال مقارنه  ادامه =با رأس  شمسمقارنه = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ١٨:٠٠ساعت  قوس ٢٠
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:١٤ساعت  جدى ٤ و تا
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   Tropical جدى :فلكي برج
   Sidereal قوس: برج نجمي

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

  ؛بطئ الّسیر

  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، 
  

`  ||  ] -  sep از توازي با شمس، عطاردانصراف ادامه = 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  ٠٧:٥١ساعت  قوس ٢٣
 .ادامه دارد) تنجیم جديددر و در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٢:٠٠ساعت  قوس ٢٦ امروز و تا

  .مى باشد ٠٢:٠٠ساعت  قوس ٢٦امروز انفصال تام 
  

`  0°  ] - appl  با شمس، عطارداتصال مقارنه  ادامه = با شمس عطاردمقارنه = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ١٩:٠٠ساعت  قوس ٢٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٢٣ساعت  قوس ٢٩ و تا

  
`  90°  j - appl  با مشترى، عطارداتصال تربیع  ادامه =با مشترى  عطاردتربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٢٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ١٣:٠٠ساعت  قوس ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٣٧ساعت  جدى ٢٢ و تا

ردد، از سـالمتي  گـ اين وقـت فعالّیتھـاى فکـري و ارتباطـات و تجـارت و ارتبـاط بـا مقامـات اجـراي قـانون آسـان مـي             : نگام شناسیھ
ا برنامـه ھـاى شخصـیت را          بگیـري، ايـن ھنگـام بـراى     انديشه خودت در اين وقت استفاده کن تا تصـمیمھاي الزم مربـوط  بـه شـغلت ـي

نین اين وقـت داللـت بـر افـزايش عالقـه بـه علـوم        چھم. عملي کردن معامالت مالي و تجاري و يا اقدام به کارھاى مھّم مناسب است
طّبي و ديني و نیز تدريس و استادي داشته و نیز فراھم بـودن اھتمـام و اشـتغال بـه کارھـاى آزاد دارد، ھنگـام مناسـبي اسـت بـراى          

امھـايي کـه ترّقـي در مشـاغل و موقعّیتھـاى کـاري را بـه دنبـال         گتصمیمھايي در سطح عالي و زمینـه ھـاى مـاّدي و برداشـتن     رفتن گ
فعالّیتھـا   اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجـود زمینـه جھـت   . داشته، و يا حلِّ اختالفات و دعاوي قضايي به صورت دوستانه را ببار آورد

ايـن وضـعیت   . و اينترنـت ) راف، تلفنگپست، تل(ي و وسايل ارتباطي گنامه نويسي و انتشارات و نويسندو مشاغل خصوصًا در زمینه بر
نقـص ايـن    و و تبـادل نظـرات،  گـ فتگھنگام بسیار خجسته براى رسیدن به تفاھم بھتـر بـا افـراد مـورد عالقـه از راه      : فلکي داللت دارد بر

  .شود وھا بخوبي و دّقت مديرّيتگفتگلذا بايد  ھنگام وجود احتمال بروز سوء تفاھم و جدل در کالم،

  
`  0°  w -  sep از مقارنه با پلوتون، عطاردانصراف  ادامه =پلوتون  با عطاردمقارنه = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٠٥ساعت  قوس ٢٣
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:١٠ساعت  قوس ٢٧ و تا
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یده و مرموز داشته، و چاين وقت داللت بر افزايش تیزي ذھن و حس انتقاد؛ و عدالت دوستي و اھتمام به امور پی: نگام شناسیھ
  .یريھاى الزمه مي نمايدگکمک به تنظیم کارھا و موفقیت بخشیدن به برنامه ھا و اتخاذ تصمیم 

  
Retrograde Mercury =  قوس ساعت  ٢٠ = روز ٢٠اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = عطاردتراجع

  ٠٠:٢١ساعت  جدى ٩ تا ١:٠٤
کوکـب عطـارد داللـت اساسـي     از آنجـا کـه    شته،بار تراجع دايکمعموًال  چھارماهھر کوکب عطارد در سیر مستقیمش  :داللت اجمالي

لـذا  . تفکر و ادراک، پردازش کارھا و انتشار اطالعات را دارد و ھر چیز وابسته به ارتباطات، ماننـد تجـارت، تحصـیل و حـواس پنجگانـه      :بر
ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمـل و بـازنگري در کارھـا اسـت نـه شـروع       . کندمي در طي تراجع اثرات عطارد کاھش چشمگیري پیدا 

  .راجع نامناسب استمترھاي مربوط به کوکب ھر کاري، و براى شروع کا
نترنتـي،  يپايگاھـاي ا  ،اختالل در فرستادن پیامھاي ارتبـاطي، سـفرھا، قـرار مالقاتھـا، ايمیلھـا     در ھنگام تراجع عطارد؛  :داللت تفصیلي

سـوء تفاھمـات    بـا تراجـع عطـارد افـزايش زمینـه     . به ھمراه فراموشي رخ مـي دھـد  ) پريشاني ذھني(اشتباھات و گیجي ذھن و فکر 
شخصـي، بــه ھـم خــوردن يــا تـأخیر در ارتباطــات، مـذاگرات، مبــادالت و تجــارت، مشـکالت در انتقــال اطالعـات، از کارافتــادگي تلفنھــا و        

. موبايلھا، رايانه ھا، ماشینھا، اتوبوسھا و قطارھا و ھرچیزي که احتیاج به اطالعات داشته باشد دچار انحراف يا سـرگرداني مـي شـود   
ـارد تـأثیر بسـیار در فعالیتھـاي فکـري و ذھ     بنابراي ي نـ ن عاقالنه نیست که در اين موقعیت فلکي تصمیمات مھم اخذ شود از آنجا که عط

میـزان اثـرات آن در تـک تـک افـراد متفـاوت خواھـد         ولي مسـلماً .  دارد پس در اين شرايط خصوصیات ذھني و عقالني کاھش مي يابد
ارتباطي تحت تأثیر قرار مي گیرند به خصوص در ارتباط با خانواده، شـغل بـويژه شـغلھاي خـانگي،     کلیه محیطھاي در تراجع عطارد . بود

  .سفرھا، روابط زناشويي، خريد و فروش ملک، اخبار نادرست
در اين  .ھیز گرديده و انجام نشودپربھتر است در اين زمان از انعقاد ھرگونه قرارداد و يا شروع ھر نوع پروژه يا خريدھاي مھم  :توصیه

در انجام . وسايل الکتريکي و ارتباطي پیوسته چک شوند. موقعیت در انجام محاسبات دقت شود و چندين بار محاسبات چک شوند
اين ھنگام براى تبديل يا تغییر و جابجايي و  ھمچنین .کارھا و قرار مالقاتھا احتمال ھر گونه فراموشي و يا تأخیر در کارھا لحاظ شود

ک کپي پشتیباني بگیريد چون در اين زمان يقبل از تراجع عطارد از فايلھاي ھارد رايانه خود  .مسکن نامناسب استنقل و انتقال 
اين موقعیت براي ھر کاري که مجددًا انجام شود مانند دوباره نوشتن، دوباره فکر ولي  .شوند ھا به دفعات دچار مشکل مي رايانه

  .مناسب است... کردن و 
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   Tropical عقرب :فلكي برج
   Sidereal میزان: برج نجمي

  زه  ؛بطئ الّسیر وبال،: ضعیف :)Tropical(كوكب  احوال
  

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 ٣٩اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = برج نجمى میزاندر زھره  بیت =        

  ٠٠:٢٥ساعت جدى  ١٨تا  ١:٠٩ساعت قوس  ١٠

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

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم كھن( ١٨:٠٦ساعت  قوس ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٤٩ساعت  قوس ٢٧ و تا

  
b  ||  r  -  appl با نپتون، زھرهشروع اتصال توازي  =با نپتون  زھرهتوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١١:٠٠ساعت  قوس ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) اتصال نھايت و حاق(لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٢١ساعت  جدى ١ و تا
  .می باشد ١١:٠٠ساعت  قوس ٢٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

ھم شـدن خوشـبختي عـاطفي و    داللت دارد بر وجـود زمینـه بـراى فـرا     وقتاين  :نگام شناسیھ
ي عاطفي گأثیر مثبت بر زندنین ايجاد تچھم. تحقق طرحھا و برنامه ھاى مھمان ک، و امگھنري بزر
ولى ارتباط اين وقت با نپتون، اري مناسب بوده گ؛ اين وقت براى خواستگزردريافت محبت بو زمینه 

ي داللـت دارد  کـ اين وضعیت فل .یخته شدن احساس به عدم رضايت مي شودگه بسا موجب برانچ
ار، و کـ یري نیروھـاى  گارکـ بدست آوردن مال بخصوص از طريـق ايجـاد شـغل و ب    بر وجود زمینه جھت

تھاى سمسـاري و دالل، و بسـیار   کيا شر کشروع در ھر فعالیت اقتصادي و افتتاح بانمناسب براى 
یل بطور وام، اين ھنگام براى مناسب براى خريدھاى مدت دار مانند خريد منزل بوسیله رھن يا اتومب

برقـراري محبـت   ي داللت دارد بر وجـود زمینـه   کاين وضعیت فل .ندکمي  کمکرداخت ھمه وامھا بازپ
ر به انتخاب خود مطمئن ھستي گزمینه بروز ارتباطھاى احساسي، ا و أمنیت مالي دائمي،طوالني 

  .اري و ازدواج و زفاف ھستي اين بھترين وقت استگو به دنبال بھترين وقت جھت خواست
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   Tropical جدى :فلكي برج

    Sidereal قوس: برج نجمي

     ؛سريع الّسیرشرف،  :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
   .و بر سرھنگان و لشکر کشان و کارزارکنندگان، بر لشکریان و بر اصحاب سیاست

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

در عمل و  مريخ داللت دارد بر قطعي بودن يا قاطع بودن. 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 ك فیزيكي پرتكاپو و قاطع باشد اّما نیرو و انرژي به صورت فعال و قاطع و جدي فكر ميادرا

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

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

  شروع) در تنجیم كھن( ١٠:٤٨ساعت  قوس ٢٥
  .ادامه دارد) اتصال نھايت و حاق(لحظه دقیق اتصال  ١١:٣٤ساعت  قوس ٢٦امروز  و تا

                     
_  120°  f - sep  شروع انصراف قمر از تثلیث با مريخ،= تثلیث قمر با مريخ = انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٣٤ساعت  قوس ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:٤٨ساعت  قوس ٢٧ و تا

  
]  ||  f -  appl یخ،با مر شمساتصال توازي  ادامه =یخ با مر شمستوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٥٢ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٠٠ساعت  قوس ٢٤
 .داردادامه ) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٨:٠٠ساعت  دلو ١٦ و تا

  
f  90°  m - appl  با زحل، مريخشروع اتصال تربیع  =با زحل  مريختربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٣:٠٠ساعت  قوس ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٢٩ساعت  جدى ٩ و تا

عملھـاى   ارکـ ھمـراه بـا خشـونت و ايجـاد دشـمني اسـت، جلـوي ابت        وقـت ايـن   :شناسی ھنگام
را غیـر قابـل تحمـل مـي     ار و شـغلت  کـ ه کـ رده، يـا اين کـ و وابسته اوضاع و شرايط  گرفتهشخصي را 

ه قربـاني تقـديري، ھمـه اينھـا شـخص را بـین حالـت خشـم و         کـ ین از احسـاس اين بیني، و خشـمگ 
ار و تـالش از تـو   کـ ون و میل به تسلیم شدن پـیش مـي آيـد چـ     ند، احساسکجابجا مي  افسردگي

ه در خود نداري، در اين وقت محتـاط بـاش، افـزايش احتمـال ابـتالي بـه حـوادث و        کتواني مي طلبد 
آسیب از طريق آتش و اسلحه يا سقوط از بلندي، و يا فشارخون يا مسمومیت يا ناتواني آمیزشـي  

رده و دوسه مـاه  کن ھنگام مي تواني اوضاع خودت را مراقبت الت ايکاز مش پرھیزبراى . وجود دارد
ه احساس سختي آنھـا و نـاتوانیش را ننمـايي، و    کني تا اينکار قبول نکمسؤولیت جديدي در محیط 

مربـوط مـي    دیگـری بـه اشـخاص    اگـر تـاخیر بیانـدازي؛ خصوصـا     دیگریتصمیمات مھم را نیز به وقت 
ه موجب حوادث يا منجر به عمل جراحـي  کھايي  وز زياده روياين ھنگام نیز داللت دارد بر بر. شود

زمینـه افـزايش خودخـواھي و سرسـختي و قاطعیـت در رفتارھـا        ھمچنـین ، می گرددبراى شخص 
ايـن وضـعیت    .ه شخص در معرض ھجومھاى خطیر دشمنان جسور قـرار دارد کما اينکوجود داشته؛ 

ت در معـرض نـزاع و   شـدّ ه شـروع مـي شـوند بـ    ه در ايـن ھنگـام   کفعالیتھايي : ي داللت دارد برکفل
اين  .شبیه است گار بیشتر به میدان جنکاء مي باشد، محیط کارمندان و شرکیري داخلي بین گدر

تمام امور مربوط به عواطـف و   جھتمناسب زمینه ونه گھر ي داللت دارد بر عدم وجود کوضعیت فل
ي از بـدترين  کـ م اسـت، ي کاحساسات، ارتباط در اين ھنگام را ھمواره اضطراب و مشـاجرات تنـد حـا   
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ي داللـت  کـ اين وضعیت فل .اوقات براى مباشرت زوجیت، زمینه بروز و غلبه ضعف و سردي بر مردان
  .اھش توانايي مباشرت زوجیتکوجود زمینه جھت  دارد بر

  
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 بطئحضیض، : 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

  
]  90°  j - appl  با مشترى، شمساتصال تربیع  ادامه =با مشترى  شمستربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٥:٠٠ساعت  قوس ١٠
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٤٧ساعت  قوس ٢٦ امروز و تا

                     
]  90°  j -  sep از تربیع با مشترى، شمسشروع انصراف = با مشترى  شمستربیع = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٤٧ساعت  قوس ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:٢٩ساعت  جدى ١ و تا

  
`  90°  j - appl  با مشترى، عطارداتصال تربیع  ادامه =با مشترى  عطاردتربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٢٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ١٣:٠٠ساعت  قوس ٢٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٣:٣٧ساعت  جدى ٢٢ و تا

  
j  ||  m -  sep از توازي با زحل، مشترىانصراف  ادامه =با زحل  مشترىتوازي = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٨ساعت  قوس ١٢
 .ادامه دارد) جديد در تنجیمو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٨:٠٠ساعت  قوس ٢٩ و تا

  .مى باشد ٠٨:٠٠ساعت  قوس ٢٩ درانفصال تام 
در اين وقت زمینه بروز حوادث و دگرگونیھا و آشفتگیھا و محدوديتھا وجـود داشـته؛ بطوريکـه سـبب سـنگینتر شـدن        :ھنگام شناسی

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       
نکه در ايـن ھنگـام زمینـه ضـعف شـوق و انگیـزه؛ و دچـار نگرانیھـاى بـي اسـاس شـدن            تجديد نظر کني، و اين کار آساني نبوده، چه اي

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
ي منتقـل شـده يـا درخواسـت وامـت رد شـود، بسـیار        و حرفه ات تو را رھا کرده، ممکن اسـت از موقعیتـت تنـّزل يافتـه يـا بـه جـاي دور       

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 

  
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
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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  انسانھاي جوان چه مرد و چه زن زماني كه بزرگتر مي . است و دادن مسئولیت
   .براندبیرون د و نپذيرتواند  زحل مي.  جوانیشان دست بردارند ازيھاي دوره سر بامتعھد 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 . عمیق ترين ترسھايمان واقع شده است ايم و جاھايي كه 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 
  .ت بايد انجام دھیمبنابراين زحل داللت دارد بر اين كه ما  چه كاري را به منظور اجتناب از مشكال. 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
 .تواند سبب كمبود وقت و يا افزايش وقت در مديريت زمان شود 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. 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،  انضباط، قابلیت استغناء طبع، غرور، صبر وبردباري، ، انتظام ومرتب كنندهداري، ناظم و 
  .استقامت ،انه داشتنپدررفتار ، بودن مربي

  
]  60°  m  - sep  از تسديس با زحل، شمسانصراف  ادامه =با زحل  شمستسديس = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١١:٠٠ساعت  قوس ١٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:٢٩ساعت  جدى ١ و تا

  
f  90°  m - appl  با زحل، مريخشروع اتصال تربیع  =با زحل  مريختربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٣:٠٠ساعت  قوس ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٢٩ساعت  جدى ٩ و تا

  
j  ||  m -  sep از توازي با زحل، مشترىانصراف  ادامه =با زحل  مشترىتوازي = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٨ساعت  قوس ١٢
 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٨:٠٠ساعت  قوس ٢٩ و تا

  .مى باشد ٠٨:٠٠ساعت  قوس ٢٩ درانفصال تام 
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  بروج نجمىو  فلكي و سیاركھا و نقاط كیھاني در بروج كواكب احوال و جايگاه ساير
        

ط
قا

 ن
 و

م
را

ج
ا

  
ي

ان
ھ
كی

 

 اورانوس

o  

Uranus 

  نپتون

r  

Neptune 

  نپلوتو

w  

Pluto 

  رأس

  
Node 

  ذنب

 
SNode  

  شیرون

y  

Chiron 

  قمر
  أسود

  
Lilith  

سیارك 
  لیلیت

Lilith  

سیارك 
  كرس

z  

Ceres  

سیارك 
  االسپ

|  
Pallas 

سیارك 
  جونو

{  
Juno 

سیارك 
  وستا

}  
Vesta 

ج
رو

 ب
در

ه 
گا

اي
ج

  

 
ي 

ك
فل

 T
ro

p
ic

a
l

 

26°43'  

Psc  

  
 حوت

26°20'  

Aqr  

 
 دلو

04°46'  

Cap 

 
 جدی

02°47'  

Cap  

  
 جدی

02°47'  

Cnc  

 
  سرطان

26°54'  

Aqr  

 
 دلو

19°09'  

Psc  

  
حوت

20°52'  

Sco  

  
  عقرب

23°03'  

Cap  

  
 جدی

28°13'  

Sgr
  

 قوس

25°50'  

Vir   

 
 سنبله

07°08'  

Sgr
  

 قوس

ل
وا

ح
ا

  
 

ب
اك

كو
 

  بطئ
  

  ضعیف

  شرف
  سريع

  قوى

  سريع
  قوى

حضیض

  ضعیف

  تراجع
  

  ضعیف

  تراجع
  

  ضعیف
             

ر 
 د

اه
گ
اي
ج

ج
رو

ب
 

  

ي
م
ج

ن
 

 S
id

e
re

a
l

 

26°20'  

Aqr  

 
  دلو

25°58'  

Cap 

  
 ىجد

04°24'  

Sgr
  

 قوس

02°24'  

Sgr
  

 قوس

02°24'  

Gem 

  
 جوزا

26°32'  

Cap 

  
  ىجد

18°46' 

Aqr  

 
  دلو

20°30'  

Lib  

  
 میزان

22°41'  

Sgr
  

  قوس

27°51'  

Sco  

  
 عقرب

25°27'  

Leo  

 
 أسد

06°46'  

Sco  

  
  عقرب

    

  اورانوس
  

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 ياھا و تخیالت ماه اساسًا بیشتر بر پايه احساسات مي ؤبشريت 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  يا چیزھايي به طور متفاوت از آنچه كه معمول است و يا انتظار مي بودن از چیزھا يا انجام كارھا و 

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

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(

  
]  90°  p - appl  با اورانوس، شمساتصال تربیع ادامه  =با اورانوس  شمستربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٣:٠٠ساعت  قوس ١٣
     .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٤٨ساعت  قوس ٢٨ و تا
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  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 
  . دم مقاومت در ورزشھاي رزمينیز باشد مثل ع 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 . دھنده جایی است که ما تالش داریم از ھر واقعیتی که ما آن را ناخوشایند می پنداریم، اجتناب کنیم
صی را بسازد که نمی تواند ھیچ حرکتی را بدون یا در نھایت ممکن است شخ 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 . 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، عرفاني ما به موسیقي  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
  .ا داللت قويتري داردو در آنھ) 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 

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

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٤١ساعت  قوس ٢٥
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٣:٥٤ساعت  قوس ٢٦ امروز و تا

  
b  ||  r  -  appl با نپتون، زھرهشروع اتصال توازي  =با نپتون  زھرهتوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١١:٠٠ساعت  قوس ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) اتصالنھايت و حاق (لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٢١ساعت  جدى ١ و تا
  .می باشد ١١:٠٠ساعت  قوس ٢٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

  

  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. 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
ردي فاقد اخالق كه با توان اشاره كرد به ف گیرد به عنوان مثال مي ھاي زيادي را در بر مي   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

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

پلوتو ھمچون اتم . شود ي  به ذره ديگر با آزاد سازي مقدار زيادي انرژي تبديل مي ا 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 . راگیري علوم براي بازگشايي از رموز پنھان طبیعت استراه آن ف ،براي فھمیدن موضوعات سري كه پلوتو با آن ارتباط دارد
 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 . ھي شودرخدادھاي درون سلولھاي بیولوژيكي را تغییر شكل دھیم تا به طوالتي تر كردن عمر منت
  . 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  ،باشد شايد تنھا نیمي از آن درست

معنويات  وسعهمیان ت 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 ت پلوتو كه در ارتباط با آن بكار مي از ديگر دالال
ھمچنین . ما براي رشد و تعالي معنوي و ھمچنین مھارتھا  پلوتو بسیار نیرومند است و داللت دارد بر قدرت و بر توانییھاي بالقوه

   .ردمداللت دارد بر اموال ساير م
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  .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

  
_  =|=  w -  appl شروع اتصال ضدتوازي قمر با پلوتون،= ضدتوازي قمر با پلوتون = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٠:٢٤ساعت  قوس ٢٦امروز 

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:١٥ساعت  قوس ٢٦امروز  و تا
  .می باشد ١٠:٢٤ساعت  قوس ٢٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

                     
_  =|=  w -  sep شروع انصراف قمر از ضدتوازي با پلوتون،= ضدتوازي قمر با پلوتون = انصراف 

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:١٥ساعت  قوس ٢٦امروز 

 .ادامه دارد) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن (نھايت انصراف  ٠٠:٣٦ساعت  قوس ٢٧ و تا
  .مى باشد ٠٠:٣٦ساعت  قوس ٢٧ درانفصال تام 

  
`  0°  w -  sep از مقارنه با پلوتون، عطاردانصراف ادامه  =پلوتون  با عطاردمقارنه = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٠٥ساعت  قوس ٢٣
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:١٠ساعت  قوس ٢٧ و تا

  
w  0°   -  sep از مقارنه با رأس،پلوتون انصراف ادامه = رأس  با پلوتونمقارنه = انصراف 

  :از )در تنجیم جديد روز ٦٠در تنجیم كھن و (  روز ٩٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(اتصال لحظه دقیق  ١٧:٥٥ساعت قوس  ٦

 .ادامه دارد) در تنجیم جديد ١٥:٠٠دلو ساعت  ٤تا  در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ١٥:٠٠ساعت  حوت ١٣ و تا

  
Retrograde Node and S.Node = روز ٩اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = تراجع رأس و ذنب =      

  ١٦:٢٥ساعت  قوس ٣٠ تا ١٦:٥٢ساعت  قوس ٢٢
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، :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،) يا چه امري( 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 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 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 
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و�ی را��مای
��

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

ي اصلي اين الذا مبن نظر به اسالمي بودن تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلى و رواج تاريخ ھجري؛
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 

روزشمار و افزون بر 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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