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

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

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

ساعت واقعه به ساعت ھر محل= تفاوت ساعت ھر محل با مكه ) - يا (+ ساعت واقعه به ساعت مكه   
v يا بیشتر در برخي كشورھا در بھار يا فصل ديگر يك ساعت  :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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  )Anchorage(  غرب كانادا -12
 Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي -13
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Saturday     
7 Aug 

 2010مسیحي 
  تموز ٢٥

  اسكندرى 
  امرداد ١٦
 يشمس ھجري ١٣٨٩

  أسد ١٦
 برج شمسي

   شعبان ٢٦
١٤٣١ھجري قمري  
&^^

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

  

م واليت و برائتاگنھ  
 

  

  شعبانماه  بیست و ششم
  

ام فراغت براى معرفت و عبـادت و طاعـت حـق    گيا محذور در امور دنیوي و ھن نحسروز 
  تعالى 

ده كـه در كـالم خازنـان وحـي وارد     وبـ  )صلوات اهللا علیه(حضرت امام حسن عسكري اين امر بنا بر تعلیم 
و عالمـه   ٢٧٦ص١ج در مكـارم االخـالق   علمـاي بسـیاري از جملـه شـیخ طبرسـي      كه شده است،
  .نقل كرده اندآنرا  ٢ح٥٤ص٥٦ج-بحار األنوار مجلسي در

  
  

  ماه رمضان بر مسلمانان هصوم و واجب شدن روز هنزول آي بنابرنقلي: روز 
  

  آئین ھنگام
  

  
كالم خازنان 

 =نامناسب براي امور دنیوي  شعبان ٢٦  #وحي  
  

  :شعبان بیست و ششم شب
 .آيه آمن الرسول و ده مرتبه حمد نمازش ده ركعت است، در ھر ركعت

  

  ھر ماه قمري بیست و ششماعمال روز 
  

ھر ماه قمري خداوند را با اين دعـا نیـايش    بیست و ششمآمده است كه در  )علیھم السالم(در كالم خازنان وحي 
  :نمائیم

  
اللھم صل على محمد و آله و أسألك يا رب السماوات السبع و األرضین السبع و ما فـیھن و مـا بیـنھن و رب السـبع     

المثاني و القرآن العظـیم و رب جبرئیـل و میكائیـل و إسـرافیل و رب المالئكـة أجمعـین و رب محمـد خـاتم النبیـین و          

لسماوات و تقوم به األرضون و به أحصیت كیل البحـار  المرسلین و رب الخلق أجمعین أسألك باسمك الذي تقوم به ا

و زنة الجبال و به تمیت األحیـاء و بـه تحیـي المـوتى و بـه تنشـئ السـحاب و ترسـل الريـاح و بـه تـرزق العبـاد و بـه              

ء كـن فیكـون أن تسـد فقـري بغنـاك و أن تسـتجیب لـي         أحصیت عدد الرمال و به تفعل ما تشـاء و بـه تقـول للشـي    

ي سؤلي و مناي و أن تجعل فرجي من عندك برحمتـك فـي عافیـة و أن تـؤمن خـوفي و أن تحیینـي       دعائي و تعطین

في أولي النعم و أعظم العافیة و أفضل الرزق و السعة و الدعة و ترزقني الشـكر علـى مـا آتیتنـي و صـل ذلـك لـي        

رة و اللیل و النھـار و المـوت و الحیـاة    تاما أبدا ما أبقیتني حتى تصل ذلك بنعیم اآلخرة اللھم بیدك مقادير الدنیا و اآلخ

و بیدك مقادير النصر و الخذالن و الخیر و الشر اللھم بارك لي في دينـي الـذي ھـو مـالك أمـري و دنیـاي التـي فیھـا         
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معیشتي و آخرتي التي إلیھا منقلبي و بارك في جمیع أموري كلھا اللھم أنت اهللا الذي ال إله إال أنت وعـدك حـق و   

عوذ بك من شر المحیا و الممات و أعوذ بك مـن مكـاره الـدنیا و اآلخـرة و أعـوذ بـك مـن فتنـة الـدجال و          لقاؤك حق و أ

أعوذ بك من الشك و الفجور و الكسل و العجز و أعوذ بك من البخل و السرف اللھم قد سبق مني ما قد سـبق مـن   

ھا خلقتني يا رب و تفردت بخلقـي و  قديم ما كسبت و جنیت به على نفسي و أنت يا رب تملك مني ما ال أملكه من

لم أك شیئا إال بك و لیس الخیر لملك إال من عندك و لم أصرف عني سوء قط إال ما صرفته عنـي و أنـت علمتنـي يـا     

رب ما لم أعلم و ملكتني ما لم أملك و لم أحتسب و بلغتني يا رب ما لم أكن أرجو و أعطیتنـي يـا رب مـا قصـر عنـه      

يا غافر الذنب اغفر لي و أعطني في قلبي من الرضا مـا تھـون بـه علـي بوائـق الـدنیا اللھـم        أملي فلك الحمد كثیرا 

افتح لي يا رب الباب الذي فیه الفرج و العافیة و الخیر كله اللھم افتح لي بابـه و اھـدني سـبیله و أبـن لـي مخرجـه       

بقلـوبھم و ألسـنتھم و    اللھم و كـل مـن قـدرت لـه علـي مقـدرة مـن عبـادك و ملكتـه شـیئا مـن أمـوري فخـذ عنـي              

أســماعھم و أبصــارھم و مــن بــین أيــديھم و مــن خلفھــم و مــن فــوقھم و مــن تحــت أرجلھــم و عــن أيمــانھم و عــن   

اللھـم اجعلنـي فـي    . شمائلھم و من حیث شئت و كیف شئت و أنى شـئت حتـى ال يصـل إلـى أحـد مـنھم بسـوء        

السالم و منك السالم و أسألك يا ذا الجـالل و اإلكـرام   حفظك و جوارك عز جارك و جل ثناؤك ال إله إال أنت اللھم أنت 

فكاك رقبتي من النار و أن تسكنني دارك دار السالم اللھم إني أسألك من الخیر كله عاجله و آجله مـا علمـت منـه    

ك أن و ما لم أعلم و أسألك من الخیر كله ما أدعو و ما لم أدع و أعوذ بك من الشر كله ما أحذر و ما لم أحـذر و أسـأل  

ترزقني من حیث أحتسب و من حیث ال أحتسب اللھم إنـي عبـدك و ابـن عبـدك و ابـن أمتـك فـي قبضـتك ناصـیتي          

ء مـن كتبـك أو    بیدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم ھو لك سمیت به نفسك و أنزلته في شي

آل محمد النبي األمـي عبـدك و    علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغیب عندك أن تصلي على محمد و

رسولك و خیرتك من خلقك و على آل محمد الطیبین األخیار و أن تـرحم محمـدا و آل محمـد كمـا صـلیت و باركـت و       

إنك حمید مجید و أن تجعل القرآن نور صدري و تیسر بـه أمـري و تشـرح بـه      ترحمت على إبراھیم و آل إبراھیم 

ي و ذھاب ھمي و نورا في مطعمي و نورا في مشربي و نورا في سـمعي و  صدري و تجعله ربیع قلبي و جالء حزن

نورا في بصري و نورا في مخي و عظمي و عصـبي و شـعري و بشـري و أمـامي و فـوقي و تحتـي و عـن يمینـي و         

ء مني حتى تبلغني به الجنة يا نور السماوات و األرض أنـت كمـا    عن شمالي و نورا في حشري و نورا في كل شي

جاَجـُة  فسك بقولك الحق اللَُّه ُنوُر السَّماواِت َو اْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشكاٍة ِفیھا ِمْصباٌح اْلِمْصباُح ِفي ُزجاَجـٍة الزُّ وصفت ن

ُء َو َلْو َلْم َتْمَسْسُه ناٌر ُنوٌر َعلـى   ِضيَكَأنَّھا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ال َشْرِقیٍَّة َو ال َغْرِبیٍَّة َيكاُد َزْيُتھا ُي

ٍء َعِلیٌم اللھـم اھـدني بنـورك و اجعـل لـي       ُنوٍر َيْھِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمْن َيشاُء َو َيْضِرُب اللَُّه اْلَأْمثاَل ِللنَّاِس َو اللَُّه ِبُكلِّ َشْي

ي به إلى دار السالم يـا ذا الجـالل و اإلكـرام    في القیامة نورا بین يدي و من خلفي و عن يمیني و عن شمالي أقتد

اللھم إني أسألك العافیة في نفسي و أھلي و ولدي و مالي و أن تلبسني في ذلك المغفـرة و العافیـة اللھـم إنـي     

أسألك العفو و العافیة في الدنیا و اآلخرة اللھم صل على محمد و آل محمد و احفظني من بـین يـدي و مـن خلفـي     

ن شمالي و من فوقي و من تحتي و أعوذ بـك اللھـم ماِلـَك اْلُمْلـِك ُتـْؤِتي اْلُمْلـَك َمـْن َتشـاُء َو َتْنـِزُع          و عن يمیني و ع

اِر َو ُتـوِلُج  ٍء َقِديٌر ُتوِلُج اللَّْیَل ِفي النَّھـ  اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاُء َو ُتِعزُّ َمْن َتشاُء َو ُتِذلُّ َمْن َتشاُء ِبَیِدَك اْلَخْیُر ِإنََّك َعلى ُكلِّ َشْي

ْیـِر ِحسـاٍب رحمـان الـدنیا و     النَّھاَر ِفي اللَّْیِل َو ُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َو ُتْخِرُج اْلَمیَِّت ِمَن اْلَحـيِّ َو َتـْرُزُق َمـْن َتشـاُء ِبغَ    

و اقـض  اآلخرة و رحیمھما تعطي منھما من تشاء و تمنع منھما من تشاء صـل علـى محمـد و آل محمـد و ارحمنـي      

ٍء َقِديٌر اللھم إني أسـألك إيمانـا صـادقا و يقینـا ثابتـا لـیس        ديني و اغفر لي ذنبي و اقض حوائجي ِإنََّك َعلى ُكلِّ َشْي

ٍء َقِديٌر و صل على محمد و آل محمـد   معه شك و رحمة أنال بھا شرف كرامتك في الدنیا و اآلخرة ِإنََّك َعلى ُكلِّ َشْي

  .يا أرحم الراحمین الطیبین الطاھرين برحمتك
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يـا عقايـد متـداول میـان      ھمچنـین در برخي از توصیه ھاى شرعي و ديني و نیز اصطالحات علمـي قـديم و    :سؤال

مردم تعبیر نحس بودن يا نامناسب بودن برخي روزھا يا اوقات مانند در وقت تحت الشعاع بودن مـاه، يـا ھنگـام قمـر     
در عقرب، و يا روزھاى خاصي از ماھھا مطرح اسـت، اگـر مـواردي از ايـن گونـه اوقـات را كـه منفـي اسـت؛ انسـان           

 بايد بكند؟ چهاشد؛ ولى اختیار ترك يا تغییر آن را ندارد؛ نشناسد، يا از ھنگام نامناسبي مطلع ب
 

، )بودن ماه در برج عقرب كه براى برخي امور محـذور اسـت   ھمچون(در صورت عدم اطالع از اوقات محذوره  :جواب
) علـیھم السـالم  (خازنـان وحـي شـريف     و اضطرار از انجام آن، يا عدم امكان تشخیص اين موارد يا سخت بـودن آن؛ 

 :توصیه ھاى بسیار آساني تعلیم فرموده اند
خالصه شده، و نحوست عارضي اين ايام بـه آنھـا   ) استعاذه+ دعا + روزه + تصدق + اقبال + ھیز پر: (اجماال در -١

 .برطرف مي شود، و براى تتمیم و توضیح بیشتر برخي از تفاصیل آن را نیز از كالم مقدس نقل مي نمايیم
 

س از پـ رسـیده و   ^ل نموده است كه سـھل بـن يعقـوب خـدمت حضـرت امـام عسـكري        جناب شیخ طوسي نق -٢
گـاھي  : امـوري مناسـب يـا نامناسـب اسـت؛ عـرض كـرده        چـه ايـامي بـراى    چهتلّقي تفاصیل اختیارات ايام و اينكه 

از بركـت واليـت   : فرمودند ^؟ حضرت )كنم چه(یگیري كاري را بنمايم؛ پضرورت مرا وا مي دارد كه در اوقات محذوره 
اگـر بـا آن اعمـاق درياھـا و صـحراھا را      : ما؛ براى شیعیان ما؛ عصمت و حفاظ نگھدارنده اى قرار داده شده است كه

در میان درندگان و دشمنان جّن و انس؛ طـي كننـد، ھـر آينـه ايمـن ھسـتند از نگرانیھايشـان؛ بـه بركـت واليتشـان           
عّز وجّل و در واليـت امامـان طاھرينـت اخـالص ورزيـده؛ و ھـر كجـا كـه مـي          نسبت به ما، پس اعتماد كن به خداى 

  :یگیري كن، اگر ھمیشه ھرگاه صبح مي كني سه بار بگوييپخواھي برو؛ و ھر كارى را داري 
ُمعتصما بذمامَك المنیِع الذي ال ُيطاَوُل و ال ُيحاَوُل، ِمن شرِّ كلِّ طارٍق و غاشٍم، ِمن سـاير مـا خلقـَت و     ھّمأصبحُت الّل

اطِق؛ في ُجّنٍة ِمن ُكـّل  مخـوٍف؛ بلبـاٍس سـابغٍة حصـینٍة، و ھـي والء َأھـِل بیـِت         امِت و الّنَمن خلقَت؛ ِمن خلقَك الّص
ھـم  ، ِبِجداِر حصـیٍن؛ اإلخـالِص فـي اإلعتـراِف بحقّ    )قاصٍد الى أذيٍَّة× (لي ِبَأذيٍَّة  ُمحتجبا ِمن كلِّ قاصٍد & نبّیَك ُمحّمٍد

لھم و معھم و فیھم و بھم، ُأوالي َمن والوا و ُأعـادي َمـن عـادوا، و ُأجاِنـب      سِك بحبلھم جمیعا؛ ُموقنا بأن الحّقوالتّم
) عجـزت × (قیـه، يـا عظـیم حجـزُت     مـا اتّ  بھـم ِمـن شـّر ُكـلّ     ھّمأعذني الّلفصّل على محّمد وآل محّمد و َمن جانبوا، 
ا جعلنـا ِمـن بـین ايـديھم سـّدا و ِمـن خلفھـم سـّدا فأغشـیناھم فھـم ال           ماوات و األرض، إنّـ ي ببديع الّساألعادي عّن
 .يبصرون

 أمسـیت : مـي گـويي  .. أصـبحت اللھـمّ  : فقـط بجـاى  (و با ھمین دعـا؛ سـه بـار در شـامگاه؛ نیـز خـداى را بخـواني،        
  .، پس در يك قلعه و حصن الھي قرار گیري؛ و از نگرانیھا و محذورات محفوظ و در امان باشي..)الّلھّم

و اگر در اوقات محذوره خواستي كاري را پیگیري  كنـي؛ پـس قبـل از دنبـال آن كـار رفـتن،       : فرمود ^سپس حضرت 
.. إن فـي خلـق السـماوات و األرض    (آيـه  سوره ھاى حمد و فلق و ناس و توحید، و نیز آيت الكرسي و سورة قـدر و  

  : ، و پس از اينھا بگو)و بقیة آن تا آخر سوره را تالوت كن(سورة آل عمران،  ١٩٤تا  ١٩٠) المیعاد
ٍة  ُذو ُقـوَّ ) يمتازھـا × (َيْمَتاُرَھا  ٍةِبَك، َو َال ُقوَّ ِذي َحْوٍل ِإالَّ اِئُل، َو َال َحْوَل ِلُكلِّاِئُل، َو ِبُقْدَرِتَك َيُطوُل الطَّالصَّالّلھّم ِبَك َيُصوُل 

نبّیـك، و    &د تـك، محمّـ  ، أسئلك بصفوتك من خلقك و خیرتـك مـن َبريّ  )و ال قّوة بمثارھا ذو القّوة اّال منك× (ِمْنَك  ِإالَّ
ھـذا الیـوم و َضـَرَره     و علیھم، و اكفني شـرّ ) صّل على محّمد× (علیه  عترته و ساللته؛ علیه و علیھم الّسالم، صّل

و ) العافیـة × (بحسـن العاقبـة   ) منصـرفي × (، و ارزقني خیره و ُيْمنه و بركاته، و اقض لـي فـي متصـرفاتي    )ضّره× (
ة، حتى أكـون  و كّل ذي قدرة لي على أذّي) المغوية -ةالقوّي× (ة اغیة الغوّية، و كفاية الّطفر باُألمنّیبلوغ المحبة و الّظ
، )بـّراً × (نعمة؛ من كّل بالء و نقمة، و أبدلني فیه من المخاوف أمنـا، و مـن العوائـق فیـه ُيسـرا       في ُجّنة و عصمة و

حّتى ال يُصدَّني صاّد عن المراد؛ و ال يحلَّ بي طارق من أذى العباد، إّنك على كّل شيء قـدير، و األمـور إلیـك تصـیر،     
 .يا من لیس كمثله شيء، و ھو الّسمیع البصیر

وارد شـده اسـت؛ اگـر در يكـي از روزھـاى محـذور       : نین مي تواند از اين دعاى شـريف بھـره منـد شـود كـه     چھم -٣
نین خداى را بخواند تا از آفـت آن ھنگـام   چانسان مضطّر به پیگیري  برخي از امور گرديد؛ پس از ھر نماز فريضه اين 

  : محفوظ بماند
ة ، ال حول و ال قّوة اّال باهللا؛ َأحّل بھـا كـّل عقـدة، ال حـول و ال قـّوة اّال بـاهللا؛       ال حول و ال قّوة اّال باهللا؛ ُأفّرج بھا كّل ُكرب

َأجلو بھا كّل ظلمة، ال حول و ال قّوة اّال باهللا؛ أفتح بھا كّل باب، ال حول و ال قّوة اّال باهللا؛ أستعین بھا علـى كـّل شـّدة    
كّل أمر ينزل بي، ال حول و ال قّوة اّال باهللا؛ أعتصم بھـا مـن كـّل    و مصیبة، ال حول و ال قّوة اّال باهللا؛  أستعین بھا على 

محذور أحاذره، ال حول و ال قّوة اّال باهللا؛ أستوجب بھا العفو و العافیة و الّرضا من اهللا، ال حول و ال قّوة اّال بـاهللا؛ تفـرََّق   
 بــاهللا؛ الّلھــّم رّب األرواح الفانیــة و رّب األجســاد أعـداء اهللا و َغَلَبــْت حّجــة اهللا، و بقــي وجــه اهللا، ال حــول و ال قــّوة االّ 

البالیة، و رّب الّشعور المتمّعطة، و رّب الجلود الممّزقة، و رّب العظام الّنخرة، و رّب الّساعة القائمة، اسئلك يـا رّب أن  
و اإلكـرام، آمـین   بخفـّي لطفـك يـا ذا الجـالل     ) حاجت بخواھـد ..(تصّلي على محّمد و أھل بیته الّطاھرين و افعل بي

  .آمین يا رّب العالمین
شايان ذكر است كه از ايـن دعـاى شـريف نیـز در سـاير مـوارد، و بطـور كلـي بـراى فـرج و گشـايش امـور مـي تـوان               

  .جسته، و به  آن خداى را خواند بھره
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١٣٨٩    تان      

١٤:٢٨ساعت  ١٤٣١رجب  ٩و وقوع انقالب صیفي در   آغاز فصل تابستان  
  مانده روز از فصل تابستان ٤٦رفته                   روز از فصل تابستان ٤٧
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  تابستانام شناسى فصل گھن
  

بلغـم از میـان رفتـه و    خـون و  رمـا؛ اسـتیالي   گدر فصل تابستان آفتاب در برج سرطان و اسـد و سـنبله باشـد، بـا آغـاز فصـل تابسـتان و        
رم و خشكسـت، و عالمـت غلبـه صـفرا     گـ رماي ھوا صفرا مي آورد، در اين سه مـاه صـفرا بـه حركـت مـي آيـد و آن       گوضعیت فلكي و 

یزھاى سرد مي كند، و نیز نفس تند كشیدن و جستن نـبض و  چآنست كه روي زرد مي شود و ضعف دل به ھم مي رسد و خواھش 
یري كـرد،  گرمیھـا و نیـز عوامـل خشـكیزا بايـد جلـو      گربیھـا و  چا مثـل  لذا از عوامل و مواد و خوراكیھاى صفراز. تلخي دھن نشانه آنست

ون كیفیـت آسـان از نظـر دفـع     چوشت گیرد و ورزش زياد بدن را الغر مي كند، گي انجام مي گمنافذ بدن باز مي شود و تعريق به ساد
سموم به واسطه عرق فراوان را ندارد؛ مصرفش در اين زمان مناسب نیست، به مناسـبت فصـل تابسـتان و بـراى جبـران دفـع مايعـات        
بدن از میوه جات و سبزيھاى خنك و شیرخشت مي توان استفاده كرد، خوردن ترشیھا نیز جھت دفع صـفرا مفیـد اسـت، مصـرف خیـار      

اھي  سبب سرد شدن بدن به واسطه عكس العمل نسبت به معـده شـده و كمـك بـه     گو آب سرد صبح) اشعه راديواكتیو حامل(نبر چ
در . ردد، خوردن آب بعـد از غـذا اشـكال در ھضـم ايجـاد مـي شـود       گرمي است و سبب تحريك غدد ترشحي مي گطبیعت در مبارزه با 

یـدا مـي شـود، شـبھاى تابسـتان بـه جھـت خنكـي         پ؛ اشتھاى زيادي به غذا رما و زمینه خنكي ھواگاواخر تابستان به واسطه تخفیف 
ي را فراھم مي نمايد كه نیاز به مراقبت و اسـتراحت دارد، و از بخـور   گھوا اشتھا كامال مھیا است، ھواي سرد شبھا زمینه سرماخورد

آشـكار شـده و اشـتھاى زيـاد عالمـت نیـاز        ردد، بطور كلي در آخر اين فصل مزاج بـدن و ضـعف آن  گشنیز و مصرف عناب استفاده مي گ
  .بدن است و با نبودن خشكي مزاج؛ زمینه اختالالت روحي و رواني افزايش مي يابد

زيـد، و در تابسـتان   گزيده، آمیزش كمتر بايد نمـوده و آسـودن بايـد    گو سايه و مسكن و آرامش ) ورزش شديد(در فصل تابستان رياضت 
ي دارد، و كسـاني  گـ ختپ، و شربت و غذايي بايد مصرف كنـد كـه میـل بـه     )ارت خون را كاھش دھداغذيه و اشربه اى كه حر(مطفیات 
ر ضرورت بود بـه آب میـوه ھـا    گند بار در فصل تابستان قي بايد بكنند، و مسھل قوي نشايد خورد، و اچتوانند؛ ) روشي درماني(كه قي 

  .بنفشه اكتفا كنند) ودرپ(وف نبر و سفچو شربت بنفشه و خیار ) عشقه -نیلوفر (و آب لبالب 
ختـه  پخته به سركه باشد و جوجه فربـه و آرد جـو و سـیر    پوساله در صورتي كه گوشت گدر ايام تابستان بايد طعامھاى ترش خوردن و 

تعـب و  و ) رمگـ (ولي كثرت آمیزش و رفتن به حمـام  . و آلو و انار ترش و صیفیجاتي كه در آن برودت باشد، و تخم مرغ نیم برشته خورد
ر گـ رم و عنبر و مشك مذموم است، ھمجنین نبايد معالجه با غرغره و خوردن مسھل نمـود م گرفتن خون و بوئیدن رياحین و عطرھاى گ

  .به ضرورت اما معالجه با قي كردن خوبست
  
  

  
  
  

  

 
كـم  ) چـاه و چشـمه و رودخانـه   (اين ماه سي و يكروز مي باشد، در آن گرمي ھوا شديد مي شود؛ و آبھـا  ) وسط تابستان(: تموزماه 

) گـرم (مي گردد، در اين وقت ناشتا آب سرد مصرف مي شود، و چیزھاي سرد و مرطوب خورده مي شود، و بدينوسـیله مـزاج و طبـع    
شكسته و تعديل مي شود، و در آن اغذيه لطیف و سريع الھضـم  خـورده مـي    ) كه دستور ساختش را حضرت نوشته اند(شربت زبیب 

برگرفتـه از  (. خنـك و مرطـوب كـه خوشـبو و معطـر را بكـار بـرد       ) عطـر (و گلھـا و شـكوفه   ) مانند آنچه در باب ماه حزيران ذكر شـد (شود 
  ).مرقوم فرموده اند رساله ذھبیه كه حضرت امام رضا 

  
  .مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیستشروع كارھاى : تموز ٢٤

  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

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

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

  .مي كند، خالصه اينكه مالك واقعیت آب و ھواست نه صرف تقويم و حساب فلكي
  
اتفاقات زماني؛ گاھي اتفاق مي افتد كه در میان فصل سرما روزي بسیار گرم شود و بالعكس؛ در اين موارد مالحظـه طبیعـت ھـوا     -٢

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

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

  .يا تخفیف دھدمزبور را تقويت 
  

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

    



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 7

  

  
    

  

  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي تقويم نجومي
  

  
  

   
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
      

  
  
  

  
    

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

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

  ام شناسيگھن=  رخدادھاي آسماني با احوال زمیني ارتباط فلكي
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  a Tropical سرطانتحويل به  23:51در  ` جوزا :فلكي برج
  Tropical نثرةتحويل به  23:31 ساعت در ذراع :منزل فلكي

   ):ساعت اقتران يا اقتراب قمر با منازل(ھم آيي قمر و منازل 
  )تحیاة( و در محدوده آن عةنھشمال با  2:44در ، )النطح(ھقعة 

  Sidereal ` جوزاتحويل به  22:17در  _ ثور :برج نجمی

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

   ؛سريع الّسیر ،شرف، مثلثه :قوى :)Sidereal( احوال كوكب

 
  

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

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

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

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

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

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

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

نـین بـر زنـدگي انسـاني ھمـانطور      چو ھم. ي اساسـي دارد نقش 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
  

  )02:44(ساعت  ٢٧ تحويل به ٢٦ :عمر ماه از مقارنه
   

  ) شعبان ٢٧شعبان تا  ٢٢(أسد  ١٧تا  أسد ١٢ شروع از: کاھش نور =نور قمر 
؛ اقـدام بـه کارھـايي کـه آشـکاري يـا افزونـي و ازديـاد يـا          )ام خسـوف در غیـر ايّـ  (ور باشـد  امي که قمر ناقص الّنگھن :ھنگام شناسی

کارھـايي کـه   ا امّـ  .ت آن نیست، مانند حجامت و فصد که در آنھا خـونريزي وجـود دارد؛ مناسـب مـي باشـد     شھرت به مصلحت و موفقّی
  .تش مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و آشکار شدن بیشتر است، نامناسب مي باشدموفقّی

  .مي باشد  )تربیع اخیر يا ايسر( از شب بیست و دوم تا آخر ماه :وضعیت عمومي قمر 
ل يـا  ه نیـاز بـه تحـوّ   چـ آن ذشـته و شناسـايي  گ ۀري دربـار گل و تفکر و بـازن ام فرصت مناسبي است براى تأّمگاين ھن :ھنگام شناسی

) اسـتقبال (ام قبلـي  گـ ه در ھنچـ ري در اين وقـت الزم اسـت،   گیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى که نیاز به تصحیح دارد، و اين بازنپ
ه بسیار منجر به دستیابي بـه راه حلھـاى جديـد    چاھي موجب دلسردي بشود ولى گق بوده يا نبوده باشد، اين تفکر ممکن است موّف
ون چـ ي کـرد،  تھا ھمیشه مفید بـوده و نبايـد آنـرا شکسـت تلقّـ     داگردن ناموفقّیپیي براى حرکتي نوين بشود، گذشته و آمادگازبیني و ب

  .ت استعبرت آموزي از آنھا خود به تنھايي، يک موفقّی
ت شـود، يـا بـه موفقیّـ    ام شروع مـي  کارھايي که در اين اّي ):ه بدست آوردن شغلچه فعالیتھاى شغلي و چ(در زمینه ھاى شغلي 

 ه ىمنتھي مي شود و يا در ھمان ابتدا با شکست مواجه مي شود، در اين اوقات کساني که فاقد نشانه ھـاى فلکـي بـراى  مراجعـ    
ولـى  ت بسـیاري مـي کننـد،    یدا مي کند، علیـرغم اينکـه فعالیّـ   پموھومي  ه یبه خويشتن بوده و اين روّيه را ندارند، تالشھايشان نتیج

مانند واجدين اّتصاالت مسعود میـان عطـارد و   (به خويشتن است  ه یه شان مساعد با مراجعچه نشانه ھاى فلکي در زاياشخاصي ک
ذشـته حکـام ممالـک بـراى صـدور      گدر  .، اينھا به نتايج رضايت بخشي بـراى تالشھايشـان مـي رسـند    )مشتري و زحل با ساير کواکب

ون چـ رسـیدند، آنھـا ايـن وقـت را توصـیه مـي کردنـد،        پمین موقع مناسب را وقتي مـي  نّجاز م) مطلوب مردم نبود که نوعًا(قوانین جديد 
  .ندانى به امور جامعه نداشتندچه رفتاريھاى شخصي مشغول به امور خود بوده و توّجگنوع مردم بخاطر 

روي  ثبیشـتر ديـدارھا بـراى بحـ    در اين دوره روابط اجتماعي وضع بسیار نامناسـبي دارد،   :تھاى اجتماعياز نظر ارتباطات و فعالّی
لـذا بھتـر    یزي نقد و بررسي و تجديد نظر مـي شـود، و  چس در ھر پفاق مي افتد، موضوعات سخت و مشکالت و يا کارھاى بديھي اّت

ارتباطـات واقعـي بسـیار    . ر بـراى ضـرورت  گـ کار نداشـته م  و ت؛ شخص تا مي تواند در خانه باشد، و خیلي با مردم سراست در اين مّد
ناکام و نـاموفق بـوده، بلکـه     افراد به حال شخصي خودشان مشغولند، لذا ايجاد ارتباطات در اين مقطع نوعًا در اتفاق مي افتد، و نوعًانا

  .ه با تفکر و حسابرسي دقیق و اينکه جدايیشان به مصلحتشان استفاق مي افتد، البّتت بسیاري از جدايیھا اّتدر اين مّد
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_ IN Gemini =  ٢٣:٥١تا ساعت  برج جوزاقمر در:  
  

  :خواجه نصیر طوسياز  برج جوزااختیارات قمر در 
 بیع ترکان ختائي ده که چون باشد صواب == =  چون فتد در برج جوزا نور جرم ماھتاب
 ھم توان خواندن کتاب ھم توان ديدن امیر == =  ھم توان نامه نوشتن ھم توان انداخت تیر

  لیک ناخن چیدن و فصد حجامت را خطاست  ===  باشد سفر کردن رواستجامه پوشیدن سزا 
  

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

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

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

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

  .انعقاد نطفه پسر باشد
  

VOC  = 00:22 – 00:50 _ جھـت   زمینه منفياين وضعیت فلكي داللت دارد بر = یر قمر خالى الّس
  .ونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اىگھر 

  
_ IN Cancer =  زمینـه  ي داللـت دارد بـر   کـ ايـن وضـعیت فل   = ٢٣:٥١ از ساعت برج سرطانقمر در

  .ونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اىگجھت ھر  مثبت
  

  :خواجه نصیر طوسياز  برج سرطاندر  اختیارات قمر
 ردن روا باشد در اوکجامه پوشیدن سفر ==  =  وکو باشد نکماه چون در برج خويش آيد ن

 چه گويم از ھمه بھتر بود نامه بنوشتن==  =  داروي مسھل در او خوردن عجب در خور بود
  کفصد و تزويج و بناي نو نھادن نیست نی == =  کمي سزد گرمابه رفت موي سر بسترد و لی

    
ه موفقیت يا تناسبش با انجام آن در شب اسـت، در ايـن ھنگـام مناسـب     کارھايي ک: از بروج لیلي
  .و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است مي باشد،

ارھايي کطبع اين برج مانند آب طبعي سرد و مرطوب است، بنابراين  :آبي: برجاز مثلثه مائي؛ طبع 
ماننـد حفـر چـاه و قنـات و     ( ار دارند، ک و ه چنین طبعي داشته و يا در انجام و تحقق آن با آب سرک
و آنچـه بـر ضـدش مـي باشـد نامناسـب اسـت،         در اين ھنگام مناسب مي باشد،) انالھاي آبیاريک

ه موفقیتش بايد مقرون به حرارت ک کي ھمچون ازدواج و پايه ريزي زندگي مشترارھايکبراي ھمین 
  .برج مناسب نیست اين و گرمي باشد، در

ه اقتضاي مناسب طبع آن تحول و تغییر اسـت؛ انجـام آن در ايـن    کارھايي ک :از بروج منقلب و متغیر
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  :از بروج مؤنث

  .ه نتیجه انعقاد نطفه دختر باشدکطلب فرزند دختر و اين
  

  Moon  IN Ruler =٣٥ساعت و  ٤٩اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = برج فلكى سرطاندر  قمر بیت 
  ١:٢٤ساعت أسد  ١٨تا  ٢٣:٥١ساعت أسد  ١٦ امروز = دقیقه

                     
_  60°  ] - sep  انصراف قمر از تسديس با شمس،ادامه  =تسديس قمر با شمس = انصراف 

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٣٥ساعت  أسد ١٥
) در تنجیم جديد ٠٧:٤٨أسد ساعت  ١٥تا  در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٢٣:٣٠ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

 .ادامه دارد
  .مى باشد ٢٠:٤٨ساعت  أسد ١٦امروز انفصال تام 

  :خواجه نصیر طوسي
  ه خواھي بکن که نیست خطرچھر = ور به تسديس شان فتاد نظر 

  طلب مال و آبداني و جاي= ي أعرضه کردن به شاه حاجت و ر
  

اين وضعیت فلکـي  . اين وقت کمک مي کند به متانت و تعادل شخصّیت و اعتماد به نفس و موفقیت روابط عاطفي :نگام شناسیھ
 در اين ھنگام، بطور کلي شرايط مناسـبي اسـت، ولـى   . براى نشاط و پويايي و پیدايش انگیزه و خودجوشيداللت دارد بر وجود زمینه 

  .يداري و قّوت آن معلوم نیستاگر اقدام و تصمیم در اين وقت دقیق نباشد، پا
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_  60°  ` -  appl شروع اتصال تسديس قمر با عطارد، =تسديس قمر با عطارد = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديد ١١:٠٦و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٠:١٢ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٤٦ساعت  أسد ١٧ و تا

  .می باشد ٠٩:١٨ساعت  أسد ١٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  :خواجه نصیر طوسي

  باشد آنوقت خوردن دارو=  ور بتسديس ناظرند آندو
  

ل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانايي استدالل قدرت تخّی وقتدر اين  :نگام شناسیھ
یدايش شدن حالت ھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پفايتکننده کنین فراھم چیرد؛ ھمگت مي قّو

. رددگت مي اعتماد به نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و ايده ھا موجب درخشش شخصّی
ند، زمینه کمي  کمکار کري و روشني افکه به توازن عقلي و فکي مناسبي است کوضعیت فل

  .یش بیني نشده وجود داردبجايیھاي پق و جامالقاتھاى موّف
  

_  90°  j - appl  شروع اتصال تربیع قمر با مشترى، =تربیع قمر با مشترى = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٥٢ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٠١ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

  :خواجه نصیر طوسي
  به بناء صوامع و مسجد=  وقت تربیع گرت باشد جد
  نیز نیکو شناس کندن جوي=  دھدت نیکي و سعادت روي

  
ه مي چدر اين وقت زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پذيرش ھر  :شناسی ھنگام

حقیقیشان مي بیني و به وعده ھاى نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم چويند فراھم است، ھمگ
در خرج کردن بیدار باش و ! نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مي پذيري

  .از افراط در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است
                     

_  90°  j -  sep شروع انصراف قمر از تربیع با مشترى،= تربیع قمر با مشترى = انصراف  
    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٠١ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٥٤ساعت  أسد ١٧ و تا

  .مى باشد ٢٣:٣٠ساعت  أسد ١٧ درانفصال تام 
  :خواجه نصیر طوسي

  به بناء صوامع و مسجد=  وقت تربیع گرت باشد جد
  نیز نیکو شناس کندن جوي=  دھدت نیکي و سعادت روي

  
ه مي چدر اين وقت زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پذيرش ھر  :شناسی ھنگام

نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھاى چويند فراھم است، ھمگ
در خرج کردن بیدار باش و ! نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مي پذيري

  .از افراط در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است
  

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

  شروع) در تنجیم جديد ٠٧:٠٦و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٠:٠٦ساعت  أسد ١٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٥١ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

  .می باشد ١٢:١٨ساعت  أسد ١٥ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
ي و واداشتن به سستي و بي توّجھي و نداشتن رفتار راست و پاکـیزه در ارتباطات گوقت زمینه ساز افسرداين : ھنگام شناسی

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگنمايي مشکالت واداشته؛ و نگو برخوردھا بوده، و تو را به بزر
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٥١ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٣:٥٢ساعت  أسد ١٦امروز  و تا
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و بي توّجھي و نداشتن ي و واداشتن به سستي گزمینه ساز افسرد وقتاين  :شناسی ھنگام
نمايي مشکالت واداشته؛ و گرفتار راست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را به بزر

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن
  

_  180°  w - appl  شروع اتصال مقابله قمر با پلوتون،= مقابله قمر با پلوتون = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٥٢ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:١٠ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

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

                     
_  180°  w -  sep شروع انصراف قمر از مقابله با پلوتون،= مقابله قمر با پلوتون = انصراف 

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(دقیق اتصال لحظه  ٠٦:١٠ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٠٦ساعت  أسد ١٧ و تا

  .مى باشد ٢٠:١٨ساعت  أسد ١٧ درانفصال تام 
زمینه اھتمام به امور و علوم اسرارآمیز و پنھان؛ و نیز افزايش غريزه  وقتدر اين  :شناسی ھنگام

  .آمیزشي وجود دارد
  

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

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٧:٥٤ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:١٠ساعت  أسد ١٧ و تا

  .می باشد ٠٧:٥٤ساعت  أسد ١٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
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  b Tropical أسد ˚16به  تحويل 17:49در  أسد ١٦ :فلكي برج
  ؛ةطرف :شروق    ؛ذراع :فجر): تقویم عربی(طلوع منازل 
  ؛نثرة :شروق     ؛ذراع :فجر ): ھنگام رصد(طلوع منازل 

  ؛بلدة: رصد ؛بلدة: تقويم عربى :)سقوط رقیب منازل در فجر(أنواء
  a Sidereal سرطان ˚17 به 11:42 ساعت سرطان ˚16 :نجمی برج

   ؛الّسیر بطئ: ضعیف ؛بیت: قوى: )Tropical(احوال كوكب 

  18:56 :غروب شمس                    05:56 :طلوع شمس



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

نحس گردد و ماه را نیز نحس گرداند و بعضی گفته اند که نحس است از نزدیک و سعد است از دور و مذکر  ،مقارنه و تربیع  او باشد
    .است و نھاری و داللت دارد به روز یکشنبه

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

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

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

بنابراين . كند ھاي غلبه و حكومت خورشید راھنمايي مي  اين ما را  به جنبه. آفتاب به طور كلي داللت دارد بر قلب و يا مركز چیزھا
حال حكومتند و اگر در داللت بر حاكماني دارد كه در ) برج حمل(اگر خورشید در شرف خويش باشد . خورشید داللت بر قدرت دارد

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

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

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

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
  

  Sun  IN Ruler =أسد  ١ = روز ٣١اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = برج فلكى أسددر  شمس بیت
  ٨:٢٧ساعت سنبله  ١تا  ١:٢٠ساعت 

                     
_  60°  ] - sep  انصراف قمر از تسديس با شمس، ادامه =تسديس قمر با شمس = انصراف 

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(اتصال لحظه دقیق  ١٩:٣٥ساعت  أسد ١٥
) در تنجیم جديد ٠٧:٤٨أسد ساعت  ١٥تا  در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٢٣:٣٠ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

 .ادامه دارد
  .مى باشد ٢٠:٤٨ساعت  أسد ١٦امروز انفصال تام 

  
b  60°  ] -  appl با شمس، زھرهشروع اتصال تسديس  =با شمس  زھرهتسديس = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٨:٢٧ساعت  سنبله ١ و تا
یزنده آتش محبت و استعدادھاى گيش دھنده جذابیت شخص و برانافزا وقتاين  :نگام شناسیھ

رمي مناسب مي باشد، ايـن وقـت تـوأم بـا وجـود      گگردش و تغییر آب و ھوا و سرھنري است براى 
ايـن   .رددگـ یـز سـاده و لـذت بخـش مـي      چي بوده؛ و ھمه گینه براى خوشحالي و آساني در زندزم

شـغلي؛ ايـن وقـت     فعالیتھـاى  مناسب بطور متوسط بـراى ي داللت دارد بر وجود زمینه کوضعیت فل
اين وضـعیت   .د مناسب استسیس و راه اندازي فعالیتھاى مربوط به امور زينت و زيبايي و ُمبراى تأ

ر اين وقت، اين ي و عواطف در روابط ايجاد شده دگبروز فريفت ي داللت دارد بر وجود زمینه جھتکفل
ف مناسب است موجب عالقه شديد مـي  اري و عقد و ازدواج و عروسي و زفاگھنگام براى خواست

  .رددگ
  

]  120°  j - sep  از تثلیث با مشترى، شمسانصراف ادامه  =با مشترى  شمستثلیث = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٣٠ساعت  أسد ٤
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٧:٠٠ساعت  أسد ١٩ و تا

  .مى باشد ١٨:٠٠ساعت  أسد ١٣ درانفصال تام 
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ي و معیشتي پايین تر از سطح خود، زمینه رغبت بـه اسـراف امـوال و صـرف     گرغبت به زند: اين وقت داللت دارد بر: ھنگام شناسی
اه قضـايي وجـود   گمواجھـه بـا مشـکالتي از سـوي حکومـت و دسـت      آن در بیھوده، و شرط بنديھا يا ريسکھاي مالي وجـود دارد، احتمـال   

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     . ددرگاسراف و میل به توسعه که در نھايت منجر به يک فاجعه مالي مي داللت دارد بر وجود زمینه 

  .بروز سوء تفاھم و تعّصب ورزيھا وجود زمینه جھت
                       

]  120°  p - sep  از تثلیث با  شمسانصراف  ادامه= با اورانوس  شمستثلیث = انصراف
 اورانوس،

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٥ساعت  أسد ١
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٢:٠٠ساعت  أسد ١٧ و تا
ايـن  . تجديد شادابي و نشـاط؛ و عالقـه بـه اکتشـاف و ريسـک کردنھـاى جديـد و پیشـرفت        : اين وقت داللت دارد بر :نگام شناسیھ

ه جديـد اسـت مـي شـود،     چـ وقت فراھم کننده ابتکار و خالقّیت و استعدادھايي که سبب اختراع و ابتکار شده، و شخص شـیفته ھـر   
ه بسـا از راه  چـ زمینه انجام و برقراري روابط خوب با دوستان و موفقّیتھاى پیش بیني نشده وجود داشته، حصول موفقّیت در ايـن وقـت   

مناسـبت ايـن ھنگـام    داللت دارد بر  و. دانش بدست آيد، زمینه پیشامد تغییرات مفیدي که شخص را از يکنواختي مي رھاند وجود دارد
ولـى   ران،گـ و فراھم بودن جلب شـھرت و قدرشناسـي دي  داللت دارد بر وجود زمینه  و. امور رفاھي و تبلیغات و تکنولوژي و ابتکار ھتج

بسیار منفي ھم دارد، ھنگام توّجه و ايجاد رابطه نبوده اين وقت میل به يک نوع غیر متعارف از روابط را فراھم کرده روابطـي   جھتيک 
رمي، و نیـز معاشـرت و روابـط زناشـويي     گذرا و غیر دائمي، و نیز ارتباطات بر اساس سرگبوده، اين وقت براى روابط  که با تغییر ھمراه

یزنـده و جـّذاب بـوده، دوامـي نداشـته و بـه روابـط پايـدار ماننـد ازدواج          گزوجین مناسب مي باشد، ايجاد ارتباط در اين ھنگـام بسـیار بران  
  .ي و تندي پايان مي يابدگیدچدر اين ھنگام بدون پی منتھي نمي شود، روابط برقرارشده

  
]  180°  r  - appl  با نپتون، شمساتصال مقابله  ادامه= با نپتون  شمسمقابله = اتصال  

  :از )در تنجیم جديد روز ٦در تنجیم كھن و ( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديد ١٢:٠٠أسد ساعت  ٢٤و از در تنجیم كھن ( ٠٩:٠٠ساعت  أسد ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٦ساعت  أسد ٢٩ و تا

  .می باشد ١١:٠٠ساعت  أسد ١٩ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
ي و گیـد چي بـا قـدري پی  گمواجه شدن زنـد میل به دنبال کردن آرزوھا و برنامه ھاى خیالي؛ : اين وقت داللت دارد بر: ھنگام شناسی

جنجال و اضطراب، در حلِّ مشکالت امکان تمايل به داروھاى ُمَسکْن و آرام بخش و راھھـاى واھـي بـراى فراموشـي مشـکالت وجـود       
بـردن بـه عـالم    ارشدن به سر در گمـي ديوانـه کننـده و انکـار واقعّیـت و پنـاه       چدارد، احتمال ابتالي به بیماريھاى ناشناخته و مرموز، و د

ردد، و گـ ي عـاطفي يـا شـغلي مـي     گي در زندگموھوم، وجود زمینه ارتکاب اشتباھاتي در تشخیص و تصمیمھا که سبب مشکالت بزر
نیز زمینه جذب به يک شخص يا وضعیت؛ تنھا بخاطر اينکه پناھي باشد براى نجات از غّصه ھـا و مـأوايي بـراى دور کردنـت از سـختي      

رفتن يک تصـمیم، و نیـز تسـلیم    گو يا گفتگدم تمرکز ذھني و فراموشکاري و تحّیر و ترّدد و ناتواني از ادامه يک نین بروز عچي، ھمگزند
آنھا، امتناع از شنیدن نصیحت و راھنمايي و ھشدارھاى نزديکان؛ حّتى در وقتـي کـه بـه تـو ثابـت مـي        گشدن به محیط اطراف يا نیرن

ر عوارض اين ھنگام مي تواند باشد، در ايـن ھنگـام  الزم اسـت    گاى توجیه موضع خود؛ از ديکنند در اشتباھي، بھانه و دلیل تراشي بر
روھھـاى افراطـي و يـا برقـراري روابـط بـي       گکه از پناه بردن به داروھاى مسکن و آرام بخش يا راھھاى واھي؛ يا ارتباط بـا اشـخاص و   

ران کننده در ھر پروژه و برنامه و شـغل و کـاري کـه در ايـن     گن مشکالت نآمدجود زمینه بوداللت دارد بر  و. فايده و بي نتیجه؛ بپرھیزي
ردد، بروز اصطکاک ناشي از سوء تفاھم و تبديل مشکالت ساده به اختالفات شديد، از دست رفتن نشـاط و شـادابي در   گوقت شروع 

داللـت دارد بـر عـدم وجـود      و. داين ھنگام شروع مي شود، ممکن است شخصي پس از دريافت اّولین حقوقش از شغلش محروم شو
ازدواج، آرزوھاي واھي و وعده ھاى دروغیني براى ازدواج و آينده عـالي مطـرح مـي شـود، ولـى تـوّھم و خیـالي         جھتمناسب زمینه 

  .ونه تعّھد و التزامي به اين وعده ھا نیستچگبیش نبوده و ھی
  

]  180°  y - appl  با شیرون، شمسشروع اتصال مقابله = با شیرون  شمسمقابله = اتصال  
  :از )در تنجیم جديد روز ٧در تنجیم كھن و ( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديد ٢١:٠٠أسد ساعت  ٢٥و از در تنجیم كھن ( ٢٣:٠٠ساعت  أسد ١٦امروز 
  .داردادامه ) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٥٣ساعت  أسد ٣١ و تا

  .می باشد ٢٢:٠٠ساعت  أسد ٢١ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
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  c Tropical سنبله :فلكي برج
  b Sidereal أسد: برج نجمي

   ؛بیت، شرف :قوى :)Tropical(احوال كوكب 

  ؛بطئ الّسیر :ضعیف

 
  

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 او اگر با ھیچ کوکب . نث و لیلي شودؤمیزد مآنث و لیلي ؤم

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

حساب و (و دلیل تجارت و خرید و فروخت و شرکت ساختن و باریک بخش کردن و علم مساحت و حساب نجوم . 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

  .تفكر و ادراك، پردازش كارھا و انتشار اطالعات :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

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

با توجه به عرصه . داللت داردفکر ت 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 لیغ كردن، ھا، تلفنھا، پست، پیامھا، تب ، 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،، حامل اطالعات

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  نقل و انتقالرد داللت دارد بر عطا
  .كند كند و تجزيه و تحلیل مي  پرس و جو و تحقیق بفھمد، سؤال مي   كند تا به وسیله مي جستجو عطارد . ما ھوش

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

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

Mercury  IN Ruler and Exaltatio  =اين  ارتباطمحدوده  = برج فلكى سنبلهدر  عطارد بیت و شرف
  ١٨:٠٤ساعت میزان  ١١تا  ٠٠:٤٣ساعت أسد  ٦ = روز ٦٨وضعیت فلكي 

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

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديد ١١:٠٦و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٠:١٢ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٤٦ساعت  أسد ١٧ و تا

  .می باشد ٠٩:١٨ساعت  أسد ١٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

`  =|=  y -  appl با شیرون، عطارداتصال ضدتوازي  ادامه= با شیرون  عطاردضدتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٠:٠٠ساعت  أسد ١٤
  .ادامه دارد) اتصالنھايت و حاق (لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٢٦ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

  .می باشد ١٠:٠٠ساعت  أسد ١٤ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

`  =|=  y -  sep از ضدتوازي با  عطاردشروع انصراف = با شیرون  عطاردضدتوازي = انصراف
 شیرون،

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٢٦ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٠١:٠٠ساعت  أسد ١٨ و تا

  .مى باشد ٠١:٠٠ساعت  أسد ١٨ درانفصال تام 
                     

`  =|=   -  sep از ضدتوازي با  عطاردانصراف ادامه = با قمرأسود  عطاردضدتوازي = انصراف
 قمرأسود،

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٤٥ساعت  أسد ١٥
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ١٥:٠٠ساعت  أسد ١٧ و تا

      .مى باشد ١٥:٠٠ساعت  أسد ١٧ درانفصال تام 
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  d Tropical میزانبه  6:47در  c سنبله :فلكي برج
  c Sidereal سنبله: برج نجمي

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

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  ،عواطف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلیقه، شكلھاي مطلوب :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
و مجذوب ساختن و  متناسب بودنارد بر ھماھنگ كردن و زھره داللت د: 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 ا عشق ميھماھنگ و متوازن با كسي ھستیم، ما در واقع جذب آنھا شده ايم، ما به آنھا عالقه داريم و يا به آنھ

  .ھماھنگي اشاره به تعادل نیز دارد
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 

تالش داشته باشد براي اينكه تمام مردم برادر و  در مقايسه با اورانوس، اورانوس ممكن است. 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 Fall =روز ٢٩اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده =  ھبوط زھره در برج فلكى سنبله =        
  ٦:٤٧ساعت أسد  ١٦ امروز تا ١٤:٣٢ ساعتسرطان  ١٩

  
  Venus  IN Ruler =روز ٣٤اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = برج فلكى میزاندر  زھره بیت =     

  ١٨:٤٥ساعت سنبله  ١٨تا  ٦:٤٧ساعت أسد  ١٦ امروز
  

b  60°  ] -  appl با شمس، زھرهشروع اتصال تسديس  =با شمس  زھرهتسديس = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٨:٢٧ساعت  سنبله ١ و تا
    

b  0°  f - appl  يخ،با مر زھرهشروع اتصال مقارنه  =يخ با مر زھرهمقارنه = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٤٩ساعت  أسد ٣٠ و تا

عقلـي و زيـاده    کشیده شدن به سبکداللت دارد بر وجود زمینه براى وقت اين  :ھنگام شناسی
رويھا، اين ھنگام براى برقراري روابط عاطفي و محبت آمیز و ديدارھاى رسمي و امضـاي قراردادھـا   

اري، کـ شروع ھـر   جھتمناسب ي داللت دارد بر عدم وجود زمینه کاين وضعیت فل .مناسب نیست
ق مناسـب  است؛ ايـن وقـت فقـط بـراي شـروع دعـاوي قضـايي طـال         اري نامناسبکبراى ھر  تقريبًا
احساس از دست رفتن تالشھا و ناامیدي  ي داللت دارد بر وجود زمینه جھتکاين وضعیت فل .است
  .گبزر
  

b  ||  j  -  appl با مشترى، زھرهاتصال توازي  ادامه= با مشترى  زھرهتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٧:٠٠ساعت  أسد ١٣
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٠٨ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

  .می باشد ١٧:٠٠ساعت  أسد ١٣ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
بر وجود زمینه براى میل به رفاه طلبي و فراھم شـدن شـادابي و نشـاط و تحقـق موفقیتھـاى       اين وقت داللت دارد: نگام شناسیھ

اري و ازدواج و تجديـد روابـط بـا دوسـتان     گشخصي، ھنگام مناسبي براى روابط عاطفي و انسجام آنھا بوده، وقت خوبي بـراى خواسـت  
امـوري کـه بـه فعالیتھـاي زيباسـازي مربـوط مـي شـود،          تجھمناسب اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه . قديمي مي باشد

مانند صنايع آرايشي و عطر و مد لباس، و نیز براى شروع ھـر کـاري کـه مشخصـه آن سـالم بـودن و دوسـتي و پايبنـدي اسـت ماننـد           
فکـر و بـازنگري   ت جھـت بسـیار مناسـب   اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینـه  . قرارداد شرکت يا تأسیس بانک؛ روز خوبي است

ران داشته و عبور از اختالفات و پايان دادن آنھا، ھنگـام مناسـبي بـراى طلـب تفـاھم تسـامح و       گذشته که در روابط با ديگدر اشتباھات 
زاري مجالس عروسي، ازدواج در ايـن ھنگـام   گذشت يا قانع نمودن کسي به حقیقت و عدالت، فرصت بسیار مناسبي است براى برگ

اري گاخالص و امانت مي باشد، وقت ممتازي است براى شـروع رابطـه عـاطفي کـه امیـد ازدواج در آنسـت ماننـد خواسـت        نوعا توأم با 
  .براى ازدواج
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b  ||  j  -  sep از توازي با مشترى، زھرهشروع انصراف = با مشترى  زھرهتوازي = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٠٨ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٢٢:٠٠ساعت  أسد ١٨ و تا

  .مى باشد ٢٢:٠٠ساعت  أسد ١٨ درانفصال تام 
اين وقت داللت دارد بر وجـود زمینـه بـراى میـل بـه رفـاه طلبـي و فـراھم شـدن           :نگام شناسیھ

شادابي و نشاط و تحقق موفقیتھاى شخصي، ھنگام مناسبي براى روابط عاطفي و انسجام آنھـا  
ايـن  . اري و ازدواج و تجديـد روابـط بـا دوسـتان قـديمي مـي باشـد       گبوده، وقت خـوبي بـراى خواسـت   

اموري که به فعالیتھاي زيباسازي مربوط مي  جھتمناسب وجود زمینه وضعیت فلکي داللت دارد بر 
شود، مانند صنايع آرايشي و عطر و مد لباس، و نیز براى شروع ھـر کـاري کـه مشخصـه آن سـالم      

اين وضعیت . بودن و دوستي و پايبندي است مانند قرارداد شرکت يا تأسیس بانک؛ روز خوبي است
ذشـته کـه در   گتفکر و بازنگري در اشـتباھات   جھتبسیار مناسب ه فلکي داللت دارد بر وجود زمین

ران داشته و عبـور از اختالفـات و پايـان دادن آنھـا، ھنگـام مناسـبي بـراى طلـب تفـاھم          گروابط با دي
ذشت يا قانع نمودن کسي بـه حقیقـت و عـدالت، فرصـت بسـیار مناسـبي اسـت بـراى         گتسامح و 

ھنگـام نوعـا تـوأم بـا اخـالص و امانـت مـي باشـد، وقـت          زاري مجـالس عروسـي، ازدواج در ايـن    گبر
  .اري براى ازدواجگممتازي است براى شروع رابطه عاطفي که امید ازدواج در آنست مانند خواست

  
b  180°  j  - appl  با مشترى، زھرهشروع اتصال مقابله = با مشترى  زھرهمقابله = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٤٠ساعت  أسد ١٩ و تا

ي عاطفي، و نیـز تنـدي اخـالق و    گاين وقت داللت دارد بر بروز مشکالتي در زند :شناسی ھنگام
نین وجود زمینه چبه خیاالت و اوھام گرديده، ھم سختي در معاشرت و اسرافکاري و کشیده شدن

براى بروز امیال نامتعارف و تنشھايي در روابط عاطفي و دوستیھا، افراط در ھزينـه ھـا بـراى تحقـق     
ايـن  . رددگـ امیال، و زياده روي در خوراک که منجـر بـه اختالالتـي در سـالمتي يـا افـزايش وزن مـي        

فعالیتھاي شغلي، در صورت امکان توصـیه مـي    ینه جھتوضعیت فلکي داللت دارد بر عدم وجود زم
ولـى بـه    ند ھنگام مناسـبي بـراى فعالیتھاسـت   چھر  شود از محیط فعالیتھاى شغلي کناره بگیرد،

معناى حتمي بودن بروز مشکالت نیست، میل به عبور از موانع و مشکالت و زمینه توفیـق بـه آن و   
میل بـه بخـل و فسـخ توافقنامـه ھـا و وعـده ھـاي         رسیدن به اھداف، زمینه عدم دست و دلبازي و

ه بسا بي رحم چمالي، با شرکت بیمه اى که اين وضعیت فلکي در تأسیسش ھست قرارداد مبند 
  .وي تعّھداتش نباشدگعمل کند و باسخ

  
b  =|=  m -  appl با زحل، زھرهشروع اتصال ضدتوازي = با زحل  زھرهضدتوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ وضعیت فلكيمحدوده ارتباط اين 
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١١:٠٠ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٤٤ساعت  أسد ١٨ و تا

  .می باشد ١١:٠٠ساعت  أسد ١٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
ه بسـا از  نـت در میـدان روابـط عـاطفي داشـته، چـ      داللت بـر رنـج و مح   وقتاين  :ھنگام شناسی

ه ارزش کايان دادن رابطه اى ي رنج ببري، يا تصمیم بر پگگرمي عواطف يا اھتمام شريک زندمبود ک
دوراني از سردي عاطفي، شرايط ھـر  اولیه اش را از دست داده؛ داشته باشي، احتمال مواجھه با 

ر گـ ن؛ اکیده نچا بسیار محتاط يا سلطه جويانه پییرانه يگاطفیت را با رفتار سختي عگه باشد، زندچ
رده، کس ارزش خودت را حفظ که بر عکن، بلکند، بي توجھي به خودت مکحوادث تو را دلسرد مي 

ود و افت کردد، احتمال آسیب ديدن اموال از ضبط و توقیف، رگزودي شادابي و جذابیت تو بر مي  به
ه دھا و ھزينـ ردانـي وجـود دارد، از ايـن رو درآمـ    گآنھـا را بر  ه بايـد فـوراً  کاريھايي کبروز بدھ درآمدھا يا

ي؛ گنکن، به خصوص حالـت انـدوه و افسـرد   نترل نما، به سالمتیت بي توجھي کھايت را بازبیني و 
و عالقه به تملک و میـل   ه مي تواند عامل نوسانات رواني و بدني شود، افزايش غیرت و حسادتک
ي داللـت دارد  کـ اين وضعیت فل. یط اطرافت در اين مدت وجود داردیريھايي با محگي و درگه افسردب

ي داللـت دارد بـر عـدم وجـود     کـ اين وضعیت فل .اھش سرمايه و افت درآمدھاک بر وجود زمینه جھت
، احتمـال ناکـامي و   اريگذاشـتن و يـا خواسـت   گاى جلب توجه يا جذب و تحت تأثیر مناسب برزمینه 
نـین ايـن وقـت بـراى ازدواج و عروسـي و      چجه شدن با پاسخ سرد يا منفي و دندان شـکن، ھم موا

بسیار منفي براى ھر ي داللت دارد بر وجود زمینه کاين وضعیت فل .مباشرت زوجیت مناسب نیست
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و سسـتي از طـرفین بـر آن عـارض      وفايي و رشد رابطه شده و سـردي کارتباط يا ازدواج، مانع از ش
  .رددگمي 

  
b  ||  p -  appl با اورانوس، زھرهاتصال توازي  ادامه =با اورانوس  زھرهتوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٢٠:٠٠ساعت  أسد ١٥
  .ادامه دارد) حاق اتصالنھايت و (لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٣٧ساعت  أسد ١٧ و تا

  .می باشد ٢٠:٠٠ساعت  أسد ١٥ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
اين وقت داللت دارد بر فراھم شـدن خوشـبختي پـیش بینـي نشـده؛ و امکـان ايجـاد روابـط جديـدي کـه مبتنـي بـر             : نگام شناسیھ

ھـاني  گي عـاطفي داشـته، يکبـاره و بطـور نا    گبـر زنـد  نین وجـود زمینـه تـأثیر مثبـت     چعالقمنديھاى بي حساب و بدون برنامه است، ھم
اه گـ نین زمینـه ديـدارھاى پـیش بینـي نشـده يـا محبـت در ن       چیزي برايت ممکن و فراھم است، ھمچاحساس مي کني که ھر کاري و 
ھاى مـالي،  درآمـد  جھـت بسـیار خـوب   زمینـه   وجـود اين وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر     . وجود دارد گاول، يا ديدار و تالقي با محبت بزر

نین براى فعالیت در زمینه امور تکنولوژي و راديو  و ھواپیمايي و سرگرمیھا بسیار مناسب بوده، و لـیکن علیـرغم فعالیـت مسـتمر      چھم
یزھـايي کـه بـه کـار سـخت مـي       چشخص اما از منابع درآمدھا راضي نبوده، و وضعیت فعلي وي را به جستجوي مستمر از تغییرات و 

  .طلبد وا مي دارد
  

b  180°  p - appl  با اورانوس، زھرهشروع اتصال مقابله = با اورانوس  زھرهمقابله = اتصال  
  :از محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٥٨ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

داللت دارد بر وجود زمینه براى رفتارھاي منفعالنه وعجوالنه و اختالفات  وقتاين  :ھنگام شناسی
ه بسـا عواقـب نـامطلوب يـا وخیمـي داشـته و سـبب بـروز         چیھا، و يا ايجاد روابط عاطفي که و جدائ

ناک مي شود، احتمال ايجاد روابط شیماني و جدايیھاى دردکه موجب پرفتارھاى عجوالنه اي شده 
بدسـت آمـدن برخـي     ي داللت دارد بر وجـود زمینـه جھـت   کاين وضعیت فل .يدار وجود داردذرا و ناپاگ

ي کـ ايـن وضـعیت فل   .ه در نھايت زيانھـا بیشـتر از سودھاسـت   کبطوري گسودھا و برخي زيانھاى بزر
ي از طرفین تغییر نظـر  کبسیار منفي در ايجاد ارتباط يا مباشرت زوجیت، يداللت دارد بر وجود زمینه 

گیختن توجـه  ي داللـت دارد بـر زمینـه مثبـت جھـت میـل بـه تغییـر و بـران         کـ اين وضعیت فل .مي دھد
ذرا و بي نیاز از تعھدات و پايبنـديھا مناسـب اسـت،    گوقت تنھا براى ارتباطھاى سريع و ران، اين گدي
ه نظـر برسـد امـا    نـد جالـب بـ   چنگام اين اّتصال فلکـي رخ دھـد؛ ھـر    ه در ھکونه ارتباطي گون ھر چ

ذراندن بـا  گشنايي و ي از وضعیت فعلي و عالقه به آگنین زمینه بروز حالت دلزدچندارد،  ھم دوامي
از روي  یوسته براى تغییر و شھرت وجود دارد، لـذا ازدواج در ايـن ھنگـام نوعـاً    اشخاص تازه و اراده پ

نـاموفق و   َاه از روي عالقه به شھرت و میل به تغییر وضعیت بوده، و لذا نوعکي نبوده؛ بلذيرش جّدپ
موجـب شـھرت و نامـداري     ه صـرفاً کـ بـار داشـته، يـا اين    سند مانند طـالق فضـیحت  پسرانجامھايي نا
  .شخص مي شود

                     
b  180°  p -  sep از مقابله با اورانوس، زھرهشروع انصراف = با اورانوس  زھرهمقابله = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٥٨ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٣ و تا

  .مى باشد ٠٥:٠٠ساعت  أسد ٢٣ درانفصال تام 
اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه براى رفتارھاي منفعالنه وعجوالنه و اختالفات  :ھنگام شناسی

ه بسـا عواقـب نـامطلوب يـا وخیمـي داشـته و سـبب بـروز         چو جدائیھا، و يا ايجاد روابط عاطفي که 
رفتارھاى عجوالنه اي شده که موجب پشیماني و جدايیھاى دردناک مي شود، احتمال ايجاد روابط 

بدسـت آمـدن برخـي     اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجـود زمینـه جھـت   . ايدار وجود داردذرا و ناپگ
ايـن وضـعیت فلکـي    . سودھا و برخي زيانھاى بزرگ بطوريکه در نھايت زيانھـا بیشـتر از سودھاسـت   

بسیار منفي در ايجاد ارتباط يا مباشرت زوجیت، يکي از طرفین تغییر نظـر  داللت دارد بر وجود زمینه 
اين وضعیت فلکـي داللـت دارد بـر زمینـه مثبـت جھـت میـل بـه تغییـر و بـرانگیختن توجـه            . دمي دھ

ذرا و بي نیاز از تعھدات و پايبنـديھا مناسـب اسـت،    گران، اين وقت تنھا براى ارتباطھاى سريع و گدي
نـد جالـب بـه نظـر برسـد امـا       چونه ارتباطي که در ھنگام اين اّتصال فلکـي رخ دھـد؛ ھـر    گون ھر چ

ذراندن بـا  گي از وضعیت فعلي و عالقه به آشنايي و گنین زمینه بروز حالت دلزدچي ندارد،  ھمدوام
اشخاص تازه و اراده پیوسته براى تغییر و شھرت وجود دارد، لـذا ازدواج در ايـن ھنگـام نوعـًا از روي     

عَا نـاموفق و  پذيرش جّدي نبوده؛ بلکه از روي عالقه به شھرت و میل به تغییر وضعیت بوده، و لذا نو
سرانجامھايي ناپسند مانند طـالق فضـیحت بـار داشـته، يـا اينکـه صـرفًا موجـب شـھرت و نامـداري           

  .شخص مي شود
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b  90°  w - appl  با پلوتون، زھرهشروع اتصال تربیع  =با پلوتون  زھرهتربیع = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٠٥ساعت  أسد ١٩ و تا

یدايش روحیه ه براى بروز رفتار خشونت آمیز و پداللت دارد بر وجود زمین وقتاين  :ھنگام شناسی
ي کـ ايـن وضـعیت فل   .زناشـويي ي گات تلخي، و بروز اختالفـات در زنـد  ستیزه جويي و بدخلقي و اوق

ردآوري مـال در ايـن وقـت محـال     گـ ه اينکه چجمع آوري اموال،  داللت دارد بر عدم وجود زمینه جھت
سیس أه در اين ھنگام تکتي کشر چھی ن، تقريبًاکیرشدن با احتماالت سعي نگمي نمايد، براي در

مباشـرت و میـل بـه آن    اھش توانـايي  کـ ي داللت دارد بـر  کاين وضعیت فل .شده موفق نشده است
توانـايي و   وجاي داللـت دارد بـر   کـ اين وضـعیت فل  .اوقات براى زفاف و عروسي است يکي از بدترين

یم رابطـه  کـ فانه از نظـر روابـط عـاطفي فضـاي مناسـبي بـراى تح      سّـ انرژي مباشرت زوجیت، اّمـا متأ 
  .ت نمي باشدزوجّی
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  d Tropical میزان :فلكي برج

   c Sidereal سنبله: برج نجمي

   ؛سريع الّسیر :قوى :)Tropical(احوال كوكب 

  ؛وبال :ضعیف
 

  
نث گفته اند و داللت دارد به روز سه شنبه ؤمریخ گرم و خشک است به افراط و نحس اصغر و مذکر و لیلی و بعضی م :يخدالالت مر

   .سیاستو بر سرھنگان و لشکر کشان و کارزارکنندگان، بر لشکریان و بر اصحاب 
، مقابله، آتش، انفجار، نگج، ناسازگاري، و اساس انرژي فیزيكي افراد، نبردجنگاوران، پايه  :به طور كلي داللت دارد بر مريخكوكب 

  .آغاز نشان دادن عكس العمل و واكنش است) دقتي  به خصوص به خاطر بي(آتشفشان، تصادفات 
مريخ داللت دارد بر قطعي بودن يا قاطع بودن در عمل و . یش از آنكه  فكر كندپ ،كند  كه عمل مي او داللت دارد بر مرد نظامي مدعي

. كند با تمام قدرت عمل مي) ثرؤبطور م(زورمندانه يا جسورانه بدين معني كه   ،خود به طوري كه بر سر آن پا برجا بماند  يا عقیده
تواند در  در برخي نمونه ھا مريخ مي. شود  نمايان مي پرتکاپوصورت  توانايي انجام كار و انرژي است و برخي اوقات به مريخ سیاره 

  .كند كند و عمل مي كند، حس مي ادراك فیزيكي پرتكاپو و قاطع باشد اّما نیرو و انرژي به صورت فعال و قاطع و جدي فكر مي
در حالي . است مقتضىچه چیز مناسب و  مريخ داللت دارد بر عمل كردن قبل از فكر كردن يا احساس كردن يا در نظر گرفتن اينكه

  .رامجزا کردن كند و مريخ تقسیم كردن يا  و ھماھنگ شدن را طلب مي  نبھم پیوستكه زھره 
و  رزوراندن و تحريك آجلو ، ناگھانى، احساسات تندو  عالقه شديد اشتیاق و، ، انرژي)اقدام(اللت دارد بر عمل ھمچنین مريخ د

   .تقسیم کردن، غازگرى شروع کارخواسته، آ
  .گويد كه چگونه ما فعال و پر تحرك شويم برجي كه مريخ در آن قرار دارد با دالالتش به ما مي 

  
  Mars  IN Detriment =روز ٤٨ اين وضعیت فلكي ارتباطمحدوده =  وبال مريخ در برج فلكى میزان =     

  ١:٣٨ساعت  سنبله ٢٤ تا ٢:٤٦ ساعتأسد  ٨

    
b  0°  f - appl  يخ،با مر زھرهشروع اتصال مقارنه  =يخ با مر زھرهمقارنه = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٤٩ساعت  أسد ٣٠ و تا
  

f  180°  j  -  sep از مقابله با مشترى، مريخانصراف  ادامه= با مشترى  مريخمقابله = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٢٠ساعت  أسد ١٣
 .ادامه دارد) تنجیم كھندر (نھايت انصراف  ١١:٠٠ساعت  أسد ٢٦ و تا

  .مى باشد ٠١:٠٠ساعت  أسد ٢٥ درانفصال تام 
اين وقت داللت دارد بر بروز تکبر و رفتار عجوالنه و نشاط و شادابي مفرط، و انجام ريسکھا و اقدامات بیخردانـه کـه   : ھنگام شناسی

ردد، سعي کن که به حد و مرز خودت ملتـزم بـوده و از افـراط در جانبـداري و     گیريھا در محیط کار يا خانه مي گسبب زيانھاى مالي و در
در اين وقت زمینه کشیده شدن به برنامه ھاى خطیر و پرھزينه اى کـه ممکـن اسـت بـه     . تصمیمھا و اتخاذ مواضع عجوالنه اجتناب کن

که آنرا در کارھاى افراطي و مبالغـه آمیـز بکـار    دعاوي قضايي منتھي شود وجود دارد، ھمچنین فراھم بودن انرژي فراوان براى شخص 
ذران اوقـات بـه تفريحـات و    گـ مي گیرد، بطوريکه تاب ماندن در يک محل را نداشته، اقدام به جابجايیھا و سفرھا مـي نمايـد، رغبـت بـه     

ي و خودخـواھي در  دلگر زمینـه ھـاى ايـن ھنگـام اسـت، امکـان بـروز سـن        گه بدان مربوط است نیز از ديچذراني و آنگرمي و خوشگسر
ران، و رفتار انفعالي و عجوالنه و بي توجھي به وضعیت آنھا که نتايج ناراحـت کننـده در   گرفتاريھاى ديگدستي و گبرابر خواسته ھا يا تن

اده وضعیت مادي شخص دارد، ھمراه با اينھا؛ امکان  افشاي اسرار و خیانتھايي در محیط کـار، و دسـتورھاى عجوالنـه و متھّورانـه و زيـ     
ي روزمـره شـغلي را مختـل مـي سـازد، ايـن وضـعیت        گیريھايي گرديده کـه زنـد  گروي در رفتار انفعالي و عجوالنه موجب دشمنیھا و در

از ايـن ھنگـام در معـامالت    .  فلکي نیز داللت بر تأثیر منفي روي خون و سیستم گـردش خـوني مغـز و التھابـاتي در غـدد لنفـاوي دارد      
ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر      . اينکه معامالت شکسـت خـورده يـا منعقـد نمـي شـود       داللت دارد بر اين وضعیت فلکيبپرھیز چه 

  .خوش بیني، ارتباطھا و ازدواجھاى اين ھنگام نوعا از بدبیني مفرط رنج مي بردزمینه کمبود در وجود 
                     

f  =|=  m -  sep از ضدتوازي با زحل، مريخانصراف  ادامه= با زحل  مريخضدتوازي = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٥٧ساعت  أسد ١٥
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٢٣:٠٠ساعت  أسد ١٩ و تا

  .مى باشد ٢٣:٠٠ساعت  أسد ١٩ درانفصال تام 
اين وقت ھمراه با خشونت و ايجاد دشـمني اسـت، جلـوي ابتکـار عملھـاى شخصـي را گرفتـه و وابسـته اوضـاع و           :ھنگام شناسی

شرايط کرده، يا اينکه کار و شغلت را غیر قابل تحمل مي بیني، و خشمگین از احساس اينکه قربـاني تقـديري، ھمـه اينھـا شـخص را      
به تسلیم شدن پیش مي آيد چون کـار و تـالش از تـو تـواني مـي طلبـد       بین حالت خشم و افسردگي جابجا مي کند، احساس و میل 

که در خود نداري، در اين وقت محتاط باش، افزايش احتمال ابتالي به حوادث و آسیب از طريق آتش و اسلحه يا سقوط از بلنـدي، و يـا   
مي تواني اوضاع خـودت را مراقبـت کـرده و     براى پرھیز از مشکالت اين ھنگام. فشارخون يا مسمومیت يا ناتواني آمیزشي وجود دارد

دوسه ماه مسؤولیت جديدي در محیط کار قبول نکني تا اينکه احساس سختي آنھا و ناتوانیش را ننمايي، و تصـمیمات مھـم را نیـز بـه     
ه روي ھـايي کـه   اين ھنگـام نیـز داللـت دارد بـر بـروز زيـاد      . وقت دیگری تاخیر بیاندازي؛ خصوصا اگر به اشخاص دیگری مربوط مي شود

موجب حوادث يا منجر بـه عمـل جراحـي بـراى شـخص مـی گـردد، ھمچنـین زمینـه افـزايش خودخـواھي و سرسـختي و قاطعیـت در              
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: ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر     . رفتارھا وجود داشـته؛ کمـا اينکـه شـخص در معـرض ھجومھـاى خطیـر دشـمنان جسـور قـرار دارد          
شوند به شّدت در معرض نزاع و درگیري داخلي بین کارمندان و شرکاء مي باشـد، محـیط کـار     فعالیتھايي که در اين ھنگام شروع مي

تمـام امـور مربـوط بـه      جھـت مناسـب  زمینـه  ھـر گونـه   اين وضعیت فلکي داللت دارد بر عـدم وجـود   . بیشتر به میدان جنگ شبیه است
نـد حـاکم اسـت، يکـي از بـدترين اوقـات بـراى مباشـرت         عواطف و احساسات، ارتباط در ايـن ھنگـام را ھمـواره اضـطراب و مشـاجرات ت     

کـاھش توانـايي مباشـرت    وجـود زمینـه جھـت     ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر     . زوجیت، زمینه بروز و غلبه ضعف و سردي بر مـردان 
  .زوجیت

                     
f  ||  p -  sep از توازي با اورانوس، مريخانصراف  ادامه =با اورانوس  مريختوازي = انصراف 

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٠٦ساعت  أسد ١٢
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٠٦:٠٠ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

  .مى باشد ٠٦:٠٠ساعت  أسد ١٦امروز انفصال تام 
اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه رفتارھاى اغراق آمیز و عجیب و خشن، که سـبب آسـیب ديـدن روابـط دوسـتانه       :ھنگام شناسی

ھمچنین وجود زمینه مخالفت با تجمعات و گروھھا، و افزايش سبک سري و عصـبیت مـزاج   . و اختالفات و جدايیھاى عاطفي مي گردد
ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه        . یت اجتماعي و شغلي می گـردد و رفتارھاى غیر متعارف که موجب زيانھايي در وضع

پیشآمد تغییرات ھیجان برانگیز و تحوالت ناگھانی و پیش بیني نشده، و نیز سرکشـي برخـي از مسـتخدمین در بیشـتر اوقـات،      : جھت
  .ھیچ برنامه و پروژه اى جديدي را در اين وقت شروع نکن

                     
f  180°  p -  sep از مقابله با اورانوس، مريخانصراف  ادامه= با اورانوس  مريخمقابله = انصراف 

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٦:٣١ساعت  أسد ٨
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٣:٠٠ساعت  أسد ٢١ و تا

  .مى باشد ١٢:٠٠ساعت  أسد ١٦امروز انفصال تام 
اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه رفتارھاى اغراق آمیز و عجیب و خشن، که سـبب آسـیب ديـدن روابـط دوسـتانه      : ھنگام شناسی

ھمچنین وجود زمینه مخالفت با تجمعات و گروھھا، و افزايش سبک سري و عصـبیت مـزاج   . و اختالفات و جدايیھاى عاطفي مي گردد
ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه        . ت اجتماعي و شغلي می گـردد و رفتارھاى غیر متعارف که موجب زيانھايي در وضعی

پیشآمد تغییرات ھیجان برانگیز و تحوالت ناگھانی و پیش بیني نشده، و نیز سرکشـي برخـي از مسـتخدمین در بیشـتر اوقـات،      : جھت
  .ھیچ برنامه و پروژه اى جديدي را در اين وقت شروع نکن

                     
f  90°  w -  sep از تربیع با پلوتون، مريخانصراف  ادامه= با پلوتون  مريختربیع = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٥٨ساعت  أسد ١٣
 .داردادامه ) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٩:٠٠ساعت  أسد ٢٦ و تا

  .مى باشد ٠٣:٠٠ساعت  أسد ٢١ درانفصال تام 
یريھاى عجوالنه و ناصواب و کشیده شدن به شورش و سرکشي و رفتـار بـر خـالف    گاين وقت داللت دارد بر موضع : ھنگام شناسی

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

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

  i Sidereal حوت: برج نجمي

   ؛حد ،مثلثه: قوى :)Tropical(احوال كوكب 

  ؛ یرالّس بطئتراجع، : ضعیف

 
 

. 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  شروع اتصال تربیع قمر با مشترى، =تربیع قمر با مشترى = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٥٢ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٠١ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

                     
_  90°  j -  sep شروع انصراف قمر از تربیع با مشترى،= تربیع قمر با مشترى = انصراف  

    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٠١ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠١:٥٤ساعت  أسد ١٧ و تا

  .مى باشد ٢٣:٣٠ساعت  أسد ١٧ درانفصال تام 
  

]  120°  j - sep  از تثلیث با مشترى، شمسانصراف  ادامه =با مشترى  شمستثلیث = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٣٠ساعت  أسد ٤
 .ادامه دارد) تنجیم كھندر (نھايت انصراف  ١٧:٠٠ساعت  أسد ١٩ و تا

  .مى باشد ١٨:٠٠ساعت  أسد ١٣ درانفصال تام 
  

b  ||  j  -  appl با مشترى، زھرهاتصال توازي  ادامه= با مشترى  زھرهتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) جديد در تنجیمو در تنجیم كھن ( ١٧:٠٠ساعت  أسد ١٣
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٠٨ساعت  أسد ١٦ امروز و تا

  .می باشد ١٧:٠٠ساعت  أسد ١٣ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

b  ||  j  -  sep از توازي با مشترى، زھرهشروع انصراف = با مشترى  زھرهتوازي = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ ارتباط اين وضعیت فلكيمحدوده 

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٠٨ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٢٢:٠٠ساعت  أسد ١٨ و تا

  .مى باشد ٢٢:٠٠ساعت  أسد ١٨ درانفصال تام 
  

b  180°  j  - appl  با مشترى، زھرهشروع اتصال مقابله = با مشترى  زھرهمقابله = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٤٠ساعت  أسد ١٩ و تا
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f  180°  j  -  sep از مقابله با مشترى، مريخانصراف  ادامه= با مشترى  مريخمقابله = انصراف 

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٢٠ساعت  أسد ١٣
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١١:٠٠ساعت  أسد ٢٦ و تا

  .مى باشد ٠١:٠٠ساعت  أسد ٢٥ درانفصال تام 
  

j  ||  p -  appl با اورانوس، مشترىاتصال توازي  ادامه =با اورانوس  مشترىتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٩٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٢:٠٠ساعت  جوزا ٥
) نھايت و حاق اتصال( اول و دوم  لحظه دقیق اتصال ٠٩:٣٦سنبله ساعت  ٧و تا  ١٦:٢٤ساعت  جوزا ٢٩ و تا

  .ادامه دارد
  .می باشد ٠٢:٠٠ساعت  جوزا ٥ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

مرحلـه اى از شـکوفايي و تحـول و تغییـرات خجسـته در زنـدگی شـغلي، و نیـز سـودھاى          : اين وقت داللت دارد بـر : نگام شناسیھ
ھمچنین  افزايش تـوان بـیش بینـي و حـدس؛ و روحیـه      . مادي، که موجب لذت بیشتر از زندگی و فراھم شدن خوشبختي مادي است

ى موفقیت برنامه ھايت مي رسد، رغبت بـه اشـیاء عجیـب و جديـد     جانبداري؛ و فراھم شدن فرصتھاى طاليي که در وقت مناسب برا
ايـن وضـعیت فلکـي داللـت     . در زندگی شخصي و اجتماعي، امکان اقدام اصالحات در منزل، و تصمیم ناگھانی به مسـافرت وجـود دارد  

  .وايي و تنجیمامور مربوط به سرگرمیھا، راديو و تبلیغات، فضا و ھواپیمايي و پرواز ھ دارد بر وجود زمینه جھت
                     

j  90°  w -  sep از تربیع با پلوتون، مشترىانصراف  ادامه= با پلوتون  مشترىتربیع = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن( روز ٣٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٣٩ساعت أسد  ١٢
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٩:٤٢ساعت  سنبله ١٨ و تا

اين وقت داللت دارد بر زيانھاى مالي و پیشآمد موانع پیش بیني نشده در زمینـه ھـاى مـالي و اجتمـاعي، بايـد بـه       : ھنگام شناسی
دارد بر عدم وجود زمینـه   اين وضعیت فلکي داللت. نحوه رفتار و عملکرد و ھزينه ھايت مراقبت کني، امکان ضرر مالي خطیر وجود دارد

  .و منع تحقق بخشیدن اھداف شغلي زن و شوھر می گردد

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

  ٢:٢٣ساعت  عقرب ٢٦ تا ٨:٣٢
به طور کلي داللت  مشترياز آنجا که کوکب بار تراجع داشته، يکماه  ١٣ھر در سیر مستقیمش  مشتريکوکب  :داللت اجمالي

اثرات  تراجعلذا در حالت . گسترش، شروع، گشايش، سیرت و اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و زندگي: دارد بر
لي زمان ھنگام تراجع بطور ک .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداين طي  مشتريو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  مشتري

  .راجع نامناسب استمتتأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 
افراد در انجام کارھا و طي کردن روند پیشرفت در اين زمان تأمل بیشتري مي کننـد تـا   : به طور کلي مشتريتراجع  :داللت تفصیلي

دھد که روند پیشرفتشان متوقف شده است اّما اين طور نیسـت بلکـه تنھـا رونـد کـار کنـد        آنجايي که احساس بدي به آنھا دست مي
. شود در بدست آوردن حاصـل کارھـا تـأخیر ايجـاد شـود      ممکن است افراد در تأّمل کردن در کارھا افراط کنند که سبب مي .شده است

ورد بیمـاري کـه ممکـن اسـت تامـل، سـبب پیشـرفت        نیسـت مگـر در مـ    سسودمند است پس ايـن تراجـع چنـدان نحـ     یاّما نتیجه نھاي
 .اّما در مسائلي چون تحصیل تأمل در مسـائل سـبب درک بھتـر آن مـي شـود     . بیماري شود که در اين حالت رشد آن افزايش مي يابد

ور شـناخت  ظـ نمي شود افراد بیشتر در عمق و ژرف خود بـه م  بدر اين زمان درک و مشاھده، و قوه ادراک افراد تغییر مي کند که سب
ھـاي زنـدگي افـزايش     يابند و يا ھزينـه  درآمدھا کاھش مي. يابدي در اين زمان حمايتھاي ديگران از ما کاھش م .دنبیشتر خود نظر کن

  .يابند زيادي مي
ھايتـان   بـا تامـل و مراقبـت در کارھـا و پـروژه      .که معرفت دروني خـود و دانـش درونـي خـود را گسـترش دھـیم       زمان آن است :توصیه

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

  c Siderealسنبله : برج نجمي

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

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

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

سئولیتھايشان م بهشوند تا نسبت  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 سر بازيھاي دوره امتعھد گردند و از سر

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

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

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

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

  
b  =|=  m -  appl با زحل، زھرهشروع اتصال ضدتوازي = با زحل  زھرهضدتوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) تنجیم جديددر و در تنجیم كھن ( ١١:٠٠ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٤٤ساعت  أسد ١٨ و تا

  .می باشد ١١:٠٠ساعت  أسد ١٦امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

f  =|=  m -  sep از ضدتوازي با زحل، مريخانصراف ادامه = با زحل  مريخضدتوازي = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٥ وضعیت فلكيمحدوده ارتباط اين 

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٤:٥٧ساعت  أسد ١٥
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٢٣:٠٠ساعت  أسد ١٩ و تا

  .مى باشد ٢٣:٠٠ساعت  أسد ١٩ درانفصال تام 
  

m  180°  p -  sep از مقابله با اورانوس، زحلانصراف  ادامه= با اورانوس  زحلمقابله = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن(  روز ٥٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:٢٩ساعت سرطان  ٣٠
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٧:٠٠ساعت  سنبله ٢٤ و تا

وجود زمینه رفتار عجوالنه در اقدامات و رفتارھا؛ و عضويت يا ورود به تجمعاتي؛ بـدون توجـه   : اين وقت داللت دارد بر :ھنگام شناسی
ي بـه برخـي از   گه بسا وابستچبه اھداف آنھا؛ يا بخاطر نظر دیگران، لذا الزم است که قبل از پیوستن به ھر تجمعي بايد فکر کني که 

آنھا براى تو مفید نخواھد بود، از بر ھم زدن روابط بپرھیز که به حرفه ات آسیب مي زند، بايـد از سـالمتیت مراقبـت کنـي کـه احتمـال       
اين ھنگام تو را وادار به مراعات مصالح گروھـي نمـوده، و علیـرغم پـیش بینـي      . آسیب ديدن از حوادث يا عملھاى جراحي بسیار است

حیح از وضعیت فعلي و آينده ات؛ ولي با ھمـه اينھـا ممکـن اسـت در اوقـات پـیش بینـي نشـده اى؛ تالشـھايت بـا موانـع و            روشن و ص
شکستھايي مواجه شود؛ که توسط دشمنانت ايجاد شده است، اين ھنگام زمینه ساز جـدايي از شـريک زنـدگی بـوده؛ کـه ناشـي از       

ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر      . یق بین افکار تو و انديشه ھـاى او مـي باشـد   احساس به استقالل و آزادي در رفتار؛ يا شکاف عم
شـغل يـا فعالیـت     چبـروز آشـوبھا و شورشـھاي پیوسـته، بوسـیله دخالتھـاي نیروھـا و عوامـل بیگانـه و بیرونـي، ھـی            وجود زمینه جھـت 

مواجھـه بـا آنچـه لطمـه بـه موقعیـت شـخص         اين وضعیت فلکي داللت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت    . اقتصادي را در اين وقت شروع نکن
شده و منجر به پذيرفتن اموري ناخواسته براى عبور از عوارض پیش آمده گرديده، ارتباطات عاطفي که در اين وقت برقرار شـود ھمـراه   

ت شخصـي،  آشـکار شـدن مشـکال    اين وضعیت فلکي داللت دارد بر عدم وجود زمینه جھـت . با بدنامي يا حرف و نقل دیگران می گردد
  .ممکن است رابطه اى را که نمي خواھي دیگران از آن مطلع شوند، براى تو جلوه و شھرت بدي براى تو بیاورد

  
m  =|=  p -  appl با اورانوس، زحلاتصال ضدتوازي  ادامه= با اورانوس  زحلضدتوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٢٠ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١١:٠٠ساعت  أسد ١٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٣١ و تا

  .می باشد ١١:٠٠ساعت  أسد ١٢ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
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وجود زمینه رفتار عجوالنه در اقدامات و رفتارھا؛ و عضويت يا ورود به تجمعاتي؛ بـدون توجـه   : اين وقت داللت دارد بر: ھنگام شناسی
ي بـه برخـي از   گه بسا وابستچبه اھداف آنھا؛ يا بخاطر نظر دیگران، لذا الزم است که قبل از پیوستن به ھر تجمعي بايد فکر کني که 

، از بر ھم زدن روابط بپرھیز که به حرفه ات آسیب مي زند، بايـد از سـالمتیت مراقبـت کنـي کـه احتمـال       آنھا براى تو مفید نخواھد بود
اين ھنگام تو را وادار به مراعات مصالح گروھـي نمـوده، و علیـرغم پـیش بینـي      . آسیب ديدن از حوادث يا عملھاى جراحي بسیار است

اينھـا ممکـن اسـت در اوقـات پـیش بینـي نشـده اى؛ تالشـھايت بـا موانـع و           روشن و صحیح از وضعیت فعلي و آينده ات؛ ولي با ھمـه  
شکستھايي مواجه شود؛ که توسط دشمنانت ايجاد شده است، اين ھنگام زمینه ساز جـدايي از شـريک زنـدگی بـوده؛ کـه ناشـي از       

ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر      . احساس به استقالل و آزادي در رفتار؛ يا شکاف عمیق بین افکار تو و انديشه ھـاى او مـي باشـد   
شـغل يـا فعالیـت     چبـروز آشـوبھا و شورشـھاي پیوسـته، بوسـیله دخالتھـاي نیروھـا و عوامـل بیگانـه و بیرونـي، ھـی            وجود زمینه جھـت 

مواجھـه بـا آنچـه لطمـه بـه موقعیـت شـخص         اين وضعیت فلکي داللت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت     .اقتصادي را در اين وقت شروع نکن
منجر به پذيرفتن اموري ناخواسته براى عبور از عوارض پیش آمده گرديده، ارتباطات عاطفي که در اين وقت برقرار شـود ھمـراه   شده و 

آشـکار شـدن مشـکالت شخصـي،      اين وضعیت فلکي داللت دارد بر عدم وجود زمینه جھـت . با بدنامي يا حرف و نقل دیگران می گردد
  .دیگران از آن مطلع شوند، براى تو جلوه و شھرت بدي براى تو بیاورد ممکن است رابطه اى را که نمي خواھي

 
m  90°  w  - appl  در تراجع( با پلوتون زحلاتصال تربیع  ادامه =با پلوتون زحل تربیع = اتصال(،  

  :از )در تنجیم جديد روز ١٦٣در تنجیم كھن و (  روز ٣٦٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديد ١٤:٣٩سنبله ساعت  ١ از در تنجیم كھن و( ١٤:٣٩أسد ساعت  ٣١
اول و دوم  لحظه دقیق اتصال ١٢:٥٣ ساعت أسد ٣٠ و تا ٠٠:١٠ ساعت دلو ١٣ و تا ١٧:٥٩ساعت  عقرب ٢٤ و تا

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال( و سوم
  .می باشد ١٤:٣٩ساعت  سنبله ١ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

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

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

  .پیش بیني نشده
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  بروج نجمىو  فلكي و سیاركھا و نقاط كیھاني در بروج كواكب احوال و جايگاه ساير
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نامند و داللت دارد بر فراھم كردن  اورانوس را سیاره انقالب يا تحوالت عظیم ): انقالب(سیاره تحوالت عظیم  :دالالت اورانوس
بنابراين اورانوس داللت دارد . تواند ما را از از خوابھاي فكري بیدار كند و ما را رھا كند آزادي، استقالل و از بین بردن محدوديتھا و مي 

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

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

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

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

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

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

  
]  120°  p - sep  از تثلیث با  شمسانصراف  ادامه= با اورانوس  شمستثلیث = انصراف
 اورانوس،

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٥ساعت  أسد ١
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٢:٠٠ساعت  أسد ١٧ و تا

    

b  ||  p -  appl با اورانوس، زھرهاتصال توازي  ادامه =با اورانوس  زھرهتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٢٠:٠٠ساعت  أسد ١٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٣٧ساعت  أسد ١٧ و تا

  .می باشد ٢٠:٠٠ساعت  أسد ١٥ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
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b  180°  p - appl  با اورانوس، زھرهشروع اتصال مقابله = با اورانوس  زھرهمقابله = اتصال  

  :از محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٥٨ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

                     
b  180°  p -  sep از مقابله با اورانوس، زھرهشروع انصراف = با اورانوس  زھرهمقابله = انصراف  

  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٥٨ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٣ و تا

  .مى باشد ٠٥:٠٠ساعت  أسد ٢٣ درانفصال تام 
  

f  ||  p -  sep از توازي با اورانوس، مريخانصراف  ادامه =با اورانوس  مريختوازي = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٠٦ساعت  أسد ١٢
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٠٦:٠٠ساعت  أسد ١٦ امروز و تا

  .مى باشد ٠٦:٠٠ساعت  أسد ١٦ امروزانفصال تام 
          

f  180°  p -  sep از مقابله با اورانوس، مريخانصراف  ادامه= با اورانوس  مريخمقابله = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٦:٣١ساعت  أسد ٨
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٣:٠٠ساعت  أسد ٢١ و تا

  .مى باشد ١٢:٠٠ساعت  أسد ١٦ امروزانفصال تام 
  

j  ||  p -  appl در ( با اورانوس مشترىاتصال توازي  ادامه =با اورانوس  مشترىتوازي = اتصال
  ،)تراجع

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٩٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٢:٠٠ساعت  جوزا ٥
) نھايت و حاق اتصال( اول و دوم  لحظه دقیق اتصال ٠٩:٣٦سنبله ساعت  ٧و تا  ١٦:٢٤ساعت  جوزا ٢٩ و تا

  .ادامه دارد
  .می باشد ٠٢:٠٠ساعت  جوزا ٥ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 

                     
m  180°  p -  sep از مقابله با اورانوس، زحلانصراف  ادامه= با اورانوس  زحلمقابله = انصراف 

  :از )در تنجیم كھن(  روز ٥٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٧:٢٩ساعت سرطان  ٣٠
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(انصراف  نھايت ١٧:٠٠ساعت  سنبله ٢٤ و تا
  

m  =|=  p -  appl با اورانوس، زحلاتصال ضدتوازي  ادامه= با اورانوس  زحلضدتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٢٠ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١١:٠٠ساعت  أسد ١٢
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٣١ و تا

  .می باشد ١١:٠٠ساعت  أسد ١٢ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

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

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

  .زمینه مورد ھجوم يا حوادث واقع شدن در اين مدت وجود دارد: اين وقت داللت دارد بر: ھنگام شناسی
  

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

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

ھنگـام تراجـع بطـور کلـي زمـان تأمـل و بـازنگري در کارھـا          .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنـد اين طي  اورانوسمربوط به داللتھاي 
  .راجع نامناسب استمتي مربوط به کوکب است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھا
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زھـايي  یدر طبیعـت چ . رويدادھاي غیر قابل پیش بیني يا غیـر منتظـره اتفـاق مـي افتـد     : تراجع اورانوس به طور کلي :داللت تفصیلي
یجـه ي آن  کـه نت . که گاه به صورت آشفتگي ھوا، طوفانھاي شديد، زلزله و يا آتشفشان نمود پیدا مـي کنـد  . دچار دگرگوني مي شوند

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

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

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

  تونپن
  

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

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

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

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

در ما خودمان را  اينكه داللت دارد بردر حالت منفي  كند ونپتون مشكالت و موانع، قراردادھا، كارھاي نشدني و غیره را حل مي 
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 . کنیم دھنده جایی است که ما تالش داریم از ھر واقعیتی که ما آن را ناخوشایند می پنداریم، اجتناب
یا در نھایت ممکن است شخصی را بسازد که نمی تواند ھیچ حرکتی را بدون  ھر امر درونی یا مرموز بروز کند صورت عدم قبول

قدرتھای شھودی ممکن است مسدود شود يا بر عکس آنھا، ممکن است فعال شوند ولي با یک حالت . مشاوره روانی انجام دھد
  .ی و انتقام و دائمًا با استنتاجھا که به طور منطقی حاصل می شوند مخالفت کنند و یا آنھا را تکذیب كنندکینه ورز

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 پذيرىأتشرايط براي بھتر شدن آنھا، روشنايي و  ياھا، اصالح و دگرگون كردن وضعیتھا و ياؤر
  .و در آنھا داللت قويتري دارد) حوت و قوس(

  
r  IN Exaltation  = برج دلو (شرف نپتونh= (   دلـو   ١٠ = روز ٤٨١٣ايـن وضـعیت فلكـي     ارتبـاط محـدوده

 ١٤٣٢حمـل سـال    ١٥تا  ٩:٥٠ساعت ) ھجري شمسي ١٣٧٦بھمن  ٩(ھجري قمري  ١٤١٨سال 
      ١٦:٠٠ساعت ) ھجري شمسي١٣٩٠فروردین  ١٥(ھجري قمري 

    
_  120°  r -  appl اتصال تثلیث قمر با نپتون، ادامه= تثلیث قمر با نپتون = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديد ٠٧:٠٦و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٠:٠٦ساعت  أسد ١٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٥١ساعت  أسد ١٦ امروز و تا

  .می باشد ١٢:١٨ساعت  أسد ١٥ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٥١ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٢٣:٥٢ساعت  أسد ١٦امروز  و تا
  

]  180°  r  - appl  با نپتون، شمساتصال مقابله  ادامه= با نپتون  شمسمقابله = اتصال  
  :از )در تنجیم جديد روز ٦در تنجیم كھن و ( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديد ١٢:٠٠أسد ساعت  ٢٤و از در تنجیم كھن ( ٠٩:٠٠ساعت  أسد ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٣:٠٦ساعت  أسد ٢٩ و تا

  .می باشد ١١:٠٠ساعت  أسد ١٩ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

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

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

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

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

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

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

توان به صورت انتقال از يك  مرگ و زندگي را مي. باشد لدي دوباره است و حیاتي به نوعي ديگر ميزندگي دنیوي به مرگ كه تو
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  ھیم داللت ديگر پلوتو كه تولد مجدد است واضحتر مي با توجه به اين مفا. شود  چیزھاي نو و معموًال بھتر مي
توان اشاره كرد به فردي فاقد اخالق كه با  گیرد به عنوان مثال مي ھاي زيادي را در بر مي   تولد مجدد عرصه. 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 . ه از مریخ استپلوتو مثل یک نسخه فوق العاد

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

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

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

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

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

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

معنويات  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 

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

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

  

_  180°  w - appl  شروع اتصال مقابله قمر با پلوتون،= مقابله قمر با پلوتون = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم كھن( ٢٣:٥٢ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:١٠ساعت  أسد ١٦امروز  و تا

                     

_  180°  w -  sep شروع انصراف قمر از مقابله با پلوتون،= مقابله قمر با پلوتون = انصراف 
    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:١٠ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٠٦ساعت  أسد ١٧ و تا

  .مى باشد ٢٠:١٨ساعت  أسد ١٧ درانفصال تام 
  

b  90°  w - appl  با پلوتون، زھرهشروع اتصال تربیع  =با پلوتون  زھرهتربیع = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) حاق اتصالنھايت و (لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٠٥ساعت  أسد ١٩ و تا

  

f  90°  w -  sep از تربیع با پلوتون، مريخانصراف ادامه = با پلوتون  مريختربیع = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن( روز ١٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٥٨ساعت  أسد ١٣
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(انصراف نھايت  ١٩:٠٠ساعت  أسد ٢٦ و تا

  .مى باشد ٠٣:٠٠ساعت  أسد ٢١ درانفصال تام 
           

j  90°  w -  sep از تربیع با پلوتون، مشترىانصراف  ادامه= با پلوتون  مشترىتربیع = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن( روز ٣٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(اتصال لحظه دقیق  ٠٧:٣٩ساعت أسد  ١٢
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٩:٤٢ساعت  سنبله ١٨ و تا

 

m  90°  w  - appl  در تراجع( با پلوتون زحلاتصال تربیع  ادامه =با پلوتون زحل تربیع = اتصال(،  
  :از )در تنجیم جديد روز ١٦٣در تنجیم كھن و (  روز ٣٦٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديد ١٤:٣٩سنبله ساعت  ١ از در تنجیم كھن و( ١٤:٣٩أسد ساعت  ٣١
اول و دوم  لحظه دقیق اتصال ١٢:٥٣ ساعت أسد ٣٠ و تا ٠٠:١٠ ساعت دلو ١٣ و تا ١٧:٥٩ساعت  عقرب ٢٤ و تا

  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال( و سوم
  .می باشد ١٤:٣٩ساعت  سنبله ١ در )تمامقوت (وسط و غايت اتصال 
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p  90°  w - appl  در ( با پلوتون اورانوساتصال تربیع ادامه  =با پلوتون  اورانوستربیع = اتصال
  ،)تراجع

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

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

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

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

w  60°   - sep  از تسديس با  پلوتونانصراف  ادامه =با قمرأسود  پلوتونتسديس = انصراف
 قمرأسود،

  :از )در تنجیم كھن( روز ٤١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٦:٠٨ساعت  أسد ٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٦:٥٩ساعت  سنبله ١٥ و تا
  

Retrograde Pluto =  حمل ساعت  ٢٠ = روز ١٥٧اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = پلوتونتراجع
  ١٩:٣٥ساعت  سنبله ٢١ تا ١٧:٣٣

به طور کلي  پلوتوناز آنجا که کوکب بار تراجع داشته، يکسال و دو روز يکھر در سیر مستقیمش  پلوتونکوکب  :داللت اجمالي
ايام اين طي  پلوتونو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  پلوتوناثرات  تراجعلذا در حالت  ،...حساسیتھاي فیزيکي :داللت دارد بر

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

در اين زمان  .فاقھاي غیر منتظره و ناگھاني در زندگي شما رخ مي دھددر اين زمان ات: به طور کلي پلوتونتراجع  :داللت تفصیلي
. شیفتگي مي شود جنگ، خودپرستي و خود ،شعله ور مي شود که سبب بروز درگیري با ديگران برخي افرادحس بي رحمي در 

  .ر و رفتارھاي تبعیض آمیز در اين زمان بیشتر در جامعه مشاھده مي شوددشمني، کینه ورزي، تنّف
  .در اين زمان از ھر آنچه که موجب درگیري با ديگران مي شود دوري کنید :توصیه

  

  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 دهمغرور نشو  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 مشكالت ذھني شفاي  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 
  

]  180°  y - appl  با شیرون، شمسشروع اتصال مقابله = با شیرون  شمسمقابله = اتصال  
  :از )در تنجیم جديد روز ٧در تنجیم كھن و ( روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديد ٢١:٠٠أسد ساعت  ٢٥و از در تنجیم كھن ( ٢٣:٠٠ساعت  أسد ١٦امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٥٣ساعت  أسد ٣١ و تا

  .می باشد ٢٢:٠٠ساعت  أسد ٢١ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

`  =|=  y -  appl با شیرون، عطارداتصال ضدتوازي  ادامه= با شیرون  عطاردضدتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٠:٠٠ساعت  أسد ١٤
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٢٦ساعت  أسد ١٦ امروز و تا

  .می باشد ١٠:٠٠ساعت  أسد ١٤ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

`  =|=  y -  sep از ضدتوازي با  عطاردشروع انصراف = با شیرون  عطاردضدتوازي = انصراف
 شیرون،

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٤:٢٦ساعت  أسد ١٦امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٠١:٠٠ساعت  أسد ١٨ و تا

  .مى باشد ٠١:٠٠ساعت  أسد ١٨ درانفصال تام 
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  ||  y  -  appl با شیرون، أسوداتصال توازي قمر ادامه= با شیرون  أسودتوازي قمر= اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٢٣:٠٠ساعت  أسد ٥
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٠:١٨ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ٢٣:٠٠ساعت  أسد ٥ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .داندبشر 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     هاز آنجا كه وجھ :تاريخ عصر حضرت امام زمان

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

 ٢٦٠(امامـت حضـرتش    هاسداشت اين ارزش؛ و حفظ توجه الزم به اين امر؛ مبـدأ تـاريخ شـروع دور   پ
 ٢٦٠ -تاريخ ھجرت  ١٤٢٧( ايم  كه سرآغاز عصر آن حضرت است را نیز در تقويم لحاظ كرده) 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، هبوده و بر روش اعراب و عادت عوام رجحان داشت
علیھم (بانان وحي  جگنو اين تقويم كه بر محور ماھھاى قمري مي باشد را بر ترتیب ھدايت 

  .منظم نموديم  )السالم
  
  :تقويم افق -٣

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

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

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

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

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

  
  :تقويم ساعات - ٤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
   :فلكي اوقات استخراجاتمنبع  - ٩

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

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

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

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

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