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  كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTساعت جھاني :بنیاد حیات اعلى نجومي تقاويمافق  مبناي 
  

  ستخراج و تدوينا
  

 
  1182 :شمارهشناسي گاه روز نامه 

    ٢٠١٠ اوت  11= ١٣٨٩ أسد ٢٠ =١٤٣١ انرمض ١
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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

 

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

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

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

 نپال +2.45
 ھند +2.30

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

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

KMT  
0 

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

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

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

3- 
-مالي-موريتاني-صحرا-جزاير قناري-مراكش-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-انگلستان-پرتغال
 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 شرق گرينلند -Azoresجزاير  - Cape Verdجزاير  -4
 میانه اقیانوس آرام  -5
 سورينام -اروگوئه -آرژانتین -شرق برزيل -گرينلند -6
 شرق كانادا -شیلي -دمنیكن-پاراگوئه -بولیوي -)Manaus(برزيل مركزي  -ونزوئال -گويان -7
 غرب برزيل-پرو-اكوادور -كلمبیا-پاناما - ھائیتي -جامايكا -كوبا -)كبك(شرق كانادا -)نیويورك(آمريكا -8
  كاستاريكا- نیكاراگوئه- بلیز -السالوادور-ھندوراس- گواتماال-مكزيك-)Winnipeg(مركزكانادا-)داالس(امريكا -9
 غرب مكزيك -)Edmonton(غرب كانادا  -)Denver(اياالت متحده امريكا  -10
 )Dawson(غرب كانادا  -)لوس آنجلس(اياالت متحده امريكا  -11
  )Anchorage(  غرب كانادا -12
 Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي -13
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   بارک باد آغاز سال ا ل  ق
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  عا   س  ار    آغاز سال    ی  
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  )ع   م ا سالم(خاز ن و ی  او  ن ماه سال   کالم و ی و
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      ی سال  د ا ل  ق رآغاز 









 




 
  

                                                
 ٤٢، بحاراألنوار ج١٤ص  ١، اإلرشاد، شیخ مفید ج٤٠ج ٣١٦ص ٤١، بحاراألنوار ج٢٧٠ص  ٢شھرآشوب جمناقب آل ابي طالب، ابن ) ١(
  .٩ح ١٩٣ص
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إن أول شهور السنة عند أهل احلق شهر رمضان، و فيه ليلة القدر اليت هـي  
.من ألف شهر وفيها يفرق كلّ أمر حكيم و هو رأس السنة خري







 

 
  

                                                
  .٨، ح ٣٧٧ص ٥٥، بحاراألنوار ج٦٣ص ٢من اليحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج) ٢(
، بحاراألنوار ٣٢ص  ١، اقبال األعمال، سید بن طاووس، ج١٥٤ص ٤، التھذيب، شیخ طوسي، ج٦٥ص ٤الكافي، شیخ كلیني ج) ٣(
  .٩و  ٧، ح ٣٧٧و  ٣٧٦ص ٥٥ج
  .٩ح ٣٧٦ص ٥٥، بحاراألنوار ج٢٦٩علل الشرايع شیخ صدوق ) ٤(
ص  ٩٤و ج ٩ذيل ح  ٣٧٦ص  ٥٥بحاراألنوار ج ٣٢ص ١، اقبال األعمال، سید بن طاووس، ج٧ح ٥١٩ص  ٢الخصال شیخ صدوق، ج) ٥(
  .٣١ح ١٦
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  اول ماه  بارک ر ضان ا تدای سال     و م ا ل  ق


  





 

    

                                                
  .٢٤ح ١٨ص  ٧٨، بحاراألنوار ج٨٦و ٢١و  ١٤ص  ١اقبال األعمال، سید بن طاووس، ج) ٦(
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   س ما ن ه    ید  ودن آغاز ماه  بارک ر ضان    یان 
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  م واليت و برائتاگنھ
 

  

  مبارك رمضانماه 
  

  اتفاق افتاده است) اجماال بدون تعیین روز( رمضانماه كه در برخي از اقوال نقل شده كه در  اموري

  
   ھجرت ٢سال  )السالمعلیه (حمزه بن عبدالمطلب  هسري

  
صلى اهللا ( اهللا رسولخديجه و فرزند يا فرزندخوانده وفات جناب رقیه دختر حضرت  بنابرنقلي

  ھجرت ٢سال  )علیه وآله
  
   روز بعد از بركشت از بدر كبرى ٧ھجرت  ٢سال بني سلیم  هغزو

  
   ھجرت ٦سال  سريه زيد بن حارثه به بني فرازه

  
   ھجرت ٦سال  در مدينه  )صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول  ءنماز استسقا بنابرنقلي: روز 

  
جھت  )صلى اهللا علیه وآله(رسول اكرم بر عامر و غسان  ھیئت اعزامي سران قبايلورود : روز 

   ھجرت ١٠سال  اعالن ھمراھي با حضرت
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  آئین ھنگام
  

  :ه شودبجا آورداين اعمال  در ھر ماه شايسته است كه
 

  :استھالل -١
   :بخواند اردعاى ھالل  ؛ديدن ھاللاستھالل و در وقت 
 )شعبان(اذھب شھر  هللا الذى الحمد :پس بگويد. اهللا بگويد اله اال ال باراهللا اكبر و سه  بارسه : الف

 .)رمضان(و جاء بشھر 
 .مرتبه سوره حمد بخواند كه امان از درد چشم است در وقت ديدن ھالل ھفت: ب
وارد شـده   )لـیھم السـالم  ع(دعاھاى گوناگوني در اين زمینه در كالم خازنـان وحـي   : دعاى استھالل :ج

است، كه مضمون ھمه آنھا حمد و ثناي الھي و اقرار به الوھیت و خالقیـت و مـدبريت حضـرت حـق     
متعال؛ و مخلوقیت و معلولیت كره ماه ھمانند سـاير اجـرام آسـماني، و دعـا بـراى نیـل بـه بھتـرين         

  :از جمله اين دعاھا. وفیقات معنوي و مادي و محفوظ ماندن از زيانھا و آسیبھات
 خلقـك، و  ي اهللا، ال اله إال ھو رب العالمین، الحمـد هللا الـذي خلقنـي و   اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر، رّب

 اإليمـان، و  اللھـم أھلـه علینـا بـاألمن و    . جعلك آية للعالمین، يباھي اهللا بـك المالئكـة   رك منازل وقّد
المسـارعة فیمـا    ثبتنا علـى طاعتـك و   الحبور، و البھجة و السرور، و الغبطة و اإلسالم، و السالمة و
اصـرف عنـا    قوتـه، و  عونـه و  يمنـه و  بركتـه، و  ارزقنا خیره و اللھم بارك لنا في شھرنا ھذا، و. يرضیك
  .فتنته، برحمتك يا أرحم الراحمین بالءه و شره، و
عدم تیسر استھالل در شب اول ماه؛ اين عمل را تا شب سوم نیز مي تواند بجـاى  در صورت : تذكر
  .آورد

  
   :زيارت -٢

بـا سـفر بـه    . با زيارات مخصوصه و جامعـه  )لیھم السـالم ع(امام حسین  بويژهزيارت حضرات معصومین و 
ه در بقـاع  چـ از دور ايشان را با آداب مربوطه زيـارت نمايـد؛   : رمشاھد مشرفه، و در صورت عدم تیّس

 .بام خانـه يـا بیابـان خـالى     ونچيا بر بلندي ) امام بارگاه(اولیاء محل خود؛ يا در اماكن مختص زيارت 
ھمه مشاھد حضرات معصومین علیھم السالم ھمین فضیلت را داشته، و افضل آنھا در ھر عصـري  

فین غريــب تــرين مشــاھد حــرمین شــري غريــب تــرين آنھاســت، كــه در قــرن اخیــر تــا بــه امــروز   
رانیھـا و رنجھـا و آسـیبھاي    گتحّمـل ن . علیھم السالم در سامراء اسـت  عسكريین و حرم مھدوي

ندين برابري اجر؛ و نیل به درجه مواسـات  چاحتمالي در راه زيارت مشاھد مشرفه؛ سبب مضاعفت 
  .با حضرات علیھم السالم؛ و توفیق مجاورت و ھمنشیني اخروي با ايشان را دارد

  
  :نماز -٣

در ھر ركعت حمد و سوره انعام بخواند و از  در شب اول ھر ماه دو ركعت نماز كند و: اول ماهشب 
  .دردى ايمن گرداند كه او را از ھر ترسى و بخواھدحق تعالى 

  
  صدقه+ دعا + دو ركعت نماز : روز اول ماه

  
يـك مرتبـه سـوره توحیـد، و در      حمد در ركعت اول بعد از. در روز اول ھر ماه دو ركعت نماز كند :الف

  .ركعت دوم يك مرتبه سوره انا انزلناه بخواند
  
حمد، سـى مرتبـه توحیـد و در ركعـت      در ركعت اول بعد از. در روز اول ھر ماه دو ركعت نماز كند :ب

  .ه بخواندامرتبه سوره اناانزلن يدوم س
  
  :بخواند دعاروز اول ماه اين  بعد از نماز *

َعھا الرَّْحمِن الرَِّحیِم َو ما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َعَلى اللَِّه ِرْزُقھا َو َيْعَلُم ُمْسَتَقرَّھا َو ُمْسَتْوَدِبْسِم اللَِّه 
َو ِإْن ُيِرْدَك  ُكلٌّ ِفي ِكتاٍب ُمِبیٍن ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحیِم َو ِإْن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال كاِشَف َلُه ِإلَّا ُھَو
ِن الـرَِّحیِم  ِبَخْیٍر َفال رَ ادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصیُب ِبِه َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو ُھـَو اْلَغُفـوُر الـرَِّحیُم ِبْسـِم اللَّـِه الـرَّْحم      

ُه َو ِنْعَم اْلَوِكیُل َو ُأَفوُِّض َأْمِري ِإَلى َسَیْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا ما شاَء اللَُّه ال ُقوََّة ِإلَّا ِباللَِّه َحْسُبَنا اللَّ
ا َأْنَزْلـَت ِإَلـيَّ ِمـْن    اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصیٌر ِباْلِعباِد ال ِإلَه ِإلَّا َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن َربِّ ِإنِّي ِلمـ 

  .ْیُر اْلواِرِثیَن َخْیٍر َفِقیٌر َربِّ ال َتَذْرِني َفْردًا َو َأْنَت َخ
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ممكـن شـود تـا سـالمتى آن مـاه را      بـراى وي  آنچه ه ببدھد  صدقه: ى اول ماهدعابعد از نماز و  *
   .دبراى خود بخر

  
  : صدقه و انفاق -٤

افزون بر تصدق در عمل فوق الذكر، بطور كلي دادان صـدقه و انفـاق نمـودن بـراى سـالمتي مـوالي       
، و نیز ايمني خود و عزيزان و براى دفع آفات و عوارض ھنگامھا و علیه السالمخود حضرت صاحب األمر 

  .فتح ابواب بركت و سعادت شايسته است
  
  ):علیھم السالم كالم وحي و خازنان وحي(تالوت  -٥

ت و نحـل و يـونس   ئـ انفـال و برا : در ھرماه قدري تالوت كالم وحي نمايد؛ خصوصا سوره ھاى مباركه
البته تالوت ترتیبي و ختم كامـل قـرآن كـريم فضـیلت      .دشوكه وارد شده است كه در ھر ماه تالوت 

كـه   نجاآخاص خود را داشته و بديھي است كه انجام آن به ماه مبارك رمضان محدود نمي شود، از 
ت تنھا از بیـان قـرآن   تدبر و وعي كالم وحي شرط الزم تالوت آن بوده؛ و فھم كالم وحي و قرآن صام

مـي باشـد، از ايـن رو تـالوت و تـدبر و مـذاكره كـالم خازنـان          )لیھم السـالم ع(ناطق و كالم خازنان وحي 
  . وحي ضرورت جدانشدني تالوت كالم وحي مي باشد

  
  :روزه گرفتن در ھر ماه -٦
 آخر ماه پنجشنبهو  ماه و چھارشنبه وسط ماه كه آن پنجشنبه اول: روزه گرفتن سه روز از ھر ماه* 

و از  ،روزه دھـر اسـت  ثـوابش بـه انـدازه    بـرد و   مـي از بین وسوسه را  ؛است كه مواظبت بر روزه آن
  .حضرت رسول است كه بر آن مواظبت داشت تا از دنیا رحلت فرمود سنن مؤكده

  .ھر ماه است كه فضیلت بسیار دارد) ١٥ -١٤ -١٣(روزه گرفتن ايام البیض  *
 كه در بنحوي. كه حاجتى داشته باشد و جمعه است و براى كسي پنجشنبه روزه چھارشنبه و* 

 .شده استھدية الزائرين ذكر 
البتـه در سرتاســر مــاه مبـارك رمضــان كـه روزه كــرفتن واجــب اسـت، نمــي تــوان روزه      :تـذكر مھــم 

مستحبي كرفت، ولى شخصي كه موفق به اداي روزه واجب در ايام فوق الذكر مي شود، از فضايل 
  .بركات و ثواب اين ايام نیز بھره مند مي كرددو 
  
  :دعا و نیايش -٧

وارد شده، و قريب به مضامین  )علیه السالم(ماه كه از حضرت موال علي ) از اول تا آخر(دعاھاى ھر روز 
، كه ان براى ھر روز از ماه نقل شده است )علیه السالم(ھمین ادعیه؛ دعاھايى از حضرت امام صادق 

   .در بخش آيین ھنگام ھر روز تقويم جامع آنرا ذكر مي نمايیمشاء اهللا 
  

در ھـر مـاه قمـري يـك روز اسـت كـه بـراى شـروع          )علیه السالم(بنابر فرمايش معصوم  :روز محذور* 
تحصیل معرفت آنرا به ، و توصیه شده است كه رداختن به امور دنیوي مناسب نبودهبكارھاى مھم و 

  .باشد مي ھارم روز محذورچدر ماه مبارك رمضان روز بیست و  .گذرانندبعبادت 
  
  .، و با گردو مستحب استدر اول ھر ماه نو، اندكى پنیر بخورد* 
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  مبارك رمضانماه  فضیلت
  

  
و درھـاى جھـنم در آن    ،است و نسبت بحق تعالى دارد ماه رمضان بھترين ماھھا وندبدانكه نزد خدا

  . بھشت در آن باز و شیاطین در غل و زنجیرند در آن بسته و درھاى رحمت خدا و
نفسـھا در آن ثـواب تسـبیح و خوابھـا ثـواب      . را بمھمانى الھى خوانده انـد  مآن ماھى است كه مرد
  . مستجاب است عبادت دارد و دعا در آن

صـدق  بـر فقـرا ت  . بايد نمود پس بايد پیران را تعظیم كرد و كودكان را ترحم و خويشان را نوازش وصله
نبايد گفت و ديد و شـنید و مھربـانى    كرد و نگاه بايد داشت زبان و چشم و گوش را از چیزھائى كه

  . كرد بر يتیمان
بلند كـرد كـه بھتـرين سـاعتھا اسـت و بايـد سـبك كـرد پشـتھا را از           در اوقات نمازھا دستھا را بدعا

داران كه ھر كه مؤمنى را ه روز سجده ھا و بايد سعى كرد در افطار دادن به بارھاى گناه بطول دادن
  . ثواب بنده آزاد كردن دارد افطار دھد،

  . خود را از مردم باز داشت ق را خوب كرد و خدمت غالم و كنیز را سبك كرد و شرخالابايد 
تالوت كرد زيرا كه يـك آيـه از قـرآن ثـواب يـك       نماز بسیار بجا آورد و صلوات بايد بسیار فرستاد و قرآن

 .ھاى ديگر داردختم در ماه 
آمرزد پس بايد ھر كس سعى كند كه آمرزش الھـى   اين ماه بسیارى از گناھكاران را مي خداوند در
  .ھمانا شقى آنكسى است كه محروم گردد از آمرزش خدا در اين ماه عظیم. حال او شود شامل

  
 . اھش قرار دھدگخداوند ھمه ما را از موفقین و مقربین و مقبولین در
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  مبارك رمضاناعمال ماه 
  

  
شـب و روز معینـى   ه كـه اختصـاص بـ    اسـت يعنـى اعمـالي    ركه اين مـاه تدر اعمال مش :فصل اول

 :ماه بر چھار قسم است بدانكه اعمال مشتركه اين و .ندارد
  

 .آورده میشود و آنھا چند امر است اين ماه بجا شب و روزكه در ھر  اعمالى است :قسم اول
  .الخ ......حج بیتك الحرام اللھم ارزقنى :فريضه بعد از ھر نمازدعا  خواندن اين -١
 .الخ ...... ياعلى يا عظیم :دعا نیز بعد از ھر فريضه خواندن اين -٢
 )صـلی اهللا علیـه و آلـه   ( دعائى را كه شیخ كفعمى و شـھید از رسـول خـدا    آنكه بخواند بعد ھر فريضه -٣

  :روايت كرده اند
اللھـم اكـس كـل    . اللھـم اشـبع كـل جـائع    . كل فقیر السرور اللھم اغن وربالقاللھم ادخل على اھل 

غريب اللھم فـك كـل اسـیر     كل ردفرج عن كل مكروب اللھم  اللھم. عريان اللھم اقض دين كل مدين
فقر نا بغناك اللھم غیـر   المسلمین اللھم اشف كل مريض اللھم سد اللھم اصلح كل فاسد من امور

  .ئ قديریھم اقض عنا الدين و اعننا من الفقر انك على كل شالل سوء حالنا بحسن حالك
 )علیه السالم(بخواند خوب است و بعضى از ائمه  در اين ماه قرآن بسیار بخواند و اگر روزى يك ختم -٤

روح مقـدس يكـى از   بـه  میكردنـد و اگـر ھـر ختمـى را ثـوابش را       در اين ماه چھل ختم قـرآن و زيـاده  
 .ايشان باشدا كند ثوابش مضاعف گردد و در قیامت ب ھديه) السالم معلیھ(چھارده معصوم 

صلوات و استغفار و ال اله اال اهللا را بسیار بگويد و نوافـل شـب و روز را    در شب و روز اين ماه ذكر -٥
نخواند و چشم و گوش و زبان خود را نیز روزه دارد از محرمات كه روزه ) غیر ذكر حق(شعر . بجا آورد
 .از طعام و شراب نیست ساكمجرد ام

  
 .بجا آورد و آن نیز چند چیز است بايد شبھاى ماه رمضاناعمالى است كه در  :قسم دوم

بعد روزه را به قلیلي از آب و خرما قبل از نماز مغرب بگشايد؛ و ست كه آنافطار است و مستحب  -١
، كـه بعـد از   جمعى منتظـر او باشـند  افطار كند مگر آنكه ضعف بر او غلبه كرده باشد يا  از نماز شام

 .نماز مغرب و نافله آن انجام مي دھد
كند تـا   افطار كند بر چیز پاكیزه اى از حرام و شبھات و بھتر آن است كه بخرماى حالل افطار آنكه -٢

به نبات و  و به حلوا و) نوعي شیر(ثواب نمازش چھارصد برابر گردد و بخرما و آب و به رطب و به لبن 
 .ب نیم گرم بھر كدام افطار كند نیز خوب استبه آ
اللھم لـك صـمت و علـى رزقـك      :افطار دعاھاى وارده آنرا بخواند از جمله آنكه بگويد آنكه در وقت -٣

در ايـن روز روزه داشـته و اگـر     تا خدا عطا فرمايد بـاو ثـواب ھـر كسـى را كـه     ، افطرت و علیك توكلت
نیز روايت كرده بخواند كـه فضـیلت    بن طاووسرا كه سید ،الخ....اللھم رب النور العظیم  دعاى بتواند
 .دارد بسیار

 .اهللا يا واسع المغفرة اغفرلى بسم  :در لقمه اول بگويد -٤
 .در وقت افطار سوره انا انزلناه را بخواند -٥
 .اشددانه خرما يا شربتى آب ب دھد روزه داران را اگر چه بچند در وقت افطار تصدق كند و افطار -٦
 .ھزار مرتبه انا انزلناه وارد است در ھر شب خواندن -٧
 .میسر شود در ھر شب خواندن صد مرتبه حم دخان اگر -٨
 .الخ ...اللھم رب شھر رمضان  :اين دعا را در ھر شب بخواند تا گناه چھل ساله او آمرزيده شود -٩
 .الخ ...اللھم بك و منك اطلب :دعا اينه حج بتوفیق براى  در ھر شب بعد از نماز مغرب دعا كند -١٠

روايـت كـرده و در اقبـال در آنجـائى كـه      ) علیـه السـالم  (از حضـرت صـادق    بن طـاووس  و اين دعا را سید
 .فرموده است دعاھاى بعد از فريضه را ذكر كرده، نقل

 .در ھر شب دعاى افتتاح را بخواند -١١
 .الخ .....اللھم انى اسئلك ان تجعل فیما تقضى  :در ھر شب بخواند -١٢
 .الخ .....اللھم برحمتك فى الصالحین فادخلنا  :در ھر شب بخواند -١٣
رمضان بايد بجا آورده شود ھزار ركعت نماز است در مجموع  بدانكه از چیزھائیكه در شبھاى ماه -١٤

سـت ركعـت خوانـده شـود، ھـر دو      دھه اول و دھـه دوم در ھـر شـبى بی    باين ترتیب كه در ،اين ماه
كه ھشت ركعت آنرا بعد از نماز مغرب بخواند و دوازده ركعت آنرا بعد از  سالم، باين طريق ركعت بیك
را بعد از نمـاز مغـرب و    دھه آخر در ھر شب سى ركعت بخواند باز ھشت ركعت آن و در ،نماز عشا
و مجموع اين نمازھا ھفتصد ركعت میشود و باقى مانده  ،ركعت ديگر را بعد از نماز عشا بیست و دو

  و شب بیست و ،يعنى شب نوزدھم صد ركعت ،كه سیصد ركعت باشد در شبھاى قدر بخواند را
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نیـز   بترتیـب ديگـر   ،پس مجموع ھزار ركعـت شـود   ،و شب بیست و سیم صد ركعت ،ركعت يكم صد
بـاين ھـزار ركعـت    از علمـا و اولیـاء   ه سابقین بدانك. نقل كرده اند و آنچه ذكر شد موافق مشھور بود

مصـباح و غیـره نقـل     اقبال و آن دعاى در كه بعد از ھر دو ركعت از نماز خیلى عنايت داشتند بحدي
 را مختصر كرده و دعاھاى بسیار را ذكر نكرده اما اين مصباح متھجد كرده اند و شیخ طوسى با آنكه

 ان بوده كـه ايـن  ه ود كه خیلى محل حاجت و ابتالى مردم بترك نكرده و از اين معلوم میش دعاھا را
شود كه اين  ان داشته اند ولكن در اين عصرھا گمان ندارم كه در ھزار نفر يكى پیداه ھمه اھتمام ب

خواندن ايـن نمازھـا و او را   ه ب ھزار ركعت نماز را با آن دعاھا بجا آورد بھر حال اگر كسى موفق شد
دعـاى مختصـر را تـرك نكنـد كـه از حضـرت        رده بعد از آن نباشد، الاقـل ايـن  مجال خواندن دعاھاى وا

از ھـر دو ركعـت از نوافـل بايـد خوانـده       روايت شده است كه در ماه رمضان بعـد ) علیه السالم( عسكرى
مـن االمـر    اللھم اجعل فیما تقضى و تقدر من االمر المحتوم و فیمـا تفـرق   :شود و آن دعا اين است

سـعیھم المغفـور    القدر ان تجعلنى من حجاج بیتك الحرام المبرور حجھم المشـكور  الحكیم فى لیلة
 .الراحمین ذنوبھم واسئلك ان تطیل عمرى فى طاعتك و توسع لى فى رزقى يا ارحم

  
 :ماه مبارك رمضان است و آن نیز چند چیز است سحرھاى در اعمال :قسم سوم

يـا شـربت آب باشـد و بھتـرين      غیر مرغـوب سحور را اگر چه بیك دانه خرماى  و ترك نكند :سحور -١
وات لاست و وارد شده كه حق تعـالى و مالئكـه صـ    و خرما )خوراكي پختني از آرد( سحورھا سويق

 .سحرھا وسحور میخورند فرستند بر آنھا كه استغفار میكند در مي
ه ايـن سـوره مباركـه را در وقـت افطـار كـردن و       وقت سحور بخواند كه ھر ك انزلناه را درانا  سوره -٢

 .ما بین اين دو وقت ثواب كسى داشته باشد كه در راه خدا در خون خود بغلطد سحور بخواند در
 .حمزه ثمالى را در سحرھا بخواند ابو دعاى -٣
 ).از نسخه كامل آن استفاده كند( .بخواند... اللھم انى اسئلك من بھائك بابھاه دعاى -٤
 .الخ ...يا عدتى عند كربتى :ذكر كرده اند سید شیخ و سحرھا بخواند اين دعا را كه در -٥
 .الخ ...انت سبحانك ال اله اال :انده دو نیز روايت كرد ادريس را كه ھر بخواند دعاى -٦
 .الخ ...سبحان من يعلم جوارح القلوب :روايت كرده سید كه بخواند اين تسبیحات را -٧
 .الخ ...يا مفزعى عند كربتى :دعا را كه مختصرترين دعاھاى سحر استبخواند اين  -٨

سحور بكند بھتر است و از اول شب تا آخر شب  و بدانكه علما فرموده اند كه اگر نیت روزه را بعد از
دارد كـه فـردا از بـراى خـدا روزه میگیـرد و امسـاك از        داند و قصد نیت مى توان كرد و ھمین كه مي

 .كه در سحرھا نماز شب را ترك نكند و تھجد بعمل آورد بس است و شايسته استمفطرات میكند 
  

 .روزھاى ماه رمضان است در اعمال :قسم چھارم
در اعمال ھـر  مخصوص بھر روز است كه  بدانكه از براى روزھاى اين ما دو نوع دعا روايت شده يكى

  :ھر روز و آن چند دعا است میشود بعدا به آن اشاره میشود و ديگر آن دعاھائى است كه مكررروز 
 
و ايـن دعـا بـدو نحـو روايـت      . الـخ ....اللھم ھذا شھر رمضان و ھذا شھر الصیام  :در ھر روز بخواند -١

كافى است و حقیر در ھديـه آنـرا ذكـر كـردم و ديگـر مبسـوطتر        چنانچه در شده يكى مختصر است
 .نقل فرموده المعاد ادز آنرا در، )حمه اهللار(عالمه مجلسى  اقبال است و چنانچه در است
 .الخ... سبحان اهللا بارى النسم :خواندن اين تسبحات عشر است در ھر روز -٢
 .الخ... على النبى ان اهللا و مالئكته يصلون :خواندن اين صلوات است -٣
 .الخ... امرتنى اللھم انى ادعوك كما :ن استأخواندن اين دعاى عظیم الش -٤
 .الخ... دعدتى فى كربتى يا :اقبال است كه درخواندن اين دعا  -٥
اللھم انى اسئلك  :ام ھديه نقل كرده روايت كرده اند و حقیر در سید شیخ و دعا كه خواندن اين -٦

 .الخ... من فضلك بافضله
ئ و خلق كلـى  یيا ذا الذى كان قبل كل ش :شیخ كفعمى ذكر فرموده دعا است كه خواندن اين -٧
فى االرضین السفلى و ال  السموات العلى و ال ئ ياذالذى لیس فىیش يفنى كلئ ثم يبقى و یش

 انت صل علـى  غیره لك الحمد حمدا ال يقوى على احصائه اال فوقھن و ال بینھن و ال تحتھن اله يعبد
 .انت على احصائھا اال محمد وال محمد صلوة ال يقوى

سـبحان   :ذكـر فرمـوده   خالصـة االذكـار   یض درمحدث فـ  صد مرتبه اين ذكر را بگويید كه در ھر روز -٨
  .سبحان القاضى بالحق سبحان العلى االعلى سبحانه و بحمده سبحانه و تعالى الضار النافع



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 24

Wednesday     
11 Aug 

 2010مسیحي 
  تموز ٢٩

  اسكندرى 
  امرداد ٢٠
 يشمس ھجري ١٣٨٩

  أسد ٢٠
 برج شمسي

   انرمض ١
١٤٣١ھجري قمري  
&^^

 

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

م واليت و برائتاگنھ  
 

  

  رمضانماه اّول 
  

  خلقت نور 
  

   اسالم نظر لطف و مرحمت خدا به سوي امت
  

   )علیه السالم(نزول صحف ابراھیم  بنابرنقلي: شب 
  

   )علیه السالم(نزول انجیل بر عیسي  بنابرنقلي: شب 
  

  نزول قرآن كريم  بنابرنقلي: شب 
  

   تثبع ١٠سال  )علیھا السالم(رحلت جناب خديجه  بنابرنقلي: روز 
 پـنج و  ماه بنابر اقول شیخ بھائى در سال دھم بعثت خديجه كبـرى در سـن شصـت    در روز غره اين

 . در قبر او نازل شد )صلی اهللا علیه و آله( سالگى رحلت كرد و پیغمبر
  

   رمضان هدر فضايل ما )صلى اهللا علیه وآله(خطبه خواندن حضرت رسول  بنابرنقلي:  روز/  شب
  

  ابو قتاده را به جانب اضم  )صلى اهللا علیه وآله(فرستادن حضرت رسول اهللا : روز 
  

   ھجرت ٩يا  ٨سال ف ئطا هغزو: روز 
  

   ھجرت ٩سال تبوك  هغزو: روز 
  

   در وقت غصب خالفت اعتراض ابي بن كعب موقع خطبه خواندن ابو بكر بنابرنقلي: روز 
  

صلوات اهللا (منین ؤحركت محمد بن ابي بكر به سوي مصر به فرمان حضرت أمیر الم: روز 

   ھجرت ٣٨سال  )علیه
  

  در فضايل ماه رمضان در مسجد كوفه )علیه السالم(خطبه خواندن حضرت امیر  بنابرنقلي: روز 
  

   ھجرت ٦٥سال  )لعنه اهللا(ھالك مروان بن حكم : روز 
  

  قیام ابراھیم باخمرى بنابرنقلي: روز 
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كردند  خروج كرد در بصره ابراھیم بن عبداهللا محض قتیل باخمرى و بیعت ,١٤٥در اين شب سنه  و
  .الطالب استاو وجوه مردم چنانچه در عمدة  با

خوانده شدن  بیعت مردم با ايشان و و )صلوات اهللا علیه(واليت عھدي حضرت رضا  بنابرنقلي: روز 
   ھجرت ٢٠١سال خطبه بنام حضرتش 

  
   ھجرت ٢٠٢سال  )صلوات اهللا علیه(شھادت حضرت رضا  بنابرنقلي: روز 

  
  .)در قاھره می باشدحرم منور ايشان ( ٢٠٨سال  )السالم اعلیھ(وفات جناب نفیسه : روز 

  
   ھجرت ٢٥٥سال  )صلوات اهللا علیه(اهللا  ةوالدت حضرت بقی بنابرنقلي) : صبح(شب 

  
   ھجرت ٦٥٤سال احتراق مسجد نبوي : شب 

 )صـلی اهللا علیـه و آلـه   (واقـع شـد واقعـه احتـراق مسـجد نبـوى       , ٦٥٤مـاه سـنه    بدانكه در شب غره اين
 .درھا را و اين واقع معروف است بنحويكه فرو گرفت جمیع مسجد و سقف و منبر و

المصطفى تفصیل اين حريق و حريق ديگر را كه ثانیا واقع شد نوشته  الوفا باخبار دار در خالصة
  .است

  

  آئین ھنگام
  

  

  ؛ آشنایی و آمادگی برای ماه رمضانشروع سال بر اساس تقویم اھل حق 
  

  :ماه چھارشنبهھر 
و جمعـه   چھارشـنبه و پنجشـنبه  گـرفتن سـه روز متـوالي    روزه از اعمال شايسته ھر ماه قمـري؛  * 

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

 .بھره مندي از بركات روزه گرفتن در اين ايام است
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  اعمال اّول ھر ماه قمري
  

در كه در بخش اعمال ھرمـاه ذكـر شـد؛ ھمجنـین      ؛بجز استھالل و نماز و تصدق و خوراك مخصوص
  :نیايش نمائیم اينطورھر ماه قمري خداوند را  اّولآمده است كه در  )علیھم السالم(كالم خازنان وحي 

  :ويدگاز تالوت سوره حمد ببعد 
ْم َيْعـِدُلوَن ُھـَو   اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْلَأْرَض َو َجَعَل الظُُّلماِت َو النُّوَر ُثمَّ الَِّذيَن َكَفـُروا ِبـَربِّھِ  

ُثمَّ َأْنُتْم َتْمَتُروَن َو ُھَو اللَُّه ِفي السَّماواِت َو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطیٍن ُثمَّ َقضى َأَجًلا َو َأَجٌل ُمَسمى ِعْنَدُه 

الظَّـاِلِمیَن و   ِفي اْلَأْرِض َيْعَلُم ِسرَُّكْم َو َجْھَرُكْم َو َيْعَلُم ما َتْكِسُبوَن و اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َنجَّانـا ِمـَن اْلَقـْومِ   

ِعبـاِدِه اْلُمـْؤِمِنیَن اْلَحْمـُد ِللَّـِه الَّـِذي َوَھـَب ِلـي َعَلـى ا ْلِكَبـِر           اْلَحْمُد ِللَِّه الَّـِذي َفضَّـَلنا َعلـى َكِثیـٍر ِمـنْ     

َقبَّـْل ُدعـاِء   ِإْسماِعیَل َو ِإْسحاَق ِإنَّ َربِّي َلَسِمیُع الدُّعاِء َربِّ اْجَعْلِني ُمِقیَم الصَّالِة َو ِمْن ُذرِّيَِّتي َربَّنا َو َت

َو ِلْلُمْؤِمِنیَن َيـْوَم َيُقـوُم اْلِحسـاُب َفِللَّـِه اْلَحْمـُد َربِّ السَّـماواِت َو َربِّ اْلـَأْرِض َربِّ        َربََّنا اْغِفْر ِلي َو ِلواِلَديَّ 

مـا ِفــي  اْلعـاَلِمیَن َو َلـُه اْلِكْبِريـاُء ِفـي السَّــماواِت َو اْلـَأْرِض َو ُھـَو اْلَعِزيـُز اْلَحِكـیُم اْلَحْمــُد ِللَّـِه الَّـِذي َلـُه            

ِفي اْلَأْرِض َو َلُه اْلَحْمُد ِفي اْلآِخَرِة َو ُھَو اْلَحِكیُم اْلَخِبیُر َيْعَلُم مـا َيِلـُج ِفـي اْلـَأْرِض َو مـا       السَّماواِت َو ما

ماواِت َو َيْخُرُج ِمْنھا َو ما َيْنِزُل ِمَن السَّماِء َو ما َيْعُرُج ِفیھا َو ُھـَو الـرَِّحیُم اْلَغُفـوُر اْلَحْمـُد ِللَّـِه فـاِطِر السَّـ       

 َعلـى  َأْرِض جاِعِل اْلَمالِئَكِة ُرُسًلا ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثنى َو ُثالَث َو ُرباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق ما َيشاُء ِإنَّ اللَّـهَ اْل

َبْعـِدِه َو   ٍء َقِديٌر ما َيْفَتِح اللَُّه ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفال ُمْمِسَك َلھا َو ما ُيْمِسْك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمـنْ  ُكلِّ َشْي

ُكْم ِمَن السَّماِء َو ُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكیُم يا َأيَُّھا النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْیُكْم َھْل ِمْن خاِلٍق َغْیُر اللَِّه َيْرُزُق

الـذي ال إلـه إال ھـو الحـي الـذي ال      اْلَأْرِض ال ِإلَه ِإلَّا ُھَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن اْلَحْمُد ِللَّـِه َربِّ اْلعـاَلِمیَن الحـي    

يموت و القائم الذي ال يتغیر و الدائم الذي ال يفنى و البـاقي الـذي ال يـزول و العـدل الـذي ال يجـور و       

ء و الواسع الـذي ال يبخـل و المعطـي مـن      الحاكم الذي ال يحیف و اللطیف الذي ال يخفى علیه شي

ء و الباطن الذي لیس  و الظاھر الذي لیس فوقه شي شاء األول الذي ال يدرك و اآلخر الذي ال يسبق

ٍء َعَددًا اللھم أنطق بدعائك لسـاني و أنجـح بـه     ٍء ِعْلمًا و َأْحصى ُكلَّ َشْي ء َأحاَط ِبُكلِّ َشْي دونه شي

طلبتي و أعطني به حاجتي و بلغني به رغبتي و أقر به عیني و اسمع به ندائي و أجب به دعائي و 

ما أنا فیه بركة ترحم بھا شـكري و ترحمنـي و ترضـى عنـي آمـین رب العـالمین       بارك لي في جمیع 

الحمــد هللا الــذي ُيْنِشــُئ السَّــحاَب الثِّقــاَل َو ُيَســبُِّح الرَّْعــُد ِبَحْمــِدِه َو اْلَمالِئَكــُة ِمــْن ِخیَفِتــِه َو ُيْرِســُل   

ِه َو ُھَو َشِديُد اْلِمحاِل الحمد هللا الذي َلـُه َدْعـَوُة   الصَّواِعَق َفُیِصیُب ِبھا َمْن َيشاُء َو ُھْم ُيجاِدُلوَن ِفي اللَّ

 ِحـیَن  اْلَحقِّ َو الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُھَو اْلباِطُل و ُھَو اْلَعِلـيُّ اْلَكِبیـُر الحمـد هللا الـذي َيَتـَوفَّى اْلـَأْنُفسَ      

َقضـى َعَلْیَھـا اْلَمـْوَت َو ُيْرِسـُل اْلـُأْخرى ِإلـى َأَجـٍل        َمْوِتھا َو الَِّتي َلْم َتُمْت ِفـي َمناِمھـا َفُیْمِسـُك الَِّتـي     

ُدُه ُمَسمى ِإنَّ ِفي ذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن الحمد هللا الذي َوِسَع ُكْرِسیُُّه السَّماواِت َو اْلـَأْرَض َو ال َيـؤُ  

َو الشَّھاَدِة ُھَو الرَّْحمُن الرَِّحیُم ُھـَو اللَّـُه الَّـِذي ال     ِحْفُظُھما َو ُھَو اْلَعِليُّ اْلَعِظیُم الحمد هللا عاِلُم اْلَغْیِب

لَّـِه َعمَّـا ُيْشـِرُكوَن    ِإلَه ِإلَّا ُھَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَھْیِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسـْبحاَن ال 

اْلباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه اْلَأْسماُء اْلُحْسنى ُيَسبُِّح َلُه ما ِفي السَّـماواِت   الحمد هللا الذي ال إله إال ھو اْلخاِلُق

ْلُمْلِك َو َلْم َيُكْن َلُه َو اْلَأْرِض َو ُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكیُم اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َلْم َيتَِّخْذ َوَلدًا َو َلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي ا

  .لِّ َو َكبِّْرُه َتْكِبیرًا َوِليٌّ ِمَن الذُّ
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  ه اّول ماه مبارك رمضانژاعمال وي
  

  :انرمض ماه اول شب
 :در آن چند عمل است

 .ماه را واجب دانسته اند بعضى استھالل اين آنكه طلب ھالل كند و -١
 :بگويـد نكند بلكه رو بقبله كند و دستھا را باسمان بلند كنـد و   يت ھالل كرد اشاره بھاللرؤچون  -٢

ابن عقیل واجب دانسـته و اگـر وقـت داشـته      فقیه كهبخواند دعاى ھالل را  و ،الخ ...ربى و ربك اهللا
علیـه  (و امیـر المـؤمنین    )صـلی اهللا علیـه و آلـه   ( خـدا  اقبـال از رسـول   در سـید  دعاھائى را كه باشد بخواند

 .اند براى ھالل روايت كرده) علیه السالم(و حضرت كاظم ) علیه السالم(و امام جعفر صادق ) السالم
 .ماه اين يت ھالل ھر ماه و خصوص ھاللرؤصحیفه كامله را در وقت  ٤٣بخواند دعاى  -٣
ديگر جماع در شب  ماه است و اال در ماھھاى و اين از خصوصیات اين حالل خود كند مجامعت با -٤

 .اول مكروه است
 .غسل شب اول ماه كند -٥
 .غسل كند و سى كف آب بر سر بريزد جارىدر نھر  -٦
سـال   گناھانش ريخته شود و ثواب حجاج و معتمرين آن كند تا) علیه السالم(زيارت قبر امام حسین  -٧

 .را دريابد
 .كند بخواندن ھزار ركعت نماز اين ماه بنحويكه در فصل اول گذشت در اين شب ابتدا -٨
 .بخواند فتحنا اناماه سوره  ھاى ايننافله اين شب و ساير شب آنكه در نماز -٩
در اين شب در ھر ركعت حمد و سوره انعـام بخوانـد و سـؤال كنـد كـه حـق        دو ركعت نماز كند -١٠

 .شرور كند تعالى از او كفايت
علیـه  (حضـرت صـادق    و اين دعائى است كـه . الخ.... ر المباركھاللھم ان ھذا الش :بخواند دعاى -١١

 .شعبان و در اين شب میخوانددر شب آخر ) السالم
اللھـم  : اقبال است در را كه) علیه السالم( جواد مغرب بخواند اين دعاى وارده از حضرت بعد از نماز -١٢

 .الخ... یريامن يملك التدب
ھـم رب  لال: را كه در اقبال است) علیه السالم( ثور از حضرت صادقأدعاى م شب اين بخواند در اين -١٣

 .الخ... القرآن فیه نزلا الذی شھر رمضان
) علیـه السـالم  ( سـجاد  صـحیفه كاملـه را كـه در وقـت دخـول مـاه رمضـان حضـرت         ٤٤بخواند دعاى  -١٤

 .میخواند
اللھم انى اسـئلك باسـمك الـذى     :را) علیه السـالم ( بخواند دعاى وارده از حضرت موسى بن جعفر -١٥

 .الخ ...شیئدان له كل 
و اين دعا را سید در اقبال ذكر كرده پـس از آن دعـاى    .الخ ...مضانر اللھم ان ھذا شھر :بخواند -١٦

مى خوانى آن را در وقت حضور ماه  :نقل كرده كه فرموده) علیه السالم( صادق بسیار طويلى از حضرت
 .رمضان
 ، نقل كرده)صلی اهللا علیه و آله( از حضرت رسول خدا) علیه السالم( بخواند اين دعا را كه حضرت صادق -١٧

قـد دخـل شـھر رمضـان اللھـم رب شـھر        اللھـم انـه   :دخول ماه رمضـان میخواندنـد   است كه در وقت
شھر رمضان و  فى لناو الفرقان اللھم فبارك  رمضان الذى انزلت فیه القران و جعلته بینات من الھدى

 .اعنا على صیامه و صلوته و تقبله منا
ه دعواتى از كتاب ابن ابى قرة نقل كـرده و از  بدانكه سید ابن طاوس از براى ھر شب از اين ما -١٨

و دعاھاى امشب  لااقبه جمله براى اين شب چھار دعا ذكر فرموده ھر كه طالب است رجوع كند ب
 .و ساير شبھا را بخواند

براى ھر شـب از ايـن مـاه نمـازى نقـل      ) علیه السـالم ( بدان نیز كه شیخ شھید ره از امیر المؤمنین -١٩
 .ذكر ھر شب نماز را نقل میكنیم در ما .كرده

 مرتبه و توحید پانزده مرتبه  اما نماز امشب چھار ركعت است در ھر ركعت حمد يك
  
  :انرمض ماه اول روز

 :در آن چند عمل است
كه باعث ايمنى از جمیع دردھا و بیماريھا  ؛سر غسل كردن در آب جارى و ريختن سى كف آب بر -١

 .است در تمام سال
ز خوارى و پريشانى نجات يابد و قدرى گالب ھم بر سر خود بزنـد تـا در   ابرو بزند تا  از گالبكفى  -٢

  .سال از سرسام ايمن شود آن
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 .دو ركعت نماز اول ماه و تصدق را بعمل آورد -٣
حـق   و در دوم حمد و ھـر سـوره كـه خواھـد تـا      فتحناه وانادو ركعت نماز كند در ركعت اول حمد  -٤

 .سال از او دور گرداند و در حفظ خدا باشد تا سال آينده بديھا را در آنتعالى جمیع 
 ضت علینا صیامه و انزلتافتراللھم قد حضر شھر رمضان وقد  :بعد از طلوع فجر اين دعا را بخواند -٥

منـا و تسـلمه    ن ھدى للناس و بینات من الھدى و الفرقان اللھم اعنا على صـیامه و تقلبـه  آفیه القر
  .فى يسر منك و عافیة انك على كل شئى قدير نامنا و ل
صـحیفه   ٤٤دعـاى   و ايـن  ...الذى ھدانا لحمده الحمد اهللا :دعا را بخواند اگر در شب نخوانده اين -٦

را اگــر در شــب  )اهللا علیـه  واتصــل( و كـاظمى  )صــلی اهللا علیـه و آلــه (اسـت و ھمچنــین بخوانـد دعــاى نبـوى    
  .نخوانده
مخصوصـى نقـل كـرده و مـا در اينجـا       بدانكه سید ابن طاوس ره، از براى ھر روز اين ماه دعاھاى -٧

   .اكتفا میكنیم بنقل دعاى مختصر ھر روز
الصائمین و قیامى فیه قیـام القـائیمن و نبھنـى فیـه      اللھم اجعل صیامى فیه صیام :روز دعاى اين* 

  .المجرمین عنيا اله العالمین و اعف عنى يا عافیا  عن نومة الغافلین و ھب لى فیه جرمى
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١٣٨٩    تان      

١٤:٢٨ساعت  ١٤٣١رجب  ٩و وقوع انقالب صیفي در   آغاز فصل تابستان  
  مانده روز از فصل تابستان ٤٢رفته                   روز از فصل تابستان ٥١
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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  چلذا از عوامل و مواد و خوراكیھاى صفرازا مثـل  . تلخي دھن نشانه آنست

ون كیفیـت آسـان از نظـر دفـع     چوشت گیرد و ورزش زياد بدن را الغر مي كند، گي انجام مي گذ بدن باز مي شود و تعريق به سادمناف
سموم به واسطه عرق فراوان را ندارد؛ مصرفش در اين زمان مناسب نیست، به مناسـبت فصـل تابسـتان و بـراى جبـران دفـع مايعـات        

رخشت مي توان استفاده كرد، خوردن ترشیھا نیز جھت دفع صـفرا مفیـد اسـت، مصـرف خیـار      بدن از میوه جات و سبزيھاى خنك و شی
اھي  سبب سرد شدن بدن به واسطه عكس العمل نسبت به معـده شـده و كمـك بـه     گو آب سرد صبح) حامل اشعه راديواكتیو(نبر چ

در . ز غـذا اشـكال در ھضـم ايجـاد مـي شـود      ردد، خوردن آب بعـد ا گرمي است و سبب تحريك غدد ترشحي مي گطبیعت در مبارزه با 
یـدا مـي شـود، شـبھاى تابسـتان بـه جھـت خنكـي         پرما و زمینه خنكي ھوا؛ اشتھاى زيادي به غذا گاواخر تابستان به واسطه تخفیف 

و از بخـور  ي را فراھم مي نمايد كه نیاز به مراقبت و اسـتراحت دارد،  گھوا اشتھا كامال مھیا است، ھواي سرد شبھا زمینه سرماخورد
ردد، بطور كلي در آخر اين فصل مزاج بـدن و ضـعف آن آشـكار شـده و اشـتھاى زيـاد عالمـت نیـاز         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   گ، آمیزش كمتر بايد نمـوده و آسـودن بايـد    زيدهگو 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     )اغذيه و اشربه اى كه حرارت خون را كاھش دھد(مطفیات 
ر ضرورت بود بـه آب میـوه ھـا    گو اند بار در فصل تابستان قي بايد بكنند، و مسھل قوي نشايد خورد، چتوانند؛ ) روشي درماني(كه قي 

  .بنفشه اكتفا كنند) ودرپ(نبر و سفوف چو 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 

و تعـب و  ) رمگـ (ولي كثرت آمیزش و رفتن به حمـام  . كه در آن برودت باشد، و تخم مرغ نیم برشته خورد و آلو و انار ترش و صیفیجاتي
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 

  
  .م در اين روز با موفقیت ھمراه نیستشروع كارھاى مھ: 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 *
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  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي تقويم نجومي
  

  
  

   
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
      

  
  
  

  
    

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

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

  ام شناسيگھن=  رخدادھاي آسماني با احوال زمیني ارتباط فلكي
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  c Tropical سنبلهتحويل به  2:01در  b أسد :فلكي برج
  Tropical عّواءبه تحويل  8:46 ساعت در صرفة :منزل فلكي

   ):ساعت اقتران يا اقتراب قمر با منازل(ھم آيي قمر و منازل 
   )جنوب نو أسد قبل و(طرفة 

  b Sidereal أسدتحويل به  00:03در  a سرطان :برج نجمی

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

   سريع الّسیر؛ وجه، ،بیت :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           حالت خوشه خود از ه اي است و در طي دور كتي دوره سیر ماه در آسمان حر
بـه عنـوان مثـال    . اي و ھمچنین كنترل كردن نوسان میـان ترقـي و تنـزل و افـت و خیـز ھـا       بنابراين داللت دارد بر تغییر كردن دوره. است

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

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

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

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

كارھايي از روي عادت انجـام مـي دھـیم؟ و    ه كارھايي بايد انجام دھیم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشیم و يا چ
لكي انجام دھیم؟ در مقايسه با خورشـید، خورشـید داللـت دارد بـر اينكـه چـه كارھـايي        چه كارھايي الزم است در آن زمان و شرايط ف
چـه   یشنھاد مي دھد و در مقايسه با زحـل، زحـل داللـت بـر ايـن دارد كـه مـا بايـد اجبـاراً         پبراي رسیدن به اھدافمان بايد انجام دھیم و 

  .ھايي انجام دھیمركا
محافظت براي رشد و پیشرفت و اين تنھا به پرورش كـودك و توانـايي مـا بـراي نگھـداري و       ماه داللت دارد بر نیازھاي ما به نگھداري و

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

   )07:07(ساعت  ٢ تحويل به ١ :عمر ماه از مقارنه
   

  ) انرمض ٧ان تا رمض ١امروز (أسد  ٢٦ تا أسد ٢٠امروز  شروع از: افزايش نور =نور قمر 
ه کـ ارھـايي  ک، اقـدام بـه   )ام خسـوف در غیر ايّـ (ه قمر زايد الّنور باشد کھنگامی  :ھنگام شناسی

اّما . ار شدن بیشتر است، مناسب مي باشدکموفقّیتش مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و آش
اري يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و که آشکارھايي ک

 .ه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشدکفصد 
اجتماع (، )شب ھفتم(از توّلد ماه قبل از شب اّول، تا تربیع اّول يا ايمن ه ک :وضعیت عمومي قمر
  .مي باشد )و اقتران ماه و خورشید

ارھـاي نـو و پـروژه ھـاى جديـد، و يـا پیـاده        کاين اّيام مناسب است براى شروع  :شناسیھنگام 
  .ه مي خواھید رويش خوبي داشته باشدکاشتن آنچه کردن طرحھا و ايده ھا، ھمچنین براى ک

ه در اين اوقات شروع مي گردد، با تحول و دگرگونیھای مثبت به سمت کارھايي ک :از نظر شغلي
ه در اين وقت به کسي ک .یه بر دیگران نداشته باشیدکه تکمي گردد، به شرط اين آيندۀ بھتر مواجه

در ايـن اوان کـارگران و    .ردن شغلي مي باشد، فراھم شدن آن برايش آسان مي گـردد کدنبال پیدا 
ننـد،  کرده و توّقعات بیجـا پیـدا ن  که خودشان را گم نکولى به شرطي  ارآيي بھتري دارند،کارمندان ک
ه در اين مّدت شروع مي شود، بـا  کارھاي تجاري ک.ار مي شودکصاحب  نش منفيکوابه ه منجر ک

  .تحّول تدريجي مواجه مي شوند، ولى اين وقت مناسبترين ھنگام براى عقد قراردادھاست
دوران اجتماع قمر، زمینه ساز افزايش حالت اعجاب  :از نظر ارتباطات اجتماعي و خانوادگی

ه از توّقعات کبوده و بالّنتیجه سبب افزوني توّقعات آنھا شده، فلذا بھتر است ) مرد يا زن(ھمسران 
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در اين وقت تأسیس و  .وتاه بیايندکدر اين مرحله پرھیز نموده، و براى اجتناب از پیدایش اختالفات 
عًا موفقّیت آمیز نبوده، چون اين گونه ارتباطات حاصله در اين مرحله، به ايجاد ارتباطھاى عاطفي نو

  .ق نمي شوده نوعًا محّقکآرزوھاي غیر واقعي منتھي شده 
  

_ IN Leo =  ٢:٠١ تا ساعت برج اسدقمر در: 
  

  :خواجه نصیر طوسياز  برج اسداختیارات قمر در 
 عھد بستن شغل بگرفتن دلیر) عقد×(باشد نیک ===    ماه آھو سیر چون جرم افکند در برج شیر

 از براي تاج داران روي تخت آراستن===    فصد و  کار آتش و حاجت ز شاھان خواستن
  لیک نو پوشیدن و عزم سفر کردن خطاست===    بیع ترکان ختائي اندر او عین رضاست

  
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
طبع اين برج مانند آتش طبعي گـرم و خشـک اسـت، بنـابراين کارھـايي کـه چنـین طبعـي داشـته يـا در            :ناري: از مثلثه ناري؛ طبع برج

 رارت و گرمي سر و کار داشته يا براي موفقیتش به گرمي نیاز دارند، در اين ھنگام مناسـب مـي باشـد،   انجام و تحقق آن با آتش يا ح
  .و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است

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

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

  .انعقاد نطفه پسر باشد
  

  
  

VOC  = _ ٢:٠١أسد ساعت  ٢٠ امروز تا ٦:٠٨أسد ساعت  ١٩ شروع =یر قمر خالى الّس =   
  .ونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اىگجھت ھر  زمینه منفياين وضعیت فلكي داللت دارد بر 

  
_ IN Virgo =  ٢:٠١ ساعتاز  برج سنبلهقمر در:  

  
  :خواجه نصیر طوسياز  برج سنبلهدر  اختیارات قمر

 برده ھامون ھمي شايد شدن با قافله===    مه چو از برج اسد آيد بسوي سنبله
 ارکسب و کخاصه را تعلیم علم و عامیان را ===    ارکنو بريدن شايد؛ شايد از اين بھتر دو 

  بد بود بد زرگري خاصه عالج فصد و عقد===    ان سمن سیما به نقدکخوش بود خوش بیع تر
  

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،

اسـت، بنـابراين    کطبعـي سـرد و خشـ    کطبع اين بـرج ماننـد خـا   : يکخا: مثلثه ترابي؛ طبع برج از
ار دارنـد ماننـد معـامالت    کـ  و سـر  که چنین طبعي داشته و يا در انجام و تحقق آن با خـا کارھايي ک
و زراعت بذر و غرس نھال و ساختن بنا، در اين ھنگام مناسـب مـي    کامال) خريد و فروش و اجاره(

 اشـتن علوفـه  کاشـت بـذر و جـدي بـراي     کو از میان اينھا ثور براي غرس نھال و سنبله براي . باشد
  .مناسبترند

ه اقتضاي مناسب طبع آنھا جابجايي و انتقال بین دو وضعیت اسـت؛  کارھايي ک :از بروج ذوجسدين
ان، و چـه  کـ ودکاال، ابتـداي تعلـیم   کردن کت، انبار کتھا و عقد قراردادھاي مشارکمانند تأسیس شر(

و آنچه بـر   باشد،، انجام آن در اين ھنگام مناسب مي )لي شروع در ھر علم ناشناختهکبسا بطور 
  .ضدش مي باشد نامناسب است

 :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

  
_  ||  ` -  appl عطارد،شروع اتصال توازي قمر با = توازي قمر با عطارد = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٤:٥٤ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٥٨ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٤:٥٤ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
ي شخص فراھم گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگزمینه آشفتاين وقت  :ھنگام شناسی

فتار و حافظه وجود دارد، گ، زمینه ناتواني مديريت افکار و ان مواجھه با حوادث وجود داشتهکبوده؛ ام
و ابتالي به سوء تفاھم و برداشت ) وره در رفتنکاز (یخته شدن گعصبي بودن و براننین زمینه چھم

  .، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودندکغیر صحیح را فراھم مي 
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_  0°  ` - appl  شروع اتصال مقارنه قمر با عطارد، =مقارنه قمر با عطارد = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديد ١٠:٣٠و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٧:١٢ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٠٣ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٥:٣٠ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  :خواجه نصیر طوسي

  ديدن عالمان به است و دبیر=  قمر با تیر دور مقارن بو
  ني بھترکرين وقت گر د=  طلب حاجت، اختیار سفر

  
ي شخص فراھم گخیال؛ بخصوص در وضعیت خست يگاين وقت زمینه آشفت :ھنگام شناسی

فتار و حافظه وجود دارد، گ، زمینه ناتواني مديريت افکار و ان مواجھه با حوادث وجود داشتهکبوده؛ ام
و ابتالي به سوء تفاھم و برداشت ) وره در رفتنکاز (یخته شدن گعصبي بودن و براننین زمینه چھم

  .راقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودند، لذا بايد مکغیر صحیح را فراھم مي 
  

_  =|=  b -  appl شروع اتصال ضدتوازي قمر با زھره،= ضدتوازي قمر با زھره = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٨:٢٤ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) حاق اتصالنھايت و (لحظه دقیق اتصال  ٢١:٥٤ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٨:٢٤ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
یـدايش  گـوني، و پ رگزمینـه افـزايش نـاتواني و تمايـل بـه آشـوب و د      وقـت  در اين  :ھنگام شناسی
فتار گمنتھي مي شود وجود داشته، مواظب امي و نا امیديھاى عاطفي که به ناکرغبتھا و میلھايي 

نین چت کني، ھمه شوي ناراحت و اذّيه خودت متوّجکران را بدون اينگرفتارت باش ممکن است ديو 
ده احساسـي و عـاطفي، تـو را بـه     اس و فـوق العـا  ه بسـیار حسّـ  یداشـدن روحیّـ  پوجود زمینه براى 

شـد، در ايـن وقـت از نـزاع درونـي میـان غرايـز و        کنمايي امور و فاجعه آمیـز قـراردادن آنھـا مـي     گبزر
اھش نســبي تــوان ســودآوري بــراى کــي داللــت دارد بــر کــايــن وضــعیت فل .طــف رنــج مــي بــريعوا
  .تھاى اقتصاديفعالّی

  
_  =|=  f -  appl يخ،توازي قمر با مرشروع اتصال ضد= يخ توازي قمر با مرضد= اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) جديددر تنجیم و در تنجیم كھن ( ١٧:٣٦ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:١٠ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٧:٣٦ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
م حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعني کزمینه ساز ستیزه جويي؛  وقتاين  :ھنگام شناسی

ه تو را به ک(م بشوي، و به افزايش خیال و توّھشیده که به اين مواضع کرفتارھايي را ببیني 
بھتر است که در اين  و خصومت با زنان منتھي شود مي باشد،) شاندکدورترين احتماالت مي 

ه دازي، اين وضعیت براى سالمتي بويژري دست نیازيده و به استراحت پار مھّمک چھنگام به ھی
و بي تفاوتي و اسراف و تندي در رفتار و تو را به حالت بي قیدي . مي باشد روان بسیار مضّر
  .شاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب استکزيربارنرفتن مي 

  

_  180°  r - appl  اتصال مقابله قمر با نپتون، ادامه= مقابله قمر با نپتون = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديد ٠٦:٢٤و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٣:١٨ساعت  أسد ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:١٠ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا

  .می باشد ١٤:١٨ساعت  أسد ١٩ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
راست و پاکـیزه در ارتباطات ي و واداشتن به سستي و بي توّجھي و نداشتن رفتار گاين وقت زمینه ساز افسرد :ھنگام شناسی

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

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:١٠ساعت  أسد ٢٠امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٠١ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا

ي و واداشتن به سستي و بي توّجھي و نداشتن گاين وقت زمینه ساز افسرد :ھنگام شناسی
نمايي مشکالت واداشته؛ و گبوده، و تو را به بزررفتار راست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا 

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن
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_  180°  y - appl  اتصال مقابله قمر با شیرون، ادامه= مقابله قمر با شیرون = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديد ٠٨:٤٨و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٥:٣٦ساعت  أسد ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٢٩ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا

  .می باشد ١٦:٤٢ساعت  أسد ١٩ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٢٩ساعت  أسد ٢٠امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٠١ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا
  

_  =|=  y -  appl شروع اتصال ضدتوازي قمر با شیرون،= ضدتوازي قمر با شیرون = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:١٨ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٠٥ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا

  .می باشد ٠٦:١٨ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

_  =|=  y -  sep شروع انصراف قمر از ضدتوازي با شیرون،= ضدتوازي قمر با شیرون = انصراف 
    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٠٥ساعت  أسد ٢٠امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ١٣:٤٨ ساعت أسد ٢٠امروز  و تا

  .مى باشد ١٣:٤٨ساعت  أسد ٢٠امروز انفصال تام 
  

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

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:٠٦ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٥٨ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا

  .می باشد ٠٦:٠٦ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٩:٥٨ساعت  أسد ٢٠امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ١٣:٤٨ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا

  .مى باشد ١٣:٤٨ساعت  أسد ٢٠امروز انفصال تام 
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  b Tropical أسد ˚19تحويل به  20:53در  أسد ٢٠ :فلكي برج
  ؛ةطرف :شروق    ؛ذراع :فجر): تقویم عربی(طلوع منازل 
  ؛طرفة :شروق    ؛ذراع :فجر ): ھنگام رصد(طلوع منازل 

  ؛بلدة: رصد ؛بلدة: تقويم عربى :)سقوط رقیب منازل در فجر(أنواء
  a Sidereal سرطان ˚21 به 15:47 ساعت سرطان ˚20 :نجمی برج

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

  18:54 :غروب شمس                    05:57 :طلوع شمس



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

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

ی نیکو و تدبیر أسا و مقدمان و سپھساالران و سرھنگان و خداوندان رؤچنانکه دلیل ملوک است دلیل مردمان بزرگ و محترم و ر
  .قاضیان و حاکمان و جماعت مردمان استصایب و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :از )در تنجیم كھن( روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) در تنجیم كھن( ٠٦:٤٧ساعت  أسد ١٦
 .ادامه دارد) كھندر تنجیم (نھايت انصراف  ٠٨:٢٧ساعت  سنبله ١ و تا
یزنده آتش محبت و استعدادھاى ھنري است بـراى گـردش و تغییـر    گاين وقت افزايش دھنده جذابیت شخص و بران: نگام شناسیھ

یـز سـاده و   چي بوده؛ و ھمـه  گرمي مناسب مي باشد، اين وقت توأم با وجود زمینه براى خوشحالي و آساني در زندگآب و ھوا و سر
مناسـب بطـور متوسـط بـراى فعالیتھـاى شـغلي؛ ايـن وقـت بـراى          اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجـود زمینـه    .رددگلذت بخش مي 

 اين وضعیت فلکي داللت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت    . تأسیس و راه اندازي فعالیتھاى مربوط به امور زينت و زيبايي و ُمد مناسب است
اري و عقـد و ازدواج و عروسـي و زفـاف مناسـب     گوقـت، ايـن ھنگـام بـراى خواسـت     ي و عواطف در روابط ايجاد شده در اين گبروز فريفت

  .رددگاست موجب عالقه شديد مي 
  

]  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  گآرزوھا و برنامه ھاى خیالي؛ مواجه شدن زنـد میل به دنبال کردن : 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       
نـده و انکـار واقعّیـت و پنـاه بـردن بـه عـالم        ارشدن به سر در گمـي ديوانـه کن  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
ز سـختي  نیز زمینه جذب به يک شخص يا وضعیت؛ تنھا بخاطر اينکه پناھي باشد براى نجات از غّصه ھـا و مـأوايي بـراى دور کردنـت ا    

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

ر عوارض اين ھنگام مي تواند باشد، در ايـن ھنگـام  الزم اسـت    گباھي، بھانه و دلیل تراشي براى توجیه موضع خود؛ از ديکنند در اشت
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     گآمدن مشکالت نجود زمینه بولت دارد بر دال 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. لین حقوقش از شغلش محروم شوداين ھنگام شروع مي شود، ممکن است شخصي پس از دريافت اّو
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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، شمساتصال مقابله  ادامه= 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 ١٦
  .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 
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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 داردتفکر  ومنطق بنابراين عطارد بر . كنیم خود را بیان مي  عقاليىو منطقى برقرار كردن، استدالالت، داليل 
نويسندگي، نوشتن، مؤلفان، كتابھا، اسناد، ويرايشگران، : توان گفت كه عطارد داللت دارد بر پھناور ارتباطات به طور خالصه مي  

ھرچیز تبلیغ كردن، ھا، تلفنھا، پست، پیامھا،  ، 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 انتقالطارد داللت دارد بر ع
  .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 وايي، سفر ھ: 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 

  
         أسد  ١٨= سنبله مین درجه برج فلكى پانزدھ=  برج فلكى سنبلهدر  عطارددرجه شرف 

  ٢٢:٥١ساعت ) امرداد ٢٠( أسد ٢٠ امروز تا ١٦:١٨ساعت ) امرداد ١٨(
  

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

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٤:٥٤ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٨:٥٨ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٤:٥٤ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

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

  شروع) در تنجیم جديد ١٠:٣٠و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٧:١٢ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٣:٠٣ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٥:٣٠ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

`  =|=  b -  appl با زھره، عطاردشروع اتصال ضدتوازي = با زھره  عطاردضدتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٥:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٦:٤٠ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٥:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
ت شـديد داللـت   اسـیّ ثر فـوري و حسّ ه انفعـال و تـأ  بر فراھم بودن روحیّـ وقت اين  :ھنگام شناسی

ھايي در روابـط عـاطفي   یريگزديکان و خويشان و اختالفات و دره موجب ايجاد سوء تفاھم با نکدارد؛ 
ه روابطت را کت مزاج نین داللت دارد بر وجود زمینه عصبّیچھم. رددگي مي گار خستچشده و نیز د
ي ندارند، از آشکار کردن رازھا رده و قدرشناسکن کانت تو را درکآن آسیب مي زند، نزدي به آشفته و
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سختي شروع ي داللت دارد بر کاين وضعیت فل .ردن مناسب نیستکرھیز، اين ھنگام براى سفر بپ
ونه اجراي قرارداد در اين وقت گء تفاھم، اقدام به انتشار يا ھر سووجود زمینه ق بر ھر امري، و تواّف
  .نکم
  

`  =|=  f -  appl يخ،با مر عطاردتوازي شروع اتصال ضد= يخ با مر عطاردتوازي ضد= اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٥:٥٢ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ٠٦:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
عقلـي و انتقـام؛ و    کیري و سـب گدارد بر بروز زمینه و میل به در داللت وقتاين  :ھنگام شناسی

ودن ت مزاج و ھیجاني و سريع اإلنفعـال بـ  و افزايش عصبّی. ويي و لجاجت و سرسختيگافزايش زور
ردد، گـ ي دوسـتانه و حرفـه اى مـي    گیھا و خصومتھايي در زنـد گیدچداشته، که منجر به نزاعھا و پی

ه افـزايش مـي   تھـاى روزانـ  ي و جراحـت در فعالیّ گي ناشي از سـوخت گنانکه احتمال آسیب ديدچھم
ران، از گـ ي ارتبـاط بـا دي  فراھم بودن دشـمني مفـرط در برقـرار   ي داللت دارد بر کاين وضعیت فل .يابد

ه شــغل و کـ ذر، ايـن ھنگـام مـانع مـي شـود از اين     گــو يـا توافقنامـه شـغلي ب   گـ فتگگونـه  اجـراي ھـر   
داللت دارد بر ي کاين وضعیت فل .ق خارجي و شدني باشندتھاى اقتصادي؛ عملي و قابل تحّقفعالّی

بـه   و فـوراً گـ فتگو  رفـتن، سـخن   وره درکـ ي و ھیجـان و از  گبروز حالت زود برآشفت وجود زمینه جھت
  .جدال و مشاجره تبديل مي شود
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  d Tropical میزان :فلكي برج
  c Sidereal سنبله: برج نجمي

ــوال كوكــب   ــت؛: قــوى :)Tropical(اح  بطــئ : ضــعیف بی

  ؛الّسیر
 

  
داللت . زھره سرد و تر است و در ھر دو به اعتدال و تری آن از سردی بیشتر است، سعد اصغر است و مؤنث و لیلی :دالالت زھره

  . و دلیل اشراف مردمان و توانگران و زنان پادشاھان است) جمعه(دارد به روز آدینه 
پول و سالمتي و روابط زنانه  ،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 Ruler =روز ٣٤اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = برج فلكى میزاندر  زھره بیت =         
  ١٨:٤٥ساعت سنبله  ١٨تا  ٦:٤٧ساعت أسد  ١٦
  

_  =|=  b -  appl شروع اتصال ضدتوازي قمر با زھره،= ضدتوازي قمر با زھره = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٨:٢٤ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٥٤ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٨:٢٤ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

`  =|=  b -  appl با زھره، عطاردشروع اتصال ضدتوازي = با زھره  عطاردضدتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٥:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٦:٤٠ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٥:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

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

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

b  0°  f - appl  يخ،با مر زھرهاتصال مقارنه  ادامه =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 ١٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٤٩ساعت  أسد ٣٠ و تا

اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه براى کشیده شـدن بـه سـبک عقلـي و زيـاده رويھـا، ايـن ھنگـام بـراى برقـراري           : ھنگام شناسی
اين وضعیت فلکي داللت دارد بر عدم وجـود زمینـه   . روابط عاطفي و محبت آمیز و ديدارھاى رسمي و امضاي قراردادھا مناسب نیست

. نامناسب است؛ اين وقت فقط براي شروع دعاوي قضايي طالق مناسـب اسـت   شروع ھر کاري، تقريبًا براى ھر کاري جھتمناسب 
  .گاحساس از دست رفتن تالشھا و ناامیدي بزر اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت

    
b  ||  f -  appl یخ،با مر زھرهاتصال توازي  ادامه =یخ با مر زھرهتوازي = اتصال  

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٦ فلكيمحدوده ارتباط اين وضعیت 
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٢:٠٠ساعت  أسد ١٧
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٠٢ساعت  أسد ٢٢ و تا

  .می باشد ١٢:٠٠ساعت  أسد ١٧ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
در اين وقت زمینه افزايش ناتواني و تمايل به آشوب و دگرگوني، و پیدايش رغبتھـا و میلھـايي کـه بـه ناکـامي و نـا       : ھنگام شناسی

ران را بدون اينکـه خـودت متوّجـه شـوي     گفتار و رفتارت باش ممکن است ديگامیديھاى عاطفي منتھي مي شود وجود داشته، مواظب 
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پیداشـدن روحّیــه بسـیار حّســاس و فــوق العـاده احساســي و عـاطفي، تــو را بــه       نــین وجـود زمینــه بــراى چناراحـت و اذّيــت کنـي، ھم  
اين وضعیت فلکي . نمايي امور و فاجعه آمیز قراردادن آنھا مي کشد، در اين وقت از نزاع دروني میان غرايز و عواطف رنج مي بريگبزر

  .کاھش نسبي توان سودآوري براى فعالّیتھاى اقتصاديداللت دارد بر 
                     

b  180°  j  -  sep از مقابله با مشترى، زھرهانصراف  ادامه= با مشترى  زھرهمقابله = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٤٠ساعت  أسد ١٩
 .ادامه دارد) تنجیم كھندر (نھايت انصراف  ١٣:٠٠ساعت  أسد ٢٧ و تا

  .مى باشد ١٥:٠٠ساعت  أسد ٢٥ درانفصال تام 
ي عاطفي، و نیز تندي اخالق و سـختي در معاشـرت و اسـرافکاري    گاين وقت داللت دارد بر بروز مشکالتي در زند: ھنگام شناسی

نین وجود زمینه براى بروز امیـال نامتعـارف و تنشـھايي در روابـط عـاطفي و دوسـتیھا،       چو کشیده شدن به خیاالت و اوھام گرديده، ھم
ايـن وضـعیت   . رددگافراط در ھزينه ھا براى تحقق امیال، و زياده روي در خوراک که منجر به اختالالتي در سالمتي يا افزايش وزن مي 

ت امکـان توصـیه مـي شـود از محـیط فعالیتھـاى شـغلي کنـاره         فعالیتھـاي شـغلي، در صـور    فلکي داللت دارد بر عدم وجود زمینه جھت
ولى به معناى حتمي بودن بروز مشکالت نیست، میل به عبور از موانـع و مشـکالت    ند ھنگام مناسبي براى فعالیتھاستچھر  بگیرد،

و وعـده ھـاي مـالي، بـا      و زمینه توفیق به آن و رسیدن به اھداف، زمینه عدم دسـت و دلبـازي و میـل بـه بخـل و فسـخ توافقنامـه ھـا        
  .وي تعّھداتش نباشدگه بسا بي رحم عمل کند و باسخچشرکت بیمه اى که اين وضعیت فلکي در تأسیسش ھست قرارداد مبند 

                     
b  =|=  m -  sep از ضدتوازي با زحل، زھرهانصراف  ادامه= با زحل  زھرهضدتوازي = انصراف 

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ فلكيمحدوده ارتباط اين وضعیت 
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٤٤ساعت  أسد ١٨
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا

  .مى باشد ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز انفصال تام 
اين وقت داللت بر رنج و محنت در میدان روابط عاطفي داشته، چه بسا از کمبود گرمي عواطف يا اھتمـام شـريک    :ھنگام شناسی

ي رنج ببري، يا تصمیم بر پايان دادن رابطه اى که ارزش اولیه اش را از دست داده؛ داشـته باشـي، احتمـال مواجھـه بـا دورانـي از       گزند
ر گـ یـده نکـن؛ ا  چاطفیـت را بـا رفتـار سـختگیرانه يـا بسـیار محتـاط يـا سـلطه جويانـه پی          ي عگه باشد، زنـد چسردي عاطفي، شرايط ھر 

حوادث تو را دلسرد مي کند، بي توجھي به خودت مکن، بلکه بر عکس ارزش خودت را حفظ کرده، به زودي شـادابي و جـذابیت تـو بـر     
بـروز بـدھکاريھايي کـه بايـد فـورًا آنھـا را برگردانـي وجـود          ردد، احتمال آسیب ديدن اموال از ضبط و توقیف، رکود و افت درآمدھا ياگمي 

ي؛ کـه  گدارد، از اين رو درآمدھا و ھزينه ھايت را بازبیني و کنترل نما، به سالمتیت بي توجھي نکن، به خصوص حالـت انـدوه و افسـرد   
یريھـايي بـا محـیط    گي و درگه افسردمي تواند عامل نوسانات رواني و بدني شود، افزايش غیرت و حسادت و عالقه به تملک و میل ب

ايـن وضـعیت فلکـي    . کاھش سرمايه و افت درآمدھا اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت. اطرافت در اين مدت وجود دارد
مواجـه  اري، احتمـال ناکـامي و   گذاشـتن و يـا خواسـت   گمناسب براى جلـب توجـه يـا جـذب و تحـت تـأثیر       داللت دارد بر عدم وجود زمینه 

ايـن  . نـین ايـن وقـت بـراى ازدواج و عروسـي و مباشـرت زوجیـت مناسـب نیسـت         چشدن با پاسخ سرد يـا منفـي و دنـدان شـکن، ھم    
بسیار منفـي بـراى ھـر ارتبـاط يـا ازدواج، مـانع از شـکوفايي و رشـد رابطـه شـده و سـردي و            وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه 

  .رددگسستي از طرفین بر آن عارض مي 
                     

b  180°  p -  sep از مقابله با اورانوس، زھرهانصراف  ادامه= 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 ١٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(انصراف نھايت  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٣ و تا

  .مى باشد ٠٥:٠٠ساعت  أسد ٢٣ درانفصال تام 
اين وقت داللـت دارد بـر وجـود زمینـه بـراى رفتارھـاي منفعالنـه وعجوالنـه و اختالفـات و جـدائیھا، و يـا ايجـاد روابـط               :ھنگام شناسی

ه بسا عواقب نامطلوب يا وخیمي داشته و سبب بـروز رفتارھـاى عجوالنـه اي شـده کـه موجـب پشـیماني و جـدايیھاى         چعاطفي که 
بدسـت آمـدن    ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت        . ذرا و ناپايـدار وجـود دارد  گـ دردناک مي شود، احتمال ايجاد روابط 

ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه        . ايت زيانھـا بیشـتر از سودھاسـت   برخي سودھا و برخي زيانھاى بزرگ بطوريکه در نھ
ايـن وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر زمینـه مثبـت        . بسیار منفي در ايجاد ارتباط يا مباشرت زوجیت، يکي از طرفین تغییـر نظـر مـي دھـد    

ذرا و بـي نیـاز از تعھـدات و پايبنـديھا مناسـب      گـ يع و ران، اين وقـت تنھـا بـراى ارتباطھـاى سـر     گجھت میل به تغییر و برانگیختن توجه دي
نـین زمینـه   چند جالب به نظـر برسـد امـا دوامـي نـدارد،  ھم     چونه ارتباطي که در ھنگام اين اّتصال فلکي رخ دھد؛ ھر گون ھر چاست، 

تغییر و شـھرت وجـود دارد، لـذا     ذراندن با اشخاص تازه و اراده پیوسته براىگي از وضعیت فعلي و عالقه به آشنايي و گبروز حالت دلزد
ازدواج در اين ھنگام نوعًا از روي پذيرش جّدي نبوده؛ بلکه از روي عالقه به شھرت و میل به تغییر وضـعیت بـوده، و لـذا نوعـَا نـاموفق و      

  .سرانجامھايي ناپسند مانند طالق فضیحت بار داشته، يا اينکه صرفًا موجب شھرت و نامداري شخص مي شود
                     

b  90°  w -  sep از تربیع با پلوتون، زھرهانصراف  ادامه= با پلوتون  زھرهتربیع = انصراف 
  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٠٥ساعت  أسد ١٩
 .ادامه دارد) كھن در تنجیم(نھايت انصراف  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٦ و تا

  .مى باشد ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٤ درانفصال تام 
اين وقت داللت دارد بر وجود زمینه براى بروز رفتار خشونت آمیز و پیدايش روحیه ستیزه جويي و بـدخلقي و اوقـات    :ھنگام شناسی

ه اينکـه  چـ جمـع آوري امـوال،    زمینـه جھـت  اين وضـعیت فلکـي داللـت دارد بـر عـدم وجـود       . ي زناشوييگتلخي، و بروز اختالفات در زند
شـرکتي کـه در ايـن ھنگـام تأسـیس       چردآوري مال در اين وقت محال مي نمايد، براي درگیرشدن با احتماالت سعي نکن، تقريبـًا ھـی  گ

ف و کاھش توانايي مباشـرت و میـل بـه آن يکـي از بـدترين اوقـات بـراى زفـا        اين وضعیت فلکي داللت دارد بر . شده موفق نشده است
توانـايي و انـرژي مباشـرت زوجیـت، اّمـا متأّسـفانه از نظـر روابـط عـاطفي فضـاي            وجااين وضعیت فلکي داللت دارد بر . عروسي است

  .مناسبي براى تحکیم رابطه زوجّیت نمي باشد
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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

   .و بر سرھنگان و لشکر کشان و کارزارکنندگان، بر لشکریان و بر اصحاب سیاست
، 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 
قطعي بودن يا قاطع بودن در عمل و  مريخ داللت دارد بر. 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  ا مريخ ميدر برخي نمونه ھ. شود  نمايان مي پرتکاپوتوانايي انجام كار و انرژي است و برخي اوقات به صورت  مريخ سیاره 

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

  .رامجزا کردن كند و مريخ تقسیم كردن يا  و ھماھنگ شدن را طلب مي  نم پیوستبھكه 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 با دالالتش به ما مي برجي كه مريخ در آن قرار دارد 

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

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

  
_  =|=  f -  appl يخ،توازي قمر با مرشروع اتصال ضد= يخ توازي قمر با مرضد= اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٧:٣٦ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:١٠ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ١٧:٣٦ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

`  =|=  f -  appl يخ،با مر عطاردتوازي شروع اتصال ضد= يخ با مر عطاردتوازي ضد= اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) اتصالنھايت و حاق (لحظه دقیق اتصال  ١٥:٥٢ساعت  أسد ٢١ و تا

  .می باشد ٠٦:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
  

b  0°  f - appl  يخ،با مر زھرهاتصال مقارنه  ادامه =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 ١٦
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢١:٤٩ساعت  أسد ٣٠ و تا
    

b  ||  f -  appl یخ،با مر زھرهاتصال توازي  ادامه =یخ با مر زھرهتوازي = اتصال  
  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ١٢:٠٠ساعت  أسد ١٧
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٩:٠٢ساعت  أسد ٢٢ و تا

  .می باشد ١٢:٠٠ساعت  أسد ١٧ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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 
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     
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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  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 درانفصال 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
                     

b  180°  j  -  sep از مقابله با مشترى، زھرهانصراف  ادامه= با مشترى  زھرهمقابله = انصراف  
  :از )در تنجیم كھن( روز ٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٤٠ساعت  أسد ١٩
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ١٣:٠٠ساعت  أسد ٢٧ و تا

  .مى باشد ١٥:٠٠ساعت  أسد ٢٥ درانفصال تام 
  

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
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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 شوند تا نسبت به ر مي شوند مجبو 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 مكانھايي كه ما از آنھا بي بھره و محروم بوده زحل داللت دارد بر 

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

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

                     
b  =|=  m -  sep از ضدتوازي با زحل، زھرهانصراف  ادامه= با زحل  زھرهضدتوازي = انصراف 

  :از )در تنجیم كھن و در تنجیم جديد( روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٤٤ساعت  أسد ١٨
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد در تنجیم كھن و(نھايت انصراف  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا

  .مى باشد ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٠امروز انفصال 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 
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 
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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(

         
b  180°  p -  sep از مقابله با اورانوس، زھرهانصراف  ادامه= 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 ١٦
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٣ و تا

  .مى باشد ٠٥:٠٠ساعت  أسد ٢٣ درانفصال 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 درانفصال تام 
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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(اتصال لحظه دقیق  ١٧:٢٩ساعت سرطان  ٣٠
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  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

  .شدن در اين مدت وجود داردزمینه مورد ھجوم يا حوادث واقع : 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 استمتھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب است نه شروع 
زھـايي  یدر طبیعـت چ . رويدادھاي غیر قابل پیش بیني يا غیـر منتظـره اتفـاق مـي افتـد     : تراجع اورانوس به طور کلي :داللت تفصیلي

کـه نتیجـه ي آن   . ان نمود پیدا مـي کنـد  که گاه به صورت آشفتگي ھوا، طوفانھاي شديد، زلزله و يا آتشفش. 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

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

  .ري و روشن فکري مردم نسبت به مسائل و محیط اطرافشان مي شودیاھوش
 يدر ايـن زمـان سـع    )ارتباطھـاي مـاھواره اي  بدلیل وضعیت ھوا و اختالل در ( .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
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  تونپن
  

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

  . 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 

  
_  180°  r - appl  اتصال مقابله قمر با نپتون،ادامه = مقابله قمر با نپتون = اتصال  

  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از
  شروع) در تنجیم جديد ٠٦:٢٤و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٣:١٨ساعت  أسد ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:١٠ساعت  أسد ٢٠ امروز و تا

  .می باشد ١٤:١٨ساعت  أسد ١٩ در) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٢٢:١٠ساعت  أسد ٢٠امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٠١ساعت  أسد ٢٠امروز  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 ١٩در ) 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 

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

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

                     
b  90°  w -  sep از تربیع با پلوتون، زھرهانصراف  ادامه= با پلوتون  زھرهتربیع = انصراف 

  :از )در تنجیم كھن( روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٧:٠٥ساعت  أسد ١٩
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٦ و تا

  .مى باشد ٠٤:٠٠ساعت  أسد ٢٤ درانفصال تام 
  

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(نھايت انصراف  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(لحظه دقیق اتصال  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 اين وضعیت فلكي محدوده ارتباط

  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 

  
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
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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  .در اين زمان اتفاقھاي غیر منتظره و ناگھاني در زندگي شما رخ مي دھد: به طور کلي پلوتونتراجع  :اللت تفصیليد
. شیفتگي مي شود جنگ، خودپرستي و خود ،شعله ور مي شود که سبب بروز درگیري با ديگران برخي افرادحس بي رحمي در 

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

  
Retrograde Node and S.Node = روز ١٠اين وضعیت فلكي  ارتباطمحدوده  = تراجع رأس و ذنب =    

  ٢١:٠٥ساعت  أسد ٢٦ تا ٢٠:٢٨ساعت  أسد ١٧
راجع متھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 

  .نامناسب است
  

  شیرون
  

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

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

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

  .ا، اجتماع، محیط و غیرهھگروھمشكالت مشكالت زندگي،  برطرف كردن و چیزھايي چون معالجهو شفاي مشكالت ذھني  بلكه
فتھاي كند تا پیشر 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  اتصال مقابله قمر با شیرون، ادامه= مقابله قمر با شیرون = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديد ٠٨:٤٨و از ساعت در تنجیم كھن ( ٠٥:٣٦ساعت  أسد ١٩
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٢٩ساعت  أسد ٢٠ امروز و تا

  .می باشد ١٦:٤٢ساعت  أسد ١٩ در )قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
                     

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

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٢٩ساعت  أسد ٢٠امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم كھن(نھايت انصراف  ٠٢:٠١ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا
  

_  =|=  y -  appl قمر با شیرون، شروع اتصال ضدتوازي= ضدتوازي قمر با شیرون = اتصال  
  : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) در تنجیم جديدو در تنجیم كھن ( ٠٦:١٨ساعت  أسد ٢٠امروز 
  .ادامه دارد) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٠٥ساعت  أسد ٢٠امروز  و تا

  .می باشد ٠٦:١٨ساعت  أسد ٢٠امروز ) قوت تمام(وسط و غايت اتصال 
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_  =|=  y -  sep شروع انصراف قمر از ضدتوازي با شیرون،= ضدتوازي قمر با شیرون = انصراف 
    : محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از

  شروع) نھايت و حاق اتصال(لحظه دقیق اتصال  ١٠:٠٥ساعت  أسد ٢٠امروز 
 .ادامه دارد) در تنجیم جديد كھن و در تنجیم(نھايت انصراف  ١٣:٤٨ ساعت أسد ٢٠امروز  و تا

  .مى باشد ١٣:٤٨ساعت  أسد ٢٠امروز انفصال تام 
  

]  180°  y - appl  با شیرون، شمساتصال مقابله  ادامه= 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 ١٦
  .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، 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  یزمان آن است تا توانايي ھاي بالقوه خود را که در گذشـته شـناخته نشـده بودنـد را کشـف کنـیم چـون اغلـب ايـن تواناي          :توصیه
   .افراد در زندگي شده استي اند 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 )٧(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( )٨(.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 ج٣٧كتاب سعد السعود، سید بن طاووس، ص ) ٧(
  ٢٨٨ص ١٥، نقل بحاراألنوار ج٢٤كتاب الفضائل، فضل بن شاذان ص ) ٨(
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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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