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    ن     م و   وم ع م با آ نا ی
 ھـر  كـه  اسـت،  رشته دھھا كه دارد؛ فراواني اقسام امروزه جديد نجوم علم -١

 مـي  بررسـي  اى نتیجـه  و ھـدف  خـاطر  به و اى زاويه از را انگستار دنیاي كدام
یـق جنبـه ھـاى مـاّدي فضـا و كواكـب مـي        ، و بیشتر آنھا به شناخت و تحقكند
در برخي رشته ھا با علم نجوم جديـد مشـترك يـا     علم نجوم كھنردازد؛ ولى پ

تشابه روش داشته اما در بسیاري از اھداف و رشته ھا متفاوت اسـت؛ لـذا بـه    
 را یـزي چ هچ كه ديد بايد موارهھنبايد اكتفا كرده بلكه نجوم صرف تشابه عنوان 

 ؟كنیم مي بالدن یزيچ هچ براى
 
 و تاسـیس  تـازه  امـروزي  فـروع  اكثـر  بـا  ؛كھـن  تنجـیم  و نجوم و علم در ھدف -٢

 ماھیــت و نجـوم  خـود  دربـاره  تحقیـق  مقصدشـان  كـه  نجـوم  علـم  شـده  احـداث 
 .است متفاوت آنھاست مختلف خصوصیتھاي و فیزيكي

 تحقیق و بحث زمیني اھشماريگ بخاطر يكي :كھن نجوم علم اھداف كاربردي
 و كچكو اوقات محاسبه براى نوعا نجوم مطالعه ،قسم اين در، است شده يم
یـري  گو انـدازه   يـابي  مكانزمینه  در اموراز  برخي جھت :دوم .بوده است گبزر

 ؛كھـن  نجوم علم در رگدي ھدف: سوم .باشد مي مسافات بعیده و اشیاء كبیره
  .است مینجت علم و آسماني شناسي امگھن

 امـر  يـك  از يـابي  نشـاني  و راھیـابي  و داللـت  وسـیله  تنھـا  نجوم ،قسم اين در
 بـه  كـه جديـد   نجـوم  فـروع  بیشـتر  بخـالف  .اسـت  نجـوم  فـوق  كه است ريگدي

 نجوم خود بیشتر ھدفشان و ردازندپ مي مختلف جھات از نجوم خود خصوصیات
 .است

 
 زمینـي  نـاظر  ديـد  از آسـماني  تغییرات و حوادث ؛كھن تنجیم و نجوم علم در -٣

 كه بینیم مي رگا، ندارند آن محسوس غیر واقعیت با اريك و شود مي بررسي
 مـي  مطـرح آنـرا   شـود  مـي  ديـده  كه ھمینطور، رددگ مي زمین دور به خورشید

 ونچـ  ردد؛گـ  مـي  خورشـید  بـدور  زمـین مـثال   كـه  را خـارجیش  واقعیـت  نه، كنند
و نتیجه محاسـبات در ھـر دو    نداشته؛ استفاده مورد موضوع و نتیجه در تفاوتي
 انيگـ ھم آنرا یريگیپ ؛زمیني منظر اساس بر مباحث طرحي است، اما تصور يك

 .كند مي تر ساده و
 
 مـي  نظـر  بـه  ثابـت  زمینـي  نظر در كه را انگستار برخي كھن نجوم علم لذا -٤

 كواكـب  وينـد گ مـي  است مشھود حركتش هچآن و ثوابت، نجوم ويندگ مي آيند؛
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 را طبعش رسد مي نظر به سرخ مريخ مانند اى ستاره ناظر شمچ در رگا سیاره
 و باشـد،  سـرد مـثال   مريخ كره دماي واقعا كه ندچ ھر ويند؛گ مي رمگ و آتشي
 علم در، رسد مي نظر به آبي به متمايل و سفید ونكهچ زھره مورد در بالعكس
 رمگـ مثال  زھره كره دماي واقعا حالیكه در ويندگ مي سرد را طبعش قديم نجوم
 در كـه  اسـت  اين بخاطر، دانند مي بیشتر را راماج از يكي سرعت رگا و، است
 جـرم  آن حركـت  واقعیـت  در اينكـه  نـه ، اسـت  سـريعتر  حركتش زمیني ناظر نظر

 .فلكي
 
 ھر شود؛ مي منتشر كتابھا در امروزه كه جديد نجومي دانستنیھاي بنابراين -٥
 فھم وسیله عنوان به نبايد ولي، بوده مفید و صحیح نوعا خودش موضوع در ندچ
 وقـت  در و .كرد استفاده آن از كھن نجوم علم مباحثارزش  سنجش مقیاس اي

 از مقصـود  نبايـد  عنـاوين؛  و اسـمھا  تشابه بخاطر ؛نجومو تحقیق دانش  مطالعه
 بـا  نبايـد  و شـود،  مخلـوط  ھـم  بـا  اسـت  جديـد  علـم  در هچآن و كھن علم در آنھا

 نمـود،  شنجس و مقايسه يا درك را كھن علم مصطلحات جديد دانش تعريفھاى
  .افتد مي اشتباه به كار تازه شخص اال و شود رعايت دقت به بايد اين و
 
 از بسـیاري  رفـتن  بیراھـه  موجـب ؛ نكتـه  ھمین نكردن رعايت و مالحظه عدم -٦

 نجـوم  علـم  مباحـث  به راجع نادرستشان قضاوت و برداشت و؛ جديد نجوم اھل
وھش در ژپـ یري يا گه دنبال فرار بگاز اين رو ا ردد،گ ميھنوز ھم  و رديدهگ كھن

 و نجـوم  علـم خـاص   منـابع  بـه  اصطالحي ھر در دانش نجوم كھن ھستیم؛ بايد
 ؟یسـت چ اصـطالح  آن كـاربرد  از مقصودشـان  ببینـیم  و؛ كرد مراجعه كھن تنجیم

 و قـديم  در آن از مقصـود  و تعريـف  مواردي اتفاقا رگا، كرد عمل آن برحسب اهگآن
 مفید ھم جديد تحقیقات و تجربیات از كردن استفاده اينجا در بود؛ مشترك جديد
ولـى نھايتـا بايـد مالحظـه ھـدف و روش نجـوم كھـن را         نـدارد،  اشـكالي  و بوده

 .بنمايد
 
 بـا  امـروزه  اجرامي و كرات يا سیارات يا ھا منظومه يا كھكشانھا رگا رو اين از -٧

 آن بـه  نكھـ  نجـوم  در كـه  بینیم مي ولي اند؛ شده ثبت و كشف قوي ابزارھاى
 رگـ يد و آنھاست، مالحظه از ھدف و مقصود اختالف بخاطر يكي، ندارند اعتنايي

 شـود  مـي  ديـده  شـم چ بـه  هچـ آن كه: است كھن نجوم علم تدوين مبناي مالك
 سـیاراتي  رگـ ا سپـ . باشدوجود داشته  ستا ممكن واقعا آنجه نه ؛است معیار
 مالحظـه  ھـن ك تنجـیم  و نجـوم  در شـوند؛  نمـي  ديده شمچ به كه شده كشف
  .شوند نمي

 
 قـرون  در شـده  ثبـت  و كشـف  اجـرام  ؛غربـي  تنجیم متجددين از برخي البته -٨

 و تونپن و اورانوس مانند ديدآنھا را  شود مي مسلح شمچ با فقط كه( را متاخره
 ايـن  كـه ، انـد  كـرده  مالحظـه  تنجیمشان و نجوم حسابات در نیز را اينھا) لوتونپ

 علم مباحث در اي عمده اشكال و، داشته ار خودش محاسبات و ندارد اشكالي
 .كند نمي ايجاد كھن نجوم
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 ســتاره جھــاني رهگــكن تصــمیم بــا اخیــرا: كــه بدانیــد اســت ت خــوبمناســببـه  
 رديـد، گ اخـراج  شمسـي  منظومـه  سـیارات  مجموعـه  از لوتونپ جديد؛ شناسان

 نیـز  نینـي چ ايـن  سـیاره  ھـزاران  بشـود؛  محسوب سیاره لوتونپ رگا ديدند ونچ
 فضــائي كلوخھـائي  سـبعه؛  كواكـب  بــا مقايسـه  در اينھـا  حقیقـت  در و ،ھسـت 
 سـیارات  جـزو  رگـ دي لوتونپ: در اين تاريخ به نظر دانش جديد لذا نیستند، بیشتر

 در كه خمسه كواكب بجز جديد علم فعال شود، نمي حساب شمسي منظومه
  .شمرد مي سیارات جزو را تونپن و اورانوس تنھا بود، شده ذيرفتهپ قديم نجوم

 
 آورده نیز را جديد موارد ؛سبعه كواكب بر عالوه تقويم جداول در ما اينكه علت -٩

كھـن و   تنجـیم  و نجـوم  ي كـاربران اربـ  جامعیت كاربردي تقاويم بخاطر يكي ايم،
 در آنھـا  وضـعیت  مختصـات  نبود ناآشنا؛ كاربران نظر در اينكه رگدي و است، جديد
  نشود، تلقي تقويم علمي توان از بیرون و ماجرا آن محاسبات بودن مھم تقويم،

 مي استفاده نجوم جھاني مركز معتبرترين استخراجات و زيج از تقويم در ونچ و
 و محاسـبات  مـا  لـذا  شـود،  مـي  ارائـه  آنھـا  در معمول حسب موارد اين و شود،

 دسـترس  در نیـز  آن طـالبین  براى اينكه تا نكرديم؛ حذف را جديد موارد مختصات
 .باشد

 
 دقت به ؛اختصار ضمن قدما كتب؛ یردگب فرا را نجوم علم بخواھد كسي رگا -١٠

 خالصة از سپ قديم هعلمی ھاى حوزه در: اند كرده تدوين راالزم  علمي مطالب
 نجوم، و ھیئت علم در بھائي شیخ األفالك تشريح كتاب بھائي، شیخ الحساب

 اينھا مانند و ويمتق علم در طوسي نصیر خواجه فصل سي و باب بیست كتاب و
 مجمـع  و بطلمیـوس  ثمـره  شرح وكتاب. شد مي خوانده درسي كتاب عنوان به

 فارسـي  زبـان  بـه  كه است ىيكتابھا از امروزه تنجیم علم در مسعودي األحكام
  .است دسترس در و بوده

 سـعي  الھي، قوه و حول به اعلى حیات بنیادتقويم و نجوم و تنجیم  كدهآموزش
 و تقـويم  از اسـتفاده  آسـان  و كـاربردي  راھكارھـاي  و الـب مط زبـده  تـا  كنـد  مـي 

ــا آشــنايي ــدريج بــه را تنجــیم و نجــوم ب  طــي رشــته ايــن جويــان معرفــت بــه ت
  .بیاموزد را آنھا) ھفته نامه راه آسمان( روان و ساده مرسوالتي

 ھـر  تجربـي  و عملـي  بررسـي  و مباحثه و تحقیق و مطالعه و تالش مقدار البته
 آموز دانش تا ؛مرسوالت صرف كننده دريافت يك او از كه، است معرفتجو شخص
ِمـن اهللا التوفیـق و ھـو    . سـازد  مـي  ؛علمي كار مولد و مبتكر و محقق تا ؛موفق

  .الموِفق الُمعین
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    و م و     م  باره     ات  و  ؤاالت   کار ان
   اعلى حیات مجله با مشتركین مراسالت میان از

  
 وصول اعالم مرسوالت؛ دريافت از سپ مجله مشتركین مراسالت، الزم و معمول آداب برحسب -1

  .دارند مي اعالم را خود
 يـا  سـؤال  يـا  نظـر  اظھـار  حـاوي  كـه  شود مي حفظ مشتركین از اسخھاييپ تنھا مجله؛ بايكاني در -2

 انتشـار  امكانـات  و فرصـت  صورت در كه است، نشده منتشر كنون تا ھا نامه نحوه اين. باشد مطلبي
  . نبود فايده و لطف از خالي آنھا اھيگ از ھر تبمر
 رسـید،  نظـر  بـه  محسوسـي  تغییـر  مشـتركین  ارتبـاط  و نشـاط  در ؛تخصصي تقويم روزانه انتشار با -3
 تـاخیر  يـا  تقـويم؛  و مجلـه  انتشـار  منع جھت اينترنتي و ارتباطاتي اخاللھاى علت نیز جھت اين از كه(
  ).رددگ مي معلوم بیشتر زحمت؛ با ھمراه انتشار يا و آن
 حـاوي  كـه  ايشـان  بجـاي  و مفصـل  جمـالت  تـا  وصـول،  اعـالم : يا كلمـه  دو فقـرات  از باسخھا تنوع -4

 را سـؤاالتي  تحقیـق  و مطالعـه  بـا  نیـز  مشـتركین  از برخي باشد، مي است برداشتھايشان و مطالب
 مفیـدي  طالـب م حـاوي  خـود  اسـخھا پ ايـن  اسـت  داشته دنبال به را مجله از اسخھاييپ كه اند نموده
  .باشد مي مرسوله اين تدوين مھم یزهگان كه است

 و حفـظ  را مشـتركین  ىو اظھـار نظرھـا   وصـولھا  اعـالم  انواع از اى خالصه كه شد یشنھادپ رو ازين -5
 اھتمـام  و التـزام  از تقـدير  عنـوان  بـه  ھـم  كنـیم،  منتشـر  مجلـه  در مرسـوله  يك در تا نموده آوري جمع

 ھـاى  جوابیـه  در كـه  مفیـدي  مطالب و ،تقويم كاربران مختلف رويكردھاى ارائه براى ھم و ؛مشتركین
 اسـت  ممكـن  البتـه . كـردد  ارسـال  نیـز  مشـتركین  عمـوم  بـراى  شده؛ فرستاده كننده سؤال به مجله
  .باشد نشده درج مرسوله اين و آوري جمع اين در و نشده؛ ثبت وصولھا اعالم متون از برخي

 یوسـته پ تحقیـق  و تعمـق  و مطالعـه  مورد تخصصي تقويم بخصوص و مجله مرسوالت كه امیدواريم -6
  .شوند مند بھره آن فوايد از مختلف ھاى زمینه در آن كاربرد ضمن و بوده مشتركین

 و توسـعه  در مشـتركین  روزافزون ھمكاري و تالش و ھمت و) السالم منه( موال عنايت با نینچھم -7
  .المعین الموفق ھو اهللا ان یم،باش موفق یشپ از بیش ؛اعلى حیات مجله ارتقاى

  

  ا د   وده     ا ھار   و م  طا     ی   را ع      ید  ی را    ی      و     ت ا ن  
  مجلـه  توضـیحات  با هللا الحمد شد دريافت مرسوله تشكر با علیكم سالم الرحیم الرحمان اهللا بسم* 

 بـا  اسـت  مفھـوم  قابـل  علمـیش  جنبـه  در آن اصـطالحات  و شـد  آسان برايم سختیش از اندكي تقويم
  دعا التماس تشكر

 قـرار  مطالعـه  مـورد  و شـد  ريافـت د شـماره  تخصصـي  تقويم علیكم سالم الرحیم الرحمان اهللا بسم* 
 باشـد  مـي  خوشـحالي   باعـث  ھسـت   كیفـي  و كمـي  افـزايش  بـه  رو تقـويم  مطالـب  اينكـه  از گرفت

 باتشكر
 مجلـه  شماره مرسوله. نباشید وخسته تشكر عرض ضمن علیكم سالم الّرحیم الّرحمان اهللا بسم* 

 بسـیار  وكواكـب  سیاركھا وضعیت به مربوط جدول .شد دريافت تخصصي تقويم موضوع با اعلي حیات
   . وھستیم بوده شما گوي دعا نیز ما. دعا التماس است ومفید جالب

 شـما  از میخواسـتم  ،اهللا رحمـة  و علـیكم  سـالم  الـرحیم  الرحمـان  اهللا بسـم  االعلى العلي اهللا ھو* 
 خوشـحال  خیلـي  ، میكـنم  نَكـاه  فقـط  كه با ھر ،كردم نَكاه بار جندين فقط را مرسوله اين ،كنم تشكر
 َكفـتن  جـاي  ديَكـر  كـه  محتويـات  و مطالـب  اهللا، ماشاء ،زيباست خیلي زيباست، خیلي واقعا ،میشم
 نباشـید  خسـته  و زحماتتـان  تمـام  خاطر به ممنونم العظیم، العلي باهللا اال القوة و حول وال ......دندارن
 .عافیت و سالمتي و دھد خیرتان خدا موال حق به
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 سـؤالي  مرسـوله؛  محتـواي  در الزم تامـل  و تعمق از بعد و دقت با مطالعه اثر در مشتركین از برخي
 البتـه  اسـت،  رداختـه پ آنھـا  اسـخ پ بـه  مجلـه  كـه  ،اند رسیدهپ مجله از آنرا و آمده مي یشپ برايشان

 در دقـت  و مطالعـه  بـا  كه مواردي به تنھا و نداده اسخپ را سؤالي ھر مجله ديد خواھید كه نطورھما
 ايــن از اى نمونــه قســمت ايــن در اســت، داده باســخ  بــوده ھمــراه آن مفــاد در تحقیــق و مرســوله
 اســت، مفیــدي مطالــب حــاوي دقـت  اھــل بــراى كــه بینیــد، مـي  را مجلــه ھــاى جوابیــه و سـؤاالت 

  .اند نموده تقويم مطالب برخي به راجع مشخصي نظرھاى اظھار كه اييھ نامه نینچھم
 تقــويم(  شــماره مرســوله علیــک ســالم الــرحیم الرحمــان اهللا بســم: مشــتركین از يكــي نامــه* 

 دوسـتاني  تمـامي  و حضرتعالي زحمات از تشکر با شد دريافت خوانا ھمراه فايل با) تخصصي نجومي
 دارم دوسـت  بنـده  :سـوال  ،فرمايـد  عطا برکت و خیر شما به داوندخ کنند مي تالش راستا اين در که

 بـراي   کـه  ھـايي  بنـدي  زاويـه  ويـا  000و شیرون تراجع مانند ھست ھا فايل اين درون که اصطالحاتي
 بشناسـم  بھتـر  را يونـاني  حـروف  شـبیه  حروفـي  بـا  ھمـراه  غیره و تسديس و وتربیع تثلیث و  مقابله

 ثقیـل  بـرايم  خوانـدنش  نحـوه  حتـي  و کـاربردش  اسـت  يونـاني  فحـرو  شـبیه  که حروف اين ومخصوصا
 ؟کـنم  چـه  بفرمايیـد  راھنمـايي  میدانیـد  الزم اگـر  حروف اين فھم و خواندن نمودن سھل جھت ،است

  العالمین رب هللا والحمد
 تقـويم (  شـماره  مرسـوله  علیـک  سـالم  الرحیم الرحمان اهللا بسم: مجله مشترك اين دوم نامه* 

 روزھـاي  خـالف  بـر  تقـويم  مطالـب  بـا  کـم  کم امروز شد دريافت خوانا ھمراه فايل با) تخصصي نجومي
 از تشـکر  بـا  میشـود  فھـم  قابـل  بـرايم  کـم  کـم  آن اصـطالحات  و ھستم شدن مانوس حال در نخست
 برکـت  و خیـر  شـما  به خداوند کنند مي تالش راستا اين در که دوستاني تمامي و حضرتعالي زحمات

 .العالمین بر هللا والحمد فرمايد عطا
 بـا  اهللا رحمـة  و علیـک  سـالم  ىاالعلـ  العلـي  اهللا ھـو  الـرحیم  الرحمـان  اهللا بسـم : وي سوم نامه* 

 مرسـوله  میکشـند  زحمت مجله مطالب نشر در که عزيزاني کلیه و جنابعالي زحمات از فراوان تشکر
 بـر  اسـت  شـده  فھـم  فابـل  کم کم تقويم در موجود عاليم شد دريافت تخصصي تقويم حاوي   شماره
 برخـي  کمـک  و شـود  فھـم  قابـل  بـرايم  نیـز  آنھـا  تـا  میکـنم  کـار  تقويم در موجود ساعات و درجات روي

 بـه  را دارد سـازگاري  تقـويم  شـرايط  بـا  کـه  را روزمـره  کارھـاي  برخـي  اسـت  بوده موثر بسیار دوستان
 زحمـات  زا فـراوان  تشـکر  بـا  است بوده موثر بسیار و ام داده ساعت تغییر است مناسب که ساعاتي

  العالمین رب هللا والحمد حضرتعالي الطاف و
 بـه  يگـ ختپ حالت كمي تا نداده را مشترك سؤاالت اسخپ فورا مجله :اعلى حیات مجله توضیح* 

 تـوھم  اينطـور  بنمايـد،  مطلـبش  حـل  بـراى  تحقیـق  و تـالش  مقداري شخص خود و دھد، دست سائل
 روشـن  سـؤالھاي  خالصـه  و. دھـد  جـواب  كـه  تـا  بنويسـند  سـؤالي  افـراد  است منتظر مجله كه نشود
 .رسندپب یزيچ نفھمیده يا فھمیده اينكه نه كرده مطرح

  
 علیـک  سـالم  ،ىاالعلـ  العلي اهللا ھو الرحیم الرحمان اهللا بسم: مجله مشترك اين ھارمچ نامه* 
 زحمـت  مجلـه  مطالـب  نشـر  در کـه  عزيزانـي  کلیـه  و جنابعالي زحمات از فراوان تشکر با ،اهللا رحمة و

 رب هللا والحمـد  ؛شد دريافت  ىاالول جمادي  ... تخصصي تقويم حاوي  ... شماره مرسوله ؛میکشند
 و اسـت  گـرم  بسـیار  يـا  و اسـت  منقلـب  جـوي  شرايط يا و باراني ھوا که روزھايي: ١الؤس العالمین
 آيـا  کـه  اينسـت  الؤسـ  ،شـود  مـي  مشـاھده  غیـره  و کار و کسب مقدار در مشخصي تغییر ؛برعکس
 اتکـرّ  بـه  روزھا از برخي در :٢ الؤس نه؟ يا دارد ارتباط نجوم  شناسي ھنگام با الذکر فوق  تغییرات

 بیشـتر  روز يـک  در مثال ؛است معطوف خاصي چیز يک به آنھا سلیقه و مردم طبع که شده مشاھده
 در تغییـرات  آيـا  کـه  اينسـت  الؤسـ ...  و دارنـد  شور چیزھاي به بیشترمیل روز يک و ،میخرند شیريني
  فراوان تشکر با است؟ موثر حد چه تا افراد مزاج در فلکي مواضع
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 اهللا رحمة و علیك سالم الرحیم الرحمان اهللا بسم :اعلى حیات مجله اسخپ* 
 كـه  اولـي  سـؤال  ،خوشوقتیم ايد كرده یداپ اھتمام تقويم مطالب تطبیق و تعمق و فھم به اينكه از -1

 .است تعمق و تامل اين نتايج از یشامدهپ شما براى
 و معلـول  جھتـي  در جه اكر آورده بوجود آفرينش در هچ ھر خداوند و ،است حقتعالى حقیقي مؤثر -2

 و اسـباب  هلسلسـ  در رگـ دي جھـاتي  بـه  نسبت حال ھمین در ولي ھستند ذيرپ تاثیر و قابل و مسبب
 شد خواھند فاعل و ذارگتاثیر و رفتهگ قرار علل

ــه در كــه  شناســي امگــھن ھــاي اســخنامهپ در -3 و ھفتــه نامــه ھــاى راه  ( انيگــھم تقــويم و مجل
  :كه است شده شرح بخوبي معنا اين ،است شده منتشر) آسمان
 و وتنجـیم  نجوم و فلك علم از ما ،وتاثرھا تاثیر و ومعلولھا علل سلسله و الذكر فوق قاعده از صرفنظر

  .كنیم مي استفاده ساعت يك ونچھم و داللت وسیله عنوان به ؛شناسي امگھن
 بـه  ،افتـد  مـي  اتفـاق  بـاالتر  عـوالم  در اى هژويـ  جوشش و انفعال و فعل وقتي الھي منشا با قطعا -4

 قابلیـت  ھـا  یرنـده گ و قوابـل  كـه  وقتـي  يا دھد، مي رخ نیز ائینترپ عوالم در بازتابھا و تاثرات نحو ھمین
 در آثـارش  و رسـیده  ثبـت  بـه  آنھـا  از بیشتري خاصیت فعال؛ ذارگتاثیر عوامل ،دھند مي نشان بھتري

 .شود ظاھرمي لبقوا و ھا یرندهگ
 بیشـتر  یـان زمین و زمـین  بـه  را حـرارت  و حركـت  كیھـاني؛  هژوي تابش يا زمین مناسبتر وضعیت حاال -5

 ھـوا  حـرارت  شـود،  مـي  ظـاھر  مختلـف  انحـاء  بـه  زمـین  سـاكنان  و زمین در رخداد اين بازتاب برساند،
 رفتـار  در...و حركـت  و جوشـش  و بـدن  در حـرارت  توابـع  شـود،  مـي  ھرظا ھم آن توابع بالطبع و بیشتر
 دقیـق  و عمیـق  بسیار مثالھاى تا و ،است ساده بسیار ھاى مثال اينھا البته ،شود مي ظاھر انسان

 .شود مي فراھم اش زمینه است آمده تقويم اختیارات در اش نمونه كه
 ،سـرد  يـا  رمگـ  يـا  شـود  مـي  بھـاري  ھـوا  كـه  بفھمـیم  شـود  مـي  خورشـید  وضعیت از كه ھمانطور -6
 ممكـن  ؛رابطـه  ايـن  مكـرر  تجربه و ارتباط شدت از حاال ؛است برداشت قابل نیز دقیقتر بسیار یزھاىچ

 وضـعیت  آن حالیكـه  در ؛اسـت  وقـوع  ايـن  علـت  فلكـي  وضـعیت  آن :كنـد  تعبیر مسامحتا كسي است
 ھـر  كـه ، داريـم  زمـان  یريگ اندازه واحد يك ما ساعت در ،كند مي عمل ساعت عقربه ونچھم فلكي

 سـاعت  در ولـي  ،شـود  مـي  كلـي  و جزئـي  حسـابش  تنھـا  ،باشـد  متعـدد  سـاعت  ھـاى  عقربـه  ندچ
 بلكـه  ،سـاعت  ھـاى  عقربه ونچھم فلكي اتصاالت اين ،آنست شارح تنجیم علم كه فلكي و كیھاني
 ھمـانطور كــه ســاعت  و ،دھــد مـي  نشــان زمـان  وقــايع از را خصوصـیتي  يــك كـه  يكســاعت از بیشـتر 

...  كیفیـت  كمیـت  كیھـاني؛  سـاعت  ايـن  ولـى  ،داد مـي  نشـان  را زمان ذشتگ یتكّم صرفا معمولي
 مـي  نشـان  و كـرده  محاسـبه  افتـد  مـي  اتفـاق  زمـان  اين در كه را مختلفي ھاى مقوله و وخصوصیات

 .ددھ
 فراوانـي  ھمـه  بـا  ،اسـت  بشر دست در كیھاني ساعت اين محاسبه قواعد و روشھا از هچآن البته -7
 نتــايج ولــذا ،اســت محــدود بســیار ھســتي حــوادث رمــوز و دقــايق كــل بــه نســبت ولــى ســعتشوو

 ،كـرد  اسـتفاده  بايـد  بـرد  بھـره  شـود  مي كه قدري به حال اين با ،است بوده نسبي ھم استخراجات
 )شیدچ بايد يگتشن قدر به ھم=  كشید در نتوان جو را دريا آب(
 افتـد  مـي  اتفـاق  ھسـتي  در كـه  حـوادث  و وقـايع  ھمه بله: كه است اين شما سؤال دقیق اسخپ -8

 .باشد نسبي و محدود بسیار بشر دانش ندچ ھر ،دارد وجود كیھاني ساعت در آن از نشاني
 ،باشـد  توانـد  مـي  مسـتقل  رشته يك خودش كه ھست دست در نجومي طب در بسیاري مطالب -9
 مطلـبش  كـه  ،)ومي طبـي تقـويم نجـ  ( كنـیم  منتشـر  باره اين در مرسوالتي كه ايم خواسته مي ما و

 آنھـا  نشـر  مـانع  عارضـه  حـوادث  و روزمـره  كارھـاى  كـه  دارد، تحريـر  و نوشـتن  به نیاز ولى است حاضر
 بنیـاد  و تقويم و تنجـیم  نجوم وھشكدهژپ فراوان تالش و ھمت با نیز تخصصي تقويم نشر ،است شده
 فضـل  بـه  ،دنباشـ  شـتر بی ذيرپـ  مسـؤولیت  و كارآ و جدي افراد هچھر و ،شود مي منتشر اعلى حیات
 رب هللا الحمـد  و ،باشـید  موفـق  ،نمـود  بـاز  تـوان  مـي  الھـي  معـارف  در را بیشتري ابواب وند كريم؛خدا

 .العالمین
  
 و علیـک  سـالم  ىاالعل العلي اهللا ھو ،الرحیم الرحمان اهللا بسم: مجله مشترك اين نجمپ نامه* 

 اينکــه از ،شـد  دريافـت  ىاالولــ جمـادي   18تخصصـي  تقـويم  حــاوي 289 شـماره  مرسـوله  ،اهللا رحمـة 
 مشـقاتي  و زحمـات  مختلف انحاء به حقتعالئ معرفت و شناخت ھاي دريچه نمودن باز در حضرتعالي

 بسـیار  موفقیـت  و سـالمتي  شـما  بـراي  متعال خداوند از و ،دارم را تشکر کمال شويد مي متحمل را
  العالمین رب هللا والحمد ،مندم آرزو
از آنجـا كـه ھـدف     ،اهللا رحمـة  و علیك سالم الرحیم الرحمان اهللا مبس :اعلى حیات مجله اسخپ* 

يا ساير مجـامالت و تعارفـات    تشكر نوشتناصلي مراسالت جنبه آموزش و علمي است؛ لذا اكتفا به 
 مقـدار  و سـؤالتان  بـه  وئیشگـ جواب و اسخنامهپ بودن مفید میزان :اسخ جوابیه مجله؛ بهپنشود، و در 

اسـخھاى شـما بـر فوايـد     پبخاطر اشتمال جوابیـه مجلـه بـه    : بطور نمونه .ردازيدپتان نیز حتما ببرداشت
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ــراى برخــي دي   ــه را ب ــز    گــعلمــي؛ رونوشــت ھمــین جوابی ــه نكــات علمــي نی ــد ب ر مشــتركین عالقمن
ون از آن بھـره بـرده برداشـت و    چـ فرستاديم، وي با اينكه اين جوابیه مربوط به سؤاالت او نبوده؛ ولى 

 كـه  دھیـد  شـرح  بايـد  و ھسـتید  سؤال صاحب كه شما منعكس كرده است، امابھره اش را به مجله 
اھمیت و تاكید روي اين امر؛ بخـاطر ارتقـاي علمـي و     ايد، ننوشته چھی ولي ؛ايد كرده برداشت قدرچ

رونوشـت   انگكننـد  دريافـت  از يكـي  نظـر  اظھـار  از اى نمونـه  كمك به شما و سـاير مشـتركین اسـت،   
   : است نینچ شمامجله به  جوابیه
 حكمھــاي در او ذشــتهگ یريھــايگ تصــمیم و شــخص طــالع ،داشــت برايمــان مختلفــي ابــواب و نكــات

 تغییـر  را آثـار  توسـالت  و تصـدق  و برخـدا  توكـل  بـاالتر  و ذاردگـ  مي تاثیر فردي ھر براي شده استخراج
   ،دھد مي
 ھمـه  بـراي  شـريف  شـرع  در كـه  ،عقرب در قمر حكم مانند دارند نیز عمومیتي يك احكام برخي البته

 ،اسـت  جـاري  حكم اين ذشتهگدر تصمیم ھر يا طالعي ھر با افراد ھمه براي بس ،است شده توصیه
 اثـراتش  الھـي  عنايـت  بـا  و ،دھـد  مـي  انجـام  را كـار  برخدا توكل و توسالت و صدقات با شد مضطر اكر

 بـا  و اسـت  برقـرار  نـان چھم ھمـه  بـراي  عقـرب  در قمـر  حكم ولي ،شود مي وشاندهپ يا شده كاسته
 رگـ ا فرموديـد  كـه  مـورد  آن ماننـد  ،باشـد  داشـته  ضعف و شدت است ممكن رگدي مؤثر موارد احتساب

 توانـد  مـي  بیشـتري  خطـرات  عقـرب  در قمـر  فرد اين براي سپ باشند ضعیف طالعش در مسعود نقاط
 قـرب ع در قمـر  دھـد  انجـام  قويترنـد  طـالعش  مسعود نقاط كه يرگدي فرد را كار ھمان و ،باشد داشته
 زمـان  كـه  ذشتهگ یريھايگ تصمیم تاثیرات ترتیب ھمین به ،باشد داشته كمتري خطرات است ممكن
 ايـام  در شـد  بیان قمر شناسي وجوه در هچآن مانند ؛نه يا است بوده مناسب او اقدام و یريگ تصمیم
 كنـد  مـي  نمو و رشد استقبال ايام در باشد موفق و شود كار شروع و یريگ تصمیم كه ماه اول ھفته

 ھمـان  و اسـت  داده انجام اشتباھي كامال یريگ تصمیم كسي است ممكن يا و كند مي یشرفتپ و
 و صـالحه  نیـات  يـا  بشـود  اسـت  ممكـن  او نصـیب  بیشتري خطرات اين دھد انجام عقرب در قمر را كار

 بـه  طـالع  در دوشـخص  اخـتالف  بـا  عقـرب  در قمـر  حكـم  ولي ،یريھايشانگ تصمیم در افراد صالحه غیر
 نباشـد  بـد  چھی عقرب در قمر ؛است ممكن فردي براي كه بشود اينطور كه شود نمي برداشته كلي

 و توكـل  بـا  فـرد  و دارد سـويي  آثار حال ھر به ،رگدي موارد خاطر به يا طالعش خاطر به باشد مسعود و
   ،اهللا انشاء كند مي برطرف را آن تصدق و توسل
 يـك  كه ؛مختلف بروج يا و اتصاالت احكام مانند باشند ینطورھم توانند مي نیز تنجیم احكام موارد بقیه

 آثـار  و كذشـته  كیـري  تصـمیم  آثـار  و شـخص  طـالع  شـدن  دخیل با دارند كلي تاثیرات و عمومي احكام
 نیـز  احكـام  برخـي  ،شـوند  بوشـیده  يـا  و بشـوند  توانند مي زياد و كم الھي عنايات و توفیقات و اعمال
 كـه  نیسـت  اينطور ظاھرا ولي ،است شده تدوين شخص طالع نسبت به ة المنجمینروض كتاب مانند
 از غیـر  بـه  اينھا و ،رود سوال زير كلي احكام آن استفاده و ،كند نفي را كلي احكام و كلي تاثیرات آن

   ،است تنجیم علم نتايج بودن نسبي
 كـه  ودشـ  مـي  رفتـه گ نظـر  در فـرد  بـا  آن تناسب و احكام دقت و محاسبه دقت بودن، نسبي بحث در

 و دقـايق  ھمـه  و ھسـتند  نسـبي  ھـم  شـده  اسـتخراج  مـوارد  ونچ ،شود مي متفاوت احكام مقداري
 خـدا  خواسـت  به ھم مقدارش ھمین ؛فرموديد كه طورنھما ولي ،است نشده مطرح علم اين ظرايف
 تجربـه  نتـايجش  و شـده  مشـخص  آثـارش  نـان چ مختلـف  امـور  در هچـ نانچ ،بكند تواند مي بسیار كمك
 مـي  اسـتفاده  و مشـغولند  آن بـه  متـدين  ملـل  از بیشـتر  غربي متدينین غیر و اليیكھا كه است شده
 و كننـد  مـي  تـالیف ..  ازدواج ارتباطـات  اقتصـاد  كودكـان  تنجـیم  طبي تنجیم در كه مختلفي كتب ،كنند

 مـوال  نـاه پ در ،متشـكريم  شـما  توجھـات  و زحمات از ،است شده مختلفي مجلدھاي خودش ھركدام
 جوابیـه  از مشـتركین  از رگـ دي يكـي  برداشت از مجله نقل ايانپ( ،دعا التماس ،اشیدب محفوظ و مصون

  ) شما براى ارسالي
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 مرسـوله  ،اهللا رحمـة  و علیـک  سالم ،الرحیم الرحمان اهللا بسم: مجله مشترك اين ششم نامه* 
 ييجغرافیـا  مختصـات  آيـا : 1سـوال  ،شـما  از تشکر با ،شد دريافت سواالت به پاسخ حاوي الذکر فوق

 میتوانـد  نیـز  افـراد  تولـد  زمان آيا: 2 سوال میباشد؟ پذير تاثیر شناسي ھنگام جزئیات از افراد سکونت
 بـه  مشخصـي  ماه يک در يکي نفر دو: مثال.(؟ باشد فردي ھر تولد موقع شناسي ھنگام از پذير تاثیر
 تقـويم  از فعلـي  انزمـ  در دو ھـر  حـال .  بیايد دنیا به ديگري مشخص ماه در ديگري شخص و بیايد دنیا

). باشـد   موفـق  نـا  کار ھمان در ديگري و موفق دو اين از يکي و دھند انجام کار يک و نمايند استفاده
  العالمین رب هللا الحمد و فراوان تشکر با

 اهللا رحمة و علیك سالم ،الرحیم الرحمان اهللا بسم :اعلى حیات مجله اسخپ* 
نامه سـؤال  بـه  مجلـه  كـاري  تـراكم  ھمـه  بـا  اينكه ،كردن جمع معلومات نه ،است اصل تامل و وعي -1

 از تـان  بھـره  دربـاره  و ،بوديـد  كـرده  مرسـوالت  در كه بود تاملي بخاطر ؛شد داده اسخپ فورا شما اولي
 برداشـت  مقـدار  و نكـرده  را الزم تامـل  و نرسیده قبلي اسخپ ھنوز شما بار اين ولى ،بوديد نوشته آن
 !ايـد  كـرده  مطـرح  سـؤاالتي  و كـرده  اكتفـا  وصـول  اعـالم  بـه  تنھا ؛ننوشته جوابیه مفاد از را تان بھره و

 ولـى  انـد  داشـته  مقولـه  اين با آشنائیھاي ھمه با اند كرده دريافت را شما جوابیه رونوشت كه برخي
 جوابیـه  ايـن  مخاطب كه شما آنوقت نوشته، سطر٣٠بیش از  جوابیه رونوشت اين باسخ و مطالعه در

 و سـؤال  اسـخكوي پ آيـا  و ؟بـوده  مفھـوم  برايتـان  جوابیـه  قـدر چ كـه  داديـد  مـي  حتوضی بايد و ھستید؛
 اكتفـا  تـازه  سـؤال  دو درج وقبلـي   جوابیـه  وصول اعالم به تنھا ویزي ننوشته؛ چ است؟ بوده ابھامتان

 !!!ايد كرده
 مبنــاي اطالعـات  جــه ھـر  ،شــده اشـاره  اخیــر جوابیـه  و مجلــه سـابقه  مرســوالت در كـه  ھمـانطور  -2

 جملـه  از ،شـود  مـي  بیشتر قطعیتش و شده كمتر نتیجه نسبیت باشد جزئیتر اش محدوده محاسبه
   .است نظر مورد كه عملي خاص طالع يا كاربر فرد شخصي طالع يا مكاني موقعیت آنھا

 قمـر  يـك  بـراى  شرع در كه ھمانطور ،كاھد نمي عامه اختیارات و احكام اھمیت از حال ھر به ولي -3
 اھمیـتش  فلكـیش  جزئیـات  ذكـر  با مفصله احكام انواع قطعا ،است شده توصیه رآنقد كلي؛ عقرب در
 .دارد را خودش هژوي اهگجاي

 اتصـاالت  دقیـق  ساعت و آفاق اختالف جدول و مبنا افق ،تخصصي و انيگھم تقويم در اينكه علت -4
 .است نتايج شدن دقیقتر براى ،است شده ارائه

 اختیـارات  بـودن  نسـبي  موضـوع  بـه  محـدود  ؛افـراد  برخـي  به نسبت نتايج قطعیت عدم داليل البته -5
 تصـمیم  برخـي  تـاثیر  يـا  ؛شـخص  طـالع  در ؛بـالعكس  و موفـق  و مسعود نقاط قوت بلكه ،نیست تقويم

 و خـدا  راه در تصـدق  و تعـالى  حـق  بـر  توكـل  آنھا ھمه از باالتر و ؛ذشتهگ در كاري به مربوطه یريھاىگ
 قـرين  يـا  ؛امھـا گھن در متوقعـه  منفـي  آثـار  به شخص ابتالي نعم يا تخفیف موجب تواند مي ؛توسالت
 تمـام  تخصصـي  تقـويم  يـا  تنجـیم  علـم  بوسیله اينكه خالصه و ؛بشود نامساعد اوقات در توفیق شدن

 مـي  بسـیاري  كمكھـاى  )خـدا  بخواسـت ( هچـ رگ ،،آيـد  نمـي  بدسـت  موفقیت عدم و موفقیت رازھاى
 .عالمینال رب هللا الحمد و ،باشید موفق بدھد تواند

  
 از منظـور  اهللا رحمـة  و علیـک  سـالم  الـرحیم  الرحمـان  اهللا بسـم : مجله مشترك اين بعدي نامه* 

 تفکـر  و اشـتباھات  اصـالح  بـه  نسـبت  شـما  پیگیـري  و احساس شد دريافت مرسوالت اين پیگیريھاي
 تامـل  و تـدبر  و تعمـق  ايجـاد  و دريابنـد  را آنھـا  درستي به افراد و چیست مطالب صحیح که است افراد
 و شــود پرسـیده  سـوالي  صـرفا  اينکـه  نـه .  نمايـد  پیگیـري  را مطالـب  بتوانـد  جـديت  بـا  کـه  فـرد  ھـر  در

   .گردد آوري جمع مطالبي
 مطالــب حتــي و بـوده  کامــل طــور بـه  اينجانــب ســواالت جـواب  گیرنــده بــر در شـما  جوابیــه مرسـوالت 
 نمـوده  ايجـاد  مـورد  ھمـین  در گريدي سواالت و دارد تامل و تعمق به احتیاج بودکه شامل نیز بیشتري

   آمد خواھد ذيل در اهللا انشاء که است
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 جھـت  معرفتـي  مباحـث  حیـث  از اول نمـايم  تقسـیم  بخـش  دو بـه  را شـما  جوابھايدريافت   توانستم
   میشود منجر حقتعالئ معرفت به نیز آن که علمي مطالب حیث از دوم معنوي مطالب پیشرفت

 شـیرين  چـه  را عالم اتفاقات و بداند محور امور در را حقتعالي بر کلوت وضعیتي ھر در انسان اينکه -١
 وظیفـه  انسـان  کـه  میشـود  آن باعـث  خداونـد  بـه  توکـل  حال اين در ،بداند ىحقتعال منبع از تلخ چه و

 ھـر  و در صورت عدم تقـدير الھـي بـا مطلـوب مـا از آن؛ دلسـرد و افسـرده نشـود،         و دھد انجام را اش
 چنـد  ھـر  غیـره  و نجـوم  مثـل  علمـي  مطالـب  اين از استفاده  بنابراين کند قبول خوبي به را اي نتیجه
 شـده  بیـان  کـه  آنطوري بداند و برسد حقیقي موثر و اثر مبدع به بايد آنھا از ولي است پیشرفت براي
 راه ايـن  در و کنـد  امـور  ايـن  در اھتمام و سعي و ،است حقیقي ثرؤمآثار براى معرفت به  در فرد تامل

 شـدن  بـاز  بـا  و کنـد  بـاز  را معرفـت  بابھـاي  بخواھـد  خداوند از تصدق و التجا و تضرع و توکل و توسل با
 نیسـت  کـافي  ولـي  اسـت  الزم چنـد  ھـر  مطالـب  نـوع  ايـن  از اسـتفاده  وبدانـد  نگردد مغرور اي دريچه
 نمـوده  احسـاس  خـود  زنـدگي  در بارھـا  عینا را مطلب اين و است وتوسل  توکل و توجه کافي وشرط

 بسـت  بـن  بـه  سـريع  خیلي ام کرده ريزي برنامه کارھا براي خود ناقص عقل با ھرگاه ام ھمیدهف و ام
 بـه  ام کـرده  پیگیـري  را کـار  ھمـان  توکـل  بـا ضمن انجـام بھتـرين روش و تـالش؛     وقت ھر ولي میرسد
 نسـبت  مـرا  و بـود  امـور  از بعضي نگران ھمسرم اوايل در مثال  که طوري به( ام رسیده  دلخواه نتیجه

 کـه  ام رسـیده  نتیجـه  اين به ھم من که آورده زبان به اواخر اين و بود نگران و میديد تفاوت بي آنھا به
  ندارم کارھا آينده از نگراني ديگر و میشود حل مشکالت راحت  میگويي که خدا به توکل با
 نمـود  مرتفـع  را اشـکاالت  و بـود  فھـم  قابـل  آنھـا  از تعدادي که ؛بود زيادي نکات شاملشما  جوابیه -٢

 شـارع  در کـه  عقـرب  در قمـر  وجـوه  ھمچنـین  و او ضـعف  و قـوت   يـا  و شـخص  ھـر  مسعود طالع مانند
 سـواالتي  سـري  يـک   امـا  نمود مي کفايت و شدم مند بھره آن از کافي طور به ه؛شد عنوان مقدس
 عـالم  موجـودات  و اشـیا  در آن اثـر  و کیھـاني  ويـزه  تـابش  از برداشـت : ايـد  مـي  ذيـل  در که نمود ايجاد

 ھمچنـین  ؟میباشـد  کیھاني اشعه ھمان  کیھاني ويزه تابش اين آيا و ؟است موثر حد چه تا و چگونه
 بـه  مربـوط  میشـود  اسـتخراج  محاسـبات  آن اسـاس  بر و است مبدا عنوان به که کیھاني ويزه ساعت
 بـا  و ؟اسـت  محقـق  عـالم  تمـام  در و کلي آن ماھیت يا و است بروج و منازل ھمین و ما اطراف محیط

 طـب  اينکـه  ديگـر  ؟خیـر  يـا  داشـت  اينگونـه  مطالب و  زمان اتساع براي توجیھي میتوان آن از استفاده
 اي نقطـه  چـه  از را طبابـت  نـوع  ايـن  و ؟دارد ارتبـاطي  چه کیھاني ويزه تابش با شد عنوان که نجومي
 گـرانش  نـوع  و شگـرد  نـوع  بـه  آيـا  سماوي اجرام گذاري اثر اينکه ديگر ؟نمود پیگیري و شروع  میتوان

 تقـويم  در کـه  اثراتـي  ايـن  اينکـه  ويـا ) ديگـر  سـیاره  يـک  بـا  مشـتري  تسديس مثل(  دارد بستگي آنھا
 ايـن  نشانش که است کواکب اين خود از ماھیتي و کلي و ذاتي خاصیت يک ؟میشود عنوان نجومي

  و مغناطیسـي  میـدانھاي  مثـل  خواصـي  آنھـا  تضـاد  يا و تقابل اين اينکه و است گرفتن قرار نحوه نوع
 گـذارد  مـي  تاثیر"  مجموع بردار صورت به آنھا از وارده نیروھاي برآيند و نموده ايجاد الکترومغناطیسي

 شـما  زحمـات  از تشـکر  بـا  ؟نـه  يـا  اسـت  گـذار  اثـر  نجـومي  تقـويم  نوع اين در خورشیدي طوفانھاي آيا
 العالمین رب هللا والحمد باشید وسالمت صحت در اهللا انشاء

 اهللا رحمة و علیك سالم الرحیم الرحمان اهللا بسم :اعلى حیات لهمج اسخپ* 
 كسـي  ھـر  موفقیـت  بـراى  ايـن  شويد، مي ملتزم را ي مفید علميجو و برس روش داريد كم كم  -1

 .است الزم بسیار
 بـي  امـور  فقـط  يعنـي  مـاال  و اسـت،  يعنـي  مـاال  از اجتنـاب : سؤال آداب در رگدي ھاى نكته از يكي  -2

 كـالم  در ولـذا  ،شـود  مـي  شـامل  نیـز  نـدارد  را شـخص  بـراى  یريگبی اولويت كه جه ھر نیست، ارزش
ــا و نكــرده طــي شــخص را مقــدماتش كــه یــزيچ از وقتــي افــرادي ؛وحــي خازنــان  مالحظــه بــدون ي

 مـااليعني  از :كـه  انـد  كـرده  مـي  نھي را او شده؛ مي مطرحسؤالي  معارف؛ یريگفرا در او اولويتھاي
 ســؤال داشـتن  البتـه  ،ال در جــاي خـودش مفیـد و يـا قابـل طــرح بـوده اسـت      بـا اينكـه آن سـؤ    رھیـز پب

 .شوند رعايت بايد حتما اولويتھا ؛یريگیپ در ولي ندارد اشكالي
 بـراى  كـه  ،اسـت  كیھـاني  اشـعه  رايـج  مصـطلح  از فراتـر  یـزي چ كیھـاني  هژويـ  تـابش  در ما اصطالح -3

 در انفعــاالت و فعــل و وقــايع و حــوادث از آنجــه اجمــاال .اســت الزم آن از حفاظــت و بــوده مضــر انسـان 
 بـدن  سـلولھاى  در شـیمیائي  انفعاالت و فعل كترينچكو است جمله آن از و افتد، مي اتفاق ھستي

 و زمـین  حـوادث  سـاير  نیـز  و موجـودات  سـاير  نیـز  و بشـر  كـالن  و خرد اقدامات و روزانه رفتارھاى تا ما
 كـه  دارد نھـان پ علت يك و است، معروف كه اردد آشكار اسباب سري يك اينھا ...و كھكشانھا و كرات

  است، مخفي نابینا رايانگ ماده بر
 ھمـه  كـه  ،ايـم  كـرده  اش تجربـه  بارھـا  یمانگزنـد  طـول  در مـا  ھمـه  كـه  است ھماني نھانپ علت اين

 بـي  يـا  بـوده  ناقص نتیجه يا است، نرسیده نتیجه به اينھا باھمه ولى ايم كرده فراھم را كاري اسباب
 بـه  و موفقیـت  راز شـد؟  اينطور نتیجه راچ كه ايم كرده مي سؤال خودمان از ھمیشه و ، اكامن و دوام
 كـه  ،اسـت  هژويـ  تـابش  ايـن  از مناسب مقدار با انفعالي و فعل ھر بودن قرين كاري ھر رسیدن نتیجه

 .است تابان یتيگ تمام در ھمواره
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 محاسـبات  آن اسـاس  بـر  و اسـت  مبـدا  عنـوان  بـه  کـه  کیھـاني  هژويـ  سـاعت  ھمچنین :ايد نوشته -4
 در و کلـي  آن ماھیـت  يـا  و اسـت  بـروج  و منـازل  ھمـین  و مـا  اطراف محیط به مربوط میشود استخراج

 ؟؟؟!!!است محقق عالم تمام
 ايـن  ،ايـد  نوشـته  اينطـور  ايـد،  رداختـه پ ريگـ دي مطلـب  به نجويده و ايد كرده تعجیل بس از  :ويمگ مي

 فروشـھا  خـوراكي  قـول  بـه  يـا  رسید؟پ مي يا ؟دھید مي رشزاگ نیست معلوم ،است نامفھوم جمله
 است؟ مخلوط

 شـايش گ و ناشـناخته  دانـش  به ورود و ،موضوع يك یريگفرا براى روش ترين اصولي كنم مي فكر -5
 آن فھـم  در را برسشـھايش  و ،نموده تجزيه را فقراتش تك تك نمود سعي ابتدا بايد ،متني ابھام و راز

 خـود  فھـم  صـحت  از مطمـئن  تـا  ، نمـوده  عرضـه  را خـود  كلـي  و جزئي داشتبر سپس و ،كرده مطرح
 .درك مطرح را جديد سؤاالت و رفته ھا دانسته آن توابع دنبال به اهگآن ، شده

  :دھم اسخپ آن به و وئیدگب ايد خواسته مي جه بفھم كنم مي سعي -6
    .نیست مبدأ كیھاني هژوي ساعت*
 مالحظـه  دقـت  بـه  را آيـد  مـي  مـا  شـم چ در هچـ آن و ببینـیم  را مانآسـ  و ريمگبن سرمان باالي به رگا *

 نمـوده  كشـف  را زمـان  از جديـدي  ابعـاد  و ،كرده تصور را كیھاني ساعت منظر اين از توانیم مي ،كنیم
  . بسنجیم بتوانیم آن به را كیھاني حوادث بلكه

 ؟!نشد مفھوم و بود فلسفي خیلي ھم )است محقق عالم تمام در و کلي آن ماھیت( اخیر فقره *
 تـا  باشـد  معلـوم  بايـد  اين است؟ مطرح مبحث اين كجاى در و ه؟چ يعني اصال زمان اتساع موضوع -7
  .است مااليعني مقوله از موضوع كل كه ندچ ھر ،شود داده اسخپ
 بدسـت  آنـرا  تـوان  مـي كھـن   نجـوم  علـم  رھـاورد  از كـه  است مطالبي بقیه مانند ھم نجومي طب -8

 .آيد مي بدست قديم طب و تنجیم و نجوم علم یريگفرا با و ،آورد
  :دارد توجه جاي بسیار و كنم اشاره بايد سؤاالتتان قسمت آخرين مناسب به كه مھم نكته -9
ھـر   اسـت،  عبـري  و ،عربـي : كلمـه  ماننـد  تشابھش ، تنجیم و  قديم نجوم علم با جديد نجوم علم *
 و قواعـد  نبايـد  ولـذا  اسـت،  متفـاوت  كـال  ولـى  رفتـه  بكـار  )ي ر ب ع( مشـابھي  حـروف ند در ھـر دو  چ

 ولـى  دارد، مشـتركاتي  البتـه  شـود،  مخلـوط  جديـد  نجـوم  مباحـث  و اصطالحات با  قديم نجوم مباحث
 موجـب  نكتـه  ايـن  بـه  التفـات  عـدم  اسـت،  متفـاوت  بسـیار  علمي ھدف و رشگن فلسفه و اهگن زاويه

 بیخـود  اشكاالت يا و رفتهگ غلط نتیجه و هرفت بیراھه به بسا هچ و شود، مي افراد از بسیاري اشتباه
  .كنند مي توھم

؛ عامـه  اذھان به تنجیم علم غوامض تقريب و مخاطبان شدن آشنا براى ؛توجیھي مباحث در ما رگا *
 افـراد  بـه  كـه  اسـت  ايـن  براى صرفا كنیم، مي استفاده جديد علوم دانشمندان شواھد و زارشاتگ از

 حرفشـان  و ، ھسـتن  دانشـمند  كـه  ھستند مدرن جديد دانش اھل فقط ،كنند مي فكر كه مخاطبي
 مـي  نیسـت،  علـم  رگـ دي جاي و است، منزل وحي حكم) به زعمشان( راديوست و روزنامه در هچآنيا 

 و انجـام  در را ظـاھري  غیـر  و زمینـي  غیر عوامل تاثیر رگا  كه بفھمانیم ؛عوام اين فھم ديد از خواھیم
 نـین چ كـه  دارنـد  اعتـراف  نیـز  شـمايند  خـرد  و عقـل  خـدايان  كـه  اينھـا  ببینید داريد، ترديد امور موفقیت
: كـه  نیسـت  ايـن  منظورمـان  وجـه  چھـی  به اال و دارد، امور در دخالت اميگھن و كیھاني علل و عوامل
 عقیـده  بـه  كننـد  كشـف  بیشـتر  هچـ  ھـر  آنھـا  تـازه  اند، كرده كشف اينھا كه است ھمین مطلب ھمه
 فلكـي  وضـعیتھاى  از ،تـاثیر  نه معتقديم فلكي اجرام داللت به كه فتیمگ ما و شوند، مي نزديك ؛تاثیر

 ريگـ دي یـز چ است نھانپ كه تاثیر عامل ولي ،رتاثی منع يا تاثیر مناسب امگھن بهیدا مي كنیم پداللت 
 مبـدأ  نـه  ؛دارد اميگـ ھن داللت تنھا ، آسماني اجرام ھاى عقربه با كیھاني ساعت صفحه اين است،
 اى بھـره  تنجیم دانش از كه كساني با ،است الھي انبیاى یروانپ میان تفاوت و فرق ھمین و ،يتاثیر
 يـا  الكترومغناطیسـي  يـا  مغناطیسـي  میـدانھاى  لـذا  ،بودنـد  شـده  آلـوده  كواكـب  عبـادت  به ولى برده

 آن از تحلیلـي  يـك  فقـط  اينھـا  ،رسـیده  آن بـه  جديد دانش كه اموري ساير و... و خورشیدي طوفانھاى
 عـالم  حقـايق  شـناخت  مسـیر  در كـوجكي  بسـیار  امھـاى گ تنھـا  ھـا  نظريه اين كه است، ننھاپ عامل
 .، و زود است كه به عنوان عامل حقیقي معرفي شوددارد تكمیل و تجديد به نیاز ھمواره و ، بوده
 بھـره  :اسـت  توجـه  مـورد  و داشـته  مـدخلیت  بسیار معرفت و علم از مندي بھره در كه :آخر نكته -10

 و كتـاب  بوسـیله  علم آن مطالب بودن فراھم بیشتر به تنھا و است، مختلف معرفت و علم زا انسانھا
 ايـن  آن و ،دارد نیـز  ريگـ دي مھـم  راز و نداشـته  يگبسـت  دانشـجو  مجدانـه  یـري گیپ و تـالش  و اسـتاد؛ 
 ؛دانشـجو  دھش و ھزينه رداختپ قدر به ؛علم و ،كند باز انسان روي به را دربش علم خود: كه است
 مـي  فقـط  و بیشـتر  آنكـه  نـه  یـرد گب فـرا  تـا  بدھـد  است حاضر بیشتر آنكه يعني ،كند مي باز را دربش
 بـا  كـه  كسـي  قـدر  بـه  وجـه  چھـی  به اش بھره كند مي دنبال دھش بي آنكه لذا ؛ آورد بدست خواھد
 بیشــتر و كنــي عرضــه علــم راه در خــدمتي بیشــتر كــه قــدر ھــر ،نیســت كنــد مــي جســتجو دھــش

 ايـن  آنكـه  لـذا  ،شـوي  مـي  منـد  بھره بیشتر تو و كند مي باز تو روي به را دربش بیشتر علم ردازي،پب
 او اسـت  نمـوده  دھـش  و رداخـت پ بیشـتر  علـم  ايـن  بـه  خـدمت  براى آن از قبل و خواند مي را جوابیه
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 بھـره  كمتـر  بسـیار  فھمد مي و خواند مي را آماده جواب فقط مجانا و صرفا آنكه برد، مي بھره بیشتر
 يـدي  بـین  فقـدموا  الرسول تناحیتم واذا  :كه است آمده وحي كالم در كه است ھمین براي برد، مي

 كششـ یپ را خـدمتي  ببريـد  اى بھـره  و برسـید  یـامبر پ حضـور  بـه  خواسـتید  اهگـ  ھـر  ...صـدقة  نجـواكم 
 صـرف  نـه  اسـت  دھـش  نـوع  يـك  نیـاز  عرض شود، مي تعبیر" نیاز" معرفت اھل اصطالح در كه نمائید،
 وحـي  كـالم  در و نیسـت،  نماز نیاز بي نماز كه است ھمین براى و نیازمندم، نم كه حاجت اظھار يك

 در خـدمتي  بـذل  دھش؛ از اينجا در من مقصود است، آمده ھم كنار در ھمواره زكات ايتاء و نماز اقامه
 .العالمین رب هللا الحمد و .باشید موفق  .مادي امرصرف  نه است علم اين راه
  
 کـه  بود فراواني نکات محتوي  مرسوله ،الرحیم الرحمان اهللا بسم :همجل مشترك اين نھم نامه* 

 اينکـه  ،بـود  سـواالت  جـواب  از بیشـتر  کـه  داشـت  بـر  در نیز بسیار نکاتي و دريافتم آن از بود الزم آنچه
 اطالعـات  آوري جمـع  يـا  و وجـدل  بحـث  وبـراي  باشـد  وي نیـاز  حتمـا  سـوال  آن دارد سوالي اگر انسان
 سـوال  آن توضـیح  باشـدکه  نمـوده  طـي  را مقـدماتش  میپرسد ھم مفیدي سوال اگر و ،نپرسد سوال
 چنـدين  حـداقل  کـه  باشـد  نیاز يا و ،باشد داشته توضیح به نیاز حدي از بیش مطالب که نباشد باعث
 کـه  اکنـون  اينکـه  و ،نمايـد  فـراھم  يـا  و بگیـرد  يـاد  را چیزھـا  سـري  يـک  و بگذارد وقت شخص خود ماه

ــطالحات ــاريف و اص ــ تع ــردم بررســي را مرســوالت يعلم ــنم میک ــه میبی ــن ک ــطالحات اي ــر اص  از فرات
 کـاملتر  بسـیار  و اسـت  شـامل  را امروزيھـا  علم اصطالحات تمام و است جديد علم علمي اصطالحات
 و برسـاند  )مـوال  رضـاي  بـراي  خالصـانه  صـورت  به( فايده بايد بردن فايده براي انسان اينکه و ،میباشد

 در میپـردازد  زمینـه  ايـن  در ھـم  بھـايي  اگـر  بلکه گردد او نصیب سود و بھره تاجران مانند نخواھد صرفا
 يـاد  او بـه  ھـم  را مطلبـي  اگـر  بلکـه  کمتر يا و است بیشتر میبرد که أي استفاده آيا که نباشد آن قید

 آن دريافـت  سـزاوار  و درخـور  را خود شدبلکه اينطور چرا نباشد ناراحت نفھمید ھم را مطلبي و ندادند
 بـراي  ضـمن  در بدانـد  اوسـت  اليـق  آنچـه  از بیشـتر  عنـايتي  آنرا میرسد ھم مطلبي اگر نداندو مطالب
 گونـه  ھـر  مالحظـه  بـدون   دھـد  انجـام  میتوانـد  کـاري  ھـر  امـور  ديگـر  و ديگـران  مـورد  در رساندن فايده

 ھـر  گذاشـتند  او عھـده  بـه  کـاري  اگـر  حتـي  وبدانـد  نمیشود گم موال دستگاه در اينھا بداند و شرطي
(  دھـد  انجـام  شـرط  و قیـد  بـدون  آنـرا  بايـد  باشـد  نداشته سوالش و اش خواسته با ربطي شايد چند
 حضـرتعالي  راھنمايیھـاي  از تشـکر  بـا  باشـید  مصـون  متعـال  خداونـد  پنـاه  در) . مـوال  رضايت براي فقط

 العالمین رب هللا والحمد
 روز اهللا شـاء  ان ،هللا رحمـة  و علیـك  سـالم  الـرحیم  الرحمان اهللا بسم :اعلى حیات مجله اسخپ* 
 العالمین رب هللا الحمد و ،باشید موفق ،شود باز شما بر معرفت و علم از بیشتري دربھاى روز به
  
 ارسـال  از اهللا رحمـة  و علیـك  سـالم  الـرحیم  الرحمـان  اهللا بسـم : مجلـه  مشـترك  اين دھم نامه* 

 بسـیار  جنابعـالي  تتوضـیحا  ھسـتم  متشـكر  بسـیار  ان دربـاره  وسوال تخصصي تقويم تجربه مرسوله
 كمـال  مرسـوله  ارسـال  از بـرد  مـي  عطمتـي  چنـین  تعظـیم  بـه  سـر  ناخوداگـاه  وانسـان  است اموزنده
 دعا التماس العالمین رب الحمدهللاو دارم را تشكر

  
 اهللا بسـم : بـود  كـرده  دريافـت  را مراسـالت  ايـن  رونوشـت  كـه  مجلـه  رگـ دي مشـترك  نامـه * 

ــار بســیار بحــث بركاتــه و اهللا رحمــة و علــیكم ســالم الــرحیم الرحمــان  ســري ايــن در شــیريني و برب
 یـري گیپ ايـن  و شـود  مفتوح ريگدي ابواب و يابد ادامه برداشتھا نوشتن با كه اهللا انشاء شد مراسالت

 رب هللا والحمـد  دعـا  التمـاس  متشـكريم  شـما  توجھات و زحمات از طلبد مي را مشتركین ما جديت و
  العالمین
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  :كردد مي معلوم بخوبي نكته جند اخیر قسمت در هشد نقل مراسالت مجموع از* 

  .است اھيگآ توسعه و انديشه سطح ارتقاي معارف؛ نشر از اعلى حیات مجله ھدف مھمترين -١

 منظـور  .اين امر اسـت اولین راز و اين  .برد بھره علم از توان نمي تعلم؛ آداب به تعھد و التزام بدون -٢
ر گـ زارش مقـداره بھـره خـود و جھـات دي    گـ ، بلكـه  نیسـت  تشـكر  شتننو و ثنا و مدح آداب؛ به التزام از

  .مورد ذكر است

 رفتـه گ يـاد  مطالـب  روي علمـي  كـار  و تعمـق  و تأمـل  بتـدا ا علـم؛  از بیشـتر  منـدي  بھـره  دوم شرط -٣
 از سـؤال دربـاره روش   كـه  سوم شرط و بعدي مرحله نوبت دوم؛ شرط مراعات با .است سؤال سپس

  .رسد مي ھاست، نادانسته

  .باشد جدل يا رميگسر يا كنجكاوي روي از يا بوده، مااليعني نبايد سؤال :ومس شرط -٤

و  .كنـد  بـاز  شـما  روي بـه  را دربـش  علـم  :اينكـه  معرفـت،  اهگـ بار بـه  راھیابي مھم رمز و ھارمچ راز -٥
 اسـت  حاضـر  بیشـتر  آنكـه  يعنـي  كند، مي باز را دربش ؛دانشجو دھش و ھزينه رداختپ قدر به ؛علم
  . آورد بدست رانگدي از خواھد مي فقط و بیشتر آنكه نه یردگب فرا تا ھدبد

 مـي  یـري گ سـخت  يـا  امسـاك  شـرايط؛  و مراحـل  رعايـت  بـدون  سؤالھاي وييگباسخ در مجله رگا -٦
 و مربوطـه  مراحـل  شـدن  طـي  براى بلكه است، كننده سؤال به كمك در مضايقه روي از نه اين نمايد؛
  .است سائل شخص قعمی و صحیح بردن نتیجه

 شـرط  معرفتجـو  رگا برداشت، را معرفت مسیر در بعدي امھاىگ توان مي خدا فضل به ھمینطور و -٧
 بـه  وفـادار  و تعـالى؛  حـق  يعنـي  معرفـت  مقصـد  زارگشـكر  ھمـواره : اينكـه  آن و باشـد  داشـته  را نجمپ

 اهللا ثبتنـا . بمانـد  قيبـا  اسـتوار  و قـدم  ثابت نیز سیر ادامه در و بوده؛ حق مذھب يعني معرفت مسیر
  .العظیم العلي اهللا بعون المستقیم، صراطه و القويم نھجهم على جمیعا

  
  خاتمه

 اعــالم و رديــدهگ عالقمنــد الھــي معــارف نشــر در مشــاركت بــه مشــتركین از معــدودي مــوارد* 
 ايــن بــودن جــدي صــورت در كــه انــد، نمــوده مجلــه مرســوالت تھیــه در ھمكــاري بــراى يگآمــاد

 معرفـي  وھشژپـ  مركـز  بـه  مسـتمر،  بطـور  و روزانـه  مشخص وقت اختصاص توانايي و یشنھاد،پ
 بـه  كـارآموزي  تـوجیھي  مراحـل  طـي  از بعـد  و ،شـده  بررسـي  توانائیھايشان و یھاگآماد تا شده،
  . ردندگ موفق مجله ھمكاري در تدريج

 تمرسـوال  عرضـه  و تھیـه  در مسـتقیم  بطـور  ندچ ھر مشتركین از برخي كه است ذكر شايان* 
 بخشـھاى  در و بـوده  موفـق  بسـیار  الھـي  معـارف  حقـايق  نشـر  در ولـي  ندارنـد،  ھمكـاري  مجله
  . دارند و داشته یوستهپ و فعال مشاركت اعلى حیات بنیاد كده ھاىآموزش جمله از مختلف

 حفــظ و تعلــیم و نشــر و الھــي معــارف احیــاي امــر در كننــدكان شــركت ھمــه از اينجــا در مــا* 
ــین ارزشــھاي ــدير و كرتشــ ؛حــق آئ ــق و ،نمــوده تق ــزون توفی ــد از را ايشــان روزاف ــال خداون  متع

   العالمین رب آمین خواستاريم،
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  دو ن و     اجا

  

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