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  ی  سا ت فلک  ماا ر   
 بـرج  قسمتھا اين از يك ھر دارد، قسمت دوازده فلك، آسماني ساعت كه قبال بیان شد

  .كنند مي سیر بروج اين در فلكي نقاط و كواكب و شود، مي نامیده

  )ق م= وا  (×  ) وح= وج( 
v بـراى  دارنـد،  متفـاوتي  داللتھـاي  مختلف ھاى ینهزم در بروج اين از كدام ھر 

 منزله به بروجدر اين تشبیه : كه كنیم تعبیر توانیم مي اينطور مطلب بھتر تصوير
 زمینـه  بـروج  لـوح  در كواكـب  قلم به الھي اراده قلم، منزله به كواكب و بوده لوح
   .زند مي رقم را امور ھاى
 زمینه جوزاست، ثور و حمل ىبرجھا در شمس كوكب بھار فصل در كه نانچھم

 مھیـا  را ھـوا  حرارت تابستاني بروج در شمس وجود با و زده، رقم را ھوا اعتدال
 رفتنگ قرار تا .... و فرموده
 زمستاني بروج در شمس
ــرودت ــوا بــ ــیت ھــ  تمشــ
  .است فرموده

v ــید داللــــت  در خورشــ
 وضـعیت  بـه  مختلـف  بروج
ــوده، محــدود ھــوا و آب  نب
ــهچھم ــه نانك ــب بقی  كواك
 دارا را خود خاص تھاىدالل

و در نھايــــت؛   .ھســــتند 
مجموعه كواكب و اجرام و 
نقــاط فلكــي زمینــه ھــاى  

ون گونـا گمختلف و شؤون 
ي فردي و اجتمـاعي  گزند

اشــــــخاص و ملتھــــــا و  
   .كشورھا را بیان مي كند
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   وج  ع قات و   و یات
v یسـت؟ چ يـك  ھـر  طبع اينكه است، تنجیم و نجوم علم الفباي بروج از يك ھر خصوصیات دانستن 
 از يـك  ھـر  و بـوده؟  مـرتبط  بـروج  از كـدامیك  به آدمي خصائص از يك ھر است؟ كدام يك ھر جنسیت و

 ھـر  امـاكن  و بـالد  از و منتسب برجي جه به كدام ھر مختلف جھات از و داشته؟ تعلق كدام به اعضاء
 و بادھـا  و آبھـا  و ردممـ  اصـناف  و اقـوام  و ملـل  و بیماريھـا  و جـواھرات  و ھـا گرن نیـز  و برجي؟ هچ به يك

 ايـن  شـرح ...  دارنـد؟  تعلق برجي هچ به يك ھر امور؛ ساير ھمینطور...  و صنعتھا و درختھا و حیوانات
ذشـته  گمنتشـره و نیـز شـماره ھـاى      نجـومي  ويماتق در و رفته،گدربر را نجوم كتابھاى از بخشي باب

 بـه  انـه گجدا مبحثـي  در رالي ھر يـك  و تفصی بیشتر توضیح و ايد، شده آشنا آن با يتا حد راه آسمان
 مربوطـه  منـابع  بـه  را شـما  بـاب؛  ايـن  تفصـیل  از اطـالع  بـراى  نشد حاصل توفیق رگا و ردازيم؛پ مي آن

   .اهللا شاء ان. نمايند مراجعه زمینه اين در فراوان و موجود كتابھاى به تا دھیم مي ارجاع

  رگدييك با بروجو اتصاالت  اتنظر
v ر فواصـل و  گرفته اند، ھر يك از اين بروج نسـبت بـه يكـدي   گاطراف يك دايره قرار كه بروج در  از آنجا

 مقابلـه  :كـه از نظـر اصـطالح نجـوم و تنجـیم بـه      ... ،بـرج روبـرو   ،وضعیتھاى مختلفي دارنـد، بـرج كنـار   
   .تعبیر مي شود ساقط و در غیر اين موارد به تسديس تربیع تثلیث
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 بـرج  ايـن  و اوسـت،  مقابـل  بـرج  يـك  برجـي  ھـر  كـه  بنیم مي ريمگبن بروج دايره در رگا  مقابله
 را ارتبـاط  ايـن  اسـت،  فاصله بوده) درجه 180( فلك نصف كه برج شش بینشان و بوده برج آن از ھفتم

  . ويندگ مي مقابله
   دارد، مقابله نظر میزان برج با حمل برج
   دارد، مقابله نظر عقرب برج با ثور برج
   دارد، قابلهم نظر قوس برج با جوزا برج
   دارد، مقابله نظر جدي برج با سرطان برج
   دارد، مقابله نظر دلو برج با اسد برج
   دارد، مقابله نظر حوت برج با سنبله برج
  دارد مقابله نظر حمل برج با میزان برج
  دارد مقابله نظر ثور برج با عقرب برج
  دارد مقابله نظر جوزا برج با قوس برج
  دارد مقابله نظر رطانس برج با جدي برج
  دارد مقابله نظر اسد برج با دلو برج
  .دارد مقابله نظر سنبله برج با حوت برج
 يـا  تناسـب  عـدم  و رياگزناسـا  معناي به كه بوده، دشمني و عداوت ارتباط مقابله نظر

  .است )تناسب عدم و اريگاسازن( حاالتي ننیچ بروز براى فراوان زمینه وجود
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 انـدازه  به كه خود برج دھمین نیز و برج ھارمینچ به نسبت برجي ھر تربیع
 را اولـي . دارد تربیـع  نظـر  است، فاصله بینشان) درجه 90( فلك ربع يا برج سه

  . ويندگ مي ايمن تربیع را دومي و ايسر تربیع
  .دارد تربیع نظر جدي برج و سرطان برج با حمل برج
  .دارد تربیع نظر دلو برج و أسد برج با ثور برج
  .دارد تربیع نظر حوت برج و سنبله برج با جوزا برج
  .دارد تربیع نظر میزان برج و حمل برج با سرطان برج
  .دارد تربیع نظر عقرب برج و ثور برج با أسد برج
  .دارد تربیع نظر قوس برج و جوزا برج با سنبله برج
  .دارد تربیع نظر جدي برج و سرطان برج با میزان برج
  .دارد تربیع نظر دلو برج و أسد برج با عقرب برج
  .دارد تربیع نظر حوت برج و سنبله برج با قوس برج
  .دارد تربیع نظر میزان برج و حمل برج با جدي برج
  .دارد تربیع نظر عقرب برج و ثور برج با دلو برج
  .دارد تربیع نظر قوس برج و جوزا برج با حوت برج
 نرسد نظر به بد ارتباط اين ابتداي يا ظاھر ندچ ھر و بوده ناخوشايندي ارتباط تربیع نظر
  .نیست موفق يا خوب عاقبتش ولي
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 بـه  كـه  خـود  برج يازدھمین و برج سومین به نسبت برجي ھر سديست
 اولي دارد، تسديس نظر دارد فاصله) درجه 60( فلك) ششم يك( سدس اندازه

  .ويندگ ايمن تسديس را دومي و ايسر تسديس را
  .دارد تسديس نظر دلو برج و جوزا برج با حمل برج
  .دارد تسديس نظر حوت برج و سرطان برج با ثور برج
  .دارد تسديس نظر حوت برج و سنبله برج با جوزا برج
  .دارد تسديس نظر سنبله برج و ثور برج با سرطان برج
  .دارد تسديس نظر میزان برج و جوزا برج با أسد برج
  .دارد تسديس نظر عقرب جبر و سرطان برج با سنبله برج
  .دارد تسديس نظر قوس برج و اسد برج با میزان برج
  .دارد تسديس نظر جدي برج و سنبله برج با عقرب برج
  .دارد تسديس نظر دلو برج و میزان برج با قوس برج
  .دارد تسديس نظر حوت برج و عقرب برج با جدي برج
  .دارد تسديس نظر حمل برج و قوس برج با دلو برج
  .دارد تسديس نظر ثور برج و جدي برج با حوت برج
  .است فراھمداللت مربوطه  زمینه و بوده يو مناسب خوشايند ارتباط تسديس نظر
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 ثلث اندازه به كه خود برج نھمین و برج میننجپ به نسبت برجي ھر تثلیث
   دارد، تثلیث نظر دارد فاصله) درجه 120( فلك) سوم يك(

  .كويند ايمن تثلیث را دومي و ايسر تثلیث را اولي
  .دارد تثلیث نظر قوس برج و اسد برج با حمل برج
  .دارد تثلیث نظر جدي برج و سنبله برج با ثور برج
  .دارد تثلیث نظر میزان برج و دلو برج با جوزا برج
  .دارد تثلیث نظر عقرب برج و حوت برج با سرطان برج
  .دارد ثتثلی نظر قوس برج و حمل برج با اسد برج
  .دارد تثلیث نظر جدي برج و ثور برج با سنبله برج
  .دارد تثلیث نظر دلو برج و جوزا برج با میزان برج
  .دارد تثلیث نظر حوت برج و سرطان برج با عقرب برج
  .دارد تثلیث نظر حمل برج و اسد برج با قوس برج
  .دارد تثلیث نظر سنبله برج و ثور برج با جدي برج
  .دارد تثلیث نظر جوزا برج و میزان جبر با دلو برج
  .دارد تثلیث نظر عقرب برج و سرطان برج با حوت برج
  .است فراھمداللت مربوطه  زمینه و بوده مودت و دوستي ارتباط تثلیث نظر
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 از يكـي  در روجبـ  ؛ بـراى تعبیـر از وضـعیت   در برخـي از مكاتـب تنجـیم ماننـد تنجـیم ھنـدي       ناظر
  . ويندگ نمي اتصال ولي ،است ناظر آن به و داشته نظر رگيكدي به ويندگ مي؛ فوق ارتباطات

 قبلـیش  بـرج  بـا  يـا  و) دوم( بعـدي  بـرج  بـا  بـرج  ھـر  ارتبـاط  ماننـد  مـوارد  ايـن  غیـر  در اما ساقط
 نداشـته  نظـري  ؛)ھشـتم  و ششم( است مقابلش كه ھفتمینش بعدي و قبلي برج با يا ،)دوازدھم(
  .ويندگ مي ساقط را آنھا و

  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري عقرب و سنبله و ثور و حوت بروج به حمل برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري میزان و قوس و جوزا و حمل بروج به ثور برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري جدي و عقرب و سرطان و ثور بروج به جوزا برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري دلو و قوس و داس و جوزا بروج به سرطان برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري حوت و جدي و سنبله و سرطان بروج به اسد برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري دلو و حمل و میزان و اسد بروج به سنبله برج
  .است ساقط او نظر از يا تهنداش نظري حوت و ثور و عقرب و سنبله بروج به میزان برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري جوزا و حمل و قوس و میزان بروج به عقرب برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري سرطان و ثور و جدي و عقرب بروج به قوس برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري اسد و جوزا و دلو و قوس بروج به جدي برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري سنبله و سرطان و حوت و جدي بروج به دلو برج
  .است ساقط او نظر از يا نداشته نظري میزان و اسد و حمل و دلو بروج به حوت برج
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   وا    ع قات و   و یات
v بـه  و بروجنـد،  لـوح  آفـرين  نقـش  الھـي  اراده قلـم  مانندبه  كواكب كه فتیمگ 

ــد در نفــس و روان ونچــھم تعبیــري ــروج كالب ــد، مــي ب  كواكــب از يــك ھــر مانن
 علـم  اولیـات  و ضروريات از دانستنش كه داشته تعلقاتي و یھاگژوي و خصوصیتھا

   .است تنجیم و نجوم

v منصـه  به و نموده ظاھر بروج در را خود قواي و خصوصیات كواكب نانكهچھم 
 قالـب  مزاج و طبع زا داشته را كالبد در روان نقش جون ذارند،گ مي وجود و بروز

 مـزاج  بـا  كالبـدي  در كـه  روانـي  و نفـس  نانكـه چھم شوند، مي ثرمتأ نیز) بروج(
 را مـزاج  آن صاحب شخص خصوصیات كیرد؛ قرار رمگ يا سرد يا خشك يا مرطوب

   .یردگ مي خود به
v آن بـه  كـه  رفتـه گ خود به را وضعیتھا اين بروج میان حركتشان در ھم كواكب 

 بـا  كواكـب . دارند نیز اتصال و داشته نظر ھم كواكب ،نامند مي كواكب نظرات
 مبحـث  اين بود، خواھند دارا را بروج نظرات ھمان بروج؛ در اھشانگجاي به توجه
 مستقل طرح به نیاز ولى دارد مشابھت بروج نظرات مبحث با كلیات در ندچ ھر
   . ردازيمپ يم آن به بعدي حثامب در اهللا شاء ان كه دارد وجود نیز آن
v دربـر  راو تنجـیم   نجـوم  كتابھـاى محتـواي   از يعمـده ا  بخـش  باب اين شرح 
تا  ذشته راه آسمانگمنتشره و نیز شماره ھاى  نجومي تقاويم در ،است فتهرگ

 مبحثـي  در و تفصیلي ھر يك را بیشتر توضیح و ايد، شده آشناامر  ناي با حدي
 ايـن  تفصـیل  از العاطـ  براى نشد حاصل توفیق رگا و ردازيم؛پ يم آن به انهگجدا
 در فـراوان  و موجود كتابھاى به تا دھیم مي ارجاع مربوطه منابع به را شما باب؛
  اهللا شاء ان. نمايند مراجعه زمینه اين

  

  خالصه
   آسماني ساعت در كه ديديم اجمال بطور مرسوله اين در
  :آنھا جمله از دارد؛ وجود ونيگوناگ داللتھاى شناسي؛ امگھن براى

  بروج از يك ھر داللت -١
  كواكب از يك ھر داللت -٢

  بروج از يك ھر در كواكب از يك ھر داللت - ٣
  رگيكدي با كواكب مواضع ارتباط داللت - ۴

  
   د؛فرماي عطا توفیق موال كه امیدواريم

  .دازيمرپب رگدي مھم مطالب و آنھا توضیح به بعدي مرسوالت در تا
  آمین رب العالمین
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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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