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  ���ی�ھای ��و�د�ن �وج � و�
 

�ل، (خصوصيات متو�ين برجهاى شم�  هآيا مطال� كه در بار: سؤال

) ور، جوزا، �طان، اسد، س�بله، م�ان، عقرب، قوس، جدي، د�و، حوتث

  ه صور� دارد؟ آيا صحيح و معت� است؟ چمن�� � شود 

�� كـه در آيا در صورت دس�� به منابع معت�؛ دا�س� امتيازات و �شـ

  اين باره نوشته اند؛ فايده اى دارد؟ 

آيا خصوصيات ذكر شده به مع� ايـن اسـت كـه شـخص را همـانطور كـه 

ــه  ــت توجي هس

ــــــد، و  � كن

ــدي ــر�� گ ر ح

ــ�ي در  ــا تغي ي

جهت اصـالح 

ــد بــراى  و رش

��ن نبوده يـا 

  الزم ن�ست؟
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����ص �د�� یا ����  
زه ���ون   ��و�ی    ��یا��راک آن ���� ف  ا�دا

  :  جواب

ه از علوم نزد �� �وجود است؛ �سبت به علـم واقـ� �سـيار انـدك آ� -)١(

ه از دا�ـش آ�ـ( و ما اوت�تم من العلم اال قليال: است، خداوند فر�وده است

 هبـا همـ(ه از حجـم علـم تـا كنـون ، و آ�ـ)به شما رسيده است اندك است

� دا�ـش بـه براى �� �كشوف شده است، �سـب�ش بـا حجـم ) ��فتهاپ

  . دو حرف از هفتاد و دو حرف � باشد هانداز

ه در باب دا�ش فل� در دست �� بوده؛ و ا�روزه ن� متداول است؛ و آ�

نواقص و اش�باهات �سيار داشته و  ه؛حقي� اين رشتاص� و �سبت به علم 

دارد، كه نمونه ها� از تذكر به اين �وارد را در ضمن فرما�شات ح�ات 

  . � يابيم )عليهم ا�سالم(� معصوم

نظـر از  ه در �يطهاى فل� عل� ا�ـروزي نـ� مطـرح اسـت؛ �فو آ�

نواقص و اش�باهات سابق ا�كـر، بـا اختالفـات مبـا� و اصـول و احـ�م و 

  . اجتهادات ن� �واجه � باشد

�ـاري داشـته؛ و از  هه در بازار اين مقو� مطرح است، �سيار�ش جنبـو آ�

اينها نـ�  هنه است، �ا با توجه به هم�قيق رايج عل� ا�روزي ن� بيمبا� د

  .شود، بر مفاد من��ة اين بازار مهر تأييدي � يا ح� �س� زد

آنهـا از �لـه  ؛ر و دخالت ��ن و زمانگارتباط اجزاي ��م به ي�دي -)٢(

  ؛خصوصيات وقايعبا اوقات فل� ارتباط 
ّ
  . � استمطلب �سل

) ن�يك � شـودژكه ا�روزه تعب� به (�سل و تبار شخص : ي مانندنقش ا�ور
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و خصوصيات آنها، و �ايط انعقاد نطفه، و دوران �ـل، و تر�يـت خانـه و 

ن �� آنهـا در ت�ـون خصوصـيات شـخص؛ بـر همـثمدرسه و �يط، و تـأ

ر در ت�ون شخص نـ� ؤثمعلوم و معروف � باشد، و� اينها همة عوا�ل �

  .باشد

شخصـيت و تواناييهـاي ر دخيل در ت�ّون شـخص و سـاختار گور دياز ا�

وي، زمان و ��ن انعقاد نطفه و ن� والدت �و�ود � باشد، و�اسـت كـه در 

�ـدي در انتخـاب زمـان و �ـ�ن ؤدستورات �ع ��ف؛ توصـيه هـاى �

  .مناسب براى انعقاد نطفه وارد شده است
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فاق اسـت، همـانطور كـه در ذر و وقوع و اتگهر �ظه اى كه در حال  -)٣(

) شـبانه روزي و مـاه و سـال ه�اسـب(ك و سادة �ميانه چمقياس �سيار كو

ب�سـت و سـّوم ساعت اول از شب : مانند اآلن كه: براى خودش �شا� دارد

شـب (�عـه از  شـانزده و نـيماست، و معادل با سـاعت  ١٤٢٧ذي حجه ماه 

م؛ �شان و خصوصيت اين هن� باشد، اين � ١٣٨٥ب�ست و سّوم ديماه  )هش�ب

 هتنها در مقيا� �سيار ابتدا� كه �ورد استفادة عموم اسـت بـوده، و� همـ

  .م ن� باشد�اين هن هاىخصوصيت

در ايـن  يه مقياس �اسبه ساده تر و � تر باشد، افراد و مناطق ب�ش�چهر 

ر در گٌـآن � تر و غ� دقيـق تـر � باشـد، ا هم �ش�ك؛ و اح�م مذكور�هن

تقر�بـا  "روز �عه"و�يم گو ب�دودة تقو�م شبانه روزي؛ وق� را مع� كنيم، 

ه بر� در اول شب �عه بوده و چزم� �ش�ك هس�ند،  ههمة افراد روي كر

سـاعت و دقيقـه را نـ�  هر �الحظـگٌـا امـابر� در آخر روز �عه هس�ند، 

وقـت ل در آن بنماييم، آنوقت هر �� حسـا�ش �تلـف، و� افـراد آن �ـ

سال و ماه و روز و ساعت و دقيقه، امـا  ه�ش�ك هس�ند، اين در حد �الحظ

تر و بالطبع اح��ـش  مقياس ما دقيق �شود، نتايج متفاوت ؛ر ب�ش از اينگا

  . رددگن� �تلف � 

اين ساعت به كو�ب : م در مقياس ك� دقيق�؛ اين طور است�هم� هن

، و �وضع )تر�يع ا��(بوده، و وضعيت ماه ؛ از كواكب سبعه �ر�وط �ّر�خ

  .استجدي : بروج ازشمس 

م در تفصيل و تدقيق ب�شـ�؛ بـا معـ� شـدن �وضـع قمـر از �و� هم� هن

نـ� �وضـع شـمس در چنه اش، و ن� �وضع قمر در بروج، و هم� ٢٨منازل 
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  .رددگمنازل، �شخص � 

م �همـ� هـنهشـماري فلـ�؛ �مفصـل؛ بـر اسـاس �سيار اما در مقياس 

ري داشته، كه اضافه بر ��ن؛ كه بر اسـاس طـول و گخصوصيات �سيار دي

زمان در مقاي�س فلـ�  هعرض جغرافيا� �تلف � باشد، بر اساس �اسب

نـ� در هـر يـك از بـروج ) يا �سـعه يـا ب�شـ�(�واضع كواكب سبعه : بايد

نه، و ن� �واضع بيوت از بـروج، �نه، و �واضع آنها در بيوت دوازده � هدوازد

قران و مقابله و تر�يـع و : ر از نظرگو ن� اتصاالت كواكب �سبت به ي�دي

يهاي ژگرديده؛ كه همه و همه �وجب تفاوت و�گو �سد�س، �شخص  ثليثت

شته، و بالطبع اح�م و نتايج و خصوصيات �ر�ـوط بـه آنهـا نـ� گون گوناگ

  .�تلف � باشد

براى هر وقت؛ : اح�� كه در علم تنجيم و فلكياتاز اين روست  -)٤(

و  طالع"م فل� �ر�وط به آن را �اسبه و ترسيم � كنند، كه به �هن هنقش

م فل�؛ براى �شخيص خصوصيات هر �هن همعروف است، اين نقش "هزا�

رفته تا انعقاد قراردادها و تأس�س ا�ور و گا�ري؛ از انعقاد نطفه و والدت 

ردد، و�ا اختصا� به گها و ظهور هر واقعه اي رسم � �شكيل دو�

طالع ، يا طالع ميالد: �وضوع والدت نداشته، و بر حسب �وضوع آن به

ردد، نمونه از آن را بطور �سيار �ت� گ�وسوم � .. ، وطالع تأس�س، يا وقت

 افتتاح تقاو�م �و� قدي� كه هر سا� در بازار من�� �و به �و اشاره در 

را ) ١٣٨٥(ال طالع نوروز و �وع سال شم� ثشود؛ � توانيد ب�ي�يد، كه م

بدون تأييد يا اظهار نظر در دقت يا صحت اين (ونه نوشته اند چگ

  ).استخراجها
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 بنابر اين هر شخ� كه در هر �ظه اى در هر جا� بـدنيا � آيـد، بـا -)٥(

ر؛ گـد؛ در منـاطق دير افراگيها�ش با ديژگتفاصيل اوقات فل�؛ و� ه�الحظ

  . ر؛ متفاوت استگو اوقات دي

ر �عيت جهان شش �ليارد نفر باشد؛ در هر يك از برجهاي شم� گا

و از اينجا � توانيد متوجه شو�د تقر�با ثانصد �ليون نفر �ش�ك هس�ند، 

�ردم جهان در تمام سا�اى تار�خ؛  ه، براى هممتو�ين يك برجكه عنوان 

ه مقدار خصوصيات ذكر شده؛ غ� دقيق خواهد بود، چقدر � بوده، و چ

ا�ته در وجود �ش��� �سيار � ب� متو�ين يك برج ش� ن�ست، و� 

ف وضعيت شمس در بروج بوده، و ون �ر�وط به ِ� چه ذكر � شود آ�

حدود دو درصد دقت و ارتباط تنها �ا ر �الحظه �شده گتمام مقاي�س دي

  .مع بايد تما� مقاي�س سابق ا�كر �الحظه شود، و براى اطالع جادارد

نجم پـح� در صورت دس�� به منابع معت�؛ ن�ات شماره ي�ـم و  -)٦(

ايـن  هدر هر حال جاري و نافذ بوده؛ آنرا حتما �الحظه كنيد، و� با �الحظـ

دا�سـ� امتيـازات و ) نجمپـن�تـة + ن�تـة اول + منبع معتـ�(سه �ط 

انـد؛ � توانـد مفيـد باشـد، كـه از بـراى  ه نوشـته�ش�� كه در اين بـار

�وع بـراى  ه�شخيص زمينه ها و استعدادها بهره برده، و بتواند آنـرا نقطـ

اصالح و ت�ميل خود قرار داده؛ و �مايه اى براى ارتباط و تعا�ل به� بـا 

  .ران باشدگدي

ح� با وجود �ايط مذكور در منبع �ورد �راجعـه، خصوصـيات ذكـر  -)٧(

زمينه ها و استعدادات و احتماالت �وجـوده � باشـد،  هده تنها بيان كنندش

كه شخص براى كن�ل و تهذيب نفس خود، با تمر�ـز همـت و �راقبـت در 
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�ش ب�� شـده؛ پزمينه هاى احتما� �ش�ت خود، بتواند به آفات احتما� 

ان؛ رديده، بلكه خود را از آن حفظ؛ و ضعفهاى �ز�ـور را جـ�گكم� مبتال 

  .و نقايصش را ت�ميل نمايد

اين خصوصيات بر فرض صحت و دقت؛ مانند ساير خصوصيا� اسـت كـه 

م تو� به همراه دارد، از قبيل زمينه هاى رشد يا ر�ود جسـ� و �نوزاد در هن

ي؛ 
ّ
يا استعداد ابتالي به بيمار�ها، كه دا�س� آنها براى وا�ين هوشيار و جد

مناسب؛ براى حفظ از آن آفـات  هتنظيم برنام خو� است؛ در جهت ه�ماي

جس�، و ن� راهنماي مناس� بـراى خـود شـخص در وقـت بلـوغ؛ جهـت 

��ها و برنامه ر�ز�هاى مناسب غـذا� و بهداشـ� اسـت، و�ا بـه گتصميم 

توجيه سس� و ضعفهاى يـك شـخص شـده، و يـا  هوجه ن� تواند بهان چهي

  .ظ و اصالح و رشد خو�ش باشددستاو�زي براى عدم تالش در جهت حف
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  اع�ی �یات ��یاد �ی  آ�وزش�ده و �  �و���ده

   و�ی کالم ع�وم  - و�ی زبان ع�وم - ا��ی ����� ع�وم

  ا��ی آ��ن ��ه ع�وم - و�ی خاز�ن کالم ع�وم  - و�ی کالم تالوت ع�وم

   پا�����ی ع�وم  - جا�ع �ب ع�وم -  ����م ��وم ��و�م ع�وم

  ا��ی ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش

  اع�ی �یات �ی رسا�  -   �بار�نا�ی و ا�ساب ع�وم-�� �مارت ع�وم 

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

  اّ ارف دار
١٤٢٧  

www.Aelaa.net  
m@aelaa.nettaqwi         nojum@aelaa.net           tanjim@aelaa.net 

  

 و احلمد رب العاملني


