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  ت طبي كواكب و بروجدالل
   )لوح=(بروج×  )قلم=(کواکب: داللت فلكي

ــوط بــه جســم و روان آدمــ  ينــه ھــایمختلــف از جملــه در زم ينــه ھــایھــر کــدام از بــروج در زم  يمرب
در داللتھـاى فلكـي   : م کهیر کنیم تعبیتوان ينطور ميتصور بھتر مطلب ا يبرا. دارند يمتفاوت يداللتھا
بـه قلـم کواکـب در لـوح بـروج       يده و کواکب به منزله قلم، اراده الھـ فرض شح بروج به منزله لونقش 

  . ن لوح بروجندينقش آفرقلم وار زند، کواکب  يامور را رقم م ينه ھایزم
ک از کواکــب يــو ھــر  ،ماننــد يدر کالبــد بــروج مــ ؛ھمچــون روان و نفــسكواكــب : ديَكــر يریــو بــه تعب

   .دارند يھا و تعلقاتیژگيات و ویخصوص
نه اعتـدال  یزمحقتعالى حمل و ثور و جوزاست،  يمچنانکه در فصل بھار که کوکب شمس در برجھاھ

در بروجـي بـائیزي   فرمـوده و   ايجـاد حرارت ھوا را  يھوا را رقم زده، و با وجود شمس در بروج تابستان
رمـوده  فرا ايجـاد  بـرودت ھـوا    يقرار گـرفتن در بـروج زمسـتان    با خشكي و سردي ھوا را مھیا نموده و

  .است
خود را در بروج ظاھر نمـوده و بـه    يات و قوایخصوصو نقش روان در کالبد را داشته ھمچنانکه کواکب 

نفـس   ماننـد شوند،  يز متأثر مین) بروج( از طبع و مزاج قالب ھمینطوررند، اگذ يم ظھورمنصه بروز و 
آن صـاحب   بـدن ات ید؛ خصوصـ ریـ ا گرم قرار گيا سرد يا خشک يبا مزاج مرطوب  يکه در کالبد يو روان

  .ردیگ يرا به خود م شمزاجو 
كواكـب   ،ذارنـد گر تاثیر مـي  گنیز بر يكدي كواكب خود ،رفتن دالالت كواكب از طبايع بروجگعالوه بر تاثیر 

ر و برقـراري اتصـال از انـواع تسـديس، تربیـع، تثلیـث، مقابلـه و مقارنـه دالالت         گبا نظـر كـردن بـر يكـدي    
انسـان   از جملـه سـالمتي تـن و روان   مختلـف  قرارداده و باعث قوت و ضعف امـور   ر را تحت تأثیرگيكدي

  .مي شوند
  

  : وجود دارد ھنَكام شناسي هدو نحو )تااختیار (ام شناسي گھنعلم در 
بـا وقـوع يـك ارتبـاط فلكـي، دالالت آن بـراي عمـوم موجـودات زمـین           :عمومي ھنگام شناسي -١

نـد ممكـن اسـت بـراي     چمي براي ھمه بیان مـي كنـد ھـر    جاري و نافذ است و يك حكم كلي و عمو
  .مي شودافراد برخي ضعیفتر باشد و براي برخي قويتر ولي حكم شامل ھمه 

مله جاختیارات انجام امور از  ھر فرد زمان تولد به نسبت برج و: تخصصي ھنگام شناسي - ٢
فرد اختیارت ويژه اي براي  كه به نسبت طالع تولد ھر اختیارات و احواالت طبي متفاوتي وجود دارد

  .زمانھاي مختلف دارد و اين عالوه بر آن اختیارات عمومي مي باشد
  .ردازيمپسالمت تن و روان مي  ھنگام شناسي عمومياينجا به 

  

  ام شناسي طبي گھن
نانكه حركت خورشید و ماه در دايرة البروج ارتباط روشن و آشكاري با تغییرات آب و ھوا و حیات چھم

ـ آنھا دارد، اين ارتباطات و گیاھان و شكوفايي درختان و ببار نشستن تا خشكیدن و مرگش و روي
فعل و انفعاالت به محدوده آب و ھوا و نباتات محدود نشده و بقیه موجودات از جمله انسانھا نیز 

  .متأثر مي شوند
از شده و تا برج ھمانطور كه ابتداي بروج برج حمل بوده و سال با حركت خورشید از برج حمل آغ

اھا منتھي مي شود، پتا كف ...ردنگس پردد، كالبد انسان نیز از سر شروع و سگحوت منتھي مي 
با مقارنه مرتب اجزاي دايرة البروج و اعضاي آدمي ارتباط كلي اندامھا با ھر يك از بروج فلكي 

  . البته اين قاعده استثناء ھايي نیز دارد. بدست مي آيد
  

  يشمس يطب ام شناسيگھن
 است سعد .است شتریب يخشک از او يگرم است، خشک و گرم آفتاب :سشم طبي تدالل - ١
 نحس زین را ماه و گردد نحس باشد او عیترب و مقارنه و مقابله در ماه چون اما ش،يخو ذات در

 و ،ينھار و است مذکر و ؛دور از است سعد و کينزد از است نحس که اند گفته يبعض و ،گرداند
  .تش قويتر استو در اين روز دالل کشنبهي روز به دارد داللت
 نیھمچن .آيد بوجود كل تا شدن جمع و متصل يكديگر به يعني كردن يكپارچه بر دارد داللت دیخورش
 البته .دكن مي راھنمايي زین سالمت و تندرستى بر بنابراين و اتىیح تیخاص يا روین بر دارد داللت

  .كرد رديابي زین "كردن يكپارچه "يامعن در توان مي زین را دالالت اين تمامي
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 دھنده لیتشك اجزاء چگونه كه كند مي راھنمايي. کردن اراده بر دارد داللت نیھمچن دیخورش
 قوي اراده ما ھنگام اين در پس ، میكن پكپارچه را تضادند در يكديگر به نسبت گاھي كه تمانیشخص
  .دارد داللتنیز  بردباري و ؛شمخ از شدن مانیپش زود و بزرگي بر و داريم

  

بر اساس حركت شمس در بروج مي باشد كه ھر سه برج  :فصول ام شناسي طبيگھن - ٢
ھنكام شناسي  .و ھريك از فصول اختیارات طبي خاص خود را دارد يك فصل را تشكیل مي دھند

ين تقويم ؛ با اين تفاوت كه در اطبي ماھھاي اسكندري نیز بر اساس مزاج فصول استوار است
  .فصول حدود بنج روز زودتر شروع مي شوند

از حلول آفتاب به اول حمل تا حلول آن به اول سرطان مد  يعني )فصل بھار( در ربع اول از سال
از  ؛ ھمجنانكه در اوقات مّد آب دريا باال بیايد، در فصل بھار نیز رطوبات بدنباشد يرطوبات ابدان م
رطوبات  )فصل تابستان(سال  در ربع دوم. نھد ياھر او مظبه  يروعضو يا جزء بدن عمق باطن ھر 

 يروو از ظاھر نیز رطوبات بدن  ھمجنانكه در اوقات جزر آب دريا فرو رود، در فصل تابستان ؛جزر کنند
مانند  )فصل زمستان( مانند ربع اول و ربع چھارم )فصل بايیز( و ربع سوم ،نھد يبه باطن ماعضاء 

و بھار (ولذاست كه در اوقات مّد  .معالجات ابدان نافع است ين حکم برايا باشد و يربع دوم م
بكار بستن استفراغ و قي و مسھل و فصد و حجامت توصیه مي شود، بخالف موسم جزر  )بايیز

   .مَكر در ضرورت
  
اعضاي  درمتولدين ھر برج شمسي نین چھم :برج شمسي تولد ھنگام شناسي طبي - ٣

یشان احتمال بروز بیماريھاي گو در طول زند ساسیت بیشتري دارندح منتسب به آن برج شمسي
در اعضاي ) فروردين ماه(مثال متولدين برج حمل . مربوط به اعضاي بدن مرتبط با آن برج بیشتر است

درد اعصاب  ،سردردبروز بیماريھايي مانند  مال سر و صورت و مغز حساسیت بیشتري دارند و احت
میگرن، ، مغزي ھوشي و خونريزيو ، و شرايط بیھوشي، امراض مغزي )اكم(، اغما )پي در پي(

... ، سرماخوردگي سر، خون دماغ، تب)گونه ھا درون حفره ھاى پیشانى و(مشكالت سینوسي 
  .در آنھا بیشتر است

  

  يطبي قمر ام شناسيگھن
لت دوره خود از حا ياست و در ط يدوره ا ير ماه در آسمان حرکتیس :قمر يت طبدالل - ١

ر کردن یین داللت دارد بر تغيبنابرا. ر استییوسته در تغیپ ،ده به حالت بدر کامليو رنگ پر يخوشه ا
ي بشري و در گدر زندزھا یو افت و خ و تنزل يان ترقین کنترل کردن نوسان میو ھمچن يدوره ا

تا به بدر کند  يشود و رشد م يانسان ھمانطور که ماه متولد م يبر زندگ احواالت و بدن بشر و
انسان دارد که  يشود داللت بر دوره زندگ يکند تا تحت الشعاع و محو م يرسد و بعد افت میم

   .تولد و رشد و مرگ را در بردارد
 اریبس شيخو عتیطب از و دھنده عفونت . است سرديش از شتریب او يتر و است تر و سرد قمر

 و است يلیل و مؤنث .رديپذ وستنح زود و است سعد .آفتاب يدور و يکينزد حسب به گردد
  .دوشنبه روز به است يلیدل
 زین ماه ماست، جھان در انرژي و روشنايي منبع دیخورش كه ھمانطور :احساسات و ازھاین ارهیس

 اين ولي دھند مي انجام را كار نیھم زین اراتیس هیبق گرچه .است روشنايي اين ي كننده منعكس
 داللت احواالت كردن منعكس بر ماه بنابراين .است كمتر ماه از آنھا در دیخورش نور كردن بازتابش

 اين دھنده نشان و دارد داللت احساسات و حسھا موافقت، و ھمدردى جانات،یھ بر ماه سپ .دارد
 طهیح در تنھا اساسًا ماه دالالت در بحث مورد احساسات .كنند مي درك را ما ديگران كه است

  .است گذشته به مربوط اساتاحس حتي يا و ھمفکرى و ھمدردى
 منظور به اغلب ما ارادي ریغ واكنشھاي چون نىیتام اقدامات و تیامن بر دارد داللت نیھمچن ماه

 داللت كند مي دريافت را دیخورش نور ماه ھمچنانكه .است تیامن و ايمني نیھمچن و بقاء حفظ
  .کردن درک و پذيرفتن بر دارد
 لیتخ از ي برخوردار و خوب خاطرات دادن گوش به تمايل و روياھا و تصور خاطره، بر دارد داللت ماه

 آروزوھاي و اقیاشت ھمچون روياھايي و منظم روياھاي موجب نیھمچن . ابتكار ي قوه و قوى
 التیتخ و روياھا بر داللت اورانوس كه حالي در اورانوس با مقايسه در .عاطفي و احساسي

 بر شتریب اساسًا ماه التیتخ و روياھا دارد، بشريت ي يندهآ كردن بھتر براي روشنفكري و عقالنى
  .دارد مادر بر داللت و است زن جنس به مربوط ماه .باشند مي احساسات پايه

 اصلي داللت .دارد قويتري داللت تیوضع اين در و چھارم آن تیب و باشد، مي سرطان برج ماه خانه
 كه بروجي و وتیب .حوادث ديگر با مرتبط راتییغت بر دارد داللت و است دادن نشان العمل عكس آن
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 چه ما كه ھستند اين دھنده نشان با توجه به داللتھاي خاص ھر يكردیگ مي قرار آنھا در ماه
 از چكارھايي يا و میباش داشته مختلف امور به نسبت خوبي احساس تا میدھ انجام بايد كارھايي

 در م؟یدھ انجام فلكي شرايط و زمان آن در است الزم كارھايي چه و م؟یدھ مي انجام عادت روي
 انجام بايد اھدافمان به دنیرس براي كارھايي چه اينكه بر دارد داللت دیخورش د،یخورش با مقايسه

 چه اجبارا بايد ما كه دارد اين بر داللت زحل زحل، با مقايسه در و دھد مي شنھادیب و میدھ
  .میدھ انجام كاھايي

 پرورش به تنھا اين و شرفتیپ و رشد براي محافظت و نگھداري به ما ازھايین بر دارد داللت ماه
 خالصه ايشان شرفتیپ و رشد منظور به ديگران از محافظت و نگھداري براي ما توانايي و كودك
  .شود نمي

  
  نور قمر طبي يھنگام شناس - ٢

در ) ه کامل استکه نور ما(شود تا شب چھاردھم  يت مياز شب اول ماه که ھالل قمر رؤ -الف
  .ش استين پانزده شبانه روز نور ماه در حال افزايتمام ا
، اقدام به كارھايي كه موفقّیتش مرھون رشد )ام خسوفدر غیر اّي(كه قمر زايد الّنور باشد  يھنگام

اّما كارھايي كه آشكاري . و افزايش و مطرح شدن و آشكار شدن بیشتر است، مناسب مي باشد
اد يا شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا يا افزوني و ازدي

  .خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد
  
؛ در تمام يت بعديتا قبل از رؤ) نور قمر رو به نقصان و کاھش است(از شب شانزدھم ماه که  -ب
  .ا فقدان استين دو ھفته نور ماه در حال کاھش و ونقصان يا

، كارھايي كه افزوني و ازدياد به مصلحت و )ام خسوفدر غیر اّي(ور باشد قمر ناقص الّنھنگامي كه 
   .ت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشدموفقّی

  
  :قمر اھله طبي يھنگام شناس - ٣

و قمر است يعني  بین شمس) جدايي يا بعد زاويه اي(تشكیل اھله قمر وابسته به بعد سواء 
فاصله شمس و قمر در آسمان از ديد ناظر زمیني و با اتصاالت شمس و قمر بر دايرة البروج 

  .تفاوت دارد..) تسديس و تربیع و (

  
  

از وقت تولد ماه نو در محاق و قبل از ( دیا مقارنه ماه و خورشيھنگام اجتماع و اقتران  -الف
  .باشد يم )ب ھفتم ماهش(من يا ايع اول یتا ترب) شب اول ماه

باشد؛ ھمجنانكه در اوقات مّد آب دريا باال بیايد، در اين وقت نیز  ين ھنگام مد رطوبات ابدان ميا* 
  .نھد يبه ظاھر او م يرطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن رو

ھا مناسب  دهياده کردن طرحھا و ایا پيد، و يدج ينو و پروژه ھا يشروع کارھا يام براين ايا *
  .است

ش حالت اعجاب ينه ساز افزای؛ دوران اجتماع قمر، زميو خانوادگ ياز نظر ارتباطات اجتماع *
توقعات آنھا شده، فلذا بھتر است که از توقعات  يجه سبب افزونیبوده و بالنت) ا زنيمرد (ھمسران

  .نديایش اختالفات کوتاه بيدایاجتناب از پ يز نموده، و براین مرحله پرھيدر ا
نگونه ارتباطات يز نبوده، چون ایت آمینوعا موفق يعاطف يجاد ارتباطھايس و این وقت تأسيدر ا *

  .شود يشده که نوعا محقق نم يمنتھ يواھ ين مرحله، به آرزوھايحاصله در ا
  
  .باشد يو منظور از آن شب ھفتم ماه تا شب چھاردھم م منيا ايع اول یھنگام ترب -ب
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وبات است؛ ھمجنانكه در اوقات جـزر آب دريـا فـرو رود، در ايـن وقـت نیـز رطوبـات        ن ھنگام جزر رطيا* 
نھد ياعضاء؛ به باطن م يبدن از ظاھر و رو

چون ماه در اين وقت در حالت تربیع  .پیشه گردد احتیاط و مراقبت در خالل اين ايام بھتر است که
ممکن است اتفاق بیافتد، فلذا نسبت به خورشید بوده، و مشکالت و موانع پیش بیني نشده اى 
امکان دارد شخص ذي نفوذ و  شخص بايد آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را داشته باشد، مثًال

  .سلطه اى؛ در موفقیت کارھايتان اخالل بنمايد
براى ھمین جھت مناسب  .در اين اّيام ممکن است با سنگ اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شود

 .يام آمادگي تحّمل اين مشاکل بیشتر شده و نیز مشورت بیشتر انجام گیرداست که در اين ا
افرادي که در اين اّيام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين استعداد را دارند و زود ھم فرا مي گیرند، که 
چطور مشکالتشان را حل کنند، بلکه حّتى براى خودشان مشکالتي درست مي کنند تا حّلش 

  .کنند
اين اّيام ارتباطات اجتماعي کمتر پیش مـي آيـد، در آخـرين     در: اجتماعي باطات و فعالیتھايارت از نظر
ولـى   قبل از تشکیل ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مـي گردنـد،   يلحظه 

ار مـي  اگر ديدارھا و تماسھايي در اين وقت اّتفاق بیافتد عموما در فضايي منسـجم و ھماھنـگ برگـز   
   .شود

در اين ھنگام نوعًا به ارتباط مستمر و جـّدي ماننـد ازدواج خـتم مـي شـود، ولـى        :ارتباطھاى عاطفي
گاھي امکان قطع پیوندھاى ايـن مرحلـه بطـور ناگھـاني وجـود دارد، بـراى ارتباطھـاى در ايـن مرحلـه؛          

نیـز مالحظـه شـود،    ) رتبـاط مانند طالع والدت و اولین ا(تناسبھاى ديگر بین طرفین؛ از نظر علم تنجیم 
يکـديگر   يارتباطھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار است اگر طرفین روش مالحظه  يبطور کّل

  .را دانسته و محّبت صادقانه و طرفیني در کار باشد

  
 ریا اخيسر يع ای، و منظور از آن شب چھاردھم تا تربدیا مقابله ماه و خورشيھنگام استقبال  - ج

  .است
باشد؛ ھمجنانكه در اوقات مّد آب دريا باال بیايد، در اين وقت نیز  ين ھنگام مد رطوبات ابدان ميا* 

  .نھد يبه ظاھر او م يرطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن رو
ــ    زیـ چدر اين دوره براى ھمـه   رشــــــد و موفقیــــــت وجـود دارد، در ايـن وقـت       ۀو ھمـه کـاري زمینــــ

ود داشـته؛  کـ ار شـما ر کـ تربیع ايمن  ۀر در دورگاارھايتان را به بار نشسته مي بینید، کنتايج  هکاست 
ر رشد و تحـول داشـته، در ايـن دوره مـي بینیـد      گدر مقابل ا ارتان خوب نیست،کدر اين دوره نیز نتايج 

يـا   گیـت بـزر  استقبال داللـت بـر موفق   ۀماه در دور. ارھايتان در حال تحقق استکه نتايج و دستاورد ک
ذشـته و بـا مراعـات آنھـا بـوده      گر برنامه ھايتان موافق شرايط ماه در مرحله ھاى گ، ادارد ود عمیقکر

  .ارتان را بھره مند مي شويدکدر اين دوره دستاوردھاى 
ر نقطـة  گـ ه اشاره شد، اکشده و موفقیت قرين آنھاست، ھمانطور  يریگیپارھا تا به نتیجه رسیدن ك

ھاى شغلي مانند روابـط عـاطفي   موفقیت. ذاريدگشت سر بپموانع را  چگونهبدانید شروع خوب بوده و 
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ولذا صرفا بـا وضـعیت قمـر    ي دارد، گار نیز بستکي شخص و طالع شروع آن کفل ئتیھعناصر بقیة به 
اسـتقبال قمـر    ۀ، ولى به ھـر حـال دور  ردکار کم قطعي به موفقیت آن کدر حال استقبال نمي توان ح

  .ا موفقیت امور داردارتباط مھمي ب
روابــط و تماســھاى اجتمــاعي در ايــن مرحلــه افــزايش مــي يابــد، و خوشــوقتي و    :از نظــر اجتمــاعي

  .م بر نوع اين ديدارھاستکحرفي فضاى حاپر
یريھـا و نـزاع و اتھامـات اسـت، و ھـر      گام مواجـه بـا در  گـ ارتباطھاى عاطفي در ايـن ھن  :از نظر عاطفي

 ر افزايش مي يابـد، ولـى نوعـاً   گديکل را داشته، و توقعات طرفین از يوتاه آمدن طرف مقابکطرف توقع 
  .رددگالت منتھي به جدايي نمي کاين مش

  
  .باشد يست و دوم تا آخر ماه میشب ب ،که منظور از آن سريا اير یع اخیھنگام ترب -د
نیـز رطوبـات   ن ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمجنانكه در اوقات جـزر آب دريـا فـرو رود، در ايـن وقـت      يا* 

نھد ياعضاء؛ به باطن م يبدن از ظاھر و رو

ه نیـاز  چـ ذشـته و شناسـايي آن  گ ۀري دربارگر و بازنکل و تفام فرصت مناسبي است براى تأّمگاين ھن
ري در ايـن وقـت   گه نیاز به تصحیح دارد، و اين بازنکیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى پل يا به تحّو

اھي گـ ن اسـت  کـ ر ممکـ ق بوده يا نبوده باشد، اين تفموّف) استقبال(ي ام قبلگه در ھنچالزم است، 
ذشـته و  گه بسیار منجر به دسـتیابي بـه راه حلھـاى جديـد و بـازبیني      چموجب دلسردي بشود ولى 

سـت  کتھـا ھمیشـه مفیـد بـوده و نبايـد آنـرا ش      دن ناموفقّیاگردیـ پتـي نـوين بشـود،    کي براى حرگآماد
  .ت استموفقّی کآنھا خود به تنھايي، يون عبرت آموزي از چرد، کي تلّق

ت منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان ابتـدا بـا        ام شروع مـي شـود، يـا بـه موفقیّـ     ه در اين اّيکارھايي ک
بـه   هي بـراى  مراجعـ  کـ ه فاقـد نشـانه ھـاى فل   کـ سـاني  کست مواجه مي شـود، در ايـن اوقـات    کش

ه کــنـد، علیــرغم اين کیـدا مــي  پي موھــوم هخويشـتن بــوده و ايـن روّيــه را ندارنـد، تالشھايشــان نتیجـ    
ه ه شـان مسـاعد بـا مراجعـ    چي در زايکه نشانه ھاى فلکولى اشخاصي  نند،کت بسیاري مي فعالّی

، )بکـ واکت مسعود میان عطـارد و مشـتري و زحـل بـا سـاير      اّتصاالمانند واجدين (به خويشتن است 
بـراى صـدور    کام ممالـ کـ ذشـته ح گدر  .اينھا به نتايج رضايت بخشي بـراى تالشھايشـان مـي رسـند    

رسـیدند، آنھـا ايـن    پمین موقع مناسب را وقتي مـي  از منّج) مطلوب مردم نبود ه نوعًاک(قوانین جديد 
رفتاريھـاى شخصـي مشـغول بـه امـور خـود بـوده و        گون نوع مردم بخاطر چردند، کوقت را توصیه مي 

  .ندانى به امور جامعه نداشتندچه توّج
در ايـن دوره روابـط اجتمـاعي وضـع بسـیار نامناسـبي دارد،        :اجتمـاعي  تھـاى از نظر ارتباطـات و فعالیّ 
فـاق مـي افتـد،    ارھـاى بـديھي اتّ  کالت و يـا  کروي موضوعات سـخت و مشـ   ثبیشتر ديدارھا براى بح

ت؛ شـخص تـا مـي    لذا بھتر است در اين مّد یزي نقد و بررسي و تجديد نظر مي شود، وچس در ھر پ
ارتباطـات واقعـي بسـیار    . ر بـراى ضـرورت  گـ ار نداشـته م کـ  و مردم سر تواند در خانه باشد، و خیلي با

افـراد بـه حـال شخصـي خودشـان مشـغولند، لـذا ايجـاد ارتباطـات در ايـن            نادر اتفاق مي افتد، و نوعًا
ر و کـ ه با تففاق مي افتد، البّتت بسیاري از جدايیھا اّته در اين مّدکام و ناموفق بوده، بلکنا مقطع نوعًا

  .ه جدايیشان به مصلحتشان استکقیق و اينحسابرسي د

در ربع اول و سوم ماه كه ھنَكام مد رطوبات است آنجه از معالجات كه مربوط به خروج رطوبات است 
بھره و نتیجه َكیري از استعمال داروي قي و مسھل بیشتر  ھنَكامدر اين : براي مثال. را فايده است

اما از آنجا كه حجامت  است از اين جھت مناسب ماه و ھمینطور حجامت در ربع اول و سوم. است
بدلیل تزايد نور قمر ايجاد زخم و خونريزي اخراج خون و خونريزي ھمراه است و در نیمه اول ماه با 

و نیمه دوم ماه  ماه و جمع میان ربع اول و سوم ،است تربس نیمه دوم ماه مناسب ،نیست هبسنديد
كالم ، كه در قمري ھاردھم تا بیست و يكم ماهچعني از م ماه است يوجھت حجامت ھمان ربع س
كه ماه قمري  ٢١و ١٩و ١٧در باب اوقات مناسب براي حجامت به ايام  خازنان وحي علیھم السالم

  .است شده توصیهدر ربع سوم ماه قرار دارد نیز 
  
     :قمر بروج يطب يھنگام شناس - ۴

مورد ھر گونه  د منتسب به آن برجو اجزاي  اعضا برج نجميوقت عبور قمر در ھر در  -الف

ون جراحي، نمونه برداري، يا خون گیري، تزريق، و يا واردن كردن فلز يا چاقدام تھاجمي طبي ھم
ه ايمني و ژشیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر وي

  . ه انجام شوداضطراري مربوط
در  بیشتر خواھد بود نیزآن برج مربوط به اعضا ھاي یماريمینه ابتال و شدت بز امگدر اين ھن نیھمچن
  .داشته باشندبايد یھاى الزم را گافرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آماد امگاين ھن
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شروع به معالجات دارويي و  تأثیرات خوردن دارو در بروج مختلف قمر يكسان نیست ون یھمچن -ب
بايد تناسب داشته باشد به عنوان مثال شروع به معالجات با حركت قمر در بروج استفاده از آنھا 

و خوردن داروي مسھل در سرطان خوب است و  خوردن دارو در قوس خوب دارويي در برج عقرب 
   .نیست

  

  جمزاج بروطبع و 
با حركت قمر و ساير كواكب در بروج تحت تأثیر مزاج و كه  ،ھر برج يك طبع و مزاج مخصوص خود دارد

رواني كه  طبع سرد است ارتباطات عاطفي و داراىوقتي قمر در بروج  ،طبع آن برج قرار مي َكیرند
شور و حرارت الزم دارد موفق نیست و داللت بر سردي در برخوردھا و احوال بشري دارد فلذا وقت 
قمر در عقرب براي اموري مانند ازدواج مناسب نیست و فصد در ھنَكامي كه قمر در بروج آتشي و 

قمر در ر عبو دست كه در ھنَكامناحیه به جز فصد در (ھوايي كه طبعشان َكرم است خوب است 
مزاج و طبع بروج بدين صورت مي ) ت بر دست دارد؛ مناسب نیست، زيرا برج جوزا داللبرج جوزا

  :باشد
  .طبعشان َكرم و خشك و مزاجشان صفرايي است) حمل، أسد، قوس( بروج آتشي
  .زاجشان سودايي استمطبعشان سرد و خشك و ) ثور، جدي، سنبله( بروج خاكي

  .طبعشان َكرم و مرطوب و مزاجشان خون است) یزانجوزا، دلو، م( بروج ھوايي
  .طبعشان سرد و مرطوب و مزاجشان بلغم است) سرطان، حوت، عقرب(  بروج آبي

  

  ع بروجيدر طبا
  ع دانيشه ضایرنج نادان ھم=  ع دانيبرجھا را تو بر طبا

  و خوشه ھمان يو جد يخاک ثور=    ر و کمانیو ش يحمل است آتش
  )ماء(آن خرچنگ و حوت و عقرب ما و=  ھوازان میجوزا و دلو و  طبِع

  در معرفِت مزاِج بروج
  بع صفرايىطگرم و خشك اند و =  حمل و شیر و قوس يغمايى
  ھر سه خشكند و صاحِب سودا=  ثور با َجْدى و خوشه َعذرا
  گرم طبعند و خون از ايشان زاد=  برج جوزا و دلو و میزان باد

  ر سه مر طبعشان ُپر از بلغمھ=  برِج سرطان و حوت و عقرب ھم
  طبع اين برجھا چنین افروخت=  آنكه اين علم را نكو آموخت

  خواجه نصیر طوسي
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  ت بروج بر اعضا و بیماريھا بدندالل
ذاري گنام از اعضاي باالي بدن به ترتیب بروج :و بیماريھا ندامھاى آدميج بر اوت بردالل - ١

جز ب( سر و صورت منتسب به حمل :به صورت مختصر نیز داردھايي ئشده اند البته اين قاعده استثنا
معده و  ،به سرطان) ششھا و دنده ھا( ، سینهجوزابه ثور، دست ھا و شانه ھا به ردن گ، )بیني

به جز (تناسلي  دستَكاهبه سنبله، بايین كمر و كلیه ھا به میزان،  ..)روده ھا و ( قلب أسد، شكم
به دلو، قدمین و بیضه ھا به  ي پاا به قوس، زانوھا به جدي، ساقھاو بیني به عقرب، رانھ) بیضه ھا

را ... رگھا و سیاھ ،رگھايوست، اعصاب، استخوانھا، موپنین اعضاي مشترك بدن مانند چھم .حوت
  .مانند انتساب استخوانھا به برج جدي کرده اند يام را منتسب به برجدنیز ھرک

  نه سرطان فوریو سدست جوزا = ر و گردن ثور یاز حمل سر بگ
  اس ُشمریناف را سنبله ق= معده را از اسد شناس اثر 

  عقرب آلت، کمان بدان ران است= زان است ین به مياز کمر تا ُسر
  ه دان و ھر دو قدمیحوت را خص= زانو و دلو ساق بھم  يجد

  خواجه نصیر طوسي
دام از بـروج خانـه   ھركـ  :آن كوكـب اسـت   )بیـت (خانـه  ت مربوط به كوكبي كه آن برج؛ دالل -٢

مشـتري داللـت    ،ت مشتري را نیـز دارد برج قوس خانه مشتري است و دالل مثال ،كوكبي مي باشند
داللـت اصـلي مشـتري، بسـط و گسـترش دادن      . و ھـر معضـل مـرتبط بـا آن     )جگر سـیاه (كبد دارد بر 

و ديگـر  ) اھـ  غـده (كنند ھمچـون تومورھـا    است پس داللت دارد بر تورم كردن و چیزھاي كه رشد مي
و چـه از نـوع   ماننـد غـده ھـاي سـرطاني     ) خیمبد(كنند چه از نوع خطرناك  شد ميچیزھاي زايد كه ر

و وجـود  روي در غـذا خـوردن     يـاده زھمچنین داللت دارد بر شروع ازدياد وزن و ).  خوش خیم(بي خطر 
لـت بـر عواطـف دارد    زھـره دال كوكـب  و يـا   .اد آوریموھوم آرام بخش و اعت يآوردن به راھھا ينه رویزم

 ،ن امـر اسـت  يـ ان مـادر و فرزنـد مخـل ا   یکه بروز احساس و عواطف م ؛ریگرفتن کودک از ش يمثال برا
ت و عواطـف مـانع   یانجام نخواھد گرفت حساس ين کار به خوبياگر قمر در بیوت زھره باشد ابنابراين 

وقتي را انتخاب كرد كه قمـر   بس براي كرفتن كودك از شیر بايد. گردد ياز انجام آن بصورت مطلوب م
مخـل كـار   ) جـه مثبـت و جـه منفـي    (که قوت عواطـف   يگرين در امور دیدر بیوت زھره نباشد و ھمچن

  .است

بدين صورت كه وقتي قمر در  :ت مربوط به انعكاس بیماريھاي برج مقابل ھر برجدالل - ٣
یدا پ احتمال دارد بروز ؛بل نیزبرج مقامربوط به بیماريھاي  ؛برج آنبیماريھاي اضافه بر  ي است،برج
اضافه بر وجود  برج دلو داللت بر ساقھاي پا دارد وقتي قمر در برج دلو است ممكن است مثال. كند

نیز  اسددلو يعني برج مقابل  مربوط به بیماريھاي ؛ احتمال بروزساقھاي پازمینه بروز مشكالتي در 
 ، اضطراب،)سيوار(شدن سیاھرگھا  ر سیستم گردش خون، گشاددمشكالت مانند  وجود دارد

  .قلب مفاصل، تپش) ورم(گرفتگي عضالني، التھاب 
  

  ت كواكب بر اعضا بدندالل
بدن دارند و احوال كواكب با اين اعضا مرتبط بوده و  يھر يك از كواكب داللت بر عضوي از اعضا

وط به عضوي كه مرب بیماريھاي ھر يك از اين كواكب )بیوت(خانه ھا با حركت قمر در نین چھم
ام شناسي گام توصیه ھاي ھنگاين ھنمنسوب به آن كوكب است امكان بروز بیدا مي كند و در 

بروج قمر بايد در مورد آن عضو رعايت شود و بر آن عضو اعمال تھاجمي طبي مانند جراحي و فصد و 
ب ناراحتیھاي بايد مواظ است )أسدبرج ( شمس خانهامي كه قمر در گمثال ھن .شودنبايد انجام ..

  .مربوط به قلب باشیم
  

  زحل  مشتري  مريخ  شمس  زھره  عطارد  قمر

  )طحال( سپرز  )رگج(كبد   )صفرا(ھره َز  قلب  اهگرده گ  زبان  معده

  

  کواکب احوالطبي  راھنماي
مختلف مي شود، ھمانند احوال كواكب در مسیر حركتشان با قرار َكرفتن در بروج مختلف دالالتشان 

و حال قوت و ضعف و سعادت و نحوست كواكب به اختالف بروج . ضعیف مي شودقوي و يا كواكب 
و يا ضعیف ون كواكب در آن درجات باشند قوي چكه  دارداختصاص و مناسبت قربشان با خورشید 

  .دالالت طبي كواكب نیز با قوت و ضعف حال آنھا شدت و ضعف بیدا مي كند .ھستند
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  ،وبال يا بیت :عي بسیاري وجود دارد مھمترين احوال كواكببراي احواالت كواكب حاالت اصلي و فر
  .مي باشد.. و  تراجع يا استقامت ،حضیض يا اوج ،ھبوط يا شرف

وبال و در حاالت دالالت كواكب و بوده، قوي  بیت و شرف و اوج و استقامتدالالت كواكب در حاالت 
  .ضعیف مي باشد ھبوط و حضیض و تراجع
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  مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني 
 مي باشد، لذا ھمین نقطه را  مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحرامركز خشكي كره زمین م

 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

  و افزايش  شدهدول ذيل مشخص در ج 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 

  تر يا بیشر يك ساعت گدر برخي كشورھا در بھار يا فصل دي :فصلي ساعتتفاوت
بوده، و اين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان ن مقدار و زمان ،ساعتھا را به جلو مي كشند
بنابراين  .مي شودرفته نگدر نظر  جھاني اختالف ساعتجدول در  لذاوبرخي ھم انجام نمي دھند، 

از ابتداي فصل بھار تا ي اش با مكه مكرمه نیم ساعت است، گكه تفاوت ساعت ھمیشدر ايران 
ساعت به ساعتھاي  ١.٥ بايد) ساعتھا به جلو كشیده مي شود ،كه يك ساعت(ر تابستان آخ

 .تقويم اضافه شود تا وقت فلكي مطلوب بنابر ساعت محلي تابستاني ايران بدست آيد
 

 )Petropavlovsk(شرق روسیه  -ساموآ - تونگا -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9

 )ماگادان(شرق روسیه  -نواتو وا -جزاير سلیمان  +8

 )Vladlvostok(شرق روسیه-گوام- میكرونزي-گینه نو -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد (استرالیاي مركزي  +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیه-) ديلي(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

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

 )Omsk(روسیه  -)آستانه(نیمه شرقي قزاقستان -بوتان -بنگالدش +3

 نپال +2.45

 ير نیكويارجزا –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pern(روسیه- مالديو-)ساگیز(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(غرب 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-غارستانبل-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

 )اسکورسبی(شرق گرينلند - Azoresجزاير  - Cape Verdجزاير  -4

 میانه اقیانوس آرام - )برزيل(آتل داس روكاس- جزاير مارتین واس- )گريتويكن(جزاير جورجیاي جنوبي -5

  سورينام - اروگوئه -آرژانتین -)برازيلیا(شرق برزيل -گرينلند -6

  )ككب(شرق كانادا- شیلي-دمنیكن-پاراگوئه-بولیوي-)Manaus(برزيل مركزي-ونزوئال-گويان -7

 )پوکادواكره(غرب برزيل-پرو-اكوادور-كلمبیا- پاناما-ھائیتي-جامايكا-كوبا- )نیويورك(آمريكا -8

  كاستاريكا- نیكاراگوئه- بلیز -السالوادور-ھندوراس- گواتماال-مكزيك-)Winnipeg(مركزكانادا-)داالس(امريكا -9

 )الپاز(زيك غرب مك -)Edmonton(غرب كانادا  -)Denver(اياالت متحده امريكا  -10

 جزاير پیت كايرن-)Vancouver(غرب كانادا  -)لوس آنجلس(اياالت متحده امريكا  -11

 آالسكا -12

 )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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 ٨:٤٥ساعت  ١٤٣١ ماه رجب ٩ نقالب صیفي درو وقوع ا آغاز فصل تابستان

  ٦:٠٩ساعت ١٤٣١ شوالماه  ١٤و وقوع اعتدال پاییزي در  پایان فصل تابستان

  



 

12 

  تابستانفصل  ام شناسىگھن
ــاب در بــرج ســرطان و اســد و ســنبله باشــد،    ــا آغــاز فصــل تابســتان و  در فصــل تابســتان آفت  ؛رمــاگب

در ايـن سـه مـاه صـفرا بـه      رماي ھوا صفرا مـي آورد،  گاستیالي بلغم از میان رفته و وضعیت فلكي و 
ا آنست كه روي زرد مي شـود و ضـعف دل   رم و خشكست، و عالمت غلبه صفرگحركت مي آيد و آن 

یزھاى سرد مي كند، و نیز نفس تند كشیدن و جسـتن نـبض و تلخـي    چبه ھم مي رسد و خواھش 
رمیھـا و نیـز عوامـل    گربیھـا و  چزا مثـل  ز عوامـل و مـواد و خوراكیھـاى صـفرا    لـذا ا . دھن نشانه آنسـت 

یـرد و ورزش  گي انجـام مـي   گسـاد یري كرد، منافذ بدن باز مـي شـود و تعريـق بـه     گخشكیزا بايد جلو
ون كیفیت آسـان از نظـر دفـع سـموم بـه واسـطه عـرق فـراوان را         چوشت گزياد بدن را الغر مي كند، 

ندارد؛ مصرفش در اين زمان مناسب نیست، به مناسبت فصـل تابسـتان و بـراى جبـران دفـع مايعـات       
ردن ترشـیھا نیـز جھـت    بدن از میوه جات و سبزيھاى خنك و شیرخشت مي تـوان اسـتفاده كـرد، خـو    

اھي  سـبب سـرد   گو آب سرد صبح) حامل اشعه راديواكتیو(نبر چدفع صفرا مفید است، مصرف خیار 
رمـي اسـت   گشدن بدن به واسطه عكس العمل نسبت به معده شده و كمك به طبیعت در مبارزه با 

در . شـود ردد، خوردن آب بعـد از غـذا اشـكال در ھضـم ايجـاد مـي       گو سبب تحريك غدد ترشحي مي 
یـدا مـي شـود،    پرما و زمینه خنكي ھوا؛ اشـتھاى زيـادي بـه غـذا     گاواخر تابستان به واسطه تخفیف 

ــه           ــبھا زمین ــرد ش ــواي س ــت، ھ ــا اس ــامال مھی ــتھا ك ــوا اش ــي ھ ــت خنك ــه جھ ــتان ب ــبھاى تابس ش
شـنیز و مصـرف   گي را فراھم مي نمايد كـه نیـاز بـه مراقبـت و اسـتراحت دارد، و از بخـور       گسرماخورد

ردد، بطور كلي در آخر اين فصل مـزاج بـدن و ضـعف آن آشـكار شـده و اشـتھاى       گاستفاده مي عناب 
زياد عالمت نیاز بدن است و با نبـودن خشـكي مـزاج؛ زمینـه اخـتالالت روحـي و روانـي افـزايش مـي          

  .يابد
زيده، آمیزش كمتر بايـد نمـوده و   گو سايه و مسكن و آرامش ) ورزش شديد(در فصل تابستان رياضت 

، و )اغذيـه و اشـربه اى كـه حـرارت خـون را كـاھش دھـد       (، و در تابسـتان مطفیـات   زيـد گبايـد  ودن آس
تواننـد؛  ) روشي درمـاني (ي دارد، و كساني كه قي گختپشربت و غذايي بايد مصرف كند كه میل به 

ر ضـرورت بـود بـه آب میـوه     گـ ند بار در فصل تابستان قي بايد بكنند، و مسھل قوي نشايد خـورد، و ا چ
  .بنفشه اكتفا كنند) ودرپ(نبر و سفوف چو خیار  و شربت بنفشه) عشقه -نیلوفر (آب لبالب ا و ھ

ختـه بـه سـركه باشـد و     پوساله در صورتي كه گوشت گدر ايام تابستان بايد طعامھاى ترش خوردن و 
مـرغ  خته و آلو و انار تـرش و صـیفیجاتي كـه در آن بـرودت باشـد، و تخـم       پجوجه فربه و آرد جو و سیر 

رفتن خـون و بوئیـدن ريـاحین و    گـ و تعب و ) رمگ(ولي كثرت آمیزش و رفتن به حمام . نیم برشته خورد
رم و عنبر و مشك مذموم است، ھمجنین نبايد معالجه بـا غرغـره و خـوردن مسـھل نمـود      گعطرھاى 

  .ر به ضرورت اما معالجه با قي كردن خوبستگم
  

  
  
  
  

   را  :آب  
 )مضـر بـراى بـدن   (سـموم  بادھـاي  ن آدر اين مـاه سـي و يكـروز مـي باشـد،      ) آخر تابستان(: آبماه 

و مـزاج بـا سـرد و     ،ردد، و بـاد شـمال مـي وزد   گزكام در شبھا زياد مي ھیجان مي كند، و یدا پشدت 
 تـازه نـافع  ماسـت   خـوردن د، مـي شـو  اصـالح   )خنكیھـا و مايعـات  مصـرف  از طريـق  (مرطوب نمودن آن 

لھـاى  گريـاحین و  است، از مسھل و آمیزش اجتناب شود، ورزش و مشـقت كـاري را بايـد كـم كـرد و      
  ).مرقوم فرموده اند رفته از رساله ذھبیه كه حضرت امام رضا برگ( .سرد ببويد

  
  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: آب ١٥

  
  
  
  



 

13 

  ھمند نكته مچ
ھر چند طبايع فصول چھارگانه و ماھھاى آنھا از نظر فلكي ھمانست كه نـزد ھمـه معـروف اسـت،      *

ولى از نظر حكما و اطباء قاعده اصلي فلكي و طبع و مزاج فصول و ماھھـا اجمـالي و كلـي بـوده كـه      
  :دبرحسب خصوصیات مكاني و زماني و فردي و حالي استثنا خورده و تشديد يا تخفیف پیدا مي كن

خصوصیات مكاني؛ يعني كـه سـرزمینھاى مختلـف شـروع فصـلھا در آنھـا مختلـف اسـت، و مـالك           -١
وقتي در نیمكره شمالي تابستان اسـت ھمانوقـت   : تغییر ھواست بر طبق طبیعت فصل، مثال واضح

نیمكره جنوبي زمستان است، ھمچنـین مختصـات جغرافیـائي كـه موجـب مـي شـود فصـلھا در آنھـا          
ــا منعــدم  ــاه ي ــر اســاس فصــلھاى      كوت ــذا نقــاطي كــه فاقــد برخــي فصــول اربعــه ھســتند، ب ــد؛ ل گردن

موجودشـان عمــل مــي شـود، و يــا اينكــه نـواحي مختلــف زمــین يكسـان نبــوده و از نظــر آب و ھــوا و      
خشكي و رطوبت يا سردي و گرمي متفاوتند، استوايي يا خشك يا مرطوب يا معتـدل يـا سردسـیر و    

ھاى منطقه اى و مكاني آن احكـام كلـي را مقیـد مـي كنـد، خالصـه       منجمد مي باشند، كه اين تفاوت
  .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 گـرم شـود و بـالعكس؛     -٢

  .اه باشددر اين موارد مالحظه طبیعت ھوا بكنند نه فصل ھر چند مدتش كوت
  
تفاوتھاى مزاجي اشخاص از دموي و صفراوي و سوداوي و بلغمي نیز موجب تشـديد يـا تـرخیص      -٣

  .احكام و توصیه ھاى طبي ذكر شده مي گردد
  
شرايط موقـت عارضـي از قبیـل بیمـاري و غیـر آن كـه ممكـن اسـت بطـور موقـت شـرايط مزاجـي              -٤

  .ت يا تخفیف دھدمختلفي را ايجاد كند و توصیه ھاى مزبور را تقوي
از اين رو توصیه ھاي مزبور بطور اجمالي و كلي بوده و برحسب موارد استثنا تشديد يـا تخفیـف يـا     *

  .كند تغییر پیدا مي
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  افزايش نور =نور قمر = شب اول تا جھاردھم و بانزدھم 

، اقدام به كارھايي كه )ام خسوفدر غیر اّي(اشد كه قمر زايد الّنور ب يھنگام
مــوفقّیتش مرھــون رشــد و افــزايش و مطــرح شــدن و آشــكار شــدن بیشــتر  

اّما كارھـايي كـه آشـكاري يـا افزونـي و ازديـاد يـا        . است، مناسب مي باشد
شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیست، ماننـد حجامـت و فصـد كـه در آنھـا      

  .مي باشدخونريزي وجود دارد؛ نامناسب 

  شب
  روز

ه
مع

ج
  

٢٨  ١٩  ١٩  ١   ان  

  سنبله برج نجميقمر در 

برج نجمي و برج فلكي سنبله با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان 
ي بزرگ و كوچك، لبھای  روده ،ناف ي شكم،  ناحیه :مرتبط است

 سیستم عصبي، روده، معده، ناحیه تحتانی تحتانی کبد، طحال،
ھر  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر  ،ناخن اعصاب پشتی،

 خون يانمونه برداري،  گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي،
تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا ، گیري

گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و  لیزر قرار
وقت عبور قمر در برج نجمي و برج در  .مربوطه انجام شوداضطراري 

 :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب فلكي سنبله
تداخل در جذب  ، كرم كدو، سوء تغذيه،)التھاب صفاق(پريتونیت 

تشويش و اضطراب، ، وبا، آپانديسیت ،)مطبقه(کیلوس،تب تیفوئید 
بیماریھای  اي،  گوارشي و رودهفشارھای عصبی، اختالالت سیستم 

افرادي كه  .بیماریھای شکمی ،اختالل در وريدھاي شكمي روده ای،
وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته 

  :خواجه نصیر طوسي .باشند
  خوش بود خوش بیع تركان سمن سیما به نقد

  و عقدبد بود بد زرگري خاصه عالج فصد                  

  میزان برج نجميقمر در 
و برج فلكي میزان با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط  برج نجمي

، سیستم اعصاب تنگ کننده و گشاد ىوغده ھاى فوق کلیھا،   كلیه :است
ي   ناحیه، ستون فقرات كمريھاي   مھره، پوست ا،رگھ و كنترل کننده

 رگھاي خوني ،)باسن( ھاي عصبي واقع در كمر، كفل  هپايیني كمر، رشت
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر 

تزريق، و يا واردن كردن فلز ، گیري خون يانمونه برداري،  ھمچون جراحي،
گیرند، و در صورت اضطرار با  يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

وقت عبور قمر در  .تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود رعايت
بیشتر  ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :و برج فلكي میزان برج نجميدر 

چیزي كه سبب اخالل در كار  رو ھ ھا كلیهھر بیماري مرتبط با  :خواھد بود

اقي پديد اين شرايط  با زياده روي و تفريط بیش از حد مرض چ. آنھا شود
ھا را با  حالبھايي كه كلیه التھابو ادرار زياد، حبس پیشاب، تورم  ،آيد مي

آن وجود  صهبرخی از بیماريھاي کلیوی که مشخ مثانه ارتباط مي دھند،
 و ديگر بیماريھاي پوستي) اگزما( آلبومین در ادرار است، كمر درد، سودا

كه وضعیت طبي خاصي افرادي  .میزشىآھمچنین داللت دارد بر بیماريھاى 
از موضع قمر در  فصد .در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند

  .مناسب استمیزان برج 

  عقرب برج نجميقمر در 

برج نجمي و برج فلكي عقرب با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان 
انه، مث؛ )قول خواجه نصیر(آلت تناسلي به جز بیضه ھا  :مرتبط است

 يا جھاز) بیرونى( الت تناسلى، آمجراى پیشاب، اندامھای تناسلی
دھانه رحم،  ،تناسلی -دستگاه ادراری ،)خارجى مجراھاي( تناسلى

 پروستات،  کولون نزولی، خم سیگموئید، غده راست روده، ،مقعد
 اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر  ،استخوانھاي بیني بیني و

 يابرداري،  نمونه ام تھاجمي طبي ھمچون جراحي،ھر گونه اقد مورد
تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن ، گیري خون

 نپلوتواست دالالت  نپلوتوبرج عقرب خانه  گیرند حرارت يا لیزر قرار
ھمچو برج عقرب است كه ارتباط دارد بر بیماريھاي دستگاه تناسلي و 

اين فرصتي است براي تغییرات  .سیستم مربوط به دفع فضوالت
شود ھمچون فوران كوھاي  عمقي در ھر آنچه سبب دگرگوني شرايط 

  .كه از دالالت بلوتون است آتشفشان از زير سطح زمین

ه
شنب

  

٢٩  ٢٠  ٢٠  ٢  
  ان
12:58  

  ب
12:21  

ك
ي

ه
شنب

  

  ب  ان  ٣٠  ٢١  ٢١  ٣

دو 
ه
شنب

  

٣١  ٢٢  ٢٢  ٤  
  ب
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  ھبوط

س
15:52  

ه
س

 
ه
شنب
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  ام شناسى فصل پائیزگھن
  

لكي میزان و عقرب و قوس باشد، و اين وقـت زمـان حركـت سوداسـت و     ائیز آفتاب در برج فپدر فصل 
رانـي و شـدت فكـر و خیـال و عفونـت      گي جھـره و ھـزال و الغـري بـدن و خـوف و ن     گعالمت سودا تیر

  . دھان و خستكي بدن باشد
؛ و صـفرا نیـز از   در اول فصل پائیز كـه بخـاطر بـرودت و خشـكي ھـوا بلغـم كمـي در بـدن بـاقي مانـده          

شـبھا و افـزايش صـفراي    ھـوا و خصوصـا   تاده؛ لذا سودا غالب مي شود و به واسطه خنكي طغیان اف
باقیمانده از تابستان؛ اين صفرا وارد خون مي شود، در اين فصل امـالح وارد شـده بـه بـدن بـه صـورت       
رسوب سودا قلیائي كه شـور و تلـخ اسـت در مـي آيـد و ترشـي خـون كـم مـي شـود، فلـذا مصـرف             

یدا مي كند؛ از اين رو به جھت تعـادل خـون و جبـران كمبـود     پاد زائد خون ضرورت مسھل براى دفع مو
كه در تجمـع   بالزم است، مصرف شیر و تركیبات ويتامین ) طبیعي(ترشي خون؛ خوردن شیرنیجات 

بـدن در ايـن فصـل بسـته اسـت؛ اشـعه       ) منافـذ (ون مسـامات  چـ صفرا مؤثرند بیشتر مناسب اسـت،  
نبر و خربـزه  چمي رسد و بدن مستعد تب و لرز مي شود فلذا خوردن خیار  ماوراء بنفش كمتر به بدن

وشـت مفیـد اسـت،    گھاى شھري و طالبي مناسب نیسـت، ولـى بـالعكس مصـرف غـذاي لطیـف و       
ربـي و تحريـك بـدن بـا غـذاھاى      چیاھان در حال آرامش ھسـتند خـوردن   گائیز كه اعصاب بدن و پنیمه 

یري گرمي بدن  شده و از تاثیر برودت ھوا تا حـدي جلـو  گموجب  رب آنرا از مصونیت برخوردار كرده وچ
مي كند، بطور كلي خوردن میوه ھاي ترش قبل از غذا و میوه ھاى شیرين بعـد از غـذا مفیـد اسـت،     
خوردن آب زيـاد در ايـن فصـل اعصـاب را سسـت مـي كنـد و مصـرف مـواد خـواب آور مثـل تـره تیـزك و              

آنـرا زيـاد    كنـدي رم در صبح؛ مانع افت ضربان قلـب شـده و   گكرفس بر ضعف مي افزايد، آشامیدن آب 
كرده و اعصـاب را تقويـت مـي نمايـد و شـدت جريـان خـون را كـم كـرده و احشـاء و روده ھـا را نـرم و             

  .ائیز تجويز مي شودپاشتھا را زياد و ھضم را آسان مي نمايد، اين عمل در آخر 
ه خشـكي فزايـد   چسازد بخورد، از مجففات و ھر رم گیزھائیكه مزاج را مختصري تر و چدر فصل خزان 

رمـاى ظھـر و   گوشت صید و افـراط در آمیـزش و خوابیـدن در مكانھـاى سـرد و      گوشت خشك و گون چ
اه داشت و اندر آب سرد نبايد نشست و شـبھا بـر   گرھیز كرده و خود را بايد نپسردي صبحھا و شبھا 

تـا تـن از اخالطـي كـه     . ه داروي مسھل بايـد كـرد  امتالء معده نبايد خفت، و در آخر خزان استفراغي ب
  . اك شود، و قي نیز بايد كردپتولد كرده و جمعشده ) ائیزيپ(میوه ھاي خريفي 

رفـتن و خـوردن دوا و مسـھل    ) رمگـ (در فصل بائیز سزاوار است كثرت آمیزش و فصد كردن و به حمام 
رھیز كردن از ھر طعام يـابس و  پطعام، و و اقسام حلويات و بوئیدن رياحین حاره و خوردن میوه بعد از 

  .ور شیرين و امثال آنگوشت بره و انگرم و تر مثل جوجه و گخوردن غذا و دواي 
  
  

   را  :لا  
مـي شـود، و سـودا     و نیكـو اكیزه پـ ھـوا  ايـن مـاه سـي روز مـي باشـد، در آن      ) ائیزپـ  اّول(: ايلولماه 

ه خـوردن شـربت مسـھل مناسـب و بـ     و لذا د، ریگمي قوت ) راه يافته و(به مزاج ) سردي و خشكي(
نـر  بزغالـه  ) دّومسـال  (وسفند گمعتدل مانند وشتھاى گجات و انواع  خوردن شیريني ،است مصلحت

) سـونا = رم و طـوالني  گـ (وشـت بريـان و حمـام    گاو  و زياده روي در گوشت گاز يكساله مفید است، 
برگرفتـه از رسـاله   (. رھیـز كنـد  پبكار برد، و از خوردن خیار و خربزه  المزاج و عطرھاى معتدل رھیزد،پرفتن ب

  ).رموده اندمرقوم ف ذھبیه كه حضرت امام رضا 

  
  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: ايلول ٣
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  افزايش نور= نور قمر =  ول تا جھاردھم و بانزدھمشب ا  

، اقدام به كارھايي كـه  )ام خسوفدر غیر اّي(كه قمر زايد الّنور باشد  يھنگام
موفقّیتش مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و آشكار شدن بیشتر است، 

اّما كارھايي كه آشكاري يا افزوني و ازدياد يـا شـھرت بـه    . مناسب مي باشد
موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا خونريزي وجود  مصلحت و

.دارد؛ نامناسب مي باشد
  در صورت تعارض احكام؛ حكم منفي و منع حاكم است: تذكر

  شب
  روز

ه
شنب

ج
پن

  

٣  ٢٥  ٢٥  ٧  
س
00:13  

  ى
23:30  

 .پنھان يا عمیق باشددالالت بلوتون در بیماريھا بر ھر بیماري است كه 
رادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را اف

 .نیست خوبغرغره  استعمالكاربرد داروي قي آور و  .داشته باشند
  :خواجه نصیر طوسي

  ماه چون در عقرب آيد نیك باشد يكسره
  خوردن دارو در كردن طعام و غرغره 

  نھم جراحت بست شايد ھم معاجین ساخت                   

  قوس برج نجميدر 
: و برج فلكي قوس با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط است برج نجمي

، ران، استخوان ران، استخوان حرقفى )مفصل ران(تھیگاه  قسمت میان ران و
 جی مھره ھا، لگن خاصره ور، ناحیه خا)دنبالچه اى(، عصعصى )تھیگاه(

استخوان لگن خاصره، رشته ھاي عصبي سرخرگھا و سیاھرگھا مرتبط با 
اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور در  ،)سرخرگ(سیستم شرياني  ،کبد، سیاتیك

 خون يانمونه برداري،  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، مورد نبايد
 تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار، گیري

صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام و در  گیرند،
زمینه ابتال و شدت  :و برج فلكي قوس برج نجميوقت عبور قمر در در  .شود

ناھماھنگي حركتي در اعضاى حرکتى،  :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريب
 برھر برج  تأثیراتبعالوه از آنجايیكه . سیاتیك، رماتیسم و امراض مرتبط با ران

ناخوشیھا در برج قوس ممكن است نیز منعكس مي شود بس برج مقابل خود 
ھمچنین قابل توجه است  .شود مربوط به برج جوزا شامل بروز مشكالت ريوي

برج قوس خانه مشتري  .آيند  كه شكستگي استخوانھا در اين برج نیز پديد مي
بر جگر سیاه و ھر معضل  داللت دارد مشترياست و دالالت مشتري را نیز دارد 

داللت اصلي مشتري ، بسط و گسترش دادن است پس داللت . مرتبط با آن
و ) ھا غده(كنند ھمچون تومورھا  دارد بر تورم كردن و چیزھاي كه رشد مي

و چه از نوع ) بد خیم(كنند چه از نوع خطرناك  ديگر چیزھاي زايد كه رشد مي
روي در   يادهزرد بر شروع ازدياد وزن و ھمچنین داللت دا).  خوش خیم(بي خطر 

. و وجود زمینه روی آوردن به راھھای موھوم آرام بخش و اعتیاد آور غذا خوردن
  :خواجه نصیر طوسي

   ماه چون در قوس باشد نیك باشد چار كار
  اولین تزويج و تعلیم آخرين فصد و شكار

  جدي برج نجميقمر در 
با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط  برج نجمي و برج فلكي جدي

اين وقت اعضاى و در  ،دندانھا ، مفاصل،استخوانھاپوست و زانوھا،  :است
نمونه  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، مورد اجزاي مذكور نبايد

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن ، گیري خون يابرداري، 
و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و  گیرند، زر قرارحرارت يا لی

وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي در  .اضطراري مربوطه انجام شود
و ) سودا( اگزما :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :جدي

، )حمره(بادسرخ ، ديگر امراض پوستي، مشكالت دندان، التھاب مفاصل
معده كه مشكالت اين برج ھمچنین داللت دارد بر  .جذام، اختالالت گوارشي

برج  .در اين برج منعكس مي شود كه ي برج مقابل خود سرطان  بوسیله
زحل داللت دارد بر جدي خانه زحل است و دالالت زحل را نیز تاثیر مي بذيرد 

بطور  وي طبیعتش كه محدود كننده است   پوست و استخوانھا و به وسیله
داللت دارد بر ممانعت  شود  كلي به آھستگي سبب عقب افتادن چیزھا مي

و داللت دارد بر ھر چیزي كه  و ھمچنین رشد ضعیف) انسداد كردن(كردن 
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين  .فاسد شدن شودو سبب انحطاط 

و استعمال  كاربرد داروي قي آور.موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند
  :خواجه نصیر طوسي.نیست خوب مسھل و دوا شرب است غرغره خوب

   جادوي و ساحري را با خدا بردن پناه
  بد بود ديدار شاھان خاصه فصد و عقد را
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  افزايش نور  =نور قمر =  و بانزدھم شب اول تا جھاردھم  

كارھايي كه آشكاري يا افزوني و ازدياد كه قمر زايد الّنور باشد  يھنگام
يا شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و فصـد كـه در   

.آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد
  كاھش نور =نور قمر =  شب شانزدھم تا آخرماه

، كارھـايي كـه   )ام خسـوف در غیـر ايّـ  (ور باشـد  قمر ناقص النّـ ھنگامي كه 
ت آن نیست، مانند حجامت و فصد كـه  افزوني و ازدياد به مصلحت و موفقّی

  .در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

  شب
  روز

ھار
چ

 
ه
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٩  ٣١  ٣١ ١٣  ت د  

  دلو برج نجميقمر در 
 :دلو با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط است برج نجمي و برج فلكي

، تنفس، بینايي شنه آشیل، ساق پا،اپ وزك پا، مچ پا،ققوزك پا، اندامھا از زانو تا 
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر 

ن فلز يا تزريق، و يا واردن كرد، گیري خون يا، بردارينمونه  ھمچون جراحي،
و در صورت اضطرار با رعايت  گیرند، شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

وقت عبور قمر در برج در  .تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود
 :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :نجمي و برج فلكي دلو

اين برج  .)ادم(لب و ورم كردن آن مچ پا، اختالالت در عمكرد ق پیچ خوردن
در اين برج  ي برج مقابل خود اسد  كه بوسیلهبیمريھايي ھمچنین داللت دارد بر 

ر سیستم گردش خون، گشاد شدن دمشكالت  منعكس مي شود مانند 
 مفاصل، تپش) ورم(گرفتگي عضالني، التھاب  ، اضطراب،)واریس(سیاھرگھا 

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را  .قلب
خوب  دلواز موضع قمر در برج ) ساقھای پادر غیر (ھر چند فصد. داشته باشند

  .اما چون نور ماه در ازدیاد است در این وقت فصد مناسب نیست .است
  :خواجه نصیر طوسي

   قلعه ھا و حصنھا شايد در او كردن بنا
  و فصد و  تزويج؛ زن و دوشیزه) نقش×(نیك نقل                       

  حوت برج نجميقمر در 
 :و برج فلكي حوت با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط است برج نجمي

اين وقت اعضاى و در  )قول خواجه نصیر(، بیضه ھا و انگشتان پا )قدمین( پاھا
نمونه  نه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي،ھر گو مورد اجزاي مذكور نبايد

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن ، گیري خون يابرداري، 
گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و  حرارت يا لیزر قرار

و برج فلكي  برج نجميوقت عبور قمر در در  .اضطراري مربوطه انجام شود
مشكالت و تغییر  :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريه ابتال و شدت بزمین :حوت

ي   مرض سل نیز برخي اوقات به عنوان دومین نتیجه بیضه ھا، شكل در پاھا،
اين برج ھمچنین  .شود  سرما خوردگي پاھا با ديگر امراض برج حوت پديدار مي

در اين نبله ي برج مقابل خود س  ناحیه شکم كه بوسیلهامراض داللت دارد بر 
برج حوت از بیوت نبتون . اي و تورمھا امراض رودهمانند  برج منعكس مي شود

بروز امراض ناشي از بس در حوت اعتیادھا انواع داللت دارد بر است و نبتون 
 .رخ مي دھد د كه ممكن است سبب وقوع ھذيان گويى شودرموااين مصرف 

و بیحالی عمومی، ھر چیزي  بیماریھای تحلیل برنده وقفه در كارھاي معمول،
و يج سبب فرسايش ركه به كارھاي عادي در حال انجام آسیب برساند يا بتد

احتباس . آيد در سیستم ايمني مشكالتي بوجود مي. تحلیل كارھا شود
 و عدم توازن و ھماھنگي سیستم ھورموني بدن، سرمازدگي ھا. مایعات

خاصي در اين موارد دارند، افرادي كه وضعیت طبي  .اخالل در كاركرد غددھا
    :خواجه نصیر طوسي. آمادگیھای الزم را داشته باشند

  ماه چون در حوت آيد نیك نبود بي شگفت
   فصد كردن دست را؛  پاي را ناخن گرفت                         

  حمل برج نجميقمر در 
زير از بدن انسان مرتبط برج نجمي و برج فلكي حمل با اعضاى و اجزاي 

ارگانھاي ، ھا، غده صنوبرى  هي مغز، صورت، ماھیچ  دو نیمكره :است
اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور در ، و چشمھا رمختلف در ارتباط با س

نمونه برداري،  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، مورد نبايد
ديگر و بكاربردن حرارت  تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ، گیري خون يا

گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و  يا لیزر قرار
وقت عبور قمر در برج نجمي و برج در  .اضطراري مربوطه انجام شود

 ،سردرد :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :ملفلكي ح
  بیھوشي، ، و شرايط)كما(، اغما )پي در پي(درد اعصاب 
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  كاھش نور =نور قمر =  شب شانزدھم تا آخرماه

، كارھـايي  )ام خسـوف در غیـر ايّـ  (ور باشـد  ھنگامي كه قمر ناقص الّن
جامت و ت آن نیست، مانند حكه افزوني و ازدياد به مصلحت و موفقّی

  فصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

در صورت تعارض احكام؛ حكم منفي و منع حاكم است: تذكر
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میگرن، مشكالت سینوسي ، مغزي ھوشي و خونريزيو امراض مغزي 
خوردگي سر، خون دماغ، ، سرما)گونه ھا درون حفره ھاى پیشانى و(

خونریزی، فشار خون باال، جوشھا، سوختگي، تاول زدن،  التھاب، تب،
  .گزيدگي و يا نیش حشرات

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را 
از موضع قمر در برج دلو ) در غیر سر و صورت(ھر چند فصد. داشته باشند

مناسب  ه در ازدیاد است در این وقت فصداما چون نور ما. خوب است

 و دوا شرب است كاربرد داروي قي آور و استعمال غرغره خوب .نیست
  .نیست خوب مسھل

  ثور برج نجميقمر در 
برج نجمي و برج فلكي ثور با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط 

پايیني، چانه، ) وارهآر(ھا، فك   گردن، گلو، سقف دھان، حنجره، لوزه: است
مخچه ھم . ي پس سري، غده تیروئید گوشھا، زبان، تارھاي صوتي، و ناحیه 

ھاي گردن، شریانھای  تحت تأثیر ثور است ھمچنین مھره اطلس و مھره 
ژوگوالر، سیاھرگ زير گلويي و ) سیاھرگھای(کاروتید، وریدھای ) سرخرگ(

 و اجزاي مذكور نبايد اين وقت اعضاىدر  ،)رگھاي خوني كوچك(مويرگھا 
 يانمونه برداري،  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، مورد
تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا ، گیري خون

و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري  گیرند، لیزر قرار
 :ر برج نجمي و برج فلكي ثوروقت عبور قمر ددر  .مربوطه انجام شود

ھر چیزي كه مرتبط  :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب
فشار، اضافي وزن، فعالیت  درد، خشكي گردن،گلو . با گلو يا گردن باشد

گلو (، ديفتري )بزرگ شدن غده تیروئیديا  غمباد(گواتر  ،كم غده تیروئید
از آنجايي كه ھر برجي  .ي ناقص  سكته خروسک، ،)درد به اغشاء کاذب

برج ثور  بنابراين در را نیز منعكس مي كندمقابل خود بیماريھاي برج  اغلب
 برج عقرب نیز بروز كند و سبب بیماريھاي ممكن است بیماريھاي

افرادي كه وضعیت طبي  .آمیزشي، يبوست يا قاعدگي نامنظم شود
كاربرد داروي  .شندباداشته خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را 

 و دوا شربو ي از بدن گیرخون .است قي آور و استعمال غرغره خوب
  :واجه نصیر طوسيخ  .نیست خوب مسھل

   گرچه شايد شركت و بیع سمن رويان چین
  فصد كردن خوب نیست گرمابه رفتن ھمچنین

  جوزا برج نجميقمر در 
 و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط برج نجمي و برج فلكي جوزا با اعضاى

ھاي   ھا، غده تیموس، دنده  انگشتان و شانه ،بازوھا و دستھا :است
 ،ناي، اعصاب و سیستم اعصاب و تنفسي، راھھای ھوایی، بااليي، ريه

ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اين وقت اعضا و اجزاي مذكور نبايددر 
تزريق، و يا واردن كردن فلز ، یريگ خون يانمونه برداري،  ھمچون جراحي،

و در صورت اضطرار با  گیرند، يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار
وقت عبور قمر در  .رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود

بیشتر  ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :در برج نجمي و برج فلكي جوزا
، )التھاب ريه(، ذات الريه  ي سینه  قفسه و يامراض ريو :خواھد بود

، تنگي ) اماس نايژه(، برنشیت )اماس شامه ريه ذات الجنب،(برسام 
بیماريھاي مرتبط ، )غشاء خارجى قلب(و التھاب اطراف قلب ) آسم(نفس 
قراري مخصوصًا   ي ذھني و سیستم اعصاب، ناراحتي اعصاب، بي  با قوه

ضعف حافظه بعلت ضعف يا بیمارى مغزى خوابي،   از منشا اعصاب، بي
فرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، ا .)فراموشى(

از موضع ) دستدر غیر (ھر چند فصد. آمادگیھای الزم را داشته باشند
اما چون نور ماه در ازدیاد است در این وقت . قمر در برج دلو خوب است

  :خواجه نصیر طوسي.مناسب نیست فصد
   شیدن سزا باشد سفر كردن رواستجامه پو

  لیك ناخن چیدن و فصد حجامت را خطاست                        
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  كاھش نور =نور قمر =  شب شانزدھم تا آخرماه

، كارھـايي  )ام خسـوف در غیـر ايّـ  (ور باشـد  ھنگامي كه قمر ناقص الّن
جامت و ت آن نیست، مانند حكه افزوني و ازدياد به مصلحت و موفقّی

  فصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

در صورت تعارض احكام؛ حكم منفي و منع حاكم است: تذكر

شب
  روز

ه
شنب

دو 
  

  طن  ٢١  ١٢  ١٢  ٢٥
  أ بیت

  سرطان برج نجميقمر در 

برج نجمي و برج فلكي سرطان با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان 
 ،مري، معده، ديافراگم، لوزالمعده، پستان ،عروق لنفاوی :مرتبط است

در ، ھاي پايیني، رحم  استخوان سینه، دنده لبھای فوقانی کبد، شیرى،
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايد

تزريق، و يا واردن كردن فلز ، گیري خون يانمونه برداري،  ھمچون جراحي،
و در صورت اضطرار با  گیرند، يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

وقت عبور در   .بوطه انجام شودرعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مر
 ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :قمر در برج نجمي و برج فلكي سرطان

گاز در معده  ،مشكالت معده و گوارشي ،سوء ھاضمه :بیشتر خواھد بود
، دلتنگ بودن، استسقا ، سرفه كردن، سكسكه كردن،)ترش كردن معده(

نديشه بیھوده راجع سودا، اضطراب وا حالت افسردگى،( مالیخولي
، ھیجان زياد حمله در زنان، و )غش يا بیھوشى(، تشنج )بسالمتى خود

یماریھای مربوط ب ،)يرقان(زردى  سنگھاي صفرا،، حمله عصبى ھیسترى،
افرادي كه وضعیت  .،  اختالل در دستگاه لنفاوى، مرض چاقيپستانبه 

  .باشند طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته
  :خواجه نصیر طوسي

  داروي مسھل در او خوردن عجب در خور بود
  نامه بنوشتن چه گويم از ھمه بھتر بود

   مي سزد گرمابه رفت موي سر بسترد و لیك
  فصد و تزويج و بناي نو نھادن نیست نیك                    

  

  اسد برج نجميقمر در 

ى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط برج نجمي و برج فلكي اسد با اعضا
  هی، ناح)قلبشريان بزرگ ( قلب، آئورت؛ )قول خواجه نصیر(معده  :است

در  ،خون طحال، مسیر گردش ،ي پشتي ستون فقرات، نخاع، باالي كمر
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايد

تزريق، و يا واردن كردن ، یريگ خون يانمونه برداري،  ھمچون جراحي،
و در صورت اضطرار  .گیرند فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

وقت عبور در  .با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود
 ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :قمر در برج نجمي و برج فلكي اسد

برگشت خون  ؛)قول خواجه نصیر(ه مشكالت معد :بیشتر خواھد بود
، مشكالت كمر و )ضعف کردن(، تپش قلب، غش )استفراع ،قى(

تساع ا(مننژيت نخاعي، خمیدگي ستون فقرات، انوريسما ، نخاعي
 آنژین صدری، سخت شدن سرخرگھا، و ، تصلب شرائین)شريان

مشكالت  ، كم خوني و)غلیظ بودن خون(پر خوني  ،مشكالت خوني
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين  .ن باال يا پايینقلبي، فشارخو

   .موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند
  
  

  سنبله برج نجميقمر در 

   .ذكر شد ماه شوالدر ھفته اول 

  
  
  

  میزان برج نجميقمر در 

   .ذكر شد ماه شوالدر ھفته اول 
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   قال إّني سقیم نظرة في الّنجوم و فنظر: كتابه العلّي الحكیم قال اهللا العلّي العظیم في

و ) آسمان(اھي به گحضرت ابراھیم خلیل اهللا ن: وحي قرآن كريم آمده است كهدر كالم مقدس 
  .از نظر جسمي بیمار است) در آن تاريخ(خبر داد كه ) وضعیت آنھا(از و  انداختان گستار
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  استمرار وقايع فلكي از ماه قبل

  00:18 -میزان  ١ ادامه  تـــــــــــــا اندهم ١٢رفته  ٨٢ فصل تابستان  ادامه 

 سنبلة ٢٢ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٤رفته  ٢٧ اسكندري آب تقويمماه 

  از ماه قبل بروج فلكي ادامه سیر كواكب، سیاركھا و نقاط كیھاني در

     - 16:56  دلو ٣    ادامه  تـــــــــــــا  مانده ماه٤رفته  ١  در برج فلكي حوت مشتري 

   - 03:49  حوت ٢٢    ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٦رفته  ماه١  حوتاورانوس در برج فلكي 

  كي دلونپتون در برج فل
  سال رفته ١١

  ماه مانده ٧ 
  ادامه  تـــــــــــــا

   - 16:28  حمل ١٥
   ش.ھـ١٣٩٠

  كي جديپلوتون در برج فل
  سال رفته ٢

  سال مانده ١٣ 
  ـــــــــــــاادامه  ت

        - 09:02  دلو ٢
١٤٠٢  

  رأس در برج فلكي جدي
  ماه رفته ١٢

  ماه مانده ٦ 
  ادامه  تـــــــــــــا

   - 15:00 حوت ١٣
  ش .ھـ ١٣٨٩

  ذنب در برج فلكي سرطان
  ماه رفته ١٢

  ماه مانده ٦ 
  ادامه  تـــــــــــــا

   - 15:00  حوت ١٣
  ش .ھـ ١٣٨٩

  رج فلكي حوتدر ب قمر أسود
  روز رفته  ٤٧

  ماه مانده ٨
  ادامه  تـــــــــــــا

  13:02 -حمل  ٣

  ش .ھـ١٣٩٠

  در برج فلكي دلو شیرون
  رفته ٥٢

  مانده ١٤١ 
  ادامه  تـــــــــــــا

  22:56 -دلو  ٢١

  ش .ھـ ١٣٨٩

  زحل در برج فلكي میزان
  رفته ٥١

  مانده ٢٧
  ادامه  تـــــــــــــا

     - 23:54 میزان ١٥

١٣٩١  

 شمس در برج فلكي سنبلة
  رفته ١٩

  مانده ١٢
   - 06:09  میزان ١    ادامه  تـــــــــــــا

  رج فلكي سنبلهبطارد در ع 
  رفته ٤٤

  مانده ٢٣
   - 18:05  میزان ١١    ادامه  تـــــــــــــا

  مريخ در برج فلكي میزان
  رفته ٤٢

  مانده ٠٥
   - 01:37  نبلهس ٢٤    ادامه  تـــــــــــــا

  زھره در برج فلكي عقرب
  رفته ١

  ماه مانده٢
   - 06:05  عقرب ١٧    ادامه  تـــــــــــــا

 12:21 –سنبله  ٢٠ ادامه  تـــــــــــــا مانده ١رفته ١    قمر در برج فلكي میزان

  از ماه قبل بروج نجمي ادامه سیر كواكب، سیاركھا و نقاط كیھاني در

  20:48 -  دلو ٦ ادامه  تـــــــــــــا  ماه مانده ٤   ي در برج نجمي دلومشتر

  ي سنبلهزحل در برج نجم
  روز رفته ٧٠ 

  ماه مانده ٤ 
  ادامه  تـــــــــــــا

  15:57 -جدي  ١٩

  ش .ھـ١٣٩٠

  08:48 - سنبله  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٨رفته  ١٣٨  ي حوتاورانوس در برج نجم

  ي جديدر برج نجم نپتون
  سال رفته ١٣

  ماه مانده ٦ 
  ادامه  تـــــــــــــا

  14:35 - حوت  ٩

  ش .ھـ ١٣٨٩

  ي قوسپلوتون در برج نجم
  سال رفته ٢

  سال مانده ١٢ 
  ادامه  تـــــــــــــا

  13:25 -دلو  ٢١

  ش.ھـ١٤٠١

   :رأس ھبوط

  ي قوسدر برج نجم

  ماه رفته ١٢

  ماه مانده ٦ 
  ــــــاادامه  تـــــــ

  14:24 -حوت  ١٩

  ش .ھـ ١٣٨٩

   :ذنب ھبوط

  ي جوزادر برج نجم

  ماه رفته ١٢

  ماه مانده ٦ 
  ادامه  تـــــــــــــا

  14:24 -حوت  ١٩

  ش .ھـ ١٣٨٩
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  12:52 -أسد  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا  ماه مانده٤رفته ٣  ي دلوشیرون در برج نجم

  ي دلوقمر أسود در برج نجم
  رفته ٨٦

  اه ماندهم ٦ 
  ادامه  تـــــــــــــا

  12:12 -حوت  ٢٢

  ش .ھـ ١٣٨٩

  15:15 -  میزان ١ ادامه  تـــــــــــــا  دهمان ١٢رفته  ١٩  شمس در برج نجمي أسد بیت

  01:16 -میزان  ١١  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٢٣رفته  ٤٥  ي أسدعطارد در برج نجم

  04:48 - سنبله  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٣رفته  ٤٤  ي سنبلهمريخ در برج نجم

  9:51 -عقرب  ١٦  ادامه تـــــــــــــا  ماه مانده ٣رفته  ٠  زھره در برج نجمي میزان بیت

 12:58 –سنبله  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا مانده ١رفته ١ در برج نجمي سنبله: قمر مثلثه

  قمر احوالساير  قمر از ماه قبل و اتصاالت استمرار

   10:48 - سنبلة ٣٠ ادامه تـــــــــــــا  مانده ١٢رفته  ١ در فلك اوج صاعدقمر 

  سنبلة ٢٣شب  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٥رفته  ٩ الّسیر سريعقمر 

 5:30 - سنبله  ١٩ 10:35 - سنبله  ١٨ مانده ١ رفته١ اورانوس مقابله قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و     
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشـتن بـه ارتباطـات    گوني ھاى ناگرگد

نمايي حـوادث و  گت به بزردمدمي مزاجي و رغب: نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگمشکالت زند

  

 6:48 - سنبله  ١٩ 11:58 - سنبله  ١٨ مانده ١رفته ١ مشتري مقابله قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
ا بیشتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده       نین برنامه ھايت رچفراھم است، ھم

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقـي در کـار را مـي پـذيري    
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

  

 11:30 - سنبله  ١٩ 16:26 - سنبله  ١٨ مانده ١رفته ١ پلوتون تربیع قمر

ن ھنگــام زمینــه اھتمــام بــه امــور و علــوم اســرارآمیز و پنھــان؛ و نیــز افــزايش غريــزه   در ايــ
  .آمیزشي وجود دارد

 22:36 - سنبله  ١٩ 18:39 - سنبله  ١٩ مانده ١رفته ١ شیرون توازي قمر

 2:54 - سنبله  ١٩ 22:37 - سنبله  ١٩ مانده ١رفته ١ عطارد ضدتوازي قمر

  ماه قبل ساير كواكب از اتصاالت استمرار

  14:56   -حوت  ١٩  17:54   -قوس  ٦  مانده ١٨٠رفته  ١٧١  رأس مقارنهپلوتون 

  10:23 -أسد  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٤رفته  ١٣٥  شیرون تسديسپلوتون 

  0:13 - سنبله  ٢٧ ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٠٨رفته  ١٠٩  پلوتون تربیعاورانوس 

  .ارد بر زمینه مورد ھجوم يا حوادث واقع شدن در اين مدت وجود دارداين ھنگام داللت د

  

  مانده ١٦رفته  ١٠٧  اورانوس توازيمشتري 
  16:24  -جوزا  ٢٩

  9:45  -سنبله  ٧
  1:00  -  میزان ٤

  مانده ٠٩رفته  ١٠٤  پلوتون تربیعمشتري 
  7:20  -أسد  ٣

  8:30  -أسد  ١٢
  19:42  - سنبله  ٢٨

  

دارد بر زيانھاى مالي و پیشآمد موانع پـیش بینـي نشـده در زمینـه ھـاى       اين ھنگام داللت
مالي و اجتماعي، بايد به نحوه رفتار و عملکرد و ھزينه ھايـت مراقبـت کنـي، امکـان ضـرر      

 اھـداف  بخشـیدن  تحقـق  منـع  و زمینـه  وجـود  عـدم و داللت دارد بـر   .مالي خطیر وجود دارد
  .گردد می شوھر و زن شغلي
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  7:00  - سنبله  ١٥  6:09   -أسد  ٦  مانده ٢٦رفته  ٥١  قمر أسود تسديسپلوتون 

 6:00 - سنبله  ٢٤ 6:28 - سنبله  ٢١ مانده ٥رفته ١ قمر أسود ضدتوازيشمس 

 10:00 - میزان  ٢ 13:43 - سنبله  ٢١ مانده ١٣رفته ١ پلوتون تسديسزھره 

بروز تـوھم سسـت و ناپايـدار؛ ابـراز عالقـه بـه کسـي کـه بـه تـو           : اين ھنگام داللت دارد بر
یري و بجاي اينکه واکنشـھايي عنـادآمیز و لجوجانـه    گرغبتي ندارد، بايد واقعیت را در نظر ب

نــین داللــت دارد بــر وجــود زمینــه بــراى  چھم. داشــته باشــي؛ پاســخھاى مناســب بــدھي 
ي عاطفي، که به مصرف بـي رويـه داروھـاى آرامـبخش و نشـاط      گي و ناامیدي در زندرانگن

اري و ازدواج در ايـن ھنگـام   گايجاد رابطـه و خواسـت  . آور و روي آوردن به فراموشي ناکامیھا
  .ه اينکه مدتش کوتاه بوده و دوامي نداشتهچمناسب نبوده، 

 14:00 - میزان  ٤ ــــــاادامه  تـــــــ مانده ١٥رفته ١ زھره تسديسعطارد 

 ءسـو  زمینـه  وجـود  و امـري،  ھـر  بـر  قتوافّـ  شروع سختي بر دارد داللت يکفل وضعیت اين
 فـراھم  بـر  ھنگـام  ايـن  .نکـ م وقت اين در قرارداد اجراي ونهگ ھر يا انتشار به اقدام تفاھم،

 سـوء  ايجـاد  موجـب  هکـ  دارد؛ داللـت  شـديد  تاسـیّ حّس و فـوري  ثرتـأ  و انفعـال  هروحّی بودن
 ارچـ د نیـز  و شـده  عـاطفي  روابـط  در ھـايي یريگدر و اختالفات و خويشان و زديکانن با تفاھم
 را روابطــت هکــ مـزاج  تعصــبّی زمینــه وجـود  بــر دارد داللــت نـین چھم. رددگــ مــي يگخسـت 

 آشـکار  از ندارنـد،  يقدرشناسـ  و ردهکن کدر را تو انتکنزدي زند، مي آسیب آن به و آشفته
 .نیست مناسب ردنک سفر براى ھنگام اين رھیز،بپ رازھا کردن

  19:00 - سنبله  ٣٠ ادامه  تـــــــــــــا  مانده ١٢رفته ٥ پلوتون تثلیثعطارد 

یريھـاى  گي و احسـاس گنـاه و افـزايش سرسـختي دارد، و بـروز در     گاين ھنگـام داللـت بـر بـروز افسـرد     
حوادثي بوسیله آتـش اتفـاق مـي     داشته يا شديد با محیط و اطرافیان، و حوادث قلبي که علل عصبي

  .افتد

  14:55 - سنبله  ٢٤  7:17 - سنبله  ٢٠  مانده ٥رفته ٩  شیرون تثلیثمريخ 

  14:55 - سنبله  ٢٤  4:16 - سنبله  ١٩  مانده ٥رفته ١١  نپتون تثلیثمريخ 

اين ھنگام داللت دارد بر خطیر بودن آن؛ بخاطر وجود زمینه غلبه امیال و تسلط نقاط 
ھمچنین داللت دارد بر . و عادتھا، و افزايش غريزه و عدم کنترل آنضعف شخصي 

ضعیف شدن اراده و توان براى تالش و ابتکار، و برانگیخته شدن امیال و غرائز نفساني؛ 
یريھايي با محیط خود؛ رغبت به فراموشي مشکالت و ناکامیھا و گو وجود زمینه در

  .با آب و گاز و مهمصرف داروھاى آرامبخش، و بروز حوادث مرتبط 

  9:00 - سنبله  ٢٢  15:35 - سنبله  ١٢  مانده ٣رفته ١٤  عطارد مقارنهشمس 

. اين ھنگام زمینه ساز منازعه و دركیري در زندكي روزمره، و نیز اختالفات كذرا مـي باشـد  
زمینه افزايش به ھم ريختكي اعصاب و كشیده شدن به ارتكـاب اشـتباھاتي در رفتارھـا و    

  .انه، و مواجھه با مشكالت در تنظیم ايده ھا و رساندنش به ديكران داردكارھاى روز

  فلكي از ماه قبل ساير وقايع ادامه

   بلوتونتراجع 

  در برج نجمي قوس
  19:37 - سنبله  ٢١  ادامه تـــــــــــــا  مانده ٢رفته  ١٥٤

سیتھاي حسا بربه طور کلي داللت دارد  پلوتوناز آنجا که کوکب :داللت اجمالي
طي  پلوتونھاي و خواص و موارد مربوط به داللت پلوتوناثرات  تراجعلذا در حالت  فیزيکي

ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در  .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداين 
راجع نامناسب متکارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 

  .است
در اين زمان اتفاقھاي غیر منتظره و ناگھاني : به طور کلي پلوتونتراجع :یليداللت تفص

شعله ور مي  برخي افراددر اين زمان حس بي رحمي در  .در زندگي شما رخ مي دھد
. شیفتگي مي شود جنگ، خودپرستي و خود ،شود که سبب بروز درگیري با ديگران

ز در اين زمان بیشتر در جامعه مشاھده ر و رفتارھاي تبعیض آمیدشمني، کینه ورزي، تنّف
  .مي شود

   .در اين زمان از ھر آنچه که موجب درگیري با ديگران مي شود دوري کنید:توصیه
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  21:05 -عقرب  ١٤  ادامه تـــــــــــــا  مانده ٥٦رفته  ٩٩  تراجع نبتون در برج نجمي جدي

ين، ددارد بر آرمان گرايي، اعتقادات، به طور کلي داللت  نپتوناز آنجا که کوکب :داللت اجمالي
، واقع بین نبودن، ساده فرار از واقعیات، و اعتیاد، )در زمینه ھاى مثبت(ايمان، اخالص، معنويت؛ 

و خواص  نپتوناثرات  تراجعلذا در حالت ، )در زمینه ھاي منفي(لوحي، سرخوردگي، بیشرفي و تقلب 
ھنگام تراجع بطور  .ام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداياين طي  نپتونو موارد مربوط به داللتھاي 

کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 
  .راجع نامناسب استمت

مشخص ) وھم(در اين زمان مرز بین حقیقت و خیال به طور کلي نپتونتراجع :داللت تفصیلي
ياھا در اين زمان بر شما ؤبنابراين ر. ي بیشتر از زندگي حقیقي استو انرژي زندگي خیال. نیست

  .غلبه بیشتري دارند
و فراست خود اعتماد کنید و به انديشه ھا و تفکر خود احترام بگذاريد تا مرزھاي  به شّم:توصیه

  .حقیقت و وھم و خیال را دريابید
  

  9:40 -عقرب  ١٣  ـــــــــــــاادامه ت  مانده ٥٥رفته  ٩٦  در برج نجمي دلو شیرونتراجع 

  4:50 - قوس  ١٣  ادامه تـــــــــــــا  مانده ٨٥رفته  ٦٤  تراجع اورانوس در برج نجمي حوت

درک مستقیم، تغییرات  :به طور کلي داللت دارد بر اورانوساز آنجا که کوکب  :داللت اجمالي
و خواص و موارد مربوط به  اورانوسثرات ا تراجعلذا در حالت  ،ناگھاني و جذبه، افکار فردي و مستقل

ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و  .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداين طي  اورانوسداللتھاي 
راجع نامناسب متبازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 

  .است
ويدادھاي غیر قابل پیش بیني يا غیر منتظره اتفاق ر: تراجع اورانوس به طور کلي:داللت تفصیلي

که گاه به صورت آشفتگي ھوا، طوفانھاي . زھايي دچار دگرگوني مي شوندیدر طبیعت چ. مي افتد
که نتیجه ي آن اخالل در ارتباطات و وسايل ارتباطي . شديد، زلزله و يا آتشفشان نمود پیدا مي کند

دگرگونیھاي به وجود آمده ممکن است در  .انتقال مي باشد اي ارتباطي و يا خطوطھ نظیر ماھواره
روابط اجتماعي و کار نیز پديد بیايد که گاه بصورت استقالل طلبي و يا خواست عمومي به عدم 

با پديد آمدن اين رفتارھاي  .بازگشت به عقب و يا ساکن شدن در يک وضعیت نمود پیدا مي کند
ري و روشن فکري مردم نسبت به یار سبب افزايش ھوشغريب چه در طبیعت و چه در مسائل ديگ

  .مسائل و محیط اطرافشان مي شود
بدلیل وضعیت ھوا و اختالل در ارتباطھاي .(تا حد ممکن از سفرھاي ھوايي خودداري شود:توصیه

ور ظکنید تغییري در خود به وجود آوريد و براي شروع طرحي به من يدر اين زمان سع )ماھواره اي
   .قالل شخصي خود برنامه ريزي کنیدايجاد است

  

  2:23 -عقرب  ٢٦  ادامه تـــــــــــــا  مانده ٦٨رفته  ٤٧  در برج نجمي حوت تراجع مشتري

گسترش، شروع، گشايش، : به طور کلي داللت دارد بر مشترياز آنجا که کوکب  :داللت اجمالي
اثرات  تراجعلذا در حالت . و زندگيسیرت و اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود 

 .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداين طي  مشتريو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  مشتري
ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي 

  .راجع نامناسب استمتمربوط به کوکب 
افراد در انجام کارھا و طي کردن روند پیشرفت در اين : به طور کلي مشترياجع تر :داللت تفصیلي

زمان تأمل بیشتري مي کنند تا آنجايي که احساس بدي به آنھا دست مي دھد که روند پیشرفتشان 
ممکن است افراد در تأّمل  .متوقف شده است اّما اين طور نیست بلکه تنھا روند کار کند شده است

اّما نتیجه . شود در بدست آوردن حاصل کارھا تأخیر ايجاد شود ھا افراط کنند که سبب ميکردن در کار
نیست مگر در مورد بیماري که ممکن است تامل،  سسودمند است پس اين تراجع چندان نح ینھاي

اّما در مسائلي چون تحصیل . سبب پیشرفت بیماري شود که در اين حالت رشد آن افزايش مي يابد
در اين زمان درک و مشاھده، و قوه ادراک افراد تغییر  .مسائل سبب درک بھتر آن مي شودتأمل در 

 .دنور شناخت بیشتر خود نظر کنظمي شود افراد بیشتر در عمق و ژرف خود به من بمي کند که سب
ھاي زندگي  يابند و يا ھزينه درآمدھا کاھش مي. يابدي در اين زمان حمايتھاي ديگران از ما کاھش م

  .يابند افزايش زيادي مي
با تامل و  .که معرفت دروني خود و دانش دروني خود را گسترش دھیم زمان آن است :توصیه

تنھا  .کار کنید تر کنید که نیاز داريد که بیشتر و سخت ھايتان مشاھده مي مراقبت در کارھا و پروژه
ررسي کنید و اھداف و نیازھايتان را بلکه ضوابط اخالقي خود را ب. ديگران را مورد انتقاد قرار ندھید

  .تشخیص دھید
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  07:18 ساعت أسدنجمي برج  ١٨تحويل شمس به درجه  شوالروز اّول ماه 

  22:09ساعت  سنبلة فلكيبرج  ١٨تحويل شمس به درجه  شوالاّول ماه  شب

  ماه پانزدھمشب   ادامه تـــــــــــــا  شب اّول ماه  افزيش نور قمر

، اقـدام بـه کارھـايي کـه مـوفقّیتش      )ام خسوفدر غیر اّي(مر زايد الّنور باشد ھنگامی که ق
اّمـا  . مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و آشکار شدن بیشتر است، مناسب مي باشد

کارھايي که آشکاري يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیسـت، ماننـد   
  .د دارد؛ نامناسب مي باشدحجامت و فصد که در آنھا خونريزي وجو

  شب ھفتم ماه  ادامه تـــــــــــــا  شب اّول ماه  ھنگام اجتماع

این ھنگام مد رطوبات ابدان میبـاش؛ ھمچنانکـه در اوقـات مـد آب دریـا بـاال بیایـد، در ایـن         *
  . وقت نیز رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو یا جز بدن روی به ظاھر او می نھد

اين اوقات شروع مي گردد، با تحول و دگرگونیھـای مثبـت بـه سـمت آينـدۀ      كارھايي كه در 
   .بھتر مواجه مي گردد، به شرط اينكه تكیه بر دیگران نداشته باشید

قمر، زمینه ساز افـزايش حالـت    اجتماعدوران  :اجتماعي و خانوادگیاز نظر ارتباطات 
آنھـا شـده، فلـذا بھتـر      وّقعـات تبوده و بالّنتیجه سبب افزونـي  ) مرد يا زن(اعجاب ھمسران 

است كه از توّقعات در اين مرحله پرھیز نموده، و براى اجتنـاب از پیـدایش اختالفـات كوتـاه     
در اين وقت تأسیس و ايجاد ارتباطھاى عاطفي نوعًا موفقّیت آمیز نبـوده، چـون ايـن     .بیايند

ه كه نوعـًا محقـق   گونه ارتباطات حاصله در اين مرحله، به آرزوھاي غیر واقعي منتھي شد
  .نمي شود

  منزل سماك و + قمر 

  عجز األسد

 13:58 –سنبله  ١٩

 18:30عجز االسد 
 11:03 –سنبله  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا

 15:48 - سنبله  ١٩ 11:25 - سنبله  ١٩ 7:06 - سنبله  ١٩ مريخ توازي قمر

 12:58 - سنبله  ٢٠ 6:56 - سنبله  ٢٠ 11:30 - سنبله  ١٩ نپتون تثلیث قمر

ي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار        گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
نمـايي مشـکالت واداشـته؛ و    گراست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را بـه بزر 

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن

 12:58 - ه سنبل ٢٠ 8:15 - سنبله  ٢٠ 11:54 - سنبله  ١٩ مريخمقارنه  قمر

اين ھنگام زمینه ساز سـتیزه جـويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را          
کـه تـو را بـه دورتـرين     (ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و به افزايش خیال و تـوّھم  

و خصومت با زنان منتھي شود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن       ) احتماالت مي کشاند
مھّمــي دســت نیازيــده و بــه اســتراحت پــردازي، ايــن وضــعیت بــراى   کــار  چھنگــام بــه ھــی

تـو را بـه حالـت بـي قیـدي و بـي تفـاوتي و        . سـالمتي بـويژه روان بسـیار مضـّر مـي باشـد      
ــار و زيربــارنرفتن مــي کشــاند، ايــن وقــت از نظــر انســجام خــانواده     اســراف و تنــدي در رفت

  .نامناسب است

 12:58 - سنبله  ٢٠ 8:13 - نبله س ٢٠ 12:48 - سنبله  ١٩ شیرون تثلیث قمر

 12:00 - سنبله  ١٩ قمر أسود تثلیثزھره 
  11:39 - میزان  ٢

  14:52 -میزان  ٢٣
 11:00 - عقرب  ٥
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 شب سوم ادامه  تـــــــــــــا مدوشب  شوالروز محذور ماه 

 12:58 –له سنب ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 08:16 –سنبله  ٢٠  قمر خالي الّسیر

 16:32 –سنبله  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 12:58 –سنبله  ٢٠    قمر در برج نجمي  میزان

 15:52 –سنبله  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 12:21 –سنبله  ٢٠  عقرب قمر در برج فلكي

  11:16 - سنبله  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا  11:03 - سنبله  ٢٠  غفرمنزل جنوب + قمر 

 9:40 –سنبله  ٢٠ ادامه  تـــــــــــــا 22:13 –سنبله  ٢٠ حد مريخ قمر در برج نجمي سنبله

 12:58 –سنبله  ٢٠ ادامه  تـــــــــــــا 9:40 –سنبله  ٢٠ حد زحل قمر در برج نجمي سنبله

 22:59 –سنبله  ٢١ ادامه  تـــــــــــــا 12:58 –سنبله  ٢٠ حد زحل قمر در برج نجمي میزان
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  3:30 - سنبله  ٢٠  22:55 - سنبله  ٢٠  18:30 - سنبله  ٢٠ نپتون توازي قمر

  19:54 - سنبله  ٢١  14:13 - سنبله  ٢٠  8:48 - سنبله  ٢٠ زھره توازي قمر

  13:12 - سنبله  ٢١  15:54 - سنبله  ٢٠  12:58 - سنبله  ٢٠ زھرهمقارنه  قمر

  13:12 - سنبله  ٢١  16:59 - سنبله  ٢٠  12:58 -  سنبله ٢٠  پلوتون تسديس قمر

در ايــن ھنگــام زمینــه اھتمــام بــه امــور و علــوم اســرارآمیز و پنھــان؛ و نیــز افــزايش غريــزه   
  .آمیزشي وجود دارد

 17:42 - سنبله  ٢١  21:28 - سنبله  ٢١ 12:58 - سنبله  ٢٠ اردطع تسديس قمر

ي شـخص فـراھم بـوده؛    گخسـت  ي خیـال؛ بخصـوص در وضـعیت   گاين ھنگـام زمینـه آشـفت   
فتـار و حافظـه وجـود    گ، زمینه ناتواني مديريت افکار و ان مواجھه با حوادث وجود داشتهکام

و ابـتالي بـه سـوء    ) وره در رفـتن کـ از (یخته شـدن  گعصبي بودن و براننین زمینه چدارد، ھم
وع نـد، لـذا بايـد مراقـب نحـوه حـرف زدن و نـ       کتفاھم و برداشت غیر صـحیح را فـراھم مـي    

  .سخن بود

 3:00 -عقرب  ٢٠ 11:48 -میزان  ١٩ 20:00 - سنبله  ٢٠ اورانوس توازيزحل 
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  12:10-سنبله  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  11:16 - سنبله  ٢١  زبانامنزل جنوب + قمر 

 8:54 - سنبله  ٢١  2:47 - سنبله  ٢١ 21:06 - سنبله  ٢١ پلوتون توازي قمر

 16:31 - سنبله  ٢٢  22:06 - سنبله  ٢٢ 18:42 - سنبله  ٢١ شمس يستسد قمر

اين ھنگام كمك مي كند به متانت و تعادل شخصیت و اعتمـاد بـه نفـس و موفقیـت روابـط      
ايـن وضـعیت فلكـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه بـراى نشـاط و بويـايي و بیـدايش            .عاطفي

اگـر اقـدام و   ولـى   مناسـبي اسـت،  انگیزه و خودجوشي در اين ھنگام ، بطور كلي شرايط 
  .تصمیم در اين وقت دقیق نباشد، بايداري و قوت آن معلوم نیست

  

 16:31 - سنبله  ٢٢  9:56 - سنبله  ٢٢ 13:06 - سنبله  ٢١ نپتون تربیع قمر

ي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار        گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
نمـايي مشـکالت واداشـته؛ و    گو برخوردھا بوده، و تو را بـه بزر  راست و پاکـیزه در ارتباطات

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن

 16:31 - سنبله  ٢٢  11:14 - سنبله  ٢٢ 14:24 - سنبله  ٢١ شیرون تربیع قمر

 16:31 - سنبله  ٢٢  13:58 - سنبله  ٢٢ 17:06 - سنبله  ٢١ اورانوس تثلیث قمر

ه سرعت انفعال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و     اين ھنگام زمینه ساز روحّی
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشـتن بـه ارتباطـات    گوني ھاى ناگرگد

نمايي حـوادث و  گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .واقعیش دادن ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجمگمشکالت زند

  

در برج نجمي  بلوتونمكث بعد از تراجع 

  قوس
 19:37 - سنبله  ٢٦ ادامه تـــــــــــــا 19:37 - سنبله  ٢١

مکثلذا در حالت .. به طور کلي داللت دارد بر حساسیتھاي فیزيکي پلوتوناز آنجا که کوکب 

با رکود  مکثطي ايام  پلوتون راکد می گردد و خواص و موارد مربوط به داللتھاي پلوتوناثرات 

  .مواجه مي شوند

 16:31 - سنبله  ٢٢  14:52 - سنبله  ٢٢ 18:06 - سنبله  ٢١ مشتري تثلیث قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
عـده  نین برنامه ھايت را بیشتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه و     چفراھم است، ھم

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقـي در کـار را مـي پـذيري    
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است
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  : قمرمثلثه + ھبوط 

 عقرب نجميدر برج 
 00:13 –سنبله  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 16:32 –سنبله  ٢٢

 23:30 –سنبله  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 15:52 –سنبله  ٢٢ قمر در برج فلكي قوس 

 05:35 –سنبله  ٢٣ ادامه  تـــــــــــــا 12:10 –سنبله  ٢٢ منزل اكلیل+ قمر 

 16:32 –سنبله  ٢٢ ادامه  تـــــــــــــا 14:53 –سنبله  ٢٢ قمر خالي الّسیر

 16:32 –سنبله  ٢٢ ادامه  تـــــــــــــا 12:58 –سنبله  ٢٢ حد مريخ قمر در برج نجمي میزان

 5:10 –سنبله  ٢٣ ادامه  تـــــــــــــا 16:32 –سنبله  ٢٢ حد مريخ قمر در برج نجمي عقرب

 5:42 - سنبله  ٢٣  14:57 - سنبله  ٢٢ 4:48 - سنبله  ٢٢ رأس توازي قمر

 0:00 - سنبله  ٢٤  1:38 - نبله س ٢٣ 16:31 - سنبله  ٢٢ عطارد تربیع قمر

ي شـخص فـراھم بـوده؛    گي خیـال؛ بخصـوص در وضـعیت خسـت    گاين ھنگـام زمینـه آشـفت   
فتـار و حافظـه وجـود    گ، زمینه ناتواني مديريت افکار و ان مواجھه با حوادث وجود داشتهکام

 و ابـتالي بـه سـوء   ) وره در رفـتن کـ از (یخته شـدن  گعصبي بودن و براننین زمینه چدارد، ھم
نـد، لـذا بايـد مراقـب نحـوه حـرف زدن و نـوع        کتفاھم و برداشت غیر صـحیح را فـراھم مـي    

  .سخن بود

 0:18 - سنبله  ٢٤  2:01 - سنبله  ٢٣ 16:31 - سنبله  ٢٢ زحل تسديس قمر

یـري و لجاجـت و   گدر اين ھنگام زمینه ضـعف اراده و دمـدمي مزاجـي و نارضـايتي و بھانـه      
ي رواني، زيادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال    گزمینه آشفت بدي افزايش مي باگمیل به افسرد

بي دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّمت وجود داشته، گريـه  
و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شـرايط را سـختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه        

ھا وجود داشـته، از گوشـه    یھاى در سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و رودهگھم ربخت
  .رم کنيگیري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگ
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 زانمی ٢١ ادامه  تـــــــــــــا نبلهس٢٣ ایلولشروع ماه 

 20:06 –سنبله  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 05:35 –سنبله  ٢٣  قلب منزل+ قمر 
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 23:15 –سنبله  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 20:06 –سنبله  ٢٤  شولـة منزل+ قمر 

 0:13 –سنبله  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا 12:45 –سنبله  ٢٤ حد زحل قمر در برج نجمي عقرب

 0:12 - سنبله  ٢٥  17:01 - سنبله  ٢٤ 18:30 - سنبله  ٢٤ نپتون تسديس قمر

ي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار        گرداين ھنگام زمینه ساز افس
نمـايي مشـکالت واداشـته؛ و    گراست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را بـه بزر 

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن

 0:12 - سنبله  ٢٥  18:19 - سنبله  ٢٤ 19:48 - سنبله  ٢٤ شیرون تسديس قمر

 0:12 - سنبله  ٢٥  21:17 - سنبله  ٢٥ 22:42 - سنبله  ٢٤ اورانوس تربیع قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و     
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشـتن بـه ارتباطـات    گوني ھاى ناگرگد

نمايي حـوادث و  گو رغبت به بزردمدمي مزاجي : نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگمشکالت زند

  

 0:12 - سنبله  ٢٥  21:51 - سنبله  ٢٥ 23:24 - سنبله  ٢٤ مشتري تربیع قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
ھايت را بیشتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده        نین برنامهچفراھم است، ھم

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقـي در کـار را مـي پـذيري    
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

  

 16:00 - سنبله  ٣٠ 7:59 - سنبله  ٢٧ 7:00 - سنبله  ٢٤ پلوتون توازيزھره 
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  سنبله ٢٦شب   ادامه تـــــــــــــا  سنبله ٢٥شب  درياسکنایلول ماه  محذورروز 

 شب چھاردھم ماه ادامه تـــــــــــــا شب ھفتم ماه تربیع اّول يا ايمن

این ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمچنانکـه در اوقـات جـزر آب دریـا فـرو رود در ایـن وقـت نیـز         
  .از ظاھر و روی اعضا؛ به باطن می نھد رطوبات بدن

چون ماه در اين وقت در  .در خالل اين ايام بھتر است كه احتیاط و مراقبت پیشه گردد
حالت تربیع نسبت به خورشید بوده، و مشكالت و موانع پیش بیني نشده اى ممكن 

 باشد، مثًالاست اتفاق بیافتد، فلذا شخص بايد آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را داشته 
در اين اّيام .امكان دارد شخص ذي نفوذ و سلطه اى؛ در موفقیت كارھايتان اخالل بنمايد

براى ھمین جھت مناسب  .ممكن است با سنگ اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شود
است كه در اين ايام آمادگي تحّمل اين مشاكل بیشتر شده و نیز مشورت بیشتر انجام 

در اين اّيام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين استعداد را دارند و زود ھم فرا  افرادي كه .گیرد
مي گیرند، كه چطور مشكالتشان را حل كنند، بلكه حّتى براى خودشان مشكالتي 

  .درست مي كنند تا حّلش كنند
در اين اّيام ارتباطات اجتماعي كمتر پیش مي آيد، : اجتماعي ارتباطات و فعالیتھاي از نظر

آخرين لحظه ی قبل از تشكیل ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى  در
ولى اگر ديدارھا و تماسھايي در اين وقت اّتفاق بیافتد عموما در فضايي  لغو مي گردند،

ارتباطھاى عاطفي در اين ھنگام نوعًا به ارتباط  .منسجم و ھماھنگ برگزار مي شود
زدواج ختم مي شود، ولى گاھي امكان قطع پیوندھاى اين مرحله مستمر و جّدي مانند ا

بطور ناگھاني وجود دارد، براى ارتباطھاى در اين مرحله؛ تناسبھاى ديگر بین طرفین؛ از 
نیز مالحظه شود، بطور كّلی ارتباطھاى ) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(نظر علم تنجیم 

ست اگر طرفین روش مالحظه ی يكديگر را دانسته حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار ا
  .و محّبت صادقانه و طرفیني در كار باشد

 00:13 –سنبله  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا 21:52 –سنبله  ٢٥ قمر خالي الّسیر

 10:35 –سنبله  ٢٧ ادامه  تـــــــــــــا 23:30 –سنبله  ٢٥ جدي  قمر در برج فلكي

 11:20 –سنبله  ٢٧ ادامه  تـــــــــــــا 00:13 –سنبله  ٢٥ س قو قمر در برج نجمي

 05:01 –سنبله  ٢٦ ادامه  تـــــــــــــا 23:15 –سنبله  ٢٥ منزل نعام+ قمر 

 3:18 - سنبله  ٢٦  16:06 - سنبله  ٢٥ 0:18 - سنبله  ٢٥ رأس توازي قمر

 10:36 - ه سنبل ٢٦  9:52 - سنبله  ٢٥ 0:12 - سنبله  ٢٥ زھره تسديس قمر

اين ھنگام با افزايش نیروي تخّیل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان        
نین صلح و آرامش در روابـط  چذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھمگ

  .عاطفي را ببار مي آورد

 10:42 - سنبله  ٢٦  10:58 - سنبله  ٢٥ 0:12 - سنبله  ٢٥ زحل تربیع قمر

یـري و لجاجـت و   گدر اين ھنگام زمینه ضـعف اراده و دمـدمي مزاجـي و نارضـايتي و بھانـه      
ي رواني، زيادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال    گزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگمیل به افسرد

بي دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّمت وجود داشته، گريـه  
ى نداشته و تنھا شـرايط را سـختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه        و ناراحتى از قسمت فايده ا

یھاى در سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشـته، از گوشـه   گھم ربخت
  .رم کنيگیري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگ

 14:18 - سنبله  ٢٦  14:52 - سنبله  ٢٥ 0:12 - سنبله  ٢٥  رأسمقارنه  قمر

 11:19 - سنبله  ٢٧  0:19 - سنبله  ٢٧ 16:06 - سنبله  ٢٥ شمس تثلیث قمر

اين ھنگام كمك مي كند به متانت و تعادل شخصیت و اعتمـاد بـه نفـس و موفقیـت روابـط      
ايـن وضـعیت فلكـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه بـراى نشـاط و بويـايي و بیـدايش            .عاطفي

اگـر اقـدام و   ولـى   اين ھنگام ، بطور كلي شرايط مناسـبي اسـت،  انگیزه و خودجوشي در 
  .تصمیم در اين وقت دقیق نباشد، بايداري و قوت آن معلوم نیست

 13:00 - سنبله  ٢٩  6:56 - سنبله  ٢٧ 1:00 - سنبله  ٢٥  مشتري ضدتوازيشمس 
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 11:19 - ه سنبل ٢٧  8:04 - سنبله  ٢٧ 8:18 - سنبله  ٢٦ اورانوس تسديس قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و     
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشـتن بـه ارتباطـات    گوني ھاى ناگرگد

نمايي حـوادث و  گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگدمشکالت زن

 11:19 - سنبله  ٢٧  8:13 - سنبله  ٢٧ 8:36 - سنبله  ٢٦ مشتري تسديس قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
و بـه وعـده   نین برنامه ھايت را بیشتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي     چفراھم است، ھم

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقـي در کـار را مـي پـذيري    
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

 3:19 –سنبله  ٢٧ ادامه  تـــــــــــــا 17:22 –سنبله  ٢٦ حد زحل قمر در برج نجمي قوس

  دةمنزل بلدة و قال+ قمر 
 05:01 –سنبله  ٢٦

  18:30 –قالدة 
 12:33 –سنبله  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا

 1:00 - میزان  ٤ 15:51 - سنبله  ٣٠ 9:00 - سنبله  ٢٦ نپتون توازيمريخ 

 12:00 - سنبله  ٣١ 1:07 - سنبله  ٢٩ 14:00 - سنبله  ٢٦ اورانوس ضدتوازيشمس 
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  11:20 –سنبله  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  08:13 –له سنب ٢٧  قمر خالي الّسیر

  : قمر مثلثه+ وبال 

 جدي نجميبرج در 
 00:00 –سنبله  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 11:20 –سنبله  ٢٧

 23:15 –سنبله  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 10:35 –سنبله  ٢٧ قمر در برج فلكي دلو

 03:36 –سنبله  ٢٨ ادامه  تـــــــــــــا 12:33 –سنبله  ٢٧ منزل سعد ذابح+ قمر 

 16:00 - سنبله  ٢٧  9:15 - سنبله  ٢٧ 2:06 - سنبله  ٢٧ پلوتون توازي قمر

 11:20 –سنبله  ٢٧ ادامه  تـــــــــــــا 3:19 –سنبله  ٢٧ حد مريخ قمر در برج نجمي قوس

 15:24 - له سنب ٢٧  9:08 - سنبله  ٢٧ 2:36 - سنبله  ٢٧ زھره توازي قمر

 23:36 - سنبله  ٢٩  23:08 - سنبله  ٢٨ 11:19 - سنبله  ٢٧ زحل تثلیث قمر

ھنگام مناسبي براى تسّلط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیاط و پرھیز بـوده، زمینـه   
احسـاس رشـد و   . جدّيت و حسـن تـدبیر و اداره امـور ھمـراه بـا متانـت و تعـادل وجـود دارد        

در خود کرده، اين وقت براى انسـجام بخشـیدن بـه رابطـه بـا مـادر        ي بیشتريگسن و پخت
ي گرانـي کـه زنـد   گمناسب بوده، تمام اين وقت تضمین کننده ثبات و صلح بوده، و تو را از ن

را سخت مي کند؛ نجات مي دھـد، ھنگـام مناسـبي اسـت کـه نظـام و برنامـه مخصـوص         
  .ذاري کنيگخود را پايه 
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 00:00 –سنبله  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا  0:37 –سنبله  ٢٨  ي الّسیرقمر خال

 22:36 –سنبله  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 03:36 –سنبله  ٢٨  سعد بلع منزل+ قمر 

 0:24 - سنبله  ٢٩  18:52 - سنبله  ٢٩ 13:12 - سنبله  ٢٨ نپتون توازي قمر

 2:18 - سنبله  ٢٩  21:09 - سنبله  ٢٩ 15:54 - سنبله  ٢٨ مريخ توازي قمر

 24:00 - سنبله  ٣٠  16:09 - سنبله  ٢٩ 15:54 - سنبله  ٢٨  نپتونمقارنه  قمر

ي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار        گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
نمـايي مشـکالت واداشـته؛ و    گراست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را بـه بزر 

  .ھاى بي اساس فراھم مي کندرانیگن

 24:00 - سنبله  ٣٠  17:20 - سنبله  ٢٩ 17:06 - سنبله  ٢٨ شیرونمقارنه  قمر

 9:00 - سنبله  ٣١  15:39 - سنبله  ٣٠ 9:00 - سنبله  ٢٨ زحل ضدتوازيشمس 
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 00:43 –سنبله  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا  22:36 –سنبله  ٢٩  سعد السعود منزل+ قمر 

 15:54 –سنبله  ٢٩ ادامه  تـــــــــــــا 7:48 –سنبله  ٢٩  حد زحلدر برج نجمي جدى  قمر

 0:02 –سنبله  ٣٠ ادامه  تـــــــــــــا 15:54 –سنبله  ٢٩  حد مريخقمر در برج نجمي جدى 

 23:42 - سنبله  ٣٠  18:23 - سنبله  ٣٠ 13:00 - سنبله  ٢٩ عطارد ضدتوازي قمر
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 12:32 –میزان  ١  ادامه  تـــــــــــــا 00:00 –سنبله  ٣٠ قمر در برج نجمي دلو

 11:47 –میزان  ١  ادامه  تـــــــــــــا 23:15 –سنبله  ٣٠ قمر در برج فلكي حوت 

 06:50 –سنبله  ٣١ ادامه  تـــــــــــــا 00:43 –سنبله  ٣٠ منزل سعد األخبیة+ قمر 

 10:48 - سنبله  ٣٠  5:54 - سنبله  ٣٠ 0:54 - سنبله  ٣٠ شیرون توازي قمر

 0:12 - سنبله  ٣١  19:18 - سنبله  ٣١ 14:24 - سنبله  ٣٠ قمر أسود توازي قمر

 19:00 -  میزان ١  18:34 - سنبله  ٣١ 24:00 - سنبله  ٣٠ قمر أسودمقارنه  قمر

 0:42 - میزان  ١  21:42 - سنبله  ٣١ 24:00 - سنبله  ٣٠ عطارد مقابله قمر

ي شخص فراھم بوده؛ امکـان مواجھـه بـا    گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگاين ھنگام زمینه آشفت
نـین زمینـه عصـبي    چفتار و حافظه وجـود دارد، ھم گحوادث وجود داشته، زمینه ناتواني مديريت افکار و 

را فـراھم مـي    و ابتالي به سوء تفاھم و برداشت غیر صـحیح ) از کوره در رفتن(یخته شدن گبودن و بران
  .کند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بود
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  : قمر مثلثه+ وبال 

 جدي نجميبرج در 
  17:56 – سنبله ٢  ادامه  تـــــــــــــا  05:22 –أسد  ٣١

 17:17 –میزان  ١  ادامه  تـــــــــــــا  06:50 –سنبله  ٣١  فرغ اول منزل+ قمر 

 2:31 –میزان  ١ ادامه  تـــــــــــــا 16:29 –سنبله  ٣١ حد مريخ برج نجمي دلوقمر در 

 8:06 - سنبله  ٣١  3:22 - سنبله  ٣١ 22:36 - سنبله  ٣١ مشتري توازي قمر

 12:18 - سنبله  ٣١  7:30 - سنبله  ٣١ 2:42 - سنبله  ٣١ اورانوس توازي قمر

  15:18 - سنبله  ٣١  10:31 - سنبله  ٣١ 5:48 - سنبله  ٣١  زحل توازي قمر

 10:24 - سنبله  ٣١  ادامه  تـــــــــــــا 7:06 - سنبله  ٣١ شمس ضدتوازي قمر

 0:48 - میزان  ١  20:00 -  میزان ١ 15:12 - سنبله  ٣١ اورانوس ضدتوازي قمر

 21:48 -  میزان ١  17:00 - سنبله  ٣١ 15:24 - سنبله  ٣١ زحل ضدتوازي قمر

  19:24 - سنبله  ٣١  14:56 - سنبله  ٣١ 10:30 - له سنب ٣١ شمس توازي قمر

 12:32 - میزان  ١  8:05 - میزان  ١ 8:18 - سنبله  ٣١ مشتريمقارنه  قمر

وينـد فـراھم اسـت،    گه مـي  چدر اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پذيرش ھر 
ده ھاى نامعلوم دل مي بنـدي و  نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعچھم

از افراط در خوراک بپرھیز کـه زمینـه سـوء ھاضـمه و     ! يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مي پذيري
  .عوارض پرخوري فراھم است

 12:32 - میزان  ١  8:52 - میزان  ١ 8:54 - سنبله  ٣١ اورانوسمقارنه  قمر

وني گـ رگجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و د    اين ھنگام زمینه ساز روحّیـه سـرعت انفعـال و لجا   
ذرا و نیـز فـراق و جـدايي مـي باشــد     گـ ھـاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات       گھـاى نا 

ي روزمـره و بـه   گنمايي حوادث و مشکالت زنـد گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: نین داللت دارد برچھم
  .آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادن

 5:00 - میزان  ٦  7:34 - میزان  ٣ 10:00 - سنبله  ٣١ زحل توازيشمس 
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 شب بیست و دّوم ادامه تـــــــــــــا شب چھاردھم ماه ھنگام استقبال

در اوقات مد آب دریا باال بیاید، در این وقت نیز رطوبـات   ھمچنانکهاین ھنگام مد رطوبات ابدان میباش؛ *
  .ن ھر عضو یا جز بدن روی به ظاھر او می نھدبدن از عمق باط

و ھمه كاري زمینـــــة رشـــــد و موفقیـــــت وجود دارد، در اين وقـت اسـت    چیزدر اين دوره براى ھمه 
ر در دورة تربیع ايمن كار شـما ركـود داشـته؛ در ايـن     گاكه نتايج كارھايتان را به بار نشسته مي بینید، 

ر رشد و تحول داشته، در اين دوره مي بینید كه نتـايج و  گدر مقابل ا وب نیست،دوره نیز نتايج كارتان خ
 ركـود عمیـق  يـا   گماه در دورة استقبال داللت بر موفقیت بـزر . دستاورد كارھايتان در حال تحقق است

ذشته و بـا مراعـات آنھـا بـوده در ايـن دوره      گر برنامه ھايتان موافق شرايط ماه در مرحله ھاى گاست، ا
  .اوردھاى كارتان را بھره مند مي شويددست

ر نقطـة  گـ شده و موفقیت قرين آنھاست، ھمانطور كـه اشـاره شـد، ا    پیگیریكارھا تا به نتیجه رسیدن 
موفقیتھاى شغلي مانند روابط عاطفي به . ذاريدگشت سر بپموانع را  چگونهشروع خوب بوده و بدانید 

ولـذا صـرفا بـا وضـعیت قمـر در      ي دارد، گنیز بسـت  فلكي شخص و طالع شروع آن كار ھیئتبقیة عناصر 
، ولى به ھر حال دورة استقبال قمر ارتبـاط  حال استقبال نمي توان حكم قطعي به موفقیت آن كار كرد

  .مھمي با موفقیت امور دارد
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روابــط و تماســھاى اجتمــاعي در ايــن مرحلـه افــزايش مــي يابــد، و خوشــوقتي و    :از نظـر اجتمــاعي 
  .بر نوع اين ديدارھاست حرفي فضاى حاكمپر

یريھـا و نـزاع و اتھامـات اسـت، و ھـر      گام مواجـه بـا در  گارتباطھاى عاطفي در اين ھن :از نظر عاطفي
ر افـزايش مـي يابـد، ولـى نوعـا      گطرف توقع كوتاه آمدن طرف مقابل را داشته، و توقعات طرفین از يكـدي 

  .رددگاين مشكالت منتھي به جدايي نمي 
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 02:38 -  جدي ١  ادامه  تـــــــــــــا  00:18 -میزان  ١  زپاییفصل 

 12:32 –میزان  ١  ادامه  تـــــــــــــا 12:17 –میزان  ١  قمر خالي الّسیر

 00:01 –میزان  ٤  ادامه  تـــــــــــــا 12:32 –میزان  ١ در برج نجمي حوت : قمر مثلثه

 23:17 –ان میز ٤  ادامه  تـــــــــــــا 11:47 –میزان  ١  قمر در برج فلكي حمل

  18:30  –میزان  ٢  ادامه  تـــــــــــــا  17:17 –میزان  ١  خرآفرغ  منزل+ قمر 

 5:12 - میزان  ١  0:19 - میزان  ١ 19:30 -  میزان ١ مشتري ضدتوازي قمر

 12:32 –میزان  ١ ادامه  تـــــــــــــا 2:31 –میزان  ١ حد زحل قمر در برج نجمي دلو

 12:30 - میزان  ١  7:45 - میزان  ١ 3:00 - میزان  ١ سودقمر أ ضدتوازي قمر

 2:36 - میزان  ٢  21:38 - میزان  ٢ 16:42 - میزان  ١ شیرون ضدتوازي قمر

 1:36 - میزان  ٣  1:31 - میزان  ٢ 12:32 - میزان  ١ زحل مقابله قمر

و  یـري و لجاجـت  گدر اين ھنگام زمینه ضـعف اراده و دمـدمي مزاجـي و نارضـايتي و بھانـه      
ي رواني، زيادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال    گزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگمیل به افسرد

بي دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّمت وجود داشته، گريـه  
و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شـرايط را سـختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه        

بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشـته، از گوشـه    یھاى در سالمتي وگھم ربخت
  .رم کنيگیري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگ

  

 17:18 - میزان  ٢  17:25 - میزان  ١ 12:32 - میزان  ١  پلوتون تربیع قمر

ھــان؛ و نیــز افــزايش غريــزه  در ايــن ھنگــام زمینــه اھتمــام بــه امــور و علــوم اســرارآمیز و پن 
  .آمیزشي وجود دارد

 12:00 -میزان  ١٩  3:25 - میزان  ٤ 15:15 - میزان  ١  پلوتون تربیعشمس 

ايجاد موانعي در مسیر موفقیتھا، و نیـز ايجـاد دشـمنھاي بنھـان،     : اين ھنگام داللت دارد بر
ابـتال بــه   و فزونـي و تشـديد غريـزه آمیــزش، كـه بـه ســالمت تـو آسـیب رســانده و موجـب        

بیماريھاى خطیر مي كرددو داللت دارد بـر نـاتواني در رقابـت؛ ھمـراه بـا تخريـب خـود بطـور         
ناخواسته؛ در ھـیج شـرايطي نبايـد در ايـن ھنگـام فعالیـت بـراى ھـیج كـار و برنامـه اى را           

و داللت دارد بر  عدم وجود زمینه جھـت برقـراري روابـط و طرحھـا و فعالیتھـا ،       .شروع كني
در اين وقت نوعا بزودي بـه جـدايي منتھـي شـده بلكـه بـیش از ايـن فـراھم كننـده          ازدواج 

سیلي از بحرانھا و مشكالت بايان نابذير است، روابـط ايـن ھنگـام كـذرا و بـي دوام بـوده و       
 .ديري نمي بايد ، و داللت بر جاذابیت سريع ولي كذراست

 11:00 -ان میز ٢٦  3:42 - میزان  ٩ 15:15 - میزان  ١ زحل مقارنهشمس 

اين ھنگام داللـت دارد بـر کمبـود نشـاط و شـادابي و زيـادي مسـؤولیتھا، احسـاس اظھـار          
سوء نّیت از سوي برخي اطرافیان و عدم تفاھم بـا ايشـان و سـردي عواطـف، و احسـاس      

یري دوستان در رفتار با تو، الزم است که تـالش بسـیاري بکـارگیري تـا     گظلم رؤسا و سخت
ران واقع نشوي، زمینـه احسـاس گنـاه و انـدوه عمیـق وجـود دارد،       گديمورد سوء استفاده 

شم و قلب خود نمـوده و  چبھتر است که به سالمتیت اھتمام داشته و مواظبت بھداشت 
ــراى د ــذر باشــي، ھم   چب ــاط و برح ــوانح، محت ــه س ــواھي و  چارنشــدن ب ــه خودخ ــین زمین ن

در تحّقق برنامه ھـا، و  خشونت و سرسختي در رفتار وجود دارد، مواجه شدن با مشکالت 
ي امور؛ از نشانه ھاى ايـن وضـعیت فلکـي    گي و واژگون شدن اوضاع و آشفتگبه ھم ريخت

  .ي شديد بوده، بايد مواظبت کنيگاست، از سالمتیت که احتماًال مورد تھديد خست
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  خر آفرغ  منزل+ قمر 

  )بلدة الثعلب( 
  23:47 –میزان  ٣  ــــاادامه  تـــــــــ  18:30  –میزان  ٢

 00:01 –میزان  ٤ ادامه  تـــــــــــــا 01:31 –میزان  ٢ قمر خالي الّسیر

 7:42 - میزان  ٢  3:05 - میزان  ٢ 22:30 - میزان  ٢ عطارد توازي قمر

 0:00 - میزان  ٤  16:11 - میزان  ٣ 16:36 - میزان  ٢ نپتون تسديس قمر

واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار        ي و گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
نمـايي مشـکالت واداشـته؛ و    گراست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را بـه بزر 

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن

  

 0:00 - میزان  ٤  17:11 - میزان  ٣ 17:36 - میزان  ٢ شیرون تسديس قمر

 9:00 - میزان  ٧  17:36 - میزان  ٤ 2:00 - میزان  ٢ اورانوس توازيشمس 

 0:00 - میزان  ٦  7:00 - میزان  ٤ 8:00 - میزان  ٢ شیرون ضدتوازيعطارد 

١
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 آخر ماه ادامه تـــــــــــــا شب شانزدھم ماه  كاھش نور قمر

اري يـا  که آشکارھايي ک؛ اقدام به )ام خسوفدر غیر اّي(ور باشد ه قمر ناقص الّنکامي گھن
ه در کـ ت آن نیسـت، ماننـد حجامـت و فصـد     ني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقیّـ افزو

تش مرھـون رشـد و   ه مـوفقیّ کـ ارھـايي  کا امّـ  .آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشـد 
  .ار شدن بیشتر است، نامناسب مي باشدکافزايش و مطرح شدن و آش

 00:01 –میزان  ٤  ــــــــــاادامه  تـــ  23:47 –میزان  ٣  بطن الحوت منزل+ قمر 

 13:48 - میزان  ٣  8:12 - میزان  ٣ 2:48 - میزان  ٣  نپتون ضدتوازي قمر

 20:05 –میزان  ٤ ادامه  تـــــــــــــا 2:21 –میزان  ٣ حد مريخ قمر در برج نجمي حوت

 19:12 - میزان  ٤  13:10 - میزان  ٣ 7:18 - میزان  ٣ مريخ ضدتوازي قمر
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 09:53 –میزان  ٦  ادامه  تـــــــــــــا 00:01 –میزان  ٤  قمر در برج نجمي حمل

 09:10 –میزان  ٦  ادامه  تـــــــــــــا 23:17 –میزان  ٤ ثورقمر در برج فلكي 

 21:05 –میزان  ٥ ادامه  تـــــــــــــا 00:01 –میزان  ٤ منزل شرطان+ قمر 

 0:02 –میزان  ٤ ادامه  تـــــــــــــا 20:05 –میزان  ٤ زحلحد  قمر در برج نجمي حوت

 0:24 - میزان  ٥  17:16 - میزان  ٤  10:36 - میزان  ٤ پلوتون ضدتوازي قمر

 4:06 - میزان  ٥  4:48 - میزان  ٤ 0:00 - میزان  ٤ پلوتون تثلیث قمر

د داشـته و  در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجـو 
  .تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

 18:18 - میزان  ٦  18:58 - میزان  ٥ 0:00 - میزان  ٤ قمر أسود تسديس قمر
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 00:47 –میزان  ٦  ادامه  تـــــــــــــا  21:05 –میزان  ٥  بطین منزل+ قمر 

 0:23 –میزان  ٦ ـــــــــــــاادامه  ت 14:49 –میزان  ٥ حد مريخ قمر در برج نجمي حمل

 22:00 - میزان  ٦  11:57 - میزان  ٥ 3:12 - میزان  ٥  زھره ضدتوازي قمر

 9:52 - میزان  ٦  2:13 - میزان  ٦ 3:18 - میزان  ٥ نپتون تربیع قمر

ي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار        گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
نمـايي مشـکالت واداشـته؛ و    گاطات و برخوردھا بوده، و تو را بـه بزر راست و پاکـیزه در ارتب

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن

 9:52 - میزان  ٦  3:06 - میزان  ٦ 4:12 - میزان  ٥ شیرون تربیع قمر

 9:52 - میزان  ٦  4:27 - میزان  ٦  5:42 - میزان  ٥ مشتري تسديس قمر

وينـد  گه مـي  چـ وحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده ل
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده       چفراھم است، ھم

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقـي در کـار را مـي پـذيري    
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است
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 9:52 - میزان  ٦  6:03 - میزان  ٦ 7:12 - میزان  ٥ اورانوس تسديس قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و     
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشـتن بـه ارتباطـات    گوني ھاى ناگرگد

نمايي حـوادث و  گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: داللت دارد برنین چجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگمشکالت زند

 17:00 -میزان  ١٠ 18:32 - میزان  ٨ 20:00 - میزان  ٥ مشتري توازيشمس 

 23:02 -میزان  ١٢ 1:36 -میزان  ١٠ 4:00 - میزان  ٥ مشتري مقابلهعطارد 

ھمچنین افـزايش اشـتباھات ناشـي    . ھنگام داللت بر وجود نگرانیھا و اضطرابات رواني اين
از فراموشکاري موجب آسیب شـغلي مـی گـردد، بـه اطرافیـان خـودت کارھـا را وامگـذار و         

ھنگام بسیار خجسته براى رسیدن بـه تفـاھم   : داللت دارد بر و.خودت شخصًا مطمئن شو
نقـص ايـن ھنگـام وجـود احتمـال بـروز        گفتگو و تبادل نظرات، بھتر با افراد مورد عالقه از راه

بـروز موانـع و   . شـود  سوء تفاھم و جدل در کالم، لذا بايد گفتگوھا بخـوبي و دقـت مـديريت   
مشکالت در زمینه ھاى تعاطف و ھمدلي و تبادل تفاھم، که رسـیدن بـه نتـايج و توافـق را     

  .پیچیده مي سازد
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 09:53 –میزان  ٦  ادامه  تـــــــــــــا 04:27 –میزان  ٦  یرقمر خالي الّس

  : قمرمثلثه + شرف  

 ثور نجميبرج در 
 17:26 –میزان  ٨  ادامه  تـــــــــــــا 09:53 –میزان  ٦

 16:46 –میزان  ٨  ادامه  تـــــــــــــا  09:10 –میزان  ٦ قمر در برج فلكي جوزا

  19:36  –میزان  ٧ ادامه  تـــــــــــــا 00:47 –میزان  ٦ منزل ثريا+ قمر 

 9:53 –میزان  ٦ ادامه  تـــــــــــــا 0:23 –میزان  ٦ حد زحل قمر در برج نجمي حمل

 4:12 - میزان  ٧  10:36 - میزان  ٦ 23:06 - میزان  ٦ ذنب توازي قمر

 1:36 - میزان  ٨  19:27 - میزان  ٧ 9:52 - میزان  ٦ شمس تثلیث قمر

اين ھنگام كمك مي كند به متانت و تعادل شخصیت و اعتمـاد بـه نفـس و موفقیـت روابـط      
ايـن وضـعیت فلكـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه بـراى نشـاط و بويـايي و بیـدايش            .عاطفي

اگـر اقـدام و   ولـى   انگیزه و خودجوشي در اين ھنگام ، بطور كلي شرايط مناسـبي اسـت،  
  .يداري و قوت آن معلوم نیستتصمیم در اين وقت دقیق نباشد، با

  

 21:42 - میزان  ٨  23:16 - میزان  ٧ 9:52 - میزان  ٦ زحل تثلیث قمر

یـري و لجاجـت و   گدر اين ھنگام زمینه ضـعف اراده و دمـدمي مزاجـي و نارضـايتي و بھانـه      
ي رواني، زيادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال    گزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگمیل به افسرد

خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّمت وجود داشته، گريـه   بي دلیل از
و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شـرايط را سـختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه        

یھاى در سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشـته، از گوشـه   گھم ربخت
  .رم کنيگرخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سریري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش بگ

  0:00 -میزان  ٢٨  17:17 -میزان  ١٦  11:00 - میزان  ٦ قمر أسود توازيمشتري 
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  ھقعةمنازل دبران و + قمر 
  19:36 –میزان  ٧

  16:54 –ھقعة 
 17:26 –میزان  ٨  ادامه  تـــــــــــــا

 17:26 - میزان  ٨  10:03 - میزان  ٨ 12:06 - میزان  ٧ نپتون تثلیث قمر

ي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار        گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
نمـايي مشـکالت واداشـته؛ و    گراست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را بـه بزر 

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن

 17:26 - میزان  ٨  10:49 - میزان  ٨ 12:54 - میزان  ٧ شیرون تثلیث قمر
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 17:26 - میزان  ٨  11:43 - میزان  ٨ 14:00 - میزان  ٧  مشتري تربیع قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
ه وعـده  نین برنامه ھايت را بیشتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـ     چفراھم است، ھم

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقـي در کـار را مـي پـذيري    
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

  

 17:26 - میزان  ٨  13:37 - میزان  ٨ 15:48 - میزان  ٧ اورانوس تربیع قمر

و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و     اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال 
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشـتن بـه ارتباطـات    گوني ھاى ناگرگد

نمايي حـوادث و  گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگمشکالت زند

 1:00 -میزان  ١٢ 18:09 -میزان  ١٠ 12:00 - میزان  ٧ قمر أسود توازيشمس 

 23:02 -میزان  ١٢ 17:23 -میزان  ١٠ 19:00 - میزان  ٧ اورانوس مقابلهعطارد 

اين وقت ممکن است براى تحمل عصبي تو مضر بوده و زمینه بروز مشـکالتي در روابـط بـا    
ار چـ رديـده، احتمـال د  گشي از غفلت و حـواس پرتـي   ران، و اشتباھاتي در محیط کار ناگدي

زمینـه نیـز عصـبیت مـزاج و     . شدن به سوانح و حوادث در رفت و آمدھاى روزانـه وجـود دارد  
  .ارتکاب اشتباھات و بروز روحیه متھّورانه وجود دارد
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 21:21 –ان میز ١١  ادامه  تـــــــــــــا 16:46 –میزان  ٨ سرطانقمر در برج فلكي 

 17:26 –میزان  ٨ ادامه  تـــــــــــــا 11:43 –میزان  ٨ قمر خالي الّسیر

 21:59 –میزان  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 17:26 –میزان  ٨ قمر در برج نجمي جوزا

 22:00 –میزان  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا  17:26 –میزان  ٨  ھنعة منزل+ قمر 

 12:01 –میزان  ٨ ادامه  تـــــــــــــا 2:55 –میزان  ٨ حد زحل ورقمر در برج نجمي ث

 16:24 - میزان  ٩  5:40 - میزان  ٩ 12:54 - میزان  ٨ ذنب توازي قمر

 19:12 -میزان  ١٠  21:55 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ پلوتون مقابله قمر

؛ و نیــز افــزايش غريــزه در ايــن ھنگــام زمینــه اھتمــام بــه امــور و علــوم اســرارآمیز و پنھــان  
  .آمیزشي وجود دارد

 11:06 -میزان  ١٠  6:52 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ شمس تربیع قمر

اين ھنگام زمینه ساز اضطراب و بدبیني و دمدمي مزاجي و افـزايش سـختي و مشـكالت    
ناخجسـتگي ايـن ھنگـام،    ايـن وضـعیت فلكـي داللـت دارد بـر      . با جنس مخالف مي باشـد 

  .يجاد مشكالت براى شخص توسط خودش وجود داردازمینه 

 2:36 -میزان  ١٠  5:37 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ ذنبمقارنه  قمر

 3:54 -میزان  ١٠  6:40 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ زحل تربیع قمر

یـري و لجاجـت و   گدر اين ھنگام زمینه ضـعف اراده و دمـدمي مزاجـي و نارضـايتي و بھانـه      
ي رواني، زيادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال    گزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگفسردمیل به ا

بي دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّمت وجود داشته، گريـه  
و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شـرايط را سـختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه        

ابطه با معده و روده ھا وجود داشـته، از گوشـه   یھاى در سالمتي و بخصوص در رگھم ربخت
  .رم کنيگیري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگ

  

 8:48 -میزان  ١٠  11:44 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ قمر أسود تثلیث قمر

  0:00 -میزان  ١١  12:07 - میزان  ٩  22:00 - میزان  ٨  قمر أسود ضدتوازيعطارد 

  12:00 -میزان  ١٠  14:32 - میزان  ٩  17:00 - میزان  ٨ عطارد ضدتوازيشمس 
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 ماه ٢٨شب  ادامه تـــــــــــــا شب بیست و دّوم تربیع اخیر

این ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمچنانکـه در اوقـات جـزر آب دریـا فـرو رود در ایـن وقـت نیـز         
  .اعضا؛ به باطن می نھد رطوبات بدن از ظاھر و روی

ذشـته و شناسـايي   گ ۀري دربارگل و تفكر و بازنام فرصت مناسبي است براى تأّمگاين ھن
یشرفت داشته و نیز شناخت مواردى كه نیاز بـه تصـحیح دارد، و ايـن    پل يا ه نیاز به تحّوچآن

ده باشـد،  ق بوده يا نبوموّف) استقبال(ام قبلي گه در ھنچري در اين وقت الزم است، گبازن
ه بسیار منجر به دسـتیابي بـه   چاھي موجب دلسردي بشود ولى گر ممكن است اين تفّك

ــازبیني    ــد و ب ــاى جدي ــاد گراه حلھ ــته و آم ــوين بشــود،   گذش ــي ن ــراى حركت ــي ب داكردن پی
ون عبـرت آمـوزي از آنھـا    چـ ي كـرد،  تھا ھمیشه مفید بوده و نبايد آنرا شكست تلقّـ ناموفقّی

  .ت استخود به تنھايي، يك موفقّی
ت منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان      ام شروع مي شود، يا به موفقیّـ كارھايي كه در اين اّي

ابتدا با شكست مواجه مي شود، در اين اوقات كساني كه فاقد نشانه ھاى فلكـي بـراى    
یـدا  پموھـومي   ه یبه خويشتن بـوده و ايـن روّيـه را ندارنـد، تالشھايشـان نتیجـ       ه یمراجع

ولى اشخاصي كه نشانه ھـاى فلكـي   ت بسیاري مي كنند، نكه فعالّیمي كند، علیرغم اي
صـاالت مسـعود   ماننـد واجـدين اتّ  (بـه خويشـتن اسـت     ه یه شان مساعد با مراجعچدر زاي

، اينھــا بــه نتــايج رضــايت بخشــي بــراى  )میــان عطــارد و مشــتري و زحــل بــا ســاير كواكــب 
 كــه نوعــًا(نین جديــد ذشــته حكـام ممالــك بــراى صــدور قـوا  گدر  .تالشھايشـان مــي رســند 

رسـیدند، آنھـا ايـن وقـت را     پمـین موقـع مناسـب را وقتـي مـي      از منّج) مطلوب مـردم نبـود  
رفتاريھاى شخصي مشغول به امور خـود بـوده و   گون نوع مردم بخاطر چتوصیه مي كردند، 

  .ندانى به امور جامعه نداشتندچه توّج

روابــط اجتمــاعي وضــع بســیار در ايــن دوره  :تھــاى اجتمــاعياز نظـر ارتباطــات و فعالیّ 
روي موضوعات سخت و مشكالت و يـا كارھـاى    ثنامناسبي دارد، بیشتر ديدارھا براى بح

یزي نقد و بررسي و تجديد نظر مي شـود، ولـذا بھتـر    چس در ھر پفاق مي افتد، بديھي اّت
كـار نداشـته    و ت؛ شخص تا مي تواند در خانه باشد، و خیلي با مردم سـر است در اين مّد

افــراد بـه حــال   ارتباطــات واقعـي بســیار نـادر اتفــاق مـي افتــد، و نوعـاً    . ر بــراى ضـرورت گـ م
ناكـام و نـاموفق بـوده،     شخصي خودشان مشغولند، لذا ايجاد ارتباطات در اين مقطـع نوعـاً  

ر و حسابرسـي دقیـق و   ه بـا تفكّـ  فاق مي افتد، البّتت بسیاري از جدايیھا اّتبلكه در اين مّد
  .ه مصلحتشان استاينكه جدايیشان ب

 3:24 -میزان  ١٠  19:45 -میزان  ١٠ 10:42 - میزان  ٩ زھره ضدتوازي قمر

  17:00 -میزان  ١١  10:14 -میزان  ١٠  3:00 - میزان  ٩  مشتري ضدتوازيعطارد 
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 20:44 –میزان  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 22:00 –میزان  ١٠  ذراعمنزل جنوب + قمر 

 11:44 –میزان  ١٠ ادامه  تـــــــــــــا 23:37 –میزان  ١٠ حد مريخ ر برج نجمي جوزاقمر د

 21:59 –میزان  ١١ ادامه  تـــــــــــــا 11:44 –میزان  ١٠ حد زحل قمر در برج نجمي جوزا

 0:48 -میزان  ١١  19:02 -میزان  ١١ 12:48 -میزان  ١٠ پلوتون ضدتوازي قمر

 21:59 -میزان  ١١  18:21 -میزان  ١١ 18:36 -میزان  ١٠  عطارد تسديس قمر

در اين ھنگام قدرت تخّیل و ابداع افزايش يافتـه و نیـروي حافظـه و توانـايي اسـتدالل قـّوت       
نین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پیـدايش شـدن   چیرد؛ ھمگمي 

قاصـد و ايـده ھـا موجـب درخشـش      حالت اعتماد بـه نفـس؛ و قـدرت و سـھولت تعبیـر از م     
وضعیت فلکي مناسبي است که به توازن عقلي و فکـري و روشـني   . رددگشخصّیت مي 

  .افکار کمک مي کند، زمینه مالقاتھاى موّفق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد

 21:59 -میزان  ١١  16:07 -میزان  ١٠ 19:36 -میزان  ١٠ مشتري تثلیث قمر

وينـد  گه مـي  چـ م زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     در اين ھنگا
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده       چفراھم است، ھم

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقـي در کـار را مـي پـذيري    
  .پرخوري فراھم استدر خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض 
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 21:59 -میزان  ١١  18:14 -میزان  ١١ 21:36 -میزان  ١٠ اورانوس تثلیث قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و     
فـراق و   ذرا و نیـز گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشـتن بـه ارتباطـات    گوني ھاى ناگرگد

نمايي حـوادث و  گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگمشکالت زند

  9:00 -میزان  ١٣  2:05 -میزان  ١٢  18:00 -میزان  ١٠  اورانوس ضدتوازيعطارد 
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 21:59 –میزان  ١١  ادامه  تـــــــــــــا  18:22 –زان می ١١  قمر خالي الّسیر

  : قمرمثلثه + بیت 

 سرطان نجميبرج در 
 23:36 –میزان  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 21:59 –میزان  ١١

 23:00 –میزان  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 21:21 –میزان  ١١ قمر در برج فلكي أسد

 00:41 –میزان  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  20:44 –میزان  ١١  نثرة منزل+ قمر 

 9:48 –میزان  ١١ ادامه  تـــــــــــــا 21:59 –میزان  ١١ حد مريخ قمر در برج نجمي سرطان

 15:12 -میزان  ١١  10:26 -میزان  ١١ 5:30 -میزان  ١١ مريخ ضدتوازي قمر

 16:54 -یزان م ١٢  14:26 -میزان  ١١ 21:59 -میزان  ١١ شمس تسديس قمر

ايـن  .اين ھنگام كمك مي كند به متانت و تعادل شخصیت و اعتماد به نفـس و موفقیـت روابـط عـاطفي    
وضعیت فلكي داللت دارد بر وجود زمینه براى نشـاط و بويـايي و بیـدايش انگیـزه و خودجوشـي در ايـن       

دقیـق نباشـد، بايـداري    اگر اقدام و تصمیم در اين وقت ولى  ھنگام ، بطور كلي شرايط مناسبي است،
  .و قوت آن معلوم نیست

 6:54 -میزان  ١٢  10:53 -میزان  ١١ 21:59 -میزان  ١١ زحل تسديس قمر

یــري و لجاجــت و میــل بــه گدر ايــن ھنگــام زمینــه ضــعف اراده و دمــدمي مزاجــي و نارضــايتي و بھانــه  
ر حــال بــي دلیــل از ي روانــي، زيــادي حّساســّیت؛ تغییــ گزمینــه آشــفت ي افــزايش مــي بابــدگافســرد

خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و نـاراحتى از قسـمت       
یھـاى در ســالمتي و  گفايـده اى نداشـته و تنھــا شـرايط را سـختتر مــي کنـد، امکــان بـروز بـه ھــم ربخت       

ن بـا افـراد خـوش    یري بپرھیز و سـعي کـ  گبخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشه 
  .رم کنيگبرخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر

 14:48 -میزان  ١٢  18:54 -میزان  ١٢ 22:30 -میزان  ١١ زھره تربیع قمر

ذران اوقـات  گـ اين ھنگام با افزايش نیروي تخّیل و محّبت و موّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان      
  .نین صلح و آرامش در روابط عاطفي را ببار مي آوردچھمبسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند 

  15:00 -میزان  ١٣  9:32 -میزان  ١٢  3:00 -میزان  ١١  زحل ضدتوازيعطارد 
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 19:46 –میزان  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 00:41 –میزان  ١٢  طرفة منزل+ قمر 

 23:36 –میزان  ١٣ ادامه  تـــــــــــــا 17:08 –میزان  ١٢ حد زحل قمر در برج نجمي سرطان

 3:42 -میزان  ١٢  23:11 -میزان  ١٢ 18:30 -میزان  ١٢ نپتون ضدتوازي قمر

 23:36 -میزان  ١٣  16:52 -میزان  ١٢ 21:18 -میزان  ١٢ نپتون مقابله قمر

راست و پاکــیزه  ي و واداشتن به سستي و بي توّجھي و نداشتن رفتار گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
رانیھـاى بـي اسـاس فـراھم     گنمايي مشکالت واداشته؛ و نگدر ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را به بزر

  .مي کند

 23:36 -میزان  ١٣  17:28 -میزان  ١٢ 21:54 -میزان  ١٢ شیرون مقابله قمر

 23:00 -میزان  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا 11:00 -میزان  ١٢ رأس توازيزھره 

 2:00 -میزان  ٢٢ 14:35 -میزان  ١٦ 23:02 -میزان  ١٢ زحل مقارنهعطارد 

اين ھنگام داللت بر فراھم بودن خستكي و اضطراب و نكراني و احتیاط و افسـردكي و تشـديد تـوھم و    
خیال داشته، و زمینه براكندكي ذھني و تلون مزاج نیز بوده، برخي در معرض خستكي مفرط و آسـیب  

سريع اإلنفعال و زيـادي شـك و بـدبیني از عـوارض ايـن وقـت اسـت، رفتارھـاي         . تي قرار دارندبه سالم
شخص تاثیر منفي بر روابط شغلي و دوستانه كذاشته، كمتر انتقاد ديكران كن، بسیار مواظب باش در 

عـدم وجـود زمینـه    . ھمه مراسالت و صحبتھايت؛ جه بسا سـخنت موجـب سـوء تفـاھم ديكـران بشـود      
برقراري ارتباط و تبادل افكار، جه ايـن وقـت مـانع تبـادل ديـدكاھھا بـه آسـاني و روانـي و          تجھمناسب 

منع روابط عـاطفي از شـكوفايي و   داللت دارد بر  و .آزادي مي كردد، كه منجر به عدم تفاھم مي شود
  .تحول كه منجر به سردي و سستي روابط مي كردد
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 8:00 -میزان  ١٧ 9:08 -میزان  ١٣ 23:02 -ن میزا ١٢ پلوتون تربیععطارد 

یريھـاى  گي و احسـاس گنـاه و افـزايش سرسـختي دارد، و بـروز در     گاين ھنگـام داللـت بـر بـروز افسـرد     
داشته يا حوادثي بوسیله آتـش اتفـاق مـي     شديد با محیط و اطرافیان، و حوادث قلبي که علل عصبي

  .افتد

 5:40 -میزان  ٢٩ 4:05 -میزان  ٢٥ 23:02 -میزان  ١٢ عطارد مقارنهشمس 

زمینـه  . اين ھنگام زمینـه سـاز منازعـه و دركیـري در زنـدكي روزمـره، و نیـز اختالفـات كـذرا مـي باشـد           
افزايش به ھم ريختكي اعصاب و كشیده شدن به ارتكـاب اشـتباھاتي در رفتارھـا و كارھـاى روزانـه، و      

  .ديكران دارد مواجھه با مشكالت در تنظیم ايده ھا و رساندنش به

 0:33 - عقرب  ٢ 15:18 -میزان  ٢٧ 17:00 -میزان  ١٢ نپتون تثلیثشمس 

میل به دنبال کردن آرزوھا و برنامه ھـاى خیـالي؛ مواجـه شـدن     : اين ھنگام زماين ھنگام داللت دارد بر
کْن و آرام زندگي با قدري پیچیدگي و جنجال و اضطراب، در حلِّ مشکالت امکان تمايل به داروھاى ُمَس

بخش و راھھاى واھي براى فراموشي مشکالت وجود دارد، احتمال ابتالي بـه بیماريھـاى ناشـناخته و    
مرموز، و دچارشدن به سر در گمي ديوانه کننده و انکـار واقعّیـت و پنـاه بـردن بـه عـالم موھـوم، وجـود         

دگي عـاطفي يـا   زمینه ارتکاب اشتباھاتي در تشـخیص و تصـمیمھا کـه سـبب مشـکالت بزرگـي در زنـ       
شغلي مي گردد، و نیز زمینه جذب به يک شـخص يـا وضـعیت؛ تنھـا بخـاطر اينکـه پنـاھي باشـد بـراى          
نجات از غّصه ھـا و مـأوايي بـراى دور کردنـت از سـختي زنـدگي، ھمچنـین بـروز عـدم تمرکـز ذھنـي و            

نیـز تسـلیم شـدن بـه     فراموشکاري و تحّیر و ترّدد و ناتواني از ادامه يک گفتگو يا گرفتن يـک تصـمیم، و   
محیط اطراف يـا نیرنـگ آنھـا، امتنـاع از شـنیدن نصـیحت و راھنمـايي و ھشـدارھاى نزديکـان؛ حّتـى در           
وقتي که به تو ثابت مي کننـد در اشـتباھي، بھانـه و دلیـل تراشـي بـراى توجیـه موضـع خـود؛ از ديگـر           

بردن به داروھاى مسکن و آرام عوارض اين ھنگام مي تواند باشد، در اين ھنگام  الزم است که از پناه 
بخش يا راھھاى واھي؛ يا ارتباط با اشخاص و گروھھاى افراطـي و يـا برقـراري روابـط بـي فايـده و بـي        

و داللت دارد بر زمینه بروز اصطکاک ناشي از سوء تفاھم و تبديل مشکالت سـاده بـه   . نتیجه؛ بپرھیزي
عـدم وجـود زمینـه    . ھنگـام شـروع مـي شـود    اختالفات شديد، از دست رفتن نشاط و شادابي در ايـن  

مناسب جھت ازدواج، آرزوھـاي واھـي و وعـده ھـاى دروغینـي بـراى ازدواج و آينـده عـالي مطـرح مـي           
  . شود، ولى توّھم و خیالي بیش نبوده و ھیچگونه تعّھد و التزامي به اين وعده ھا نیست

 23:00 -میزان  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا 11:00 -میزان  ١٢ رأس توازيزھره 
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 23:36 –میزان  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 18:54 –میزان  ١٣  قمر خالي الّسیر

 23:27 –میزان  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 23:36 –میزان  ١٣ قمر در برج نجمي أسد

 22:52 –ان میز ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 23:00 –میزان  ١٣ سنبله فلكيقمر در برج 

  و  جبھةمنزل جنوب + قمر 

  جنوب منزل زبرة

 19:46 –میزان  ١٣

 09:33 –جنوب زبرة 
 01:22 –میزان  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا

 4:25 –میزان  ١٤ ادامه  تـــــــــــــا 17:16 –میزان  ١٣ حد زحل قمر در برج نجمي أسد

 7:00 -میزان  ١٣  3:03 -ن میزا ١٣ 23:06 -میزان  ١٣ شیرون ضدتوازي قمر

 14:36 -میزان  ١٣  10:55 -میزان  ١٣ 7:18 -میزان  ١٣  شمس ضدتوازي قمر

 21:06 -میزان  ١٤  17:15 -میزان  ١٣ 13:24 -میزان  ١٣ قمر أسود ضدتوازي قمر

 22:06 -میزان  ١٤  18:21 -میزان  ١٤ 14:30 -میزان  ١٣ مشتري ضدتوازي قمر

 22:54 -میزان  ١٤  3:41 -میزان  ١٣ 23:36 -میزان  ١٣ پلوتون تثلیث قمر

در ايــن ھنگــام زمینــه اھتمــام بــه امــور و علــوم اســرارآمیز و پنھــان؛ و نیــز افــزايش غريــزه   
  .آمیزشي وجود دارد

 12:00 -میزان  ١٤  16:48 -میزان  ١٣ 23:36 -میزان  ١٣ قمر أسود مقابله قمر

  0:33 - عقرب  ٢  20:16 -میزان  ٢٨  2:00 -میزان  ١٣  شیرون تثلیثشمس 

٢
٧

 
ل 

وا
ش

  

 
١
٤

 
ھر

م
  

  و  جنوب منزل صرفة+ قمر 

  عواءمنزل جنوب 

 01:22 –صرفةجنوب 

 16:32 –جنوب عواء 
 0:46 –میزان  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا

 23:27 –میزان  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 17:12 –میزان  ١٤  قمر خالي الّسیر

 23:27 –میزان  ١٥ ادامه  تـــــــــــــا 13:57 –میزان  ١٤ حد مريخ أسدقمر در برج نجمي 

 3:18 -میزان  ١٤  23:31 -میزان  ١٤ 19:42 -میزان  ١٤ اورانوس ضدتوازي قمر

 4:00 -میزان  ١٤  0:12 -میزان  ١٤ 20:24 -میزان  ١٤ زحل ضدتوازي قمر
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 10:06 -میزان  ١٤  5:47 -میزان  ١٤ 1:30 -میزان  ١٤ عطارد توازي قمر

  14:12 -میزان  ١٤  10:24 -میزان  ١٤ 6:36 -میزان  ١٤ زحل توازي قمر

 14:54 -میزان  ١٤  11:03 -میزان  ١٤ 7:12 -میزان  ١٤ اورانوس توازي قمر

 20:12 -میزان  ١٥  16:20 -میزان  ١٤ 12:30 -میزان  ١٤  مشتري توازي قمر

 20:54 -میزان  ١٥  17:04 -میزان  ١٤  12:30 -میزان  ١٤ أسودقمر  توازي قمر

 23:27 -میزان  ١٥  17:12 -میزان  ١٤ 22:18 -میزان  ١٤ مشتري مقابله قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
مـي بینـي و بـه وعـده     نین برنامه ھايت را بیشتر از حجـم حقیقیشـان   چفراھم است، ھم

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقـي در کـار را مـي پـذيري    
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

 7:00 -میزان  ١٧ 22:08 -میزان  ١٦ 13:00 -میزان  ١٤ زحل توازيعطارد 

 10:00 -میزان  ١٧ 1:55 -میزان  ١٦ 18:00 -میزان  ١٤ اورانوس توازيعطارد 

مكث قبل از تراجع زھره در برج نجمي 

 میزان
 10:05 -میزان  ١٨ ادامه تـــــــــــــا 10:05 -میزان  ١٤

عواطف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و : لي داللت دارد برکب زھره به طور کوکه کاز آنجا 
روابط زنانه و تعامل اجتماعي در ھر سطحي لھاي مطلوب پول و سالمتي و کسلیقه، ش

تھا، عیش و عشرت، خالقیت و نماينده زيبايي و کم بر مسائل ازدواج و ديگر مشارکو حا
و خواص و موارد مربوط به  گرددد مي کاثرات زھره را ثکملذا در حالت . محبت است

   .ود مواجه مي شوندکبا ر ثکمداللتھاي زھره طي ايام 
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  آخر ماه  ادامه تـــــــــــــا ماه ٢٨شب   تحت الشعاع

این ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمچنانکه در اوقات جزر آب دریا فرو رود در این وقـت نیـز رطوبـات بـدن از     
  .ظاھر و روی اعضا؛ به باطن می نھد

يي آنچه نیـاز بـه   گذشته و شناسا ۀل و تفكر و بازنگری درباراين ھنگام فرصت مناسبي است براى تأّم
ل يا پیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى كه نیاز به تصحیح دارد، و اين بازنگری در اين وقـت الزم  تحّو

ر ممكـن اسـت گـاھی موجـب     ق بوده يا نبوده باشد، اين تفّكموّف) استقبال(است، چه در ھنگام قبلي 
و بـازبیني گذشـته و آمـادگی    دلسردي بشود ولى چه بسیار منجر به دستیابي بـه راه حلھـاى جديـد    

تھا ھمیشه مفید بوده و نبايد آنرا شكست تلقي كرد، چـون  نوين بشود، پیداکردن ناموفقّی یبراى حركت
  .ت استعبرت آموزي از آنھا خود به تنھايي، يك موفقّی

ت منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان ابتـدا بـا        ام شـروع مـي شـود، يـا بـه موفقیّـ      كارھايي كه در اين ايّـ 
بـه   ه یمواجه مي شود، در اين اوقـات كسـاني كـه فاقـد نشـانه ھـاى فلكـي بـراى  مراجعـ          شكست

یـدا مـي كنـد، علیـرغم اينكـه      پموھـومي   ه یخويشتن بـوده و ايـن روّيـه را ندارنـد، تالشھايشـان نتیجـ      
 ه یه شان مساعد بـا مراجعـ  چولى اشخاصي كه نشانه ھاى فلكي در زايت بسیاري مي كنند، فعالّی

، اينھـا  )صاالت مسعود میان عطارد و مشتري و زحل با ساير كواكبمانند واجدين اّت(است به خويشتن 
ذشـته حكـام ممالـك بـراى صـدور قـوانین       گدر  .به نتايج رضايت بخشي براى تالشھايشـان مـي رسـند   

رسـیدند، آنھـا ايـن وقـت را     پمین موقع مناسـب را وقتـي مـي    از منّج) مطلوب مردم نبود كه نوعًا(جديد 
ه رفتاريھـاى شخصـي مشـغول بـه امـور خـود بـوده و توجّـ        گون نـوع مـردم بخـاطر    چـ ه مي كردنـد،  توصی

  .ندانى به امور جامعه نداشتندچ
  

در اين دوره روابط اجتماعي وضع بسـیار نامناسـبي دارد،    :تھاى اجتماعياز نظر ارتباطات و فعالّی
س پـ فاق مـي افتـد،   ى بديھي اّتروي موضوعات سخت و مشكالت و يا كارھا ثبیشتر ديدارھا براى بح

ت؛ شخص تا مي توانـد در  یزي نقد و بررسي و تجديد نظر مي شود، ولذا بھتر است در اين مّدچدر ھر 
ارتباطـات واقعـي بسـیار نـادر اتفـاق      . ر بـراى ضـرورت  گكار نداشته م و خانه باشد، و خیلي با مردم سر

ناكـام   لذا ايجاد ارتباطات در اين مقطع نوعًا افراد به حال شخصي خودشان مشغولند، مي افتد، و نوعًا
ر و حسابرسي دقیـق  ه با تفّكفاق مي افتد، البّتت بسیاري از جدايیھا اّتو ناموفق بوده، بلكه در اين مّد

  .و اينكه جدايیشان به مصلحتشان است

 23:28 –میزان  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 23:27 –میزان  ١٥ سنبله نجميدر برج : قمر مثلثه

 22:52 –میزان  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 22:52 –میزان  ١٥    قمر در برج فلكي میزان

 6:06 -میزان  ١٥  1:59 -میزان  ١٥ 21:54 -میزان  ١٥ شمس توازي قمر

 11:24 -میزان  ١٥  7:28 -میزان  ١٥ 3:36 -میزان  ١٥ شیرون توازي قمر
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 14:42 -میزان  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 23:27 -میزان  ١٥ نوساورا مقابله قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و     
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشـتن بـه ارتباطـات    گوني ھاى ناگرگد

نمايي حـوادث و  گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگمشکالت زند

 6:48 -میزان  ١٦  9:08 -میزان  ١٥ 23:27 -میزان  ١٥ عطاردمقارنه  قمر

در اين ھنگام قدرت تخّیل و ابداع افزايش يافتـه و نیـروي حافظـه و توانـايي اسـتدالل قـّوت       
نین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پیـدايش شـدن   چیرد؛ ھمگ مي

حالت اعتماد بـه نفـس؛ و قـدرت و سـھولت تعبیـر از مقاصـد و ايـده ھـا موجـب درخشـش           
وضعیت فلکي مناسبي است که به توازن عقلي و فکـري و روشـني   . رددگشخصّیت مي 

  .جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود داردافکار کمک مي کند، زمینه مالقاتھاى موّفق و 

 7:42 -میزان  ١٦  12:24 -میزان  ١٥ 23:27 -میزان  ١٥ زحلمقارنه  قمر

یـري و لجاجـت و   گدر اين ھنگام زمینه ضـعف اراده و دمـدمي مزاجـي و نارضـايتي و بھانـه      
ل ي رواني، زيادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـا   گزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگمیل به افسرد

بي دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سستي ھّمت وجود داشته، گريـه  
و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شـرايط را سـختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه        

یھاى در سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشـته، از گوشـه   گھم ربخت
  .رم کنيگافراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر یري بپرھیز و سعي کن باگ
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 21:35 –میزان  ١٧ ادامه  تـــــــــــــا 0:46 –میزان  ١٦ منزل سماك+ قمر 

 20:14 –میزان  ١٧ ادامه  تـــــــــــــا 8:56 –میزان  ١٦ حد مريخ قمر در برج نجمي سنبله

 15:30 -میزان  ١٦  10:54 -میزان  ١٦ 6:30 -زان می ١٦ نپتون توازي قمر

 23:28 -میزان  ١٧  16:37 -میزان  ١٦ 21:24 -میزان  ١٦ نپتون تثلیث قمر

ي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار        گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
کالت واداشـته؛ و  نمـايي مشـ  گراست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را بـه بزر 

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن

 23:28 -میزان  ١٧  17:08 -میزان  ١٦ 21:54 -میزان  ١٦  شیرون تثلیث قمر

  15:00 -میزان  ٢١  20:49 -میزان  ١٩  4:00 -میزان  ١٦  شیرون توازيشمس 

  10:00 -میزان  ١٩  1:23 -میزان  ١٨  16:00 -میزان  ١٦  مشتري توازيعطارد 

  3:00 -میزان  ١٩  21:41 -میزان  ١٨  17:00 -میزان  ١٦  قمر أسود توازيعطارد 
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