
     
  

  

ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و ّن اّا ا اأ أ اأ  ا و ا  

ا ّا   ا ّا ل ا : 
ْ
ظ

َ
نََظَر �

َ
 َسِقيمٌ  ��ُجومِ اِ�  َرةً �

�
 إِ�

َ
ال

َ
ق

َ
�  

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

  

 ی ��ی� ��و�م ��و
  راهنماي �و� سالم�

   چگون� ب�ارگ�ی دا�ش �وم برای بهداشت و سالم� تن و روان

  ��یاد �یات اع�ی  ����م�و���ده ع�وم ��وم و  ��و�م و :���ه  و �دو�ن
 

  ّذي ه    ط ٤٦ :ره

   دى  ٢٠١١ = ى  ١٣٩٠  =ى ى  ١٤٣٢

١٢٥٣٦  آد د ١٤٨٥ي ّ ١١٧٢ ي  ا  ن  

   



 طبي تقويم نجومي

1 

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

ــوط بــه جســم و روان آدمــي     ھــر کــدام از بــروج در زمینــه ھــاي مختلــف از جملــه در زمینــه ھــاي مرب
در داللتھـاى فلكـي   : براي تصور بھتر مطلب اينطور مي توانیم تعبیر کنیم که. داللتھاي متفاوتي دارند

نقش بروج به منزله لوح فرض شده و کواکب به منزله قلم، اراده الھـي بـه قلـم کواکـب در لـوح بـروج       
  . ور را رقم مي زند، کواکب قلم وار نقش آفرين لوح بروجندزمینه ھاي ام

كواكــب ھمچــون روان و نفــس؛ در کالبــد بــروج مــي ماننــد، و ھــر يــک از کواکــب   : و بــه تعبیــري ديَكــر
  . خصوصیات و ويژگیھا و تعلقاتي دارند

ال ھمچنانکه در فصل بھار که کوکب شمس در برجھاي حمل و ثور و جوزاست، حقتعالى زمینه اعتـد 
ھوا را رقم زده، و با وجود شمس در بروج تابستاني حرارت ھوا را ايجـاد فرمـوده و در بروجـي بـائیزي     
خشكي و سردي ھوا را مھیا نموده و با قرار گـرفتن در بـروج زمسـتاني بـرودت ھـوا را ايجـاد فرمـوده        

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

نیز متأثر مي شوند، ماننـد نفـس   ) بروج(منصه بروز و ظھور مي گذارند، ھمینطور از طبع و مزاج قالب 
و رواني که در کالبدي با مزاج مرطوب يا خشک يا سرد يا گرم قرار گیـرد؛ خصوصـیات بـدن صـاحب آن     

  .و مزاجش را به خود مي گیرد
خود كواكب نیز بر يكديگر تاثیر مـي گذارنـد، كواكـب     ،اكب از طبايع بروجعالوه بر تاثیر گرفتن دالالت كو

با نظـر كـردن بـر يكـديگر و برقـراري اتصـال از انـواع تسـديس، تربیـع، تثلیـث، مقابلـه و مقارنـه دالالت             
يكديگر را تحت تأثیر قرارداده و باعث قوت و ضعف امـور مختلـف از جملـه سـالمتي تـن و روان انسـان       

  .مي شوند
  
  : دو نحوه ھنَكام شناسي وجود دارد )اختیارات (ر علم ھنگام شناسي د
بـا وقـوع يـك ارتبـاط فلكـي، دالالت آن بـراي عمـوم موجـودات زمـین           :ھنگام شناسي عمومي -١

جاري و نافذ است و يك حكم كلي و عمومي براي ھمه بیان مـي كنـد ھـر چنـد ممكـن اسـت بـراي        
  .ولي حكم شامل ھمه افراد مي شودبرخي ضعیفتر باشد و براي برخي قويتر 

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

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

  

  ھنگام شناسي طبي 
ھمچنانكه حركت خورشید و ماه در دايرة البروج ارتباط روشن و آشكاري با تغییرات آب و ھوا و حیات 

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

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

پاھا منتھي مي شود،  تا كف...حوت منتھي مي گردد، كالبد انسان نیز از سر شروع و سپس گردن
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
  

  ھنگام شناسي طبي شمسي
 است سعد .است بیشتر خشکي از او گرمي است، خشک و گرم آفتاب :سشم داللت طبي - ١

 نحس نیز را ماه و گردد نحس باشد او تربیع و مقارنهو  مقابله در ماه چون اما خويش، ذات در
 و نھاري، و مذکر است و دور؛ از است سعد و نزديک از است نحس که اند گفته بعضي و گرداند،
  .يکشنبه و در اين روز داللتش قويتر است روز به دارد داللت

 ھمچنین .آيد بوجود كل تا شدن جمع و متصل يكديگر به يعني كردن يكپارچه بر دارد داللت خورشید
 البته .كند مي راھنمايي نیز سالمت و تندرستى بر بنابراين و حیاتى خاصیت يا نیرو بر دارد داللت

  .كرد رديابي نیز "كردن يكپارچه "معناي در توان مي نیز را اين دالالت تمامي
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 دھنده تشكیل اجزاء چگونه كه كند مي راھنمايي. کردن اراده بر دارد داللت ھمچنین خورشید
 قوي اراده ما ھنگام اين در پس ، كنیم پكپارچه را تضادند در يكديگر به نسبت گاھي كه شخصیتمان

  .دارد بردباري نیز داللت و خشم؛ از شدن پشیمان زود و بزرگي بر و داريم
  

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

طبي ماھھاي اسكندري نیز بر اساس مزاج فصول استوار است؛ با اين تفاوت كه در اين تقويم 
  .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 
رطوبات ابدان مي باشد؛ ھمجنانكه در اوقات مّد آب دريا باال بیايد، در فصل بھار نیز رطوبات بدن از 

رطوبات ) فصل تابستان(در ربع دوم سال . عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن روي به ظاھر او مي نھد
وقات جزر آب دريا فرو رود، در فصل تابستان نیز رطوبات بدن از ظاھر و روي جزر کنند؛ ھمجنانكه در ا

مانند ) فصل زمستان(مانند ربع اول و ربع چھارم ) فصل بايیز(اعضاء به باطن مي نھد، و ربع سوم 
بھار و (ولذاست كه در اوقات مّد . ربع دوم مي باشد و اين حکم براي معالجات ابدان نافع است

بستن استفراغ و قي و مسھل و فصد و حجامت توصیه مي شود، بخالف موسم جزر  بكار) بايیز
  . مَكر در ضرورت

  
ھمچنین متولدين ھر برج شمسي در اعضاي  :برج شمسي تولد ھنگام شناسي طبي - ٣

منتسب به آن برج شمسي حساسیت بیشتري دارند و در طول زندگیشان احتمال بروز بیماريھاي 
در اعضاي ) فروردين ماه(مثال متولدين برج حمل . مرتبط با آن برج بیشتر استمربوط به اعضاي بدن 

سر و صورت و مغز حساسیت بیشتري دارند و احتمال  بروز بیماريھايي مانند سردرد، درد اعصاب 
، و شرايط بیھوشي، امراض مغزي و ھوشي و خونريزي مغزي، میگرن، )كما(، اغما )پي در پي(

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

  

  ھنگام شناسي طبي قمري
سیر ماه در آسمان حرکتي دوره اي است و در طي دوره خود از حالت : داللت طبي قمر - ١

د بر تغییر کردن بنابراين داللت دار. خوشه اي و رنگ پريده به حالت بدر کامل، پیوسته در تغییر است
دوره اي و ھمچنین کنترل کردن نوسان میان ترقي و تنزل و افت و خیزھا در زندگي بشري و در 
احواالت و بدن بشر و بر زندگي انسان ھمانطور که ماه متولد مي شود و رشد مي کند تا به بدر 

انسان دارد که میرسد و بعد افت مي کند تا تحت الشعاع و محو مي شود داللت بر دوره زندگي 
  . تولد و رشد و مرگ را در بردارد

 بسیار خويش طبیعت از و دھنده عفونت . است سرديش از بیشتر او تري و است تر و سرد قمر
 و است لیلي و مؤنث .پذيرد نحوست زود و است سعد .آفتاب دوري و نزديکي حسب به گردد

  .دوشنبه روز به است دلیلي
 نیز ماه ماست، جھان در انرژي و روشنايي منبع خورشید كه انطورھم :احساسات و نیازھا سیاره

 اين ولي دھند مي انجام را كار ھمین نیز سیارات بقیه گرچه .است روشنايي اين ي كننده منعكس
 داللت احواالت كردن منعكس بر بنابراين ماه .است كمتر ماه از آنھا در خورشید نور كردن بازتابش

 دھنده اين نشان و دارد داللت احساسات و حسھا موافقت، و ھمدردى ات،ھیجان بر ماه پس .دارد
 حیطه در تنھا اساسًا ماه دالالت در بحث مورد احساسات .كنند مي درك را ما ديگران كه است

  .است گذشته به مربوط احساسات يا حتي و ھمفکرى و ھمدردى
 منظور به اغلب ما ارادي غیر نشھايواك چون تامینى اقدامات و امنیت بر دارد داللت ھمچنین ماه

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

 آروزوھاي و اشتیاق ھمچون روياھايي و منظم روياھاي موجب ھمچنین . ابتكار ي قوه و قوى
 تخیالت و روياھا بر اورانوس داللت كه حالي در اورانوس با مقايسه در .عاطفي و احساسي

 بر بیشتر اساسًا ماه تخیالت و روياھا دارد، بشريت ي آينده كردن بھتر براي روشنفكري و عقالنى
  .دارد مادر بر داللت و است زن جنس به مربوط هما .باشند مي پايه احساسات

 اصلي داللت .دارد قويتري داللت وضعیت اين در و چھارم آن بیت و باشد، مي سرطان برج ماه خانه
 كه بروجي و بیوت .حوادث ديگر با مرتبط تغییرات بر دارد داللت و است دادن نشان العمل عكس آن
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 ما چه كه ھستند اين دھنده نشان اللتھاي خاص ھر يكگیردبا توجه به د مي قرار آنھا در ماه
 از چكارھايي يا و باشیم داشته مختلف امور به نسبت خوبي احساس تا دھیم انجام بايد كارھايي

 در دھیم؟ انجام فلكي شرايط و زمان آن در است الزم كارھايي چه دھیم؟ و مي انجام عادت روي
 انجام بايد اھدافمان به رسیدن كارھايي براي چه اينكه رب دارد داللت خورشید خورشید، با مقايسه

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

 پرورش به تنھا اين و پیشرفت و رشد براي محافظت و نگھداري به ما نیازھاي بر دارد داللت ماه
 خالصه ايشان پیشرفت و رشد منظور به ديگران از محافظت و نگھداري براي ما ييتوانا و كودك
  .شود نمي

  
  ھنگام شناسي طبي نور قمر - ٢

در ) که نور ماه کامل است(از شب اول ماه که ھالل قمر رؤيت مي شود تا شب چھاردھم  -الف
  .تمام اين پانزده شبانه روز نور ماه در حال افزايش است

، اقدام به كارھايي كه موفقّیتش مرھون رشد )ام خسوفدر غیر اّي(ر زايد الّنور باشد ھنگامي كه قم
اّما كارھايي كه آشكاري . و افزايش و مطرح شدن و آشكار شدن بیشتر است، مناسب مي باشد

يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا 
  .دارد؛ نامناسب مي باشد خونريزي وجود

  
تا قبل از رؤيت بعدي؛ در تمام ) نور قمر رو به نقصان و کاھش است(از شب شانزدھم ماه که  -ب

  .اين دو ھفته نور ماه در حال کاھش و ونقصان يا فقدان است
، كارھايي كه افزوني و ازدياد به مصلحت و )در غیر اّيام خسوف(ھنگامي كه قمر ناقص الّنور باشد 

   .موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد
  
  :ھنگام شناسي طبي اھله قمر - ٣

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

  .تفاوت دارد..) تسديس و تربیع و (

  
  

از وقت تولد ماه نو در محاق و قبل از ( ھنگام اجتماع و اقتران يا مقارنه ماه و خورشید -الف
  .مي باشد) شب ھفتم ماه(تا تربیع اول يا ايمن ) شب اول ماه

آب دريا باال بیايد، در اين وقت نیز اين ھنگام مد رطوبات ابدان مي باشد؛ ھمجنانكه در اوقات مّد * 
  .رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن روي به ظاھر او مي نھد

اين ايام براي شروع کارھاي نو و پروژه ھاي جديد، و يا پیاده کردن طرحھا و ايده ھا مناسب * 
  .است

افزايش حالت اعجاب  از نظر ارتباطات اجتماعي و خانوادگي؛ دوران اجتماع قمر، زمینه ساز* 
بوده و بالنتیجه سبب افزوني توقعات آنھا شده، فلذا بھتر است که از توقعات ) مرد يا زن(ھمسران

  .در اين مرحله پرھیز نموده، و براي اجتناب از پیدايش اختالفات کوتاه بیايند
ونه ارتباطات در اين وقت تأسیس و ايجاد ارتباطھاي عاطفي نوعا موفقیت آمیز نبوده، چون اينگ* 

  .حاصله در اين مرحله، به آرزوھاي واھي منتھي شده که نوعا محقق نمي شود
  
  .و منظور از آن شب ھفتم ماه تا شب چھاردھم مي باشد ھنگام تربیع اول يا ايمن -ب
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اين ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمجنانكه در اوقات جـزر آب دريـا فـرو رود، در ايـن وقـت نیـز رطوبـات        * 
ھر و روي اعضاء؛ به باطن مي نھدبدن از ظا

چون ماه در اين وقت در حالت تربیع  .پیشه گردد احتیاط و مراقبتدر خالل اين ايام بھتر است که 
نسبت به خورشید بوده، و مشکالت و موانع پیش بیني نشده اى ممکن است اتفاق بیافتد، فلذا 

امکان دارد شخص ذي نفوذ و  مثًال شخص بايد آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را داشته باشد،
  .سلطه اى؛ در موفقیت کارھايتان اخالل بنمايد

براى ھمین جھت مناسب  .در اين اّيام ممکن است با سنگ اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شود
 .است که در اين ايام آمادگي تحّمل اين مشاکل بیشتر شده و نیز مشورت بیشتر انجام گیرد

اين اّيام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين استعداد را دارند و زود ھم فرا مي گیرند، که افرادي که در 
چطور مشکالتشان را حل کنند، بلکه حّتى براى خودشان مشکالتي درست مي کنند تا حّلش 

  .کنند
ين در اين اّيام ارتباطات اجتماعي کمتر پیش مـي آيـد، در آخـر   : از نظر ارتباطات و فعالیتھاي اجتماعي

ولـى   لحظه ي قبل از تشکیل ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مـي گردنـد،  
اگر ديدارھا و تماسھايي در اين وقت اّتفاق بیافتد عموما در فضايي منسـجم و ھماھنـگ برگـزار مـي     

  . شود
واج خـتم مـي شـود، ولـى     در اين ھنگام نوعًا به ارتباط مستمر و جـّدي ماننـد ازد   :ارتباطھاى عاطفي

گاھي امکان قطع پیوندھاى ايـن مرحلـه بطـور ناگھـاني وجـود دارد، بـراى ارتباطھـاى در ايـن مرحلـه؛          
نیـز مالحظـه شـود،    ) مانند طالع والدت و اولین ارتبـاط (تناسبھاى ديگر بین طرفین؛ از نظر علم تنجیم 

اگر طرفین روش مالحظه ي يکـديگر   بطور کّلي ارتباطھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار است
  .را دانسته و محّبت صادقانه و طرفیني در کار باشد

  
، و منظور از آن شب چھاردھم تا تربیع ايسر يا اخیر ھنگام استقبال يا مقابله ماه و خورشید - ج

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

  .رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن روي به ظاھر او مي نھد
ــ      رشــــــد و موفقیــــــت وجـود دارد، در ايـن وقـت      ۀ در اين دوره براى ھمـه چیـز و ھمـه کـاري زمینــــ

اشـته؛  اگر در دورۀ تربیع ايمن کـار شـما رکـود د   است که نتايج کارھايتان را به بار نشسته مي بینید، 
در مقابل اگر رشد و تحـول داشـته، در ايـن دوره مـي بینیـد       در اين دوره نیز نتايج کارتان خوب نیست،

ماه در دورۀ استقبال داللـت بـر موفقیـت بـزرگ يـا      . که نتايج و دستاورد کارھايتان در حال تحقق است
و بـا مراعـات آنھـا بـوده     دارد، اگر برنامه ھايتان موافق شرايط ماه در مرحله ھاى گذشـته   رکود عمیق

  .در اين دوره دستاوردھاى کارتان را بھره مند مي شويد
كارھا تا به نتیجه رسیدن پیگیري شده و موفقیت قرين آنھاست، ھمانطور که اشاره شد، اگـر نقطـة   

موفقیتھاى شغلي مانند روابـط عـاطفي   . شروع خوب بوده و بدانید چگونه موانع را پشت سر بگذاريد
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ولذا صرفا بـا وضـعیت قمـر    ناصر ھیئت فلکي شخص و طالع شروع آن کار نیز بستگي دارد، به بقیة ع
، ولى به ھـر حـال دورۀ اسـتقبال قمـر     در حال استقبال نمي توان حکم قطعي به موفقیت آن کار کرد

  .ارتباط مھمي با موفقیت امور دارد
مــي يابــد، و خوشــوقتي و روابــط و تماســھاى اجتمــاعي در ايــن مرحلــه افــزايش   :از نظــر اجتمــاعي

  .پرحرفي فضاى حاکم بر نوع اين ديدارھاست
ارتباطھاى عاطفي در ايـن ھنگـام مواجـه بـا درگیريھـا و نـزاع و اتھامـات اسـت، و ھـر          : از نظر عاطفي

طرف توقع کوتاه آمدن طرف مقابل را داشته، و توقعات طرفین از يکديگر افزايش مي يابـد، ولـى نوعـًا    
  .به جدايي نمي گردداين مشکالت منتھي 

  
  .که منظور از آن، شب بیست و دوم تا آخر ماه مي باشد ھنگام تربیع اخیر يا ايسر -د
اين ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمجنانكه در اوقات جـزر آب دريـا فـرو رود، در ايـن وقـت نیـز رطوبـات        * 

بدن از ظاھر و روي اعضاء؛ به باطن مي نھد

اى تأّمل و تفکر و بازنگري دربارۀ گذشـته و شناسـايي آنچـه نیـاز     اين ھنگام فرصت مناسبي است بر
به تحّول يا پیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى که نیاز به تصحیح دارد، و اين بازنگري در ايـن وقـت   

موّفق بوده يا نبوده باشد، اين تفکـر ممکـن اسـت گـاھي     ) استقبال(الزم است، چه در ھنگام قبلي 
ى چه بسیار منجر به دسـتیابي بـه راه حلھـاى جديـد و بـازبیني گذشـته و       موجب دلسردي بشود ول

آمادگي براى حرکتـي نـوين بشـود، پیـداگردن ناموفقّیتھـا ھمیشـه مفیـد بـوده و نبايـد آنـرا شکسـت            
  .تلّقي کرد، چون عبرت آموزي از آنھا خود به تنھايي، يک موفقّیت است

وفقّیـت منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان ابتـدا بـا         کارھايي که در اين اّيام شروع مـي شـود، يـا بـه م    
شکست مواجه مي شـود، در ايـن اوقـات کسـاني کـه فاقـد نشـانه ھـاى فلکـي بـراى  مراجعـه بـه             
خويشـتن بــوده و ايـن روّيــه را ندارنـد، تالشھايشــان نتیجـه موھــومي پیـدا مــي کنـد، علیــرغم اينکــه       

در زايچه شـان مسـاعد بـا مراجعـه      ولى اشخاصي که نشانه ھاى فلکيفعالّیت بسیاري مي کنند، 
، )مانند واجدين اّتصاالت مسعود میان عطـارد و مشـتري و زحـل بـا سـاير کواکـب      (به خويشتن است 

در گذشـته حکـام ممالـک بـراى صـدور       .اينھا به نتايج رضايت بخشي بـراى تالشھايشـان مـي رسـند    
را وقتي مـي پرسـیدند، آنھـا ايـن     از منّجمین موقع مناسب ) که نوعًا مطلوب مردم نبود(قوانین جديد 

وقت را توصیه مي کردند، چون نوع مردم بخاطر گرفتاريھـاى شخصـي مشـغول بـه امـور خـود بـوده و        
  .توّجه چندانى به امور جامعه نداشتند

در ايـن دوره روابـط اجتمـاعي وضـع بسـیار نامناسـبي دارد،        :از نظر ارتباطـات و فعالّیتھـاى اجتمـاعي   
بحث روي موضوعات سـخت و مشـکالت و يـا کارھـاى بـديھي اّتفـاق مـي افتـد،         بیشتر ديدارھا براى 

پس در ھر چیزي نقد و بررسي و تجديد نظر مي شود، و لذا بھتر است در اين مّدت؛ شـخص تـا مـي    
ارتباطـات واقعـي بسـیار    . تواند در خانه باشد، و خیلي با مردم سر و کـار نداشـته مگـر بـراى ضـرورت     

نوعًا افـراد بـه حـال شخصـي خودشـان مشـغولند، لـذا ايجـاد ارتباطـات در ايـن            نادر اتفاق مي افتد، و
مقطع نوعًا ناکام و ناموفق بوده، بلکه در اين مّدت بسیاري از جدايیھا اّتفاق مي افتد، البّته با تفکـر و  

  .حسابرسي دقیق و اينکه جدايیشان به مصلحتشان است

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

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

بسنديده نیست، بس نیمه دوم ماه مناسبتر است، و جمع میان ربع اول و سوم ماه و نیمه دوم ماه 
جھت حجامت ھمان ربع سوم ماه است يعني از چھاردھم تا بیست و يكم ماه قمري، كه در كالم 

ماه قمري كه  ٢١و ١٩و ١٧اوقات مناسب براي حجامت به ايام  خازنان وحي علیھم السالم در باب
  .در ربع سوم ماه قرار دارد نیز توصیه شده است

  
  :   ھنگام شناسي طبي بروج قمر - ۴

مورد ھر گونه  ددر وقت عبور قمر در ھر برج نجمي اعضاى و اجزاي منتسب به آن برج  -الف

اري، يا خون گیري، تزريق، و يا واردن كردن فلز يا اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، نمونه برد
شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ويژه ايمني و 

  . اضطراري مربوطه انجام شود
در زمینه ابتال و شدت بیماريھاي مربوط به اعضا آن برج نیز بیشتر خواھد بود  در اين ھنگام ھمچنین

  .اين ھنگام افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھاى الزم را بايد داشته باشند
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تأثیرات خوردن دارو در بروج مختلف قمر يكسان نیست و شروع به معالجات دارويي و ھمچنین  -ب
به معالجات استفاده از آنھا با حركت قمر در بروج بايد تناسب داشته باشد به عنوان مثال شروع 

دارويي در برج عقرب و خوردن داروي مسھل در سرطان خوب است و  خوردن دارو در قوس خوب 
  . نیست
مي باشد  ديطبق تأيید شرع احكام حركت کواکب،  مربوط  به سیر قمر در بروج نجمی رص :توجه

  .فلذا احكام بر اساس آن محسوب مي شود
  

  طبع و مزاج بروج
خصوص خود دارد، كه با حركت قمر و ساير كواكب در بروج تحت تأثیر مزاج و ھر برج يك طبع و مزاج م

طبع آن برج قرار مي َكیرند، وقتي قمر در بروج داراى طبع سرد است ارتباطات عاطفي و رواني كه 
شور و حرارت الزم دارد موفق نیست و داللت بر سردي در برخوردھا و احوال بشري دارد فلذا وقت 

راي اموري مانند ازدواج مناسب نیست و فصد در ھنَكامي كه قمر در بروج آتشي و قمر در عقرب ب
به جز فصد در ناحیه دست كه در ھنَكام عبور قمر در (ھوايي كه طبعشان َكرم است خوب است 

مزاج و طبع بروج بدين صورت مي ) برج جوزا؛ مناسب نیست، زيرا برج جوزا داللت بر دست دارد
  :باشد

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

  .طبعشان َكرم و مرطوب و مزاجشان خون است) جوزا، دلو، میزان( بروج ھوايي
  .تطبعشان سرد و مرطوب و مزاجشان بلغم اس) سرطان، حوت، عقرب(  بروج آبي

  

  در طبايع بروج
  رنج نادان ھمیشه ضايع دان= برجھا را تو بر طبايع دان 

  خاکي و جدي و خوشه ھمان ثور=    حمل است آتشي و شیر و کمان
  )ماء(آن خرچنگ و حوت و عقرب ما و=  طبِع جوزا و دلو و میزان ھوا

  در معرفِت مزاِج بروج
  رايىگرم و خشك اند و طبع صف= 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 

  ھر سه مر طبعشان ُپر از بلغم= 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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  وج بر اعضا و بیماريھا بدنداللت بر
از اعضاي باالي بدن به ترتیب بروج نامگذاري  :داللت بروج بر اندامھاى آدمي و بیماريھا - ١

بجز (سر و صورت منتسب به حمل : شده اند البته اين قاعده استثنائھايي نیز دارد به صورت مختصر
معده و  ،به سرطان) و دنده ھاششھا (، گردن به ثور، دست ھا و شانه ھا به جوزا، سینه )بیني

به جز (به سنبله، بايین كمر و كلیه ھا به میزان، دستَكاه تناسلي ..) روده ھا و (قلب أسد، شكم 
و بیني به عقرب، رانھا به قوس، زانوھا به جدي، ساقھاي پا به دلو، قدمین و بیضه ھا به ) بیضه ھا

را ... استخوانھا، مويرگھا، سیاھرگھا و ھمچنین اعضاي مشترك بدن مانند پوست، اعصاب، . حوت
  .ام را منتسب به برجي کرده اند مانند انتساب استخوانھا به برج جديدنیز ھرک

  دست جوزا و سینه سرطان فور= از حمل سر بگیر و گردن ثور 
  ناف را سنبله قیاس ُشمر= معده را از اسد شناس اثر 
  ان بدان ران استعقرب آلت، کم= از کمر تا ُسرين به میزان است 

  حوت را خصیه دان و ھر دو قدم= جدي زانو و دلو ساق بھم 
  خواجه نصیر طوسي

ھركـدام از بـروج خانـه     :آن كوكـب اسـت  ) بیـت (داللت مربوط به كوكبي كه آن برج؛ خانـه   -٢
برج قوس خانه مشتري است و داللت مشتري را نیـز دارد، مشـتري داللـت     كوكبي مي باشند، مثال

داللـت اصـلي مشـتري، بسـط و گسـترش دادن      . و ھـر معضـل مـرتبط بـا آن    ) جگر سـیاه (بد دارد بر ك
و ديگـر  ) غـده ھـا  (كنند ھمچـون تومورھـا    است پس داللت دارد بر تورم كردن و چیزھاي كه رشد مي

ماننـد غـده ھـاي سـرطاني و چـه از نـوع       ) بدخیم(كنند چه از نوع خطرناك  چیزھاي زايد كه رشد مي
روي در غـذا خـوردن و وجـود     ھمچنین داللت دارد بر شروع ازدياد وزن و زيـاده  ).  مخوش خی(بي خطر 

و يـا كوكـب زھـره داللـت بـر عواطـف دارد        .زمینه روي آوردن به راھھاي موھوم آرام بخش و اعتیاد آور
مثال براي گرفتن کودک از شیر؛ که بروز احساس و عواطف میان مـادر و فرزنـد مخـل ايـن امـر اسـت،       

اين اگر قمر در بیوت زھره باشد اين کار به خوبي انجام نخواھد گرفت حساسیت و عواطـف مـانع   بنابر
بس براي كرفتن كودك از شیر بايد وقتي را انتخاب كرد كه قمـر  . از انجام آن بصورت مطلوب مي گردد

 مخـل كـار  ) جـه مثبـت و جـه منفـي    (در بیوت زھره نباشد و ھمچنین در امور ديگري که قوت عواطـف  
  .است

بدين صورت كه وقتي قمر در  :داللت مربوط به انعكاس بیماريھاي برج مقابل ھر برج - ٣
برجي است، اضافه بر بیماريھاي آن برج؛ بیماريھاي مربوط به برج مقابل نیز؛ احتمال دارد بروز پیدا 

ه بر وجود مثال برج دلو داللت بر ساقھاي پا دارد وقتي قمر در برج دلو است ممكن است اضاف. كند
زمینه بروز مشكالتي در ساقھاي پا؛ احتمال بروز بیماريھاي مربوط به برج مقابل دلو يعني اسد نیز 

، اضطراب، )واريس(وجود دارد مانند مشكالت در سیستم گردش خون، گشاد شدن سیاھرگھا 
  .مفاصل، تپش قلب) ورم(گرفتگي عضالني، التھاب 

  

  داللت كواكب بر اعضا بدن
كواكب داللت بر عضوي از اعضاي بدن دارند و احوال كواكب با اين اعضا مرتبط بوده و ھر يك از 

ھر يك از اين كواكب بیماريھاي مربوط به عضوي كه ) بیوت(ھمچنین با حركت قمر در خانه ھا 
منسوب به آن كوكب است امكان بروز بیدا مي كند و در اين ھنگام توصیه ھاي ھنگام شناسي 

در مورد آن عضو رعايت شود و بر آن عضو اعمال تھاجمي طبي مانند جراحي و فصد و بروج قمر بايد 
است بايد مواظب ناراحتیھاي ) برج أسد(مثال ھنگامي كه قمر در خانه شمس . نبايد انجام شود..

  .مربوط به قلب باشیم
  

 زحل مشتري مريخ شمس زھره عطارد قمر

 )طحال(سپرز  )جگر(كبد  )صفرا(َزھره  قلب گرده گاه زبان معده

  

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

حال قوت و ضعف و سعادت و نحوست كواكب به اختالف بروج و . كواكب قوي و يا ضعیف مي شود
ن كواكب در آن درجات باشند قوي و يا ضعیف قربشان با خورشید اختصاص و مناسبت دارد كه چو

  .دالالت طبي كواكب نیز با قوت و ضعف حال آنھا شدت و ضعف بیدا مي كند. ھستند
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  وبال،يا  بیت: براي احواالت كواكب حاالت اصلي و فرعي بسیاري وجود دارد مھمترين احوال كواكب
  .دمي باش.. و  تراجعيا  استقامت حضیض،يا  اوج، ھبوطيا  شرف

وبال و قوي بوده، و دالالت كواكب در حاالت  بیت و شرف و اوج و استقامتدالالت كواكب در حاالت 
  .ضعیف مي باشد ھبوط و حضیض و تراجع
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  ١٢:٠٥ساعت ١٤٣٢ شوالماه  ٢٤و وقوع اعتدال خریفی در  آغاز فصل پاییز
  ٠٨:٣٠ساعت ١٤٣٣ محرمماه  ٢٦و وقوع انقالب زمستانی در  فصل پاییزپایان 
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  ائیزپفصل  ام شناسىگھن
ائیز آفتاب در برج فلكي میزان و عقرب و قوس باشد، و اين وقـت زمـان حركـت سوداسـت و     پدر فصل 

رانـي و شـدت فكـر و خیـال و عفونـت      گي جھـره و ھـزال و الغـري بـدن و خـوف و ن     گدا تیرعالمت سو
  . دھان و خستكي بدن باشد

ائیز كه بخاطر برودت ھوا بلغم كمي در بدن بـاقي مانـده؛ و صـفرا نیـز از طغیـان افتـاده؛       پدر اول فصل 
ي باقیمانـده از  شـبھا و افـزايش صـفرا   ھـوا و خصوصـا   لذا سودا غالب مي شود و بـه واسـطه خنكـي    

تابستان؛ اين صفرا وارد خون مي شود، در اين فصل امالح وارد شده به بدن به صـورت رسـوب سـودا    
قلیائي كه شور و تلخ است در مي آيد و ترشي خون كم مي شود، فلـذا مصـرف مسـھل بـراى دفـع      

رشـي خـون؛   یدا مـي كنـد؛ از ايـن رو بـه جھـت تعـادل خـون و جبـران كمبـود ت         پمواد زائد خون ضرورت 
كه در تجمـع صـفرا مؤثرنـد     بالزم است، مصرف شیر و تركیبات ويتامین ) طبیعي(خوردن شیرنیجات 

بـدن در ايـن فصـل بسـته اسـت؛ اشـعه مـاوراء بـنفش         ) منافـذ (ون مسامات چبیشتر مناسب است، 
نبـر و خربـزه ھـاى    چكمتر به بدن مـي رسـد و بـدن مسـتعد تـب و لـرز مـي شـود فلـذا خـوردن خیـار            

ائیز پـ وشت مفید است، نیمه گو طالبي مناسب نیست، ولى بالعكس مصرف غذاي لطیف و  شھري
رب آنـرا از  چـ ربي و تحريك بـدن بـا غـذاھاى    چیاھان در حال آرامش ھستند خوردن گكه اعصاب بدن و 

یري مـي كنـد،   گرمي بدن  شده و از تاثیر برودت ھوا تـا حـدي جلـو   گمصونیت برخوردار كرده و موجب 
خوردن میوه ھاي ترش قبل از غذا و میوه ھاى شیرين بعد از غذا مفید اسـت، خـوردن آب   بطور كلي 

زياد در اين فصل اعصاب را سست مي كند و مصرف مواد خواب آور مثل تره تیـزك و كـرفس بـر ضـعف     
آنرا زيـاد كـرده و اعصـاب را     كنديرم در صبح؛ مانع افت ضربان قلب شده و گمي افزايد، آشامیدن آب 

مي نمايد و شدت جريان خون را كم كرده و احشاء و روده ھا را نرم و اشتھا را زيـاد و ھضـم را    تقويت
  .ائیز تجويز مي شودپآسان مي نمايد، اين عمل در آخر 

  
ه خشـكي فزايـد   چرم سازد بخورد، از مجففات و ھر گیزھائیكه مزاج را مختصري تر و چدر فصل خزان 

رمـاى ظھـر و   گدر آمیـزش و خوابیـدن در مكانھـاى سـرد و      وشت صید و افـراط 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     . امتالء معده نبايد خفت، و در آخر خزان استفراغي به داروي مسھل بايـد كـرد  
  . قي نیز بايد كرد اك شود، وپرده و جمعشده تولد ك) 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  پو اقسام حلويات و بوئیدن رياحین حاره و خوردن میوه بعد از طعام، و 

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

   اول:    ار 
ماه سي روز مي باشد، در آن بادھاى مختلـف مـي وزد، و بـاد صـبا بـه جريـان مـي         اين) وسط بائیز( 

و مصـرف دوا برھیـز كنـد، آمیـزش خـوب اسـت، خـوردن كوشـتھاى         ) كرفتن خـون از رك (افتد، از فصد 
بعـد از غـذا مفیـد اسـت، و     ) ھضـم كننـده  (و میـوه جـات   ) ترش و شـیرين (و انار ملس برواري و جاق 

  .كمتر بخورد، و آب كمتر بنوشد ، ورزش در اين ماه خوب است) خشك(كوشت ھمراه با ادويه 
  
  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: تشرين اول ٣
  

  م   :  ار 
كه اول فصل بـائیز شـروع مـي    (اين ماه سي روز مي باشد، در آن باران درشت موسمي ) آخر بائیز( 

= كـرم و طـوالني   (قطـع مـي كـردد، از نوشـیدن آب در شـب نھـي شـده، و وارد شـدن حمـام          ) شود
و آمیزش را كمتر نمايد، و ھر صبح جرعه اى آب كرم بنوشد، و از خوردن سبزيجات كـرم ماننـد   ) سونا

  .ببرھیزد) تره تیزك(و نعنا و شاھي كرفس 
  

  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: آخرتشرين  ١٥
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  ند نكته مھمچ
ھر چند طبايع فصول چھارگانه و ماھھاى آنھا از نظر فلكي ھمانست كه نـزد ھمـه معـروف اسـت،      *

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

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

نیمكره جنوبي زمستان است، ھمچنـین مختصـات جغرافیـائي كـه موجـب مـي شـود فصـلھا در آنھـا          
ــر اســاس فصــلھاى       ــذا نقــاطي كــه فاقــد برخــي فصــول اربعــه ھســتند، ب ــد؛ ل ــا منعــدم گردن ــاه ي كوت
موجودشـان عمــل مــي شـود، و يــا اينكــه نـواحي مختلــف زمــین يكسـان نبــوده و از نظــر آب و ھــوا و      

كي و رطوبت يا سردي و گرمي متفاوتند، استوايي يا خشك يا مرطوب يا معتـدل يـا سردسـیر و    خش
منجمد مي باشند، كه اين تفاوتھاى منطقه اى و مكاني آن احكـام كلـي را مقیـد مـي كنـد، خالصـه       

  .اينكه مالك واقعیت آب و ھواست نه صرف تقويم و حساب فلكي
  
د كه در میان فصل سرما روزي بسیار گـرم شـود و بـالعكس؛    اتفاقات زماني؛ گاھي اتفاق مي افت -٢

  .در اين موارد مالحظه طبیعت ھوا بكنند نه فصل ھر چند مدتش كوتاه باشد
  
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
  
عارضـي از قبیـل بیمـاري و غیـر آن كـه ممكـن اسـت بطـور موقـت شـرايط مزاجـي            شرايط موقـت   -٤

  .مختلفي را ايجاد كند و توصیه ھاى مزبور را تقويت يا تخفیف دھد
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(كه قمر زايد الّنور باشد  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      

  .خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد

  شب
  روز

ه
شنب

  

١٦  ٧  ٧  ١  
  ب
18:21 
 ھبوط

  س

  عقرب برج نجميقمر در                        

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

 ھازيا ج) 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،  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، نمونه مورد
و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن  تزريق،، گیري خون

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

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

دالالت بلوتون  .كه از دالالت بلوتون است آتشفشان از زير سطح زمین
افرادي كه  .پنھان يا عمیق باشددر بیماريھا بر ھر بیماري است كه 

وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته 
خواجه  .نیست بخوغرغره  استعمالكاربرد داروي قي آور و  .باشند

  :نصیر طوسي
  ماه چون در عقرب آيد نیك باشد يكسره

  خوردن دارو در كردن طعام و غرغره 
  ھم جراحت بست شايد ھم معاجین ساختن                   

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

، ران، استخوان ران، استخوان )مفصل ران(تھیگاه  قسمت میان ران و: است
جی مھره ھا، لگن ر، ناحیه خا)دنبالچه اى(، عصعصى )تھیگاه(حرقفى 
سرخرگھا و سیاھرگھا مرتبط با استخوان لگن خاصره، رشته ھاي  خاصره و

و برج فلكي  برج نجمي ،)سرخرگ(سیستم شرياني  ،کبد، عصبي سیاتیك
 قسمت میان ران و: عضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط استقوس با ا
، )تھیگاه(، ران، استخوان ران، استخوان حرقفى )مفصل ران(تھیگاه 

سرخرگھا و  لگن خاصره وجی مھره ھا،ر، ناحیه خا)دنبالچه اى(عصعصى 
 ،کبد، سیاھرگھا مرتبط با استخوان لگن خاصره، رشته ھاي عصبي سیاتیك

 مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر  ،)سرخرگ( سیستم شرياني
، گیري خون يانمونه برداري،  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي،

گیرند،  تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار
جام و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه ان

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 تأثیرات بعالوه از آنجايیكه .سیاتیك، رماتیسم و امراض مرتبط با ران
ج قوس ممكن ناخوشیھا در برنیز منعكس مي شود بس برج مقابل خود 

ھمچنین قابل . شود مربوط به برج جوزا است شامل بروز مشكالت ريوي
برج قوس  .آيند  توجه است كه شكستگي استخوانھا در اين برج نیز پديد مي

داللت دارد بر جگر  مشتريخانه مشتري است و دالالت مشتري را نیز دارد 
و گسترش دادن داللت اصلي مشتري ، بسط . سیاه و ھر معضل مرتبط با آن

كنند ھمچون  است پس داللت دارد بر تورم كردن و چیزھاي كه رشد مي
كنند چه از نوع خطرناك  و ديگر چیزھاي زايد كه رشد مي) ھا غده(تومورھا 

ھمچنین داللت دارد بر شروع ). خوش خیم(و چه از نوع بي خطر ) بد خیم(
روی آوردن به راھھای  و وجود زمینه روي در غذا خوردن  يادهزازدياد وزن و 

   . موھوم آرام بخش و اعتیاد آور
  :خواجه نصیر طوسي

   ماه چون در قوس باشد نیك باشد چار كار
  اولین تزويج و تعلیم آخرين فصد و شكار                   
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  افزايش نور= نور قمر =  شب اول تا جھاردھم و بانزدھم  

، 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، 

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

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

  شب
  روز

ه
مع

ج
  

٢٢  ١٣  ١٣  ٧  د  
11:01 

  ت

10:18  

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

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

دن حرارت يا لیزر تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربر، گیري خون يا
گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه  قرار

زمینه ابتال و  :وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي جديدر  .انجام شود
و ديگر امراض پوستي، ) سودا( اگزما :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريشدت ب

 .، جذام، اختالالت گوارشي)حمره(ادسرخ ب، مشكالت دندان، التھاب مفاصل
ي برج مقابل خود   معده كه بوسیلهمشكالت اين برج ھمچنین داللت دارد بر 

برج جدي خانه زحل است و دالالت  .در اين برج منعكس مي شود كه سرطان
 زحل داللت دارد بر پوست و استخوانھا و به وسیلهزحل را نیز تاثیر مي بذيرد 

بطور كلي به آھستگي سبب عقب  دود كننده است وي طبیعتش كه مح 
و ھمچنین ) انسداد كردن(داللت دارد بر ممانعت كردن  شود  افتادن چیزھا مي

  .فاسد شدن شودو و داللت دارد بر ھر چیزي كه سبب انحطاط  رشد ضعیف
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته 

 و دوا شرب است رد داروي قي آور و استعمال غرغره خوبكارب .باشند
  :خواجه نصیر طوسي.نیست خوب مسھل

   جادوي و ساحري را با خدا بردن پناه
  بد بود ديدار شاھان خاصه فصد و عقد را                        

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

 ،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 

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا ، گیري خون يا، بردارينمونه  ھمچون جراحي،
گیرند،و در صورت اضطرار با رعايت  يگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرارشیئ د

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(ن مچ پا، اختالالت در عمكرد قلب و ورم كردن آ 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 

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

  :خواجه نصیر طوسي .نیست دون نور ماه در ازدياد است، خوباما  است
   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  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، 
تدابیرویژه ايمني و  گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت حرارت يا لیزر قرار

و برج فلكي  برج نجميوقت عبور قمر در در  .اضطراري مربوطه انجام شود
غییر مشكالت و ت :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :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 ي برج مقابل خود سنبله   ناحیه شکم كه بوسیلهامراض داللت دارد بر 
برج حوت از بیوت نبتون  .ھااي و تورم امراض رودهبرج منعكس مي شود مانند 

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 

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

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

  .اخالل در كاركرد غددھا
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  افزايش نور  =نور قمر =  شب اول تا جھاردھم و بانزدھم  

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 =  ا آخرماهشب شانزدھم ت

، كارھـايي كـه   )ام خسـوف در غیـر ايّـ  (ور باشـد  ھنگامي كه قمر ناقص النّـ 
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

ه
شنب

ج
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٢٨  ١٩  ١٩ ١٣   ر  

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

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

  حمل برج نجميقمر در                           

اجزاي زير از بدن انسان مرتبط برج نجمي و برج فلكي حمل با اعضاى و 
ارگانھاي ، ھا، غده صنوبرى  هي مغز، صورت، ماھیچ  دو نیمكره :است

اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور در  ،و چشمھا ردر ارتباط با س مختلف
نبايد مورد ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، نمونه برداري، يا 

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

زمینه ابتال و  :ملوقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي حدر  .انجام شود
، اغما )پي در پي(درد اعصاب  ،سردرد :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريشدت ب

میگرن،  ،مغزي ھوشي و خونريزيو شرايط بیھوشي، امراض مغزي  ، و)كما(
، سرماخوردگي )گونه ھا درون حفره ھاى پیشانى و(مشكالت سینوسي 
خونریزی، فشار خون باال، جوشھا، سوختگي،  التھاب، سر، خون دماغ، تب،

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين  تاول زدن، گزيدگي و يا نیش حشرات
در غیر سر و (فصدھر چند  .آمادگیھای الزم را داشته باشند موارد دارند،

اما در ازدیاد نور قمر مناسب  خوب است حملاز موضع قمر در برج ) صورت
شرب دوا و مسھل  كاربرد داروي قي آور و استعمال غرغره خوب است.نیست

  نیست خوب

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

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

  ھاي گردن، مخچه ھم تحت تأثیر ثور است ھمچنین مھره اطلس و مھره 
ژوگوالر، ) سیاھرگھای(ید، وریدھای کاروت) سرخرگ(شریانھای 

اين وقت ر د ،)رگھاي خوني كوچك(زير گلويي و مويرگھا  سیاھرگ
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون  مورد اعضاى و اجزاي مذكور نبايد

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

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

درد، گلو . ھر چیزي كه مرتبط با گلو يا گردن باشد :بیشتر خواھد بود
 غمباد(گواتر  ،غده تیروئیدفشار، اضافي وزن، فعالیت كم  خشكي گردن،

 ،)گلو درد به اغشاء کاذب(، ديفتري )بزرگ شدن غده تیروئیديا 
بیماريھاي برج  از آنجايي كه ھر برجي اغلب .ي ناقص  سكته خروسک،

برج ثور ممكن است  بنابراين در را نیز منعكس مي كندمقابل خود 
شي، يبوست آمیز برج عقرب نیز بروز كند و سبب بیماريھاي بیماريھاي

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد  يا قاعدگي نامنظم شود
كاربرد داروي قي آور و استعمال  .شندبادارند، آمادگیھای الزم را داشته 

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

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

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

ھاي   ھا، غده تیموس، دنده  انگشتان و شانه ،بازوھا و دستھا :است
 ،اعصاب ، اعصاب و سیستمناي 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 ، گیري خون يا نمونه برداري،ھمچون جراحي،

  گیرند، يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار
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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
ت آن نیست، مانند حجامت و كه افزوني و ازدياد به مصلحت و موفقّی
  ناسب مي باشدفصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ م

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

شب
  روز

ھار
چ

 
ه
شنب

  

  طن  زا  ٣  ٢٥  ٢٥  ١٩

و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام 
زمینه ابتال و  :وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي جوزادر  .شود

 ي سینه  قفسه و امراض ريوي :بیشتر خواھد بود زير ھايیماريشدت ب
، )اماس شامه ريه ذات الجنب،(، برسام )التھاب ريه(، ذات الريه 

و التھاب اطراف قلب ) آسم(، تنگي نفس ) اماس نايژه(برنشیت 
ي ذھني و سیستم   بیماريھاي مرتبط با قوه، )غشاء خارجى قلب(

 وصًا از منشا اعصاب، بيقراري مخص  اعصاب، ناراحتي اعصاب، بي
فرادي ا .)فراموشى(خوابي، ضعف حافظه بعلت ضعف يا بیمارى مغزى  

كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته 
  .خوب است جوزااز موضع قمر در برج ) در غیر دست(فصد .باشند

  :خواجه نصیر طوسي
  جامه پوشیدن سزا باشد سفر كردن رواست

  لیك ناخن چیدن و فصد حجامت را خطاست                  

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

لبھای  شیرى، ،، پستان ،عروق لنفاویلوزالمعدهمري، معده، ديافراگم،  :است
اين وقت اعضاى و در ،ھاي پايیني، رحم  دندهاستخوان سینه،  فوقانی کبد،

نمونه  ھمچون جراحي، ھر گونه اقدام تھاجمي طبي مورد اجزاي مذكور نبايد
تزريق، و يا واردن كردن فلزيا شیئ ديگر و بكاربردن ، گیري خون يابرداري، 

گیرند، و در صورت اضطرار با رعايتتدابیر ویژه ايمني و  حرارت يا لیزر قرار
وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي در  .مربوطه انجام شود اضطراري
 ،سوء ھاضمه :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :سرطان

، سرفه كردن، )ترش كردن معده(گاز در معده  ،مشكالت معده و گوارشي
سودا،  حالت افسردگى،( مالیخولي  ، دلتنگ بودن،استسقا سكسكه كردن،

 و )غش يا بیھوشى(، تشنج )وانديشه بیھوده راجع بسالمتى خود اضطراب
زردى  سنگھاي صفرا،، حمله عصبى ھیسترى،، حمله در زنان،ھیجان زياد

  .،  اختالل در دستگاه لنفاوى، مرض چاقيپستانیماریھای مربوط به ب ،)يرقان(
ته افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داش

  : خواجه نصیر طوسي.باشند
  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             

  نو نھادن نیست نیك فصد و تزويج و بناي                             

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

  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 بايداين وقت اعضاى و اجزاي مذكور ن
تزريق، و يا واردن كردن ، گیري خون يا نمونه 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 :فلكي اسد قمر در برج نجمي و برج
برگشت خون  ؛)قول خواجه نصیر(مشكالت معده  :بیشتر خواھد بود

، مشكالت كمر و )ضعف کردن(، تپش قلب، غش )استفراع ،قى(
تساع ا(مننژيت نخاعي، خمیدگي ستون فقرات، انوريسما ، نخاعي
ی، آنژین صدر 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  .قلبي، فشارخون باال يا پايین

  .موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند

  سنبله برج نجميقمر در                        
ز بدن انسان برج نجمي و برج فلكي سنبله با اعضاى و اجزاي زير ا

ي بزرگ و كوچك، لبھای  روده ،ناف ي شكم،  ناحیه :مرتبط است
  سیستم عصبي، روده، معده، تحتانی کبد، طحال،
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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
ت آن نیست، مانند حجامت و كه 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
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ه
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  ان   ٩  آذر  س  ٢٥

اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور در  ،ناخن ناحیه تحتانی اعصاب پشتی،
نمونه برداري،  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، مورد نبايد

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

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

تداخل در جذب  ، كرم كدو، سوء تغذيه،)التھاب صفاق(پريتونیت 
راب، تشويش و اضط، ، وبا، آپانديسیت)مطبقه(کیلوس،تب تیفوئید 

اي،بیماریھای روده   فشارھای عصبی، اختالالت سیستم گوارشي و روده
افرادي كه وضعیت  .بیماریھایشکمی ،اختالل در وريدھاي شكمي ای،

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

  خوش بود خوش بیع تركان سمن سیما به نقد

  بد بود بد زرگري خاصه عالج فصد و عقد                   
  

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

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

رگھاي  ،)باسن( ي پايیني كمر، رشته ھاي عصبي واقع در كمر،كفل 
ھر گونه اقدام  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر  خوني

تزريق، و يا ، گیري خون يانمونه برداري،  تھاجمي طبي ھمچون جراحي،
رند، و در گی واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام 
زمینه ابتال و  :وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي میزاندر . شود

 رو ھ ھا كلیهھر بیماري مرتبط با  بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريشدت ب
ه روي و تفريط اين شرايط  با زياد. چیزي كه سبب اخالل در كار آنھا شود

و ادرار زياد، حبس پیشاب، تورم  ،آيد بیش از حد مرض چاقي پديد مي
ھا را با مثانه ارتباط مي دھند، برخی از  التھاب حالبھايي كه كلیه
آن وجود آلبومین در ادرار است، كمر درد،  صهبیماريھاي کلیوی که مشخ

بر بیماريھاى ھمچنین داللت دارد  و ديگر بیماريھاي پوستي)اگزما( سودا
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای  .میزشىآ

   .الزم را داشته باشند

  عقرب برج نجميقمر در                        
  .ذكر شده حجماه ذي الدر ھفته اول 

  

  قوس برج نجميدر قمر                        

  .ذكر شده حجماه ذي الدر ھفته اول 
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   قال إّني سقیمفنظرة في الّنجوم  فنظر: كتابه العلّي الحكیم قال اهللا العلّي العظیم في

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

  جدي ١ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٥٣رفته  ٣٧ زپاییفصل ادامه 

 عقرب ٢٢ ـاادامه  تــــــــــــ مانده ١٥رفته  ١٥ ماه تشرين اّول اسكندرى ادامه

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

 18:21 –عقرب  ٧  ادامه تــــــــــــا مانده ٠رفته  ٢ میزانقمر در برج نجمي

 04:28 –قوس  ٢  ادامه تــــــــــــا ماه مانده١رفته  ٥ میزاندر برج نجمي: شمسط ھبو

 02:24 –عقرب  ١٢  ادامه تــــــــــــا مانده ٥رفته  ١٥ میزانج نجميدر بر: مثلثه عطارد

 18:57 –عقرب  ١٢  ادامه تــــــــــــا مانده ٥رفته  ٢٠ در برج نجمي میزان: بیت زھره
 00:47 –عقرب  ٢١  ادامه تــــــــــــا مانده ١٤رفته  ٣٩ سرطاندر برج نجمي:مريخ مثلثه+ھبوط 

  : مثلثه مشتري
حملدر برج نجمي

  ماه رفته  ٤  
 ماه مانده ٨

  ادامه تــــــــــــا
 11:09 –جوزا  ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ١٥ سنبله زحل در برج نجمي
 ماه مانده ١١

  ادامه تــــــــــــا
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ٧ اورانوس در برج نجمي حوت
 ماه مانده ٧سال و  ٦

  ــــــــــــاادامه ت
 15:31 –جوزا  ١

 ش. ھـ ١٣٩٧

 18:17 –دلو  ٢٦  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٤ماه رفته  ٣ جدينپتون در برج نجمي

  ماه رفته ١١سال و ٢قوسپلوتون در برج نجمي
 ماه مانده ٣سال و ١٢ 

  ادامه تــــــــــــا
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢

  ماه رفته ٨ ربعقرأس در برج نجمي
 ماه مانده ١٠ 

  ادامه تــــــــــــا
 17:23 –سنبله  ٦

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ٨ ثورذنب در برج نجمي
 ماه مانده ١٠ 

  ادامه تــــــــــــا
 17:23 –سنبله  ٦

 ش. ھـ ١٣٩١

 04:13 –قوس  ٢٩  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٢ماه رفته  ٧ حوتقمر أسود در برج نجمي

  دلو شیرون در برج نجمي
  ماه رفته ٨ 

 ماه مانده ٦سال و  ٦
  ادامه تــــــــــــا

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

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

 19:39 –عقرب  ٩  ادامه تــــــــــــا مانده ٢رفته  ١  قوس قمر در برج فلكي

 19:08 –قوس  ٢  ادامه تــــــــــــا ماه مانده١رفته  ٥ عقرب ج فلكيشمس در بر

 19:54 –عقرب  ١٢  ادامه تــــــــــــا مانده ٥رفته  ١٥ عقرب عطارد در برج فلكي

 11:51 –عقرب  ١١  ادامه تــــــــــــا مانده ٤رفته  ٢٠ عقرب زھره در برج فلكي

 07:16 –عقرب  ٢٠  ادامه تــــــــــــا مانده ١٣رفته  ١٠  أسد مريخ در برج فلكي

  ماه رفته ٥ ثور مشتري در برج فلكي
 ماه مانده ٨ 

  ادامه تــــــــــــا
 20:22 –جوزا  ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ١٥  میزان زحل در برج فلكي
 ماه مانده ١١ 

  ادامه تــــــــــــا
 23:34 –میزان  ١٥

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ٧ ج فلكي حملاورانوس در بر
 ماه مانده ٧سال و  ٦ 

  ادامه تــــــــــــا
 18:17 –ثور  ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩٧

 22:03 –دلو  ١٦  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٣ماه رفته  ٣ دلو نپتون در برج فلكي

  ماه رفته ١١سال و ٢جدي پلوتون در برج فلكي
 ماه مانده ٣سال و ١٢ 

  ــاادامه تــــــــــ
 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢

  ماه رفته ٨  قوس رأس در برج فلكي
 ماه مانده ١٠ 

  ادامه تــــــــــــا
 06:06 –سنبله  ٩

 ش. ھـ ١٣٩١

 06:06 –سنبله  ٩  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ١٠ماه رفته  ٨  جوزا ذنب در برج فلكي

 20:56 –قوس  ٢٦  ادامه تــــــــــــا دهماه مان٢ماه رفته ٧  حمل قمر أسود در برج فلكي

  ماه رفته ٩ حوت شیرون در برج فلكي
 ماه مانده ٦سال و  ٦ 

  ادامه تــــــــــــا
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
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  لاز ماه قب حدودادامه سیر كواكب سبعه در 

 22:18 - عقرب  ٧  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١   قمر در برج نجمي میزان حد مريخ

   07:16-عقرب  ٨   ادامه  تـــــــــــــا مانده ١رفته  ٥ شمس در برج نجمي میزان حد زحل 

   15:43-ب عقر ١٠    ادامه  تـــــــــــــا مانده ٣رفته  ٢   عطارد در برج نجمي میزان حد زھره

   04:49-عقرب  ١٠   ادامه  تـــــــــــــا مانده ٣رفته  ٣   حد زھرهزھره در برج نجمي میزان 

  مريخ در برج نجمي سرطان
  حد مشتري 

   06:52-عقرب  ١٣   ادامه  تـــــــــــــا مانده ٦رفته  ٧ 

  حملمشتري در برج نجمي 
  حد مشتري 

   21:23-جدي  ١   ــــــــاادامه  تـــــ ماه مانده٢رفته  ٨ 

   20:16-جدي  ١٣   ادامه  تـــــــــــــا ماه مانده٢رفته  ٥   زحل در برج نجمي سنبله حد مريخ 

   اورانوس در برج نجمي حوت
  )تراجع(حد زھره 

  ماه رفته ٧
 ماه مانده ٢٠ 

  ادامه  تـــــــــــــا
 14:22 - سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢

  ي نبتون در برج نجمي جد
  )در تراجع(حد مريخ 

  ماه رفته  ٣
  ماه مانده ٤

  12:34 -دلو ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا

   بلوتون در برج نجمي قوس
  )در تراجع(حد مشتري 

  ماه رفته ٣٥
  ماه مانده ٢٧ 

  ادامه  تـــــــــــــا
 18:27 -دلو ١٧

  ش. ھـ ١٣٩٢

  رأس در برج نجمي عقرب 
  )در تراجع(حد عطارد 

  08:29 -دلو ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا  ماه مانده ٤رفته  ٥٠

  ذنب در برج نجمي ثور 
  )در تراجع(حد مشتري 

  05:27 -عقرب ١٩  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ١٢ماه رفته  ٣

  قمر أسود در برج نجمي حوت

  حد مريخ 
  10:57 - قوس ١١  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٣٤رفته  ٤٧

  از ماه قبل وجوهسبعه در  ادامه سیر كواكب
   قمر در وجه سوم برج نجمي میزان

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  18:22 - عقرب  ٧  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١ 

شمس در وجه اول برج نجمي میزان 
  07:14 -عقرب  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٥رفته  ٥  دريجان زھره ووجه قمر 

  وجه سوم برج عطارد در 
  وجه نجمي میزان 

  مشتري و دريجان عطارد
 02:24 –عقرب  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٥رفته  ٢

  زھره در وجه سوم برج نجمي 

  وجه مشتري و دريجان عطاردمیزان 
 18:57 –عقرب  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٥رفته  ٣

  در وجه سوم برج نجمي  مريخ

  و دريجان مشتريمر وجه قسرطان 
 00:47 –عقرب  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ١٤رفته  ٥

  مشتري در وجه اول برج نجمي
)در تراجع( وجه ودريجان مريخحمل  

  ماه رفته ٥
  ماه مانده ٢ 

  21:09 -جدي ١  ادامه  تـــــــــــــا

  زحل در وجه سوم برج نجمي سنبله

  )جعدر ترا(وجه عطارد و دريجان زھره
  رفته  ١٤

  سال مانده ١
  ادامه  تـــــــــــــا

 02:15 –میزان  ١٨
 ش. ھـ ١٣٩١

 قمر ساير احوالقمر از ماه قبل و  اتصاالتاستمرار 

 23:14 –عقرب  ٧  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١   طريقه محترقهقمر در 

 17:59 –عقرب  ٨  ــــــــاادامه  تـــــ مانده ١رفته  ١٢   از ذنب جنوبي ھابطقمر 

  عقرب ١١ شب ادامه تـــــــــــــا مانده ٤رفته  ٨   سريع الّسیرقمر 

 16:06عقرب١٧ ادامه تـــــــــــــا مانده ١٠رفته  ٣  صاعد در فلك اوجقمر 

 2:30 - عقرب  ٧ 5:08 - عقرب  ٦ مانده ٠رفته  ٢  عطارد مقارنه قمر

یـرد؛  گل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانايي استدالل قّوت مي در اين ھنگام قدرت تخّی
نین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پیـدايش شـدن حالـت اعتمـاد بـه      چھم

وضـعیت  . رددگـ نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و ايده ھا موجب درخشش شخصّیت مي 
عقلــي و فکــري و روشــني افکــار کمــک مــي کنــد، زمینــه    فلکــي مناســبي اســت کــه بــه تــوازن 

  .مالقاتھاى موّفق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد
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 2:00 - عقرب  ٧ 5:56 - عقرب  ٦ مانده ٠رفته  ٢  مریخ تربیع قمر

تیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعني رفتارھايي را ببیني کـه بـه ايـن مواضـع     اين ھنگام زمینه ساز س
و خصـومت بـا زنـان    ) کـه تـو را بـه دورتـرين احتمـاالت مـي کشـاند       (کشیده بشوي، و به افزايش خیـال و تـوّھم   

دازي، کار مھّمي دست نیازيده و بـه اسـتراحت پـر    چمنتھي شود مي باشد، بھتر است که در اين ھنگام به ھی
تو را به حالت بي قیدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و    . اين وضعیت براى سالمتي بويژه روان بسیار مضّر مي باشد

  .تندي در رفتار و زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

 4:30 - عقرب  ٧ 7:23 - عقرب  ٦ مانده ٠رفته  ٢  زھره مقارنه قمر

ذران اوقـات بسـیار   گـ م با افزايش نیروي تخّیل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان        اين ھنگا
  .نین صلح و آرامش در روابط عاطفي را ببار مي آوردچخوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھم

 10:18 - عقرب  ٧ 14:49 - عقرب  ٦ مانده ٠رفته  ١  نپتون تربیع قمر

ي و واداشتن به سستي و بي توّجھي و نداشتن رفتـار راسـت و پاکــیزه    گافسرد اين ھنگام زمینه ساز
رانیھـاى بـي اسـاس فـراھم     گنمايي مشکالت واداشـته؛ و ن گدر ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را به بزر

  .مي کند

 14:30 - عقرب  ٧ 18:56 - عقرب  ٧  مانده ٠رفته  ١  شیرون تربیع قمر

 15:30 - عقرب  ٧ 19:57 - عقرب  ٧ مانده ٠رفته  ١  اورانوس تثلیث قمر

 23:18 - عقرب  ٧  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١   قمر خالي الّسیر

  04:37 - عقرب  ٧  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١  منزل اکلیل+ قمر 

  19:09 –عقرب  ٧  18:20 –عقرب  ٧ مانده ٠رفته  ١   مقارنه قمر با اكلیل

 ساير كواكب از ماه قبل اتصاالت استمرار

 0:00 -عقرب  ١٢ 1:48 -میزان  ٢٥ مانده ٥ماه رفته  ١  قمر أسود مقابله شمس

 1:00 -عقرب  ١٥ 2:57 -میزان  ٣٠ مانده ٨رفته  ٢٢  نپتون تثلیث شمس

خیالي؛ مواجه شدن زنـدگي بـا   میل به دنبال کردن آرزوھا و برنامه ھاى : اين ھنگام زماين ھنگام داللت دارد بر
قدري پیچیدگي و جنجال و اضطراب، در حلِّ مشکالت امکان تمايل به داروھاى ُمَسـکْن و آرام بخـش و راھھـاى    
واھي براى فراموشي مشکالت وجود دارد، احتمال ابـتالي بـه بیماريھـاى ناشـناخته و مرمـوز، و دچارشـدن بـه        

و پنـاه بـردن بـه عـالم موھـوم، وجـود زمینـه ارتکـاب اشـتباھاتي در          سر در گمـي ديوانـه کننـده و انکـار واقعّیـت      
تشخیص و تصمیمھا که سبب مشکالت بزرگي در زندگي عاطفي يا شغلي مـي گـردد، و نیـز زمینـه جـذب بـه       
يک شخص يا وضعیت؛ تنھـا بخـاطر اينکـه پنـاھي باشـد بـراى نجـات از غّصـه ھـا و مـأوايي بـراى دور کردنـت از             

بروز عدم تمرکز ذھني و فراموشکاري و تحّیر و ترّدد و نـاتواني از ادامـه يـک گفتگـو يـا       سختي زندگي، ھمچنین
گرفتن يک تصمیم، و نیز تسلیم شدن به محیط اطراف يا نیرنـگ آنھـا، امتنـاع از شـنیدن نصـیحت و راھنمـايي و       

راشـي بـراى توجیـه    ھشدارھاى نزديکان؛ حّتى در وقتي که به تو ثابت مي کنند در اشـتباھي، بھانـه و دلیـل ت   
موضع خود؛ از ديگر عوارض اين ھنگام مي تواند باشد، در اين ھنگام  الزم اسـت کـه از پنـاه بـردن بـه داروھـاى       
مسکن و آرام بخش يا راھھاى واھي؛ يا ارتباط با اشخاص و گروھھاى افراطي و يـا برقـراري روابـط بـي فايـده و      

وز اصـطکاک ناشـي از سـوء تفـاھم و تبـديل مشـکالت سـاده بـه         و داللت دارد بر زمینه بـر . بي نتیجه؛ بپرھیزي
عـدم وجـود زمینـه مناسـب     . اختالفات شديد، از دست رفتن نشاط و شادابي در ايـن ھنگـام شـروع مـي شـود     

جھت ازدواج، آرزوھاي واھي و وعده ھاى دروغیني براى ازدواج و آينده عـالي مطـرح مـي شـود، ولـى تـوّھم و       
  . نه تعّھد و التزامي به اين وعده ھا نیستخیالي بیش نبوده و ھیچگو

 15:00 -ثور  ٢٦  ادامه تــــــــــــا ماه مانده٧رفته  ٢١  نپتون تثلیث زحل

 نشده بیني پیش موانعي و پیچیده ھايي گره بروز و عمومي وضعیت در نقصان و رکود بر دارد داللت ھنگام اين
 يـا  مـاّدي  يـا  اجتمـاعي  جديـد  مسـؤولیتھاى  پـذيرفتن  بپرھیز، زيخیالپردا از. گردد می ظاھر سخت اوقات در که

 يـا  دينـي  باورھـاى  برسـاني،  آخـر  بـه  را آنھـا  تـواني  نمـي  چون بوده، ريسک وقت اين در ي؛گخانواد يا اى حرفه
 ببـار  ناامیـدي  و افسـردگي  تفـاھمي  سـوء  چنـین  و بشـود،  تو محیط با یريھاييگدر سبب تواند مي تو سیاسي

 افـراد  معاشرت از و نموده مقاومت افسردگي برابر در بايد لذا راني،گن و خوابي بي از بردن رنج امکان. آورد مي
. بپرھیـزي  برنـد  مـي  پناه واھي امور به و بوده افسرده و ناتوان مشکالت برابر در که ذرانگخوش و اإلراده ضعیف

 عـاملش  که( خارجي حوادث بوسیله اموالت و مادي امور ديدن آسیب زمینه: بر دارد داللت ھمچنین ھنگام اين
 دشـمنان  يـا  ھمکـاران  حسـادت  بـه  ابـتالء  امکـان  بیکارشـدن،  کـار  از يا مسؤولیتھايت افزايش: مانند) نیستي تو

 .دارد وجود
 برنامـه  ھر عمر و بوده ابتکار و ابداع مانع مالي، درآمدھاي نقصان و کاھش زمینه وجود :بر دارد داللت نینچھم
 و تحـّول  ايجـاد  جھت زمینه وجود عدم بر دارد داللت ھمچنین.کند مي کوتاه شود شروع نگامھ اين در که را اى

 خطیـر  بیماريھاى پیشامد و بیماري؛ و مالي مشکالت بروز امکان مدت، بلند روابط و عاطفي عاليق در پیشرفت
 .دستيگتن و
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 7:00 -قوس  ٣  ادامه تــــــــــــا ماه مانده١رفته  ٢٠  زھره مقارنه عطارد

رفتن و راحتـي در برخـورد دارد، ايـن وقـت     گـ اين ھنگام داللت بر رغبت فراوان بـه كذشـت و آسـان    
براى زندكي اجتماعي و عاطفي و بیوند و ارتباط با ديكران مناسب است، از آسايشي كـه در ايـن   

ھمجنـین داللـت دارد   . استفاده كنیـد .. فراھم مي شود و نیز دعوتھاى براى سفر و تفريح و ھنگام
بر وجود زمینه براى اينكه با ھمسايكان و خويشانت روابط خـوبي برقـرار كنـي، و روابـط قـديمي را      
تجديد و ارتباطات جديـدي را ايجـاد كنـي، ديـدارھاى موفـق و دلبـذير را ممكـن نمـوده، و تالشـھا و          

  .رسیھا را برايت آسان مي كندبر

 13:00 -عقرب  ١٧ 16:37 - عقرب  ٢ مانده ١٠رفته  ١٩  شیرون تثلیث شمس

 15:00 -حوت  ٣٠  ادامه تــــــــــــا ماه مانده٥رفته  ١٦  نپتون تسدیس مشتری

 ھاپیچیـدگی  بـه  آشـفته  معـامالت  و عـاطفي  ارتباطـات  و ھـا  برنامه ابتالي و اوقات، شدن تلخ زمینه
 منفـي  تـاثیر  زمینـه  وقـت  اين در نشو، وارد ضوابط از بیرون و قانوني غیر ھاى برنامه در دارد، وجود

 و شـديد  نگرانـي  يـا  آنھـا  شـدن  دار جريحـه  سـبب  کـه  عواطـف؛  اختیار دادن کف از و احساسات بر
 قخـار  راھھاى از موفقیت پیگیری مانند شود، مي منتھي ناُامیدي به که اموري به شدن کشیده

 اسـتفاده  سـوء  بـراى  شدن واقع تعّرض مورد امکان حقتعالى، بر توّکل و تدبیر و تالش بجاي العاده
 و پیچیـده  شـرايط  و عجیـب  وضعیت از ناشي آبرويي لطمه يا غیرقانوني اعمال يا رشوه يا فساد يا

 تحـّول  و تپیشـرف  در زيان و آسیب امکان: بر دارد داللت ھنگام اين ھمچنین. دارد وجود نیز مرموز؛
 ھزينـه  و مخـارج  نحـوه  از لـذا  پرھزينـه؛  قضـايي  دعـاوي  بـه  شدن دچار نیز و ھا؛ برنامه و طرحھا در

 برايـت  زيانھـايي  سـبب  وقـت  ايـن  در بسـا  نکـن؛  دیگـری  بـه  اعتمـاد  آنھـا  در و بنمـا؛  مراقبـت  ھايت
  .بشود

 از بسـیار  و يمـال  فرصـتھاي  مسـیر  در اشـکاالت  و موانـع  بـروز   بـر  دارد داللـت  فلکـي  وضـعیت  اين
 ھنگـام  ايـن  چـه  روابـط،  برقـراري  جھـت  زمینـه  وجـود  عـدم  بر دارد داللت نینچھم.آنھا دادن دست
  .کند مي مواجه مشکل با آنرا ثبات و استقرار و نموده پیچیده را روابط و عاليق

 
 0:00 -قوس  ١ 13:05 -عقرب  ١٠ ماه مانده١رفته  ١٥  قمر أسود تثلیث مریخ

 10:00 -عقرب  ٢٠ 4:42 - عقرب  ٧ مانده ١٣رفته  ١٣  شتریم مقابله شمس

رغبـت بـه زنـدكي و معیشـتي بـايینتر از سـطح خـود، زمینـه رغبـت بـه           : اين ھنگام داللت دارد بـر 
و داللت دارد بر وجود زمینه جھت بروز سـوء تفـاھم و   ،اسراف اموال و صرف آن در بیھوده وجود دارد

  .تعصب ورزيھا

 15:00 - دلو  ٩ 7:54 - قوس  ١٠ ماه مانده٣رفته  ١١  أسود قمر تسدیس نپتون

 1:00 -عقرب  ٢٧ 12:38 - عقرب  ٤ مانده ٢٠رفته  ١٠  زحل تسدیس مریخ

 ابتکـار  و اقـدامات  بـا  محسوسـي  و روشـن  ارتبـاط  لـذا  اسـت؛  تـالش  و کـار  کوکـب  مـريخ  که آنجا از
 را آرزويـش  مشـتاقانه  کـه  ھـدفي  بـه  تواني مي تالشھا در جديت با لذا داشته، شخصي عملھاى

 آسـاني  بـه  را چیـزی  ھـیج  اينکـه  چـه  شـده  مسـلح  شـجاعت  به بايد رو اين از برسي، اى داشته
 جبینـت  عـرق  نتیجـه  و شخصـي  تالشـھاى  ثمـره  کـاربرد  به ملزم را خودت بايد آوري، نمي بدست

 پایـان  در یـت موفق حـال  ھـر  بـه  ولي گردد، مطمئن وضعیتت تا کرده ھموار را راه سختیھاى و کني
 دھـد  مـي  امکـان  کـه  اقدامات؛ و ھا برنامه وضوح و روشن تشخیص بودن فراھم. دارد وجود مسیر

 نـه  وضعیت اين.کند عبور شخصي ھاى برنامه و کار محیط در موانع از و نموده مشکالت بر غلبه تا
 .دارد ضرري نه و داشته اى فايده

 2:00 -قوس  ٣ 15:34 -رب عق ١٦ ماه مانده١رفته  ٥  نپتون مقابله مریخ

 ضـعف  نقـاط  تسـّلط  و امیـال  غلبـه  زمینـه  وجـود  بخـاطر  آن؛ بـودن  خطیـر : بـر  دارد داللـت  ھنگام اين
 و اراده شـدن  ضـعیف  بـر  دارد داللـت  ھمچنین. آن کنترل عدم و غريزه افزايش و عادتھا، و شخصي

 بـا  درگیريھـايي  زمینـه  وجـود  و نفسـاني؛  غرائز و امیال شدن برانگیخته و ابتکار، و تالش براى توان
 حـوادث  بـروز  و آرامـبخش،  داروھـاى  مصـرف  و ناکامیھا و مشکالت فراموشي به رغبت خود؛ محیط
 .مه و گاز و آب با مرتبط

 5:00 - عقرب  ٨ 5:35 - عقرب  ٥ مانده ١رفته  ٥  نپتون توازي شمس

 14:00 - عقرب ١٠ 4:37 - عقرب  ٧ مانده ٣رفته  ٣  قمر أسود ضد توازي شمس
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 15:00 -عقرب  ١٥ 0:19 -عقرب  ١٠ مانده ٨رفته  ٣  نپتون تربیع زھره

 بايـد  ندارد، رغبتي تو به که کسي به عالقه ابراز ناپايدار؛ و سست توّھم بروز: بر دارد داللت ھنگام اين
 پاســخھاى باشــي؛ داشــته لجوجانــه و عنــادآمیز واکنشــھايي اينکــه بجــاي و بگیــري نظــر در ار واقعیــت
 بـه  کـه  عـاطفي،  زنـدگی  در ناُامیدي و نگراني براى زمینه وجود بر دارد داللت ھمچنین. بدھي مناسب
 دارد داللـت  ھمچنـین .ناکامیھا فراموشي به آوردن روي و آور نشاط و آرامبخش داروھاى رويه بي مصرف

 باعـث  کـه  مسـتمر،  زيانھـاى  و درازمـدت  مـالي  خسارتھاى زمینه بلکه مالي، امور جھت منفي زمینه بر
 ايـن  در ازدواج و خواسـتگاری  و رابطـه  ايجـاد بر دارد داللـت  و.دارد وجود شود؛ مي مالي شکافھاي ايجاد

 ھزينـه  مـالي  نظـر  از طـرفین  بـه  و نداشـته  دوامـي  و بوده کوتاه مدتش اينکه چه نبوده، مناسب ھنگام
   .کند مي تحمیل سنگیني بسیار

 20:00 -عقرب  ١١ 18:16 - عقرب  ٨ مانده ٤رفته  ٢  پلوتون توازي زھره

 17:00 -عقرب  ١٥ 11:37 -عقرب  ١٠ مانده ٨رفته  ٢  نپتون تربیع عطارد

 گبـزر  عصـبي  يگخسـت  و رانـي گن و اضـطراب  و کشـ  و ترديد حالت بروز: بر دارد تدالل ھنگام اين
 اداره در گبـزر  اشـتباھات  ارتکـاب  از شـود،  مـي  يگافسـرد  سـبب  يا رسانده آسیب حافظه به هک

 بـه  شـدن  ارچـ د و یريھـا؛ گ تصـمیم  و احکـام  در اشـتباھات  تکـاب ار زمینـه  رھیز،بپ منافعت و مصالح
 هکـ  بـاش  نداشـته  ھنگـام  اين در خود امور به يگرسید و بازبیني در سعي داشته، ودوج ناامیدي

  .شوي ينم موفق
 15:00 -حمل  ٣  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٥رفته  ٢  شیرون تثلیث زحل

 22:00 -قوس  ٩ 13:58 -عقرب  ٢١ ماه مانده١رفته  ١  شیرون مقابله مریخ

 15:00 -عقرب  ١٧ 0:53 -عقرب  ١٢ مانده ١٠رفته  ١  شیرون تربیع زھره

 از ماه قبل وقايع فلكي ادامه ساير

  9:54 -عقرب  ١٦  ادامه تـــــــــــــا مانده٩ماه رفته  ٥ اجع نبتون در برج نجمي جديتر

ايمان، ين، دآرمان گرايي، اعتقادات،  :به طور کلي داللت دارد بر نپتوناز آنجا که کوکب  :داللت اجمالي
ن، ساده لوحي، سرخوردگي، ، واقع بین نبودفرار از واقعیات، و اعتیاد، )در زمینه ھاى مثبت(اخالص، معنويت؛ 
و خواص و موارد مربوط به داللتھاي  نپتوناثرات  تراجعلذا در حالت ، )در زمینه ھاي منفي(بیشرفي و تقلب 

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

  
و . مشخص نیست) وھم(در اين زمان مرز بین حقیقت و خیال: به طور کلي نپتونتراجع  :داللت تفصیلي

  .ياھا در اين زمان بر شما غلبه بیشتري دارندؤبنابراين ر. انرژي زندگي خیالي بیشتر از زندگي حقیقي است
  

کنید و به انديشه ھا و تفکر خود احترام بگذاريد تا مرزھاي حقیقت و و فراست خود اعتماد  به شّم :توصیه
  .وھم و خیال را دريابید

  14:11 -عقرب  ١٨  ادامه تـــــــــــــا مانده ١١ماه رفته  ٥ تراجع شیرون در برج نجمي دلو

  تراجع مشتري
  حمل و حوتدر برج نجمي 

  ماه رفته ٢
 ماه مانده ٢ 

 07:38 –جدى  ٣  ـاادامه  تــــــــــــ

گسترش، شروع، گشايش، سیرت و : به طور کلي داللت دارد بر مشترياز آنجا که کوکب  :داللت اجمالي
و خواص و موارد  مشترياثرات  تراجعلذا در حالت . اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و زندگي

ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و  .ي پیدا مي کندايام کاھش چشمگیراين طي  مشتريمربوط به داللتھاي 
  .راجع نامناسب استمتبازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 

افراد در انجام کارھا و طي کردن روند پیشرفت در اين زمان : به طور کلي مشتريتراجع  :داللت تفصیلي
نجايي که احساس بدي به آنھا دست مي دھد که روند پیشرفتشان متوقف شده تأمل بیشتري مي کنند تا آ

ممکن است افراد در تأّمل کردن در کارھا افراط  .است اّما اين طور نیست بلکه تنھا روند کار کند شده است
سودمند است پس  یاّما نتیجه نھاي. شود در بدست آوردن حاصل کارھا تأخیر ايجاد شود کنند که سبب مي
نیست مگر در مورد بیماري که ممکن است تامل، سبب پیشرفت بیماري شود که در  ساين تراجع چندان نح

اّما در مسائلي چون تحصیل تأمل در مسائل سبب درک بھتر آن مي . اين حالت رشد آن افزايش مي يابد
افراد بیشتر در عمق و مي شود  بدر اين زمان درک و مشاھده، و قوه ادراک افراد تغییر مي کند که سب .شود

درآمدھا . يابدي در اين زمان حمايتھاي ديگران از ما کاھش م .دنور شناخت بیشتر خود نظر کنظژرف خود به من
  .يابند ھاي زندگي افزايش زيادي مي يابند و يا ھزينه کاھش مي

و مراقبت در با تامل  .که معرفت دروني خود و دانش دروني خود را گسترش دھیم زمان آن است :توصیه
تنھا ديگران را مورد انتقاد  .کار کنید تر کنید که نیاز داريد که بیشتر و سخت ھايتان مشاھده مي کارھا و پروژه

  .بلکه ضوابط اخالقي خود را بررسي کنید و اھداف و نیازھايتان را تشخیص دھید. قرار ندھید
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  تراجع اورانوس در برج
  نجمي حوت

  رفته ١٠٩
 ماه مانده ١ 

  10:05 - قوس  ١٧  ادامه تـــــــــــــا

مستقیم، تغییرات  کدر :لي داللت دارد برکبه طور  اورانوسب کوکه کاز آنجا  :داللت اجمالي
و خواص و موارد مربوط  اورانوساثرات  تراجعلذا در حالت  ،ار فردي و مستقلکناگھاني و جذبه، اف

لي زمان کام تراجع بطور گھن .ندکاھش چشمگیري پیدا مي کايام اين طي  اورانوسبه داللتھاي 
راجع متب کوکارھاي مربوط به کاري، و براى شروع کارھا است نه شروع ھر کري در گتأمل و بازن

  .نامناسب است
رويدادھاي غیر قابل پیش بیني يا غیر منتظره : ليکتراجع اورانوس به طور  :داللت تفصیلي

ه گاه به صورت آشفتگي ھوا، ک. زھايي دچار دگرگوني مي شوندیدر طبیعت چ. اتفاق مي افتد
ه نتیجه ي آن اخالل در ارتباطات و ک. ندکطوفانھاي شديد، زلزله و يا آتشفشان نمود پیدا مي 

دگرگونیھاي به وجود  .اي ارتباطي و يا خطوط انتقال مي باشدھ وسايل ارتباطي نظیر ماھواره
صورت استقالل طلبي و يا که گاه بار نیز پديد بیايد کبط اجتماعي و ن است در رواکآمده مم

 .ندکوضعیت نمود پیدا مي  کن شدن در يکخواست عمومي به عدم بازگشت به عقب و يا سا
ري و یابا پديد آمدن اين رفتارھاي غريب چه در طبیعت و چه در مسائل ديگر سبب افزايش ھوش

  .یط اطرافشان مي شودري مردم نسبت به مسائل و محکروشن ف
بدلیل وضعیت ھوا و اختالل در ( .ن از سفرھاي ھوايي خودداري شودکتا حد مم :وصیهت

نید تغییري در خود به وجود آوريد و براي شروع ک يدر اين زمان سع )ارتباطھاي ماھواره اي
  .نیدکور ايجاد استقالل شخصي خود برنامه ريزي ظطرحي به من

  17:55 –عقرب  ٨  ادامه  تـــــــــــــا مانده١رفته  ٩  ي عقربتراجع رأس در برج نجم

  17:55 –عقرب  ٨  ادامه  تـــــــــــــا مانده١رفته  ٩ تراجع ذنب در برج نجمي ثور

  ٢١:٤٩ ساعت عقرب برج فلكي ٦تحويل شمس به درجه  ذی الحجهاّول ماه  شب

 ٧:١٥ساعت  میزانجمي برج ن ٦تحويل شمس به درجه  ذی الحجهروز اّول ماه 
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  ماه پانزدھمشب   ادامه تـــــــــــــا  شب اّول ماه  افزيش نور قمر

، اقدام بـه کارھـايي کـه مـوفقّیتش مرھـون      )ام خسوفدر غیر اّي(ھنگامی که قمر زايد الّنور باشد 
اّمـا کارھـايي کـه    . رشد و افزايش و مطرح شدن و آشکار شدن بیشتر است، مناسب مـي باشـد  

آشکاري يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیسـت، ماننـد حجامـت و فصـد کـه      
  .در آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد

  شب ھفتم ماه  ادامه تـــــــــــــا  شب اّول ماه  ھنگام اجتماع

قات مد آب دریـا بـاال بیایـد، در ایـن وقـت نیـز       این ھنگام مد رطوبات ابدان میباش؛ ھمچنانکه در او*
  . رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو یا جز بدن روی به ظاھر او می نھد

كارھايي كه در اين اوقات شروع مي گـردد، بـا تحـول و دگرگونیھـای مثبـت بـه سـمت آينـدۀ بھتـر          
   .مواجه مي گردد، به شرط اينكه تكیه بر دیگران نداشته باشید

قمر، زمینه ساز افزايش حالـت اعجـاب    اجتماعدوران  :اجتماعي و خانوادگیباطات از نظر ارت
آنھـا شـده، فلـذا بھتـر اسـت كـه از        توّقعـات بـوده و بالّنتیجـه سـبب افزونـي     ) مرد يا زن(ھمسران 

در ايـن وقـت    .توّقعات در اين مرحله پرھیز نموده، و براى اجتناب از پیدایش اختالفـات كوتـاه بیاينـد   
ايجاد ارتباطھاى عاطفي نوعًا موفقّیت آمیز نبـوده، چـون ايـن گونـه ارتباطـات حاصـله در        تأسیس و

  .اين مرحله، به آرزوھاي غیر واقعي منتھي شده كه نوعًا محقق نمي شود

 20:17 –عقرب  ٩  ادامه تــــــــــــا 18:21 –عقرب  ٧ در برج نجمي عقرب: ھبوط قمر

  : ھبوط قمر
  عقربدرجه سوم برج نجمي 

 23:14 –عقرب  ٧ ادامه  تـــــــــــــا 21:37 –عقرب  ٧

  05:50 –عقرب  ٧  05:00 –عقرب  ٧  04:12 –عقرب  ٧  مقارنه قمر با قلب العقرب

   04:37 –عقرب  ٧ منازل قلب و شولة+ قمر 
 17:37  - شولة 

  17:51 –عقرب  ٩  ادامه  تـــــــــــــا

  قمر در وجه اول برج نجمي عقرب 

  جه و دريجان مريخو
  10:40 - عقرب  ٧  ادامه  تـــــــــــــا  18:22 - عقرب  ٧
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  قمر در وجه دوم برج نجمي عقرب 

  وجه شمس و دريجان مشتري
  03:18 - عقرب  ٨  ادامه  تـــــــــــــا  10:40 - عقرب  ٧

 45:5 - عقرب ٧  ـــــــــــاادامه  تــ  22:18 - عقرب ٧  حد مريخقمر در برج نجمي عقرب 

 19:12 - عقرب ٧  ادامه  تـــــــــــــا 45:5 - عقرب ٧  حد زھرهقمر در برج نجمي عقرب 

 37:1 - عقرب ٨  ادامه  تـــــــــــــا 19:12 - عقرب ٧  حد عطارد  قمر در برج نجمي عقرب

 1:30 -  عقرب ٩  ادامه تــــــــــــا 21:48 - عقرب  ٧ ذنب ضد توازي قمر

 1:36 - عقرب  ٩  ادامه تــــــــــــا 21:48 - عقرب  ٧ رأس توازي قمر

 3:00 - عقرب  ٩ 6:17 - عقرب  ٨ 10:12 - عقرب  ٧ زحل تسدیس قمر

ــه  گدر ايــن ھنگــام زمینــه ضــعف اراده و دمــدمي مزاجــي و نارضــايتي و بھانــه    یــري و لجاجــت و میــل ب
وانــي، زيــادي حّساســّیت؛ تغییــر حــال بــي دلیــل از   ي رگزمینــه آشــفت ي افــزايش مــي بابــدگافســرد

خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شوق به سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و نـاراحتى از قسـمت        
یھــاى در ســالمتي و گفايـده اى نداشــته و تنھــا شـرايط را ســختتر مــي کنـد، امکــان بــروز بـه ھــم ربخت    

یري بپرھیـز و سـعي کـن بـا افـراد خـوش       گز گوشه بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، ا
  .رم کنيگبرخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر

 6:30 - عقرب  ٩ 9:03 - عقرب  ٨ 12:18 - عقرب  ٧ مریخ تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه افزايش شجاعت و دلیري و مقاومت و روحّیه مبارزه با سختیھا وجـود داشـته، وقـت    
داللـت دارد بـر    و .انديشه ھا و حقوق تو و نیز برداشتن گامھاى مھـّم مـي باشـد    مناسبي براى دفاع از

ولي بھتـر اسـت کـه از ھـر اقـدام و يـا فعالّیـت مھّمـي ماننـد ازدواج يـا           امور عاطفي،  وجود زمینه جھت

  .ه اينکه جنبه احساساتي آن بر آن غالب خواھد بودچاشتغال پرھیز کرد، 

 7:24 - عقرب  ٩ 10:37 - عقرب  ٨ 14:24 - عقرب  ٧ قمر أسود تثلیث قمر

 16:00 -عقرب  ١٧ 7:48 -عقرب  ١٢ 8:00 - عقرب  ٧ شیرون تربیع عطارد
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 19:20 - عقرب  ٩  ادامــــه تـا 03:9 - عقرب  ٨  قمر خالي الّسیر

 6:04 -عقرب  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 17:59 –عقرب  ٨  از رأس شمالي صاعدقمر 

  05:30 –عقرب  ٨  04:38 –عقرب  ٨  03:47 –عقرب  ٨  مقارنه قمر با لسعة العقرب

  06:28 –عقرب  ٨  05:37 –عقرب  ٨  04:47 –عقرب  ٨  مقارنه قمر با شولة

  17:49 –عقرب  ٩  16:58 –عقرب  ٨  16:06 –عقرب  ٨  مقارنه قمر با النصل

  قمر در وجه سوم برج نجمي عقرب

  ريجان قمرد وجه زھره و 
  20:18 - عقرب  ٩  ادامه  تـــــــــــــا  03:18 - عقرب  ٨

 03:10 - عقرب ٨  ادامه  تـــــــــــــا 37:1 - عقرب ٨حد مشترى قمر در برج نجمي عقرب 

 18:20 - عقرب ٩  ادامه  تـــــــــــــا 03:10 - عقرب ٨حد زحل قمر در برج نجمي عقرب 

 13:18 - عقرب  ٩ 16:30 - عقرب  ٨ 20:18 -  عقرب ٨ نپتون تسدیس قمر

ي و واداشتن به سستي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار راسـت و      گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
رانیھـاى بـي   گنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و ن   گپاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بـوده، و تـو را بـه بزر   

  .اساس فراھم مي کند

 17:48 -عقرب  ١٠ 20:51 - عقرب  ٩ 0:36 - عقرب  ٨ شیرون تسدیس قمر

 18:48 -عقرب  ١٠ 21:53 - عقرب  ٩ 1:36 - عقرب  ٨ اورانوس تربیع قمر

وني ھـاى  گـ رگاين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجت و بدرفتاري و رفتارھاى نامتعارف و د
نـین  چراق و جـدايي مـي باشـد ھم   ذرا و نیـز فـ  گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشتن به ارتباطـات  گنا

ي روزمره و به آن جلوه اى گنمايي حوادث و مشکالت زندگدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: داللت دارد بر

  .بیش از حجم واقعیش دادن

 13:24 -عقرب  ١٠ 8:33 - عقرب  ٩ 4:54 - عقرب  ٨ قمر تسدیس شمس

ــط   ايــن ھنگــام كمــك مــي كنــد بــه متانــت و تعــادل شخصــیت و اعتمــاد    بــه نفــس و موفقیــت رواب
اين وضعیت فلكي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه بـراى نشـاط و بويـايي و بیـدايش انگیـزه و          .عاطفي

اگـر اقـدام و تصـمیم در ايـن     ولـى   خودجوشي در اين ھنگام ، بطور كلي شـرايط مناسـبي اسـت،   
  .وقت دقیق نباشد، بايداري و قوت آن معلوم نیست
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 1:12 -عقرب  ١٠ 4:19 - عقرب  ٩ 8:00 - عقرب  ٨ مشتری تثلیث رقم

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

از افراط در خـوراک بپرھیـز کـه زمینـه سـوء ھاضـمه و       ! کار را مي پذيري يا پیشنھادھاى غیر منطقي در

  .عوارض پرخوري فراھم است

 0:00 -عقرب  ١٨ 16:58 -عقرب  ١٢ 18:00 - عقرب  ٨ اورانوس تثلیث عطارد

ران، گـ اين وقت ممکن است براى تحمل عصبي تو مضر بوده و زمینه بروز مشکالتي در روابط بـا دي 
ار شـدن بـه سـوانح    چـ رديده، احتمال دگر محیط کار ناشي از غفلت و حواس پرتي و اشتباھاتي د

زمینه نیـز عصـبیت مـزاج و ارتکـاب اشـتباھات و بـروز       . و حوادث در رفت و آمدھاى روزانه وجود دارد
  .روحیه متھّورانه وجود دارد

   07:03-عقرب  ١٦   ادامه  تـــــــــــــا   07:16-عقرب  ٨ میزان حد عطارد شمس در برج نجمي 
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  15:58 –عقرب  ٩  15:04 –عقرب  ٩  14:11 –عقرب  ٩  مقارنه قمر با عین الرامي

  16:15 –عقرب  ٩  15:21 –عقرب  ٩  14:28 –عقرب  ٩  مقارنه قمر با الفكة الجنوبیة

  18:18 –عقرب  ١٠  17:25 –عقرب  ٩  16:32 –عقرب  ٩  مقارنه قمر با النسر الواقع

  20:23 –عقرب   ١٠  ادامه  تـــــــــــــا  17:51 –عقرب  ٩ منزل نعام+ قمر 

 01:48 –عقرب  ١١  ادامه تــــــــــــا 20:17 –عقرب  ٩ قوسقمر در برج نجمي

 01:08 –عقرب  ١١  ادامه تــــــــــــا 19:39 –عقرب  ٩جدي قمر در برج فلكي

  س قمر در وجه اول برج نجمي قو

  وجه عطارد و دريجان مشتري
  13:43 - عقرب  ٩  ادامه  تـــــــــــــا  20:18 - عقرب  ٩

  قمر در وجه دوم برج نجمي قوس 

  و دريجان مريخوجه قمر 
  07:33 -عقرب  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا  13:43 - عقرب  ٩

 15:17 - عقرب ٩  ادامه  تـــــــــــــا 18:20 - عقرب ٩  حد مشترىقمر در برج نجمي قوس 

 09:2 - عقرب ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 15:17 - عقرب ٩  حد زھرهقمر در برج نجمي قوس 

 16:30 - عقرب  ٩ 6:47 - عقرب  ٩ 18:12 - عقرب  ٩ عطارد توازي قمر

 6:00 -عقرب  ١٠ 22:08 -عقرب  ١٠ 13:12 - عقرب  ٩ زھره توازي قمر

 9:30 -عقرب  ١١ 11:15 -عقرب  ١٠ 13:36 - عقرب  ٩ زحل تربیع قمر

ي گیـري و لجاجـت و میـل بـه افسـرد     گدر اين ھنگام زمینه ضـعف اراده و دمـدمي مزاجـي و نارضـايتي و بھانـه      
ي رواني، زيادي حّساسّیت؛ تغییر حـال بـي دلیـل از خوشـرفتاري بـه بـدبیني، از       گزمینه آشفت افزايش مي بابد

ريـه و نـاراحتى از قسـمت فايـده اى نداشـته و تنھـا شـرايط را        شور و شوق به سستي ھّمت وجـود داشـته، گ  
یھـاى در سـالمتي و بخصـوص در رابطـه بـا معـده و روده ھـا وجـود         گسختتر مي کنـد، امکـان بـروز بـه ھـم ربخت     

  .رم کنيگیري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگداشته، از گوشه 

 9:00 -عقرب  ١٣ 6:37 -عقرب  ١١ 6:00 - عقرب  ٩ مریخ ضد توازي شمس
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  05:04 –عقرب  ١٠  04:09 –عقرب  ١٠  03:15 –عقرب  ١٠  مقارنه قمر با بلدة

 01:51 –عقرب  ١١  ادامه  تـــــــــــــا  20:23 –عقرب   ١٠ منزل بلدة+ قمر 
   قمر در وجه سوم برج نجمي قوس

  ان شمسوجه زحل و دريج
  01:50 -عقرب  ١١  ادامه  تـــــــــــــا  07:33 -عقرب  ١٠

 22:9 - عقرب ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 09:2 - عقرب ١٠عطارد حد قوس  نجميقمر در برج 

 28:18 - عقرب ١١  ادامه  تـــــــــــــا 22:9 - عقرب ١٠  زحل حد قمر در برج نجمي قوس 

 14:12 -عقرب  ١١ 15:52 -عقرب  ١٠ 18:06 -قرب ع ١٠ قمر أسود تربیع قمر

 12:36 -عقرب  ١٠ 4:30 -عقرب  ١٠ 19:24 -عقرب  ١٠ پلوتون توازي قمر

 09:2 - عقرب ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 22:42 -عقرب  ١٠ عطارد تسدیس قمر

یـرد؛  گدالل قّوت مي در اين ھنگام قدرت تخّیل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانايي است
نین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پیـدايش شـدن حالـت اعتمـاد بـه      چھم

وضـعیت  . رددگـ نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و ايده ھا موجب درخشش شخصّیت مي 
فلکــي مناســبي اســت کــه بــه تــوازن عقلــي و فکــري و روشــني افکــار کمــک مــي کنــد، زمینــه    

  .ھاى موّفق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود داردمالقات
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 1:48 -عقرب  ١٢ 3:24 -عقرب  ١١ 5:36 -عقرب  ١٠ اورانوس تسدیس قمر

  

ــارف و       ــدرفتاري و رفتارھــاى نامتع ــال و لجاجــت و ب ــه ســرعت انفع ــاز روحّی ــه س ــام زمین ــن ھنگ اي
ذرا و نیـز فـراق و جـدايي    گـ ت و واداشتن بـه ارتباطـات   ھاني در افکار و احساساگوني ھاى ناگرگد

نمـايي حـوادث و مشـکالت    گدمـدمي مزاجـي و رغبـت بـه بزر    : نـین داللـت دارد بـر   چمي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگزند

  

 8:18 -عقرب  ١٢ 9:53 -عقرب  ١١ 12:06 -عقرب  ١٠ مشتری تربیع قمر

وينـد فـراھم   گه مـي  چـ م زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     در اين ھنگا
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى نـامعلوم دل   چاست، ھم

از افراط در خوراک بپرھیز کـه زمینـه   ! مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مي پذيري
  .پرخوري فراھم استسوء ھاضمه و عوارض 

  

 2:54 -عقرب  ١٣ 19:38 -عقرب  ١٢ 13:30 -عقرب  ١٠ قمر تربیع شمس

  

اين ھنگام زمینه ساز اضطراب و بدبیني و دمدمي مزاجي و افزايش سختي و مشكالت با جـنس  
ــر  . مخــالف مــي باشــد  ايجــاد زمینــه ناخجســتگي ايــن ھنگــام،  ايــن وضــعیت فلكــي داللــت دارد ب

  .توسط خودش وجود دارد مشكالت براى شخص

  

 23:00 -عقرب  ١٦ 19:52 -عقرب  ١٣ 5:00 -عقرب  ١٠ ذنب ضد توازي عطارد

 22:00 -عقرب  ١٦ 19:46 -عقرب  ١٣ 5:00 -عقرب  ١٠ رأس توازي عطارد

 02:24 –عقرب  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا   15:43-عقرب  ١٠    حد مريخ عطارد در برج نجمي میزان 

 18:57 –عقرب  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا   04:49-عقرب  ١٠   حد مريخمیزان ر برج نجمي زھره د
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  : قمر مثلثه+ وبال 
 در برج نجمي جدي

 11:01 –عقرب  ١٣  ادامه تــــــــــــا 01:48 –عقرب  ١١

 51:1 -عقرب  ١١  ادامــــه تـا 00:0 -عقرب  ١١  قمر خالي الّسیر

 10:18 –عقرب  ١٣  ادامه تــــــــــــا 01:08 –عقرب  ١١ دلو قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي جدي
  وجه مشتري و دريجان زحل 

  20:32 -عقرب  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  01:50 -عقرب  ١١

 50:1 - عقرب ١١  ادامه  تـــــــــــــا 28:18 - عقرب ١١  مريخ حد قمر در برج نجمي قوس 

 53:14 - عقرب ١١  ادامه  تـــــــــــــا 50:1 - عقرب ١١  عطاردحد قمر در برج نجمي جدي 

 07:4 - عقرب ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 53:14 - عقرب ١١حد مشترى قمر در برج نجمي جدي 

  منازل سعد ذابح+ قمر 
 و سعد بلع  

  01:51 –عقرب  ١١
 15:10 -سعد بلع 

  08:58 –عقرب  ١٢  تـــــــــــــا  ادامه

  00:07 –عقرب  ١١  23:11 –عقرب  ١١  22:15 –عقرب  ١١  مقارنه قمر با النسر الطائر

  11:16 –عقرب  ١١  10:19 –عقرب  ١١  09:24 –عقرب  ١١  مقارنه قمر با سعد ذابح

  18:41 –عقرب  ١٢  17:44 –عقرب  ١٢  16:46 –عقرب  ١١  مقارنه قمر با سعد بلع

 15:36 –قوس  ٥  ادامه تــــــــــــا 11:51 –عقرب  ١١ قوس زھره در برج فلكي

 18:48 -عقرب  ١٢ 13:10 -عقرب  ١١ 7:18 -عقرب  ١١ قمر توازي شمس

 20:24 -عقرب  ١٢ 14:01 -عقرب  ١١ 7:24 -عقرب  ١١ مریخ ضد توازي قمر

 2:42 -عقرب  ١٢ 20:55 -عقرب  ١٢ 14:54 -عقرب  ١١ قمر أسود ضد توازي قمر
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در برج نجمي: زھره مثلثه+وبال
عقرب

 22:43 –قوس  ٦  ادامه تــــــــــــا 18:57 –عقرب  ١٢

  02:38 –عقرب  ١٢  01:41 –عقرب  ١٢  00:44 –عقرب  ١٢  مقارنه قمر با النیر

  14:07 –عقرب  ١٢  13:07 –عقرب  ١٢  12:10 –عقرب  ١٢  مقارنه قمر با سعد ناشرة

  16:56 –عقرب  ١٢  15:58 –عقرب  ١٢  15:00 –عقرب  ١٢  مقارنه قمر با سعد السعود

 09:55 –عقرب  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا  08:58 –عقرب  ١٢ منزل سعد السعود+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي جدي 

  وجه مريخ و دريجان زھره
  15:38 -عقرب  ١٢  ــــــاادامه  تـــــــ  20:32 -عقرب  ١٢

   قمر در وجه سوم برج نجمي جدي

  وجه شمس و دريجان عطارد
  11:03 -عقرب  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا  15:38 -عقرب  ١٢

 29:19 - عقرب ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 07:4 - عقرب ١٢  حد زھرهقمر در برج نجمي جدي 

 7:24 -عقرب  ١٢ 1:40 -رب عق ١٢ 19:48 -عقرب  ١٢ نپتون توازي قمر

 19:42 -عقرب  ١٤ 20:05 -عقرب  ١٣ 21:00 -عقرب  ١٢ زحل تثلیث قمر

 13:00 -عقرب  ١٢ 7:19 -عقرب  ١٢ 1:30 -عقرب  ١٢ مشتری ضد توازي قمر

 0:42 -عقرب  ١٤ 0:59 -عقرب  ١٣ 1:48 -عقرب  ١٢ قمر أسود تسدیس قمر

 6:12 -عقرب  ١٤ 6:40 -عقرب  ١٣ 7:30 -عقرب  ١٢ نپتون مقارنه قمر

 11:12 -عقرب  ١٤ 11:36 -عقرب  ١٣ 12:24 -عقرب  ١٢ شیرون مقارنه قمر

 6:00 - قوس  ١٢ 1:08 -عقرب  ٢٦ 22:00 -عقرب  ١٢ مشتری تثلیث مریخ

  

اين ھنگام داللت دارد بر بروز تکبر و رفتـار عجوالنـه و نشـاط و شـادابي مفـرط، و انجـام ريسـکھا و        
امات بیخردانه که سبب زيانھاى مالي و درگیريھا در محیط کار يـا خانـه مـي گـردد، سـعي کـن       اقد

که به حـد و مـرز خـودت ملتـزم بـوده و از افـراط در جانبـداري و تصـمیمھا و اتخـاذ مواضـع عجوالنـه            
ھمچنین فراھم بودن انرژي فراوان براى شخص که آنـرا در کارھـاى افراطـي و مبالغـه     . اجتناب کن

بکار مي گیرد، بطوريکه تاب ماندن در يک محل را نداشته، اقدام به جابجايیھـا و سـفرھا مـي     آمیز
نمايد، رغبت به گذران اوقات به تفريحات و سرگرمي و خوشگذراني و آنچه بدان مربـوط اسـت نیـز    
از ديگر زمینه ھاى اين ھنگام است، امکان بروز سـنگدلي و خودخـواھي در برابـر خواسـته ھـا يـا       

دستي و گرفتاريھاى ديگران، و رفتار انفعالي و عجوالنه و بي توجھي به وضعیت آنھا کـه نتـايج   تنگ
ناراحت کننده در وضعیت مادي شخص دارد، ھمراه با اينھا؛ امکان  افشاي اسـرار و خیانتھـايي در   

ب محــیط کــار، و دســتورھاى عجوالنــه و متھّورانــه و زيــاده روي در رفتــار انفعــالي و عجوالنــه موجــ  
دشمنیھا و درگیريھايي گرديده که زندگي روزمـره شـغلي را مختـل مـي سـازد، و داللـت بـر تـأثیر         

وجـود کمبـود در   . منفي روي خون و سیستم گردش خـوني مغـز و التھابـاتي در غـدد لنفـاوي دارد     
  .زمینه خوش بیني، ارتباطھا و ازدواجھاى اين ھنگام نوعا از بدبیني مفرط رنج مي برد

  

 14:00 -عقرب  ٢٢ 10:02 -عقرب  ١٧ 7:00 -عقرب  ١٢ قمر أسود زيتوا مریخ

   11:47-عقرب  ١٧   ادامه  تـــــــــــــا 02:24 –عقرب  ١٢حد مريخ عطارد در برج نجمي عقرب 

   10:37-عقرب  ١٧   ادامه  تـــــــــــــا 18:57 –عقرب  ١٢  حد مريخزھره در برج نجمي عقرب 

ج نجمي میزان شمس در وجه دوم بر
  وجه و دريجان زحل

  06:26 -عقرب  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  07:14 -عقرب  ١٢

  عطارد در وجه اول برج نجمي 

  وجه و دريجان مريخعقرب 
 23:35 –عقرب  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 02:24 –عقرب  ١٢

  زھره در وجه اول برج نجمي

  وجه و دريجان مريخعقرب  
  20:34 -عقرب ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 18:57 –عقرب  ١٢

 15:40 –جدي  ١٨  ادامه تــــــــــــا 02:24 –عقرب  ١٢عقربعطارد در برج نجمي

 09:34 –جدي  ١٨  ادامه تــــــــــــا 19:54 –عقرب  ١٢ قوس عطارد در برج فلكي

  03:30 –عقرب  ٢٢  ــــاادامه  تـــــــــ  19:33 –عقرب  ١٢  تراجع رأس در برج نجمي عقرب

  03:30 –عقرب  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  19:33 –عقرب  ١٢ تراجع ذنب در برج نجمي ثور
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 شب چھاردھم ماه ادامه تـــــــــــــا شب ھفتم ماه تربیع اّول يا ايمن

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

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

امكان دارد شخص ذي نفوذ و سلطه اى؛ در موفقیت كارھايتان  الزم براى مواجھه آنھا را داشته باشد، مثًال
براى ھمین جھت  .در اين اّيام ممكن است با سنگ اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شود.اخالل بنمايد

افرادي  .مشورت بیشتر انجام گیردمناسب است كه در اين ايام آمادگي تحّمل اين مشاكل بیشتر شده و نیز 
كه در اين اّيام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين استعداد را دارند و زود ھم فرا مي گیرند، كه چطور مشكالتشان 

  .را حل كنند، بلكه حّتى براى خودشان مشكالتي درست مي كنند تا حّلش كنند
  

تباطات اجتماعي كمتر پیش مي آيد، در آخرين لحظه ی در اين اّيام ار: اجتماعي ارتباطات و فعالیتھاي از نظر
ولى اگر ديدارھا و  قبل از تشكیل ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مي گردند،
ارتباطھاى عاطفي  .تماسھايي در اين وقت اّتفاق بیافتد عموما در فضايي منسجم و ھماھنگ برگزار مي شود

عًا به ارتباط مستمر و جّدي مانند ازدواج ختم مي شود، ولى گاھي امكان قطع پیوندھاى اين در اين ھنگام نو
مرحله بطور ناگھاني وجود دارد، براى ارتباطھاى در اين مرحله؛ تناسبھاى ديگر بین طرفین؛ از نظر علم تنجیم 

اصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار نیز مالحظه شود، بطور كّلی ارتباطھاى ح) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(
  .است اگر طرفین روش مالحظه ی يكديگر را دانسته و محّبت صادقانه و طرفیني در كار باشد

 04:11 -عقرب  ١٣  ادامــــه تـا 06:3 -عقرب  ١٣  قمر خالي الّسیر

 22:47 –عقرب  ١٦  ادامه تــــــــــــا 11:01 –عقرب  ١٣ قمر در برج نجمي دلو

 22:02 –عقرب  ١٦  ادامه تــــــــــــا 10:18 –عقرب  ١٣ حوت مر در برج فلكيق
  قمر در وجه اول برج نجمي دلو 

  زھره و دريجان زحل وجه
  04:46 -عقرب  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا  11:03 -عقرب  ١٣

 14:3 - عقرب ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 29:19 - عقرب ١٣  حد زحل قمر در برج نجمي جدى 

 03:11 - عقرب ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 14:3 - عقرب ١٣  حد مريخقمر در برج نجمي جدى 

 49:0 - عقرب ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 03:11 - عقرب ١٣  حد عطارد قمر در برج نجمي دلو 

 15:19 –عقرب  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 09:55 –عقرب  ١٣ منزل سعد األخبیة+ قمر 

  16:11 –عقرب  ١٣  15:12 –عقرب  ١٣  14:13 –عقرب  ١٣  مقارنه قمر با ذنب الدجاجة

 18:24 -عقرب  ١٥ 18:55 -عقرب  ١٤ 19:48 -عقرب  ١٣ مشتری تسدیس قمر

وينـد فـراھم   گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
ر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى نـامعلوم دل   نین برنامه ھايت را بیشتچاست، ھم

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

 15:30 -عقرب  ١٣ 10:19 -عقرب  ١٣ 5:06 -عقرب  ١٣ زحل توازي قمر

 20:48 -عقرب  ١٤ 15:35 -عقرب  ١٣ 10:18 -عقرب  ١٣ شیرون توازي قمر

 00:47 –عقرب  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا   06:52-عقرب  ١٣ زحلحدمريخ در برج نجمي سرطان 
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  نھمشب   ادامه  تـــــــــــــا  ھشتمشب   روز محذور ماه ذی حجه

 49:22 -عقرب  ١٦  ـه تـاادامـــ 05:11 -عقرب  ١٤  قمر خالي الّسیر

  قمر در وجه دوم برج نجمي دلو 

  وجه و دريجان عطارد
  02:42 -عقرب  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا  04:46 -عقرب  ١٤

 43:12 - عقرب ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 49:0 - عقرب ١٤  حد زھره قمر در برج نجمي دلو 

 42:2 -عقرب  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 43:12 - عقرب ١٤  حد مشتري قمر در برج نجمي دلو 

 01:43 –عقرب  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 15:19 –عقرب  ١٤ منزل فرغ اول+ قمر 

  04:03 –عقرب  ١٤  03:03 –عقرب  ١٤  02:03 –عقرب  ١٤  مقارنه قمر با سعد األخبیة

 1:36 -عقرب  ١٥ 20:26 -عقرب  ١٥ 15:18 -عقرب  ١٤ اورانوس توازي قمر

 5:00 -قوس  ٣ 22:49 -عقرب  ٢٤ 17:00 -عقرب  ١٤ ذنب مقابله زھره

 5:00 -قوس  ٣ 22:49 -عقرب  ٢٤ 17:00 -عقرب  ١٤ رأس مقارنه زھره

 15:00 -عقرب  ١٤ قمر أسود مقارنهمشتری 
  14:39 - قوس  ٢٩
  10:02 -حوت  ٢٨

 3:00 -جوزا  ١٢
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  16:05 –عقرب  ١٥  15:05 –عقرب  ١٥  14:05 –عقرب  ١٥  منكب الفرسمقارنه قمر با 

  قمر در وجه سوم برج نجمي دلو 

  و دريجان زھرهوجه قمر 
  22:48 -عقرب  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا  02:42 -عقرب  ١٥

 44:10 -عقرب  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 42:2 -عقرب  ١٥  حد مريخ قمر در برج نجمي دلو 

 48:22 -عقرب  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 44:10 -عقرب  ١٥  حد زحل ر در برج نجمي دلو قم

 0:24 -عقرب  ١٧ 0:15 -عقرب  ١٦ 0:12 -عقرب  ١٥ اورانوس مقارنه قمر

وني ھـاى  گـ رگاين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجت و بدرفتاري و رفتارھاى نامتعارف و د
نـین  چذرا و نیـز فـراق و جـدايي مـي باشـد ھم     گـ ر و احساسات و واداشتن به ارتباطـات  ھاني در افکاگنا

ي روزمره و به آن جلوه اى گنمايي حوادث و مشکالت زندگدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: داللت دارد بر
  .بیش از حجم واقعیش دادن

 13:30 -عقرب  ١٧ 10:26 -عقرب  ١٦ 7:30 -عقرب  ١٥ زھره تثلیث قمر

ذران گـ ن ھنگام با افزايش نیروي تخّیـل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان         اي
نـین صـلح و آرامـش در روابـط عـاطفي را      چاوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مـي کنـد ھم  

  .ببار مي آورد

 9:30 -عقرب  ١٧ 9:15 -عقرب  ١٦ 9:06 -عقرب  ١٥ پلوتون تربیع قمر

زمینه اھتمام به امور و علوم اسرارآمیز و پنھان؛ و نیز افزايش غريزه آمیزشي وجـود  در اين ھنگام 
  .دارد

 20:00 -عقرب  ١٥  رأس مقارنه عطارد
  17:45 -عقرب  ٢٥

  11:59 -قوس  ١١
 22:42 - جدی  ٦

 17:00 -جدی  ١٤

 20:00 -عقرب  ١٥ ذنب مقابله عطارد
  17:45 -عقرب  ٢٥
  11:59 -قوس  ١١

  22:42 - جدی  ٦
 17:00 -جدی  ١٤

 22:00 - قوس  ١٥ 23:42 -عقرب  ٣٠ 2:00 -عقرب  ١٥ نپتون تربیع شمس

میل به دنبال کردن آرزوھا و برنامـه ھـاى خیـالي؛ مواجـه شـدن      : اين ھنگام زماين ھنگام داللت دارد بر
َسـکْن و آرام  زندگي با قدري پیچیدگي و جنجال و اضطراب، در حلِّ مشکالت امکان تمايل به داروھـاى مُ 

بخش و راھھاى واھي براى فراموشي مشکالت وجود دارد، احتمـال ابـتالي بـه بیماريھـاى ناشـناخته و      
مرموز، و دچارشدن به سر در گمي ديوانه کننده و انکار واقعّیت و پناه بردن به عالم موھوم، وجود زمینه 

زندگي عاطفي يا شغلي مـي  ارتکاب اشتباھاتي در تشخیص و تصمیمھا که سبب مشکالت بزرگي در 
گردد، و نیز زمینه جذب به يک شخص يا وضعیت؛ تنھا بخاطر اينکه پناھي باشد براى نجات از غّصـه ھـا   
و مأوايي براى دور کردنت از سختي زندگي، ھمچنین بروز عدم تمرکـز ذھنـي و فراموشـکاري و تحّیـر و     

و نیز تسـلیم شـدن بـه محـیط اطـراف يـا نیرنـگ        ترّدد و ناتواني از ادامه يک گفتگو يا گرفتن يک تصمیم، 
آنھا، امتناع از شنیدن نصیحت و راھنمايي و ھشدارھاى نزديکان؛ حّتى در وقتـي کـه بـه تـو ثابـت مـي       
کنند در اشتباھي، بھانه و دلیل تراشي براى توجیه موضع خود؛ از ديگر عـوارض ايـن ھنگـام مـي توانـد      

ه بردن به داروھاى مسکن و آرام بخـش يـا راھھـاى واھـي؛ يـا      باشد، در اين ھنگام  الزم است که از پنا
و داللـت دارد  . ارتباط با اشخاص و گروھھاى افراطي و يا برقراري روابط بي فايده و بي نتیجـه؛ بپرھیـزي  

بر زمینه بروز اصطکاک ناشي از سوء تفاھم و تبديل مشکالت ساده به اختالفات شديد، از دست رفـتن  
عدم وجود زمینه مناسب جھت ازدواج، آرزوھاي واھـي  . ن ھنگام شروع مي شودنشاط و شادابي در اي

و وعده ھاى دروغیني براى ازدواج و آينده عالي مطرح مـي شـود، ولـى تـوّھم و خیـالي بـیش نبـوده و        

  . ھیچگونه تعّھد و التزامي به اين وعده ھا نیست

 12:00 -  قوس ٢٣ 17:06 -قوس  ٢ 12:00 -عقرب  ١٥ پلوتون تثلیث مریخ

اين ھنگام داللت دارد بر بروز حالت خجالت و كمرويي، و واكنش خشن نسبت به كسي كـه تـو را   
فراھم بودن توان و انرزي و شتاب در كار كـه مـورد نیـاز در موفقیـت     داللت دارد بر  و .به ھیجان آورد

احیـه  ممكـن اسـت مشـكلي از ن   مباشـرت زوجیـت،    جھـت بسیار مناسب وجود زمینه . امور است
ناتواني يا سردي با بي اعتنايي يكي از طرفین بیش بیايد، فريفتكي در ايـن ھنگـام ممكـن اسـت     

  .افزايش توانايي مردان در امور مباشرت زوجیت جھتقوي وجود زمینه  و .به فاجعه منتھي شود

   ٢٨ درجه :ھبوط مريخ
  برج نجمي سرطان

  03:26 – عقرب ١٧ ادامه  تـــــــــــــا  04:55 – عقرب ١٥
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 11:30 –عقرب  ١٨  ادامه تــــــــــــا 22:47 –عقرب  ١٦ قمر در برج نجمي حوت

 10:45 –عقرب  ١٨  ادامه تــــــــــــا 22:02 –عقرب  ١٦حمل قمر در برج فلكي

  11:50 –عقرب  ١٦  10:49 –عقرب  ١٦  09:48 –عقرب  ١٦  مقارنه قمر با جناح الفرس

 08:44 –عقرب  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 01:43 –عقرب  ١٦ منزل فرغ آخر+ قمر 

  قمر در وجه اول برج نجمي حوت 

  وجه زحل و دريجان مشتري
  19:01 -عقرب  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا  22:48 -عقرب  ١٦

  قمر در برج نجمي حوت
  حد زھره  

 04:23 -عقرب  ١٧  اادامه  تـــــــــــــ 48:22 -عقرب  ١٦

 9:48 -عقرب  ١٦ 4:22 -عقرب  ١٦ 23:00 -عقرب  ١٦  شیرون ضد توازي قمر

 16:00 -عقرب  ١٦ 10:23 -عقرب  ١٦ 4:54 -عقرب  ١٦ زحل ضد توازي قمر

 20:00 -عقرب  ٢٥ 20:02 -عقرب  ٢٠ 20:00 -عقرب  ١٦ ذنب ضد توازي زھره

 20:00 -عقرب  ٢٥ 19:53 -قرب ع ٢٠ 20:00 -عقرب  ١٦ رأس توازي زھره

   06:17-عقرب  ٢٣   ادامه  تـــــــــــــا   07:03-عقرب  ١٦   میزان حد مشتريشمس در برج نجمي 

  مكث بعد از تراجع نبتون 
  در برج نجمي جدي

 9:54 -عقرب  ٢١  ادامه تـــــــــــــا  9:54 -عقرب  ١٦

اثرات  مکثلذا در حالت .. حساسیتھاي فیزيکي :رد بربه طور کلي داللت دا پلوتوناز آنجا که کوکب 
با رکود مواجه مي  مکثطي ايام  پلوتونراکد می گردد و خواص و موارد مربوط به داللتھاي  پلوتون
 .شوند
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 02:14–قوس  ٣ ادامه تـــــــــــــا 16:06عقرب ١٧ ھابط در فلك اوجقمر 

  22:15 –عقرب  ١٧  21:15 –عقرب  ١٧  20:13 –عقرب  ١٧  سرة الفرس مقارنه قمر با

 11:30 –عقرب  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 08:44 –عقرب  ١٧ منزل بطن الحوت+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي حوت

  دريجان قمر وجه مشتري و 
  15:16 -عقرب  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا  19:01 -عقرب  ١٧

  جه سوم برج نجمي قمر در و

  وجه و دريجان مريخحوت 
  11:32 -عقرب  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا  15:16 -عقرب  ١٧

 11:9 -عقرب  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 04:23 -عقرب  ١٧ مشتريحد قمر در برج نجمي حوت 

 15:13 - عقرب ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 11:9 -عقرب  ١٧  حد عطاردقمر در برج نجمي حوت 

 29:7 -عقرب  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 15:13 -عقرب  ١٧  حد مريخقمر در برج نجمي حوت 

 21:36 -عقرب  ١٩ 21:10 -عقرب  ١٨ 20:42 -عقرب  ١٧ زحل مقابله قمر

یـري و لجاجـت و میـل بـه     گدر اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضـايتي و بھانـه   
ي روانـي، زيـادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال بـي دلیـل از        گزمینـه آشـفت   يش مي بابدي افزاگافسرد

خوشـرفتاري بـه بـدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و نــاراحتى از            
یھـاى در  گقسمت فايده اى نداشته و تنھـا شـرايط را سـختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه ھـم ربخت         

یري بپرھیز و سـعي کـن   گه و روده ھا وجود داشته، از گوشه سالمتي و بخصوص در رابطه با معد
  .رم کنيگبا افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر

 2:42 -عقرب  ١٩ 2:13 -عقرب  ١٨ 1:42 -عقرب  ١٧ قمر أسود مقارنه قمر

 7:12 -عقرب  ١٩ 6:59 -عقرب  ١٨ 6:42 -عقرب  ١٧ نپتون تسدیس قمر

ینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجود داشته و تـو را بـه   در اين ھنگام زم
  .ابداع و ابتکار وا مي دارد

 18:42 -عقرب  ١٨ 12:38 -عقرب  ١٧ 6:48 -عقرب  ١٧ مشتری توازي قمر

 10:06 -عقرب  ١٩ 8:46 -عقرب  ١٨ 7:24 -عقرب  ١٧ مریخ تثلیث قمر

و دلیري و مقاومت و روحّیه مبارزه با سختیھا وجود داشـته،   در اين ھنگام زمینه افزايش شجاعت
 و .وقت مناسبي براى دفاع از انديشـه ھـا و حقـوق تـو و نیـز برداشـتن گامھـاى مھـّم مـي باشـد          

ولي بھتر است که از ھر اقدام و يـا فعالّیـت مھّمـي    امور عاطفي،  داللت دارد بر وجود زمینه جھت
  .ه اينکه جنبه احساساتي آن بر آن غالب خواھد بودچد، مانند ازدواج يا اشتغال پرھیز کر
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 12:18 -عقرب  ١٩ 12:03 -عقرب  ١٨ 11:48 -عقرب  ١٧ شیرون تسدیس قمر

 2:18 -عقرب  ١٨ 20:00 -عقرب  ١٨ 13:54 -عقرب  ١٧ نپتون ضد توازي قمر

 21:00 -عقرب  ٣٠ 11:58 -عقرب  ٢٣ 7:00 -عقرب  ١٧ نپتون ضد توازي مریخ

 15:00 - حمل  ٢٤ 8:02 -جدی  ١٤ 3:00 -عقرب  ١٧ شیرون تسدیس قمر أسود

 14:00 - قوس  ١٧ 12:13 -قوس  ٢ 14:00 -عقرب  ١٧ شیرون تربیع شمس

   20:30-عقرب  ٢١   ادامه  تـــــــــــــا   11:47-عقرب  ١٧ حد زھره عقرب عطارد در برج نجمي 

   15:53-عقرب  ٢٠   ادامه  تـــــــــــــا   10:37-عقرب  ١٧   حد زھرهب عقرزھره در برج نجمي 
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 33:11 -عقرب  ١٨  ادامــــه تـا 46:8 -عقرب  ١٨  قمر خالي الّسیر

 23:54 –عقرب  ٢١  ادامه تــــــــــــا 11:30 –عقرب  ١٨حملقمر در برج نجمي

 23:10 –عقرب  ٢١  ادامه تــــــــــــا 10:45 –رب عق ١٨ثور قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي حمل 
  وجه و دريجان مريخ

  07:45 -عقرب  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا  11:32 -عقرب  ١٨

 32:11 -عقرب  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا  29:7 -عقرب  ١٨  حد زحلقمر در برج نجمي حوت 

 40:23 -عقرب  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا 32:11 -عقرب  ١٨  مشتريحد  قمر در برج نجمي حمل

 07:32 –عقرب  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا 11:30 –عقرب  ١٨ منزل شرطان+ قمر 

  04:48 –عقرب  ١٨  03:47 –عقرب  ١٨  02:47 –عقرب  ١٨  مقارنه قمر با الرشاء

  14:08 –عقرب  ١٨  13:05 –عقرب  ١٨  12:06 –عقرب  ١٨  مقارنه قمر با شرطان

 18:18 -عقرب  ٢٠ 18:20 -عقرب  ١٩ 18:18 -عقرب  ١٨ مشتری مقارنه قمر

وينـد فـراھم   گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى نـامعلوم دل   چاست، ھم

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

 7:48 -عقرب  ١٨ 1:33 -عقرب  ١٨ 19:30 -عقرب  ١٨ مریخ توازي قمر

 9:00 -عقرب  ١٨ 2:22 -عقرب  ١٨ 20:00 -عقرب  ١٨ قمر أسود توازي قمر

 22:18 -عقرب  ٢٠ 22:08 -عقرب  ١٩ 21:48 -عقرب  ١٨ پلوتون تثلیث رقم

در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجود داشته و تـو را بـه   
  .ابداع و ابتکار وا مي دارد

 5:00 - قوس  ١٧ 13:14 -قوس  ٢ 23:00 -عقرب  ١٨ اورانوس تثلیث شمس

افزايش حالت لجاجت و سرسختي و رفتار عجوالنه، و استقالل طلبي شـديد و رفتـار   : دارد بر اين ھنگام داللت
یريھا شده، و با تحّوالت سخت و خشن مواجـه مـي   گنامتعارف؛ سبب اشتباه در تشخیصھا و قضاوتھا و تصمیم 

بـراى  . مـي شـود   ار شدن سـوانح قلبـي يـا تشـنج    چردد، میل به مبالغه در ارزيابي توان و نیروي خود؛ سبب دگ
ي و شغلي احساس سختي کرده، بجاي اينکه وضعیت جديد را پذيرفته و بـه آن  گپذيرش و انجام وظايف خانواد

ار چـ اين ھنگام خطیري است براى سالمتي، بطوريکه زمینـه د . یز مي گیريچراضي شوي؛ تصمیم به تغییر ھر 
ن وجود دارد، اين وقت به تجديد نظـر در امـور   شم يا افت قند خوچشدن به نوسانات مھّمي در محدوده قلب يا 

ي شـديد در  گیريھاى دردناک با محیط اطراف فراھم کرده، و موجـب آشـفت  گي و تنظیم آن وا مي دارد، و درگزند
روابط و عاليق شده، بطوريکه تفاھم را سخت مي کند، بايد برخي از تصّورات و بايسـته ھايـت را تغییـر دھـي و     

یت انسجام نپذيرفته، شرايط تو را به تعـديل عـادات و   گون ھنوز با شخصّیت تو و زندچ شم بوشي کنيچاز آنھا 
اري با آن و نیز نوگرايي و ايجاد اصالحات در برنامه ھا واداشته، در اين وقت امکـان  گرفتارت در برابر محیط و ساز

بسیار منفـي کـه موجـب بـه     د زمینه داللت دارد بر وجو و. تغییر مکان و يا رفتن از وطن و محلِّ اقامت وجود دارد
احسـاس زن و شـوھر بـه از دسـت دادن      بر وجـود زمینـه جھـت    و. رددگي و مشکالت مستمري مي گھم ريخت

استقالل و آزادي شخصي اشان، دراين ھنگام ممکن است رابطه زوجّیـت بـه سـبب مشـکالت جنجـالي رو بـه       
ولـى يـک    ران،گـ بودن جلب شھرت و قدرشناسـي دي  و فراھمداللت دارد بر وجود زمینه  و. سردي و آسیب برود

بسیار منفي ھم دارد، ھنگام توّجه و ايجاد رابطه نبوده اين وقت میل به يک نـوع غیـر متعـارف از روابـط را      جھت
ذرا و غیر دائمـي، و نیـز ارتباطـات بـر اسـاس      گفراھم کرده روابطي که با تغییر ھمراه بوده، اين وقت براى روابط 

ز معاشـرت و روابـط زناشـويي زوجـین مناسـب مـي باشـد، ايجـاد ارتبـاط در ايـن ھنگـام بســیار            رمي، و نیـ گسـر 
یزنده و جّذاب بوده دوامي نداشته و به روابط پايدار ماننـد ازدواج منتھـي نمـي شـود، روابـط برقرارشـده در       گبران

  .ي و تندي پايان مي يابدگیدچاين ھنگام بدون پی

  



 طبي تقويم نجومي

33 

خ
ري

تا
  

ط  شروع اتصال  و  

  تاريخ ساعت

  لحظه دقیق

  اتصال 

  انصرافنھايت 

  تاريخ ساعت

١
٣

 
ه
ّج

ح
ى 

ذ
 =

١
٩

 
ن

با
آ

  

  15:35 –عقرب  ١٩  14:34 –عقرب  ١٩  13:33 –عقرب  ١٩  ر با المنقارمقارنه قم

 12:30 –عقرب  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 07:32 –عقرب  ١٩ منزل بطین+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي حمل 

  وجه و دريجان شمس
  03:54 -عقرب  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا  07:45 -عقرب  ١٩

 46:9 -عقرب  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا 40:23 -عقرب  ١٩  حد زھرهمل قمر در برج نجمي ح

 54:3 -عقرب  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 46:9 -عقرب  ١٩  حد عطاردقمر در برج نجمي حمل 

  22:28 –عقرب  ١٩  21:27 –عقرب  ١٩  20:26 –عقرب  ١٩  قمر مقارنه كف الخضیب

 10:42 -عقرب  ١٩ 1:48 -عقرب  ١٩ 17:42 -عقرب  ١٩ شمس ضد توازي قمر

 8:06 -عقرب  ٢٠ 21:42 -عقرب  ٢٠ 12:36 -عقرب  ١٩ پلوتون ضد توازي قمر
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 شب بیست و دّوم ادامه تـــــــــــــا شب چھاردھم ماه  ھنگام استقبال

بـاال بیایـد، در ایـن وقـت نیـز      در اوقات مد آب دریـا   ھمچنانکهاین ھنگام مد رطوبات ابدان میباش؛ *
  .رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو یا جز بدن روی به ظاھر او می نھد

و ھمه كاري زمینـــــة رشــــــد و موفقیــــــت وجـود دارد، در ايـن وقـت       چیزدر اين دوره براى ھمه 
ر شـما ركـود   ر در دورة تربیـع ايمـن كـا   گـ ااست كه نتايج كارھايتـان را بـه بـار نشسـته مـي بینیـد،       

ر رشد و تحـول داشـته، در ايـن دوره    گدر مقابل ا داشته؛ در اين دوره نیز نتايج كارتان خوب نیست،
مـاه در دورة اسـتقبال داللـت بـر     . مي بینید كـه نتـايج و دسـتاورد كارھايتـان در حـال تحقـق اسـت       

ذشـته و  گھاى  ر برنامه ھايتان موافق شرايط ماه در مرحلهگاست، ا ركود عمیقيا  گموفقیت بزر
  .با مراعات آنھا بوده در اين دوره دستاوردھاى كارتان را بھره مند مي شويد

ر گـ شده و موفقیت قـرين آنھاسـت، ھمـانطور كـه اشـاره شـد، ا       پیگیریكارھا تا به نتیجه رسیدن 
موفقیتھاى شغلي مانند روابـط  . ذاريدگشت سر بپموانع را  چگونهنقطة شروع خوب بوده و بدانید 

ولـذا صـرفا بـا    ي دارد، گفلكي شخص و طالع شروع آن كار نیـز بسـت   ھیئتي به بقیة عناصر عاطف
، ولى به ھر حـال دورة  وضعیت قمر در حال استقبال نمي توان حكم قطعي به موفقیت آن كار كرد

  .استقبال قمر ارتباط مھمي با موفقیت امور دارد
حله افـزايش مـي يابـد، و خوشـوقتي و     روابط و تماسھاى اجتماعي در اين مر :از نظر اجتماعي

  .حرفي فضاى حاكم بر نوع اين ديدارھاستپر
یريھـا و نـزاع و اتھامـات اسـت، و     گام مواجـه بـا در  گارتباطھاى عاطفي در اين ھن :از نظر عاطفي

ر افـزايش مـي يابـد،    گھر طرف توقع كوتاه آمدن طـرف مقابـل را داشـته، و توقعـات طـرفین از يكـدي      
  .رددگالت منتھي به جدايي نمي ولى نوعا اين مشك

  00:11 –عقرب  ٢٠  23:10 –عقرب  ٢٠  22:10 –عقرب  ٢٠  مقارنه قمر با بطین

  10:51 –عقرب  ٢٠  09:51 –عقرب  ٢٠  08:50 –عقرب  ٢٠  مقارنه قمر با الغول 

 08:21 –عقرب  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 12:30 –عقرب  ٢٠ منزل ثریا+ قمر 

  وم برج نجمي حمل قمر در وجه س

  وجه زھره و دريجان مشتري
  23:56 -عقرب  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا  03:54 -عقرب  ٢٠

 56:13 -عقرب  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 54:3 -عقرب  ٢٠  حد مريخقمر در برج نجمي حمل 

 56:23 -عقرب  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 56:13 -عقرب  ٢٠  حد زحلقمر در برج نجمي حمل 

 19:18 -عقرب  ٢٢ 19:26 -عقرب  ٢١ 19:24 -عقرب  ٢٠ نپتون تربیع قمر

ي و واداشتن به سستي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار راسـت و      گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
رانیھـاى بـي   گنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و ن   گپاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بـوده، و تـو را بـه بزر   

  .مي کنداساس فراھم 

 0:54 -عقرب  ٢٢ 1:07 -عقرب  ٢١ 1:12 -عقرب  ٢٠ اورانوس تسدیس قمر

ــارف و       ــدرفتاري و رفتارھــاى نامتع ــال و لجاجــت و ب ــه ســرعت انفع ــاز روحّی ــه س ــام زمین ــن ھنگ اي
ذرا و نیـز فـراق و جـدايي    گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشتن بـه ارتباطـات   گوني ھاى ناگرگد

نمـايي حـوادث و مشـکالت    گدمـدمي مزاجـي و رغبـت بـه بزر    : اللـت دارد بـر  نـین د چمي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگزند

   02:30-عقرب  ٢٧   ادامه  تـــــــــــــا   15:53-عقرب  ٢٠ حد عطارد  زھره در برج نجمي عقرب
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  عطارد در وجه دوم برج نجمي 

  ه شمس و وجعقرب 
  )در تراجع(دريجان مشتري 

 13:15 –قوس  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 23:35 –عقرب  ٢٠

  زھره در وجه دوم برج نجمي

وجه شمس و دريجان مشتريعقرب  
  21:50 -عقرب ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا  20:34 -عقرب ٢٠

  اادامه تــــــــــــ 07:16 –عقرب  ٢٠سنبله مريخ در برج فلكي
 15:31 –سرطان  ١٣
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  : شرف قمر
  درجه سوم برج نجمي ثور

 05:57 –عقرب  ٢١ ادامه  تـــــــــــــا 03:57 –عقرب  ٢١

 57:23 -عقرب  ٢١  ادامــــه تـا 52:23 -عقرب  ٢١  قمر خالي الّسیر

 11:01 –عقرب  ٢٣  ــــــــاادامه تــــ 23:54 –عقرب  ٢١ثورقمر در برج نجمي

 10:19 –عقرب  ٢٣  ادامه تــــــــــــا 23:10 –عقرب  ٢١ جوزا قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي ثور 
  وجه عطارد و دريجان زھره

  19:49 -عقرب  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  23:56 -عقرب  ٢١

 51:15 -عقرب  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 56:23 -عقرب  ٢١  حد زھرهقمر در برج نجمي ثور 

 44:3 -عقرب  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 51:15 -عقرب  ٢١  حد عطاردقمر در برج نجمي ثور 

 06:58 –عقرب  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 08:21 –عقرب  ٢١ منزل دبران+ قمر 

  23:38 –عقرب  ٢١  22:37 –عقرب  ٢١  21:38 –عقرب  ٢١  مقارنه قمر با سديم الثريا

  14:05 –عقرب  ٢١  13:03 –عقرب  ٢١  12:05 –عقرب  ٢١  مقارنه قمر با دبران

 3:24 -عقرب  ٢٣ 1:14 -عقرب  ٢٢ 22:42 -عقرب  ٢١ زھره مقابله قمر

ذران اوقـات بسـیار   گـ اين ھنگام با افزايش نیروي تخّیل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان        
  .نین صلح و آرامش در روابط عاطفي را ببار مي آوردچو لّذت بخش را فراھم مي کند ھم خوش

 5:24 -عقرب  ٢٣ 6:04 -عقرب  ٢٢ 6:24 -عقرب  ٢١ ذنب مقارنه قمر

 5:24 -عقرب  ٢٣ 6:04 -عقرب  ٢٢ 6:24 -عقرب  ٢١ رأس مقابله قمر

   06:44-عقرب  ٣٠   امه  تـــــــــــــااد   20:30-عقرب  ٢١ حد عطاردعطارد در برج نجمي عقرب 

   12:54-قوس  ٣   ادامه  تـــــــــــــا 00:47 –عقرب  ٢١  حد مشتري مريخ در برج نجمي أسد

  مريخ در وجه اول برج نجمي

  وجه زحل و دريجان شمسأسد  
 14:35 - قوس ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 00:47 –عقرب  ٢١

  ادامه تــــــــــــا 00:47 –عقرب  ٢١ أسد مريخ در برج نجمي
 08:17 –سرطان  ١٤
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 آخر ماه ادامه تـــــــــــــا شب شانزدھم ماه  كاھش نور قمر

؛ اقدام به کارھايي کـه آشـکاري يـا افزونـي و ازديـاد يـا       )ام خسوفدر غیر اّي(ور باشد امي که قمر ناقص الّنگھن
ت آن نیست، مانند حجامـت و فصـد کـه در آنھـا خـونريزي وجـود دارد؛ مناسـب مـي         ه مصلحت و موفقّیشھرت ب

تش مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و آشکار شدن بیشـتر اسـت، نامناسـب    ا کارھايي که موفقّیاّم .باشد
  .مي باشد

 5:04 -قوس  ٥  ادامه  تـــــــــــــا 6:04 -عقرب  ٢٢  از ذنب جنوبي ھابطقمر 

  12:07 –عقرب  ٢٢  11:06 –عقرب  ٢٢  10:08 –عقرب  ٢٢  مقارنه قمر با الناجذ

  13:54 –عقرب  ٢٢  12:54 –عقرب  ٢٢  11:56 –عقرب  ٢٢  مقارنه قمر با العیوق

 09:36 –عقرب  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 06:58 –عقرب  ٢٢ منزل ھقعة+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي ثور 
  و دريجان عطاردر وجه قم

  15:33 -عقرب  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  19:49 -عقرب  ٢٢

  قمر در وجه سوم برج نجمي ثور

  وجه و دريجان زحل 
  11:03 -عقرب  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا  15:33 -عقرب  ٢٢

 21:48 -عقرب  ٢٤ 22:22 -عقرب  ٢٣ 22:36 -عقرب  ٢٢ زحل تثلیث قمر

اى تسّلط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیاط و پرھیز بوده، زمینه جـدّيت و حسـن تـدبیر    ھنگام مناسبي بر
ي بیشتري در خود کرده، اين وقـت  گاحساس رشد و سن و پخت. و اداره امور ھمراه با متانت و تعادل وجود دارد

ثبات و صلح بـوده، و تـو را از   براى انسجام بخشیدن به رابطه با مادر مناسب بوده، تمام اين وقت تضمین کننده 
ي را سخت مي کند؛ نجات مي دھد، ھنگام مناسبي است که نظام و برنامه مخصوص خـود را  گراني که زندگن

  .ذاري کنيگپايه 
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 2:36 -عقرب  ٢٤ 3:13 -عقرب  ٢٣ 3:30 -عقرب  ٢٢ قمر أسود تسدیس قمر

 5:48 -عقرب  ٢٤ 6:42 -عقرب  ٢٣ 7:12 -عقرب  ٢٢ نپتون تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجود داشته و تـو را بـه   
  .ابداع و ابتکار وا مي دارد

 11:06 -عقرب  ٢٤ 12:06 -عقرب  ٢٣ 12:48 -عقرب  ٢٢ اورانوس تربیع قمر

وني ھـاى  گـ رگجاجت و بدرفتاري و رفتارھاى نامتعارف و داين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و ل
نـین  چذرا و نیـز فـراق و جـدايي مـي باشـد ھم     گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشتن به ارتباطـات  گنا

ي روزمره و به آن جلوه اى گنمايي حوادث و مشکالت زندگدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: داللت دارد بر

  .بیش از حجم واقعیش دادن

 13:24 -عقرب  ٢٤ 13:28 -عقرب  ٢٣ 13:06 -عقرب  ٢٢ مریخ تسدیس مرق

اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعني رفتارھايي را ببیني کـه بـه ايـن مواضـع     
و خصـومت بـا زنـان    ) کـه تـو را بـه دورتـرين احتمـاالت مـي کشـاند       (کشیده بشوي، و به افزايش خیـال و تـوّھم   

کار مھّمي دست نیازيده و بـه اسـتراحت پـردازي،     چھي شود مي باشد، بھتر است که در اين ھنگام به ھیمنت
تو را به حالت بي قیدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و    . اين وضعیت براى سالمتي بويژه روان بسیار مضّر مي باشد

  .نامناسب استتندي در رفتار و زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده 

 15:06 -عقرب  ٢٤ 16:22 -عقرب  ٢٣ 17:18 -عقرب  ٢٢ مشتری تسدیس قمر

وينـد فـراھم   گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى نـامعلوم دل   چاست، ھم

از افراط در خوراک بپرھیز کـه زمینـه   ! یشنھادھاى غیر منطقي در کار را مي پذيريمي بندي و يا پ
  .سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

  شمس در وجه سوم برج نجمي

  وجه مشتري و دريجان عطاردمیزان  
  04:28 -قوس  ٢  ادامه  تـــــــــــــا  06:26 -عقرب  ٢٢
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 قوس  ٢٢ ادامه  تـــــــــــــا عقرب ٢٣ تشرين آخر اسكندرىشروع ماه 

 04:11 -عقرب  ٢٣  ادامــــه تـا 22:22 -عقرب  ٢٣  قمر خالي الّسیر

 19:58 –عقرب  ٢٦  ادامه تــــــــــــا 11:01 –عقرب  ٢٣ جوزاقمر در برج نجمي

 19:17 –عقرب  ٢٦  اادامه تــــــــــــ 10:19 –عقرب  ٢٣سرطان قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي جوزا 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  06:19 -عقرب  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا  11:03 -عقرب  ٢٣

 13:5 -عقرب  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 28:19 -عقرب  ٢٣  حد زحلقمر در برج نجمي ثور 

 03:11 -عقرب  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 13:5 -عقرب  ٢٣  حد مريخقمر در برج نجمي ثور 

 39:22 -عقرب  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 03:11 -عقرب  ٢٣  حد عطاردقمر در برج نجمي جوزا 

 16:09 –عقرب  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 09:36 –عقرب  ٢٣ منزل ھنعة+ قمر 

  20:46 –عقرب  ٢٣  19:46 –عقرب  ٢٣  18:48 –عقرب  ٢٣  مقارنه قمر با المنطقة

  01:40 –عقرب  ٢٣  00:40 –عقرب  ٢٣  23:42 –عقرب  ٢٣  مقارنه قمر با السیف

  01:42 –عقرب  ٢٣  00:42 –عقرب  ٢٣  23:44 –عقرب  ٢٣  مقارنه قمر با ھقعة

  03:25 –عقرب  ٢٣  02:25 –عقرب  ٢٣  01:28 –عقرب  ٢٣  مقارنه قمر با ابط الجوزا

  15:01 –عقرب  ٢٣  14:04 –عقرب  ٢٣  13:04 –عقرب  ٢٣  لعنانمقارنه قمر با منكب ذي ا

  17:16 –عقرب  ٢٣  16:18 –عقرب  ٢٣  15:20 –عقرب  ٢٣  تحیاة مقارنه قمر با

 20:24 -عقرب  ٢٥ 21:26 -عقرب  ٢٤ 22:06 -عقرب  ٢٣ پلوتون مقابله قمر

  .نیز افزايش غريزه آمیزشي وجود دارددر اين ھنگام زمینه اھتمام به امور و علوم اسرارآمیز و پنھان؛ و 

   21:42-عقرب  ٢٦   ادامه  تـــــــــــــا 13:00 -عقرب  ٢٣ زحل تسدیس زھره

اين ھنگام داللت دارد بر وجود زمینه مناسب براى ايجاد ثبات در روابط عاطفي، و نیز صمیمیت دوسـتان  
و مستمر كمك مي كند، در اين مدت بخـاطر   شما را به ايجاد روابط استوار. در محبت را تضمین مي كند

صدق و استقامتت مورد احترام واقع مي كردي، زمینه تحقق برخـي از برنامـه ھايـت كـه برايـت بسـیار       
  .مھم است؛ در اين مدت فراھم است

   04:57-عقرب  ٣٠   ادامه  تـــــــــــــا   06:17-عقرب  ٢٣   حد زھرهشمس در برج نجمي میزان 
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  23:24 –عقرب  ٢٤  22:28 –عقرب  ٢٤  21:30 –عقرب  ٢٤  مقارنه قمر با ھنعة

  08:57 –عقرب  ٢٤  07:59 –عقرب  ٢٤  07:03 –عقرب  ٢٤  مقارنه قمر با شعري يمانیة

  16:55 –عقرب  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 16:09 –عقرب  ٢٤ منزل ذراع + قمر 

  ي جوزا قمر در وجه دوم برج نجم

  وجه مريخ و دريجان زھره
  01:19 -عقرب  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا  06:19 -عقرب  ٢٤

 09:10 -عقرب  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 39:22 -عقرب  ٢٤مشتريحد قمر در برج نجمي جوزا 

 39:19 -عقرب  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 09:10 -عقرب  ٢٤  حد زھرهقمر در برج نجمي جوزا 

 5:42 -عقرب  ٢٥ 21:09 -عقرب  ٢٥ 11:18 -عقرب  ٢٤ پلوتون ضد توازي قمر

 11:18 -عقرب  ٢٦ 13:00 -عقرب  ٢٥ 14:12 -عقرب  ٢٤ قمر أسود تربیع قمر

 12:00 -قوس  ٢ 0:27 -عقرب  ٢٨ 23:00 -عقرب  ٢٤ پلوتون توازي شمس

 17:00 -قوس  ٩  ـاادامه تـــــــــــ 8:00 -عقرب  ٢٤ زحل تسدیس عطارد

اين وضعیت فلکي داللت دارد بر کمک به تنظیم توانايیھاى عقلي؛ ولذا توانايي الزم بـر اسـتدالل و   
قانع کردن دیگران و نیز رغبت به برنامه ھا و ترغیب روابـط بـا ديگـران را افـزايش داده، و بـه تفکـر و       

یـت در برخـي تالشـھاى دقیـق و     تجديد نظر در تصورات و افکـار شخصـي و تحقـق ايـده ھـا و موفق     
ظريف کمک مـي کنـد، ايـن ھنگـام بـراى کارھـاى فکـري و آنچـه نیـاز بـه تحمـل جسـمي داشـته              
مناسب است، اين وقت داللت بر زمینه رفتار حکیمانه و جـديت در کارھـا و برنامـه ھـا و طرحھـا را      

ملکـي ايـن ھنگـام     دارد، براى انجـام کارھـاى فکـري نیازمنـد بـه تمرکـز؛ يـا انجـام داد و سـتدھاى         
  .مناسب است

 15:00 -حوت  ١٦  ادامه تــــــــــــا 15:00 -عقرب  ٢٤ زحل مقابلهمشتری 

ه سـبب  کیھا و محدوديتھا وجود داشته؛ بطوريگونیھا و آشفتگرگدراين ھنگام زمینه بروز حوادث و د
ت را مشـخص و  ه ھزينه و مخارجـ ک، الزم است می گرددینتر شدن مسؤولیتھا و زحمت آنھا گسن

ه چـ ار آسـاني نبـوده،   کـ نـي، و ايـن   کرده، و در برخي از اھداف و برنامه ھايت تجديد نظر کمحدود 
از . رانیھاى بي اسـاس شـدن وجـود دارد   گیزه؛ و دچار نگدر اين ھنگام زمینه ضعف شوق و انه کاين

ه کـ نـي  ک ن اسـت احسـاس  کـ رده، ممکـ ار سـیاه و خیـاالت منفـي را بايـد از خـودت دور      کاين رو اف
ل يافتـه يـا بـه    ن است از موقعیتـت تنـزّ  کرده، ممکشانس و موفقیت در شغل و حرفه ات تو را رھا 

جاي دوري منتقل شده يا درخواست وامت رد شود، بسیار مواظب بازتاب رفتارت باش، ايـن وقـت   
سـت  کزودي به ضرر تـو شـده و ش  ه ني بکاقدام  اگره کبراى شروع دعاوي قضايي مناسب نبوده 

  .نکاس مواظبت متي بر تغذيه خود و کبد و پانکراز نظر سال. ورده يا موفق نمي شوي خ

بــا  ار يـا شخصـي، اقـدامات نوعـاً    کــمناسـب بـراى ھـر    داللـت دارد بـر عـدم وجــود زمینـه      نـین چھم
 ست مواجه مي شودکش
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 00:20 -عقرب  ٢٦  ادامــــه تـا 22:8 -عقرب  ٢٥  قمر خالي الّسیر

  20:21 –عقرب  ٢٥  19:24 –عقرب  ٢٥  18:26 –عقرب  ٢٥  مقارنه قمر با ذراع مقبوضة

  20:39 –عقرب  ٢٥  19:43 –عقرب  ٢٥  18:45 –عقرب  ٢٥  مقارنه قمر با كاستور توأم المقدم

  07:06 –عقرب  ٢٥  06:10 –عقرب  ٢٥  05:14 –عقرب  ٢٥  مقارنه قمر با شعري غمیصاء

 23:25 –عقرب  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  16:55 –عقرب  ٢٥ رةمنزل نث+ قمر 

  قمر در وجه سوم برج نجمي جوزا 

  وجه شمس و دريجان زحل
  19:59 -عقرب  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا  01:19 -عقرب  ٢٥

 49:8 -عقرب  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 39:19 -عقرب  ٢٥  حد مريخقمر در برج نجمي جوزا 

 59:19 -عقرب  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 49:8 -عقرب  ٢٥  حد زحلدر برج نجمي جوزا  قمر

 18:48 -عقرب  ٢٧ 20:54 -عقرب  ٢٦ 22:30 -عقرب  ٢٥ اورانوس تثلیث قمر

ــارف و       ــدرفتاري و رفتارھــاى نامتع ــال و لجاجــت و ب ــه ســرعت انفع ــاز روحّی ــه س ــام زمین ــن ھنگ اي
ذرا و نیـز فـراق و جـدايي    گـ ر و احساسات و واداشتن بـه ارتباطـات   ھاني در افکاگوني ھاى ناگرگد

نمـايي حـوادث و مشـکالت    گدمـدمي مزاجـي و رغبـت بـه بزر    : نـین داللـت دارد بـر   چمي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگزند
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 22:12 -رب عق ٢٧ 0:33 -عقرب  ٢٦ 2:24 -عقرب  ٢٥ مشتری تربیع قمر 

وينـد فـراھم   گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى نـامعلوم دل   چاست، ھم

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

 10:30 -عقرب  ٢٥ 3:16 -عقرب  ٢٥ 19:12 -عقرب  ٢٥ قمر ضد توازي شمس
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  : بیت قمر
 در برج نجمي سرطان

 01:57 –عقرب  ٢٨  ادامه تــــــــــــا 19:58 –عقرب  ٢٦

 01:19 –عقرب  ٢٨  مه تــــــــــــاادا 19:17 –عقرب  ٢٦ أسد قمر در برج فلكي

   قمر در وجه اول برج نجمي سرطان
  دريجان قمر وجه زھره و

  14:20 -عقرب  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا  19:59 -عقرب  ٢٦

   قمر در وجه دوم برج نجمي سرطان
  وجه عطارد و دريجان مريخ

  08:20 -عقرب  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  14:20 -عقرب  ٢٦

 52:8 -عقرب  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 59:19 -عقرب  ٢٦  حد مريخ قمر در برج نجمي سرطان

 47:19 -عقرب  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 52:8 -عقرب  ٢٦  حد زھره قمر در برج نجمي سرطان

  09:11 –عقرب  ٢٦  08:16 –عقرب  ٢٦  07:20 –عقرب  ٢٦  مقارنه قمر با سديم نثرة

 1:30 -عقرب  ٢٨ 3:08 -عقرب  ٢٧ 4:00 -عقرب  ٢٦ عطارد ثتثلی قمر

یـرد؛  گدر اين ھنگام قدرت تخّیل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانايي استدالل قّوت مي 
نین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پیـدايش شـدن حالـت اعتمـاد بـه      چھم

وضـعیت  . رددگـ مقاصد و ايده ھا موجب درخشش شخصّیت مي نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از 
فلکــي مناســبي اســت کــه بــه تــوازن عقلــي و فکــري و روشــني افکــار کمــک مــي کنــد، زمینــه    

  .مالقاتھاى موّفق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد

  

 17:12 -عقرب  ٢٦ 11:31 -عقرب  ٢٦ 5:36 -عقرب  ٢٦ قمر أسود توازي قمر

 6:12 -عقرب  ٢٨ 6:59 -عقرب  ٢٧ 7:06 -عقرب  ٢٦ زھره تثلیث قمر

ذران گـ اين ھنگام با افزايش نیروي تخّیـل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان         
نـین صـلح و آرامـش در روابـط عـاطفي را      چاوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مـي کنـد ھم  

  .ببار مي آورد

  

 0:18 -عقرب  ٢٧ 18:51 -عقرب  ٢٧ 13:12 -عقرب  ٢٦ نپتون ضد توازي قمر

 3:24 -عقرب  ٢٧ 21:50 -عقرب  ٢٧ 16:06 -عقرب  ٢٦ مریخ توازي قمر

 9:00 -قوس  ٩ 11:19 -قوس  ١   21:42- عقرب ٢٦  زحل تسدیس زھره

اين ھنگام داللت بر رنج و محنت در میدان روابط عاطفي داشته، چه بسا از کمبود گرمي عواطـف  
ي رنـج ببـري، يـا تصـمیم بـر پايـان دادن رابطـه اى کـه ارزش اولیـه اش را از          گيا اھتمام شريک زنـد 

ه باشـد،  چـ دست داده؛ داشته باشي، احتمال مواجھه با دوراني از سردي عـاطفي، شـرايط ھـر    
ر حـوادث  گـ یـده نکـن؛ ا  چي عاطفیت را با رفتار سختگیرانه يا بسیار محتاط يا سلطه جويانـه پی گزند
ا دلسرد مي کند، بي توجھي به خودت مکن، بلکه بـر عکـس ارزش خـودت را حفـظ کـرده، بـه       تو ر

به سالمتیت بي توجھي نکن، به خصوص حالـت انـدوه و   . رددگزودي شادابي و جذابیت تو بر مي 
ي؛ که مي تواند عامل نوسانات رواني و بدني شـود، افـزايش غیـرت و حسـادت و عالقـه      گافسرد

بـر عـدم    و. یريھايي بـا محـیط اطرافـت در ايـن مـدت وجـود دارد      گي و درگفسردبه تملک و میل به ا
اري، احتمـال  گذاشـتن و يـا خواسـت   گمناسب براى جلـب توجـه يـا جـذب و تحـت تـأثیر       وجود زمینه 

نـین ايـن وقـت بـراى ازدواج و     چناکامي و مواجه شدن با پاسخ سرد يا منفـي و دنـدان شـکن، ھم   
بسیار منفـي بـراى ھـر ارتبـاط يـا ازدواج،      وجود زمینه . ستعروسي و مباشرت زوجیت مناسب نی

  .رددگمانع از شکوفايي و رشد رابطه شده و سردي و سستي از طرفین بر آن عارض مي 
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  قوس ٩ شب ادامه تـــــــــــــا  عقرب ٢٧ شب  سريع الّسیرقمر 

  17:33 –عقرب  ٢٧  16:40 –ب عقر ٢٧  15:48 –عقرب  ٢٧  مقارنه قمر با جبھة

 20:12–عقرب  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 23:25 –عقرب  ٢٧ منزل طرفة+ قمر 

قمر در وجه سوم برج نجمي سرطان 

  و دريجان مشتريوجه قمر 
  01:59 -عقرب  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا  08:20 -عقرب  ٢٧

 33:6 -عقرب  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 47:19 -عقرب  ٢٧  حد عطاردقمر در برج نجمي سرطان 

 58:18 -عقرب  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 33:6 -عقرب  ٢٧  حد مشتريقمر در برج نجمي سرطان 

 12:30 -عقرب  ٢٨ 15:28 -عقرب  ٢٧ 17:54 -عقرب  ٢٧ زحل تسدیس قمر

  

و پرھیز بـوده، زمینـه جـدّيت    ھنگام مناسبي براى تسّلط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیاط 
ي گـ احسـاس رشـد و سـن و پخت   . و حسن تدبیر و اداره امور ھمـراه بـا متانـت و تعـادل وجـود دارد     

بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه با مادر مناسـب بـوده، تمـام ايـن     
سـخت مـي کنـد؛ نجـات مـي      ي را گراني که زندگوقت تضمین کننده ثبات و صلح بوده، و تو را از ن

  .ذاري کنيگدھد، ھنگام مناسبي است که نظام و برنامه مخصوص خود را پايه 

  

 8:36 -عقرب  ٢٧ 3:23 -عقرب  ٢٧ 22:00 -عقرب  ٢٧ مشتری توازي قمر

 16:48 -عقرب  ٢٨ 19:50 -عقرب  ٢٨ 22:18 -عقرب  ٢٧ قمر أسود تثلیث قمر

 23:06 -عقرب  ٢٩ 2:29 -عقرب  ٢٨ 5:18 -عقرب  ٢٧ شیرون مقابله قمر

 2:12 -عقرب  ٢٩ 5:50 -عقرب  ٢٨ 8:54 -عقرب  ٢٧ مشتری تثلیث قمر

  

وينـد فـراھم   گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
ل نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى نـامعلوم د  چاست، ھم

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

  

 5:24 -عقرب  ٢٩ 8:12 -عقرب  ٢٨ 10:24 -عقرب  ٢٧ مریخ مقارنه قمر

  

فتارھـايي را ببینـي کـه    اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعنـي ر 
کـه تـو را بـه دورتـرين احتمـاالت مـي       (به اين مواضع کشیده بشـوي، و بـه افـزايش خیـال و تـوّھم      

کـار   چو خصومت با زنان منتھـي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن ھنگـام بـه ھـی           ) کشاند
یار مضـّر  مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضـعیت بـراى سـالمتي بـويژه روان بسـ     

تو را به حالت بـي قیـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي در رفتـار و زيربـارنرفتن مـي          . مي باشد
  .کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

  

 8:00 -عقرب  ٢٩ 11:32 -عقرب  ٢٨ 14:36 -عقرب  ٢٧  پلوتون تثلیث قمر

استعدادھاى معنوي وجود داشته و تـو را بـه   در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و 
  .ابداع و ابتکار وا مي دارد

 2:54 -عقرب  ٢٨ 22:11 -عقرب  ٢٨ 17:24 -عقرب  ٢٧ زحل ضد توازي قمر

 16:00 - قوس  ١٣ 7:37 -قوس  ٥ 2:00 -عقرب  ٢٧ مشتری توازي مریخ

 20:00 - قوس  ١٠ 15:43 -قوس  ٣ 12:00 -عقرب  ٢٧ قمر أسود تثلیث زھره

  09:20 - قوس  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 09:20 –عقرب  ٢٧  ايام محذور كسوف 

   03:10-قوس  ١   ادامه  تـــــــــــــا   02:30-عقرب  ٢٧   حد مشترى زھره در برج نجمي عقرب 
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 ماه ٢٨شب  ادامه تـــــــــــــا شب بیست و دّوم تربیع اخیر

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

ه چـ ذشـته و شناسـايي آن  گ ۀري دربـار گل و تفكـر و بـازن  ام فرصت مناسبي است براى تأّمگاين ھن
ري در گنیـاز بـه تصـحیح دارد، و ايـن بـازن      یشرفت داشته و نیز شناخت مواردى كـه پل يا نیاز به تحّو

ر ممكـن  ق بوده يـا نبـوده باشـد، ايـن تفكّـ     موّف) استقبال(ام قبلي گه در ھنچاين وقت الزم است، 
ه بسـیار منجـر بـه دسـتیابي بـه راه حلھـاى جديـد و        چـ اھي موجب دلسردي بشود ولـى  گاست 

تھـا ھمیشـه مفیـد بـوده و     وفقّیداكردن نامپیـ ي براى حركتي نـوين بشـود،   گذشته و آمادگبازبیني 
  .ت استون عبرت آموزي از آنھا خود به تنھايي، يك موفقّیچي كرد، نبايد آنرا شكست تلّق
ت منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان ابتـدا بـا        ام شروع مي شود، يا به موفقّیكارھايي كه در اين اّي

بـه   ه یراى  مراجعـ شكست مواجه مي شود، در اين اوقات كساني كه فاقد نشانه ھاى فلكي ب
یدا مـي كنـد، علیـرغم اينكـه     پموھومي  ه یخويشتن بوده و اين روّيه را ندارند، تالشھايشان نتیج

ه شـان مسـاعد بـا    چـ ولـى اشخاصـي كـه نشـانه ھـاى فلكـي در زاي      ت بسیاري مـي كننـد،   فعالّی
بـا  صـاالت مسـعود میـان عطـارد و مشـتري و زحـل       مانند واجـدين اتّ (به خويشتن است  ه یمراجع

ذشـته حكـام   گدر  .، اينھا بـه نتـايج رضـايت بخشـي بـراى تالشھايشـان مـي رسـند        )ساير كواكب
مـین موقـع مناسـب را وقتـي     از منّج) مطلـوب مـردم نبـود    كه نوعًا(ممالك براى صدور قوانین جديد 

رفتاريھـاى شخصـي   گون نـوع مـردم بخـاطر    چـ رسیدند، آنھا اين وقـت را توصـیه مـي كردنـد،     پمي 
  .ندانى به امور جامعه نداشتندچه ور خود بوده و توّجمشغول به ام

در اين دوره روابط اجتمـاعي وضـع بسـیار نامناسـبي      :تھاى اجتماعياز نظر ارتباطات و فعالّی
فـاق مـي   روي موضوعات سخت و مشكالت و يا كارھاى بـديھي اتّ  ثدارد، بیشتر ديدارھا براى بح

ت؛ ظـر مـي شـود، ولـذا بھتـر اسـت در ايـن مـدّ        یـزي نقـد و بررسـي و تجديـد ن    چس در ھـر  پـ افتد، 
ارتباطـات  . ر براى ضـرورت گكار نداشته م و شخص تا مي تواند در خانه باشد، و خیلي با مردم سر

افـراد بـه حـال شخصـي خودشـان مشـغولند، لـذا ايجـاد          واقعي بسیار نادر اتفاق مي افتد، و نوعًا
فـاق مـي   ت بسیاري از جـدايیھا اتّ بلكه در اين مّدناكام و ناموفق بوده،  ارتباطات در اين مقطع نوعًا

  .ر و حسابرسي دقیق و اينكه جدايیشان به مصلحتشان استه با تفّكافتد، البّت

 00:2 -عقرب  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 09:18 -عقرب  ٢٨  قمر خالي الّسیر

 04:53 –عقرب  ٣٠  ادامه تــــــــــــا 01:57 –عقرب  ٢٨ أسد قمر در برج نجمي

 04:16 –عقرب  ٣٠  ادامه تــــــــــــا 01:19 –عقرب  ٢٨سنبله قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي أسد 

  وجه زحل و دريجان شمس
  19:16 -عقرب  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا  01:59 -عقرب  ٢٨

 59:1 -عقرب  ٢٨  ـــاادامه  تــــــــــ 58:18 -عقرب  ٢٨حد زحلقمر در برج نجمي سرطان 

  حد قمر در برج نجمي أسد 
  مشتري

 24:12 -عقرب  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 59:1 -عقرب  ٢٨

 59:20 -عقرب  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 24:12 -عقرب  ٢٨  حد زھرهقمر در برج نجمي أسد 

  20:12 –عقرب  ٢٨ منازل جبھة و زبرة+ قمر 
 11:07  - زبرة 

  04:03 –عقرب  ٢٩  ــــــــــــاادامه  تـ

  16:52 –عقرب  ٢٨  16:01 –عقرب  ٢٨  15:09 –عقرب  ٢٨  مقارنه قمر با ظھر األسد

 9:54 -عقرب  ٢٨ 5:18 -عقرب  ٢٨ 0:36 -عقرب  ٢٨ شیرون ضد توازي قمر

 6:30 -عقرب  ٣٠ 9:51 -عقرب  ٢٩ 12:30 -عقرب  ٢٨ عطارد تربیع قمر

ان کــي شـخص فــراھم بـوده؛ ام  گي خیـال؛ بخصــوص در وضـعیت خســت  گايـن ھنگــام زمینـه آشــفت  
نـین  چفتار و حافظه وجود دارد، ھمگ، زمینه ناتواني مديريت افکار و مواجھه با حوادث وجود داشته

و ابـتالي بـه سـوء تفـاھم و برداشـت غیـر       ) وره در رفتنکاز (یخته شدن گعصبي بودن و برانزمینه 
  .مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بود ند، لذا بايدکصحیح را فراھم مي 

  زھره در وجه سوم برج نجمي
  وجه زھره و دريجان قمرعقرب  

 22:43 –قوس  ٦  ادامه  تـــــــــــــا  21:50 -عقرب ٢٨

  03:49 –قوس  ٥  ادامه  تـــــــــــــا  18:23 –عقرب  ٢٨  تراجع رأس در برج نجمي عقرب

  03:49 –قوس  ٥  ادامه  تـــــــــــــا  18:23 –قرب ع ٢٨ تراجع ذنب در برج نجمي ثور
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  10:23 –عقرب  ٢٩  09:32 –عقرب  ٢٩  08:42 –عقرب  ٢٩  مقارنه قمر با صرفة

 20:07 –عقرب  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا  04:03 –عقرب  ٢٩ منزل صرفة+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي أسد 
  ان مشتريوجه و دريج

  12:14 -عقرب  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا  19:16 -عقرب  ٢٩

  قمر در وجه سوم برج نجمي أسد 

  وجه و دريجان مريخ
  04:54 -عقرب  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا  12:14 -عقرب  ٢٩

 52:8 -عقرب  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 59:20 -عقرب  ٢٩  حد زحلقمر در برج نجمي أسد 

 56:18 -عقرب  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 52:8 -عقرب  ٢٩  حد عطارددر برج نجمي أسد  قمر

 59:20 -عقرب  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا ١٧:٤٢ - عقرب ٢٩ زھره تربیع قمر

ذران گـ اين ھنگام با افزايش نیروي تخّیـل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان         
نـین صـلح و آرامـش در روابـط عـاطفي را      چلّذت بخش را فراھم مـي کنـد ھم   اوقات بسیار خوش و

  .ببار مي آورد

 3:42 -قوس  ١ 1:21 -عقرب  ٣٠ 22:18 -عقرب  ٢٩ شمس تسدیس قمر

ــط      ايــن ھنگــام كمــك مــي كنــد بــه متانــت و تعــادل شخصــیت و اعتمــاد بــه نفــس و موفقیــت رواب
ینـه بـراى نشـاط و بويـايي و بیـدايش انگیـزه و       اين وضعیت فلكي داللـت دارد بـر وجـود زم   .عاطفي

اگـر اقـدام و تصـمیم در ايـن     ولـى   خودجوشي در اين ھنگام ، بطور كلي شـرايط مناسـبي اسـت،   
  .وقت دقیق نباشد، بايداري و قوت آن معلوم نیست

  

 13:48 -عقرب  ٢٩ 9:24 -عقرب  ٢٩ 5:00 -عقرب  ٢٩ اورانوس توازي قمر

 1:12 -قوس  ١ 5:35 -عقرب  ٣٠ 9:36 -عقرب  ٢٩ اورانوس مقابله قمر

ــارف و       ــدرفتاري و رفتارھــاى نامتع ــال و لجاجــت و ب ــه ســرعت انفع ــاز روحّی ــه س ــام زمین ــن ھنگ اي
ذرا و نیـز فـراق و جـدايي    گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشتن بـه ارتباطـات   گوني ھاى ناگرگد

نمـايي حـوادث و مشـکالت    گبـه بزر دمـدمي مزاجـي و رغبـت    : نـین داللـت دارد بـر   چمي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگزند

  

 5:00 -قوس  ٧ 1:25 -قوس  ٤ 15:00 -عقرب  ٢٩ زھره توازي عطارد
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 55:4 -عقرب  ٣٠  ادامه تــــــــــــا 21:1 -عقرب  ٣٠  قمر خالي الّسیر

  : قمر مثلثه
 نجمي سنبله در برج

 05:34 –قوس  ٢  ادامه تــــــــــــا 04:53 –عقرب  ٣٠

 04:58 –قوس  ٢  ادامه تــــــــــــا 04:16 –عقرب  ٣٠میزان قمر در برج فلكي
   قمر در وجه اول برج نجمي سنبله

  وجه شمس و دريجان عطارد
  21:19 -قوس  ١  ادامه  تـــــــــــــا  04:54 -عقرب  ٣٠

 54:4 -عقرب  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 56:18 -عقرب  ٣٠  حد مريخبرج نجمي أسد قمر در 

 25:16 -عقرب  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 54:4 -عقرب  ٣٠  حد عطاردقمر در برج نجمي سنبله 

 40:8 -قوس  ١  ادامه  تـــــــــــــا 25:16 -عقرب  ٣٠حد زھره قمر در برج نجمي سنبله 

  05:52 –قوس ١  ادامه  تـــــــــــــا 20:07 –عقرب  ٣٠ نزل عواءم+ قمر 

 14:00 -عقرب  ٣٠ 9:33 -عقرب  ٣٠ 5:12 -عقرب  ٣٠ شیرون توازي قمر

 21:12 -قوس  ١ 16:40 -عقرب  ٣٠ 12:12 -عقرب  ٣٠  زحل توازي قمر

 8:12 -قوس  ٢ 12:39 -قوس  ١ 16:48 -عقرب  ٣٠ عطارد تسدیس قمر

یـرد؛  گھنگام قدرت تخّیل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظه و توانايي استدالل قّوت مي  در اين
نین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پیـدايش شـدن حالـت اعتمـاد بـه      چھم

وضـعیت  . رددگـ نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و ايده ھا موجب درخشش شخصّیت مي 
اســت کــه بــه تــوازن عقلــي و فکــري و روشــني افکــار کمــک مــي کنــد، زمینــه    فلکــي مناســبي 

  .مالقاتھاى موّفق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد

  

 0:00 - قوس  ١٢ 6:35 -قوس  ٦ 14:00 -عقرب  ٣٠ شیرون تسدیس زھره
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 19:00 - قوس  ١٤ 0:23 -قوس  ٧ 8:00 -عقرب  ٣٠ مشتری تثلیث زھره

 و معاشـرت  در سـختي  و اخـالق  تنـدي  نیـز  و عاطفي، زندگی در مشکالتي بروز بر دارد داللت ھنگام اين
 و نامتعـارف  امیـال  بـروز  بـراى  زمینه وجود ھمچنین گرديده، اوھام و خیاالت به شدن کشیده و اسرافکاري
 کـه  خـوراک  در روي زيـاده  و ال،امیـ  تحقق براى ھا ھزينه در افراط دوستیھا، و عاطفي روابط در تنشھايي

 ولـى  فعالیتھاست براى مناسبي ھنگام چند ھر. گردد می وزن افزايش يا سالمتي در اختالالتي به منجر
 و آن بـه توفیـق   زمینـه  و مشـکالت  و موانـع  از عبـور  بـه  میل نیست، مشکالت بروز بودن حتمي معناى به

 در فلکـي  وضعیت اين که اى بیمه شرکت با بخل به میل و دلبازي و دست عدم زمینه اھداف، به رسیدن

  نباشد تعھداتش پاسخگوي و کند عمل رحم بي بسا چه مبند قرارداد ھست تأسیسش

 19:00 - قوس  ١٢ 5:27 -قوس  ٦ 16:00 -عقرب  ٣٠ اورانوس تربیع زھره

و جدائیھا، و يا ايجـاد  اين ھنگام داللت دارد بر وجود زمینه براى رفتارھاي منفعالنه وعجوالنه و اختالفات 
روابط عاطفي که چه بسا عواقب نامطلوب يا وخیمي داشته و سبب بروز رفتارھـاى عجوالنـه اي شـده    

و بـر  . که موجب پشیماني و جدايیھاى دردناک مي شود، احتمال ايجاد روابط گـذرا و ناپايـدار وجـود دارد   
و بـر   .يکي از طـرفین تغییـر نظـر مـي دھـد     وجود زمینه بسیار منفي در ايجاد ارتباط يا مباشرت زوجیت، 

زمینه مثبت جھت میل به تغییر و برانگیختن توجه ديگران، اين وقت تنھا براى ارتباطھاى سـريع و گـذرا و   
بي نیاز از تعھدات و پايبنديھا مناسب است، چون ھر گونه ارتباطي کـه در ھنگـام ايـن اّتصـال فلکـي رخ      

دوامي ندارد،  ھمچنین زمینه بروز حالت دلزدگي از وضعیت فعلي دھد؛ ھر چند جالب به نظر برسد اما 
و عالقه به آشنايي و گذراندن با اشخاص تازه و اراده پیوسته براى تغییر و شھرت وجود دارد، لـذا ازدواج  
در اين ھنگام نوعًا از روي پذيرش جّدي نبوده؛ بلکه از روي عالقـه بـه شـھرت و میـل بـه تغییـر وضـعیت        

ا نوعَا ناموفق و سرانجامھايي ناپسند مانند طالق فضیحت بار داشته، يـا اينکـه صـرفًا موجـب     بوده، و لذ
  .شھرت و نامداري شخص مي شود

   04:28-قوس  ٢   ادامه  تـــــــــــــا   04:57-عقرب  ٣٠   مريخ حدشمس در برج نجمي میزان 

   08:35-قوس  ٦   تـــــــــــــا ادامه    06:44-عقرب  ٣٠ حد مشترى  عطارد در برج نجمي عقرب
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  19:16 –قوس  ١  18:26 –قوس  ١  17:39 –قوس  ١  مقارنه قمر با عواء

  15:21 –قوس  ١  14:32 –قوس  ١  13:43 –قوس  ١  مقارنه قمر با سماك األعزل

  15:58 –قوس  ١  15:10 –قوس  ١  14:21 –قوس  ١  مقارنه قمر با سماك الرامح

  02:14 –قوس  ٢  ادامه  تـــــــــــــا  05:52 –قوس ١ منزل سماك+ قمر 

قمر در وجه دوم برج نجمي سنبله 
  وجه زھره و دريجان زحل

  13:31 -قوس  ١  ادامه  تـــــــــــــا  21:19 -قوس  ١

  قمر در وجه سوم برج نجمي سنبله

  وجه عطارد و دريجان زھره 
  05:35 -قوس  ٢  ـــــــــــاادامه  تــ  13:31 -قوس  ١

 08:15 - قوس ١  ادامه  تـــــــــــــا 40:8 -قوس  ١حد مشتري قمر در برج نجمي سنبله 

  23:2 - قوس ٢  ادامه  تـــــــــــــا 08:15 - قوس ١قمر در برج نجمي سنبله حد مريخ 

 18:24 -قوس  ٣ 21:30 -قوس  ٢ 0:24 -قوس  ١ زھره تسدیس قمر

ذران اوقـات  گـ ن ھنگام با افزايش نیروي تخّیل و محّبت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان       اي

  .نین صلح و آرامش در روابط عاطفي را ببار مي آوردچبسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھم

 13:30 -قوس  ١ 8:45 -قوس  ١ 4:06 -قوس  ١ مشتری ضد توازي قمر

 15:42 -قوس  ١ 10:58 -قوس  ١ 6:24 -قوس  ١ خمری ضد توازي قمر

 21:12 -قوس  ٣ 2:04 -قوس  ٢ 6:48 -قوس  ١ نپتون تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجود داشته و تـو را بـه   
  .ابداع و ابتکار وا مي دارد

 22:00 -قوس  ٢ 17:01 -قوس  ١ 12:12 -قوس  ١ نپتون توازي قمر

 3:24 -قوس  ٣ 8:25 -قوس  ٢ 13:18 -قوس  ١ مشتری مقابله قمر

وينـد فـراھم   گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر     
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى نـامعلوم دل   چاست، ھم

از افراط در خوراک بپرھیز کـه زمینـه   ! ھادھاى غیر منطقي در کار را مي پذيريمي بندي و يا پیشن
  .سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

 22:43 –قوس  ٦  ادامه  تـــــــــــــا   03:10-قوس  ١ حد زحل عقرب زھره در برج نجمي 
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 36:5 -قوس  ٢  ــــــــــاادامه  تـــ 30:21 -قوس  ٢  قمر خالي الّسیر

 35:5 -قوس  ٤  ادامه  تـــــــــــــا 30:14 -قوس  ٢  قمر خالي الّسیر

 04:57 –قوس  ٤  ادامه تــــــــــــا 04:58 –قوس  ٢عقرب قمر در برج فلكي

 05:33 –قوس  ٤  ادامه تــــــــــــا 05:34 –قوس  ٢میزانقمر در برج نجمي

 01:16 –قوس  ٣  ادامه  تـــــــــــــا  02:14 –قوس  ٢ منزل غفر+ قمر 

  قمر در وجه اول برج نجمي میزان

  دريجان زھره ووجه قمر  
  21:34 -قوس  ٣  ادامه  تـــــــــــــا  05:35 -قوس  ٢

 35:5 - قوس ٢  ادامه  تـــــــــــــا 23:2 - قوس ٢قمر در برج نجمي سنبله حد زحل 

 11:15 - قوس ٢  ادامه  تـــــــــــــا 35:5 - قوس ٢  یزان حد زحل قمر در برج نجمي م

 57:3 - قوس ٣  ادامه  تـــــــــــــا 11:15 - قوس ٢قمر در برج نجمي میزان حد عطارد 

 10:12 -قوس  ٣ 14:30 -قوس  ٢ 18:42 -قوس  ٢ مریخ تسدیس قمر

ا زنان؛ يعنـي رفتارھـايي را ببینـي کـه     اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمني ب
کـه تـو را بـه دورتـرين احتمـاالت مـي       (به اين مواضع کشیده بشـوي، و بـه افـزايش خیـال و تـوّھم      

کـار   چو خصومت با زنان منتھـي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن ھنگـام بـه ھـی           ) کشاند
بـويژه روان بسـیار مضـّر     مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضـعیت بـراى سـالمتي   

تو را به حالت بـي قیـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي در رفتـار و زيربـارنرفتن مـي          . مي باشد
  .کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

  

 5:48 -قوس  ٢ 0:28 -قوس  ٢ 19:18 -قوس  ٢ قمر أسود ضد توازي قمر

 22:00 - قوس  ٣٠ 22:15 - قوس  ١٦ 21:00 -قوس  ٢ رأس مقارنه شمس

 22:00 - قوس  ٣٠ 22:15 - قوس  ١٦ 21:00 -قوس  ٢ ذنب مقابله شمس

 17:48 –جدي  ٢  ادامه تــــــــــــا 04:28 –قوس  ٢عقربشمس در برج نجمي

 08:30 –جدي  ١  ادامه تــــــــــــا 19:08 –قوس  ٢ قوس شمس در برج فلكي

   02:28-قوس  ٩   ادامه  تـــــــــــــا   04:28-قوس  ٢   مريخ حد شمس در برج نجمي عقرب

شمس در وجه اول برج نجمي عقرب 
  01:30 - قوس  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  04:28 -قوس  ٢  وجه و دريجان مريخ
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 10:25 –قوس  ٤  ادامه  تـــــــــــــا  10:21 –قوس  ٣  طريقه محترقهقمر در 

 04:06–قوس  ١٥ ادامه تـــــــــــــا 02:14–قوس  ٣ صاعد در فلك اوجقمر 

  01:22 –قوس  ٣  00:33 –قوس  ٣  23:47 –قوس  ٣  مقارنه قمر با زبانا جنوبي

  08:11 –قوس  ٣  07:23 –قوس  ٣  06:34 –قوس  ٣  مقارنه قمر با زبانا شمالي

 00:09–قوس  ٤  ــــــــــاادامه  تـــ 01:16 –قوس  ٣ منزل زبانا+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي میزان 

  وجه و دريجان زحل
  13:32 -قوس  ٣  ادامه  تـــــــــــــا  21:34 -قوس  ٣

   قمر در وجه سوم برج نجمي میزان

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  05:34 -قوس  ٤  ادامه  تـــــــــــــا  13:32 -قوس  ٣

 08:15 - قوس ٣  ادامه  تـــــــــــــا 57:3 - قوس ٣  ان حد مشتريقمر در برج نجمي میز

 21:2 - قوس ٤  ادامه  تـــــــــــــا 08:15 - قوس ٣  حد زھرهقمر در برج نجمي میزان 

 17:00 -قوس  ٣ 8:41 -قوس  ٣ 1:30 -قوس  ٣  پلوتون توازي قمر

 21:24 -قوس  ٥ 2:04 -قوس  ٤ 6:54 -قوس  ٣ نپتون تربیع قمر

ي و واداشتن به سستي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار راسـت و      گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
رانیھـاى بـي   گنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و ن   گپاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بـوده، و تـو را بـه بزر   

  .اساس فراھم مي کند

 11:18 -قوس  ٥ 9:10 -قوس  ٤ 7:24 -قوس  ٣ شمس مقارنه قمر

ن ھنگام زمینه ساز اضطراب و بدبیني و دمدمي مزاجي و افزايش سختي و مشكالت با جـنس  اي
ــر  . مخــالف مــي باشــد  ايجــاد زمینــه ناخجســتگي ايــن ھنگــام،  ايــن وضــعیت فلكــي داللــت دارد ب

  .مشكالت براى شخص توسط خودش وجود دارد

 8:18 -قوس  ٤ 19:32 -قوس  ٤ 10:12 -قوس  ٣ شمس توازي قمر
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 1:30 -قوس  ٥ 6:09 -قوس  ٤ 10:54 -قوس  ٣ شیرون تربیع قمر

 1:30 -قوس  ٥ 6:09 -قوس  ٤ 11:00 -قوس  ٣ اورانوس تثلیث قمر

ــارف و       ــدرفتاري و رفتارھــاى نامتع ــال و لجاجــت و ب ــه ســرعت انفع ــاز روحّی ــه س ــام زمین ــن ھنگ اي
ذرا و نیـز فـراق و جـدايي    گـ اداشتن بـه ارتباطـات   ھاني در افکار و احساسات و وگوني ھاى ناگرگد

نمـايي حـوادث و مشـکالت    گدمـدمي مزاجـي و رغبـت بـه بزر    : نـین داللـت دارد بـر   چمي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگزند

  

   00:19-قوس  ١٥   ادامه  تـــــــــــــا   12:54-قوس  ٣   حد زھرهأسد مريخ در برج نجمي 

مکث قبل از تراجع عطارد در برج 
  نجمي عقرب

 20:19 –قوس  ٤  ادامه  تـــــــــــــا 0:19 –قوس  ٣

کوکب عطارد داللت اساسي دارد بر تفکر و ادراک، پـردازش کارھـا و انتشـار اطالعـات و     از آنجا که 
گام مکـث ايـن امـور    ، لذا در ھنھر چیز وابسته به ارتباطات، مانند تجارت، تحصیل و حواس پنجگانه

  .با رکود مواجه مي گردد
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  آخر ماه  ادامه تـــــــــــــا ماه ٢٨شب  تحت الشعاع

زر آب دریـا فـرو رود در ایـن وقـت نیـز      این ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمچنانکه در اوقات جـ 
  .رطوبات بدن از ظاھر و روی اعضا؛ به باطن می نھد
ــ      ــراى تأّم ــت ب ــبي اس ــت مناس ــام فرص ــن ھنگ ــار  اي ــازنگری درب ــر و ب ــته و  ۀل و تفك گذش

ل يا پیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى كه نیاز بـه تصـحیح   شناسايي آنچه نیاز به تحّو
ق بـوده يـا   موّف) استقبال(وقت الزم است، چه در ھنگام قبلي دارد، و اين بازنگری در اين 

ر ممكن است گاھی موجب دلسردي بشـود ولـى چـه بسـیار منجـر      نبوده باشد، اين تفّك
نـوين بشـود،    یبه دستیابي به راه حلھاى جديد و بازبیني گذشته و آمادگی بـراى حركتـ  

تلقـي كـرد، چـون عبـرت      تھـا ھمیشـه مفیـد بـوده و نبايـد آنـرا شكسـت       پیداکردن ناموفقّی
  .ت استآموزي از آنھا خود به تنھايي، يك موفقّی

ت منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان      ام شروع مي شود، يا به موفقّیكارھايي كه در اين اّي
ابتدا با شكست مواجه مي شـود، در ايـن اوقـات كسـاني كـه فاقـد نشـانه ھـاى فلكـي          

موھـومي   ه یندارند، تالشھايشـان نتیجـ   به خويشتن بوده و اين روّيه را ه یبراى  مراجع
ولى اشخاصـي كـه نشـانه ھـاى     ت بسیاري مي كنند، یدا مي كند، علیرغم اينكه فعالّیپ

صـاالت  ماننـد واجـدين اتّ  (بـه خويشـتن اسـت     ه یه شان مساعد بـا مراجعـ  چفلكي در زاي
، اينھـا بـه نتـايج رضـايت بخشـي      )مسعود میان عطارد و مشتري و زحل بـا سـاير كواكـب   

 كـه نوعـاً  (ذشته حكام ممالك براى صدور قوانین جديد گدر  .راى تالشھايشان مي رسندب
رسـیدند، آنھـا ايـن وقـت را     پمـین موقـع مناسـب را وقتـي مـي      از منّج) مطلوب مردم نبود

رفتاريھاى شخصي مشغول بـه امـور خـود بـوده     گون نوع مردم بخاطر چتوصیه مي كردند، 
  .اشتندندانى به امور جامعه ندچه و توّج

در ايـن دوره روابـط اجتمـاعي وضـع بسـیار       :تھـاى اجتمـاعي  از نظر ارتباطـات و فعالیّ 
ــراى بحــ    ــدارھا ب ــا    ثنامناســبي دارد، بیشــتر دي ــوعات ســخت و مشــكالت و ي روي موض

یزي نقد و بررسي و تجديد نظـر مـي شـود،    چس در ھر پفاق مي افتد، كارھاى بديھي اّت
 و ا مي تواند در خانـه باشـد، و خیلـي بـا مـردم سـر      ت؛ شخص تولذا بھتر است در اين مّد

افراد بـه   ارتباطات واقعي بسیار نادر اتفاق مي افتد، و نوعًا. ر براى ضرورتگكار نداشته م
ناكـام و نـاموفق    حال شخصي خودشان مشغولند، لذا ايجاد ارتباطات در ايـن مقطـع نوعـاً   

ر و حسابرسـي  ه بـا تفكّـ  ي افتـد، البتّـ  فاق مت بسیاري از جدايیھا اّتبوده، بلكه در اين مّد
  .دقیق و اينكه جدايیشان به مصلحتشان است

  : ھبوط قمر
 در برج نجمي عقرب

 06:41 –قوس  ٦  ادامه تــــــــــــا 05:33 –قوس  ٤

   :ھبوط قمر
  درجه سوم برج نجمي عقرب

 10:25 –قوس  ٤ ادامه  تـــــــــــــا 08:49 –قوس  ٤

 06:04 –قوس  ٦  ادامه تــــــــــــا 04:57 –قوس  ٤ قوس قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي عقرب 

  وجه و دريجان مريخ
  21:44 -قوس  ٥  ادامه  تـــــــــــــا  05:34 -قوس  ٤

 34:5 - قوس ٤  ادامه  تـــــــــــــا 21:2 - قوس ٤  حد مريخقمر در برج نجمي میزان 

 52:16 - قوس ٤  ادامه  تـــــــــــــا 34:5 - قوس ٤  حد مريخرب قمر در برج نجمي عق

 21:23 - قوس ٥  ادامه  تـــــــــــــا 52:16 - قوس ٤  حد زھرهقمر در برج نجمي عقرب 

  00:09 –قوس  ٤ منازل اکلیل و قلب+ قمر 

 15:45 - قلب 
  04:35 –قوس  ٥  ادامه  تـــــــــــــا

  06:21 –قوس  ٤  05:31 –قوس  ٤  04:44 –قوس  ٤  مقارنه قمر با اكلیل

  16:57 –قوس  ٤  16:09 –قوس  ٤  15:19 –قوس  ٤  مقارنه قمر با قلب العقرب

 0:42 -قوس  ٦ 5:04 -قوس  ٥ 9:42 -قوس  ٤ ذنب مقابله قمر

 0:42 -قوس  ٦ 5:04 -قوس  ٥ 9:42 -قوس  ٤ رأس مقارنه قمر
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 18:43 –قوس  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 20:19 –قوس  ٤  در برج نجمي عقرب تراجع عطاردآ
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، پـردازش  کر و ادراکـ تف :ب عطـارد داللـت اساسـي بـر    کـ وکه کـ از آنجـا   :داللت اجمـالي 
ارھا و انتشار اطالعات را دارد و ھر چیـز وابسـته بـه ارتباطـات، ماننـد تجـارت، تحصـیل و        ک

ام گـ ھن. نـد ک مـي اھش چشمگیري پیـدا  کاثرات عطارد در طي تراجع لذا . حواس پنجگانه
اري، و بـراى شـروع   کـ ارھا است نه شروع ھـر  کري در گلي زمان تأمل و بازنکتراجع بطور 

  .راجع نامناسب استمتب کوکارھاي مربوط به ک
  

ــیلي  ــت تفص ــدر ھن :دالل ــاطي،   ام تراجــع عطــارد؛  گ ــاي ارتب ــتادن پیامھ ــتالل در فرس اخ
ر کــیجــي ذھــن و فگنترنتــي، اشــتباھات و يپايگاھــاي ا ،ايمیلھــاســفرھا، قــرار مالقاتھــا، 

با تراجع عطارد افـزايش زمینـه سـوء    . به ھمراه فراموشي رخ مي دھد) پريشاني ذھني(
ات، مبـادالت و تجــارت،  اگرتفاھمـات شخصـي، بـه ھــم خـوردن يـا تـأخیر در ارتباطــات، مـذ       

ــات، از  کمشــ ــال اطالع ــادگي تلفنھــا و موبا کالت در انتق ــه ھــا، ماشــینھا،   ارافت ــا، رايان يلھ
ه احتیــاج بــه اطالعــات داشــته باشــد دچــار انحــراف يــا  کــاتوبوســھا و قطارھــا و ھرچیــزي 

ي تصـمیمات مھـم   کـ ه در ايـن موقعیـت فل  کبنابراين عاقالنه نیست . سرگرداني مي شود
ي دارد پـس در ايـن   نـ کـري و ذھ ه عطـارد تـأثیر بسـیار در فعالیتھـاي ف    کـ اخذ شود از آنجـا  

 کمیزان اثـرات آن در تـ   ولي مسلمًا.  اھش مي يابدکخصوصیات ذھني و عقالني شرايط 
لیـه محیطھـاي ارتبـاطي تحـت تـأثیر قـرار       کدر تراجـع عطـارد   . افراد متفاوت خواھد بود کت

مي گیرند به خصوص در ارتباط با خانواده، شغل بويژه شـغلھاي خـانگي، سـفرھا، روابـط     
  .ادرست، اخبار نکزناشويي، خريد و فروش مل

  
بھتر است در اين زمان از انعقاد ھرگونه قرارداد و يا شروع ھر نوع پروژه يا  :توصیه

در اين موقعیت در انجام محاسبات دقت . رديده و انجام نشودگھیز پرخريدھاي مھم 
. شوند کي و ارتباطي پیوسته چکتريکوسايل ال. شوند کشود و چندين بار محاسبات چ

 .ارھا لحاظ شودکمالقاتھا احتمال ھر گونه فراموشي و يا تأخیر در  ارھا و قرارکدر انجام 
ن نامناسب کام براى تبديل يا تغییر و جابجايي و نقل و انتقال مسگاين ھن ھمچنین

پي پشتیباني بگیريد چون در ک کيقبل از تراجع عطارد از فايلھاي ھارد رايانه خود  .است
اري کاين موقعیت براي ھر ولي  .شوند مي لکھا به دفعات دچار مش اين زمان رايانه

  .مناسب است... ردن و کر که مجددًا انجام شود مانند دوباره نوشتن، دوباره فک

٢
٩

 
ه 

ما
ه 

ّج
ح

ى 
ذ

 =
٥ 

ذر
آ

  
 10:12  -  قوس ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 5:04 -قوس  ٥  از رأس شمالي صاعدقمر 

  16:14 –قوس  ٥  15:25 –س قو ٥  14:35 –قوس  ٥  مقارنه قمر با لسعة العقرب

  17:13 –قوس  ٥  16:22 –قوس  ٥  15:33 –قوس  ٥  مقارنه قمر با شولة

 04:19 –قوس ٦  ادامه  تـــــــــــــا  04:35 –قوس  ٥ منزل شولة+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي عقرب

  وجه شمس و دريجان مشتري 
  14:05 -قوس  ٥  ادامه  تـــــــــــــا  21:44 -قوس  ٥

   قمر در وجه سوم برج نجمي عقرب

  دريجان قمر وجه زھره و
  06:43 -قوس  ٦  ادامه  تـــــــــــــا  14:05 -قوس  ٥

 27:12 - قوس ٥  ادامه  تـــــــــــــا 21:23 - قوس ٥  حد عطارد قمر در برج نجمي عقرب 

 42:20 - قوس ٦  ــــــاادامه  تـــــــ 27:12 - قوس ٥حد مشترى قمر در برج نجمي عقرب 

 8:24 -قوس  ٦ 13:03 -قوس  ٥ 17:54 -قوس  ٥ عطارد مقارنه قمر

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

و ابـتالي بـه سـوء    ) وره در رفـتن کاز (یخته شدن گبودن و برانعصبي نین زمینه چدارد، ھم
نـد، لـذا بايـد مراقـب نحـوه حـرف زدن و نـوع        کتفاھم و برداشت غیر صحیح را فراھم مـي  

  .سخن بود
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 18:30 -قوس  ٧ 22:12 -قوس  ٦ 2:24 -قوس  ٥ زحل تسدیس قمرآ
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تا
  

 شروع اتصال  و  
  تاريخ ساعت

  لحظه دقیق
  اتصال

  نھايت انصراف
  تاريخ ساعت

یـري و لجاجـت و   گمزاجـي و نارضـايتي و بھانـه     در اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي
ي رواني، زيادي حّساسّیت؛ تغییـر حـال   گزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگمیل به افسرد

بي دلیل از خوشرفتاري به بـدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته،         
امکـان بـروز   گريه و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مي کند، 

یھاى در سالمتي و بخصـوص در رابطـه بـا معـده و روده ھـا وجـود داشـته، از        گبه ھم ربخت
یــري بپرھیــز و ســعي کــن بــا افــراد خــوش برخــورد و بانشــاط و شــاداب؛ خــود را  گگوشــه 

  .رم کنيگسر

 22:48 -قوس  ٧ 2:23 -قوس  ٦ 6:30 -قوس  ٥ قمر أسود تثلیث قمر

 3:36 -قوس  ٧ 7:16 -قوس  ٦ 11:24 -قوس  ٥ اورانوس تربیع قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجت و بدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و   
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشتن بـه ارتباطـات   گوني ھاى ناگرگد

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

 5:18 -قوس  ٧ 9:01 -قوس  ٦ 13:12 -قوس  ٥ مشتری تثلیث قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پـذيرش ھـر   
یقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده      نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقچفراھم است، ھم

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

 4:00 - قوس  ٢٤ 18:06 - قوس  ١٥ 20:00 -قوس  ٥ مریخ تثلیث زھره

زمینه براى کشیده شدن بـه سـبک عقلـي و زيـاده رويھـا،      اين ھنگام داللت دارد بر وجود 
داللـت دارد بـر    و. اين ھنگام براى برقراري روابـط عـاطفي و محبـت آمیـز مناسـب نیسـت      

 و .شروع ھر کاري، تقريبًا براى ھر کاري نامناسـب اسـت   جھتمناسب عدم وجود زمینه 
  .گاحساس از دست رفتن تالشھا و ناامیدي بزر بر وجود زمینه جھت

 21:26 –قوس  ٣٠  ادامه تــــــــــــا 15:36 –قوس  ٥جدي زھره در برج فلكي
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  سالمت و بھداشت و اقدامات طبي

  از شیر مادر كودكشروع گرفتن 

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٦ :دالئل فلكي
، احتـراق،  )قمـر در جـدی  (، وبال)قمر در عقرب(ھبوطتحت الشعاع، (قمر  مناحس عمومی: محذورات

، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   (خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حـدود نحـس  
اقتـران يـا اقتـراب    (، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحـس  )مریخ زحل(قمر با نحوس
قمـر در بیـوت زھـره و شـرف آن      -اتصال قمر با زھره - ))کلیل، طرفة، سعد ذابحدبران، ا:با نجوم منازل

   )ثور و میزان و حوت(

  ).اسد دلو(قمر در بروج ثابت –قمر ناقص النور : شرائط
  
  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :ختیار دقیقمحذور ا
 ١٧تا روز  ٢٢:٤٧س  ١٠شب / ١١:٠١س  ٧تا روز  ١:٤٨س  ٥شب / ١٨:٢١تا س  ١شب 

س  ٢٤تا شب  ١٧:٤٢س  ٢٣شب / ١:٥٧س  ٢٢تا شب  ١٩:٥٨س  ٢٠شب / ١١:٠١س 
  .٥:٣٣س  ٢٨تا شب  ٠:٢٤س  ٢٥شب / ٤:٥٣

  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا شب  ١١:٠٥س  ٨روز / ١١:٠٤س  ٧تا روز  ١٣:٣٦س  ٣روز / ٢٠:١٩س  ٣تا شب  ١شب 

س  ١٨تا روز  ٣:٥٤س  ١٤شب / ١١:٣٣س  ١٢تا روز  ٢٠:٤٢س  ١١شب / ٢٢:٤٩س  ١٠
/ ٨:٥٢س  ٢٣تا روز  ٢٣:٢٥س  ٢١شب / ٨:٥٢س  ٢٠تا روز  ١٩:٣٩س  ١٩شب / ١٣:٢٤
  .تا پایان ماه ١٥:٠٨س  ٢٥روز / ٤:٥٥تا س  ١٨:٥٦س  ٢٤شب 

  

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٣:٣٦س  ٣تا روز  ٢٠:١٩س  ٣شب / ١١:٠٥س  ٨تا روز  ١١:٠٤س  ٧روز / ١٨روز 
  .٠:٢٤س  ٢٥تا شب  ٤:٥٥س  ٢٤شب / ١٩:٣٩س  ١٩تا شب  ١٣:٢٤س 

  

  

  
  



 طبي تقويم نجومي

48 

  زشكيپكشیدن دندان و دندان
  تعمیرات دندان

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
، احتـراق،  )قمـر در جـدی  (، وبال)قمر در عقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس عمومی قمر  :محذورات

، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   (خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حـدود نحـس  
اقتـران يـا اقتـراب    (، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحـس   ، مقارنه با ذنب)مریخ زحل(قمر با نحوس
  قمر در بروج ثور و جدي - ))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:با نجوم منازل

  .قمر ناقص النور: شرائط
  .ساعات مشتری زھره شمس: كماالت

  

د
بــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  ود نداردبراي اين عمل وج

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
  .١١:٠١س  ١٧تا روز  ١٣شب / ١١:٠١س  ٧تا روز  ١:٤٨س  ٥شب 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا شب  ١١:٠٥س  ٨روز / ١١:٠٤س  ٧تا روز  ١٣:٣٦س  ٣روز / ٢٠:١٩س  ٣تا شب  ١شب 

س  ١٨تا روز  ٣:٥٤ س ١٤شب / ١١:٣٣س  ١٢تا روز  ٢٠:٤٢س  ١١شب / ٢٢:٤٩س  ١٠
/ ٨:٥٢س  ٢٣تا روز  ٢٣:٢٥س  ٢١شب / ٨:٥٢س  ٢٠تا روز  ١٩:٣٩س  ١٩شب / ١٣:٢٤
  .تا پایان ماه ١٥:٠٨س  ٢٥روز / ٤:٥٥تا س  ١٨:٥٦س  ٢٤شب 

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از ساعات مشتری زھره شمس
 ١٣:٣٦س  ٣تا روز  ٢٠:١٩س  ٣شب/  ١١:٠٥س  ٨تا روز  ١١:٠٤س  ٧روز / ١٠شب 

تا  ١٣:٢٤س  ١٨روز / پایان روزتا  ١١:٣٣س  ١٢روز / ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٤٩س 
تا شب  ٨:٥٢س  ٢٣روز / ٢٣:٢٥س  ٢١تا شب  ٨:٥٢س  ٢٠روز / ١٩:٣٩س  ١٩شب 

  .١٥:٠٨س  ٢٥تا روز  ٤:٥٥س  ٢٤شب / ١٨:٥٦س  ٢٤

  

  )تزريقات عضوي و ھر گونه اقدام تھاجمي بزشكي جراحي(آھن به اندام بردن 

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٦ :دالئل فلكي
، احتـراق، خـالي   )قمـر در جـدی  (، وبـال )قمـر در عقـرب  (تحـت الشـعاع، ھبـوط   (مناحس عمومی قمر 

، اتصـال نحـس قمـر بـا     )ود مـریخ و زحـل  حد(السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس
اقتران يا اقتراب بـا نجـوم   (، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس )مریخ زحل(نحوس
  قمر در برج منسوب به عضو مورد تھاجم - ))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:منازل

ستفراغ خلطی باشد قمر ناقص اگر مقصود از معالجه نقصان باشد مانند کاھش وزن و یا ا: شرائط
  .النور باشد و اگر برای فربھی باشد زاید النور باشد

  .ساعات مشتری زھره شمس -قمر مسعود و قوی حال باشد: كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا شب  ١١:٠٥س  ٨روز / ١١:٠٤س  ٧تا روز  ١٣:٣٦س  ٣روز / ٢٠:١٩س  ٣تا شب  ١شب 

س  ١٨تا روز  ٣:٥٤س  ١٤شب / ١١:٣٣س  ١٢تا روز  ٢٠:٤٢س  ١١شب / ٢٢:٤٩س  ١٠
/ ٨:٥٢س  ٢٣تا روز  ٢٣:٢٥س  ٢١ شب/ ٨:٥٢س  ٢٠تا روز  ١٩:٣٩س  ١٩شب / ١٣:٢٤
  .تا پایان ماه ١٥:٠٨س  ٢٥روز / ٤:٥٥تا س  ١٨:٥٦س  ٢٤شب 
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نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از ساعات مشتری زھره شمس
در صورتیكه ( ١٣:٣٦س  ٣تا روز  ٢٠:١٩س  ٣شب  :اگر برای فربھی باشد زاید النور باشد

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

سیستم  ،کبد، سیاھرگھا مرتبط با استخوان لگن خاصره، رشته ھاي عصبي سیاتیك
در صورتیكه موضع مورد ( ١١:٠٥س  ٨روز  تا ١١:٠٤س  ٧روز / )نباشد )سرخرگ(شرياني 

 تنفس، بینايي شنه آشیل، ساق پا،اپ وزك پا، مچ پا،ققوزك پا، اندامھا از زانو تا تھاجم 
 پاھادر صورتیكه موضع مورد تھاجم ( ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٤٩س  ١٠شب / )نباشد

 ١٤تا شب  ١١:٣٣س  ١٢روز / )نباشد) قول خواجه نصیر(، بیضه ھا و انگشتان پا )قدمین(
ھا، غده   هي مغز، صورت، ماھیچ  دو نیمكرهدر صورتیكه موضع مورد تھاجم ( ٣:٥٤س 

  /)نباشد و چشمھا رارگانھاي مختلف در ارتباط با س، صنوبرى
در صورتیكه ( ١٩:٣٩س  ١٩تا شب  ١٣:٢٤س  ١٨روز  :اگر مقصود از معالجه نقصان باشد

ھاي بااليي،   ھا، غده تیموس، دنده  انگشتان و شانه ،بازوھا و دستھاموضع مورد تھاجم 
 ٨:٥٢س  ٢٠روز / )نباشد ناي، اعصاب و سیستم اعصاب و تنفسي، راھھای ھوایی، ريه

مري، معده، ديافراگم، لوزالمعده، در صورتیكه موضع مورد تھاجم ( ٢٣:٢٥س  ٢١تا شب 
 ھاي پايیني، رحم  ه، دندهاستخوان سین لبھای فوقانی کبد، شیرى، ،پستان ،عروق لنفاوی

در صورتیكه موضع مورد تھاجم معده ( ١٨:٥٦س  ٢٤تا شب  ٨:٥٢س  ٢٣روز / )نباشد
ي پشتي ستون فقرات، نخاع،   هی، ناح)قلبشريان بزرگ ( قلب، آئورت؛ )قول خواجه نصیر(

در (١٥:٠٨س  ٢٥تا روز  ٤:٥٥س  ٢٤شب / )نباشد خون طحال، مسیر گردش ،باالي كمر
ي بزرگ و كوچك، لبھای تحتانی کبد،  روده ناف، ي شكم،  ناحیه كه موضع مورد تھاجمصورتی

  .)نباشد ناخن سیستم عصبي، روده، معده، ناحیه تحتانی اعصاب پشتی، طحال،

  

  
  

  زشكيپھر گونه اقدام ابزاري چشم 

  :اردد) وقت(كمال  ٣) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي
، احتـراق،  )قمـر در جـدی  (، وبال)قمر در عقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس عمومی قمر : محذورات

، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   (خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حـدود نحـس  
اب اقتـران يـا اقتـر   (، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحـس  ، مقارنه با ذنب )زحلمریخ (قمر با نحوس
قمـر در   -قمـر در اجتمـاع   -خصوصا اتصال قمر با مـريخ  ))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:با نجوم منازل

  برج حمل
  .مشتری از نحوس ساقط باشد -قمر زاید النور: شرائط
 - قمر ناظر به شمس و مقبول باشد - قمر اتصال با سعدین داشته باشد خصوصا با مشتری :كماالت

  .مشتری زھرهساعات 

  

بـ
د

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
 .پایان ماهتا  ٢٨طلوع شمس / ٢٣:٥٤س  ١٥تا شب  ١١:٣٠س  ١٢روز 

  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

تا شب  ١١:٠٥س  ٨روز / ١١:٠٤س  ٧تا روز  ١٣:٣٦ س ٣روز / ٢٠:١٩س  ٣تا شب  ١شب 
س  ١٨تا روز  ٣:٥٤س  ١٤شب / ١١:٣٣س  ١٢تا روز  ٢٠:٤٢س  ١١شب / ٢٢:٤٩س  ١٠

/ ٨:٥٢س  ٢٣تا روز  ٢٣:٢٥س  ٢١شب / ٨:٥٢س  ٢٠تا روز  ١٩:٣٩س  ١٩شب / ١٣:٢٤
  .تا پایان ماه ١٥:٠٨س  ٢٥روز / ٤:٥٥تا س  ١٨:٥٦س  ٢٤شب 
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نیــــــ
ک

  

١سبي نسعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ازساعات مشتری زھره 
 ١٣:٣٦س  ٣تا روز  ٢٠:١٩س  ٣شب / ١١:٠٥س  ٨تا روز  ١١:٠٤س  ٧روز / ١٠شب 

س  ٢٠روز / ١٩:٣٩س  ١٩تا شب  ١٣:٢٤س  ١٨روز / ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٤٩س 
س  ٢٤شب / ١٨:٥٦س  ٢٤تا شب  ٨:٥٢س  ٢٣روز / ٢٣:٢٥س  ٢١تا شب  ٨:٥٢
  .١٥:٠٨س  ٢٥تا روز  ٤:٥٥

  شروع درمان

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ١= نشانه دارد  ٥ :دالئل فلكي
، احتـراق،  )قمـر در جـدی  (، وبال)قمر در عقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس عمومی قمر : محذورات

، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   (در حـدود نحـس  خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر 
اقتـران يـا اقتـراب    (، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحـس  )مریخ زحل(قمر با نحوس
  ))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:با نجوم منازل

  ).حمل سرطان میزان(قمر در بروج منقلب -قمر زاید النور: شرائط
  .و قمر مشتری زھرهساعات  -رف و به سعد دیگر بپیونددقمر از سعدی منص: كماالت

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
 ١٥شب / ٢٢:٤٧س  ١٠تا شب  ١١:٠١س  ٧روز / ٢٠:١٧س  ٣تا شب  ١٨:٢١س  ١شب 

  .٢٩، ٢٨/ ٤:٥٣س  ٢٤تا شب  ١:٥٧س  ٢٢شب / ١١:٠١س  ١٧تا روز  ٢٣:٥٤س 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا شب  ١١:٠٥س  ٨روز / ١١:٠٤س  ٧تا روز  ١٣:٣٦س  ٣روز / ٢٠:١٩س  ٣تا شب  ١شب 

س  ١٨تا روز  ٣:٥٤س  ١٤شب / ١١:٣٣س  ١٢تا روز  ٢٠:٤٢س  ١١شب / ٢٢:٤٩س  ١٠
/ ٨:٥٢س  ٢٣تا روز  ٢٣:٢٥س  ٢١شب / ٨:٥٢س  ٢٠تا روز  ١٩:٣٩س  ١٩شب / ١٣:٢٤
  .تا پایان ماه ١٥:٠٨س  ٢٥روز / ٤:٥٥تا س  ١٨:٥٦س  ٢٤شب 

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از قمر ساعات مشتری زھره
 ١٣:٣٦س  ٣تا روز  ٢٠:١٩س  ٣شب / ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٤٩س  ١٠شب /
 ٣:٥٤س  ١٤تا شب  ١١:٣٣س  ١٢روز / ١٩:٣٩س  ١٩تا شب  ١٣:٢٤س  ١٨روز /
 ٢٣:٢٥س  ٢١تا شب  ٨:٥٢س  ٢٠روز / ١٥:٠٨س  ٢٥تا روز  ٤:٥٥س  ٢٤شب.  

  

  دارو در بینى و گوش چكانیدن

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ١= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
  قمر به كوكب راجع نظر: محذورات

  قمر در بروج سرطان اسد سنبله: شرائط
  .ساعات مشتری زھره شمس: كماالت

  
  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
 ١١:٠٣س  ٧روز / ٨:١٨س  ٦تا روز  ١:٥١س  ٥شب / ١:١٢س  ٤تا شب  ٢٠:١٩س  ٣شب 

 ١٨تا روز  ١١:٠٤س  ١٧روز / ١٨:١٨س  ١٤تا شب  ١١:٣٢س  ١٢روز / ١٨:٢٤س  ٩تا شب 
س  ٢٣تا شب  ١:٥٩س  ٢٢شب / ٢٢:١٢س  ٢١تا شب  ٢٠:٠٠س  ٢٠شب / ١٥:٠٦س 

  .٣:٢٤س  ٢٧شب تا  ٥:٣٥س  ٢٦شب / ٢:١٢
  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  عمل وجود نداردبراي اين 



 طبي تقويم نجومي

51 

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از شمس ساعات مشتری زھره
 ٢٠:١٩س  ٣تا شب  ١شب / ١:٥١س  ٥تا شب  ١:١٢س  ٤شب / تا  ٨:١٨س  ٦روز

 ١٧تا روز  ١٨:١٨س  ١٤شب / ١١:٣٢س  ١٢تا روز  ١٨:٢٤س  ٩شب / ١١:٠٣س  ٧روز 
 ٢٢تا شب  ٢٢:١٢س  ٢١شب / ٢٠:٠٠س  ٢٠تا شب  ١٥:٠٦س  ١٨روز / ١١:٠٤س 
  .٢٧تا پایان روز  ٣:٢٤س  ٢٧شب / ٥:٣٥س  ٢٦تا شب  ٢:١٢س  ٢٣شب / ١:٥٩س 

  

  عالج سفیدى و ورم چشم

  :دارد) وقت(كمال  ٤) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي
  لاتصال قمر با مريخ و زح: محذورات

  ).ثور اسد عقرب دلو(قمر در بروج ثابت -قمر زاید النور باشد: شرائط
در صورتیکه قمر  -شمس و قمر قوی حال باشند -قمر ناظر به آفتاب باشد بنظر دوستی: كماالت

  .ساعات مشتری زھره شمس -نظر به سعدین داشته باشد نظر دوستی با زحل جایز است
  

بــــــــــــــــــــــــــــــــ
د

ـ
  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ٧تا روز  ١٣:٣٦س  ٣روز  /٢٠:١٩س  ٣تا شب  ١٠:١٢ س ١روز  /١٨:٢٣تا س  ١شب 

س  ٢٣ شب تا ١:٤١س  ١٥ شب/ ٢٣:٥٦س  ١٥ شبتا  ٢٠:٤٢ س ١١شب  /١١:٠٣
  .پایان ماه تا ١:١٢س  ٢٥شب  /٥:٢٤

  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  .براي اين عمل وجود ندارد

  

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از شمس ساعات مشتری زھره
 ١٠:١٢س  ١تا روز  ١٨:٢٣س  ١شب / ١٣:٣٦س  ٣تا روز  ٢٠:١٩س  ٣شب / ٧روز 

شب / ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٥٠س  ١٠شب / ٢٢:٥٠س  ١٠تا شب  ١١:٠٣س 
 ٤:٥٣س  ٢٤شب / ٤:٥٣س  ٢٤تا شب  ٥:٢٤س  ٢٣شب / ١:٤١تا س  ٢٣:٥٦س  ١٥

  .١:١٢س  ٢٥تا شب 

  فصد

  :دارد) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٨= نشانه دارد  ١٧ :دالئل فلكي
قمر در برج منقلب و ذوجسـدین خصوصـا جـوزا     -قمر خالی السیر -نظر قمر به مریخ و زحل: محذورات

زمـان   -سـاعت پـس از اجتمـاع قمـر     ١٢تـا   -و حوت و برجی کـه منسـوب بـه عضـو مـورد فصـد اسـت       
  استقبال

قمر در  -قمر زاید النور و اگر بخواھند خون اندک بردارند قمر ناقص النور و بطیء السیر باشد: شرائط
  ).ثور اسد عقرب دلو(بروج ثابت

  .ساعت زھره -ر متصل بسعود خصوصا زھره باشد تا خون فاسد به راحتی خارج گرددقم: كماالت
  

بــــــــــــ
د

ـــــــــ
  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ١٥ شبتا  ١١:٠٥س  ٨روز  /١١:٠٣س  ٧تا روز  ١٠:١٢ س ١روز  /١٨:٢٣تا س  ١شب 

  .پایان ماه تا ١:٢١س  ٢٤شب  /٥:٢٤س  ٢٣ شب تا ١:٤١س  ١٥ شب/ ٢٣:٥٦

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  براي اين عمل وجود ندارد
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نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از ساعت زھره
 رد فصد آلت تناسلي به جز در صورتیكه عضو مو( ١٠:١٢س  ١تا روز  ١٨:٢٣س  ١شب

س  ٨تا روز  ١١:٠٣س  ٧روز / )بیني نباشددھانه رحم، ؛ )قول خواجه نصیر(بیضه ھا 
شنه آشیل، اپ وزك پا، مچ پا،ققوزك پا، اندامھا از زانو تا  فصددر صورتیكه عضو مورد ( ١١:٠٥

ن، گرد فصددر صورتیكه موضع مورد ( ١:٤١تا س  ٢٣:٥٦س  ١٥شب / )نباشد ساق پا
  )/نباشد چانه، گوشھا، زبانگلو، سقف دھان، 

در صورتیكه ( ١:٢١س  ٢٤تا شب  ٥:٢٤س  ٢٣شب :  اگر بخواھند خون اندک بردارند
  .)نباشد ي پشتي ستون فقرات ، باالي كمر  هیناح فصدموضع مورد 

  
  حجامت

  :دارد) قتو(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٥= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي
 -بخصـوص ثـور  ) ثور سـنبله جـدی  (قمر در بروج خاکی -نظر قمر به عطارد -نظر قمر به زحل: محذورات

قمـر در بـرج منسـوب بـه      -كـه موجـب فلـج و لقـوه مـي شـود       )سرطان عقرب حوت(قمر در بروج آبی
  قمر در تحت الشعاع -موضع حجامت

  .گرددتا خون فاسد خارج ) دلوجوزا میزان (قمر در برج ھوايي -قمر ناقص النور: شرائط
  .نظر قمر به مشتری -ماه ٢١، ١٩، ١٧ھفته سوم ماه قمری بخصوص : كماالت

  

بـــــــــ
ـــ

د
ــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
 س ١٠شب  /١٧:٣٦س  ٨تا روز  ١٣:٣٦س  ٣روز  /٢٠:١٩س  ٣تا شب  ١٨:٢١س  ١شب 

س  ٢٦تا شب  ٩:٣٠س  ١٨روز  /١١:٠٤س  ١٧تا روز  ١٣شب  /١١:٣٢ س ١٢تا روز  ٢٢:٤٧
٢٩، ٢٨ /٥:٣٥.  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  براي اين عمل وجود ندارد

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 قسمت میان ران و حجامتدر صورتیكه موضع مورد ( ١٣:٣٦س  ٣روز  تا ٢٠:١٩س  ٣شب 
در صورتیكه ( ٢٢:٤٧س  ١٠تا شب  ١٧:٣٦س  ٨روز / )نباشد ، ران)مفصل ران(تھیگاه 

/ )نباشد شنه آشیل، ساق پااپ وزك پا، مچ پا،ققوزك پا، اندامھا از زانو تا  حجامتعضو مورد 
 بازوھا و دستھا حجامتصورتیكه موضع مورد  در( ٩:٣٠س  ١٨تا روز  ١١:٠٤س  ١٧روز، 

در صورتیكه اعضاي مورد ( ٢٧تا پایان روز  ٥:٣٥س  ٢٦شب / )نباشد ھا  انگشتان و شانه
 )باسن( ھاي عصبي واقع در كمر، كفل  ي پايیني كمر، رشته  احیهنھا،   كلیهحجامت 

  .)نباشد



 طبي تقويم نجومي

53 

  هاخالط اربعزوائد مسھل خوردن و مصرف داروی دفع كننده 

  :دارد) وقت(كمال  ٧) + سعادت وقت(شرط  ٣) + وقت(محذور  ٧= نشانه دارد  ١٧ :دالئل فلكي
 -)در اسد بغایت تباه و در سنبله و جدی نیز نیکو نیسـت (قمر در برج اسد، سنبله و جدی  :محذورات

سـت تـا   و از تثلیـث و تسـدیس جـایز ا    درد ناف و پیچیـدن روده پدیـده آیـد   نظر عداوت قمر به مريخ که 
ــود عمــل دارو بیشــتر بــود     و نظــر عــداوت بــه   -دارو نیــک کــار گرایــد و ھــر چنــد مــاه بمــریخ نزدیکتــر ب

کـه دارو کـارگر نیایـد و شـاید کـه علتھـای دیگـر        (اتصال قمر به زحل -)آردحرارت و یبوست كه (شمس
و بـه قـی    کنـد ) یعنـی اعضـای بـاالیی بـدن    (که دارو فصد اعـالی (اتصال قمر به كوكب راجع -)تولد کند

برای آنکـه قمـر ینبـوع قـوت طبعـی اسـت و       (مقارنه قمر با مشتري اثر دارو را ضعیف مي كند  -)برآید
 میان قمـر و  -)چون با مشتری باشد طبیعت قوت تمام گیرد پس از موثر غریب بسھولت منفعل نگردد

   -درجه باشد ١٣ذنب كمتر از 
قمـر در بـرج    خاصه عقرب) سرطان عقرب حوت(ی قمر در بروج آب -قمر ناقص النور و الحساب: شرائط

را عـوارض  آبی اقتضائی حصول رطوبات گنـده  در ابـدان حیوانـات و یـا حصـول رطوبـات داروی مسـھل        
قمـر کثیـر السـعاده یـا کثیـر      : ابومعشـر  - میسر گـردد  باسانیزیادت نتواند بود و سیالن اخالط منفی 

قـوی بـود مسـھل کـار نکنـد و اگـر        طبیعتو اگر  است طبیعتبجھت آنکه قمر دلیل  .النحوسه نباشد
  .ضعیف بود زیان دارد

اتصال قمر با کوکب  -قمر منصرف از سعدی و متصل بسعد دیگر باشد -قمر بطیء السیر: كماالت
اگر مسھل جھت عالج  -سفلی مانند زھره و عطارد و ان کوکب اگر تحت االرض باشد بھتر است

 - بھتر است که قمر در حد زھره باشد -سوب به آن اندام باشداندامی باشد باید سعدی در برج من
  .ماه ھابط باشد در جنوب -عرض ماه جنوبی باشد

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  
  .براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
 ٢٨شب  /٣:٢٤س  ٢٧شب تا  ٢٠:٤٢ س ١١شب / ١٨:٢٤س  ٩تا شب  ١٠:١٢ س ١روز 
  .تا پایان ماه ٥:٣٣س 

  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .براي اين عمل وجود ندارد

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ٢٢:٤٧س  ١٠تا شب  ١٨:٢٤س  ٩شب / ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٤٧س  ١٠شب /
 ٢٨تا شب  ٣:٢٤س  ٢٧شب.  

  
  آوردبیرون که سودا مسھلی داروی مصرف 

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
 -که خـاک بـر طبیعـت سوداسـت و قـوه دارو بـاز دارد       )ثور سنبله جدي(قمر دربروج خاکی  :محذورات

  نظر قمر به زحل
  ).سرطان عقرب حوت(قمر در بروج آبی  -ص النورقمر ناق: شرائط 

  .)اولی مشتری(نظر قمر به کوکب سعد : كماالت: كماالت
  

بــــــــــ
د

ــــــــــــــــ
  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  

  نداردبراي اين عمل وجود 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ١٨روز  /١١:٠٤س  ١٧تا روز  ٢٠:٤٢ س ١١شب  /١١:٠٣س  ٧تا روز  ١٠:١٢ س ١روز 

 ٢:٢٤س  ٢٩شب  /٥:٣٥س  ٢٦تا شب  ١٧:٥٤س  ٢١شب / ١٩:٥٨س  ٢٠شب تا  ٩:٣٠
  .تا پایان ماه

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
   براي اين عمل وجود ندارد
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نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٨:٢١تا س  ١شب /١٠:١٢س  ١تا روز  ١٨:٢١س  ١ب ش / تا  ١١:٠٣س  ٧روز
تا  ١١:٠٤س  ١٧روز / ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٤٧س  ١٠شب / ٢٢:٤٧س  ١٠شب 

تا  ٥:٣٥س  ٢٦شب / ١٧:٥٤س  ٢١تا شب  ١٩:٥٨س  ٢٠شب / ٩:٣٠س  ١٨روز 
  .٢:٢٤س  ٢٩تا شب  ٥:٣٣س  ٢٨شب / ٥:٣٣س  ٢٨شب 

  آورد بیرونکه صفرا  یمسھلداروی مصرف 

  :دارد) وقت(كمال  ٠) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
  -اتصال قمر با مریخ و شمس -)حمل اسد قوس(قمر در بروج آتشی: محذورات

  .تر استباید که قمر در سعدی نگرد و زھره نیکو -)جوزا میزان دلو(قمر در بروج ھوایی: شرائط
  

بـــــــــــــــ
د

ــــــــــــــــــ
  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  

  براي اين عمل وجود ندارد
  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ١٨ روزتا  ٧:٢٤س  ١١ روز/ ١٩:٤٨س  ٩شب تا  ١٢:١٨س  ١روز / ١٨:٢٣تا س  ١شب 

  .١٢:١٢س  ٢٩ وزرتا  ٠٥:٣٥س  ٢٨ شب/ ١٠:١٢س  ٢٧ روزتا  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ١٣:٢٤
  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  .براي اين عمل وجود ندارد

  

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٢:١٨س  ١تا روز  ١٨:٢٣ س ١شب / ٢٢:٤٧س  ١٠تا شب  ١٩:٤٨س  ٩شب /
 ٧:٢٤س  ١١تا روز  ٢٢:٤٧س  ١٠شب / ١٩:٥٨س  ٢٠تا شب  ١٣:٢٤س  ١٨روز /
 ١٣:٠٦س  ٢٠تا روز  ١٩:٥٨س  ٢٠شب / ٥:٣٥س  ٢٨تا شب  ١٠:١٢س  ٢٧روز.  

  
  

  بیرون آورد بلغم ی که مسھلداروی مصرف 

  :دارد) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ١٢ :دالئل فلكي
  .مند بودكه زيان  نظر به زھره -)سرطان عقرب حوت(قمر در بروج آبی: محذورات

  ).حمل اسد قوس(مر در بروج آتشیق -قمر ناقص النور: شرائط
  .اتصال قمر با آفتاب به نظر دوستی: كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ٧روز / ١:٤٨س  ٥تا شب  ٠:٠٠س  ٤شب / ٢٠:١٧س  ٣تا شب  ١٨:٢٣س  ١شب 

 ١٧تا شب  ١٣شب / ١١:٣٠س  ١٢تا روز  ٢٢:٤٧س  ١٠شب / ١٨:٠٠س  ٩تا شب  ١١:٠١
س  ٢٤تا شب  ١٧:٤٢س  ٢٣شب / ١:٥٧س  ٢٢تا شب  ١٩:٥٨س  ٢٠شب / ٣:٢٤س 

  .پایان ماهتا  ٥:٣٣س  ٢٨شب / ٥:٣٤س  ٢٦تا شب  ٠:٢٤س  ٢٥شب / ٤:٥٣

  نحوس قمر :ذور اختیار عمیقمح
  براي اين عمل وجود ندارد

  

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٨:٢٣تا س  ١شب / ٠:٠٠س  ٤تا شب  ٢٠:١٧س  ٣شب / تا روز  ١:٤٨س  ٥شب
/ تا پایان روز ١١:٣٠س  ١٢روز / ٢٢:٤٧س  ١٠تا شب  ١٨:٠٠س  ٩شب / ١١:٠١س  ٧

 ١٩:٥٨س  ٢٠تا شب  ٣:٢٤س  ١٧شب / ١٧:٤٢س  ٢٣تا شب  ١:٥٧س  ٢٢شب /
 ٠:٢٤س  ٢٥تا شب  ٤:٥٣س  ٢٤شب / ٥:٣٣س  ٢٨تا شب  ٥:٣٤س  ٢٦شب.  
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  )سونا(حمام 

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٤= نشانه دارد  ١٠ :دالئل فلكي
قمـر در خانـه    -)جوزا میزان دلـو (قمر در بروج ھوایی  -)ثور سنبله جدي(قمر در بروج خاکی: محذورات

اتصـال قمـر بـا     -اتصـال قمـر بـا زحـل     -مقارنـه قمـر بـا عطـارد    ) جدي دلو(و زحل) ثور میزان( زھره ھای
  شمس خصوصا در برج قوس

قمر در خانه ھای  -باشد) حمل اسد قوس(و آتشی) سرطان عقرب حوت(قمر در بروج آبی: شرائط
  .باشد به شرطیکه به زحل متصل نباشد) قوس حوت(مشتری و) حمل عقرب(مریخ

  .اگر قمر در حوت باشد متصل به زھره باشد -قمر در سرطان باشد و متصل به سعود باشد: كماالت
  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :قیقمحذور اختیار د
 ١٢تا روز  ٢٠:٤٢ س ١١شب  /٢٢:٤٧س  ١٠تا شب  ١٠:١٢ س ١روز / ١٨:٢١تا س  ١شب 

س  ٢٢تا روز  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ١٩:٥٨س  ٢٠تا شب  ١٤:٣٢س  ١٢روز  /١١:٣٢ س
  .تا پایان ماه ٢٢:١٨س  ٢٣شب  /١٢:٣٠

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  براي اين عمل وجود ندارد

  

نیـ
ـــــ

ک
  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٠:١٢س  ١تا روز  ١٨:٢١س  ١شب / ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٤٧س ١٠شب / روز
س  ٢٢روز / ١٣:٠٦س  ٢٠تا روز  ١٩:٥٨س  ٢٠شب / ١٤:٣٢تا س  ١١:٣٢س  ١٢

 .٢٢:١٨س  ٢٣تا شب  ١٢:٣٠

  
  اصالح موي سر

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٤= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي
ثـور اسـد   (بخصـوص جـدی و بـروج ثابـت    ) حمـل سـرطان میـزان جـدی    (قمر در بروج منقلـب : محذورات
  اتصال قمر با زحل و مریخ -)عقرب دلو

جوزا سنبله قوس (قمر در بروج مجسده -قمر زاید النور باشد بخصوص در ایام استقبال: شرائط
  .باشد) حوت(ه جز سنبله و در برج آبیب) حوت

  .ساعات زھره و مشتری -اتصال قمر با مشتری و زھره: كماالت
  

بـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

د
  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
   براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
تا  ٢٠:٤٢ س ١١شب / ٢٢:٤٧س  ١٠تا شب  ١٣:٣٦س  ٣روز / ٢٠:١٧س  ٣تا شب  ١شب 

.پایان ماه

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
 براي اين عمل وجود ندارد

  

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ازمشتری  ساعات زھره
 ١٣:٣٦س  ٣تا روز  ٢٠:١٧س  ٣شب / ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٤٧س  ١٠شب.  
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  ظیف و تنوير و ستردن موي بدنتن

  :دارد) وقت(كمال  ٤) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٩ :دالئل فلكي
جـوزا  (و عطـارد ) قـوس حـوت  (قمـر در بیـوت مشـتری    -قمر در بروج حمل، ثور، اسد و جدی: محذورات

  ) سنبله
  . -)سرطان عقرب(قمر در بروج آبی -قمر ناقص النور: شرائط

بھتر است که قمر در برج  -قمر در تحت الشعاع و منصرف از آفتاب -سعودا قمر ب اتصال: االتكم
باید قمر متصل به ستارگان ھابط یا محترق یا راجع باشد  -عقرب و ناظر بمریخ و ساقط از زحل باشد

  .تا مو دیر برآید
  

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

  سي اسكندريايام قمري شم :محذور اختیار ساده  
  براي اين عمل وجود ندارد 
  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
 ٢٢شب / ١٩:٥٨س  ٢٠تا شب  ٢٢:٤٧س  ١٠شب / ١١:٠١س  ٧تا روز  ٢٠:١٧س  ٣شب 

  .٥:٣٤س  ٢٦تا شب  ١:٥٧س 
  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
 .براي اين عمل وجود ندارد

  

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٨:٢١تا س  ١شب / ٢٠:١٧س  ٣تا شب  ١٨:٢١س  ١شب / تا  ١١:٠١س  ٧روز
تا  ٥:٣٤س  ٢٦شب / ١:٥٧س  ٢٢تا شب  ١٩:٥٨س  ٢٠شب / ٢٢:٤٧س  ١٠شب 
  .تا پایان ماه ٥:٣٣س  ٢٨شب / ٥:٣٣س  ٢٨شب 

  
  

  اخراج طفل مرده از رحم

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت( محذور ١= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
  )عقرب(قمر در بروج منسوب به اندام مورد تھاجم در این رابطه نباشد: محذورات

  .قمر ناقص النور: شرائط
  .قمر به سعدین ناظر باشد بنظر مودت و تربیع -قمر جنوبی ھابط: كماالت

  

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :سادهمحذور اختیار 
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
 .تا پایان ماه ٥:٣٣س  ٢٨شب / ١٥، ١٤، ١٣/ ٢٠:١٧س  ٣تا شب  ١٨:٢٣س  ١شب 

  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
 .براي اين عمل وجود ندارد

  

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام  ٣ام سعدت  ٤سعدخاص 

  
 ١٨:٢٣س تا  ١شب / ١٢تا پایان روز  ٢٠:١٧س  ٣شب / س  ٢٨شب تا  ١٦شب

٥:٣٣.  
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  عالج دردھاي مفاصل

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
، احتـراق،  )قمـر در جـدی  (ال، وب)قمر در عقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس عمومی قمر : محذورات

، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   (خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حـدود نحـس  
اقتـران يـا اقتـراب    (، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحـس  )مریخ زحل(قمر با نحوس
اگر عـالج بـا مسـھل    (ر ساقط باشدباید نحوس از قم -))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:با نجوم منازل

  )است باید قمر بدوستی به مریخ نگرد
  .قمر در بروج جدی دلو یا حوت: شرائط
  سعودا قمر ب اتصال: كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  د سعادتنقص و ض :محذور اختیار دقیق
  براي اين عمل وجود ندارد 

  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا شب  ١١:٠٥س  ٨روز / ١١:٠٤س  ٧تا روز  ١٣:٣٦س  ٣روز / ٢٠:١٩س  ٣تا شب  ١شب 

س  ١٨تا روز  ٣:٥٤س  ١٤شب / ١١:٣٣س  ١٢تا روز  ٢٠:٤٢س  ١١شب / ٢٢:٤٩س  ١٠
/ ٨:٥٢س  ٢٣تا روز  ٢٣:٢٥س  ٢١شب / ٨:٥٢س  ٢٠تا روز  ١٩:٣٩س  ١٩شب / ١٣:٢٤
  .تا پایان ماه ١٥:٠٨س  ٢٥روز / ٤:٥٥تا س  ١٨:٥٦س  ٢٤شب 

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٣:٣٦س  ٣تا روز  ٢٠:١٩س  ٣شب / ١١:٠٥س  ٨تا روز  ١١:٠٤س  ٧روز / شب
 ١٨روز / ٣:٥٤س  ١٤تا شب  ١١:٣٣س  ١٢روز / ٢٠:٤٢س  ١١تا شب  ٢٢:٤٩س  ١٠

س  ٢٣روز / ٢٣:٢٥س  ٢١تا شب  ٨:٥٢س  ٢٠روز / ١٩:٣٩س  ١٩تا شب  ١٣:٢٤س 
  ١٥:٠٨س  ٢٥تا روز  ٤:٥٥س  ٢٤شب / ١٨:٥٦س  ٢٤تا شب  ٨:٥٢

  

  شروع مصرف قرص دارو

  :دارد) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ١٢ :دالئل فلكي
  ر در برج قوسقم: محذورات

  .قمر در برج عقرب -قمر زاید النور: شرائط
  .قمر در تسدیس با عطارد باشد: كماالت

  

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

  

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
  .پایان ماهتا  ٢٨لوع شمس ط/ ١:٤٨س  ٥تا شب  ٢٠:١٧س  ٣شب 

  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
   براي اين عمل وجود ندارد

  

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  
 ١٨:٢١تا س  ١شب / ٢٠:١٧س  ٣تا شب  ١٨:٢١س  ١شب / تا  ١:٤٨س  ٥شب

  .تا پایان ماه ١٦شب  /١٥پایان روز 
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 آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی�و���ده  � و 

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

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

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

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

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

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٢  

http://Aelaa.net
taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net          tanjim@aelaa.net  

 

  و احلمد رب العاملني


