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

ــوط بــه جســم و روان آدمــي    ھــر کــدام از بــروج در ز مینــه 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       
  . را رقم مي زند، کواکب قلم وار نقش آفرين لوح بروجند زمینه ھاي امور

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

 ھمچنانکه در فصل بھار که کوکب شمس در برجھاي حمل و ثور و جوزاست، حقتعالى زمینه اعتـدال 
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
وج ظاھر نمـوده و بـه   ھمچنانکه کواکب نقش روان در کالبد را داشته و خصوصیات و قواي خود را در بر

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     ،ب از طبايع بروجعالوه بر تاثیر گرفتن دالالت كواك

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 (علم ھنگام شناسي در 
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        
  .ي حكم شامل ھمه افراد مي شودبرخي ضعیفتر باشد و براي برخي قويتر ول

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 

  .اشدزمانھاي مختلف دارد و اين عالوه بر آن اختیارات عمومي مي ب
  .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 رويش گیاھان و شكوفايي درختان و ببار نشستن تا خشكیدن و مرگـ آنھا دارد، اين ارتباطات و 
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 

اھا منتھي مي شود، تا كف پ...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 رد
 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 دنكر 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. دنکر 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
  

ي باشد كه ھر سه برج بر اساس حركت شمس در بروج م :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

ز حلول آفتاب به اول حمل تا حلول آن به اول سرطان مد يعني ا) 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
ات جزر آب دريا فرو رود، در فصل تابستان نیز رطوبات بدن از ظاھر و روي جزر کنند؛ ھمجنانكه در اوق

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

ستن استفراغ و قي و مسھل و فصد و حجامت توصیه مي شود، بخالف موسم جزر بكار ب) 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 . تبط با آن برج بیشتر استمربوط به اعضاي بدن مر

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)فره ھاى پیشانى و گونه ھادرون ح(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

بر تغییر کردن بنابراين داللت دارد . 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 

سان دارد که میرسد و بعد افت مي کند تا تحت الشعاع و محو مي شود داللت بر دوره زندگي ان
  . 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 طورھمان :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 ،ھیجانات 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 ھايواكنش 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 مچنینھ . 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 ماه .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 لتھاي خاص ھر يكگیردبا توجه به دال 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 بر 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 توانايي 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(زايد الّنور باشد ھنگامي كه قمر 
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 
  .ارد؛ نامناسب مي باشدخونريزي وجود د

  
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 

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

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

  .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

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

فزايش حالت اعجاب از نظر ارتباطات اجتماعي و خانوادگي؛ دوران اجتماع قمر، زمینه ساز ا* 
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
ه ارتباطات در اين وقت تأسیس و ايجاد ارتباطھاي عاطفي نوعا موفقیت آمیز نبوده، چون اينگون* 

  .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        * 
و روي اعضاء؛ به باطن مي نھد بدن از ظاھر

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  ثًالشخص بايد آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را داشته باشد، م
  .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

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

  .کنند
 در اين اّيام ارتباطات اجتماعي کمتر پیش مـي آيـد، در آخـرين   : 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
ج خـتم مـي شـود، ولـى     در اين ھنگام نوعًا به ارتباط مستمر و جـّدي ماننـد ازدوا   :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 

گر طرفین روش مالحظه ي يکـديگر  بطور کّلي ارتباطھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار است ا
  .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
اين وقت نیز اين ھنگام مد رطوبات ابدان مي باشد؛ ھمجنانكه در اوقات مّد آب دريا باال بیايد، در * 

  .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

ته؛ اگر در دورۀ تربیع ايمن کـار شـما رکـود داشـ    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
بـا مراعـات آنھـا بـوده     دارد، اگر برنامه ھايتان موافق شرايط ماه در مرحله ھاى گذشـته و   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    صر ھیئت فلکي شخص و طالع شروع آن کار نیز بستگي دارد، به بقیة عنا
، 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
يابــد، و خوشــوقتي و  روابــط و تماســھاى اجتمــاعي در ايــن مرحلــه افــزايش مــي  :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    
  .جدايي نمي گردد اين مشکالت منتھي به

  
  .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

تأّمل و تفکر و بازنگري دربارۀ گذشـته و شناسـايي آنچـه نیـاز      اين ھنگام فرصت مناسبي است براى
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 
چه بسیار منجر به دسـتیابي بـه راه حلھـاى جديـد و بـازبیني گذشـته و       موجب دلسردي بشود ولى 

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

قّیـت منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان ابتـدا بـا         کارھايي که در اين اّيام شروع مـي شـود، يـا بـه موف    
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       

ر زايچه شـان مسـاعد بـا مراجعـه     ولى اشخاصي که نشانه ھاى فلکي دفعالّیت 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    
وقتي مـي پرسـیدند، آنھـا ايـن      از منّجمین موقع مناسب را) 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   
ث روي موضوعات سـخت و مشـکالت و يـا کارھـاى بـديھي اّتفـاق مـي افتـد،         بیشتر ديدارھا براى بح

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     

وعًا افـراد بـه حـال شخصـي خودشـان مشـغولند، لـذا ايجـاد ارتباطـات در ايـن           نادر اتفاق مي افتد، و ن
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

آنجه از معالجات كه مربوط به خروج رطوبات است  در ربع اول و سوم ماه كه ھنَكام مد رطوبات است
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
ر نیمه اول ماه بدلیل تزايد نور قمر ايجاد زخم و خونريزي با اخراج خون و خونريزي ھمراه است و د

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 ١٧وقات مناسب براي حجامت به ايام خازنان وحي علیھم السالم در باب ا
  .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

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

  . اضطراري مربوطه انجام شود
 زمینه ابتال و شدت بیماريھاي مربوط به اعضا آن برج نیز بیشتر خواھد بود در 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
معالجات  استفاده از آنھا با حركت قمر در بروج بايد تناسب داشته باشد به عنوان مثال شروع به

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

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 

ي اموري مانند ازدواج مناسب نیست و فصد در ھنَكامي كه قمر در بروج آتشي و قمر در عقرب برا
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) ل، أسد، قوسحم( 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
  .طبعشان سرد و مرطوب و مزاجشان بلغم است) 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
  يىگرم و خشك اند و طبع صفرا= 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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  بر اعضا و بیماريھا بدن داللت بروج
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) دنده ھاششھا و (، 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 ... تخوانھا، مويرگھا، سیاھرگھا و ھمچنین اعضاي مشترك بدن مانند پوست، اعصاب، اس. 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 
  بدان ران است عقرب آلت، کمان= 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 ( دارد بر كبد
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  .  )خوش خیم(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،       

ن اگر قمر در بیوت زھره باشد اين کار به خوبي انجام نخواھد گرفت حساسیت و عواطـف مـانع   بنابراي
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  
  .ستا

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 

بر وجود مثال برج دلو داللت بر ساقھاي پا دارد وقتي قمر در برج دلو است ممكن است اضافه . 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
اكب داللت بر عضوي از اعضاي بدن دارند و احوال كواكب با اين اعضا مرتبط بوده و ھر يك از كو

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 

مورد آن عضو رعايت شود و بر آن عضو اعمال تھاجمي طبي مانند جراحي و فصد و  بروج قمر بايد در
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  )گرج(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
كواكب در آن درجات باشند قوي و يا ضعیف قربشان با خورشید اختصاص و مناسبت دارد كه چون 

  .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
  .مي باشد.. 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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  ٠٨:٣٠ساعت  ١٤٣٣ حرمم ٢٦در  ىو انقالب شتو آغاز فصل زمستان
  ٢٠:١٢ساعت  ١٤٣٣ خرربیع اآل ٢٦در  اعتدال ربیعىشروع و  ان فصل زمستانيپا
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  زمستانفصل شناسى  امگھن              
بـه حركـت   در اين ايام بلغم تـر و سـرد   . در فصل زمستان آفتاب در برج فلكي جدي و دلو و حوت باشد

  .مي آيد و عالمت آن بسیاري خواب و شوري دھان است
و زكـام و امـراض    شـده؛  در آغاز فصل زمستان كه بادھاى شديد مي وزد عصبیت و فشار خـون كمتـر  

مفیـد   برم و خوردنیھـاى حـاوي ويتامینھـاي    گـ حاصل از سودا بیشتر مي شود؛ فلذا غذاھاى بالقوه 
و اعصاب تمام بدن را مشغول مي سازد، و با ھـر آمیزشـي؛   وفیز پاست، تحريك جنسي يا تحريك ھی

زيني گر جـاي گـ جزئى از بدن از نظر مادي و الكتريكي تغییر و تحول مي يابد، و در صورت افزايش بلغم ا
مناسـب باشـد، از سسـتي اواخـر و نیمـه زمسـتان و       ) اھي با شیر و تخـم مـرغ  گبا مصرف خرما (آن 

خود دافع بلغم است، مصرف مواد امالح دار مثل كرفس و محتـوي   یري مي كند و اينگاوايل بھار جلو
فسفر و يود مثل شـاھي و انـواع تـره از خشـكي و سـردي كاسـته و ايجـاد تعـرق و سـبب و تحريـك           
ترشح غدد شده، و افزايش حرارت سبب نرم شـدن حركـت اسـتخوانھا و ضـد عفـوني كـردن احشـاء        

ت شكم و اسـتخوانھا بـا روغـن شـب بـو يـا زيتـون و        در حال استراح ژمي شود، مالیدن روغن و ماسا
شـبھاى  (ل سرخ به تقويت ھاضـمه و اسـتخوان كمـك مـي كنـد، مصـرف سـیر نیـز ھفتـه اى يكبـار           گ

ام فشار خون تجويز مي شود، مصـرف مـواد   گمستحب است، ولذا در فصل افزايش بلغم و ھن) شنبه
  .سرد در اواخر سال و زمستان نافع است

ر زمستان طبع زمستاني ندارد غـذا بـه انـدازه    گضت بسیارتر و غذا تمامتر بايد و ادر فصل زمستان ريا
و قلیـه خشـك و كبـاب و    ) شـورباي سـاده بـا ماسـت    (بايد و رياضت به تمام، ھمجنین غـذا اسـفیدبا   

بايد خورد و ھر كـه در زمسـتان   ) رمگادويه (و مانند آن ) زيره رومي(یني و كرويا چمانند آن ھمه با دار
ر شود زود تـدبیر اسـتفراغ بايـد كـرد از بھـر آنكـه تـا سـبب قـوي نبـود عـالج بايـد شـود، و در انـدر               بیما

سرماي زمستان مادتھا حركت نكند و استفراغ اندر زمستان بـه اسـھال صـوابتر از قـي باشـد ولـذا از       
  . و قي دوري جويد، و در موارد حاجت اسھال روا دارد و غذا را افزون كند) رفتنگخون (فصد 

ائیزي پـ و انجیر و صیفیجات و سبزيجات ) ردوگ(ردكان گنجشك و بزغاله و گدر زمستان خوردن كبوتر و 
ر بــه گـ و حلويـات، امـا اجتنــاب كـردن از خــوردن طعامھـاى ســرد بعـد از خــواب و اسـھال و اســتفراغ م      

  .ضرورت و بسیاري آمیزش و حركت ممنوع است

 را    :نم آ  
سـردي و  (ايـن مـاه سـي و يكـروز مـي باشـد، در آن غلبـه بلغـم         ) وسـط زمسـتان  (: آخرانون كماه 

بیشــتر مــي شــود، مصــرف آب كــرم ناشــتا مناســب اســت، آمیــزش خــوب اســت، خــوردن    ) رطوبــت
سبزيجات كرم مانند كرفس و تره تیزك و تره بـراى روده ھـا و دسـتكاه كـوارش نـافع اسـت، رفـتن بـه         

و ماننـد آن از  ) شـب بـوي زرد  (در اول روز و ماساز بدن با روغن خیري ) اسون= كرم و طوالني (حمام 
  .روغنھاي كرم و خوشبو مفید است، از تراشیدن سر و خوردن ماھي تازه و شیر برھیز كند

  
  
  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: آخركانون  ٤
  

     : ار 
  

اين ماه بیست و ھشت روز مي باشد، در آن بادھاى مختلـف مـي وزد و   ) ر زمستانآخ(: شباطماه 
باران بسیار مي بارد، و كیاھان مي رويند، و آب در ريشـه و شـاخه درختـان جريـان مـي يابـد، در ايـن        

نـافع اسـت، از   ) خشـكبار (ھنكام خوردن سیر و كوشت برندكان و كوشت شكار و میوه جـات خشـك   
  .ايد كم كرد، و افزايش حركت و ورزش و آمیزش بسنديده استخوردن شیرينیجات ب

  
  .شروع كارھاى مھم در اين روزھا با موفقیت ھمراه نیست: شباط ١٧و  ١٢
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  ند نكته مھمچ
ھر چند طبايع فصول چھارگانه و ماھھاى آنھا از نظر فلكي ھمانست كه نـزد ھمـه معـروف اسـت،      *

كي و طبع و مزاج فصول و ماھھـا اجمـالي و كلـي بـوده كـه      ولى از نظر حكما و اطباء قاعده اصلي فل
  :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
قتي در نیمكره شمالي تابستان اسـت ھمانوقـت   و: 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

و از نظــر آب و ھــوا و  موجودشـان عمــل مــي شـود، و يــا اينكــه نـواحي مختلــف زمــین يكسـان نبــوده    
خشكي و رطوبت يا سردي و گرمي متفاوتند، استوايي يا خشك يا مرطوب يا معتـدل يـا سردسـیر و    
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
  
ماني؛ گاھي اتفاق مي افتد كه در میان فصل سرما روزي بسیار گـرم شـود و بـالعكس؛    اتفاقات ز -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

  .ي گردداحكام و توصیه ھاى طبي ذكر شده م
  
شرايط موقـت عارضـي از قبیـل بیمـاري و غیـر آن كـه ممكـن اسـت بطـور موقـت شـرايط مزاجـي              -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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  رافزايش نو =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
ا شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیست، ماننـد حجامـت و فصـد كـه در آنھـ     

  .خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد

  شب
  روز

ھار
چ

 
ه
شنب

  

١٢  ٥  ٦  ١  د  
12:52 

  ت

12:11

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

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

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

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

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

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

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

  :خواجه نصیر طوسي .اما در نیمه اول ماه خوب نیست است
   قلعه ھا و حصنھا شايد در او كردن بنا

  و فصد و  تزويج؛ زن و دوشیزه) نقش×(نیك نقل                  

  حوت برج نجميقمر در                      
بط و برج فلكي حوت با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرت برج نجمي

اين وقت در  )قول خواجه نصیر(، بیضه ھا و انگشتان پا )قدمین( پاھا :است
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون  مورد اعضاى و اجزاي مذكور نبايد

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ، گیري خون يانمونه برداري،  جراحي،
 رار با رعايتگیرند، و در صورت اضط ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

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

مرض سل نیز برخي اوقات  بیضه ھا، مشكالت و تغییر شكل در پاھا، :بود
گر امراض برج حوت ي سرما خوردگي پاھا با دي  به عنوان دومین نتیجه

ناحیه شکم كه امراض اين برج ھمچنین داللت دارد بر  .شود  پديدار مي
در اين برج منعكس مي شود مانند ي برج مقابل خود سنبله   بوسیله

داللت دارد بر برج حوت از بیوت نبتون است و نبتون  .اي و تورمھا امراض روده
د كه ممكن رموااين مصرف  بروز امراض ناشي ازبس در حوت  اعتیادھاانواع 

 وقفه در كارھاي معمول، .رخ مي دھد است سبب وقوع ھذيان گويى شود
بیماریھای تحلیل برنده و بیحالی عمومی، ھر چیزي كه به كارھاي عادي در 

در . تحلیل كارھا شودو يج سبب فرسايش رحال انجام آسیب برساند يا بتد
عدم توازن و . س مایعاتاحتبا. آيد سیستم ايمني مشكالتي بوجود مي

اخالل در كاركرد  و ھماھنگي سیستم ھورموني بدن، سرمازدگي ھا
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم  .غددھا

  :خواجه نصیر طوسي .را داشته باشند
  ماه چون در حوت آيد نیك نبود بي شگفت

  اي را ناخن گرفتفصد كردن دست را؛  پ                      

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

، ھا، غده صنوبرى  هي مغز، صورت، ماھیچ  دو نیمكره :مرتبط است
اين وقت اعضاى و در  ،و چشمھا ردر ارتباط با س مختلفارگانھاي 

مورد ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، نبايد اجزاي مذكور 
نمونه برداري، يا خون گیري، تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و 
بكاربردن حرارت يا لیزر قرار گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه 

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

، و شرايط بیھوشي، امراض )كما(، اغما )پي در پي(درد اعصاب  ،سردرد
درون (میگرن، مشكالت سینوسي  ،مغزي ھوشي و خونريزيو مغزي 

 ، سرماخوردگي سر، خون دماغ، تب،)گونه ھا حفره ھاى پیشانى و
باال، جوشھا، سوختگي، تاول زدن، گزيدگي و التھاب، خونریزی، فشار خون 

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند،  يا نیش حشرات
  .آمادگیھای الزم را داشته باشند

ه
شنب

ج
پن

  

١٣  ٦  ٧  ٢  ت د  

ه
مع

ج
  

١٤  ٧  ٨  ٣  ت د  

ه
شنب

  

٤  
  ت  ١٥  ٨  ٩  محذور

22:11 

  
21:28

ه
شنب

ك
ي

  

   ت  ١٦  ٩  ١٠  ٥

دو
ه
شنب

  

١٧  ١٠  ١١  ٦    
10:13

  ر
09:28

  
  
  



 طبي تقويم نجومي

14 

 ا
  

ه ر اّول 
١٤٣٣

  

ج د
  

 
١٣٩٠

  

ن آم
 

ی  ریا� ی � باب�
ن ��� ذوا��

  

  راھنماى طب نجومي  ماه گاهيجا

ج
برو

 
م
ج

ن
ى

  
S

id
ereal

 
ع
سا

 ت
ل

حوي
ت

 
 

ج
برو

 
فل

ى
ك

  
T

rop
ical

 
ع
سا

 ت
ت

ل
حوي

  فزايش نورا= 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، 

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

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

  شب
  روز

ه 
س

ه
شنب

  

١٨  ١١  ١٢  ٧    ر  

اما در  خوب است حملاز موضع قمر در برج ) در غیر سر و صورت(فصدھر چند
 ل غرغره خوب استكاربرد داروي قي آور و استعما.نیمه اول ماه خوب نیست

  .نیست خوبشرب دوا و مسھل 

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

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

ھاي  مخچه ھم تحت تأثیر ثور است ھمچنین مھره اطلس و مھره 
ژوگوالر، ) سیاھرگھای(کاروتید، وریدھای ) سرخرگ(گردن،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،  احي،جر
گیرند، و در صورت اضطرار با  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
گواتر  ،فشار، اضافي وزن، فعالیت كم غده تیروئید خشكي گردن،

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

برج ثور ممكن است  بنابراين در را نیز منعكس مي كند مقابل خود
آمیزشي، يبوست  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 گیرنخو .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                         
 طبرج نجمي و برج فلكي جوزا با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتب

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

ھر گونه اقدام تھاجمي  مورد اين وقت اعضا و اجزاي مذكور نبايددر 
تزريق، و يا واردن ، گیري خون يا نمونه برداري،طبي ھمچون جراحي،

گیرند،و در صورت  يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قراركردن فلز 
در  .اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود

زمینه ابتال و شدت  :وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي جوزا
، ذات  ي سینه  قفسه و امراض ريوي :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريب

، برنشیت )اماس شامه ريه ذات الجنب،(، برسام )ھاب ريهالت(الريه 
غشاء خارجى (و التھاب اطراف قلب ) آسم(، تنگي نفس ) اماس نايژه(

ي ذھني و سیستم اعصاب، ناراحتي   بیماريھاي مرتبط با قوه، )قلب
خوابي، ضعف حافظه   قراري مخصوصًا از منشا اعصاب، بي  اعصاب، بي

فرادي كه وضعیت طبي ا .)فراموشى( بعلت ضعف يا بیمارى مغزى
ھر  .باشندخاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته 

اما در نیمه  خوب است جوزااز موضع قمر در برج ) در غیر دست(فصدچند
  .اول ماه خوب نیست

  :خواجه نصیر طوسي
  جامه پوشیدن سزا باشد سفر كردن رواست

  و فصد حجامت را خطاست لیك ناخن چیدن                  
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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
به مصلحت و موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و فصـد كـه در   يا شھرت 

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

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

  .در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

  شب
  روز
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  طن
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16:24

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

لبھای  شیرى، ،، پستان ،عروق لنفاویهلوزالمعدمري، معده، ديافراگم،  :است
اين وقت اعضاى و در ،ھاي پايیني، رحم  استخوان سینه، دنده 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  رحرارت يا لیزر قرا
وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي در  .اضطراري مربوطه انجام شود

 ،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 دن،سكسكه كر
 و )غش يا بیھوشى(، تشنج )اضطراب وانديشه بیھوده راجع بسالمتى خود

زردى  سنگھاي صفرا،، حمله عصبى ھیسترى،، حمله در زنان،ھیجان زياد
  .،  اختالل در دستگاه لنفاوى، مرض چاقيپستانیماریھای مربوط به ب ،)يرقان(

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

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

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

  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 كمري پشتي ستون فقرات، نخاع، باال
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايد

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

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

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

مشكالت  ، كم خوني و)غلیظ بودن خون(پر خوني  ،مشكالت خوني
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين  .قلبي، فشارخون باال يا پايین

  .موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند

  سنبله يبرج نجمقمر در                   

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

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

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

وقت عبور قمر در برج نجمي و برج در  .اضطراري مربوطه انجام شود
 :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريدت بزمینه ابتال و ش فلكي سنبله

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

اي، بیماریھای   فشارھای عصبی، اختالالت سیستم گوارشي و روده
  روده ای،
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22:54  
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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

  يزي وجود دارد؛ مناسب مي باشدفصد كه در آنھا خونر

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

شب
  روز

ک
ی

ه
شنب

  

٣٠  ٢٣  ٢٤  ١٩    ان  

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

  :سينصیر طو

  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  
ننده و ، سیستم اعصاب تنگ کىوغده ھاى فوق کلیھا،   كلیه :است

 ناحیه،ستون فقرات 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،

گیرند، و در  دن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قراروار
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
 رھو  ھا كلیهھر بیماري مرتبط با  بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريشدت ب

اين شرايط  با زياده روي و تفريط . 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
د، آن وجود آلبومین در ادرار است، كمر در صهبیماريھاي کلیوی که مشخ

ھمچنین داللت دارد بر بیماريھاى  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                        
مرتبط  برج نجمي و برج فلكي عقرب با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان

مثانه، مجراى ؛ )قول خواجه نصیر(آلت تناسلي به جز بیضه ھا  :است
 تناسلى يا جھاز) بیرونى( الت تناسلى، آپیشاب، اندامھای تناسلی

 ،دھانه رحم، مقعد ،تناسلی -دستگاه ادراری ،)خارجى مجراھاي(
 بیني و پروستات،  کولون نزولی، خم سیگموئید، غده راست روده،

ھر  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر  ،نياستخوانھاي بی
، گیري خون يابرداري،  گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، نمونه

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار 
برج عقرب  نھمچو نپلوتواست دالالت  نپلوتوبرج عقرب خانه .گیرند
رد بر بیماريھاي دستگاه تناسلي و سیستم مربوط به كه ارتباط دا است

اين فرصتي است براي تغییرات عمقي در ھر آنچه سبب . دفع فضوالت
شود ھمچون فوران كوھاي آتشفشان از زير سطح  دگرگوني شرايط 

دالالت بلوتون در بیماريھا بر ھر بیماري  .كه از دالالت بلوتون است زمین
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين  .پنھان يا عمیق باشداست كه 

كاربرد داروي قي آور و  .موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند
  :خواجه نصیر طوسي .نیست خوبغرغره  استعمال

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

  ساختنھم جراحت بست شايد ھم معاجین                    

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

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

و سیاھرگھا مرتبط با استخوان لگن خاصره، رشته ھاي عصبي سرخرگھا 
و برج فلكي قوس با  برج نجمي ،)سرخرگ(سیستم شرياني  ،کبد، سیاتیك

تھیگاه  قسمت میان ران و: اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط است
، عصعصى )تھیگاه(، ران، استخوان ران، استخوان حرقفى )مفصل ران(
  ،)دنبالچه اى(
  

دو 
ه
شنب

  

  ان  ٣١  ٢٤  ٢٥  ٢٠
01:38 

  ب
01:01  

ه 
س

ه
شنب

  

٢٥  ٢٦  ٢١    ان ب  

ھار
چ

 
ه
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٢  ٢٦  ٢٧  ٢٢  
  ب
04:34 

 ھبوط

  س
03:56

ه
شنب

ج
پن

  

  ب  ٣  ٢٧  ٢٨  ٢٣
  ھبوط

  س

ه
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ج
  

٤  ٢٨  ٢٩  ٢٤  
  س
08:42

  ي
08:03
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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 فقّیكه افزوني و ازدياد به مصلحت و مو

  فصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

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

شب
  روز

ه
شنب

  

  ي س  ٥  ٢٩  ٣٠  ٢٥

سرخرگھا و سیاھرگھا مرتبط با استخوان  جی مھره ھا،لگن خاصره ورناحیه خا
 ،)سرخرگ(سیستم شرياني  ،کبد، عصبي سیاتیكلگن خاصره، رشته ھاي 

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

گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت  شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار
برج وقت عبور قمر در در  .ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شودتدابیر 
 :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :و برج فلكي قوس نجمي

ناھماھنگي حركتي در اعضاى حرکتى، سیاتیك، رماتیسم و امراض مرتبط با 
منعكس مي شود نیز برج مقابل خود  برھر برج تأثیرات بعالوه از آنجايیكه .ران

مربوط به  ناخوشیھا در برج قوس ممكن است شامل بروز مشكالت ريويبس 
ھمچنین قابل توجه است كه شكستگي استخوانھا در اين برج . شود برج جوزا

برج قوس خانه مشتري است و دالالت مشتري را نیز دارد  .آيند  نیز پديد مي
داللت اصلي . با آنداللت دارد بر جگر سیاه و ھر معضل مرتبط  مشتري

مشتري ، بسط و گسترش دادن است پس داللت دارد بر تورم كردن و 
و ديگر چیزھاي زايد كه ) ھا غده(كنند ھمچون تومورھا  چیزھاي كه رشد مي

). خوش خیم(و چه از نوع بي خطر ) بد خیم(كنند چه از نوع خطرناك  رشد مي
و وجود  روي در غذا خوردن  يادهزھمچنین داللت دارد بر شروع ازدياد وزن و 

   . زمینه روی آوردن به راھھای 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                   

  

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

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

يا لیزر تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت ، 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)رهحم(بادسرخ ، 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
ي   زحل داللت دارد بر پوست و استخوانھا و به وسیلهزحل را نیز تاثیر مي بذيرد 
بطور كلي به آھستگي سبب عقب افتادن  است و طبیعتش كه محدود كننده

و ھمچنین رشد ) انسداد كردن(داللت دارد بر ممانعت كردن  شود  چیزھا مي
  .فاسد شدن شودو و داللت دارد بر ھر چیزي كه سبب انحطاط  ضعیف

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته 
 و دوا شرب است قي آور و استعمال غرغره خوبكاربرد داروي  .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                       
  .ذكر شد ع االولربیماه در ھفته اول 

  

  حوت برج نجميقمر در                      
  .ذكر شدماه ربیع االول در ھفته اول 

  

ک
ی

ه
شنب

  

  ت  ٢٦

09:18
٦  ٣٠  

  ى
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د  
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  ى  ٨  ٢  ٣  ٢٨
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٩  ٣  ٤  ٢٩  د  
21:12 

  ت

20:31
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ن

  

١٠  ٤  ٥  ٣٠  ت د  
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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: در كالم مقدس وحي قرآن كريم آمده است كه
  .ز نظر جسمي بیمار استا) در آن تاريخ(خبر داد كه ) وضعیت آنھا(از و  انداختان گستار
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  راھنماي نجومي سالمت تن و روان           

خ
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  وط  
  شروع اتصال

  تاريخ ساعت

  لحظه دقیق

  اتصال 

  نھايت انصراف

  تاريخ ساعت
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  لباستمرار وقايع فلكي از ماه ق

  20:12 –حمل  ١ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٥٥رفته  ٣٤ فصل زمستان  دامها 

 دلو  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا مانده ١٩رفته  ٩ ماه كانون آخر اسكندرى ادامه

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

  : قمر مثلثه+ وبال 
 در برج نجمي جدي

 12:52 –دلو  ٦  ادامه تــــــــــــا مانده ٠رفته  ٢ 

 18:45 –حوت  ٢  ادامه تــــــــــــا ماه مانده١رفته  ٤ جديشمس در برج نجمي

 02:36 –دلو  ٩  ادامه تــــــــــــا مانده ٣رفته  ١٨  قوسدر برج نجمي :وبال عطارد

 16:31 –دلو  ٢٠  تــــــــــــا ادامه مانده ١٤رفته  ١٢  زھره در برج نجمي دلو

  ماه رفته ٢  أسد مريخ در برج نجمي
 ماه مانده ٥ 

  ادامه تــــــــــــا
 08:17 –سرطان  ١٤

 ش. ھـ ١٣٩١

  : مثلثه مشتري
 در برج نجمي حمل

  ماه رفته ٧ 
 ماه مانده ٥ 

  ادامه  تـــــــــــــا
 11:09 –جوزا  ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ١٨ لهسنب زحل در برج نجمي
 ماه مانده ٨ 

  ادامه تــــــــــــا
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ١٠ اورانوس در برج نجمي حوت

 ماه مانده ٤سال و  ٦
  ادامه تــــــــــــا

 15:31 –جوزا  ١
 ش. ھـ ١٣٩٧

 18:17 –دلو  ٢٦  ادامه تــــــــــــا مانده ٢٠ماه رفته  ٦ جدينپتون در برج نجمي

  ماه رفته ٢سال و  ٣ قوسپلوتون در برج نجمي
 سال مانده١٢ 

  ادامه تــــــــــــا
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢

  ماه رفته١١ عقربرأس در برج نجمي
 ماه مانده٧ 

  ادامه تــــــــــــا
 17:23 –سنبله  ٦

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته١١ ثورذنب در برج نجمي
 ماه مانده٧ 

  امه تــــــــــــااد
 17:23 –سنبله  ٦

 ش. ھـ ١٣٩١

   :شرف قمر أسود
  حمل در برج نجمي

  ماه رفته ١ 
 ماه مانده ٨ 

  ادامه تــــــــــــا
 13:02 –سنبله  ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩١

  دلو شیرون در برج نجمي
  ماه رفته١١ 

 ماه مانده ٣سال و  ٦ 
  ادامه تــــــــــــا

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

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

 12:11 –دلو  ٦  ادامه تــــــــــــا مانده ٠رفته  ٢  دلو قمر در برج فلكي

 09:18 –حوت  ١  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ١رفته  ٤  دلو شمس در برج فلكي

 21:12 –دلو  ٩  ادامه تــــــــــــا مانده ٣رفته  ١٨ جدي عطارد در برج فلكي

 09:01 –دلو  ٢٠  ادامه تــــــــــــا مانده ١٤رفته  ١٢  حوت زھره در برج فلكي

  سنبله مريخ در برج فلكي

  
 15:31 –سرطان  ١٣  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٥ماه رفته  ٣ 

  ماه رفته ٨ ثور مشتري در برج فلكي
 ماه مانده ٥ 

  ـــــــــــاادامه تـ
 20:22 –جوزا  ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ١٨  میزان زحل در برج فلكي

 ماه مانده ٨ 
  ادامه تــــــــــــا

 23:34 –میزان  ١٥
 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ١٠ حمل اورانوس در برج فلكي

 ماه مانده ٤سال و  ٦ 
  ادامه تــــــــــــا

 18:17 –ثور  ٢٥
 ش. ھـ ١٣٩٧

دلو برج فلكينپتون در 
 22:03 –دلو  ١٦  ادامه تــــــــــــا مانده ٢٠ماه رفته  ٦ 

  جدي پلوتون در برج فلكي

  

  ماه رفته ٢سال و ٣ 
 سال ١٢ 

  ادامه تــــــــــــا
 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢
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 06:06 –سنبله  ٩  ادامه تــــــــــــا ماه مانده٧ماه رفته ١١  قوس فلكي رأس در برج

 06:06 –سنبله  ٩  ادامه تــــــــــــا ماه مانده٧ماه رفته ١١  جوزا ذنب در برج فلكي

  ماه رفته ١ ثور قمر أسود در برج فلكي
 ماه مانده ٨ 

  ادامه تــــــــــــا
 05:20 –سنبله  ٢٢

  ش. ھـ ١٣٩١

  سال رفته ١حوت شیرون در برج فلكي
 ماه مانده ٣سال و  ٦ 

  ادامه تــــــــــــا
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧

  از ماه قبل حدودادامه سیر كواكب سبعه در 

 09:22 -  دلو ٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١   حد زھرهقمر در برج نجمي جدي 

حد شمس در برج نجمي جدي 
  عطارد

   01:38-دلو  ٩   ادامه  تـــــــــــــا مانده ٣رفته  ٤ 

   15:51-دلو  ٦   ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ٣   حد زحلعطارد در برج نجمي قوس 

   10:35-دلو  ٦   ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ٥   حد زھره زھره در برج نجمي دلو 

  حد عطاردمريخ در برج نجمي أسد
  ماه رفته١ 
 ماه مانده ١ 

   06:39-حوت  ٢   ادامه  تـــــــــــــا

  مشتري در برج نجمي حمل
  حد مشتري 

  رفته  ٢٦
 ماه مانده ١

   13:29-حوت  ٨   ادامه  تـــــــــــــا

  زحل در برج نجمي سنبله
  حد زحل 

  

  رفته ٢٣ 
 ماه مانده ١ 

   06:37-حوت  ٢٦   ادامه  تـــــــــــــا

   وس در برج نجمي حوتاوران
  )تراجع(حد زھره 

  ماه رفته ١٠

 ماه مانده ١٧ 
  ادامه  تـــــــــــــا

 14:22 -سرطان ١٠
 ش. ھـ ١٣٩٢

  نبتون در برج نجمي جدي
  حد مريخ  

  12:34 -دلو ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٢٠ماه رفته  ٦

   بلوتون در برج نجمي قوس
  حد مشتري 

  ماه رفته ٣٨

  اه ماندهم ٢٤ 
  ادامه  تـــــــــــــا

 18:27 -دلو ١٧
  ش. ھـ ١٣٩٢

  رأس در برج نجمي عقرب 

  حد عطارد 
  08:29 -دلو ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ١٧ماه رفته  ٥

  ذنب در برج نجمي ثور حد عطارد
   

  06:01 -حوت ٢١  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٤٦ماه رفته  ٣

  جمي حملقمر أسود در برج ن

  حد مشتري 
  08:39 -دلو ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ١٨رفته  ٣٦

  از ماه قبل وجوهادامه سیر كواكب سبعه در 

  قمر در وجه دوم برج نجمي جدي
  وجه مريخ و دريجان زھره 

 29:18 - دلو  ٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١ 

  شمس در وجه اول برج نجمي
  مشتري و دريجان زحلوجه جدي  

  00:30 -دلو  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٦رفته  ٣

  عطارد در وجه سوم برج نجمي

  وجه زحل و دريجان شمس قوس 
 02:36 –دلو  ٩  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٣رفته  ٢

  زھره در وجه دوم برج نجمي
  وجه و دريجان عطارددلو  

  06:46 -دلو ١٢  ـــــــــاادامه  تــــ  مانده ٦رفته  ١

  مريخ در وجه سوم برج نجمي
  )در تراجع(وجه و دريجان مريخ أسد  

  14:07 -دلو ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ١٩رفته  ٢٢

  مشتري در وجه اول برج نجمي
  وجه و دريجان مريخحمل  

  11:27 -حوت ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا  ماه مانده ٢رفته  ٢٥

  وجه سوم برج نجمي سنبله زحل در
  )در تراجع(وجه عطارد و دريجان زھره

  ماه رفته  ٣
  ماه مانده ٩

  ادامه  تـــــــــــــا
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١

 قمر ساير احوالقمر از ماه قبل و  اتصاالتاستمرار 

  مشتری ضد توازي قمر
 

 19:12 - دلو  ٦ 13:56 - دلو  ٥ مانده ٠رفته  ١ 
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 9:30 - دلو  ٧ 10:59 - دلو  ٦ مانده ١رفته  ١  زحل تثلیث قمر

ھنگام مناسبي براى تسّلط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیـاط و پرھیـز بـوده، زمینـه     
احسـاس رشـد و سـن    . و تعادل وجـود دارد  جدّيت و حسن تدبیر و اداره امور ھمراه با متانت

ي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه بـا مـادر مناسـب    گو پخت
ي را سـخت  گرانـي کـه زنـد   گبوده، تمام اين وقت تضمین کننده ثبات و صلح بوده، و تو را از ن

خـود را پايـه   مي کند؛ نجات مي دھد، ھنگام مناسـبي اسـت کـه نظـام و برنامـه مخصـوص       
  .ذاري کنيگ

  دلو ٦ شب ادامه تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١٦   سريع الّسیرقمر 

 20:42–دلو  ١٢ ادامه تـــــــــــــا مانده ٦رفته  ٨  صاعد در فلك اوجقمر 

 20:39  - دلو ١٥  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٩رفته  ٥   از رأس شمالي صاعدقمر 

 19:44 –دلو  ٦ 18:49 –دلو  ٦ مانده ٠رفته  ١  با سعد السعود مقارنه قمر

 11:50 –دلو  ٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١  سعد السعود منزل+ قمر 

 ساير كواكب از ماه قبل اتصاالت استمرار

 15:00 - دلو  ٩ 7:46 -جدی  ٢٣ مانده ٣رفته  ٣١  مریخ تثلیث شمس

 وجـود  سـختیھا  بـا  مبـارزه  روحیـه  و مقاومت و دلیري و شجاعت افزايش نهزمی ھنگام اين در
 مھـم  امھـاى گ برداشـتن  نیـز  و تـو  حقـوق  و ھـا  انديشـه  از دفاع براى مناسبي وقت داشته،

 شـود،  پرھیـز  اشـتغال  يـا  ازدواج ماننـد  مھـم  لیـت فعا ونهگ ھر انجام از است بھتر .باشد مي
 زمینــه وجـود  بـر  دارد داللـت  و .دارد غلبـه  توقـ  ايـن  یريھـاى گ تصـمیم  در احساسـات  هکـ ونچ

 يـا  ازدواج ماننـد  مھمـي  یـت فعال يـا  و اقـدام  ھـر  از هکـ  اسـت  بھتـر  ولـي  عاطفي، امور جھت
  .بود خواھد غالب آن بر آن احساساتي جنبه هکاين هچ کرد، زرھیپ اشتغال

  
 18:00 - دلو  ٩  ادامه تــــــــــــا مانده ٣رفته  ٢٦  شیرون ضد توازي مریخ

 3:00 -دلو  ١٧  ادامه تــــــــــــا مانده ١١رفته  ٢٤  پلوتون تسدیسزحل 

 0:00 -دلو  ٢٠ 9:35 - دلو  ٣ مانده ١٤رفته  ٢٢  مشتری تربیع شمس

اين ھنگام با تقويت اراده و فراھم شدن اعتماد به نفس و گذشت و میل به حسن تصـّرف و  
و موفقّیتھا را فراھم مي کند، امکـان ايفـاي نقـش    دخالتھاى بجا؛ ھمراه بوده، و بھره مندي 

اجتماعي مھم وجود دارد، که ايده ھا و آرزوھاى زندگي شـغلي و مادّيـت را بـرآورده کـرده و     
بھتـرين وقـت   : داللـت دارد بـر   و .ارتباطات و روابط و پیوندھاي مھم و سودآور را به دنبـال دارد 

ذشـت و تفـاھم باشـد، و    گتوأم با انسجام و براى ازدواج، اين وقت کمک مي کند که ازدواج 
  .اھم کننده خوشبختي براى زوجھاستفر

 13:00 -دلو  ١٨ 4:20 - دلو  ٣ مانده ١٢رفته  ١٩  اورانوس تسدیس شمس

تجديد شادابي و نشاط؛ و عالقـه بـه اکتشـاف و ريسـک کردنھـاى      : اين ھنگام داللت دارد بر
تکار و خالقّیت و استعدادھايي کـه سـبب اختـراع    اين وقت فراھم کننده اب. جديد و پیشرفت

ه جديد است مي شود، زمینه انجـام و برقـراري روابـط    چو ابتکار شده، و شخص شیفته ھر 
خوب با دوستان و موفقّیتھاى پیش بیني نشده وجود داشته، حصول موفقّیـت در ايـن وقـت    

شـخص را از يکنـواختي   ه بسا از راه دانش بدست آيد، زمینه پیشامد تغییرات مفیدي کـه  چ
ولـى   ران،گـ و فراھم بودن جلـب شـھرت و قدرشناسـي دي   وجود زمینه .مي رھاند وجود دارد

بسیار منفي ھم دارد، ھنگام توّجه و ايجاد رابطه نبوده اين وقت میل بـه يـک نـوع     جھتيک 
بـط  غیر متعارف از روابط را فراھم کرده روابطي که با تغییـر ھمـراه بـوده، ايـن وقـت بـراى روا      

رمي، و نیـز معاشـرت و روابـط زناشـويي     گذرا و غیر دائمي، و نیز ارتباطـات بـر اسـاس سـر    گ
یزنــده و جــّذاب بــوده، گزوجـین مناســب مــي باشــد، ايجــاد ارتبــاط در ايــن ھنگــام بســیار بران  

دوامي نداشته و به روابط پايدار ماننـد ازدواج منتھـي نمـي شـود، روابـط برقرارشـده در ايـن        
  .ي و تندي پايان مي يابدگدیچھنگام بدون پی
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 16:00 -دلو  ٢٢ 2:06 - دلو  ٦ مانده ١٦رفته  ١٨   قمر أسود تربیع شمس

 3:00 - ثور  ٦ 9:55 -حوت  ٢٠ ماه مانده ٣رفته  ١٥  قمر أسود تثلیث پلوتون

 8:00 - حوت  ٨ 12:02 -دلو  ١٩ ماه مانده ١رفته  ١٣  اردعط مقارنه شمس

. اين ھنگام زمینه ساز منازعه و دركیري در زندكي روزمره، و نیـز اختالفـات كـذرا مـي باشـد     
زمینه افزايش به ھم ريختكي اعصاب و كشـیده شـدن بـه ارتكـاب اشـتباھاتي در رفتارھـا و       

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

  

 11:00 - دلو  ٩ 14:15 - دلو  ٤ مانده ٣رفته  ٨   مریخ تثلیث عطارد

عقلـي و انتقـام؛ و افـزايش     کیـري و سـب  گدارد بر بروز زمینه و میـل بـه در   اين ھنگام داللت
دن وت مزاج و ھیجـاني و سـريع اإلنفعـال بـ    و افزايش عصبّی. ويي و لجاجت و سرسختيگزور

ي دوسـتانه و حرفـه اى مـي    گیھا و خصومتھايي در زنـد گیدچداشته، که منجر به نزاعھا و پی
تھـاى روزانـه   ي و جراحـت در فعالیّ گي ناشي از سـوخت گنانکه احتمال آسیب ديدچردد، ھمگ

 .رانگـ ي ارتبـاط بـا دي  فراھم بودن دشـمني مفـرط در برقـرار   داللت دارد بر  و .افزايش مي يابد
و گـ فتگو  رفـتن، سـخن   وره درکـ ي و ھیجـان و از  گبروز حالـت زود برآشـفت   وجود زمینه جھت

  .به جدال و مشاجره تبديل مي شود فورًا

 12:00 - دلو  ٩ 12:17 - دلو  ٥ مانده ٣رفته  ٥  پلوتون توازي شمس

 0:00 - دلو  ٦ 0:18 - دلو  ٤ مانده ٠رفته  ٤  زحل توازي زھره

 23:00 -دلو  ١٤ 12:19 - دلو  ٨ مانده ٨رفته  ٣   زحل تربیع عطارد

اين ھنگـام داللـت بـر فـراھم بـودن خسـتكي و اضـطراب و نكرانـي و احتیـاط و افسـردكي و           
تشديد توھم و خیـال داشـته، و زمینـه براكنـدكي ذھنـي و تلـون مـزاج نیـز بـوده، برخـي در           

سـريع اإلنفعـال و زيـادي شـك و     . معرض خسـتكي مفـرط و آسـیب بـه سـالمتي قـرار دارنـد       
رفتارھاي شخص تاثیر منفي بر روابط شـغلي و دوسـتانه    دبیني از عوارض اين وقت است،ب

كذاشته، كمتر انتقاد ديكران كن، بسیار مواظب باش در ھمـه مراسـالت و صـحبتھايت؛ جـه     
برقـراري   جھـت مناسـب  عـدم وجـود زمینـه     .بسا سخنت موجب سوء تفاھم ديكـران بشـود  

مـانع تبـادل ديـدكاھھا بـه آسـاني و روانـي و آزادي مـي        ارتباط و تبادل افكار، جـه ايـن وقـت    
منع روابـط عـاطفي از شـكوفايي و    داللت دارد بر  و .كردد، كه منجر به عدم تفاھم مي شود

  .تحول كه منجر به سردي و سستي روابط مي كردد

  

 8:00 -دلو  ١١ 4:12 - دلو  ٨ مانده ٥رفته  ٣  رأس توازي عطارد

 8:00 -دلو  ١١ 4:04 - دلو  ٨ مانده ٥رفته  ٣  ذنب ضد توازي عطارد

 4:00 -دلو  ١٤ 21:26 -دلو  ١٠ مانده ٨رفته  ١  اورانوس تسدیس عطارد

اين ھنگام داللت بر فراواني ھوش فـوق العـاده و ابتكـار، و توانـايي بسـیار بـر اقنـاع ديكـران         
وط بـه سـینما و   داشته ولي به تمركز ذھني آسیب مي رساند، رغبت به امـور ھنـري و مربـ   

تلويزيون و ھرجه كه با برق سر و كار داشته افزايش مي يابد، تقويت نیـروي حـدس و بـیش    
بینـي و كمــك بــه حـل شــرايط بیجیــده و فــراھم شـدن دعوتنامــه و بیشــنھادھاى مســافرت     
ھمجنین زمینه فعالیت شديد فكري، و اينكه افكار و ايده ھايت شـفاف و روشـن و مبتكرانـه    

ي احاطه بر شـناخت و معـارف تـازه و شـروع در بزوھشـھاى علمـي يـا فكـري،         باشد، تواناي
وقـت  . توسعه دايـره روابـط خـود بـا ديكـران؛ از زمینـه ھـاى ديكـر ايـن وضـعیت فلكـي اسـت            

  .مناسبي نیز براى سفر علمي تحقیقاتي يا اكتشافي مي باشد
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 15:00 -ثور  ٢٦  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٤ماه رفته  ٤  نپتون تثلیث زحل

 و پیچیــده ھـايي  گــره بـروز  و عمــومي وضـعیت  در نقصـان  و رکــود بـر  دارد داللــت ھنگـام  ايـن 
 بپرھیــز، خیـالپردازي  از. گــردد مـی  ظــاھر سـخت  اوقــات در کـه  نشــده بینـي  پــیش مـوانعي 
 وقــت ايــن در ي؛گخــانواد يــا اى حرفــه يــا مــاّدي يــا اجتمــاعي جديــد تھاىمســؤولی پــذيرفتن

 مـي  تـو  سیاسـي  يـا  دينـي  باورھـاى  برسـاني،  آخر به را آنھا تواني نمي چون بوده، ريسک
 ببـار  ناامیـدي  و افسـردگي  تفاھمي سوء چنین و بشود، تو محیط با یريھاييگدر سبب تواند
 مقاومــت افسـردگي  برابـر  در بايـد  لـذا  رانـي، گن و خـوابي  بـي  از بـردن  رنـج  امکـان . آورد مـي 

 افسـرده  و نـاتوان  مشکالت برابر در که ذرانگخوش و اإلراده ضعیف افراد معاشرت از و نموده
 زمینـه : بـر  دارد داللـت  ھمچنـین  ھنگـام  ايـن . بپرھیـزي  برنـد  مـي  پنـاه  واھـي  امور به و بوده

: ماننـد ) نیسـتي  تـو  املشعـ  کـه ( خـارجي  حوادث بوسیله اموالت و مادي امور ديدن آسیب
 دشـمنان  يـا  ھمکـاران  حسـادت  بـه  ابـتالء  امکـان  بیکارشـدن،  کار از يا مسؤولیتھايت افزايش

  .دارد وجود
 ابتکـار  و ابـداع  مـانع  مـالي،  درآمـدھاي  نقصـان  و کاھش زمینه وجود :بر دارد داللت نینچھم

 داللـت  ھمچنـین .دکنـ  مـي  کوتـاه  شـود  شـروع  ھنگام اين در که را اى برنامه ھر عمر و بوده
 مـدت،  بلنـد  روابـط  و عاطفي عاليق در پیشرفت و تحّول ايجاد جھت زمینه وجود عدم بر دارد

  .دستيگتن و خطیر بیماريھاى پیشامد و بیماري؛ و مالي مشکالت بروز امکان
  

 15:00 -حوت  ٣٠  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٢ماه رفته ٤  نپتون تسدیس مشتری

 بــه آشــفته معــامالت و عــاطفي ارتباطــات و ھــا برنامــه ابــتالي و اوقــات، شــدن تلــخ زمینــه
 وقـت  ايـن  در نشـو،  وارد ضـوابط  از بیـرون  و قـانوني  غیر ھاى برنامه در دارد، وجود پیچیدگیھا

 شـدن  دار جريحـه  سـبب  کـه  عواطـف؛  اختیـار  دادن کف از و احساسات بر منفي تاثیر زمینه
 ماننـد  شـود،  مـي  منتھـي  ناُامیـدي  بـه  کـه  امـوري  بـه  نشـد  کشیده و شديد نگراني يا آنھا

 امکـان  حقتعـالى،  بـر  توّکـل  و تـدبیر  و تـالش  بجـاي  العـاده  خـارق  راھھاى از موفقیت پیگیری
 لطمـه  يـا  غیرقـانوني  اعمـال  يـا  رشـوه  يا فساد يا استفاده سوء براى شدن واقع تعّرض مورد

 ايـن  ھمچنـین . دارد وجـود  نیـز  مرمـوز؛  و پیچیـده  شـرايط  و عجیـب  وضـعیت  از ناشـي  آبرويي
 نیـز  و ھـا؛  برنامـه  و طرحھـا  در تحّول و پیشرفت در زيان و آسیب امکان: بر دارد داللت ھنگام

 در و بنمـا؛  مراقبـت  ھايـت  ھزينـه  و مخارج نحوه از لذا پرھزينه؛ قضايي دعاوي به شدن دچار
 .دبشو برايت زيانھايي سبب وقت اين در بسا نکن؛ دیگری به اعتماد آنھا
 دسـت  از بسـیار  و مـالي  فرصـتھاي  مسـیر  در اشـکاالت  و موانع بروز  بر دارد داللت نینچھم

 ھنگـام  ايـن  چـه  روابـط،  برقـراري  جھـت  زمینـه  وجـود  عـدم  بـر  دارد داللت نینچھم.آنھا دادن
   .کند مي مواجه مشکل با آنرا ثبات و استقرار و نموده پیچیده را روابط و عاليق

  
 15:00 - دلو  ٩ 7:54 - قوس  ١٠ مانده ٣ماه رفته  ٣  ودقمر أس تسدیس نپتون

 15:00 -حمل  ٣  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٢ماه رفته  ٣  شیرون تثلیث زحل

 از ماه قبل وقايع فلكي ادامه ساير

  06:58 –دلو  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٦رفته  ٥  تراجع رأس در برج نجمي عقرب

  06:58 –دلو  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٦رفته  ٥ در برج نجمي ثور تراجع ذنب

  مکث قبل از تراجع مريخ در 
  برج نجمي اسد

 15:54 –دلو  ٦  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٠رفته  ٣

ي کجنگاوران، پايه و اساس انرژي فیزي :لي داللت دارد برکبه طور  مريخب کوکه کاز آنجا 
به خصوص به (نگ، مقابله، آتش، انفجار، آتشفشان، تصادفات جناسازگاري، رد، افراد، نب

اثرات  ثکملذا در حالت  .نش استکس العمل و واکآغاز نشان دادن ع) دقتي خاطر بي
ود مواجه کبا ر ثکمطي ايام  مريخو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  می گرددد کرا مريخ

   .مي شوند
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  ١٧:٠٤ ساعت دلو برج فلكي ٦تحويل شمس به درجه  ربیع األّولاّول ماه  روز

 ٢:٥٠ساعت  جدیبرج نجمي  ٥تحويل شمس به درجه  ربیع األّولاّول ماه  شب

  ماه پانزدھمشب   ادامه تـــــــــــــا  شب اّول ماه  افزيش نور قمر

، اقـدام بـه کارھـايي کـه مـوفقّیتش      )وفام خسـ در غیـر ايّـ  (ھنگامی که قمر زايد الّنور باشد 
اّمـا  . مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و آشکار شدن بیشتر است، مناسـب مـي باشـد   

کارھايي که آشکاري يا افزوني و ازدياد يا شھرت بـه مصـلحت و موفقّیـت آن نیسـت، ماننـد      
  .حجامت و فصد که در آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد

  

  شب ھفتم ماه  ادامه تـــــــــــــا  شب اّول ماه  تماعھنگام اج

این ھنگام مد رطوبات ابدان میباش؛ ھمچنانکه در اوقات مد آب دریا باال بیاید، در ایـن وقـت   *
  . نیز رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو یا جز بدن روی به ظاھر او می نھد

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

  

قمر، زمینـه سـاز افـزايش حالـت      اجتماعدوران  :اجتماعي و خانوادگیاز نظر ارتباطات 
آنھـا شـده، فلـذا بھتـر      توّقعـات بوده و بالّنتیجـه سـبب افزونـي    ) مرد يا زن(اعجاب ھمسران 

از توّقعات در اين مرحله پرھیـز نمـوده، و بـراى اجتنـاب از پیـدایش اختالفـات كوتـاه        است كه 
در اين وقت تأسیس و ايجاد ارتباطھاى عاطفي نوعـًا موفقّیـت آمیـز نبـوده، چـون ايـن        .بیايند

گونه ارتباطات حاصله در اين مرحله، به آرزوھاي غیر واقعي منتھـي شـده كـه نوعـًا محقـق      
  .نمي شود

  دلو ١٨ شب ادامه تـــــــــــــا  دلو ٦ شب  ء الّسیربطيقمر 

 54:12 - دلو  ٦  ادامه  تـــــــــــــا 59:10 - دلو  ٦  قمر خالي الّسیر

 22:11 –دلو  ٩  ادامه تــــــــــــا 12:52 –دلو  ٦قمر در برج نجمي دلو

 21:28 –دلو  ٩  ادامه تــــــــــــا 12:11 –دلو  ٦ حوت قمر در برج فلكي

  قمر در وجه سوم برج نجمي

  وجه شمس و دريجان عطاردجدي  
 54:12 - دلو  ٦  ادامه  تـــــــــــــا 29:18 - دلو  ٦

  قمر در وجه اول برج نجمي دلو 
  وجه زھره و دريجان زحل

 39:7 - دلو  ٧  ادامه  تـــــــــــــا 54:12 - دلو  ٦

 30:5 -  دلو ٦  ادامه  تـــــــــــــا 09:22 -  دلو ٦حد زحل  قمر در برج نجمي جدى

 54:12 -  دلو ٦  ادامه  تـــــــــــــا 30:5 -  دلو ٦  حدمريخقمر در برج نجمي جدى 

 00:2 -  دلو ٧  ادامه  تـــــــــــــا 54:12 -  دلو ٦  حد عطارد قمر در برج نجمي دلو 

 15:50 –دلو  ٧  ـــــاادامه  تــــــــ 11:50  - دلو  ٦  د األخبیةمنزل سع+ قمر 

  17:44 –دلو  ٦  16:49 –دلو  ٦  15:53 –دلو  ٦  مقارنه قمر با ذنب الدجاجة

 6:36 - دلو  ٦ 1:31 - دلو  ٦ 20:18 - دلو  ٦ زحل توازي قمر

 19:24 - دلو  ٨ 20:29 - دلو  ٧ 22:06 - دلو  ٦ قمر أسود تسدیس قمر

 13:12 - لو د ٦ 7:30 - دلو  ٦ 1:42 - دلو  ٦ زھره توازي قمر

 20:48 - دلو  ٧ 15:48 - دلو  ٦ 10:48 - دلو  ٦ مریخ ضد توازي قمر

  شیرون توازي قمر
 

 0:54 - دلو  ٧ 19:56 - دلو  ٧ 14:54 - دلو  ٦

  نپتون ضد توازي مشتری
 

 22:00 - حوت  ٨ 14:12 -دلو  ٢٣ 13:00 - دلو  ٦

  حد مريخعطارد در برج نجمي قوس 

  
 02:36 –دلو  ٩  ــــــــــاادامه  تـــ   15:51-دلو  ٦ 

  حد مشتريزھره در برج نجمي دلو 
   

   06:46-دلو  ١٢   ادامه  تـــــــــــــا   10:35-دلو  ٦ 
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 18:53 –حمل  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 15:54 –دلو  ٦ تراجع مريخ در برج نجمي اسد 

جنگاوران، پايه و  :لي داللت دارد برکطور  به مريخب کوکه کاز آنجا  :داللت اجمالي
نگ، مقابله، آتش، انفجار، آتشفشان، جاري، ي افراد، نبرد، ناسازگکاساس انرژي فیزي

لذا  .نش استکس العمل و واکآغاز نشان دادن ع) دقتي به خصوص به خاطر  بي(تصادفات
اھش کايام اين طي  مريخو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  مريخاثرات  تراجعدر حالت 

ارھا است نه کري در گلي زمان تأمل و بازنکام تراجع بطور گھن .ندکچشمگیري پیدا مي 
  .راجع نامناسب استمتب کوکارھاي مربوط به کاري، و براى شروع کشروع ھر 

، خشم )نامعقول(تراجع مريخ سبب افزايش فعالیتھاي غیر عقالتي :داللت تفصیلي
ھا  بازنگري مجدد در پروژه. شود دگي، تعارض در روابط ميوغضب، درون گرايي، افسر

اھش انگیزه و ک. ارھاکم شدن پیشرفت و تأخیر در کنا امیدي از . اغلب مورد نیاز است
  .در اين موقعیت انتقال منظور و احساسات به سختي انجام مي شود. انرژي افراد

  
نسبت به د در ھر امري و از مداخله بي موره کتوصیه مي شود در اين وضعیت  :توصیه

و نزاع از ) خودخواھانه(با حذر از احساسات جابرانه. ھر شخصي به ويژه در خانه بپرھیزند
ار که نیازمند پشتکارھايي کدر اين زمان از شروع . نیدکالت خانودگي جلوگیري کرار مشکت

ن آسا) کاريھم(ردن با ديگرانکارکھمچنین در اين زمان . زيادي است اجتناب شود
اري که نیازمند به ھمکارھايي کبه عبارتي به علت وضعیت خلق و خوي افراد از (نیست

رھبران سیاسي بايد از ايجاد اضطراب بي مورد در  امور  ).گروھي است اجتناب شود
ه مريخ در کزماني  .د بپرھیزندره ضرورت نداکامنیتي و ھمچنین اعمال محدوديتھايي 

. مي نوشد) لیوان روزانه ٨تا  ٦(افي که مقدار آب کشود تراجع است ھر فرد بايد مطمئن 
معده  ار سبب خنثي شدن اسیدکلیوان آب بنوشد اين  کف ھر وعده غذايي يرقبل از ص

   .اھش مي دھدکمي شود و تمايل به پرخوري را 
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  05:02 –دلو  ٧  04:05 –دلو  ٧  03:10 –دلو  ٧  مقارنه قمر با سعد األخبیة

  قمر در وجه دوم برج نجمي دلو 

  وجه و دريجان عطارد
 46:2 - دلو  ٨  ادامه  تـــــــــــــا 39:7 - دلو  ٧

 21:13 -  دلو ٧  ادامه  تـــــــــــــا 00:2 -  دلو ٧  حد زھره قمر در برج نجمي دلو 

 46:2 - دلو  ٨  ادامه  تـــــــــــــا 21:13 -  دلو ٧  حد مشتري قمر در برج نجمي دلو 

  01:03 –دلو   ٩  ادامه  تـــــــــــــا 15:50 –دلو  ٧ منزل فرغ اول + قمر   

 21:13 -  دلو ٧  ادامه  تـــــــــــــا 00:2 -  دلو ٧  زھره مقارنه قمر

اين ھنگام با افـزايش نیـروي تخّیـل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان           
نـین صـلح و آرامـش در روابـط     چذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھمگ

  .عاطفي را ببار مي آورد

 7:12 - دلو  ٩ 7:52 - دلو  ٨ 9:00 - دلو  ٧ مریخ مقابله قمر

اين ھنگام زمینـه سـاز سـتیزه جـويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را            
کـه تـو را بـه دورتـرين     (یده بشوي، و بـه افـزايش خیـال و تـوّھم     ببیني که به اين مواضع کش

و خصومت با زنـان منتھـي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن          ) احتماالت مي کشاند
کار مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت بـراى سـالمتي    چھنگام به ھی

یـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي      تو را به حالت بي ق. بويژه روان بسیار مضّر مي باشد
  .در رفتار و زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

  اورانوس توازي قمر
 

 3:24 - دلو  ٨ 22:24 - دلو  ٨ 17:24 - دلو  ٧

  مریخ ضد توازي زھره
 

 2:00 -دلو  ١١ 7:42 - دلو  ٩ 13:00 - دلو  ٧

  قمر أسود تربیع عطارد
 

 8:00 -دلو  ١٦ 22:09 -دلو  ١٢ 9:00 - لو د ٧
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  15:42 –دلو  ٨  14:42 –دلو  ٨  13:45 –دلو  ٨  مقارنه قمر با منكب الفرس

  قمر در وجه سوم برج نجمي دلو 

  و دريجان زھرهوجه قمر 
 13:22 - دلو  ٩  ادامه  تـــــــــــــا 46:2 - دلو  ٨

 30:10 - دلو  ٨  ادامه  تـــــــــــــا 46:2 - دلو  ٨  د مريخ حقمر در برج نجمي دلو 

 13:22 - دلو  ٩  ادامه  تـــــــــــــا 30:10 - دلو  ٨  حد زحل قمر در برج نجمي دلو 

 1:00 -دلو  ١٠ 21:30 - دلو  ٩ 18:48 - دلو  ٨ عطارد تسدیس قمر

فظه و توانايي استدالل قّوت مـي  در اين ھنگام قدرت تخّیل و ابداع افزايش يافته و نیروي حا
نین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجارت است، پیدايش شـدن حالـت   چیرد؛ ھمگ

اعتماد به نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصـد و ايـده ھـا موجـب درخشـش شخصـّیت       
وضعیت فلکي مناسبي است که به توازن عقلي و فکري و روشـني افکـار کمـک    . رددگمي 
  .کند، زمینه مالقاتھاى موّفق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود داردمي 

  

 13:48 -دلو  ١٠ 13:47 - دلو  ٩ 14:12 - دلو  ٨ پلوتون تربیع قمر

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

 1:00 -دلو  ٢٠ 2:41 -دلو  ١٤ 20:00 - دلو  ٨ مریخ مقابله زھره

اين ھنگام داللت دارد بر وجود زمینه براى کشیده شدن به سبک عقلي و زيـاده رويھـا، ايـن    
داللت دارد بر عدم وجـود   و. ھنگام براى برقراري روابط عاطفي و محبت آمیز مناسب نیست

بـر وجـود    و .تشروع ھـر کـاري، تقريبـًا بـراى ھـر کـاري نامناسـب اسـ         جھتمناسب زمینه 
  .گاحساس از دست رفتن تالشھا و ناامیدي بزر زمینه جھت
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 پنجمشب  ادامه  تـــــــــــــا چھارمشب   روز محذور ماه ربیع األّول

 14:22 - دلو  ٩  ادامه  تـــــــــــــا 30:21 - دلو  ٩  قمر خالي الّسیر

 10:13 –دلو  ١١  ادامه تــــــــــــا 22:11 –دلو  ٩ قمر در برج نجمي حوت

 09:28 –دلو  ١١  ادامه تــــــــــــا 21:28 –دلو  ٩حمل قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي حوت 

  وجه زحل و دريجان مشتري
 00:18 - دلو  ٩  ادامه  تـــــــــــــا 13:22 - دلو  ٩

  قمر در وجه دوم برج نجمي حوت

  دريجان قمر ي ووجه مشتر 
 02:14 -دلو  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 00:18 - دلو  ٩

 59:21 -دلو  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 13:22 - دلو  ٩  حد زھره قمر در برج نجمي حوت 

 07:33 –دلو  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا  01:03 –دلو   ٩ منزل فرغ آخر+ قمر 

  10:57 –دلو  ٩  09:56 –دلو  ٩  08:57 –و دل ٩  مقارنه قمر با جناح الفرس

 6:48 - دلو  ٩ 1:32 - دلو  ٩ 20:18 - دلو  ٩  شیرون ضد توازي قمر

 12:06 - دلو  ٩ 6:41 - دلو  ٩ 1:18 - دلو  ٩ مریخ توازي قمر

 11:36 - دلو  ٩ 6:48 - دلو  ٩ 2:00 - دلو  ٩ زھره ضد توازي قمر

 3:12 -دلو  ١٠ 21:31 -دلو  ١٠ 16:00 - دلو  ٩ زحل ضد توازي قمر

 7:00 -دلو  ١٣ 6:56 -دلو  ١١ 7:00 - دلو  ٩ شیرون توازي زھره

 04:38 –دلو  ٢٦  ادامه تــــــــــــا 21:12 –دلو  ٩ دلو عطارد در برج فلكي

  جدي عطارد در برج نجمي
  

 09:28 –دلو  ٢٦  ادامه تــــــــــــا 02:36 –دلو  ٩

شترىحد مشمس در برج نجمي جدي 
   

   23:05-دلو  ١٦   ادامه  تـــــــــــــا   01:38-دلو  ٩ 

حد عطاردعطارد در برج نجمي جدي 
  

   08:17-دلو  ١٣   ادامه  تـــــــــــــا 02:36 –دلو  ٩

  عطارد در وجه اول برج نجمي
  وجه مشتري و دريجان زحلجدي  

  
 02:49 –دلو  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 02:36 –دلو  ٩
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  21:12 –دلو  ١٠  20:10 –دلو  ١٠  19:11 –دلو  ١٠  مقارنه قمر با سرة الفرس

 22:10 –دلو  ١٩ 10:12 –دلو  ١٤ 22:13 –دلو  ١٠  مقارنه كف الخضیب قمرأسود

  قمر در وجه سوم برج نجمي حوت 
  وجه و دريجان مريخ

 15:10 - دلو ١١  ادامه  تـــــــــــــا 02:14 -دلو  ١٠

 00:8 -دلو  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 59:21 -دلو  ١٠ مشتريحد قمر در برج نجمي حوت 

 01:12 -دلو  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 00:8 -دلو  ١٠  حد عطاردقمر در برج نجمي حوت 

  12:6 -دلو  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 01:12 -دلو  ١٠  حد مريخقمر در برج نجمي حوت 

 10:13 –دلو  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 07:33 –دلو  ١٠ منزل بطن الحوت+ قمر 

 17:30 -دلو  ١٠ 11:22 -دلو  ١٠ 5:24 -دلو  ١٠ مشتری توازي قمر

 8:42 -دلو  ١٢ 8:21 -دلو  ١١ 8:06 -دلو  ١٠ زحل مقابله قمر

ــن ھنگــام زمینــه ضــعف اراده و دمــدمي مزاجــي و نارضــايتي و    ــه  در اي ــه  گبھان ــل ب یــري و لجاجــت و می
ــد گافســرد ــزايش مــي باب ــه آشــفت ي اف ــل از    گزمین ــي دلی ــر حــال ب ــادي حّساســّیت؛ تغیی ــي، زي ي روان

خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و نـاراحتى از قسـمت          
یھاى در سالمتي و بخصـوص  گختفايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مي کند، امکان بروز به ھم رب

یـري بپرھیـز و سـعي کـن بـا افـراد خـوش برخـورد و         گدر رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشه 
  .رم کنيگبانشاط و شاداب؛ خود را سر

 9:30 -دلو  ١٢ 9:08 -دلو  ١١ 8:54 -دلو  ١٠ نپتون تسدیس قمر

اسـتعدادھاى معنـوي وجـود داشـته و     در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صـائب و  
  .تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

 22:24 -دلو  ١١ 16:11 -دلو  ١٠ 10:12 -دلو  ١٠ نپتون ضد توازي قمر

 15:00 -دلو  ١٢ 14:28 -دلو  ١١ 14:00 -دلو  ١٠ مشتری مقارنه قمر

بّیـت اجتمـاعي و سـالمتي و    در اين ھنگام زمینه فراھم شدن عطوفت و موّدت و موقعیت و محبو
بھره مندي نزد جنس مخالف، وجود دارد و اين وقت به آشنايي با اشخاص ذي نفوذ کمک کـرده،  

نـین داللـت بـر بـروز رفتـار      چھم. رفتن از مسـؤوالن مـا فـوق نیـز ھسـت     گو زمینه مورد تقدير قرار 

  .ت خود؛ داردخوشبینانه و کريمانه، و ترغیب به مسافرتھا و ديدارھاى مفید براى وضعی

 23:36 -دلو  ١٣ 19:14 -دلو  ١٢ 15:00 -دلو  ١٠ عطارد تربیع قمر

ي شـخص فـراھم بـوده؛ امکـان     گي خیـال؛ بخصـوص در وضـعیت خسـت    گاين ھنگـام زمینـه آشـفت   
نین چفتار و حافظه وجود دارد، ھمگمواجھه با حوادث وجود داشته، زمینه ناتواني مديريت افکار و 

و ابتالي به سـوء تفـاھم و برداشـت غیـر     ) از کوره در رفتن(یخته شدن گبران زمینه عصبي بودن و
  .صحیح را فراھم مي کند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بود
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 16:10 -دلو  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 21:8 -دلو  ١١  قمر خالي الّسیر

 22:59 –دلو  ١٤  ادامه تــــــــــــا 10:13 –دلو  ١١حملقمر در برج نجمي

 22:14 –دلو  ١٤  ادامه تــــــــــــا 09:28 –دلو  ١١ثور قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي حمل 
  وجه و دريجان مريخ

 34:6 -دلو  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 15:10 -دلو  ١١

 15:10 -دلو  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 12:6 -دلو  ١١  حد زحلقمر در برج نجمي حوت 

 26:22 -دلو  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 15:10 -دلو  ١١  مشتريحد قمر در برج نجمي حمل 

  06:21 –دلو  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 10:13 –دلو  ١١ منزل شرطان + قمر 

  03:30 –دلو  ١١  02:29 –دلو  ١١  01:27 –دلو  ١١  مقارنه قمر با الرشاء

  مقارنه قمر با شرطان
  

  12:50 –دلو  ١١  11:49 –دلو  ١١  10:47 –دلو  ١١

 2:48 -دلو  ١٣ 2:25 -دلو  ١٢ 2:06 -دلو  ١١ پلوتون تثلیث قمر

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

  

  قمر أسود توازي رقم
 

 3:00 -دلو  ١٢ 19:15 -دلو  ١٢ 12:00 -دلو  ١١
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 شب چھاردھم ماه ادامه تـــــــــــــا شب ھفتم ماه تربیع اّول يا ايمن

این ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمچنانکه در اوقات جزر آب دریـا فـرو رود در ایـن وقـت نیـز رطوبـات       
  .وی اعضا؛ به باطن می نھدبدن از ظاھر و ر

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

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

براى ھمین جھت مناسب است كه در اين ايام آمادگي تحّمل اين  .تراشیھايي مواجه شود
م بدنیا مي آيند، بطور افرادي كه در اين اّيا .مشاكل بیشتر شده و نیز مشورت بیشتر انجام گیرد

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

در اين اّيام ارتباطات اجتماعي كمتر پیش مي آيد، در : اجتماعي ارتباطات و فعالیتھاي از نظر
ی قبل از تشكیل ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مي آخرين لحظه 

ولى اگر ديدارھا و تماسھايي در اين وقت اّتفاق بیافتد عموما در فضايي منسجم و  گردند،
ارتباطھاى عاطفي در اين ھنگام نوعًا به ارتباط مستمر و جّدي مانند  .ھماھنگ برگزار مي شود

شود، ولى گاھي امكان قطع پیوندھاى اين مرحله بطور ناگھاني وجود دارد،  ازدواج ختم مي
مانند طالع والدت (براى ارتباطھاى در اين مرحله؛ تناسبھاى ديگر بین طرفین؛ از نظر علم تنجیم 

نیز مالحظه شود، بطور كّلی ارتباطھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار ) و اولین ارتباط

  .روش مالحظه ی يكديگر را دانسته و محّبت صادقانه و طرفیني در كار باشد است اگر طرفین

 21:43 –دلو  ٢٤ ادامه تـــــــــــــا 20:42–دلو  ١٢ ھابط در فلك اوجقمر 

  14:28 –دلو  ١٢  13:27 –دلو  ١٢  12:25 –دلو  ١٢  مقارنه قمر با المنقار

  قمر در وجه دوم برج نجمي حمل

  شمسوجه و دريجان  
 51:2 -دلو  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 34:6 -دلو  ١٢

 36:8 -دلو  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 26:22 -دلو  ١٢  حد زھرهقمر در برج نجمي حمل 

 51:2 -دلو  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 36:8 -دلو  ١٢حد عطاردقمر در برج نجمي حمل 

  21:14 –دلو  ١٢  20:13 –دلو  ١٢  19:12 –دلو  ١٢  قمر مقارنه كف الخضیب

 11:32 –دلو  ١٣   ادامه  تـــــــــــــا  06:21 –دلو  ١٢ منزل بطین+ قمر 

 14:48 -دلو  ١٢ 6:56 -دلو  ١٢ 23:42 -دلو  ١٢ قمر ضد توازي شمس

 36:8 -دلو  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 2:06 -دلو  ١٢ زھره تسدیس قمر

نیـروي تخّیـل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان           اين ھنگام با افـزايش 
نـین صـلح و آرامـش در روابـط     چذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھمگ

  .عاطفي را ببار مي آورد

 7:18 -دلو  ١٤ 7:28 -دلو  ١٣ 7:24 -دلو  ١٢ مریخ تثلیث قمر

حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعنـي رفتارھـايي را ببینـي کـه     اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم 
کـه تـو را بـه دورتـرين احتمـاالت مـي       (به اين مواضع کشیده بشوي، و به افـزايش خیـال و تـوّھم    

کـار   چو خصومت با زنان منتھي شود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن ھنگـام بـه ھـی         ) کشاند
ت بـراى سـالمتي بـويژه روان بسـیار مضـّر      مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعی

تو را به حالت بي قیدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي در رفتـار و زيربـارنرفتن مـي        . مي باشد

  .کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

  

 9:36 -دلو  ١٣ 22:42 -دلو  ١٣ 13:18 -دلو  ١٢ پلوتون ضد توازي قمر

  نجمي شمس در وجه دوم برج
  وجه مريخ و دريجان زھرهجدي  

  21:14 -دلو  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  00:30 -دلو  ١٢

  حد مريخزھره در برج نجمي دلو 
   

   11:35-دلو  ١٦   ادامه  تـــــــــــــا   06:46-دلو  ١٢ 

  زھره در وجه سوم برج نجمي
  وجه قمر و دريجان زھرهدلو  

  
 16:31 –دلو  ٢٠  ـــــــاادامه  تــــــ  06:46 -دلو ١٢
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 01:23 -دلو  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 28:7 -دلو  ١٣  قمر خالي الّسیر

  23:07 –دلو  ١٣  22:06 –دلو  ١٣  21:05 –دلو  ١٣  مقارنه قمر با بطین

  09:52 –دلو  ١٣  08:51 –دلو  ١٣  07:50 –دلو  ١٣  مقارنه قمر با الغول 

  در وجه سوم برج نجمي حمل قمر

  وجه زھره و دريجان مشتري 
 01:23 -دلو  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 51:2 -دلو  ١٣

 58:12 -دلو  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 51:2 -دلو  ١٣  حد مريخقمر در برج نجمي حمل 

 01:23 -و دل ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 58:12 -دلو  ١٣  حد زحلقمر در برج نجمي حمل 

 07:28 –دلو  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 11:32 –دلو  ١٣  منزل ثريا + قمر 

 22:00 -دلو  ١٥ 22:06 -دلو  ١٤ 21:48 -دلو  ١٣ نپتون تربیع قمر

ي و واداشتن به سستي و بي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار راسـت و     گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
رانیھـاى بـي   گنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و ن   گھا بوده، و تو را بـه بزر پاکـیزه در ارتباطات و برخورد

  .اساس فراھم مي کند

 21:12 -دلو  ١٤ 10:18 -دلو  ١٣ 1:00 -دلو  ١٣ عطارد ضد توازي قمر

 1:48 -دلو  ١٥ 1:54 -دلو  ١٤ 1:42 -دلو  ١٣ اورانوس تسدیس قمر

رمیھاي پیش بیني نشـده و افـزايش   گي؛ و سردر اين ھنگام زمینه فراھم شدن افکار بکر و ابتکار
و میل به ھر چـه فـوق العـاده و عجیـب اسـت؛ وجـود       .. اھتمام به علوم روز و تلويزيون و سینما و

یزنده تخّیل و بوجود آورنده ايـده ھـا و طرحھـاى متھّورانـه کـه      گبران: اين ھنگام داللت دارد بر. دارد
  .ي و عدم فرار از مسؤولّیتردد، نیاز به خويشتن دارگندرتًا محّقق مي 

 20:54 -دلو  ١٦ 17:41 -دلو  ١٤ 13:48 -دلو  ١٣ عطارد تثلیث قمر

ي شـخص فـراھم بـوده؛ امکـان مواجھـه بـا       گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگاين ھنگام زمینه آشفت
ه عصـبي  نـین زمینـ  چفتـار و حافظـه وجـود دارد، ھم   گحوادث وجود داشته، زمینه ناتواني مديريت افکـار و  

و ابتالي به سوء تفـاھم و برداشـت غیـر صـحیح را فـراھم مـي       ) از کوره در رفتن(یخته شدن گبودن و بران
  .کند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بود

 8:36 -دلو  ١٦ 1:01 -دلو  ١٥ 16:24 -دلو  ١٣ قمر تثلیث شمس

ايـن  .مـاد بـه نفـس و موفقیـت روابـط عـاطفي      اين ھنگام كمك مي كند به متانت و تعادل شخصـیت و اعت 
وضعیت فلكي داللت دارد بر وجـود زمینـه بـراى نشـاط و بويـايي و بیـدايش انگیـزه و خودجوشـي در ايـن          

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

 20:00 -دلو  ١٨ 20:07 -دلو  ١٦ 14:00 -دلو  ١٣ پلوتون توازي عطارد

   10:42-دلو  ١٧   ادامه  تـــــــــــــا   08:17-دلو  ١٣   مشتريحد عطارد در برج نجمي جدي 
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 05:03 –دلو  ١٤ ادامه  تـــــــــــــا 03:03 –دلو  ١٤  برج نجمي ثور ٣درجه : شرف قمر

 09:46 –دلو  ١٦  ادامه تــــــــــــا 22:59 –دلو  ١٤ثورقمر در برج نجمي

 09:04 –دلو  ١٦  ادامه تــــــــــــا 22:14 –دلو  ١٤ جوزا قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي ثور 

  وجه عطارد و دريجان زھره
 57:18 -دلو  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 01:23 -دلو  ١٤

 59:14 -دلو  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 01:23 -دلو  ١٤  حد زھرهور قمر در برج نجمي ث

 50:2 -دلو  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 59:14 -دلو  ١٤  حد عطاردقمر در برج نجمي ثور 

 06:03 –دلو  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 07:28 –دلو  ١٤ منزل دبران+ قمر 

  مقارنه قمر با سديم الثريا
  

  22:42 –دلو  ١٤  21:42 –دلو  ١٤  20:41 –دلو  ١٤

  مقارنه قمر با دبران
  

  13:10 –دلو  ١٤  12:11 –دلو  ١٤  11:11 –دلو  ١٤

  ذنب توازي قمر
 

 20:48 -دلو  ١٤
  16:57 -دلو  ١٤
 22:36 -دلو  ١٧ 3:28 -دلو  ١٦

  رأس ضد توازي قمر
 

 20:48 -دلو  ١٤
  16:55 -دلو  ١٤
 3:31 -دلو  ١٦

 22:36 -دلو  ١٧

  قمر أسود ضد توازي شمس
 

 0:00 -دلو  ٢٠ 23:51 -دلو  ١٧ 21:00 -دلو  ١٤
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 22:08 -دلو  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 20:39 -دلو  ١٥  از ذنب حنوبي ھابطقمر 

  11:08 –دلو  ١٥  10:10 –دلو  ١٥  09:12 –دلو  ١٥  مقارنه قمر با الناجذ

  12:54 –دلو  ١٥  11:56 –دلو  ١٥  10:58 –دلو  ١٥  یوقمقارنه قمر با الع

  19:42 –دلو  ١٦  18:44 –دلو  ١٦  17:45 –دلو  ١٥  مقارنه قمر با المنطقة

  قمر در وجه دوم برج نجمي ثور 

  و دريجان عطاردوجه قمر 
 33:14 -دلو  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 57:18 -دلو  ١٥

  قمر در وجه سوم برج نجمي ثور 

  وجه و دريجان زحل
 48:9 -دلو  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 33:14 -دلو  ١٥

 26:18 -دلو  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 50:2 -دلو  ١٥  حد مشترىقمر در برج نجمي ثور 

 08:23 –دلو ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 06:03 –دلو  ١٥ منزل ھقعة+ قمر 

 17:00 -دلو  ١٦ 18:24 -دلو  ١٦ 19:12 -دلو  ١٥ مریخ تربیع قمر

اين ھنگام زمینـه سـاز سـتیزه جـويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را            
کـه تـو را بـه دورتـرين     (ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و بـه افـزايش خیـال و تـوّھم     

 و خصومت با زنـان منتھـي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن         ) احتماالت مي کشاند
کار مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت بـراى سـالمتي    چھنگام به ھی

تو را به حالت بي قیـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي      . بويژه روان بسیار مضّر مي باشد
  .در رفتار و زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

  

 0:12 -دلو  ١٧ 23:03 -دلو  ١٦ 21:12 -دلو  ١٥ زھره تربیع قمر

اين ھنگام با افـزايش نیـروي تخّیـل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان           
نـین صـلح و آرامـش در روابـط     چذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھمگ

  .عاطفي را ببار مي آورد

 6:42 -دلو  ١٧ 8:06 -لو د ١٦ 9:00 -دلو  ١٥ زحل تثلیث قمر

ھنگام مناسبي براى تسّلط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیـاط و پرھیـز بـوده، زمینـه     
احسـاس رشـد و سـن    . جدّيت و حسن تدبیر و اداره امور ھمراه با متانت و تعادل وجـود دارد 

ادر مناسـب  ي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه بـا مـ  گو پخت
ي را سـخت  گرانـي کـه زنـد   گبوده، تمام اين وقت تضمین کننده ثبات و صلح بوده، و تو را از ن

مي کند؛ نجات مي دھد، ھنگام مناسـبي اسـت کـه نظـام و برنامـه مخصـوص خـود را پايـه         
  .ذاري کنيگ

  

 7:42 -دلو  ١٧ 9:06 -دلو  ١٦ 9:54 -دلو  ١٥ نپتون تثلیث قمر

ه داشتن حکم و تشخیص صـائب و اسـتعدادھاى معنـوي وجـود داشـته و      در اين ھنگام زمین
  .تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

 11:12 -دلو  ١٧ 12:43 -دلو  ١٦ 13:36 -دلو  ١٥ اورانوس تربیع قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و       
ذرا و نیـز فـراق و   گـ اني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات      ھـ گوني ھاى ناگرگد

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

  

  عطارد در وجه دوم برج نجمي
  وجه مريخ و دريجان زھرهجدي  

  
 20:50 –دلو  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 02:49 –دلو  ١٥

  تراجع رأس در برج نجمي عقرب
  

  20:08 –دلو  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  23:05 –دلو  ١٥

  تراجع ذنب در برج نجمي ثور
 

  20:08 –دلو  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  23:05 –دلو  ١٥
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 48:9 -دلو  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 06:8 -دلو  ١٦  قمر خالي الّسیر

 17:03 –دلو  ١٨  ادامه تــــــــــــا 09:46 –دلو  ١٦ جوزاقمر در برج نجمي

 16:24 –دلو  ١٨  ادامه تــــــــــــا 09:04 –دلو  ١٦سرطان قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي جوزا

  دوجه مشتري و دريجان عطار 
 38:4 -دلو  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 48:9 -دلو  ١٦

 04:4 -دلو  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 26:18 -دلو  ١٦  حد زحلقمر در برج نجمي ثور 

 48:9 -دلو  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 04:4 -دلو  ١٦  حد مريخقمر در برج نجمي ثور 

 09:21 -دلو  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 48:9 -دلو  ١٦  حد عطاردقمر در برج نجمي جوزا 

 14:11 –دلو  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 08:23 –دلو  ١٦ ة منزل ھنع+ قمر 

  00:32 –دلو  ١٦  23:33 –دلو  ١٦  22:34 –دلو  ١٦  مقارنه قمر با السیف

  00:33 –دلو  ١٦  23:35 –دلو  ١٦  22:37 –دلو  ١٦  مقارنه قمر با ھقعة

  02:15 –دلو  ١٦  01:17 –دلو  ١٦  00:19 –دلو  ١٦  قمر با ابط الجوزا مقارنه

  13:42 –دلو  ١٦  12:45 –دلو  ١٦  11:47 –دلو  ١٦  مقارنه قمر با منكب ذي العنان

  15:54 –دلو  ١٦  14:57 –دلو  ١٦  14:01 –دلو  ١٦  تحیاة مقارنه قمر با

 18:00 -دلو  ١٧ 19:35 -دلو  ١٧ 20:30 -دلو  ١٦ قمر أسود تسدیس قمر

 23:18 -دلو  ١٨ 1:07 -دلو  ١٧ 2:24 -دلو  ١٦ پلوتون مقابله قمر

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

 6:00 -حوت  ١٥ 19:02 - حوت  ١ 2:00 -دلو  ١٦ زحل تثلیث شمس

يت و ار و جـدّ کشـت ط بـر خويشـتن و پ  فـراھم شـدن توانـايي تسـلّ    : ارد بـر اين ھنگام داللـت د 
و کـ ق روابط نیمي نمايد، موجب تحّق کمکت شخص ه به موفقّیکي و احساس وظیفه، کزير

  .با والدين مي شود

 11:00 -دلو  ٢٨ 5:29 -دلو  ٢٢ 2:00 -دلو  ١٦ اورانوس مقارنه زھره

وشبختي بـیش بینـي نشـده؛ و امكـان ايجـاد روابـط       اين ھنگام داللت دارد بر فراھم شدن خ
جديدي كه مبتني بر عالقمنديھاى بي حساب و بدون برنامه اسـت، ھمجنـین وجـود زمینـه     
تاثیر مثبت بر زندكي عاطفي داشـته، يكبـاره و بطـور ناكھـاني احسـاس مـي كنـي كـه ھـر          

ي نشـده يـا   كاري و جیزي برايت ممكن و فراھم است، ھمجنین زمینه ديـدارھاى بـیش بینـ   
  .وجود دارد گمحبت در نكاه اول، يا ديدار و تالقي با محبت بزر

  

  ادامه تــــــــــــا 22:03 –دلو  ١٦ حوت نپتون در برج فلكي
 15:01 –حمل  ١١

 ش. ھـ ١٤٠٤

   20:41-دلو  ٢٤   ادامه  تـــــــــــــا   23:05-دلو  ١٦   حد زھرهشمس در برج نجمي جدي 

 16:31 –دلو  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا   11:35-دلو  ١٦   حد زحل جمي دلو زھره در برج ن
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  21:54 –دلو  ١٧  20:57 –دلو  ١٧  20:01 –دلو  ١٧  مقارنه قمر با ھنعة

  07:11 –دلو  ١٧  06:15 –دلو  ١٧  05:18 –دلو  ١٧  مقارنه قمر با شعري يمانیة

  18:17 –دلو  ١٨  17:21 –دلو  ١٧  16:27 –دلو  ١٧  بوضةمقارنه قمر با ذراع مق

  18:34 –دلو  ١٨  17:39 –دلو  ١٧  16:44 –دلو  ١٧  مقارنه قمر با كاستور توأم المقدم

  قمر در وجه دوم برج نجمي جوزا

  وجه مريخ و دريجان زھره 
 03:23 -دلو  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 38:4 -دلو  ١٧

 21:8 -دلو  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 09:21 -دلو  ١٧حدمشتريوزا قمر در برج نجمي ج

  حد زھرهقمر در برج نجمي جوزا 

  
 34:17 -دلو  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 21:8 -دلو  ١٧

  حد مريخقمر در برج نجمي جوزا 

  
  19:6 -دلو  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 34:17 -دلو  ١٧

منزل ذراع+ قمر 

 14:07 –دلو  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 14:11 –دلو  ١٧ 
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 23:12 -دلو  ١٩ 2:01 -دلو  ١٨ 4:18 -دلو  ١٧ مریخ تسدیس قمر

اين ھنگام زمینـه سـاز سـتیزه جـويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را            
کـه تـو را بـه دورتـرين     (و تـوّھم  ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و بـه افـزايش خیـال    

و خصومت با زنـان منتھـي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن          ) احتماالت مي کشاند
کار مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت بـراى سـالمتي    چھنگام به ھی

نـدي  تو را به حالت بي قیـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و ت    . بويژه روان بسیار مضّر مي باشد
  .در رفتار و زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

  

 3:12 -دلو  ١٨ 18:44 -دلو  ١٨ 8:48 -دلو  ١٧ پلوتون ضد توازي قمر

 34:17 -دلو  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 12:30 -دلو  ١٧ زھره تثلیث قمر

ت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان       اين ھنگام با افـزايش نیـروي تخّیـل و محبّـ    
نـین صـلح و آرامـش در روابـط     چذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھمگ

  .عاطفي را ببار مي آورد

   23:48-دلو  ٢٢   ادامه  تـــــــــــــا   10:42-دلو  ١٧   حد زھرهعطارد در برج نجمي جدي 
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 05:17 -دلو  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 31:15 -دلو  ١٨  ر خالي الّسیرقم

  حوت ٢ شب ادامه تـــــــــــــا  دلو ١٨ شب  سريع الّسیرقمر 

  : بیت قمر
 در برج نجمي سرطان

 21:10 –دلو  ٢١  ادامه تــــــــــــا 17:03 –دلو  ١٨

 20:32 –دلو  ٢١  ـــــــــاادامه تـــ 16:24 –دلو  ١٨ أسد قمر در برج فلكي

  قمر در وجه سوم برج نجمي جوزا 

  وجه شمس و دريجان زحل
 05:17 -دلو  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 03:23 -دلو  ١٨

  قمر در وجه اول برج نجمي سرطان

  دريجان قمر وجه زھره و 
 45:10 -دلو  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا 05:17 -دلو  ١٨

 05:17 -دلو  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 19:6 -دلو  ١٨  حد زحلي جوزا قمر در برج نجم

 29:5 -دلو  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا 05:17 -دلو  ١٨  حد مريخ قمر در برج نجمي سرطان

 19:30 –دلو  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 14:07 –دلو  ١٨ منزل نثرة+ قمر 

  04:39 –دلو  ١٨  03:45 –دلو  ١٨  02:51 –دلو  ١٨  مقارنه قمر با شعري غمیصاء

 13:18 -دلو  ١٨ 4:34 -دلو  ١٨ 18:18 -دلو  ١٨ عطارد ضد توازي قمر

 17:06 -دلو  ١٩ 20:00 -دلو  ١٩ 22:24 -دلو  ١٨ اورانوس تثلیث قمر

رمیھاي پـیش بینـي نشـده و    گدر اين ھنگام زمینه فراھم شدن افکار بکـر و ابتکـاري؛ و سـر   
و میل به ھـر چـه فـوق العـاده و عجیـب      .. ھتمام به علوم روز و تلويزيون و سینما وافزايش ا

یزنــده تخّیـل و بوجــود آورنـده ايــده ھــا و   گبران: ايـن ھنگــام داللـت دارد بــر  . اسـت؛ وجــود دارد 
ــي     ــق م ــدرتًا محّق ــه کــه ن ــاى متھّوران ــرار از   گــطرحھ ــه خويشــتن داري و عــدم ف ــاز ب ردد، نی

  .مسؤولّیت

 19:36 -دلو  ٢٠ 22:23 -دلو  ١٩ 0:42 -دلو  ١٨ شتریم تربیع قمر

در ايــن ھنگــام زمینــه فــراھم شــدن عطوفــت و مــوّدت و موقعیــت و محبوبّیــت اجتمــاعي و    
سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف، وجود دارد و اين وقت به آشـنايي بـا اشـخاص ذي    

نـین  چھم. نیـز ھسـت   فـوق مـا  رفتن از مسـؤوالن  گنفوذ کمک کرده، و زمینه مورد تقدير قرار 
داللت بر بروز رفتـار خوشـبینانه و کريمانـه، و ترغیـب بـه مسـافرتھا و ديـدارھاى مفیـد بـراى          

  .وضعیت خود؛ دارد

  

  

  

 0:18 -دلو  ١٩ 17:57 -دلو  ١٨ 11:12 -دلو  ١٨ قمر أسود توازي قمر

 4:42 -دلو  ١٩ 22:02 -دلو  ١٩ 14:54 -دلو  ١٨ قمر ضد توازي شمس
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  در  زحلمکث قبل از تراجع 
  برج نجمي سنبله

 03:03 –دلو  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 07:03 –دلو  ١٨

کفـايي و بـه خـود    خوداکتفـاي ذاتـي و    :بـه طـور کلـي داللـت دارد بـر      زحـل از آنجا که کوکب 
، رتــب کننــدهم، تأديــب نفــس، خويشــتن داري، نــاظم و متکــي بــودن و اســتغناي از دیگــران

ــام و ــردار انســان،         انتظ ــل ک ــاري، حاص ــبر وبردب ــرور، ص ــع، غ ــتغناء طب ــت اس ــباط، قابلی انض
اثـرات   مکـث لـذا در حالـت    .، اسـتقامت انه داشتنپدررفتار ، بودن مسئولیت، پايداري، مربي

بـا رکـود مواجـه     مکثطي ايام  زحلراکد می گردد و خواص و موارد مربوط به داللتھاي  زحل
 .مي شوند
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 شب بیست و دّوم ادامه تـــــــــــــا شب چھاردھم ماه  ھنگام استقبال

در اوقات مد آب دریا باال بیاید، در ایـن وقـت    ھمچنانکهاین ھنگام مد رطوبات ابدان میباش؛ *
  .نیز 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      چیزه براى ھمه در اين دور
ر در دورة تربیع ايمن كـار شـما   گاوقت است كه نتايج كارھايتان را به بار نشسته مي بینید، 

ر رشـد و تحـول داشـته،    گـ در مقابل ا ركود داشته؛ در اين دوره نیز نتايج كارتان خوب نیست،
مــاه در دورة . مــي بینیـد كــه نتــايج و دسـتاورد كارھايتــان در حــال تحقـق اســت   در ايـن دوره  

ر برنامه ھايتان موافـق شـرايط مـاه    گاست، ا ركود عمیقيا  گاستقبال داللت بر موفقیت بزر
ذشته و با مراعات آنھا بوده در ايـن دوره دسـتاوردھاى كارتـان را بھـره منـد      گدر مرحله ھاى 

  .مي شويد
شده و موفقیت قرين آنھاست، ھمانطور كـه اشـاره شـد،     پیگیریه رسیدن كارھا تا به نتیج

موفقیتھـاى شـغلي   . ذاريـد گشت سـر ب پموانع را  چگونهر نقطة شروع خوب بوده و بدانید گا
ي گفلكي شخص و طـالع شـروع آن كـار نیـز بسـت      ھیئتمانند روابط عاطفي به بقیة عناصر 

ال نمي توان حكـم قطعـي بـه موفقیـت آن كـار      ولذا صرفا با وضعیت قمر در حال استقبدارد، 
  .، ولى به ھر حال دورة استقبال قمر ارتباط مھمي با موفقیت امور داردكرد

ــاعي  ــر اجتم ــد، و       :از نظ ــي ياب ــزايش م ــه اف ــن مرحل ــاعي در اي ــھاى اجتم ــط و تماس رواب
  .حرفي فضاى حاكم بر نوع اين ديدارھاستپرخوشوقتي و 

یريھـا و نـزاع و اتھامـات    گام مواجـه بـا در  گـ در ايـن ھن  ارتباطھـاى عـاطفي   :از نظر عـاطفي 
ر گاســت، و ھــر طــرف توقــع كوتــاه آمــدن طــرف مقابــل را داشــته، و توقعــات طــرفین از يكــدي 

  .رددگافزايش مي يابد، ولى نوعا اين مشكالت منتھي به جدايي نمي 

  05:47 –دلو  ١٩  04:53 –دلو  ١٩  04:01 –دلو  ١٩  مقارنه قمر با سديم نثرة
  قمر در وجه دوم برج نجمي سرطان

  وجه عطارد و دريجان مريخ 
 06:4 -دلو  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 45:10 -دلو  ١٩

 59:15 -دلو  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا 29:5 -دلو  ١٩  حد زھره قمر در برج نجمي سرطان

 23:2 -دلو  ٢٠  ــــــاادامه  تـــــــ 59:15 -دلو  ١٩حد عطاردقمر در برج نجمي سرطان 

 1:06 -دلو  ٢١ 1:41 -دلو  ٢٠ 1:42 -دلو  ١٩ عطارد مقابله قمر

ي شـخص فـراھم بـوده؛ امکـان     گي خیـال؛ بخصـوص در وضـعیت خسـت    گاين ھنگـام زمینـه آشـفت   
نین چفتار و حافظه وجود دارد، ھمگمواجھه با حوادث وجود داشته، زمینه ناتواني مديريت افکار و 

و ابتالي به سـوء تفـاھم و برداشـت غیـر     ) از کوره در رفتن(یخته شدن گبودن و بران زمینه عصبي

  .صحیح را فراھم مي کند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بود

  

  

 0:30 -دلو  ٢٠ 19:19 -دلو  ٢٠ 13:54 -دلو  ١٩ نپتون ضد توازي قمر

 1:42 -دلو  ٢٠ 20:35 -دلو  ٢٠ 15:18 -دلو  ١٩ مشتری توازي قمر

 16:00 -دلو  ١٩  ادامه تــــــــــــا 2:00 -دلو  ١٩ اورانوس ضد توازي زھره

 15:00 -دلو  ٢٣ 16:14 -دلو  ٢١ 17:00 -دلو  ١٩ اورانوس توازي زھره

 21:00 -دلو  ٢٣ 8:47 -دلو  ٢١ 18:00 -دلو  ١٩ قمر أسود ضد توازي عطارد
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  13:01 –دلو  ٢٠  12:10 –دلو  ٢٠  11:19 –دلو  ٢٠  ر با جبھةمقارنه قم
   قمر در وجه سوم برج نجمي سرطان

  و دريجان مشتريوجه قمر 
 12:21 -دلو  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 06:4 -دلو  ٢٠

 23:14 -دلو  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 23:2 -دلو  ٢٠  حد مشتريقمر در برج نجمي سرطان 

 12:21 -دلو  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 23:14 -دلو  ٢٠  حد زحلبرج نجمي سرطان  قمر در

 19:30 –دلو  ٢٠ منازل طرفة و جبھة+ قمر 
 15:35 –جبھة 

 06:06 –دلو  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا

 15:54 -دلو  ٢١ 19:42 -دلو  ٢١ 23:12 -دلو  ٢٠ زحل تسدیس قمر

یـري و لجاجـت و میـل بـه     گاده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانـه  در اين ھنگام زمینه ضعف ار
ي روانـي، زيـادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال بـي دلیـل از        گزمینه آشـفت  ي افزايش مي بابدگافسرد

خوشرفتاري به بـدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و نـاراحتى از           
یھـاى در  گتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه ھـم ربخت      قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سـخت 

یري بپرھیز و سعي کن گسالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشه 
  .رم کنيگبا افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر

 15:36 -دلو  ٢٠ 10:51 -دلو  ٢٠ 6:00 -دلو  ٢٠ زحل ضد توازي قمر

 23:06 -دلو  ٢٢ 2:45 -دلو  ٢١ 6:06 -دلو  ٢٠ شتریم تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه فراھم شدن عطوفت و موّدت و موقعیت و محبوبّیـت اجتمـاعي و سـالمتي و    
بھره مندي نزد جنس مخالف، وجود دارد و اين وقت به آشنايي با اشخاص ذي نفوذ کمک کـرده،  

نـین داللـت بـر بـروز رفتـار      چھم. ا فـوق نیـز ھسـت   رفتن از مسـؤوالن مـ  گو زمینه مورد تقدير قرار 

  .خوشبینانه و کريمانه، و ترغیب به مسافرتھا و ديدارھاى مفید براى وضعیت خود؛ دارد

 23:48 -دلو  ٢٢ 3:34 -دلو  ٢١ 7:06 -دلو  ٢٠ شیرون مقابله قمر

 3:06 -دلو  ٢٢ 6:48 -دلو  ٢١ 10:18 -دلو  ٢٠ قمر أسود تثلیث قمر

 7:12 -دلو  ٢٢ 11:08 -دلو  ٢١ 14:48 -دلو  ٢٠ پلوتون یثتثل قمر

در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صـائب و اسـتعدادھاى معنـوي وجـود داشـته و      
  .تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

 0:06 -دلو  ٢١ 19:34 -دلو  ٢١ 15:00 -دلو  ٢٠ مریخ توازي قمر

 12:00 -حوت  ٢٢ 12:06 - حوت  ٦ 15:00 -دلو  ٢٠ شیرون مقارنه شمس

  : مثلثه زھره+شرف
در برج نجمي حوت

 21:25 –حوت  ١٧  ادامه تــــــــــــا 16:31 –دلو  ٢٠

 13:25 –حوت  ١٦  ادامه تــــــــــــا 09:01 –دلو  ٢٠حمل زھره در برج فلكي

   23:58-حوت  ١   ــــــاادامه  تـــــــ 16:31 –دلو  ٢٠  حد زھره زھره در برج نجمي حوت 

  زھره در وجه اول برج نجمي
  وجه زحل و دريجان مشتريحوت  

  06:28 -دلو ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 16:31 –دلو  ٢٠
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 آخر ماه ادامه تـــــــــــــا شب شانزدھم ماه  كاھش نور قمر

؛ اقدام به کارھايي که آشکاري يا افزوني )ام خسوفاّيدر غیر (ور باشد امي که قمر ناقص الّنگھن
ت آن نیسـت، ماننـد حجامـت و فصـد کـه در آنھـا خـونريزي        و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقّی

تش مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و ا کارھايي که موفقّیاّم .وجود دارد؛ مناسب مي باشد

  .آشکار شدن بیشتر است، نامناسب مي باشد

  

  

  

 12:21 -دلو  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 42:19 -دلو  ٢١  مر خالي الّسیرق

 23:31 –دلو  ٢٣  ادامه تــــــــــــا 21:10 –دلو  ٢١ أسد قمر در برج نجمي

 22:54 –دلو  ٢٣  ادامه تــــــــــــا 20:32 –دلو  ٢١سنبله قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي أسد

  دريجان شمس وجه زحل و 
 06:14 -دلو  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 12:21 -دلو  ٢١
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  قمر در وجه دوم برج نجمي أسد 

  وجه و دريجان مشتري
 51:6 -دلو  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 06:14 -دلو  ٢١

 21:7 -دلو  ٢١  ــاادامه  تـــــــــــ 12:21 -دلو  ٢١  حد مشتريقمر در برج نجمي أسد 

 46:15 -دلو  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 21:7 -دلو  ٢١  حد زھرهقمر در برج نجمي أسد 

 31:3 -دلو  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 46:15 -دلو  ٢١  زحلحد قمر در برج نجمي أسد 

 22:45 –دلو٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 06:06 –دلو  ٢١ منزل زبرة+ قمر 

  11:45 –دلو  ٢١  10:55 –دلو  ٢١  10:05 –دلو  ٢١  نه قمر با ظھر األسدمقار

 9:36 -دلو  ٢١ 5:07 -دلو  ٢١ 0:30 -دلو  ٢١ شیرون ضد توازي قمر

 3:48 -دلو  ٢٣ 8:11 -دلو  ٢٢ 12:24 -دلو  ٢١ مریخ مقارنه قمر

رھـايي را  اين ھنگام زمینـه سـاز سـتیزه جـويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتا          
کـه تـو را بـه دورتـرين     (ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و بـه افـزايش خیـال و تـوّھم     

و خصومت با زنـان منتھـي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن          ) احتماالت مي کشاند
کار مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت بـراى سـالمتي    چھنگام به ھی

تو را به حالت بي قیـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي      . مضّر مي باشد بويژه روان بسیار
  .در رفتار و زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

 18:00 -دلو  ٣٠ 21:44 -دلو  ٢٦ 23:00 -دلو  ٢١ زحل تثلیث عطارد

نـي و احتیـاط و افسـردكي و    اين ھنگـام داللـت بـر فـراھم بـودن خسـتكي و اضـطراب و نكرا       
تشديد توھم و خیـال داشـته، و زمینـه براكنـدكي ذھنـي و تلـون مـزاج نیـز بـوده، برخـي در           

سـريع اإلنفعـال و زيـادي شـك و     . معرض خسـتكي مفـرط و آسـیب بـه سـالمتي قـرار دارنـد       
رفتارھاي شخص تاثیر منفي بر روابط شـغلي و دوسـتانه    بدبیني از عوارض اين وقت است،

، كمتر انتقاد ديكران كن، بسیار مواظب باش در ھمـه مراسـالت و صـحبتھايت؛ جـه     كذاشته
برقـراري   جھـت مناسـب  عـدم وجـود زمینـه     .بسا سخنت موجب سوء تفاھم ديكـران بشـود  

ارتباط و تبادل افكار، جـه ايـن وقـت مـانع تبـادل ديـدكاھھا بـه آسـاني و روانـي و آزادي مـي           
منع روابـط عـاطفي از شـكوفايي و    داللت دارد بر  و .كردد، كه منجر به عدم تفاھم مي شود

  تحول كه منجر به سردي و سستي روابط مي كردد
  عطارد در وجه سوم برج نجمي 

 09:28 –دلو  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 20:50 –دلو  ٢١  وجه شمس و دريجان عطاردجدي 

  زحلتراجع 
 در برج نجمي سنبله

  ـــــــاادامه  تــــــ 03:03 –دلو  ٢١
  01:00 –سرطان ٤

  ھـ ش ١٣٩١

تفاي ذاتي و کا :لي داللت دارد برکبه طور  زحلب کوکه کاز آنجا  :داللت اجمالي
، تأديب نفس، خويشتن داري، ناظم دیگراني بودن و استغناي از کفايي و به خود متکخود

ردار کري، حاصل صبر وبردبا ،نضباط، قابلیت استغناء طبع، غرورا ، انتظام  ونندهکمرتب و 
لذا در حالت  .، استقامتانه داشتنپدررفتار ، بودن انسان، مسئولیت، پايداري، مربي

اھش چشمگیري کايام اين طي  زحلو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  زحلاثرات  تراجع
ارھا است نه شروع ھر کري در گلي زمان تأمل و بازنکام تراجع بطور گھن .ندکپیدا مي 

  .راجع نامناسب استمتب کوکارھاي مربوط به کبراى شروع اري، و ک
ن که زحل در تراجع است ممکماه  ٥/٤طي : ليکتراجع زحل به طور  :داللت تفصیلي

ارھاي ناتمام کافزايش زمانبري  .ارھا به وجود آيدکه واژگوني، آشفتگي و تأخیر در کاست 
  .ي خود خارج شويدمي تواند ناگھان مطرح شود يا سبب شود شما از مسیر اصل

میزان  .ارھاي وقت گیر براي شما در اين روزھا پديد مي آيدکمسؤلیتھا و تعھدات اضافي و 
  .ن است مغاير با انتظارات باشدکارھا ممکپیشرفت 
مان آن ز نیدکاھید و به اطراف خود خوب نگاه که از سرعت خود بکزمان آن است  :توصیه
در عوض از . نیدکھاي تجربي را آغاز  وژهربرداريد و يا په گامھاي بلند در زندگي خود کنیست 

  .نیدکنون در حال انجام آن ھستید استفاده کاين زمان براي ارزيابي دوباره و تقويت آنچه ھم ا
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 33:23 -دلو  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 11:8 -دلو  ٢٢  قمر خالي الّسیر

  05:02 –دلو  ٢٢  04:12 –دلو  ٢٢  03:22 –دلو  ٢٢  مقارنه قمر با صرفة

  قمر در وجه سوم برج نجمي أسد
  وجه و دريجان مريخ 

 33:23 -دلو  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 51:6 -دلو  ٢٢

 32:13 -دلو  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 31:3 -دلو  ٢٢  حد عطاردقمر در برج نجمي أسد 

 33:23 -دلو  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 32:13 -دلو  ٢٢  خحد مريقمر در برج نجمي أسد 

 22:45 –دلو ٢٢ منازل صرفة و عواء+ قمر 
 14:43 –عواء 

 00:32 –دلو  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا

 5:36 -دلو  ٢٢ 1:36 -دلو  ٢٢ 21:36 -دلو  ٢٢ زھره توازي قمر

 6:48 -دلو  ٢٢ 2:28 -دلو  ٢٢ 22:06 -دلو  ٢٢ اورانوس توازي قمر

 2:06 -دلو  ٢٤ 4:24 -دلو  ٢٣ 6:42 -دلو  ٢٢ زھره مقابله قمر

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

 6:00 -حوت  ٢٦ 9:32 - حوت  ٩ 17:00 -دلو  ٢٢ قمر أسود تسدیس شمس

 6:00 -دلو  ٣٠ 9:47 -دلو  ٢٦ 12:00 -دلو  ٢٢ نپتون مقارنه عطارد

 گبـزر  عصـبي  يگخسـت  و رانـي گن و اضطراب و کش و ترديد حالت بروز: بر دارد داللت ھنگام اين
 اداره در گبـزر  اشـتباھات  ارتکـاب  از شـود،  مـي  يگافسـرد  سبب يا رسانده آسیب حافظه به که

 بـه  شـدن  ارچـ د و یريھـا؛ گ تصـمیم  و احکـام  در اشـتباھات  ارتکـاب  زمینه بپرھیز، منافعت و مصالح
 کـه  بـاش  نداشـته  ھنگام اين در خود امور به يگرسید و بازبیني در سعي داشته، وجود ناامیدي

   .شوي نمي موفق
 2:00 - حوت  ٤ 21:32 - دلو ٢٨ 19:00 -دلو  ٢٢ پلوتون تربیع زھره

اين ھنگام داللت دارد بر وجود زمینه براى فراھم شدن خوشبختي عاطفي بزرك، و آمیختـه  
  .شدن روحیه انفعال در روابط آمیزشي

  شمس در وجه سوم برج نجمي 
 18:45 –حوت  ٢  ادامه  تـــــــــــــا  21:14 -دلو  ٢٢  وجه شمس و دريجان عطاردجدي 

   05:08-دلو  ٢٤   ادامه  تـــــــــــــا   23:48-دلو  ٢٢   حد زحلج نجمي جدي عطارد در بر

١
٨

 
ل 

ألّو
 ا
ع
بی

ر
 =

٢
٢

 
ن

م
ھ
ب

  

  : قمر مثلثه
 در برج نجمي سنبله

 01:38 –دلو  ٢٥  ادامه تــــــــــــا 23:31 –دلو  ٢٣

 01:01 –دلو  ٢٥  ادامه تــــــــــــا 22:54 –دلو  ٢٣میزان قمر در برج فلكي
   قمر در وجه اول برج نجمي سنبله

  وجه شمس و دريجان عطارد
 13:16 -دلو  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 33:23 -دلو  ٢٣

   قمر در وجه دوم برج نجمي سنبله

  وجه زھره و دريجان زحل
 54:8 -دلو  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 13:16 -دلو  ٢٣

 13:11 -دلو  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 33:23 -دلو  ٢٣  حد عطاردقمر در برج نجمي سنبله 

 54:3 -دلو  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 13:11 -دلو  ٢٣حد زھره قمر در برج نجمي سنبله 

  14:08 –دلو  ٢٣  13:18 –دلو  ٢٣  12:28 –دلو  ٢٣  مقارنه قمر با عواء

 5:54 -دلو  ٢٣ 1:28 -دلو  ٢٣ 21:00 -دلو  ٢٣ شیرون توازي قمر

 17:06 -دلو  ٢٣ 12:21 -دلو  ٢٣ 7:42 -دلو  ٢٣ مریخ ضد توازي قمر

 16:30 -دلو  ٢٥ 13:27 -دلو  ٢٤ 10:36 -دلو  ٢٣ شمس تثلیث قمر

ايـن ھنگــام كمــك مــي كنــد بــه متانــت و تعــادل شخصــیت و اعتمــاد بــه نفــس و موفقیــت روابــط   
اط و بويـايي و بیـدايش انگیـزه و    اين وضعیت فلكي داللت دارد بر وجـود زمینـه بـراى نشـ    .عاطفي

اگـر اقـدام و تصـمیم در ايـن     ولـى   خودجوشي در اين ھنگام ، بطور كلي شرايط مناسـبي اسـت،  

  .وقت دقیق نباشد، بايداري و قوت آن معلوم نیست

  

  

 0:12 -دلو  ٢٤ 19:28 -دلو  ٢٤ 14:48 -دلو  ٢٣ زحل توازي قمر

 7:00 -دلو  ٢٨ 19:10 -دلو  ٢٦ 22:00 -دلو  ٢٣ عطارد توازي شمس
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 3:00 - حوت  ٤ 19:07 -دلو  ٢٩ 11:00 -دلو  ٢٣ مشتری تسدیس عطارد

ردد، گـ اين ھنگام فعالّیتھاى فکري و ارتباطات و تجارت و ارتباط با مقامات اجراي قانون آسان مـي  
زم مربـوط  بـه شـغلت يـا     از سالمتي انديشه خودت در ايـن وقـت اسـتفاده کـن تـا تصـمیمھاي ال      

برنامه ھاى شخصیت را بگیري، اين ھنگام براى عملي کردن معامالت مالي و تجـاري و يـا اقـدام    
نین اين وقت داللت بر افزايش عالقه به علوم طّبـي و دينـي   چھم. به کارھاى مھّم مناسب است

اى آزاد دارد، ھنگـام  و نیز تدريس و استادي داشته و نیز فراھم بودن اھتمـام و اشـتغال بـه کارھـ    
امھـايي  گرفتن تصمیمھايي در سطح عالي و زمینه ھاى ماّدي و برداشتن گمناسبي است براى 

که ترّقي در مشاغل و موقعّیتھاى کاري را به دنبال داشته، و يا حلِّ اختالفات و دعاوي قضايي به 

  .صورت دوستانه را ببار آورد

فعالّیتھـا و مشـاغل خصوصـًا در زمینـه برنامـه       ه جھـت اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمین
 نـین چھم.و اينترنـت ) راف، تلفـن گـ پست، تل(ي و وسايل ارتباطي گنويسي و انتشارات و نويسند

و گفتگھنگام بسیار خجسته براى رسیدن به تفاھم بھتر با افراد مورد عالقه از راه : داللت دارد بر
وھـا  گفتگمال بروز سوء تفاھم و جدل در کالم، لـذا بايـد   نقص اين ھنگام وجود احتو تبادل نظرات، 

 .شود بخوبي و دّقت مديرّيت

  ادامه  تـــــــــــــا  08:29 -دلو ٢٣حد زھره رأس در برج نجمي عقرب 
 19:18 - حمل ٣

  ش. ھـ ١٣٩١ 
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  10:49 –دلو  ٢٤  09:58 –دلو  ٢٤  09:08 –دلو  ٢٤  مقارنه قمر با سماك األعزل

  11:29 –دلو  ٢٤  10:38 –دلو  ٢٤  09:47 –دلو  ٢٤  مقارنه قمر با سماك الرامح
  قمر در وجه سوم برج نجمي سنبله

  وجه عطارد و دريجان زھره 
 40:1 -دلو  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 54:8 -دلو  ٢٤

  35:10 - دلو ٢٤  ــــــاادامه  تـــــــ 54:3 -دلو  ٢٤حد مشتري قمر در برج نجمي سنبله 

 19:22 - دلو ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 35:10 - دلو ٢٤  قمر در برج نجمي سنبله حد مريخ 

 22:09 –دلو  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 00:32 –دلو  ٢٤ منازل سماك+ قمر 

 17:04–حوت  ٩ ادامه تـــــــــــــا 21:43–دلو  ٢٤ صاعد در فلك اوجقمر 

 20:06 -دلو  ٢٦ 20:59 -دلو  ٢٥ 22:06 -دلو  ٢٤ عطارد تثلیث قمر

ان کـ ي شخص فراھم بـوده؛ ام گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگاين ھنگام زمینه آشفت
فتـار و حافظـه وجـود دارد،    گ، زمینـه نـاتواني مـديريت افکـار و     مواجھه با حوادث وجود داشته

و ابتالي بـه سـوء تفـاھم و    ) وره در رفتنکاز (یخته شدن گعصبي بودن و براننین زمینه چھم
  .ند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودکبرداشت غیر صحیح را فراھم مي 

 20:18 -دلو  ٢٦ 0:09 -دلو  ٢٥ 4:06 -دلو  ٢٤ زحل مقارنه قمر

میـل بـه    یـري و لجاجـت و  گدر اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانـه  
ي روانـي، زيـادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال بـي دلیـل از        گزمینه آشـفت  ي افزايش مي بابدگافسرد

خوشرفتاري به بـدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و نـاراحتى از           
یھـاى در  گقسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سـختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه ھـم ربخت       

یري بپرھیز و سعي کن گخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشه سالمتي و ب

  .رم کنيگبا افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر

 15:30 -دلو  ٢٤ 10:19 -دلو  ٢٤ 5:18 -دلو  ٢٤ نپتون توازي قمر

 21:48 -دلو  ٢٦ 1:36 -دلو  ٢٥ 5:30 -دلو  ٢٤ نپتون تثلیث قمر

اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صـائب و اسـتعدادھاى معنـوي وجـود داشـته و       در
  .تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

  

  

  

 15:54 -دلو  ٢٤ 10:37 -دلو  ٢٤ 5:30 -دلو  ٢٤ مشتری ضد توازي قمر

 1:18 -دلو  ٢٥ 20:09 -دلو  ٢٥ 15:12 -دلو  ٢٤ قمر توازي شمس

 8:24 -دلو  ٢٦ 12:00 -دلو  ٢٥ 15:42 -دلو  ٢٤ قمر أسود مقابله قمر
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 2:42 -دلو  ٢٥ 21:49 -دلو  ٢٥ 17:06 -دلو  ٢٤ عطارد توازي قمر

   19:39-دلو  ٢٨   ادامه  تـــــــــــــا   20:41-دلو  ٢٤ حد زحل شمس در برج نجمي جدى 

 09:28 –دلو  ٢٦  ه  تـــــــــــــاادام   05:08-دلو  ٢٤   حد مريخعطارد در برج نجمي جدي 
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 41:1 -دلو  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 09:0 -دلو  ٢٥  قمر خالي الّسیر

 04:34 –دلو  ٢٧  ادامه تــــــــــــا 01:38 –دلو  ٢٥میزانقمر در برج نجمي

 03:56 –دلو  ٢٧  ـــاادامه تـــــــــ 01:01 –دلو  ٢٥عقرب قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي میزان

  دريجان زھره ووجه قمر  
 32:18 -دلو  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 40:1 -دلو  ٢٥

 40:1 - دلو ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 19:22 - دلو ٢٥حد زحل قمر در برج نجمي سنبله 

 46:11 - دلو ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 40:1 - دلو ٢٥حد زحل  قمر در برج نجمي میزان

 18:1 - دلو ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 46:11 - دلو ٢٥حد عطارد قمر در برج نجمي میزان 

 22:27 –دلو  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 22:09 –دلو  ٢٥ منزل غفر+ قمر 

 18:42 -دلو  ٢٦ 12:04 -دلو  ٢٥ 5:54 -دلو  ٢٥ قمر أسود ضد توازي قمر

 7:12 -دلو  ٢٧ 11:07 -دلو  ٢٦ 15:12 -دلو  ٢٥ مریخ تسدیس قمر

اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعنـي رفتارھـايي را ببینـي کـه     
کـه تـو را بـه دورتـرين احتمـاالت مـي       (به اين مواضع کشیده بشوي، و به افـزايش خیـال و تـوّھم    

کـار   چان منتھي شود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن ھنگـام بـه ھـی         و خصومت با زن) کشاند
مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت بـراى سـالمتي بـويژه روان بسـیار مضـّر      

تو را به حالت بي قیدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي در رفتـار و زيربـارنرفتن مـي        . مي باشد

  .نواده نامناسب استکشاند، اين وقت از نظر انسجام خا

 23:48 -دلو  ٢٨ 20:04 -دلو  ٢٧ 16:36 -دلو  ٢٥ قمر تربیع شمس

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

  .سط خودش وجود داردمشكالت براى شخص تو

 15:00 - حوت  ٢ 17:14 -دلو  ٢٨ 19:00 -دلو  ٢٥ شیرون مقارنه عطارد

  مريخ در وجه دوم برج نجمي
  وجه و دريجان مشتري أسد 

  08:23 -حوت ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا  14:07 -دلو ٢٥
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 حوت ٢٣ ــــــاادامه  تـــــــ دلو ٢٦ شروع ماه شباط اسكندرى

 09:47 –دلو  ٢٧  ادامه تــــــــــــا  08:07 –دلو  ٢٦  طريقه محترقهقمر در 

  22:34 –دلو  ٢٦  21:42 –دلو  ٢٦  20:51 –دلو  ٢٦  مقارنه قمر با زبانا جنوبي

  05:50 –دلو  ٢٦  04:58 –دلو  ٢٦  04:07 –دلو  ٢٦  مقارنه قمر با زبانا شمالي

  جمي میزانقمر در وجه دوم برج ن

  وجه و دريجان زحل 
 30:11 -دلو  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 32:18 -دلو  ٢٦

   قمر در وجه سوم برج نجمي میزان

  وجه مشتري و دريجان عطارد
 36:4 -دلو  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 30:11 -دلو  ٢٦

 12:13 - دلو ٢٦  ـــاادامه  تــــــــــ 18:1 - دلو ٢٦  قمر در برج نجمي میزان حد مشتري

 10:1 - دلو ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 12:13 - دلو ٢٦  حد زھرهقمر در برج نجمي میزان 

 22:49 –دلو ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 22:27 –دلو  ٢٦ منزل زبانا+ قمر 

 18:06 -دلو  ٢٦ 8:50 -دلو  ٢٦ 0:54 -دلو  ٢٦ پلوتون توازي قمر

 7:18 -دلو  ٢٨ 7:28 -دلو  ٢٧ 7:54 -دلو  ٢٦  عطارد تربیع قمر

ان کـ ي شخص فراھم بـوده؛ ام گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگاين ھنگام زمینه آشفت
فتـار و حافظـه وجـود دارد،    گ، زمینـه نـاتواني مـديريت افکـار و     مواجھه با حوادث وجود داشته

ابتالي بـه سـوء تفـاھم و    و ) وره در رفتنکاز (یخته شدن گعصبي بودن و براننین زمینه چھم
  .ند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودکبرداشت غیر صحیح را فراھم مي 
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 1:24 -دلو  ٢٨ 4:40 -دلو  ٢٧ 8:06 -دلو  ٢٦ نپتون تربیع قمر

راسـت و پاکــیزه    ي و واداشتن به سستي و بي توّجھي و نداشـتن رفتـار  گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
رانیھـاى بـي اسـاس فـراھم     گنمايي مشـکالت واداشـته؛ و ن  گدر ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را به بزر

  .مي کند

 4:54 -دلو  ٢٨ 8:06 -دلو  ٢٧ 11:30 -دلو  ٢٦ اورانوس تثلیث قمر

و افـزايش   رمیھاي پیش بیني نشـده گدر اين ھنگام زمینه فراھم شدن افکار بکر و ابتکاري؛ و سر
و میل به ھر چـه فـوق العـاده و عجیـب اسـت؛ وجـود       .. اھتمام به علوم روز و تلويزيون و سینما و

یزنده تخّیل و بوجود آورنده ايـده ھـا و طرحھـاى متھّورانـه کـه      گبران: اين ھنگام داللت دارد بر. دارد

  .ردد، نیاز به خويشتن داري و عدم فرار از مسؤولّیتگندرتًا محّقق مي 

 8:36 -دلو  ٢٨ 11:47 -دلو  ٢٧ 15:12 -دلو  ٢٦ شیرون تربیع قمر

 19:00 -دلو  ٢٩ 14:12 -دلو  ٢٧ 8:00 -دلو  ٢٦ مشتری ضد توازي عطارد

 6:00 -دلو  ٢٩ 22:53 -دلو  ٢٨ 14:00 -دلو  ٢٦ نپتون توازي عطارد

 1:00 - حوت  ٤ 0:13 -دلو  ٣٠ 0:00 -دلو  ٢٦ قمر أسود تسدیس عطارد
  عطارد در وجه اول برج نجمي دلو 

  20:04 -حوت ٢  ادامه  تـــــــــــــا 09:28 –دلو  ٢٦  زھره و دريجان زحل وجه

 21:32 –حوت  ١٤  ادامه تــــــــــــا 09:28 –دلو  ٢٦دلودر برج نجمي: مثلثه عطارد

   05:03-دلو  ٣٠   اادامه  تـــــــــــــ 09:28 –دلو  ٢٦  حد عطاردعطارد در برج نجمي دلو 

 14:41 –حوت  ١٣  ادامه تــــــــــــا 04:38 –دلو  ٢٦ حوت عطارد در برج فلكي

 23:35 –عقرب  ١٦  ادامه تــــــــــــا 18:17 –دلو  ٢٦دلودر برج نجمي: شرف نپتون

  ادامه  تـــــــــــــا  12:34 -دلو ٢٦عطارد  حدنبتون در برج نجمي دلو 
 11:00 -عقرب ٨

  ش. ھـ ١٣٩١
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 ماه ٢٨شب  ادامه تـــــــــــــا شب بیست و دّوم تربیع اخیر

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

ه نیـاز بـه   چـ ذشـته و شناسـايي آن  گ ۀري دربارگل و تفكر و بازنتأّم ام فرصت مناسبي است براىگاين ھن
ري در ايـن وقـت الزم   گیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى كه نیاز به تصحیح دارد، و ايـن بـازن  پل يا تحّو

اھي موجـب  گـ ر ممكـن اسـت   ق بوده يا نبوده باشـد، ايـن تفكّـ   موّف) استقبال(ام قبلي گه در ھنچاست، 
ي بـراى  گذشته و آمادگه بسیار منجر به دستیابي به راه حلھاى جديد و بازبیني چ دلسردي بشود ولى
ون عبـرت  چـ ي كرد، تھا ھمیشه مفید بوده و نبايد آنرا شكست تلّقداكردن ناموفقّیپیحركتي نوين بشود، 

  .ت استآموزي از آنھا خود به تنھايي، يك موفقّی
ت منتھي مي شود و يا در ھمان ابتدا با شكسـت  فقّیام شروع مي شود، يا به موكارھايي كه در اين اّي

به خويشـتن بـوده و    ه یمواجه مي شود، در اين اوقات كساني كه فاقد نشانه ھاى فلكي براى  مراجع
ت بسـیاري مـي   یدا مـي كنـد، علیـرغم اينكـه فعالیّـ     پموھومي  ه یاين روّيه را ندارند، تالشھايشان نتیج

بـه خويشـتن اسـت     ه یه شـان مسـاعد بـا مراجعـ    چـ لكـي در زاي ولى اشخاصي كه نشانه ھاى فكنند، 
، اينھـا بـه نتـايج رضـايت     )صاالت مسعود میان عطارد و مشـتري و زحـل بـا سـاير كواكـب     مانند واجدين اّت(

 كـه نوعـاً  (ذشـته حكـام ممالـك بـراى صـدور قـوانین جديـد        گدر  .بخشي بـراى تالشھايشـان مـي رسـند    
رسیدند، آنھا اين وقـت را توصـیه مـي كردنـد،     پناسب را وقتي مي مین موقع ماز منّج) مطلوب مردم نبود

نـدانى بـه امـور جامعـه     چه رفتاريھاى شخصي مشغول به امـور خـود بـوده و توجّـ    گون نوع مردم بخاطر چ
  .نداشتند

در اين دوره روابـط اجتمـاعي وضـع بسـیار نامناسـبي دارد،       :تھاى اجتماعياز نظر ارتباطات و فعالّی
س در پـ فاق مي افتد، روي موضوعات سخت و مشكالت و يا كارھاى بديھي اّت ثبراى بحبیشتر ديدارھا 

ت؛ شـخص تـا مـي توانـد در     یزي نقد و بررسي و تجديد نظر مي شود، ولذا بھتـر اسـت در ايـن مـدّ    چھر 
ارتباطات واقعي بسیار نادر اتفـاق مـي   . ر براى ضرورتگكار نداشته م و خانه باشد، و خیلي با مردم سر

ناكـام و   افراد به حال شخصي خودشـان مشـغولند، لـذا ايجـاد ارتباطـات در ايـن مقطـع نوعـاً         د، و نوعًاافت
ر و حسابرسـي دقیـق و   ه بـا تفكّـ  فاق مي افتد، البّتت بسیاري از جدايیھا اّتناموفق بوده، بلكه در اين مّد

  .اينكه جدايیشان به مصلحتشان است

  

  

  



 طبي تقويم نجومي

40 

خ
ري

تا
  

  وط  
  شروع اتصال

  تاريخ ساعت

  لحظه دقیق

  اتصال 

  نھايت انصراف

  تاريخ ساعت

٢
٢

 
ل 

ألّو
 ا
ع
بی

ر
 =

٢
٦

 
ن

م
ھ
ب

  

 36:4 -دلو  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 04:20 -دلو  ٢٧  ّسیرقمر خالي ال

 08:42 –دلو  ٢٩  ادامه تــــــــــــا 04:34 –دلو  ٢٧ در برج نجمي عقرب: ھبوط قمر

  : ھبوط قمر
  درجه سوم برج نجمي عقرب

 09:47 –دلو  ٢٧ ادامه  تـــــــــــــا 08:03 –دلو  ٢٧

 08:03 –دلو  ٢٩  ادامه تــــــــــــا 03:56 –دلو  ٢٧ قوس قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي عقرب

  وجه و دريجان مريخ 
 50:21 -دلو  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 36:4 -دلو  ٢٧

 36:4 - دلو ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 10:1 - دلو ٢٧  حد مريخقمر در برج نجمي میزان 

 39:16 - دلو ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 36:4 - دلو ٢٧  يخحد مرقمر در برج نجمي عقرب 

 34:23 - دلو ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 39:16 - دلو ٢٧  حد زھرهقمر در برج نجمي عقرب 

 22:49 –دلو  ٢٧ منازل اكلیل و قلب+ قمر 
 15:27 –قلب 

 05:08 –دلو ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا

  05:26 –دلو  ٢٧  04:34 –دلو  ٢٧  03:43 –و دل ٢٧  مقارنه قمر با اكلیل

  16:44 –دلو  ٢٧  15:53 –دلو  ٢٧  15:00 –دلو  ٢٧  مقارنه قمر با قلب العقرب

 17:36 -دلو  ٢٨ 18:53 -دلو  ٢٨ 39:16 - دلو ٢٧ زھره تثلیث قمر

اين ھنگام با افـزايش نیـروي تخّیـل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان           
نـین صـلح و آرامـش در روابـط     چذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھمگ

  .عاطفي را ببار مي آورد

 18:54 -دلو  ٢٩ 22:08 -دلو  ٢٨ 1:36 -دلو  ٢٧ ذنب مقابله قمر

 3:00 -دلو  ٢٧ رأس توازي قمر
  20:25 -دلو  ٢٨
 3:01 -دلو  ٢٩

 20:54 -دلو  ٣٠

 3:00 -دلو  ٢٧ ذنب ضد توازي قمر
  20:28 -دلو  ٢٨
 2:58 -دلو  ٢٩

 20:54 -دلو  ٣٠

 10:18 -دلو  ٢٩ 13:47 -دلو  ٢٨ 17:24 -دلو  ٢٧ مریخ تربیع قمر

اين ھنگام زمینـه سـاز سـتیزه جـويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را            
تـو را بـه دورتـرين    کـه  (ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و بـه افـزايش خیـال و تـوّھم     

و خصومت با زنـان منتھـي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن          ) احتماالت مي کشاند
کار مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت بـراى سـالمتي    چھنگام به ھی

تو را به حالت بي قیـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي      . بويژه روان بسیار مضّر مي باشد
  .و زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است در رفتار

 9:00 - حوت  ٣ 11:32 -دلو  ٣٠ 12:00 -دلو  ٢٧ نپتون توازي شمس

 21:00 - حوت  ٥ 0:23 - حوت  ١ 5:00 -دلو  ٢٧ پلوتون تسدیس عطارد

اھتمـام بـه امـور     اين ھنگام داللت بر افزايش تیزي ذھن و حس انتقاد؛ و عـدالت دوسـتي و  
یده و مرموز داشته، و کمک به تنظیم کارھا و موفقیـت بخشـیدن بـه برنامـه ھـا و اتخـاذ       چپی

  .یريھاى الزمه مي نمايدگتصمیم 

  

  

  

 17:00 -حوت  ١٠ 11:05 - حوت  ٤ 15:00 -دلو  ٢٧ زحل ضد توازي مریخ
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 02:14  - حوت ١٢  ـــــــــاادامه  تــــ 22:08 -دلو  ٢٨  از رأس شمالي صاعدقمر 

  17:28 –دلو  ٢٨  16:37 –دلو  ٢٨  15:43 –دلو  ٢٨  مقارنه قمر با لسعة العقرب

  18:28 –دلو  ٢٩  17:36 –دلو  ٢٨  16:43 –دلو  ٢٨  مقارنه قمر با شولة

  قمر در وجه دوم برج نجمي عقرب

  وجه شمس و دريجان مشتري 
 13:15 -دلو  ٢٨  ـاادامه  تــــــــــــ 50:21 -دلو  ٢٨

   قمر در وجه سوم برج نجمي عقرب

  دريجان قمر وجه زھره و
 44:8 -دلو  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 13:15 -دلو  ٢٨

 28:13 - دلو ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 34:23 - دلو ٢٨  حدعطارد قمر در برج نجمي عقرب 
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 12:22 - دلو ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 28:13 - دلو ٢٨مشترى  حدقمر در برج نجمي عقرب 

 06:13 –دلو  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 05:08 –دلو ٢٨ منزل شولة+ قمر 

 4:12 -دلو  ٣٠ 7:03 -دلو  ٢٩ 10:06 -دلو  ٢٨ زحل تسدیس قمر

یري و لجاجت و میـل  گدر اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانه 
ي روانـي، زيـادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال بـي       گزمینه آشـفت  ي افزايش مي بابدگبه افسرد

دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و        
ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه ھـم       

در ســالمتي و بخصــوص در رابطــه بــا معــده و روده ھــا وجــود داشــته، از گوشــه   یھــاىگربخت
  .رم کنيگیري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگ

  

 6:12 -دلو  ٣٠ 8:56 -دلو  ٢٩ 11:54 -دلو  ٢٨ نپتون تسدیس قمر

ي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار    ي و واداشـتن بـه سسـتي و بـ    گاين ھنگام زمینه سـاز افسـرد  
نمـايي مشـکالت واداشـته؛ و    گراست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھـا بـوده، و تـو را بـه بزر    

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن

 9:48 -دلو  ٣٠ 12:30 -دلو  ٢٩ 15:24 -دلو  ٢٨ اورانوس تربیع قمر

رفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و   اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـد    
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھـاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات       گوني ھاى ناگرگد

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

  

  

 7:00 - حوت  ٢ 10:52 -دلو  ٣٠ 15:00 -دلو  ٢٨ شیرون ازيضد تو زھره

 18:45 –حوت  ٢  ادامه  تـــــــــــــا   19:39-دلو  ٢٨ حد مريخشمس در برج نجمي جدى 

  00:47 –حوت  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  23:23 –دلو  ٢٨  تراجع رأس در برج نجمي عقرب

  00:47 –حوت  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  23:23 –دلو  ٢٨ تراجع ذنب در برج نجمي ثور
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 44:8 -دلو  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 03:7 -دلو  ٢٩  قمر خالي الّسیر

 14:08 –حوت  ١  ادامه تــــــــــــا 08:42 –دلو  ٢٩ قوسقمر در برج نجمي

 13:28 –حوت  ١  ــــــــاادامه تــــ 08:03 –دلو  ٢٩جدي قمر در برج فلكي

  قمر در وجه اول برج نجمي قوس

  وجه عطارد و دريجان مشتري 
 24:2 -دلو  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 44:8 -دلو  ٢٩

 44:8 - دلو ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 12:22 - دلو ٢٩حد زحل قمر در برج نجمي عقرب 

 56:5 - دلو ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 44:8 - دلو ٢٩  حد مشترىقمر در برج نجمي قوس 

   09:14 –دلو  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 06:13 –دلو  ٢٩ منزل نعام+ قمر 

  06:11 –دلو  ٢٩  05:18 –دلو  ٢٩  04:25 –دلو  ٢٩  مقارنه قمر با النصل

 13:42 -دلو  ٣٠ 16:20 -دلو  ٢٩ 19:12 -دلو  ٢٩ شیرون تسدیس قمر

 14:12 -دلو  ٣٠ 16:44 -دلو  ٢٩ 19:30 -دلو  ٢٩ تریمش تثلیث قمر

در ايــن ھنگــام زمینــه فــراھم شــدن عطوفــت و مــوّدت و موقعیــت و محبوبّیــت اجتمــاعي و    
سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف، وجود دارد و اين وقت به آشـنايي بـا اشـخاص ذي    

نـین  چھم. نیـز ھسـت   فـوق مـا  رفتن از مسـؤوالن  گنفوذ کمک کرده، و زمینه مورد تقدير قرار 
داللت بر بروز رفتـار خوشـبینانه و کريمانـه، و ترغیـب بـه مسـافرتھا و ديـدارھاى مفیـد بـراى          

  .وضعیت خود؛ دارد

  

 17:54 -دلو  ٣٠ 20:24 -دلو  ٣٠ 23:12 -دلو  ٢٩ قمر أسود تثلیث قمر

  زھره در وجه دوم برج نجمي
  وجه مشتري و دريجان قمرحوت  

  23:40 -حوت ٨  ادامه  تـــــــــــــا  06:28 -دلو ٢٩
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  04:39 –دلو  ٣٠  03:44 –دلو  ٣٠  02:51 –دلو  ٣٠  مقارنه قمر با عین الرامي

  04:56 –دلو  ٣٠  04:02 –دلو  ٣٠  03:09 –دلو  ٣٠  مقارنه قمر با الفكة الجنوبیة

  07:00 –دلو  ٣٠  06:07 –دلو  ٣٠  05:14 –دلو  ٣٠  مقارنه قمر با النسر الواقع

  17:42 –دلو  ٣٠  16:47 –دلو  ٣٠  15:55 –دلو  ٣٠  مقارنه قمر با بلدة

قمر در وجه دوم برج نجمي قوس 
  و دريجان مريخوجه قمر 

 12:20 - حوت  ١  ادامه  تـــــــــــــا 24:2 -دلو  ٣٠

 50:14 - دلو ٣٠  ــــــاادامه  تـــــــ 56:5 - دلو ٣٠  حد زھرهقمر در برج نجمي قوس 

 59:21 - حوت ١  ادامه  تـــــــــــــا 50:14 - دلو ٣٠حد عطارد قوس  نجميقمر در برج 

 13:35 –حوت ١  ادامه  تـــــــــــــا   09:14 –دلو  ٣٠ منزل بلدة+ قمر 

 14:30 - حوت  ١ 17:33 -دلو  ٣٠ 20:48 -دلو  ٣٠  مریخ تثلیث قمر

سـاز سـتیزه جـويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را           اين ھنگام زمینـه  
کـه تـو را بـه دورتـرين     (ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و بـه افـزايش خیـال و تـوّھم     

و خصومت با زنـان منتھـي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن          ) احتماالت مي کشاند
حت پردازي، اين وضعیت بـراى سـالمتي   کار مھّمي دست نیازيده و به استرا چھنگام به ھی

تو را به حالت بي قیـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي      . بويژه روان بسیار مضّر مي باشد
  .در رفتار و زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

  

  

  

 0:00 - حوت  ١ 15:34 -دلو  ٣٠ 5:48 -دلو  ٣٠ پلوتون توازي قمر

 10:06 - حوت  ٢ 12:22 - حوت  ١ 14:54 -دلو  ٣٠ زحل تربیع قمر

یري و لجاجت و میـل  گدر اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانه 
ي روانـي، زيـادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال بـي       گزمینه آشـفت  ي افزايش مي بابدگبه افسرد

سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و       دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شور و شـوق بـه  
ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه ھـم       

یھــاى در ســالمتي و بخصــوص در رابطــه بــا معــده و روده ھــا وجــود داشــته، از گوشــه  گربخت
  .کنيرم گیري بپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگ

  

  

 0:00 - حوت  ٣ 19:09 - حوت  ٢ 14:00 -دلو  ٣٠ زحل توازي عطارد

   11:19-حوت  ٣   ادامه  تـــــــــــــا   05:03-دلو  ٣٠   حد زھرهعطارد در برج نجمي دلو 
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 11:14 - حوت  ١  ادامه  تـــــــــــــا 22:12 - حوت  ١  قمر خالي الّسیر

  : قمر لثهمث+ وبال 
 در برج نجمي جدي

 21:12 –حوت  ٤  ادامه تــــــــــــا 14:08 –حوت  ١

 20:31 –حوت  ٤  ادامه تــــــــــــا 13:28 –حوت  ١ دلو قمر در برج فلكي
   قمر در وجه سوم برج نجمي قوس

  وجه زحل و دريجان شمس
 10:14 - حوت  ١  ادامه  تـــــــــــــا 12:20 - حوت  ١

  ر وجه اول برج نجمي جدي قمر د

  وجه مشتري و دريجان زحل
 19:8 - حوت  ٢  ادامه  تـــــــــــــا 10:14 - حوت  ١

 58:6 - حوت ١  ادامه  تـــــــــــــا 59:21 - حوت ١حد زحل  قمر در برج نجمي قوس

 10:14 - حوت ١  ادامه  تـــــــــــــا 58:6 - حوت ١حد مريخ قمر در برج نجمي قوس 

 51:2 - حوت ٢  ادامه  تـــــــــــــا 10:14 - حوت ١حد عطاردقمر در برج نجمي جدي 

 03:08 –حوت  ٢  ادامه  تـــــــــــــا 13:35 –حوت ١ منزل سعد ذابح+ قمر 

  12:29 –حوت  ١  11:35 –حوت  ١  10:41 –حوت  ١  مقارنه قمر با النسر الطائر
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 16:06 - حوت  ٢ 18:14 - حوت  ١ 20:36 - حوت  ١  اورانوس تسدیس قمر

رمیھاي پـیش بینـي نشـده و    گدر اين ھنگام زمینه فراھم شدن افکار بکـر و ابتکـاري؛ و سـر   
و میل به ھـر چـه فـوق العـاده و عجیـب      .. افزايش اھتمام به علوم روز و تلويزيون و سینما و

یزنــده تخّیـل و بوجــود آورنـده ايــده ھــا و   گبران: رايـن ھنگــام داللـت دارد بــ  . اسـت؛ وجــود دارد 
ــي     ــق م ــدرتًا محّق ــه کــه ن ــاى متھّوران ــرار از   گــطرحھ ــه خويشــتن داري و عــدم ف ــاز ب ردد، نی

  .مسؤولّیت

  

  

 0:42 - حوت  ٣ 2:37 - حوت  ٢ 4:48 - حوت  ١ قمر أسود تربیع قمر

 19:06 - حوت  ٢ 12:31 - حوت  ١ 5:24 - حوت  ١ قمر أسود ضد توازي قمر

 5:00 - حوت  ٣ 5:16 - حوت  ٢ 5:00 - حوت  ١ مریخ ضد توازي عطارد

  ادامه تــــــــــــا 09:18 –حوت  ١ حوت شمس در برج فلكي
 08:14 –حمل  ١

  ش. ھـ ١٣٩١

   11:27-حوت  ٤   ادامه  تـــــــــــــا   23:58-حوت  ١ مشتريحد زھره در برج نجمي حوت 

٢
٧

 
ل 

ألّو
 ا
ع
بی

ر
 =

١ 
د
فن

س
ا

  

  حوت ٣ شب ادامه تـــــــــــــا   حوت ٢ شب  وسط الّسیرقمر 

  23:20 –حوت  ٢  22:26 –حوت  ٢  21:31 –حوت  ٢  مقارنه قمر با سعد ذابح

  06:31 –حوت  ٢  05:36 –حوت  ٢  04:42 –حوت  ٢  مقارنه قمر با سعد بلع

  14:08 –حوت  ٢  13:14 –حوت  ٢  12:19 –حوت  ٢  مقارنه قمر با النیر

  قمر در وجه دوم برج نجمي جدي

  وجه مريخ و دريجان زھره 
 40:2 - حوت  ٣  ادامه  تـــــــــــــا 19:8 - حوت  ٢

 38:15 - حوت ٢  ادامه  تـــــــــــــا 51:2 - حوت ٢حد مشترى  قمر در برج نجمي جدي

 22:6 - حوت ٣  ادامه  تـــــــــــــا 38:15 - حوت ٢  حد زھرهقمر در برج نجمي جدي 

 20:18 –حوت  ٣  ادامه  تـــــــــــــا 03:08 –حوت  ٢ منزل سعد بلع+ قمر 

 20:12 - حوت  ٣ 14:41 - حوت  ٢ 9:00 - حوت  ٢ مشتری ضد توازي قمر

 23:42 - حوت  ٣ 18:12 - حوت  ٢ 12:30 - حوت  ٢ نپتون توازي قمر

 4:48 - حوت  ٣ 22:57 - حوت  ٣ 16:54 - حوت  ٢ قمر توازي شمس

 10:00 - حوت  ٩ 14:25 - حوت  ٥ 22:00 - حوت  ٢ مریخ مقابله عطارد

عقلـي و انتقـام؛ و افـزايش     کیـري و سـب  گدارد بر بروز زمینه و میـل بـه در   اين ھنگام داللت
ودن ت مزاج و ھیجـاني و سـريع اإلنفعـال بـ    و افزايش عصبّی. ويي و لجاجت و سرسختيگزور

ي دوسـتانه و حرفـه اى مـي    گیھا و خصومتھايي در زنـد گیدچداشته، که منجر به نزاعھا و پی
تھـاى روزانـه   ي و جراحـت در فعالیّ گي ناشي از سـوخت گنانکه احتمال آسیب ديدچردد، ھمگ

 .رانگـ ي ارتبـاط بـا دي  فراھم بودن دشـمني مفـرط در برقـرار   داللت دارد بر  و .افزايش مي يابد
و گـ فتگو  رفـتن، سـخن   وره درکـ ز ي و ھیجـان و ا گبروز حالـت زود برآشـفت   وجود زمینه جھت

  .به جدال و مشاجره تبديل مي شود فورًا

  

  

  

  ادامه تــــــــــــا 18:45 –حوت  ٢در برج نجمي دلو: وبال شمس
 17:52 –حمل  ١

  ش. ھـ ١٣٩١
  شمس در وجه اول برج نجمي دلو 

  17:11 -حوت  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 18:45 –حوت  ٢  زھره و دريجان زحل وجه

   17:32-حوت  ٨   ادامه  تـــــــــــــا   18:45-حوت  ٢ حد عطارد شمس در برج نجمي دلو 

  عطارد در وجه دوم برج نجمي
  وجه و دريجان عطارددلو  

  09:30 -حوت ٧  ادامه  تـــــــــــــا  20:04 -حوت ٢

   17:14-حوت  ٢٠   ادامه  تـــــــــــــا   06:39-حوت  ٢   حد زحلمريخ در برج نجمي أسد 
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  آخر ماه  ادامه تـــــــــــــا ماه ٢٨شب  تحت الشعاع

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

گذشـته و شناسـايي    ۀل و تفكر و بـازنگری دربـار  اين ھنگام فرصت مناسبي است براى تأّم
ل يا پیشرفت داشته و نیز شناخت مـواردى كـه نیـاز بـه تصـحیح دارد، و ايـن       آنچه نیاز به تحّو

ق بـوده يـا نبـوده باشـد،     موّف) استقبال(بازنگری در اين وقت الزم است، چه در ھنگام قبلي 
بسیار منجـر بـه دسـتیابي بـه     ر ممكن است گاھی موجب دلسردي بشود ولى چه اين تفّك

تھـا  نوين بشود، پیداکردن ناموفقّی یراه حلھاى جديد و بازبیني گذشته و آمادگی براى حركت
ھمیشـه مفیـد بـوده و نبايـد آنـرا شكسـت تلقــي كـرد، چـون عبـرت آمـوزي از آنھـا خـود بــه             

  .ت استتنھايي، يك موفقّی
منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان       تام شروع مي شـود، يـا بـه موفقیّـ    كارھايي كه در اين اّي

ابتدا با شكست مواجه مي شود، در اين اوقات كساني كه فاقـد نشـانه ھـاى فلكـي بـراى       
یـدا مـي   پموھـومي   ه یبه خويشتن بوده و اين روّيه را ندارند، تالشھايشان نتیج ه یمراجع

ر ولـى اشخاصـي كـه نشـانه ھـاى فلكـي د      ت بسیاري مي كننـد،  كند، علیرغم اينكه فعالّی
صـاالت مسـعود میـان    ماننـد واجـدين اتّ  (به خويشتن است  ه یه شان مساعد با مراجعچزاي

، اينھا به نتايج رضـايت بخشـي بـراى تالشھايشـان     )عطارد و مشتري و زحل با ساير كواكب
از ) مطلوب مـردم نبـود   كه نوعًا(ذشته حكام ممالك براى صدور قوانین جديد گدر  .مي رسند

ون نـوع  چـ رسیدند، آنھا اين وقت را توصیه مي كردنـد،  پرا وقتي مي مین موقع مناسب منّج
ندانى بـه امـور جامعـه    چه رفتاريھاى شخصي مشغول به امور خود بوده و توّجگمردم بخاطر 

  .نداشتند
  

ــن دوره روابــط اجتمــاعي وضــع بســیار   :تھــاى اجتمــاعياز نظــر ارتباطــات و فعالّی در اي
روي موضـوعات سـخت و مشـكالت و يـا كارھـاى       ثبح نامناسبي دارد، بیشتر ديدارھا براى

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

افراد به حـال شخصـي    نوعًا ارتباطات واقعي بسیار نادر اتفاق مي افتد، و. ر براى ضرورتگم
ناكام و ناموفق بـوده، بلكـه در ايـن     خودشان مشغولند، لذا ايجاد ارتباطات در اين مقطع نوعًا

ــد، البّتــ ت بســیاري از جــدايیھا اّتمــّد ــاق مــي افت ــا تفّكــف ر و حسابرســي دقیــق و اينكــه  ه ب
  .جدايیشان به مصلحتشان است

  
  حوت ١٦ شب ــــــــاادامه تـــــ  حوت ٣ شب  بطيء الّسیرقمر 

  01:11 –حوت  ٣  00:16 –حوت  ٣  23:21 –حوت  ٣  مقارنه قمر با سعد ناشرة

  03:56 –حوت  ٣  02:59 –حوت  ٣  02:04 –حوت  ٣  مقارنه قمر با سعد السعود
   قمر در وجه سوم برج نجمي جدي

  وجه شمس و دريجان عطارد
 15:21 - حوت  ٤  ادامه  تـــــــــــــا 40:2 - حوت  ٣

 47:13 - حوت ٣  ادامه  تـــــــــــــا 22:6 - حوت ٣حد زحل قمر در برج نجمي جدى 

 15:21 - حوت ٤  ادامه  تـــــــــــــا 47:13 - حوت ٣  حد مريخبرج نجمي جدى  قمر در

   20:10 –حوت  ٤  ادامه  تـــــــــــــا 20:18 –حوت  ٣ منزل سعد السعود+ قمر 

 8:24 - حوت  ٥ 1:34 - حوت  ٤ 19:24 - حوت  ٣ شمس مقارنه قمر

اين ھنگام زمینه ساز اضطراب و بدبیني و دمدمي مزاجي و افزايش سختي و مشـكالت بـا   
زمینـه  ناخجسـتگي ايـن ھنگـام،    اين وضعیت فلكي داللت دارد بـر  . جنس مخالف مي باشد

  .ايجاد مشكالت براى شخص توسط خودش وجود دارد
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 17:48 - حوت  ٤ 19:16 - حوت  ٤ 21:06 - حوت  ٣ زحل تثلیث قمر

ــه     ــن ھنگــام زمینــه ضــعف اراده و دمــدمي مزاجــي و نارضــايتي و بھان ــه  گدر اي ــل ب یــري و لجاجــت و می
ــد گافســرد ــزايش مــي باب ــه آشــفت ي اف ــل از    گزمین ــي دلی ــر حــال ب ــادي حّساســّیت؛ تغیی ــي، زي ي روان

شور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و نـاراحتى از قسـمت          خوشرفتاري به بدبیني، از 
یھاى در سالمتي و بخصـوص  گفايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مي کند، امکان بروز به ھم ربخت

یـري بپرھیـز و سـعي کـن بـا افـراد خـوش برخـورد و         گدر رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشه 
  .رم کنيگود را سربانشاط و شاداب؛ خ

 20:24 - حوت  ٥ 21:47 - حوت  ٤ 23:30 - حوت  ٣ نپتون مقارنه قمر

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

  .اھم مي کنداساس فر

 15:48 - حوت  ٣ 10:32 - حوت  ٣ 5:12 - حوت  ٣ زحل توازي قمر

 16:24 - حوت  ٣ 11:21 - حوت  ٣ 6:12 - حوت  ٣ مریخ ضد توازي قمر

 4:48 - حوت  ٥ 5:54 - حوت  ٤ 7:24 - حوت  ٣ شیرون مقارنه قمر

 9:36 - حوت  ٥ 10:38 - حوت  ٤ 12:00 - حوت  ٣ قمر أسود تسدیس قمر

 1:30 - حوت  ٤ 19:12 - حوت  ٤ 12:48 - حوت  ٣ عطارد توازي قمر

 2:36 - حوت  ٤ 22:02 - حوت  ٤ 17:24 - حوت  ٣ زھره ضد توازي قمر

 23:00 - حوت  ٥ 5:55 - حوت  ٤ 13:00 - حوت  ٣ زھره ضد توازي عطارد

   09:30-حوت  ٧   ادامه  تـــــــــــــا   11:19-حوت  ٣   حد مشتري عطارد در برج نجمي دلو
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 15:21 - حوت  ٤  ادامه  تـــــــــــــا 17:19 - حوت  ٤  قمر خالي الّسیر

 06:31 –حوت  ٦  ادامه تــــــــــــا 21:12 –حوت  ٤ قمر در برج نجمي دلو

 05:48 –حوت  ٦  ادامه تــــــــــــا 20:31 –حوت  ٤حوت قمر در برج فلكي
  ول برج نجمي دلو قمر در وجه ا

  زھره و دريجان زحل وجه
 04:16 - حوت  ٤  ادامه  تـــــــــــــا 15:21 - حوت  ٤

  قمر در وجه دوم برج نجمي دلو 
  وجه و دريجان عطارد

 10:11 - حوت  ٥  ادامه  تـــــــــــــا 04:16 - حوت  ٤

 24:10 - حوت ٤  ــاادامه  تـــــــــــ 15:21 - حوت ٤  حد عطارد قمر در برج نجمي دلو 

 46:21 - حوت ٥  ادامه  تـــــــــــــا 24:10 - حوت ٤  حد زھره قمر در برج نجمي دلو 

  00:16 –حوت  ٥  ادامه  تـــــــــــــا   20:10 –حوت  ٤ منزل سعد األخبیة+ قمر 

  02:06 –حوت  ٤  01:11 –حوت  ٤  00:15 –حوت  ٤  مقارنه قمر با ذنب الدجاجة

  13:25 –حوت  ٤  12:28 –حوت  ٤  11:31 –حوت  ٤  قمر با سعد األخبیةمقارنه 

 6:36 - حوت  ٦ 3:35 - حوت  ٥ 1:06 - حوت  ٤  عطارد مقارنه قمر

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

وضعیت . رددگنفس؛ 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   

  .مالقاتھاى موّفق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد

 12:42 - حوت  ٤ 7:36 - حوت  ٤ 2:30 - حوت  ٤ ونشیر توازي قمر

 3:54 - حوت  ٦ 5:24 - حوت  ٥ 7:18 - حوت  ٤ مریخ مقابله قمر

اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعني رفتارھايي را ببینـي کـه بـه ايـن     
و خصـومت  ) احتماالت مي کشاندکه تو را به دورترين (مواضع کشیده بشوي، و به افزايش خیال و توّھم 

کـار مھّمـي دسـت نیازيـده و بـه       چبا زنان منتھي شود مي باشد، بھتر اسـت کـه در ايـن ھنگـام بـه ھـی      
تو را به حالت بي قیـدي  . استراحت پردازي، اين وضعیت براى سالمتي بويژه روان بسیار مضّر مي باشد

کشـاند، ايـن وقـت از نظـر انسـجام خـانواده        و بي تفاوتي و اسـراف و تنـدي در رفتـار و زيربـارنرفتن مـي     
  .نامناسب است
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 19:00 -حوت  ٢٦ 23:10 -حوت  ١٥ 4:00 - حوت  ٤ مریخ مقابله شمس

اين ھنگام داللت دارد بر زمینه ابتالي به خشم و تكبر؛ بايد از تصـمیمات و اقـدامات انفعـالي    
در . ص موجب ايجاد دركیريھـا و حـوادثي مـي كـردد    و عجوالنه برھیزي، دمدمي مزاجي شخ

اين وقـت؛ زنـدكي روزمـره بـا سـتیزه جـويي ھمـراه بـوده و زمینـه خـراب كـردن و ھـدر دادن             
تالشھا وجود دارد، مواجه شدن با ركودھاى ناشي از حالت تـدافعي و عجوالنـه و تمايـل بـه     

تالفـات ناشـي از میـل بـه     اغراق و افراط، از ديكر عوارض اين وقت است، امكـان بیشـامد اخ  
داللـت دارد بـر   . تحمیل سلطه و قدرت؛ كه منتھـي بـه دركیربھـاي خشـونت آمیـز مـي كـردد       

ويرانگر بودن آن، در تحت ھر شرايطي از انتخاب ھر شخص يا اختیار ھر ھنگامي كـه بـا ايـن    
واج، و داللت دارد بر عدم وجود زمینه جھـت ايجـاد رابطـه و ازد    .اتصال ھمراه است برھیز كن

  .اين ھنگام مرتبط با جنگ است، ازدواج در اين ھنگام تبديل به میدان جنك مي شود

   02:32-حوت  ٧   ادامه  تـــــــــــــا   11:27-حوت  ٤   حد عطاردزھره در برج نجمي حوت 
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 33:6 - حوت  ٦  ادامه  تـــــــــــــا 24:5 - حوت  ٥  قمر خالي الّسیر

 4:48 - حوت  ٥  ادامه تــــــــــــا 0:00 - حوت  ٥  اورانوس ضد توازي قمر

  قمر در وجه سوم برج نجمي دلو 

  و دريجان زھرهوجه قمر 
 33:6 - حوت  ٦  ادامه  تـــــــــــــا 10:11 - حوت  ٥

 10:11 - حوت  ٥  ادامه  تـــــــــــــا 46:21 - حوت ٥حد مشتري قمر در برج نجمي دلو 

 53:18 - حوت  ٦  ادامه  تـــــــــــــا 10:11 - حوت  ٥  حد مريخ قمر در برج نجمي دلو 

 09:22 –حوت  ٦  ادامه  تـــــــــــــا 00:16 –حوت  ٥ منزل فرغ اول + قمر 

 15:06 - حوت  ٥ 9:58 - حوت  ٥ 4:54 - حوت  ٥  اورانوس توازي قمر

 11:12 - حوت  ٧ 11:26 - حوت  ٦ 12:06 - حوت  ٥ اورانوس مقارنه قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و       
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھـاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات       گوني ھاى ناگرگد

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

 12:00 - حوت  ٩ 14:40 - حوت  ٧ 16:00 - حوت  ٥ مریخ ضد توازي شمس

 21:00 - حوت  ٨ 16:31 - حوت  ٦ 12:00 - حوت  ٥ شیرون توازي عطارد

  
  

  

  



 طبي تقويم نجومي

47 

 �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

  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  �وا��ندی با ��روی ا��ی   -) 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  
١٤٣٣  

http://Aelaa.net
taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net          tanjim@aelaa.net  

 

  و احلمد رب العاملني


