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  ند ن  ه   م  و     ش  رف   سراز تأ  ر :  رآغاز 
ه در اين    ه ساالنه تا كنون من   كرده ايم؛ همه آ  :توضيح مهم

ضوع نبوده و به فراخور ظرفيت  ر ران به تدر ج مطالب  رتبط با اين  و
و او و ت بر  از ن ات را آش ر يا  ح نموده ايم، ابتدا تصحيح 

س ارائه تصو ري عل  در اره  اش باهات فاحش رايج در اره نقش، س
 وضوع  ف شمس از تعليمات  كتب و  و علم  وم كهن و اسال ، 

س  ح   ف شمس در هر سال، و س بعد از آن تعي  افضل اوقات درجه
آداب و  ايط خاص نقش  ف شمس، و ا سال معر   وسم اص  آن بر 

بر خالف  وسم رايج آن بر حسب تقاو م بازار كه حسب رصد دقيق، 
  اسخ به سؤاالپاشاره و ا سال  آ ز ان شار اين    ه را با . است
  . دارنددر اين باره ذارديم كه  سياري از  ردم گ

ده رديگتا سه سال قبل كه اين    ه هنوز من    شده و هر سال  ديد ن
نقش  ف شمس  نهانپهر ار ن ات جديدي از ا ار و زواياي  كه(

بازار  ف شمس به رونق ا روز نبود، توضيحات و ؛ )آش ر ننموده بوديم
وهشكده  وم و تنجيم ب ياد حيات ا  در پژتفصيالت من  ه از سوي 

ذشته سبب شده است كه ن ات عل  دقي  در اين باره توضيح گسال  سه
خرافه  ژشانتا عل غم جوّ (وهش و پژداده شود و اقشار اهل  قيق و دا ش 

 تهيه كنند نبه عالقمندان و ) نما  جاهل  به علم  وم كهن و اسال 
  . نقش  ف شمس  لحق شوند
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 وم و وهشكده پژ(اين  ر ز نف  مادي براى  ؛ه اين اقبال وسيعچر گا
در زمينه عرضه و اين  ر ز ون ه چ(، نداشته) تنجيم ب ياد حيات ا 

و تنها سودجو ان بازار فروش  )اقدام يا ارتبا  نداشته است چفروش آن هي
 :دستاورد حاصلهاز اما با همه اينها   ف شمس از آن بهره   برند،

رو  ردهاي تبديل هها و  ن   عمو  اين اقشار و تغي  ارتقاي آ
  .خوشوقت بوده و خداوند را شاكر است؛ غ عل  به عل 

   ز   ی    ند؟  وعا بازار تأ  ری  دا  ه و )   ا    ت  ی (  ش  رف   س  ی  ا    : سؤال

 ليونها نفر كه وصف  ف شمس را ش يده يا نقش آنرا خر ده يا تهيه يا 
نج عل  دي  منح  به گاز اطالع از  ح  بعد(خودشان ا اد كرده اند، 
؛ و  باز اين سؤال را )هارسال است من     شودچفردي كه در اين    ه 

نند، و داش  آن ب ث ي  سوس در داش  اين نقش ن  أرا تچ: دارند كه
ه را در كه ما بقدر توانمان آ ( است تبديل شدهبه يك ا ر تعبدي  ف 
يا  فا نقش ز    و  ،)رديم، بقيه اش با خدااين زمينه رسيده عمل ك

ردن ندهاى قيم  حك شده گش ها يا گافتخاري است خصوصا كه بر ان
زاف قانع كند، و گباشد، يا فروشنده توا سته باشد خر دار را به مبل  

 اش قط حتما ن يجه س   ؛ون هز نه  سيار دادهچاست  را خر دار 
ون هز نه نموده چي احساس ن  كند، اما  چاست؟ و  در عمل و  ر ه 

و بر داش  آن مباهات نموده الجرم خودش را به فايده اى قانع و ارضاء 
  .ند قلبا مع ف ن ستچنموده هر 
و ار ن مهم صحت وقوع عمل نقش  ف شمس است كه گرسخ در پا: جواب

  .بطور   وح آمده است در ادامه بطور خالصه و در فصول آ  اين رسا 
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  ؟  ا ا ن        کار  و ید و    و   وش    والت     ط با ا ور   و ی     ون وارد  شده ا ت  : سؤال

  : داليل  تل  دارد: اسخپ
وه  و آ وز  عل  بوده و هدف آن ژپا ور  به رو  رد اص  اين  ر ز - ١

جود و و با  دوديتهاى  و. ش  ردم استنگر  عمو  و تعمق  ارتقاي سطح آ
  .ذاردگر ن  گرداخ  به جوانب ديپفرص  براى  ؛نيازهاي عل  گيدگس 
ر ك    م باشد و از ن ات عل  ا ور  و  مطلع باشد و قصد گا -٢

به صورت )  و (سودجو  نداشته باشد،   ب ند كه تو د اين  صوالت 
به تنها نده دس  با ر يت آداب و  ايط و ن ات دقيق فل  براى هر ساز

ه برسد به تو د انبوه، چو نه تو د متعدد م   است،  يتعداد  سيار معدود
يا   فاقد  ايط بوده يا به  ؛ه در بازار عرضه   شودو طبي  است كه آ 

صورت فورما ته و صوري يا اس  بر  از  ايط را ر يت كرده و 
ه در ند، ف ا آ رده ان ر يت آنها را ن ات را رها كرده و  سياري از 

   .ران عرضه   شود جنبه ز    داردگتوسط دي ابازار ي
ا روزي   توان  صوالت  رتبط با    فتهپا ته با ا  نات و ابزار  - ٣

به صورت تو د انبوه آن و وقت دقيق اوقات  و  را با ر يت  ايط 
ام  و منصف دارد  عرضه نمود، اما اين  ر به هم ران صنع  و اقتصادي

براى  مايه سود متعارف هز نه و م  أتا ضمن حفظ حقوق عل  و ت
عرضه نمايند، اما اينكه  ر به  ردم قيمت  دالنه  ذار؛  صوالت را باگ

عالقمند و مال  ردم  اءعل  را  ر زي متكفل شود و بوسيله دا ش علم
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 ري نه  ؛ار شوندچد زافگرداخت پو  ردم به  ،تنها سودجو ان منتفع شوند
  . سندانه است  قالنه و نه خدا

  ؟و   د ت آور مچ   رف   س وا  ی را  :سؤال

اص   قيق و    اين    ه در هر سال باز كردن راه براى عموم   هگان :جواب
  : براى بدست آوردن  ف شمس واق  است، و  اين ا ر  و   دارد

داش  عزم و اراده جدي براى بدست ن  رهو ؛توفيق در اين ا ر : ط اول
  . آوردن آ ست
ه در اينجا تعليم داده   شود و ر يت دقت در  تو ات آ  : ط دوم
  . دنبال  ه  و يا خر دن از بازار باشدباز هم  ؛نه اينكه بعد مطالعه ،آ ست

بدست آوردن وسايل آن از طر ق  ؛از آ ا كه ر ن صحت عمل : ط سوم
 زدي در مقابل اين  چما هياز  له آنها دا ش آن  ر است،  صحيح است، و

   چر يك گ  و استفاده از  تو ات اين    ات از ك  ن  خواهيم م آ
الاقل  ؛با آداب  ر وطه ز ارت آل ياس    لهو آن  اي آوردن : معنوي

ي باشد به  است، و ثواب گر به صورت  لس خانگما  ي بار است، و ا
 و ساير ح ات معصوم   ا هديه ح ت صاحب األ ر آنر

ري نداشته بلكه سبب گدي هجن ينمايد، و اين  ط جز خ  براى   ل آن 
  .بإذن اهللا تعا  ،ري براى او   شوداي سفتح ابواب خ ات 

ي ي از   وط صحت نقش  ف شمس وقت صحيح است، و  :هارمچ ط 
شمس در (براى اول  بار آش ر   نماييم  ا سال در اين شماره ن ته مه  را

  .، كه  ح آن بعدا خواهد آمد)صورت فل   ل بر حسب رصد ١٩درجه  ف 
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رخداد : ر در صحت نقش  ف شمسگن ته مهم دي :نجمپ ط 
هر  وردي كه  عمليات نقش در آن وقت فل  صحيح و دقيق است،  ا

وده؛ و خواص  ف شمس  صداق نقش نبنقش در آن وقت اتفاق نيافتاده، 
با ه آ  ب ش از اين رو . ردانند؛گقلم ب ؛ند روي آن نقشچهر را ندارد، 

و تهيه و نقش شده ر گه در اوقات ديهم ؛در بازار عرضه   شودتو د انبوه 
در وقت  ف شمس، به عنوان قلم بر نقش  رور  ورخا  چقلم  فا با 

 فا يك شيئ ز     ، اين  صوالتنقش  ف شمس ارائه   شود
  .ث ي جز سود براى فروشنده نداردأ سوب شده و ت

وقوع عمل نقش بر  ف شمس، صحيح نقش  اثر  يد صحت: خالصه
آن از عطر و  آدابر گديوقت دقيق و و ر يت  ،)در درجه اّول( وح طال 

 ح  . يا به اين نام عرضه   شود ش به اين كه  ور   باشد، نه هر شيئ 
  .ن ات در ابواب آ  اين رسا    فه آمده است با دقت مطالعه نماييد

   وح زر ن 
  ای   ش  رف   س
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   رف   س  و    یا خا م س  ما ی ا م ا  م ا  ی    ش
ح ت از نقوش   مه است كه از  اسم اعظم ال نقش   ف 

ح  ش آن را منقوش بر صخره  . نقل شده استه ا سالم علي ا ؤمن أم 
ين اسم اعظم ال  است و  وه نوش  و خواص اي ديدند و فر ودند كه ا

   .كه در اشعار عر  از ا شان نقل شده است. آن را فر ودند
اين نقش حاوي ا اري است و آثار فوق العاده و  ر  دارد و علما و 

آيات ال  به ش   شانه و ر وز به . بزر ن براي آن  حها  ن  آورده اند
چهار   اسم اعظم ال نقش اين در . ه اندنوشته شدهفت ش  صورت نقش 

اين . دارد حرف از قرآن كر م پنج حرف از ا يل وچهار حرف از تورات و 
  .معروف است خاتم سليما نقش   ف در ميان  ردم عرب به 

م وجود شمس   الحظه خواص آن؛ وقت فل   صوص نقش آن را هن با
معروف  نقش  ف شمسه  شخيص داده اند، از اين رو ب ؛در درجه  ف

  . ف شمس در درجه نوزدهم صورت فل   ل است. شده است
 فوظ ماندن از خطرات زم  و   وجب به همراه داش  آن: آثار و بر ت

مار و (و هوام  آسمان و آفات جس  و رو ، حفظ از گزند حيوانات  وذي
ز ستمگران و حفظ ا..) ش  و(، حفظ از حيوانات درنده )عقرب و گزند ن

، جلب رزق، دوام رزق، توفيق ياف  بر ..) لوك، ح م، جن و (و دشمنان 
، هر ه  هت توفيق بر عبادت در اسحار باشد به  )نوافل شب(نماز تهجد 

آن است كه در  غذ زردي نوشته شود، بقصد كفايت آن ا ر مهم مطلوب 
  .همه وقت آنرا همراه داشته باشد
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  ان   ش ا م ا  م ا  ی یا خا م س  ما ی دو روا      وم    ی
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  :   ی و    وم از   ن اص ی ا عار     زبان   ی ا ت   ه ای  ر  
  شاه   دان و     ع م و   م=   ت    ول از امام ا م 

   ورت ا م ا  ر ا  م=   ر     ر     ت   او 
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   یک   حا  ه   وده ر م=     ی ذ     ده     باح 
  آن   ر  ّم  ید عا م= ا ن  ّباس   م   ده ورا 

    ظ   م    ه   د ش  = ا یات   ی  ود   ظ آن 
     ود    و  آن خا م= خا  ی   ی باید ) او ی(اّو  ن

     ا د   آن دوباره ق م=  یک  رط  و   ش آ  ت 
     ود  م  ی  ا   م=   و سد    ب آن   ا ف 

  )نان     ود  م   ب شد آن=    ر      ون  نان  ّدی ( 
     ود  ور و   م او    م= ا د  عد از آن   م  ی د ی ب

     م  و      با د از ا ن زیاد =  عد از آن  دبان دو پا  
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  ھ وی  م  ن ا  ل  تاده  و=  عد از آن چار ا ف با د  م 
گاه  ء      م   ود  ج         ِ= س واوی     ت آ 

  ) َ م     ود  ج  رش  و شاخ =  عد از آن چار ا ف  ود و  س واوی (
         فا  و باغ ارم=   زده   ف با د ا ن  ورت 

  چار از ا   ل    ی    م= چار   ف وی ا ت از  ورات 
  ا م ا  م    ن  ود    م=     ف د   ز   آن ا ت 

  ا   ی از   ه بال و   م=    و حا ل    ن ا  ی  ای
  وز    و  د و  ّ ه   و أ م= از وباء و ع ل  و آزادی 

    وی    وی    ن و  م= مار و              ن  د
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  خا م س  ما ییا  ا م ا  م ا  ی   ح   شر و  ف و    
 ف  وه نقش براى كتب ا سنه بلكه  سياري از از آ ا كه در نقل  :تذكر

نقايص و اش باهات فراوا  وجود دارد؛ كه بعضا  وجب الغاء شمس 
 ،ال  به شيطا    گردد و بر   وجب ا راف نقش از ؛خاصيت نقش

  :   ا تفصيال به توضيح و توصيف صورت اين نقش   پرداز م
كه يك   ستاره نقش   شود،  ستاره پنج پريك از سمت راست اول  -١

 .و دو   ديگر پاي  پبايد رو به باال باشد و دو   به سمت راست و چ
اال باشد نمادي ر ي  ش باال باشد نمادي ال  است و اگر دو  بگا(

در  وه نقش اين ستاره دقت شود كه آنرا بايد با خط . )شيطا  است
خط متقاطع يا منقطع و دو ار قلم بر آن  رور پنج ي  ه رسم نموده نه 
 وع خط كشيدن آنرا  ؛اي پوشه سمت راست گن ند، يع  مثال از 

عد به سمت به سمت راست باال؛ ببعد  ؛باال رفتهچپ وشه سمت گبه  ؛كرده
؛ ختم   پاي وشه سمت راست گس به  ؛ بعد به وسط باال؛ و سچپ پاي 

ر پن  دقت شود مثلثهاى داخ  ستاره مانند روزنه باز باشند و چهم .كند
  . شود
چنا ه در (. است مد صافاين سه الف يك  بر  كه  ،سه الفبعد  -٢

ها مثل ا ّسهام   رأس* ثالث عّ  صّففت بعد خاتم م  عر  آمده 
  .)تقومت

پر باشد و اما اين ميم ) يع  ميم بزرگ نباشد( يك ميم   دم س س - ٣
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  . )وميم طم س اب (عر  آمده اص  چنا ه در م   ،چشم نداشته باشد
كه  شبك باشد و دو پله صاف باشند و  يك نردبان دو پله س از آن  -٤

م و  و(نردبان را قطع كرده باشند  كتثم ُسل    . )سطها   ر     شبّ
كه مانند بزرگي و  ؛به ش  انگشتان دست الفچهار از آن  بعد -٥

رزق و روزي است خ ات و و اين  شان  ،شود رسمكوتا  انگشتان 
   .)  ا  ات وا ّرزق ّ عتإ ش  * نا ل بعدها األ ر عة   أو(
  ...هاء شقيق و: رسم شود، مطابق م  اص  يك هاء س س -٦
مانند  ؛كه د ش بر   واو كشيده شده تا  رز حرف واو يك واو بعد -٧
و نبايد دم واو كشيده بر (ت سكه شاخ  وي  يده ا تحجاموسيله   و 

ديگر مانند انبوب حجام ن ست بلكه مانند شمش    كه   نقش شود 
* وهاء شقيق ثّم واو مقّوس  :آمده است م  اص در ، همانطور كه شود
   ). وتإنبوب حّجام من ا ّ  أك

هم يك ستاره پنج پر مانند ستاره بنابر نقل دوم روايت اص   و در آخر
   .)و آخرها مثل األوائل خاتم(باز نقش   كنيم  ابتدا 

فلذا  ،انتھايي را ندارد) ستاره(، خاتم )فوق الذکر(عربي صلي امتن  ازدر يک نقل از آنجا كه : توجه
 ھرفوق مانند تصوير عدم نقصان؛ نقش را بر اساس ھر دو روايت آورديم، از اين رو  براى اطمینان از

  . شده باشد رعايتتا ھر دو نقل  ؛و ھم با دو خاتم ؛ھم با يك خاتم ،دو صورت نقش شود
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        ن زمان و   دوده  رف   س
v  ز بـر  از   تـب هنـدي كـه  ف شـمس را در درجـه دهـم 

و اسـال  و علـم  ـوم كهـن اما بر اساس  اند، هدصورت فل   ل ذكر كر
در  ف شـمس  )يونـا ايـرا  عـر  و   ي باب  ( ب ش    تب  و 

وهشـكده علـوم پژو مبنـاي  .  باشـد ـل  از صورت و برجدرجه نوزدهم 
  .استاستوار هم  نظر ه بر  وم حيات ا  

v  رج اسـتوا   اطر تفاوت مبنا در  الحظه صورت فل   ل يا باما
 ل؛ تار خ عبور شمس در درجـه نـوزدهم صـورت فلـ   ـل بـا رسـيدن 

  .خورشيد به درجه نوزدهم برج استوا   ل ي ماه متفاوت است
v حـدود   ) اسـتوا (ه سماوي بـروج فلـ  تقـو    ا روزه جاي

و تـار خ رسـيدن  ،ه حقي  سـماوي صـور فلـ  بـوده درجه جلوتر از جاي
ه  فل  تقو   ي مـاه زودتـر از عبـور شـمس بـه جـاي خورشيد به بروج

است، از ايـن رو تـار خ  ف شـمس در ايـن دو حقي  سماوي صور فل  
  . متفاوت   باشد ) ل درجه نوزدهم(واحد  الحظه ح  بر اساس نظر ه 

v وهشـــكده علـــوم  ـــوم ب يـــاد حيـــات ا  در  اســـبات و پژ
مقام ب ـار   بـرد، در ا ـور  استخراجهاى  و  هر دو روش را بر حسب

تقو م شم  يا اح م تنجي  كه بر اساس بروج فل  استوا  تدو ن شـده 
 الحظه بروج فل  استوا  را نموده، اما در اختيارات  ـو  و نـ  ا ـوري 
كه براى رسيدن به خواص اوقات فل  منظور است بر اساس تعا م  كتب 

ه بروج رصدي و رصـد صـور فلـ  را و  و ن  م اث تنجيم كهن  الحظ
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  نمايد، از آ ا كه هدف از تعي   ف شمس ا اد نقش  صوص بـراى 
ه حقـي    الحظـه جـايرسيدن خواص آن   باشد، ف ا در ايـن ا ـر نـ  

ــد ــر حســب رصــد   نماي ــ  را ب ــنســماوي صــور فل ــ  ن و  ، و اي دقيق
  . ف شمس استوقت صحيح  ن نظر در باب  شخيص 

v را ) برج  ل استوا  ١٩( ته ما تاكنون مبناي رايج بروج تقو   ا
استخراج وقت  اماده ايم، و وقت دقيقش را استخراج و من   نمو   ح 

علوم روحا   صوص خواص كه را مبناي رصدي  ف شمس بر اساس 
من   كرده نه معر  كرده و نه مطل  در اره آن تا كنون را است و معنوي 

بر روش سا اي قبل وقت  ١٣٩٠، ا سال ن  در    ه  ف شمس بوديم
 ف شمس بر اساس بروج استوا  كه رايج ميان  مه ناس است را ن  
استخراج و من     كنيم، و افزون بر آن به عنوان هديه سال جديد به 

استخراج وقت  ف شمس بر : عالقمندان علوم ناب كهن و اسال 
نان ه در چهم. را ن  معر  و من     نماييم اساس رصد صور فل 

منه (احاديث   فه آمده است كه نزديك ظهور ح ت صاحب األ ر 
  .رددگعلوم  منه و خفيه آش ر   ) ا سالم و إ ه ال سليم

v  ابتدا    بر تفاوت بروج و صور فل  و مبنـاي صـحيح و دقيـق
ر هـر دو روش را   س استخراج وقت  ف شمس ب رصدي ارائه نموده س

آور م، عالقمندان به روش رايـج   تواننـد در تـار خ اول بـر اسـاس روش 
شـت آن  ـوح  س در تـار خ دوم بـر  بروج استوا  ي بار نقش نموده، سـ

   .نقش نمايندبر اساس رصد صور فل  ر گبار دي )يا ورق زرد گطال يا سن(
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   وج    ی رصدی و  و ع  رف   س رصدی
ھناي آسمان و دايره فلك كه مسیر حركت كواكب سبعه مي باشد صورتھاى پبر : يبروج آسمان
ھر (صورت تقسیم نموده  ١٢درجه را بر اين  ٣٦٠انه اى  به نظر مي رسد كه اين مدار گفلكي دوازد

  .و بدان نامیده اند) درجه ٣٠يك 

  
ى مانند ارقام صفحه سله درسھاي راه آسمان بیان كرديم كه اين صور فلكي تنھا نشانه الدر س

سیر كواكب در اين بروج متفاوت ساعت . ساعت بر دايره فلك كه ساعت آسماني است مي باشد
سال و برخي در يك ماه، خورشید آنرا در يكسال طي  ٣٠است برخي از آنھا مانند زحل آنرا در 

   .نداسبه بروج شمسي ساالنه مي باشد، و ماه آنرا در يكماه طي مي كحنموده و منشأ م
سنجش و محاسبه مواضع بروج حسابھاى مختلفي دارد، كه ما : رصد سبر اسابروج نجمي 

شاره امورد   زيده ايم، ھمان روشي كه در عصر حضرات معصومینگروش مطابق رصد را بر
در بروج نجمي صور فلكي و ستارگان آنھا مد نظر و اصل . استفاده عملي عموم بوده است ايشان و

غیر از مواضع بروج ) در عصرما(بروج استوائي و فلكي؛ كه جايگاھي از آسمان را كه  بوده، بر خالف
  .نجمي است بطور فرضي به نام بروج اصلي نامیده اند

با بروج تفاوت بروج فلكي  اي است،درجه  ٣٠برج  ١٢شامل ) OBSERVAL( رصدي بروج نجمي
سال يك درجه، امروزه  ٧٢در ھر ، كه به سبب تقدم نقطه اعتدال در نقطه شروع آن استنجمي 

ه دقیقه درج ٣٠.٢٢قدار از مواضع اصلي نجمي آن به م) تروپیكالياستوايي يا (جايگاه بروج فلكي 
صورت نجمي حوت قرار گرفته  در اوايلابتداي بروج فلكي استوايي جابجا شده و  )بیشتر از يك برج(

تعالیم مكتب ؛ برگرفته از نیاد حیات اعلىب مبناي علمي پژوھشكده نجوم و تنجیم از آنجا كه .است
از اين رو اسالمي مي باشد، كھن و و ھدف آن احیاء و معرفي و ترويج نجوم و تنجیم  بوده؛ وحي

اساس بروج رصدي مي باشد، بروج نجمي رصدي ھرچند بر نیز كواكب  بقیهسیر قمر و ارائه اوقات 
   .متفاوت است قدري مشابھت داشته وليرايج ) ھندي(با بروج نجمي 
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ھمان  بروج نجمي رصديدائرة البروج و شروع نقطه آغازين  :آغاز بروج نجمي و بداية البروج
آغاز برج حمل با منزل شرطان بوده، و  است،) اولین برج از بروج دوازده گانه(آغاز صورت فلكي حمل 

بنابر ي حوت واقع است، اين منزل اول دائرة البروج؛ بعد از آخرين منزل دايرة البروج و صورت فلك
 در فاصله  نقطه شروع بدايت البروج و آغاز صور و بروج نجمي؛ بنیاد حیات اعلى پژوھشھاي بسیار

 ين منزلعبور يا زوال كوكب از نجوم منزل رشاء كه آخراى ستاره رشا، واقع است، و با  دقیقه ٥١
و از اين  ،دگردي م سبب دخول به منزل شرطان و برج رصدي حمل ؛صورت فلكي حوت است

  .روست كه منجمین مسلمان شروع برج رصدي حمل را از بعد آخرين ستارگان حوت گرفته اند

  
برای تعیین بدايت بروج نجمي انتخابھاي متعددي در میان منجمین و بابلي در مسالك تنجیم ھندي 

منتج به ايجاد  ھندي و منجمین جديد اروپايي انجام شده و مقادير مختلفي را ذكر كرده اند كه
سبكھاي مختلف در تنجیم ھندي و غربي گرديده است و به آنھا تنجیم سیدرال مي گويند كه با 
مبناي علمي پژوھشكده نجوم و تنجیم كه بر اساس نجوم كھن و اسالمي است تفاوت دارند ولذا 

  .نبايد اشتباه گرفته شود) بروج نجمي(با صرف مشابھت در عنوان 

   اساس رصد صورت فل   ل بر ف شمس تار خ 
 و بوده،آن شرف شمس رصدي  ١٩درجه  ؛برج نجمي رصدي حملصورت فلكي و رفتن موضع گ نظر با در
آنچه در احكام تنجیم و  ،شدبامي ) ثور اعتدالي يا فلكي ١٩(ارديبھشت  ١٩ :اه شمس در آن معادلگجاي

بابل (و در تنجیم كھن بوده روج نجمي رصدي رسم نقوش و اذكار و اوراد و انجام اعمال رسیده مربوط به ب
ان اين بروج بوده گبر اساس حلول كواكب در صور و بروج نجمي و طلوع ستاراين اعمال نیز ) و مصر و ھند

برج رصدي حمل و  ١٩اه اصلي شرف شمس و آثار آن نیز مربوط به سیر شمس در درجه گو جاي ،است
  .ار مربوط به آن مي باشدطالع بودن برج نجمي حمل و اتصاالت و انظ
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  ا  وا ی  اساس  وج  ر    رف   س 
 اسـتوايي  حمـل  ١٩درجـه   .مـي باشـد  اسـتوايي  حمـل   از صـورت و بـرج  شرف شمس درجه نـوزدھم  

ايـان  پبـراي تعیـین شـروع و     ،استھر سال فروردين  نوزدھمبرج شمسي حمل و  نوزدھممصادف با 
  . برج حمل محاسبه شود اين درجه بايد مدت زمان دقیق سیر شمس در

مسیر حركت زمین به دور خورشید را دايرة البروج مي نامند و از ديـد نـاظر زمینـي، خورشـید بـر ايـن       
) درجـه  ٣٠ھرقسـمت  ( قسمت مساوي تقسیم كرده انـد   ١٢مسیر حركت مي كند اين مسیر را به 
ورود خوشـید بـه بـرج حمـل     با . اين بروج برج حمل مي باشد آغاز. و ھريك را يك برج فلكي مي نامند

 فصل بھار آغاز مي شود و لحظه تحويل سال، لحظه ورود خورشید بـه بـرج حمـل   ) ىفلكاز ديد ناظر (
. مي باشد و مبـدأ سـال ھجـري شمسـي كـه لحظـه تحويـل سـال اسـت از اينجـا أخـذ شـده اسـت             

 ١٢و روز مسـاوي  ابتداي بھار و ابتداي پايیز را نقاط اعتـدال مـي نامنـد كـه در ايـن دو روز طـول شـب        
بـرج را در   ١٢شـمس   .روز مـي باشـد   ٢٤٢١٦٨٧٨/٣٦٥اعتدال بھـاري برابـر    ٢ساعت است و فاصله 
  .اين مدت طي مي كند

مسـیر حركـت زمـین بـه دور خورشـید يـك مسـیر بیضـي         : محاسبه مدت سیر شمس در ھر برج
مـین در ايـن مسـیر    شكل است كه خورشید ھمواره در يكي از كانونھاي آن قرار دارد و سرعت سیر ز

از ديـد نـاظر زمینـي    . يكسان نیست به خاطر ھمین طول زمان سپرى شدن بروج نیـز متفـاوت اسـت   
شمس در اين بروج حركت كرده و سرعت شمس در اين بروج يكسان نیست طول ھر بـرج شمسـي   

 بـراي محاسـبه تعـداد روزھـاي ھـر     . نیز با توحه به ھمین تفاوت سیر شمس در بروج تعیین مي شود
سـاعت باشـد    ١٢برج عدد صحیح تعداد روز آن در نظر گرفتـه شـده و اگـر كسـر سـاعت آن بیشـتر از       

بـرج حمـل   (ساعت باشد فقط عدد صحیح روز حساب مي شـود   ١٢يكروز حساب شده و اگر كمتر از 
در جدول زير مـدت  ) ساعت است يكروز حساب مي كنیم ١٢را ھم كه كسر ساعت آن بسیار نزديك 

 بـا  سـازمان ناسـا  در ھر يك از بـروج طبـق رصـد و محاسـبات     ) يفلكاز ديد ناظر (رشید دقیق سیر خو
   :در ثانیه ھا آورده شده استتقريب 

  

 حوت دلو جدى قوس عقرب میزان سنبله أسد سرطان جوزا ثور حمل بروج شمسي

مدت 
سیر 

خورشید 
 در بروج

 ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٣٠ ٣٠ ٣١   ٣١ ٣١ ٣٠ ٣٠ روز

 ٢٢ ١٤ ١٠ ١٣ ٢١ ٩ ٢١ ٧ ١٠ ٧ ٢٣ ١١ ساعت
 ٥٨ ٨ ٣٩ ٢٠ ٣٦ ٢٣ ٤٠ ٥ ٥٢ ٥٤ ١٠ ٢ دقیقه
تعداد روز بروج 

طبق طول 
 حقیقى بروج 

٣٠ ٣٠ ٢٩ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ 

   

 ٢سـاعت و   ١١روز و  ٣٠براي تعیین طول متوسط ھـر درجـه بـرج حمـل، طـول كـل بـرج حمـل يعنـي          
زمان متوسط يك درجه به دست مي آيـد و شـروع آن بـه     درجه مي شود و مدت ٣٠دقیقه تقسیم بر 
ھـر  ) لحظه تحويل سـال (درجه بعد از لحظه ورود شمس به برج حمل مي باشد  ١٨اندازه مدت زمان 

بـه صـورت دقیـق مـدت سـیر      . دقیقـه مـي باشـد    ٢٢سـاعت و   ٢٤درجه برج حمل بطور متوسط برابر 
و مدت سیر شمس در درجـات ابتـدايي بـرج     ندشمس در درجات مختلف يك برج نیز با ھم برابر نیست

و انتھايي متفاوت است به ھمان دلیل كه اينھا قسـمتي از مسـیر ظـاھري بیضـوي شـكل خورشـید       
  . ھستند و خورشید به تدريج سرعتش در طول اين مسیر بروج تغییر مي كند
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  رف   س   خا م س  ما ییا  ا م ا  م ا  ی   ش و  ر ن ساعات  ای 
 شرف شمس حملبرج  نوزدھموجود شمس در درجه  دقیقه ٢٥ساعت و  ٢٤كل مدت ند چھر 

ر كسي بخواھد بھترين ساعت اين گقابل استفاده است، اما ابراى موارد مطلوب نامیده شده و 
در و روز ام گھن درآنرا بھتر است كه زيند گبر اسم اعظم الھينقش مانند ي كاري برا رامدت 

مي  چنین بھترين ساعات شرف شمسمحاسبه  ش استخراج ورو. دانجام دھ ساعات شمس
  :باشد

ھر روز ھفته متعلق به يک کوکب است و ساعت أول آن روز به : ھاروز انگنشانيا  ارباب الّنھار
، روز سه شنبه مريخ، روز دوشنبه قمر، روز يكشنبه خورشید: نام آن كوكب نامگذاري شده است

؛ نامھاي ھفته را كه شنبه زحل روز، روز جمعه زھره، شتريروز پنجشنبه م، روز چھارشنبه عطارد
غربیھا بر روزھاي ھفته خود گذاشته اند نیز برگرفته از ھمین تعلق روزھا به كواكب است كه برخي 

به معني روز خورشید، روز دوشنبه  Sundayروز يكشنبه (از نامھاي يوناني اقتباس شده است 
Monday  ن اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بیان فرموده استاي...) به معني روز ماه و:  

  وآن دوشنبه است روز قمر = روز یکشنبه است نسبت َخور
  آنکه مریخ مر ورا نام است = روز سه شنبه آِن بھرام است
  سعد را پنجشنبه آمد تیر = چارشنبه گرفت کوکب تیر
  داد شنبه خدای عّزوجّل = زھره را داد جمعه، و به زحل

ه ھمین ترتیب ھر يك از شبھاي ھفته نیز به نام كوكبي منسوب ب :ھاان شبگارباب الّلیل يا نشان
و ساعت اول ھر شب . است و آن كوكب رب آن شب مي شود و داللتش در آن شب قويتر است

شب  :ترتیب كواكب شبھاي ھفته چنین مي باشد. نیز به نام آن كوكب نامگذاري شده است
شب ، شب چھارشنبه زحل، شب سه شنبه زھره، شب دوشنبه مشتري، يكشنبه عطارد
اين اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به ، شب شنبه مریخ، شب جمعه قمر، پنجشنبه شمس

  :نظم بیان فرموده است
  ین ِقَبل فّرخیش تیر آمدز = تیر آمد شب یکشنبه آِن

  اندر این قولھا چه تلبیس است = شب دوشنبه آن برجیس است
  چارشنبه شب زحل به قیاس = زھره شناس ب سه شنبه آِنش

  شب آدینه خود شِب قمر است= َخور است  پس شب پنجشنبه آِن
  نجم مریخ زان اوست مدام= شب شنبه است ای گزین انام 

در يكشنبه كه روز خورشید است واقع ) درجه برج حمل ١٩(ر درجه شرف شمس گا :يوم شمس
 نقش درجد جون يكشنبه موضع قوت دالالت شمس است و شود دالالت شمس قويتر مي شو

 يكشنبهولي امسال شرف شمس در روز . آثارش قويتر مي شود وقتنیز در اين شرف شمس 
   .مي شوداز روز ساعت شمس روز بودن و واقع نیست لذا اكتفا به مراعات 

   .د در قوت اوستخود نیز مي باشد و اين باعث تزاي وجهشمس در ؛ اين زماندر  اما :شمس وجه
نیز سبب خود نیز مي باشد و اين  مثلثهدر شمس  در اين زمان يگراز سوي د :شمس مثلثه

   .استساعات اين فزوني قوت 
است، كه انجام امور  رتبط با يكي از كواكب سبعهروز و یا شب م ساعت ازھر  :شمس اتساع

ر براى كاري تناسب كوكبي گا ،است مربوط به ھر كوكب در ساعات مربوطه موفقتر يا كم آسیبتر
. يمبا رعايت تناسب كوكبي در ساعات آن نتیجه بھتري مي گیر روز و شب آنرا رعايت كرديم،

درج نقش در طول مدت زمان درجه شرف شمس . دالالت شمس نیز در ساعات شمس قويتر است
در ھر  ساعات شمس ،شمس اثرات بیشتري داردمربوط به در ساعات  اسم اعظم الھيمخصوص 

اولین ساعت ھر روز و يا شب به نام كوكب ھمان روز و يا . شبانه روز سه یا چھار ساعت مي باشد
  .شب مي باشد

  ان ساعاتگيا نشان ارباب الّساعات
  دان که باشد از آِن آن کوکب= ساعت اولین ز روز و ز شب 

  کرده باشد حکیم از حکمت= که آن شب و روز را بدو نسبت 
  دوّیمین ساعت است ساعت او= ی کأز اوست فرو و آن دگر کوکب

  بر ھمین کن به جمله قیاس= مرسوم را ھمین شناس اساس 
  خواجه نصیر الدين طوسي
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  ايام

  
  ساعات






















  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  اول

  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل   زھره  دوم

  مريخ  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  سوم

  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  چھارم

  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل  پنجم

  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  ششم

  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  ھفتم

  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  ھشتم

  مشتري  عطارد  مريخ   قمر  شمس  زحل  زھره  نھم

  مريخ  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  دھم

  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  يازدھم

  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل  دوازدھم
بوده كه ھر جند تعدادش  ساعات معوجهمصطلح در موضوع ساعات كواكب ساعات : مھم تذكر

عدد مي باشد، ولي مقدارش از نظر دقیقه بر حسب فصل و موقعیت  ١٢در ھر يك از شب و از روز 
واره يكسان بوده و كه اندازه اش ھم ساعات مستويهو نبايد با جغرافیائي كم و زياد مي شود، 

دقت شود كه اصطالح فلكي مثال ساعت  نینچھم، مورد استفاده امور روزمره است اشتباه بشود
ھر ساعت بعد از كامل شدن ساعت قبلي متفاوت است،  ؛دوم با اصطالح عامیانه ساعت دو

  .ساعت اول شروع مي شودنبوده و بعد از  ٢ساعت شروع مي شود، فلذا ساعت دوم بعد از 
ساعات كواكب با ساعت قرار دادي و رسمي كه استفاده مي  :حوه محاسبه ساعات كواكبن

 ١٢از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را محاسبه كرده اين مقدار زمان را تقسیم بر . كنیم متفاوت است
كرده و مقدار ھر ساعت به دست مي آيد و به اندازه آن كه از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است 

د ساعت دوم مي شويم ساعات كواكب در شب نیز ھمینطور حساب مي شود مقدار زمان از و وار
تقسیم كرده و طول ھر ساعت به  ١٢غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب كرده و اين مقدار را بر 

  . دست مي آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب از ھنكام غروب است
عصر غروب كند  ٦:٠٠طلوع كند و ساعت  ٧:٠٠دوشنبه آفتاب ساعت  اگر در يك روز به عنوان مثال

تقسیم مي كنیم  ١٢ساعت اين مقدار را بر  ١١مقدار طول روز از طلوع آفتاب تا غروب مي شود 
دقیقه بس ساعت اول اين روز كه  ٥٥طول ھر ساعت كواكب روز به دست مي آيد كه مي شود 

دقیقه تا  ٧:٥٥از ساعت . دقیقه ٧:٥٥تا  ٧ساعت دوشنبه است و ساعت قمر است مي شود از 
دقیقه ساعت دوم يعني ساعت زحل است به ھمین ترتیب براي ساعات شب از  ٨:٥٠ساعت 

  .ھنگام غروب آفتاب حساب مي شود
ھـارم و  چاشـت ابتـداي سـاعت    چبدين ترتیب در ھر روز طلوع آفتاب ابتداي ساعت اول است و وقـت  

ت ھفـتم ھـر روز اسـت و نمـاز عصـر ابتـداي سـاعت دھـم و نمـاز مغـرب           اذان ظھر دقیقا ابتداي ساع
   .ابتداي ساعت اول شب است و نیمه شب شرعي ابتداي ساعت ھفتم شب مي باشد

شـمس، زھـره، عطـارد، قمـر، زحـل،      : ساعات كواكب از ساعت اول روز يكشنبه بدين ترتیب ھستند
و بعد از آن دوباره اين ترتیب تكرار مي شـود و ايـن سـاعات بـه دنبـال ھـم ھسـتند تـا          مشتري، مريخ

يكشنبه ھفته بعد كه آخرين ساعت شب يكشنبه مريخ مي شود و ساعت بعد آن كـه طلـوع آفتـاب    
  . يكشنبه صبح مي شود ساعت شمس است
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  ١٣٩٠=  ١٤٣٢ا سال  )استوا ( در درجه  ف شمس تعاسقو   ن 
  دقیقه ٢٥ساعت و  ٢٤=شمسي١٣٩٠ )بروج استوايي(ني درجه شرف شمسمحدوده زما

سـاعت  از  مكـه مكرمـه  شـرف شـمس بـه سـاعت     ساعت شـروع درجـه   ) ١٣٩٠فروردين (امسال  
 ٠٧:٤٥فـروردين و تـا سـاعت     ١٩= برج شمسـي حمـل    ١٩=  ١٤٣٢ى ولجمادى األ ٤ جمعه ٠٧:٢٠
   .مي باشد حمل ٢٠= فروردين  ٢٠= ى ولجمادى األ ٥ شنبه

براي بدست آوردن ساعت در بالد ديگر، اختالف ساعت شھرھا و بالد ديگر با ساعت مكه مكرمـه بـه   
، كـه  دقیقه اسـت  ٣٠براي ايران اختالف ساعت با مكه مكرمه  .ساعات مذكور اضافه يا كم مي شود

تغییـر سـاعت فصـلي و    ما در تقاويم نجومي  دقت شود. به ساعت فوق نیم ساعت اضافه مي شود
  .زودن و كاستن آن مالحظه نمي شوداف

مـي باشـد  پـس    فـروردين   ١٩=  ١٤٣٢ ىولـ اال جمـادى  ٤  جمعـه چون شروع درجه شرف شمس از 
شـروع سـاعت ھفـتم از     اسـت  روز جمعـه  فـتم واقع در اين محـدوده سـاعت ھ   اولین ساعت شمس
 بعـد دقیقـه   ٣ سـاعت و يكحدودا انتھاي ساعت ھفتم براي ايران ( مي شودآغاز  اذان ظھر روز جمعه

نـدين سـاعت اخـتالف سـاعت بـا      چدسـت شـرقي كـه    ھـاي دور در بالد  و مي باشد جمعه اذان ظھر
ساعت شرف شمس بعد از ظھر آغاز مي شـود و ايـن سـاعت شـمس      ؛مكه مكرمه دارند مانند ژاپن

. ساير ساعات شمس در شب واقع است كـه بـراى نقـش شـرف شـمس امتیـازي نـدارد       و ) را ندارند
 ٥٧آفتـاب تـا حـدود     غـروب بعـد   دقیقـه  ٥٧از (اسـت   ب شـنبه شـ م دوساعت  ت شمسساع دومین

 ٥٧در ايـن زمـان در ايـران حـدود      شـب  يكبه آخر سـاعت سـوم اسـت و ھـر سـاعت كـو      دقیقه بعد ك
 ٤٨سـاعت و   ٣يعنـي از  (ھـم اسـت   نسـاعت   شـب شـنبه  ، سومین سـاعت شـمس  ، )دقیقه است

  . )آفتاب طلوعقه قبل دقی ٥١ساعت و  ٢آفتاب تا  طلوعدقیقه قبل از 
شمس كوكب نھاري است و در ساعات روز قوتش افزونتـر اسـت    :قویترین ساعت شرف شمس

و کواکب نھاری در سـاعات شـب فعلشـان نیـز پوشـیده مـي شـود پـس در ايـن سـاعات شـمس آن            
سـاعت  ساعاتي كه در روز واقع شده اند براي فعل شمس سـاعت قـويتري ھسـتند كـه مـي شـود       

از بقیـه سـاعات ايـن مـدت شـرف شـمس داللـتش         جمعـه روز  ھفـتم سـاعت  پـس   .عهجمروز  ھفتم
   .قويتر است

 شاز حاالت ديَكر قوي شـمس حضـور  
موضـــع فـــرح (نھـــم و خانـــه در بیـــت 
ــمس ــاط   شـ ــي و نشـ ــع خرمـ و موضـ

و و بیــت ) دالالت شــمس مــي باشــد
از بیــوت ) وســط الســماء(دھــم خانــه 
ــد   ١٢ ــي باشـ ــه مـ ــور   .َكانـ ــه حضـ كـ

ــراي   ــمس در آن بــ ــن روز از شــ  ٢ايــ
 ادان ظھــرســاعت قبــل اذان ظھــر تــا  

نین نـور شـمس ھـم رو    چو ھم است
از وقـت زوال ظھـر   كـه   .به تزايد است

كـه سـاعت    بـوده سـاعت   ٢به مـدت  
) ســاعت شــمس (ھفــتم روز جمعــه 

. مصادف با فرح شمس نیز مي باشد
قويترين و بھترين لحظـات شـرف    پس

ســاعت   امســال  اســتوايي  شــمس 
جمــادى  ٤ هجمعــروز  ھفــتمكــوكبي 

ــاال ــروردين ١٩=  ١٤٣٢ ىولـ  ١٣٩٠ فـ
از خواص و دالالت سـاعت   .می باشد

شمس در روز جمعه داللت بر مقبـول  
شدن نزد مردم مي باشـد كـه از آثـار    
مترتبـه انجــام اعمــال مربوطــه در ايــن  

  .ساعت است
بـر اسـاس جـدول    ) سـاعت اسـت   ٢٤كـه  (محدوده درجه شرف شمس  ھرچند براي تشخیص :تذكر

سـاعت   شـرف شـمس كـه بـا مالحظـه      ترقـوي عمل مي شود ولي در تشخیص وقت  ساعات اختالف
بلكـه بايـد    ؛عمل شـود  ساعاتنبايد بر اساس جدول اختالف انجام مي شود؛  در اين محدوده يكوكب
  .محاسبه نمودبر اساس طلوع خورشید ھر محل كوكبي ھر محل را عت اس

  

  

  شمس امسالھیئت فلكي و طالع قویترین ساعت شرف 

 

١٣٩٠فروردين  ١٩=  ١٤٣٢جمادى االولى  ٤ جمعهروز  ھفتمساعت طالع   
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٢٢ 

  ١٣٩٠=  ١٤٣٢ ا سال )رصدي( در درجه  ف شمست ساعقو   ن 
  دقیقه ٥٠ساعت و  ٢٤=١٣٩٠ )حمل يصورت فلك رصد(رصدي  محدوده زماني شرف شمس

از  مكـه مكرمـه  بـه سـاعت   رصـدي  شرف شـمس  ساعت شروع درجه ) ١٣٩٠ ارديبھشت(امسال  
 شـنبه سـه   ٠١٢:٠٣و تا ساعت  ارديبھشت ١٩=  ١٤٣٢جمادى األخرى  ٥ دوشنبه ٠١١:١٣ساعت 

   .مي باشد يبھشتارد ٢٠= جمادى األخرى  ٦
براي بدست آوردن ساعت در بالد ديگر، اختالف ساعت شھرھا و بالد ديگر با ساعت مكه مكرمـه بـه   

دقیقه اسـت، كـه    ٣٠براي ايران اختالف ساعت با مكه مكرمه  .ساعات مذكور اضافه يا كم مي شود
اعت فصـلي و  تغییـر سـ  ما دقت شود در تقاويم نجومي . به ساعت فوق نیم ساعت اضافه مي شود

  .افزودن و كاستن آن مالحظه نمي شود

 ١٩=  ١٤٣٢ ىخــراال جمــادى ٥  دوشــنبهاز  رصــدينجمــي  شــرف شــمسچــون شــروع درجــه 
دوشـنبه  روز  دوازدھـم واقع در اين محـدوده سـاعت    اولین ساعت شمسپس  ،مي باشد ارديبھشت

غـروب آفتـاب اسـت تـا     دقیقـه قبـل    ٥يك سـاعت و  از براي ايران حدودا  دوازدھمشروع ساعت  است
كـه بخـاطر وقـوع در شـب      است شنبهسه ب ش ھفتمساعت  ساعت شمس دومینو  غروب آفتاب

 دومسـاعت   شـنبه  صـبح سـه  ، سـومین سـاعت شـمس   ، براى نقش شرف شمس ترجیحـي نـدارد  
آفتـاب كـه    طلـوع از  بعددقیقه  ٩ساعت و  ٢آفتاب تا  طلوعاز  بعددقیقه  ٥ساعت و  ١يعني از (است 

  ). است دوم آخر ساعت
شمس كوكب نھاري است و در ساعات روز  :١٣٩٠رصدي  قویترین ساعت شرف شمس

قوتش افزونتر است و کواکب نھاری در ساعات شب فعلشان نیز پوشیده مي شود پس در اين 
در ساعاتي كه در روز واقع شده اند براي فعل شمس ساعت قويتري ھستند ساعات شمس آن 

سه روز  ساعت دومو داللتش ضعیف مي شود و  به نقصان مي رود شمس نورش رو ،قبل غروب
شمس است و اين بر  ھمجنین روز سه شنبه روز مريخ است و مريخ دوست قويتر است شنبه

  .قوت داللت شمس مي افزايد
قويترين و بھترين  پس 

 لحظات شرف شمس
 دومساعت  امسال رصدي

جمادى  ٦ سه شنبهروز 
 ٢٠=  ١٤٣٢ االخرى
    .می باشد تارديبھش

شـمس   قوتر گاز حاالت دي
و خانـــه حضـــور آن در بیـــت 

) موضــع فــرح شــمس(نھـم  
موضـع خرمـي و نشــاط    كـه 

و دالالت شمس مي باشـد  
ــن  ــه  اي ــت زوال ظھــر ب از وق
 .ساعت مـي باشـد   ٢مدت 

ــز از حــاالت دي و  ــنی ــوت گ ر ق
از دھـم  و خانه بیت شمس 
ــوت  ــه گ ١٢بیــ ــط (انــ وســ
مـــي باشـــد كـــه ) الســـماء

ــراي حضــور شــمس در آ ن ب
ســاعت قبــل    ٢روز از ايــن  

ان ظھر است اذان ظھر تا اذ
نین نور شـمس ھـم   چو ھم

  . رو به تزايد است

  
بـر اسـاس جـدول    ) سـاعت اسـت   ٢٤كـه  (محدوده درجه شرف شمس  ھرچند براي تشخیص :تذكر

سـاعت   شـرف شـمس كـه بـا مالحظـه      ترقـوي عمل مي شود ولي در تشخیص وقت  ساعاتاختالف 
بلكـه بايـد    ؛عمل شـود  ساعاتنبايد بر اساس جدول اختالف انجام مي شود؛  ودهدر اين محد يكوكب
  .محاسبه نمودبر اساس طلوع خورشید ھر محل كوكبي ھر محل را عت اس
  

  شمس امسال نجمي ھیئت فلكي و طالع قویترین ساعت شرف

 

 ارديبھشت ٢٠=  ١٤٣٢جمادى االخرى ٦ سه شنبهروز  دومساعت 
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  مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني 
v  مي باشد، لذا ھمین نقطه را  مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحراممركز خشكي كره زمین

 هقرار داده و اختالف ساعت بقی بنیاد حیات أعلي تقويم نجوميار مبدأ، و ساعت مبناي نصف النھ
  .ذكر مي كنیم كعبه مشرفه نواحي كره زمین را نسبت به

v  و افزايش  شدهدر جدول ذيل مشخص  ساعت مكه مكرمهبالد با  ساعتمقدار اختالف
   .اشاره شده است) -(مت و كاستن آن با عال(+) با عالمت  ساعت مكه مكرمهآن نسبت به 

ساعت واقعه به ساعت ھر محل= تفاوت ساعت ھر محل با مكه ) - يا (+ ساعت واقعه به ساعت مكه   
v  يا بیشتر ر يك ساعت گدر برخي كشورھا در بھار يا فصل دي :فصلي ساعتتفاوت

، و بودهاين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان ن مقدار و زمان ،ساعتھا را به جلو مي كشند
بنابراين  .مي شودرفته نگدر نظر  جھاني اختالف ساعتجدول در  لذاوبرخي ھم انجام نمي دھند، 

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

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

 )Petropavlovsk(شرق روسیه  -ساموآ - تونگا -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9
 )ماگادان(شرق روسیه  -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8
 )Vladlvostok(شرق روسیه-امگو- میكرونزي-گینه نو -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد (استرالیاي مركزي  +6.30
 )Yakutsk(شرق روسیه-) ديلي(شرق اندونزي -كره شمالي و جنوبي -ژاپن +6
 )بايكال(روسیه- تايوان-مالزي-فیلیپین-برونئي- مغولستان-كنگ ھنگ-ماكائو-چین-)پرت(غرب استرالیا +5
 )Novosibirsk(روسیه  - ويتنام -كامبوج -الئوس -تايلند -غرب اندونزي +4

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30
 )Omsk(روسیه  -)آستانه(نیمه شرقي قزاقستان -بوتان -بنگالدش +3

 نپال +2.45
 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pern(سیهرو- مالديو-)ساگیز(غرب قزاقستان-قرقیزستان-تاجیكستان- تركمنستان-پاكستان +2
 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیه -)Ishevsk(روسیه-گرجستان-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1
 ايران .+30

KMT  
0 

سومالي  -اتیوپي -جیبوتي -اريتره  -يمن  -قطر  -كويت  -بحرين -عراق - )عربستان(حجاز 
 )مسكو(غرب روسیه  -تانزانیا -ماداگاسكار -اوگاندا  -كنیا 

1- 
-ماالوي-شرق كنگو-رواندا-لیبي - سودان-مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرس-تركیه
-يونان-سوازيلند-لسوتو-بروندي -آفريقاي جنوبي- بوتسوانا- قمر–زيمبابوه-موزامبیك-زامبیا
  سوئد - فنالند-استوني-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين-مولداوي-بلغارستان-روماني

2- 
-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-آفريقاي مركزي- بنین-نیجريه-نیجر-چاد- مالت-الجزاير-تونس
-اسلونیا- كوزوو- سنجق-بوسني- صربستان- كرواسي-مقدونیه-آلباني-گینه استوايي- نامیبیا-آنگوال
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ- مجارستان-لھستان-بلژيك- دانمارك-آلمان- اسپانیا- فرانسه-ايتالیا

3- 
-مالي-موريتاني-صحرا-جزاير قناري-مراكش-ايسلند-اسكاتلند-يرلندا-انگلستان-پرتغال
 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 )اسکورسبی(شرق گرينلند - Azoresجزاير  - Cape Verdجزاير  -4
 میانه اقیانوس آرام - )برزيل(روكاس آتل داس- جزاير مارتین واس- )گريتويكن(جزاير جورجیاي جنوبي -5
  سورينام - اروگوئه -آرژانتین -)برازيلیا(شرق برزيل -گرينلند -6
  )كبك(شرق كانادا- شیلي-دمنیكن-پاراگوئه-بولیوي-)Manaus(برزيل مركزي-ونزوئال-گويان -7
 )ادواكرهپوک(غرب برزيل-پرو-اكوادور-كلمبیا- پاناما-ھائیتي-جامايكا-كوبا- )نیويورك(آمريكا -8
  كاستاريكا- نیكاراگوئه- بلیز -السالوادور-ھندوراس- گواتماال-مكزيك-)Winnipeg(مركزكانادا-)داالس(امريكا -9
 )الپاز(غرب مكزيك  -)Edmonton(غرب كانادا  -)Denver(اياالت متحده امريكا  -10
 كايرن جزاير پیت-)Vancouver(غرب كانادا  -)لوس آنجلس(اياالت متحده امريكا  -11
 آالسكا -12
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  خا م س  ما ییا  ا م ا  م ا  ی  آداب و   وه   ش  ر ف
از  له طهارت (ظاهري طهارت  :و ختومات آداب عمو  اذ رر يت  -١

، )تنها (، و خلوت )غسل يا وضو(طهارت معنوي ، )جسم و  اس و   ن
قت و يا ا ساك يا خا  بودن ش م قبل آن يا همانروز روزهفت ( صوم
حضور ( و توجه، نده نقشپا  و قابليت معنوی نو س، نيت و صا  و )نقش
  ).قلب
ر ز اص  و اسا  آثـار م تـب بـر : ر يت ساعت فل   صوص عمل -٢

م  مناسب آنها   باشد كه در علم هـنفل  نقوش و اذ ر، اوقات و سا ت 
ساعت فلـ  است، به تفصيل ذكر شده  راه آسمانو دروس شنا  و تنجيم 
بـا دالالت كواكـب، اوقـات قـوت و  آن عمـلبنا به تناسب خاص هر عمل 

   .ضعف آن  شخيص داده   شود
در كو ب شمس داللت به اسم اعظم ال  دارد فـ ا ايـن نقـش از آ ا كه 

 ف درجـه اوقات قـوت شـمس؛  ن و به  ،شود  قوت شمس نوشته وقت 
تـأث   ؛طبق داللت آن  فجه ز را كه در در ،است ) ل ١٩درجه (شمس 

ارتقاء و رفـع درجـات و افـزا ش مقـام نـزد ا بـر و آن اقوى است، و براى 
عظماء و مقبول واقع شدن نزد خالئق و  وفقيت در ا ور اسا  و بـزرگ و 
 ،سالم  و  فوظ بودن و ساير دالالت  سيار   ـع ا ـأث  و  ـرب اسـت

داللت درجه  ف شـمس بـا اسـم  به  رور زمان به جهت تناسب ازاين رو
 .اسـت معروف شده نقش  ف شمساعظم ال  و ا ام آن در اين  وقع به 
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؛ قو   ن اوقـات  الحظـه شـود، است از تمام وقت درجه  ف شمسبه  
در نظـر گـرف  و نـ  . باشـد سـا ت شـمسو  در روشنا  روز :مثل اينكه

و از خواص و دالالت  .يدم طلوع خورش هن: مانندفل  قوت  ايط ديگر 
ساعت شمس در روز  عه داللت بر مقبول شدن نزد همـه  ـردم   باشـد 
كه از آثار م تبه ا ام اعمال  ر وطه در اين ساعت اسـت و بـراي مقبـول 
شدن نزد  ردم و تقرب به علماء و رؤسا و عظماء و قلـوب سـالط  در روز 

  .شمس و ساعت زهره داللت دارد
 :بر  ا ور كه در تنجـيم دقيـق  الحظـه   شـود ماننـد  الحظههمچن  

يعـ   ـر خ و (شـمس  و كواكب يـاور  ،نقش وقت بودن خورشيد در طالع
يعـ  زهـره و (و ساقط بودن كواكب اعداء شمس  ،در اوتاد )  ش ي و قمر

طالع بيت شـمس و اينكه از  وس، ) وقت نقش(بودن طالع  خا و ، )زحل
شـمس در  وضـع و اينكه ، باشد)  ل ١٩( ف شمسيا   )يع  برج اسد(

و اتصال شـمس بـا كو ـب صـاحب آن روز، و يا فرح و وسط ا سماء باشد، 
و ن  بطيئ يا   ع بـودن كو ـب و م ل سعد، و حاالت قوت قمر،  را ت 

كه همه اينهـا در تفـاوت ا  و اسفل بودن آن و تنظيم وقت بر  و مناسب، 
  .تأث  نقش دخالت دارد

 روايح دل انگ ،اصل و م شأ  :در وقت نقش استعمال بوي خوش -٣
آسما  و  لكو  بوده و از آن عوا م   ه به زم  رسيده و استفاده از آن 

  كتب و اتصا  به   م  لكوت است و  است كه دا ش آن ن  از 
ا شان و س ه  ان ياء و اوصياء ال  چشمه   گ د و آن قدر كه در تعا م 

روش  چتأ يد بر  ر رد فراوان و  ستمر از روايح دل انگ  وارد است در هي
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  .حكيم و دا شمندي توصيه نگرديده است چهيعل  و دستور العمل 
  و معر  و  وه استفاده آنها گدر  ورد فضائل و خواص را ه هاي دل ان

 به اين  ستقل تدو ن و من   شده است كه براي در افت آن    ه اى
  http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=13&t=603#p2105                :آدرس  راجعه نماييد

استفاده از را ه و بوي خوش در روح و جسم و  يط آثار فوق العاده اي 
را ه و عود خا  دارند كه در وقت  هر يك از كواكب داللت بر ،دارد

قوت دالالت آن كو ب آثار و خواص آن را ه و تأث ات آنها در ا ور و 
  .  يط ن  افزون   شود

استعمال بوي ي ي از آداب نقش  ف شمس اين است كه در وقت نقش 
با عود و  ور متناسب با خود و  ل ا ام عمل نقش را و نمايد،  خوش

  .معطر نمايددالالت شمس 
ي ي  ور  م و ي ي  ور خاص،  ور  م :  ور شمس دو قسم است

، كندر، و  ور خاص زعفران،  شك، صندل ا ر، دارچ  ،عودعن ،  مثل
تر ي   صوص تهيه   شود و به  وي خاص سوزانده   شود، كه  ال 

استفاده همجن  بعد از فراغت از نقش  وري را  .ذكر آن در اينجا ن ست
كند كه  ر وط به كو ب شمس ن ست و  رتبط به كو ب آن ساعت 

  .است
   .از سمت راست نوشته شودنقش  ف شمس حروف  -٤
بار حر ت قلم نوشته شود و با قلم بر روي نوشته  با يك ش هر  -٥

  .برنگردد و  واهد دو اره روي آن ب شد
لوط  شوند و حروف و عالئم  سم نقش  ف شمس؛ ردر نوش  و  -٦ 

بطوري كه آش ر باشد، و به  است قبال بر روي شيئ مثل  بادقت بنو سد

http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=13&t=603#p2105
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  .آن تمر ن نمايد تا در وقت نقش به  و مطلوب درآيد
مانند فلز م سوب به كو ب  ، ي كه قوام و  ك  داردچبر  :نقش ل  -٧

تهيه آن  همه، و نظر به وفور آن براى طال حك   شود وح شمس يع  
سور است، و با توجه به دائ  بودن اثر نقش و فوايد آن، و  سته  شدن م 

  . قيمت  وح با نقش، از ر يت اين  ط غفلت  شود
، مثقال(سنجش طال از اوزان  ر يت شود به هر نو  ١٩در وزن  وح عدد 

يا   گرم ١٩يا  مثقال ١٩(وزن باشد، مثال و و كم  ن ) جو ، ود، ق اط، گرم
و شخص   تواند بر حسب تم ن انتخاب ) جو ١٩يا   ود ١٩يا  طق ا ١٩

ن   و  براى عموم چ  شود و تهيه  گرمجو كم  از يك  ١٩مثال كند، 
  .م   است

ص  اهللا (عهد پيام  اوزان  ؛)عليهم ا سالم( م خازنان و  بنابر  قيق 
م  كتب و  كه مبناي ماست در تطبيق  سائل بر اساس تعا ) عليه وآ 

 و يك جو معادل  گرم ٤.٥٤٧٩٥٨معادل يك مثقال    : ن  استچ
   .  باشد  گرم  ٠.٠٦٣١٧

نها آو استفاده از  ندم در بازار ا روز طال كم  از اين استگمقدار جو يا 
  .اش   ندارد

نقش  بر حسب  وقعيت شخص و  ل  ر ري آنوزن نوع دقت شود كه  
مثقال  ١٩بايد ر يت شود، از اين  لوك و رؤساء بايد  و  ب ار رند كه 

كنند، مان  ) مثل جو( وع وزن باشد، اما عموم  ردم اكتفا به كم  ن ن
  .ندارد

 فراهمر گو اهم ذكر شده است، نگ  زرد هاى قيم  و گا ته نقش بر سن
، در نقش بر  غذ نوشته شودزرد يا  غذ ه چارپبر  با  شك يا زعفرانود ش 
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نو بوده و استفاده  شده باشد و براى ه چارپ غذ و ه دقت شود كه آن چارپو 
  .شوداستفاده قلم   نوش  از 

 ١٩(ك وزن چاما با توجه به خصوصيت  وح طال و ا  ن انتخاب نوع كو
و فراهم بود ش براى عموم؛ وج  براى نقش آن روي غ  طال ن  ) جو
  .باشد
بعد از به  است نقش در ز ر تا ش شعاع آفتاب ا ام شود و اال فورا  -٨

تا آخر وقت  ر دهدنقش آن را در ساعت  ر وطه مقابل شعاع خورشيد قرا
  . ف شمس در سا ت تا ش آفتاب

و برج بعد از آن در سا ت شب آنرا در معرض تا ش  وم برج  ل  -٩
در وق  كه آن برجها در شب طالع هس ند، تا نور آن صور  قرار دهدأسد 

  .فل   رتبط بر نقش بتابد
ا  را در جنقش  مد  آن ؛ ف شمسساعته  ٢٤بعد از اتمام مدت  -١٠

  . هداري كندگاست ن) و  نه بقدر آسيب ديدن(رم گكه  سيار 
، اما اعتبار و اثر اين نقش مدت زمان  دودي ندارد و دائ  است -١١

همانطور كه قبال اشاره شد به  است با استخراج وق  كه واجد همه 
قصد كفايت ه بكه  . ايط فل  است آنرا حك نمايد و دائما استفاده كند

  .، همه وقت آنرا همراه داشته باشدشهم و مطلو ا ر م
را  گآنرا  ؛به هن م نوش  و نگهدارياين ذكر حاوي ا ار است  -١٢

و آن را از دشمنان    ، بدارد كه حاوي اسم اعظم و حروف قرآن است
 هچارپر بر روي  غذ يا گخصوصا او در معرض ديد عموم قرار ندهد  بدارد

  .از آثار آن    هدكه نوشته شده باشد، 
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  دال     س و     رف آن    ع م     م
ھر كدام از بروج متعلق به كوكبي ھستند و موضع شرف و عزت آن كوكبنـد و كواكـب    علم تنجیمدر 

بـرج  . در موضع شرفشان عزت و اقتدار و شرافت دارند بدين معنـي كـه دالالتشـان قـويتر و غلبـه دارد     
ھـر كوكـب در بـرج شـرفش يـك      . الت شـمس در آن قـوي اسـت   اسـت و دال  شـرف شـمس  برج  حمل

درجه مخصوص شرف نیز دارد كه در آن درجه اوج عزت و شرف اوست وقتي كه در بـرج شـرف اسـت    
و رو به شرف دارد قوت دالالتش رو به تزايد دارد و در درجـه شـرف اوج شـرافت و قـوت اوسـت و از آن      

و ايـن شـرف موضـع بزرگـواري و عـز و جـاه و       . كند درجه كه مي گذرد رو به نقصان و كاھش قوت مي
حشمت و حرمت و نفوذ امر داللت كوكب و شھرت و افزوني مرتبت و شرف و قدر اسـت و كوكـب در   

   .شرف خويش مانند مردمي است كه در مرتبه شرف و بزرگواري و مملكت و سلطنت ھستند
امند و ضد ايـن خـواص را دارنـد و    بروج و درجاتي كه در مقابل شرف ھستند موضع ھبوط كوكب مي ن

. در آن حالت مانند مردمي ھستند كـه در حـبس و قھـر و مـذلت و خـواري و بـي حرمتـي و ماننـد آن        
درجـه شـرف شـمس درجـه      .درجـه میـزان اسـت    ١٩ھبوط شمس در برج میزان و درجه ھبـوطش در  

  . نوزدھم برج حمل مي باشد
الت شمس كه در اين برج و درجه قـوي حـال   دال آثار شرف شمس مرتبط با قوت دالالت شمس است

  :مي شوند چنین مي باشد

سـعد اسـت در ذات خـويش، امـا     . گرم و خشک اسـت، گرمـي او از خشـکیش بیشـتر اسـت      آفتاب
چون ماه در مقابله و مقارنه و تربیع او باشد نحس گردد و ماه را نیز نحس گردانـد و بعضـي گفتـه انـد     

  . روز يکشنبهاز دور و مذکر است و نھاري و داللت دارد به که نحس است از نزديک و سعد است 
سا و مقـدمان و سپھسـاالران و سـرھنگان    ؤچنانکه دلیل ملوک است دلیل مردمان بزرگ و محترم و ر

  .و خداوندان راي نیکو و تدبیر صايب و قاضیان و حاکمان و جماعت مردمان است
زمـاني  . يگر متصل و جمع شـدن تـا كـل بوجـود آيـد     خورشید داللت دارد بر يكپارچه كردن يعني به يكد

بنـابر ايـن داللـت دارد    . آوريـم  كنیم ما مردم را تحت نفوذ يك قدرت و مرجع در مـي   كه ما حکومت مي 
كنیم در واقـع چنـدين جـزء مختلـف را بـه       زماني كه ما چیزي را خلق و ابداع مي . جماعتھاي مردمبر 

اين داللت دارد بر اينكـه مـا خودمـان را    . يك مجموعه جديد برسیمدھیم تا در كل به  يكديگر پیوند مي 
  . كنیم  مي  اظھار و ابرازدر برخي راھھا 

ھـاي غلبـه و حكومـت     ايـن مـا را  بـه جنبـه    . قلـب و يـا مركـز چیزھـا    آفتاب به طور كلي داللت دارد بـر  
ید در شـرف خـويش   اگـر خورشـ  . بنابراين خورشید داللـت بـر قـدرت دارد   . كند خورشید راھنمايي مي 

) بـرج میـزان  (داللت بر حاكماني دارد كه در حال حكومتند و اگـر در ھبـوطش باشـد    ) برج حمل(باشد 
خورشــید ھمچنـین داللـت دارد بــر نیـرو يــا خاصـیت حیــاتى و     . داللـت بـر حاكمــاني دارد كـه رفتــه انـد    

تـوان در   الت را نیـز مـي   البتـه تمـامي ايـن دال   . نیز راھنمايي مي كند تندرستى و سالمتيبنابراين بر 
دھد كـه چگونـه انسـان     قرار گرفتن خورشید در طالع نشان مي . معني يكپارچه كردن نیز رديابي كرد

. خــودش را و بالنتیجــه دنیــايش را يكپارچــه كنــد و چگونــه بــا مــردم بیــامیزد و دوســت داشــته باشــد   
مان چكار بايسـتي انجـام    خورشید نشان دھنده اين است كه ما براي دست يافتن به اھداف زندگي

راھنمـايي مـي كنـد كـه چگونـه اجـزاء تشـكیل        . خورشید ھمچنـین داللـت دارد بـر اراده کـردن    . دھیم
كنـیم ، پـس در ايـن ھنگـام مـا       شخصیتمان كه گاھي نسبت به يكديگر در تضـادند را پكپارچـه     دھنده

  .اري دارداراده قوي داريم و داللت بر بزرگي و زود پشیمان شدن از خشم و بردب

ھر برج نیز دالالت مخصوص به خود دارد و خصوصیاتش بر دالالت كوكب تأثیر مـي   :دالالت برج حمل
اسـت و بـا ورود شـمس بـه بـرج حمـل داللتھـاي شـمس نیـز           پرانـرژي و مصـر  گذارد برج حمل برجـي  

 و برج حمل بر استقالل طلبـي، جـديت در عمـل، مـديريت و رھبـرى      .و مصر ظاھر مي شوند پرانرژي
  . پرخاشگري، انرژي و توان انجام كار داللت دارد

برج حمل مـي توانـد مسـتقیمًا بـه نتـايج مثبـت منتھـي شـود يـا سـبب پديـدار شـدن              با مرتبط انرژي
ھمچنین برج حمل داللت دارد بر تند و سريع  انجام دادن عملـي تـا فكـر    . خشم و يا پرخاشگري گردد

از روى انگیـزه آنـى و بـدون فکـر قبلـى عمـل        حـین انجـام آن و    كردن درباره آن و يا صبر و بردبـاري در 
  .كردن و اغلب با عجله و سراسمیه و اشتیاق به سمت چیزھا رفتن
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  ا  یارات  رف   س
شمس مي باشند كوكب ام شرف شمس براى اشخاص يا اعمالي كه از نظر فلكي مرتبط با گھن

  : ام نھايت سود را ببرندگدر اين ھن ه و مكنونهلبسیار مھم بوده و بايد از قدرت الھي كام

 -طعم تندسوزان  -روز  -جنس مذكر  :ي كه از نظر فلكي ارتباط با كوكب شمس دارندامور
  -شكل مدور اجسام متخلخل و معادن  -اشرف و اكرم و اشھر اشیاء  -زرد نارنجي طاليي  گرن

حجاز و بیت المقدس و  يلاھأ -خانه ھاى سالطین و حكام  -كوھھاى حاوي معدن  -ھارم چاقلیم 
آن زيورآالتي كه و و طال  اشیاء قیمتيو  ،ینچ تاان و ديلم و خراسان رو أ نستانجبل لبنان و أرم

و  بلور و مرمرو  شیشهو  زردو زرنیخ  زردورد و كبريت جال ياقوت وو  براى ملوك ساخته مي شود،
ه میوه اش بطور چا میوه جرب و آنو ھر درخت بلند ب ھر گوھر گرانبھا و سنگ قیمتيندروس و س

، و از اعمال بدن خوردن و از أطعمةور، و از میان خوردنیھا گدرخت اننخل و  وخشك بكار مي رود 
بھاء و از خصايص اخالقي و  ،فھمعقل و معرفة و  ، و از حواس آدميحیواني قواي بدن نیروي

و رد و عالقه به شنیدن مدح تندي برخوو  میل به شھرت و غلبهو  تو نظاف تو عظمسربلندي 
بر سروري و حرص و آرامش، و  سكون تسرع وغضب  تو سرع ارتباط با مردم و فرمانبرداري آنھا،

بر  لتدالو از طبقات اجتماعي  با افراد واالمرتبه،ھم افتو  و غلبهو إقتدار ذخیره سازي طال و رياست 
  .ادشاھي داردپمھاي نظاو ملوك و ، ھاحكومتو  تھادولرھبران و ممالك رؤساء 

كه نیاز به ثبـات شخصـیت و    كارھايي :كارھائي كه از نظر فلكي ارتباط با كوكب شمس دارند
 زارش احـوال و در صـورت لـزوم ضـعفھا و مشـكالت،      گـ اقتدار حقیقي و اعتماد بـه نفـس درونـي دارد،    

اسـت حمايـت و   رفتن به اجتماعات و مراسم مھم رسمي و مالقات با اشخاص مھـم و متنفـذ و درخو  
شـتیباني ، و نیــز افـزايش موقعیـت ارتقــاي رتبـه يـا افــزايش حقـوق و دسـتمزد، انجــام        پمسـاعدت و  

قراردادھاي مالي خريد و فروش واجاره و نیز تبلیـغ موفقیتھـا و يـا انفصـال و تصـمیمھايي كـه نیـاز بـه         
و يــا مســؤول در يــا مــدير و كارفرمــاي شــغلي پــشــجاعت و خودبــاوري دارد، درخواســت از شــوھر يــا 

  .حكومتي، ثبت اختراعات و انتشار آراء خاص و فراتر از معمول
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    و    رف   س ا  یارات ا ناف   ت ف جا  ه
فرصت مناسبي  شرف شمسآنجا كه در وقت  زا :شايي از امورگره گو  يمعنواز لحاظ امور 

به اينكه  با توجهو یري كارھا از طريق ملوك و سالطین و حكام ممالك و رؤساي دول، گیپبراى 
جلوه اش حضرت وجه اهللا  است كه با؛ حضرت اهللا تعالى یانادشاه واقعي عالمپو سلطان حقیقي 

، لذا بحكم آيه به ھمه جھان ھستي روشني وجود مي بخشد) منه السالم(صاحب العصر والزمان 
) یھم السالمعل(و شأن نزول وارد درباره آن كه منظور ائمه آل محمد " و جعلكم ملوكا"شريفه 

اه حق تعالى و توسل به ناحیه گام فرصت مناسبي است براى عرض حاجات به درگھستند، اين ھن
مقدسه حضرت بقیة اهللا العظمى و زيارت حضرت شمس الشموس سلطان خراسان علي بن 

  ).علیھم السالم(موسى الرضا و ساير معصومین 

ويت اراده و اعتماد به نفس و زمان مناسبي است جھت تق :از لحاظ امور شخصي و فردي
وانید استعدادھا و قدرت مي تاست كه  زماني و نشان دادن توانايي ھاي شخصي در امور مختلف

  .ابداع و آفرينش خود را اثبات كنید

 است ي با لحاظ ساير شرايط فلكي قمر وقت مناسبيگدر امور خانواد :يخانوادگاز لحاظ امور 
بانواني كه . وھر و افراد صاحب تأثیر و سلطه در امور خانوادهجھت مساعدت خواستن از پدر و ش

ي خود به شوھرانشان گمنتظر فرصت مناسبي براى نزديكتر نمودن خود يا نشان دادن دلبست
ژه ھاي  اين زمان مناسب تبلیغ و ارائه كردن امور و شروع پروھستند اين فرصت را از دست ندھند 

  .جديد مي باشد

وقت مناسبي است جھت مساعدت خواستن از  اين ھنگام :يل اجتماعاغشماز لحاظ امور 
آنھائي كه داراي قدرت و تأثیر ھستند مانند ، كارفرما و اولیاء امور و درخواست از اشخاص برجسته

   .مقامات كشوري، اداري و محلي
  .رفتگالبته در ھر يك از اين امور شرايط فلكي قمر را نیز بايد در نظر 

اين زمان مبارك و مساعد است براي آن دسته  :و امرا و ارباب مناصب عالیه سالطین و حكام
از فعالیتھائي كه ھدف آنھا افزايش قدرت يا تأثیر شخصي ايشان در جامعه است، پادشاھان و 

در صورتي كه بخواھند  ،و ارباب مناصب عالیه بالد و ممالكو حكام دول رھبران و رؤساي جمھور و 
يش را استحكام ببخشند، و يا مشكالت و ضعفھاى خود را جبران كنند از اين پايه ھاى قدرت خو

فرصت طالئي نبايد غفلت نمايند، شرف شمس زمان توشیح و اعالن و تنفیذ فرامیني است كه 
و در  انجام آنھا بي  ارباب مناصب بطور معمول آنھا را نشانه ضعف يا عدم اقتدار خود مي دانند

ارد در وقت شرف شمس سبب بدورماندن از كاستیھا و نگرانیھاى احتمالي ، انجام اين مورغبتند
است، حتى اگر برنامه انجام اين امور را در اوقات ديگر سال دارند، قطعا نتیجه اش از نظر حفظ 
اقتدار مانند تنفیذ آن در وقت شرف شمس نیست، تصمیمات و فرامیني كه در وقت شرف شمس 

  :ا نبايد از دست بدھندتوشیح و ابالغ و اعالن آنر

  . ران و كارمندان و پیمانكاران غیر دولتيگپرداخت حقوق و اجرت عقب افتاده كار -١

ديدار با شخصیتھا و موجھین ديني و اجتماعي كه آنھا را با خود ھمسو يا تحت فرمان نمي  -٢
  .دانند، و شنیدن مستقیم نظرات از آنھا و پذيرش موارد ممكن و مصلحت

 ؛اكران و نوكران سخت رفتار و جريانھاى تندرو كه به نام فرمانبرداريدرباريان و چردن محدودك -٣
میان اقشار ) سلطنت قلوب(سبب بحران آفريني و ايجاد مانع در توسعه حوزه واقعي حكومت 

  . مختلف مي شوند

نظامي و  فیصله دادن و الغاء رقابتھاى حكام واليات و امراي قشون و جريانھاى موجود در بخش -٤
دولتھا شده، سران حكومتھا و انتظامي و امنیتي كه سبب ريزش نیروھا و كاستي حوزه محبوبیت 

  . و نتیجه اى جز حبابي شدن قدرت نظامي و امنیتي كشور ندارد
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منع حكام و امرايي كه با غائله سازي و رفع غائله؛ براى خود نشان موفقیت و وسیله ترقي در  -٥
كسب مي كنند، و اين را با ھدايت و سوق دادن نیروھاى نظامي و  مناصب عالیه حكومتي

تمركز فعالیتھاى روي دشمن ( "سپر بیرون"شیوه به  "سپر وارونه"از شیوه  انتظامي و امنیتي
  . عملي سازند) نمودن دشمن در داخل كشور گبیروني نه تراشیدن و بزر

، و نیز اكران و پیروان خود نمي دانندچز عفو و سماحت و اغماض نسبت به اقشاري كه آنھا را ا -٦
  .رفتارندگي كه صرفا بخاطر اختالف فكر و روش با حكومت؛ زندانیانآزاد نمودن 

امرا يا مامورين يا اشتباھات جبران خسارات و لطمات معنوي و مادي اقشاري كه در اثر تعديات  -٧
  .آسیب ديده انددولتي 

  .سھام و ارز به ذخائر طالذخائر و تبديل حتى اإلمكان  ؛داخل انتقال ذخائر مالي و ارزي كشور به -٨

اقدام وسیع رسانه ھاى دولتي جھت تالیف قلوب و حضور واقعي بخشیدن به ھمه اقشار  -٩
  .متدين در رسانه ھا

با سخنان شعاري و رسانه  ناامني ماليتامین امنیت واقعي سرمايه گذاري اقتصادي، و منع  -١٠
  .حكومت افراداى 

با التزام و رعايت كلي دين و مذھب رسمي، تامین امنیت واقعي براى تفاوت نظر مسالك  -١١
از جوسازي  ؛مذھبي يا سیاسي يا اقتصادي يا فني يا اجرايي، و منع رسانه ھاى دولتي يا ھمسو

  .و سلب امنیت آنھا

ھا را فورا و عمیقا اجرا ھمسو بوده و آنفوق امرا و ماموريني كه با فرامین وزيران و درباريان و  -١٢
  .نمايند و تقويتبخشیده ترفیع ؛ مي نمايند

استیفاي حقوق ضايع شده يا از دست رفته در صحنه خارجي، و اعالم مواضع محكم در برابر  -١٣
  .متعديان نظام سلطه جھاني و در عرصه بین المللي

ى ھمسايه و دولتھايي كه رفع اختالفات و ابراز دوستي و توسعه و تعمیق روابط با كشورھا -١٤
  .یماني آنھا در عرصه بین الملل استپنیاز به ھمراھي و ھم 

) حكام و رؤساي ممالك و دول(ان فلكي شمس گمیزان تنفیذ موارد فوق نشانه بھره مندي وابست* 
ي به مقدار ابتالء ارتباط فلكیشان با شمس گاز سعادت كوكب شمس بوده و ترك يا اھمال آنھا بست

  .دبیشتر و عمیقتر آنھا را تحقق بخشنه ڇاز اين رو ھر . ست داردبه نحو

از لحاظ انتصابھا و اعالم جانشیني در امور كشوري و لشكري با لحاظ ساير شرايط فلكي قمر، * 
  .مناسبي استام گشرف شمس ھنوقت 

 اجمالبطور  را مھمترين كارھايي را كه در اين موسم كوتاه و حیاتي بايد مد نظر باشد باالدر سطور 
عملي براى سالطین و رھبران و رؤساي ممالك يم، در صورتي كه انجام ھمه اين موارد موداشاره ن

نباشد، با اعالن تصمیم خود در اين زمینه ھا و ابالغ فرامین مربوطه توسط حكام به جھات مرتبطه 
   .ندرببزده و از آثار اين وقت طالئي بھره كلید آنھا را در اين وقت مناسب  ؛آنھا

نكات مھم فوق را سال َكذشته بیان نموديم و امسال با مالحظه وضعیت فلكي آن رعايت آنھا 
  .ضروري است، و اال زمام تسلط بر امور آسیب ديده و ضعیف مي شود



ھجري شمسي ١٣٩٠شرف شمس   

٣٣ 

   و   ده    و آ وزش ده   ی   یاد  یات اع ی
  ع وم کالم و ی   -ع وم زبان و ی  -ع وم       ا  ی 

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

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