
      

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

ا ّا   ا ّا ل ا:   
ْ
ظ

َ
َر �

َ
ظ

َ
ن
َ
� 

ً
 َسِقيمٌ  ��ُجومِ ِ� ا َرة

�
 إِ�

َ
ال

َ
ق

َ
�  

  را��مای

  ��ی����م  یا  ی� ��و �ب
����ص  �ّ�ی و  �د��� �مان � �وزه ��ن و اسال�ی   ن ارا��مای ا�باء و ���م

  

کار��ری دا�ش ��ومو   �ت و سال��ی �ن و روان و ����م  �   �ای �ھدا

  رف اّدار ا :��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی 
  :�قيق  و تدو�ن

����م� وو���ده ع�وم �ب جا�ع � 
  ��یاد �یات اع�ی  و���ده  ��و�م  ��وم و 
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ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و ّن اّا ا ا و ا  اأ أ اأ   

  و�قينا علما من علوم ا�جوم من �لة القرآن إزداد به إيمانا من اقت�س :ا اّ وّ اّ ا ل

  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي مرسوالت نجومي

م   

  راه آ�مان
  �م اسال�یآ�وزش و � �با�ث ��و�م و ��وم و ��� 

  اّ ارف دار: ��ح  و  ��� ر�ی  �و��ی  و  �د���  و ا�راف  ع��ی

  ��یاد �یات اع�ی  �و���ده  ع�وم ��وم و  ��و�م و����م : ارا� و ��ر   
  ٣٧٧ : شمارههفته نامه راه آسمان 

  2014 مه ١ = ١٣٩٣ ارديبهشت ١١ =١٤٣٥ رجب ۱
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  ����م ��ی یا �ی �ب ��و را��مای  �تاب ����ت 
  صفحه  �وضوع  ترتيب

  ٨  �شانه هاي فل� و �وم و كواكبم هس� با �ارتباط اجزاي اجسام �  ١جزء

  ٩  �ر�رد راهنمای طب �و� يا تنجيم ط� پ�ش نياز   ١

  ١١   �شانه هاي فل� با اوصاف و ألقاب �وال ع�  ارتباط   ٢

  ١٣  طب �و� يا تنجيم ط� جلوه حكمت ال� در   ٣

  ١٤  ارتباط طبيعيات و همه اجزاء ��م اجسام با �شانه هاي فل� و �وم   ٤

  ٢٣  متعلقه به علم طب ارهيم�سو�ات كواكب سبعه س   ٥

  ٣٧  ارتباط اندامها و حواس آد� با �شانه هاي فل� و �وم و�واكب آسما�  ٢جزء

  ٣٩  س� ا�سان در عوا�م متعدده آفر�ده ال�   ٦

  ٤٤  )�وح(= بروج ×    )لمق(= كواكب : داللت فل�   ٧

  ٤٥  طبع و �زاج بروج   ٨

  ٤٧  اندامهاي ��و  ءداللت بروج بر اعضا   ٩

  ٤٨  ارتباط اندامهاي آد� با بروج دوازده �نه آسما�   ١٠

  ٥٠  ارتباط اندامها با بروج به داللت اّو�ه و ثانو�ّه   ١١

  ٥٢  سبب تفاوت در بر� نظرات �و�   ١٢

  ٥٥  و اجزاي بدن ا�سانتفصيل دالالت بروج بر اعضاء    ١٣

  ٥٥  �ل اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ١٤

  ٦٢  ثور اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ١٥
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  ٧٠  جوزا اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ١٦

  ٧٨  �طان اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ١٧

  ٩٢  اسد اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ١٨

  ١٠٣  س�بله  اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ١٩

  ١١٧  م�ان اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ٢٠

  ١٣١  عقرب اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ٢١

  ١٤١  قوس اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ٢٢

  ١٤٩  جدى اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ٢٣

  ١٥٧  د�و  اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ٢٤

  ١٦٢  تحو اعضاء و اجزاى بدن �رتبط با برج   ٢٥

  ١٦٨  آسما� كواكبارتباط اندامهاي آد� با    ٢٦

  ١٦٩  كواكب و بروج بيوتو آالت و حواس و اخالط با  اعضا جدول پيوند   ٢٧

  ١٧٥  ارتباط بيمار�هاي آد� با �شانه هاي فل� و �وم و كواكب آسما�  ٣جزء

  ١٧٧  بروج بر بيمار�هاي آد�) جز�(دالالت    ٢٨

  ١٨٠  دالالت ط� برج مقابل   ٢٩

  ١٨٢  دالالت بروج بر انواع � بيمار�ها   ٣٠

  ١٨٤  دالالت بروج بر رو��رد بيماري در برابر درمان   ٣١

  ١٨٥  طبايع كواكب   ٣٢

  ١٨٧  كواكب بر بيمار�های آد�دالالت    ٣٣

  ١٨٩  دالالت ط� كو�ب برج   ٣٤

  ١٩١  مهم��ن احوال كواكب در داللت بر سالم� و بيمارى   ٣٥
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  ١٩٣  فل� و �وم و كواكب آسما��شخيص پزش� با �شانه هاي   ٤جزء

  ١٩٦  ط��شخيص  �و� روشهاى   ٣٦

  ١٩٧  و� ط� با تقو�م ط��شخيص � -١   ٣٧

  ١٩٨  )طالع تو� -زا�ه �و�ود (تنجيم �وا�د  و� ط� با�شخيص � -٢   ٣٨

  ٢٠٠  )طالع سؤال( تنجيم سا�يا تنجيم �سائل �شخيص �و� ط� با  -٣   ٣٩

  ٢٠٣  )بيمارى يا طبابت يا عيادت( آ�ز واقعه نجيمت�شخيص �و� ط� با  -٤   ٤٠

  ٢٠٤  )اح�م َسَ� العا�م يا طالع سال(�ن  تنجيم�شخيص �و� ط� با  -٥   ٤١

  ٢٠٦  �و� ط� صيمبادى و مداخل استخراج و  �شخ   ٤٢

  ٢٠٧  �و� ط� صينتايج قابل استخراج در �شخ   ٤٣

  ٢٠٩  بيمار بودن يا تندرست بودن�شخيص    ٤٤

  ٢١١  )�زا� -�ايت (علت اص� بيمارى �شخيص    ٤٥

  ٢١٤  آفت اندام يا نوع و اندام بيمارى�شخيص    ٤٦

  ٢٣٢  درمان آسان و ��ع؛ � وسيله طبابت�شخيص    ٤٧

  ٢٣٣  بيماري خفيف يا شديد بودن�شخيص    ٤٨

  ٢٣٧  �زمن بودن بيمارى��ع العالج يا �شخيص    ٤٩

  ٢٣٩  �شخيص عوارض و بيمارى ديگر سبب شدن   ٥٠

  ٢٤٠  �رانوقات و مدت و �ا�ام �شخيص ا   ٥١

  ٢٤٧  )و رفتار با بيمار ،م�ان �وفقيت ،توانا� ،علم(�شخيص احوال طبيب    ٥٢

  ٢٤٩  �شخيص نوع دارو و ابزار ط� الزم در معا�ه   ٥٣

  ٢٥٠  دارو و غذا و عدم تاث� �شخيص م�ان تأث�   ٥٤

  ٢٥١  )خانواده و همرا� ،درمانبرنامه طبيب، (بيمار با  رتباط�شخيص ا   ٥٥
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  ٢٥٣  �شخيص قابل عالج يا العالج بودن   ٥٦

  ٢٥٤  علت و بيمارى �رگ�شخيص �ا�ام بيمارى؛ شفا يا �رگ،    ٥٧

  ٢٦١  ...)وصدقه، اجرت طبيب، تهيه دارو ( معا�ه�شخيص هز�نه    ٥٨

  ٢٦٢  )اپيد�= همه گ�ی (شيوع عمو� بيمار�ها  زمينه �شخيص   ٥٩

  ٢٧٤  فل� و �وم و كواكب آسما�با �شانه هاي  داروهاي ط�ارتباط   ٥جزء

  ٢٧٦  يا�گ داروهاي  �ر�ردط�  م شنا� �هن�شخيص �و� و    ٦٠

  ٢٧٧  كواكب سبعه اب گياهان دارو� انواع ارتباطات     ٦١

  ٢٨٠  )ه ا�الببيان (م�سوب به كواكب سبعه  داروهاي گيا�   ٦٢

  ٢٨١  تعي� نوع �ر�رد داروهاي گيا� بر اساس دالالت فل�   ٦٣

  ٢٨٢  )به تفصيلبيان (م�سوب به كواكب سبعه  داروهاي گيا�   ٦٤

  ٢٩٢  قوت و ضعف داروها و گياهان به �سبت قوت كو�ب آنها   ٦٥

  ٢٩٢  �شت، رو�ش، پرورش، برداشت، ساخت، �و�ز، �ر�رد: �ايط �و�   ٦٦

  ٢٩٤  و عمليات ط� پزش��و� اقدامات هن�م شنا�   ٦جزء

  ٢٩٦  جسم و روان سالمت � و بهداش�و توصيه هاي طهن�م شنا�    ٦٧

  ٢٩٨  ي آنها�در معرفت �ر�ردهاي دالالت ط� و روش ب�ارگ   ٦٨

  ٣٠٠  هن�م شنا� ط� فصول و تقو�م اسكندر ذوالقرن�   ٦٩

  ٣١٧  و كسوف خسوف ط� شنا� م�هن   ٧٠

  ٣١٩  نور قمرهن�م شنا� ط�    ٧١

  ٣٢٠  هن�م شنا� ط� اهله قمر   ٧٢

  ٣٢٦  ت كواكبالاصحوال و اتاهن�م شنا� ط�    ٧٣

  ٣٥٠  ط� راهنماي اختيارات �و�   ٧٤
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  ٣٥٣  راهنماي اختيارات ط� بروج قمر   ٧٥

  ٣٥٨  در هر درمان   زش�پ ات  معمولاقدام راهنماي �و�    ٧٦

٧٧   
دفع زوايد اخالط، به ( زش�پ )غ� تهاج�( ات اقدام راهنماي �و� 

  )انتهای روده، مهبل، پوست دهان، ب�� و گوش، چشم،: �ر بردن دارو از
٣٦١  

٧٨   
و نمونه  و ل�ر درما� جرا�( زش�پ تهاج� ات اقدام راهنماي �و� 

  )، فصد و حجامت، شوک حرار�، دندان پزش�، چشم پزش�برداری
٣٧٤  

  ٣٧٥  اوقات �ذور و �ايط �ش�ك اقدام تهاج� بر همه اعضاء   ٧٩

٨٠   
�ام قديم و سونا، اصالح (اش� �راقب� و بهد ات اقدام راهنماي �و� 

  )�وی �، تنو�ر، گرف� كودک از ش� مادر
٣٨٣  

  ٣٨٩  كواكب در پزش� ت�اساح�م ط�  �ر�رد   ٨١

  ٣٩٨  اختيارات ساده در �ايط �دوديت انتخاب   ٨٢

  ٣٩٩  ا�ام ا�ور در اوقات �ذوره   ٨٣

  ٤٠٣  ا�ام سال قمري آ�ز و آي�   ٨٤

  ٤٠٤  �و�كتاب راهنمای طب  منابع عل�   ٨٥

  ٤١٠  آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�  ٨٤

  ٤١٧  سامانه هاي منجم اونالين در ب�ياد حيات ا�  ٨٥
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  )١(تنجيم ط�  يا طب �و� راهنماي

  ���ی ا�سام  یار�باط ا��ا 

   با �شا� �ی ف��ی و ��وم و �وا�� آ�ما�ی

����ص  �ّ�ی و  �د��� �مان � �وزه ��ن و اسال�ی   ن ارا��مای ا�باء و ���م
  

  دار ارف اّ :��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی 
  :�قيق  و تدو�ن

����م� وو���ده ع�وم �ب جا�ع � 
  ��یاد �یات اع�ی  و���ده  ��و�م  ��وم و 
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  ����م ��ییا  ��و�ی ی �بام� را�  � �یاز      کار�د 

��ه  اید، �ای کار�د ���ر ��و�م ��وم ����م ��ن و اسال�یا��  �ما ���ون با دا��ھای        را��مای آ�نا�ی �دا

  :ز� را �د�� �طا��ه �ما�ید گان�مار راه آ�مانا�تدا از  ���ه ��   آ�وز�ی   ��ی  ����میا  ��و�ی �ب

  �و� ب�ياد حيات ا� آشنا� � با تقاو�م

  راهنماي عمو� تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا�=  ٤٩راه آسمان 

  راهنماي تقو�م ف�ده قمري=  ٥١راه آسمان 

  راهنماي تقو�م �و� ��=  ١٩٣راه آسمان 

� =  ٩٧راه آسمان 
َ

  )پ��فته(راهنماي تقو�م �و� هم�

  راهنماي تقو�م �و� �ص�=  ١٤٥راه آسمان 

  مبناي اوقات فل� تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا� KMTافق جها� =  ٤٧راه آسمان 

  جداول تفاوت ساعت �و� بالد جهان با �كه �كرمه=  ٥٢راه آسمان 

  منابع پژوه� تقاو�م و �رسوالت �و� ب�ياد حيات اع�=  ٧راه آسمان 

  آشنا� عمو� با دا�ش تنجيم كهن و اسال�

 در معرفت علم �وم و علم تنجيم = ٣راه آسمان 

 ايّام فراغت از دنيا و اختصاص به ُعقبا=  ٨راه آسمان 

 �وست يا نامناسبت=  ٩راه آسمان 

 ا�ام ا�ور در اوقات �ذوره=  ١٠راه آسمان 

اهميت علم تنجيم يا �وم اح�� و بيـان علـ� و واقـ� بـودن =  ١١راه آسمان 
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 علم باليا و منايا

 هن�م نيكو و خجسته=  ١٢راه آسمان 

 علم اختيارات يا هن�م شنا�=  ١٣راه آسمان 

 هن�م شنا� نور قمر=  ١٥راه آسمان 

 و�ژگيهاي متو�ين بروج شم�=  ١٦راه آسمان 

 هن�م شنا� وجوه قمر=  ١٩راه آسمان 

 تنجيم و تدب�=  ٢٠راه آسمان 

  هن�م ازدواج و انعقاد=  ٢٧راه آسمان 

  منظومه خواجه نص� در اختيارات قمر در بروج اثناع�=  ٢٨راه آسمان 

  هن�م شنا� قمر در بروج=  ٣٠راه آسمان 

  )١(مها �ارتباط هن=  ٣٣راه آسمان 

  تقاو�م �و� و �ر�رد تنجي�=  ٣٥راه آسمان 

  آشنا� با علم �وم و تنجيم كهن=  ٣٧راه آسمان 

  آشنا� با ساعت فلك=  ٣٩راه آسمان 

  راهنماي ساعت فلك=  ٤١آسمان راه 

 تنجيم خسوف و كسوف=  ٤٣راه آسمان 

  مدير�ت اختيارات=  ٤٨راه آسمان 

  :كه در آدرس ز�ر � باشد؛ استفاده نمائيد راه آسمانبراى در�افت آنها از غرفه 
p?f=52&t=35http://Aelaa.net/Fa/viewtopic.ph 

مبا� دي� دا�ش �وم و تنجيم را �ستقال بيان كرده ايم و فوقا به اثر �ر�وطه 

آن اشاره نموديم، اما �هت ت�ك و فتح ابواب انوار ال� اين كتاب را با �م 

 .آ�ز � كنيم ح�ت �وال ع� 
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       أ�قاب ��رت �وال ع�یاوصاف و �شا� �ی ف��ی با  ار�باط 

 قطب أنا...،األفالك لندَ مَ سَ  أنا...،ماواتا�سّ  د�ل أنا: فر�ود  �وال�ّ  ح�ت

 سهام أنا...،اإلحراق شهاب أنا...،ا�كيهان كيوان أنا... ،وايرا�ّ  �ف أنا...،�ورا�ّ 

  ونجَ  أنا ،العساعس شعاع أنا ،الفراقد
ّ
 أنا ،ا�رفوع قفا�سّ  أنا...،وا�سا�ش

 
ّ
 �ش�ي أنا ،هرةا�زّ  سعد أنا ،�ةا�ّ  أسد أنا ،طان�ّ� قمرا أنا ،�رقانوا�زّ  عرىا�ش

  غفر أنا ،واقبزحل ا�ّ  أنا ،ا�كواكب
ّ

  أنا ،ا�ط� م�ان أنا ،ط�ا��
َ

 أنا ،اإل�يل ل�

 ،ا��ان عيون أنا ،رانالقِ  �خ�رّ  أنا ،ماكا�سّ  فرقد أنا ،العراك قوس أنا ،فضيلا�ّ  عطارد

 وجه واهللا أنا... ،ا�شهر هالل أنا ...،القمر آية أنا...،��ن�ّ أم�ا أنا... ،س�اقاإل حارس أنا

  أنا ،ا�كرب �شف أنا ،العرب دسيّ  أنا ،اهللا أسد واهللا أنا ،اهللا
ّ

  � قيل يا�
ّ
 ف� ال :هحق

  )هباا�و الع�ّ صلوات اهللا عليه ( .طالب أ� بن ع�ّ  أنا ،�لب ب� �ث أنا ... ،ع�ّ  إال
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ل  مآسمانها، من راهنماي منم) تر�ه(
َ
گردونه هاي ( افالك) �رغ جاو�دان(َسمند

�ف و بلنداي منم ، )سياهچا� ها(سياه جايهاي افالك �ور و قطب منم ، )گي�

دوستاره (سهام فرقدان منم ، ننداشهاب سوزمنم كيوان كيهان، منم دواير فل�، 

تار��يهاي �ش نور) ستار�ن(شعاع منم ، )و يا برج جوزا سماوي نزديك قطب

 ،)آسمان( باالشدهسقف منم  چشمه و معدن درخشندگي خورشيدها،منم  ،شب

 ستاره منم 
َ
م�ل  أسدبرج منم  ،�طانبرج  ماهمنم  ،)تمام( بدرماه شب  و عرىش

 ،كواكب) خجسته تر�ن( �ش�يمنم ، هزهركو�ب  خجستگيمنم ، هن�ستاره 

 م�ل منم  ،فروزان كواكب زحِل منم 
َ
 و  فرغ

َ
 ،بط�و م�ل  م�انبرج منم ، �َط �

منم  جن�ور، قوسبرج منم  ،نبرتر� عطاردمنم  ،ا�يلو م�ل  �لبرج منم 

نگهبان منم  ،م�انبرج  ىچشمه هامنم  ،رانقِ  �ر�خمنم ،  ماكسَ ستاره بلند 

منم  ،قمر تآيمنم  ،)خورشيد و ماه( �ننّ�  أم�منم  از آسمانها، اس�اق) منع(

منم  ،ش� خدامنم به خداوند سوگند  ،اهللا وجهمنم داوند سوگند به خ ،اهم هالل

 ع�ّ  إال ف� ال: و گفته شدهاآن�ه در حق منم  ،ا�كرب �شفمنم  ،عرب �ور

، )جد خاندان ب� هاشم( �لب فرزندان ش�منم  ،)ن�ست جوانمردي مگر ع�ّ (

  .)واهب ع�ّ صلوات اهللا  بر او باد. (طالب أ� بن ع�ّ منم 
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 ��ییا ����م  ی��و�  �ب � ج�وه ح��ت ا��ی 
  از ا�اد و تغيـ� و فنـاء و زوال و دوام  رخ � دهد؛ اين جهان  هس�آ�ه در

ـوي و آسـما� جل شأنه تعا�  اهللا به ح�م حِق همه 
ْ
� باشد، كـه از �ـاري ُعل

� يع� ا�ر همه وقايع ��ـم هسـ. نازل و به اسباب ُسف� و زمي� ظاهر � گردد

از ت�ون افالك و حدوث كرات و �وم گرفته؛ تا �شس� يك قطره ش�نم بـر � (

ك(�الئ�ة عظام از حظ�ه قدسيه اراده ال� صادر و بوسيله ) برگي
َ
و ) چهار َ�ل

  . و ساير اصناف �الئ�ة بر جهان نازل � گردد) حا�الن عرش(مقر�� 

 حكماي ال� عوا�م وجود را سه دسته نموده اند:  

  .روحانيت افالك را اشارت دارد�لكوت و كه فراسوي ) برتر�ن(��م ا�  -١

وي  -٢
ْ
  .روحانيت افالك را داللت دارد�لكوت و كه ) ز�ر�ن(��م ُعل

كه آ�ه مادون افالك و كواكب سبعة تا كو�ـب قمـر، تـا ) ز�ر�ن(��م ُسف�  -٣

  . دروي زم� و ز�ر زم� و فرو سوي آن از سفليات را ح�يت دار

  دسـته " �ـاد و نبـات و حيـوان"و �وجودات ��م اجسام را ن� در سه ج�س

ات ثالثة ناميده اند
�

و اجزاء � ��م اجسـام . بندي نموده و آنها را �وا�د يا ُ�َو�

  .كه آ�ش و هوا و آب و خاک اندو ار�ن آنرا عنا� ار�عة ناميده اند، 

  بـا �شـانه و همه اجزاء ��م اجسام  اتارتباط طبيعي"با �وضوع براى آشنا�

عقـي� علـوي حكـيم طبيـب را از  ��" و كواكـب آسـما��وم هاي فل� و 

آنـرا بر حسب نيـاز و  ،اقتباس و نقل � كنيم "�زن األدو�ة"كتاب  خراسا� در

  :بر� �وارد �شحون نموده ايم توضيحبا 
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  �ی ف��ی و ��وم و �وا�� آ�ما�یار�باط ����یات و ��ه ا��اء عا�م ا�سام با �شا� 

  متكـون و م��بنـد از امـ�اج عنـا� ) �اد، نبـات، حيـوان(اجناس ثالثة

و شـمس و زهـره و  خ�و �ـر یزحل و �شـ�( ارهيكواكب سبعه س �تأث ار�عه به 

افـالک  ک��ر به  ،گري�ديبا  کيبه ا�نت ثوابت و نظرات هر  )عطارد و قمر

   .جل و عز پرورد�ربه ا�ر  ،اردوّ 

  ار�عـة(از ار�ن  کيـهـر ، را دو قوت است ات�علو و ارهيچنا�ه سبعه سو (

فاعله حـرارت  ؛ منفعله یگريفاعله و د ى�ي :است عتيدو طبن� را سفليات 

  :يع� .است بوستيو منفعله رطو�ت و  ،و برودت

آ�ش كه طبعش گرم و خشـك اسـت، طبيعـت فاعلـه اش حـرارت، و طبيعـت 

خش� است، �س آ�ـش بـه حـرارت در اجسـام تـاث� � گـذارد، و  منفعله اش

  . اجسام به اثر خش� حاصله از آ�ش منفعل � شوند

هوا كه طبعش گـرم و َرطـب اسـت،  طبيعـت فاعلـه اش حـرارت، و طبيعـت 

منفعله اش  رطو�ت است، �س هـوا بـه حـرارت در اجسـام تـاث� � گـذارد، و 

   .منفعل � شوند اجسام به اثر رطو�ت حاصله از هوا

آب كه طبعش �د و َرطب است، طبيعت فاعله اش برودت، و طبيعت منفعلـه 

اش رطو�ت است، �س آب به برودت در اجسام تاث� � گذارد، و اجسام به اثـر 

   .رطو�ت حاصله از آب منفعل � شوند

خاك كه طبعش �د و خشـك اسـت، طبيعـت فاعلـه اش بـرودت، و طبيعـت 

است، �س خـاك بـه بـرودت در اجسـام تـاث� � گـذارد، و  منفعله اش يبوست
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   .اجسام به اثر يبوست حاصله از خاك منفعل � شوند

  سه كو�ب  و، شمس را دو قوت است ات�خصوصا علو ارهيچنا�ه سبعه سو

و عطارد �شارک زحـل  یزهره �شارک �ش�. اند ات�تابع و �شارک علو گريد

   .و قمر �شارک شمس

 از  کيـهـر  ر آ�ست،داراي روحان�� است كه مدبّ  ات�كب و علوو همه كوا

مـثال  ، از �الئ�ـه عظـام اسـت بـه �لـ�و �رتبط  �س�آن روحانيات 

و  ،نـدنا�ر�ـوط دارواح  ض�لک ا�ـوت قـاب   ليعزرائبه زحل را  يتروحان

 تيـو روحان م�سـوب كننـد، مالک ارزاق  لي�ئيمبه را  ی�ش� تيروحان

از شـمس را   تيـو روحان من�سـب نماينـد، نافخ صور  ليافا�به را  خ��ر

  . ندشمرو ا�ام  ل�و ت� حا�ل و�  ليج�ئ
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 آنهاست �از تأث جل شأنهگردد ��م حق  ��م سانح و واقع � نيآ�ه در ا و:  

كه مـاده  ،ت�و ك� بق�ز بيتر� از ،و جبال و سواحل باشد �در قعر زم خواه -١

 ،صـفا و كـدورت از لطافت و كثافت و  ،اختالف �راتب آنهابه  ،است اتيمعدن

   .گري�ديقلت و ك�ت  ايهر دو و  یو �ساو

را  كه اعمـال آد� ة؛و �م و نوا ذرتوسط ب خواه � ،�به سطح زم کينزد اي و -٢

دخـل و  ايـو  ،خـودرو باشـند ها و اشـجار  اهيكه گ ،در آن دخل و ت�ف نباشد

بعض انـواع بـا بعـض  بياعتها و غرس اشجار و تر�كه انواع زر ،ت�ف باشد

رزق�ـم و مـا  ا�سـماء �و : (هيـهدا وا� مـه�كر  هيـكه نباتات باشند و آ ،است

آفتـاب   �كه بدون نزول باران و تأث را�اشاره بدان است، ز مع� کيبه ) توعدون

 یكـه غـذا وانـاتي، انواع نباتات و حبوب و اثمار و حكواكب بر ارا� ريو سا

و بهشت و  ضير�ت و بر�ت و ف و نزول  ،رسند هم ن�ه و ا�سان است ب وانيح

 از سماء و در سـماء و علو شأن و م�لت معّ�  و رفعتبه اعتبار  ،نعم �وعوده آن

   .فوق آن است

 ینهـايجبال و خاكها و زميا و  ؛�زم یخواه در سوراخها ،�زم یبر رو اي و -٣

كه انواع هـوام  ،با ماده نتاج و �ع نر  � ،نهايامثال اارها و �نمناک و گودا�ا و ن

و  و جـب� و انعـام و دواب سـه� نهـايبه نتاج كه بعـض ا ايو  ،و ح�ات باشند

بعض انواع  ندينماكه جفت  ،انتعمل و صنعت ا�س به  ايو  ،باشند و وح� اه�

بـا بـز  �و بـز اهـ ،مانند اس� كه از �ع االغ بـا فـرس اسـت، گريرا با بعض د

كـه  ،گـريبه صـنف د صن� ايو  ليقب نيو از ا ،با �و وح� و �و اه�  ،وح�

   .باشند به اختالف اصناف خود واناتيانواع ح

و بـر  ،ا�ثـه �كب ايا�ثه باشند و  �صغ هخوا ندهيپرواز نما ع�ي ،در هوا اي و -٤
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 ،باشـند وريـانواع طكه   ،و خانه �سازند انهيو كوهها آش وارهاياشجار و ش�ف د

   .به اختالف اصناف خود

كـه انـواع  ،بـدون آن ايـو  ،نتـاج ق�ـخواه بـه طر ،ابنديدر آب ت�ون  اي و -٥

كرمهـا  به اختالف اصناف خود از اصداف و حلزونات و  ،باشند ما� واناتيح

 و سمک مُ 
َ
 ف

�
   .ما� واناتياز اصناف ح ها�و غ ،مفلس �س و غل

  نياز ا کيو هر  
�

آن  �بتوسـط تـأث  ،خـاص سـت�ات ثالثه را إغـذاء و غذائ�و�

و  اجيـانواع ثالثه بـه قـدر احت نياز ا کيبه هر  )جل و عز(كه حق  قوا�كواكب و 

   .و �و�ه هيو نام هيماسكه و هاضمه و دافعه و �ذ از جاذبه و  ،عطا فر�وده تيقابل

 ـذا  ،ندارنـد تـا� �و تمـ ،فنديضع اريسبعه در �ادات �س یقوا نيو چون ا�

   .دانند ن� یرا صاحب آن قو آنها 

 صـاحب آنهـا و آنهـا را  ،دارنـد تام �صاحب آنها تم و یو در نباتات چون قو

�تلط بـا  هيو تراب هيمائ ینباتات از لطائف اجزا یو غذا   .گفته اند هينبات یقوا

ه بـ و  ،ابنـدي �شـو و نمـا � ،و شجر جذب نمـوده اهيگ خيو ب شه�كه ر ،هم است

ر و ذبواسطه عروق و پوست درخت به ساق و شاخ و برگ و � و ثمر و بـ ج�تدر

 هيـتنم و هيو چون تغذ. ندينما � خود  یآنها آن را غذا کيرسانند، و هر  � ةنوا

مـ�� ه كـه بـ(اطراف بعض اشـجار  یهاه و شاخ ليفص ايو  ةز و نواذب دتو� و

و  ،سـت�از �واضـع متصـور ن کيـه در هـر هضوم ار�ع بدون  )مثل است دتو�

و اال  ،نـدينما ن� یدر آنها چندان اعتبار ؛است فيچون در نباتات ضع �ن�

ه بـ آنهـا خيب وو غدد كه بر تنه اشجار  ،س�ند�از آن ن خا� �آنها ن قيعندا�حق 

صـموغ و ا�ـان و  و  ،اسـت بـه �راتـب فضـول هضـم اول و ثـا� ، رسـد هم �

اوراق و اوراق بعـض  خيكه در ب از تنه بعض اشجار و ك� یجارو آب  ،تو�تي
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   .ه آنها استثالث فضول هضوم  ،گردد نباتات �تمع �

 بـه  ؛عندالغلبـه و حـدت خـون و ،براز و بول و عرق واناتيچنا�ه در بدن ح

و  ليـو �ره و اورام و بثـور و دمام ضيح و  �ء ا�م و بواسا�م و � بولر�ف و 

به ا�راض مذكوره و غـدد  �و دم فاسد و صفرا و سوداء و بلغم ن ،ها�غجرب و 

  . گردد �تصه دفع � �سائر ا�راض �تصه و غ و  ها�و غ

 اسـت از �له اعمال و ت�فات آد� در ا�راض بد� بيطب �و معا�ه وتدب 

 و ،ت�ـف او اسـت در نفـوس و ارواح و روحا� و در ا�راض نفسا� ،ابدان در 

   .در آن دخل است �نظرات كواكب را ن

 ع�ي است یگريبه �رتبه د وستهيثالثه پ دبدان�ه هر �رتبه از �وا� و:   

  متكونـه آن  و �ـادات  ،نباتـات اسـت یبـه ابتـدا وستهي�ادات پاعالي افق

 دهيـد و سـن� ،و �رجـان هودمانند حجر ا� ،دارند یابهره  �ن تياز نبات ؛�رتبه

و در  ،�ل ده دوازده سـاشـ� طفـ کيـ قدر ه ب ،مفلس به ش� ما� هنيشد به ع

   .ديو سف هودو ثقل و جوهر مانند حجر ا� صالبت

 دارنـد  �ينصـ �نـ تي�اد كه از  ندهس� یو اشجار اهيگ ؛و �رتبه اول نباتات

خـواه  ،نـد�رو � )كه كوهستان اسـت( اها�كه در سواحل بعض در مانند نباتا�

   .آن باشد �سبب جزر و مد و غه ب ،ون�ب یخواه قدر و  ،آب ر�ز ميداتمام آنها 

 سـبعه  یتمـام اجـزاتا  ؛ه�تا قو ج�تدره و ب ،فهينباتات و اشجار ضعاز آن  �س

  . رسند هينبات

  ماننـد  تيبـه خاصـ ايو  ،است وانياول ح�رتبه به  وستهينبات پاعالي و افق

دهند و تـا  ثمر ن� گريد آنها را ب�ند و فوفل كه چون � درخت  لي�ل و نارج

نزننـد �ـل مـاده ثمـر  )نـد�كه لقاح و فحل گو(�ل نر به ماده  درختگرد ثمر 
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و چـون تمـام  ،�ـل مـاده ی� �ل نر بـه سـو دينما  � ليو م ،دهد خوب ن�

    .گردند پوست تنه � اشجار را جدا كنند خشک �

 نباتات انواع و اصنافند و :  

 گردند و در همان روز برطرف � ،ند�رو روز � کيكه در  لندياز آن قب بع�.   

 و چنـد روز � ،رسـند و بـه كمـال � ابنـدي � در چند روز ت�ـون  و بع� 

   .و �ها �اح�مانند ر ،مانند

 و اريـماننـد خ نديآ ن� و به ثمر  ،ابندي به كم� از سه ماه ت�ون ن� و بع� 

ه ماننـد بعد از چهار مـا و بع�. زراعتها �اوات و بع�بقول و خ و بادرنگ،

  . ندارند ستاده�و ساق ا ارهيكه ب نهايامثال ا و هندوانه و خر�زه و كدو 

 ور ماننـد جـو و گنـدم و بـرنج و ذمانند اك� حبوب و ب ،بعد از نه ماه و بع�

 یذااكـ� غـ و�ـذا. در رحـم  �ماننـد ت�ـون جنـ ،نهايامثال ا ذرت و دخن و 

حـرارت  كه  یو اما در �لک بن�� و بالد. حبوب است به مناسبت نياز ا ا�سان

مـذكوره ت�ـون  اميـا نيبه كم� از ا ،م�دو ميو رطو�ت بر آن �لب باشد از اقل

   .ابندي واتمام �

 یاست از اعضـا یم�� عضوه و شجر ب تنبا یاز اجزا کيبدان�ه هر  و 

   :مثال وانيح

 مـ�� ه بـ یو به اعتبـار ،است م�� � و اعصاب و عروق آن  هب شه�و ر خيب

  . كبد آن است

 هر و �شت آن م�� َظ ه و تنه درخت ب.   

 وانيم�� پوست و عروق حه و پوست و عروق آن ب .  

  و پا و انگشتان دستم�� ه شاخها و اوراق آن ب و.   
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 و اوالد جهيه و ن�فم�� نطه و � و ثمر آن ب،   

 منقار م�� شاخ و ناخن و ه و خار آن ب.   

 مانند كرمها و هوام و ح�ات كه  ،اند فهيضع واناتيح وان،ياول �رتبه ح و

و  یحس باطن و قوه شـهو  جكه پنج حس ظاهره و پن( وا�يح دوازده �نه یاز قوا

 صـاحب سـه قـوت و بع�ـ دارند، بلكه بع�ـ ك� اريبهره �س )است غض�

 هيـهفت قـوت نبات آنتا به تمام آنها با  �و هم چن. قوتند پنج  بع�چهار قوت و 

 ،رسـد ��ل صاحب آن دوازده قـوت  یتام قو وانيبه ح ج�تدره تا ب ع�يمذكوره 

   .ها�و غ ليو ف مونياز خرس و م ،كه �سوخات باشند

�سـناس كـه بـه  ع�ينامند  � كه آن را ا�سان جن� بع� واناتياز انواع ح و

اال آن�ـه  ،باشـند شـعور � بـا حـس و ادراک و  اري�سو  ،بنما�س نامند یدهن

 نيـطلبـد، و ا فهمانـد و � را � هـا�و بـه اشـاره اكـ� چ ،نطق و ت�لم ندارد

 كـه ؛تيا�سـان تبـهبه اول �ر وستهيو پ ،ندهس� تيوانيح در آخر �رتبه  واناتيح

و . �ز�ـت ا�سـانيت داردو �سناس بهره �سيار ك� از . ا�لقه اند فيا�سان ضع

  . بهره ك� دارداز اين �ز�ت  ا�لقه فيا�سان ضع

 الـ� كـه جنـاب اقـدس  �يو ف تيا�سان ت��افت و �زا�سان داراي  اما 

آن اسـت  ازيكه به م�� فصل و ما به االمت ،بر � �لوقات به او عطا نمود اده�ز

 مـا � ميو تفهـ مير و تعلـو اظهـا اتي� كه نطق و ادارک  ،ها�و غ تيوانياز ح

و معرفـت  ،اسـت یگـريد �ا�ضم ما � ميفهو تعلم و ت ،یگريخود به د �ا�ضم

از داراي �ز�ـت ا�سـانيت و  ا�سانها نـ� �راتـب دارنـداين ، و )جل ذكره صانع

بهـره تمـام و كـه  ،ا�سـان ���ل معرفت تا ساير �راتب ��ه، تا برسد به �رتبه

   .ا�سالم هميعلال�  ءاو او� اءيمانند ان� ،وافر دارند
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 نموده اند هيحكما �ش� و:   

 بلكه �رده ؛دهي�ادات را به ا�سان خواب،   

 و باال ون�ب و پاها  �زم ر�معكوس و � به ز ؛دهيو نباتات را به ا�سان خواب،  

 رونده،  یبه چهار دست و پا ؛را به ا�سان مدهوش واناتيو ح  

 با عقل و تم اريو ا�سان هوش وانيا�سان را به ح و�.   

  تتميم و توضيح

نقـل شـد، بـر  "اجسام به اجناس ثالثهتقسيم "از  همقدمه سابق دراز قدما آ�ه 

، بـوده )بدون ابزار خاص يا دا�ـش �صـوص(�مه ��  ات �ديحسب �سوس

آنرا درك كند، و در مقام ح�ـ و تقسـيم ��م تا و ��  ،كه از كودك تا كه�سال

اما جهت روش� اذهان  .ات در اين مقال نبودندلوقصناف �ي� عق� تمام اتفص

   :سه قسم نمودرا  ��م هس��لوقات اصناف � توان  ؛و ت�ميل بيان

�مـوع از فرابايافته كه �وجودات  -٣ ،يافته�وجودات  -٢ ،فرايافته�وجودات  -١

  .هس�ند ن دوآ

ماننـد ، �مه ��ـاز عقول و حواس  وجودات فراتر�تمام : فرايافته�وجودات  -١

فراتـر از آنهـا چـون سـماوي و و  ،فل�اجرام از ( غ� ار�عوا�م در �وجودات 

آن چـون جـن و  فروتـر ازدر ��ـم ارض و آ�ـه يا و  )اشباح و ارواح�الئ�ة، 

   .� باشد مانند آن

بـه �الئ�ـة حالـت كـه ماننـد آن  :)يافتـه+فرايافتـه( فرابايافته�وجودات  -٢

   .، و يا ارواح به صورت ا�سانن به صورت حيوانصورت �� ظاهر شوند، يا ج

قسـم ايـن ، كـه آ�ه به حواس �مه �� قابل در�افت است :يافته�وجودات  -٣

   :است دسته سهخود 
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و نـ�  ،هـا�ز اكـ�و  انـوار و اشعه و ا�واجهمچون  :نا�ر��وجودات ): الف(

   .از آنها فروترو اجزاء  ونا�ك�و  اتممثل  اجسام فروحس ��ي

ي �زها بر� از :اجناس و صورتهايكه در  همه اجسا�: �ر��وجودات ): ب(

   .منح� است ا�سانو  ،اتحيوان ،تتانبا ،اتمايع ،اتجامد �ر�،

  ).جامد و م�شعشع(مانند اورانيوم ، دسته دواز آن  :�وجودات �ر�ب): ج(

در  و، هبـود �سـيار گـذرا و اشـاره به صور� ا�ته آ�ه در اين تتميم ن� بيان شد،

 
ّ

ن عناو�ن تفصيال� دارد، بطـور ك از اي� هرقالب عناو�� � ت�ي� گرديد، و اال

 ٢٧٠٠بـا ��ـت (علـ�  قيـ�ق ن�بنـابر آخـر: "اتيوانحو  اتنبات"در�اره  مثال

حـدود  انواع �وجـودات زنـده روي زمـ�حد اقل  )كشور حهان ٨٠دا�شمند از 

گونـه  ٢٩٨٠٠٠ ،یگونـه جـانور ٧٧٧٠٠٠٠حـدود شـا�ل كـه  ،گونه است ٨،٧٤٠،٠٠٠

 شـ��بو  ،پراكنده اسـت �در �ا� زمكه  ،� باشدگونه قارچ  ٦١١٠٠٠و  ا�يگ

آمار فوق ا�كـر حـداقل  .كنند � زند� �سطح زم ر�و ز انوسيآنها در اعماق اق

 ونيليم ١,٢(از آنها % ١٠فقط  تاكنونهاي حيا� مذكور � باشد، كه  گونهتعداد 

 �نـ ديـهـزار گونـه جد ١٥و هـر سـال حـدود  ،شناخته شده )گونه �وجود زنده

حداقل (تا تمام �وجودات  كشد سال طول � ٥٠٠ �ع� �چن با. شود � �شناسا

 �ـفت�پبـا  دوارنـديشوند، امـا دا�شـمندان ام �شده شناسا ��ب ش�پ) �م�

 �شناسـا �زمـ یرو اتيـحمذكور  یها گونهام قرن حا� تم انيتا پا ؛یفناور

 ونيـليم ١٠٠تا �رز ) از شناخته و ناشناخته(هاي �وجود گونه ا�ته �موع  .شوند

و " نبـات"در ز�ـر دو عنـوان تنهـا هـا گونـه  همـه ايـن� شود،  زده �گونه �م

 عصـان ،ر ا�ديعا�الق ا�صوّ  ،العظيموسبحان اهللا  .دسته بندي � شوند "حيوان"

 
ّ

  .وهو العز�ز ا�كيم ،ماوات واألرضح � ما � ا�سّ ورازقه، �سبّ شيئ  �
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   متعلقه به علم طب ارهيم�سو�ات كواكب سبعه س

بيـان حكماى ال� شان با كواكب سبعه را ارتباط  ند،�لحوظطبابت ي در ا�ور

  :تساه دش توضيح و ت�ميل كه نياز بوده؛�وارد بر� در ، اندوده من

   :كبكوا عيطبا -١ 

   .�د وخشک به افراط: زحل  -١ 

   .ي ب�ش� داردتر  ازگر�، و گرم و تر به اعتدال: ی�ش� -٢ 

  .گرم و خشک به افراط: خ��ر -٣ 

  .گرم و خشک به اعتدال: شمس -٤ 

  .�د و تر به اعتدال: زهره -٥ 

را  و خشـ� ،به هـم نز�ـك اسـت خش�تري و و  ی�د  وگر�در : عطارد -٦ 

   .د��زاج آن گ د�اميكه ب هر كو��ه و ب ، نزواند� اف

  .�ش� استآن ب ی�د و تر، تر: قمر -٧ 

   :ج�سيت كواكب -٢ 

   .گفته اندته خهمچون ا �مذكر و: زحل -١ 

   .مذكر: ی�ش� -٢ 

   .مذكر: خ��ر -٣ 

   .مذكر: شمس -٤ 

   .�ونث: زهره -٥ 

   .كور مذكر و با اناث �ؤنثبا ذ: مذكر، مانند خن�، برحسب ام�اج: عطارد -٦ 

   .�ونث: قمر -٧ 
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   : از كواكب�و � ینهار -٣ 

   .ینهار: زحل -١ 

   .ینهار: ی�ش� -٢ 

   .��: خ��ر -٣ 

   .روز و صاحب نو�ت ینهار: شمس -٤ 

   .��: زهره -٥ 

بـا نهـاري : ی، و در صورت ام�اج متغ� است برحسب ام�اجنهار: عطارد -٦ 

   .�� نهاري و با ��

   .شب و صاحب نو�ت ��: قمر -٧ 

   : از كواكب�لوي و سفعُ  -٤ 

   .لويعُ  :زحل -١ 

   .یلوعُ : ی�ش� -٢ 

   .یلوعُ : خ��ر -٣ 

   .و قطب �ر�ز: شمس -٤ 

   .ف�سُ : زهره -٥ 

   .ف�سُ : عطارد -٦ 

   .ف�سُ  :قمر -٧ 

   :كواكب سعادت و �وست -٥ 

   .�س اك�: زحل -١ 

   .د اك�سع :ی�ش� -٢ 

   .�س اصغر: خ��ر -٣ 
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   .ذاته سعد است به نظر و �س است ب: شمس -٤ 

   .سعد اصغر: زهره -٥ 

   .، و بر حسب ام�اج سعد و �س شودذات مائل به سعادته ب: عطارد -٦ 

   .و به ذات قابل �وست ،سعد است به نظر: قمر -٧ 

   :به كواكب عنا��سبت  -٦ 

   .خاک: زحل -١ 

   .هوا: ی�ش� -٢ 

   .آ�ش: خ��ر -٣ 

   .نه آب في�ك ؛به هوا ب�آ�ش قر: شمس -٤ 

   .�زوج به آن ؛به آب ب�هوا قر: زهره -٥ 

   .خاک �زوج به آب: عطارد -٦ 

   .آب و هر چه برودت و رطو�ت بر آن �لب باشد: قمر -٧ 

   :به كواكبو هي� �سبت قامت  -٧ 

   .)كوتاه( �قص: زحل -١ 

   .)ميانه( دلتعم: ی�ش� -٢ 

  )دراز(ل �طو: خ��ر -٣ 

   .)عدم ف�دگي( و �لخل) درخشش(�عان  با) گرد( ري�ستد اءياش: شمس -٤ 

   .)سويچهار(�ر�ع : زهره – ٥ 

   .مذكورب� بر� از كيفيات  :عطارد -٦ 

   .)ف�دگي و ترا�م( �لخل� و ) درخشش(�عان  �گرد  اءياش: قمر -٧ 
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   :به كواكب ا�وان�سبت  -٨ 

   .، سيا� سخت سياه، و سيا� آميخته به زردو رصا� اهيس: زحل -١ 

   .و گندم گون و درخشان یبا زرد ديسف: ی�ش� -٢ 

   .ه��خ ت: خ��ر -٣ 

رنـگ متغ� و بر حسـب رنگ آن  :و گفته اند ،براق درخشان نارن�: شمس -٤ 

   .صاحب ساعت استكو�ب 

   .گفته اند �گندم گون و خ�ت را نو سمرت  یديبه سف ليزرد ما: زهره -٥ 

اســنگ و دماننــد �ر ی�ر�ــب از ســواد و زرد) كــدر(رنــگ اغــ� : عطــارد -٦ 

   .است ) آ� ت�ه �زوج به خاكس�ي: آسمان گونه اي( و�آسما�

   .خا�ص از �رت و صفرت و كدورت و كمودت �غ اضيزرقت و�: قمر -٧ 

   :به كواكب) بو( �شمومه اتيفيك�سبت  -٩

 )ناخوشايند(ا�شع  :زحل -١ 
َ

ن�
َ
   .اءياشو گند از  ه�ا�را ه�كرو ) بدبو(، و أ

    .، بوي معطر ش��ناءياالش) بوخوش( بياط :ی�ش� -٢ 

   .بوي ناخوش از ترشيدگي :خ��ر -٣ 

   .و گرم بوي ت� و تند :شمس -٤ 

    .ر�اح� و �ها معطر هايبو� :زهره -٥ 

   .نوع از آنهاا ميانه دو ي بو�ها��ج از  :عطارد -٦ 

   .تر�مايل به بوي  :قمر -٧ 

   :به كواكب وسهم�ل اتيفيك�سبت  -١٠

) سـنگ�(و اثقـل ، )كثيـف(، و اقـذر )سـخت(و اصـلب  ،)�د(د ابر: زحل  -١ 

   .اءياش) خش� ذا�(�س اي
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 و) نيكو�(احسن : ی�ش� -٢ 
َ
 أ

َ
معتـدل و   .اءياش) خوش دست(و اسلس ) تام(م ت

   .مذكوره اتيفيو ك در ا�ور

 ، )خشـن(و اخشـن ، )گرم��ن( احرّ : خ��ر -٣ 
ّ
، و اجـف )تـ� و برنـده( و احـد

   .اءياش)  �ر�خش�(

    .)ارزنده(و ا�ف ) ��ل(و اكمل ) لطافت(الطف : شمس -٤ 

 اليّ سـو  اءياش) نرم( لّ� ، و )ز�با(و ا�ل ) بافايده(انعم و ) پاك�ه(از� : زهره – ٥ 

   .)روان بودنسيالن و (

   .مذكوره اتيفيكبر� از ��ج از  :عطارد -٦ 

) �رطـوب(ارطـب و ) سبك(اخف و ) م�ا�م(و اكثف ) غليظ(اغلظ : قمر -٧ 

   .اءياش

   :به كواكب) طعم(وقه ذم اتيفيك�سبت  -١١  

�سـيار ( اءياعفـص اشـ و اقـبض و، و تـر� زننـده، )ناخوشايند(ا�شع  :زحل -١ 

   .)قابض و گس

 شـ��ن(و احـال ) نه ترش و نه ش��ن يـا �ر�ـب از ايـن دو(ا�لس  :یش�� -٢ 

    .اءياالش) �سيار چرب(ادسم  و) �سيار

و �لوحـت �سـيار، ) تلـ�(و �ـرارت  ،)طعـم تنـد سـوزنده(ت قحرا :خ��ر -٣ 

   .)بدطع� از تل� و شوري( و زعوقت ،�سيار) شوري(

   .و ت�ي لطيفت قحرا :شمس -٤ 

    .���ش به اند� چر�و ، و گواراتر اءيشا) �يذ( ا� :زهره -٥ 

   .��ج از طعوم :عطارد -٦ 

  .)خامو �زه  �(تفه يا و ك� شور، يا ك� ترش،  ��هر ش: قمر -٧ 
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   :به كواكب ا�كنه�سبت  -١٢ 

   .و چاهها د�نرو ی�كه در آنها چ ا�سهيجبال : زحل -١ 

   .اءيا� �سهله كث ارا�: ی�ش� -٢ 

   .)شوره زار( سبخه) سخت(صلبه  ارا�: خ��ر -٣ 

   .جبال معادن: شمس -٤ 

   .اءيا� �كث ارا�: زهره -٥ 

   .ر�� ارا�: عطارد -٦ 

   .)بيابان هموار خا� از گياه( خا�قاع صفصف  ی�ستو ارا�: قمر -٧ 

   :به كواكبو احجار  فلزاتو  معادن�سبت  -١٣ 

  ؛احجــار صــلبه: زحــل -١ 
ُ
ُ ا

ْ
از : گ�رداســن ،�ــرتج(�رتــک  ،)ُ�ب ســياه( ب�

، و )��اره كوره آهن، پو�ه �اره ها: ر�م آهن( ديو خبث ا�د) �صوالت �ب

   .رنگ و اغ� اهيس �سيارز���  هايسنگ و، زاج

گـوگرد ( ت�كبار و ،)از تر�يبات روي( ايو توت ،)Marcasite( اث�ش�رق: ی�ش� -٢ 

�ـرارة ( ا�قر ةو حجر �رار ،)سفيد زرد �خ زرنيخ( خيو زران ،)سفيد زرد �خ

طـالي = �ـس رنـگ زرد شـده : شبه طال( قفاي هبش ،)صفراي �و سنگ: ا�ور

�اس اصـفر (برنج نيكو  ،)قلعرو�ه +�س: شده�س سفيد( یرو ديو سف، )بد�

يـاقوت سـفيد و  ،)�ب سفيد=قلع+�ب( رصاص قل�و  )روي+�س= :صفر: 

   .زرد )�زوج با( و ديسف ز���هر سنگ ، ا�اسزرد، 

هاي سـنگو ، )شـنگرف( رفـو ز�، )آهـن( ديحدو  ،س�مغناطسنگ : خ��ر -٣ 

  .)Hematite(و شادنج  �خ ت�ه،

و زجـاج  ت�ـكبار، )�ر�ـر(و رخـام  ،)ا�هب االبر�ز( خا�ص اليط: شمس -٤ 
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 جـادقيب و، )انواع يـاقوت( تيواقي و ،)ق�( و زفت )آبگينه طال� رنگ( فرعو�

   .و جواهر قيم� هر سنگ گرانبها، و الجورد و سندروس، )ش�يه ياقوت(

 ؤ�ـؤ� و ،)�خ �ـس( و �اس ،)سنگ �مه( و كحل ،)من��م( سا�مغن: زهره -٥ 

   .و جذع ،و ز�رجد ،)�روار�د(

�ـس و  ،)جيـوه:سـيماب( بـق�و ز، )خاكس�ي و تـ�ه( خينوره و زرن: عطارد -٦ 

ـَست  ـَستو ، )�ـس زرد :�ـاس اصـفر:  ءردي صـفر(پ  ءردي صـفر( بـرنج پـ

 ز��ـ�سـنگ ، و هر وزه�ف�رجان و و  ،و كهر�ا، )خارصي�( یو رو ،)قلع+�س(

   .س�) �زوج با(و  زرد

آبگينـه نقـره اي ( ىزجاج نبطـ، )نرم( رخو ديهر سنگ سف، )نقره(فضه : قمر -٧ 

بلـور و  ،)�روار�ـد(ؤ �ـؤ�و ، )سنگ ز��ـ� سـ� از معـادن �ـس( و دهنه) رنگ

 ) كر�ستال(
ّ
   .)Moonstone(، حجر القمر )شفاف( هو احجار �شف

   :به كواكب نباتات و زروع�سبت  -١٤ 

   .)دانه �د و خشك ��( ضار ا�سيبارد و  و حّب  اهيهر نبات و گ: زحل -١ 

   .نافع بيخوشبو و ط اهيو گ ان�هر شكوفه و � و ر: ی�ش� -٢ 

و حر�ـل  �ترب و سداب و جـرج و ازيو پ �و س )تره(ث خردل و كرا :خ��ر -٣ 

   .آن �� �اندک آن نافع و كث ؛�تند و ت �و هر چ ،و باد�ان) اسفند(

   .نافع ن��ش فيلط �و شكر و هر چ �و تر�ب خشت�و ش شكر�ن: شمس -٤ 

نـافع  اهيـو هـر گ هاي���هر حب و �م چرب روغندار و روغنهـا و شـ: زهره -٥ 

   .و پ�به �رنگبا خار  ؛ار�ند

   .به اقسام ها�و س� )حبو�ات و ب�شنها( بقول: عطارد -٦ 

و قطن و كتان و هـر ) papyrus(  یو خلفا و برد) هر گياه خودرو(عشب : قمر -٧ 
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و ) Ecballium elaterium( ارزهيـو خ اريـماننـد خ ،باشـد) بوته(م �و  ستد�چه برپا نا

   .ها�و غ ) هندي(خر�زه و هندوانه و كدو و پلول 

   :به كواكب اشجار�سبت  -١٥ 

فلفـل،  تـون،�، زلـهيبل ،لـهيهر درخت عفص مانند بلـوط، مـازو، هل :زحل -١ 

و  ميثمـر آن ضـخ كـه پوسـت  و درخـ� ،بو الطعم بد ه�خروع، و هر درخت كر

، �سـته و )ميوه �ل هنـدي( فوفل ل،يجوز، �وز، نارج:مانند ؛ز�ت و صلبه باشد

   .فندق

زردآ�و، شفتا�و، آ�و، آ�ـا�و، و  ،�مانند ا� ن��هر درخت چرب و ش :ی�ش� -٢ 

   .زهره است در فواكه ک�كنار و آن �

) تنـد( ف�ـ�م آن حر ايحاد خارناک كه ثمر آن  ،�هر درخت تلخ، ت :خ��ر -٣ 

شـ�ه ( و�يتو ل�  با كه  یو هر ثمر ،با �وضت باشد مانند اراک و ك� و بالدر

   .�و عوسج ن ،ان را بگزد�كه زباشد ) سفيد

 ل،يـنارج: هر درخت بلند كه ثمر آنرا �ورند و چـرب باشـد ماننـد: شمس -٤ 

�ل فوفـل : مانند ؛ندينما استعمال  �چلغوزه، بادام، و هر چه ثمر خشک آن را ن

   .و اشجار مذكوره

هر درخت نرم ا�لس خوشـبو خـوش منظـر ماننـد �و، سـاج، تفـاح  :زهره -٥ 

   .)به( و سفرجل )سيب(

صـندل و  ،)صنو�ر هندي( وداريا�را�ه مانند �و، د یهر درخت قو: عطارد -٦ 

   .یعود هند

 : قمر -٧ 
ُ
و بـادام  ن��شـ مانند انار اري�س) شاخه(ب عَ هر درخت كوتاه ساق با ش

  .ن��ش
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   :به كواكب اثمار و حبوب�سبت  -١٦ 

، كتـان، )انـار رش( ان حـا�ضو، زعرور، رمـ، �ر تون،�فلفل، بلوط، ز: زحل -١ 

   .ماند نهايو آ�ه بد) هليله( لجيعدس، اهل

، �ـص )ذرت( ، تفـاح، ذره)انار ش��ن و �لس( ا�لسو  رمان حلو: ی�ش� -٢ 

   .)كنجد( و سمسم) �ود(

   .ا��اء ةو حب) بادام تلخ( �وز �رّ : خ��ر -٣ 

   .حلبه و �حنطه، سلت، شع خ،يعنب، تمر، بط ،�اترج، ت: شمس -٤ 

   .و حلبه �ثمر، عنب، شع ،�ت: زهره -٥ 

   .كز�ره و ا�ماش، كرو ا،ي�و� ،باق� :عطارد -٦ 

 �كه بـر زمـ و هر درخ� ،هندوانه، كدو، تمر ار،يدخن، قثاء، خ ،�شع: قمر -٧ 

   .پهن شود

   :به كواكب وح�ات واناتيح�سبت  -١٧ 

: خانـه سـازد و باشـد ماننـد �زمـ ر�رنگ و هر چه ز اهيس وانيهر ح: زحل -١ 

�و، بـز، سـمور، گر�ـه و   ث،يـ، هوام، ح�ات، براغءمار، خنفسا ر�وع،ي�وش، 

   .سنجاب

و صاحب ظلف و خـف ماننـد �و و گوسـفند و  اه� مي�ردم و بها :ی�ش� -٢ 

ـ  وانيـخوش رنگ حالل گوشت و هـر ح وانيش� و هر ح
�
ماننـد  یم شـ�رمعل

   .وريو جوارح ط وزيسگ، 

 وانـه،يسـگ د ،)خـوك وح�ـ( یبر ر�پلنگ، گرگ، كفتار، خ� ،�ش: خ��ر -٣ 

  و مار و اف� ثيخب) درنده(ع بُ و هر سَ  ده�مارگز

تمسـاح،  ،)اسـب( ليـ، خ)قـوچ( ، كـ�ش)گوسفند و بز( غنم و نعجه: شمس -٤ 
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   .)زاغ( غراب ابقع

   .و زرد وح� ديسف،صاحب سم وانيهر ح: زهره -٥ 

و  كوچک خشـ� وانيو اس�، رو�اه، خرگوش و هر ح یرس�ن ش�: عطارد -٦ 

   .آ�

   .مأنوس وانيو هر ح ،)م�ش(ة ، شا)ش�( ، ابل)�و( بقر: قمر -٧ 

   :به كواكب وريط�سبت  -١٨ 

   .)شاهينها( ، خطاف و �سور)�غ( غراب ،اه� وريط ،ورآ�يط :زحل -١ 

 اهيو سـ ،دانـه باشـدو  ا�نقار كه خوراک آن حـّب  یهر �رغ �ستو: ی�ش� -٢ 

   .سوو طاو انيدراج، خروس ، ماك ،و كبوتر ،نباشد

 ريكه خوراک آنهـا گوشـت باشـد و هـر طـا ؛كج منقار وريجوارح ط: خ��ر -٣ 

   . �خرنگ و زنبور

 : شمس -٤ 
ُ
   .ساق حر مام،ي،  �، رواش دبا� ،یمرعقرب، باز، ق

   .و هر �رغ آ� نديدانه چكه  ، و هر �ر�)�لخ( جراد ب،فاخته، عند�: زهره -٥ 

در گفتـار  ديا�سان نما ديو تقل تيكه ح� و هر �ر�، )طو�(ببغا : عطارد -٦ 

   .منقش باشد ر آن و هر �رغ ابلق دو رنگ كه پَ ینور ،شارک، طو�: مانند

وطواط، �د، سـوام  ،و هر �رغ كوچ� و هر �رغ آ� ، كر�)اردك( بط: قمر -٧ 

   .و شقراق

   :به كواكب اخالط�سبت  -١٩ 

   .سودا و بلغم خام: زحل -١ 

   .و مغز ،و م� ،صا� �يطب) خون(دم : ی�ش� -٢ 

   .صفرا حاد: خ��ر -٣ 
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   .یز�صفرا معتدل و حررات غر: شمس -٤ 

   .یز�رطو�ت غر: زهره -٥ 

   .سودا �لوط به بلغم: عطارد -٦ 

   .بر آن �لب باشد تيبلغم و هر چه بلغم: قمر -٧ 

 �سبت  -٢٠ 
ُ
   :ی به كواكبوَ ق

   .قوت ماسكه :زحل -١ 

   .هيو نام هيو �ذ هيقوت نفسان :ی�ش� -٢ 

   .هيبضقوت غ: خ��ر -٣ 

   .هيوانيقوت ح: شمس -٤ 

   .هيقوت شهوان :زهره -٥ 

   .ه�فكر ع�يقوت مفكره : عطارد -٦ 

   .هيعيقوت طب: قمر -٧ 

   :به كواكب آد� طهياعضاء �س�سبت  -٢١ 

 )پوست(ج�  :زحل -١ 
َ
 )�و( عر، ش

ُ
   .)استخوان(ظم ، عَ )ناخن( فر، ظ

   .)مغز( و مخ) ور�دها(اورده : ی�ش� -٢ 

   .)گوشت( �م: خ��ر -٣ 

   .از بدن) راست( منيدماغ و اعصاب و جانب ا: شمس -٤ 

   .و م�) چر�(و سمن ) پي(شحم  :زهره -٥ 

   .اعصاب ، قوت ادراک: عطارد -٦ 

   .بدن از) چپ( ��فر و جانب اج�، شعر، ظ: قمر -٧ 
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   :به كواكب آد� اعضاء �ر�به�سبت  -٢٢ 

بـول  ن�از دبر و �صار ء؛استخوان، اسافل اعضا ،)كفلها( اتطحال، ا�: زحل -١ 

   .)�رج ادرار و مدفوع( و براز

   .نيغذا، حلق و فخذ یكبد، معده، امعاء ، اعضا: ی�ش� -٢ 

   .و آالت بول مثانه تان،يساقان، �راره، �: خ��ر -٣ 

   .دل، شش، پهلو، دهان و دندانها نه،��، س: شمس -٤ 

   .)آم�ش( و آالت مباضعه �رحم و مذاك: زهره -٥ 

   .��ز�ان ، چشم، گوش و ب: عطارد -٦ 

   .و دست و پا) گردن(نق عُ : قمر -٧ 

   :به كواكب آد� سواآالت ح�سبت  -٢٣ 

   .گفته اند �ا نو گوش راست ر) شنوا�(سمع  :زحل -١ 

   .گفته اند �و گوش چپ را ن) ال�سه(حس �س : ی�ش� -٢ 

   .گفته اند �را ن منيا) سوراخ ب��(و منخر ) بو�ا�( شمّ : خ��ر -٣ 

   .گفته اند �و چشم راست را ن، )ب�نا�(ب� : شمس -٤ 

   .گفته اند �را ن ��و منخر ا ،آالت است�شاق: زهره -٥ 

   .گفته اند �و �سان را ن) چشا�( ذوق: عطارد -٦ 

   .گفته اند �را ن ��و چشم ا ؛چشم: قمر -٧ 

   : به كواكب آد� ا�راض�سبت  -٢٤ 

   .یو سوداو باط� ینقرس و علتها :زحل -١ 

   .صحت و اعتدال �زاج :ی�ش� -٢ 
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 ،�اسـقاط جنـ رقـان،ي ه،�د�و ه،�و ا�راض حاده، صفراو) تب( حّ� : خ��ر -٣ 

   .رحم) بيمار�هاي(و علل  �، بواس)باز كردن �دت ماهانه( ادرار طمثر�ف، 

   .حاده �غ ه�د�و و ه�ا�راض صفراو: شمس -٤ 

   .مفرطه �ا�راض بارده رطبه غ: زهره -٥ 

   .نه به افراط ا�سهيا�راض بارده : عطارد -٦ 

   .هيرطبه بلغم ا�راض بارده: قمر -٧ 
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  یاد �یات اع�ی�و���ده  � و آ�وزش�ده  �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   -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    -ع�وم �مارت �� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  

www.Aelaa.net
aelaa.net@gmail.com                                              tanjim@aelaa.net  

  

  نيالعامل احلمد  رب و
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ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و ّن اّا ا أ اأ  ا و ا اأ  

ا ّا   ا ّا ل ا:   
ْ
ظ

َ
َر �

َ
ظ

َ
ن
َ
� 

ً
 َسِقيمٌ  ��ُجومِ ِ� ا َرة

�
 إِ�

َ
ال

َ
ق

َ
�  

  )٢(تنجيم ط�  ياطب �و�  راهنماي

�ھا   آد�ی و �واسار�باط ا�دا

  با �شا� �ی ف��ی و ��وم و �وا�� آ�ما�ی 

����ص  �ّ�ی و  �د��� �مان � �وزه �ی  ��ن و اسال ن ارا��مای ا�باء و ���م
  

  دار ارف اّ :��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی 
  :�قيق  و تدو�ن

����م� وو���ده ع�وم �ب جا�ع � 
  ��یاد �یات اع�ی  و���ده  ��و�م  ��وم و 
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و م  إّم م و ّن اّا ا اأ أ اأ  ا و ا ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا   

  و�قينا علما من علوم ا�جوم من �لة القرآن إزداد به إيمانا من اقت�س :ا اّ وّ اّ ا ل

  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي مرسوالت نجومي

م   

  راه آ�مان
  آ�وزش و � �با�ث ��و�م و ��وم و ����م اسال�ی

  اّ ارف دار: ��ح  و  ��� ر�ی  �و��ی  و  �د���  و ا�راف  ع��ی

  ��یاد �یات اع�ی  �و���ده  ع�وم ��وم و  ��و�م و����م : ارا� و ��ر   
  ٣٨١ : شمارهنامه راه آسمان هفته 

 2014 مه ٣١ = ١٣٩٣ خرداد ١٠ =١٤٣٥ شعبان ۱
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  س� ا�سان در عوا�م متعدده آفر�ده ال�

  عـوا�م متعـددي را � � كنـد، كـه هـر  ؛خود" ا� ا�ل�"ا�سان در � س�

، � باشـد ، و ميـدان اختيـارات و ت�ـفات وي ب�شـ�بوده ��م از قب� وسيع�

  .است رص� جهت آماده شدن براى ��م بعديهر يك ف بلكه

  از عوا�م متقدمه علم و �شيت ال�؛ و ذّر؛ و اظلـة؛ و اشـباح؛ و ارواح؛ كـه

 
َ
لب پـدر، دوران نطفه در ُص به دنياي ا�روز هر فرد؛ م، بگذر�م، نزدي���ن ��

   .و جن� در ش�م مادر است

 هيچكـدام  ؛ي��ـجديـد پ��ـفته  دا�شـهاي چـهكهـن و دقيقه علوم  چه

ا�روزه بـا همـه دسـتاوردهاي توانا� تصو�ر از دورانهاى قب� ا�سان را ندارد، و 

 تـوان) ماه با والدت هر ك� فاصله دارد ۹كه فقط (تنها از دوران جن�� عل�؛ 

   .ندگزار� دار

  جن� سـاخته � شـود بـراى زنـدگي در ��ـم دنيـا، و ش�م مادر؛ در ��م

ساخته � شود بـراى ��ـم بـرزخ، و در و ب�ون ش�م مادر  دنيا��م در ا�سان 

   .خ پرداخته � شود براى ��م آخرتبرزآد� 

  م دنيا در مقياس خود �سـيار وسـيع و بيكرانـه اسـت، فنـاوري پ��ـفته��

كـ� بـه هم از تعي� حدود و �رزهاى آن �جز مانده و آد� تنهـا ��ي ا�روزه 

با همه اين اوصاف؛ ��ـم دنيـا پي برده است، نيا ��م د�سوس  �شبيكرانگي 

   .استو تنگ و تار�ك �سيار �دود در برابر عوا�م بعدي 

 مـاال  :و به تعب� حديث قد� و �م الـ� ،اما ��م آخرت كه نگو و ن�س

آ�نـان كـه هـيچ ) تر�ـه(، ع� رات و ال أذن سمعت و ال خطر � قلـب ��ـ

و بلكه به دل هيچ ��ي حـدود  ،گوش دنيوي �ش�يدهو هيچ  ،چشم دنيوي نديده

   .وصفش خطور ن�رده است
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  مثا�حكماء ال� ) به ��م آخرت�سبت ��م دنيا (�وضوع براى درك ب�ش� 

�سبت وسعت ��م دنيا �سبت به وسعت ��م برزخ و آخرت، به : زده اند كه

كه �� در دنيا دارد مانند �سبت وسعت ��م جن� به ��م دنياست، اختيارا� 

، �سبت به )همه توانائيها و ا��نات آفر�ده ال� در صورت بهره مندي از(

توانائيها� كه در ��م برزخ و آخرت � تواند داشته باشد، مثل و اختيارات 

اختيارات و توانائيهاي يك جن� در ش�م مادر است �سبت به اختيارات و 

در صورت ( ،ر اين دنيا � تواند داشته باشدتوانائيها� كه �� بعد از تو� د
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�م و همينطور ساير خصوصيات �، )كمال صحت بدن و و روان و عقل و ايمان

دنيا شناخته � شود، در حقيقت ��م دنيا  با ��ماز مقا�سه ��م جن� آخرت 

و عجيب است  .�سبت به آخرت؛ يك رَِحم بزرگ�ي است �سبت به ش�م مادر

دو ��م، از �له رنج داش� هن�م ب�ون آمدن از رحم مادر و ن� شباهتهاي اين 

  .ساير شباهتها كه ب�ون از �وضوع و شاهد �ث است.. رحم دنيا، ووو

 رهون طبع و �زاج و ت�فات مادر  ؛همچنان�ه جن� در ش�م مادر�

؛ آن كمبود و د، و اگر كمبود عن�ي پيدا كرده؛ يا ضع� او را دست دههبود
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ظاهر � شود، و اگر بر طبع و�زاج مادر حرار� يا ن� در جن�  ؛عف مادرض

فورا از آن متاثر � گردد، ن� برود� يا رطو�� يا يبوس� �رض شود؛ جن� 

همچنان�ه احوال معنوي و نورا� مادر سبب روشنا� و نورانيت جن� � 

  . گردد، غفلت و تار��ي او ن� در جن� اثر � گذارد

  تغي�ا� كه به ا�سان در دنيا دست � به هم� �سبت و بر هم� منوال؛

همه از ضعفها و قوتهاي معرفت و س�ت و اخالق و روان و روح، و  ؛دهد

همه در ؛ از سعادت و شقاوت؛ همه و شود� � كه بر او �لب و س�تها صورتها

  . منعكس � گردداو  ��م برزخ و آخرِت 

  ِتفاو� جز وضعيت قرار  ؛دنيا با ا�سان در رحمٍ  ؛رحم مادردر  گو�ا ا�سان

اگرچه ، و در دنيا "در خود پيچيده"گرف� اندا�ش ندارد، در ش�م مادر 

و همچنان�ه در دوران  ،"خود � پيچد بَر"و� اين بار  من�سط و باز � گردد

 جن�� �صور به رحم و ش�م مادر بود، در ��م دنيا ن� �صور به فلك و

به اين بروج در  .كه �رتع �وم و كواكب و بروج است � باشدبوده، آسمان اّول 

  ).وا�سماء ذات ال�وج: (اشاره شده است) قرآن كر�م(�م ال� 

 از پنجره بروج دوازده �نه آسما� � توان پيما�ش و  ؛پهنه بيكرانه آسمان را

در  ؛اكب سبعهاندازه نمود، حر�ت �سوس ب�ي شمس و قمر و بقيه كو

همانند �شانگرهاي ساع�  ؛�ر� ��؛ بر مدار دايرة ال�وج گردونه فلِك 

،  م�اث ان�ياء ال�) تنجيم(آسما� � باشند، كه با داللت علم �وم 

احوال و �ايط مناسب و نامناسب و قوتها و �س�يهاي هر زمان را براى ا�سان 

   .فرهيخته گزارش � نمايند
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دعو� � كنند كه  يم وق� از ح�ت ابراهيم خليل اهللا و�ا � ب�ن

) آسمان و(همراهشان به ب�ون شهر بيايد، او قبل از پاسخ آنها ابتدا ن�� به 

من بيمار هستم ) در آن تار�خ(خ� داد كه ) وضعيت آنها(از ستار�ن نموده و 

نقل  آن كر�مقر ؛�م مقدس و�اين واقعه را در ) يع� كه از آمدن معذورم(

   :شده است
ْ
ظ

َ
نََظَر �

َ
 َسِقيمٌ  ��ُجومِ ِ� ا َرةً �

�
 إِ�

َ
ال

َ
ق

َ
�.  
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  )�وح (= بروج×    )قلم (= كواكب: داللت فل�

  هر كدام از بروج در زمينه هاي �تلف از �له در زمينه هـاي �ر�ـوط بـه

� براي تصور به� مطلـب اينطـور . جسم و روان آد� دال�هاي متفاو� دارند

  : توانيم تعب� كنيم كه

و كواكب به مـ�� قلـم،  ،در دال�هاى فل� نقش بروج به م�� �وح فرض شده

زمينـه هـاي ا�ـور را رقـم � زنـد،  ؛در �ـوح بـروج ؛اراده ال� به قلم كواكـب

  .قلم وار نقش آفر�ن �وح بروجند ؛بكواك

� ماننـد، و  كواكب همچون روان و نفس؛ در ��ـد بـروج: رگو به تعب�ي دي

   .هر يک از كواكب خصوصيات و و�ژگيها و تعلقا� دارند

  همچنان�ه در فصـل بهـار كـه كو�ـب شـمس در برجهـاي �ـل و ثـور و

جوزاست، حقتعا� زمينه اعتدال هوا را رقـم زده، و بـا وجـود شـمس در بـروج 

را  ائ�ي خشـ� و �دي هـواپتا�ستا� حرارت هوا را ا�اد فر�وده و در برو� 

  .مهيا نموده و با قرار گرف� در بروج ز�ستا� برودت هوا را ا�اد فر�وده است

  كه كواكب نقش روان در ��د را داشته و خصوصيات و قواي خـود طور همانو

را در بروج ظاهر نموده و به منصـه بـروز و ظهـور � گذارنـد، همينطـور از طبـع و 

انند نفس و روا� كه در ��ـدي بـا �ـزاج ن� متأثر � شوند، م) بروج(�زاج قالب 

�رطوب يا خشک يا �د يا گرم قرار گ�د؛ خصوصيات بدن صاحب آن و �ـزاجش 

  .را به خود � گ�د

خواجه نص�ا�ين همچون ال�  اياز آثار حكمطبع و �زاج بروج را  اح�م

  :كنيم� طو� نقل 
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  طبع و �زاج بروج

 و طبع و �زاج عضو مبتال �زاج بيمار طبع و ر بررسيهاي ط� چنان�ه دهم

 �الحظه شده، و براى طبابت و برنامه ر�زي درمانو طبع و �زاج نوع بيماري 

مفرده و �ر�به ي هاداروطبع و �زاج ��ن و طبع �زاج و طبع و �زاج فصل  ن�؛

مد نظر قرار � گ�د، هم� ا�ر در �ر�رد طب �و� ن� بايد �ل توجه باشد، 

خود دارد، كه با حر�ت قمر و به هر برج يك طبع و �زاج �صوص چه اينكه 

ايت و  ،�ندگساير كواكب در بروج �ت تأث� �زاج و طبع آن برج قرار � 

ي �ر�وطه به صورت عوارض و بيمار�هاي �رتبط با آن ظاهر ر اندامهاتأث�ات د

   :� باشد ح�بدين دار�م كه بروج و �زاج طبع  � گردد، ف�ا نياز به شناخ�

  طبايع بروج معرفت در

  رنج نادان هم�شه ضايع دان= برجها را تو بر طبايع دان 

  خا� و جدي و خوشه همان ثور=  �ل است آ�� و ش� و كمان

  )ماء( آن خرچنگ و حوت و عقرب ما و=  طبِع جوزا و د�و و م�ان هوا

  در معرفِت �زاِج بروج

  ك اند و طبع صفرا�گرم و خش= �ل و ش� و قوس يغما� 

ى و خوشه َعذرا 
ْ
  هر سه خشكند و صاحِب سودا= ثور با َجد

  گرم طبعند و خون از ا�شان زاد= برج جوزا و د�و و م�ان باد 

  هر سه �ر طبعشان پُر از بلغم= برِج �طان و حوت و عقرب هم 

  طبع اين برجها چن� افروخت= آن�ه اين علم را ن�و آ�وخت 

  طوسي الدينخواجه نصیر
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  يع�

  .رم و خشك و �زاجشان صفرا� استگطبعشان ) �ل، أسد، قوس( بروج آ��

  .طبعشان �د و خشك و �زاجشان سودا� است) ثور، جدي، س�بله( بروج خا�

  .رم و �رطوب و �زاجشان خون استگطبعشان ) جوزا، د�و، م�ان( بروج هوا�

  .وب و �زاجشان بلغم استطبعشان �د و �رط) �طان، حوت، عقرب(  بروج آ�

ارتباطات �ط� و  ؛وق� قمر در بروج داراى طبع �د است: مثال توضي�

و داللت بر �دي در  ،روا� كه شور و حرارت الزم دارد �وفق ن�ست

ف�ا وقت قمر در عقرب براي ا�وري  ،احوال ��ي داردسس� برخوردها و 

� كه قمر در بروج آ�� و هوا� �هن تنهاو فصد  ،مانند ازدواج مناسب ن�ست

م عبور قمر ��ز فصد در ناحيه دست كه در هن ،خوب است )رمگطبع داراي (

  .�را برج جوزا داللت بر دست دارددر برج جوزا؛ مناسب ن�ست، ز
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  �� يااندامهو  ءداللت بروج بر اعضا

 همچنان�ه حر�ت خورشيد و ماه در دايرة ال�وج ارتباط روشن و آش�ري 

با تغي�ات آب و هوا و حيات و رو�ش گياهان و شكوفا� درختان و ببار 

�شس� تا خشكيدن و �رگـ آنها دارد، اين ارتباطات و فعل و انفعاالت به 

�دوده آب و هوا و نباتات �دود �شده و بقيه �وجودات از �له ا�سانها ن� 

جه اعضاي م�سوب رطو�ات بدن متو ؛با عبور قمر در هر برج .متأثر � شوند

در آن افزا�ش � يابد، ف�ا زمينه انفعال و آسيب پذيري به همان برج  شده و 

  . آن عضو در آن وقت ب�ش� � گردد

  خواجه نصیر طوسي
  دست جوزا و س�نه �طان فور= از �ل � بگ� و گردن ثور 

  رمَ ناف را س�بله قياس شِ = شناس اثر  را از اسد معده

  عقرب آلت، كمان بدان ران است= به م�ان است از كمر تا ُ��ن 

  حوت را خصيه دان و هر دو قدم= هم ه دي زانو و د�و ساق بجَ 

 به صورت �ت� ،به ترتيب بروج نامگذاري شده اند ءاز باالي بدن اعضا:  

س�نه ، جوزا، دست ها و شانه ها به ثور، گردن به �ل هب ر�وط�و صورت  �

اي� پ، س�بلهبه ..) روده ها و (، ش�م أسدبه قلب   ،طان�به ) ششها و دنده ها(

، ساقهاي جدي، زانوها به قوس، رانها به عقرببه عورت� ، م�انكمر و �يه ها به 

   .حوت، قدم� به د�وپا به 

  و بروج  ؛)بروج ا��( بودهبروج �ل تا س�بله كه بروج اعضاي باال� بدن

  .� نامند) بروج اسافل(را ي�� بدن هس�ند م�ان تا حوت كه بروج اعضاي پا
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�ھای آد�ی با �وج دوازده گا� آ�ما�ی  ار�باط ا�دا
بطور (براى آشنا� ��ع با چگونگي ارتباط اندامهاي آد� با بروج اثناع� 

� توانيد پيكره يك ا�سان را در داخل گردونه ) � و ا�ا� نه جز� و تفصي�

آسما� بر گرداگرد او ت�يده و او را احاطه كرده اند،  فلك تصور كنيد، كه بروج

همانند نقش ز�ر، كه در آن به وضوح � ب�نيد؛ چطور هر قسم� از اندامهاي 

همانطور كه اشاره شد، و (ا�ته .  ا�سان در �دوده ي�ي از بروج واقع شده اند

با  جزئيات و تفاصيل اندامها ��ن است بطور �وردي) تفصيلش ن� بيايد،

دورنماي � اندامها متفاوت باشد، اما در هر صورت؛ اين نقش براى ارائه يك 

تصو�ر � از ارتباط اندامها با بروج �سيار مفيد است، در نقش ز�ر اندامهاي 

شاخص هر ناحيه به عنوان نمونه ذكر شده، و كواكب �ؤثر در آن �واضع از 

  .اندامها ن� مع� گرديده است
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  :دو دسته انداندامهاي آد� 

كه در يك �وضع از بدن جاي دارند، اين نوع اجزاء بدن : اندامهاي �وض� -۱

معموال بر حسب �وضع قرارگرف� آنها يك برج �ش�ك داشته و بدان �رتبط 

و سال با حر�ت خورشيد از  ،برج �ل بوده ها؛جكه ابتداي برهمانطور . هس�ند

 آ�ز� ناحيه ا�سان ن� از د، ��د برج حوت منت� � گرد بهبرج �ل آ�ز و 

ش�م و ب� پاها و رانها و زانوها و  و س�نه و قلب و ش�م و بعد و س�س گردن

ارتباط � ندامها؛ انوا� منت� � شود، با مقارنه بروج و  ناحيه قدمهاتا  ساقها

   .ها� ن� داردئا�ته اين قاعده اس�ثنا. نها با هر يك از بروج بدست � آيدآ

كه در يك ناحيه بدن متمر�ز نبوده، و در �تا� بدن  :اندامهاي �تا�ي -۲

، استخوانها، �و�رگها، سياهرگها و روان مانند پوست، اعصاب. گس�ده � باشند

هس�ند، بر�  اب طتبر� هر يك از اين اجزاء خود بر� �ستقل داشته و  ...و

با  )رگهاي خو� كوچك(و�رگها �با برج �ل،  ي بدنها  هماهيچارتباط : مانند

�س� با برج جوزا،   ��د با برج اسد و اعصاب و روانعص� س�ستمبرج ثور، 

ا�ته اين نوع اندامها؛ �ز  .برج جدي ااستخوانها ب، با برج اسد، و خون گردش

برج اص� خود؛ به برج �وضع قرارگرف� در ساير اندامها ن� �رتبط � باشند، 

كه به �اظ  ها  هماهيچوج متعددي در آنها تاث� دارد، مانند و در ن�يجه بر

و جزو اندامهاي   هماهيچبودن به برج �ل م�سوب، و به �اظ �وضع   هماهيچ

گردن   هماهيچ، )برج �ل(صورت   هماهيچديگر بودن به برج اندام �وضع، مثل 

، )ج �طانبر(س�نه   هماهيچ، )برج جوزا(بازو و ساعد   هماهيچ، )برج ثور(

، )برج قوس(ران   هماهيچ، )برج م�ان(باسن   هماهيچ، )برج اسد(پهلو   هماهيچ

  .�رتبط و از تاث�ات برجهاي آن اندامها ن� برخوردارند) برج د�و(ساق   هماهيچ
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  ت اّو�ه و ثانوّ�هلدالارتباط اندامها با بروج به 

 تقسيمات � بدن  همگي ي�سان نبوده، و بر� در ؛اندامهاي معروف بدن

�، ش�م و قفسه س�نه، اين اندامها در حقيقت هر كدام : ب�ار � رود، مثل

�موعه اي از اندامهاي �ستقل و �تلف هس�ند، و�ا چه �سا ��ن است 

تفاوت برج ر�ه با برج قلب؛ با اينكه : برجهاي �تل� هم داشته باشند، مانند

س�نه هم و�و برجش با ر�ه ي�ي است هر دو در قفسه س�نه � باشند، و خود 

كه مبّ�  شده،برا�ش بر� �ستقال ذكر ) در بر� نظر�ات(و� از نظر �سبت؛ 

  .برج قفسه س�نه و دنده ها  است، و ر�طي به برج اندامهاى داخل آن ندارد

  به چند جزء ) در بر� نظر�ات �و�(بع� از اندامها هم هس�ند كه

ك بر� �ستقل ذكر شده است، مانند اندام كبد كه تقسيم شده، و براى هر ي

در نظر�ه غر� جديد �ش باال� به برج  �طان و �ش پاي�� به برج س�بله 

  .م�سوب شده است

  ؛ �ت بلكه چند عضو در يك �وضع از بدن ؛معموال يك اندامبا همه اينها؛

منابع �و� بر�  و ب�ش� آ�ه در. همانطور كه بيان شدد، تاث� يك برج � باش

آورده اند، اشاره به  دو برجرا در از اندامها كه بع�  ؛آمده) ناقل اقوال(

است؛ كه بدون اشاره به منبع يا هج انداموبر تعي�منجم� در اختالف اقوال 

  . توضي� كنار هم نقل شده است

 وديم، را اشاره نمذا� آنها بطور بروج به داللت او�ه و  اارتباط اندامها ب

�ت ن� �ر� بطور به داللت ثانو�ه و اين اندامها افزون بر برج اص� شان؛ 

  :� تواند چن� باشدگ�ند، اسباب تعدد برجها �  قرار برجهاي ديگري تأث� 
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برج  ها داللت دارند،انداميك يا چند از بر ن� هر كدام كواكب آ�ا كه از  - ۱

در آ اندام خواهد بود، ا�ته ��ا برج بيت  آن كو�ب ن� ��ل تاث�) خانه(بيت 

شود، كو�ب اندام با برج اص� اندام ي�ي است، و� ��ن است كه متفاوت 

  .و سبب تعدد بروج �رتبط با اندام گردد

معاينات بررسيهاي ط� خود �ز جزو  ؛طب�� حكيم باشد اگر معالج بيمار؛ - ۲

برر� آن ي�ي از راههاي كه ايد، اقدام به برر� �و� بيمار � نم ؛با��

نقشه هيئت فل� برر� با  اين ا�رو  ،� باشد هر فرد "پرونده پزش� ت�و��"

با اين روش ب�ش��ن بيمار�ها� كه او  كه ،�قق � شود ؛والدت شخص�ظه 

جزو كه . و يا زمينه ابتال�ش را دارد مع� � شود ،در زندگ�ش بدان مبتال شده

طالع  )ششم خانه(بيت ا�رض  مطابقكدام برج  :گردد� الحظه �آن بررسيها 

همچن� با �الحظه هيئت فل� آ�ز بيماري و ن� طالع وقت �وع اوست، 

�ز برج  �و دينب ل �ؤثر در بيماري و درما�ش را بدست � آورد،معا�ه؛ عوا�

لت ثانوي اين برج بدال .دوششناخته � برج ديگري ن� �ؤثر  ��اص� اندام؛ 

  .د، و آن اندام، داراي دو برج � شودگردبرج آن اندام ن� � 

اندامها از بر�  :نوع ديگري براى ان�ساب صحيح يك اندام به چند برج - ۳

� �ت تاث� دسته اي از ابراج هس�ند، مثل عروق و س�ستم �فاتيك كه �ت 

، بدين �و � باشند )�طان عقرب د�و(يع� برجهاي  )آ�(تاث� بروج ما� 

  .عروق �فاوي �ت تاث� سه برج � باشند
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  نظرات �و�در بر� تفاوت  سبب

 مطالعات و بررسيهاي تنجي� بعضا �الحظه در  :اختالف نظر�ات �و�

نقل � در يك �وضوع  منجم� و ��تب تنجي��تل� از اقوال كه � شود 

  :دارد اختالف نظر�ات �و� چند وجهاين ، شود

�كتب  مثل اختالف �كتب استوا� و ترو�ي�ل با: اختالف مبناي �و� -۱

اقوال و نظرات  انوتاين اختالف را بايد �را�ت كرده، و ن�  �� و سيدرال،

دند، بر بورا �ل�م از دو مبنا هر كدام  ؛را با هم ب�ار برد، بلكه جدا�نه

منجم� غر� نظر اختالفات ت و از اين قبيل اس .حسب همان بايد عمل كنند

كه ب�ش� نظرات ا�شان  با نظرات قدماي منجم�، از آ�ا ؛جديد و معا�

تقليدي از ��تب هندي است، و بر� هم �الحظه پارام�هاي جديدي كه 

از مقو� اختالف مبنا� و مانند  ن� تفاوتهااين ا ن�ست، ف�ا م�ورد قبول قد

و بر� از تفاوتهاى اينان از قبيل اش�باهات  نوع قب� جدا �لحوظ � گردد،

از خلط ب� قواعد است كه از آنها پره� و بطور نمونه بدانها اشاره � كنيم، 

آ�ا كه مبناي ما �وم كهن و اسال� است، ف�ا تنها به �وارد همسوي با اين 

  .را ب�ار � بر�مها آنفقط و  ،دهنمومبنا توجه 

مثل : كهن با مبناي واحد يا نزديك به همب تنجي� ��تاختالفات منجم�  -۲

منجم� �� باستان با منجم� يونان با تنجيم باب� با منجم� ايرا�  هايتفاوت

سيار نزديك و تقر�با منجم� اين ��تب �� باشد، مبناي �وردي و عر� 

 ، و اختالفات آنها از قبيل تفاوت برداشت در مقام تفصيل�سوب � شودي�ي 

، يا دقت ب�ش� بر� در و ���ح �يات و اصول؛ يا تعي� حدود تعار�ف واحد

�ز اينها �سلك تنجيم هندي است كه خود  ست،آنها مقام نقل مبا� يا �اسبه 
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سابق ا�كر همسو بوده و ��تب روشهاي متعددي است كه بر� با ن� داراي 

حوظ داشته، و اصح آنها را ن� ما اين اختالفات را �ل از اين روبر� متفاوتند، 

  .يادآور � شو�م، و اگر هر دو نظر�ه وجيه باشد؛ هر دو را ذكر � كنيم

از آ�ا كه متون : اختالفات نا� از برداشت از اصول و تعي� حدود تعار�ف - ۳

�شدت �ت� و �وجز و به �و اشاره بوده،  ؛قدماي تنجيمآثار او�ه �سيار كهن و 

���ح و تفصيل متاخر�ن؛ برداشتهاي متفاو� در توضيح آن �يات و مقام در ف�ا 

اين ما رخ داده است،  ؛يا تطبيق �ايط و يا تعي� �رزهاي تعار�ف مفاهيم

به اصل واحد و مبناي آنها ضمن برگرداندن �ورد توجه قرار داده، و اختالفات را 

�وجه بودن طرف� صورت و در  ،س� بر ت�ي� قول راجح نموده ؛معت� و ��م

  .را نقل � نمائيم مههجهت اطالع �صل� و �قق� تنجيم؛ اختالف، 

بروج و كواكب اندامها و از �له در تعي�  :دالئل فل�بيان اختالفات در  -۴

و ) اسال� عر� ايرا�(تفاوت متون معت� تنجيم ��� � باشد،  بيمار�ها

� ح�م �و� �م است، و ب�ش� تفاوتهادر اصول و ا) يونا� و اروپا�(غر� 

  :چند جهت استنا� از  كه به منابع �وجود ع� ما منتقل شده،

كه عدم رونق و رواج علم تنجيم در بر� از عصور در ميان بر� �لل  :)الف(

 )يع� علماء و حكماي �وم(حضور فعال منابع زنده علم تنجيم عدم نا� از 

�صور شدن منابع اين علم به  � تنجيم؛ و با�بع� فعا�ت �امع علاشو ند

�سخ �طوطات و كتا�انه ها گرديده، ف�ا باب تصحيف در كتابت �تبان و 

اش�باه ناقالن مفتوح باز شد كه براى آيند�ن اين سهوها صورت اقوال جديد 

   .به خود گرفت

يا نادر  در اثر علت قب�؛ اخذ علوم از س�نه حا�الن حقي� آن م�سوخ :)ب(
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�صور شد، ف�ا اش�باهات حاصله تصحيح گشته، و تل� آن به متون كتب 

�شده و با ت�رار رسميت بافته و به �سلهاى بعدي به عنوان مطالب درست 

   .گرديدمنتقل 

عناو�ن �شابه و هم� علت سبب خلط ب� قواعد و مبا� ن� گشته  ):ج(

  .گردد� سبب پيدا�ش نظرات م�شابه 

�وه بر� از اختالفات نا� از ، كتب او�ه �وجز و به اشاره بوده نچو ):د(

و ن�يجه برداشت فروع از �يات است، مثال در  ؛او�هتفصيل و �ح اصول 

است، آنوقت در مقام اس�نتاج " برج �ل"گفته شده كه م�سوب به " َ� "باب 

� را بر  اندام جز� ؛از منجمانح�م اعضاء جز� َ�؛ س�بب شده تا بع� 

ه بديگر و به برج �ل �سبت دهند، و بر� كرده، � ذكر عنوان ن حسب آ

يا نرا �لحق به دسته ديگري بنمايند، آ ؛خاصيت انداميا �اظ ج�س يا سنخ و 

 )در ناحيه گردن(�وع آن �ل كه ��قيها به �اظ " ناي"مثل اختالف در 

اده، و غر�يها به �اظ اينكه از �سبت د )ر�وط به اين ناحيه�( آنرا به برج ثور

   .ندمرش�برج جوزا  ازآنرا  ؛�موعه اندام تنف� است

بوده، مثل تعي� �اطر تفاوت نظر در تعي� حدود ن�  اهبر� اختالف ):ه(

 ؟حدود اندامهاى گردن تا كجاست :مثال �وضع استهر ناحيه و اندام �دوده 

چون حنجره و �و جزو گردن  و �جمه گرفته؛ ي�ي ي�ي از ز�ر � َ� 

و  ي �جدا� ب� اندام باالبه قائل �سوب است، �رز را ميانه دهان گرفته؛ و 

شده، و اندامهاي روي فك باال� را جزو �دوده برج �ل، و بر�  �پاي� 

را  )كه �اذي گردن است(اي� و �شت � و �چه پاندامها مثل ز�ان و فك 

  .ثور حساب كرده استج بر�لحق به گردن؛ و جزو 
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 ا�سان بدن و اجزاي بروج بر اعضاءدالالت تفصيل 

  �رتبط با برج �ل اعضاء و اجزاي بدن

� و اعضاي  :اندام �وض�

متصل به آن، �جمه، مغز و 

مثل دو نيمكره مغز، (اجزاي آن 

غده پ�نه غده صنو�رى يا هيپوف�، 

، عقب �، پ�شا�، )و �چهآل، 

شته هاي ، رعروق و رگهاي �

گونه ها، و چهره، روي  ،� عص�

مژه، ابرو، ر�ش، (�وهاي � و صورت چانه، استخوانهاي صورت، س�نوسها، 

چشمها و  ،)س�يل

باال و  حدقه، فك

سقف دهان، �، پائ

لب و دهان، 

دندانها، ز�ان، ب��، 

  .گوشها

 :اندام �تا�ي

 و اندام يگوشتها

  .ماهيجه هاي بدن
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  در اندام �ر�وط به برج �ل :ختال�ا برر� نظر�ات

 از ��� و هندي و (از اندام برج �ل � باشد، و �لب منجمان : � - ۱

ن� بر هم� نظر �ل�مند، اما در تنجيم منازل ) كهن و جديد غر�يانيونا� و 

ثور  هاي �ل ودر برج ۳در برج �ل و م�ل  ۲و ۱هندي � را به منازل 

  .م�سوب كرده اند

و جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و همه ��قي� و هنديان : مغز - ۲

منازل هندي مغز همان منازل ( آنرا نقل كرده اند، يونا� و غر�يان كهن و جديد

�� از مغز كه كن�ل تنگي و گشادي عروق را به عهده مگر  ،)� � باشد

اما  سوب به برج �ل بوده،ه فوق ا�كر م�طبق قاعدو ) Vasomotor System( دارد

در برجهاي س�بله و م�ان �سبت داده اند،  ۱۴منجمان جديد هندي آنرا به م�ل 

در برجهاي �ل و ثور �ر�وط كرده اند،  ۳همينطور �چه را هنديان به م�ل

به ابون� �سبت داده شده كه مغز به برج عقرب م�سوب است، و همچن� 

ده و تناس�ش با �وضع اندامهاي برج عقرب شايد كه مقصود مغز استخوان بو

است كه �ل ساخت و برداشت مغز ) در بر� نظر�ات(در لگن خا�ه 

  .استخوان است

از ��� و هندي و (از اندام برج �ل � باشد، و �لب منجمان : ترصو - ۳

ن� بر هم� نظر �ل�مند، تنها بر� از هنديان ) يونا� و غر�يان كهن و جديد

 در ٣، م�ل  ٥و  ٤و  ٣منازل  به، و بر� م�سوب كردهرا به برج ثور صورت 

�سبت  ثور و جوزا در برجهاي ٥ثور و م�ل برج در  �٤ل و ثور، م�لبرجهاي 

  .اندداده 
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و �لب ��قي� جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و  :چشمها - ۴

در برج �ل و  ۳و۲را به م�ل آن ، هندياناند كردهآنرا نقل يونا� و غر�يان كهن 

پ به چ چشمراست به برج ثور، و  چشمو� هنديان  ،ثور م�سوب كرده اند

) �طان ،�ل(دو برج آنرا از جديد ده، بر� غر�يان نموبرج حوت م�سوب 

  .رده اندشم

زو اندام � و به برج جو چشم  فتهبا چشم �قق ياچون ب�نا� : ا�ب�نقوه  - ۵

 به هم� برجن� آنرا و يونانيان و غر�يان كهن ف�ا ��قيان است، �ل �رتبط 

  .هنديان آنرا به برج د�و م�سوب كرده اند، ه اندست�ر�وط دا�

�لب جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و : استخوا�ش ب�� و - ۶

استخوان و� هنديان  كرده،هم� را نقل و يونانيان و غر�يان كهن ��قي� 

، و ن� ب�� را به �ر�خ �سبت داده اند" عقرب"برج در  ۱۷م�ل به  اب�� ر

  .م�سوب كرده كه خانه اش برج عقرب است

�لب �رتبط است، و " �ل"جزو اندام � و به برج : هاحفره هاي س�نوس - ۷

و� بر� از  ،اند كردههم� را بيان و يونانيان و غر�يان كهن ��قي� 

به برج  آنرا) اطش با رطو�ات و اندام تنف�بلحاظ ارتب(غر�يهاي جديد 

   .�سبت داده اند" �طان"

و �لب ��قي� �رتبط است، و " �ل"جزو اندام � و به برج : گونه ها - ۸

م�ل به  و� بر� از هنديان آنرا هم� را بيان كرده اند،يونانيان و غر�يان كهن 

  . سبت داده اند در برجهاي ثور و جوزا ٥

و جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و �لب ��قي�  :هادندان - ۹
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و� هنديان آنرا از برج ثور  ن� بر هم� �ل�مند،يونانيان و غر�يان كهن 

و به عنوان  ،شمس بر دندان داللت دارد ؛از نظر ارتباط كواكبشمرده اند، 

به كو�ب از آ�ا كه طبق تنجيم هندي دندان �ر�وط � شود، هم ثانوي بدان 

�سبت ن� " جدي"به برج  آنرا ف�ا ،زحل �رتبط و برج جدي خانه زحل است

   .داده اند

جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است،  :گردنپاي�� � و �اذي اجزاء  - ۱۰

انه، چدهان، �ها،  ،ز�ان ،اي�و آرواره پفك  ،سقف دهان(اجزاي � ف�ا اين 

است و� چون جزو � است به  گردناذي و�و �) وشهاگو  ،هچ� ،عقب �

��قيان و يونانيان و غر�يان كهن ن� بر هم� نظرند، برج �ل �ر�وط است، 

�وضوع را �الحظه � ) يع� منازل(هنديان كه با تقسيمات جزئ�� از بروج 

م�ل ) فك پائ�(، و )در برج �ل(كنند، اندام � را به سه م�ل اول و دوم 

ن�  و، )در برج ثور(م�ل چهارم ) ز�ان و دهان(، و )هاي �ل و ثوردر برج(سوم 

آورده اند، بر� منجمان غر� جديد با ) برج �طان( ۸لب و دهان را در م�ل

 �وط كرده،ر�الحظه اين نظر هنديان؛ تنها اندام نيمه باال� � را به برج �ل �

انه، چ ،ز�اندهان و  ،اي�پو آرواره فك  ،سقف دهان(اجزاي � و صورت  و

كه (بوده به پ�وي از هنديان  گردنرا كه �اذي  )وشهاگو  ،هچ� ،عقب �

، و غر�يان اين اندام را از )دا�سته اند ثوراندام م�ل سوم در برج �ل و جزو 

با اين توصيف �رز اندام دو برج از ميان دهان � گذرد، و . نده اشمرد برج ثور 

: بر� گفته اند. � ا�ه باالي گردن �اظ شده استآن خطي فر� �اذي منت

بطور � � و صورت را  و يونانيان و غر�يان كهن از آ�ا كه قدماي ��قي�

اندام برج �ل ذكر كرده اند؛ نه به صورت تفصي� و ذكر اندام جز� آن، ف�ا 
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سم اين نظر كه اندام قسمت پاي�� � كه �اذي گردن بوده و آنرا ��ا ا

و جزو برج �ل نباشد من� نداشته، و � توان به عنوان نظر ��قي� ) ن�ده

اين اندام را ) ي جديدهمانند بر� هنديان و اروپائيها(يونانيان و غر�يان كهن؛ 

در �م ) �رتبط با برج �ل(به برج ثور �سبت داد، و مقصود از � و صورت 

دامهاي باال� و آ�ه قدماي ��� را؛ انو يونانيان و غر�يان كهن ��قي� 

و �سبت به ��ق� و� اين توجيه �ردود است و . ��ا نام برده اند؛ �اظ كرد

و�و با دسته بندي درشت ( نادرست، چه اينكه وق� ��ايونانيان و غر�يان كهن 

 آنرا نام برده و برجش را مع� كرده اند، اين يع� كه) و حاوي �موعه اى از اندام

و اگر اس�ثنا� به همان برج �رتبط است، ) و�و نا� جدا داشته(تمام اجزاي آن 

قائل بودند به وضوح ذكر � كردند، همچون بيضه ها كه در نظر بر� ��قي� 

  .آنرا از بقيه اندام تناس� جدا و به برج ديگر �سبت داده اند

اندام همان برج  بهم�سوب قاعدتا اندام  هر ثار و قوايآ: ذهندر�افتهاى  - ۱۱

 ؛باشد) به د�م افتاد: و به اصطالح(و قديم  گطبق تعب� و فرهناگر و ذهن  ،آ�ست

، طبيعتا به برج قلب بوده "ه در دل وارد � شودآ�و  ،و واردات قلبيهخواطر "از كه 

برج اسد �رتبط : ذهن بهاند فته گ و�ا هنديان ،كه اسد است م�سوب � شود

ز قوا و آثار مغز باشد، جزو اندام � بوده و به برج �ل م�سوب ، و اگر ذهن ااست

واقعيت ا�ر اين  .� گرددن� تعب� " واردات ذهنيه"، همچنان�ه ا�روزه به � شود

همه از يك سنخ نبوده، و �� ديروز و ا�روز ن� يك تعب� را است كه واردات 

مغز است را از ا�ور ذه� تالشهاي ب�ار ن� برد، بلكه آ�ه از قبيل حدسيات و 

وق العاده و وراي تعب� كرده، و آ�ه را ف" به فكرم رسيد"، يا "به ذهنم آمد"دا�سته و 

يا به د�م " به د�م افتاد"كشش مغز خود بداند، آنرا از در�افتهاي قل� � داند، و 
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و  ثر از فرهنگ مادي�اطر تأغر� منجم� جديد  تعب� � كند،" خطور كرد

به ذهن همه را و ي�جا ذهنيات تل� كرده، و ك؛ همه را با هم �لوط نموده، الئي

�سبت داده اند، آنوقت چون هنديان خواطر قلبيه را به برج اسد �سبت داده، ف�ا 

ذهن را اس�ثنا� از اندام �رتبط با � و مغز و برج �ل تل� كرده اند، واقعيت اين 

و از توابع مغز و اندام � و برج �ل  ؛بكه در�افتهاي ذه� به ذهن م�سواست 

   .ن اسد استآو برج  ؛به قلب �ر بوط بودهاست، اما در�افتهاي قل� 

و  نا�لب ��قيجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و : گوشها - ۱۲

در برج ( ۵بر� هنديان آنرا به م�ل  كرده،هم� را ذكر  يونانيان و غر�يان كهن

، و )در برج �طان( ۸و م�ل ) در برج جوزا و �طان( ۷م�ل  و)  ثور و جوزا

پ را به برج د�و چ گوشراست را به برج جوزا، و  گوشبر� ديگر از هنديان 

  . م�سوب كرده اند، و بر� غر�يان جديد آنرا  به برج ثور �سبت داده اند

� و به ا�اع منجم� از قديم و جديد؛ ��(اندام ناحيه گردن : گردن - ۱۳

به برج ثور �رتبط است، بر� از هنديان گردن را به ) غر� و هندييونا� و 

  .�سبت داده اند) در برج ثور(و م�ل چهارم ) در برجهاي �ل و ثور(م�ل سوم 

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : ها ه�وز - ۱۴

ج ثور �رتبط است، بر� از هنديان �وزه به بر) غر� و هندييونا� و ��� و 

  .�سبت داده اند) برج ثور( ۴و م�ل ) در برجهاي �ل و ثور( ۳ها را به م�ل 

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : حنجره - ۱۵

به برج ثور �رتبط است، بر� از هنديان ) غر� و هندييونا� و ��� و 

) برجهاي ثور و جوزا( ۵و م�ل ) در برجهاي �ل و ثور( ۳به م�ل  حنجره را

  .�سبت داده اند
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ـُشت يا  - ۱۶ ـُرده يا كمر�ه يا پ هر يا گ
َ

پائ�ن�  جزو ناحيه: )�ل �سل(ُصلب يا ظ

يونا� و ؛ و به برج م�ان �رتبط است، و �لب منجم� ��� و از ش�م

 نظر �ل�مند، و بر� از ��قيان هندي و غر� و قديم و جديد همه بر هم�

ابومع� بل� و ابوالفتح مغر� و �اري �سعودي و ابو ابور�ان ب�و� و (

به برج م�ان ) �شت(و هنديان و غر�يان ن� بر ارتباط صلب ) ا�حامد غزنوي

�طان هم شمرده، و �اري �ز منذري كه افزون بر م�ان از . ت��ح كرده اند

بر� از هنديان ن� به . در برج س�بله نقل كرده است) كمر�ه(خوارز� كه 

در برجهاي �ل و ( ۳و بر� ن� به م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴م�ل 

  .اند م�سوب كرده) ثور

مقصود از آن انتهاي كمر و �شت � باشد، اما  ناحيه�ر�وط به  "ُصلب"

 باشد، و منظور هما� است استخوان يا عضله يا عصب يا عروق اين �وضع ن�

و ن� ادبيات كهن �ق به  كه در تعب�ات �م و� و �م خازنان و� 

ـُرده يا كمر�ه "به  ُصلبذكر شده است، از " �وضع �سل شخص"عنوان  هر يا گ
َ

ظ

ـُشت ـُرده يا كمر�ه يا ( ه هان� تعب� � شود، ضمن اينكه اين واژ "يا پ َظهر يا گ

ـُشت  كمر �موع استخوان و فقرات و عضالت و اعصاب ناحيه راى بعضا ب) پ

هر و"ن� ب�ار � رود، همچنان�ه 
َ

ـُرده ظ ـُشتو  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

ز�ن رو در برر� اقوال بايد دقت نمود تا مقصود افته � شود، گن�  كمر يباال

  .اه �شوداش�ب "ُصلب" �ر�رد آن به منظور باو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد
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  �رتبط با برج ثور اعضاء و اجزاي بدن

ش تا اتصال �اندگردن و ا :اندام �وض�

هاي  مهره اطلس و مهره به دو كتف، 

و  ان��عروق و اعصاب گردن،  گردن،

 اهرگيسو  د�ور د،ي�خرگ �روت

رگهاي (�و�رگها ، ز�ر �و� و ژوگوالر

خ�شوم  ،گردندر ناحيه  )خو� كوچك

باالي دهان و �شت ب��؛  فضاي خا�(

، )كه از ابزار صوت و تلفظ آد� است

، �وزه ها، غده ت�وئيد ،تارهاي صو�حنجره، ، �ومهره هاي حلقوم، حلقوم، 

  .كتف� متصل � شودميان ، و آ�ه از گردن به ناي

 :اندام �تا�ي

ساختار و چهارچوب 

س�ستم � بدن و 

ا�ك���ال و عص� 

كن�ل  كه �رتبط با مغز

دست�ه گردش كننده 

 ن� هست خون و غذا

�ت تاث� بروج خا� 

� ) ثور، س�بله، جدي(

  . باشد
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  در اندام �ر�وط به برج ثور :برر� نظر�ات اختال�

از ��� و هندي و  (از اندام برج �ل � باشد، و �لب منجمان : � - ۱

د، اما در تنجيم منازل ن� بر هم� نظر �ل�من) يونا� و غر�يان كهن و جديد

در برجهاي �ل و ثور  ۳در برج �ل و م�ل  ۲و ۱هندي � را به منازل 

  .م�سوب كرده اند

و ن و هنديان اجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و همه ��قي: مغز - ۲

منازل هندي مغز همان ( آنرا نقل كرده اند، و غر�يان كهن و جديد يانيونان

�� از مغز كه كن�ل تنگي و گشادي عروق را به مگر ، )شدمنازل � � با

طبق قاعده فوق ا�كر م�سوب به برج �ل بوده، و ) Vasomotor System(عهده دارد 

در برجهاي س�بله و م�ان �سبت داده  ۱۴اما منجمان جديد هندي آنرا به م�ل 

�ر�وط كرده در برجهاي �ل و ثور  ۳اند، همينطور �چه را هنديان به م�ل

اند، همچن� به ابون� �سبت داده شده كه مغز به برج عقرب م�سوب است، و 

شايد كه مقصود مغز استخوان بوده و تناس�ش با �وضع اندامهاي برج عقرب 

است كه �ل ساخت و برداشت مغز ) در بر� نظر�ات(در لگن خا�ه 

  .استخوان است

از ��� و هندي و (لب منجمان از اندام برج �ل � باشد، و �: ترصو - ۳

ن� بر هم� نظر �ل�مند، تنها بر� از هنديان ) يونا� و غر�يان كهن و جديد

در  ٣، م�ل  ٥و  ٤و  ٣به منازل م�سوب كرده، و بر� صورت را به برج ثور 

�سبت  در برجهاي ثور و جوزا ٥در برج ثور و م�ل  ٤برجهاي �ل و ثور، م�ل

  .داده اند
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جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است،  :گردنپاي�� � و �اذي زاء اج - ۴

انه، چدهان، �ها،  ،ز�ان ،اي�و آرواره پفك  ،سقف دهان(اجزاي � ف�ا اين 

است و� چون جزو � است به  گردنو�و �اذي ) وشهاگو  ،هچ� ،عقب �

بر هم� نظرند، برج �ل �ر�وط است، ��قيان و يونانيان و غر�يان كهن ن� 

�وضوع را �الحظه � ) يع� منازل(هنديان كه با تقسيمات جزئ�� از بروج 

م�ل ) فك پائ�(، و )در برج �ل(كنند، اندام � را به سه م�ل اول و دوم 

، و ن� )در برج ثور(م�ل چهارم ) ز�ان و دهان(، و )در برجهاي �ل و ثور(سوم 

آورده اند، بر� منجمان غر� جديد با ) طانبرج �( ۸لب و دهان را در م�ل

 �وط كرده،ر�الحظه اين نظر هنديان؛ تنها اندام نيمه باال� � را به برج �ل �

انه، چ ،ز�اندهان و  ،اي�پو آرواره فك  ،سقف دهان(اجزاي � و صورت  و

كه (بوده به پ�وي از هنديان  گردنرا كه �اذي  )وشهاگو  ،هچ� ،عقب �

، و غر�يان اين اندام را از )دا�سته اند ثوراندام م�ل سوم در برج �ل و جزو 

با اين توصيف �رز اندام دو برج از ميان دهان � گذرد، و . نده اشمرد برج ثور 

: بر� گفته اند. آن خطي فر� �اذي منت� ا�ه باالي گردن �اظ شده است

ن كهن بطور � � و صورت را از آ�ا كه قدماي ��قي� و يونانيان و غر�يا

اندام برج �ل ذكر كرده اند؛ نه به صورت تفصي� و ذكر اندام جز� آن، ف�ا 

اين نظر كه اندام قسمت پاي�� � كه �اذي گردن بوده و آنرا ��ا اسم 

جزو برج �ل نباشد من� نداشته، و � توان به عنوان نظر ��قي� و ) ن�ده

اين اندام را ) همانند بر� هنديان و اروپائيهاي جديد(كهن؛  يونانيان و غر�يان

در �م ) �رتبط با برج �ل(به برج ثور �سبت داد، و مقصود از � و صورت 

��قي� و يونانيان و غر�يان كهن را؛ اندامهاي باال� و آ�ه قدماي ��� 

بت به ��ق� و و� اين توجيه �ردود است و �س. ��ا نام برده اند؛ �اظ كرد
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و�و با دسته بندي (يونانيان و غر�يان كهن نادرست، چه اينكه وق� ��ا 

آنرا نام برده و برجش را مع� كرده اند، ) درشت و حاوي �موعه اى از اندام

به همان برج �رتبط است، و ) و�و نا� جدا داشته(اين يع� كه تمام اجزاي آن 

ح ذكر � كردند، همچون بيضه ها كه در نظر قائل بودند به وضواگر اس�ثنا� 

  .��قي� آنرا از بقيه اندام تناس� جدا و به برج ديگر �سبت داده اند بر�

و �لب ��قي� جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و  :چشمها - ۵

در برج �ل و  ۳و۲اند، هنديان آنرا به م�ل  كردهيونا� و غر�يان كهن آنرا نقل 

پ به چ چشمراست به برج ثور، و  چشمو� هنديان  ،م�سوب كرده اندثور 

) �طان ،�ل(دو برج جديد آنرا از ده، بر� غر�يان نموبرج حوت م�سوب 

  .رده اندشم

�لب �رتبط است، و " �ل"جزو اندام � و به برج : چانه و گونه ها - ۶

� بر� از هنديان و هم� را بيان كرده اند، و يونا� و غر�يان كهن ��قي�

  . سبت داده اند� در برجهاي ثور و جوزا ٥م�ل به  آنرا

��قي� و جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و �لب  :هادندان - ۷

و� هنديان آنرا از برج ثور شمرده  ن� بر هم� �ل�مند، يونانيان و غر�يان كهن

دارد، و به عنوان ثانوي بدان اند، از نظر ارتباط كواكب شمس بر دندان داللت 

�ر�وط � شود، از آ�ا كه طبق تنجيم هندي دندان به كو�ب زحل �رتبط و برج 

  . ن� �سبت داده اند" جدي"به برج  ف�ا آنرا جدي خانه زحل است

و  نا�لب ��قيجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و : گوشها - ۸

در برج ( ۵بر� هنديان آنرا به م�ل  كرده،هم� را ذكر  يونانيان و غر�يان كهن

و ، )در برج �طان( ۸و م�ل ) در برج جوزا و �طان( ۷و م�ل )  ثور و جوزا



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٦٦ 

پ را به برج د�و چ گوشراست را به برج جوزا، و  گوشبر� ديگر از هنديان 

  . م�سوب كرده اند، و بر� غر�يان جديد آنرا  به برج ثور �سبت داده اند

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : ها ه�وز - ۹

به برج ثور �رتبط است، بر� از هنديان �وزه ) ��� و يونا� و غر� و هندي

  .�سبت داده اند) برج ثور( ۴و م�ل ) در برجهاي �ل و ثور( ۳ها را به م�ل 

از قديم و جديد؛ (منجم�  جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع: حنجره - ۱۰

به برج ثور �رتبط است، بر� از هنديان ) ��� و يونا� و غر� و هندي

) برجهاي ثور و جوزا( ۵و م�ل ) در برجهاي �ل و ثور( ۳حنجره را به م�ل 

  .�سبت داده اند

از قديم و (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : تارهاي صو� - ۱۱

به برج ثور �رتبط است، بر� از ) غر� و هندي يونا� و �� وجديد؛ �

  .�سبت داده اند) ثور و جوزا هايدر برج( ۵را به م�ل  تارهاي صو�هنديان 

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : �و - ۱۲

 �واز هنديان به برج ثور �رتبط است، بر� ) غر� و هندييونا� و ��� و 

  .�سبت داده اند) و �طان در برجهاي جوزا( ۶را به م�ل 

به ا�اع منجم� از قديم و جديد؛ ��� و (اندام ناحيه گردن : گردن - ۱۳

به برج ثور �رتبط است، بر� از هنديان گردن را به ) يونا� و غر� و هندي

  .�سبت داده اند) ثور در برج(و م�ل چهارم ) در برجهاي �ل و ثور(م�ل سوم 

به ا�اع (اندام ناحيه گردن : گردن) �خرگها و سياهرگهاي(عروق خو�  - ۱۴

به برج ثور �رتبط ) غر� و هندي يونا� و منجم� از قديم و جديد؛ ��� و
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را به م�ل گردن ) �خرگها و سياهرگهاي(عروق خو�  است، بر� از هنديان

  .�سبت داده اند) و جوزا در برجهاي ثور(م پنج

روضة (جزو اندام ناحيه گردن و به برج ثور �رتبط است، و ��قي� : ناي - ۱۵

آنرا در اندام برج  �رغمنجم� هم� �و آورده اند، و� بر� از ) ا�نجم�

  .جوزا ذكر كرده اند

جزو اندام برج �طان است، چه اينكه ب�ش��ن قسمت آن در  :�ري - ۱۶

در برج �طان �ر�وط نموده، و  �۹ا هنديان آنرا به م�ل ناحيه س�نه بوده؛ ف

غر�يان ن� بر هم� �ل�مند، ا�ته ��قي� به آن ت��ح ن�رده اند، و ��ن 

است به ح�م آ�زش در �دوده گردن؛ مانند ناي به برج ثور م�سوب شده، و 

   .يا اينكه چون انتها�ش در ناحيه ش�م است، جزو برج س�بله �سوب شود

و ن اجزو اندام برج جوزا است، و �لب ��قي :و كتفها دوشها و شانه ها - ۱۷

ند، و� از ��قي� ابو القاسم بر آن �ل�م ان كهن و جديدغر�ييونانيان و 

 �رتبط دا�سته" ثور"برج به آنرا و ابوا�حامد غزنوي  �اري خوارز� ا�د بل� و

، در برج جوزا ۶م�ل و ج ثور و جوزا در بر ۵را به م�ل ها شانههنديان .  اند

  .ده اند�سبت داو �طان در برج جوزا  ۷م�ل و كتفها را بهكرده، سوب �م

كه �ل قرار گرف� آن ميان دو ر�ه و باالي قلب است، ،  :غده تيموس - ۱۸

در برجهاي ثور و جوزا م�سوب كرده اند، و�ا منجمان  ۵هنديان آنرا به م�ل

از اندام برج جوزا قرار داده اند، اما در متون �وم ���  اروپا� جديد آنرا

بدان ت��ح �شده است، و� � تواند جزو برج ثور باشد، بلحاظ قرار گرفت�ش 

در �وض� كه �ل اتصال گردن به س�نه و ميان دو كتف است، چه اينكه در 

) بل�ا�د  ابو القاسم(تعي� �دوده اندام برج ثور؛ در �م بر� از ��قي� 
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�ر، (گودي ز�ر آن ، كه شا�ل هم� �وضع )"كتف�(يتصل بهما  وما: "آمده است

است بوده و جزو اندام برج  مثل� انتهاي گردن كه روي قفسه س�نهو ) منحر

ثور باشد، يا اينكه آنرا به �اظ ب� دو ر�ه بودن �وضع جزو �دوده قفسه س�نه 

و يا به �اظ �اورت قلب به برج اسد  .باشد�طان  �اظ شده، و از اندام برج

  .�ر�وط نمائيم

جزو اندام ناحيه س�نه و به برج  ):، اضالع، �شت، پهلوقفسه س�نه(دنده ها  - ۱۹

��قيان و يونانيان و �طان �رتبط است، همه دنده ها يك ح�م داشته، و 

و قسم كرده؛ ن� همه بر آن �ل�مند، و� بر� هنديان دنده ها را د غر�يان كهن

به  هاي پاي��  دندهو ) در برجهاي ثور و جوزا( ۵م�ل باال� را به هاي   دندهو 

م�سوب كرده ) برج �طان(در  ۸و م�ل ) و �طان در برجهاي جوزا( ۷م�ل 

 دندهباال� را به برج جوزا و هاي   دنده جديد براي هم� بر� غر�يان. اند

سبت داده اند، در اصطالح قديم و �مه �ردم؛ را به برج �طان � هاي پاي�� 

دنده هاي باال� و جلو را س�نه و صدر، و پائ�� و �شت را پهلو و اضالع � 

  . گفتند، بر� از ��قيها اضالع و پهلو را جزو برج اسد شمرده اند

ـُشت يا  - ۲۰ ـُرده يا كمر�ه يا پ پائ�ن�  جزو ناحيه: )�ل �سل(ُصلب يا َظهر يا گ

؛ و به برج م�ان �رتبط است، و �لب منجم� ��� و يونا� و ش�م از

هندي و غر� و قديم و جديد همه بر هم� نظر �ل�مند، و بر� از ��قيان 

ابومع� بل� و ابوالفتح مغر� و �اري �سعودي و ابو ابور�ان ب�و� و (

به برج م�ان ) ت�ش(و هنديان و غر�يان ن� بر ارتباط صلب ) ا�حامد غزنوي

�طان هم شمرده، و �اري �ز منذري كه افزون بر م�ان از . ت��ح كرده اند

بر� از هنديان ن� به . در برج س�بله نقل كرده است) كمر�ه(خوارز� كه 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٦٩ 

در برجهاي �ل و ( ۳و بر� ن� به م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴م�ل 

  .اند م�سوب كرده) ثور

مقصود از آن انتهاي كمر و �شت � باشد، اما  ناحيه�ر�وط به  "ُصلب"

استخوان يا عضله يا عصب يا عروق اين �وضع ن� باشد، و منظور هما� است 

و ن� ادبيات كهن �ق به  كه در تعب�ات �م و� و �م خازنان و� 

ـُرده يا "به  ُصلبذكر شده است، از " �وضع �سل شخص"عنوان  كمر�ه َظهر يا گ

ـُشت ـُرده يا كمر�ه يا ( ه هان� تعب� � شود، ضمن اينكه اين واژ "يا پ َظهر يا گ

ـُشت  كمر �موع استخوان و فقرات و عضالت و اعصاب ناحيه بعضا براى ) پ

ـُرده َظهر و"ن� ب�ار � رود، همچنان�ه  ـُشتو  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

ر برر� اقوال بايد دقت نمود تا مقصود ز�ن رو دافته � شود، گن�  كمر يباال

  .اش�باه �شود "ُصلب" �ر�رد آن به منظور باو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد

بنا به نظر منجمان هندي و طب كهن آيورودا� ساختار و  :ساختار بدن - ۲۱

تعادل ساختار بدن و �ر�ردش را يا باال�س (چهارچوب � بدن و �ر�زي كه 

س�ستم ا�ك���ال و عص� ) و بنا به تفس� منجمان جديد هندي( ،كن�ل � كند

دست�ه گردش خون و غذا ن� هست؛ �ت تاث�  كننده �رتبط با مغز كه كن�ل

اس�ت و "توصيف اين عنوان به . � باشد) ثور، س�بله، جدي(بروج خا� 

 سبب شده تا منجمان غر� جديد اس�ت �صطلح به مع�" چهارچوب � بدن

همچنان�ه �حش (را ن� به بروج خا� �سبت دهند، اما " هي� استخوا� ا�سان"

) هي� استخوا�(اس�ت  همه منجم� كهن از ��� و هندي استخوانها و) بيايد

  .بدن ا�سان را كو�ب زحل و برج جدي خانه آن �رتبط دا�سته اند
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  �رتبط با برج جوزا اعضاء و اجزاي بدن

كتفها، ، )ها  شانه(دوشها : حيه طرف�نا :اندام �وض�

دستها انگشتان و  ،دستهاكف آر�ها، بازوها و (دستها 

  ، )آنهاو ناخن 

  در صورت وجود انگشت زائد، برج آن متفاوت

است، و جوزا ن�ست، اندامهاي زائد به برج قوس 

  .�رتبط است

همچن� خون؛ �ت  .رواناعصاب و  :اندام �تا�ي

  . � باشدتاث� برج جوزا 

  برج جوزا�ر�وط به در اندام  :برر� نظر�ات اختال�

و  از ��� و هندي (� باشد، و �لب منجمان از اندام برج �ل : ترصو - ۱

ن� بر هم� نظر �ل�مند، تنها بر� از هنديان صورت را به ) يونا� و غر�يان

در برجهاي �ل و  ٣، م�ل  ٥و  ٤و  ٣به منازل ، و بر� برج ثور م�سوب كرده

  .�سبت داده اند در برجهاي ثور و جوزا ٥در برج ثور و م�ل  ٤ثور، م�ل

�لب �رتبط است، و " �ل"جزو اندام � و به برج : گونه هاچانه و  - ۲

و� بر� از هنديان  هم� را بيان كرده اند،و غر�يان كهن يان و يونانن ا��قي

  . سبت داده اند� زادر برجهاي ثور و جو ٥م�ل به  آنرا

و  ناجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و �لب ��قي: گوشها - ۳

در برج ( ۵بر� هنديان آنرا به م�ل  هم� را ذكر كرده، يونانيان و  غر�يان كهن

، و )در برج �طان( ۸و م�ل ) در برج جوزا و �طان( ۷و م�ل )  ثور و جوزا
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پ را به برج د�و چ گوشست را به برج جوزا، و را گوشبر� ديگر از هنديان 

  . م�سوب كرده اند، و بر� غر�يان جديد آنرا  به برج ثور �سبت داده اند

به ا�اع (اندام ناحيه گردن : گردن) �خرگها و سياهرگهاي(عروق خو�  - ۴

به برج ثور �رتبط ) غر� و هندي يونا� و منجم� از قديم و جديد؛ ��� و

را به م�ل گردن ) �خرگها و سياهرگهاي(عروق خو�   از هندياناست، بر�

  .�سبت داده اند) در برجهاي ثور و جوزا(پنجم 

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : حنجره - ۵

به برج ثور �رتبط است، بر� از هنديان ) غر� و هندي يونا� و ��� و

) برجهاي ثور و جوزا( ۵و م�ل ) در برجهاي �ل و ثور( ۳ل حنجره را به م�

  .�سبت داده اند

از قديم و (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : تارهاي صو� - ۶

به برج ثور �رتبط است، بر� از ) غر� و هندي يونا� و جديد؛ ��� و

  .�سبت داده اند) جوزادر برجهاي ثور و ( ۵را به م�ل  تارهاي صو�هنديان 

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : �و - ۷

به برج ثور �رتبط است، بر� از هنديان �و ) غر� و هندي يونا� و ��� و

  .�سبت داده اند) در برجهاي جوزا و �طان( ۶را به م�ل 

 ن واجوزا است، و �لب ��قيجزو اندام برج  :دوشها و شانه ها و كتفها - ۸

بر آن �ل�مند، و� از ��قي� ابو القاسم  ي كهن و جديدغر�يها يونانيان و

�رتبط " ثور"برج به و ابوا�حامد غزنوي آنرا  ا�د بل� و �اري خوارز�

در برج  ۶در برج ثور و جوزا و م�ل  ۵هنديان شانه ها را به م�ل.  اند دا�سته
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  .در برج جوزا و �طان �سبت داده اند ۷ه، و كتفها را به م�لجوزا، م�سوب كرد

جزو اندام ناحيه طرف� : )انگشتان هاكف آر�ها ساعدها بازوها( دستها - ۹

 يونا� و از �� وو همه منجمان �رتبط است،  نادو باندام اص� برج جوزا 

كه ) قي�از ��(بر هم� نظر �ل�مند، �ز منذري هنديان �لب ن� و غر� 

، و بر� هنديان آنرا عالوه بر برج جوزا؛ در باب اندام برج �طان هم آورده

در برج س�بله  ۱۳انگشتان دستها را به م�ل � دستها را و بر� ديگر تنها 

ا�ته منجمان در  ،اندو بر� غر�يان هم از اين نظر�ه پ�وي كرده  داده�سبت 

) از �له در اينجا(ها ذكر � كنند، و دالالت كواكب ان�سابا� براى اندام

) ستارج س�بله كه بي�ش ب(به عطارد را دستها در دالالت كو�� هنديان 

 آوردهآس�بهاى بازو و شانه را  ؛برج س�بلهدر بيمار�هاي  همچن�م�سوب كرده، 

همچنان�ه در بيان عنوان (نبايد با دالالت بروج �لوط شود،  اينها اما ،اند

كه به داللت (و بو�ژه برج بيت كو�ب �رتبط ) ي قبال بيان شداو� و ثانو

كه به داللت (را نبايد �اي برج اص� اندام ) ثانوي به اندا� �ر�وط � شود

، و ن� و بيمار�ها بر اندامما دالالت كواكب ف�ا آورد، ) او�ه مطرح است

نه اي � و در فصل جدا� نمودهرا �ستقال مطرح دالالت بروج بر بيمار�ها 

در اين حاصل �شود، و اگر  �شو�� پژوهشگراندا�شجو�ان و تا براى  ،آور�م

فصل جا� از دالاللت كو�� اندا� سخن رفته؛ در مقام �ليل و برر� منبع 

   .قو� بوده كه نا� از داللت كو�� بوده است

اندام  اين ناحيهبرج با �رتبط ناخن دستان جزو انگشتان؛ و  :دستها ناخن - ۱۰

حوت اين ناحيه اندام جوزاست، و ناخن پاها جزو قدم�؛ و �رتبط با برج 

هنديان اما بر اين نظر �ل�مند،  ان و يونانيان و غر�يان كهنو ��قياست، 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٧٣ 

در ( ۹م�ل به  ؛ بر�را ي�جاناخنها آنها را از �وضع خودش جدا نموده و همه 

  .�سبت داده اند )هبرج س�بلدر ( ۱۳و بر� به م�ل  )برج �طان

روضة (جزو اندام ناحيه گردن و به برج ثور �رتبط است، و ��قي� : ناي - ۱۱

آنرا در اندام برج  �رغمنجم� هم� �و آورده اند، و� بر� از ) ا�نجم�

  .جوزا ذكر كرده اند

كه �ل قرار گرف� آن ميان دو ر�ه و باالي قلب است، ، هنديان  :غده تيموس - ۱۲

در برجهاي ثور و جوزا م�سوب كرده اند، و�ا منجمان اروپا� جديد  ۵ا به م�لآنر

آنرا از اندام برج جوزا قرار داده اند، اما در متون �وم ��� بدان ت��ح �شده 

است، و� � تواند جزو برج ثور باشد، بلحاظ قرار گرفت�ش در �وض� كه �ل 

، چه اينكه در تعي� �دوده اندام برج اتصال گردن به س�نه و ميان دو كتف است

وما يتصل بهما : "آمده است) ابو القاسم ا�د بل�(ثور؛ در �م بر� از ��قي� 

و مثل� انتهاي گردن ) �ر، منحر(گودي ز�ر آن ، كه شا�ل هم� �وضع )"كتف�(

اظ كه روي قفسه س�نه است بوده و جزو اندام برج ثور باشد، يا اينكه آنرا به �

ب� دو ر�ه بودن �وضع جزو �دوده قفسه س�نه �اظ شده، و از اندام برج �طان 

  .و يا به �اظ �اورت قلب به برج اسد �ر�وط نمائيم. باشد

جزو اندام ناحيه س�نه و به  ):، اضالع، �شت، پهلوقفسه س�نه(دنده ها  - ۱۳

و�ونانيان  نيابرج �طان �رتبط است، همه دنده ها يك ح�م داشته، و ��ق

ن� همه بر آن �ل�مند، و� بر� هنديان دنده ها را دو قسم و غر�يان كهن 

هاي   دندهو ) در برجهاي ثور و جوزا( ۵م�ل باال� را به هاي   دندهكرده؛ و 

) برج �طان(در  ۸و م�ل ) و �طان در برجهاي جوزا( ۷به م�ل  پاي��

باال� را به برج جوزا و هاي   دندهان براي هم� بر� غر�ي. م�سوب كرده اند
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را به برج �طان �سبت داده اند، در اصطالح قديم و �مه  هاي پاي��  دنده

�ردم؛ دنده هاي باال� و جلو را س�نه و صدر، و پائ�� و �شت را پهلو و اضالع 

  . � گفتند، بر� از ��قيها اضالع و پهلو را جزو برج اسد شمرده اند

جزو اندام ناحيه س�نه و به برج : و تنف� راههای هوا�ا و ششها، ه ر�ه - ١٤

ن� همه بر آن  و يونا� و غر� كهن �طان �رتبط است، و در تنجيم ���

 ۹و  ۸و م�ل ) در برجهاي جوزا و �طان( �۷ل�مند، و� هنديان آنرا به م�ل 

آنرا از اندام برج م�سوب كرده، و�ا بر� از غر�يان جديد )  در برج �طان(

  .جوزا شمرده اند

 جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و به هم�: معده - ۱۵

ن� آنرا جزو برج س�بله شمرده  غر� و  و يونا� �اظ منجما� ��� و هندي

 ۹و  ۸و م�ل  )در برجهاي جوزا و �طان( ۷اما بر� هنديان آنرا به م�ل . اند

و غر�يها ) �سعودي(ر� از ��قيان بم�سوب كرده اند، و�ا  )طاندر برج �(

ابو (افزون بر برج س�بله آنرا به برج �طان ن� �سبت داده اند، و بر� ن� 

 آنرا تنها از برج) و ابو ا�حامد غزنوي و �سعودي �اري و منذرير�ان ب�و� 

ن� افزون ) فتح مغر�و ابوال ابومع� بل�(�طان تصور كرده، و بر� ديگر 

خواجه نص�، ابون� و (بر برج �طان به برج اسد ن� ارتباط داده، و بع� 

هم آنرا تنها از برج اسد ) كوشيار و روضة ا�نجم� و �اري خوارز� و منذري

از آ�ا كه اول� آثار احوال معده ب�ش� از جانب �ري احساس � . پنداشته اند

تصور كرده، ) و ح� �اور قلب(را در ناحيه قفسه س�نه  گردد؛ ف�ا بر� معده

و به برجهاى �طان و اسد من�سب نموده اند، اما �الحظه دقيق آناتو� بدن؛ 

به روش� �شان � دهد كه معده اگرچه �اذي دنده هاي پائ�� است و� در 
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ب�ون قفسه س�نه و پائ�ن� از ناحيه قلب و ز�ر قفسه صدري و در ناحيه 

همراه با بقيه اعضاي ش�م از ) ديافراگم(ش�م جاي داشته، و با پرده صفاق 

  .ناحيه س�نه و قلب جدا بوده، و مانند بقيه اندام ش�م جزو برج س�بله است

جزو : حجاب صفاق يا پرده ديافراگم و پرده هاي ميا� احشاء و داخل ش�م - ۱۶

 يونانيان و ��قي� واندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك� 

ن� بدان �ل�مند، �ز ابو ن�  جديد � از هنديان و غر�يانرب غر�يان كهن و

هنديان به برج م�ان هم �سبت داده است، و بر� از ) س�بله(كه افزون بر اين 

با�بع ، و )در برج �طان( ٩و م�ل  )در برج جوزا و �طان( ٧كه آنرا به م�ل 

  .كه آنرا به برج �طان م�سوب كرده اند يدجد بر� از غر�يان

بنابر دسته بندي و است جزو اندام ناحيه ش�م ): پان�ر�اس(�وزا�عده  - ۱۷

ت��ح اين اندام به ذكر به برج س�بله �رتبط است، هرچند قدماي منجم� 

��ا نام برده و  )بر� غر�ياناز �له (منجمان متاخر ، اما ن�رده اند

به مانند نظرشان (بع� ديگرشان ، س�بله را ن� بيان كرده اندارتباطش با برج 

هم جديد هنديان از بر� آنرا به برج �طان �سبت داده اند،  )در باب معده

 ع�و ب ،)�طاندر برج ( ۹و م�ل  )�طاندر برجهاي جوزا و ( ۷به م�ل آنرا 

   .ده اندكرسب �نم )م�ان و عقرب هايدر برج( ۱۶به م�ل  شانديگر

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و همه اين  :كبد - ۱۸

بر�  يونانيان و غر�يان كهن و اندام يك ح�م دارد، و همه ��قيان و

را دو جزء كرده، �ش  كبدن� بر آن �ل�مند، و� غر�يان جديد  جديد غر�يان

اند، اين نظر  س�بله آورده برجفوقا� را در باب اندام برج �طان و �تا� را در 
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در برج جوزا و ( ٧را از منجمان هندي اقتباس كرده اند كه كبد را به م�ل 

م�سوب ) در برج اسد و س�بله( ١٢و م�ل ) در برج �طان( ٩و م�ل ) �طان

كرده اند، و�ا بر� از هنديان ن� آنرا به �ش باال� و پائ�� تقسيم كرده اند، 

به �الحظه داللت �ش�ي بر كبد و خانه �ش�ي در برج  ن� ي جديدغر�يها

به آنرا عالوه بر برج س�بله كهن س آنرا به اين برج �سبت داده اند و غر�يان قو

  .اسد ن� �سبت داده اندبرج 

در و به برج جوزا �ر�وط است،  و يونا� در تنجيم ��� :رواناعصاب و  - ۱۹

� كو�ب عطارد بوده، و خانه عطارد ان �ت تاثتنجيم هندي چون اعصاب و رو

از آ�ا كه  .ه اندمودندو برج جوزا و س�بله است، ف�ا به اين دو برج ن� �رتبط 

در متون به اختصار �مه عصب و اعصاب و نام برج يا كو�ب ب�ش� ذكر شده، 

سبب گرديده تا بر� اين عنوان را با عنوان �شابه ديگر و� متفاوت اش�باه 

" اعصاب"ا در �ع اقوال آنرا تعدد آراء تل� نمايند، كه آن اصطالح كنند، و ي

ي حا�م بر رشته هاي عص� و اعصاب اندامهاس�ستم عص� "مقصود  با

�ت تاث� كو�ب شمس بوده، و چون خانه اش ) اخ�(اين س�ستم  ،ستا" بدن

 ف�ا س�ستم ؛بوده و ن� داللت دارد بر هر چه قوت بدن به آ�ستبرج اسد 

، ا�ته عصبهاي هر �وضع از �رتبط استاسد به برج عص� و اعصاب ��د 

مثل عصب (ذكر بر� �وارد  ط است،و�به برج آن �وضع ن� �ر اندامها

سبب شده تا بر� ) جديسياتيك در اندام برج قوس و عصبهاي زانو در برج 

  . كنند بدون توجه به ارتباط اندام �وضع آنرا نظر�ه متفاوت و �ستق� تل�

از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا : نوخ - ۲۰

�رتبط است، خون به �اظ طبعش كه گرم و تر است، به كو�ب و بروج هم 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٧٧ 

از اين رو بر� هنديان آنرا به �رتبط است، ) �ش�ي، جوزا، م�ان، د�و(طبع 

به كو�ب �ش�ي و برج آنرا ) �سعودي �اري(برج جوزا و بر� ��قيان 

به �اظ ماهيت رطو� و ماي� آن همانند  م�ان �رتبط دا�سته است، خون

 (ساير مايعات بدن و ن� آبهاي كره زم� �ت تاث� قمر 
ّ
است و� ) به جزر و مد

اين ارتباط فل� در اصل گردش خون دخال� نداشته بلكه در جزر و مد خون 

طب آيور ودا و . فزا�ش آن در آنها دخالت دارديا حر�ت آن به سوي اندامها و ا

�طان (با�بع بر� غر�يهاي جديد بلحاظ ميعان خون آنرا به بروج آ� 

خون به �اظ اينكه �ل ت�ف قلب است  .م�سوب كرده اند) عقرب حوت

  .ندآنرا به كو�ب شمس �سبت داده ا )صاحب برهان ا�كفاية(ف�ا بر� 
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  ط با برج �طان�رتب اعضاء و اجزاي بدن

دنده  ،س�نهقفسه ناحيه س�نه،  :اندام �وض�

و  راههای هوا�(و برو�شها ) ششها(ر�ه ها، 

 ها،�ستان س�نه، عروق �فاوی، )تنف�

و آ�ه حوا� س�نه از غدد و عروق ش�ي، 

اندامها� كه برج �ستق� برا�ش ذكر �شده 

و قسمتهاي  اضالع  و پهلوها�ري، ، است

  .ش� قفسه و دنده هاپائ�� و �

و  ،مايعات �ف :اندام �تا�ي

همچن�  ،س�ستم �فاتيكعروق و

پوست ب�و� ؛ بدن هاي چر�تباف

 آ� جو�ر�ت تأث� همهبدن؛ 

.است )، عقرب، حوت�طان(
  

  �طاندر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

و  نا�لب ��قيو  جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، :چشمها - ۱

راست به برج ثور،  چشمو� هنديان  ،اند كردهآنرا نقل  و غر�يان كهن انيوناني

�ل (ده، و بر� غر�يان جديد  دو برج نموپ به برج حوت م�سوب چ چشمو 

  .كرده اند ذكررا براى آن ) و �طان

 �لب�رتبط است، و " �ل"جزو اندام � و به برج : هاحفره هاي س�نوس - ۲

و� بر� از  ،اند كردههم� را بيان و يونانيان و غر�يان كهن ن ا��قي
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به برج  آنرا) بلحاظ ارتباطش با رطو�ات و اندام تنف�(غر�يهاي جديد 

   .�سبت داده اند" �طان"

را آنهنديان بر� جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است،  :دهان و �ها - ۳

  .آورده اند) برج �طان( ۸م�ل درن� و ، )برج ثور( ۴م�ل  در

و  نا�لب ��قيجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و : گوشها - ۴

در برج ( ۵بر� هنديان آنرا به م�ل  كرده،هم� را ذكر  يونانيان و غر�يان كهن

و ، )در برج �طان( ۸و م�ل ) در برج جوزا و �طان( ۷و م�ل )  ثور و جوزا

پ را به برج د�و چ گوشراست را به برج جوزا، و  گوشيان بر� ديگر از هند

  . م�سوب كرده اند، و بر� غر�يان جديد آنرا  به برج ثور �سبت داده اند

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : �و - ۵

�و به برج ثور �رتبط است، بر� از هنديان ) غر� و هندي يونا� و ��� و

  .�سبت داده اند) در برجهاي جوزا و �طان( ۶را به م�ل 

 ن و اجزو اندام برج جوزا است، و �لب ��قي :دوشها و شانه ها و كتفها - ۶

بر آن �ل�مند، و� از ��قي� ابو القاسم  ي كهن و جديدغر�يهايونانيان و 

�رتبط " ثور"برج به و ابوا�حامد غزنوي آنرا  ا�د بل� و �اري خوارز�

در برج  ۶در برج ثور و جوزا و م�ل  ۵هنديان شانه ها را به م�ل.  اند دا�سته

  .در برج جوزا و �طان �سبت داده اند ۷جوزا، م�سوب كرده، و كتفها را به م�ل

جزو اندام ناحيه طرف� : )بازوها آر�ها ساعدها كفها انگشتان( دستها - ۷

 يونا� و بط است، و همه منجمان از �� واندام اص� برج جوزا و بدان �رت

كه ) از ��قي�(غر� و ن� �لب هنديان بر هم� نظر �ل�مند، �ز منذري 
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آنرا عالوه بر برج جوزا؛ در باب اندام برج �طان هم آورده، و بر� هنديان 

در برج س�بله  ۱۳انگشتان دستها را به م�ل � دستها را و بر� ديگر تنها 

داده و بر� غر�يان هم از اين نظر�ه پ�وي كرده اند، ا�ته منجمان در �سبت 

) از �له در اينجا(دالالت كواكب ان�سابا� براى اندامها ذكر � كنند، و 

) كه بي�ش برج س�بله است(هنديان در دالالت كو�� دستها را به عطارد 

و و شانه را آورده م�سوب كرده، همچن� در بيمار�هاي برج س�بله؛ آس�بهاى باز

همچنان�ه در بيان عنوان (اند، اما اينها نبايد با دالالت بروج �لوط شود، 

كه به داللت (و بو�ژه برج بيت كو�ب �رتبط ) او� و ثانوي قبال بيان شد

كه به داللت (را نبايد �اي برج اص� اندام ) ثانوي به اندا� �ر�وط � شود

ا دالالت كواكب بر اندام و بيمار�ها، و ن� آورد، ف�ا م) او�ه مطرح است

دالالت بروج بر بيمار�ها را �ستقال مطرح نموده و در فصل جدا�نه اي � 

آور�م، تا براى دا�شجو�ان و پژوهشگران �شو�� حاصل �شود، و اگر در اين 

فصل جا� از دالاللت كو�� اندا� سخن رفته؛ در مقام �ليل و برر� منبع 

  . ه كه نا� از داللت كو�� بوده استقو� بود

ناخن دستان جزو انگشتان؛ و �رتبط با برج اين ناحيه اندام  :دستها ناخن - ۸

جوزاست، و ناخن پاها جزو قدم�؛ و �رتبط با برج اين ناحيه اندام حوت 

بر اين نظر �ل�مند، اما هنديان  و يونانيان و غر�يان كهن نااست، و ��قي

در  ۹ع خودش جدا نموده و همه ناخنها را ي�جا؛ بر� به م�ل آنها را از �وض

  .در برج س�بله �سبت داده اند ۱۳برج �طان و بر� به م�ل 

كه �ل قرار گرف� آن ميان دو ر�ه و باالي قلب است، ،  :غده تيموس - ۹

در برجهاي ثور و جوزا م�سوب كرده اند، و�ا منجمان  ۵هنديان آنرا به م�ل
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جديد آنرا از اندام برج جوزا قرار داده اند، اما در متون �وم ��� بدان  اروپا�

ت��ح �شده است، و� � تواند جزو برج ثور باشد، بلحاظ قرار گرفت�ش در 

�وض� كه �ل اتصال گردن به س�نه و ميان دو كتف است، چه اينكه در تعي� 

آمده ) ابو القاسم ا�د بل�(�دوده اندام برج ثور؛ در �م بر� از ��قي� 

�ر، (گودي ز�ر آن ، كه شا�ل هم� �وضع )كتف�( "وما يتصل بهما: "است

و مثل� انتهاي گردن كه روي قفسه س�نه است بوده و جزو اندام برج ثور ) منحر

باشد، يا اينكه آنرا به �اظ ب� دو ر�ه بودن �وضع جزو �دوده قفسه س�نه �اظ 

و يا به �اظ �اورت قلب به برج اسد �ر�وط . برج �طان باشدشده، و از اندام 

  .نمائيم

جزو اندام ناحيه س�نه و به برج  ):، اضالع، �شت، پهلوقفسه س�نه(دنده ها  - ۱۰

و �طان �رتبط است، همه دنده ها يك ح�م داشته، و در تنجيم ��� 

دنده ها را دو قسم  ن� همه بر آن �ل�مند، و� بر� هنديانيونا� و غر� كهن 

هاي   دندهو ) در برجهاي ثور و جوزا( ۵م�ل باال� را به هاي   دندهكرده؛ و 

) برج �طان(در  ۸و م�ل ) و �طان در برجهاي جوزا( ۷به م�ل  پاي��

باال� را به برج هاي   دنده جديد براي هم� بر� غر�يان. م�سوب كرده اند

ه برج �طان �سبت داده اند، در اصطالح قديم و را ب هاي پاي��  دندهجوزا و 

�مه �ردم؛ دنده هاي باال� و جلو را س�نه و صدر، و پائ�� و �شت را پهلو و 

  . اضالع � گفتند، بر� از ��قيها اضالع و پهلو را جزو برج اسد شمرده اند

برج جزو اندام ناحيه س�نه و به : و تنف� راههای هوا�ها و ششها،  ر�ه - ١١

ن� همه بر آن و يونا� و غر� كهن �طان �رتبط است، و در تنجيم ��� 

 ۹و  ۸و م�ل ) در برجهاي جوزا و �طان( �۷ل�مند، و� هنديان آنرا به م�ل 
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م�سوب كرده، و�ا بر� از غر�يان جديد آنرا از اندام برج )  در برج �طان(

  .جوزا شمرده اند

�قق  )از ب�� تا ر�ه و بطور عمده ر�ه(از تنفس چون تنفس با جه: تنفس - ۱۲

و  �رتبط است، ف�ا ��قيان �طانو به برج  س�نهجزو اندام  ر�ه هاو  ،يافته

به از آ�ا كه آنرا ن� به هم� برج �ر�وط دا�سته اند،  يونانيان و غر�يان كهن

د�و و خانه اش برج  شته،زحل داللت بر تنفس دا كو�بنظر بر� از هنديان 

  .آنرا به برج د�و م�سوب كرده اندف�ا  ،است

جزو اندام ناحيه قلب و به برج اسد �رتبط است، و همه : )قلب(دل  - ۱۳

 ۱۱و ۱۰م�ل (هنديان  يونانيان و غر�يان و و ��قيان ومنجم� از قديم و جديد 

منذري كه ابوالفتح مغر� و ابو مع� بل� و بدان �ل�مند، تنها  ،)در اسد

به �اظ اين ، و اند افزون بر برج اسد، برج �طان را ن�  نقل كردهاي قلب بر

و� اين قول ، كه اندا�ش به برج �طان م�سوب است) قفسه س�نه(�وضع آن 

 و ،بدن استو م�شأ حرارت همه اندام �ردود است چه اينكه قلب عضو حيا� 

  .آن اسد استو برج مناسب بوده حيا�ش در گرو حرارت طبع 

جزو : حجاب صفاق يا پرده ديافراگم و پرده هاي ميا� احشاء و داخل ش�م - ۱۴

ان و يونانيان و اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك� ��قي

ن� بدان �ل�مند، �ز ابو ن�  جديد و بر� از هنديان و غر�يان غر�يان كهن

هنديان داده است، و بر� از  به برج م�ان هم �سبت) س�بله(كه افزون بر اين 

در برج �طان، و با�بع  ٩در برج جوزا و �طان و م�ل  ٧كه آنرا به م�ل 

  .كه آنرا به برج �طان م�سوب كرده اند جديد بر� از غر�يان

جزو اندام برج �طان است، چه اينكه ب�ش��ن قسمت آن در ناحيه  :�ري - ۱۵
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و غر�يان در برج �طان �ر�وط نموده،  ۹ل آنرا به م�س�نه بوده؛ ف�ا هنديان 

 ��ن است، و اند ن� بر هم� �ل�مند، ا�ته ��قي� به آن ت��ح ن�رده

ح�م آ�زش در �دوده گردن؛ مانند ناي به برج ثور م�سوب شده، و يا ه ب

  . اينكه چون انتها�ش در ناحيه ش�م است، جزو برج س�بله �سوب شود

ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و به هم� �اظ  جزو اندام: معده - ۱۶

هندي ن� آنرا جزو برج س�بله  و )كهن و جديد( يونا� و غر� ��� و منجما�

 ۸در برجهاي جوزا و �طان و م�ل  ۷به م�ل بر� هنديان آنرا  اما. شمرده اند

و ) عودي�س(��قيان بر� از  �ام�سوب كرده اند، ودر برج �طان  ۹و 

افزون بر برج س�بله آنرا به برج �طان ن� �سبت داده اند، و  ي جديدغر�يها

) �سعودي �اري و منذريو ابو ر�ان ب�و� و ابو ا�حامد غزنوي ( ن�بر� 

ابومع� بل� و ابوالفتح (ديگر و بر� ، تصور كرده از برج �طان تنهاآنرا 

خواجه ( ع�و بن� ارتباط داده، اسد ج برافزون بر برج �طان به  ن�) مغر�

از برج تنها آنرا هم  )وارز�نص�، ابون� و كوشيار و روضة ا�نجم� و �اري خ

 �ري احساسجانب از آثار احوال معده ب�ش� اول� از آ�ا كه . اندته شپندا اسد

تصور ) قلب �اورح� و (در ناحيه قفسه س�نه  رابر� معده ف�ا  ؛� گردد

�الحظه دقيق آناتو�  اماده اند، نموو به برجهاى �طان و اسد من�سب  ،دهرك

اگرچه �اذي دنده هاي پائ�� است و� معده  �شان � دهد كهبه روش�  ؛بدن

و در ناحيه صدري  قفسهز�ر  وقفسه س�نه و پائ�ن� از ناحيه قلب در ب�ون 

با بقيه اعضاي ش�م از همراه ) ديافراگم(و با پرده صفاق جاي داشته، ش�م 

  .است برج س�بله وجزش�م  ندامابقيه  مانندو  ،بودهناحيه س�نه و قلب جدا 

جزو اندام ناحيه ش�م است و بنابر دسته بندي ): پان�ر�اس(�وزا�عده  - ۱۷
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قدماي منجم� به برج س�بله �رتبط است، هرچند به ذكر اين اندام ت��ح 

��ا نام برده و ) �له بر� غر�ياناز (ن�رده اند، اما منجمان متاخر 

به مانند نظرشان (بع� ديگرشان ، ارتباطش با برج س�بله را ن� بيان كرده اند

آنرا به برج �طان �سبت داده اند، بر� از هنديان جديد هم ) در باب معده

و بع�  ،)�طاندر برج ( ۹و م�ل  )�طاندر برجهاي جوزا و ( ۷به م�ل آنرا 

   .ه اندمن�سب كرد) در برجهاي م�ان و عقرب( ۱۶به م�ل  ديگرشان

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و  ):طحال(س�ز  - ۱۸

ابومع� و ابوالفتح  بدان �ل�مند، جزبر� غر�يها  يونانيان و ون ااك� ��قي

كهن و غر�يان  ا�نجم�روضة ابون� و منذري و �سعودي �اري و مغر� و 

كه هنديان و  ،اند ده�سبت دا �طانبرج  بهآنرا ) به مانند نظر در باب معده(

اين اندام �ت هنديان در نظر در برج اسد م�سوب كرده اند،  ۱۰آنرا به م�ل 

با بر� از غر�يان ؛ ف�ا استبرج اسد  شمس و بيت ،تاث� كو�ب شمس بوده

اما در ، ده اندرتبط كر� اسدج برآنرا به  ؛�الحظه اين داللت ثانوي و �ر�

   .كو�ب زحل بر طحال داللت دارد نانظر ��قي

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و همه اين  :كبد - ۱۹

اندام يك ح�م دارد، و همه ��قيان و يونانيان و غر�يان كهن و بر� 

جزء كرده، �ش  را دو كبدغر�يان جديد ن� بر آن �ل�مند، و� غر�يان جديد 

اند، اين نظر  س�بله آورده برجفوقا� را در باب اندام برج �طان و �تا� را در 

در برج جوزا و ( ٧را از منجمان هندي اقتباس كرده اند كه كبد را به م�ل 

م�سوب ) در برج اسد و س�بله( ١٢و م�ل ) در برج �طان( ٩و م�ل ) �طان

ان ن� آنرا به �ش باال� و پائ�� تقسيم كرده اند، كرده اند، و�ا بر� از هندي
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بر� غر�يها ن� به �الحظه داللت �ش�ي بر كبد و خانه �ش�ي در برج 

 برج عالوه بر برج س�بله بهكهن قوس آنرا به اين برج �سبت داده اند و غر�يان 

  .اسد ن� �سبت داده اند

س�بله �رتبط است، و اك�  جزو اندام ناحيه ش�م و به برج :ك�سه صفراء - ۲۰

ي بدان �ل�مند، بر� غر�يها كهن و جديد غر�يان يونانيان و ن وا��قي

، چه �سبت داده اندبرج جدي  بهبر� هنديان  ؛ وآنرا به برج �طان جديد

اينكه ك�سه صفرا در نظرشان �ت تاث� كو�ب زحل بوده؛ و خانه زحل برج 

) خواجه نص� و خوارز�(��قيان  جدي است، از نظر داللت كو�� بر�

به زهره و �ر�خ و عطارد، و ) ابو ر�ان و �سعودي(كو�ب زهره، و�ر�  بهآنرا 

به �ر�خ، و ) ابوالقاسم ا�د بل�(به زهره و عطارد، و بر� ) ابون�(بر� 

بر� هنديان به زحل و �ر�خ و �ش�ي، و بر� به �ر�خ و زحل، و در طب 

ي آنرا به عطارد، و در طب انرژي درما� هندي آنرا به كهن آيوروداي هند

  .�ر�خ م�سوب كرده اند) چاكرا(روزنه 

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط  :روده ها�صار�ن يا امعاء و  -۲۱

�ل�منـد، جـز  بدان يونانيان و غر�يهاي كهن و جديد ن وااست، و اك� ��قي

شـايد ايـن قـول بـه (�سبت داده اسـت،  �طانري خوارز� كه آنرا به برج �ا

�الحظه اينكه آ�ز روده در ز�ر معده و انتهاي ناحيه �اذي قفسه س�نه اسـت، 

و� در توضيح برج معده قبال بيان شد كـه ايـن قسـمت بـ�ون قفسـه سـ�نه و 

، و �ز ابن ا� ا�رجال ش�با� كه آنـرا بـه بـرج مـ�ان )ناحيه برج �طان است

 است، در تنجيم كهن هنـدي نـ� بـر� منجمـ� روده هـا را بـه  م�سوب نموده

، و بـر� نـ� بـه )در برج سـ�بله( ۱۳و م�ل ) در برجهاي اسد و س�بله( ۱۲م�ل 
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�سبت داده اند،  اما بر� از منجم� جديد هندي؛ بـا ) در برج عقرب( ۱۷م�ل 

و روده ) و عقـربدر برجهاي مـ�ان ( ۱۶نقل نظر�ه اول؛ كو�ون نزو� را به م�ل 

را بـه ) ايلئـوم(، و انتهـاي روده كوچـك )در بـرج عقـرب(  ۱۸بزرگ را به م�ل 

به نظر � رسد كه اينها �� نـاقص و (م�سوب كرده اند ) در برج قوس( ۱۹م�ل 

، به پ�وي از ا�شان؛ غر�يان جديد اجـزاء )پراكنده از اقوال �تلف هندي است

را بـه بـرج عقـرب ) بزرگاز روده " (ست رودهرا، خم سيگموئيد نزو�، كو�ون"

  .�رتبط دا�سته اند

ـُشت يا  - ۲۲ ـُرده يا كمر�ه يا پ پائ�ن�  جزو ناحيه: )�ل �سل(ُصلب يا َظهر يا گ

 يونا� و ؛ و به برج م�ان �رتبط است، و �لب منجم� ��� واز ش�م

ز ��قيان و جديد همه بر هم� نظر �ل�مند، و بر� ا كهنهندي و غر� 

ابومع� بل� و ابوالفتح مغر� و �اري �سعودي و ابو ابور�ان ب�و� و (

به برج م�ان ) �شت(و هنديان و غر�يان ن� بر ارتباط صلب ) ا�حامد غزنوي

�طان هم شمرده، و �اري �ز منذري كه افزون بر م�ان از . ت��ح كرده اند

بر� از هنديان ن� به . ل كرده استدر برج س�بله نق) كمر�ه(خوارز� كه 

در برجهاي �ل و ( ۳و بر� ن� به م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴م�ل 

  .اند م�سوب كرده) ثور

مقصود از آن انتهاي كمر و �شت � باشد، اما  ناحيه�ر�وط به  "ُصلب"

ست استخوان يا عضله يا عصب يا عروق اين �وضع ن� باشد، و منظور هما� ا

و ن� ادبيات كهن �ق به  كه در تعب�ات �م و� و �م خازنان و� 

ـُرده يا كمر�ه "به  ُصلبذكر شده است، از " �وضع �سل شخص"عنوان  َظهر يا گ

ـُشت ـُرده يا كمر�ه يا ( ه هان� تعب� � شود، ضمن اينكه اين واژ "يا پ هر يا گ ظَ
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ـُشت  كمر ات و عضالت و اعصاب ناحيه �موع استخوان و فقربعضا براى ) پ

هر و"ن� ب�ار � رود، همچنان�ه 
َ

ـُرده ظ ـُشتو  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

ز�ن رو در برر� اقوال بايد دقت نمود تا مقصود افته � شود، گن�  كمر يباال

  .اش�باه �شود "ُصلب" �ر�رد آن به منظور باو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد

م�ان بوده،  پائ�ن� از ش�م و �رتبط با برجاندام ناحيه از  :انرحم و �مد - ۲۳

است، كو�ب زهره ن� بر اين ��قي� �اري خوارز� بدان ت��ح كرده از 

اندام داللت دارد و بيت آن برج م�ان است، هنديان ن� اندام داخ� تناس� را 

در  ۱۵آنرا به م�ل  به برج م�ان �ر�وط دا�سته اند، اما بر� ديگر از هنديان

در برج عقرب  ۱۸در برجهاى م�ان و عقرب و م�ل  ۱۶برج م�ان و م�ل 

را جدا و بطور " دهانه رحم"�ر�وط كرده اند، از اين رو بر� غر�يها �ش 

از آ�ا كه هنديان رحم را به كو�ب . �ستقل به برج عقرب م�سوب كرده اند

ا بر� از غر�يها آنرا به برج �طان قمر �سبت داده و بيت آن �طان است ف�

   .هم به برج س�بله م�سوب كرده اند شان�سبت داده، و بر� ديگر

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه(، و ا�قعدة �رج بول و �ئطو ) �م�ه(عورت�  - ٢٤

يا همه از نامهاي �ش�ك يا اختصا� دو اندام : ان�يان، فرج، آلت، بيضه ها

برج عقرب اندام ناحيه ميان دوپا بوده، و به از هر دو  كه ،است�� از آن 

از �له ابو ر�ان ب�و� و ابومع� (و �لب منجم� ��� است، �رتبط 

و ابوا�حامد غزنوي و روضة بل�  القاسم ا�دابو بل� و ابوالفتح مغر� و 

، و )ا�نجم� و منذري و كوشيار و �اري خوارز� و �سعودي �اري و ابون�

بر� ، ن� بدان �ل�مند جديدكهن و غر�يان يونانيان و هند، و منجمان 

ازل نو م) در برجهاي م�ان و عقرب( ١٦هنديان آلت تناس� و مقعد را به م�ل 
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 القاسم ا�دابو �ر�وط كرده اند، بر� ��قيان؛ ) در برج عقرب( ١٨و  ١٧

ص�ا�ين و روضة ا�نجم� و خواجه ن ،پنداشته را در برج �طان ه�تهيبل� 

را در برج م�ان ن� و مقعد  ه�تهي) در نقلهاي ديگري(و ابون� و منذري 

) ه�تهيدبر مقعد (به نظر � رسد در اخ� ب�ار�ردن اين اصطالح . شمرده اند

سبب دو قو� شدن �رج �ئط ) كه برجشان م�ان است(براى باسنها و كفلها 

برداشت دوقول شده است، يا اينكه �الحظه سبب ) كه برجش عقرب است(

قول منازل هندي؛ يا خلط ب� اندام باسن و اندام �رج �ئط؛ سبب دو قو� 

شدن در اين باب گرديده است، و صحيح آن�ه باسن �ر�وط به برج م�ان؛ و 

داللت فل� �رج� به : ن�يجه آن�ه. تهي�ه �ر�وط به برج عقرب است

بقيه اندام اص� �ستقال �اظ شده است، ف�ا دبر يا  عقرب �ر�وط بوده و از

ر مقصود از گو ا به برج عقرب �ر�وط است،) �رج به معناي( و تهي�ه مقعد

به برج باشد؛ كه �شيمن�ه يا �شست�ه يا باسنها و كفلها  و تهي�ه؛دبر يا مقعد 

�� �(به نظر �لب منجمان  اما در خصوص بيضه ها؛ كه. م�ان �رتبط است

جزوي از اندام �ر�وط به برج عقرب ) و هندي و مغر� و�ونا�؛ كهن و جديد

است، �اري خوارز� آنرا عالوه به برج اسد ن� م�سوب كرده، و خواجه نص� 

  .آنرا از اندام برج حوت شمرده است

از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا : نوخ - ۲۵

خون به �اظ طبعش كه گرم و تر است، به كو�ب و بروج هم  �رتبط است،

از اين رو بر� هنديان آنرا به �رتبط است، ) �ش�ي، جوزا، م�ان، د�و(طبع 

آنرا به كو�ب �ش�ي و برج ) �سعودي �اري(برج جوزا و بر� ��قيان 

به �اظ ماهيت رطو� و ماي� آن همانند  م�ان �رتبط دا�سته است، خون
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 (ير مايعات بدن و ن� آبهاي كره زم� �ت تاث� قمر سا
ّ
است و� ) به جزر و مد

اين ارتباط فل� در اصل گردش خون دخال� نداشته بلكه در جزر و مد خون 

طب آيور ودا و . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد

�طان (به بروج آ�  با�بع بر� غر�يهاي جديد بلحاظ ميعان خون آنرا

خون به �اظ اينكه �ل ت�ف قلب است  .م�سوب كرده اند) عقرب حوت

  .آنرا به كو�ب شمس �سبت داده اند) صاحب برهان ا�كفاية(ف�ا بر� 

است، ) circulation(در اينجا فرايند آن " ردش خونگ"مقصود از : ردش خونگ - ۲۶

�ا كه اين فرايند نياز به حرارت خون، از آردش نه س�ستم يا اندام و �راي گ

 و خانهدارد، ردش خون فرايند گداللت بر داشته و هم اينكه كو�ب شمس 

خون نا� از �ر اندام قلب بوده؛ كه ردش ، و ن� گاسد است ن� برج شمس

) اسد(به اين برج ) خونردش گ(برج قلب ن� اسد است، ف�ا اين فرايند 

برجهاي ) عروق(خون ردش ام و �راي گبراي س�ستم يا اند. م�سوب است

ا�ته از آ�ا كه . ديگري ذكر شده است، كه در جاي خودش توضيحش بيايد

وضعيت ماهي� خون هم در كيفيت اين فرايند دخالت دارد، و ماهيت خون 

جزو رطو�ات و مايعات بدن بوده و هماند همه مايعات روي زم� �ت تأث� 

ا بر� از هنديها ارتباط اين فرايند را به كو�ب قمر � باشد، ف�) جزر و مد(

ن� ذكر كرده اند، همچنان�ه بنا بر ) �طان و عقرب و حوت(قمر و بروج آ� 

بروج جدي و ) بر اساس ش� آنها(نظر�ه ديگر هندي در باب آ� بودن بروج 

ردش د�و ن� مطرح � شوند، نظر�ه اي هم در ميان هنديان براى ارتباط گ

برج د�و بطور خاص ذكر شده كه طبق آن �سلك برج د�و هم از بروج  خون با

آ� �سوب � شود، اما با تأ�ل در �وضوع واضح است كه  ارتباط فل� كو�ب 
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قمر و بروج آ� در اصل گردش خون دخال� نداشته، بلكه در جزر و مد خون 

  . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد

اين عنوان �ستقال در  :س�ستم �فاتيك و عروق �فاويمايعات �ف و  - ٢٧

عروق �فاوي هر ناحيه بر مبناي ا�شان آثار قدماي ��قي� مطرح �شده، و�ا 

عروق �فاوي و س�ستم بر� از هنديان اما �ت تاث� برج همان �وضع است، 

به گر از ا�شان آنرا ديچن� بر� مه، اند به برج حوت من�سب كرده �فاتيك را

م�سوب ) �طان، عقرب، حوت(بروج آ� �موعه به آن �اظ طبيعت رطو�� 

بر اساس  نهنديااز ديگر بروج آ� نزد بر� به نقل ابور�ان ب�و�  .ندانموده 

ف�ا نزد  ،ارتباط ش� بروج به آب � باشد ر اساسببلكه  ؛طبع بروج نبوده

برج و�  ؛از بروج آ� بوده برج حوت و د�و آخر نيمه و جدي آخر نيمه :اناين

� آ� حساب � كنند ؛�طان را به �سبت حال و �ايط
َ
، در طب آيوروداي �

ا�ته مايعات �ف  .فته اندگبر� برج عقرب را آ� و بر� آ�� ن� هندي 

كو�ب قمر � باشد، ) جزر و مد(همچون ساير مايعات روي زم� �ت تأث� 

س�ستم �فاتيك و عروق �فاوي را ن� تبع مايعات از هنديان ديگر  ع�بو�ا 

�نه  ٢٧از منازل  ٢٢ف قرار داده اند، و از آ�ا كه در تنجيم هندي م�ل �

به كو�ب قمر م�سوب بوده، و اين م�ل �� در برج جدي و �� در هندي 

هنديان از  )برج جدي و د�و(سبب نقل دو قول  اين ا�ربرج د�و واقع است؛ 

در تنجيم هندي �مو�  ،بلكه س�ستم �فاتيك گرديده است براى عروق �فاوي

  .است مطرح )�طان عقرب جدي د�و حوت(پنج برج ارتباط �ف با 

به �اظ طبع آن كه �د و تر است، به كو�ب زهره : ر� در بدنچبافتهاي  - ۲۸

اري �واض� كه �سعودي �م�سوب است، ) �طان، عقرب، حوت(و بروج آ� 
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را به برج اسد  )مانند پهلوها و كفلها و پاشنه ها(داراي پي و چر� است 

  .ذكر بر� جهات سبب تل� تعدد اقوال نگردد ،م�سوب كرده است

در تنجيم ��� زحل كه خانه اش جدي است داللت بر  :بدن وستپ - ۲۹

علوم � شود اين پوست دارد، از آ�ا كه داللت زحل بر خش� و ز�� است، م

و عوارض �وجب  ؛�ر�وط به وضعيت نامطلوب پوست ؛ارتباط زحل با پوست

 "م�ان"برج آ�ست، در تنجيم هندي ارتباط پوست را با كو�ب زهره و خانه اش 

در تنجيم هندي گرم و ) زهره و م�ان(كو�ب بيان كرده اند، كه طبيعت هر دو 

 )در حالت سالمت و طراوت( تر بوده و متناسب با وضعيت و طبيعت پوست

در ( ۲۱و م�ل ) در برج م�ان( ۱۵به م�ل  پوستبنا بر نظر�ه منازل هندي  است،

بر� از . م�سوب است) در برج جدي( ۲۲و م�ل ) برجهاي قوس و جدي

؛ ارتباط پوست با )ابور�ان ب�و�، �زن األدو�ة( ���و طب قدماي تنجيم 

ند، و اين �اطر شدت تاثر پوست �سبت به ساير قمر را ن� ذكر كرده اكو�ب 

و ن� عوارض و  ؛بدن رايبو سوانح كه در ب�ش� حوادث  ،اندامهاي بدن است

بيمار�هاي اندامهاي بدن؛ پوست ن� متاثر � شود، از اين رو آنرا به كو�ب قمر 

فل� زود تاثر پذير بوده، هم بر احوال ا�سان شديد  اتصاالت كه هم از نظر(

هاي اندرو� پوستصاحب برهان ا�كفاية براى  .�رتبط نموده اند) �اث� استا

داللت فل� �ستق� ذكر ) كه ميان احشاء و بر اندامهاي داخ� بدن است(بدن 

  . نموده و آنها را به كو�ب شمس �ر�وط دا�سته است
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  �رتبط با برج أسد اعضاء و اجزاي بدن

در�افتهاي  :اندام �وض�

��ان ( ئورتقلب، آ قلب،

 ؛فقار الظهر، )قلببزرگ 

و باالي  �شت ستون فقرات

 باالي كمرالَظهر يا ، كمر

دنده ، و )�اذي ناحيه قلب(

ـُرده(هاي �شت  ان بدن قوت و توآ�ه �ر�وط به و  ،�اع  ،تا پهلوها و اضالع ،)گ

  .�ر�وط � شود برج اسدبه است؛ 

حا�م بر اب و س�ستم عص� ، اعص circulation خون گردش : اندام �تا�ي

  .ي بدنرشته هاي عص� اندامها

  .در اندام �ر�وط به برج اسد :برر� نظر�ات اختال�

ثار و قواي هر اندام قاعدتا م�سوب به برج همان اندام آ :در�افتهاى قلب - ۱

) به د�م افتاد: به اصطالحو (و آ�ست، و ذهن اگر طبق تعب� و فرهنگ قديم 

، طبيعتا به بوده ؛و آ�ه در دل وارد � شود ؛ر و واردات قلبيهكه از خواط ؛باشد

برج : گفته اند ذهن بهن� برج قلب كه اسد است م�سوب � شود، و�ا هنديان 

و به  ؛از قوا و آثار مغز باشد، جزو اندام � بودهذهن اگر  اما، اسد �رتبط است

تعب� � ن�  "نيهواردات ذه"ه ا�روزه به نان�چ، همبرج �ل م�سوب � شود

واقعيت ا�ر اين است كه واردات همه از يك سنخ نبوده، و �� ديروز و  .گردد

ا�روز ن� يك تعب� را ب�ار ن� برد، بلكه آ�ه از قبيل حدسيات و تالشهاي 
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تعب� " به فكرم رسيد"، يا "به ذهنم آمد"مغز است را از ا�ور ذه� دا�سته و 

ه و وراي كشش مغز خود بداند، آنرا از در�افتهاي كرده، و آ�ه را فوق العاد

تعب� � كند، منجم� " به د�م خطور كرد"يا " به د�م افتاد"قل� � داند، و 

جديد �اطر تاثر از فرهنگ مادي و الئيك؛ همه را با هم �لوط نموده، و ي�جا 

قلبيه ذهنيات تل� كرده، و به ذهن �سبت داده اند، آنوقت چون هنديان خواطر 

را به برج اسد �سبت داده، ف�ا ذهن را اس�ثنا� از اندام �رتبط با � و مغز و 

 ؛برج �ل تل� كرده اند، واقعيت اين است كه در�افتهاي ذه� به ذهن م�سوب

و از توابع مغز و اندام � و برج �ل است، اما در�افتهاي قل� به قلب �ر بوط 

  . ن اسد استآو برج  ؛بوده

جزو اندام ناحيه س�نه و به برج  ):، اضالع، �شت، پهلوقفسه س�نه(ه ها دند - ۲

و  �طان �رتبط است، همه دنده ها يك ح�م داشته، و در تنجيم ���

ن� همه بر آن �ل�مند، و� بر� هنديان دنده ها را دو قسم  يونا� و غر� كهن

هاي   دندهو ) و جوزادر برجهاي ثور ( ۵م�ل باال� را به هاي   دندهكرده؛ و 

) برج �طان(در  ۸و م�ل ) و �طان در برجهاي جوزا( ۷به م�ل  پاي��

باال� را به برج هاي   دنده ديدج براي هم� بر� غر�يان. م�سوب كرده اند

را به برج �طان �سبت داده اند، در اصطالح قديم و  هاي پاي��  دندهجوزا و 

جلو را س�نه و صدر، و پائ�� و �شت را پهلو و  �مه �ردم؛ دنده هاي باال� و

  . اضالع � گفتند، بر� از ��قيها اضالع و پهلو را جزو برج اسد شمرده اند

كه �ل قرار گرف� آن ميان دو ر�ه و باالي قلب است،  :غده تيموس - ۳

در برجهاي ثور و جوزا م�سوب كرده اند، و�ا منجمان  ۵ هنديان آنرا به م�ل

ا� جديد آنرا از اندام برج جوزا قرار داده اند، اما در متون �وم ��� اروپ

بدان ت��ح �شده است، و� � تواند جزو برج ثور باشد، بلحاظ قرار گرفت�ش 
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در �وض� كه �ل اتصال گردن به س�نه و ميان دو كتف است، چه اينكه در 

) بل�ابو القاسم ا�د ( تعي� �دوده اندام برج ثور؛ در �م بر� از ��قي�

�ر، (گودي ز�ر آن ، كه شا�ل هم� �وضع )"كتف�(يتصل بهما  وما: "آمده است

است بوده و جزو اندام برج  مثل� انتهاي گردن كه روي قفسه س�نهو ) منحر

ثور باشد، يا اينكه آنرا به �اظ ب� دو ر�ه بودن �وضع جزو �دوده قفسه س�نه 

و يا به �اظ �اورت قلب به برج اسد  .باشد�طان  ام برج�اظ شده، و از اند

  .�ر�وط نمائيم

جزو اندام ناحيه قلب و به برج اسد �رتبط است، و همه : )قلب(دل  - ۴

 ۱۱و ۱۰م�ل (هنديان  يونانيان و غر�يان و منجم� از قديم و جديد و ��قيان و

ح مغر� و منذري كه ، بدان �ل�مند، تنها ابو مع� بل� و ابوالفت)در اسد

براي قلب افزون بر برج اسد، برج �طان را ن�  نقل كرده اند، و اين به �اظ 

كه اندا�ش به برج �طان م�سوب است، و� اين قول ) قفسه س�نه(�وضع آن 

�ردود است چه اينكه قلب عضو حيا� و م�شأ حرارت همه اندام بدن است، و 

  .رج مناسب آن اسد استحيا�ش در گرو حرارت طبع بوده و ب

جزو اندام ناحيه قلب و به برج اسد �رتبط است، و همه منجم� از : �اع - ۵

، بر� هنديان و غر�يان، بدان �ل�مند يونانيان و قديم و جديد و ��قيان و

) در برجهاي اسد و س�بله( ۱۲و م�ل ) در برج اسد( ۱۱هنديان آنرا به م�ل 

  .�سبت داده اند

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك�  ):حالط(س�ز  - ۶

��قيان و يونانيان و بر� غر�يها بدان �ل�مند، جز ابومع� و ابوالفتح 

مغر� و �سعودي �اري و ابون� و منذري و روضة ا�نجم� و بر� غر�يان 
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 ند، و هنديانآنرا به برج �طان �سبت داده ا) به مانند نظر در باب معده(كهن 

در برج اسد م�سوب كرده اند، در نظر هنديان اين اندام �ت  ۱۰كه آنرا به م�ل 

تاث� كو�ب شمس بوده، و بيت شمس برج اسد است؛ ف�ا بر� از غر�يان با 

اما در �رتبط كرده اند،  �الحظه اين داللت ثانوي و �ر�؛ آنرا به برج اسد

  . لت داردنظر ��قيان كو�ب زحل بر طحال دال

 جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و به هم�: معده - ۷

و هندي ن� آنرا جزو ) كهن و جديد(�اظ منجما� ��� و يونا� و غر� 

در برجهاي جوزا و  ۷اما بر� هنديان آنرا به م�ل . برج س�بله شمرده اند

ر� از ��قيان باند، و�ا در برج �طان م�سوب كرده  ۹و  �۸طان و م�ل 

و غر�يهاي جديد افزون بر برج س�بله آنرا به برج �طان ن� ) �سعودي(

و ابو ا�حامد غزنوي و �سعودي ابو ر�ان ب�و� (�سبت داده اند، و بر� ن� 

ابومع� (�طان تصور كرده، و بر� ديگر  آنرا تنها از برج) �اري و منذري

ن� افزون بر برج �طان به برج اسد ن� ارتباط داده، و  )و ابوالفتح مغر� بل�

هم ) خواجه نص�، ابون� و كوشيار و روضة ا�نجم� و �اري خوارز�(بع� 

از آ�ا كه اول� آثار احوال معده ب�ش� از . آنرا تنها از برج اسد پنداشته اند

و ح� (س�نه جانب �ري احساس � گردد؛ ف�ا بر� معده را در ناحيه قفسه 

تصور كرده، و به برجهاى �طان و اسد من�سب نموده اند، اما ) �اور قلب

�الحظه دقيق آناتو� بدن؛ به روش� �شان � دهد كه معده اگرچه �اذي دنده 

هاي پائ�� است و� در ب�ون قفسه س�نه و پائ�ن� از ناحيه قلب و ز�ر قفسه 

همراه با بقيه ) ديافراگم(ا پرده صفاق صدري و در ناحيه ش�م جاي داشته، و ب

اعضاي ش�م از ناحيه س�نه و قلب جدا بوده، و مانند بقيه اندام ش�م جزو 

  .برج س�بله است
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جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و همه اين اندام  :كبد - ۸

يك ح�م دارد، و همه ��قيان و يونانيان و غر�يان كهن و بر� غر�يان 

را دو جزء كرده، �ش فوقا�  كبديد ن� بر آن �ل�مند، و� غر�يان جديد جد

اند، اين نظر را از  س�بله آورده برجرا در باب اندام برج �طان و �تا� را در 

) در برج جوزا و �طان( ٧منجمان هندي اقتباس كرده اند كه كبد را به م�ل 

م�سوب كرده اند، ) اسد و س�بله در برج( ١٢و م�ل ) در برج �طان( ٩و م�ل 

و�ا بر� از هنديان ن� آنرا به �ش باال� و پائ�� تقسيم كرده اند، بر� 

غر�يها ن� به �الحظه داللت �ش�ي بر كبد و خانه �ش�ي در برج قوس آنرا 

اسد برج به  ؛ آنراعالوه بر برج س�بلهكهن به اين برج �سبت داده اند و غر�يان 

  .اده اندن� �سبت د

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط  :روده ها�صار�ن يا امعاء و  - ۹

�ل�مند، جز  ان كهن و جديد بدانغر�ي يونانيان و نااست، و اك� ��قي

شايد اين قول به (�اري خوارز� كه آنرا به برج �طان، �سبت داده است، 

ي ناحيه �اذي قفسه س�نه است، �الحظه اينكه آ�ز روده در ز�ر معده و انتها

و� در توضيح برج معده قبال بيان شد كه اين قسمت ب�ون قفسه س�نه و 

، و �ز ابن ا� ا�رجال ش�با� كه آنرا به برج م�ان )ناحيه برج �طان است

م�سوب نموده است، در تنجيم كهن هندي ن� بر� منجم� روده ها را به م�ل 

 ۱۷، و بر� ن� به م�ل )در برج س�بله( ۱۳و م�ل ) �بلهدر برجهاي اسد و س( ۱۲

�سبت داده اند،  اما بر� از منجم� جديد هندي؛ با نقل ) در برج عقرب(

و روده ) در برجهاي م�ان و عقرب( ۱۶نظر�ه اول؛ كو�ون نزو� را به م�ل 

به را ) ايلئوم(، و انتهاي روده كوچك )در برج عقرب(  ۱۸بزرگ را به م�ل 

به نظر � رسد كه اينها �� ناقص و (م�سوب كرده اند ) در برج قوس( ۱۹م�ل 
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، به پ�وي از ا�شان؛ غر�يان جديد اجزاء )پراكنده از اقوال �تلف هندي است

را به برج عقرب ) بزرگاز روده " (راست روده، خم سيگموئيد نزو�، كو�ون"

  .�رتبط دا�سته اند

 حيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است،از اندام نا: �يه ها - ۱۰

زهره داللت بر كو�ب . �اري خوارز� و اروپائيهاي جديد آنرا نقل كرده اند

و  ،و برج م�ان بيت زهره است، ابون� آنرا به برج اسد م�سوب كرده �يه دارد

 ديگر ند، بر�آنرا از برج س�بله شمرده او بر� هنديان ابو القاسم ا�د بل� 

) در برج م�ان( ۱۵و م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴از هنديان آنرا به م�ل

  . �سوب كرده اند) در برجهاي م�ان و عقرب( ۱۶و م�ل 

 از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م و به :و كمر ستون فقراتپائ�� هاي   مهره - ۱۱

از ��قيان و هنديان و �لب منجمان قديم و جديد  �رتبط است،برج م�ان 

در را ) كمر�ه(�اري خوارز� كه �ز  غر�يان هم بر آن �ل�مند، يونانيان و

در برجهاي س�بله و ( ۱۴بر� از هنديان ن� به م�ل . برج س�بله نقل كرده است

   .اند و م�سوب كرده) م�ان

د آورده اس از آ�ا كه در �م ابو القاسم ا�د بل� جزو اندام برج: ع وهمدف

ـُرده(فقار الَظهر : است عنوان را به مع� اين ، بر� )ستون فقرات �شت و گ

�تا� ستون فقرات تل� كرده، و � ستون فقرات را به برج اسد �سبت داده، 

را مطرح نموده اند، اما از ) اسد(ف�ا در اقوال مهره هاى پائ�� كمر ن� برج 

الَظهر "را مقيد به ناحيه )" ستون فقرات( فقار"آ�ا كه ابو القاسم ا�د بل� 

ـُرده( نموده است، ف�ا �و� واضح است كه ناحيه " و ناحيه باال�) �ُشت و گ

برج اسد قسمت باال� ستون فقرات بوده، همانطور كه �سعودي �اري در 

مهره  ف�ا، )وشت آنگ و�ُشت و مهره �ُشت (: دالالت برج اسد ت��ح كرده
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به برج م�ان �رتبط است، ) ناحيه اندام اين(�� كمر طبق قاعده هاى ناحيه پائ

همچنان�ه خواجه نص� ا�ين طو� بدان ت��ح نموده و در بيان اندام برج 

ف�ا كمر چه مهره هاى فقرات؛ چه عضالت و " از كمر تا ��ن"م�ان گفته 

   . ان استماهيچه ها؛ و چه رگها و رشته هاي عص� آن؛ همه �ت تأث� برج م�

��� و يونا� و  نزد �لب منجم� :)ميان تنه – گودي پهلو(خا�ه   - ١٢

ابو القاسم ا�د بل�  �ر�وط است، از ميان ��قيانم�ان  به برج غر� كهن

بدين ارتباط ت��ح كرده اند، بر�  ابوالفتح مغر�حكيم و بل�  و ابو مع� 

خا�ة خلط كرده و  نگلة را با از ناقل� اقوال منجم� ��ن است خا�

. برا�ش آورده باشند كه اش�باه است) �ز برج م�ان(اقوال متفاوت و �تل� 

استخوان پهلو است  ن�و كوتاه تر ن�� � انيآ�ه مچه اينكه خا�ة يع� 

س ا�َورك وا�ا�ة (
ْ
ضالع ما ب� َرأ

َ
سفل األ

َ
 و فار� خا�ة در لغت عر�. )أ

�ه افراد براى دست همان ،دنو�گتا دنده ها را � استخوان لگن  بعد از= قديم 

به باسن و دنبه و عضله را به كمر زدن ب�ار � برند، در عر� جديد خا�ة  

ن گلو ن است، گخا�ة غ� از لو�ند، در هر صورت گ� هم ن گلروي 

و ن� فار� دري و اصطالحات قدماي اطباء و (در لغت عر� اص� خا�ة 

�اطر اينكه اين استخوان سبب گودي ميان تنه بوده؛ بدان �وسوم ) جم�من

رف� خا�ة گ�اطر در بردر لغت عر� جديد ن خا�ة گلشده است، اما 

نه اينكه اين دو و  �وسوم گرديده است،ن خا�ة گلبه  )يع� دنبه و باسن(

زي ا�رو �سياري از كتب لغوي و ط�د، ني�ي باش) خا�ةو ن گل(عنوان 

  .ن خا�ة �لوط كرده اندگلرا با خا�ة 

خا�،  ناحيها�ور�ن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند  - ۱۳

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 
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اندام  از همه: �رتبط با استخوان لگن خا�ه يها �خرگ و سياهرگ، )لگن

و يونانيان  م و �رتبط با برج م�ان است و �لب ��قيانش� ناحيه پائ�ن� از

��قيان بر� بر آن �ل�مند،  جديد يان و غر�ياندو بر� هن و غر�يان كهن

برج ون ابور�ان و خواجه نص� به ا�ال جزو ناحيه كمر و ��ن آورده و به چ

ر� و ون ابومع� بل� و حكيم مغچهم ديگر م�ان �ر�وط كرده اند، و بر� 

ا�ته بر�  ،برج آنرا م�ان نام برده اند) ا�ور�ن -ا�ورك (منذري به �احت 

( ن� و  ؛ س�بلهبه برج ) ابوالقاسم بل�(و اسد برج به ) منذري( ؛هم بطور شاذ

كه اين اخ� از بر� آراء  ،�سبت داده اندبه برج قوس ) احتما� از منذري

ستخوانهاي ناحيه پاي� لگن از امنذري همچن� هندي گرفته شده است، 

اما . ن� م�سوب كرده استبرج جدي  بهرا ) اسفل العقب( خا� و دنبا�ه 

 ۱۷را به برج عقرب، و برخ�شان به م�ل  خا�ه لگنديگر  هنديان استخوان 

) iliac(حرق� و رگهاي در آن، و بعض�شان به برج قوس، و استخوان خا� و 

  .در برج قوس �سبت داده اند ٢٠م�ل  را به) در ز�ر ش�م و باسن

همه  :ه��شس�ناإل�تان، العجزان، ��ن، �ون، باسنها، كفلها، �شيمن�ه،  - ١٤

و يونلنيان و  نامهاي يك اندام بوده؛ كه �ر�وط به برج م�ان بوده و اك� ��قيان

بر آن �ل�مند، �سعودي  جديد و بر� هنديان و بع� از غر�يان غر�يان كهن

اري افزون بر برج م�ان آنرا به برج اسد ن� �سبت داده است، و� كوشيار و �

ابون� و منذري آنرا به برج عقرب، و� اين قول دقيق نبوده چه اينكه تنها �رج 

است كه بدان �رتبط است، اما بر� ديگر از هنديان آنرا به برج قوس من�سب 

در برج ( ٢٠و  ١٩ده كه آنرا به منازل كرده، و اين قول از نظر�ه منازل هندي برآم

  .�سبت داده است) در برج قوس و جدي( ٢١و م�ل ) قوس

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه(، و ا�قعدة �رج بول و �ئطو ) �م�ه(عورت�  - ١٥
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يا همه از نامهاي �ش�ك يا اختصا� دو اندام : ان�يان، فرج، آلت، بيضه ها

برج عقرب اندام ناحيه ميان دوپا بوده، و به  ازهر دو كه  ،است�� از آن 

از �له ابو ر�ان ب�و� و ابومع� (و �لب منجم� ��� است، �رتبط 

و ابوا�حامد غزنوي و روضة بل�  القاسم ا�دابو بل� و ابوالفتح مغر� و 

، و )ا�نجم� و منذري و كوشيار و �اري خوارز� و �سعودي �اري و ابون�

بر� ، ن� بدان �ل�مند جديدكهن و غر�يان يونانيان و هند، و ن منجما

ازل نو م) در برجهاي م�ان و عقرب( ١٦هنديان آلت تناس� و مقعد را به م�ل 

 القاسم ا�دابو �ر�وط كرده اند، بر� ��قيان؛ ) در برج عقرب( ١٨و  ١٧

و روضة ا�نجم� و خواجه نص�ا�ين  ،پنداشته را در برج �طان ه�تهيبل� 

را در برج م�ان ن� و مقعد  ه�تهي) در نقلهاي ديگري(و ابون� و منذري 

) ه�تهيدبر مقعد (به نظر � رسد در اخ� ب�ار�ردن اين اصطالح . شمرده اند

سبب دو قو� شدن �رج �ئط ) كه برجشان م�ان است(براى باسنها و كفلها 

قول شده است، يا اينكه �الحظه سبب برداشت دو) كه برجش عقرب است(

قول منازل هندي؛ يا خلط ب� اندام باسن و اندام �رج �ئط؛ سبب دو قو� 

شدن در اين باب گرديده است، و صحيح آن�ه باسن �ر�وط به برج م�ان؛ و 

داللت فل� �رج� به : ن�يجه آن�ه. تهي�ه �ر�وط به برج عقرب است

ام اص� �ستقال �اظ شده است، ف�ا دبر يا عقرب �ر�وط بوده و از بقيه اند

ر مقصود از گو ا به برج عقرب �ر�وط است،) �رج به معناي( و تهي�ه مقعد

به برج باشد؛ كه �شيمن�ه يا �شست�ه يا باسنها و كفلها  و تهي�ه؛دبر يا مقعد 

��� (به نظر �لب منجمان  اما در خصوص بيضه ها؛ كه. م�ان �رتبط است

جزوي از اندام �ر�وط به برج عقرب ) دي و مغر� و�ونا�؛ كهن و جديدو هن

است، �اري خوارز� آنرا عالوه به برج اسد ن� م�سوب كرده، و خواجه نص� 

  .آنرا از اندام برج حوت شمرده است
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است، ) circulation(در اينجا فرايند آن  "ردش خونگ"مقصود از : ردش خونگ - ۱۶

نياز به حرارت اين فرايند از آ�ا كه ن، خوردش راي گ� و نه س�ستم يا اندام

 و خانهدارد، خون ردش گفرايند داللت بر كو�ب شمس و هم اينكه داشته 

خون نا� از �ر اندام قلب بوده؛ كه ردش و ن� گ، اسد است برجن�  شمس

) اسد(به اين برج  )خونردش گ( اين فرايندف�ا اسد است،  قلب ن�برج 

برجهاي ) عروق(خون ردش براي س�ستم يا اندام و �راي گ .است م�سوب

ا�ته از آ�ا كه  .ش بيايددر جاي خودش توضيحديگري ذكر شده است، كه 

وضعيت ماهي� خون هم در كيفيت اين فرايند دخالت دارد، و ماهيت خون 

بوده و هماند همه مايعات روي زم� �ت تأث� جزو رطو�ات و مايعات بدن 

كو�ب ارتباط اين فرايند را به هنديها بر� از � باشد، ف�ا قمر ) ر و مدجز(

همچنان�ه بنا بر  ،ذكر كرده اندن� ) �طان و عقرب و حوت(قمر و بروج آ� 

بروج جدي و ) بر اساس ش� آنها(آ� بودن بروج در باب نظر�ه ديگر هندي 

ردش گبراى ارتباط د�و ن� مطرح � شوند، نظر�ه اي هم در ميان هنديان 

د�و هم از بروج برج خون با برج د�و بطور خاص ذكر شده كه طبق آن �سلك 

كو�ب ارتباط فل�  اما با تأ�ل در �وضوع واضح است كه  � شود،�سوب آ� 

بلكه در جزر و مد خون  ،در اصل گردش خون دخال� نداشتهقمر و بروج آ� 

   .در آنها دخالت دارد نآافزا�ش حر�ت آن به سوي اندامها و يا 

حا�م بر رشته "كه  از آن س�ست� استمقصود  :س�ستم عص�و  هاعصب - ۱۷

اين س�ستم �ت تاث� كو�ب  ،ستا" ي بدنهاي عص� و اعصاب اندامها

بوده و و ن� داللت دارد بر هر چه قوت شمس بوده، و چون خانه اش برج اسد 

و . د به برج اسد �رتبط استبدن به آ�ست؛ ف�ا س�ستم عص� و اعصاب ��

اين ارتباط عالوه بر ارتباط عصبهاي هر ناحيه است كه با اندام و برج �ر�وطه 
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ا�ته عصبهاي هر �وضع از اندامها به برج آن �وضع ن� �ر�وط خود � باشد، 

مثل عصب سياتيك در اندام برج قوس و عصبهاي زانو (است، ذكر بر� �وارد 

تا بر� بدون توجه به ارتباط اندام �وضع آنرا نظر�ه سبب شده ) در برج جدي

از آ�ا كه در متون به اختصار �مه عصب و . متفاوت و �ستق� تل� كنند

اعصاب و نام برج يا كو�ب ب�ش� ذكر شده، سبب گرديده تا بر� اين عنوان را 

عدد آراء با عنوان �شابه و� متفاوت ديگر اش�باه كنند، و يا در �ع اقوال آنرا ت

است، و اين " اعصاب و روان"با مقصود " اعصاب"تل� نمايند، كه آن اصطالح 

�ت تاث� كو�ب عطارد بوده، و چون خانه عطارد دو برج جوزا و س�بله است، 

   .ف�ا به اين دو برج ن� �رتبط � شود

همه  بوده و) �مها يا قدمان(از اين اندام تا انتهاي انگشتان پا  :پاپاشنه  - ۱۸

) از پوست و چر� و گوشت و استخوان و غ�وف و عصب و رگ(اجزاي آن 

از ��� و هندي و (به برج حوت �ر�وط است، و همه منجمان قديم و جديد 

ن� بر آن �ل�مند، �ز �سعودي �اري كه �واض� كه داراي ) يونا� و غر�

رج اسد م�سوب كرده پي و چر� است مانند پهلوها و كفلها و پاشنه ها را به ب

است، بر� هنديان پاشنه ها را به زحل �سبت داده، و بر� از غر�يان جديد 

هم با �اظ اين نظر�ه و اينكه برج د�و بيت زحل است، پاشنه ها را به برج د�و 

  .من�سب نموده اند

به �اظ طبع آن كه �د و تر است، به كو�ب زهره : ر� در بدنچبافتهاي  - ۱۹

�سعودي �اري �واض� كه م�سوب است، ) �طان، عقرب، حوت( و بروج آ�

را به برج اسد  )مانند پهلوها و كفلها و پاشنه ها(داراي پي و چر� است 

  .ذكر بر� جهات سبب تل� تعدد اقوال نگردد م�سوب كرده است
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  �رتبط با برج س�بلة اعضاء و اجزاي بدن

شكمدار يا صفاق حجاب  :اندام �وض�

و ن� پرده هاي ميا�  ،ديافراگمده يا پر

 ناحيه، ب� اندامها در داخل ش�م

 ،صفراك�سه كبد، ( و اندام آن ش�م

يا  �صار�نطحال، معده، ، )�وزا�عده

كوچك،  ي بزرگ و روده امعاء و روده ها؛

خم  نزو�، كو�ون راست روده،

  .ناف، سيگموئيد

، آنز�مها ،بدنغدد داخ�  :اندام �تا�ي

همچن� اس�ت بدن �ت تاث� بروج  .اعصاب و روان �ر�وط بوده، س�بله به برج

  . � باشد) ثور، س�بله، جدي(خا� 
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  در اندام �ر�وط به برج س�بلة :برر� نظر�ات اختال�

و جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و همه ��قي� و هنديان :  - ۱

منازل هندي مغز همان منازل ( اند،آنرا نقل كرده  يونا� و غر�يان كهن و جديد

�� از مغز كه كن�ل تنگي و گشادي عروق را به عهده مگر ، )� � باشد

طبق قاعده فوق ا�كر م�سوب به برج �ل بوده، اما و ) Vasomotor System(دارد 

در برجهاي س�بله و م�ان �سبت داده اند،  ۱۴منجمان جديد هندي آنرا به م�ل 

در برجهاي �ل و ثور �ر�وط كرده اند،  ۳ را هنديان به م�ل همينطور �چه

همچن� به ابون� �سبت داده شده كه مغز به برج عقرب م�سوب است، و 

شايد كه مقصود مغز استخوان بوده و تناس�ش با �وضع اندامهاي برج عقرب 

است كه �ل ساخت و برداشت مغز ) در بر� نظر�ات(در لگن خا�ه 

  .استخوان است

جزو اندام ناحيه طرف� : )بازوها آر�ها ساعدها كفها انگشتان( دستها - ۲

 يونا� و اندام اص� برج جوزا و بدان �رتبط است، و همه منجمان از �� و

از (و ن� �لب هنديان بر هم� نظر �ل�مند، �ز منذري  كهن و جديد غر�

م برج �طان هم آورده، و كه آنرا عالوه بر برج جوزا؛ در باب اندا) ��قي�

در  ۱۳انگشتان دستها را به م�ل بر� هنديان � دستها را و بر� ديگر تنها 

داده و بر� غر�يان هم از اين نظر�ه پ�وي كرده اند، ا�ته برج س�بله �سبت 

از �له در (منجمان در دالالت كواكب ان�سابا� براى اندامها ذكر � كنند، و 

كه بي�ش برج س�بله (ر دالالت كو�� دستها را به عطارد هنديان د) اينجا

م�سوب كرده، همچن� در بيمار�هاي برج س�بله؛ آس�بهاى بازو و شانه را ) است

همچنان�ه در بيان (آورده اند، اما اينها نبايد با دالالت بروج �لوط شود، 
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ه به ك(و بو�ژه برج بيت كو�ب �رتبط ) عنوان او� و ثانوي قبال بيان شد

كه به (را نبايد �اي برج اص� اندام ) داللت ثانوي به اندا� �ر�وط � شود

آورد، ف�ا ما دالالت كواكب بر اندام و بيمار�ها، و ) داللت او�ه مطرح است

ن� دالالت بروج بر بيمار�ها را �ستقال مطرح نموده و در فصل جدا�نه اي � 

ن �شو�� حاصل �شود، و اگر در اين آور�م، تا براى دا�شجو�ان و پژوهشگرا

فصل جا� از دالاللت كو�� اندا� سخن رفته؛ در مقام �ليل و برر� منبع 

  . قو� بوده كه نا� از داللت كو�� بوده است

ناخن دستان جزو انگشتان؛ و �رتبط با برج اين ناحيه اندام  :دستها ناخن - ۳

با برج اين ناحيه اندام حوت جوزاست، و ناخن پاها جزو قدم�؛ و �رتبط 

بر اين نظر �ل�مند، اما هنديان  و يونانيان و غر�يان كهن نااست، و ��قي

در  ۹آنها را از �وضع خودش جدا نموده و همه ناخنها را ي�جا؛ بر� به م�ل 

  .در برج س�بله �سبت داده اند ۱۳برج �طان و بر� به م�ل 

 :پرده هاي ميا� احشاء و داخل ش�محجاب صفاق يا پرده ديافراگم و  - ۴

و  ناجزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك� ��قي

ن� بدان �ل�مند،  جديد و بر� از هنديان و غر�يان يونانيان و غر�يان كهن

به برج م�ان هم �سبت داده است، و ) س�بله(�ز ابو ن� كه افزون بر اين 

در برج  ٩در برج جوزا و �طان و م�ل  ٧را به م�ل هنديان كه آنبر� از 

  .�طان، و با�بع بر� از غر�يان كه آنرا به برج �طان م�سوب كرده اند

جزو اندام برج �طان است، چه اينكه ب�ش��ن قسمت آن در ناحيه  :�ري - ۵

 در برج �طان �ر�وط نموده، و غر�يان ۹س�نه بوده؛ ف�ا هنديان آنرا به م�ل 

ن� بر هم� �ل�مند، ا�ته ��قي� به آن ت��ح ن�رده اند، و ��ن است 
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به ح�م آ�زش در �دوده گردن؛ مانند ناي به برج ثور م�سوب شده، و يا 

  . اينكه چون انتها�ش در ناحيه ش�م است، جزو برج س�بله �سوب شود

منجم� از  جزو اندام ناحيه قلب و به برج اسد �رتبط است، و همه: �اع - ۶

هنديان و غر�يان، بدان �ل�مند، بر�  يونانيان و قديم و جديد و ��قيان و

) در برجهاي اسد و س�بله( ۱۲و م�ل ) در برج اسد( ۱۱هنديان آنرا به م�ل 

  .�سبت داده اند

 جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و به هم�: معده - ۷

هندي ن� آنرا جزو  و) كهن و جديد(ا� و غر� يون �اظ منجما� ��� و

در برجهاي جوزا و  ۷اما بر� هنديان آنرا به م�ل . برج س�بله شمرده اند

ر� از ��قيان بدر برج �طان م�سوب كرده اند، و�ا  ۹و  �۸طان و م�ل 

افزون بر برج س�بله آنرا به برج �طان ن�  ي جديدو غر�يها) �سعودي(

و ابو ا�حامد غزنوي و منذري و ابو ر�ان ب�و� (اند، و بر� ن�  �سبت داده

ابومع� (�طان تصور كرده، و بر� ديگر  آنرا تنها از برج) �سعودي �اري

ن� افزون بر برج �طان به برج اسد ن� ارتباط داده، و ) و ابوالفتح مغر� بل�

م� و �اري خوارز� و خواجه نص�، ابون� و كوشيار و روضة ا�نج(بع� 

از آ�ا كه اول� آثار احوال معده . هم آنرا تنها از برج اسد پنداشته اند) منذري

ب�ش� از جانب �ري احساس � گردد؛ ف�ا بر� معده را در ناحيه قفسه س�نه 

تصور كرده، و به برجهاى �طان و اسد من�سب نموده اند، ) و ح� �اور قلب(

ناتو� بدن؛ به روش� �شان � دهد كه معده اگرچه �اذي اما �الحظه دقيق آ

دنده هاي پائ�� است و� در ب�ون قفسه س�نه و پائ�ن� از ناحيه قلب و ز�ر 

همراه ) ديافراگم(قفسه صدري و در ناحيه ش�م جاي داشته، و با پرده صفاق 
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دام با بقيه اعضاي ش�م از ناحيه س�نه و قلب جدا بوده، و مانند بقيه ان

  .ش�م جزو برج س�بله است

جزو اندام ناحيه ش�م است و بنابر دسته بندي ): پان�ر�اس(�وزا�عده  - ۸

به برج س�بله �رتبط است،  ��� و يونا� و غر� كهن قدماي منجم�

از �له بر� (هرچند به ذكر اين اندام ت��ح ن�رده اند، اما منجمان متاخر 

، و ارتباطش با برج س�بله را ن� بيان كرده اند��ا نام برده ) جديد غر�يان

آنرا به برج �طان �سبت ) به مانند نظرشان در باب معده(بع� ديگرشان 

 )�طاندر برجهاي جوزا و ( ۷به م�ل آنرا داده اند، بر� از هنديان جديد هم 

در برجهاي م�ان و ( ۱۶و بع� ديگرشان به م�ل  ،)�طاندر برج ( ۹و م�ل 

   .ه اندمن�سب كرد) ربعق

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك�  ):طحال(س�ز  - ۹

��قيان و يونانيان و بر� غر�يها بدان �ل�مند، جز ابومع� و ابوالفتح 

مغر� و �سعودي �اري و ابون� و منذري و روضة ا�نجم� و غر�يان كهن 

ا به برج �طان �سبت داده اند، و هنديان كه آنر) به مانند نظر در باب معده(

در برج اسد م�سوب كرده اند، در نظر هنديان اين اندام �ت  ۱۰آنرا به م�ل 

تاث� كو�ب شمس بوده، و بيت شمس برج اسد است؛ ف�ا بر� از غر�يان با 

اما در �رتبط كرده اند،  �الحظه اين داللت ثانوي و �ر�؛ آنرا به برج اسد

  . �قيان كو�ب زحل بر طحال داللت داردنظر �

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و همه اين اندام  :كبد - ۱۰

يك ح�م دارد، و همه ��قيان و يونانيان و غر�يان كهن و بر� غر�يان جديد 

ن� بر آن �ل�مند، و� غر�يان جديد كبد را دو جزء كرده، �ش فوقا� را در 
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اند، اين نظر را از منجمان  دام برج �طان و �تا� را در برج س�بله آوردهباب ان

 ٩و م�ل ) در برج جوزا و �طان( ٧هندي اقتباس كرده اند كه كبد را به م�ل 

م�سوب كرده اند، و�ا بر� ) در برج اسد و س�بله( ١٢و م�ل ) در برج �طان(

تقسيم كرده اند، بر� غر�يها ن� به  از هنديان ن� آنرا به �ش باال� و پائ��

�الحظه داللت �ش�ي بر كبد و خانه �ش�ي در برج قوس آنرا به اين برج 

  .عالوه بر برج س�بله به اسد ن� �سبت داده اندكهن �سبت داده اند و غر�يان 

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك�  :ك�سه صفراء - ۱۱

ي بر� غر�يهابدان �ل�مند،  كهن و جديد غر�يان انيان ويون ون ا��قي

، چه �سبت داده اندبرج جدي  به هنديانبر�  ؛ وآنرا به برج �طان جديد

برج  زحلو خانه بوده؛ �ت تاث� كو�ب زحل در نظرشان اينكه ك�سه صفرا 

) خواجه نص� و خوارز�(از نظر داللت كو�� بر� ��قيان جدي است، 

، و �ر�خ و عطاردبه زهره و ) ابو ر�ان و �سعودي(كو�ب زهره، و�ر�  هبآنرا 

و به �ر�خ، ) ابوالقاسم ا�د بل�(به زهره و عطارد، و بر�  )ابون�(بر� 

در طب بر� هنديان به زحل و �ر�خ و �ش�ي، و بر� به �ر�خ و زحل، و 

هندي آنرا به و در طب انرژي درما� كهن آيوروداي هندي آنرا به عطارد، 

  .اند م�سوب كرده�ر�خ ) چاكرا(روزنه 

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط  :روده ها�صار�ن يا امعاء و  - ۱۲

�ل�مند، جز  يونانيان و غر�يان كهن و جديد بدانو  نااست، و اك� ��قي

شايد اين قول به (، است �سبت دادهبرج �طان، آنرا به كه �اري خوارز� 

 ،آ�ز روده در ز�ر معده و انتهاي ناحيه �اذي قفسه س�نه است�الحظه اينكه 

و بيان شد كه اين قسمت ب�ون قفسه س�نه قبال و� در توضيح برج معده 

به برج م�ان آنرا و �ز ابن ا� ا�رجال ش�با� كه ، )استناحيه برج �طان 
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را به م�ل  هاروده  منجم�بر� ن�  در تنجيم كهن هنديم�سوب نموده است، 

 ۱۷ن� به م�ل ، و بر� )در برج س�بله( ۱۳م�ل و ) در برجهاي اسد و س�بله( ۱۲

با نقل  ؛از منجم� جديد هنديبر�  اما،  اند �سبت داده) در برج عقرب(

و روده  )در برجهاي م�ان و عقرب( ۱۶به م�ل را نزو� كو�ون ؛ نظر�ه اول

به را ) ايلئوم(ي روده كوچك اانتهو  ،)برج عقربدر (  ۱۸م�ل به را  بزرگ

�� ناقص و به نظر � رسد كه اينها ( م�سوب كرده اند) در برج قوس( ۱۹م�ل 

اجزاء جديد غر�يان  ؛ا�شاناز به پ�وي ، )پراكنده از اقوال �تلف هندي است

 به برج عقرب را) بزرگاز روده ( "راست روده، خم سيگموئيد نزو�، كو�ون"

  .�رتبط دا�سته اند

ن ابرج س�بله �رتبط است، و اك� ��قي از اندام ناحيه ش�م و به :فنا - ۱۳

آنرا كه و هنديان �اري بدان �ل�مند، جز �سعودي و يونانيان و غر�يان كهن 

  .شمرده اند انم�برج  از

، �ورد ين ناحيه به برج م�انرتباط اا: ناحيه پائ�ن� ش�م و اندامهاي آن - ۱۴

� باشد، ناف انتهاي ) هندي و غر� يونا� و از ��� و(تفاق همه منجم� ا

ناحيه اندامهاي ش�م؛ و آ�ز ناحيه پائ�ن� ش�م است، بر� ناف را جزو 

بر� از هنديان ناحيه پائ�ن� ش�م را به . ناحيه پائ� ش�م �سوب كرده اند

) جهاي م�ان و عقربدر بر( ۱۶و م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴م�ل

  .م�سوب كرده اند

ـُشت يا  - ۱۵ ـُرده يا كمر�ه يا پ پائ�ن�  جزو ناحيه: )�ل �سل(ُصلب يا َظهر يا گ

 يونا� و ؛ و به برج م�ان �رتبط است، و �لب منجم� ��� واز ش�م

هندي و غر� و قديم و جديد همه بر هم� نظر �ل�مند، و بر� از ��قيان 

ابومع� بل� و ابوالفتح مغر� و �اري �سعودي و ابو ب�و� و  ابور�ان(
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به برج م�ان ) �شت(و هنديان و غر�يان ن� بر ارتباط صلب ) ا�حامد غزنوي

�طان هم شمرده، و �اري �ز منذري كه افزون بر م�ان از . ت��ح كرده اند

هنديان ن� به  بر� از. در برج س�بله نقل كرده است) كمر�ه(خوارز� كه 

در برجهاي �ل و ( ۳و بر� ن� به م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴م�ل 

  .اند م�سوب كرده) ثور

مقصود از آن انتهاي كمر و �شت � باشد، اما  ناحيه�ر�وط به  "ُصلب"

استخوان يا عضله يا عصب يا عروق اين �وضع ن� باشد، و منظور هما� است 

و ن� ادبيات كهن �ق به  م و� و �م خازنان و� كه در تعب�ات �

ـُرده يا كمر�ه "به  ُصلبذكر شده است، از " �وضع �سل شخص"عنوان  َظهر يا گ

ـُشت ـُرده يا كمر�ه يا ( ه هان� تعب� � شود، ضمن اينكه اين واژ "يا پ َظهر يا گ

ـُشت  كمر ناحيه �موع استخوان و فقرات و عضالت و اعصاب بعضا براى ) پ

ـُرده َظهر و"ن� ب�ار � رود، همچنان�ه  ـُشتو  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

ز�ن رو در برر� اقوال بايد دقت نمود تا مقصود افته � شود، گن�  كمر يباال

  .اش�باه �شود "ُصلب" �ر�رد آن به منظور باو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد

 از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م و به :كمر و ستون فقراتپائ�� هاي   مهره - ۱۶

قديم و جديد از ��قيان و  ��� و و �لب منجمان �رتبط است،برج م�ان 

در را ) كمر�ه(�اري خوارز� كه �ز  هنديان و غر�يان هم بر آن �ل�مند،

در برجهاي س�بله و ( ۱۴بر� از هنديان ن� به م�ل . برج س�بله نقل كرده است

   .اند و م�سوب كرده) نم�ا

اسد آورده  از آ�ا كه در �م ابو القاسم ا�د بل� جزو اندام برج :ع وهمدف

ـُرده(فقار الَظهر : است عنوان را به مع� اين ، بر� )ستون فقرات �شت و گ

�تا� ستون فقرات تل� كرده، و � ستون فقرات را به برج اسد �سبت داده، 
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را مطرح نموده اند، اما از ) اسد(ى پائ�� كمر ن� برج ف�ا در اقوال مهره ها

هر "را مقيد به ناحيه )" ستون فقرات(فقار "آ�ا كه ابو القاسم ا�د بل� 
َ

الظ

ـُرده( نموده است، ف�ا �و� واضح است كه ناحيه " و ناحيه باال�) �ُشت و گ

اري در برج اسد قسمت باال� ستون فقرات بوده، همانطور كه �سعودي �

، ف�ا مهره هاى )وشت آنگ و�ُشت و مهره �ُشت : (دالالت برج اسد ت��ح كرده

به برج م�ان �رتبط است، ) اندام اين ناحيه(ناحيه پائ�� كمر طبق قاعده 

همچنان�ه خواجه نص� ا�ين طو� بدان ت��ح نموده و در بيان اندام برج 

هره هاى فقرات؛ چه عضالت و ف�ا كمر چه م" از كمر تا ��ن"م�ان گفته 

    .ماهيچه ها؛ و چه رگها و رشته هاي عص� آن؛ همه �ت تأث� برج م�ان است

از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م و  ):پائ� كمر( ناحيه �تا� اعصاب �ش� - ۱۷

يونا� و و  ان قديم و جديد از ���به برج م�ان �رتبط است، و �لب منجم

در برجهاي ( ۱۴هنديان آنرا به م�ل بر آن �ل�مند، بر� ان  غر�هندي و 

آنرا به برج س�بلة هم غر�يان جديد �سبت داده، ف�ا بر� از ) س�بله و م�ان

  .م�سوب كرده اند

م�ان بوده،  پائ�ن� از ش�م و �رتبط با برجاندام ناحيه از  :رحم و �مدان - ۱۸

است، كو�ب زهره ن� بر اين ه ��قي� �اري خوارز� بدان ت��ح كرداز 

اندام داللت دارد و بيت آن برج م�ان است، هنديان ن� اندام داخ� تناس� را 

در  ۱۵به برج م�ان �ر�وط دا�سته اند، اما بر� ديگر از هنديان آنرا به م�ل 

در برج عقرب  ۱۸در برجهاى م�ان و عقرب و م�ل  ۱۶برج م�ان و م�ل 

را جدا و بطور " دهانه رحم"از اين رو بر� غر�يها �ش  �ر�وط كرده اند،

از آ�ا كه هنديان رحم را به كو�ب . �ستقل به برج عقرب م�سوب كرده اند

قمر �سبت داده و بيت آن �طان است ف�ا بر� از غر�يها آنرا به برج �طان 
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   .هم به برج س�بله م�سوب كرده اند شان�سبت داده، و بر� ديگر

 از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است،: يه ها� - ۱۹

زهره داللت بر كو�ب . �اري خوارز� و اروپائيهاي جديد آنرا نقل كرده اند

و  ،و برج م�ان بيت زهره است، ابون� آنرا به برج اسد م�سوب كرده �يه دارد

ند، بر� ديگر بله شمرده اآنرا از برج س�و بر� هنديان ابو القاسم ا�د بل� 

) در برج م�ان( ۱۵و م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴از هنديان آنرا به م�ل

  . �سوب كرده اند) در برجهاي م�ان و عقرب( ۱۶و م�ل 

از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است، و �لب  :مثانه - ۲۰

بر هم� �ل�مند، ا�ته از آ�ا كه  كهن و جديد ��� و يونا� و غر� منجم�

است، ف�ا به داللت  عقرببرج  آنخانه و �ر�خ بر مثانه داللت دارد كو�ب 

�اري (ثانوي به برج عقرب ن� م�سوب � گردد، از اين رو بر� از ��قيان 

و هنديان و غر�يان افزون بر برج م�ان؛ به برج عقرب ن� من�سب  ) خوارز�

در برج ( ۱۶و م�ل ) در برج م�ان( ۱۵وده اند، بر� هنديان ن� آنرا به م�ل نم

و �سعودي  ابون� روضة ا�نجم� و(م�سوب كرده اند، و بر� )  م�ان و عقرب

اما بع� . تنها به برج عقرب �سبت داده اند )و ابوالفتح مغر� منذري�اري و 

  .ها از اندام برج س�بله شمرده است آنرا همچون �يه) ابو القاسم ا�د بل�(

از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است، ابو : حا�ها - ۲۱

در و اروپائيهاي جديد آنرا در برجهاي س�بله و م�ان آورده القاسم ا�د بل� 

  . نقل كرده اندبرج م�ان 

��� و يونا� و غر� نزد �لب منجم�  :)ميان تنه – گودي پهلو(خا�ه   - ٢٢

ابو القاسم ا�د  �ر�وط است، از ميان ��قيانم�ان  به برجكهن و جديد 
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بدين ارتباط ت��ح كرده اند،  ابوالفتح مغر�حكيم و بل�  بل� و ابو مع� 

خا�ة خلط كرده  نگلبر� از ناقل� اقوال منجم� ��ن است خا�ة را با 

. برا�ش آورده باشند كه اش�باه است) ز برج م�ان�(و اقوال متفاوت و �تل� 

استخوان پهلو است  ن�و كوتاه تر ن�� � انيآ�ه مچه اينكه خا�ة يع� 

س ا�َورك وا�ا�ة (
ْ
ضالع ما ب� َرأ

َ
سفل األ

َ
 و فار� خا�ة در لغت عر�. )أ

دست �ه افراد براى همان ،دنو�گتا دنده ها را � استخوان لگن بعد از = قديم 

به باسن و دنبه و عضله را به كمر زدن ب�ار � برند، در عر� جديد خا�ة  

ن گلو ن است، گخا�ة غ� از لو�ند، در هر صورت گ� هم ن گلروي 

و ن� فار� دري و اصطالحات قدماي اطباء و (در لغت عر� اص� خا�ة 

دان �وسوم �اطر اينكه اين استخوان سبب گودي ميان تنه بوده؛ ب) منجم�

رف� خا�ة گ�اطر در بردر لغت عر� جديد ن خا�ة گلشده است، اما 

نه اينكه اين دو و  �وسوم گرديده است،ن خا�ة گلبه  )يع� دنبه و باسن(

ا�روزي  �سياري از كتب لغوي و ط�د، ني�ي باش) خا�ةو ن گل(عنوان 

  .ن خا�ة �لوط كرده اندگلرا با خا�ة 

خا�،  ناحيهگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند ا�ور�ن، ل - ۲۳

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 

اندام  از همه: �رتبط با استخوان لگن خا�ه يها �خرگ و سياهرگ، )لگن

و يونانيان  ش�م و �رتبط با برج م�ان است و �لب ��قيان ناحيه پائ�ن� از

ون ��قيان چبر� يان بر آن �ل�مند، دبر� هن و) كهن و جديد(غر�يان و 

م�ان برج ابور�ان و خواجه نص� به ا�ال جزو ناحيه كمر و ��ن آورده و به 

ون ابومع� بل� و حكيم مغر� و چهم ديگر �ر�وط كرده اند، و بر� 

ا�ته بر�  ،ده اندبرج آنرا م�ان نام بر) ا�ور�ن -ا�ورك (منذري به �احت 
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( ن� و  ؛ س�بلهبه برج ) ابوالقاسم بل�(و اسد برج به ) منذري( ؛هم بطور شاذ

كه اين اخ� از بر� آراء  ،�سبت داده اندبه برج قوس ) احتما� از منذري

استخوانهاي ناحيه پاي� لگن از منذري همچن� هندي گرفته شده است، 

اما . ن� م�سوب كرده استبرج جدي  به را) اسفل العقب( خا� و دنبا�ه 

 ۱۷را به برج عقرب، و برخ�شان به م�ل  خا�ه لگنديگر  هنديان استخوان 

) iliac(حرق� و رگهاي در آن، و بعض�شان به برج قوس، و استخوان خا� و 

  .در برج قوس �سبت داده اند ٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه(، و ا�قعدة ج بول و �ئط�رو ) �م�ه(عورت�  - ٢٤

يا همه از نامهاي �ش�ك يا اختصا� دو اندام : ان�يان، فرج، آلت، بيضه ها

برج عقرب اندام ناحيه ميان دوپا بوده، و به از هر دو كه  ،است�� از آن 

از �له ابو ر�ان ب�و� و ابومع� (و �لب منجم� ��� است، �رتبط 

و ابوا�حامد غزنوي و روضة بل�  القاسم ا�دابو بل� و ابوالفتح مغر� و 

، و )ا�نجم� و منذري و كوشيار و �اري خوارز� و �سعودي �اري و ابون�

بر� ، ن� بدان �ل�مند جديدكهن و غر�يان يونانيان و هند، و منجمان 

ازل نو م) م�ان و عقرب در برجهاي( ١٦هنديان آلت تناس� و مقعد را به م�ل 

 القاسم ا�دابو �ر�وط كرده اند، بر� ��قيان؛ ) در برج عقرب( ١٨و  ١٧

و خواجه نص�ا�ين و روضة ا�نجم�  ،پنداشته را در برج �طان ه�تهيبل� 

را در برج م�ان ن� و مقعد  ه�تهي) در نقلهاي ديگري(و ابون� و منذري 

) ه�تهيدبر مقعد (در اخ� ب�ار�ردن اين اصطالح به نظر � رسد . شمرده اند

سبب دو قو� شدن �رج �ئط ) كه برجشان م�ان است(براى باسنها و كفلها 

سبب برداشت دوقول شده است، يا اينكه �الحظه ) كه برجش عقرب است(

قول منازل هندي؛ يا خلط ب� اندام باسن و اندام �رج �ئط؛ سبب دو قو� 
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اب گرديده است، و صحيح آن�ه باسن �ر�وط به برج م�ان؛ و شدن در اين ب

داللت فل� �رج� به : ن�يجه آن�ه. تهي�ه �ر�وط به برج عقرب است

عقرب �ر�وط بوده و از بقيه اندام اص� �ستقال �اظ شده است، ف�ا دبر يا 

ر مقصود از گو ا به برج عقرب �ر�وط است،) �رج به معناي( و تهي�ه مقعد

به برج باشد؛ كه �شيمن�ه يا �شست�ه يا باسنها و كفلها  و تهي�ه؛بر يا مقعد د

��� (به نظر �لب منجمان  اما در خصوص بيضه ها؛ كه. م�ان �رتبط است

جزوي از اندام �ر�وط به برج عقرب است، �اري ) يونا� و هندي و مغر� و

و خواجه نص� آنرا از اندام خوارز� آنرا عالوه به برج اسد ن� م�سوب كرده، 

  .برج حوت شمرده است

به برج جوزا �ر�وط  و يونا� و غر� كهن در تنجيم ��� :اعصاب و روان - ۲۵

است، و در تنجيم هندي چون اعصاب و روان �ت تاث� كو�ب عطارد بوده، و 

. ندخانه عطارد دو برج جوزا و س�بله است، ف�ا به اين دو برج ن� �رتبط نموده ا

از آ�ا كه در متون به اختصار �مه عصب و اعصاب و نام برج يا كو�ب ب�ش� 

ذكر شده، سبب گرديده تا بر� اين عنوان را با عنوان �شابه ديگر و� متفاوت 

اش�باه كنند، و يا در �ع اقوال آنرا تعدد آراء تل� نمايند، كه آن اصطالح 

شته هاي عص� و اعصاب حا�م بر رس�ستم عص� "با مقصود " اعصاب"

�ت تاث� كو�ب شمس بوده، و چون ) اخ�(اين س�ستم  ،ستا" ي بدناندامها

خانه اش برج اسد بوده و ن� داللت دارد بر هر چه قوت بدن به آ�ست؛ ف�ا 

س�ستم عص� و اعصاب ��د به برج اسد �رتبط است، ا�ته عصبهاي هر 

مثل عصب (ر�وط است، ذكر بر� �وارد �وضع از اندامها به برج آن �وضع ن� �

سبب شده تا بر� ) سياتيك در اندام برج قوس و عصبهاي زانو در برج جدي

  . بدون توجه به ارتباط اندام �وضع آنرا نظر�ه متفاوت و �ستق� تل� كنند
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بنا به نظر منجمان هندي و طب كهن آيورودا� ساختار و  :ساختار بدن - ۲۶

تعادل ساختار بدن و �ر�ردش را يا باال�س (ر�زي كه � وچهارچوب � بدن 

س�ستم ا�ك���ال و ) و بنا به تفس� منجمان جديد هندي(، كن�ل � كند

دست�ه گردش خون و غذا ن� هست؛  كننده عص� �رتبط با مغز كه كن�ل

توصيف اين عنوان به . � باشد) ثور، س�بله، جدي(�ت تاث� بروج خا� 

سبب شده تا منجمان غر� جديد اس�ت " ارچوب � بدناس�ت و چه"

را ن� به بروج خا� �سبت دهند، اما " هي� استخوا� ا�سان"�صطلح به مع� 

يونا� و غر� كهن  همه منجم� كهن از ��� و) همچنان�ه �حش بيايد(

بدن ا�سان را كو�ب زحل و ) هي� استخوا�(هندي استخوانها و اس�ت  و

  .دي خانه آن �رتبط دا�سته اندبرج ج

بطور � ذكر  و يونا� و غر� كهن در تنجيم ���اين عنوان  :غدد داخ� - ۲۷

 م�سوب�وضع و يا نوع اندام خاص به داللت فل� بلكه بطور �وردي  ،�شده

  است، اما در تنجيم هندي عالوه بر داللت خاص �وردي؛ بطور � هم به 

  .س�بله است �ر�وط گرديده است هندي كه در برج ۱۳م�ل 

جزو ترشحات اندام  و يونا� و غر� كهن در تنجيم ��� :آنز�مها - ۲۸

اندام م�سوب است، اما در تنجيم  آنداللت فل� خاص �ر�وطه �سوب و به 

هندي كه در برج س�بله است  ۱۳م�ل بطور � هم به آن؛ هندي عالوه بر 

  .�ر�وط گرديده است
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  �رتبط با برج م�ان اي بدناعضاء و اجز

ش�م،  � ازپائ�نناحيه  :اندام �وض�

ُصلب يا َظهر يا ، تا زهارز�ر ناف 

ـُشت يا  ـُرده يا كمر�ه يا پ �ل (گ

، )آدرنال( ىوغده هاى فوق �ي، )�سل

رحم و �مدان، حا�ها، مثانه، ها،   �يه

رشته دو ماهيچه كمر،  دهانه رحم،

، هاي عص� واقع در كمر

ميان تنه و گودي كمر و (خا�ة 

= ا�ور�ن  –ا�ورك (، ورك )پهلو

مهره  �خا هيناح، )لگن خا�ه

، )اي� ستون فقراتپ( هاي كمر

�شس�ن�ه و پاي�� كمر،  ناحيه

استخوان حرق� ، لگن خا�ه

، )دنبا�ه اى(، عصع� )�هيته(

�رتبط  ي�خرگها و سياهرگها

دو  ،)با استخوان لگن خا�ه

األرداف العجزان اإل�تان ، )ا�وركمفصل = ا�ُق (باال� استخوان ران مفصل 

  .پروستات  غده، )باسنها يا كفلها(ن وَ يا َ� �ن ُ� 

 س�ستم اعصاب تنگ كننده و گشاد كننده ،بدن پوستخون،  :اندام �تا�ي

   .ارگه و كن�لعروق 
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  م�اندر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

و ن و هنديان اجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و همه ��قي: مغز - ۱

منازل هندي مغز همان ( آنرا نقل كرده اند، )كهن و جديد(يونانيان و غر�يان 

�� از مغز كه كن�ل تنگي و گشادي عروق را به مگر ، )منازل � � باشد

سوب به برج �ل بوده، طبق قاعده فوق ا�كر م�و ) Vasomotor System(عهده دارد 

در برجهاي س�بله و م�ان �سبت داده  ۱۴اما منجمان جديد هندي آنرا به م�ل 

در برجهاي �ل و ثور �ر�وط كرده  ۳اند، همينطور �چه را هنديان به م�ل

اند، همچن� به ابون� �سبت داده شده كه مغز به برج عقرب م�سوب است، و 

ده و تناس�ش با �وضع اندامهاي برج عقرب شايد كه مقصود مغز استخوان بو

است كه �ل ساخت و برداشت مغز ) در بر� نظر�ات(در لگن خا�ه 

  .استخوان است

 :حجاب صفاق يا پرده ديافراگم و پرده هاي ميا� احشاء و داخل ش�م - ۲

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك� ��قي� و 

ن� بدان �ل�مند،  جديد بر� از هنديان و غر�يانكهن و يونانيان و غر�يان 

به برج م�ان هم �سبت داده است، و ) س�بله(�ز ابو ن� كه افزون بر اين 

در برج  ٩در برج جوزا و �طان و م�ل  ٧هنديان كه آنرا به م�ل بر� از 

  .د�طان، و با�بع بر� از غر�يان كه آنرا به برج �طان م�سوب كرده ان

جزو اندام ناحيه ش�م است و بنابر دسته بندي ): پان�ر�اس(�وزا�عده  - ۳

به برج س�بله �رتبط است، ��ق و يونا� و غر� كهن  قدماي منجم�

از �له بر� (هرچند به ذكر اين اندام ت��ح ن�رده اند، اما منجمان متاخر 
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، ن� بيان كرده اند ��ا نام برده و ارتباطش با برج س�بله را) جديد غر�يان

آنرا به برج �طان �سبت ) به مانند نظرشان در باب معده(بع� ديگرشان 

 )�طاندر برجهاي جوزا و ( ۷به م�ل آنرا داده اند، بر� از هنديان جديد هم 

در برجهاي م�ان و ( ۱۶و بع� ديگرشان به م�ل  ،)�طاندر برج ( ۹و م�ل 

   .ه اندمن�سب كرد) عقرب

، �ورد ين ناحيه به برج م�انرتباط اا: احيه پائ�ن� ش�م و اندامهاي آنن - ۴

� باشد، ) كهن و جديد هندي و غر�يونا� و از ��� و (اتفاق همه منجم� 

ناف انتهاي ناحيه اندامهاي ش�م؛ و آ�ز ناحيه پائ�ن� ش�م است، بر� 

هنديان ناحيه پائ�ن� بر� از . ناف را جزو ناحيه پائ� ش�م �سوب كرده اند

در برجهاي م�ان و ( ۱۶و م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴ش�م را به م�ل

  .م�سوب كرده اند) عقرب

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط  :روده ها�صار�ن يا امعاء و  -۵

�ل�منـد، جـز  يونانيان و غر�يان كهن و جديـد بـدان است، و اك� ��قي� و

شـايد ايـن قـول بـه (اري خوارز� كه آنرا به برج �طان، �سبت داده است، �

�الحظه اينكه آ�ز روده در ز�ر معده و انتهاي ناحيه �اذي قفسه س�نه اسـت، 

و� در توضيح برج معده قبال بيان شد كـه ايـن قسـمت بـ�ون قفسـه سـ�نه و 

نـرا بـه بـرج مـ�ان ، و �ز ابن ا� ا�رجال ش�با� كه آ)ناحيه برج �طان است

م�سوب نموده است، در تنجيم كهن هندي ن� بر� منجم� روده ها را به م�ل 

 ۱۷، و بر� ن� به مـ�ل )در برج س�بله( ۱۳و م�ل ) در برجهاي اسد و س�بله( ۱۲

�سبت داده اند،  اما بر� از منجمـ� جديـد هنـدي؛ بـا نقـل ) در برج عقرب(

و روده ) در برجهـاي مـ�ان و عقـرب( ۱۶ه مـ�ل نظر�ه اول؛ كو�ون نـزو� را بـ
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را بـه ) ايلئـوم(، و انتهـاي روده كوچـك )در بـرج عقـرب(  ۱۸بزرگ را به م�ل 

به نظر � رسد كه اينها �� نـاقص و (م�سوب كرده اند ) در برج قوس( ۱۹م�ل 

، به پ�وي از ا�شان؛ غر�يان جديد اجـزاء )پراكنده از اقوال �تلف هندي است

را بـه بـرج عقـرب ) بزرگاز روده " (راست روده، خم سيگموئيد نزو�، و�ونك"

  .�رتبط دا�سته اند

و  برج س�بله �رتبط است، و اك� ��قي�  از اندام ناحيه ش�م و به :فنا - ۶

 ازآنرا و هنديان كه �اري بدان �ل�مند، جز �سعودي يونانيان و غر�يان قديم 

  .برج م�ان شمرده اند

ـُشت يا  ُصلب - ۷ ـُرده يا كمر�ه يا پ پائ�ن�  جزو ناحيه: )�ل �سل(يا َظهر يا گ

يونا� و و ��� و به برج م�ان �رتبط است، و �لب منجم�  ؛از ش�م

��قيان از  بر�، و بر هم� نظر �ل�منددي و غر� و قديم و جديد همه نه

اري �سعودي و ابو �و  و ابوالفتح مغر� ابومع� بل�ابور�ان ب�و� و (

م�ان برج به  )�شت( بر ارتباط صلبن� غر�يان هنديان و و  )ا�حامد غزنوي

، و �اري �طان هم شمرده�ز منذري كه افزون بر م�ان از  .ت��ح كرده اند

ن� به بر� از هنديان . است در برج س�بله نقل كرده) كمر�ه(خوارز� كه 

برجهاي �ل و در ( ۳م�ل و بر� ن� به  )�اندر برجهاي س�بله و م( ۱۴م�ل 

  .اند م�سوب كرده) ثور

مقصود از آن انتهاي كمر و �شت � باشد، اما  ناحيه�ر�وط به  "ُصلب"

استخوان يا عضله يا عصب يا عروق اين �وضع ن� باشد، و منظور هما� است 

به �ق  و ن� ادبيات كهن كه در تعب�ات �م و� و �م خازنان و� 

ـُرده يا كمر�ه "به  ُصلبذكر شده است، از  "�وضع �سل شخص"عنوان  َظهر يا گ
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ـُشت ـُرده يا كمر�ه يا ( ه هان� تعب� � شود، ضمن اينكه اين واژ "يا پ هر يا گ
َ

ظ

ـُشت  كمر عضالت و اعصاب ناحيه فقرات و �موع استخوان و بعضا براى ) پ

ـُرده وَظهر "ن� ب�ار � رود، همچنان�ه  ـُشتو  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

ز�ن رو در برر� اقوال بايد دقت نمود تا مقصود افته � شود، گن�  كمر يباال

  .شود�اش�باه  "ُصلب" �ر�رد آن به منظور باو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد

 از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م و به :و كمر ستون فقراتپائ�� هاي   مهره - ۸

 هنديانو �لب منجمان قديم و جديد از ��قيان و  �رتبط است،م�ان  برج

در را ) كمر�ه(�اري خوارز� كه �ز  هم بر آن �ل�مند،غر�يان  و يونانيان و

در برجهاي س�بله و ( ۱۴بر� از هنديان ن� به م�ل . برج س�بله نقل كرده است

   .اند و م�سوب كرده) م�ان

اسد آورده  در �م ابو القاسم ا�د بل� جزو اندام برج از آ�ا كه: ع وهمدف

ـُرده(فقار الَظهر : است عنوان را به مع� اين ، بر� )ستون فقرات �شت و گ

، قرات را به برج اسد �سبت داده�تا� ستون فقرات تل� كرده، و � ستون ف

اند، اما از را مطرح نموده ) اسد(مهره هاى پائ�� كمر ن� برج اقوال ف�ا در 

هر "را مقيد به ناحيه )" ستون فقرات(فقار "آ�ا كه ابو القاسم ا�د بل� 
َ

الظ

ـُرده( نموده است، ف�ا �و� واضح است كه ناحيه " و ناحيه باال� )�ُشت و گ

در برج اسد قسمت باال� ستون فقرات بوده، همانطور كه �سعودي �اري 

مهره  ف�ا، )وشت آنگ و�ُشت مهره  و�ُشت ( :ت��ح كردهدالالت برج اسد 

به برج م�ان �رتبط است، ) ناحيه اندام اين(هاى ناحيه پائ�� كمر طبق قاعده 

همچنان�ه خواجه نص� ا�ين طو� بدان ت��ح نموده و در بيان اندام برج 

 و؛ چه عضالت ف�ا كمر چه مهره هاى فقرات" �ناز كمر تا �"م�ان گفته 
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    .رگها و رشته هاي عص� آن؛ همه �ت تأث� برج م�ان است ماهيچه ها؛ و چه

از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م و به  ):پائ� كمر( ناحيه �تا� اعصاب �ش� - ۹

 يونا� و برج م�ان �رتبط است، و �لب منجمان قديم و جديد از ��� و

در برجهاي ( ۱۴هندي و غر� ان بر آن �ل�مند، بر� هنديان آنرا به م�ل 

�سبت داده، ف�ا بر� از غر�يان جديد هم آنرا به برج س�بلة ) س�بله و م�ان

  .م�سوب كرده اند

م�ان بوده،  پائ�ن� از ش�م و �رتبط با برجناحيه اندام از  :رحم و �مدان - ۱۰

كو�ب زهره ن� بر اين است، ��قي� �اري خوارز� بدان ت��ح كرده از 

اندام داخ� تناس� را  ن� هنديانرد و بيت آن برج م�ان است، اندام داللت دا

در  ۱۵آنرا به م�ل از هنديان اما بر� ديگر  به برج م�ان �ر�وط دا�سته اند،

در برج عقرب  ۱۸و م�ل در برجهاى م�ان و عقرب  ۱۶برج م�ان و م�ل 

جدا و بطور را " دهانه رحم"�ش غر�يها از اين رو بر� ده اند، �ر�وط كر

از آ�ا كه هنديان رحم را به كو�ب . �ستقل به برج عقرب م�سوب كرده اند

را به برج �طان آنبر� از غر�يها قمر �سبت داده و بيت آن �طان است ف�ا 

   .اندم�سوب كرده به برج س�بله هم  شانديگرو بر� �سبت داده، 

 تبط با برج م�ان است،از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �ر: �يه ها - ۱۱

زهره داللت بر كو�ب . �اري خوارز� و اروپائيهاي جديد آنرا نقل كرده اند

و  ،ابون� آنرا به برج اسد م�سوب كردهو برج م�ان بيت زهره است،  �يه دارد

بر� ديگر ند، آنرا از برج س�بله شمرده اهنديان و بر� بل� القاسم ا�د  ابو

 )در برج م�ان( ۱۵و م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴م�ل بهاز هنديان آنرا 

  . �سوب كرده اند )و عقربم�ان  هايدر برج( ۱۶و م�ل 
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 ابو از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است،: حا�ها - ۱۲

 درو اروپائيهاي جديد آنرا در برجهاي س�بله و م�ان آورده بل� القاسم ا�د 

  . نقل كرده اندبرج م�ان 

از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است، و �لب  :مثانه - ۱۳

بر هم� �ل�مند، ا�ته از آ�ا كه  ��� و يونا� و غر� قديم و جديد منجم�

است، ف�ا به داللت  عقرببرج  آنخانه و �ر�خ بر مثانه داللت دارد كو�ب 

�اري (عقرب ن� م�سوب � گردد، از اين رو بر� از ��قيان  ثانوي به برج

افزون بر برج م�ان؛ به برج عقرب ن� من�سب   و هنديان و غر�يان ) خوارز�

در برج ( ۱۶و م�ل ) در برج م�ان( ۱۵نموده اند، بر� هنديان ن� آنرا به م�ل 

و �سعودي  ابون�  وروضة ا�نجم�(م�سوب كرده اند، و بر� )  م�ان و عقرب

اما بع� . تنها به برج عقرب �سبت داده اند )و ابوالفتح مغر� منذري�اري و 

  .آنرا همچون �يه ها از اندام برج س�بله شمرده است) ابو القاسم ا�د بل�(

ه ادراري؛ �جداي از دالئل فل� هر يك از اندامهاي دست :ادراري س�ستم - ۱۴

ذار گه ادراري تاث� �وي س�ستم و همه اندامهاي دست��ل فل� �ش�� كه ر

همان دالئل فل� �فا باشد در �م ��قي� يا هنديان نيافته ايم، ف�ا 

ه آمده است، اما آ� جاي خوداندامهاي اين س�ستم تاث� داشته كه �حش در 

 ه ادراري تناس��ن تنجيم ا�روزي ؛ به عنوان س�ستم و دست�بر� از نو�سند

غلط بوده و فاقد منبع  ؛ده و به برج عقرب من�سب كرده اندي�جا ت�� دا

ه �ه ادراري جداي از دست�ه اينكه دستچتنجي� و ح� �س�ند عل� است، 

" مطب اطباي رايج"تناس� بوده و فقط در آلت خرو� ترشحات، و ت�� 

  .متخصص ادراري و تناس�: �ش��ند كه � نو�سند
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�ر�وط م�ان  نزد �لب منجم� به برج :)ميان تنه – ودي پهلوگ(خا�ه   - ١٥

حكيم و بل�  ابو القاسم ا�د بل� و ابو مع�  است، از ميان ��قيان

، بر� از ناقل� اقوال منجم� بدين ارتباط ت��ح كرده اند ابوالفتح مغر�

 خا�ة خلط كرده و اقوال متفاوت و �تل� نگل��ن است خا�ة را با 

خا�ة يع� چه اينكه  .كه اش�باه است برا�ش آورده باشند) �ز برج م�ان(

س ا�ا�ة (استخوان پهلو است  ن�و كوتاه تر ن�� � انيآ�ه م
ْ
ما ب� َرأ

ضالع ا�َورك و
َ
سفل األ

َ
بعد از = قديم  و فار� خا�ة در لغت عر�. )أ

براى دست به كمر زدن �ه افراد همان ،دنو�گتا دنده ها را � استخوان لگن 

ن گلبه باسن و دنبه و عضله روي را ب�ار � برند، در عر� جديد خا�ة  

در لغت ن خا�ة گلو ن است، گخا�ة غ� از لو�ند، در هر صورت گ� هم 

�اطر  )و ن� فار� دري و اصطالحات قدماي اطباء و منجم�(عر� اص� 

ن گلده؛ بدان �وسوم شده است، اما اينكه اين استخوان سبب گودي ميان تنه بو

به  )يع� دنبه و باسن(رف� خا�ة گ�اطر در بردر لغت عر� جديد خا�ة 

) خا�ةو ن گل(عنوان نه اينكه اين دو و  �وسوم گرديده است،ن خا�ة گل

ن خا�ة گلرا با خا�ة ا�روزي  �سياري از كتب لغوي و ط�د، ني�ي باش

  .�لوط كرده اند

خا�،  ناحيهن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند ا�ور� - ۱۶

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 

اندام  از همه: �رتبط با استخوان لگن خا�ه يها �خرگ و سياهرگ، )لگن

و  يونانيان ش�م و �رتبط با برج م�ان است و �لب ��قيان ناحيه پائ�ن� از

��قيان بر� بر آن �ل�مند،  جديد يان و غر�ياندو بر� هن غر�يان كهن
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برج ون ابور�ان و خواجه نص� به ا�ال جزو ناحيه كمر و ��ن آورده و به چ

ون ابومع� بل� و حكيم مغر� و چهم ديگر م�ان �ر�وط كرده اند، و بر� 

ا�ته بر�  ،ن نام برده اندبرج آنرا م�ا) ا�ور�ن -ا�ورك (منذري به �احت 

( ن� و  ؛ س�بلهبه برج ) ابوالقاسم بل�(و اسد برج به ) منذري( ؛هم بطور شاذ

كه اين اخ� از بر� آراء  ،�سبت داده اندبه برج قوس ) احتما� از منذري

استخوانهاي ناحيه پاي� لگن از منذري همچن� هندي گرفته شده است، 

اما . ن� م�سوب كرده استبرج جدي  بهرا ) عقباسفل ال(خا� و دنبا�ه 

 ۱۷را به برج عقرب، و برخ�شان به م�ل  خا�ه لگنديگر  هنديان استخوان 

) iliac(حرق� و رگهاي در آن، و بعض�شان به برج قوس، و استخوان خا� و 

  .در برج قوس �سبت داده اند ٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

همه  :ه��شس�نزان، ��ن، �ون، باسنها، كفلها، �شيمن�ه، اإل�تان، العج - ١٧

و يونانيان  ��قيانك� ابوده و كه �ر�وط به برج م�ان  بوده؛نامهاي يك اندام 

بر آن �ل�مند، �سعودي  جديد بر� هنديان و بع� غر�يانو غر�يان كهن و 

ست، و� كوشيار و افزون بر برج م�ان آنرا به برج اسد ن� �سبت داده ا ؛�اري

 ،و� اين قول دقيق نبوده، م�سوب كرده اند منذري آنرا به برج عقرب ابون� و

 تنها �رج است كه بدان �رتبط است، امااز اندامهاي اين ناحيه چه اينكه 

و اين قول از نظر�ه ، من�سب كرده به برج قوس رانآان يهندبر� ديگر از 

در ( ٢١و م�ل ) در برج قوس( ٢٠و  ١٩ازل كه آنرا به من ،منازل هندي برآمده

  .ست�سبت داده ا) برج قوس و جدي

از انـدامهاي تناسـ� نبـوده و قبـل از  عضـواز آ�ا كه اين  :پروستاتغده  -۱۸

بـوده، فـ�ا بنـابر ) برج مـ�ان(ناحيه آلت قرار داشته و آخر�ن اندام ناحيه قب� 
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برج م�ان �ر�وط اسـت، بـر� تنجيم ��� و يونا� و غر� كهن و هندي به 

آنرا  ف�ا ،دارد ط و �رای ادرار قرارئب� �رج �بلحاظ اينكه ) غر�يان جديد(

عقرب دا�سته اند، بر� هنـديان  �رتبط با برج ها شمرده وپااندام ناحيه ب� از 

بلحاظ اينكه اين اندام هم بر كن�ل ادرار هم بـر كنـ�ل انـزال مـ� تـاث� (هم 

  .�ر�وط دا�سته اند )در برجهاى م�ان و عقرب( ۱۶را به م�ل آن) داشته

بنابر تنجيم ��� و و بوده، حد انتها� اندامهاي برج م�ان  :)ة�ن(زهار  - ١۹

بدان �رتبط است، از ��قيان كوشيار بدان ت��ح هندي و يونا� و غر� كهن 

  .�سب كرده استمن عقرببل� آنرا به برج  القاسم ا�دابونموده است، و� 

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه(، و ا�قعدة �رج بول و �ئطو ) �م�ه(عورت�  - ٢٠

يا همه از نامهاي �ش�ك يا اختصا� دو اندام : ان�يان، فرج، آلت، بيضه ها

برج عقرب اندام ناحيه ميان دوپا بوده، و به از هر دو كه  ،است�� از آن 

از �له ابو ر�ان ب�و� و ابومع� (� و �لب منجم� ��است، �رتبط 

و ابوا�حامد غزنوي و روضة بل�  القاسم ا�دابو بل� و ابوالفتح مغر� و 

، و )ا�نجم� و منذري و كوشيار و �اري خوارز� و �سعودي �اري و ابون�

بر� ، ن� بدان �ل�مند جديدكهن و غر�يان يونانيان و هند، و منجمان 

ازل نو م) در برجهاي م�ان و عقرب( ١٦تناس� و مقعد را به م�ل  هنديان آلت

 القاسم ا�دابو �ر�وط كرده اند، بر� ��قيان؛ ) در برج عقرب( ١٨و  ١٧

و خواجه نص�ا�ين و روضة ا�نجم�  ،پنداشته را در برج �طان ه�تهيبل� 

برج م�ان ن� را در و مقعد  ه�تهي) در نقلهاي ديگري(و ابون� و منذري 

) ه�تهيدبر مقعد (به نظر � رسد در اخ� ب�ار�ردن اين اصطالح . شمرده اند

سبب دو قو� شدن �رج �ئط ) كه برجشان م�ان است(براى باسنها و كفلها 
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سبب برداشت دوقول شده است، يا اينكه �الحظه ) كه برجش عقرب است(

دام �رج �ئط؛ سبب دو قو� قول منازل هندي؛ يا خلط ب� اندام باسن و ان

شدن در اين باب گرديده است، و صحيح آن�ه باسن �ر�وط به برج م�ان؛ و 

داللت فل� �رج� به : ن�يجه آن�ه. تهي�ه �ر�وط به برج عقرب است

عقرب �ر�وط بوده و از بقيه اندام اص� �ستقال �اظ شده است، ف�ا دبر يا 

ر مقصود از گو ا به برج عقرب �ر�وط است،) �رج به معناي( و تهي�ه مقعد

به برج باشد؛ كه �شيمن�ه يا �شست�ه يا باسنها و كفلها  و تهي�ه؛دبر يا مقعد 

��� (به نظر �لب منجمان  اما در خصوص بيضه ها؛ كه. م�ان �رتبط است

جزوي از اندام �ر�وط به برج عقرب ) و هندي و مغر� و�ونا�؛ كهن و جديد

اري خوارز� آنرا عالوه به برج اسد ن� م�سوب كرده، و خواجه نص� است، �

  .آنرا از اندام برج حوت شمرده است

از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا : نوخ - ۲۱

�رتبط است، خون به �اظ طبعش كه گرم و تر است، به كو�ب و بروج هم 

از اين رو بر� هنديان آنرا به �رتبط است، ) و�ش�ي، جوزا، م�ان، د�(طبع 

آنرا به كو�ب �ش�ي و برج ) �سعودي �اري(برج جوزا و بر� ��قيان 

به �اظ ماهيت رطو� و ماي� آن همانند  م�ان �رتبط دا�سته است، خون

 (ساير مايعات بدن و ن� آبهاي كره زم� �ت تاث� قمر 
ّ
است و� ) به جزر و مد

اط فل� در اصل گردش خون دخال� نداشته بلكه در جزر و مد خون اين ارتب

طب آيور ودا و . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد

�طان (با�بع بر� غر�يهاي جديد بلحاظ ميعان خون آنرا به بروج آ� 

 خون به �اظ اينكه �ل ت�ف قلب است .م�سوب كرده اند) عقرب حوت
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  .آنرا به كو�ب شمس �سبت داده اند) صاحب برهان ا�كفاية(ف�ا بر� 

   ):�و�رگ ��ان �خرگ، ور�د سياهرگ(بدن  هاي خو�گرعروق و  - ٢٢

�نه  ١٢در هر ناحيه از نوا� ) اعم ��ان و ور�د و �و�رگ(رگهاي خو� 

ينكه به اندامهاي بدن به برج آن �وضع يا  اندامهاي آن �ر�وط � گردد، اما ا

عنوان يك اندام �تا�ي بدن آيا ارتباط فل� خا� ن� وجود دارد؟ در�اره 

؛ نظر�ات )عروق(�شانه فل� �رتبط با اين اندام �تا�ي بدن؛ از ن�ه � 

شمس و �ر�خ و �ش�ي و زهره و : از ميان كواكب: �تل� ارائه شده است

هندي كه �� در قوس و  ٢١قوس و م�ان و م�ل : عطارد، و از ميان بروج

تفاوت نگرش و اس�نباط منجم� سبب . �� در جدي است، مطرح شده اند

اين اختالف شده است، فصل ا�طاب اختالفات؛ اصول و قواعد � تنجيم � 

باشد، كه اول� آنها �الحظه طبع و �زاج اندام است، عروق �راي خون است 

بدون حرارت سالمت �واهند داشت،  كه طبع گرم و تر دارد، و رگهاي خو�

ف�ا كو�� مانند زهره كه طبع �د و تر دارد فاقد او�و�ت است، همچن� 

كواكب شمس و �ر�خ اگرچه طبعشان با طبع گرم و خشك اندام قلب كه 

��ل حيات عروق بوده؛ متناسب است، و� از آ�ا كه طب� فاقد رطو�ت 

او�و�ت نداشته و در ترجيح متاخر  بوده، ف�ا) متناسب با سالمت عروق(

كو�ب �ش�ي بر ديگران ) گرم و تر(هس�ند، و در ن�يجه به د�ل تناسب طبع 

از �له �زن (ترجيح ارتباط دارد، همچنان�ه قدماي طب و تنجيم ��� 

از . و ن� منجمان هندي؛ بدان ت��ح نموده اند) األدو�ة و ابو ر�ان ب�و�

وس به د�ل خانه �ش�ي بودن، ترجيح دارد، و برج م�ان ميان بروج ن� برج ق

  .در اقوال منجم� ن� مطرح شده است) گرم و تر(به د�ل تناسب طبع 
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 –��ان يا �خرگ (بندي اما در نگرش جز� به رگهاي خو� و با دسته 

ش�يه همان اختالف  وده، ش نقل ن� ارتباط فل� خا�) سياهرگ ور�د يا

كواكب شمس و �ش�ي و �ر�خ و عطارد، و مطرح است،  ن�جا نظرات در اين

رگهاي جهنده يا جن�نده، و باز كواكب  ها يا�خرگ ها يا��انبرج قوس براى 

يا  هاسياهرگ ها ياور�دشمس و �ش�ي و �ر�خ و زهره؛ و برج م�ان براى 

 ؛ كو�ب �ش�ي و برج قوسطبق روش قب�. رگهاي سا�ن ذكر شده است

ديگر  دو دسته مناس�� � باشد، هرچند عروق در ن�ه � و جز�براى هر 

�الحظه  اين در صورت تفاو� نداشته و داراي يك ارتباط فل� � شوند، ا�ته

) باشدسياهرگ نياز به حرارت داشته و �خرگ، ب�ش� از ور�د و كه ��ان (

ور�د (العكس و يا ب، )نقل روضة ا�نجم�(كو�ب شمس يا �ر�خ براى ��انها 

كو�ب زهره براى ، )�خرگ نياز به حرارت داردو سياهرگ كم� از ��ان و 

؛ به داللت ثانوي قابل طرح هس�ند، بو�ژه اگر )نقل هنديان و غر�يان(ور�دها 

مانند هنديان طبع كو�ب زهره را گرم و تر ب�ندار�م، و� نظر�ه ارتباط �يع 

اي �لب منجمان ب�ش� ساز�ر بوده عروق با كو�ب �ش�ي و برج قوس با مبن

  .و�ا بر بقيه اقوال ترجيح دارد

در تنجيم ��� زحل كه خانه اش جدي است داللت بر  :بدن وستپ - ۲۳

پوست دارد، از آ�ا كه داللت زحل بر خش� و ز�� است، معلوم � شود اين 

 و عوارض �وجب ؛�ر�وط به وضعيت نامطلوب پوست ؛ارتباط زحل با پوست

 "م�ان"برج آ�ست، در تنجيم هندي ارتباط پوست را با كو�ب زهره و خانه اش 

در تنجيم هندي گرم و ) زهره و م�ان(كو�ب بيان كرده اند، كه طبيعت هر دو 

 )در حالت سالمت و طراوت(تر بوده و متناسب با وضعيت و طبيعت پوست 
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در ( ۲۱و م�ل ) م�ان در برج( ۱۵به م�ل  پوستبنا بر نظر�ه منازل هندي  است،

بر� از . م�سوب است) در برج جدي( ۲۲و م�ل ) برجهاي قوس و جدي

؛ ارتباط پوست با )ابور�ان ب�و�، �زن األدو�ة( ���و طب قدماي تنجيم 

قمر را ن� ذكر كرده اند، و اين �اطر شدت تاثر پوست �سبت به ساير كو�ب 

و ن� عوارض و  ؛بدن رايبو سوانح ث كه در ب�ش� حواد ،اندامهاي بدن است

بيمار�هاي اندامهاي بدن؛ پوست ن� متاثر � شود، از اين رو آنرا به كو�ب قمر 

فل� زود تاثر پذير بوده، هم بر احوال ا�سان شديد  اتصاالت كه هم از نظر(

هاي اندرو� پوستصاحب برهان ا�كفاية براى  .�رتبط نموده اند) ا�اث� است

داللت فل� �ستق� ذكر ) ميان احشاء و بر اندامهاي داخ� بدن استكه (بدن 

  .نموده و آنها را به كو�ب شمس �ر�وط دا�سته است



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

١٣١ 

  �رتبط با برج عقرب اعضاء و اجزاي بدن

فرج و ناحيه ب� پاها،  :اندام �وض�

و  پ�شاببول يا (�رج�  عورت،

به معناي �رج ( يا تهي�ه مقعد، )�ئط

آلت و  ،)ب�و�( ت تناس�لآ، )�ئط

  .بيضه ها

عروق مايعات �ف و  :اندام �تا�ي

؛ همچن� بافتهاي وس�ستم �فاتيك

�روج آ� �ت تأث� چر� بدن

   .است )�طان، عقرب، حوت(

  عقربدر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

يونانيان و  � وجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و همه ��قي: مغز - ۱

منازل هندي مغز همان ( هنديان  آنرا نقل كرده اند، و غر�يان كهن و جديد و

�� از مغز كه كن�ل تنگي و گشادي عروق را به مگر ، )منازل � � باشد

طبق قاعده فوق ا�كر م�سوب به برج �ل بوده، و ) Vasomotor System(عهده دارد 

در برجهاي س�بله و م�ان �سبت داده  ۱۴م�ل  اما منجمان جديد هندي آنرا به

در برجهاي �ل و ثور �ر�وط كرده اند،  ۳اند، همينطور �چه را هنديان به م�ل

همچن� به ابون� �سبت داده شده كه مغز به برج عقرب م�سوب است، و شايد 

كه مقصود مغز استخوان بوده و تناس�ش با �وضع اندامهاي برج عقرب در لگن 

  .است كه �ل ساخت و برداشت مغز استخوان است) در بر� نظر�ات(ه خا�
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�لب جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و : استخوا�ش ب�� و - ۲

استخوان و� هنديان  كرده،هم� را نقل  و يونانيان و غر�يان كهن��قي� 

  .�سبت داده اند" عقرب"برج در  ۱۷م�ل به  اب�� ر

جزو اندام ناحيه ش�م است و بنابر دسـته بنـدي ): پان�ر�اس(�وزا�عده  -۳

قدماي منجم� به برج س�بله �رتبط است، هرچند به ذكـر ايـن انـدام ت�ـ�ح 

��ـا نـام بـرده و ) از �لـه بـر� غر�يـان(ن�رده اند، اما منجمـان متـاخر 

ان به مانند نظرشـ(بع� ديگرشان ، ارتباطش با برج س�بله را ن� بيان كرده اند

آنرا به برج �طان �سبت داده اند، بر� از هنـديان جديـد هـم ) در باب معده

و بع�ـ  ،)�طاندر برج ( ۹و م�ل  )�طاندر برجهاي جوزا و ( ۷به م�ل آنرا 

   .ه اندمن�سب كرد) در برجهاي م�ان و عقرب( ۱۶ديگرشان به م�ل 

به برج س�بله �رتبط  جزو اندام ناحيه ش�م و :روده ها�صار�ن يا امعاء و  -۴

�ل�منـد، جـز  يونانيان و  غر�يهاي كهن و جديد بدان است، و اك� ��قي� و

شـايد ايـن قـول بـه (�اري خوارز� كه آنرا به برج �طان، �سبت داده است، 

�الحظه اينكه آ�ز روده در ز�ر معده و انتهاي ناحيه �اذي قفسه س�نه اسـت، 

بيان شد كـه ايـن قسـمت بـ�ون قفسـه سـ�نه و و� در توضيح برج معده قبال 

، و �ز ابن ا� ا�رجال ش�با� كه آنـرا بـه بـرج مـ�ان )ناحيه برج �طان است

م�سوب نموده است، در تنجيم كهن هندي ن� بر� منجم� روده ها را به م�ل 

 ۱۷، و بر� ن� به مـ�ل )در برج س�بله( ۱۳و م�ل ) در برجهاي اسد و س�بله( ۱۲

�سبت داده اند،  اما بر� از منجمـ� جديـد هنـدي؛ بـا نقـل ) ر برج عقربد(

و روده ) در برجهـاي مـ�ان و عقـرب( ۱۶نظر�ه اول؛ كو�ون نـزو� را بـه مـ�ل 

را بـه ) ايلئـوم(، و انتهـاي روده كوچـك )در بـرج عقـرب(  ۱۸بزرگ را به م�ل 

اينها �� نـاقص و  به نظر � رسد كه(م�سوب كرده اند ) در برج قوس( ۱۹م�ل 
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، به پ�وي از ا�شان؛ غر�يان جديد اجـزاء )پراكنده از اقوال �تلف هندي است

را بـه بـرج عقـرب ) بزرگاز روده " (راست روده، خم سيگموئيد نزو�، كو�ون"

  .�رتبط دا�سته اند

، �ورد ين ناحيه به برج م�انرتباط اا: ناحيه پائ�ن� ش�م و اندامهاي آن - ۵

� باشد، ناف انتهاي ) هندي و غر� يونا� و از ��� و(ه منجم� اتفاق هم

ناحيه اندامهاي ش�م؛ و آ�ز ناحيه پائ�ن� ش�م است، بر� ناف را جزو 

بر� از هنديان ناحيه پائ�ن� ش�م را به . ناحيه پائ� ش�م �سوب كرده اند

) ان و عقربدر برجهاي م�( ۱۶و م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴م�ل

  .م�سوب كرده اند

 از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است،: �يه ها - ۶

زهره داللت بر كو�ب . �اري خوارز� و اروپائيهاي جديد آنرا نقل كرده اند

و  ،و برج م�ان بيت زهره است، ابون� آنرا به برج اسد م�سوب كرده �يه دارد

ند، بر� ديگر آنرا از برج س�بله شمرده او بر� هنديان بل� ابو القاسم ا�د 

) در برج م�ان( ۱۵و م�ل ) در برجهاي س�بله و م�ان( ۱۴از هنديان آنرا به م�ل

  . �سوب كرده اند) در برجهاي م�ان و عقرب( ۱۶و م�ل 

لب از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است، و � :مثانه - ۷

از آ�ا كه كو�ب ا�ته ند، بر هم� �ل�م ��� و يونا� و غر� كهن منجم�

است، ف�ا به داللت ثانوي به  عقرببرج  آنخانه و �ر�خ بر مثانه داللت دارد 

 ) �اري خوارز�(از ��قيان برج عقرب ن� م�سوب � گردد، از اين رو بر� 

اند، ه دنموبه برج عقرب ن� من�سب  افزون بر برج م�ان؛و هنديان و غر�يان 

در برج م�ان و ( ۱۶و م�ل ) در برج م�ان( ۱۵بر� هنديان ن� آنرا به م�ل 
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 و �سعودي �اري ابون� روضة ا�نجم� و(و بر� م�سوب كرده اند، )  عقرب

ابو ( ع�اما ب. ندده ااتنها به برج عقرب �سبت د )و ابوالفتح مغر� منذريو 

  .شمرده است آنرا همچون �يه ها از اندام برج س�بله )�د بل�القاسم ا

؛ تناس�ه �جداي از دالئل فل� هر يك از اندامهاي دست :تناس� س�ستم - ۸

ذار گتاث�  تناس�ه �كه روي س�ستم و همه اندامهاي دست(��ل فل� �ش�� 

ن دالئل فل� هما�فا در �م ��قي� يا هنديان نيافته ايم، ف�ا  )باشد

آمده است، اما آ�ه  جاي خوداندامهاي اين س�ستم تاث� داشته كه �حش در 

ه ادراري تناس� �؛ به عنوان س�ستم و دستن تنجيم ا�روزي�بر� از نو�سند

غلط بوده و فاقد منبع  ؛ده و به برج عقرب من�سب كرده اندي�جا ت�� دا

ه �جداي از دست تناس�ه �دسته اينكه چتنجي� و ح� �س�ند عل� است، 

" مطب اطباي رايج"بوده و فقط در آلت خرو� ترشحات، و ت��  ادراري

  .متخصص ادراري و تناس�: كه � نو�سند ،�ش��ند

م�ان بوده،  پائ�ن� از ش�م و �رتبط با برجاندام ناحيه از  :رحم و �مدان - ۹

، كو�ب زهره ن� بر اين است��قي� �اري خوارز� بدان ت��ح كرده از 

اندام داللت دارد و بيت آن برج م�ان است، هنديان ن� اندام داخ� تناس� را 

در  ۱۵به برج م�ان �ر�وط دا�سته اند، اما بر� ديگر از هنديان آنرا به م�ل 

در برج عقرب  ۱۸در برجهاى م�ان و عقرب و م�ل  ۱۶برج م�ان و م�ل 

را جدا و بطور " دهانه رحم"ين رو بر� غر�يها �ش �ر�وط كرده اند، از ا

از آ�ا كه هنديان رحم را به كو�ب . �ستقل به برج عقرب م�سوب كرده اند

قمر �سبت داده و بيت آن �طان است ف�ا بر� از غر�يها آنرا به برج �طان 

   .هم به برج س�بله م�سوب كرده اند شان�سبت داده، و بر� ديگر



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

١٣٥ 

�ر�وط م�ان  ه برجب نزد �لب منجم� :)ميان تنه – گودي پهلو(خا�ه   - ١٠

حكيم و بل�  ابو القاسم ا�د بل� و ابو مع�  است، از ميان ��قيان

بدين ارتباط ت��ح كرده اند، بر� از ناقل� اقوال منجم�  ابوالفتح مغر�

ل� خا�ة خلط كرده و اقوال متفاوت و �ت نگل��ن است خا�ة را با 

چه اينكه خا�ة يع� . برا�ش آورده باشند كه اش�باه است) �ز برج م�ان(

س ا�ا�ة (استخوان پهلو است  ن�و كوتاه تر ن�� � انيآ�ه م
ْ
ما ب� َرأ

ضالع ا�َورك و
َ
سفل األ

َ
بعد از = قديم  و فار� خا�ة در لغت عر�. )أ

د براى دست به كمر زدن �ه افراهمان ،دنو�گتا دنده ها را � استخوان لگن 

ن گلبه باسن و دنبه و عضله روي را ب�ار � برند، در عر� جديد خا�ة  

در لغت ن خا�ة گلو ن است، گخا�ة غ� از لو�ند، در هر صورت گ� هم 

�اطر ) و ن� فار� دري و اصطالحات قدماي اطباء و منجم�(عر� اص� 

ن گلبوده؛ بدان �وسوم شده است، اما اينكه اين استخوان سبب گودي ميان تنه 

به  )يع� دنبه و باسن(رف� خا�ة گ�اطر در بردر لغت عر� جديد خا�ة 

) خا�ةو ن گل(عنوان نه اينكه اين دو و  �وسوم گرديده است،ن خا�ة گل

ن خا�ة گلرا با خا�ة ا�روزي  �سياري از كتب لغوي و ط�د، ني�ي باش

  .�لوط كرده اند

خا�،  ناحيهر�ن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند ا�و - ۱۱

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 

اندام  از همه: �رتبط با استخوان لگن خا�ه يها �خرگ و سياهرگ، )لگن

نيان و يونا ش�م و �رتبط با برج م�ان است و �لب ��قيان ناحيه پائ�ن� از

��قيان بر� بر آن �ل�مند،  جديد يان و غر�ياندو بر� هن و غر�يان كهن

برج ون ابور�ان و خواجه نص� به ا�ال جزو ناحيه كمر و ��ن آورده و به چ
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ون ابومع� بل� و حكيم مغر� و چهم ديگر م�ان �ر�وط كرده اند، و بر� 

ا�ته بر�  ،م�ان نام برده اندبرج آنرا ) ا�ور�ن -ا�ورك (منذري به �احت 

( ن� و  ؛ س�بلهبه برج ) ابوالقاسم بل�(و اسد برج به ) منذري( ؛هم بطور شاذ

كه اين اخ� از بر� آراء  ،�سبت داده اندبه برج قوس ) احتما� از منذري

استخوانهاي ناحيه پاي� لگن از منذري همچن� هندي گرفته شده است، 

اما . ن� م�سوب كرده استبرج جدي  بهرا ) فل العقباس( خا� و دنبا�ه 

 ۱۷را به برج عقرب، و برخ�شان به م�ل  خا�ه لگنديگر  هنديان استخوان 

) iliac(حرق� و رگهاي در آن، و بعض�شان به برج قوس، و استخوان خا� و 

  .در برج قوس �سبت داده اند ٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

همه  :ه��شس�نالعجزان، ��ن، �ون، باسنها، كفلها، �شيمن�ه،  اإل�تان، - ١٢

يونانيان  و��قيان ك� ابوده و كه �ر�وط به برج م�ان  بوده؛نامهاي يك اندام 

�سعودي بر آن �ل�مند،  جديد غر�ياناز بر� هنديان و  غر�يان كهن و

كوشيار و  �، وستن� �سبت داده ا به برج اسدافزون بر برج م�ان آنرا �اري 

و� اين قول دقيق نبوده چه اينكه تنها منذري آنرا به برج عقرب،  ابون� و

 به برج قوس رانآان يهندبر� ديگر از  �رج است كه بدان �رتبط است، اما

 ٢٠و  ١٩و اين قول از نظر�ه منازل هندي برآمده كه آنرا به منازل ، من�سب كرده

  .ست�سبت داده ا )برج قوس و جديدر ( ٢١و م�ل ) قوس در برج(

از اندامهاي تناس� نبوده و قبل از  عضواز آ�ا كه اين  :پروستاتغده  - ۱۳

بنابر بوده، ف�ا ) برج م�ان(ناحيه آلت قرار داشته و آخر�ن اندام ناحيه قب� 

بر� تنجيم ��� و يونا� و غر� كهن و هندي به برج م�ان �ر�وط است، 

آنرا  ف�ا ،دارد ط و �رای ادرار قرارئب� �رج �بلحاظ اينكه  )غر�يان جديد(

، بر� هنديان دا�سته اندعقرب  �رتبط با برج وده شمرها پااندام ناحيه ب� از 
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بلحاظ اينكه اين اندام هم بر كن�ل ادرار هم بر كن�ل انزال م� تاث� (هم 

  .�ر�وط دا�سته اند )در برجهاى م�ان و عقرب( ۱۶آنرا به م�ل ) داشته

بنابر تنجيم ��� و و بوده، حد انتها� اندامهاي برج م�ان  :)ة�ن(زهار  - ۱۴

از ��قيان كوشيار بدان است،  رتبطبدان �هندي و يونا� و غر� كهن 

من�سب كرده  عقرببل� آنرا به برج  القاسم ا�دابو ت��ح نموده است، و�

  .است

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه(و ا�قعدة  ،ج بول و �ئط�رو ) �م�ه(عورت�  - ١٥

يا همه از نامهاي �ش�ك يا اختصا� دو اندام : ان�يان، فرج، آلت، بيضه ها

برج عقرب اندام ناحيه ميان دوپا بوده، و به از هر دو كه  ،است�� از آن 

ابومع�  از �له ابو ر�ان ب�و� و(��� و �لب منجم� است، �رتبط 

روضة ابوا�حامد غزنوي و و بل�  القاسم ا�دابو  ابوالفتح مغر� و بل� و

، و )خوارز� و �سعودي �اري و ابون�منذري و كوشيار و �اري ا�نجم� و 

بر� ، بدان �ل�مندن�  جديدكهن و غر�يان يونانيان و هند، و منجمان 

ازل نو م) م�ان و عقرب برجهاي در( ١٦هنديان آلت تناس� و مقعد را به م�ل 

 القاسم ا�دابو  ؛بر� ��قيان�ر�وط كرده اند، ) در برج عقرب( ١٨و  ١٧

و خواجه نص�ا�ين و روضة ا�نجم�  ،پنداشته را در برج �طان ه�تهيبل� 

 ن� برج م�ان دررا و مقعد  ه�تهي) در نقلهاي ديگري( و ابون� و منذري

) ه�تهيدبر مقعد (ب�ار�ردن اين اصطالح در اخ� به نظر � رسد . شمرده اند

دو قو� شدن �رج �ئط سبب ) م�ان است نكه برجشا(براى باسنها و كفلها 

�الحظه اينكه  ايه است، شد برداشت دوقولسبب ) كه برجش عقرب است(

سبب دو قو� يا خلط ب� اندام باسن و اندام �رج �ئط؛  ؛قول منازل هندي

، و صحيح آن�ه باسن �ر�وط به برج م�ان؛ و است گرديدهاب در اين بن شد
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داللت فل� �رج� به : ن�يجه آن�ه. تهي�ه �ر�وط به برج عقرب است

عقرب �ر�وط بوده و از بقيه اندام اص� �ستقال �اظ شده است، ف�ا دبر يا 

ر مقصود از گو ا به برج عقرب �ر�وط است، )�رج به معناي( و تهي�ه مقعد

به برج باشد؛ كه �شيمن�ه يا �شست�ه يا باسنها و كفلها  و تهي�ه؛بر يا مقعد د

��� (به نظر �لب منجمان  اما در خصوص بيضه ها؛ كه .م�ان �رتبط است

جزوي از اندام �ر�وط به برج عقرب ) كهن و جديد ؛�ونا�ومغر� هندي و و 

�سوب كرده، و خواجه نص� است، �اري خوارز� آنرا عالوه به برج اسد ن� م

  .آنرا از اندام برج حوت شمرده است

اين عنوان �ستقال در آثار قدما مطرح  :س�ستم �فاتيك و عروق �فاوي - ١٦

همان �وضع است، و� در �شده، و�ا عروق �فاوي هر ناحيه �ت تاث� برج 

ز طبق قو� ا؛ همه عروق �فاوي بلكه س�ستم �فاتيك ميان منجمان جديد

�سبت داده  برج حوتبه ن �شااز ار گهنديان به برج جدي، و طبق قو� دي

  .م�سوب است) �طان، عقرب، حوت(و از نظر غر�يان به بروج آ�  ،شده

از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا : نوخ - ۱۷

روج هم �رتبط است، خون به �اظ طبعش كه گرم و تر است، به كو�ب و ب

از اين رو بر� هنديان آنرا به �رتبط است، ) �ش�ي، جوزا، م�ان، د�و(طبع 

آنرا به كو�ب �ش�ي و برج ) �سعودي �اري(برج جوزا و بر� ��قيان 

به �اظ ماهيت رطو� و ماي� آن همانند  م�ان �رتبط دا�سته است، خون

 (مر ساير مايعات بدن و ن� آبهاي كره زم� �ت تاث� ق
ّ
است و� ) به جزر و مد

اين ارتباط فل� در اصل گردش خون دخال� نداشته بلكه در جزر و مد خون 

طب آيور ودا و . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد

�طان (با�بع بر� غر�يهاي جديد بلحاظ ميعان خون آنرا به بروج آ� 
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خون به �اظ اينكه �ل ت�ف قلب است  .م�سوب كرده اند) عقرب حوت

  .آنرا به كو�ب شمس �سبت داده اند) صاحب برهان ا�كفاية(ف�ا بر� 

است، ) circulation(در اينجا فرايند آن " ردش خونگ"مقصود از : ردش خونگ - ۱۸

خون، از آ�ا كه اين فرايند نياز به حرارت ردش نه س�ستم يا اندام و �راي گ

 و خانهدارد، ردش خون فرايند گداللت بر نكه كو�ب شمس داشته و هم اي

خون نا� از �ر اندام قلب بوده؛ كه ردش ، و ن� گاسد است ن� برج شمس

) اسد(به اين برج ) خونردش گ(برج قلب ن� اسد است، ف�ا اين فرايند 

برجهاي ) عروق(خون ردش براي س�ستم يا اندام و �راي گ. م�سوب است

ا�ته از آ�ا كه . ده است، كه در جاي خودش توضيحش بيايدديگري ذكر ش

وضعيت ماهي� خون هم در كيفيت اين فرايند دخالت دارد، و ماهيت خون 

جزو رطو�ات و مايعات بدن بوده و هماند همه مايعات روي زم� �ت تأث� 

ب قمر � باشد، ف�ا بر� از هنديها ارتباط اين فرايند را به كو�) جزر و مد(

ن� ذكر كرده اند، همچنان�ه بنا بر ) �طان و عقرب و حوت(قمر و بروج آ� 

بروج جدي و ) بر اساس ش� آنها(نظر�ه ديگر هندي در باب آ� بودن بروج 

ردش د�و ن� مطرح � شوند، نظر�ه اي هم در ميان هنديان براى ارتباط گ

د�و هم از بروج خون با برج د�و بطور خاص ذكر شده كه طبق آن �سلك برج 

آ� �سوب � شود، اما با تأ�ل در �وضوع واضح است كه  ارتباط فل� كو�ب 

قمر و بروج آ� در اصل گردش خون دخال� نداشته، بلكه در جزر و مد خون 

  . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد
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د و تر است، به كو�ب زهره به �اظ طبع آن كه �: بافتهاي جر� در بدن - ۱۹

�سعودي �اري �واض� كه م�سوب است، ) �طان، عقرب، حوت(و بروج آ� 

را به برج اسد  )مانند پهلوها و كفلها و پاشنه ها(داراي پي و چر� است 

  .ذكر بر� جهات سبب تل� تعدد اقوال نگردد م�سوب كرده است

اين عنوان �ستقال در آثار  :يس�ستم �فاتيك و عروق �فاومايعات �ف و  - ٢٠

قدماي ��قي� مطرح �شده، و�ا بر مبناي ا�شان عروق �فاوي هر ناحيه 

�ت تاث� برج همان �وضع است، اما بر� از هنديان عروق �فاوي و س�ستم 

به برج حوت من�سب كرده اند، همچن� بر� ديگر از ا�شان آنرا به  �فاتيك را

م�سوب ) �طان، عقرب، حوت(بروج آ� �موعه ه ب�اظ طبيعت رطو�� آن 

از هنديان بر اساس ديگر به نقل ابور�ان ب�و� بروج آ� نزد بر� . ندانموده 

بلكه بر اساس ارتباط ش� بروج به آب � باشد، ف�ا نزد  ؛طبع بروج نبوده

ج برو�  ؛برج حوت از بروج آ� بوده و د�و آخر نيمه و جدي آخر نيمه: اينان

� آ� حساب � كنند، در طب آيوروداي  ؛�طان را به �سبت حال و �ايط
َ
�

ا�ته مايعات �ف . فته اندگبر� برج عقرب را آ� و بر� آ�� ن� هندي 

كو�ب قمر � باشد، ) جزر و مد(همچون ساير مايعات روي زم� �ت تأث� 

وي را ن� تبع مايعات از هنديان س�ستم �فاتيك و عروق �فاديگر  ع�بو�ا 

�نه  ٢٧از منازل  ٢٢ف قرار داده اند، و از آ�ا كه در تنجيم هندي م�ل �

هندي به كو�ب قمر م�سوب بوده، و اين م�ل �� در برج جدي و �� در 

از هنديان براى ) برج جدي و د�و(اين ا�ر سبب نقل دو قول برج د�و واقع است؛ 

اتيك گرديده است، �مو� در تنجيم هندي ارتباط عروق �فاوي بلكه س�ستم �ف

  .است مطرح) �طان عقرب جدي د�و حوت(�ف با پنج برج 
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  �رتبط با برج قوس اعضاء و اجزاي بدن

 بعد ازران  يهناح :اندام �وض�

 استخوان رانباسنها، و تهي�ه 

عضالت و ، تا قبل از زانو

رگها و عصبهاي ران، ماهيچه 

رشته هاي  لهاز � اين ناحيه

اعضاي ناقص  ،عص� سياتيك

و زوايد اعضاء و  ،يا نارس

 ماه( �كه ها ،خا�ابدن،  ياجزا

آثار و ، عالمتها و )گرفتگي

) ، ش�فها، عيبهاداغ، ��ديدگي، ز�ها(روي بدن �ر� و ضايعات  �شانه ها

  .و طا� گري

 رگاهيسو ) ��ان(�خرگ همه انواع رگهاي خون از  :اندام �تا�ي

، زوائد و نقايص اندامها و �كه هاي پوس�، و آ�ه خو�ي ها رگ�و �و )ور�د(

، آس�بها� كه در اثر فرو افتادن از �ر�ب يا بود�ش نقص در بدن �سوب � شود

   .وارد � شودبلندي در اندام 
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  قوسدر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

ه برج س�بله �رتبط است، و همه اين اندام جزو اندام ناحيه ش�م و ب :كبد - ۱

يك ح�م دارد، و همه ��قيان و يونانيان و غر�يان كهن و بر� غر�يان 

را دو جزء كرده، �ش فوقا�  كبدجديد ن� بر آن �ل�مند، و� غر�يان جديد 

اند، اين نظر را از  س�بله آورده برجرا در باب اندام برج �طان و �تا� را در 

) در برج جوزا و �طان( ٧ن هندي اقتباس كرده اند كه كبد را به م�ل منجما

م�سوب كرده اند، ) در برج اسد و س�بله( ١٢و م�ل ) در برج �طان( ٩و م�ل 

و�ا بر� از هنديان ن� آنرا به �ش باال� و پائ�� تقسيم كرده اند، بر� 

�ش�ي در برج قوس آنرا غر�يها ن� به �الحظه داللت �ش�ي بر كبد و خانه 

اسد ن� برج عالوه بر برج س�بله به كهن و غر�يان به اين برج �سبت داده اند 

  .�سبت داده اند

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط  :�صار�ن يا امعاء و روده ها -۲

�ل�منـد، جـز  يونانيان و غر�يان كهن و جديـد بـدان است، و اك� ��قي� و

شـايد ايـن قـول بـه (ارز� كه آنرا به برج �طان، �سبت داده است، �اري خو

�الحظه اينكه آ�ز روده در ز�ر معده و انتهاي ناحيه �اذي قفسه س�نه اسـت، 

و� در توضيح برج معده قبال بيان شد كه اين قسمت ب�ون قفسه س�نه و ناحيه 

برج مـ�ان م�سـوب  ، و �ز ابن ا� ا�رجال ش�با� كه آنرا به)برج �طان است

در ( ۱۲نموده است، در تنجيم كهن هندي ن� بر� منجم� روده هـا را بـه مـ�ل 

در برج ( ۱۷، و بر� ن� به م�ل )در برج س�بله( ۱۳و م�ل ) برجهاي اسد و س�بله

�سبت داده اند،  اما بر� از منجم� جديد هندي؛ با نقـل نظر�ـه اول؛ ) عقرب

م�ل و روده بزرگ را به ) در برجهاي م�ان و عقرب( ۱۶ كو�ون نزو� را به م�ل
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) در بـرج قـوس( ۱۹را به م�ل ) ايلئوم(، و انتهاي روده كوچك )در برج عقرب(  ۱۸

به نظر � رسد كه اينها �� ناقص و پراكنده از اقـوال �تلـف (م�سوب كرده اند 

خـم  زو�،نـ كو�ـون"، بـه پـ�وي از ا�شـان؛ غر�يـان جديـد اجـزاء )هندي است

  .را به برج عقرب �رتبط دا�سته اند) بزرگاز روده " (راست روده، سيگموئيد

�ر�وط م�ان  نزد �لب منجم� به برج: )ميان تنه – گودي پهلو(خا�ه   - ٣

ابوالفتح حكيم و بل�  ابو القاسم ا�د بل� و ابو مع�  است، از ميان ��قيان

بر� از ناقل� اقوال منجم� ��ن است بدين ارتباط ت��ح كرده اند،  مغر�

) �ز برج م�ان(خا�ة خلط كرده و اقوال متفاوت و �تل�  نگلخا�ة را با 

و  ن�� � انيآ�ه مچه اينكه خا�ة يع� . برا�ش آورده باشند كه اش�باه است

س ا�َورك وا�ا�ة (استخوان پهلو است  ن�كوتاه تر
ْ
ضالع ما ب� َرأ

َ
سفل األ

َ
 .)أ

تا دنده ها را � استخوان لگن بعد از = قديم  و فار� خا�ة در لغت عر�

همان�ه افراد براى دست به كمر زدن ب�ار � برند، در عر� جديد  ،دنو�گ

و�ند، در هر صورت گ� هم ن گبه باسن و دنبه و عضله روي لرا خا�ة  

� فار� دري و ن(در لغت عر� اص� ن خا�ة گلو ن است، گخا�ة غ� از ل

�اطر اينكه اين استخوان سبب گودي ) و اصطالحات قدماي اطباء و منجم�

در لغت عر� جديد ن خا�ة گلميان تنه بوده؛ بدان �وسوم شده است، اما 

�وسوم گرديده ن خا�ة گلبه  )يع� دنبه و باسن(رف� خا�ة گ�اطر در بر

�سياري از كتب د، ني�ي باش) خا�ةو ن گل(عنوان نه اينكه اين دو و  است،

  .ن خا�ة �لوط كرده اندگلرا با خا�ة ا�روزي  لغوي و ط�

خا�،  ناحيها�ور�ن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند  - ۴

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 
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اندام  از همه: خا�ه�رتبط با استخوان لگن  يها �خرگ و سياهرگ، )لگن

يونانيان  ش�م و �رتبط با برج م�ان است و �لب ��قيان و ناحيه پائ�ن� از

��قيان بر� بر آن �ل�مند،  جديد يان و غر�ياندبر� هن و غر�يان كهن و

برج ون ابور�ان و خواجه نص� به ا�ال جزو ناحيه كمر و ��ن آورده و به چ

ون ابومع� بل� و حكيم مغر� و چهم ديگر بر� م�ان �ر�وط كرده اند، و 

ا�ته بر�  ،برج آنرا م�ان نام برده اند) ا�ور�ن -ا�ورك (منذري به �احت 

( ن� و  ؛ س�بلهبه برج ) ابوالقاسم بل�(و اسد برج به ) منذري( ؛هم بطور شاذ

آراء كه اين اخ� از بر�  ،�سبت داده اندبه برج قوس ) احتما� از منذري

استخوانهاي ناحيه پاي� لگن از منذري همچن� هندي گرفته شده است، 

اما . ن� م�سوب كرده استبرج جدي  بهرا ) اسفل العقب( خا� و دنبا�ه 

 ۱۷را به برج عقرب، و برخ�شان به م�ل  خا�ه لگنديگر  هنديان استخوان 

) iliac(رگهاي  حرق� ودر آن، و بعض�شان به برج قوس، و استخوان خا� و 

  .در برج قوس �سبت داده اند ٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

همه  :ه��شس�ناإل�تان، العجزان، ��ن، �ون، باسنها، كفلها، �شيمن�ه،  - ٥

يونانيان و  نامهاي يك اندام بوده؛ كه �ر�وط به برج م�ان بوده و اك� ��قيان و

بر آن �ل�مند، �سعودي  جديد از غر�يانبر� هنديان و بع�  غر�يان كهن و

�اري افزون بر برج م�ان آنرا به برج اسد ن� �سبت داده است، و� كوشيار و 

ابون� و منذري آنرا به برج عقرب، و� اين قول دقيق نبوده چه اينكه تنها �رج 

است كه بدان �رتبط است، اما بر� ديگر از هنديان آنرا به برج قوس من�سب 

در برج ( ٢٠و  ١٩ده، و اين قول از نظر�ه منازل هندي برآمده كه آنرا به منازل كر

   .�سبت داده است) در برج قوس و جدي( ٢١و م�ل ) قوس
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و  )و باسنهاتهي�ه بعد از ( رانو عضالت و ماهيچه استخوان شا�ل  :هاران - ٦

ج قوس اندام بر از، )مثل سياتيك(و عصب  آ�ه بدان ها متصل است از عروق

ن�  قديم و جديد ) ��� و هندي  و يونا� و غر�( �لب منجمان� باشد، و 

به و بر� ديگر به  ،در برج قوس ۱۹بر� از هنديان به م�ل ، بر آن �ل�مند

همانطور كه �سبت داده، ) در برجهاى قوس و جدي(هندي  ۲۱تا  ۱۹منازل 

از ميان آورده است، دي در برج ج برج قوسبر را عالوه ها آنن� منذري 

  . ش�با� آنها را در برج جدي ذكر كرده استتنها ��قي� 

ههاي زانواز  و آ�ه متصل بدان است هازانو - ۷
َ
اينها اندام  :عصبها و بيوند�

از ��� و هندي و يونا� و (برج جدي � باشد، و همه منجمان قديم و جديد 

در برجهاي ( ۲۱  زانوها را به منازل انهندي از بر�ن� بر آن �ل�مند، ) غر�

  .داده اند تبس� )در برجهاى جدي و د�و( ۲۳  و) در جدي( ۲۲و ) قوس و جدي

ز ز�ر زانو تا ز�ر ا :پا از ماهيچه ها و استخوانها و عصبها و رگها ساقهاي - ۸

� باشد، و همه منجمان قديم و �ر�وط  برج د�واين ناحيه به اندام قوزك پا، 

بر آن �ل�مند، تنها منذري �ز ن�  )غر���� و هندي و يونا� و از ( جديد

است، تنجيم هندي ساقها را به برج د�و در برج قوس ن� نقل كرده 

هندي �ر�وط دا�سته كه اين منازل در برجهاى جدي و د�و و  ۲۵ تا  ۲۳  منازل

  .حوت واقع است

   ):�و�رگ ،��ان �خرگ، ور�د سياهرگ(بدن  هاي خو�گرعروق و  - ٩

�نه  ١٢هر ناحيه از نوا�  در) اعم ��ان و ور�د و �و�رگ(رگهاي خو� 

اينكه به اما گردد، �ر�وط �  آناندامهاي   يابدن به برج آن �وضع اندامهاي 

در�اره ارتباط فل� خا� ن� وجود دارد؟  يك اندام �تا�ي بدن آيا عنوان



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

١٤٦ 

نظر�ات  ؛)عروق(از ن�ه �  ؛ي بدنفل� �رتبط با اين اندام �تا� �شانه

و �ر�خ و �ش�ي و زهره و  شمس :كواكبميان از : �تل� ارائه شده است

هندي كه �� در قوس و  ٢١قوس و م�ان و م�ل : بروجميان عطارد، و از 

سبب منجم� اس�نباط  وتفاوت نگرش . مطرح شده اند�� در جدي است، 

� اصول و قواعد � تنجيم  ؛طاب اختالفاتفصل ا� شده است،اختالف اين 

عروق �راي خون است است،  طبع و �زاج اندام، كه اول� آنها �الحظه باشد

كه طبع گرم و تر دارد، و رگهاي خو� بدون حرارت سالمت �واهند داشت، 

همچن�  كو�� مانند زهره كه طبع �د و تر دارد فاقد او�و�ت است،ف�ا 

اگرچه طبعشان با طبع گرم و خشك اندام قلب كه خ كواكب شمس و �ر�

فاقد رطو�ت طب� كه ، و� از آ�ا ��ل حيات عروق بوده؛ متناسب است

متاخر نداشته و در ترجيح �ت واو�ف�ا ، بوده) متناسب با سالمت عروق(

كو�ب �ش�ي بر ديگران  )گرم و تر(طبع تناسب د�ل ه بدر ن�يجه هس�ند، و 

از �له �زن (قدماي طب و تنجيم ��� �ه نهمچنا، ارددارتباط ترجيح 

از . بدان ت��ح نموده اند ؛نجمان هنديو ن� م) ر�ان ب�و� األدو�ة و ابو

د�ل خانه �ش�ي بودن، ترجيح دارد، و برج م�ان ه قوس ببرج  ن� ميان بروج

  .مطرح شده استن� در اقوال منجم�  )گرم و تر(طبع تناسب د�ل ه ب

 –��ان يا �خرگ (بندي با دسته و رگهاي خو� به در نگرش جز�  اما

ش�يه همان اختالف  وده، ش نقل ن� ارتباط فل� خا� )سياهرگ ور�د يا

و ، شمس و �ش�ي و �ر�خ و عطاردكواكب ، مطرح است ن�نظرات در اينجا 

كواكب از بجهنده يا جن�نده، و رگهاي  ها يا�خرگ يا ها��انبراى قوس  جبر

يا  هاسياهرگ ها ياور�دبراى و برج م�ان  ؛زهرهشمس و �ش�ي و �ر�خ و 

 قوسبرج كو�ب �ش�ي و  ؛طبق روش قب� .ذكر شده است سا�نرگهاي 
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ديگر  در ن�ه � و جز�عروق مناس�� � باشد، هرچند براى هر دو دسته 

�الحظه  اين صورت در د، ا�تهن� شوارتباط فل� يك  دارايتفاو� نداشته و 

) باشدنياز به حرارت داشته  سياهرگو ور�د ب�ش� از �خرگ، و كه ��ان (

ور�د (و يا بالعكس ، )نقل روضة ا�نجم�( هان�اكو�ب شمس يا �ر�خ براى �

زهره براى كو�ب ، )�خرگ نياز به حرارت داردو سياهرگ كم� از ��ان و 

اگر  بو�ژهلت ثانوي قابل طرح هس�ند، به دال ؛)نقل هنديان و غر�يان( ور�دها

ارتباط �يع و� نظر�ه  ب�ندار�م،را گرم و تر كو�ب زهره  طبعمانند هنديان 

با مبناي �لب منجمان ب�ش� ساز�ر بوده كو�ب �ش�ي و برج قوس عروق با 

  .ترجيح دارداقوال بر بقيه و�ا 

ت داللت بر در تنجيم ��� زحل كه خانه اش جدي اس :بدن وستپ - ۱۰

پوست دارد، از آ�ا كه داللت زحل بر خش� و ز�� است، معلوم � شود اين 

و عوارض �وجب  ؛�ر�وط به وضعيت نامطلوب پوست ؛ارتباط زحل با پوست

 "م�ان"برج آ�ست، در تنجيم هندي ارتباط پوست را با كو�ب زهره و خانه اش 

در تنجيم هندي گرم و ) م�انزهره و (كو�ب بيان كرده اند، كه طبيعت هر دو 

 )در حالت سالمت و طراوت(تر بوده و متناسب با وضعيت و طبيعت پوست 

در ( ۲۱و م�ل  )م�اندر برج ( ۱۵به م�ل  پوستبنا بر نظر�ه منازل هندي  است،

بر� از . م�سوب است )در برج جدي( ۲۲و م�ل  )برجهاي قوس و جدي

؛ ارتباط پوست با )، �زن األدو�ةب�و� ابور�ان( ���و طب قدماي تنجيم 

قمر را ن� ذكر كرده اند، و اين �اطر شدت تاثر پوست �سبت به ساير كو�ب 

و ن� عوارض و  ؛بدن رايبو سوانح كه در ب�ش� حوادث  ،اندامهاي بدن است

بيمار�هاي اندامهاي بدن؛ پوست ن� متاثر � شود، از اين رو آنرا به كو�ب قمر 
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فل� زود تاثر پذير بوده، هم بر احوال ا�سان شديد  اتصاالت از نظر كه هم(

هاي اندرو� پوستصاحب برهان ا�كفاية براى  .�رتبط نموده اند) ا�اث� است

داللت فل� �ستق� ذكر ) كه ميان احشاء و بر اندامهاي داخ� بدن است(بدن 

  . نموده و آنها را به كو�ب شمس �ر�وط دا�سته است
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  �رتبط با برج جدي اء و اجزاي بدناعض

و عصبهاي و  مفاصلزانوها،  :اندام �وض�

ههاي زانو
َ
  .بيوند�

و همچن� اس�ت  استخوانها :اندام �تا�ي

) ثور، س�بله، جدي(بدن �ت تاث� بروج خا� 

 . � باشد

  

  .جديدر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

��قي� و � و به برج �ل �رتبط است، و �لب جزو اندام  :هادندان - ۱

از نظر ارتباط كواكب ن� شمس  ن� بر هم� �ل�مند، يونانيان و غر�يان كهن

و� هنديان آنرا به بر دندان داللت دارد و به عنوان ثانوي بدان �ر�وط � شود، 

چه  ،�سبت داده اند" جدي"به برج  برج ثور، و بر� از غر�يهاي جديد، آنرا

به كو�ب زحل �رتبط و برج جدي خانه زحل طبق تنجيم هندي اينكه دندان 

   .است

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك�  :ك�سه صفراء - ۲

ي بدان �ل�مند، بر� غر�يها كهن و جديد غر�يان يونانيان و ��قي� و

، چه �سبت داده اندبرج جدي  بهبر� هنديان  ؛ وآنرا به برج �طان جديد

اينكه ك�سه صفرا در نظرشان �ت تاث� كو�ب زحل بوده؛ و خانه زحل برج 

) خواجه نص� و خوارز�(جدي است، از نظر داللت كو�� بر� ��قيان 

به زهره و �ر�خ و عطارد، و ) ابو ر�ان و �سعودي(كو�ب زهره، و�ر�  بهآنرا 
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به �ر�خ، و ) ابوالقاسم ا�د بل�( به زهره و عطارد، و بر�) ابون�(بر� 

بر� هنديان به زحل و �ر�خ و �ش�ي، و بر� به �ر�خ و زحل، و در طب 

كهن آيوروداي هندي آنرا به عطارد، و در طب انرژي درما� هندي آنرا به 

  .�ر�خ م�سوب كرده اند) چاكرا(روزنه 

خا�،  احيهنا�ور�ن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند  - ۳

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 

اندام  از همه: �رتبط با استخوان لگن خا�ه يها �خرگ و سياهرگ، )لگن

يونيان  ش�م و �رتبط با برج م�ان است و �لب ��قيان و  ناحيه پائ�ن� از

��قيان بر� آن �ل�مند، بر  جديد يان و غر�ياندبر� هنو غر�يان كهن و 

برج ون ابور�ان و خواجه نص� به ا�ال جزو ناحيه كمر و ��ن آورده و به چ

ون ابومع� بل� و حكيم مغر� و چهم ديگر م�ان �ر�وط كرده اند، و بر� 

ا�ته بر�  ،برج آنرا م�ان نام برده اند) ا�ور�ن -ا�ورك (منذري به �احت 

( ن� و  ؛ س�بلهبه برج ) ابوالقاسم بل�(و اسد برج به ) يمنذر( ؛هم بطور شاذ

كه اين اخ� از بر� آراء  ،�سبت داده اندبه برج قوس ) احتما� از منذري

استخوانهاي ناحيه پاي� لگن از منذري همچن� هندي گرفته شده است، 

اما . ن� م�سوب كرده استبرج جدي  بهرا ) اسفل العقب( خا� و دنبا�ه 

 ۱۷را به برج عقرب، و برخ�شان به م�ل  خا�ه لگنيگر  هنديان استخوان د

) iliac(حرق� و رگهاي در آن، و بعض�شان به برج قوس، و استخوان خا� و 

  .در برج قوس �سبت داده اند ٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

همه  :ه��ن�شساإل�تان، العجزان، ��ن، �ون، باسنها، كفلها، �شيمن�ه،  - ٤

و يونانيان  ��قيانك� ابوده و كه �ر�وط به برج م�ان  بوده؛نامهاي يك اندام 

بر� هنديان و بع� از غر�يان بر آن �ل�مند، �سعودي  و غر�يان كهن و
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�اري افزون بر برج م�ان آنرا به برج اسد ن� �سبت داده است، و� كوشيار و 

و� اين قول دقيق نبوده چه اينكه تنها ، منذري آنرا به برج عقرب ابون� و

 به برج قوس رانآان يهندبر� ديگر از  �رج است كه بدان �رتبط است، اما

 ٢٠و  ١٩و اين قول از نظر�ه منازل هندي برآمده كه آنرا به منازل ، من�سب كرده

  .ست�سبت داده ا) در برج قوس و جدي( ٢١و م�ل ) در برج قوس(

و ) و باسنهاتهي�ه بعد از ( رانو عضالت و ماهيچه خوان استشا�ل  :هاران - ٥

از اندام برج قوس ، )مثل سياتيك(آ�ه بدان ها متصل است از عروق و عصب 

ن�  قديم و جديد ) ��� و هندي  و يونا� و غر�( �لب منجمان� باشد، و 

به به  در برج قوس، و بر� ديگر ۱۹بر� از هنديان به م�ل ، بر آن �ل�مند

�سبت داده، همانطور كه ) در برجهاى قوس و جدي( هندي  ۲۱تا  ۱۹منازل 

آورده است، از ميان در برج جدي بر برج قوس را عالوه ها آنن� منذري 

  . ش�با� آنها را در برج جدي ذكر كرده استتنها ��قي� 

ههاي زانوپو  عصبهااز  و آ�ه متصل بدان است هازانو - ۶
َ
ا اندام برج اينه :يوند�

ن� )  ��� و هندي  و يونا� و غر�(منجمان قديم و جديد  همه� باشد، و  جدي

 و) و جدي قوس هايدر برج(  ۲۱  ها را به م�لوانزن هنديابر� تنها بر آن �ل�مند، 

  .انده ددا �سبت ) و د�و در برجهاى جدي ۲۳ م�ل و  )در برج جدي( ۲۲ ل�م

از ز�ر زانو تا ز�ر  :ا و استخوانها و عصبها و رگهاپا از ماهيچه ه ساقهاي - ۷

قوزك پا، اندام اين ناحيه به برج د�و �ر�وط � باشد، و همه منجمان قديم و 

ن� بر آن �ل�مند، تنها منذري �ز برج  )  و يونا� و غر���� و هندي  ( جديد

هندي  ۲۵ تا  ۲۳  زلد�و در برج قوس ن� نقل كرده است، تنجيم هندي ساقها را به منا

  .حوت واقع است �ر�وط دا�سته كه اين منازل در برجهاى جدي و د�و و



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

١٥٢ 

استخوانها و اس�ت به اتفاق منجم�  :ي بدن از �له مفاصلهاانوختسا - ۸

�ت تاث� به برج جدي �رتبط است، چه اينكه آنها ) هي� استخوا� ا�سان(

مفهوم از اس�ت را نبايد با  اين. كو�ب زحل بوده؛ و خانه زحل برج جدي است

بوده؛ اش�باه كرد، ساختار � � بدن چهارچوب و مفهو� كه بيانگر ساختار 

تعادل ساختار بدن و �ر�ردش را كن�ل يا باال�س  آ�هكه مقصود از آن (بدن 

چهارچوب � بدن ن� توصيف � شود،  واس�ت عنوان به  و بعضا) � كند

نبايد با  رااين عنوان  ،.� باشد) ثور، س�بله، جدي(�ت تاث� بروج خا� 

كه �ت تاث� زحل و برج ( " هي� استخوا� ا�سان"اس�ت �صطلح؛ به مع� 

غر�يان جديد در مقام ود، اين اش�باه سبب شده كه نماش�باه ) جدي است

را به عنوان اس�ت بدن و ساختار � بدن اقتباس از نظرات منجمان هند؛ 

و استخوانها را ه نظر�ه اى � �س�ند شد نقلها تل� كرده، و سبب استخوان

   .�اي ساختار � بدن به بروج خا� �سبت دهند

اين عنوان �ستقال در آثار  :س�ستم �فاتيك و عروق �فاويمايعات �ف و  - ٩

قدماي ��قي� مطرح �شده، و�ا بر مبناي ا�شان عروق �فاوي هر ناحيه 

همان �وضع است، اما بر� از هنديان عروق �فاوي و س�ستم �ت تاث� برج 

به برج حوت من�سب كرده اند، همچن� بر� ديگر از ا�شان آنرا به  �فاتيك را

م�سوب ) �طان، عقرب، حوت(بروج آ� �موعه به �اظ طبيعت رطو�� آن 

ن بر اساس از هندياديگر به نقل ابور�ان ب�و� بروج آ� نزد بر� . ندانموده 

بلكه بر اساس ارتباط ش� بروج به آب � باشد، ف�ا نزد  ؛طبع بروج نبوده

برج و�  ؛برج حوت از بروج آ� بوده و د�و آخر نيمه و جدي آخر نيمه: اينان

� آ� حساب � كنند، در طب آيوروداي  ؛�طان را به �سبت حال و �ايط
َ
�

ا�ته مايعات �ف . فته اندگآ�� بر� برج عقرب را آ� و بر� ن� هندي 
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كو�ب قمر � باشد، ) جزر و مد(همچون ساير مايعات روي زم� �ت تأث� 

از هنديان س�ستم �فاتيك و عروق �فاوي را ن� تبع مايعات ديگر  ع�بو�ا 

�نه  ٢٧از منازل  ٢٢ف قرار داده اند، و از آ�ا كه در تنجيم هندي م�ل �

م�سوب بوده، و اين م�ل �� در برج جدي و �� در  هندي به كو�ب قمر

از هنديان براى ) برج جدي و د�و(اين ا�ر سبب نقل دو قول برج د�و واقع است؛ 

عروق �فاوي بلكه س�ستم �فاتيك گرديده است، �مو� در تنجيم هندي ارتباط 

  .مطرح است) �طان عقرب جدي د�و حوت(�ف با پنج برج 

است، ) circulation(در اينجا فرايند آن " ردش خونگ"مقصود از  :ردش خونگ - ۱۰

خون، از آ�ا كه اين فرايند نياز به حرارت ردش نه س�ستم يا اندام و �راي گ

 و خانهدارد، ردش خون فرايند گداللت بر داشته و هم اينكه كو�ب شمس 

ه؛ كه خون نا� از �ر اندام قلب بودردش ، و ن� گاسد است ن� برج شمس

) اسد(به اين برج ) خونردش گ(برج قلب ن� اسد است، ف�ا اين فرايند 

برجهاي ) عروق(خون ردش براي س�ستم يا اندام و �راي گ. م�سوب است

ا�ته از آ�ا كه . ديگري ذكر شده است، كه در جاي خودش توضيحش بيايد

ت خون وضعيت ماهي� خون هم در كيفيت اين فرايند دخالت دارد، و ماهي

جزو رطو�ات و مايعات بدن بوده و هماند همه مايعات روي زم� �ت تأث� 

قمر � باشد، ف�ا بر� از هنديها ارتباط اين فرايند را به كو�ب ) جزر و مد(

ن� ذكر كرده اند، همچنان�ه بنا بر ) �طان و عقرب و حوت(قمر و بروج آ� 

بروج جدي و ) اساس ش� آنها بر(نظر�ه ديگر هندي در باب آ� بودن بروج 

ردش د�و ن� مطرح � شوند، نظر�ه اي هم در ميان هنديان براى ارتباط گ

خون با برج د�و بطور خاص ذكر شده كه طبق آن �سلك برج د�و هم از بروج 

آ� �سوب � شود، اما با تأ�ل در �وضوع واضح است كه  ارتباط فل� كو�ب 
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ون دخال� نداشته، بلكه در جزر و مد خون قمر و بروج آ� در اصل گردش خ

  . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد

   ):، �و�رگ��ان �خرگ، ور�د سياهرگ(بدن  هاي خو�گرعروق و  - ١١

�نه  ١٢در هر ناحيه از نوا� ) اعم ��ان و ور�د و �و�رگ(رگهاي خو� 

ا  اندامهاي آن �ر�وط � گردد، اما اينكه به اندامهاي بدن به برج آن �وضع ي

عنوان يك اندام �تا�ي بدن آيا ارتباط فل� خا� ن� وجود دارد؟ در�اره 

؛ نظر�ات )عروق(�شانه فل� �رتبط با اين اندام �تا�ي بدن؛ از ن�ه � 

شمس و �ر�خ و �ش�ي و زهره و : از ميان كواكب: �تل� ارائه شده است

هندي كه �� در قوس و  ٢١قوس و م�ان و م�ل : از ميان بروج عطارد، و

تفاوت نگرش و اس�نباط منجم� سبب . �� در جدي است، مطرح شده اند

اين اختالف شده است، فصل ا�طاب اختالفات؛ اصول و قواعد � تنجيم � 

 باشد، كه اول� آنها �الحظه طبع و �زاج اندام است، عروق �راي خون است

كه طبع گرم و تر دارد، و رگهاي خو� بدون حرارت سالمت �واهند داشت، 

ف�ا كو�� مانند زهره كه طبع �د و تر دارد فاقد او�و�ت است، همچن� 

كواكب شمس و �ر�خ اگرچه طبعشان با طبع گرم و خشك اندام قلب كه 

ت ��ل حيات عروق بوده؛ متناسب است، و� از آ�ا كه طب� فاقد رطو�

بوده، ف�ا او�و�ت نداشته و در ترجيح متاخر ) متناسب با سالمت عروق(

كو�ب �ش�ي بر ديگران ) گرم و تر(هس�ند، و در ن�يجه به د�ل تناسب طبع 

از �له �زن (ترجيح ارتباط دارد، همچنان�ه قدماي طب و تنجيم ��� 

از . ح نموده اندو ن� منجمان هندي؛ بدان ت��) األدو�ة و ابو ر�ان ب�و�

ميان بروج ن� برج قوس به د�ل خانه �ش�ي بودن، ترجيح دارد، و برج م�ان 

  .در اقوال منجم� ن� مطرح شده است) گرم و تر(به د�ل تناسب طبع 
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 –��ان يا �خرگ (بندي اما در نگرش جز� به رگهاي خو� و با دسته 

ش�يه همان اختالف  وده، ش نقل ن� ارتباط فل� خا�) سياهرگ ور�د يا

كواكب شمس و �ش�ي و �ر�خ و عطارد، و مطرح است،  ن�نظرات در اينجا 

رگهاي جهنده يا جن�نده، و باز كواكب  ها يا�خرگ ها يا��انبرج قوس براى 

يا  هاسياهرگ ها ياور�دشمس و �ش�ي و �ر�خ و زهره؛ و برج م�ان براى 

 ؛ كو�ب �ش�ي و برج قوسقب�طبق روش . رگهاي سا�ن ذكر شده است

ديگر  براى هر دو دسته مناس�� � باشد، هرچند عروق در ن�ه � و جز�

�الحظه  اين در صورت تفاو� نداشته و داراي يك ارتباط فل� � شوند، ا�ته

) باشدسياهرگ نياز به حرارت داشته و �خرگ، ب�ش� از ور�د و كه ��ان (

ور�د (و يا بالعكس ، )نقل روضة ا�نجم�(��انها كو�ب شمس يا �ر�خ براى 

كو�ب زهره براى ، )�خرگ نياز به حرارت داردو سياهرگ كم� از ��ان و 

؛ به داللت ثانوي قابل طرح هس�ند، بو�ژه اگر )نقل هنديان و غر�يان(ور�دها 

مانند هنديان طبع كو�ب زهره را گرم و تر ب�ندار�م، و� نظر�ه ارتباط �يع 

عروق با كو�ب �ش�ي و برج قوس با مبناي �لب منجمان ب�ش� ساز�ر بوده 

  .و�ا بر بقيه اقوال ترجيح دارد

در تنجيم ��� زحل كه خانه اش جدي است داللت بر  :بدن وستپ - ۱۲

پوست دارد، از آ�ا كه داللت زحل بر خش� و ز�� است، معلوم � شود اين 

و عوارض �وجب  ؛به وضعيت نامطلوب پوست�ر�وط  ؛ارتباط زحل با پوست

 "م�ان"برج آ�ست، در تنجيم هندي ارتباط پوست را با كو�ب زهره و خانه اش 

در تنجيم هندي گرم و ) زهره و م�ان(كو�ب بيان كرده اند، كه طبيعت هر دو 

 )در حالت سالمت و طراوت(تر بوده و متناسب با وضعيت و طبيعت پوست 

در ( ۲۱و م�ل ) در برج م�ان( ۱۵به م�ل  پوستمنازل هندي  بنا بر نظر�ه است،
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بر� از . م�سوب است) در برج جدي( ۲۲و م�ل ) برجهاي قوس و جدي

؛ ارتباط پوست با )ابور�ان ب�و�، �زن األدو�ة( ���و طب قدماي تنجيم 

 قمر را ن� ذكر كرده اند، و اين �اطر شدت تاثر پوست �سبت به سايركو�ب 

و ن� عوارض و  ؛بدن رايبو سوانح كه در ب�ش� حوادث  ،اندامهاي بدن است

بيمار�هاي اندامهاي بدن؛ پوست ن� متاثر � شود، از اين رو آنرا به كو�ب قمر 

فل� زود تاثر پذير بوده، هم بر احوال ا�سان شديد  اتصاالت كه هم از نظر(

هاي اندرو� پوستكفاية براى صاحب برهان ا� .�رتبط نموده اند) ا�اث� است

داللت فل� �ستق� ذكر ) كه ميان احشاء و بر اندامهاي داخ� بدن است(بدن 

  . نموده و آنها را به كو�ب شمس �ر�وط دا�سته است

بنا به نظر منجمان هندي و طب كهن آيورودا� ساختار و  :ساختار بدن - ۱۳

ساختار بدن و �ر�ردش را تعادل يا باال�س (چهارچوب � بدن و �ر�زي كه 

س�ستم ا�ك���ال و ) و بنا به تفس� منجمان جديد هندي(، كن�ل � كند

دست�ه گردش خون و غذا ن� هست؛ �ت  كننده عص� �رتبط با مغز كه كن�ل

اس�ت و "توصيف اين عنوان به . � باشد) ثور، س�بله، جدي(تاث� بروج خا� 

منجمان غر� جديد اس�ت �صطلح به مع�  سبب شده تا" چهارچوب � بدن

همچنان�ه (را ن� به بروج خا� �سبت دهند، اما " هي� استخوا� ا�سان"

هي� (همه منجم� كهن از ��� و هندي استخوانها و اس�ت ) �حش بيايد

  .بدن ا�سان را كو�ب زحل و برج جدي خانه آن �رتبط دا�سته اند) استخوا�
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  �رتبط با برج د�و ناعضاء و اجزاي بد

وزك پا قزانو تا ز�ر از  :اندام �وض�

  .)پاقوزك و مچ  ساق پا،(

   .خون :اندام �تا�ي

   برر� نظر�ات اختال�

  د�ودر اندام �ر�وط به برج 

جزو اندام � و به برج : گوشها - ۱

هم� را ذكر  و يونانيان و غر�يان كهن �لب ��قي��ل �رتبط است، و 

در برج ( ۷و م�ل )  در برج ثور و جوزا( ۵ هنديان آنرا به م�ل بر� كرده،

 گوش، و بر� ديگر از هنديان )در برج �طان( ۸و م�ل ) جوزا و �طان

و بر�  پ را به برج د�و م�سوب كرده اند،چ گوشراست را به برج جوزا، و 

  . غر�يان جديد آنرا  به برج ثور �سبت داده اند

ههاي زانواز  متصل بدان استو آ�ه  هازانو - ۲
َ
اينها اندام  :عصبها و بيوند�

��� و هندي  و يونا� و (برج جدي � باشد، و همه منجمان قديم و جديد 

 ۲۳ تا ۲۱ ن� بر آن �ل�مند، تنها تنجيم هندي است كه زانوها را به منازل) غر�

  .واقع است هندي �ر�وط دا�سته كه اين منازل در برجهاى قوس و جدي و د�و

از ماهيچه ها و استخوانها و  پاها،) از ز�ر زانو تا ز�ر مچ و قوزك( ساقهاي - ۳

� باشد، و همه منجمان �ر�وط برج د�و اين ناحيه به اندام  :عصبها و رگها

 بر�ن� بر آن �ل�مند، ) از ��� و هندي و يونا� و غر�(قديم و جديد 

در ( ۲۵  و) د�و در برج( ۲۴و ) رجهاي جدي و د�وبدر (  ۲۳  را به منازل آنها انهندي

  .انده ددا�سبت  )هاي د�و و حوتبرج
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از پوست و (و همه اجزاي آن  :از پاشنه تا � انگشتان پاها) �مها(قدمان  - ۴

به برج حوت �ر�وط  )چر� و گوشت و استخوان و غ�وف و عصب و رگ

ن� بر ) يونا� و غر� از ��� و هندي و(است، و همه منجمان قديم و جديد 

و م�ل  )د�و و حوتبرجهاي در ( ۲۵م�ل  ان �مها را بهبر� هنديآن �ل�مند، 

�سعودي �اري �واض� كه داراي . م�سوب كرده اند )حوتبرج در ( ۲۷و  ۲۶

را به برج اسد م�سوب كرده  )مانند پهلوها و كفلها و پاشنه ها(پي و چر� است 

غر�يان جديد و بر� از ، �سبت دادهه ها را به زحل هنديان پاشنبر� است، 

كه برج د�و بيت زحل است، پاشنه ها را به برج د�و نظر�ه و اين هم با �اظ اين

  .من�سب نموده اند

از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا : نوخ - ۵

و�ب و بروج هم �رتبط است، خون به �اظ طبعش كه گرم و تر است، به ك

از اين رو بر� هنديان آنرا به �رتبط است، ) �ش�ي، جوزا، م�ان، د�و(طبع 

آنرا به كو�ب �ش�ي و برج ) �سعودي �اري(برج جوزا و بر� ��قيان 

به �اظ ماهيت رطو� و ماي� آن همانند  م�ان �رتبط دا�سته است، خون

 (تاث� قمر ساير مايعات بدن و ن� آبهاي كره زم� �ت 
ّ
است و� ) به جزر و مد

اين ارتباط فل� در اصل گردش خون دخال� نداشته بلكه در جزر و مد خون 

طب آيور ودا و . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد

�طان (با�بع بر� غر�يهاي جديد بلحاظ ميعان خون آنرا به بروج آ� 

خون به �اظ اينكه �ل ت�ف قلب است  .ه اندم�سوب كرد) عقرب حوت

  .آنرا به كو�ب شمس �سبت داده اند) صاحب برهان ا�كفاية(ف�ا بر� 

 در علم تنجيم قوا و خواص و آثار اندامها به برج همان اندام �ر�وط :ب�نا� - ۶
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 و عموم منجم��رتبط � باشد، ) �ل(چشم برج اندام ب�نا� هم به است، 

قوه ب�نا� همچن� ن� بر اين نظر �ل�مند، ) ندي  و يونا� و غر���� و ه(

از آ�ا به كو�ب شمس م�سوب است،  و يونا� و غر� كهن در تنجيم ���

غر�يهاي ب�نا� را به كو�ب زحل م�سوب كرده اند، كه هنديان بيمار�هاي 

نموده و آنرا  تصور) �ل(چشم برج �ستق� از برج اندام براى قوه ب�نا�  ؛جديد

   .م�سوب كرده اندكه بيت زحل است  د�وبه برج 

 در علم تنجيم قوا و خواص و آثار اندامها به برج همان اندام �ر�وط :تنفس - ۷

 و عموم منجم��ر�وط است، ) �طان( ر�هبرج اندام تنفس هم به است، 

تنفس در  همچن�ن� بر اين نظر �ل�مند،   ) ��� و هندي  و يونا� و غر�(

از آ�ا كه بر� از هنديان تنجيم ��� به كو�ب زهره م�سوب است، 

غر�يهاي جديد براى بيمار�هاي تنف� را به كو�ب زحل م�سوب كرده اند، 

تصور نموده و آنرا به برج ) �طان( ر�هبرج �ستق� از برج اندام فرايند تنفس 

   .م�سوب كرده اندكه بيت زحل است  د�و

اين عنوان �ستقال در آثار  :س�ستم �فاتيك و عروق �فاويف و مايعات � - ٨

قدماي ��قي� مطرح �شده، و�ا بر مبناي ا�شان عروق �فاوي هر ناحيه 

�ت تاث� برج همان �وضع است، اما بر� از هنديان عروق �فاوي و س�ستم 

آنرا به  به برج حوت من�سب كرده اند، همچن� بر� ديگر از ا�شان �فاتيك را

م�سوب ) �طان، عقرب، حوت(بروج آ� �موعه به �اظ طبيعت رطو�� آن 

از هنديان بر اساس ديگر به نقل ابور�ان ب�و� بروج آ� نزد بر� . ندانموده 

بلكه بر اساس ارتباط ش� بروج به آب � باشد، ف�ا نزد  ؛طبع بروج نبوده

برج و�  ؛رج حوت از بروج آ� بودهب و د�و آخر نيمه و جدي آخر نيمه: اينان
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� آ� حساب � كنند، در طب آيوروداي  ؛�طان را به �سبت حال و �ايط
َ
�

ا�ته مايعات �ف . فته اندگبر� برج عقرب را آ� و بر� آ�� ن� هندي 

كو�ب قمر � باشد، ) جزر و مد(همچون ساير مايعات روي زم� �ت تأث� 

نديان س�ستم �فاتيك و عروق �فاوي را ن� تبع مايعات از هديگر  ع�بو�ا 

�نه  ٢٧از منازل  ٢٢ف قرار داده اند، و از آ�ا كه در تنجيم هندي م�ل �

هندي به كو�ب قمر م�سوب بوده، و اين م�ل �� در برج جدي و �� در 

هنديان از ) برج جدي و د�و(برج د�و واقع است؛ اين ا�ر سبب نقل دو قول 

براى عروق �فاوي بلكه س�ستم �فاتيك گرديده است، �مو� در تنجيم هندي 

  .مطرح است) �طان عقرب جدي د�و حوت(ارتباط �ف با پنج برج 

است، ) circulation(در اينجا فرايند آن " ردش خونگ"مقصود از : ردش خونگ - ۹

ياز به حرارت خون، از آ�ا كه اين فرايند نردش نه س�ستم يا اندام و �راي گ

 و خانهدارد، ردش خون فرايند گداللت بر داشته و هم اينكه كو�ب شمس 

خون نا� از �ر اندام قلب بوده؛ كه ردش ، و ن� گاسد است ن� برج شمس

) اسد(به اين برج ) خونردش گ(برج قلب ن� اسد است، ف�ا اين فرايند 

برجهاي ) عروق( خونردش براي س�ستم يا اندام و �راي گ. م�سوب است

ا�ته از آ�ا كه . ديگري ذكر شده است، كه در جاي خودش توضيحش بيايد

وضعيت ماهي� خون هم در كيفيت اين فرايند دخالت دارد، و ماهيت خون 

جزو رطو�ات و مايعات بدن بوده و هماند همه مايعات روي زم� �ت تأث� 

رتباط اين فرايند را به كو�ب قمر � باشد، ف�ا بر� از هنديها ا) جزر و مد(

ن� ذكر كرده اند، همچنان�ه بنا بر ) �طان و عقرب و حوت(قمر و بروج آ� 

بروج جدي و ) بر اساس ش� آنها(نظر�ه ديگر هندي در باب آ� بودن بروج 
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ردش د�و ن� مطرح � شوند، نظر�ه اي هم در ميان هنديان براى ارتباط گ

كر شده كه طبق آن �سلك برج د�و هم از بروج خون با برج د�و بطور خاص ذ

آ� �سوب � شود، اما با تأ�ل در �وضوع واضح است كه  ارتباط فل� كو�ب 

قمر و بروج آ� در اصل گردش خون دخال� نداشته، بلكه در جزر و مد خون 

  . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد
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  �رتبط با برج حوت اعضاء و اجزاي بدن

پا از بعد قوزك  )قدم�( :اندام �وض�

شنه و پاشا�ل ، انگشتان پاتا انتهاي 

و رگها و ناخنها   پا وكف و روي 

  .عصبهاي اين ناحيه

 ،ر� در بدنچبافتهاي  :اندام �تا�ي

عروق وس�ستم مايعات �ف و و ن� 

�طان، (�روج آ� �ت تأث��فاتيك 

  .است )عقرب، حوت

  حوتدر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

و  �لب ��قي�جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و  :چشمها - ۱

راست به برج ثور، و  چشمو� هنديان  ،اند كردهآنرا نقل  يونا� و غر�يان كهن

�ل و (ده، و بر� غر�يان جديد  دو برج نموپ به برج حوت م�سوب چ چشم

  .كرده اند ذكررا براى آن  )�طان

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه(، و ا�قعدة �رج بول و �ئطو ) �م�ه(عورت�  - ٢

يا همه از نامهاي �ش�ك يا اختصا� دو اندام : ان�يان، فرج، آلت، بيضه ها

برج عقرب اندام ناحيه ميان دوپا بوده، و به از هر دو كه  ،است�� از آن 

از �له ابو ر�ان ب�و� و ابومع� (منجم� ���  و �لباست، �رتبط 

و ابوا�حامد غزنوي و روضة بل�  القاسم ا�دابو بل� و ابوالفتح مغر� و 

، و )ا�نجم� و منذري و كوشيار و �اري خوارز� و �سعودي �اري و ابون�
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 بر�، ن� بدان �ل�مند جديدكهن و غر�يان يونانيان و هند، و منجمان 

ازل نو م) در برجهاي م�ان و عقرب( ١٦هنديان آلت تناس� و مقعد را به م�ل 

 القاسم ا�دابو �ر�وط كرده اند، بر� ��قيان؛ ) در برج عقرب( ١٨و  ١٧

و خواجه نص�ا�ين و روضة ا�نجم�  ،پنداشته را در برج �طان ه�تهيبل� 

را در برج م�ان ن� مقعد و  ه�تهي) در نقلهاي ديگري(و ابون� و منذري 

) ه�تهيدبر مقعد (به نظر � رسد در اخ� ب�ار�ردن اين اصطالح . شمرده اند

سبب دو قو� شدن �رج �ئط ) كه برجشان م�ان است(براى باسنها و كفلها 

سبب برداشت دوقول شده است، يا اينكه �الحظه ) كه برجش عقرب است(

م باسن و اندام �رج �ئط؛ سبب دو قو� قول منازل هندي؛ يا خلط ب� اندا

شدن در اين باب گرديده است، و صحيح آن�ه باسن �ر�وط به برج م�ان؛ و 

داللت فل� �رج� به : ن�يجه آن�ه. تهي�ه �ر�وط به برج عقرب است

عقرب �ر�وط بوده و از بقيه اندام اص� �ستقال �اظ شده است، ف�ا دبر يا 

ر مقصود از گو ا به برج عقرب �ر�وط است،) �رج عنايبه م( و تهي�ه مقعد

به برج باشد؛ كه �شيمن�ه يا �شست�ه يا باسنها و كفلها  و تهي�ه؛دبر يا مقعد 

��� (به نظر �لب منجمان  اما در خصوص بيضه ها؛ كه. م�ان �رتبط است

قرب جزوي از اندام �ر�وط به برج ع) و هندي و مغر� و�ونا�؛ كهن و جديد

است، �اري خوارز� آنرا عالوه به برج اسد ن� م�سوب كرده، و خواجه نص� 

  .آنرا از اندام برج حوت شمرده است

ز ز�ر زانو تا ز�ر ا :پا از ماهيچه ها و استخوانها و عصبها و رگها ساقهاي - ۳

� باشد، و همه منجمان قديم و �ر�وط  برج د�واين ناحيه به اندام قوزك پا، 

بر آن �ل�مند، تنها منذري �ز ن�  ) ��� و هندي  و يونا� و غر�( جديد

است، تنجيم هندي ساقها را به برج د�و در برج قوس ن� نقل كرده 
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هندي �ر�وط دا�سته كه اين منازل در برجهاى جدي و د�و و  ۲۵ تا  ۲۳  منازل

  .حوت واقع است

از پوست و (همه اجزاي آن  و :هاتا � انگشتان پاپاشنه از ) �مها(قدمان  - ۴

به برج حوت �ر�وط  )چر� و گوشت و استخوان و غ�وف و عصب و رگ

ن� بر ) از ��� و هندي و يونا� و غر�(است، و همه منجمان قديم و جديد 

و م�ل  )د�و و حوتبرجهاي در ( ۲۵م�ل  �مها را به انبر� هنديآن �ل�مند، 

�سعودي �اري �واض� كه داراي . رده اندم�سوب ك )حوتبرج در ( ۲۷و  ۲۶

را به برج اسد م�سوب كرده  )مانند پهلوها و كفلها و پاشنه ها(پي و چر� است 

غر�يان جديد و بر� از ، �سبت دادههنديان پاشنه ها را به زحل بر� است، 

كه برج د�و بيت زحل است، پاشنه ها را به برج د�و نظر�ه و اين هم با �اظ اين

  .سب نموده اندمن�

ناخن دستان جزو انگشتان؛ و �رتبط با برج اين ناحيه اندام  :دستها ناخن - ۵

جوزاست، و ناخن پاها جزو قدم�؛ و �رتبط با برج اين ناحيه اندام حوت 

بر اين نظر �ل�مند، اما هنديان و يونانيان و غر�يان كهن است، و ��قي� 

در ( ۹ناخنها را ي�جا؛ بر� به م�ل  آنها را از �وضع خودش جدا نموده و همه

  .�سبت داده اند )در برج س�بله( ۱۳و بر� به م�ل  )برج �طان

اين عنوان �ستقال در آثار  :س�ستم �فاتيك و عروق �فاويمايعات �ف و  - ٦

قدماي ��قي� مطرح �شده، و�ا بر مبناي ا�شان عروق �فاوي هر ناحيه 

ست، اما بر� از هنديان عروق �فاوي و س�ستم �ت تاث� برج همان �وضع ا

به برج حوت من�سب كرده اند، همچن� بر� ديگر از ا�شان آنرا به  �فاتيك را

م�سوب ) �طان، عقرب، حوت(بروج آ� �موعه به �اظ طبيعت رطو�� آن 
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از هنديان بر اساس ديگر به نقل ابور�ان ب�و� بروج آ� نزد بر� . ندانموده 

بلكه بر اساس ارتباط ش� بروج به آب � باشد، ف�ا نزد  ؛بع بروج نبودهط

برج و�  ؛برج حوت از بروج آ� بوده و د�و آخر نيمه و جدي آخر نيمه: اينان

� آ� حساب � كنند، در طب آيوروداي  ؛�طان را به �سبت حال و �ايط
َ
�

ا�ته مايعات �ف . ندفته اگبر� برج عقرب را آ� و بر� آ�� ن� هندي 

كو�ب قمر � باشد، ) جزر و مد(همچون ساير مايعات روي زم� �ت تأث� 

از هنديان س�ستم �فاتيك و عروق �فاوي را ن� تبع مايعات ديگر  ع�بو�ا 

�نه  ٢٧از منازل  ٢٢ف قرار داده اند، و از آ�ا كه در تنجيم هندي م�ل �

، و اين م�ل �� در برج جدي و �� در هندي به كو�ب قمر م�سوب بوده

از هنديان براى ) برج جدي و د�و(اين ا�ر سبب نقل دو قول برج د�و واقع است؛ 

عروق �فاوي بلكه س�ستم �فاتيك گرديده است، �مو� در تنجيم هندي ارتباط 

  .مطرح است) �طان عقرب جدي د�و حوت(�ف با پنج برج 

بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا  از اجزاء �تا�ي: نوخ - ۷

�رتبط است، خون به �اظ طبعش كه گرم و تر است، به كو�ب و بروج هم 

از اين رو بر� هنديان آنرا به �رتبط است، ) �ش�ي، جوزا، م�ان، د�و(طبع 

آنرا به كو�ب �ش�ي و برج ) �سعودي �اري(برج جوزا و بر� ��قيان 

به �اظ ماهيت رطو� و ماي� آن همانند  ا�سته است، خونم�ان �رتبط د

 (ساير مايعات بدن و ن� آبهاي كره زم� �ت تاث� قمر 
ّ
است و� ) به جزر و مد

اين ارتباط فل� در اصل گردش خون دخال� نداشته بلكه در جزر و مد خون 

يور ودا و طب آ. يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد

�طان (با�بع بر� غر�يهاي جديد بلحاظ ميعان خون آنرا به بروج آ� 

خون به �اظ اينكه �ل ت�ف قلب است  .م�سوب كرده اند) عقرب حوت
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  .آنرا به كو�ب شمس �سبت داده اند) صاحب برهان ا�كفاية(ف�ا بر� 

است، ) circulation(در اينجا فرايند آن " ردش خونگ"مقصود از : ردش خونگ - ۸

خون، از آ�ا كه اين فرايند نياز به حرارت ردش نه س�ستم يا اندام و �راي گ

 و خانهدارد، ردش خون فرايند گداللت بر داشته و هم اينكه كو�ب شمس 

خون نا� از �ر اندام قلب بوده؛ كه ردش ، و ن� گاسد است ن� برج شمس

) اسد(به اين برج ) خونردش گ(برج قلب ن� اسد است، ف�ا اين فرايند 

برجهاي ) عروق(خون ردش براي س�ستم يا اندام و �راي گ. م�سوب است

ا�ته از آ�ا كه . ديگري ذكر شده است، كه در جاي خودش توضيحش بيايد

وضعيت ماهي� خون هم در كيفيت اين فرايند دخالت دارد، و ماهيت خون 

ه مايعات روي زم� �ت تأث� جزو رطو�ات و مايعات بدن بوده و هماند هم

قمر � باشد، ف�ا بر� از هنديها ارتباط اين فرايند را به كو�ب ) جزر و مد(

ن� ذكر كرده اند، همچنان�ه بنا بر ) �طان و عقرب و حوت(قمر و بروج آ� 

بروج جدي و ) بر اساس ش� آنها(نظر�ه ديگر هندي در باب آ� بودن بروج 

ردش ند، نظر�ه اي هم در ميان هنديان براى ارتباط گد�و ن� مطرح � شو

خون با برج د�و بطور خاص ذكر شده كه طبق آن �سلك برج د�و هم از بروج 

آ� �سوب � شود، اما با تأ�ل در �وضوع واضح است كه  ارتباط فل� كو�ب 

قمر و بروج آ� در اصل گردش خون دخال� نداشته، بلكه در جزر و مد خون 

  . ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارديا حر�

به �اظ طبع آن كه �د و تر است، به كو�ب زهره و : ر� در بدنچبافتهاي  - ۹

�سعودي �اري �واض� كه ، م�سوب است) �طان، عقرب، حوت(بروج آ� 

را به برج اسد  )مانند پهلوها و كفلها و پاشنه ها(داراي پي و چر� است 

  .ذكر بر� جهات سبب تل� تعدد اقوال نگردد سوب كرده استم�
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  ن�ا� مهم بعد از برر� اقوال در بروج انداميادآوري 

ن�ا� در�اره انواع ارتباطات فل�  ،هااندامقبل از ورود به فصل بيان بروج 

و ن� در خالل بررسيها ، بيان شد از �له آنها داللت او�ه و ثانو�ه اندام بدن

ارتباطات فل� اندامها، ارتباط با برج اص� اندام، ارتباط كو�� اندام، تنوع 

اشاره  ارتباط با كو�ب و برج بيماري اندام، ارتباط با برج بيت كو�ب اندام

جاي�ه خود و داللت خود را دارند، و در  ؛اين ارتباطاتاز هر يك كه اين و، شد

تنها سبب �شو�ش و  نه ؛صورت �الحظه هر يك در جاي خود و بنحو صحيح

تعميق استدالل فل� و �شخيص و  ؛بلكه سبب �ز�د بص�ت ،�� نگرديده

 )خصوصا در ميان غر�يان جديد(�و� است، اما بر� از �شتغل� به تنجيم 

هم ا ظاهرا با اين جهات آشنا نبوده، و بدون ا�فات به اين ن�ات؛ همه را ب

؛ يك يا چند را ن و يا استحسانو س�س بر اساس حدس يا گما ،�لوط كرده

آورده اند، حال يا به صورت تعدد اقوال يا تنوع ارتباط، و اين روش نا�ته و خام 

و  ،در اذهان و ا�سنه �مه طا�� تنجيم مطرح شده ؛در اثر وسايل ارتبا� نو�ن

هم  ؛و �� را فراهم كرده است، ما براى رفع اين �ش�اسباب �شو�ش اذهان 

ي فصول به اين تنوع ارتباط و ن� جاي�ههاى او� و ثانوي آنها اشاره در ابتدا

ضمن تفصيل در �قيق �وضوع  ؛نموديم، هم در خالل بررسيهاى اختالف اقوال

اي هم برو پيدا�ش بر� آراء و اقوال را بيان كرديم، براى �ققان تنجيم، �س� 

منع و ن�  ؛و دالالت حفظ �ر�ران طب �و� و تنجيم ط� از خلط ب� قواعد

مباحث را �ستقال و بطور جدا�نه مطرح � نمائيم، و  ؛اذهان از �شو�ش و ��

بروج بر الالت دو س�س  ؛كواكب بر اندامهادالالت  ابتدا: در فصول آ�

   .جدا�نه بيان � كنيمرا  بيمار�هاداللت كواكب بر و بيمار�هاي اندامهاي بدن 
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�ھای آد�ی با  آ�ما�ی �وا�� ار�باط ا�دا
 ، س�نه،� ،)� مغز(دماغ  ،)خاصه چشم راست( چشم: شمساندام كو�ب 

  .بدن همه طرف راستدهان،  ،اعصاب ،قلب

شمس چون افضل و اقوای كواكب است 

�س  مناسب است كه از براي او باشد  از 

اعضا آ�ه در طرف راست است كه اقوى 

است از طرف چپ؛ و ن� چون واليت 

ك را دارد كه اعظم است از نيمه نيمه از فل

مدت طلوع ( به حسب مطالع ؛ديگر

د براي او باشد طرف �س باي ؛)بروج

افشان و حا�م  نورون �ر�ز فلك و چو  ؛كه افضل است از طرف چپ راست

الزم است كه براي او باشد  و بر اعضاء رئ�سه بدن داللت دارد؛ �ذااست  فلك

  .اعصاب و همه طرف راست ؛قلب و) مغز(و دماغ  شم راستچخاصة  چشم

ذائقه، آلت فرو بردن  :قمراندام كو�ب 

، ناخنطعام  يع� �ري، معده و ش�م، 

و �يع اعضا كه در جانب  وست، �وپ

  .چپ � باشد

قمر چون خليفه و قائم مقام شمس است 
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و صاحب واليت نيمه كوچك فلك است يع� نيمه اي كه مطالعش كم� است 

�ذا داللت كند بر اعضا آ�ه تا� اعضا� بوده باشد ؛ )مدت طلوع بروجش(

كه داللت بر آن � نمود شمس؛ كه ا�سان در قوام �تاج به آنها باشد �ذا 

يع� �ري و معده و ش�م و  ؛و آلت فرو بردن طعام ؛داللت � كند بر ذائقه

  .�يع اعضا كه در جانب چپ � باشد

زَهره يا ك�سه (�راره  ، اعصاب و روان،نطق و فكر و �سان :عطارداندام كو�ب 

  ).صفرا

ون بالطبع مايل به يبوست عطارد چ

است و به جهت اتصال به هر ) خش�(

كو�� طبع آن از براي او به هم � 

با اتصال به كواكب طبعش از (رسد 

به  كو�ب مقابل تاث� گرفته و تغي�

و هم�شه ) طبع كو�ب مقابل � كند

در (شمس اوقات نزديك است به 

حر��ش نزديك به شمس است 

به  ؛و چندان از او دور ن� شود �ذا داللت كند بر نطق و فكر و ز�ان) هم�شه

و اين ا�ور از قلب به  ،قلب است) شمس(جهت با شمس بودن كه مد�ول آن 

 قلب و نطق و فكر، باعث آنها �ازجت سعود يع� و اصل ا�شان ،هم � رسد

�ش� و ) ك�سه صفرا(چنا�ه �راره  ،ن� � باشد )هاتصال با �ش�ي يا زهر(

�س عطارد داللت كند بر  ؛است) زحل و �ر�خ(مقعد باعث آن �ازجت �وس 

  ).َزهره يا ك�سه صفرا(نطق و فكر و �سان و �راره 
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، )چپسوراخ ( ب�� :زهرهاندام كو�ب 

آلت ( ،  اعضاي �امعتوشت بدنگ

  ))جهاز تناس�(مذكر و آالت مباضعه 

داللت قر�ب به �ش�ي زهره چون در 

و تفاوت آ�ست كه به جهت  است

بايد كه ) ج�س �ؤنث(ميلش به انوثيت 

از براي او باشد هر آ�ه باعث �ال و 

  .مانند بوئيدن يع� ب�� و گوشت استز�نت 

و االت  )ور�د ها( ، رگهاي سا�ن)�يه(رده گگوش چپ و  :�ر�خاندام كو�ب 

  .، سوراخ ب�� راست)يا زَهره �راره(صفرا تناسل، 

جايها �ذا داللت كند بر از ون مقابل شمس �سوب است در �سياري �ر�خ چ

وش راست است كه داللت � نمود بر آن زح� كه گكه مقابل  چپوش گ

و به جهت �وس�ش داللت � كند بر معادن  ؛��ك با شمس بود در داللت

و رگها  ؛و فضله هضم دوم ؛ول استكه معدن ب )�يه( مانند گرده بدن فضول

كه ماده عرق و �وي در آنها � باشد 

يع� ور�دها كه فضله هضم سيم در آنها 

و االت توا� و تناسل كه معدن  ؛� باشد

فضله هضم چهارم كه م� است � 

�س �ر�خ داللت كند بر  گوش  ؛باشد

 )ور�دها( چپ و �يه و رگهاي سا�ن

  .و االت تناسل
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، م� و دنده و ��انها �س و شش و استخوانهايحس  :�ش�ي اندام كو�ب

 .نطفه

رم و تر گون در بر� اوقات �ش�ی چ

است و در�ع� از اوقات معتدل در 

س � ؛حرارت و برودت و مايل به رطو�ت

به جهت اعتدال آن داللت كند به حس 

�س و به جهت حرارت داللت كند بر 

و ن�  ؛و ��انها شش و استخوانهاي دنده

ن� م� چاين اعضا به جهت حيا�ست كه نا� � شود از اعتدال �زاج و هم

ت � ا�مله و اعتدا�ش داللت كند بر �س و شش س �ش�ي به جهت حرار�

 .و استخوانهاي دنده و ��انها و م�

، ناخن، )خام(و مثانه و بلغم ) طحال(گوش راست و س�ز : زحلاندام كو�ب 

  .استخوان

ت در ��ك شمس اس ونچزحل 

  ؛در�ها مثل داللت بر پچ�سياري از 

به طرف راست بدن م�سوب شمس و 

قوت سامعه ن� به زحل است و 

زحل داللت �  سم�سوب است �

ون و ن� زحل چ ؛وش راستكند بر گ

منبع تو� وجع سودا � باشد �ذا  ، و طحالداللت � كند بر خلط سوداء

ون �اك� دارد در داللت بر �راهاي زحل چ و ن�  ؛طحال داللت كند بر 
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ون چ �ذا داللت كند بر مثانه كه �راي بول است و )فضوالت بدن( فضول

و برودت اقتضا � كند بر �ميد و ح�س رطو�ات و  ؛داللت � كند بر  برودت

كه ماده آن برودت و ) بلغم خام(�ذا داللت كند بر بلغم  ؛�ليل رف� آنها

و ) طحال(ز گوش راست و س�س زحل داللت كند از اعضا بر �رطو�ت است 

  .)خام( مثانه و بلغم

 شود ان شاء اهللات�ميل و �سط داده  اين كتاب ؛ در �سخه دوماين �وارد �.  
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  دالالت 

  كواكب
بيت 

  كو�ب
 اخالط سواآالت ح اعضاء �سيطه اعضاء �ر�به

س
شم

سد  
ا

  
، )قلب(�، س�نه، دل 

   شش، پهلو،

  دانهادهان و دن

و ) مغز( دماغ

اعصاب بدن، و 

جانب راست از 

  بدن

  ب� 

خاصه چشم 

  راست

  صفرا معتدل 

و حررات 

  غر�زی
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ن  
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  ش�م، معده

ناخن، پوست، �و، 

جانب چپ از 
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  ذائقه 

  چشم چپ

بلغم و هر چه 

بلغم بر آن 

 �لب باشد
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ارد
 

س�بله
- 

جوزا
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی
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  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    -ع�وم �مارت �� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  
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  نيالعامل  رباحلمد  و



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

١٧٥ 

 
  

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

ا ّا   ا ّا ل ا:   َر
َ
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َ
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َ
� 

ْ
ظ

َ
� 

ً
 َسِقيمٌ  ��ُجومِ ِ� ا َرة

�
 إِ�

َ
ال

َ
ق

َ
�  

  )٣(تنجيم ط�  ياطب �و�  راهنماي

  آد�ی ��مار�ھایار�باط 
  با �شا� �ی ف��ی و ��وم و �وا�� آ�ما�ی 

����ص  �ّ�ی و  �د��� �مان � �وزه ��ن و اسال�ی   ن ارا��مای ا�باء و ���م
  

  دار ارف اّ :�راف ع��ی ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا
  :�قيق  و تدو�ن

����م� وو���ده ع�وم �ب جا�ع � 
  ��یاد �یات اع�ی  و���ده  ��و�م  ��وم و 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

١٧٦ 

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

  و�قينا علما من علوم ا�جوم من �لة القرآن إزداد به إيمانا من اقت�س :ا اّ وّ اّ ا ل

  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي مرسوالت نجومي

م   

  راه آ�مان
  �و�م و ��وم و ����م اسال�یآ�وزش و � �با�ث � 

  اّ ارف دار: ��ح  و  ��� ر�ی  �و��ی  و  �د���  و ا�راف  ع��ی

  ��یاد �یات اع�ی  �و���ده  ع�وم ��وم و  ��و�م و����م : ارا� و ��ر   
  ٣٨٥ :شمارههفته نامه راه آسمان 

 2014 ژوئن ٢٩ = ١٣٩٣ ت� ٨ =١٤٣٥ ر�ضان ا�بارك ۱
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 آد� بروج بر بيمار�هاي ) جز�(ت دالال

 به همان برج اندام هر �يه عوارض و ناراحتيها و بيمار�هاي  :��ع در ن�ه

   .دنور�  �شماربرج  جزو بيمار�هاي همانو  �ر�وط شده،

  از خود از آ�ا كه عوارض و بيمار�هاي اندام همه اش : دقيق در ن�هاما

ر�شه در نوا� ديگر داشته باشد، ف�ا است ��ن و بعضا  ،اندام �وع �شده

اس�ثناءا� پيدا ن� فروع و ، اين قاعده و تفصي� و دقيق� دسته بندي جز� در

يا جهات �اطر تفاوت علل آن ؛ ندين �رضه �ر�وط به يك اندامچو  ،كرده

  .گردد رتبطبروج �تل� � به ��ن است،گر؛ يد

اما بوط به بیماريھاي اندام ھر برج طبق متن راھنماي اندام، زير مرياد شده بیماريھاي  :يادآورى
  .آورده ايمدر فصل بعد با ھر برجى مرتبط مي شود را انعكاس بیماريھاي برج مقابل بیماريھايي كه در اثر 

�ر�ك و  ،�درددام �، �ش�ت ان :ي برج �لبيمار�ها

�راض بيهو�، ا و )كما( ، اغمادر � و صورتناراح� اعصاب 

�ش�ت ، ميگرن، �ع، مغزي هو� و خونر�زيو مغزي 

�ش�ت آب �روار�د، بيمار�هاي دهان و دندان  ،گوش و چشم

 ، �ماخوردگي �، خون دماغ،)گونه ها درون حفره هاى پ�شا� و(س�نو� 

  .)�كه هاي پوس� بر صورت(زش و بيماري �وي � و صورت، �فه ر�

درد، خش� �و ، �رتبط با گردنضه �رهر  :ثوري برج بيمار�ها

بزرگ شدن يا  غمباد(گواتر  ،فعا�ت �م غده ت�وئيد گردن،

، �وزه ا�هاب ،)�و درد به اغشاء �ذب(، ديف�ي )غده ت�وئيد

، )غده اي كه بر گردن بوجود � آيد(بيماري خناز�ر  ،خروسک

  .)بيماری عدم نفوذ نفس �سوی شش(خناق
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دست و  ،كتف ،بيماري هاي ناحيه شانه :زاوجي برج بيمار�ها

  .شتان دستگزو و انبا

، ذات ا�ر�ه س�نه  قفسه و ا�راض ر�وي :�طاني برج بيمار�ها

، بر�شيت )اماس شامه ر�ه ذات ا�نب،(، برسام )ا�هاب ر�ه(

يمار�های �ر�وط به ب، سل، )آسم(تنگي نفس   ،) ماس نايژهآ(

  .و س�ستم �فاوي س�نه �ستان

آنژين  ت�ش قلب،و  �ش�ت قل� :سدأي برج ابيمار�ه

�ش�ت ، )غشاء خار� قلب(ا�هاب اطراف قلب  ،صدری

  .مننژيت �ا�، �يدگي ستون فقرات ،كمر و �ا�

پر�تونيت  ،ش�مناحيه  بيمار�های :س�بلهي برج بيمار�ها

، يرقان ،بيمار�هاي كبد ،سنگ صفرا، )ديافراگم ا�هاب صفاق(

اختالالت س�ستم گوار� و  �ت معده و�ش ،سوء هاضمه

 اش�التزخم معده،  ،)ترش كردن معده(�ز در معده  ،اي  روده

 ،آپاند�سيتكرم كدو، ، يبوست، اسهال، نفخ ،در جذب كيلوس

  .در ور�دهاي شك� ، و�ا، اختالل)مطبقهحصبه يا (تب تيفوئيد 

�اد، ح�س ادرار ز ،و مثانه ها �يهبيماري  :م�اني برج بيمار�ها

ها را با مثانه ارتباط �  ا�هاب حا�ها� كه �يهو پ�شاب، تورم 

آن  صهبر� از بيمار�هاي �يوی كه �شخ ،سنگ مثانه دهند،

، )پاي� كمر( كمر درد ،�يه سنگ وجود آ�وم� در ادرار است،

   .فتق باد، قاعدگي نظ� �مدان، � و رحم هاي بيماري
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يمار�هاي دست�ه تناس� و س�ستم ب :ي برج عقرببيمار�ها

 مقار��، بزرگ �تلف بيمار�هاي ،�ر�وط به دفع فضوالت

  ، بواس�، آماس و ورم بيضه هاپروستات غده شدن

ا�راض  ، همچن�ا�راض �رتبط با ران :ي برج قوسبيمار�ها

ى رواز  افتادن، هاي پوس� و خا�ازوائد در اندامها و �كه 

و آسيب ديدن از چهارپايان و ى سوار�ر�ب اما�ن و از 

   حيوانات وح�

  

  .زانومفاصل ا�هاب بيمار�هاي زانو ها،  :ي برج جديبيمار�ها

  

پيچ ، پابعد قوزك تا  پابيماري هاي ساق  :ي برج د�وبيمار�ها

همچن� سقوط از بلندي و ، پا رگهاي، وار�س مچ پا خوردن

كه ( گيجهي اندام و در رف� مفاصل، �گاه، شكستچدر 

  )�ن افتادن دارددر برخاس� چشمان سيا� � رود و ا�

  

 �ش�ت و تغي� ش� در پاها :برج حوتي بيمار�ها

به ( خفت� اندام ها، همچن� ، ميخچه در پا)قدم�(

  )خواب رف� عضو
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 برج مقابلط� دالالت 

 زمينه  ؛قمر برجعوارض �ر�وط به  در وقت بودن قمر در بر�، شخص �ز

قمر رج مقابل برج ف�ا ب .را ن� داردآنالي به عوارض �رتبط با برج مقابل ابت

منجم� ا��ن بروز بيمار�هاي برج  بلكه. ن� در دسته همان برج قرار � گ�د

   دده اناو�و�ت دا�الحظه آنرا در طبابت  حكماء مقابل را قو�� دا�سته اند و

عالوه بر بيمار�هاي �ر�وط  ل�برج وقت بودن قمر در  در :و م�ان �لبرج 

و  ها �يهبيمار�هاي ( م�ان مقابلش برج ��ن است بيمار�هاي ؛به � و مغز

  .يا بر عكس� بروز كند و ن ) ...مثانه و رحم و

عالوه بر بيمار�هاي ناحيه برج ثور  دروقت بودن قمر  در :و عقرب برج ثور

ر�هاي دست�ه تناس� و بيما( عقربش مقابلبرج  ��ن است بيمار�هاي ؛گردن

  .و يا بر عكسن� بروز كند  )س�ستم �ر�وط به دفع فضوالت

 ها در برج جوزا عالوه بر بيمار�هاي شانهوقت بودن قمر  در :قوسجوزا و برج 

..) بيماري رانها و (بيمار�هاي برج مقابلش قوس ��ن است  ؛هاو كتف و دست

  .ن� بروز كند و يا بر عكس

برج جوزا عالوه بر بيمار�هاي در وقت بودن قمر در  :جدي�طان و برج 

) بيماري زانوها(بيمار�هاي برج مقابلش جدي ��ن است  ؛قفسه س�نه و ر�ه

  .ن� بروز كند و يا بر عكس

 اسد مانند عالوه بر بيمار�هاي اسدبرج در وقت بودن قمر در  :د�واسد و برج 

بيماري ( د�وقابلش بيمار�هاي برج م��ن است  ؛قل� و �اععوارض 

  .ن� بروز كند و يا بر عكس) ساقهاي پا
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در برج س�بله عالوه بر بيمار�هاي ناحيه وقت بودن قمر  در :حوتس�بله و برج 

ن� بروز ) بيماري قدم�(بيمار�هاي برج مقابلش حوت ��ن است  ؛ش�م

  .كند و يا بر عكس
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 بروج بر انواع � بيمار�هادالالت 

   جس�، رو�، عق�: بيمار�هاانواع � بر دالالت بروج  

  در طب و �وم كهن بيمار�ها تنها بر اساس دسته بندي جز� اندامها

  . �الحظه �شده، و براساس نوع بيماري ن� مد نظر واقع � شوند

 بيمار�ها بطور � سه دسته بوده:  

  .بيمار�هاي جس� كه عالئم و عوارضش در اندامها ظاهر � شود -۱

۲-  
َ
 بيمار�هاي �

ْ
� و رو� كه عالئم و عوارضش در روان آد� و احوال و ف

  .صفات وي بروز پيدا � كند

. بيمار�هاي عق� كه سبب آسيب در ذهن و فكر و عقل شخص � گردد -۳

  ). أ�ذنا اهللا ووقانا من �يع ذ�ك(

  بر ) ثور، اسد، عقرب، د�و(بروج ثابت دالئل و �شانه هاي فل�؛ ميان از

بر ) جوزا، س�بله، قوس، حوت(بروج ذوجسدين و  ،داللت دارندا�راض جس� 

بر ا�راض ) �ل، �طان، م�ان، جدي(و بروج منقلب  ،ا�راض نف� و رو�

  . داللت دارندعق� 

  در ميان آدميان فراهم با عبور قمر از اين بروج زمينه ابتال به اين عوارض

  . ارض آن �شديد � گردد، و افراد مبتال ن� عو� شود

  ديگر نوع بيماريدر برجهاي برج يك بيمار�هاي عوارض انع�س:   

 بلكه در بروج  ؛بيماري فقط در عضو مبتال شده عوارضش ظاهر ن� شود

 :بدين ترتيب كه ،ن� ا��ن بروز عوارضش وجود داردهم� نوع از بروج ديگر 
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يا  ؛)�ل، �طان، م�ان، جدي(بروج منقلب وط به ي�ي از اگر بيماري �ر�

جوزا، س�بله، (بروج ذوجسدين يا  ؛)ثور، اسد، عقرب، د�و(بروج ثابت  ي�ى از

تمام �شده و در سه برج  در آن برج بيماري به بروز او�ش؛ ؛ باشد)قوس، حوت

ابتال  ، مثال درخود را �شان دهدا��ن دارد دو�اره عوارض  ؛ن دسته همآ رگدي

ر دسته گدر برجهاى دي ؛زمينه بروز و �شديد بيماري ؛به بيماري برج ثور

  .جس� يع� سه برج اسد و عقرب و د�و ن� وجود دارد

ش� ه ب ��ن است ؛ن دستهآر گا�ته اين عروض بيماري در بروج دي

ن آط با تبمتناسب با اعضاء �ربلكه از عوارض آن بيماري  ،دنباشت�راري 

، ابتدا در برج ثور يماري باالرف� اوره خونبدر ابتالي به  :مثال ،باشدبروج 

س �برج ثور ظاهر � شود، س به �ر�وط�رضه خشك شدن غشاهاي �ا� 

در  يجهگر اين بيماري كه �ر�وط به برج اسد است مثل تب و �گعوارض دي

  .رددگاسد ظاهر � 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

١٨٤ 

 بروج بر رو��رد بيماري در برابر درماندالالت 

 ودي يا ت�بيت يا برگشت دو�اره بيماريدالالت بروج بر ���ع بهب:  

  سيار اتفاق � افتد كه يك بيماري كه درمان �شخ� دارد، و� در�

�واردي ��ع معا�ه شده، و در �واردي استمرار يافته، و بعضا درمان �وقت 

�ز داليل ) طب �و� و تنجيم ط�(شده و �ددا بازگشت دارد، در دا�ش كهن 

وت رو��ردها؛ اد� فل� ن� ذكر كرده اند، و اين تفاوتها را ط�؛ براى اين تفا

  .  به آ�ز بيماري يا �وع درمان در زمانهاي �تلف ن� �رتبط دا�سته اند

  زود تمام شدن گذرا بودن و بر  )�ل، �طان، م�ان، جدي(بروج منقلب

  .داللت دارندو �عت بهبودي آن  بيماري

  و دير عالج بيماري و استمرار بر ت�بيت ) رب، د�وثور، اسد، عق(بروج ثابت

   .داللت دارندشدن آن 

  و�اره بيماري و دبر برگشت  )جوزا، س�بله، قوس، حوت(بروج ذوجسدين

   .داللت دارندباشد  در دوره اي حال بيمار به� و در دوره اي بدترمينه اينكه ز

  بروج باشد زمينه ين از ادرمان؛ قمر در هر نوع �وع بيماري يا �وع در

  .وجود دارد �ر�وطه آندالالت 

  در پزش� با دا�س� اين دالئل و ارتباطات فل�؛ و �الحظه وضعيت بيمار�

و نوع رو��رد بيماري؛ � توانند تداب� ط� الزم را فراهم نموده، و پروسه 

  .درمان به �و به�ي مدير�ت نمايند
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   طبايع كواكب

 با هر كو�ب بر اساس طبع و �زاج كو�ب � باشد،  بيمار�هاي من�سب به

ه �دي و گر� و تري و خش� و حد آنها به افراط يا اعتدال؛ شدت بتوجه 

ن� متناسب با اعضا� كه كو�ب به چهم .بيماري و نوع بيمار�ها متفاوت است

  :آن من�سب است ف�ا ابتدا طبايع كواكب را بيان � كنيم

   :كواكب عيطبا 

   .خشک به افراط �د و: زحل -١ 

   .ي ب�ش� داردتر  ازگر�، و گرم و تر به اعتدال :ی�ش� -٢ 

  .گرم و خشک به افراط :خ��ر -٣ 

  .گرم و خشک به اعتدال :شمس -٤ 

  .�د و تر به اعتدال :زهره -٥ 

را  و خشـ� ،به هـم نز�ـك اسـت خش�تري و و  ی�د  وگر�در  :عطارد -٦ 

   .د��زاج آن گ د�اميكه ب ر كو��هه و ب ، ناند� افزو

  .�ش� استآن ب ی�د و تر، تر :قمر -٧ 

  كواكب در معرفت طبايعنظر خواجه نص�ا�ين طو� 

رى و ماد� و روزى و شب= طبع هر كو�ب  : �س بدان ن�
َ
  ن

  روزى و �د و خشك و �س و نر است= آن �و به دشم� سمر است   زحل

  سعد ونر دان گرم و تر روزى=  را �زوست ف�وزى  �ش�ى

  گرم و خشك، ار طبيع�ش طل�= و ش�  نر�س و  �ّر�خباز 

  �س در اجتماع و سعِد نظر= ر نهم گرم و خشك و روزى و   شمس
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هره ت�=   زهرهسعد و ماده است و �د و تر 
ُ
  سازنده باشد و ش

  ستسعد و ماده، ش� و �د و تر ا= است   قمروان�ه نا�ش ز اخ�ان 

  اثِر فعِل او بيافزايد= با هر ستاره اى كآيد  رأس

نَد نقصان= ران شود با ستاره اى به قِ  ذنب چون
ُ
  سعد و هم �س را ك

  خواجه نصیر طوسي
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  دالالت كواكب بر بيمار�های آد�

در �واضع پوشيده و داخ� بدن و  علت هاي باطنه :زحلبيمار�هاي كو�ب 

و  ،حادث شود طوال� ه در مدتآ� د �زاج،فسا ،�زمنه چون ز�هاي داخ� و

بيمار�هاي صعب و دراز و بيمار�هاي �ليل  و سبب آن �دي و خش� باشد

نقرس و گنگي و كري و  برنده و ضعف عمو� و فرسا�ش تدر�� و �زمن،

درد مفاصل، و ون اس�سقاء و سس� در اعضاء چ سوداویبيمار�هاي  ،ما�خو�ا

 ،�ي حادث شوده در پو طحال، آ� ر�هاي استخوانبيما، بيمار�هاي بلغ�

  .، �فها�سداد در بدن

ه بر آ�و داللت دارد  اعتدال �زاجو  صحتبر  :�ش�يبيمار�هاي كو�ب 

 گو بادها كه رن )ورم( آماس )در حاالت ضعف و �وست(و باشد نوي نفرت 

  .ناضافه وز ،ذات ا�ر�ة ،�شنج ،سكته ،رگدرد ج ،ا�راض د�وي ،رداندگب

ا�راض  ،ديد آيدپر� و خش� گهر علت كه از  :�ر�خبيمار�هاي كو�ب 

، )�دت زنانه(ث مَ ، ادرار، ُط )خون دماغ( حاده صفراو�ه، د�و�ه، يرقان، ر�ف

و  علل رحم و هالک شدن آ�س� بر زادن ،)سقط جن�( اسقاط �ل، بواس�

و ) ر�شها(ا ز�هجراحت ها و  ،يوستهتبهاي پ ،شكس� اعضا بر�دن زهدان،

��، پر ، ز�ت جگ ،تاج باشد� )جراجت( و شق) شوک حرار�(آ�ه به داغ 

گزش و ن�ش فساد اندام،  ،ي شديد، شوك ا�ك���يگي، آفتاب زدگسوخت

  .، فشار خون باال و حادح�ات

ا�راض از  ر� و خش� متو� شده باشدگه از آ� :شمسبيمار�هاي كو�ب 

شدت در  ر� و خش�گنا� از  بيمار�هاي آنو  ؛هصفراو�ه و د�و�ه غ� حاد
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  .درد نها�آبله، درد چشم،  ي �ر�خ،هااز بيمار كم�

از  كه غ� مفرطه) �د و تر(ا�راض بارده رطبه  :زهرهبيمار�هاي كو�ب 

و درد مقعد و  ،)مغز( و دماغ )قلب( و ضعف دل ،و غش ؛ماده بلغم متو� شود

ه از راندن شهوت حادث شود و آ� و رنج بول، بول احتباس درد �ية، ،بواس�

  .عشق )نا� از( ورمها� كه وسعت � يابد، بيماري، بيماري مقار��

 ،نه به افراط )�د و خشك( ا�راض بارده يا�سه :عطاردبيمار�هاي كو�ب 

  .�فه ،ما�خو�ا ،�كنت ز�ان ،يگديوانو   اختالالت روان ،�ع

از ماده بلغم  كه بلغميه )�د و تر( ده رطبها�راض بار :قمربيار�هاي كو�ب 

ورمها� كه ، ش�يه به بيماري هاي زهره به جهت طبع �د و تر، � كندتو� 

خاصه از ج�س بيمار�هاي  يبيمار ي�سيار و ك�ت بيمار�هاجا�ا � شود، 

  .، �وي � �سيار آمدنبثورات ج�ی وس� وپمقعد و �يه ها، �ش�ت 

ت�ميل و �سط داده � شود ان شاء اهللاين كتاب خه دوم اين �ش؛ در �س.  
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 جبرط� كو�ب دالالت 

  كو�� � باشند، آن كواكب دالال� در زمينه ) بيت(هر�دام از بروج خانه

هاي �تلف دارند، از �له در ا�ور ط� و ارتباط با اندامها و بيمار�هاي آن، 

است، و  )تنجيم غر� جديد در نپلوتوو ( �ر�خ مانند برج عقرب كه خانه

بيمار�هاي دست�ه ا كه ب برج عقرب است نهمچو نپلوتو�ر�خ و دالالت 

فرص� است براي تغي�ات  ،داللتاين برج عقرب قمر در  .تناس� ارتباط دارد

اي آ�شفشان هشود همچون فوران كوه عم� در هر آ�ه سبب دگرگو� �ايط 

ت بلوتون داللبيمار�ها باب در  .تون استكه از دالالت بلو از ز�ر سطح زم�

   .پنهان يا عميق باشدبر هر بيماري است كه 

  اگرچه دالالت كو�ب برج معموال متناسب با دالالت برج � باشد، اما از

آ�ا كه با ن�ه از در�چه كو�ب برج؛ دقايق ب�ش�ي بدست � آيد، ف�ا در 

   :د نظر قرار � دهند، مثا�ابررسيهاي �و�؛ دالالت كو�ب برج را ن� م

 شـ�ي را نـ� كو�ـب ت دالالبرج قـوس و  ،برج قوس خانه �ش�ي است�

، و �رتبط بـا آن �رضهو هر ) جگر سياه(�ش�ي داللت دارد بر كبد  مثالدارد، 

همچون تو�ورهـا  ،كنند كه رشد �زايد ورم كردن و چ�هاي  ن� داللت دارد بر

خـوش (و چه از نـوع � خطـر ) بدخيم(وع خطرناك چه از ن غده هاي �طا�(

   .زمينه روي آوردن به راههاي �وهوم آرام �ش و اعتياد آور ،ازدياد وزن ،)خيم

  و يا كو�ب زهره داللت بر عواطف دارد مثال براي گرف� كودک از ش�؛ كه

بروز احساس و عواطف ميان مادر و فرزند �ل اين ا�ـر اسـت، بنـابراين اگـر 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

١٩٠ 

ت و احساسـا ،در بيوت زهره باشد اين �ر به خـو� ا�ـام �واهـد گرفـتقمر 

رف� كـودك از گس براي �. صورت مطلوب � گردده عواطف مانع از ا�ام آن ب

و همچنـ� در ا�ـور  ،ش� بايد وق� را انتخاب كرد كه قمر در بيوت زهره نباشد

  .�ل �ر است) ه من�چه مثبت و چ(ديگري كه قوت عواطف 

  زحل داللـت برج جدي خانه زحل است و دالالت زحل را ن� تاث� � بذيرد

دارد بر استخوانها و بوسيله طبيع�ش كـه �ـدود كننـده اسـت داللـت دارد بـر 

و داللـت دارد بـر هـر  و همچنـ� رشـد ضـعيف) ا�سداد كردن(�انعت كردن 

  .فاسد شدن شودو چ�ي كه سبب ا�طاط 

  س �ـ ،اعتيادهاانواع داللت دارد بر و ن�تون  ،استبرج حوت از بيوت ن�تون

كه ��ن است سـبب وقـوع (د ر�وااين بروز ا�راض نا� از ��ف در حوت 

بيمار�های �ليل برنـده  وقفه در �رهاي معمول، .رخ � دهد )هذيان گو� شود

و بيحا� عمو�، هر چ�ي كه به �رهاي �دي در حال ا�ام آسيب برسـاند يـا 

در س�ستم ايمـ� �شـ�� بوجـود . �ليل �رها شودو �ج سبب فرسا�ش رتده ب

عـدم تـوازن و همــاهنگي س�سـتم هور�ـو� بــدن، . احتبـاس مايعــات. آيـد �

   .اخالل در �ر�رد غددها و �مازدگي ها

 خود كواكب ن� بر  ،عالوه بر تاث� گرف� دالالت كواكب از طبايع بروج

اكب با نظر كردن بر ي�ديگر و برقراري اتصال ي�ديگر تاث� � گذارند، كو

از انواع �سد�س، تر�يع، تثليث، مقابله و مقارنه دالالت ي�ديگر را �ت 

تأث� قرارداده و باعث قوت و ضعف ا�ور �تلف از �له سالم� تن و روان 

  .ا�سان � شوند
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  كواكب در حالت �وس�شان بر ضعف و زمينه بيماري م�سوب به آنها

بر سالمت و بيمار�هاي اعضاء و احوال كواكب قوت و ضعف و   ،لت دارنددال

 براي احوال كواكب حاالت اص� و فر� .حاالت رو� و روا� داللت دارند

   .�سياري وجود دارد

  در داللت بر سالم� و بيمارى مهم��ن احوال كواكب

 و�ال،و  بيت: در افالك مدار بروج و ساير حر��شان در حر�ت كواكب 

صاعد در ، تراجعو  استقامت حضيض،و  اوج حد، وجه، مثلثه،، هبوط و �ف

  . بطيء ا�س�، ��ع ا�س� و هابط در جنوبشمال و 

 اح�اق و �ت ا�شعاع، تصميم���ق و تغر�ب، : ارتباط با شمس.   

 سد�س، مقارنه، ( و جديد كهنتنجيم اتصاالت : ارتباط با ي�ديگر�

   .)ضد توازيو  توازي(جديد تنجيم و اتصاالت ) ابلهتر�يع، مق، تثليث

 مقارنه با ثوابت :ارتباط با ثوابت.  

 هن�م شنا� بر� احوال و اتصاالت كواكب در فصول بعد ذكر شده است.  
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  �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    -ع�وم �مارت �� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  

www.Aelaa.net
aelaa.net@gmail.com                                              tanjim@aelaa.net  

  

  نيالعامل  رباحلمد  و
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  )٤(تنجيم ط�  ياطب �و�  راهنماي

����ص �ش�ی 
  
  با �شا� �ی ف��ی و ��وم و �وا�� آ�ما�ی 

����ص  �ّ�ی و  �د��� �مان � �وزه ��ن و اسال�ی   ن ارا��مای ا�باء و ���م
  

  دار ارف اّ : ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی
  :�قيق  و تدو�ن

����م� وو���ده ع�وم �ب جا�ع � 
  ��یاد �یات اع�ی  و���ده  ��و�م  ��وم و 
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ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و ّن اّا ا و ا اأ أ اأ  ا   

  و�قينا علما من علوم ا�جوم من �لة القرآن إزداد به إيمانا من اقت�س :ا اّ وّ اّ ا ل

  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي مرسوالت نجومي

م   

  راه آ�مان
  وم و ����م اسال�یآ�وزش و � �با�ث ��و�م و �� 

  اّ ارف دار: ��ح  و  ��� ر�ی  �و��ی  و  �د���  و ا�راف  ع��ی

  ��یاد �یات اع�ی  �و���ده  ع�وم ��وم و  ��و�م و����م : ارا� و ��ر   
  ٣٨٩ :شمارههفته نامه راه آسمان 

 2014 ژوئيه ٢٩ = ١٣٩٣ �رداد ٧ =١٤٣٥ شوال ۱
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����ص
  �ی ف��ی و ��وم و �وا�� آ�ما�ی �شا� باش�ی � 

از نظر و در مقدار قطعيت وقوع اح�م �و� و �قق دالئل فل�  :ن�ته مهم

م�ان رخداد آنها؛ �ايط �تل� دخيل است؛ كه � تواند حتميت آنها را �شديد 

�وم اح�� آ�ه از حكماء و منجم�؛ در مباحث �تلف يا تضعيف كند، و 

ه مع� وجود زمينه رخداد آن اح�م مذكوره � باشد، اما درصد نقل � شود؛ ب

ا�ته حكماء و منجم�؛ براى بيان وقوع آنها �ست� به ا�ور ديگرى است، 

كه به (صحت اح�م �و�؛ در نوش� اح�م �و�؛ به �الحظه �لب حاالت 

ا در ف� را به تعب� قط� � نو�سند، اح�م آن) �وى حا� از وقوع آ�ست

�فا به مع� وجود زمينه چن� ابتال� است، اما درجات مباحث ط� هم 

تا ابتالى  ؛احتمال وقوع آن متفاوت است از ابتالى ضعيف و �وقت �وع شده

تا  ؛از اوايل كود�ابتالى يا  ىعميق و �ستمر؛ و تا وجود خلل بطور مادرزاد

در هر . است و يا بيمارىو تا �ردن بر آن آفت  ؛استمرار در بقيه �راحل عمر

؛ تا قطعيت �وارد ذكر احتمال رخداد و وجود زمينه ازآ�ه نقل � شود؛ صورت 

؛ �ول و قوه ال�؛ از و � توانند با اطالع از آنبراى �در ط� �سيار مفيد بوده؛ 

و از وقوع �ران يا  ؛كن�ل نمودهرا آنتدارك الزم با ا ي ؛پ�شگ�ى نموده وقوع آن

  .ان شاء اهللا تعا�. ند��هبم خط� �ا�ا
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����ص ��ی 
  رو�ھای ��و�ی � 

 وضعيت سالم� جسم و روان هر فرد بوسيله  :روشهاى �و� �شخيص ط�

 :دا�ش تنحيم ط� و طب �و�؛ به روشهاي متعددي قابل برر� و �ليل است

وا�د �و� ط� با تنجيم � صي�شخ -٢. �و� ط� با تقو�م ط� صي�شخ -١

�و� ط� با تنجيم �سائل يا سا�  صي�شخ -٣). طالع تو� -�و�ود زا�ه (

بيمارى يا طبابت يا (�و� ط� با تنجيم آ�ز واقعه  صي�شخ -٤). طالع سؤال(

اح�م َسَ� العا�م يا طالع (�و� ط� با تنجيم �ن  صي�شخ -٥). عيادت

   .)سال
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����ص ��و�ی ��ی با ��و�م ��ی -١
  

 عوارض بروز هاى زمينه ط�؛ ا�ور با �رتبط فل�؛ اوقات جداول كمك با 

 �تلف شم� و قمرى بروج در ط� فل� اوقات ن� و �م؛ بطور بيمار�ها و

 بدست خاص، بطور برج هر �وا�د بر روا� و جس� �س�يهاى زمينه كه سال؛

 و بروج در كواكب �واضع فل� دالالت به توجه با تقاو�م اين �ر�ري آيد، �

 �و� طب �ر�ردن به یبرا �� و ط� �شخيص در قدم اول� آنها، اتصاالت

 كره ساكنان همه براي تقو�م اين فل� داليل وقوع اوقات. باشد � زند� در

 اي منطقه ساعت اختالف هم با تنها �تلف مناطق و بوده ي�سان زم�

 هر براي جدا�نه استخراج به نياز و بوده آسان عموم یبرا �ر�ر�ش ف�ا دارند

   .ندارد ب�

بوده و �شتمل بر اوقات كواكب و از آ�ا كه اين مبحث �سيار مفصل 

را بدان اختصاص داده ايم و در اختيارات �و� ط� است ف�ا جزء �ستق� 

  .آن را آورده ايم) جزء ششم(آخر كتاب به عنوان 
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����ص ��و�ی ��ی با ����م �وا�ید -٢
  )طا�ع �و�د -زا��ه ( 

 زا�ه يا (م تو� �شاخه اي از علم تنجيم است كه با برر� هيئت فل� هن

و يا انعقاد نطفه؛ به برر� خصوصيات �و�ود؛ از �له صفات ) طالع تو�

جس� و رو�؛ و زمينه هاي قوت و ضعف اندام او، و پ�ش ب�� ابتالءات و 

با برر� برج . زمان رخداد آنها � پردازدبيماري هاي در زند�� آن فرد؛ و 

و صاحب بيت ششم، سهم ا�رض، وضعيت ) بيت ششم(طالع؛ و بيت ا�رض 

قمر؛  و طالع و صاحب طالع؛ و �وست و سعادت آنها؛ و ساير �شانه هاي فل� 

زا�ه؛ خصوصيات ذا� و يا علتهاي �ر� را براي �و�ود تعي� نموده، و بدين 

 از �� قوت و ضعفها، به طبيب جامع كمك � نمايد تا تدارك وسيله با آ��

الزم جهت �واجه شدن با آن عوارض و بيمار�ها را براى شخص �ورد نظر 

  . فراهم نمايند

  تنجيم �وا�د ن�ا� در�اره

 مانند بيت  ؛هر يک از بيوت طالع؛ �ر�وط به �وضو� از زند�� � باشد

يت دوم بيت مع�شت و مال و همينطور ساير ب، اول �ر�وط به عمر و حيات

بيوت؛ از اين رو يک نوع تقسيم بندی اح�م �و�ود بر اساس ترتيب بيوت � 

است و دالالت بيمار�ها در ذيل ) بيت ا�رض(باشد؛ و بيت بيمار�ها بيت ششم 

  .بيت ششم بيان � كنند

 اح�م �و�ود به دو صورت بيان � كنند، در تنجيم �وا�د :  

آ�ه كه از داليل �تلف �ر�وط به كواكب و بروج و  :دالالت مفرده :لفا
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ثوابت؛ به صورت �ستقل برای �و�ود برر� � شود؛ و برای تعي� بيمار�ها ن� 

اح�م ، �نه ١٢اح�م صاحب بيت ششم در هر يک از بيوت : چن� است؛ مانند

اح�م ، ششم كواكب در بيت ششم؛ اح�م اح�اق و تراجع كواكب در بيت

ايام هفته و ، اح�م �وا�د منازل قمر، �وا�د بروج شم�، درجات برج طالع

  ...ايام ماههای قمری ووو، سا�ت كواكب

با برر� داليل مفرده و روش �ليل طالع �و�ود؛ برای هر  :داليل �وضو� :ب

كه ، �وضوع يک �ح نو�� � شود و �موعه داليل در ذيل آن مطرح � شود

مثال �موعه داليل از ، در واقع ن�يجه استخراجات از داليل �ستقل هس�ند

با ، كواكب و بروج و ثوابت و نظرات آنها كه داللت بر بيمار�های چشم دارند

  .عنوان بيمار�های چشم مطرح � شوند

  ارزش و قوت اين داليل ي�سان ن�س�ند و بر� زمينه ب�ش�ی را �سبت به

د و �وست ب�ش�ی دارند؛ عالوه بر آن؛ در هر د�ل قوت بيماری �شان � دهن

هرچه كه داليل ب�ش�ی در ، و ضعف كواكب  ن� در دالالت آنها مطرح است

يک �وضوع در طالع �و�ود وجود داشته باشد با كواكب قو�� �سبت به آن؛ 

  .زمينه ابتال ب�ش� است

 ن؛ حكما و عوارض و شدت بيمار�ها ي�سان ن�س�ند و برای بيان آ

منجم� مانند بطلميوس فرق ميانه آفت و علت را به اين گذاشته اند كه آفت 

آن طول ن� كشد؛ ) درد(ناخو� است كه يک دفعه �رض � شود و وجع و ا�م 

  و� علت چ��ست كه ا�م و وجع آن
َ
ر است وْ داي� بوده يا بر س�يل نو�ه و د

  .و� آنها را بيان كرده اندو دالالت �، )بيماری نو�� باز � گردد(
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����ص ��و�ی ��ی -٣
  )طا�ع �ؤال(با ����م �سا�ل یا سا�ی   

  شاخه اي از علم تنجيم است كه با مطرح كردن يك سؤال، منجم هيئت

را رسم � نمايد و با برر� و �ليل داليل فل� ) طالع وقت(فل� �ظه پرسش 

در �شخيص تنجي� ط�، با سؤال  در آن پاسخ سوال را بدست � آورد، از �له

در �ورد وضعيت بيمار و درمان او، منجم با  �ليل طالع وقت سؤال؛ با تعي� 

نوع بيماري؛ و اندام بيماري، نوع درمان، مدت بيماري، م�ان �وفقيت طبيب، 

�قبت بيماري در استمرار و يا بهبود آن، �شخيص پزش� �ر�وطه را با كمك 

  .ائه � دهداين رشته تنجيم ار

بيمار ن� معلوم باشد؛ با برر� طالع وقت ) زا�ه(اگر در وقت سؤال، طالع تو� 

سؤال؛ و ارتباطش با طالع تو�، خصوصيات ب�ش� و دقيق�ي از بيماري و 

  .درمان آن را � توان ارائه داد

  سا� يا تنجيم �سائلن�ا� در�اره تنجيم 

 ؤا� از منجم پرسيده � شود و منجم در تنجيم �سايل يا تنجيم سا�؛ س

در . طالع وقت سؤال را رسم نموده و با �ليل آن؛ پاسخ سؤال را بدست � آورد

اين تنجيم؛ دالالت � �ر�وط به بروج و كواكب يا بيوت؛ با دالالت تنجيم 

و �ليل طالع سال و يا اختيارات؛ �شابهتها� دارد؛ ) �ليل طالع تو�(�وا�د 

نهايت در تر�يب اين دالالت و �وه استدالل؛ هر يک از اين شاخه های و� در 

علم تنجيم؛ قواعد خاص خود را دارند؛ فذا �ف �شابهت در دالالت او�ه؛ 

  .باعث اش�باه در قواعد �ر�ردی هر �ش نبايد �شود
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  در �شخيص با تنجيم �سايل؛ در هر �سئله ابتدا بايد داليل فل� �ر�وط به آن

را تعي� نمود؛ مثال كدام كو�ب و يا بروج؛ دالالت بر بيمار و كدام د�ل بر  سؤال

، د�ل صحت و �فيت، د�ل دارو، د�ل طبيب، د�ل بر عضو بيمار بدن، بيماری

با تعي� داليل �رتبط با سؤال؛ با توجه به نظرات آنها ، د�ل شدت بيماری � باشند

  .پاسخ سؤال را �ليل � نمايد و قوت و ضعف داليل؛، در بيوت و بروج

  ش اص� در تنجيم �سايل �ر�وط به اح�م بيوت است؛ ف�ا ترتيب�

�وضو�ت تنجيم �سايل را ن� بر اساس دالالت بيوت تدو�ن نموده اند؛ بيت 

�ر�وط به بيمار�ها و �شانگر عيوب جس� و رو� فرد ) بيت ا�رض(ششم 

� فرد و بيمار�ها در ذيل اح�م بيت است؛ از اين رو دالالت وضعيت سالم

  .ششم � آيد

 دو نوع دالالت مطرح است، در دالالت هر بيت �ر�وط به تنجيم �سائل :  

آ�ه كه از داليل �تلف �ر�وط به �ليل طالع : دالالت �وضوع سؤال :الف

  .سؤال است ذيل هر سؤال � آيد

يل در هر �وضوع؛ بيت از آ�ا كه از مهم��ن دال: داليل مفرد و �ستقل :ب

�ر�وط به �وضوع سؤال است؛ احوال �ر�وط به اين بيت ن� �ستقال احوا�ش 

و ، �نه ١٢بيان � شود؛ مانند اح�م صاحب بيت ششم در هر يک از بيوت 

تراجع و (اح�م ساير كواكب در بيت ششم؛ اح�م منحوس��ن حاالت كواكب 

ت هر كو�ب ا�راض يا وضعيت در بيت ششم؛ كه متناسب با دالال) اح�اق

ا�ته برای �ليل ��ل بايد �راجعه به داليل هر �وضوع . سالم� بيان � شود

  .سؤال نمود و اين داليل مفرده قسم� از اح�م را بيان � نمايند

  برر� طالع آ�ز �ر؛ از �له آ�ز  ب�� ط� بوسيلهداليل فل� پ�ش
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ان � شود، و در بر� �سايل؛ �وه �ليل داليل بيماری؛ ن� در تنجيم �سايل بي

  .فل� طالع سؤال؛ و داليل فل� طالع آ�ز بيماری؛ ي�سان است

  در بر� �سائل �سبت فرد سؤال كننده با �وضوع سؤال؛ باعث تفاوت در

اينكه پرسش كننده �سبت ، ن�يجه پاسخ � شود؛ مثال در تعي� حال بيمار

در يا فرزند بيمار باشد يا غر�به باشد؛ قواعد استخراج نزديک مانند پدر يا برا

  .پاسخ متفاوت � شود

  در بر� �سائل اگر طالع تو� بيمار ن� معلوم باشد؛ با �ليل طالع وقت

  .سؤال؛ �ليلهای دقيق�ی متناسب با بيماری او � توان استخراج نمود
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����ص ��و�ی ��ی -٤
  )یا �با�� یا �یادت��ماری (با ����م آغاز وا��ه   

  در آ�ز پيدا�ش خود طال� دارد، و با رسم و �ليل آن،  �وضو�هر

خصوصيات و �قبت آن را پ�ش ب�� � نمايند مانند طالع تو� اشخاص، طالع 

تأس�س ��تها و �ؤسسات، طالع آ�ز حكومتها و دو�ها، طالع بناي يك شهر، 

ران آن با دا�ش تنجيم هم �ورد برر� بر هم� �و �وع بيماري و اوقات �

واقع � شود، در طب �و� ن� با دا�س� زمان �وع بيماري و �ليل طالع آن، 

از �له قواعد . مدت و خصوصيات و �قبت بيماري ن� قابل �شخيص است

معروف آن در نزد اطباء حاذق كهن و همچن� حكماء منجم�، برر� اوقات 

است، كه با دا�س� زمان مبدأ بيماري؛ اوقات �ران آن را �ران در هر بيماري 

پ�ش ب�� نموده، و با توجه به دالئل فل� ديگر، شدت و يا رو به بهبود بودن آن 

  . را �شخيص � دهند، و در �واقع �ران و خطر؛ تدارك الزم را � نمايند
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����ص ��و�ی ��ی -٥
کام �َ�َی ا�عا�م یا طا(با ����م کالن      )�ع سالا�

  ي�ي از شاخه هاي علم تنجيم؛ اح�م طالع �و�ل سال است، كه به اح�م

س� العا�م ن� معروف است، و با برر� و �ليل طالع آ�ز سال شم� در هر 

، براي آن سال زمينه وقايع )طالع �ظه �و�ل شمس به برج اعتدا� �ل(شهر 

از �له �شخيص وضعيت بروز �ش ب�� � نمايند؛ پ�تلف را براي آن شهر 

ن� �رتبط با صاحب منصب چبيمار�ها در سطح �ن ب� عموم �ردم؛ و هم

�ش ب�� نوع بيمار�هاي شايع يا ��ي، وضعيت سالم� �ردم در جسم و پب�، 

روان و تغي�ات �زاج و خوي �ردم، افزا�ش بيمار�ها در اندام خا� از �ردم، 

ينه ب�ش��ن عوارض بيمار�ها را در آن سال روههاي س� يا ج�س�� كه زمگ

دارند، وزش بادهاي �سموم و تغي�ات �يطي كه آسيب به سالم� عمو� � 

و بدين وسيله با آ�� �� زمينه هاي . و يا وضعيت طعام و فقر غذا� ،زند

طب جامع كمك حكيم بروز بيمار�ها و عوارض آن در سطح �ن در آن ب�، به 

تا تدارك الزم جهت �واجه شدن با آن عوارض و بيمار�ها را فراهم  ؛� نمايد

نمايند؛ خصوصا �سؤول� متصدي ا�ور بهداشت منطقه اي و كشوري؛ براي 

  .ي ب�ش�ي را � توانند داشته باشندگ�واجه شدن با �رانها، آماد

 درصد رخداد و ابتالى �وارد ذكر شده؛ از زمينه وقوع تا ابتالى  :تذكر

ا وسيع متناوب است، و در اين ا�ر عوا�ل ديگرى ن� دخالت دارد؛ مثل شديد ي

و از  عبور، داليل �ر�وط به طالع بيمار يا ب�؛ يا اجتماع فل� اجتماع داليل

و يا  عوا�ل زمي� رو��رد اشخاص از نظر �دات غذا� و م�ان بهداشت؛

ال ابتالء يا منع و در جهت ازدياد احتم و يا اقدامات متصديان ا��نات آن شهر
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 .حفاظت از آن

 اين �ش؛ در �سخه دوم اين كتاب ت�ميل و �سط داده � شود ان شاء اهللا.  

  اسبات و دقت و )براى �شخيص ط�(اين بررسيها و �ليلهاى �و�� ،

مهارت و�ژه اي را � طلبد، ف�ا در دس�س عموم نبوده، و تنها منجم� ماهر و 

تخراج آن را داشته اند، كه الزمه اش �ف هز�نه با�سته حرفه اي توانا� اس

براى استخدام منجم حاذق و يا در�افت �شاوره �و� � باشد، از�ن رو 

ب�ارگ�ى و بهره مندى از اين دا�ش �سيار ارزشمند �دود به متمكن� بوده و 

به  توانا� استخدام وبوده اند كه سالط� و ا�را اين براى هم� جهت؛ ��ا 

جهت آشنا� عموم در اين مبحث؛ . �ي منج� حاذق را داشته اندگ�ر

قواعد مفصل آنرا از منابع كهن و اسال� �وم و دا�شجو�ان و پژوهشگران؛ 

 .تنجيم بيان � نماييم
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�ل ا����اج و  ����ص ��و�ی ��ی �بادی و �دا
  

 احوال و اوصاف بيمار و مبادى و مداخل استخراج و �شخيص �و� 

  :� باشد شش چ�بيماري 

  .�شخيص از راه برر� زا�ه و طالع والدت شخص -۱

�شخيص با �اسبات �و� بر اساس مدت �ل و فاصله والدت تا آ�ز  -۲

  .بيمارى

  .�شخيص از راه �ليل هيئت فل� وقت ابتداى بيمارى -۳

  .�شخيص از راه مطالعه وضعيت سماوى وقت �القات با طبيب -۴

  .از راه تنجيم وقت سؤال �و� از احوال بيمار �شخيص -۵

  .�شخيص با استخراج �و� از وقت عيادت از بيمار -۶
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����ص ��و�ی ��ی 
  �تا�ج ��ل ا����اج � 

  احوال و اوصاف بيمار و از   ط��شخيص �و� درنتايج قابل استخراج

  :است دسته دهجه ؛و طبيب و ابزار طبابت و داروبيماري 

  .�شخيص بيمار بودن يا تندرست بودن شخص -۱

�شخيص درمان آسان و ��ع و � وسيله طبابت و بدون معا�ه طبيب؛ و  -۲

  .تنها با خوراك مناسب

  .�شخيص سبب �زا� ابتالء به بيمارى -۳

  .نوع بيمارى و اندام آنيا و  آفت اندام�شخيص  -۴

  .از نظر خفيف يا شديد بودن بيمارى�ايط �شخيص  -۵

  .بيمارى يا ��ع العالج بودن�زمن بودن �شخيص  -۶

  .ض و بيمارى ديگر سبب شدنرعوا�شخيص  -۷

  .و �ا�ام آن �شخيص اوقات و مدت �ران بيمارى -۸

و �وه طبيب و علم و توانا� و م�ان �وفقي�ش در معا�ه احوال  �شخيص -۹

  .رفتار او با بيمار

  .نياز در معا�هدارو ابزار ط� �ورد نوع  �شخيص -۱۰

  .�شخيص م�ان تأث� دارو و غذا يا عدم ن�يجه �ش بودن آنها -۱۱

  .�شخيص احوال بيمار از نظر �مل و عدم �مل -۱۲

  .�شخيص ارتباط بيمار با طبيب -۱۳

 .و رو��رد آنها و م�ان همرا� شان ؛ارتباط خانواده بيمار با او �شخيص -۱۴

  .بودن �شخيص قابل عالج يا العالج -۱۵
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�شخيص �ا�ام بيمارى؛ شفا يا �رگ، و ن� علت و بيمارى منت� به  -۱۶

  .�رگ شخص

�شخيص مقدار هز�نه هاى بيمارى از صدقه و اجرت طبيب و تهيه دارو و  -۱۷ 

  .ابزار ط� �ورد نياز در درمان

  .�شخيص بيمار�هاى واگ�دار و شيوع عمو� بيمار�ها -۱۸

 خيص �و� احوال و اوصاف بيمار و بيمارى از حكما و منجم� براى �ش

استفاده � كنند، در اينجا قواعد آنرا ) بيت ا�رض(داليل فل� بيت ششم 

، برحسب مبدأ �شخيص و يا ن�يجه قابل استخراج آن دسته بندى و ارائه � كنيم

�وجب حصول هر يك از اين اصناف نتايج در �شخيص اما �ح داليل فل� 

  :ط� چن� است
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  بيمار بودن يا تندرست بودن�شخيص  - ١

   از هيئت وقت ( سالم� سائل يا �و�ودداليل فل� �شخيص بيمار بودن يا

اگر پرسند كه فالن ك� بيمار است و يا  -۱ى چون پرسند از بيمار ):سؤال

به سايل ) ك� كه در �وردش سؤال � شود(تندرست؛ و اين �سؤول عنه 

يا پدر يا فرزند؛ به طالع نگرد و به صاحب طالع و  م�سوب نباشد؛ چون برادر

قمر؛ هر كدام از ا�شان؛ به وتد يا به مائل وتد؛ يا به طالع ناظر باشند؛ وی د�ل 

است؛ اگر د�ل در ششم بود؛ يا با صاحب ششم منحوس بود؛ يا متصل باشد؛ يا 

اگر غ� اين باشد، و  بيماردر هبوط؛ يا در و�ال؛ يا در اح�اق؛ آن �سئول عنه 

و اگر �سئول عنه م�سوب باشد به سائل؛ چون برادر يا پدر  -۲. بود؛ بيمار نبود

يا فرزند؛ بنگر به آن برج كه به �سئول عنه م�سوب است؛ و آن برج را طالع 

بود؛ از وی ح�م �ن؛  بيماری �سئول عنه�ن؛ و خانه ششم وی خانه 

ب كه قمر از وی و ششم و صاح�ش و آن كو� - ۳:  .چنان�ه گفته شد

 ،طالع اندر اوتاد آن كو�� كه منحوس باشد و( بيماریمن�فست د�لست بر 

طالع  آن كو�ب �س كه اندر ا،  يمنحوس كند طالع را آن كو�� كه خداوند اي

كدام  هر، منحوس باشد ششم و اندر دارد يا آن كو�� كه شهادت ب�ش�، باشد

د�ل  ناظر تر؛ وی به قمر ؛ ياصاح�ش ع يابه طال و؛ شاهدتر و ا�شان قوی تر از

داللت قوی تر و صواب تر  ؛بيماریبدان�ه ان�اف قمر بر  و )ستای بيمار

بنگر به  صاحب طالع و قمر و صاحب  هشتم؛ اگر  -۴ .اتصال قمرباشد از 

خداوند طالع يا قمر؛ هر كدام قوی تر بود؛ يا اندر وتد؛ يا به طالع ناظر؛ وی 

ششم باشد؛ ) بيت(اگر د�ل به صاحب ششم متصل باشد؛ يا در  -۵د�ل است، 

 بيمارناک سائليا صاحب ششم در طالع باشد؛ يا بصاحب طالع ناظر؛ �و�ود يا 
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بود؛ و تباه تر آن�ه باشد كه د�الن متصل باشند به ي�ديگر؛ و اندر وتد 

اگر از و  -۶؛ بيماری پايداریيا اندر برج ثابت؛ آن�ه د�ل كند بر  ؛باشند

ي�ديگر ساقط باشند؛ و كو�� نباشد كه نور ا�شان را به ي�ديگر نقل كند 

   .باشد از علت و �كروه تندرست و پاك�ه؛ �و�ود يا سايل ١يا رد كند يا �ع كند
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  )�زا� - �ايت ( بيمارىاص�  علت�شخيص  -٢

  يا بيماری، يا بهايم، از �ردم�ايت داليل فل� �شخييص علت �رضه:  

در باب �وست صاحب طالع از صاحب برج (اما  -۱ )ابتدای بيماری يا سؤال(

جوزا، س�بله، : بروج ا��(بر صورت �ردم بود ) سادس(اگر برج ) سادس

؛ صاحب طالع را بال و فساد و ن�بت از )م�ان، نيمه �س�� از قوس، د�و

برج (رج آن�ه بود كه چون صاحب اين ب) اين وضعيت(پ�ش آيد؛ و  �ردمان

و اگر آن  -۲؛ اندر برج ا�� بود؛ و صاحب طالع به وی منحوس بود؛ )ششم

�رضه و بال و ن�بت از ) �ل، ثور، نيمه دوم قوس(برج بر صورت بهايم بود 

؛ در برج بهايم بود؛ و )برج ششم(بهايم بود؛ و اين آن�ه بود كه صاحب اين برج 

ي از آن بود كه صاحب اين برج اما بيمار -۳صاحب طالع به وي منحوس بود؛ 

؛ به بر� بود كه طبعش �الف آن برج بود؛ و صاحب طالع به وی )برج ششم(

  .منحوس بود؛ آن�ه د�ل بيماری كند

 ابتدای بيماری يا سؤال(از  :�شخيص علت بيمارى از تن يا جان و روح :(

ست؛ و ا تنطالع و قمر د�ل  - ۳ :بيماری رو� و جس��شخيص داليل فل� 

: ماشاءاهللا منجم گو�د -۴. روحصاحب طالع و شمس و صاحب برج قمر د�ل 

و اگر  -۵. بود تناگر طالع يا قمر منحوس بود؛ يا �� به وی ناظر؛ علت در 

و اگر  -۶. جانصاحب طالع يا شمس يا صاحب برج قمر منحوس بود؛ علت بر 

  .بود تن و جانعلت بر ؛ )�ر�خ و زحل(هر دو منحوس باشد؛ يا ناظر به �سان 

  ابتدای بيماری يا سؤال( -۱ :بيماری�شخيص سبب �زا� داليل فل�( 

از صاحب سادس توان  گر� و �دی و تری و خش�چگون� علت را از 
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دا�س�؛ و از برج سادس و از �زاج كو�� كه اندر وی باشد؛ يا به وی متصل؛ و  

اگر  )از طالع والدت( - ۲. از طبيعت آن برج كه صاحب سادس در وی است

سادس و صاحب او رطب باشند بيماری �و�ود از بلغم بود خاصه كه زحل 

اگر آ�� باشند حرارت و  )از طالع والدت( -۳. �ستو� باشد يا بر�شان ناظر بود

و اگر د�ل بيماری �ر�خ بود؛ د�ل كند بر  )ابتدای بيماری يا سؤال( -۴ .صفرا

و اگر هابط  -۶. خش� و گر�اگر صاعد باشد؛ بر  و -۵. بيماری ت� و گرم

 -۷ .بود رطو�تزهره باشد؛ د�ل بيمارى و اگر د�ل  -۷. گر� و تریباشد؛ بر 

اگر د�ل بيماری اندر �زاج برج خا� بود؛ و �زاج كو�ب خشک؛ د�ل 

و اگر در نيمه ا�� فلک  -۸. باشد ما�خو�ابيمار�هاى �د و خشك مانند 

خاصه كه زحل شاهد باشد؛  س�زمانند درد  ار�های �د و خشکبيمد�ل 

و اگر د�ل بر بيماری بر �زاج برجهای بادی باشد؛ يا ناظر كواكب  -۹. باشد

باشد؛ خاصه كه عطارد  باد اف�ن و �عبود؛ و  بيماری از باد و قو�جبادی؛ 

گرم و  و اگر د�ل بيماری اندر برجهای -۱۰. يا �ر�خ يا �ش�ی شاهد باشد

بيمار�های  و سبببود،  بيماری از صفراخشک باشد؛ بر �زاج كواكب آ�� 

  .حصبهو ) يك روز در ميان( يرقان و از تب غبمانند  .گرم

 اگر د�ل  -۱ :)ابتدای بيماری يا سؤال( دالئل فل� �شخيص انواع بيمار�ها

گر زحل باشد؛ و ا -۲. گرا� ز�ان اندر بيماریبيماری عطارد بود؛ د�ل كند بر 

؛ بر اندازه طبع برج و لقوه و قو�ج و �شنج و رعشه و جذام و فالجد�ل كند بر 

و اگر د�ل بيماری با رأس  -۴. تب گرمو اگر شمس باشد؛ بر  -۳. گوهر وی

و اگر �ش�ی بود؛  -۶. اسهالو اگر با ذنب باشد؛  -۵. �باشد؛ د�ل كند بر 

 بيهوشاگر د�ل �ت ا�شعاع باشد؛  -۷. )بقل( بيماری جگر و دلد�ل كند بر 
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) �زاج(و اگر د�ل بيماری �زاج؛ اندر برجهای آ� دارد، و يا  - ۸. ديوانهباشد و 

خون  ؛و اگر �ر�خ را شهادت بود -۹. كند و مانند وی اسهالستار�ن تر؛ د�ل 

ن و اگر در نيمه برتر� -۱۱. باشد زجرو اگر زحل را شهادت بود؛  -۱۰. بود ش�م

اگر د�ل  -۱۳. باشد اسهالو اگر در نيمه فرودين بود؛  -۱۲. بود �فلک باشد؛ 

. باشد ما�خو�ابيماری اندر �زاج برج خا� بود؛ و �زاج كو�ب خشک؛ د�ل 

بيمار�های باشد؛ و مانند وی از  س�زو اگر در نيمه ا�� فلک باشد؛ درد  -۱۴

اگر د�ل بر بيماری بر �زاج و  -۱۵. ؛ خاصه كه زحل شاهد باشد�د و خشک

باد بود؛ و  بيماری از باد و قو�جبرجهای بادی باشد؛ يا ناظر كواكب بادی؛ 

و  -۱۶. باشد؛ خاصه كه عطارد يا �ر�خ يا �ش�ی شاهد باشد اف�ن و �ع

اگر د�ل بيماری اندر برجهای گرم و خشک باشد؛ بر �زاج كواكب آ�� 

؛ و مانند حصبهو ) يك روز در ميان( از تب غبيرقان و بود، و  بيماری از صفرا

  .بيمار�های گرموی از 
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  نوع و اندام بيمارى آفت اندام يا �شخيص  - ٣

 ؛در ضوء بود ناقص ؛قمر ��ق بود -١ )از طالع والدت(: داليل ضعف بدن 

آفتاب در طالع بر نطاق  -٢بود  ضعيف ا�دن�و�ود  ؛و من�ف از �� در وتد

طالع �طان  -٣بود  ضعيف�و�ود  ،تر�يع يا مقابلهه وج و زحل ببر فلک اثا� 

آفتاب ساقط از طالع و  -٤بود  ضعيف�و�ود  ؛زحله و قمر در طالع متصل ب

  .بود ضعيفمقابله زحل �و�ود ه �ر�خ در هبوط در برج زايل و قمر ب��يع يا ب

 اری يا ابتدای بيم( :داليل فل� بيماری بر ظاهر آش�ر يا در باطن بدن

 چهارم د�ل باطن اندامو وتد  ،اندام است وسط ا�سماء د�ل ظاهر وتد -۱ )سؤال

ظاهر اگر صاحب سادس در طالع بود يا وسط ا�سماء؛ علت بر  -۲: است؛ ف�ا

و اگر صاحب سادس اندر رابع باشد يا سابع؛ علت در  - ۳. �كشوفو  اندام

  .�ستورباشد و  باطن اندام

  ابتدای بيماری يا سؤال( :جای بيماری در اندام بيمارداليل فل� �شخيص(  

 همچن� بر و ،بود انداماول  علت بر؛ برج باشددر اول د�ل بيماری  اگر و -۱

و اگر در آخر  -۳. علت به ميانو اگر ميانه برج؛  - ۲. قياس كرد �له اندام ها

 و - ۵ ،است نت ز�ر�ن نيمه لد�بدان�ه فوق االرض  - ۴. علت به آخر اندامبرج 

مغرب وتد  - ۷ ،تن است )روي( سویابر طالع د�ل  - ۶ تن، �ت االرض ز�ر�ن

چهارم وتد  - ۹ ،است اندام ظاهروسط ا�سماء د�ل  وتد - ۸ ،است مقعد و ردبد�ل 

چپ �ت االرض  و - ۱۱ ،است راست اندامفوق االرض نيمه  - ۱۰ ،باطن اندامد�ل 

 �سيار ؛�ت االرض اندر بروج باشدآخر  د�ل بيماری اندر اگر و -۱۲، اندام

 اگر و -۱۳ .قدم يا فروتر�ن اندامها كف پای و درد بر كه داللت كند باشد
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وقت ه تن ب رنج اندر ضعي� و بر د�ل كند؛ ذنب باشدبا  قمر ايصاحب طالع 

ي�ه بر جا آن در تعل باشد آ�ا د�ل بيماری كجا هر چون اين معلوم شد .بيماری

  .بود آن اندام

 اگر �ستو� بر برج �رض  -۱: )از طالع والدت( عضو علت و �رض شناخ�

بر نيمه برج بود؛ در ميانه تن  اگر -۲ ،بود) بدن(ا�� در اول برج بود؛ �رض در 

اگر زهره �ستو�  -۴  )از طالع والدت(. اگر در آخر برج بود؛ در اسافل بود -۳بود 

 .ان خوردن و �امعت به افراط كردن استباشد بر سادس؛ بيماری �و�ود از فراو

  . و اگر قمر �ستو� بود در برج سادس؛ وجع ا�ذاكر واالسافل بود  �و�ود را -۵

 بنگر به د�ل  -۱ )ابتدای بيماری يا سؤال( :داليل فل� �شخيص اندام بيمار

�ل؛  �بيماری كه اندر كدام برج است؟ بيماری اندر آن اندام بود، چنان�ه 

ان�ساب ( .بروج آخر همچن� تا و ؛جوزا را )و دستها( كتفها و؛ ثور را ردنگ و

 -۲  )به تفصيل ذكر شد ۳۸۱اندام به بروج در جزء دوم كتاب و راه آسمان 

 ؛است آن اندام بر تعل ؛س استدصاحب سا هر�جا: گو�د �) منجم(دور�نوس 

هر  همچن� تا ؛س�نهچهارم ؛ دستها كتف وسوم  ؛گردندوم بيت  است؛ �طالع 

با اين همه  و - ۳ ؛)ان�ساب اندام به بيوت مانند ان�ساب اندام به بروج( دوازده خانه

 صاحب برج قمر و؛ آن برج اندر منحوس باشد اگر ؛كجاست قمر كهبنگر  ن�

 آخر را تا گردن ثور را و �چنان�ه �ل ؛ آن اندام بود علت بر؛ منحوس بود

از صاحب ساعت تا به شمس؛ هرچه شود از �ل بگ�  :ا�وجع سهم -۴. برجها

 گردنرا و ثور  �باشد؛ چنان�ه �ل  اندامبف�ن؛ هر كجا رسد علت بر آن 

درجه و  ،برج طالع �ب �ن مطالعاندر  درجات طالع را :سهم اندام -۵. را

؛ باشد اندام آن علت بر برسد كجا هربيف�ن؛ طالع  از طالع برافزای و
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  .دوازده خانه همچن� تا ؛گردندوم د�ل ) بيت( است و �چنان�ه طالع د�ل 

 بر د�ل كند ؛هبوط بود كو�� كه در هر ؛الؤوقت سه ب علت ياابتدای  اگر - ۶

را آن كو�ب  اگر -۷. كه آن كو�ب د�ل آن اندام بود ؛ضعي� آن اندام و فساد

 عي�ض بر هبوط بود د�ل كند در قمر؛ مثال باب بيماری شهادت باشد اندر

 گوش راست؛ و )طحال(س�ز چنان چون  و؛ )قمر داللت بر معده دارد( معده

ان�ساب كواكب به اندام در ( ست�ش�ی را ��انها و جگر ؛ وزحل راست

 �دی علت از را معده اگر - ۸ ،)�ح شد ۳۸۱جزء دوم كتاب و راه اسمان 

 اگر و -۹ .هصالح معد بر رسد د�ل كند شعاع وی به قمر چون �ر�خ با؛ باشد

 يا جسد )�دوده درجه جرم او در اتصال( چون شعاع زهره؛ گر� باشد علت از

هر همچن�  و ؛صالح معده د�ل كند بر ؛�د) طبع(كو�ب  ا؛ يرسد به قمراو 

  .ه شدگفت قمر) مثال(در  �ن چنان�هصفت  را و برج بيماری یبيمارد�ل 

 اگر  - ١ ) از طالع والدت(: داليل كسا� كه اعضای ا�شان �شكند يا ب�ند

) بلندى(؛ � نظر سعدی؛ �و�ود از باال )مقارنه(سهم ا�رض با رأس به هم بود 

در ثامن ) مقارنه(اگر قمر با سهم ا�زمانة به هم  - ٢بيافتد و عضوی از آن �شكند، 

بود؛ و زحل بد�شان ناظر؛ از جا� بيافتد؛ يا بنا� بر روی او افتد؛ و عضوی از آِن 

�ل، ثور، اسد، (اگر �ر�خ در سابع بود؛ در بر� مقطوع االعضا  - �٣شكند، وی 

اگر قمر در  - ٤؛ بر مقابله قمر؛ و قمر ناقص در ضوء؛ عضوی از وی ب�ند، )حوت

دهم، عضوی از آن �شكند، ) خانه(يازدهم؛ قوت خو�ش به �� دهد در ) بيت(

در دوم طالع، �و�ود را عضوی اگر سهم ا�زمانة و قمر در يازدهم بود؛ و �ر�خ  - ٥

اگر قمر در ثور بود يا در بروج مقطوعة االعضا؛ و �ر�خ در عقرب  -�٦شكند،  

چون سهم ا�سعاده و سهم الغيب و  -٧بر مقابله وی؛ عضوی از آن �و�ود ب�ند، 
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ار�اب ا�شان منحوس باشند؛ در قوس و د�و و حوت و جدی؛ �و�ود را نقرص بود؛ 

، اگر �وس� از�ن سهم )قطع شود(كه دست و پای وی بيافتد ) �يا هر آف(يا آ�ه 

  . در جوزا و �طان بود؛ د�ل قوی تر بود

 و آفتاب از  ود،االرض بوتد اگر �ر�خ در -۱ )از طالع والدت(: داليل جنون

 ازاگر قمر با زحل مقارن بود  -۲، د�ل جنون بود ؛ريا به مقابله به وی ناظ تر�يع

با زحل بهم در طالع بود، و �ر�خ از سابع بر ا�شان ناظر؛ و سعود و عطارد  ؛طالع

در طالع به هم اگر عطارد با زحل  -۳ساقط؛ د�ل جنون بود و �و�ود �نون بود، 

اگر �ر�خ ميان آفتاب و  -۴، �و�ود �نون بود ؛و �ر�خ از سابع بد�شان ناظر ؛بود

وسط  وتددر طالع و زحل در اگر قمر  -۵ ،�و�ود �نون بود ؛قمر بود در يک برج

در وتد اگر قمر مقارن بهرام بود  -۶ ،�و�ود ديوانه بود ؛و عطارد در سابعا�سماء؛ 

اگر �وس به  -۷، �و�ود ناقص عقل بود ؛�شان ناظرر او عطارد از سابع ب ؛طالع

و قمر به روز اگر آفتاب  -۸، �و�ود �نون بود ؛و سعود ساقط بود؛ ر داردطالع نظ

اگر زحل  -۹،  �و�ود ناقص عقل بود ؛مقابل ار�اب مثلثات خو�ش باشد ؛شبه ب

و سعود  ؛بال و قمر ناقص بود در حسابقصاحب اجتماع و است و ؛ناظر بود

 ؛در قوس يا در حوت ؛ضوء در داگر قمر زايد بو -۱۰، �و�ود ديوانه بود ؛ساقط بود

ا بر قمر در برج طالع اگ -۱۱بود،  �و�ود ديوانه و شيدا ؛و �ر�خ به وی ناظر بود

 ،�و�ود ديوانه بود ؛ر نداردظسعدی به زحل نهيچ  و ؛و زحل در سابع ؛بود �ر�خ

 - ۱۳،  �و�ود ناقص عقل بود ؛ا قمر در طالعبو عطارد  ؛اگر زحل در سابعو  -۱۲

اگر آفتاب كه  -۱۴، �و�ود �نون بود ؛اگر عطارد من�ف بود از صاحب طالع

�و�ود  ؛در حدود �وس و يا در سابع طالع بود؛ و د�ل عقل است منحوس باشد

 را باو عطارد  ؛�ر�خه بو طالع  ؛اگر قمر به طالع منحوس باشد -۱۵. ديوانه بود
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اگر قمر و آفتاب در اجتماع باشند در  -۱۶ ،د�ل جنون بود ؛بود ها�شان �الط

اقص يا ن( معتوه�و�ود  ؛و سعود ساقط ؛�شان ناظر باشندر ا�وس بو  ؛برج ششم

  .هم� ح�م دارد ؛در برج سابع ن��ن و اجتماع  -۱۷ ،بود ) فاقد العقل

 و وتد؛  اگر قمر مقارن زحل بود و در -۱ )از طالع والدت(: �داليل مفلو

اگر برج سادس  -۲، فالج بوداس�خای عصب و د�ل  ؛�ت ا�شعاع بوددر  زحل

�ش�ی و  ؛روی ناظ نحوس در دوم طالع؛ و زحل بهو صاحب او م ؛منحوس بود

  .بود ر�ور از بلغمو يا  ؛دو�و�ود را فالج ب ؛از وی ساقط

 اگر قمر بعد از اجتماع ناقص بود در ضوء؛  - ۱) از طالع والدت( :داليل جذام

اگر قمر در  -۲ بود،) جذا�(متصل به زحل؛ و سعود از وی ساقط؛ �و�ود �ذوم 

اگر زحل و �ر�خ و قمر  - ۳ وم بودذ��ل يا ثور بود؛ و زحل و �ر�خ با وی؛ �و�ود 

اگر  -۴ و زهره در حوت يا در �طان يا در عقرب باشد منحوس؛ د�ل جذام بود،

  .�ش�ی خداوند ششم بود؛ و �وس به وی ناظر؛ د�ل جذام بود

 اگر زهره با �وس بود؛ در وتد بروج آ�  -۱ )از طالع والدت(: داليل برص

قمر از زحل منحوس بود در �ل يا �طان يا عقرب  اگر -۲بود؛ �و�ود ابرص بود، 

اگر طالع �ل يا �طان يا عقرب يا  - ۳يا جدی يا حوت؛ د�ل بهق و برص بود، 

جدی يا حوت بود؛ سهم ا�سعاده يا سهم الغيب هر دو بر درجه طالع باشد؛ د�ل 

  .برص بود

  ول اگر قمر در ا -۱ )از طالع والدت(): وژ�شتگ(داليل احدب و �دب

�و�ود  ؛به وی ناظر خاصه زحل ��؛ باشددرجه بر�  آخر درجه بر�؛ يا در

 هابطو زحل ؛ زحل بر وی �ستو� ؛اگر قمر در ثالث طالع بود -۲ ،بود حدبرا 
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 و ز�ستان بروج( معوج الطلوعو �ر�خ در برج  ؛و طالع �ل يا عقرب ؛بود

اندک؛ �و�ود را حدب بود؛ و عرض �ر�خ  )جوزا ثور �ل حوت د�و جدي: بهار

  . بود) احدب(

  ِذر
َ
ذفر ) ر�� و كثيفچ(داليل آن�ه ق

َ
 -١  )از طالع والدت( :بود) پر بو(و ا

عطارد  -٢ زهره در خانه زحل؛ خاصه در جدی؛ �و�ود قذر و ازفر و گند بغل بود،

زهره  - ٣ بود،) بدبوی(و ُمنِ� ا�ّر�ح ) دهان بدبو(صاحب سادس بود؛ �و�ود ا�ر 

زهره در بيوت �ش�ی؛ �و�ود  - ٤ انه قمر؛ �شانه گند بغل و من� ا�ر�ح بود،در خ

من� (زهره در بيوت ما�؛ در حدود زحل؛ هم� د�ل  - ٥ من� ا�ر�ح و قذر باشد،

طالع �ل؛ و قمر با زحل در طالع؛ �و�ود  ا�ر و من� ا�ر�ح  -٦ بود،) ا�ر�ح و قذر

  .بود

 ـَنده ) طالع والدتاز (: در خو� و ناخو� بوی تن هر كه را طالع �ل بود؛ گ

بغل بود؛ ون�هت او اند� ناخوش بود؛ و اگر در ميانه �ل باشد؛ د�ل خو� 

بود او را، جوزا پاك�ه ) بوي(د�ل ر�ح ا�دين، ثور گنده پای ) �ل(بوی بود؛ آخر 

نه و خوش بود، �طان گنده دهان و گنده بغل بود، و همچن� اول اسد، و ميا

اسد، و آخر او؛ به� بود، س�بله و م�ان هر دو؛ خوش بود و پاك�ه، عقرب را گنده 

خايه و مذاك� بود، و قوس؛ خوش بوی بود تا كه عرق ن�ند، اما چون عرق كند 

بوی عرقش ناخوش بود، جدی اند� بوی ناخوش بوی بود، د�و در اول؛ خوش 

  .ه بود، حوت؛ ناخوش بوی بود؛ ب�� او گند)د�و(بوی و پاك�ه بود و آخر 

 اول (قمر در اول نيمه بر�  )از طالع والدت( :داليل كسا� كه كوتاه باشند

م او هنوز درجه تمام نباشد؛ و اين برج چهارم باشد؛ ) درجه
ّ
بود متصل كه مقد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٢٠ 

�و�ود كوتاه باشد، و چون قمر در آخر برج بود؛ متصل به زحل يا كو�� در آخر 

  .بود برج؛ �و�ود كوتاه

 چون طالع اسد يا س�بله بود يا عقرب بود؛  - ١) از طالع والدت(: داليل اصلع

چون طالع �طان بود بهرام در وی با قمر؛ يا قمر و �ر�خ بر  -�٢و�ود اصلع بود، 

اگر سهم ا�سعاده و سهم  -٣تر�يع ي�ديگر باشند؛ يا بر مقابله، �و�ود اصلع بود، 

ر ا�شان؛ در وقت والدت در �ل بود؛ �و�ود ا�ين و �ستو� ب) سهم(ا�ورع و 

اصلع بود، و اگر سهم ا�سعاده و سهم الغيب و �ستو� بر ا�شان؛ در جدی بود؛ 

  . اگر �ش�ی در دوازدهم بود؛ �و�ود اصلع بود - �٤و�ود را بر �، �وی اندک بود، 

 طالع چون �ل و �طان )از طالع والدت( :د�ل كوسج و اندک �وی روی 

ر وی بود؛ �و�ود اندک �وی دت و سهم ا�سعاد ؛بود و جدی و حوت و عقرب

  .روی بود

 ۱ )وقت سؤال هيئتاز ( :داليل فل� �شخيص اندام دارای خال يا عالمت - 

بنگر كه صاحب طالع در كدام برجست؛ و آن برج ب�دام اندام م�سو�ست؛ 

اشد يا و برج ششم اگر در وی كو�ب ب -۲خال يا عالمت در آن اندام بود؛ 

 -۳نباشد؛ در برج ششم به هر اندام كه م�سوب بود بدان اندام عالمت بود؛ 

؛ و اول انداماگر صاحب برج ششم يا صاحب طالع در وجه اول بود؛ عالمت به 

و  -۴؛ آخر اندام؛ و اگر به وجه سيم بود؛ به ميانه انداماگر به وجه دوم بود؛ بر 

؛ و اگر �ت االرض وی راستساگر صاحب سادس فوق االرض بود؛ عالمت 

؛ چون نيكوتر تفحص و تدبر ك�؛ بر تو معلوم شود كه خا�ست يا سوی چپ

  .عالمت يا جراحت؛ واهللا اعلم
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 اگر قمر در سادس بود؛ به �ر�خ  - ۱) از طالع والدت( :در �شخيص خلل چشم

اگر منحوس در برج دوم باشد؛ در هبوط و و�ال يا  -۲منحوس؛ د�ل ناب�نا� بود 

اگر آفتاب خداوند سادس  - ۳. سعود از�شان ساقط بود؛ د�ل خلل چشم باشد

اگر صاحب طالع در سادس بود؛ و  -۴. بود؛ و منحوس بود؛ د�ل ناب�نا� بود

اگر  -۵. صاحب سادس بر درجه طالع منحوس و سعود ساقط؛ د�ل ناب�نا� بود

 
ّ

اگر �ر�خ  -۶. بود درجه طالع بود؛ � نظر سعود؛ د�ل ناب�نا� ذنب بر حاق

صاحب سادس بود؛ و در طالع بود يا در بر� منقلب؛ و سعود از وی ساقط؛ د�ل 

اگر آفتاب و قمر در ثالث طالع بود؛ يا در ثالث اوتاد ديگر؛ و  -۷. ناب�نا� بود

ناظر باشند؛ از ) ن�ی(اگر �وس به ن��ن  -۸. �ر�خ در وتد بود؛ د�ل ناب�نا� بود

اگر ن��ن در درجات آبار بود؛ يا افتد و سعود  - ۹. له؛ د�ل ناب�نا� بودتر�يع و مقاب

اگر آفتاب در هفتم بود از طالع؛ و طلوع �ر�خ �س  - ۱۰. ناظر نبود؛ �و�ود ناب�نا بود

اگر آفتاب در دوازدهم طالع بود؛ و از برج خانه  - ۱۱. بود؛ د�ل ناب�نا� بود از قمر 

اگر آفتاب عند  - ۱۲. م ا�سعاده بود؛ �و�ود ناب�نا بودزحل بود؛ و آفتاب خداوند سه

ا�والدة منحوس بود به �ر�خ؛ ديده �و�ود از حدقه ب�ون افتد؛ د�ل ناب�نا� ش�يع 

 -١٣ .و ميل كشيدن و امثال اينها) ابتالءا� مثل آسيب چشم در تصادف(بود؛ و 

بر آفت و خلل  � باشند كه�درجه ستارچون مقارن؛ و به ) شمس و قمر(ن��ن 

 . د�ل خلل چشم باشد چشم داللت دارند؛ �س

و بر� بر �واضع صورتهاي فل� به  ؛اين ستار�ن بر� سحا� هس�ند: توضيح

د عرض اين ستار�ن بايو  ،كه بر آسيب داللت دارند ؛ش� جانوران هس�ند

  : عبارتند ازذرند، و اينها گاندك باشد؛ تا شمس و قمر از نزديك آنها ب

ر يا(سحا� ن�ه  -۲ .در صورت ثور) Alcyoneخوشه پرو�ن (ثر�ا  -۱
ُ
 ا�علف آخ
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M44(  ،آخر برج اسد؛ ضف�ة  -۳در صورت �طان  )ما ة يا �اذي من� الفك�

 از -۴، درجه بعدتا يک ) برن�س يع� منطقه اي از اسد در مقابل اين ستاره

رب در م�ل ا�يل تا ستاره شم عقچدر ميان دو ) د�ا(رب م�ل ستاره جبهه عق

زهر  -۶بر ن�ش عقرب، ) الندا عقرب(شو�  -۵، )درجه ۵به طول (قلب عقرب 

َة العقرب (عقرب  ُ
ا�صل يا �ما بر (ت� را�  -۷، باالي شولة )M7سحا� �

سعد ذابح بتا جدي و آلفا به طول (خار جدي  -۸بر صورت قوس، ) پي�ن ت�

�دوده از ستاره ( در آخر د�و و ) يا سبوي د�و ّرة ا��وج(آبر�ز د�و  -۹، )درجهدو 

  ). درجه ۲ساي د�و تا ستاره � د�و بر پيجش اول آب د�و، به طول 

بر� منجم� درجه اين ستار�ن را در بروج اعتدا� ذكر كرده اند، كه  :تذكر

اين درجات �ر�وط به رصد زمان آن منجم است، و با حر�ت تقدي� زم� تغي� 

 . كنند، ف�ا منجم� ستاره را �شناسند، و به آن درجات مذكوره ا�فات ن�نند�

 اگر قمر زايد بود در ضوء؛ و �ر�خ  -۱ ) از طالع والدت(: داليل يک چشم بودن

منحوس بود يا ناقص بود در ضوء؛ و به زحل منحوس بود و آفتاب �سعود؛ چشم 

زی؛ منحوس بود فوق االرض؛ و و اگر آفتاب در ميالد رو -۲. چپ او ناب�نا بود

اگر در ميالد ش�؛ قمر منحوس بود  -۳. قمر �سعود بود؛ چشم راست او ناب�نا بود

اگر آفتاب در ميالد نهاری بود �ت االرض؛  - ۴. فوق االرض؛ چشم او خل� كند

 ي�ى �ستو� باشد بر برج سادس؛ و اگر از دو نّ�  -۵. چشم راست خلل كند

و   - ۶خلل چشم بود و اگر قمر بود چشم چپ خل� دارد،  منحوس باشند؛ د�ل

اگر �ر�خ �ستو� بود بر برج ششم؛ و بر درجه  -۷. اگر افتاب بود چشم راست

  .طالع بود؛ و �ش�ی و زهره به وی نظر ندارد؛ د�ل خلل يک چشم بود
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  اگر مقارن �ر�خ بود بر چشم  -۱  )از طالع والدت(: چشم) �كه( نقطهداليل

�وس  ؛ وو در طالع بود ؛اگر زهره اس�يال دارد بر برج سادس - ۲ ،نقطه بود �و�ود

ه اگر قمر ب -۳ ،ناکبود و عيب  ر�شچشم �و�ود  ؛وی نظر نامقبول دارده ب

چشم �و�ود نقطه سيا� و خل�  در ؛و بر مقابله و تر�يع �وس بود ؛استقبال بود

   .بود

  قمر چون مقارن زحل  -۱) از طالع والدت( :بودن چشم) چپ(د�ل احول

اگر آفتاب و قمر در برج منقلب باشند؛ و ساقط  -۲بود؛ و ��ق د�ل احو� بود،  

اگر ميالد نهاری بود؛ و  - ۳از طالع؛ متصل به �وس و سعود؛ �و�ود احول بود،  

  .و �ر�خ ناظر بود؛ �و�ود احول و اب� باشدآفتاب منحوس بود، و در بروج معوجه 

 قمر مقارن ستار�ن ثر�ا �و�ود را چشم  -۱  )از طالع والدت(  :در ضعف ب�

اگر طالع م�ان بود؛ و قمر در طر�ق ��ق بود؛ و آفتاب در درجات  - ۲خ�� كند، 

اگر آفتاب فوق االرض بود؛ به تر�يع زحل؛ خ��  -۳مظلمه؛ �و�ود خ�ه چشم بود، 

ات ذوذوايب افتد يا آفتاب، در اگر �و�ود را با قمر در درج - ۴چشم بود �و�ود را، 

اگر قمر ناقص بود در ضوء؛ و زحل و �ش�ی به وی نظر  - ۵چشم �و�ود ضع� بود، 

اگر �س� در بروج دوم از �وضع آفتاب باشند؛ و  - ۶دارند؛ د�ل نقصان ب� بود، 

اگر قمر  - ۷د�ل ضعف و خلل چشم بود،  ؛قمر از مقابله با تر�يع بد�شان ناظر

اگر قمر در  - �۸س� باشد؛ و سعود به وی ناظر؛ د�ل ضعف ب� بود،  �صور ب�

اگر قمر بعد از اجتماع يا  - ۹قوس بود؛ تر�يع يا مقابله زحل؛ د�ل ضعف ب� بود، 

اگر  قمر در قوس  - ۱۰استقبال؛ تر�يع يا مقابله �س� پيوندد؛ د�ل ضعف ب� بود، 

اگر قمر در ضوء زايد بود؛ اما  - ۱۱ بود، بود؛ و تر�يع يا مقابله زحل؛ د�ل ضعف ب�

اگر قمر و آفتاب در درجات  - �۱۲وس به وی ناظر باشند؛ در ب� �و�ود ضع� بود، 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٢٤ 

    .مظلمه باشند؛ و �ت ا�شعاع؛ و زحل هابط از فلک؛ چشم �و�ود آب در آيد

  عطارد صاحب  چون -۱) از طالع والدت( :د�ل خلل گوش و ناشنوا�

اگر قمر �� بود  -۲حوس از تر�يع يا مقابله زحل؛ �و�ود كر بود، سادس بود؛ من

اگر عطارد در  -۳؛ و مقارن �ر�خ در سادس، �و�ود كر بود، )نورش تمام بود(

اگر  -۴ششم بود؛ در ميالد ��، ظاهر از �ت ا�شعاع بود �و�ود اصم باشد 

ر؛ �و�ود كر بود، عطارد در بيوت زحل بود؛ و  زحل از تر�يع ومقابله به وی ناظ

اگر عطارد صاحب  -۶اگر زهره در �� طالع بود منحوس؛ �و�ود كر بود،  -۵

سادس بود؛ و �وس به وی نظر دارد نظری نامقبول؛ و سعود ساقط بود؛ �و�ود 

  .كر بود، واهللا اعلم

 بود كه بر� عطارد در  اگر -۱  )از طالع والدت( :خلل ز�ان و آواز �شانه

 ؛قمر هو �ت ا�شعاع بود ناظر ب ؛�طان و عقرب و حوتصوت ندارد چون 

تلفظ حر� گرا� ز�ان و (�غ بود، ا ؛اگر در عقرب بودو  -۲، نگ بودگ�و�ود 

صاحب سادس بود؛ و �وس به وی ناظر از ارد طاگر ع و -۳ ،)�ای حرف ديگر

گ بود؛ �و�ود گن )حوت عقرب، �طان،( آواز � يامقابله؛ و در بروج � صوت 

اگر عطارد مقارن زحل بود؛ و �وس به وی ناظر بود؛ د�ل گن� �و�ود  -۴ بود،

اگر زهره در  -۶ ا�غ بود،�و�ود ؛ منحوس زحل بود اگر عطارد در بيوت -۵است، 

 .مقابل بود به زحل؛ در ز�ان �و�ود عي� بودو عطارد  ؛�� بود

  قمر منحوس بود در اگر  -۱  )از طالع والدت( :درد ر�ه و تن� نفس�شانه

و او  ؛خداوند ششم طالع بودزهره اگر  -۲، �و�ود را از سل رنج بود ؛وتد االرض

اگر قمر  - ۳، ا�ر�ه بودوجع د�ل ناری؛  در بر� از بروج ؛منحوس بود از زحل
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د�ل تن� نفس و  ؛منحوس �ت االرض از مقابله زحل و مقارنه و تر�يع او

  .بودا�ر�ه  خلل

 آفتاب چون خداوند  -۱ )از طالع والدت( :و رنج آن )قلب( داليل ضعف دل

 �ش�یاگر  -۲، بودو ر�وری رنج  )قلب( �و�ود را از دل ؛ششم بود منحوس

اگر  -۳، بود )قلب( �ل خفقان و رنج دلد ؛حل �ت االرضه زمنحوس بود ب

د�ل ضعف  ؛و ميالد نهاری باشد ؛�ش�ی و �ر�خ و زحل در رابع طالع باشند

  .بود )قلب( د�ل ضعف دل ؛�ش�ی �ت ا�شعاع در سادس -۴، بود )قلب( دل

 خانه  طالع، اگر سادس -۱ )از طالع والدت(): كبد( داليل ا�راض جگر

 ،نظر تر�يع و مقابلهه با ب )مقارنه(جرم ه از �ر�خ  منحوس بود بو  ؛�ش�ی بود

اگر صاحب  -۲، الزم و يرقانح�  و د�ل حرارت بود؛ و رنج بود از جگر؛

اگر �ر�خ در  -۳ ،د�ل ضعف جگر بود ؛و از �ر�خ منحوس بود ؛سادس قمر بود

صاحب طالع و اگر قمر  -۴ ،د�ل درد جگر بود ،فاسدبود و روزی  ؛طالع

اگر  -۵؛ كبدی بود) بيمار�هاى(�و�ود را يرقان و علل  ،د از �ر�خنمنحوس باش

  .ا�كبد بود  عاوجاد�ل  ؛در ميالد نهاری ؛آفتاب در عقرب بود

 ه بو  ؛چون قمر صاحب سادس بود -۱ )از طالع والدت(: اوجاع طحال در

اگر صاحب  -۲. ؛ د�ل درد طحال بودودبساقط از او و سعود  ؛زحل منحوس بود

اگر صاحب  -۳، حال بودوجع ط د�ل ؛وی ناظره و �وس ب ؛طالع در سابع بود

در وتد  ؛و منحوس از �ر�خ ؛رینها ددر �وا� ؛و ��ق بودفاسد  ؛ وطالع زحل

و  ؛اگر صاحب طالع زحل بود -۴، د�ل بيماری بود از طحال ،االرض بود

در در ضوء بود؛ اگر قمر  -۵ د،وبطحال وجع بيماری از  ؛منحوس بود �و�ود را
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) �فه و بيمار�هاى ر�وى( سعالد�ل �رض بود از  ؛و ميالد �� بود ؛بيوت زحل

 و غِ 
َ
 ل

ُ
  .الطحال ظ

 اگر زحل و �ر�خ در سادس يا در ثا�  -۱ )از طالع والدت(: لت معدهدر ع

اگر آفتاب در ميالد  -۲ع� بود؛ �و�ود ضعيف معده بوده و از معده ر�ور بود، 

اگر قمر در اسد بود  -��۳ منحوس بود �ت االرض؛ �و�ود را درد معده بود، 

برج اسد بنا بر قول  :توضيح. (ر�ور بود) قلب(منحوس؛ �و�ود از معده و دل 

�ؤلف، اما بنا بر نظر �تار  س�بله داللت بر معده و ش�م و اسد داللت بر 

  ).قلب دارد

 اگر خداوند ششم در طالع بود؛ در  - ۱) از طالع والدت(: �شانه علت ش�م

برج منقلب؛ و خداوند طالع در برج منقلب بود؛ و زحل بد�شان ناظر؛ �و�ود از 

 -۳ر زحل در حدود زهره بود؛ �و�ود از ش�م ر�ور بود، اگ - ۲ش�م ر�ور بود، 

اگر برج سادس منحوس بود؛ و صاحب او �ت ا�شعاع بود در سادس يا در سابع؛ 

اگر سهم ا�سعاده و صاحب طالع و قمر  - ۳. او را از ش�م رن� عظيم بود،

 اگر سهم ا�رض در بر� بود -۴منحوس بود در هفتم طالع؛ د�ل درد ش�م بود، 

  .كه د�ل درد ش�م بود؛ و �وس به وی ناظر باشند؛ د�ل رنج باشد از ش�م

 شهادت � ؛�ر�خ در عقرب بود -١ )از طالع والدت( :ءدر وجع االمعا 

چون �ر�خ در  -٢ ،د�ل قروح امعا بود ؛و عقرب برج طالع بود ؛زهره�ش�ی و 

زحل و �ر�خ  -٣ ،د�ل قروح امعا بود ؛ميالد نهاری با ذنب بود در برج چهارم

د�ل  ؛با ذنب در سابع طالع زحل -٤ ،امعا بودقروح  ؛ د�لدر سادس و دوازدهم

  .قو�ج و قروح امعا بود
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 ؛اگر قمر �ت ا�شعاع آفتاب بود -۱ )از طالع والدت(: ذاك�داليل اوجاع م 

ء؛ �و�ود از اين علت و قمر ناقص در ضو ؛و زحل در وتد بود ؛و من�ف از زحل

 ايند�ل  ؛ساقط باشند در زوايلنّ��ن و ؛ اگر �وس در اوتاد بود -۲بود،  ر�ور 

 .علت بود

  اگر زهره در طالع بود و زحل  -۱ )از طالع والدت(): سنگ ر�زه(داليل حصاة

 
ْ

�
َ
اگر  -۲و امثال اين بود، ) ح�س ادرار(به وی ناظر بود د�ل َحصاة مثانه و ا

ناظر و متصل بود؛ د�ل حصاة بود؛ و جرب  د�ل ا�راض زحل بود؛ و قمر به وی

اگر صاحب سادس منحوس بود؛ و از داليل رطو�ت،  -۳مثانه و امثال اين، 

  .بود) سنگ مثانه و �يه(د�ل اين علت 

  
ّ
زهره چون مقارن زحل  -۱ )از طالع والدت(): ع�( تانقطاع از �اع و عن

و زهره ب��يع  ؛ود در ثا�چون قمر با زحل ب -۲، بود؛ عن� بود در وسط ا�سماء

و  ؛وازدهم بودداگر زحل در برج ششم يا  -۳، بودعن�  �و�ود بود؛ بد�شان ناظر

 و اگر زحل در حد زهره بود -۴ ،بود عن��و�ود  ؛اين برج د�ل نم و رطو�ت بود

خاصه كه زحل در  ؛)آم�ش( مع�ن اي�و�ود را نقصا� بود در بود؛  منحوس

اگر قمر از زهره من�ف و به عطارد متصل و  -۵ دارد ىهشتم حظيا  طالع و

  ).آم�ش( ن �راز�د�ل نقصان بود  ؛باشندمغر� زهره و عطارد هر دو 

 و  ؛اگر زحل با آفتاب بود در وتد االرض -۱  )از طالع والدت( :داليل خ�

خ�  �و�ود ؛ن خانه باشندبا زهره در ايو عطارد  ؛كسوف نزديک بوده آفتاب ب

 هو زحل ب ؛اگر قمر و زهره منحوس باشند در برج سادس و دوازدهم -۲، بود

و قمر و  ؛زهرهه اگر زحل �رتفع باشد ب -۳، �و�ود خ� باشد ؛تر�يع ا�شان باشد
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اگر آفتاب در  - ۴كنند، در جوا� خ� را  �و�ود ؛�ر�خ بد�شان ناظر باشند

اگر ميالد نهاری  -۵ ود، �و�ود خ� ببهم؛ وتدی بود با زحل و زهره و عطارد 

و هر شهری ود؛ �و�ود خ� ب ؛و آفتاب و زهره در طالع بود ؛و برج اسد بود ؛بود

عطارد از و بود كه آفتاب و زحل و زهره  �ن ش�ربو واليت كه طالع آن شهر 

خ�د، و هر كه را  خ� فراوان ؛واليتاز آن د ناوتاد به درجه رابع ناظر باش

  . مقدم خصيان بود طالع بر اين هفت بود؛ او

 چون كو�ب مذكر در  )از طالع والدت(): خن� و دو ج��( داليل خنا�

از آفتاب ؛ و پ�ش غر� مذكر بع� ی كو��و و با ؛برج �ونث در ر�ع �ونث

و و صورت ا ،لت زنان و �ردان داردآ�و�ود جه؛ و هشت در بود به صد هشتاد

س أر وو �ش�ی  ؛الع قوس بودهر كه را ط، �ر�ب بود از صورت �ردان و زنان

 ؛و �ر�خ بد�شان ناظر ؛ديگری متصلبه  من�ف وقمر از ي�ى و  ؛در طالع بود

  .بود خن��و�ود 

 و زهره در  ؛زحل در طالع بود -۱ )از طالع والدت(: �وا�د �قر و عقيم

نيمه اول برج ثور و (در برج �قر قمر و زهره  -۲ ،�و�ود �قر بود ؛مغربی وتد

يا و �ر�خ بد�شان ناظر بود  ؛باشند)  جديبرج  اول نيمه و س�بله و سدابرج 

؛ و زحل در )ميالد زنان باشد(خاصه كه ميالد از زنان بود  ،بود �و�ود �قر ؛زحل

مغرب بود يا در وسط ا�سماء؛ و قمر و �ش�ی به وی ناظر باشند؛ و ميالدی آِن 

و  -۳گ�د و آ�س� �شود و نزايد، ؛ آن زن هرگز بار ن)ميالد زنان باشد(زنان بود 

اگر و  -۴، بود �و�ود �قر ؛و قمر در برج ششم بود ؛�ستو� بود اگر زحل بر زهره

  .؛ �و�ود �قر بود)بروج ما�(رطب در برج  ؛و زحل در سادس طالع باشند  �ر�خ
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  ک ر�
َ
 - ١  )از طالع والدت(): �ردی كه زنان وی را دشمن دارند(داليل ُمف

زهره در برج منقلب  -٢ ،دوست ندارنداو را زنان آن بود كه  سد؛ د�لزهره در ا

 مُ و وم ا��ح �ا�ماع و مذ يئرد"�و�ود  ؛منحوس بود
َ
 -٣ ،دوَ بُ  "� ال�ساءض إبغ

 ،اما زنان او را دشمن دارند ،�و�ود به نزديک خلق �نث بود ؛قمر در خانه زهره

و قمر با زحل در  بله ي�ديگرمقاه زهره در سابع و صاحب طالع در طالع ب -٤

  .باشد )بدبو( ُمنِ� ا�كهةرا زنان دشمن دارند و او  �و�ود ،تر�يع طالع و زهره

  بق
َ
زهره در بروج �سيار  -١) از طالع والدت( ):شديد ا�شهوة(�شانه هاى ش

بَق )�ل، ثور، اسد، جدي، حوت(ن�اح 
َ
َهوى(؛ �و�ود ش

َ
زهره در وجه  -٢بود، ) ش

زهره در اول وجه اسد  -�٣ود �سيار ن�اح بود؛ و� عقيم بود، دوم جوزا؛ �و

زهره در جدی در صورت دوم  - ٤منحوسه؛ �و�ود �سيار شهوت و اكول بود، 

زهره در د�و؛  -٥منحوس، �و�ود �سيار ن�اح بود؛ و بدان فضيحت شود تا وفات، 

بَق(زهره در حوت؛ همچن�  -�٦و�ود شبق بود، 
َ
بب بود، بود، و �رگش بدين س) ش

چون زهره خداوند سادس بود؛ و منحوس بود از �ر�خ؛ د�ل غلبه حرص بر  -٧

چون زهره در ميانه �ل بود؛  و �ش�ی و عطارد به وی ناظر؛ �و�ود  -٨زنان بود، 

  .شبق بود

 مَ  ليل علدال 
ْ
د�ل بواس�  ؛زحل در دوازدهم طالع -١ )از طالع والدت(: دعَ ق

و �و�ود  ،بواس� بود صاحب�و�ود  ؛اع و استقبال�ر�خ در �واضع اجتم -٢ ،بود

تر�يع با ا �ر�خ يا بچون صاحب طالع در سابع بود  -٣ ،بود )�صفار( گزرد رن

اگر زحل در طالع بود و و  -٤ ،�و�ود را از بواس� و قروح مقعد رنج رسد ؛�ر�خ

 دچون صاحب سابع �س بوو  -٥ ،�و�ود را رنج بواس� بود ؛�ر�خ در وتد مغرب

 - ٦ ،�و�ود را از اسافل رنج بود ؛وی نظر ندارده در سابع طالع هيچ سعدی ب و
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�و�ود را بواس� و وجع ا�رحم  ؛نهاری زحل در برج سابع بود ميالدچون در 

  .�و�ود از مقعد ر�ور بود ؛اگر سهم ا�سعاده با �ر�خ در عقرب و -٧، باشد

 در برج  ؛مر در ثا� طالعق -١  )از طالع والدت(): خصيه(ان�ي�  داليل علل

عظيم  و) ورم خصيه از فتق(�و�ود دبه  ،و زحل هابط ؛مقارنه زحله رطب ب

و زهره  ؛و ثامن عقرب بود ؛در ثامن اشدب گر زهره با �ر�خ ا -٢ ،شدا�صيه با

اگر زهره و قمر و �ر�خ در ثامن بود در  -٣ ،باشد �و�ود دبه ؛�ت االرض بود

  .عل� بودخصيه �و�ود در  اقط بود؛اصه كه �ش�ی سخ ؛ ؛عقرب

 قمر و سهم ا�زمانة در ثا�  - ١  )از طالع والدت( :داليل اوجاع و علل مفاصل

خل� افتد و ) شكست�(طالع؛ و �ر�خ از مقابله بد�شان ناظر؛ �و�ود را ك�ی 

قمر مقارن �ر�خ بود در وتدی بع� ازمفاصل �و�ود  -٢، )از جا در رف� مفصل(

هم�  قمر در بروج منقطع االعضاء بود و �ر�خ بوی ناظر بود از سابع به - ٣ب�ند 

  . داللت كند
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  زحل و �ر�خ و عطارد  -١ )از طالع والدت(: جل�انت ا�رِ مز آفت تا ربد�ل

منحوس و ) رابع(چون  -٢ ،�و�ود را از پای آف� رسد ،و زهره در رابعيا �ش�ی 

چون  -٢سادس بود؛ �و�ود اعرج بود، زحل ناظر بود و زحل در ثا� ع� يا 

 -�٣ر�خ و رأس و آفتاب در برج ششم طالع باشند؛ �و�ود را پای خلل يابد، 

چون سهم ا�سعادة و سهم ا�يات و �ستو� بر ا�شان در قوس يا جدی يا د�و يا 

) نور ��ل(اگر قمر �ت�  -٤حوت بود؛ �و�ود را نقرس بود؛ يا آ�ه در پای افتد، 

برج سادس از طالع؛ و اتصال او به �ر�خ بود از مقارنه، �و�ود را پای  بود؛ در

اگر زحل و قمر و �ر�خ در ثا� بود از طالع؛ د�ل علت و   -٥بود، ) �روح(اف�ر 

اگر سهم ا�زمانة در دوازدهم  طالع بود؛ و �وس به وی ناظر  -٦رنج بود در پای، 

اگر برج منقلب بود؛  -٧مقعد بود، بود؛ د�ل زمانت در پای �و�ود و اعرج يا 

 يا ؛آن�ه بر �شت قدم از طرف انگشت خرد راه رودكج پاي، (�و�ود احنف بود 

صاحب طالع در دوازدهم بود؛ با �وس يا تر�يع و مقابله،  -٨، )بر �شت پای رود

اگر آفتاب و قمر و زحل در سادس از طالع بود؛ او را از  -٩د�ل خلل پای بود، 

و �شنج پای خلل كند، و بُوَد كه از نقرس اف�ر ) يگخست(خش� ) �دي و(

 - ١١؛ در پای او خلل بود، )باشد(اگر �ر�خ در سوم طالع در حد خو�ش  -١٠شود، 

دارای : يا اصف(بود  گيا �برج منقلب بود، شخص ) �ر�خ در ششم طالع(اگر 

د را از برودت �و�و ؛سادس بود اگر زحل در -١٢يا �تلف القدم�، ) خار پاشنه

در  ؛خاصه كه ميالد �� بود ،ناک شود، و پای او از نقرس عي�و بلغم ر�ها بود

��  در ض و عيوبر� اگر داليل -١٣ ،و خلل بودن عيب آ كه در �ااعض

از فلک كه فوق  نيمهو همچن� آن  ،در جانب چپ بود از آن خلل ؛)باشد(

  .رض بر جانب راستو �ت اال كند االرض بود بر جانب چپ داللت

 براى اطالع ا��ن ابتالى عمو� بيمار�ها و خلل در اندام به فصل 

 .يد� �راجعه شودپا بيمار�های
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  درمان آسان و ��ع؛ � وسيله طبابت�شخيص  - ٤

   شخيص درمان آسان و ��ع و � وسيله طبابت و بدون معا�ه طبيب؛ و�

دور�نوس و بطلميوس  -۱): يا سؤال ابتدای بيماری(از  :تنها با خوراك مناسب

بيمار را چ�ی آرزو اگر سعد اندر وسط ا�سماء باشد؛ د�ل كند كه : گو�ند

؛ و آن بيماری او را ز�ان كند كه سبب راحت باشد؛ و بيمار�ش سبک شود

اگر سعد در هفتم باشد؛ د�ل كند  و -۲ .� معا�ه راحت يابدن�ند؛ و بود كه 

يا چ�ی باز خورد كه بيماری برود؛ و سبک باشد  ا�تمعبر آن�ه بيماری به 

صاحب سادس اگر صاحب طالع به : )وقت سؤال هيئتاز ( -۳ .زايل شود

متصل بود؛ و صاحب سادس ناظر به سعد و متصل به سعدی؛ د�ل كند به 

  .آن علت بدست آيد سالم� حال بيمار و زود راحت ياف�؛ و به آسا� درمان
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   بيمارىشديد بودن  خفيف يا�شخيص  - ٥

 ۱ ) ابتدای بيماری(از  :آن داليل فل� �شخيص وقوع بيماری و شدت- 

صاحب طالع شود؛  �٢ستع�تا صاحب ششم؛  ن�بت و آفت هرگز �وجود نگردد

يا متصل او؛ يا ي�ى نقل كننده در ميان آيد كه بنح� فاسد بود؛ و نور صاحب 

د و علت �وجو حال برگرددآن روز  هم درششم را برگ�د و به صاحب دهم دهد؛ 

و بيم ناك تر و  -۲؛ و اين �سئله؛ ا�ار است؛ بيماری ز�اد شودن�بت و شود؛ و 

آن�ه بود كه كو�� نقل كننده در ميان باشد؛ كه نور  ؛مهم� و به هالك نزدي��

دهد؛ و صاحب ششم �ستع� ) صاحب بيت ا�رض(صاحب طالع را بصاحب ششم 

را ن�  چن� دانند از  زمان �رگو حال فنا و وقت اجل و (لع؛ بود بر صاحب طا

از ن� دانند چ بصاحب طالع؛ و تاخ� و ش�يخون را ن�) بيت ا�وت(صاحب هشتم 

يع� از ارتباط صاحب طالع با صاحب ب�� كه به آن (و صاحب هفتم  صاحب طالع

 - ۳): بيماری يا سؤالابتدای (و از  .؛ نيک ياد دار اين باب را)�وضوع داللت دارد

اگر سعد اندر وسط ا�سماء باشد؛ د�ل كند كه : دور�نوس و بطلميوس گو�ند

؛ و آن و بيمار�ش سبک شود بيمار را چ�ی آرزو كند كه سبب راحت باشد؛

اگر �سش در  -۴. ؛ و بود كه � معا�ه راحت يابدبيماری او را ز�ان ن�ند

ز�اد� بيماری و ر گردد؛ و د�ل كند بر هفتم باشد؛ از آن بيماری؛ بيماری ديگ
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 معا�تاگر سعد در هفتم باشد؛ د�ل كند بر آن�ه بيماری به  - ۵ .تبا� حال

خانه  اگر -۶ .شود زايليا چ�ی باز خورد كه بيماری  سبک باشد وبرود؛ 

خانه ( اگر و -۷ ؛�ه گرانو سبک باشد�ه  بيماری؛ برج منقلب باشدبيماری 

صاحب  نورديگر  كواكب اي قمر اگر و -۸ .بود يک حال بر ؛بودثابت ) بيماري

 اگر و؛ بود بيمناک سخت تباه واين ) اگر مقبول نباشد(؛ طالع به صاحب ثامن دهد

و اگر �س� طالع يا صاحب  -۹ ؛شود به� آخر ؛ وكشد بيماری دراز؛ مقبول بود

؛ د�ل پيوستگي و )وتاز ار�اع بي(و د�ل بيماري؛ هر دو در يك ر�ع باشند  طالع؛

زود زايل و و اگر در ر�ع �الف بود؛ بيماري  ؛رف�سخ� گدوام بيماري بود و 

اگر �اي آن كو�ب كه قمر ازو من�ف  )در ابتدای بيماری(و  -۱۰ شود؛گسسته 

  شود؛ علت بر بيمار ز�ادهاست؛ �� رسد يا شعاع افكند؛ 

  )چون طالع �و�ود معلوم بود؛ و  - ۱ ): از وقت آ�ز بيماري با طالع �و�ود

؛ بدان جای باشد كه در )بيماري(آ�ز بيماری و دشواري بود، اگر قمر در ابتداء 

سخ� و زحل آن جا بوده باشد؛ يا زحل با وی بود يا ناظر؛ د�ل ) تو�(اصل 

و اگر قمر به جاي�� باشد كه �ر�خ در اصل آن جا بوده باشد؛ و  - ۲بود؛  دشواری

�س با وی يا ناظر بود؛ هم هالكت بود؛ خاصه كه �ر�خ ) وع بيماري�(ا�روز 

 -۳؛ بيمبود و  سخ� حرارت؛ ا�روز د�ل )مقارنه(به قمر ناظر باشد؛ يا با وی بود 

آن جا بوده باشد؛ و ا�روز آن ) تو�(و اگر قمر به جاي�ه �� باشد كه در اصل 

سالم� و ظر؛ سعدی د�ل يا نا) به مقارنه(سعدی است ) كو�ب(جا با وی 

و اگر قمر به ابتدای علت در ششم طالع اص� بوده باشد؛ يا  - ۴باشد؛  �فيت

در ي�ى از اين جاي�ه ها بوده باشد؛ د�ل ) تو�(چهارم؛ يا هشتم؛ و در اصل 

و اگر �� مقارن يا ناظر قمر باشد در ابتدای علت؛  -۵باشد؛  سخ� بيماری

و اگر  -۶بود؛  �فيت و سالمتن سعدی ناظر باشد؛ د�ل باشد؛ و چو هال�د�ل 
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بوده باشد؛ و كو�� ز�ان �ر ) تو� در آن(قمر متفق شود بدان بر� كه در اصل 

چهارم است؛ يا به وی ناظر باشد؛ و در ) بيت(با وی باشد؛ و آن صاحب مثلثه 

از ( -۷ .بود سسخ� و بيم و تراصل والدت اين كو�ب ن� با قمر بوده باشد؛ د�ل 

اگر صاحب طالع به صاحب سادس متصل بود؛ و صاحب  )طالع سائل يا �و�ود

سالم� حال بيمار و زود كند به  د�لسادس ناظر به سعد و متصل به سعدی؛ 

و اگر كه صاحب ششم؛  -۸آن علت بدست آيد،  راحت ياف�؛ و به آسا� درمان

 �اطره؛ آن�ه )باشد(ب هشتم ناظر به �� يا متصل خاصه به زحل يا به صاح

بود؛ �س اگر صاحب ششم را بصاحب طالع اتصال بود؛ آن بد شود؛ و خاصه كه 

صاحب طالع ناظر بنحسها بود يا متصل خاصه به زحل؛ يا به صاحب هشتم؛ 

و اگر خداوند  - ٩؛ ند روز سخت تر شودچو هر د؛ بو بيم هالک و بيماريآن�ه 

ك� يا به صاحب هشتم و ششم؛ د�ل كند بر طالع به صاحب دوم ناظر بود؛ 

  .و روز به روز علت ز�اده شود بقای �و�ود يا سايل؛ و دردمندی

 از طالع والدت( :)زمينگ� بودن يا شدن( داليل اوقات و شناخ� زمانت(  

در هر برج بود؛ �رض از ان عضوی بود كه آن برج برآن د�ل  ا�زمانةاگر سهم  - ۱

 -۳ .آن مقعد بود زمانتر�خ در سادس يا در ثا� ع� بود؛ اگر زحل و � -۲ .بود

 -۴. اگر قمر در برج ذو جسدين بود منحوس؛ و د�ل �رض بود؛  زايد االعضا بود

  .منقلب بود؛ ناقص االعضا بودو اگر در برج 

 آن -۱ )از طالع والدت( :جانب بدن بودانت در كدام در شناخ� آن�ه ِزم 

 ؛اگر ميان �� و طالع در ميان رابع و سابع بود -٢ ؛بود زمانتكو�ب كه د�ل 

چپ حيت نا در ؛اگر در مقابل اين دو وتد بود -٣ ،در جانب راست بود زمانت

برج مذكر بود؛ زمانت در در است  زمانتن كو�ب كه د�ل و اگر آ -٤، بود
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بر� در  و -٦بدن بود؛  �ؤخراگر در بر� �ؤنث بود در  -٥مقدم بدن بود، 

  .اسود) اورام(بيض و ا�ر بود، و �� د�ل مذكر د�ل اورام ا ؛رینها

 اگر آن كو�ب كه  - ١ )والدت از طالع(: ع زمينگ�ى از ايام عمروزمان وق

اگر  -٢د�ل زمانت بود؛ ميان طالع و وسط ا�سما بود؛ زمانت در اول عمر بود، 

اگر از بيت  - ٣بود، بود؛ در ميانه عمر ) از طالع(ميان وسط ا�سماء و برج هفتم 

د�ل زمانت  -٤تا خانه چهارم بود؛ زمانت در آخر عمر بود، ) بيت هفتم(الُعرس 

و  -٦و اگر غر� بود؛ در آخر عمر بود،  -٥اگر �� بود؛ زمانت در بدايت بود، 

ر بود، 
َ
اگر در وسط ا�سما بود؛  -٧اگر خداوند ششم در ششم بود زمانت در ِصغ

سهم ا�سعاده در  و اگر -٩اگر در رابع بود؛ در آخر عمر بود،  -٨در ميانه عمر بود، 

و اگر در ثور بود؛ در سال ب�ست و  - �١٠ل منحوس بود؛ زمانت در سال نهم بود، 

و اگر در �طان بود در سال  -١٢و اگر در جوزا بود در سال ب�ستم،  - ١١پنجم، 

گر در س�بله بود؛ در سال و ا -١٤و اگر در اسد بود در سال دوازدهم،  - ١٣يازدهم، 

و اگر در عقرب بود؛ در  سال  -١٦و اگر در م�ان بود؛ در سال سيم،  -١٥هشتم، 

و اگر در جدی بود؛ در  - ١٨و اگر در قوس بود؛ در سال چهل و دوم،  - ١٧پانزدهم، 

و اگر در حوت بود؛ در  -٢٠و اگر در د�و بود؛ در سال � ام،  -١٩سال  پنجاهم، 

 .ناظر نبود) ا�سعادة(، و �ط آ�ست كه هيچ سعد به  سهم سال چهاردهم

بيمارى "بيماري و آسيب سخت را � گو�ند، ا�روزه با اصطالح " زمانة" :توضيح

 "از آن ياد � كنند، مقصود از ن� " �زمن
ْ
َعد

ْ
وضعيت شدت بيمارى و آسيب " ِمق

 ته بر� از ا�. است، كه شخص را زمينگ� كرده، و به قعود و �شس� � كشاند

�ر�وط به معلول بدنيا آمدن شخص باشد، نه در  ؛اين وضعيت�وارد ابتالى به 

  .اثر �رض و بيمارى
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  بيمارى ��ع العالج يا �زمن بودن�شخيص  - ٦

   ۱ :)ابتدای بيماری يا سؤال(: بيمارى�زمن بودن ��ع العالج يا �شخيص- 

درازی علت و كه� و ر اگر قمر از كو�ب مغر� من�ف باشد؛ د�ل كند ب

درازی  بر د�ل كند؛ به كو�ب مغرب متصل شود) قمر( اگر و -۲. دير�نهبيماری 

نو� علت؛ و و اگر از كو�ب ��� من�ف باشد؛ د�ل كند بر  - ۳ .بيماری

؛ از درجات ان�اف باشد؛ مدت روز�رشو . شدن بزودی به�زودی گذش� و 

روزی يا ساع�؛ به اندازه برج منقلب و �سده به عدد هر درجه سا� يا ما� يا 

و اگر صاحب طالع اندر سادس بود؛ و  -۴ .و ثابت و وتد و مايل و زايل وتد

كشد؛ تا آن �ه كه آن كو�ب از آن برج  بيماری درازصاحب سادس در طالع؛ 

؛ اگر صاحب طالع به صاحب )بيماری دراز كشد(و هم چن�  -۵ب�ون آيد؛ 

 اگر و -۶د؛ يا صاحب سادس به صاحب طالع متصل بود؛ سادس متصل باش

 سخت تباه و؛ اين صاحب طالع به صاحب ثامن دهد نورديگر  كواكب اي قمر

و اگر  -۷؛ شود به� آخر ؛ وكشد بيماری دراز؛ مقبول بود اگر و؛ بيمناک بود

از ار�اع (و د�ل بيماري؛ هر دو در يك ر�ع باشند  طالع؛�س� طالع يا صاحب 

و اگر در ر�ع �الف  ؛رف�سخ� گبود و  گي و دوام بيمارييوستپ؛ د�ل )يوتب

  ؛شود سستهبيماري زود زايل و گبود؛ 

 اما وقت به�  -۱ :و مدت بيماري داليل فل� �شخيص وقت به� شدن بيمار

شدن آ�ست كه؛ صاحب طالع قوي شود و �سعود؛ يا �انه يا به �ف يا 

نان�ه چ )ز حالت ضعف به قوتا(� بدل كند بمزاعمت خو�ش رسد؛ يا ش

) بيت هشتم(مغر� بود ��� شود؛ و يا راجع بود �ستقيم شود؛ و صاحب ثامن 

بدرجه طالع برسند؛  سعدانو يا  -٢بود؛  �فيت وسالم�از وي ساقط بود؛ د�ل 
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 به� شدنون درجه بدرجه رسد؛ د�ل چبدرجه د�ل رسند؛ ) آن سعدها(يا درجه 

بنگر به قمر؛ اگر من�ف شود بر  -۳):از ابتدای بيماری( ز آن بيماري؛بود ا

ابتداء بيماري از كو��؛ و سعدي به ��ن آن كو�ب رسيد يا شعاع افكند؛ هم 

و بر ابتداء بيماري اگر به  -۴؛ علت كم� شود و بيماري به� شوددر آن وقت 

اك علت پاتصال؛ ون درجه به درجه رسد به من�ف قمر سعدي اتصال كند؛ چ

�� شعاع افكند يا آ�ا برسد؛ بيماري  ،و اگر بدان سعد ؛شود و بيمار به� شود

و اگر قمر و طالع؛ از آن برج باشند  -۵بار ديگر باز گردد؛ و از حال �ال بگردد؛ 

آن ) اوتاد(باشد؛ و �س در آن برج باشد؛ يا اندر رأس  بيماری در آن اندامكه 

مگر كه سعدی قوی به وی نظر كند؛ كه د�ل ؛ هالكت بود د�ل سخ� وبرج؛ 

سعد به آ�ا برسد؛ كه در  ) كو�ب(ه باشد كه آن �) �فيت(باشد؛ و وقت  �فيت

در ابتداء بيماری اگر ي�ي از  - ۶ كه بيماری است؛) است(آن برج آن اندام 

و اميد راحت ن��ن بصاحب سادس اتصال كند؛ بدانوقت كه درجه بدرجه رسد 

بود؛ و اگر د�ل بيماري در سادس بود؛ د�ل كند بر گرديدن بيماري از  به� شدن

اگر قمر از كو�ب مغر� من�ف باشد؛ د�ل كند بر  - ۷علت به علت ديگر؛ 

درازی  بر د�ل كند؛ به كو�ب مغرب متصل شود) قمر( اگر و درازی علت

و  زودی گذش� و اگر از كو�ب ��� من�ف باشد؛ د�ل كند بر .بيماری

؛ از درجات ان�اف باشد؛ به عدد هر درجه سا� يا ما� يا مدت روز�رش

  .روزی يا ساع�؛ به اندازه برج منقلب و �سده و ثابت و وتد و مايل و زايل وتد
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  ديگر سبب شدن و بيمارى عوارض�شخيص  - ٧

 ابتدای بيماری يا (از  -۱: خيص عوارض و بيمارى ديگر سبب شدن�ش

از آن بيماری؛ اگر �سش در هفتم باشد؛ : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): السؤ

خانه  اگر - ۲ .گردد؛ و د�ل كند بر ز�اد� بيماری و تبا� حالبيماری ديگر  به

خانه ( اگر و - ۳ ؛�ه گرانو سبک باشد�ه  بيماری؛ بيماری برج منقلب باشد

خانه ( اگر و - ۴؛ افتد ديگر یبيماری به بيمارآن  از؛ ذوجسدين بود برج) بيماري

پنجم ) بيت(اما بدان�ه خداوند طالع در  -۵ .بود يک حال بر؛ ثابت بود) بيماري

است از سيّوم و نهم؛ ز�را كه اين دو برج؛ د�ل  بيماری قوی ترو يازدهم؛ در باب 

؛ �� كه ثبات بيماری؛ و برج پنجم و يازدهم د�ل كند بر زوال بيماریكند بر 

در ابتداء ( - ۶ قوی تر باشد از خانه نهم و سيّوم؛) دالل�ش(دو خانه باشد؛  اندر�ن

بنگر به قمر؛ اگر من�ف شود بر ابتداء بيماري از كو��؛ و سعدي به  )بيماری

��ن آن كو�ب رسيد يا شعاع افكند؛ هم در آن وقت علت كم� شود و بيماري 

بيماري بار ديگر باز آ�ا برسد؛ به� شود؛ و اگر بدان سعد، �� شعاع افكند يا 

ابتداء ( - ۷؛ و اگر �سان رسند بيماری ز�اد شود؛ رددگردد؛ و از حال �ال بگ

اگر ي�ي از ن��ن بصاحب سادس اتصال كند؛ بدانوقت كه درجه  )بيماری

بدرجه رسد اميد راحت و به� شدن بود؛ و اگر د�ل بيماري در سادس بود؛ د�ل 

و  ):ابتدای بيماری يا سؤال( -۸ .علت ديگره ري از علت بگرديدن بيماكند بر 

د�ل ؛ منحوس باشد) در اتصال صاحب طالع به صاحب ثامن( ٣ا�دب�قابل اگر 

  .باشد شده آن�ه به� از �س؛ )باشد( يبيمارو  گو�سارین
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  �ران�ا�ام و و مدت  وقات�شخيص ا - ٨

  ن�شخيص اوقات و مدت �ران بيمارى و �ا�ام آ.  

 )گنزاع و جن( ��وحت در علم طب؛ �ران :تعر�ف �ران در علم طب

ت  ؛�س در آن اوقات ؛)بيماری( ا علتبباشد  )بدن( طبيعت
ّ
اگر طبيعت بر عل

اسهال يا عرق يا ادرار باشد و عالمت آن  ؛خ� ا�امده حال بيمار ب ؛�لب شود

  .�امدا �ّ ه حال بيمار ب ؛مغلوب شود طبيعت و اگر براي �ر�ض؛

در �شخيص اوقات �ران بيمار�ها با  :�شخيص اوقات �ران با دا�ش �وم

  :دا�ش �وم؛ در �موع؛ اطباء به دو �و �شخيص اوقات �ران را به �ر � برند

ق  اين اوقات �ران؛  :�شخيص اوقات �ران با نور قمر به صورت �م) الف
ّ
تعل

با افزا�ش يا �هش نور قمر؛ اك� متناسب  و به تزايد و تناقص نور قمر دارد

و اوج �ران يا �هش  ؛دارند تزايد و تناقص و هيجان و سكونا�راض ن� 

است؛ كه نور قمر در  هن�م مقارنه و مقابله قمر با شمسعوارض بيماري؛ در 

 ١٥و  ١٤و  ١٣شبهاي (اوج امتالء و يا نهايت نقصان است؛ يع� در ايام استقبال 

و در  ٢٩روزه از شب  ٢٩در ماه (ام �ت ا�شعاع آخر ماه قمري ؛ و اي)ماه قمري

؛ كه براي بر� ا�راض وقت هيجان و )تا آخر ماه ٢٨روزه از صبح  ٣٠ماههاي 

مانند اختالالت روا� يا عص� كه در اين وقت شدت � (اشتداد آن است 

قات ر سا�ن � شود، اوگ؛ و بيماري در اوقات دي)�د؛ و يا شدت خونر�ز�هاگ

. اين نوع �رانها؛ با يك تقو�م روز شمار قمري و يا رصد ماه قابل �شخيصند

  .م شنا� نور قمر ن� در فصل هن�م شنا� ط� توضيح شده است�هن

اطباء : �شخيص اوقات �ران و �قبت آن به �سبت زمان �وع بيماري) ب
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اري، ايام حاذق و حكماي علم �وم؛ با توجه به �وقعيت قمر در �وع بيم

�ران بيماري و زمينه اشتداد يا بهبودي آن را برر� � نمايند؛ در اين نوع 

و يك . برر�؛ ايام �ران هر بيماري به �سبت زمان �وعش متفاوت است

نوع برر� ساده دارد كه متناسب با س� قمر در بروج؛ با شمارش روزها از روز 

ايند؛ و يك نوع برر� دقيق تنجي� �وع بيماري؛ ايام �ران را تعي� � نم

دارد كه با دا�س� اتصاالت قمر؛ و �وقعيت كواكب سعد و �س؛ �قبت �ران 

آن بيماري؛ و مقدار شدت و يا امتداد آن را تا روزهاي آينده تعي� � نمايند؛ 

كه براي �اسبات اين نوع برر� تنجي�، نياز به يك تقو�م �ص� �و� 

روش ساده و ا�ا� و روش (در ادامه اين نوع برر� ها را  .دقيق � باشد

  .؛ كه متناسب با زمان �وع بيماري هس�ند را �ح � دهيم)تفصي�

 ؛ا�سا� بر بدن ونچ :به �سبت زمان �وع بيمارياوقات �ران  �شخيص 

ه مانند �يات
ّ
در مبدأ  ؛اطباء حاذق ؛�ستو� گردد )تبها( ي�ي از ا�راض حاد

و  ؛رض معلوم كنند كه قمر در كدام جزو است از اجزاي معدل ا�هارآن �

دواير ون و چ ؛جزو م�ساوي تقسيم كنند ٤ه معدل ا�هار را ب ؛ابتدا از آن جزو

هرآينه  ؛ذرانندگب )تقسيم شده معدل ا�هار( اقسام ار�عه امبد به) ميلها(ميول 

را  بر دايرة ال�وج قاطو آن ن ؛ذردبگ منطقه از منطقة ال�وج ٤ه آن دواير ب

 و هر وقت كه قمر به ي�ي از ؛خوانند �ار�ن عظيمهو �واضع  ؛�راكز ار�عه

در واقع . (گو�ند �ران بزرگ�واضع رسد؛ براي آن بيماري؛ آن را وقت ين ا

  ).معادل درجه قمر بر دايرو ال�وج در مبدأ بيماري تعي� � شود

 ٢٧تقر�با (روز و ك�ي تمام كند  ٢٧را در  س� در بروجقمر دوره  چون 

�نه دايرة  ٤از تقسيمات  ل؛ هرآينه ر�ع اوّ روز نرسد ٢٨ و به )ساعت ٨روز و 
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ال�وج را در روز هفتم تمام كند؛ و ر�ع دوم را در روز چهاردم؛ و تقدم و تأخر 

يع� در روز قبل يا (خارج نباشد ) هاردهمچهفتم و (ساعت �ران از اين روزها 

؛ اّما تمام شدن ر�ع سوم ميان روزهاي ب�ستم و ب�ست و )ايام ن� افتد بعد اين

م در ب�ستم افتد و به از�ن سبب ب ؛ي�م باشد
ّ
ر در ب�ست و ي�مه تقد

ّ
و  ؛تأخ

 دور ؛رگو بعد از آن بار دي ؛�وضع اول در ب�ست و هشتم باشده رسيدن او باز ب

ايام �ران و اين ايام را  ؛از � گرفته شود )روز و ك�ي س� قمر در بروج ٢٧( 

ت در اين ايام به� باشدخوانند؛ و گ قوی
ّ
ه چ ؛و�ند كه ��وحت طبيعت با عل

؛ كه تر�يع است در آن اوقات بنظر عداوت ؛قمر كه د�ل ��م كون و فساد است

و چون �وضع اصل كه در  ؛ناظر باشد )�وع بيماري( �وضع اصله ب و مقابله؛

�واض� كه �الف  ؛اقتضاي �رض كرده باشد ؛ا بودهقمر در آ� ؛ابتداي �رض

ت كند ؛دوَ آن �وضع بُ 
ّ
و قّوت طبيعت در حال  ؛اقتضاي نقصان و ضعف آن عل

 ؛ه خصم را در حال ضعفر آن وقت ميل به صالح ب�ش� كند؛ چد ؛��وحت

  .توان كرد )غلبه( آسان تر قهر

 و دواير ميول به مبادي ؛به دو قسم كنند ؛ار�اع مذكوره و باز هر ر�� را از 

و مبادي اين اقسام را از  ؛قسم شود ٨نان�ه همه فلك به هر يك بگذرانند؛ چ

و هر روزي كه قمر به  ؛خوانند) نه�هشت (زواياي ثمانيه  ؛منطقة ال�وج

 ؛خوانند روز انذارآن را  ؛باشد )كنار هم( ب� دو ر�ع متجاوررسد؛ كه مامبد� 

و  ٤و آن روز  ؛افتد )بعدی( را� كه در مبدأ ر�ع �ستقبليع� انذار كننده به �

هفتم، و يازدهم انذار روز هارم انذار كند به روز چنان�ه ؛ چباشد ٢٤و  ١٧و  ١١

و ب�ست و چهارم بر  هاردهم، و هفدهم بر ب�ستم يا ب�ست و ي�م،چكند به 

  .ب�ست و هشتم
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حلول كواكب در از  حكما :دقيق در تنجيم و �قبت آن �ران مدت�شخيص 

ت و خوف هالك �ر�ض نمايند ؛�وضع هر يك از �ار�ن
ّ
 ؛استدالل بر اميد صح

ت ) �ش�ی يا زهره( سعدي ؛ر در �وضع �رانچنان�ه اگ
ّ
 زايلباشد؛ گو�ند عل

ت ا قمر منحوس باشدباشد؛ ي) �ر�خ يا زحل( ر ��شود؛ و اگ
ّ
؛ گو�ند عل

 تمگ ؛رددگ �ستو�
ّ
ت باشدر وق� كه تاث� �س ضد

ّ
هم مقت�  كه آن ؛اث� عل

  . بود) قوي( �ط آن�ه آن �س �مود االحواله ب ؛صّحت شود

بنگر به قمر؛ هر وقت كه بنح� رسد به جسد؛ يا به نور آن  :قاعده �

؛ بيمار را شدت و سخ� ز�ادت گردد؛ و هر )�دوده درجه جرم او در اتصال(

سعادت و �فيت و راحت و وقت به شعاع سعدي رسد يا به جسد سعدي؛ 

 .ديد آيدسب� و ني� پ

 ه گو�ند بنگر ب حكما ):ابتدای بيماری يا سؤال(از  -۱ :تفصيل اد� �و�

 ؛وي ز�اده �ن ده درجه بر ؛كه قمر كجاست ؛وقت سؤاله ا بيابتداء علت 

 بيم هالك؛ اگر به �� رسيد رسد شعاع كدام كو�ب � به جسد يا كه بنگر

ه بعدد سال صغراي آن كو�ب ب باشد؛ �قبت راحتسعدي رسد به ر و اگ ؛بود

بدين طر�ق كه به ازاي هر سال صغراي (شدت، باشد يا  �فيت ؛ندان روزچ

سال،  ٣٠زحل : كو�ب يك روز حساب � كنند و سا�اي صغراي كواكب

؛ )سال ٧، رأس و ذنب ٢٥، قمر ٢٠، عطارد ٨، زهره ١٩، شمس ١٥، �ر�خ �١٢ش�ي 

يا به شعاع ه ب ؛هر كجا كه رسد ؛ز�اده �ن ز به �وضع قمر چهل درجهو با

چون شعاع درجه قمر كه ده درجه برافزوده . ح�م �ن ؛سعد يا �س جسد

ن كو�ب ه آهر وقت كه قمر ب ؛چون ب�و�� �س باشد ؛هل درجهچيا  ؛با�

ه د �وضع ونچو  ؛باشد گو �ر تد�ل شد ؛ران يا تر�يع يا مقابلهقِ ه ب ؛رسد
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يا كو�� باشد كه از  او؛ جسدِ ه نور يا به سعدي رسد ب ؛ بههل درجهچا درجه ي

�ش از پ ؛ي�ي را قبول كند يا سعد كند) درجه ٤٠درجه و  ١٠(اين دو درجه 

زوال و  ؛يع� آ�ا د�ل نقصان علت است ؛آن�ه قمر ب��يع و مقابله وي رسد

  .بيماري و راحت و �فيت

به گر به ابتداء علت يا به وقت �سئله؛ بن ):ا سؤالابتدای بيماری ي(از  -٢

بيماري،  ٢٨و  ٢٤و  ٢١و  ١٩و  ١٤و  ٩و  ٧و  ٥و  ٣و  ٢و  ١روزهاي �وضع قمر در 

و بود  مبارك�ران  ؛شعاع يا جسد سعدان رسيده ون قمر در اين روزها بچ

 ؛جسد �سان رسده شعاع يا به ون بچو  ؛ديد آيدپتن آسا� و سب�  راحت و

و حساب اين روزها  ؛ز�اده شود دشواري و سخ� و شدتو  ؛بود نامبارك�ران 

مقدار ده درجه بر �وضع قمر  چن� است كه روز اول؛ روز �وع بيمار�ست و

 ٦٠ون چهل درجه؛ به روز سيم رسد؛ و ؛ و باز چ؛ به روز دوم � رسدز�اده �ن

درجه ز�اده  ٩٠ون چو  ؛ا�� بود نجم رسد و در �سد�سپدرجه ز�اده ك� به روز 

روز ه ه ز�اد ك� بجدر ١٢٠ون چو  ؛در تر�يع ا�� باشد و روز هفتم رسده ك� ب

روز چهاردهم ه درجه ز�ادت ك� ب ۱۸۰ون چو  ؛در تثليث ا�� بود و نهم رسد

درجه  ۲۴۰چون  ؛الؤوقت سه در مقابله جای خو�ش كه اول علت بود يا ب ؛رسد

درجه  ۲۷۰ون رسد در تثليث ايمن خو�ش؛ و چوزدهم روز نه ز�ادت ك� ب

 ۳۰۰و چون  ؛روز ب�ست و ي�م رسد در تر�يع ايمن خو�ش باشده ز�ادت ك� ب

و  ؛روز ب�ست و چهارم رسد در �سد�س ايمن خو�ش بوده درجه ز�ادت ك� ب

روز ب�ست و هشتم هم بدان جاي�ه رسد كه به ه درجه ز�ادت ك� ب ۳۶۰چون 

هر�ه  ؛نيک ياد دار شداين �واضع كه ياد  ؛الؤبه ابتدای سابتدای علت رسد يا 

بيمار را خطر و آفت بود هم  ؛كواكب �س رسده كه قمر بدين �واضع رسد و ب

 ؛يا به درجه اح�اق ؛عقده كسوف رسده خاصه كه بدين �واضع ب ؛و دشواری
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و چون بدين  ؛و چون سعدی نور افكند به� باشد ؛ن�بت و خطر باشد

   .نباشددرس� است؛ و �ران راحت و سالم� و تن ؛قمر با سعدی باشد ؛�واضع

) �ش�ي و زهره(و سعدان  ؛تن استگفته آمد بدان�ه قمر د�ل نان�ه چ -۳

و قمر به  ؛ون سعدان �ستع� باشند بر قمرد�ل �فيت و راحت و تندرس�؛ چ

از  - ٤ها، بيمار قوي بود بر دفع كردن علت و بيمار�تن  ؛ا�شان �سعود بود

گر در ابتداء علت؛ قمر �سعود بود؛ يا من�ف از سعدان يا ا):ابتدای بيماری(

كو�� كه در ي�ي از �واضع قو�ش است از بيت و �ف و (از كو�ب مقبول 

و اگر  ):ابتدای بيماری(از  -۵؛ د�ل كند بر آسا� �رانها؛ )حد و مثلثه و وجه

و  رج منقلب بود؛ يا ذوجسدين؛قمر يا صاحب طالع در ابتداء علت؛ در ب

�سياري بر قبول؛ د�ل كند كو�ب م �سعود باشد يا من�ف از سعدان يا از

  .و عطسه ؛ون نر� طبيعت و خويچ ؛�رانها

گر كه قمر ب�دام كو�ب بن ؛ون روز �ران بودچ -١ :تفصيل برر� روز �ران

علت و  ؛�ران تمام شود ؛ب�و�ب سعد اتصال كندقمر اگر  ؛متصل شود

علت و بيماري ز�اده شود و �ران  ؛�� اتصال كنده و اگر ب -۲ ؛برطرف شود

سعد و �س ه بگر و ا -٣؛ منفعت ن�ندخورد ) دارو(ه و آ� ؛تمام نباشد

ر اندران برج كه قمر گو ا - �٤م از وي �ن؛ هر كدام قو�� ح ؛اتصال كند

 د كه به �ر�خ داللت�ي بوچاز  �ران باشد؛ �ر�خه ر اتصال وي بباشد؛ اگ

ح�م از ج�س م�سو�ات آن كو�ب  ؛هر كو�ب كه قمر اتصال كنده و ب ؛كند

چون  -۵). دايرة ال�وج( طول و عرضه مقارنه باشد به قو���ن اتصال ب ؛بود

 ؛ز�ان ن�ندروز باشد  ،اگر آن وقت ؛روز �ران قمر با زحل متصل باشد

به �ر�خ بوده  اتصال قمر و اگر -۶ ؛روز بوده باشده خاصه كه ابتدای علت ب

خاصه كه علت ابتدا به شب  ز�ان ن�ند ؛و وقت �ران به شب باشد ؛باشد
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به روز بوده باشد و �ر�خ بدين �واضع  اتصال قمر به �ر�خ و اگر -۷ ؛كرده بود

 ؛)ناگها�( ا �رگ مفاجايتب گرم و خون رف� �سيار  از كند سخ� ب�ش� ؛رسد

  ؛شود به�فكند و چون سعدی شعاع ا -۸

و اگر ابتدا علت به شب بوده باشد و زحل بدين �واضع  -۹ ):ابتدای بيماری(از 

سخ� ب�ش� باشد از برودت و يبوست و ما�خو�ا و آ�ه بدين  ؛رسد) �ران(

و چون سعد و �س  -۱۱ ؛باشد راحتو چون سعدی نور افكند اميد  -۱۰ ؛ماند

هر كدام قوی تر باشد  ؛يا ناظر )قارنهم( قمر باشنده هر دو بدين �واضع ب

روز بيماری زايد ا�ور يا�؛ يا شمس با به  را اگر قمر -۱۲. شودح�م بر وی 

هم  ؛رسد يا مقابله) �وع بيماري(اين �وضع  �تر�يع ا�ه چون قمر ب �ر�خ بود؛

 ؛و زايد ا�ور و به زحل ناظر ؛ا مقابله باشديو چون  به تر�يع  -۱۳ ؛باشد �رگ

بيماری قمر ناقص و اگر در ابتدای  -۱۴ ؛شود به�آن بيماری راست بوده و  از

چ�ی تو� ن�ند؛ جز آن�ه در ا�ور باشد و ناقص العدد؛ و به زحل ناظر؛ 

ون اری قمر با شمس باشد به اول ماه؛ چو اگر در ابتدای بيم -۱۵ ؛بيماری بود

راحت ) متصل شود( داگر سعدی شعاع افكن ؛قمر به تر�يع و مقابله وی رسد

  .باشد �رگ) شعاع افكند(؛ و اگر �� يابد

 در  :عدم خلط اصطالح �ران در طب و قواعد �و� هواشنا�: تذكر

قواعد �وم؛ اصطالح �ران را براي پ�ش ب�� ايام �ران در وضع آب و هوا و 

در ابر و باران ن� استفاده � كنند؛ كه بر� قواعدش با قوعد �و� �ران 

طب �شابهت دارد؛ و� مبدأ آن را از جزو اجتماع شمس و قمر در هر ماه 

�ند؛ ف�ا روش �اسبه ايام �ران بيماري؛ با ايام �ران آب و هوا گقمري � 

 . �لوط �شود
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  )رو��رددا�ش، توانا�، (طبيب  احوال�شخيص  - ٩

  ه و �وه علم و توانا� و م�ان �وفقي�ش در معا�(�شخيص احوال طبيب

  .)رفتار او با بيمار

 طبيببرج نهم و صاح�ش و سهم ا�سعاده د�لست بر  )وقت سؤال از هيئت( - ۱

را از وسط ا�سماء و  عالج كننده داللت و )وقت سؤال از هيئت( - ۲ .و علم وی

  .صاح�ش؛ و از آن كو�ب كه عطارد از وی من�فست

صاحب طالع و : ميوس گو�نددور�نوس و بطل): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۳

  . طبيبطالع؛  د�ل است بر 

و اگر به : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۴

دست ال؛ �س اندر طالع باشد؛ د�ل كند كه ؤابتدای بيماری يا به وقت س

باشد؛ و عال� كه كند بيماری ز�ادت شود؛ و منفعت كم�  طبيب ز�ان �ر

رفق و بود؛ و آ�ه كند به  طبيب مبارک دستسعد در طالع بود؛  اگر و -۵بود، 

  .باشد به�یو  اميد منفعتكند، و  مدارا

 ) چون خوا�  -۶ :اليل فل� ارتباط طبيب با بيمارد )وقت سؤال هيئتاز

بدا�؛ برج هفتم و صاح�ش د�ل صفت و فراست است؛  صفت طبيبكه 

طالع يا قمر؛ از وی �سعود بود يا مقبول؛  بنگر به صاحب سابع؛ اگر خداوند

و اگر سعد  -۷باشد؛ و معا�ت وی منفعت كند؛  هم� طبيب سبب شفاء بيمار

از باشد؛  )به غ� صاحب سابع( ؛ كو�� ديگر)صاحب طالع يا قمر(كننده 

و اگر  -۸؛ طبيب ديگر كه بدان كو�ب م�سو�ست شفاء بيمار از آن باشد

 �شفق و مهر�انم مقبول باشد؛ آن طبيب بر بيمار صاحب طالع از صاحب هفت
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و اگر صاحب طالع صاحب هفتم را  -۹باشد؛ و در �ر بيمار و صالح او �تهد؛ 

و اگر هر دو  -۱۰؛ نيكو� �سيار كندقبول كند؛ بيمار �ر طبيب را دوست دارد و 

از ي�ديگر مقبول باشند؛ ميان بيمار و ) صاحب طالع و صاحب هفتم(د�ل 

باشد؛ و تيمار دارنده ي�ديگر باشند؛ و �ر ي�ديگر  الفت و �صا�تب طبي

و اگر صاحب هفتم �سعود باشد؛ و ��� و مقبول؛ طبيب اندر �ر  -۱۱را نافع؛ 

؛ و باندک مايه عالج بيمار درست شود؛ و مبارک دستمعا�ت قوی باشد و 

؛ طبيب مغر� باشد) صاحب هفتم(و اگر  -۱۲؛ بصالح آردهرچه كند همه 

بصالح نتواند سخت قوی باشد و به دفع كردن علت؛ �سيار عالج كند و 

شوم دست و غلط منحوس يا غ� مقبول بود؛ ) صاحب طالع(و اگر  -۱۳؛ آوردن

  .باشد �ر و بدخو و بد طبع

 )اول� �القات بيمار  -۱۴: سا�ت كواكب داللت )از وقت �القات طبيب

ارتباط به� ب� بيمار و زمينه ؛ داللت بر با طبيب در سا�ت �ش�ی و زهره

� طبيب و  ب�ش� است، ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمانبوده، و  طبيب

ا��ن رضايت بيمار از درمان ب�ش� و  ،ر�ها و �ش�ت او را �هش دادهتواند 

ارتباط ب� بيمار و حتمال اينكه او در ساعت �ر�خ و زحل داللت بر  -۱۵است، 

، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان بوده سخت يا نامناسب شودطبيب 

ا��ن و  ،ر�ها و �ش�ت او را �هش داده� تواند طبيب نو  كم� است،

يا طوال� شدن  بيماريزمينه طوال� شدن و رضايت بيمار از درمان كم� بوده، 

 ،ه �سا �ر�� شفا نيابدچ و �ر�ض از بيمار�ش رنج طوال� � كشد و درمان دارد

برای تفصيل اين �وضوع؛ به  ،مداواي اين طبيب خارج شود�ت تا اين كه از 

  .نماييد فصل �ر�رد پزش� سا�ت كواكب �راجعه، �ش هن�م شنا�
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  دارو و ابزار ط� �ورد نياز در معا�هنوع �شخيص  -١٠

؛ از آن دارو و  آلت بر آ�ه عالج كند از وی؛ يع� )وقت سؤال از هيئت( - ۱ 

  .كو�ب نگرند كه صاحب طالع به وی متصل است

اگر پرسد كه دارو به چه  :طبع و �زه داروداليل فل�  )وقت سؤال از هيئت( -۲

دارد؛ و ناظر  طبع و �زهطبع و �زه باشد؛ بنگر به صاحب وسط ا�سماء؛ كه چه 

كيفيت بر ك�ست؛ از �زاج كواكب ناظر و از طبع و جوهر برج؛ ح�م �ن 

  .او دارو و �زه و طبع
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  ث� دارو و غذا در معا�هتأ قدارم�شخيص  -١١

 از هيئت(: عدم ن�يجه �ش بودن آنها �شخيص م�ان تأث� دارو و غذا يا 

و اگر خوا� كه بدا� كه دارو؛ بيمار را منفعت كند يا نه؛  -١ :)وقت سؤال

ل كند؛ يا اندر وسط ا�سما بنگر به صاحب طالع؛ اگر صاحب وسط ا�سما را قبو

و اگر  -۲؛ هرچه �ورد منفعت كندباشد و  بيمار دارو پذيرندهمقبول بود؛ 

 -۳بود؛  نافعصاحب وسط ا�سماء و صاحب طالع را قبول كند؛ دارو �ر بيمار را 

بدان�ه خانه دوازدهم د�ل  -۴؛ نافع نبودباشد ) حاالت(و اگر جز اين 

و اگر صاحب طالع يا صاحب سادس يا قمر؛  ست؛ و به� شدن بيمار؛داروها

ب�و�� اتصال كند كه آن كو�ب در خانه دوازدهم بود؛ اگر سعد باشد از آن 

ابتدای بيماری يا (و از  -۵ .اگر دارو خورد منفعت يابدبيماري راحت يابد؛ و 

هيچ اگر �س اندر وتد چهارم باشد؛ : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): سؤال

دارو و و اگر سعدی اندر وتد چهارم بود؛ هرچه بد� از  -۶ .دارو نفع ن�ند

علت و  ؛�� اتصال كنده بقمر و اگر  )در روز �ران( -۷ .غذا نفع كند

  .ن�ند خورد منفعت) دارو(ه و آ� ؛بيماري ز�اده شود و �ران تمام نباشد
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  بيمار احوال و ارتباطات�شخيص  - ١٢

  برنامه درمان از نظر �مل و ا طبيبب(بيمار  اتارتباطاحوال و �شخيص ،

  .)خانواده بيمار با او؛ و رو��رد آنها و م�ان همرا� شانعدم �مل، 

طالع و صاحب طالع و قمر د�ل   :چون پرسند از بيمار )وقت سؤال از هيئت( -۱

: دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۲ .بيماراست بر 

  .بيمارد�ل است بر  و وسط ا�سماء

اگر �س اندر : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۳

بيمار ؛ و تبا� حال و سخ� بيماریوسط ا�سماء باشد؛ د�ل كند بر 

ابتدای (و از  -۴ .شودهمه آن كند كه بيماری ز�ادت ؛ خو�ش�ندارنده نبود

اگر سعد اندر وسط ا�سماء : و�نددور�نوس و بطلميوس گ): بيماری يا سؤال

بيمار را چ�ی آرزو كند كه سبب راحت باشد؛ و بيمار�ش باشد؛ د�ل كند كه 

  .؛ و بود كه � معا�ه راحت يابدبيماری او را ز�ان ن�ند؛ و آن سبک شود

اگر صاحب بيت قمر سعد بود؛ و يا به قمر ): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۵

�ه نيک بود از طالع؛ و صاحب طالع ن� سعد بود و به طالع ناظر؛ و قمر به جاي

كند بر به� شدن به زودی؛ و روی به تندرس� نهادن و ناظر باشد؛ د�ل 

؛ و به� آن و بيمار را اندر اهل بيت خو�ش جاه و م�لت باشد �وافقت داروها؛

باشد كه صاحب طالع  به صاحب بيت خو�ش ناظر باشد؛ و به صاحب طالع 

  عدان ناظر از جاي�ه قوی؛ و از �سان پاک باشد؛س

اول� �القات بيمار با : سا�ت كواكب داللت )از وقت �القات طبيب( -۶

زمينه ارتباط به� ب� بيمار و طبيب در سا�ت �ش�ی و زهره؛ داللت بر 
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� طبيب و  ب�ش� است، ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمانبوده، و طبيب 

ب�ش�  رضايت بيمار از درمانا��ن و  �ها و �ش�ت او را �هش داده،رتواند 

احتمال اينكه ارتباط ب� بيمار و داللت بر زحل  وو در ساعت �ر�خ است، 

و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان سخت يا نامناسب شود بوده، طبيب 

ا��ن و  اده،ر�ها و �ش�ت او را �هش د� تواند طبيب نو  ،كم� است

يا طوال� شدن  بيماريزمينه طوال� شدن ، و رضايت بيمار از درمان كم� بوده

ه �سا �ر�� شفا چكشد و و �ر�ض از بيمار�ش رنج طوال� �  درمان دارد

برای تفصيل اين �وضوع؛  ،مداواي اين طبيب خارج شود�ت تا اين كه از  ،نيابد

  .زش� سا�ت كواكب �راجعه نماييدفصل �ر�رد پ، به �ش هن�م شنا�
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  قابل عالج يا العالج بودن�شخيص  -١٣

  شخيص قابل عالج يا العالج بودن�.  

اگر سعد در هفتم : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(از 

باشد يا چ�ی باز ؛ و سبک بيماری به معا�ت برودباشد؛ د�ل كند بر آن�ه 

  .ايل شودخورد كه بيماری ز

 )اگر(؛ چون به نزديک بيمار آمدی :گو�د جا�نوس -۱ :)از وقت �القات طبيب(

تن در ح�م  ؛گف� كه ��� است ،روز بودی و قمر به كو�ب روزی ناظر

و اگر شب بودی و قمر به كو�ب  -۲ ؛) كردی عالجو ( حال به به�ی كردی

و اگر  - ۳ ؛كردی جعالكردی و  به�یح�م بر  ؛گف� ��� است ؛ش� ناظر

گف�  ؛قمر به كو�ب �� ناظر بودی يا به شب به كو�ب نهاری ناظر ،به روز

  .به� �شديكه  و از وی بگر�� عالج ن�ردیآن بيماري را  ؛مغر� است
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  ، شفا يا �رگم بيمارى�اا��شخيص  -١٤

   شخيص �ا�ام بيمارى؛ شفا يا �رگ، و ن� علت و بيمارى منت� به�

  .گ شخص�ر

ارم و صاح�ش؛ و إثنا ع��ه قمر و صاح�ش؛ و چه )وقت سؤال از هيئت( - ۱

صاحب خانه قمر و قابل تدب� قمر؛ و صاحب و قابل تدب� صاحب طالع؛ اين 

است، هر كدام ب�ش� و شهادت ب�ش� و قوی تر؛ وی د�لست  �قبتهمه د�ل 

  .بيماری �قبتبر 

وقت  از هيئت(و  - ۳ .�رگصاح�ش د�ل هشتم و   )وقت سؤال از هيئت( و -۲

  .بيمار؛ از هفتم و از صاح�ش نگرند سبب �رگمعرفت  )سؤال

و وسط ا�سماء : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۴

دور�نوس و بطلميوس ): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۵. بيمارد�ل است بر 

): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۶ .بيماریر و برج هفتم د�ل است ب: گو�ند

  .�قبت �ر بيمار دارو وو چهارم د�ل : دور�نوس و بطلميوس گو�ند

صاحب طالع به اگر :  ماشاءاهللا منجم گو�د -۷ ): ابتدای بيماری يا سؤال(و از 

 بيمار به�نور افكنند؛ ) �ش�ي و زهره(يا شمس يا صاحب برج قمر سعدان 

  .بيمار بم�دگر از سعدان خا� باشد و منحوس، و ا -۸. شود

  قمر اگر و - ۸ :داليل فل� تبا� و �رگ بيمار): ابتدای بيماری يا سؤال(از 

د�ل  ؛منحوس و كه �ت االرض باشد به كو�� متصل شود و؛ فوق االرض باشد

 و رد كند؛ به صاحب ثامنيا صاحب طالع به  نور كو�� اگر و -۹؛ باشد �رگ

صاحب  اگر و -۱۰؛ بم�دبود؛  وتد صاحب ثامن در و؛ ب طالع ساقط بودصاح
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صاحب  و -۱۱؛ بم�د؛ منحوس باشد قمر صاحب طالع يا و؛ طالع باشد ثامن در

 -۱۲ ؛است �رگد�ل ؛ منحوس باشد قمر و؛ �� به وی ناظر و؛ هشتم طالع در

د�ل  ؛)شدبا( صاحب طالع به صاحب ثامن متصل و؛ مقبول نباشد قمر اگر و

صاحب طالع فوق  اگرو  - ۱۴ ؛است بد اوتاد صاحب ثامن در - ۱۳؛ است �رگ

 ؛است �رگهشتم د�ل  چهارم يا از؛ به صاحب ثامن متصل شود و؛ االرض بود

 نور رد كو�� ميان ا�شان و؛ نباشد صاحب ثامن به صاحب طالع ناظر اگر و -۱۵

 و -۱۶؛ باشد �رگد�ل ؛ دوت صاحب ثامن در و؛ صاحب طالع ساقط بود و؛ كند

 از ميان شمس كم� ميان وی و و؛ اح�اق رونده باشد صاحب طالع در اگر

 غ� و؛ ��ق باشد) صاحب طالع( اگر و - ۱۷؛ شود هالک؛ بود عددوازده درجه بُ 

 ندهد تدب�كه  كو�� باشد) صاحب طالع( اگر و ؛)شود هالك( همچن� ؛مقبول

د�ل ؛ پاك�ه بود قمر و؛ اح�اق پاک باشد از و ؛)باشد( يع� علوی ؛به شمس

اگر شمس اندر هشتم بوده؛ و �ش�ی اندر وتد؛ و قمر نور  -۱۸ .راحت باشد

و همچن� اگر شمس اندر  - ۱۹باشد؛  هالکشمس به �ش�ی رد كند؛ د�ل 

 اگر -۲۰؛ بود هالكتهشتم باشد؛ و �ش�ی اندر وتد؛ يا در تر�يع شمس؛ د�ل 

 هفتم بود كه اندر به كو�� متصل شود قمر و؛ ت االرض باشدصاحب طالع �

هشتم  صاحب طالع به خداوند اگر و -۲۱؛ بود هالکد�ل  شد؛ كه ساقط خواهد

اما ن��ن �ت األرض عالمت بد است؛  -۲۲؛ م�دب؛ بود فاسدقمر  و؛ متصل شود

 هالكت�ل ؛ با آن همه كه �ت األرض باشند د)آنها را(اگر �سان فاسد كنند 

اگر �� در طالع باشد؛ و صاحب طالع رونده به اح�اق باشد؛ و قمر  -۲۳بود؛ 

و اگر د�ل؛ قمر باشد بر بيماری؛ و به  - ۲۴بود؛  هالكتمنحوس يا ساقط؛ د�ل 

، بود تبا� و �رگاح�اق رونده بود؛ و �سان ناظر باشند به صاحب طالع؛ د�ل 
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به �سان ناظر باشد؛ و ) صاحب طالع(ن باشد كه اندر باب بيماری تباه تر آ - ۲۵

باشد؛ و تباه تر�ن آن بود كه از نظر �سان از  زودی هالكتاندر وتد بود؛ د�ل 

صاحب طالع به صاحب  نورديگر  كواكب اي قمر اگر و - ۲۶تر�يع و مقابله بود؛ 

 ؛ وشدك بيماری دراز؛ مقبول بود اگر  و؛ بود بيمناک سخت تباه و؛ اين ثامن دهد

اگر صاحب طالع؛ در دوم باشد يا در ششم يا در هشتم؛ بنگر  - ۲۷، شود به� آخر

به قمر؛ آ�ه د�ل كند قمر از صالح و فساد؛ آن باشد؛ و اگر قمر خا� ا�س� 

و ؛ و باشد كه به� شود؛ تأخ� كندباشد؛  �رگباشد؛ بنگر به برج دوم؛ اگر د�ل 

صاحب سادس و  حكما گو�ند اگر -۲۸ .بار ديگر ا�دت كند و هالک شود

صاحب طالع و برج سادس و قمر؛ در برج های منقلب باشند؛ و از اوتاد ساقط؛ 

 -۲۹. بود �رگ؛ و اگر جز اين بود د�ل بود به�ی و نيكو�د�ل و از �سان پاک؛ 

بطلميوس � گو�د اگر قمر و صاحب طالع؛ از طالع يا از اوتاد ساقط باشند؛ 

بنگر به اوتاد؛ اگر در وی �سان قوی باشند در اوتاد  -۳۰بود؛  �رها تبا� �قبت

بود؛ و اگر سعدان قوی باشند در  هالكتو قمر و صاحب او ساقط بود؛ د�ل 

و اگر قمر و طالع؛ از  -۳۱بود؛  سالم�اوتاد؛ و قمر و صاح�ش ساقط نباشد؛ د�ل 

ر آن برج باشد؛ يا اندر باشد؛ و �س د بيماری در آن اندامآن برج باشند كه 

مگر كه سعدی قوی به وی نظر بود؛  سخ� و هالكتآن برج؛ د�ل ) اوتاد(رأس 

سعد به آ�ا ) كو�ب(ه باشد كه آن �) �فيت(كند؛ كه د�ل �فيت باشد؛ و وقت 

اگر  :گو�د دور�نوس -۳۲. كه بيماری است) است(برسد؛ كه در  آن برج آن اندام 

شود؛ و اگر از اين  هالکود؛ يا منحوس؛ يا ��ق؛ بيمار صاحب طالع در هبوط ب

�س باشد و قمر ن� ) از اين حاالت(و اگر ي�ى  -۳۳؛ بم�د�سان �ع شود؛ 

  ؛ بم�دمنحوس باشد؛ هم 
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اگر صاحب هشتم؛ به صاحب طالع متصل باشد؛ هر  )در ابتداء بيماری(و  - ۳۴

؛ يا صاحب طالع در وسط ا�سماء )۱۲و  ۱۱و ۱۰بيوت (دو فوق االرض در ر�ع �� 

يع� صاحب ثامن از بيت يا �ف (ثامن را قبول كند بود و قوي بود؛ و صاحب 

يا حد و مثلثه و �وضع حظ خودش يا از �وضع حظ صاحب طالع بدان متصل 

هالك شود؛ و اگر غ� اين بود بيم   بيماري به شفا مبدلو آن  راحت يابد؛ )شود

  بود؛

  اما وقت �رگ ا�ست كه قمر يا  -۱ :رسيدن �رگ بيمارداليل فل� وقت

را ) بيماري(صاحب طالع مقارن بود با صاحب هشتم يا �� كه د�ل 

و اگر  -۲باشد؛  هالكت؛ وقت )كند(منحوس به تر�يع يا مقابله يا مقارنه 

بود؛  �رگداللت اح�اق بود؛ هر وقت كه بدرجه اح�اق رسيد؛ آن وقت د�ل 

؛ آن �رگ� طالع و قمر؛ و ماب� �س قاطع به اح�اق با د�ل و بنگر ماب -۳

درجات ماب� را �ع �ن؛ بعدد آن درجها؛ روز يا سال يا ماه باشد؛ باندازه برج 

قابل ) كندي س�(منقلب و �سده و ثابت؛ به اندازه �عت س� و ابطاي 

صاحب  و اگر داللت ازو چون كو�ب بود؛ در هر وقت كه -۴ا�دب� د�ل؛ 

) بيت هشتم(ثامن بدرجه طالع رسد؛ يا صاحب طالع يا قمر بدرجه بيت ا�وت 

 از صاحب طالع به صاحب ثامن متصل شود اگر -۵ بود؛ �رگرسد؛ آن وقت 

وق� كه صاحب ثامن به درجه  هر؛ باشد وتد صاحب طالع در و ؛�ودت نظر

  ؛باشد �رگد�ل  ؛طالع رسد

 ) و  -۱ : اليل فل� �شخيص �ا�ـام بيمـارد  )مدت �ل�وع بيماری واز

ن� بنگر بيمار را كه مادرش در ش�م چند ماه داشته است؛ نه ماه بود يا هفـت 

ماه؛ از روز والدت تا روز بيماری روزها را �ع �ن؛ �و�ود نه ماهـه را هرسـا� 
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�ـع (پنج روز گ�د؛ ز�اد� روزها كه فزود سال است با وی يار �ن ) معادل(را 

؛ و �و�ود هفت ماهه را هر سا� روزی گ�د؛ ز�اد� روزها كـه فـزود سـال )�ن

است با وی يار �ن؛ آ�ه �ع شود �و�ود هفت ماهه را، هفت هفـت بـيف�ن؛ 

ه؛ اگر چ�ی بماند از حساب؛ آن بيمار 
ُ
ه ن

ُ
راحت يابـد و برهـد از و نه ماهه را، ن

ديگـر بنگـر كـه  -۲ود؛ شـ بم�د و هـالک؛ و اگر هيچ چ� نماند؛ بيمار بيماری

است ما ب� شمس و قمر از بـرج هـا؛ بـيف�ن از عـدد روزهـا؛ آن ) برج(چند 

وقت والدت تا روز بيماری؛ از عدد ما ب� برج هـا؛ اگـر هـيچ چـ� نمانـد هـم 

؛ مثال ميان شمس و قمـر از بـروج برهد از بيماريبماند  ياگر چ� وبود؛  �رگ

؛ بعـدد برجهـا )يا ب�ش�(ماري هزار روز آمد نج آمد؛ و از وقت والدت تا روز بيپ

گـر نمانـد �ي بماند بيمار به� شـود؛ و اگر چنج؛ اپنج پاز روزها بيف�ن؛ يع� 

  .ي شده باشدعمر وي س�

 )چـون  -۱  :داليل فل� �ا�ام بيماری ):از وقت آ�ز بيماري با طالع �و�ود

د،  اگر قمر به جاي�� باشـد دشواري بوطالع �و�ود معلوم بود؛ و آ�ز بيماری و 

�ـس بـا وی يـا ) �وع بيمـاري(كه �ر�خ در اصل آن جا بوده باشد؛ و ا�ـروز 

بود؛ خاصه كه �ر�خ بـه قمـر نـاظر باشـد؛ يـا بـا وی بـود  هالكتناظر بود؛ هم 

و اگر قمر بـه جـاي�ه ��ـ  -۲؛ ا�روز د�ل سخ� حرارت بود و بيم؛ )مقارنه(

سـعدی ) كو�ب(آن جا بوده باشد؛ و ا�روز آن جا با وی ) تو�(باشد كه در اصل 

و اگر ��ـ  -۳باشد؛  �فيت سالم� ويا ناظر؛ سعدی د�ل ) به مقارنه(است 

باشـد؛ و چـون سـعدی  هـال�مقارن يا ناظر قمر باشد در ابتدای علت؛ د�ـل 

و اگر قمر متفق شود بدان بـر� كـه  -۳بود؛  �فيت و سالمتناظر باشد؛ د�ل 

بوده باشد؛ و كو�� ز�ـان �ر بـا وی باشـد؛ و آن صـاحب ) تو� در آن(ر اصل د
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چهارم است؛ يا به وی ناظر باشد؛ و در اصل والدت اين كو�ب نـ� ) بيت(مثلثه 

  .بود سخ� و بيم و ترسبا قمر بوده باشد؛ د�ل 

 هر؛ قمر به صاحب طالع و بنگر -۱ :بهبودی بيماری �شخيص داليل فل� 

 �سان د�ل از اگر -۲د�لست؛  وی؛ طالع ناظربه  يا؛ بود وتد ه دركدام ك

؛ �ت ا�شعاع نبود و؛ نبود ناظر به صاحب هشتم و؛ پاك�ه باشد )�ر�خ و زحل(

 )�ش�ي يا زهره( نابه سعد اگر و -۳ ؛آن بيماری شدن از به� بر د�ل كند

 بيماری؛ بود د راجعسعآن  گرا و -۴ ؛شدن به� بر د�ل كند؛ شود يا متصل بود

دوم ) بيت(يع� از  �ت االرض بود قمر اگر و -۵؛ شود به�و��ن ؛ گردد دراز

 و؛ شود به�كه  د�ل كندبود؛ وسط ا�سماء  اندر كه متصل به كو�� وتا ششم؛ 

صاحب ( اگر و -۶؛ كند هال�آن�ه د�ل ؛ اح�اق باشد كه آن كو�ب در گرا

) صاحب طالع( اگر و ؛)هالك شود( همچن� ؛قبولم غ� و؛ ��ق باشد) طالع

اح�اق پاک  از و ؛)باشد( يع� علوی ؛به شمس ندهد تدب�كه  كو�� باشد

آن باشد  بيماری به�اندر باب  -۷. باشد راحتد�ل ؛ پاك�ه بود قمر و؛ باشد

بود؛ و تباه تر آن باشد كه  نيكوكه صاحب طالع به سعدان ناظر؛ و به جاي�ه 

باشد؛  زودی هالكتاندر وتد بود؛ د�ل به �سان ناظر باشد؛ و ) حب طالعصا(

اگر صاحب بيت  -۸و تباه تر�ن آن بود كه از نظر �سان از تر�يع و مقابله بود؛ 

قمر سعد بود؛ و يا به قمر ناظر؛ و قمر به جاي�ه نيک بود از طالع؛ و صاحب 

ند بر به� شدن به زودی؛ و روی كطالع ن� سعد بود و به طالع ناظر باشد؛ د�ل 

و �وافقت داروها؛ و بيمار را اندر اهل بيت خو�ش جاه و به تندرس� نهادن 

م�لت باشد؛ و به� آن باشد كه صاحب طالع  به صاحب بيت خو�ش ناظر 

 - ۹باشد؛ و به صاحب طالع سعدان ناظر از جاي�ه قوی؛ و از �سان پاک باشد؛ 
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 به� د�ل العدد؛) زايد( و زايدا�ور و؛ متصل باشدبه صاحب طالع  قمر اگر و

صاحب سادس و  حكما گو�ند اگر -۱۰ ؛باشد صالح تن سالم� و شدن و

صاحب طالع و برج سادس و قمر؛ در برج های منقلب باشند؛ و از اوتاد 

 �رگد�ل ؛ و اگر جز اين بود بود به�ی و نيكو�د�ل ساقط؛ و از �سان پاک؛ 

گر به اوتاد؛ اگر در وی �سان قوی باشند در اوتاد و قمر و صاحب بن -۱۱ بود؛

بود؛ و اگر سعدان قوی باشند در اوتاد؛ و قمر و  د�ل هالكتاو ساقط بود؛ 

بدان�ه خانه دوازدهم د�ل  -۱۲ بود؛ سالم�صاح�ش ساقط نباشد؛ د�ل 

يا  اگر صاحب طالع )در ابتداء بيماری(؛ و به� شدن بيمارداروهاست؛ و 

صاحب سادس يا قمر؛ ب�و�� اتصال كند كه آن كو�ب در خانه دوازدهم بود؛ 

و  -۱۳؛ و اگر دارو خورد منفعت يابد؛ از آن بيماري راحت يابداگر سعد باشد 

بوده و  �فيتباشد؛ هم د�ل  ٤اگر آن كو�ب �س باشد و در دوازدهم �زاعمت

 )در ابتداء بيماری(و  -�۱۵يند؛ برنج ) �وارد قبل(راحت بود؛ و اگر غ� اين بود 

باشد؛   اميد به� شدن؛ اگر ن��ن بصاحب طالع يا بصاحب سادس اتصال كنند

  .واهللا اعلم
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  )صدقه، طبيب، دارو( معا�ههز�نه �شخيص  -١٥

   شخيص مقدار هز�نه هاى بيمارى از صدقه و اجرت طبيب و تهيه دارو و�

  .ابزار ط� �ورد نياز در درمان

 )دست رنج و  صدقهآ�ه در بيماری خرج شود؛ از   -۱ :)وقت سؤال هيئت از

) بيت(و بدان كه صاحب  - ۲ ؛ از دوم و صاحب دوم و سهم ا�سعاده است؛طبيب

او را (؛ صاحب طالع را چنان �س كند كه خداوند هشتم )بيت ا�ال(دوم 

ب� به ، اگر  تد)خداوند بيت ا�وت(هشتم كند؛ اگر �س بود خداوند ) �س

و  -۳؛ نفقه شود در بيماری) سال(همه مال خداوند دوم دهد بد باشد؛ ز�را كه 

مانند ح�م قب� (دوم به ي�ديگر ) بيت(همچن� اندر اتصال قمر با صاحب 

  ).نفقه شود در بيماری) سال(همه مال 
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  )اپيد�= همه گ�ی ( هابيمار�شيوع عمو�  زمينه �شخيص - ١٦

  اپيد�( گ�دار و شيوع عمو� بيمار�ها�شخيص بيمار�هاى وا(.   

طالع �و�ل �ليل از  در هر سال؛ در برر� بيمار�های شايع در هر ب� :توضيح

و طالع استقبال يا ) رسيدن شمس به نقطه �وع برج اعتدا� �ل(سال 

، �ل( باشدبر� منقلب  ؛طالع سالبرج اگر ؛ اجتماع قبل آن استفاده � كنند

كنند و ح�م هر فص� از � از آن  را ح�م فصل بهارفقط  ؛)انم�، �طان

و اگر طالع سال  � كنند؛ فصل به برج اول آن شمسبا� فصول از طالع �و�ل 

طالع �و�ل سال � از  را ح�م �له سال ؛)عقرب، اسد، ثور( باشد ثابتبر� 

بهار و ح�م شش ماه  ؛)قوس، س�بله، جوزا( باشدو اگر برج ذوجسدين  كنند؛

برج  به از طالع �و�ل آفتاب را و ح�م با� سال ؛كنند� تا�ستان از آن طالع 

� كنند؛ و كو�� را كه بر طالع سال �ستو� باشد سال خداه ) اول پاي�( م�ان

  .� خوانند

 )برج ): از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال قبل آنها

، آذر�ا�ان، پارس، بابل( به �ل م�سوب باشد در شهرها� كه :�لطالع 

درد � ، و �ردمان و شهرهای اين برج در ميان ا�شان )فلسط� و ناحيه ارمنيه

و اهل پارس و اهل ��ق را آفتها رسد �سيار بود  رد چشم و بيماری و �رگو د

؛ در واليت ارمنيه قحط و تن� بودبود و  بيماری و�رگ �سيارو در واليت روم 

آفتها پديد آمدن در اين . ح�م سال در صالح و فساد ميانه بود :ثوررج طالع ب

، اسكندر�ه، گر�ن، همدان، سواد عراق( شهرها كه به اين برج م�سوب باشند

درد �و و سس� اندامها و طاعون و بيمار�ها افتد ب�ش� از  ؛)عمان، فر�نه

بيماری �سيار  :جوزاج طالع برو در زم� پارس بيمار�ها افتد؛ بود،  �رگ �سيار
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و فتنه و �شو�ش �سيار بود و چهارپايان �سيار م�ند واليت درد� افتد خاصه 

 :�طانبرج طالع  �لک بابل بيمار�ها رسد و سالمت يابند؛ ؛افتد روم را آفتها

: بالد ��ق، ارمنيه صغری، �ر�ن( در شهرها� كه به اين برج م�سوب است

� بر� و گرسن� �لب  )بلخ؛ آذر�ا�ان، و �رو) �ستانافغا(طالقان ، خراسان

برج ؛ �سيار افتد درد چشمبود، و به روم  بيماری و طاعون و �رگ فراوانبود، 

: س�بلهبرج طالع ؛ بود ، و طاعون و �رگ �سيار)قلب( بيمار�ها در دل :اسدطالع 

آيند دخ��نه  �سيار بود، و ب�ش� فرزندان كه در اين سال حلق و �وبيماری در 

خاصه در شهر (؛ و آفت رسيدن زنان حا�له بزايند رنج باشند و به دشواری و

، پارس و آ�ه از پارس سوی كرمان است: ها� كه به اين برج م�سوب باشند

 عراق )�ردم( رعيت :م�انبرج طالع  ،) صنعا، كوفه، �وصل، ح�شه، فرات، شام

در شهرها كه به اين برج  :عقرببرج طالع ؛ �سيار افتد بيماری و �رگرا 

طب�بان و  )تهران و ری، نهاوند، ساری، حجاز تا يمن؛ آ�ل( م�سوب باشند

ط� و داروها و  و �شغول بودن �ردمان به �رهایمعا�ان �سيار پديد آيند 

: قوسبرج طالع ؛ زنان �سيار م�ند كود�ن وو بيمار�ها فراوان بود و عالجها 

: جدیبرج طالع افتد؛  بيماریردد، �وشد و بدان سبب خون در تن ها �سيار گ

بيمار�ها فراوان  :د�وبرج طالع ؛ طاعون و دماميلبيمار�ها فراوان افتد از ج�س 

؛ سباع ز�ان�ار بری و �ری فراوان بيمار�ها �سيار بود: حوتبرج طالع ؛ بود

  .گردد

  استقبال از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و (كو�ب �ستو�

   ):قبل آنها

بيمار�های دراز افتد و سل و �ردمان را  :زحلبر طالع يا سا�دا كو�ب �ستو� 
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و  )تب كه يک روز گ�د و دو روز گذارد( �عو تبهای رِ  )از اقسام �ران( ذو�ان

 :زحل در برج �ل؛ ضعف احوال و د�ن� و اندوه و خوف و �رگ �سيار بود

اگر مغر� بود  ؛صه در ناحيت ��ق و جنوبخا �رگ جواناند�ل بود بر 

اگر در  و اختالف هوا؛ و�ا�ردمان به سبب بيمار�ها و درد ها افتد در ميان 

اگر جنو� عرض بود �شو�ش افتد . شوند پ�ان �سيار بيمارناحيت ��ق بود 

اگر مغرب بود �ردمان را . پديد آيد و�ادر ميان �ردمان و هوا �تلف شود و 

اگر از  ؛ در تراجعبود �رگ  �سيار: زحل در برج جوزا ؛ر پديد آيد�سيا آبله

 �رگو باد  ؛شعاع آن وقت ظاهر گشته شود به ج�س مطعومات فساد راه يابد

پديد آيد به سبب بادها و  بيمار�ها: زحل در برج �طان ؛در ناحيت شمال افتد

و اگر مغرب بود  ؛را بيمار�ها افتد پ�ان ،)ا�هاب س�نه( و برسام )�فه( سعله

بود و زنان �سيار م�ند و اگر راجع بود مه�ان و بزر�ن درد چشم و ز�م �سيار 

درد س�نه اگر آن وقت از �ت ا�شعاع ظاهر گشته بود �ردمان را . �سيار م�ند

افتد و  حصبه�ردمان را بيماری و : زحل در برج اسد. �سيار بود )�فه( و سلفه

زنان را و  ؛ اگر مغرب بود بيمار�ها افتدپديد آيد و�اكه  باشد ؛زنان �سيار م�ند

و جس�  و�او اگر راجع بود د�ل فساد هوا و پديد آمدن  ؛خواص پادشاهان را

اگر مغرب بود ؛ �سيار پديد آيد طاعونهازنان را : زحل در برج س�بله؛ سموم بود

ز شعاع آفتاب و اگر راجع بود و آن وقت ا ؛نز� و درد چشمبيمار�ها افتد از 

�ردمان را : زحل در برج م�ان ؛ن� بود گرم و تبهای �رگظاهر شده بود د�ل 

اگر جنو� بود هوا تباه  ؛و ش�م از غلبه رطو�ت) قلب( دلو در  ؛بيمار�ها افتد

اگر راجع  ؛و اگر ��ق بود �ردمان را بيماری ها پديد آيد؛ پديد آيد و�اگردد و 

: زحل در برج عقرب؛ پديد آيد در دهان و گوشبيمار�های دراز خاصه بود 

اگر شما�  ؛در افتد خاصه در جوانان بيماری و �رگو  ؛�زاج �رد شور�ده گردد
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از شعاع آفتاب آن وقت ب�ون آمده  در تراجع اگر ؛بود درد چشم �سيار افتد

بزر�ن : زحل در برج قوس؛ باشد در ميان شمال و مغرب پ� زنان �سيار م�ند

ل( طاعون و دنبلان را بيماری افتد از ج�س و مه� َمّ
ُ
 درد چشمو �ردمان را  ؛)د

اگر ��ق : زحل در برج جدی ؛�سيار بود تبهاو اگر ��ق بود �ردمان را  ؛بود

كسا� را كه به زاد نو  اگر مغرب بود: زحل در برج د�و م�ند؛بود زنان �سيار 

ر راجع بود و از شعاع آن وقت و اگ ؛و �سيار بم�ند ؛آمده باشند سختيها رسد

اگر ��ق  :زحل در برج حوت ؛افتد �رگ و و�ا در زنان جوانب�ون آمده بود 

  .بود قحط و تن� باشد

  از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال (كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها

 �لبسالمت بيماری اند� بود و  :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا �ش�ی

 درد� و سلفه�ردمان را تندرس� �لب بود، اما  :�ش�ی در برج �لبود؛ 

�سيار بود، خاصه در فصل خر�ف؛ اگر راجع بود فساد حال �له چ�ها  )�فه(

بود كه به وی م�سوب باشند و اگر از شعاع آن وقت ظاهر گشته بود بيماری 

�سيار  درد چشم  :رج ثور�ش�ی در ب؛ ه �سيارفدرد� و سلاندک و �ردمان را 

در تراجع  ؛بود خاصه جوانان و زنان اريرد چشم �سد :�ش�ی در برج جوزا؛ بود

؛ بود درد چشم و �رگ �سيار زنان رااگر از شعاع آن وقت ب�ون آمده باشد 

اگر  ؛ در تراجعبيمار�ها افتد لب و دهان�ردمان را در  :�ش�ی در برج �طان

در فصل  دهانده بود �ردمان را بيمار�ها افتد در از شعاع آن وقت ب�ون آم

درد پادشاه را آفتها و د�نگيها رسد و �ردمان را  :�ش�ی در برج اسدو ؛ خر�ف

؛ بود از بادهای غليظ كه از �دی �زاج تو� كرده باشد سلفه و بيمار�ها و �و
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�سيار  بواس�اگراز شعاع آن وقت ب�ون آمده باشد �ردمان را باد  در تراجع

 بيماری و درد�: �ش�ی در برج س�بله�سيار افتد؛  سلفه و نز�پديد آيد و 

و  ؛افتد بيماری و و�اواگر جنو� بود تباه بود؛  را حال زنان حا�له�سيار بود و 

از �ت ا�شعاع آن در تراجع و اگر ؛ بود درد چشم و ز�م و نز�اگر ��ق بود 

  :�ش�ی در برج عقرب ؛�ر�ها افتد در وقت ظاهر گشته بود �ردمان را بيما

ود اگر از شعاع آن وقت ظاهر گشته ب در تراجع ؛�ردمان را تندرس� �لب بود

بيمار�ها افتد از ج�س  :�ش�ی در برج قوس�ردمان را درد ها و ر�ها رسد؛ 

�ش�ی در ؛ چشمبود بيمار�ها افتد خاصه در  اگر ��ق ؛درد� و دردچشم

اگر  ؛در ميان �ردمان اندک بود، و صحت و سالمت �لب بيماری: برج جدی

اگر مغرب بود شور�د� به حال  ؛��ق بود �ردمان را بيمار�ها و دردها بود

از شعاع در تراجع و اگر  طور؛و اگر راجع بود همين ؛پادشاه و رعيت راه يابد

 گر و خارش و درد� و درد چشمآفتاب ان وقت ظاهر گشته بود �ردمان را 

از شعاع آن  ؛ در تراجعافتد بيمار�هاجوانان را : �ش�ی در برج قوسديد آيد؛ پ

�ردمان  :�ش�ی در برج حوت�ردمان را بيمار�ها افتد؛ باشد وقت ب�ون آمده 

گر راجع بود خلل و فساد به همه �رها ؛ ارا ز�انها رسد خاصه زنان و جوانانرا 

 زنان و كود�ن �سيار بيمار بود گر از شعاع آن وقت ظاهر گشتهراه يابد، و ا

  .گردند

  از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال (كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها

و �رگ  )در ميان روزي�( تبهای غب :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا �ر�خ

از آ�ش آفتها رسد و سوختها افتد، و طاعون و دبيله  ؛�شايخ رابود خاصه  مفاجا
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ُ
لد

ّ
و اگر در ��ق بود �ردمان  ؛درد چشم �سيار بود: �ر�خ در برج �ل؛ بود) َم

و اگر راجع بود �ردمان را  ؛زنان حا�له �ه ب�ندازد ؛را ز�تها و تنگد�ها بود

د�نگيها و �صي�تها رسد، و اگر از شعاع آفتاب ان وقت ب�ون آمده بود زنان را 

اگر شما� بود  ؛درد چشم �سيار بود: ثور�ر�خ در برج ؛ بيمار�ها افتد در چشم

اگر مغرب بود  ؛و اگر جنو� بود �زاج هوا تباه گردد ؛آبله و حصبه �سيار بود

�ردمان را درد گوش و آبله و : �ر�خ در برج جوزا؛ زنان حا�له را بيمار�ها افتد

و اگر از شعاع  ؛اگر راجع بود بيماری و حصبه و آبله �سيار ؛حصبه �سيار بود

تب كه يک ( �عتبهای رِ و  �ردمان را درد س�نه و �و ن وقت ب�ون آمده باشدآ

بود و  �رگ كود�ن: �ر�خ در برج اسد ؛بود )روز گ�د و دو روز گذارد

شعاع ب�ون آمده باشد �ت ا�اگر راجع بود  و از  ؛�سيار بود ش�مبيمار�های 

�ر�خ در  ؛و بيمار�ها افتد نان را دردهاابزر�ن را حال تباه بود و �رگ افتد و جو

طاعون در ميان �ردمان : �ر�خ در برج م�ان؛ �سيار افتد درد چشم: برج س�بله

از شعاع ب�ون آمده بود  و و اگر راجع بود  ؛افتد و �سيار هالک شوند و دنبل

ارمينه  در ناحيت مغرب و �رگ: �ر�خ در برج عقرب و قوس�سيار بود؛  �رگ

واگر از شعاع ظاهر شده بود    ؛و درد چشم �سيار بود و بيماری و سلفه ؛افتد

�ر�خ در برج ؛ افتد يرقان و درد چشمو  بيمار�هاو  ؛بيمار�ها ظاهر شده بود

اگر از شعاع  ؛بال و �رگ بود در ناحيت جنوب خاصه در ميان جوانان: جدی

اگر مغرب بود : �ر�خ در برج د�و؛ ن و كود�ن بودناجوا �رگظاهر گشته بود  

اگر  ؛بود بيمار�ها و تبهای گرم: �ر�خ در برج حوت؛ زنان حا�له را ز�انها رسد

اگر راجع بود احوال �ردمان  ؛�ه �سيار اندازند زنان حا�لهبود  در مغرب

  .�ضطرب بود
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  از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال (كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها

و به  ؛�سيار افتد �رگرا  )�ردم( عوام :ا شمسكو�ب �ستو� بر طالع يا سا�د

  . اختالف بروج تأثرات �تلف گردد و ب�ش� تأث�ات او در تغي� هوا بود

  از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال (كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها

: لقمر در برج � ؛نيكو� احوال �ردمان :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا قمر

ر عموم و �شاط و فر� اگر از شعاع آفتاب آن وقت ظاهر گشته بود شادی بود ب

و قحط و تن�  و ز�انهای يرقان د�ن� و بيماری و : قمر در برج ثور �ردمان را،

اگر از شعاع ب�ون  ؛بود و�اها و طاعون هاد�ل  :قمر در برج جوزا؛ �ردمان بود

قمر در برج ؛ پديد آيد، اما و با نباشد بيمار�های سودا�آمده بود �ردمان را 

و اگر   ؛سالمت حال �ردمان :قمر در برج س�بله؛ گرسن� و قحط بود :�طان

طعام؛  و نيكو�   ؛آسا� والدت زنان حا�لهاز شعاع ب�ون امده بود د�ل بود بر 

�له در  �سيار و آفت ها ن� و خوف و هالکد�: قمر در برج م�ان

شعاع ب�ون آمده بود �ردمان را بيمار�ها افتد از �ت ا�گر از و ا ؛مطعومات

 :قمر در برج قوسبود؛  بيماری و �رگ فراوان: قمر در برج عقرب؛ غلبه خون

قمر در برج ؛ شتها و غله هاتباه شدن كِ  ش� وو كِ  ؛بيمار�ها است برد�ل 

مار�ها بي :قمر در برج د�و؛ و روغن) نوشيدنيها(صالح ميوه و �اب : جدی

  .نبود�ردمان را افتد اما خطرناک 

  از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال (كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها
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زهره در برج ؛ حال �ردمان نيكو بود :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا زهره

ن ن�بتها كه زنا: زهره در برج ثور؛ قحط و تن� بود و �سياری باران و باد :�ل

ر�ها  ود دب�ان را ن�بتها و��ق باگر : زهره در برج جوزاسد؛ �لوک را ر

    ؛اگر ��ق بود �لوک و ا�اف را ن�بت رسد :�طاندر برج  زهره ؛رسد

 آبلهبيماری  :اسددر برج  زهره ؛اگر مغرب بود زنان �لوک را ن�بت رسد

افتد  بيمار�هاند و م�شعاع ب�ون آمده بود �لوک و ا�اف باز اگر  ؛�سيار بود

 زهره؛ و اگر مغرب بود زنان را بيمار�ها افتد خاصه در فصل خر�ف �ردمان را؛

اگر از شعاع ان وقت ظاهر گشته بود درد و بيماری �سيار بود  :س�بلهدر برج 

اگر  ؛و احوال �ردمان بود تندرس� و سالمتد�ل  :م�اندر برج  زهره؛ زنان را

گر ا ؛زنان را بيمار�ها افتد بود اگر راجع ؛�سيار بود بيماری و حصبهجنوب بود 

در برج  زهره؛ بر عموم در ��م ظاهر شود از شعاع ب�ون آمده باشد شادی

  :قوسدر برج  زهره ؛اگر ��ق بود بع� از ا�اف را ن�بت رسد :عقرب

اگر راجع بود  :جدیدر برج  زهره؛ اگر ��ق بود پادشاهان را بيماری افتد

اگر �ت ا�شعاع بود كسا� را كه به زاد در آمده باشند  ؛ن را د�نگيها بود�ردما

اگر راجع بود بيمار�ها افتد �ردمان را از  :د�ودر برج  زهره؛ پديد آيد بيمار�ها

در  زهره؛ �سيار بود بيمار�های بلغ�اگر از شعاع ظاهر گشته بود  ؛غلبه رطو�ت

اگر �ت ا�شعاع بود،  ؛و فزعها بود اگر راجع بود اراجيف و �شو�ش :حوتبرج 

    .اگر از شعاع ظاهر گشته بود حال زنان نيكو باشد ؛بيمار�ها افتد �ردمان را

  و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال وقت  از هيئت(كو�ب �ستو��

  :)قبل آنها

در  عطارد ؛آفت ها و بيمار�های �سيار :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا عطارد
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اگر  ؛�سيار بود آبله و حصبهاگر راجع بود  ؛�رگ زنان و كود�ن بود :�لرج ب

در برج  عطارد ؛ از شعاع ظاهر گشته بود �رگ �سيار افتد در ناحيت مغرب

اگر از شعاع ب�ون آمده  ؛�سيار بود و �وت ا�اف �ردمان بود درد چشم :ثور

ی به وی ناظر باشند د�ل و زهره يا �ش� بود؛ همان بود كه به انفراد خو�ش بود

 ) د�ل ها( ماميلطاعون و دبيله و د :جوزادر برج  عطارد؛  سالمت �ردمان بود

فساد به احوال �ردمان راه  بيماری �سيار افتد و اگر راجع بود ؛و�رگ �سيار بود

در برج  عطارداگر راجع بود ا�اف را خطر بود؛  :�طاندر برج  عطارديابد؛ 

و اگر در زحل و �ش�ی و ؛ �سيار بود درد ش�م و مثانه و �رگبيمار�ها و  :اسد

 عطاردبر قحط عظيم و اند� عسل و شكر؛  �ر�خ و زهره ناظر نباشد د�ل بود

 ؛در ناحيت جنوب درد چشمبود خاصه  د�ل دردها و بيمار�ها :س�بلهدر برج 

بود  بعد خو�ش بود از آفتاب بيمار گش� �ردمان، و اگر راجعااگر در بعد 

هالک و اگر در �ت ا�شعاع بود بيماری افتد پادشاهان را  ؛اراجيف �سيار افتد

اگر از آفتاب در �يت دوری  :م�اندر برج  عطارد؛ �ردمان بودو زنان ا�اف 

اگر �ت  طور؛و اگر راجع بود همين ؛خو�ش بود احوال �ردمان شور�ده بود

اگر از شعاع ب�ون آمده  :عقرب در برج عطارد؛ ا�شعاع بود بيماری �سيار افتد

اگر راجع بود بال افتد  :قوسدر برج  عطارد؛ بود درد ميان مثانهبود �ردمان را 

و اگر �ت ا�شعاع بود تندرس� �ردمان و زنان ا�اف و  ؛در ناحيت كوهستان

در برج  عطارد؛ درد اندامها و درد چشماگر از شعاع ظاهر گشته بود  ؛مه�ان

به  و هوا ؛بيماری و �رگ كود�نتنه افتد در ناحيت ��ق يا قتال و ف :�ل

اگر راجع بود بيمار�ها �سيار  :د�ودر برج  عطاردپديد آيد؛  و�اخش� ميل بود و 

؛ �سيار بود بيماری و يرقانو اگر از شعاع ب�ون آمده بود خوف و هول و  ؛بود
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    .افتد در ميان �ردمان �رگ :حوتدر برج  عطارد

 )و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال قبل آنهاوقت  ئتاز هي�(:  

اگر ذنب  و ؛بود سالمتاگر راس در ثور بود سا� با  :ثوردر برج  رأس يا ذنب

اگر راس  :جوزادر برج  رأس يا ذنببود د�ل ضعي� حال �ردمان بود؛  در وی

گر ذنب در و ا ؛خوش �سيم بود و و صفای هوا اند� بيماریدر جوزا بود د�ل 

در  رأس يا ذنببود؛  و�ا و �ردن �سياروی بود د�ل خونر�زش و قحط و تن� و 

 بال و ن�بتهاشوند و  ن �سيار غرقااگر ذنب در وی بود �ردم :�طانبرج 

و  ؛اگر راس در س�بله بود سال نيكو :س�بلهدر برج  رأس يا ذنب�سيار رسد؛ 

اگر   :م�اندر برج  س يا ذنبرأسال تنگ و خشک باشد؛ اگر ذنب در وی بود 

و اگر ذنب در وی باشد خونهای  ؛راس در م�ان بود شاديها باشد بر عموم

در  رأس يا ذنب�سيار بود؛  بيمار�های كشنده�سيار ر�ته شود و تن� و گرا� و 

ذنب در وی بود  ؛ اگرواگر راس در جدی بود حال سال نيكو بود :جدیبرج 

اگر راس در د�و بود حال عوام و  :د�ودر برج  ا ذنبرأس يافتد؛ تن� و سخ� 

از مار و كژدم و و اگر ذنب در وی بود فتنه ها افتد و ؛ �ردمان نيكو بود

  .رسد حيوانات  وح� ر�ها

 از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و (: داليل فل� بيماری و�ا

ا�شان نزديک اجتماع و  شهادت �سها و �ستو� بودن -١ ):استقبال قبل آنها

خاصه داللت كند بر  ؛منقلببرج كه پ�ش از آمدن آفتاب به ) استقبال(امتالء 

و حال قابل تدب� ماه از سعدها و  ؛)فصل سال( و�ا در آن سال و در آن ر�ع

اگر خداوند هر  -�٢سها و اس�يال و شهادت سعدها د�ل كند بر سالمت سال؛ 

پ�ش از �و�ل منحوس ) استقبال(جتماع و امتالء دو طالع يع� �و�ل سال و ا
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باشند؛ و همچن� خداوند هر دو جزء قابل تدب� و �سها در اوتاد باشد؛ د�ل 

و �رگ؛ و اگر بر� د�لها به خداوند هشتم پيوسته باشد �رگ  و�اء �مكند بر 

 د�ل و�ا باشد؛ مغر� باشد؛ در برج �ل ؛كو�ب �ستو� زحل -٢ فجا باشد؛

كو�ب  زحل -٤ با عرض جنو� باشد؛ در برج �ل ؛كو�ب �ستو� زحل -٣

در برج  ؛كو�ب �ستو�زحل  -٥؛ )باشد كه و�ا پديد آيد( در برج اسد ؛�ستو�

زحل  -٧در برج م�ان با عرض جنو�؛  ؛كو�ب �ستو� زحل -٦اسد راجع؛ 

ل و�ا در د� در برج د�و در تراجع از �ت ا�شعاع ب�ون آيد؛ ؛كو�ب �ستو�

در برج س�بله با عرض  ؛كو�ب �ستو��ش�ی  -٨ زنان جوان و �رگ باشد؛

در  ؛كو�ب �ستو�عطارد  -١٠در برج جوزا؛  ؛كو�ب �ستو�قمر  -٩جنو�؛ 

  .ذنب در جوزا – ١١برج �ل؛ 

 احتمال وقوع ا�ا� عموم  ؛)بيماری و�ا( در اوقات دالئل فل� �ز�ور

  . الزم را داشته باشند�مادآظ نموده و ر�هاى واگ�دار را �ابيما

 درصد رخداد و ابتالى �وارد ذكر شده؛ از زمينه وقوع تا ابتالى  :تذكر

شديد يا وسيع متناوب است، و در اين ا�ر عوا�ل ديگرى ن� دخالت دارد؛ مثل 

و از  عبور، داليل �ر�وط به طالع بيمار يا ب�؛ يا اجتماع فل� اجتماع داليل

و يا   رو��رد اشخاص از نظر �دات غذا� و م�ان بهداشت؛عوا�ل زمي�

در جهت ازدياد احتمال ابتالء يا منع و  و يا اقدامات متصديان ا��نات آن شهر

  .حفاظت از آن

 ي اين قواعد در دوره هاى �ص� تنجيم و طب گ�ح كيفيت ب�ار�

ان . ح � شودمطر�ر�ز �وم كهن و اسال� برای دا�شجو�ان علوم �وم �و� 

 .شاء اهللا تعا�
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  �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   -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    -ع�وم �مارت �� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  

www.Aelaa.net
aelaa.net@gmail.com                                              tanjim@aelaa.net  

  

  نيالعامل احلمد  رب و
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  )٥(تنجيم ط�  ياطب �و�  راهنماي

  دارو�ی ��ی ار�باط 
  �وم و �وا�� آ�ما�ی با �شا� �ی ف��ی و � 

����ص  �ّ�ی و  �د��� �مان � �وزه ��ن و اسال�ی   ن ارا��مای ا�باء و ���م
  

  دار ارف اّ :��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی 
  :�قيق  و تدو�ن

����م� وو���ده ع�وم �ب جا�ع � 
  ��یاد �یات اع�ی  و���ده  ��و�م  ��وم و 
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ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و ّن اّا ا اأ أ اأ  ا و ا   

  و�قينا القرآن إزداد به إيمانا علما من علوم ا�جوم من �لة من اقت�س :ا اّ وّ اّ ا ل

  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي مرسوالت نجومي

م   

  راه آ�مان
  آ�وزش و � �با�ث ��و�م و ��وم و ����م اسال�ی

  اّ ارف دار: ��ح  و  ��� ر�ی  �و��ی  و  �د���  و ا�راف  ع��ی

  ��یاد �یات اع�ی  و���ده  ع�وم ��وم و  ��و�م و����م� : ارا� و ��ر   
  ٣٩٣ :شمارههفته نامه راه آسمان 

 2014 اوت ٢٧ = ١٣٩٣ شهر�ور ٥ =١٤٣٥ ذيقعده ۱
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����ص ��و�ی و   
  یا�ی�  دارو�ی  کار�د��ی  ام �نا�ی گ�� 

  هر چ�ي كه ت�ون � يابد از �اد و نبات و حيوان، قـوت و ضـعفها�ش از

و اسـال� علـوم �ـوم كهـن  ال� و حكماي ،و� او قابل توضيح استداليل �

؛ داليـل �ـو� و بيمـاران بهره منـدي و تـدب� ا�ـورداروشنا� اطباء و جهت 

مانند طالع تـو� يـك فـرد،  ،را بيان نموده اند ه داروهاان�ساب كواكب و بروج ب

هاي آنها بـرر� و ؛ قوتها و ضعفياهان ن� بوسيله دالئل �وم�شانگتو� و رشد 

بيان � شوند و همانطور كه كواكب و بروج ا�ور �ر�وط به آد� را �شاند� � 

  . كنند در �ورد خصايص نباتات ن� راهنما هس�ند

  هر يك از گياهان به يك يا چند كو�ب از كواكب سبعه م�سـوب هسـ�ند، و

آن كواكب  به �سبت داللت كواكب بر اجزاء و ا�راض بدن، گياهان من�سب به

ن� براي درمان آن ا�راض �ر�رد دارند، مثال همانطور كه زحل بر اندام طحـال 

و عوارض آن داللت دارد، گياه من�سب به زحل ن� در درمان بيمار�هاي طحـال 

نافع است، اما اين ا�ر همه مطلب نبوده، و �ـز �سـبت اصـ� گيـاه بـا كو�ـب، 

و�ب ن� دخالت دارد، �س اگـر كـه �ايط ت�ون و پيدا�ش گياه از نظر حال ك

يـاه در�وسـت زحـل باشـد گدر قوت زحل ت�ون يافته باشـد، و اگـر ت�ـون 

همچن� هن�م تهيـه و سـاخ� و ��ـف . خواصش �سته شده و يا �� است

  .دارو ن� بايد �الحظه گردد، تا در به��ن حاالت كو�ب �ر�وطه ا�ام شود

ايـن ذكـر شـد، در  فصـول قبـل �هـا در �ح ان�ساب كواكب بر اعضاء و بيمار

  .اي گيا� با كواكب � پرداز�ممبحث به ت�ي� ارتباط داروه
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 �وا�� ���ه اب  �یا�ن دارو�ی  ات ار�باطا�واع 
  

 بدان�ـه آن كواكـب  و: ه انـدبيـان كـردماى طب و �وم كهن اسال� حك

�س  ع�و ب ، )زهره( سعد اصغر و بع� )�ش�ی( سعد اك�ند مذكوره بع�

شـمس ( آنهـا متوسـط تـابع  و بع�ـ ،)�ـر�خ( �س اصغر و بع� ،)زحل( اك�

 ؛ه�ـفادزهر هيـاق�و تر ؛از �راتب �و�ات ثالثه مـذكوره کي�س هر  .)عطارد قمر

و هـر  ،)�شـ�ی و زهـره( م�سوب به سعد اكـ� و اصـغرند ؛فاضله ؛ه�نافعه خ

 ؛نهـاي�راتب و متوسط او  ،)زحل و �ر�خ( آنها �سبه  ؛�� مفسد مهلک س� 

سـعادت و حظـوظ  �ف و اوج و و  تيخصوص كه در خانه و ب ،به متوسط آنها

ه بـ ،بـه آنهـا باشـد )اتصـاالت �شـ�ی و زهـره(نظرات سعود  ايو  ،خود باشند

حـظ  هبـوط و �در و  )غـ� بيـت و �ف و مثلثـه( خالف آنها كه در غر�ـت

از �ـو�ات  کيهن�م ت�ون هر  ع�ي ،رآنها باشد بدت و نظرات �وس با  ،باشند

ت و يـاگـر در خانـه و ب ،نهايند و آنها م�سـوب بـديآنها �ر� دهيسعكه كواكب 

در كمــال  ؛ند و نظــرات ســعود بــه آنهاســتهســ� �ف و اوج و حظــوظ خــود

منحوسه و ت�ـون  كواكب  �و هم چن ،سعادت كم� و ناقص و اال در ،سعادتند

   .م�سو�ات آنها

 چنا�ـه بع�ـ ،دارنـد الفـت مناسـبت و با بع�ـ عيطبا بع� بدان�ه و 

 ،�هر�ا بـا �ه و  ،ديبا حد س�و حجر مغناط ،با ذهب بق�مانند ز ،كواكب با هم

و  و مـان� �ئـ� كـه � ،كه چون با هم رسند ح�م �شـق و معشـوق دارنـد

  . از هم جدا نگردند یجداكننده ا
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  احجـار را  عيـآن � واسطهكه به  هبادمانند سنگ س� ،نديبعض قاهر بع� و

 اكـ� احجـار و فلـزات را � و مانند آهن آبدار كه بدان  ،تراشند و � نديسا �

كنند آ�ـه را  احجار نقش � عيو به قلم ا�اس بر � ،كنند تراشند و سوهان �

كه به سـبب (است  ها�كننده و سوزاننده اك� چ اهيكه س  ت�و ك� ،خواهند �

 � ؛رسـد  به هر چه � ؛به حرارت آ�ش گداخته خود )�زج منجمد ت بور�رطو�

تراشند  � را به آلت �� س�و حجر مغناط ،سوزاند و آن را با خود � ؛چسبد

   .رندبُ  و �

 سبک و گداز طال و نقـره  �مانند تن�ر كه مع ،است  ع�يطب �مع ع�يو طب

 �معـو قال كه  سا�و احجار و مغن اك� فلزات س�ت�ل �كه مع ت�و ك� ،است

   .سازند � صا� شه�كه بواسطه آن گداخته ش ،و ر�ل است زه�گداز سنگر 

 در اعمـاق  ديـنما مانند نوشادر كـه غـوص � ،است ع�يطب ن�زَ �ُ  ع�يطب و

و بـوره و شـبوب و  ،آنهـا را �شـد  � نـت�ز ،اوساخ آنها نمـوده هيو تنق ؛اجساد

   .ندينما فلزات � یو جال هيه كه بدانها تصفزاجات و ا�الح مدبر

 بـق�و ز ،ا�ف كه مفسد ذهب اسـت مانند  ،است ع�يطب مفسد ع�يو طب 

   .و ��ه كه مفسد عسل است ؛فلزات � مفسدكه 

 مانند حجر باغض ا�حل  ،است ع�ياز طب زنده�گر ع�يو طب.   

 در اعضـاء  هيـو اغذ ه�ـواد ات�مانند تـأث ،است �ازج ع�يبا طب ع�يو طب

 یكـه از اعضـاء دوا یكه هـر عضـو ،و ا�سان  وانيابدان ح هيحيو صح لهيعل

 را بـه مناسـبت جـذب � خـودالئـق بـه حـال  یعلت خود و غذاه �صوص ب

و قـوت دافعـه  ؛ه�و قـوت ماسـكه عضـو ؛هياستعانت قوت مدبره بدن به  ،ندينما

   .عيسائر طبا �و همچن ؛و �و�ه هيو نام هي�رض و قوت �ذ
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 س اگر در هن�م اخـذ و ا�قـاط هـر  :ا�ور باال�ال دا�سته شد نيچون ا و�

  کي
�

 تيـدر خانـه و ب ؛را و بودن كواكـب م�سـو�ه بـدانها  ،ات مناسباتاز �و�

 او� ؛نـديو بودن نظرات سـعود بـا آنهـا �ـرا�ت نما ؛ا��ف و حظ و اوج خود

 هـن�مدر  او امـ ،در توسـعه وقـت یگـريد در هن�م عطاء بـه  �و همچن ،است

   .عدم �را�ت آنها ست�ن با�؛ و �ورت قيض

 و  
ُ
�لـب  تيـو مائ تيو بر نباتات تراب ،بوستيو  تي� راببدان�ه بر �ادات ت

و  ،به اعتـدال  ب�قر ؛هر چهار واناتيو بر ح ،فهيو حرارت ضع تيبا هوائ ؛است

   .ط� در ا�سان به اعتدال فر�

 خـود م�سـوب بـه دو  تيفيبعض نباتات و احجار به اعتبار دو كبدان�ه  و

بـه زهـره  رطو�ت  هت�و  ؛خ�حرارت و حدت به �ر هتكه � ازيپ :كو�بند مانند

  . و هم عطارد ؛هم بدو بوستي هت�و  ؛برودت به زحل هت� ونيو اف ،م�سوب است

  شـ�ک م�سـوب بـه چنـد كو�ـب   تيفيبه چند ك �چ کيو �سا است كه�

   .ی�ر�ب القو یو هر دوا �و جدوار و فادزهر ن �يچوب چ ماننداست 

 � م�سوب  تيو نوع تيحسب ج�سه نوع ب کيج�س و   کيباشد كه  و �ه

بـه كواكـب  ها�حسب اختالف اوصاف و اش�ل و غه و ب ،كو�ب است کيبه 

   .�ن  گريد

 � و اتيـفيف كبعض اشجار و نباتات به اعتبـار اخـتال یباشد اجزا و �ه 

و پوست آن  م�سوب به كو�� آن  خيكه ب ،ا�وان و خواص م�سوب به چند كو�ب

 ،و برگ آن و ثمر آن به كو�� ،و � آن به كو�� ،و خار آن به كو�� ،به كو��

مانند اترج و نارنج و شفتا�و و انبه و انار  ،به كو�� کيآن هر  و �م و �م و آب 

   .نهايو امثال ا
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  )ه ا�الببيان (م�سوب به كواكب سبعه  ي گيا�داروها

خاكس� رنگ و ) كدر(اغ� اي � باشند كه ادو�ه  �مال :زحلم�سوب به   -١

 )سخت( كه در ارا� و اما�ن صلبه ،كر�ه ا�را�ه اند ،ز�ت ،يا سياه خاردار

آ�ه از آنها در صالح و نيكو� حال زحل و و  ،�لسه جنو�يه ت�ون يابند

يا در اين وقت �سخه و استعمال  و استقامت و �ف آن ت�ون يابدرجعت 

و آ�ه در بدی حال و رجعت و هبوط آن  ،جهت ا�راض طحال نافع ؛شود

و از  ،منحوس و �� باشند ؛يا در اين وقت �سخه و استعمال شود ت�ون يابد

  .اين كيفيت و خاصيت و اثر آن را در�افت نمايند

  �مال :�ش�یم�سوب به  -٢
ُ
 ،نيكو را�ه و طعم است ،)چر�( هنيتادو�ه با د

ده و يّ و در �واضع جَ  ،كه � آنها �خ و يا آسمان گو� و برگ آنها صاف باشد

 و �لتحم ؛و صاف � گردانند خون را ؛و اينها نافعند كبد را ،چرب روئيده

  .� گردانند جراحت را )درست و پيوسته(

و  ؛و خشـن ؛)��( مائلـه بـه �ـرتادو�ـه ی  �مـال :�ـر�خم�سوب به  -٣

  .آن اما�ن يا�سه باشد )�ل رو�ش( نابتو مَ  ،و آ�ه سوزاننده ،خاردار است

آنهـا  كه را�ـه  ؛ادو�ه رسيده خوشبوی �يد ش��ن �مال :شمسم�سوب به  -٤

خصوصـا در �واضـع �كشـوفه كـه شـعاع  ؛و � آنها و برگ آنهـا �خ ؛خوش

  .ا مقوی قلب و روح و چشمندو اينه ،آفتاب بدانها برسد

 ؛و را�ه ی آنها خـوش ؛ادو�ه ای كه طعم آنها ش��ن �مال :زهرهم�سوب به  -٥

و اينها قوای شـهوانيه و ا�ـراض زنـان و رحـم و  ،و � آنها و برگ آنها نرم باشد

 و ز�اده كننـده شـحم و سـمن ،مذاك� و ا�راض بارده رطبه غ� مفرط را نافعند

  .باشد م�و  )دنبهو  پيه(
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ادو�ه ای است كه برگ آنها غليظ و نـرم و �اليـم  �مال :عطاردم�سوب به  -٦

  .و در زمينهای نمناک و آبدار و در ميان آب رو�ند ،و آبدار باشد

ادو�ه اي كه درخت كوتاه ساق داشته باشد و پهن  �مال: قمرم�سوب به   -٧

   .چه �د و تر در آب رو�د هرو  ،باشد) بوته(م �و  پا نا�ستد هر چه برشود و 

  بر اساس دالالت فل� داروهاي گيا�تعي� نوع �ر�رد 

مناسـبه بـه بعـض  ه�ـم�سو�ه به اخالط ار�عه و م�سو�ه به اعضا و ادو ه�ادو و

   .افتيذكر خواهد  اينجادر  �ا�راض ن

اورام و بثـور و  ؛باشـند) ر�شـه گِـردبـا ( االصول ري�ستدكه  یا ه�ادو بدان�ه

و �ـوف  �صـغ یايـو خـ� دن وسيو اسـطراط م��ور �ر :مانند ،را نافعندصلع 

   .و ثوم و بصل قون�و �ر نج�و ا�اس و سكب هيا� 

 :ماننـد ،جراحـات را نـافع اسـت ؛باشـد )سوراخها( ثقبهاآ�ه در عروق آنها  و

   .و �فث ا�مام  و ر� ايو خران وسيو بتون�ا و �لسمنا و اسطراط طسياسق

 :ماننـد ،قـروح و جـروح را ؛باشـد تيو �زوجت و صـمغ تيلعابدر آنها آ�ه  و

ص� و �ر و كنـدر و  ا�شمس و انزروت و دبق و  ليو ا� و خط� �كب طسياسق

   .�و قوما � و صمغ ا�طم و �صط� ن�دم االخو

را  نهـايحكه و جرب و قو�ا و امثـال ا ؛باشد ثقبها و خشونتآ�ه در برگ آنها  و

   .نافع است

  ؛باشد وا�يبه ح �شابه�آ�ه آنها را  و
َ
 نافع �

ْ
   .است وانيش آن حه

و �ه اسـتدالل  ،ه�ـآن ادو عتيو طب تيشود خاص دا�سته � افتياز آ�ه ذكر  و

كـه در آن  ی�خصوصا به چـ، آنها شود از بعض احوال ظاهره به باطنه  نموده �

 س�ند�ا�ور ن نياز ا خا� اءيكه اش را�ز ،تي��ك�و  تيبق�زو  تي�لحاز  ؛است
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از  تمـا� یو رنگهـا ،تي��ك�از  تما� حي، و روااست تي�لح از  و طعوم هم�

كـه اسـتدالل  توانـد  ، �در صناعت باشد را حذاق� هآنهاست، و هر ك تيبق�ز

�سـبت صـورت  انيتواند ح�م نمود م ، و �از ا�ور ظاهره بر ا�ور باطنه دينما

 نيبـد نجايبه آن �الحظه نموده باشند، و ا كه �ر�ه را  ظاهره به باطنه، خصوصا

متعلقـه �سـائل  هيـعيو طب هيو مقاصد متفرقه �وم مطالب از کيمقدار به هر 

  .و علم و معرفـت ت�صاحبان بص یتذكره  یاشاره نموده شد برا هيطب ه��ور 
  )نقل از حكیم عقیلي علوي خراساني(

  )به تفصيلبيان (ه م�سوب به كواكب سبع داروهاي گيا�

  :م�سوب به زحل گياهان دارو�-۱

ابرون نوع  -۵ابوقا�س، -۴ذان الفار،  ايهل آ -۳آبنوس، -۲آس ا�ب،  -۱ ):الف

اسعد العدس در �سخه  -۹اراک،  -۸اجاص اذخر،  -۷اثل،  -۶من ا�ماحم، 

 - ۱۳، )ا�ر و سيا(ا�ر و سياه  -۱۲اقاقيا،  -۱۱افي�س،  -۱۰سن� اسد العدس، 

  .ايذا ار�ذا -۱۶ان� بار�س،  -۱۵امغيالن،  - ۱۴ا�سوخ، 

 -۶بقس،  -�۵س�ياج �سفايج،  -۴برطاني�،  -۳پرسياوشان،  -۲بردی،  -۱ ):ا�اء

بنج،  -۱۲بليلج،  -۱۱بلوط،  – ۱۰بلح،  -۹بقله يهوديه،  -۸بقله حا�ضه،  -۷بقم، 

 - ۱۶بوال�ونيون،  -۱۵بنطافلن،  - ۱۴بنوته كه ورق الط� و ورق الغنم نامند،  -۱۳

  .ب�سم -۱۷به�، 

  .تمر هندی -۱ ):ا�اء

  .ثيل -۲ثمام،  -۱ ):ا�اء

 - ۵جوز العبهر، جوز ماثل،  -۴جلبان،  -۳جنار،  -۲جارا�هر،  -۱ ):ا�يم

  .جيدار -۶جوشيصا، 
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 -۶حلفا،  -۵حضض،  -۴ح�م، -۳حش�شه ا�زجاج،  -۲حسک،  -۱ ):ا�اء

 ( �ام -۱۰ضيض كه بقله حا�ضه است، � -�۹اض،  -۸حالب،  -۷حلق، 

  .� العا�م -۱۲حناء، -۱۱، )�احم

 -۴خانق ا��ب،  -۳خانق ا�ئب، -۲خانق ا�مر سياه خر�ق است،  -۱ ):ا�اء

خندروس،  - ۸خندر��،  -�۷خم، - �۶تان كه اقطى است،  - ۵خرنوب خالف،

  .خ�ران -۹

دم  -۶دلب،  -۵، )وفينوندر(دروفيون -۴دردار،  - ۳دخن، -۲دبق،  -۱ ):ا�ال

  .االخو�ن

  .ذنب ا�سبع -۳ذنب ا�يل،  -۲ذره،  -۱ ):ا�ال

  .ر�باس -۱  ):ا�راء

  .ز�تار -۵ز�ت،  -۴ز�تون ا�اء،  - ۳زعرور،  -۲ز�يب ا�بل،  -ا ):ا�زاء

 - �۵و �خس،  -۴سدر،  -۳سامان گياه حص�،  -۲ساداوران،  -۱  ):ا�س�

سماق،  -۹سک ساق،  -۸، )سقو�و قندر�ا( �ونسقو�و قندر -۷سفرجل،  -۶سعد، 

 .سوسن -۱۲سندر�طس سناء �� ،  -۱۱سماق ا�باغ�،  -۱۰

 .شو�ران -۴شاه بلوط،  -۳شاهسفرم،  -۲شاهيصي�،  -۱ ):ا�ش�

  صندل -۱ ):ا�صاد

 .ض� كه جوز ال� است -۱ ):ا�ضاد

 - ۵راثيث، ط -۴طرفاء،  -۳طباش�،  -۲طال�سفر و هندی طا�فر،  -۱ ):الطاء

  .طلع كه �وز است -۶طلع، 

عليق عنب  -۵عفص،  -۴ع� ا�را�،  -۳عذبه،  -۲عدس،  - ۱ ):الظاء

 .عنب ا�ب -۶ا�علب، 
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 .غوشنه -۳غرب،  -۲غب�اء،  -۱ ):الغ�

  .فوفل -۴فقع فنج�شگ،  -۳فطر،  -۲فاغره،  - ۱ ):الفاء

 -۶قطلب، -۵قصب قطف،  -۴قرقمان،  -۳قرظ،  -۲قراصياكرفس،  -۱ ):القاف

  قب -۸قنا،  -۷قطن، 

 -�۶فری،  -۵كشت بر كشت،  -۴كز�ره ،  -۳كرم،  -�۲فور ك�،  -۱ ):ا��ف

  .)كوزمائل(كوزثل  -۷كماه، 

 -۵، )�جيطس(�يطس -�۴سان ا�مل،  -�۳يه ا��س،  -�۲الب،  -۱ ):ا�الم

  .)�مو( �موسيماحبوس

-�۶شط الغول،  - �۵زمار ا�را�،  -�۴رطو�س ،  - ۳ماش،  -۲ماميثا،  -۱ ):ا�يم

  .مقل ��

  .نيلج نيلم -۳نيل،  -۲نوارس،  -۱ ):ا�ون

  .هليلج -۳هفت پهلوی ذوسبعه اضالع ،  -۲هرطمان،  -۱ ):ا�اء

  ينمه  -۲ي�وح ،  -۱ ):ا�اء

  :م�سوب به �ش�ی گياهان دارو�-۲

 -۶وس، اسط طيف -۵ارجوان،  -۴آذان االرنب،  -۳ابزار،  -۲آس،  - ۱ ):الف

 - ۱۲ا�يل ا�لک،  -۱۱افسون،  -۱۰افتيمون،  -۹ا�ار،  -۸اسلخ،  -۷اسطيتطس، 

 -۱۷انف العجل،  -۱۶انغزاء،  -۱۵انتل�س،  -۱۴اندرمان،  -۱۳اوما�، 

  .ايمارايرطاء -۱۸اندرومارون، 

 - ۵بر�اسف،  -۴بادآورد بتون�ا،  -۳بادر�بو�ه،  -۲بابونج،  -۱ ):ا�اء

 - ۱۲بطيخ،  - ۱۱بطم،  -�۱۰ش�،  -��۹،  -�۸سفايج،  -۷يانا، برس -۶برطاني�، 

بلس�،  -۱۶بلو� ، -۱۵بلسان،  -۱۴االوجاع،  ةبقل -۱۳، )ت�شوفرثن( بقشوقر�ن
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  .بهار - ۱۹بوال�ونيون،  -۱۸بنک بواص�ا،  -۱۷

  .ت� -۷توت ،  -۶تمر،  -۵تفاح ،  -۴تر�ب� ،  -۳تر�س، -۲تانبول،  -۱ ):ا�اء

  .جوز جندم -۳جنجل، -۲جزر،  -۱ ):ا�يم

حلبه كه فار�قا  -۴، )حزنبل(حزنيل  -۳حر�ث،  -۲حب ا�سمنه،  -۱ ):ا�اء

حوز كه حوز ا��و ن�  -۸حنطه،  -�۷ص،  - ۶حلفا،  -۵،.واعيون ن� نامند

  .گو�ند

  .خيار ش�� -۳ن� گو�ند،  )بزواق( خن� كه برواق -۲خ� ا�علب،  -۱ ):ا�اء

  .ديناقوس - ۴دو�،  -۳دس�نبو�ه،  -۲ر ش�شعان ، دا -۱ ):ا�ال

  .ذنب ا�روف -۲ذنب القط، -۱ ):ا�ال

  .ر�باس -رجل الغراب -۳ر�ل،  -۲راوند،  -۱  ):ا�راء

  .ز�تون -۳، زفت -۲ز�يب زرشک،  -۱ ):ا�زای

 -۶س�انيون،  -۵سلق،  -۴سكرالع�،  -۳سكر،  -۲س�ستان،  -۱ ):ا�س�

  .سيالن -۸سوسن،  -۷سمسم، 

 -۵، )ش��ث(ش��ت - ۴شطبه،  -۳شجره ا� مالک،  -۲شاه�ه،  -۱ ):ا�ش�

  .شلجم ا�ر كه نو� از نقل است -۷شلجم،  -۶شقاقل، 

  .صمغ -۳صع�،  -۲صاص�،  -۱ ):ا�صاد

  .ضغاب�س -۱ ):ا�ضاد

  .طيالفيون -۱ ):الطاء

  .قرعيون ا� -۵عودا�يه،  -۴عناب،  -۳عنب ا�علب،  -۲عنب،  -۱ ):الع�

  .�ر -۱ ):الغ�

  .فضه فوه ا�صبغ -۲فستق،  - ۱ ):الفاء
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قرنفل  -قصب ا�سكر -۵قرصعنه،  -۴قاوند،  -۳قاق�،  -۲قاطاني�،  -۱ ):القاف

قسط  -۱۱قند،  - ۱۰قناء ،  -۹قلقل،  -۸قرظ،  -۷قطن،  -�۶ستا� و دهن آن ، 

  .قوطوما -۱۲قنطور�ون، 

 -۶كراث،  -۵كرنب،  -۴كت�ا،  -۳، �دی ط سن� �ذی -�۲كنج،  - ۱ ):ا��ف

كف ا�ضبع كه  -۱۱كشمش،  -۱۰كشوث،  -۹كسموقا،  -۸كردان،  -۷كرسنه، 

 -�۱۵فری،  -۱۴كف ا�هر،  -۱۳كف آدم،  - ۱۲كف ا�صبغ نامند، 

  .�ز�ماذر�وس

  .�و�يا -�۴وز،  - �۳سان ا�ور،  -�۲الب،  -۱ ):ا�الم

 -�۵رماحوز،  -�۴رجان �ر،  -�۳لصه،  -۲، )هندی �لف( �لب -۱ ):ا�يم

  .م�سن -۷مغاث ،  - �۶زمار ا�را�، 

  .نوارس -۵نقل ن�نا،  -���۴ن،  -۳نار�شک،  -۲نارجيل،  -۱ ):ا�ون

  .ورد -۱ ):ا�واو

  .هليون - ۲هاسيمونا،  -۱ ):ا�اء

  .ياسم� -۱ ):ا�اء

  :م�سوب به �ر�خ گياهان دارو�-۳

-۶ار�دبر�د،  -۵ارمالک،  -�۴ون، آذر -۳ابوقا�س، -۲آطر�الل ،  -۱ ):الف

 -۱۲اشخيص،  -۱۱اش��ر،  - ۱۰اشق،  -۹اسلنج،  -۸آزاد درخت،  -۷ارمن�، 

 -۱۸ا�يل ا�بل،  -۱۷اقحوان، -۱۶افينوس،  -۱۵افتيمون،  -۱۴اشنان،  -۱۳اسود، 

انوما كه نو� از  -۲۳انزروت،  -۲۲انا��س،  -۲۱ان�سون،  -۲۰ا�ره،  -۱۹ا�دان، 

  .مار استخس ا�

 -۶بصل،  -�۵شيمه،  -۴برنک،  -�۳ور اكراد،  -۲بادآورد بلوماين،  -۱ ):ا�اء
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بونيون،  - ۱۱بوز�دان،  -۱۰بالدر�ن،  -۹بلخيه،  -۸بقله ال�اری،  -۷بقثوفرثن، 

  .ب�ش �وش ب�شا -۱۳ب�ش،  -۱۲

  .تر�د -۱ ):ا�اء

  .ثوم -۲ثافسيا،  -۱ ):ا�اء

 -۶جنطيانا،  -�۵جم ،  -۴جبلهنگ،  -۳جدوار،  -۲جاوش�،  -۱ ):ا�يم

  .جوزا�كوثل - ۷جوز�وا، 

 -۶حر�ل،  -۵حب ا�ز�م،  -۴حب ا�يل،  -۳حاش�ش،  -۲حاشا،  -۱ ):ا�اء

  .حنظل-�۱۰اما،  -۹حلتيت،  -۸حر�له،  -۷حرف، 

خ� ا��ب،  -۵خر�قان،  -۴خردل،  -۳خاماسو�،  -۲خانق ا��ب،  -۱ ):ا�اء

  .خ�ی -�۸وا، خ� -۷خو�جان،  -۶

دف�،  -۵درو�طارس،  -۴درونج،  -۳، )دبيدار�ا( ديبدار -۲دارفلفل،  -۱ ):ا�ال

  .ديودار -۸دوقس،  -۷دند،  -۶

  .ذنب العقرب -۲ذاق� و يداس،  -۱ ):ا�ال

  .ر�ان ا��فور -۵ر� ا�م�،  -۴رتم،  -۳ر� االبل،  -۲راز�انج،  -۱  ):ا�راء

زوفای  -۵ز�بيل ا��ب،  -۴ز�بيل،  -۳زعفران،  -۲ز�يب ا�بل،  - ۱ ):ا�زای

  .زوان -۶يا�س ، زوفا، 

 -۶سطاخي�س،  -۵سطرونيون،  -�۴خس،  -۳سداب،  -۲ساذج،  -۱  ):ا�س�

 -۱۲سنكسبو�ه،  -۱۱سليخه ،  – ۱۰سكب�نج،  -۹سقمونيا،  -۸سعوط،  -۷سعد، 

  .س�س�� -۱۳سوالن، 

 -۷شيطرج،  -۶شون�،  -۵شل،  -۴، شقايق -���۳،  -۲ش�م،  -۱ ):ا�ش�

  .ش�به
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  .صع� -��۲مه،  -۱ ):ا�صاد

  .ضجاج -۱ ):ا�ضاد

  .طر�قو�ون -۴طر�فلن،  -۳طراغيون،  -۲طباق،  -۱ ):الطاء

  .ظفره -۱ ):الظاء

 -۶عوسج،  -۵عنصل،  -۴عليق،  -عرطن�ثا -۳عشق،  -�۲قرقرحا،  -۱ ):الع�

  .عينون

  .�ل�س -�۲ر،  -۱ ):الغ�

فشغ،  -۶فر�مشک، -۵فر�يون،  -۴فجل،  -۳فا� س��،  -۲فا�،  -۱ ):فاءال

  فودنج -۱۱فو،  - ۱۰فلفل سودان،  -۹فلفل ا�اء،  -۸فلفل،  -۷

قلب،  -۶قعيل،  -۵قسطون،  -۴قسط،  -۳قرون ا�س�بل،  -۲قرنفل، -۱ ):القاف

  .قيصوم -۱۰قنطور�ون،  -۹ق�،  -۸قلقونيا،  -۷

 - ۷كرو�ا،  - ۶كراث،  -۵كتم،  -۴كبيكج،  -۳ك�،  -۲، �شم رو� -۱ ):ا��ف

  .كندری -۱۱كندش،  -۱۰كمون،  -۹كف ا�ر،  -۸كف ا�ضبع، 

  .�سان االبل -�۵ن�س،  -۴ل� سودان،  -۳ال�،  -۲الغيه،  -۱ ):ا�الم

 - �۶رز�وش،  -۵مثنان،  -۴ماذر�ون،  -۳ما� زهره،  -۲ماهودانه،  -۱ ):ا�يم

  .ميعه  -۹، )�و�خ( �رتج -۸م، �راس -�۷رماحوز، 

  .نمام -۲نا�واه،  -۱ ):ا�ون

  .ولب -۳وخش�ک،  -۲وچ،  -۱ ):ا�واو

  يتو�ت -۱ ):ا�اء

  :م�سوب به ن� اعظم شمس گياهان دارو�- ۴

 -۶اسارون،  -۵ارماک،  - ۴ارقيطون،  -۳اترج اذخر،  -۲ابراز،  -۱ ):الف
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 - ۱۰ا�يل ا�بل،  -۹، )قطسافي( اقنيقطس -۸اصابع ا�صفر،  -۷اسطخودوس، 

  .ايرسا -۱۳انتله،  -۱۲ا�ره،  -۱۱ا�ج، 

�سفايج،  -۶بر�وف،  -۵بر�اسف،  -۴بان،  -۳بادروج،  -۲بادر�و�ه،  -۱ ):ا�اء

 -۱۲بل،  -۱۱بلوط االرض،  -۱۰بلبوس،  -۹بقله االوجاع،  -۸بطم،  -۷

  .بهمن -۱۳پنجنكشت، 

  .تودری -۱ ):ا�اء

 - ۶جوز�وا،  -۵جل ���ن،  -۴جفت آفر�د،  - ۳جعده،  -۲ جثجاث، -۱ ):ا�يم

  .جوشيصا -۱۰جوزاالرقم،  -۹جوز ا��ک،  -۸جوزا�مس،  -۷جوزالقي�، 

 - ۶حراه،  -۵حرشف،  -۴حب ا��سم،  -۳حب ا�سمنه،  -۲حب ا��،  -۱ ):ا�اء

  .حلبوب -۹حلبيب،  -۸حلبه،  -۷حل، 

  .خلنج -۳خ� ا�يک،  -۲خروع،  -۱ ):ا�اء

  .داو�ا اغر�ا -۵دمادم،  -۴دازی،  -۳دارش�شعان،  -۲دارچي�، -۱ ):ا�ال

  .ذنب ا�روف -۱ ):ا�ال

  .راوند -۲راسن، -۱  ):ا�راء

 - ۶. زهره يع� �راره -۵زعفران،  -۴زراوند،  -۳زرنب،  -۲زرنباد، -۱):ا�زاء

  ز�تون

س�بل،  -۵سناء،  -۴سفيد�ون،  -۳سفادي�س،  -۲سداب �ستا�،  -۱ ):ا�س�

  .س�سارون -۹س�ستان،  -۸س�بل جب�،  -۷س�بل رو�،  -۶

  .ش�بليد -۲شبت،  -۱):ا�ش�

  .ص� -۲، )صا�ر�واما(صا�ر�وما -۱):ا�صاد

  .��ع -�۲و، -۱):ا�ضاد
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  .طرخون-۱):الطاء

  .عود - ۳عروق ا�صفر،  - ۲عب��ان، -۱):الع�

  .)�ر�ر�قون(�رو�ر�قون -۱):الغ�

  .فستق -۳فراسيون،  -�۲رهبان، فتايل ا -۱):الفاء

 -۶قصب ا�ر�ره،  -۵قرطم،  -۴قره الع�،  -۳قثاء ا�مار،  -۲قاقله، -۱):القاف

  .قنه قيقهر

  .كندر -۳كماذر�وس،  -۲كبابه، -۱):ا��ف

  .�سان العصاف� -۱):ا�الم

  .�ستعجله -۲، )�راينه(�لب �رانبه -۱):ا�يم

  .نعنع -۲نارنج، -۱):ا�ون

  .رسو -۱):ا�واو

  .هيوفار�قون -۴هرمه،  -۳هشت دهان،  -۲هرنوه، -۱):ا�اء

  .ياسم� -۱):ا�اء

  :م�سوب به زهره گياهان دارو�-۵

سوسن سفيد، -۴خصيه ا�علب،-۳، ))بصل ا�ز�ر(بصل ا�ز�ز ( -بيد - ۲ا��، -۱

  .وردابيض -۷نيلوفر،  -۶نرگس، -۵

  :م�سوب به عطارد گياهان دارو�-۶

 -۷دبق،  -۶حندقو�،  -۵ا�زجاج،  ةحش�ش-۴جوز،  -۳بابونه،  -۲اقطى،-۱

  .عرعر

  :قمر م�سوب به گياهان دارو�-۷

  .اقميدون -۳اسفناج، - ۲احال�ود،  -۱ ):الف
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 -۶بطيخ ز�،  -۵بصل،  -۴ا�مقاء،  ةبقل -۳بزرقطونا،  -۲باق�، -۱ ):ا�اء

  .بوش در�ندی -۷بنفسج، 

  .تفاح -۱ ):ا�اء

  .خوخ -۶خالل،  -۵خالف،  -۴خشخاش،  -۳ خس، -۲خبازی، -۱ ):ا�اء

   .رمان-۱  ):ا�راء

  .طحلب-۱ ):الطاء

  .عدس ا�اء-۱):الع�

  .فطر�راث -۲فاوانيا، -۱):الفاء

  .قرع -۲قثاء، -۱):القاف

  �شمش -١ ):ا�يم

  .نيلوفر-۱ ):ا�ون

  هندباء -۱ ):ا�اء
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  قوت و ضعف داروها و گياهان به �سبت قوت كو�ب آنها

�شـ�ي سـعد اكـ� و (ادزهر م�سوب به سـعود هسـ�ند پفاضله و  قواي مفيد و

زحـل (سموم �� و مفسد مهلك من�سب به �وس هسـ�ند و ) زهره سعد اصغر

و �ـوارد متوسـط اينهـا نـ� بـه متوسـط آنهـا  )�س اك� و �ر�خ �ـس اصـغر

قـوت � يابنـد خصوصـا كـه كو�ـب در  ؛م�سو�ند و با قـوت كو�ـب من�سـب

و با نظـرات كواكـب ..) بيت، �ف، حد، اوج و (خود باشد جاي�� از حظوظ 

 ضعف داروها در ضعف كو�ب من�سـب ؛و برخالف آن ؛)�ش�ي و زهره(سعد 

  .بدتر � شود با نظرات �وس  كه) حظ غ�غر�ت و هبوط و و�ال و  در(

�ـاد و ( هر يک از �ـو�اتو ن� �و�ز و �ر�رد  )تو� و رشد( هن�م ت�ونس �

و  هسـ�ندآنهـا  د�ـل�ـر� و  )�ش�ي، زهره( كه كواكب سعيده) حيوانياه و گ

و  خـود باشـنداگـر در خانـه و �ف و اوج و حظـوظ  ؛ه اين كواكبندم�سوب ب

و  �سـته � شـودسـعادت از  در كمال سـعادتند و اال آنها باشدنظرات سعود به 

 تت�ـون م�سـو�ا كـه )�ر�خ و زحل(�س ناقص و همچن� كواكب بهره شان 

  .�� � شوند..) تراجع و و�ال و هبوط و (در �وس�شان  آنها به

  �و�ز، �ر�رد ،ساخت ،برداشت ،پرورش ،رو�ش ،�شت :�ايط �و�

و ساخ� اگر در هن�م اخذ و ا�قاط با توجه به ان�ساب داروها به كواكب 

و  �ف بدانها را در خانه و بودن كواكب م�سوب تناسبهاي �و� از ؛داروها

با آنها �را�ت نمايند او� است و  )�ش�ي، زهره( و نظرات سعود و حظوظ اوج

 و اما در هن�م ضيقبه ديگری در توسعه وقت  دارو همچن� در هن�م عطاء

بقدر ��ن ر�يت شده و در بقيه �وارد �ايط در �ايط اورژا�� و  وقت

  .�ش ب�� � كنندپال براى نتايج نامطلوب را قب �در معالج احتياطات الزم
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  �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   -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    -ع�وم �مارت �� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  

www.Aelaa.net
t@gmail.comaelaa.ne                                              tanjim@aelaa.net  

  

  نيالعامل احلمد  رب و
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 آ اّ ا و ا  أا أ أا ا اّن اّ و م إّم  م و ا  رّب ا و اّ   و  و 
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ْ
ظ

َ
َر �

َ
ظ

َ
ن
َ
� 

ً
 َسِقيمٌ  ��ُجومِ ِ� ا َرة

�
 إِ�

َ
ال

َ
ق

َ
�  

  )٦( تنجيم ط� يا طب �و� راهنماي

  ��و�ی ام �نا�ی گ�� 

مات �ش�ی و�م�یات ��     یا�دا
����ص  �ّ�ی و  �د��� �مان � �وزه ��ن و اسال�ی   ن ا�مای ا�باء و ���مرا� 

  

  دار ارف اّ :��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی 
  :�قيق  و تدو�ن

����م� وو���ده ع�وم �ب جا�ع � 
  ��یاد �یات اع�ی  و���ده  ��و�م  ��وم و 
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ّن اّا ا ا و ا ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و اأ أ اأ    

  �قيناو علما من علوم ا�جوم من �لة القرآن إزداد به إيمانا من اقت�س :ا اّ وّ اّ ا ل

  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي مرسوالت نجومي

م   

  راه آ�مان
  آ�وزش و � �با�ث ��و�م و ��وم و ����م اسال�ی

  اّ ارف دار: ��ح  و  ��� ر�ی  �و��ی  و  �د���  و ا�راف  ع��ی

  ��یاد �یات اع�ی  م و����م�و���ده  ع�وم ��وم و  ��و�  : ارا� و ��ر   
  ٣٩٧ :شمارههفته نامه راه آسمان 

 2014 س�تام� ١٥ = ١٣٩٣ شهر�ور ٢٤ =١٤٣٥ ذ�جه ۱
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��ی �نا�یگام ��    ��م و روان سال�ت و �و��ه �ی ��ی و �ھدا

  وضعيت كواكب و بروج؛ دالالت �تل� بر سالم� جسم و روان دارند كـه

رفـت گبايـد �ايـط �تلـف آنهـا را در نظـر براي اختيار  ا�ام يك ا�ر ط�؛ 

   .ه براي بر� ا�ور ط� در راهنماي طب �و� ذكر � شود چنا�

 در مـدت وقوعشـان زمينـه و  ؛هر يك از ايـن وضـعيتها و حـاالت كواكـب

�س�ها� براي حوادث و ا�ور �تلف ��م را داللت دارند بر� بلنـد مـدت از 

و بـر� دوره ) �ت نقطه اعتدال در صور فلـ�مانند دالالت حر(چند هزارسال 

مانند دوره هاي فردار�ـه، (هاي چند قرن تا چند سا� و چند روزه و چند ساعته 

اين زمينـه هـا ...). اتصاالت و تراجع،  فصول و اهله ماه،  س� كواكب در بروج،

و بـه  با وقوع اتصاالت و ارتباطات سـاير كواكـببه صورت � برقرار است و 

  .پيدا � كنند و ضعف قوت ت طالع تو� شخص�سب

  و بـا  مطلـع شـدهفرد آ�ه با اطالع از اين ساعت فل�، �س�ها و زمينه ها را

ي و تدب� الزم؛ با آن رو�رو � شود خصوصا اگر در �وارد مذكور وضعيت گآماد

خا� داشته باشد و ضعفها را �واظبت نموده و نقاط قـوت را بهـره بـرداري � 

  .بيان � نماييم �شم شنا� اين وقايع فل� را در اين �ف�ا هن يدنما

 جهت �راقبتهاي ط� بيماران �زمن و ن� �در پزش� �راكز طـ�  اين �ش

ارائه � شود، تا بتواند به كمك دا�شمندان علوم تقو�م و �وم و تنجـيم؛ تـوار�خ 

ر�هـاي آنـرا �شناسـند، و داراي زمينه �ران براى هر يك از اعضاي بدن و بيما
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و مانع از بروز �ران شـده،  ،هاي الزم را نموده بتوانند از نظر �ي�ي� پ�ش ب��

و در توار�خ �ر�وط به هر عضو و هر بيماري؛ آمادگيها� الزم �راقب� و طـ� را 

تدارك ب�ي�ند، و با داش� رو��رد مناسب در ا�ر طبابـت يـا پرسـتاري �ـوفق� 

  . باشند

بـوده و اگرچه اساسا م�اث علوم ان�ياء و اوصـياء الـ�  تنجيم ط�دا�ش 

تنها توسط نوابغ حكماء و اطباي كهن و اسال� ب�ـار گرفتـه � شـده، امـا در 

) نه دنبا� روان بعد چهـل سـال آن(دهه هاي اخ� پ�شتازان اطباي پزش� رايج 

ا� پ��ـفته و و در �راكـز درمـ ،پيـدا كـردهخا� توجه  هن�م شنا� ط�به 

ب�ـارگ�ي ايـن دا�ـش در برنامـه هـاي ) ا�ر��ا Mayo Clinic(نامدار جهان 

كرده اند، ا�ته آ�ـه فعـال  آ�زبلكه تنظيم اقدامات ط� بر اساس آنرا  ؛درما�

تـر�ن قواعـد  از ابتدا���  ؛جا از اين دا�ش كهن ب�ارگرفته � شود در آن

راهنما ارائه � شود، دههـا برابـر  وسـيع� و در اين و آ�ه  ،اين دا�ش كهن است

  .عميق� و مفصل� است
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 ط� و روش ب�ارگ�ي آنهادالالت در معرفت �ر�ردهاي 

 نو�ت سالم� بعد از معرفت دالاللت بروج و كواكب به جهات �تلفه ،

ي معرفت به چگونگي استدالل و راهيا� �و� و اس�نتاج ط� و �ر�ردها

  :�ر�ردهاي �تلف آن از اين قرار است ؛بطور اشاره آنهاست، پزش�

بوسيله استخراج طالِع آ�ز بيماري؛ جزئيات احوال بيمار، و  :�شخيص ط� - ۱

ر�شه هاي بيماري، و زمينه هاي پ��فت يا بهبود و م�ان آن، و نوع �رانها، و 

   .گردد�واقع آن، و ن� خطرات و آس�بهاي احتما� به شخص معلوم � 

با استخراج طالع �و�ود و زا�ه و �الحظه بيت ششم، و ن� برج شم� و برج 

قوي (قمري وي، اندامهاى ب�ش� آسيب پذير، و ن� بيمار�هاي �ل ابتالء 

  .شخص در طول زندگي، تعي� � شود) اإلحتمال

در ) شم� و قمري و ن� خانه ششمهر برج (آن �واقع متو�ين  ف�است كه

و در طول زندگي احتمال  ،به آن برج حساسيت ب�ش�ي دارنداعضاي من�سب 

مثال متو�ين . ب�ش� استبرا�شان آن برج  اندامهايبروز بيمار�هاي �ر�وط به 

  .آن ب�ش� مبتال � شوندو بيمار�هاي در اعضاي � و صورت  ،برج �ل

از �له (بدينوسيله شخص � تواند هم در رو��رد شخ� هم اجتما� 

تدارك الزم را ب�يند، تا اينكه مبتال به آن ) غذا� و �راقبتهاي ط� برنامه

  .عوارض �شده، يا الاقل از آنها �و� و � خطري عبور نمايد

رصد زمان عبور قمر و ساير كواكب در بروج و ن� احوال براى  :تقو�م ط� - ۲

�الحظه و  ،توجه به اندامهاي �ر�وطه ارائه � شود، تا باو اتصاالت آنها، 

 هايي و تدارك �راقبتگ�ش ب�� و آمادپه براي چ(عوارض آن در نقاط بدن، 
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، و ه براى �وع  اقدامات پزش� و ا�ام آنها در وقت مناسبچالزم ط�، و 

از �شانه هاي آسما� و �واهب ) �شت و تهيه و ساخت گياهان دارو� ه برايچ

كم��ن ز�ان و ب�ش��ن فايده را با ) به اذن ال�(ال� بهره مند شده، و بتوانيم 

  .سهولت هر چه فزون�؛ در مدير�ت بهداشت و درمان داشته باشيم

بتال و بيمار�هاي �ورد ابتال و با �شخيص اندامهاي م: معا�ه و درمان - ۳

�س�تهاى فل� آن، همراه با شناخت داروهاي الزم بر اساس دالالت �و�؛ 

  . و �وفق�ي داشته باشدشخص حكيم � تواند طبابت دقيق�

اين سه �ر�رد اخ�؛ �وضوع راهنماي طب �و� بوده، كه �يد دس�يبا� به 

و در اين فصل  .نتايج ��ه آن در زمينه  سالمت و بهداشت تن و روان � باشد

  علم اختياراتضمن بيان هن�م شنا� ط� �شانه هاي آسما�، �ر�رد آنها در 

  .ت ط� بيان � نماييمجهت درمان و اقداما
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  و تقو�م ذوالقرن� هن�م شنا� ط� فصول

 بر اساس حر�ت شمس در بروج فل� � باشد كه هر سه  پيدا�ش فصول

اختيارات ط� خاص خود  ؛برج يك فصل را �شكيل � دهند و هر�ك از فصول

ج ن� بر اساس �زا �ذوالقرن اسكندرتقو�م ط� ماههايهن�م شنا� . را دارد

 حدود هفتفصول  ؛درياسكن فصول استوار است؛ با اين تفاوت كه در تقو�م

  .�وع � شونداز تقو�م شم� و باستا� روز زودتر 

  يع� از حلول آفتاب به اول �ل تا حلول آن ) فصل بهار(در ر�ع اول از سال

 آب در�ا  ؛به اول �طان
ّ
مد رطو�ات ابدان � باشد؛ همچنان�ه در اوقات مد

باال بيايد، در فصل بهار ن� رطو�ات بدن از عمق باطن هر عضو يا جزء بدن 

  . روي به ظاهر او � نهد

رطو�ات جزر كنند؛ همچنان�ه در اوقات ) فصل تا�ستان(در ر�ع دوم سال 

جزر آب در�ا فرو رود، در فصل تا�ستان ن� رطو�ات بدن از ظاهر و روي 

مانند ر�ع اول و ر�ع چهارم ) صل پاي�ف(اعضاء به باطن � نهد، و ر�ع سوم 

مانند ر�ع دوم � باشد و اين ح�م براي معا�ات ابدان نافع ) فصل ز�ستان(

 . است
ّ
ب�ار �س� استفراغ و � و ) بهار و پاي�(و�است كه در اوقات مد

  . �سهل و فصد و حجامت توصيه � شود، �الف �وسم جزر مگر در �ورت

  چند ن�ته مهم

 د طبايع فصول چهار�نه و ماههاى آنها از نظر فل� هما�ست كه نـزد هر چن

همه معروف است، و� از نظر حكما و اطباء قاعده اص� فلـ� و طبـع و �ـزاج 

فصول و ماهها ا�ا� و � بوده كه برحسب خصوصيات ��� و زمـا� و فـردي 

  :و حا� اس�ثنا خورده و �شديد يا �فيف پيدا � كند
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؛ يعـ� كـه �زمينهـاى �تلـف �وع فصـلها در آنهـا يات �ـ��خصوص -١

وق� در : �تلف است، و �الك تغي� هواست بر طبق طبيعت فصل، مثال واضح

نيمكره شما� تا�ستان است همانوقت نيمكره جنو� ز�سـتان اسـت، همچنـ� 

ا �تصات جغرافيا� كه �وجب � شود فصلها در آنها كوتاه يا منعدم گردنـد؛ �

نقا� كه فاقد بر� فصول ار�عه هس�ند، بر اساس فصلهاى �وجودشـان عمـل 

� شود، و يا اينكه نوا� �تلـف زمـ� ي�سـان نبـوده و از نظـر آب و هـوا و 

خش� و رطو�ت يا �دي و گر� متفاوتند، استوا� يـا خشـك يـا �رطـوب يـا 

اى و �ـ�� آن معتدل يا �دس� و منجمد � باشند، كه اين تفاوتهـاى منطقـه 

اح�م � را مقيد � كند، خالصه اينكه �الك واقعيت آب و هواست نـه �ف 

  .تقو�م و حساب فل�

�� اتفاق � افتد كه در ميان فصل �ما روزي �سيار گـرم اتفاقات زما�؛  -٢

شود و بالعكس؛ در اين �وارد �الحظه طبيعت هوا ب�نند نـه فصـل هـر چنـد 

  .مد�ش كوتاه باشد

از د�ـوي و صـفراوي و سـوداوي و بلغـ� نـ� تفاوتهاى �زا� اشـخاص   -٣

  .�وجب �شديد يا ترخيص اح�م و توصيه هاى ط� ذكر شده � گردد

از قبيل بيماري و غ� آن كه ��ـن اسـت بطـور �وقـت �ايط �وقت �ر�  - ٤

  .د�ايط �زا� �تل� را ا�اد كند و توصيه هاى �ز�ور را تقو�ت يا �فيف ده

  از اين رو توصيه هاي �ز�ور بطور ا�ا� و � بوده و برحسب �ـوارد اسـ�ثنا

  .�شديد يا �فيف يا تغي� پيدا � كند

 نوشـته (را از رسا� ذهبيـه  ماههاي اسكندري ط� مباحث آ� هن�م شنا�

بـه همـراه  .نقـل � نمـائيم �رقوم فر�وده اند كه ح�ت امام رضا ) طال�

  .وصيه هاي ط� فصول�� در ت
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  م شنا� فصل بهار�هن

رم گـدر فصل بهار آفتاب در برج �ل و ثور و جوزا باشد، در اين سه مـاه خـون 

در بدن �ع � شود و عالمت آن�ه خون غلبه دارد �� رو و صورت اسـت 

  . ها و ش��� دهان استگو امتالء بدن و جس� ر

ائ� و ز�سـتان و تا�سـتان بـه پـيم ر فصل را عبارت از �وجود زنده فرض كنـگا

م�� جسم و فصل بهار مانند جان و روان اوسـت، در آ�ز بهـار همـانطور كـه 

يكر ا�سان آماده تقو�ت و ترميم شـده و بـا پطفل �وع به رشد � كند زم� و 

ردد، در بهار بر اثر نبود حـرارت �� از خورشـيد، بلغـم افـزا�ش � گ�شاط � 

آماده تبادل يا ج�ان كمبود عرق � شود، در اين فصل بـاد  بـه  يابد و منافذ بدن

آرا� � وزد، از ميان انواع خوراكها، �خ كردنيها و بر�ان شده هـا بـراى ايـن 

سه : رما ��ف اين �سخه بهداش� مناسب استگفصل مناس�� است، در آ�ز 

وسـت هليلـه پو  راز�انه(رم گب�ست : يا� را ميل نمايندگروز ناشتا اين تر�يب 

  ).زرد و شكر سفيد

تها در تن چ
ّ
ـده شـده، �ا در فصـل بهـار ايـن گون در ز�ستان ماد رد آمده و ف�

ردد، گداخته و من�سط گردد؛ قبل از اينكه به هواى تا�ستان گمادتها را �م بايد 

ي�ي آن�ه در بهار؛ طعام كم� و لطيف� �ورند، : و اين تدب� به چند �و باشد

ر ن�نند و هر بامداد قبل از طعام اند� ر�اضـت پرا از طعام لطيف ن� و معده 

نـو� آش كـه از آرد � (ون رشته و تتمـاج چرم و تر گكنند و از طعام ) ورزش(

ه �وجب ه�ند، و ن� از آ��رم و تر سازد بگ�ها� كه �زاج را چو ) ساخته اند

ره� كنند، پشور و ت� ن�  وشت �سيار و طعامهاى تلخ وگفزو� خون شود مانند 

كنند تا ماده كم� شود و او� تر اسـتفرا� انـدر فصـل ) �ليه(و دوم استفرا� 
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  . باشد، و استعمال �سهل ن� كنند) فصد و حجامت(بهار؛ استفراغ خون 

رف� و خوردن �م �رغ نيم برشته و �س� و سوسـ�� و گخو�ست در بهار خون 

و ) كبـك(ه معتدل باشد مانند جوجـه دراج كر و آ�ش� بز و م�ش و ��ه و ش

غندر چائ� مانده باشد مانند په از ياز و آ�پخوردن س� و ) افراط در(منع است 

فعا�ـت (و هر طعا� كه دير هضم شود، و خو�ست آم�ش و اسهال بطن و تعب 

  . رف�) رمگ(و به �ام ) شديد بد�

  هن�م شنا� ماه اّول بهار

وعـدد   آذارأما فصل ا�ر�يـع فانـه روح االزمـان، وأو�  : رضا  ح�ت امام

 وفيـه يطيـب ا�ليـل وا�هـار، وتلـ� االرض، و�ـذهب 
ً
أيامه واحد وثالثون يوما

سلطان ا�لغم، و�هيج ا�م، و�ستعمل فيه من الغذاء ا�لطيف، وا�لحوم، وا�ـيض 

ا�صـل، وا�ـوم،  ا�يم�شت، و��ب ا��اب بعد تعديله با�اء، و�ت� فيـه أ�ـل

  . و�مد فيه �اب ا�سهل، و�ستعمل فيه الفصد وا�جامة. وا�ا�ض

اّول� ماه آن در تقو�م اسكندر ذوالقرن� فصل بهار روح زمانهاست و : ماه آذار

و تعداد روزها�ش � و يك روز است، در اين ماه شب و روز پـاک و  ،آذار است

يالي بلغـم از بـ� � رود و خـون بـه دلپذير و زم� نرم � شود، سـلطه و اسـ�

هيجان � آيد، بنابر اين در اين ماه از غذاهاي لطيـف و انـواع گوشـتها و �ـم 

كـه دسـتور سـاخ�ش را (�رغ نيمه بر�ان، و ��ت ز�يـب رقيـق شـده بـه آب 

� توان استفاده كرد، از خوردن س� و پياز و چ�هـاي تـرش ) ح�ت نوشته اند

) خون گـ�ي از رگ (يد� �سهل �سنديده است، و فصد پره� شود، خوردن نوش

و حجامت ا�ام � شود، آمار سكته ها در اطراف بهار ب�شـ� � شـود و بـراى 

   .جلوگ�ي از آن  به دستورات امام بايد توجه كرد و غلبه خون را �هش داد
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  هن�م شنا� ماه دّوم بهار

  :ن�سان : ح�ت امام رضا 
ً
طـول ا�هـار، و�قـوى �ـزاج فيه ي. ثالثون يوما

الفصل، و�تحرك ا�م، وتهب فيـه ا�ر�ـاح ا��ـقية، و�سـتعمل فيـه مـن ا�ـآ� 

ا�شو�ة، وما يعمل با�ل، و�وم ا�صـيد، و�صـلح ا�مـاع، وا�مـر�خ بـا�هن � 

  .ا�مام، وال��ب ا�اء � ا�ر�ق، و�شم ا�ر�اح�، والطيب

ن روزها بلند � شـود و �ـزاج فصـل اين ماه � روز � باشد، در آ: ماه ن�سان

بهار ن�ومند � گردد، و خون به حر�ت در � آيد، و بادهاى �� � وزنـد، در 

اين ماه از خوردنيهاي بر�ان و آ�ه با ��ه عمل آمده باشـد، اسـتفاده �شـود، و 

خوب است آم�ش و ماساز با روغن در �ام گرم، و ناشتا آب �ـورد، و ر�ـاح� 

  ببو�د) و عطر و �ب(ا و �ها و شكوفه ه

  هن�م شنا� ماه سوم بهار

 : يارا : ح�ت امام رضا 
ً
تصفو فيه ا�ر�اح وهو آخر . واحد وثالثون يوما

فصل ا�ر�يع، وقد ن� فيه عن أ�ل ا�لوحات، وا�لحوم الغليظة ��رؤوس، و�م 

ر�اضة قبل و�نفع فيه دخول ا�مام أول ا�هار، و��ره فيه ا�. ا�قر، وا�ل� 

 . الغذاء

اين ماه آخر فصل بهار اسـت و � و ي�ـروز � باشـد، در آن بادهـا : ماه ايار

ـه 
ّ
صاف و لطيف � شود، از خوردن غذاهاي شور و گوشتهاى سنگ� ماننـد �

در اّول روز خـوب ) �ـام گـرم(و گوشت �و؛ و ش� ن� شده اسـت، اسـتحمام 

خـوب ن�سـت، و در صـورت �ـزوم است، ورزش سخت و فعا�ت در حال ناشتا 

  . به� است قبل از فعا�ت غذا خورده شود
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  م شنا� فصل تا�ستان�هن

در فصل تا�ستان آفتاب در برج �طـان و اسـد و سـ�بله باشـد، بـا آ�ز فصـل 

رمـاي هـوا گرما؛ اس�يالي بلغم از ميـان رفتـه و وضـعيت فلـ� و گتا�ستان و 

رم و خشكسـت، و گـحر�ت � آيد و آن  صفرا � آورد، در اين سه ماه صفرا به

عالمت غلبه صفرا آ�ست كه روي زرد � شود و ضـعف دل بـه هـم � رسـد و 

�هاى �د � كند، و ن� نفس تند كشيدن و جسـ� نـبض و تلـ� چخواهش 

ر�يهـا و چ�ا از عوا�ل و �ـواد و خوراكيهـاى صـفرازا مثـل . دهن �شانه آ�ست

�ي كـرد، منافـذ بـدن بـاز � شـود و گد جلـورميها و ن� عوا�ل خشك�ا بايگ

ون چـوشت گ�د و ورزش ز�اد بدن را الغر � كند، گي ا�ام � گتعر�ق به ساد

كيفيت آسان از نظر دفع سموم به واسطه عرق فراوان را ندارد؛ ��فش در ايـن 

  زمان مناسب ن�ست، 

ت و به مناسبت فصل تا�ستان و براى ج�ان دفع مايعات بدن از ميوه جا

س��هاى خنك و ش�خشت � توان استفاده كرد، خوردن ترشيها ن� جهت دفع 

و آب �د ) حا�ل اشعه راديواكتيو(ن� چصفرا مفيد است، ��ف خيار 

�  سبب �د شدن بدن به واسطه عكس العمل �سبت به معده شده و �صبح

ردد، گر� است و سبب �ر�ك غدد ترش� � گكمك به طبيعت در مبارزه با 

در اواخر تا�ستان به . خوردن آب بعد از غذا اش�ل در هضم ا�اد � شود

يدا � شود، پرما و زمينه خن� هوا؛ اشتهاى ز�ادي به غذا گواسطه �فيف 

شبهاى تا�ستان به جهت خن� هوا اشتها ��ال مهيا است، هواي �د شبها 

قبت و اس�احت دارد، و ي را فراهم � نمايد كه نياز به �راگزمينه �ماخورد

ردد، بطور � در آخر اين فصل گش�� و ��ف عناب استفاده � گاز �ور 
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�زاج بدن و ضعف آن آش�ر شده و اشتهاى ز�اد عالمت نياز بدن است و با 

  .نبودن خش� �زاج؛ زمينه اختالالت رو� و روا� افزا�ش � يابد

ز�ـده، گو �سـ�ن و آرا�ـش و سايه ) ورزش شديد(در فصل تا�ستان ر�اضت 

اغذيـه و (ز�ـد، و در تا�سـتان مطفيـات گآم�ش كم� بايد نموده و آسودن بايـد 

، و ��ت و غذا� بايد ��ف كنـد )ا��ه اى كه حرارت خون را �هش دهد

ند بار در فصـل چتوانند؛ ) رو� درما�(ي دارد، و كسا� كه � گت�كه ميل به 

ر �ورت بـود بـه آب گـسهل قوي �شايد خورد، و اتا�ستان � بايد ب�نند، و �

نـ� و سـفوف چو ��ت بنفشه و خيـار ) عشقه -نيلوفر (ميوه ها و آب �الب 

  .بنفشه اكتفا كنند) ودرپ(

تـه �وسا� در صور� كه گوشت گدر ايام تا�ستان بايد طعامهاى ترش خوردن و 

انار تـرش و صـيفيجا�  ته و آ�و و�به ��ه باشد و جوجه فر�ه و آرد جو و س� 

و� كـ�ت آمـ�ش و رفـ� . كه در آن برودت باشد، و �م �رغ نيم برشته خورد

رم و عنـ� و گرف� خون و بوئيدن ر�اح� و عطرهاى گو تعب و ) رمگ(به �ام 

ر گـ�شك مذ�وم است، همچن� نبايد معا�ه با غرغره و خوردن �سهل نمود م

  .خو�ست به �ورت اما معا�ه با � كردن

  هن�م شنا� ماه اّول تا�ستان

يذهب فيه سلطان ا�لغـم وا�م،  ثالثون يوما :حز�ران : ح�ت امام رضا 

، واالكثـار 
ً
و�قبل زمان ا�رة ا�صفراو�ة ون� فيه عن ا�عب، وأ�ل ا�لحـم دسـما

وفيه ينفع أ�ل ا�قول ا�اردة، ��ندباء، و�قلة ا�مقاء،  والعن� منه، وشم ا�سك

ــاء وا�ش�خشــت. وأ�ــل ا��ــ ــار، والقث ــتعمال  ��ي ــة واس ــة ا�رطب والفاكه

ا�جـاج، : ومـن الطيـور. وا�ـذع. �ـم ا�عـز ا�ـ�: ومن ا�لحوم. ا�حمضات
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   والطيهوج، وا�راج، واال�ان، وا�سمك الطري

اين ماه � روز � باشد، در آن سلطه و غلبه بلغـم  )اّول تا�ستان( :حز�رانماه 

ب� � رود و �وسم آمدن صفراست، خسته كردن و ��ف به مقـدار  و خون از

منـع شـده ) عطرهـاي گـرم و قـوي(ز�اد گوشت چرب؛ و بوئيدن �شك و عن� 

است، ��ف گياهان و ميوه جات �د مانند �س� و خرفـه و خـوردن صـي� 

و جا� مانند خيار و خيار چن�  و ش�خشت، و ميوه جات تازه و آبدار و ترشـيها 

گوشت گوسفند و بز�� ي�سا� و از طيور �رغ خانگي و تيهو و كبك؛ و انواع 

  . ش� و ما� تازه نافع است

  هن�م شنا� ماه دوم تا�ستان

 : تموز : ح�ت امام رضا 
ً
فيه شدة ا�رارة، وتغور ا�ياه . واحد وثالثون يوما

. شـياء ا�ـاردة ا�رطبـةو�ـؤ� فيـه اال. و�ستعمل فيه �ب ا�ياه ا�اردة � ا�ر�ق

وتؤ� فيه االغذية ا�لطيفة ا���عة ا�ضم، كما ذكـر . و��� فيه �زاج ا��اب

   وا�ر�اح� ا�اردة ا�رطبة الطيبة ا�را�ة و�ستعمل فيه من ا�ّور. � حز�ران

اين ماه � و ي�روز � باشد، در آن گر� هوا شديد ) وسط تا�ستان(: تموزماه 

�م � گردد، در ايـن وقـت ناشـتا آب ) اه و چشمه و رودخانهچ(� شود؛ و آبها 

�د ��ف � شود، و چ�هـاي �د و �رطـوب خـورده � شـود، و بدينوسـيله 

) كه دسـتور سـاخ�ش را ح�ـت نوشـته انـد(��ت ز�يب ) گرم(�زاج و طبع 

شكسته و تعديل � شود، و در آن اغذيه لطيف و ��ع ا�ضم  خـورده � شـود 

خنـك و ) عطـر(و �هـا و شـكوفه ) ه در باب ماه حز�ـران ذكـر شـدمانند آ�(

  . �رطوب كه خوشبو و معطر را ب�ار برد
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  هن�م شنا� ماه سوم تا�ستان

، فيـه �شـتد ا�سـموم، و�هـيج : آب:  ح�ت امام رضا 
ً
واحد وثالثون يومـا

ب ا�ز�م با�ليل، وتهب ا�شمال، و�صلح ا�زاج با���د وال�طيب، و�نفع فيـه �

و�قل من ا�ر�اضة، و�شـم ا�ر�ـاح� . ا�ل� ا�رائب، و�تنب فيه ا�ماع، وا�سهل

  .ا�اردة

�� (اين ماه � و ي�روز � باشد، در آن بادهاي سموم ) آخر تا�ستان(: آبماه 

شدت پيدا � كند، و هيجان ز�م در شبها ز�اد � گردد، و باد شـمال ) براى بدن

) از طر�ق ��ف خنكيها و مايعات(�رطوب نمودن آن � وزد، و �زاج با �د و 

از �سهل و آم�ش اجتنـاب شـود، اصالح � شود، خوردن ماست تازه نافع است، 

  .م كرد و ر�اح� و �هاى �د ببو�دورزش و �شقت �ري را بايد �
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  ائ�پم شنا� فصل �هن

ن وقـت ائ� آفتاب در برج فل� مـ�ان و عقـرب و قـوس باشـد، و ايـپدر فصل 

هـره و هـزال و الغـري بـدن و چي گـزمان حر�ت سوداست و عالمت سودا ت�

  . ي بدن باشدگرا� و شدت فكر و خيال و عفونت دهان و خستگخوف و ن

ائ� كه �اطر برودت هوا بلغم ك� در بدن با� مانده؛ و صفرا پدر اول فصل 

� هوا و خصوصا ن� از طغيان افتاده؛ �ا سودا �لب � شود و به واسطه خن

شبها و افزا�ش صفراي باقيمانده از تا�ستان؛ اين صفرا وارد خون � شود، در 

اين فصل ا�الح وارد شده به بدن به صورت رسوب سودا قليا� كه شور و تلخ 

است در � آيد و تر� خون �م � شود، ف�ا ��ف �سهل براى دفع �واد 

به جهت تعادل خون و ج�ان كمبود  يدا � كند؛ از اين روپزائد خون �ورت 

الزم است، ��ف ش� و تر�يبات ) طبي�(تر� خون؛ خوردن ش�نيجات 

  كه در �مع صفرا �ؤثرند ب�ش� مناسب است،  بو�تام� 

بدن در اين فصل �سته است؛ اشعه ماوراء بنفش كم� ) منافذ(ون �سامات چ

ن� و خر�زه چا خوردن خيار به بدن � رسد و بدن �ستعد تب و �رز � شود ف�

هاى شهري و طال� مناسب ن�ست، و� بالعكس ��ف غذاي لطيف و 

ياهان در حال آرا�ش هس�ند گائ� كه اعصاب بدن و پوشت مفيد است، نيمه گ

رب آنرا از �صونيت برخوردار كرده و چر� و �ر�ك بدن با غذاهاى چخوردن 

�ي � كند، بطور گا تا حدي جلور� بدن  شده و از تاث� برودت هوگ�وجب 

� خوردن ميوه هاي ترش قبل از غذا و ميوه هاى ش��ن بعد از غذا مفيد 

است، خوردن آب ز�اد در اين فصل اعصاب را سست � كند و ��ف �واد 

رم در گخواب آور مثل تره ت�ك و كرفس بر ضعف � افزايد، آشاميدن آب 
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دي آنرا ز�اد كرده و اعصاب را تقو�ت صبح؛ مانع افت ��ان قلب شده و كن

� نمايد و شدت جر�ان خون را �م كرده و احشاء و روده ها را نرم و اشتها را 

  .ائ� �و�ز � شودپز�اد و هضم را آسان � نمايد، اين عمل در آخر 

رم سازد �ورد، از �ففـات و گ�هائيكه �زاج را �ت�ي تر و چدر فصل خزان 

وشـت صـيد و افـراط در آمـ�ش و گوشت خشك و گون چد ه خش� فزايچهر 

ره� كـرده و پـرماى ظهر و �دي صبحها و شبها گخوابيدن در ��نهاى �د و 

ه داشت و اندر آب �د نبايد �شسـت و شـبها بـر امـتالء معـده �خود را بايد ن

تـا تـن از . نبايد خفت، و در آخر خزان استفرا� بـه داروي �سـهل بايـد كـرد

اك شـود، و � نـ� پـتو� كرده و �عشده ) ائ�يپ(كه ميوه هاي خر�� اخال� 

  . بايد كرد

رفـ� و ) رمگـ(ائ� �اوار است ك�ت آم�ش و فصد كردن و به �ام پدر فصل 

خوردن دوا و �سهل و اقسام حلو�ات و بوئيدن ر�اح� حاره و خوردن ميوه بعد 

رم و تـر مثـل گـردن غذا و دواي ره� كردن از هر طعام يا�س و خوپاز طعام، و 

  .ور ش��ن و امثال آنگوشت بره و انگجوجه و 

  هن�م شنا� ماه  اول پائ�

، فيه يطيب ا�ـواء، و�قـوى سـلطان  :أيلول : ح�ت امام رضا 
ً
ثالثون يوما

ا�رة ا�سوداء، و�صلح �اب ا�سهل، و�نفع فيه أ�ل ا�الوات، واصناف ا�لحـوم 

من ا�ضان، و�تنب فيه �م ا�قر، واالكثار من ا�شواء،  �و�وا ا�عتدلة ��داء

ودخول ا�مام، و�ستعمل فيه الطيب ا�عتدل ا�زاج، و�تنـب فيـه أ�ـل ا�طـيخ 

  .والقثاء
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اين ماه � روز � باشد، در آن هوا پاك�ه و نيكو � شود، ) اّول پائ�(: ايلولماه 

قوت � گ�د، و �ا خوردن ��ت ) و راه يافته(به �زاج ) �دي و خش�(و سودا 

�سهل مناسب و به �صلحت است، خوردن شـ��� جـات و انـواع گوشـتهاى 

بز�� نر ي�سا� مفيد است، از گوشت �و  و ) سال دّوم(معتدل مانند گوسفند 

رفـ� ب�هـ�د، و ) سـونا= گـرم و طـوال� (ز�اده روي در گوشت بر�ان و �ـام 

  . �ار برد، و از خوردن خيار و خر�زه پره� كندعطرهاى معتدل ا�زاج ب

  هن�م شنا� ماه  دّوم پائ�

، فيه تهب ا�ر�اح  :���ن االول : ح�ت امام رضا 
ً
واحد وثالثون يوما

ا�ختلفة، و��نفس فيه ر�ح ا�صبا، و�تنب فيه الفصد، و�ب ا�واء، و�مد فيه 

ا�ز، والفاكهة بعد الطعام، ا�ماع، و�نفع فيه أ�ل ا�لحم ا�سم�، وا�رمان 

  .أ�ل ا�لحوم با�وابل، و�قلل فيه �ب ا�اء، و�مد فيه ا�ر�اضة  و�ستعل فيه

اين ماه � و ي�روز � باشد، در آن بادهاى ) وسط پائ�(: ���ن اّولماه 

و ) گرف� خون از رگ(�تلف � وزد، و باد صبا به جر�ان � افتد، از فصد 

د، آم�ش خوب است، خوردن گوشتهاى پرواري و چاق و ��ف دوا پره� كن

بعد از غذا مفيد است، و ) هضم كننده(و ميوه جات ) ترش و ش��ن(انار �لس 

كم� �ورد، و آب كم� بنوشد ، ورزش در اين ) خشك(گوشت همراه با ادو�ه 

  . ماه خوب است
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  هن�م شنا� ماه  سوم پائ�

، فيـه يقطـع ا�طـر ا�وسـ�، : ���ن اآلخر : ح�ت امام رضا 
ً
ثالثون يوما

و�ن� فيه عن �ب ا�اء با�ليل، و�قلل فيه من دخول ا�مام، وا�مـاع، و��ـب 

ب�رة � يوم جرعة مـاء حـار، و�تنـب فيـه أ�ـل ا�قـول ا�ـارة ��كـرفس، 

  .وا�عناع وا�رج�

درشت �وس� اين ماه � روز � باشد، در آن باران ) آخر پائ�(: آخر���ن اه م

قطع � گـردد، از نوشـيدن آب در شـب نـ� ) كه اّول فصل پائ� �وع � شود(

و آمـ�ش را كمـ� نمايـد، و هـر ) سونا= گرم و طوال� (شده، و وارد شدن �ام 

صبح جرعه اى آب گرم بنوشد، و از خوردن س��ات گرم مانند كرفس و نعنـا 

  . ب�ه�د) تره ت�ك(و شا� 
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  � فصل ز�ستانم شنا�هن

در ايـن ايـام . در فصل ز�ستان آفتاب در برج فل� جدي و د�ـو و حـوت باشـد

بلغم تر و �د به حر�ت � آيد و عالمت آن �سـياري خـواب و شـوري دهـان 

  .است

در آ�ز فصل ز�ستان كه بادهاى شديد � وزد عصـبيت و فشـار خـون كمـ� 

رم و گـد؛ ف�ا غذاهاى بـالقوه شده؛ و ز�م و ا�راض حاصل از سودا ب�ش� � شو

وف� پـمفيد است، �ر�ك ج�� يا �ر�ك هي بخوردنيهاى حاوي و�تامينهاي 

و اعصاب تمام بدن را �شغول � سازد، و با هر آم��؛ جـز� از بـدن از نظـر 

ر گـمادي و ا�ك���ـي تغيـ� و �ـول � يابـد، و در صـورت افـزا�ش بلغـم ا

مناسب باشد، از سسـ� ) � با ش� و �م �رغ�با ��ف خرما (ز�� آن گجاي

�ي � كنـد و ايـن خـود دافـع بلغـم گاواخر و نيمه ز�ستان و اوايل بهار جلـو

است، ��ف �واد ا�الح دار مثل كرفس و �توي فسـفر و يـود مثـل شـا� و 

انواع تره از خش� و �دي �سته و ا�اد تعرق و سـبب و �ر�ـك ترشـح غـدد 

ارت سبب نرم شدن حر�ت استخوانها و ضـد عفـو� كـردن شده، و افزا�ش حر

در حال اس�احت ش�م و استخوانها بـا  ژاحشاء � شود، ما�دن روغن و ماسا

 �خ به تقو�ت هاضمه و استخوان كمـك � كنـد، �روغن شب بو يا ز�تون و 

�سـتحب اسـت، و�ا در فصـل ) شبهاى ش�به(��ف س� ن� هفته اى ي�بار 

م فشار خون �و�ز � شود، ��ف �واد �د در اواخر سـال �و هنافزا�ش بلغم 

  .و ز�ستان نافع است

ر ز�سـتان طبـع گـدر فصل ز�ستان ر�اضـت �سـيارتر و غـذا تمـام� بايـد و ا

ز�ستا� ندارد غذا به اندازه بايد و ر�اضـت بـه تمـام، همجنـ� غـذا اسـفيدبا 
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يـ� و چآن همـه بـا دار و قليه خشك و كباب و مانند) شور�اي ساده با ماست(

بايد خورد و هر كه در ز�ستان بيمـار ) رمگادو�ه (و مانند آن ) ز�ره رو�(كرو�ا 

شود زود تدب� استفراغ بايد كرد از بهر آن�ه تا سـبب قـوي نبـود عـالج بايـد 

شود، و در اندر �ماي ز�ستان مادتها حر�ت ن�ند و استفراغ اندر ز�سـتان 

و � دوري جو�ـد، و در ) رف�گـخون (شد و�ا از فصد به اسهال صواب� از � با

  . �وارد حاجت اسهال روا دارد و غذا را افزون كند

و ا�ــ� و ) ردوگـ(رد�ن گــنجشـك و بـز�� و گدر ز�سـتان خـوردن كبــوتر و 

ــات، امــا اجتنــاب كــردن از خــوردن پــصــيفيجات و ســ��ات  ائ�ي و حلو�

ر بـه �ورت و �سـياري گـتفراغ مطعامهاى �د بعد از خواب و اسهال و اسـ

  .آم�ش و حر�ت �نوع است

  هن�م شنا� ماه اول ز�ستان

، تقوى فيه العواصف،  :�نون االول : ح�ت امام رضا 
ً
واحد وثالثون يوما

و�ذر فيه من أ�ل الطعـام . و�شتد ال�د، و�نفع فيه � ما ذكرناه � ���ن االخر

  .، و�ستعمل فيه االغذية ا�ارة بالقوة والفعلا�ارد، و�ت� فيه ا�جامة والفصد

اين ماه � و ي�روز � باشد، در آن بادهاي تند ) اّول ز�ستان(: �نون اّولماه 

شدت گرفته و ز�اد � شود، و �ما شدت پيدا � كند، آ�ه در ماه قبل ذكر شد 

د از نوشـيدن آب در شـب نـ� شـده، و وار(ا�ا�ش در اين ماه ن� مفيد اسـت 

و آم�ش را كم� نمايد، و هر صبح جرعـه اى ) سونا= گرم و طوال� (شدن �ام 

تـره (آب گرم بنوشد، و از خوردن س��ات گرم ماننـد كـرفس و نعنـا و شـا� 

، از خــوردن خوراكيهــاي بــا طبــع �د ب�هــ�د، و از فصــد و )ب�هــ�د) تــ�ك

   .حجامت اجتناب كند، و غذاهاي گرم و ن�وافزا ب�ار�رد
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  هن�م شنا� ماه دوم ز�ستان

، يقـوى فيـه غلبـة  :�نون االخر : ح�ت امام رضا 
ً
واحد وثالثـون يومـا

ا�لغم، و��ب� ان يتجرع فيه ا�اء ا�ار � ا�ر�ـق، و�مـد فيـه ا�مـاع، و�نفـع 

و�نفع فيه دخول  .االحشاء فيه أ�ل ا�قول ا�ارة ��كرفس، وا�رج�، وا�كراث

ن ا�ز�يب ا�ن� ع�ة ارطال، فيغسل و�نقع � ماء صـا�، غمـره يؤخذ م، ا�مام

وز�ادة عليه ار�ع اصابع، أول ا�هار، وا�مر�خ بدهن ا��ي، وما ناسـبه، و�ـذر 

  . فيه ا�لو، وأ�ل ا�سمك الطري، وا�ل�

اين مـاه � و ي�ـروز � باشـد، در آن غلبـه ) وسط ز�ستان(: آخر�نون ماه 

ب�ش� � شود، ��ف آب گـرم ناشـتا مناسـب اسـت، ) ت�دي و رطو�(بلغم 

آم�ش خوب است، خوردن س��ات گرم مانند كرفس و تره تـ�ك و تـره بـراى 

در ) سـونا= ال� گـرم و طـو(روده ها و دست�ه گوارش نافع است، رف� به �ـام 

و ماننـد آن از روغنهـاي ) شب بـوي زرد(بدن با روغن خ�ي  ژاّول روز و ماسا

  . و خوشبو مفيد است، از تراشيدن � و خوردن ما� تازه و ش� پره� كندگرم 
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  هن�م شنا� ماه سوم ز�ستان

 : شباط : ح�ت امام رضا 
ً
�تلف فيه ا�ر�اح، . ثمانية وع�ون يوما

و�نفع فيه أ�ل . وت�� االمطار، و�ظهر فيه العشب، و�ري فيه ا�اء � العود

و�مد  د، والفاكهة ا�ا�سة، و�قلل من أ�ل ا�الواتو�م الط�، وا�صيو. ا�وم 

  .فيه ك�ة ا�ماع، وا�ر�ة، وا�ر�اضة

اين ماه ب�ست و هشت روز � باشـد، در آن بادهـاى ) آخر ز�ستان(: شباطماه 

�تلف � وزد و بـاران �سـيار � بـارد، و گياهـان � رو�نـد، و آب در ر�شـه و 

ن هن�م خـوردن سـ� و گوشـت پرنـد�ن و شاخه درختان جر�ان � يابد، در اي

نافع است، از خـوردن شـ���يجات ) خشكبار(گوشت ش�ر و ميوه جات خشك 

  .بايد �م كرد، و افزا�ش حر�ت و ورزش و آم�ش �سنديده است
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  كسوفو  خسوف ط� شنا� م�هن
براي (�م در اين هن. دناز حاالت �س و نامناسب � باش و كسوف خسوف

توانا� س�ستم گوارش به مقدار ز�ادي �هش يافته و�ا ) رؤ�تناطق قابل م

بايد غذاهاى سبك ��ف نمود، و اين تاث�ات و رو��ردها در همه طبيعت 

اتفاق � افتد، مانند �سياري از پرند�ن كه در اين وقت از خوردن غذا دست 

روز از اين رو بايد كن�ل عواطف نموده و از ب. كشيده و اس�احت � كنند

  .يا مثبت خودداري نموداحساسات شديد من� 

�م خو� اّما در هم� هن�م؛ از نظر استفاده معنوي زمان مناسب بوده و هن

براى تأّ�ل و تفكر و برنامه هاى رو� و معنوي است، در �ع ��ف هم در 

 معنوي�م دستور ا�ام نماز مفصل و �صو� داده شده؛ دستور العمل هناين 

ا�ام اعمال ين برابر وظيفه معنوي روز�ره ا�سان است، از اين رو كه چند

نه تنها بال مانع بوده بلكه از اوقات مناسب و �وفق آ�ست، �م عبادي در اين هن

همچنان�ه به تبع آن سفري كه مثال براى حج در اين �وقع ا�ام بگ�د ن� 

  .اش�� ندارد، چون ارتباط به ا�ور معنوي دارد

تاث� منف�ش  قمرهر بر� اتفاق � افتد؛ براى متو�ين همان برج در  سوفخ

اتفاق � افتد؛ تأث� سل�  �� ثوردر برج كه خسوف اين شديدتر است؛ يع� 

بوده شديدتر  ثور �� م تو�شان، قمر در برج�خسوف براى كسانيكه در هن

  .نداست و ر�يت ب�ش�ي را بايد نموده تا استفاده ب�ش�ي بنماي

به د�ل ضعف قمر توصيه هاي ط� در �ورد اعضاء �رتبط با قمر در بدن 

از سخن . را �واظبت كنيد) وست و �وهاپشم و چردن و دست و پا، معده و گ(
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پراك� و سخن �سيار گف� و سب� و خوش م�� ز�اد و آب �سيار نوشيدن و 

ف به شدت از طعام �سيار خوردن كه به كو�ب قمر �رتبط بوده، در وقت خسو

  .اين احواالت پره� كند، تا آس�� به وي نرسد يا ���ش �فيف يابد

تاث�  شم�در هر بر� اتفاق � افتد؛ براى متو�ين همان برج  سوفك

اتفاق �  )فل�(شم� ثور در برج كه سوف اين كمنف�ش شديدتر است؛ يع� 

 فل� در برج شمسان، م تو�ش�سوف براى كسانيكه در هنكافتد؛ تأث� سل� 

بوده شديدتر است و ر�يت ب�ش�ي را بايد نموده تا استفاده ب�ش�ي  ثور

  .بنمايند

در كسوف توصيه هاي ط� در �ورد سالم� و اعضاء بدن �رتبط با شمس 

�، س�نه، شش، پهلو، دهان و  قلب، مغز و اعصاب و قواي رئ�سه بدن،(

  . بت نماييدرا �واظ) ، ب�نا� و چشم راستدندانها

 اف�ر و احساسات �رتبط بامناسب  با �راقبت از احواالت شخ� و بروز

شمس مانند روحيه سلطه جو� و �ع مال و سخن �سيار كه به كو�ب كو�ب 

شمس �رتبط بوده، در وقت كسوف به شدت از اين احواالت پره� نماييد، تا 

 . آس�� به شما نرسد يا ���ش �فيف يابد

اين هن�م زمينه ساز اضطراب و بدب�� و دمد� قارنه شمس و قمر به د�ل م

  . �زا� و افزا�ش سخ� و �ش�ت با ج�س �الف � باشد

تـدب� =  ١٠٧راه آسـمان براي اطالع از �وه تدب� و �فيف عوارض هن�مها به 

�راجعـه  ب�يـاد حيـات ا�در جاي�ه اي��ن� علوم �وم و تنجيم  عوارض فل�

  .ماييدن

www.nojum.Aelaa.net  
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  نور قمرهن�م شنا� ط� 

از شب اول ماه كه هالل قمر رؤ�ت � شود تا شب  :نور قمر فزو�: الف

در تمام اين پانزده شبانه روز نور ماه در حال ) كه نور ماه ��ل است(چهاردهم 

، اقدام به )ام خسوفدر غ� ايّ (مر زايد ا�ّور باشد هن�� كه ق .افزا�ش است

�رها� كه �وفقيّ�ش �رهون رشد و افزا�ش و مطرح شدن و آش�ر شدن ب�ش� 

اّما �رها� كه آش�ري يا افزو� و ازدياد يا شهرت به . است، مناسب � باشد

�صلحت و �وفقيّت آن ن�ست، مانند حجامت و فصد كه در آنها خونر�زي 

  .د دارد؛ نامناسب � باشدوجو

نور قمر رو به نقصان و �هش (از شب شانزدهم ماه كه  :�س� نور قمر: ب

تا قبل از رؤ�ت بعدي؛ در تمام اين دو هفته نور ماه در حال �هش و ) است

، )در غ� ايّام خسوف(هن�� كه قمر ناقص اّ�ور باشد  .ونقصان يا فقدان است

دياد به �صلحت و �وفقيّت آن ن�ست، مانند حجامت و �رها� كه افزو� و از

   .فصد كه در آنها خونر�زي وجود دارد؛ مناسب � باشد
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  اهله قمرهن�م شنا� ط�  

�ر� شدن از وقت ( هن�م اجتماع و اق�ان يا مقارنه ماه و خورشيد -الف

 ب هفتمش(تا تر�يع اول يا ايمن ) �اقاز ماه يع� شب اول ماه قمري بعد هالل 

  .� باشد) ماه

  آب در�ا 
ّ
اين هن�م مد رطو�ات ابدان � باشد؛ همجنان�ه در اوقات مد

باال بيايد، در اين وقت ن� رطو�ات بدن از عمق باطن هر عضو يا جزء بدن 

  .روي به ظاهر او � نهد

  اين ايام براي �وع �رهاي نو و پروژه هاي جديد، و يا پياده كردن طرحها

  .ها مناسب است و ايده

  از نظر ارتباطات اجتما� و خانوادگي؛ دوران اجتماع قمر، زمينه ساز

بوده و با��يجه سبب افزو� ) �رد يا زن(افزا�ش حالت اعجاب هم�ان

توقعات آنها شده، ف�ا به� است كه از توقعات در اين �رحله پره� نموده، و 

  .يندبراي اجتناب از پيدا�ش اختالفات كوتاه بيا

  در اين وقت تأس�س و ا�اد ارتباطهاي �ط� نو� �وفقيت آم� نبوده، چون

اينگونه ارتباطات حاصله در اين �رحله، به آرزوهاي وا� منت� شده كه نو� 

  .�قق ن� شود

و منظور از آن شب هفتم ماه تا شب چهاردهم �  هن�م تر�يع اول يا ايمن -ب

  .باشد

 نان�ـه در اوقـات جـزر آب در�ـا فـرو چ�ات است؛ هماين هن�م جزر رطو

  .رود، در اين وقت ن� رطو�ات بدن از ظاهر و روي اعضاء؛ به باطن � نهد
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چون ماه در اين  .پ�شه گردد احتياط و �راقبتدر خالل اين ايام به� است كه 

وقت در حالت تر�يع �سبت به خورشيد بوده، و �ش�ت و �وانع پ�ش ب�� 

�ن است اتفاق بيافتد، ف�ا شخص بايد آمادگي الزم براى �واجهه �شده اى �

 
ً
ا��ن دارد شخص ذي نفوذ و سلطه اى؛ در �وفقيت  آنها را داشته باشد، مثال

  .�رهايتان اخالل بنمايد

بـراى  .در اين ايّام ��ن است با سنگ انداز�ها و مانع تراشـيها� �واجـه شـود

ام آمادگي �ّمل اين �شا� ب�ش� شده و هم� جهت مناسب است كه در اين اي

افرادي كه در اين ايّام بدنيا � آيند، بطور فطـري  .ن� �شورت ب�ش� ا�ام گ�د

اين استعداد را دارند و زود هم فـرا � گ�نـد كـه چطـور �ش��شـان را حـل 

ش كنند
ّ
  .كنند، بلكه حّ� براى خودشان �ش�� درست � كنند تا حل

در اين ايّـام ارتباطـات اجتمـا� كمـ� : طات و فعا�تهاي اجتما�از نظر ارتبا

پ�ش � آيد، در آخر�ن �ظه ي قبل از �شكيل ديدارها، �سياري از اين �القاتهـا 

و� اگر ديدارها و تماسها� در ايـن وقـت  بدون د�ل يا با عذرى لغو � گردند،

فاق بيافتد عموما در فضا� م�سجم و هماهنگ برگزار
ّ
  . � شود ات

ي ماننـد ازدواج  :ارتباطهاى �ط�
ّ
 به ارتباط �سـتمر و جـد

ً
در اين هن�م نو�

ختم � شود، و� �� ا��ن قطع پيوندهاى ايـن �رحلـه بطـور ناگهـا� وجـود 

دارد، براى ارتباطهاى در اين �رحله؛ تناسبهاى ديگر ب� طـرف�؛ از نظـر علـم 

 ) بــاطماننــد طــالع والدت و اولــ� ارت(تنجــيم 
ّ

نــ� �الحظــه شــود، بطــور �

ارتباطهاى حاصل شده در اين هن�م نو� پايدار است اگر طرف� روش �الحظه 

  .ي ي�ديگر را دا�سته و �بّت صادقانه و طرفي� در �ر باشد
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، منظور از آن شب چهاردهم تا تر�يع هن�م استقبال يا مقابله ماه و خورشيد -ج

  .ا�� يا اخ� است

 آب در�ا اين هن 
ّ
�م مد رطو�ات ابدان � باشد؛ همجنان�ه در اوقات مد

باال بيايد، در اين وقت ن� رطو�ات بدن از عمق باطن هر عضو يا جزء بدن 

  .روي به ظاهر او � نهد

رشـــــد و �وفقيــــــت وجـود  هدر اين دوره براى همه چ� و همه �ري زمين

اگـر در تان را به بـار �شسـته � ب�نيـد، دارد، در اين وقت است كه نتايج �رهاي

 تر�يع ايمن �ر شما ر�ود داشته؛ در اين دوره ن� نتايج �رتان خوب ن�سـت، هدور

در مقابل اگر رشد و �ول داشـته، در ايـن دوره � ب�نيـد كـه نتـايج و دسـتاورد 

استقبال داللت بر �وفقيت بزرگ يـا  ۀماه در دور. �رهايتان در حال �قق است

دارد، اگر برنامه هايتان �وافق �ايط ماه در �رحله هـاى گذشـته و  ود عميقر�

  .با �را�ت آنها بوده در اين دوره دستاوردهاى �رتان را بهره مند � شو�د

�رها تا به ن�يجه رسيدن پيگ�ي شده و �وفقيت قر�ن آنهاسـت، همـانطور كـه 

�وانـع را �شـت � اشاره شد، اگر نقطـة �وع خـوب بـوده و بدانيـد چگونـه 

�وفقيتهاى شغ� مانند روابط �ط� بـه بقيـة عنـا� هيئـت فلـ� . بگذار�د

و�ا �فـا بـا وضـعيت قمـر در شخص و طالع �وع آن �ر ن� �سـتگي دارد، 

، و� بـه هـر حـال حال استقبال ن� توان ح�م قط� به �وفقيـت آن �ر كـرد

  .دارد استقبال قمر ارتباط مه� با �وفقيت ا�ور ۀدور

روابط و تماسهاى اجتما� در اين �رحلـه افـزا�ش � يابـد، و : از نظر اجتما�

  .خوشوق� و پرحر� فضاى حا�م بر نوع اين ديدارهاست

ارتباطهاى �ط� در ايـن هـن�م �واجـه بـا درگ��هـا و نـزاع و : از نظر �ط�
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توقعـات  اتهامات است، و هر طرف توقع كوتاه آمدن طـرف مقابـل را داشـته، و

 اين �ش�ت منت� به جدا� نـ� 
ً
طرف� از ي�ديگر افزا�ش � يابد، و� نو�

  .گردد

كه منظور از آن، شب ب�ست و دوم تا آخر ماه �  هن�م تر�يع اخ� يا ا�� - د

  .باشد

  اين هن�م جزر رطو�ات است؛ همجنان�ـه در اوقـات جـزر آب در�ـا فـرو

  .از ظاهر و روي اعضاء؛ به باطن � نهد رود، در اين وقت ن� رطو�ات بدن

گذشـته و  ۀاين هن�م فرصت مناس� است براى تأّ�ل و تفكر و بازنگري در�ار

شناسا� آ�ه نياز به �ّول يا پ��فت داشته و ن� شناخت �واردى كـه نيـاز بـه 

تصحيح دارد، و ايـن بـازنگري در ايـن وقـت الزم اسـت، چـه در هـن�م قـب� 

ـدي �و) استقبال( ق بوده يا نبوده باشد، اين تفكر ��ن است �� �وجب د��
ّ
ف

�شود و� چه �سيار منجر به دس�يا� به راه حلهاى جديـد و بـاز��� گذشـته و 

آمادگي براى حر�� نو�ن �شود، پيداگردن نا�وفقيّتها هم�شه مفيد بوده و نبايـد 

 كرد، چون ع�ت آ�وزي از آنها خود به تن
ّ

ها�، يـک �وفقيّـت آنرا شكست تل�

  .است

�رها� كه در اين ايّام �وع � شود، يا به �وفقيّت منت� � شود و يا در همـان 

ابتدا با شكست �واجه � شود، در اين اوقات كسا� كه فاقد �شانه هـاى فلـ� 

براى  �راجعه به خو�ش� بوده و اين روّ�ه را ندارند، تالشها�شان ن�يجه �وهو� 

و� اشـخا� كـه �شـانه عل�غم اينكه فعا�ّت �سياري � كنند،  پيدا � كند،

ماننـد واجـدين (هاى فل� در زا�ه شان �ساعد با �راجعه به خو�شـ� اسـت 

صاالت �سعود ميان عطارد و �ش�ي و زحل با ساير كواكب
ّ
، اينها بـه نتـايج )ات
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صـدور در گذشته ح�م �الک بـراى  .رضايت �� براى تالشها�شان � رسند

 مطلوب �ردم نبود(قوان� جديد 
ً
م� �وقـع مناسـب را وقـ� � ) كه نو�

ّ
از منج

پرسيدند، آنها اين وقت را توصيه � كردند، چون نوع �ردم �ـاطر گرفتار�هـاى 

  .شخ� �شغول به ا�ور خود بوده و توّجه چندا� به ا�ور جامعه نداش�ند

يـن دوره روابـط اجتمـا� وضـع در ا :از نظر ارتباطات و فعا�ّتهـاى اجتمـا�

�سـيار نامناسـ� دارد، ب�شـ� ديــدارها بـراى �ـث روي �وضـو�ت ســخت و 

فاق � افتد، �س در هـر چـ�ي نقـد و بـرر� و 
ّ
�ش�ت و يا �رهاى بدي� ات

ت؛ شـخص تـا � توانـد در خانـه 
ّ
�ديد نظر � شود، و �ا به� است در اين مد

ارتباطـات واقـ� . نداشـته مگـر بـراى �ورت باشد، و خي� با �ردم � و �ر

 افراد به حـال شخ�ـ خودشـان �شـغو�د، �ا 
ً
�سيار نادر اتفاق � افتد، و نو�

ت 
ّ
 نـا�م و نـا�وفق بـوده، بلكـه در ايـن مـد

ً
ا�اد ارتباطات در اين مقطع نـو�

فاق � افتد، ا�تّـه بـا تفكـر و حسـابر� دقيـق و اينكـه 
ّ
�سياري از جداييها ات

  .اي�شان به �صلح�شان استجد

 ه از معا�ات كه م ماه كه هن�م مد رطو�ات است آ�در ر�ع اول و سو

در اين هن�م بهره و : براي مثال. �ر�وط به خروج رطو�ات است را فايده است

�ي از استعمال داروي � و �سهل ب�ش� است
َ
  .ن�يجه ك

ت مناسب است اما از و همينطور حجامت در ر�ع اول و سوم ماه از اين جه 

آ�ا كه حجامت با اخراج خون و خونر�زي همراه است و در نيمه اول ماه 

س نيمه دوم ماه �سنديده ن�ست، �بد�ل تزايد نور قمر ا�اد زخم و خونر�زي 

مناس�� است، و �ع ميان ر�ع اول و سوم ماه و نيمه دوم ماه جهت حجامت 

م تا ب�ست و ي�م ماه قمري، كه در همان ر�ع سوم ماه است يع� از چهارده
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 ٢١و ١٩و ١٧در باب اوقات مناسب براي حجامت به ايام �م خازنان و� 

  .ماه قمري كه در ر�ع سوم ماه قرار دارد ن� توصيه شده است

ب� شمس ) جدا� يا بعد زاو�ه اي(�شكيل اهله قمر وا�سته به بعد سواء  :تذكر

ر در آسمان از ديد ناظر زمي� و با اتصاالت و قمر است يع� فاصله شمس و قم

  .تفاوت دارد..) �سد�س و تر�يع و (شمس و قمر بر دايرة ال�وج 
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  ت كواكبالاصاحوال و اتهن�م شنا� ط� 

هر يك از كواكب با س�ش در بروج و قرار كـرف� در حـاالت قـوت و ضـعف 

ب در ارتباطشان بـا خود، دالالت ط� متفاو� را ن� دارا � شود همجن� كواك

، اسـتخراجات طـ� ي�دي�ر با �ـت تـاث� قـرار دادن دالالت ي�ـدي�ر

متفــاو� نــ� دارا � شــوند مهمــ��ن ارتباطهــاي كواكــب اتصــاالت بنج�نــه 

  .� باشد) مقارنه، �سد�س، تر�يع، تثليث، مقابله(

از  م شنا� ط� احـوال و اتصـاالت كواكـب�در اين فصل نتايج استخراج هن

  :ارائه � شود در دو قسمت تنجيم غر� ليلهاي�

اتصـاالت �سـعود و اتصـاالت ( شـنا� طـ� اتصـاالت كواكـب م�هن -الف

  )�ذور

  .تراجع كواكبم شنا� ط� �هن -ب

  :ابتدا اتصاالت �سعود كواكب را ذكر � نماييم
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  تن و روان  سالم�  تعادل -�شاط  –اراده  –هن�م شنا�  ن�و 
  

  شانرژي �

  اتصال سعد شمس با �ر�خ: د�ل فل�

 برنامـه �وفقيـت بـه كـه اميـدواري و نفس به اعتماد هن�م اين :�و� داللت

 را ا�سـان و بوده شجاعت و انرژي �شنده و داده افزا�ش را كند � كمک هايت

   .دارد � وا ره�ي و مدير�ت و ذاريگتأث� و تفعا�ّ  به

  �ديد شادا� و �شاط

  اتصال سعد شمس با اورانوس: د�ل فل�

 بـه عالقـه و �شـاط؛ و شـادا� �ديـد: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 و ابـت�ر كننـده فـراهم وقت اين. پ��فت و جديد كردنهاى ر�سک و اك�شاف

 هچـ هر شيفته شخص و شده، ابت�ر و اخ�اع سبب كه استعدادها� و خالقيّت

 و دوســتان بــا خــوب روابــط برقــراري و �ــاما زمينــه شــود، � اســت جديــد

 �سـا هچـ وقت اين در �وفقيّت حصول داشته، وجود �شده ب�� پ�ش �وفقيّتهاى

 از را شـخص كـه مفيـدي تغيـ�ات پ�شـامد زمينـه آيـد، بدسـت دا�ش راه از

  .دارد وجود رهاند � ي�نواخ�

 ت�نو�وژي و تبليغات و رفا� ا�ور جهت هن�م اين مناسبت بر دارد داللت و

 و� ران،گدي قدرشنا� و شهرت جلب بودن فراهم و زمينه وجود بر و ابت�ر و

 به ميل وقت اين نبوده رابطه ا�اد و توّجه هن�م دارد، هم من� �سيار جهت يک

 بوده، همراه تغي� با كه روابطي كرده فراهم را روابط از متعارف غ� نوع يک

 و ر�،گ� اساس بر ارتباطات ن� و ائ�،د غ� و ذراگ روابط براى وقت اين
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 اين در ارتباط ا�اد باشد، � مناسب زوج� زناشو� روابط و معا�ت ن�

اب و �ندهگبران �سيار هن�م
ّ
 مانند پايدار روابط به و نداشته دوا� بوده، جذ

 تندي و يگيدچپي بدون هن�م اين در برقرارشده روابط شود، ن� منت� ازدواج

   .يابد � نپايا

  �شاط و تواناييهاي عق�

  د عطارد با شمساتصال سع: فل� د�ل

 بدسـت و ي؛گزند به عالقه و شادا� افزا�ش بر داللت هن�م اين :�و� داللت

 كننـده فـراهم هن�م اين. دارد شخ� روابط در آسا� و روشن، هاى ايده آوردن

 در �وفقيّـت بـراى مناسـب و بـوده، عقـ� تواناييها� افزا�ش و �شاط و شادا�

 بايـد باشـد، � حـا� وقـت در هـاى برنامـه و اد� هـاى زمينـه و امتحانات

 هـن�م ايـن �ي،گـب ن�يجـه تا ك� متمر�ز �شخ� اهداف روي را تالشهايت

 داللـت و.باشـد ن� مناسب زوجيّت يا دوس� عاليق برقراري و �سافرت براى

 تبـادل و ران،گـدي بـا ارتبـاط و پيونـد جهـت گفتگو براى مثبت زمينه بر دارد

  ديد�هها و نظرات

  تقو�ت اراده و فراهم شدن اعتماد به نفس

  اتصال سعد شمس با �ش�ي: د�ل فل�

 گذشت و نفس به اعتماد شدن فراهم و اراده تقو�ت با هن�م اين :�و� داللت

 را وفقيّتهـا� و منـدي بهره و بوده، همراه �ا؛ دخا�هاى و تّ�ف حسن به ميل و

 و هـا ايـده كـه دارد، وجـود مهـم اجتمـا� نقـش ايفـاي ا��ن كند، � فراهم

 و روابــط و ارتباطــات و كــرده بــرآورده را ماديّــت و شــغ� يگزنــد آرزوهــاى

  .دارد دنبال به را سودآور و مهم پيوندهاي
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 و �رفرمايــان و �ر صــاحبان اينكــه جهــت مثبــت زمينــه بــر دارد داللــت و

يان
ّ
 ايـن در باشند، داشته �شنده و �دالنه �سيار رو� و برخورد �تها� متصد

 �سـيار نـ� �رمنـدان باشـد، � آرا�ـش با همراه �ري �يطهاى فضاى هن�م

   .رسانند � ا�ام به وجه به��ن به را وظايفشان و بوده متعّهد و پاي�ند

ط بر خو�ش�
ّ
  توانا� �سل

 زحل با شمس سعد اتصال: فل� د�ل

ط توانا� شدن فراهم: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت
ّ
 و خو�ش� بر �سل

يت و �شت�ر
ّ
 � كمـک شـخص �وفقيّـت بـه كه وظيفه، احساس و ز�ر� و جد

ق �وجب نمايد،
ّ
  .شود � وا�ين با نيكو روابط و شغ� �يط در �وفقيّتها� �ق

  تعادل شخصيت، �شاط و خودجو�

  سعد قمر با شمساتصال : د�ل فل�

 بـه اعتماد و شخصيت تعادل و متانت به كند � كمک هن�م اين :�و� داللت

 و �شـاط بـراى مثبـت زمينـه بـر دارد داللـت و �ط� روابط �وفقيت و نفس

 مناسـ� �ايـط � بطـور هـن�م، ايـن در خودجو� و انگ�ه يدا�شپ و و�ا�پ

 آن قـّوت و پايـداري نباشـد، دقيـق وقـت ايـن در تصميم و اقدام اگر و� است،

  .ن�ست معلوم

  :خود �وضو�ت و ابوا� دارد و �ح آن چن� است :اتصاالت �ذور -ب
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   هن�م شنا� ط� عوارض و بيمار�هاي  تن و روان
   

  ي و جراحتگي نا� از سوختگآسيب ديد

  اتصال �س عطارد با �ر�خ: د�ل فل�

 سبک و �يگدر به ميل و زمينه بروز بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 عصبيّت افزا�ش و. �سخ� و �اجت و زورگو� افزا�ش و انتقام؛ و عق�

 يهاگيدچپي و نزاعها به منجر كه داشته، بودن اإلنفعال ��ع و هيجا� و �زاج

 احتمال نان�هچهم ردد،گ � اى حرفه و دوستانه يگزند در خصومتها� و

 � افزا�ش روزانه فعا�ّتهاى در جراحت و يگسوخت از نا� يگديد آسيب

  .يابد

  تأث� من� روي خون و س�ستم گردش خو� مغز و ا�هابات در غدد �فاوي

  اتصال �س �ر�خ با �ش�ي: د�ل فل�

 و �شـاط و عجوالنه رفتار و ت�� بروز بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 و مـا� ز�انهـاى سـبب كـه بيخردانه اقدامات و ر�سكها ا�ام و مفرط، شادا�

 خـودت �ـرز و حـد بـه كـه �ـن س� ردد،گ � خانه يا �ر �يط در ��هاگدر

 عجوالنــه �واضــع ا�ــاذ و تصــميمها و جانبــداري در افــراط از و بــوده �لــ�م

 پرهز�نـه و خطـ� هاى برنامه به شدن كشيده زمينه وقت اين در. �ن اجتناب

 فـراهم همچنـ� دارد، وجـود شـود منـت� قضا� د�وي به است ��ن كه اى

 ب�ار آم� مبالغه و افرا� �رهاى در آنرا كه شخص براى فراوان انرژي بودن

 و جا�اييهـا بـه اقـدام نداشـته، را �ـل يک در ماندن تاب بطور��ه گ�د، �

 ذرا�گخوشـ و ر�گـ� و تفر�ات به اوقات ذرانگ به رغبت نمايد، � سفرها
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٣٣١ 

 بـروز ا�ـ�ن است، هن�م اين هاى زمينه رگدي از ن� است �ر�وط بدان هآ� و

 ران،گـدي رفتار�هـاىگ و دس�گتن يا ها خواسته برابر در خودخوا� و د�گسن

 كننـده ناراحت نتايج كه آنها وضعيت به توج� � و عجوالنه و انفعا� رفتار و

 خيانتهـا� و ا�ار افشـاي  ا��ن اينها؛ با همراه دارد، شخص مادي وضعيت در

 و انفعـا� رفتار در روي ز�اده و متهّورانه و عجوالنه دستورهاى و �ر، �يط در

 �تـل را شغ� روز�ره يگزند كه گرديده ��ها�گدر و دشمنيها �وجب عجوالنه

 گـردش س�ستم و خون روي من� تأث� بر داللت ن� فل� وضعيت اين سازد، �

 . دارد �فاوي غدد در ا�ا�هاب و مغز خو�

 و ارتباطهـا ب�ـ�، خوش زمينه در كمبود وجود بر دارد داللت فل� وضعيت اين

  .برد � رنج مفرط بدب�� از نو� هن�م اين ازدواجهاى

  سوء هاضمه و عوارض پرخوري

  �ش�ي با قمر �س اتصال: فل� د�ل

 پـذيرش و د� سـاده و ��ـو ساده و �شاشيّت زمينه هن�م اين در :�و� داللت

 حجــم از ب�شــ� را هايــت برنامــه نـ�چهم اســت، فــراهم و�نــدگ � هچــ هـر

 غـ� پ�شـنهادهاى يا و بندي � دل نامعلوم هاى وعده به و ب�� � حقيق�شان

 خـوراک در افـراط از و بـاش بيـدار كردن خرج در! پذيري � را �ر در منط�

 .است فراهم رخوريپ عوارض و هاضمه سوء زمينه كه ب�ه�

  ، حساسيت و بدب��گي روا�سالمت معده و روده، آشفت

   حلز با قمر �س اتصال: فل� د�ل

 و نارضـاي� و �ـزا� دمـد� و اراده ضـعف زمينه هن�م اين در :�و� داللت

 روا�، يگآشـفت زمينه بابد � افزا�ش يگاف�د به ميل و �اجت و �يگ بهانه
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 شـوق و شـور از بدب��، به خو�فتاري از د�ل � حال غي�ت حّساسيّت؛ ز�ادي

 تنهـا و نداشـته اى فايده قسمت از ناراح� و گر�ه داشته، وجود هّمت سس� به

 �صـوص و سالم� در يهاىگر�ت هم به بروز ا��ن كند، � ط را سخت�ي�ا

 بـا �ـن سـ� و ب�ه� �يگ گوشه از داشته، وجود ها روده و معده با رابطه در

  .ك� رمگ� را خود شاداب؛ و با�شاط و برخورد خوش افراد

  ي شديدگشم و قلب، سوانح قل� و خستچنوسانات مهّم ناحيه 

  اتصال �س شمس با زحل: د�ل فل�

 �سؤو�تها، ز�ادي و شادا� و �شاط كمبود بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 �دي و ا�شان با تفاهم عدم و اطرافيان بر� سوي از نيّت سوء اظهار احساس

 كه است الزم تو، با رفتار در دوستان �يگسخت و رؤسا ظلم احساس و عواطف،

 زمينه �شوي، واقع رانگدي استفاده سوء �ورد تا ب�ارگ�ي �سياري تالش

 و داشته اهتمام سالمتيت به كه است به� دارد، وجود عميق اندوه و گناه احساس

 و �تاط سوانح، به ار�شدنچد براى و نموده خود قلب و شمچ شتبهدا �واظبت

 وجود رفتار در �سخ� و خشونت و خودخوا� زمينه ن�چهم با�، برحذر

ق در �ش�ت با شدن �واجه دارد،
ّ
 شدن واژگون و يگر�ت هم به و ها، برنامه �ق

 كه متيتسال از است، فل� وضعيت اين هاى �شانه از ا�ور؛ يگآشفت و اوضاع

 
ً
   .ك� �واظبت بايد بوده، شديد يگخست تهديد �ورد احتماال

  شم، افت قند خونچنوسانات مهّم قلب، 

 اتصال �س شمس با اورانوس: د�ل فل�

 و �سخ� و �اجت حالت افزا�ش: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 در اش�باه بسب نامتعارف؛ رفتار و شديد طل� استقالل و عجوالنه، رفتار
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 � �واجه خشن و سخت �ّوالت با و شده، ��هاگ تصميم و قضاوتها و �شخيصها

 قل� سوانح شدن ارچد سبب خود؛ ن�وي و توان ارز�ا� در مبالغه به ميل ردد،گ

 سخ� احساس شغ� و يگخانواد وظايف ا�ام و پذيرش براى. شود � �شنج يا

 تغي� به تصميم شوي؛ را� آن به و يرفتهپذ را جديد وضعيت اينكه �اي كرده،

 ارچد زمينه بطور��ه سالم�، براى است خط�ي هن�م اين. گ�ي � �چ هر

 اين دارد، وجود خون قند افت يا شمچ يا قلب �دوده در مهّ�  نوسانات به شدن

 دردناک ��هاىگدر و دارد، � وا آن تنظيم و يگزند ا�ور در نظر �ديد به وقت

 شده، عاليق و روابط در شديد يگآشفت �وجب و كرده، فراهم اطراف يط� با

 تغي� را هايت با�سته و تصّورات از بر� بايد كند، � سخت را تفاهم بطور��ه

 ا�سجام يتگزند و تو شخصيّت با هنوز ونچ ك� بو� شمچ آنها از و د�

 آن با ري�ساز و �يط برابر در رفتارت و �دات تعديل به را تو �ايط نپذيرفته،

 تغي� ا��ن وقت اين در واداشته، ها برنامه در اصالحات ا�اد و نوگرا� ن� و

  و وطن از رف� يا و ��ن
�

  .دارد وجود اقامت �ل

 �شـ�ت و يگـر�ت هم به �وجب كه من� �سيار زمينه وجود بر دارد داللت و

 دادن دسـت از بـه هرشـو و زن احساس جهت زمينه وجود ردد وگ � �ستمري

 بـه زوجيّـت رابطـه اسـت ��ن هن�م دراين اشان، شخ� آزادي و استقالل

  .برود آسيب و �دي به رو جنجا� �ش�ت سبب

 ران،گـدي قدرشـنا� و شهرت جلب بودن فراهم و زمينه وجود بر دارد داللت و

 وقـت يـنا نبـوده رابطـه ا�اد و توّجه هن�م دارد، هم من� �سيار جهت يک و�

 همـراه تغي� با كه روابطي كرده فراهم را روابط از متعارف غ� نوع يک به ميل

 اسـاس بـر ارتباطـات نـ� و دائـ�، غـ� و ذراگـ روابـط بـراى وقت اين بوده،
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 ارتبـاط ا�اد باشد، � مناسب زوج� زناشو� روابط و معا�ت ن� و ر�،گ�

اب و �ندهگبران �سيار هن�م اين در
ّ
 پايـدار روابـط بـه و نداشته دوا� ودهب جذ

 و يگيـدچپي بدون هن�م اين در برقرارشده روابط شود، ن� منت� ازدواج مانند

   .يابد � پايان تندي

  گيحوادث قل� با علل عص�، اف�د

  تونلوپاتصال �س عطارد با : د�ل فل�

 افزا�ش و گناه احساس و يگاف�د بروز بر داللت هن�م اين :�و� داللت

 كه قل� حوادث و اطرافيان، و �يط با شديد ��هاىگدر بروز و دارد، �سخ�

  .افتد � اتفاق آ�ش بوسيله حواد� يا داشته عص� علل

  بروز �ش�ت عرو� و قل�

  اتصال �س شمس با زهره: د�ل فل�

 � و �ت�ب و يچپو و �ائذ در افراط به رغبت زمينه هن�م اين در :�و� داللت

�
ّ
 �ش�ت نما�گبزر به رغبت نان�هچهم داشته؛ وجود باري و بند � و توج

 به آسيب براى زمينه ن�چهم. دارد وجود واقع�ش حجم از ب�ش� رانيهاگن و

   .دارد وجود قل� و عرو� �ش�ت بروز و �ط�؛ روابط

  فشارخون، �سموميت، ناتوا� آم��، احتمال حوادث و جرا�

  اتصال �س �ر�خ با زحل: فل� د�ل

 ابـت�ر جلـوي اسـت، دشم� ا�اد و خشونت با همراه هن�م اين :�و� داللت

 و �ر اينكـه يـا كـرده، �ايـط و اوضـاع وا�سـته و گرفتـه را شخ� عملهاى

 قر�ــا� اينكــه احســاس از خشــمگ� و ب�ــ�، � �مــل قابــل غــ� را شــغلت
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ـدگي و خشـم لـتحا بـ� را شـخص اينها همه تقديري،  كنـد، � جا�ـا اف�

 � تـوا� تـو از تـالش و �ر چـون آيـد � پ�ش شدن �سليم به ميل و احساس

 بـه ابـتالي احتمـال افزا�ش باش، �تاط وقت اين در نداري، خود در كه طلبد

 يـا فشـارخون يـا و بلندي، از سقوط يا اسلحه و آ�ش طر�ق از آسيب و حوادث

 � هـن�م ايـن �شـ�ت از پره� براى. دارد وجود آم�� ناتوا� يا �سموميت

 �ـيط در جديـدي �سـؤو�ت ماه دوسه و كرده �راقبت را خودت اوضاع توا�

 تصـميمات و ننما�، را ناتوان�ش و آنها سخ� احساس اينكه تا ن�� قبول �ر

 ديگـری اشـخاص بـه اگر خصوصا بياندازي؛ تاخ� ديگری وقت به ن� را مهم

 �وجـب كـه هـا� روي ز�ـاده بروز بر دارد داللت ن� هن�م اين. شود � �ر�وط

 افـزا�ش زمينـه همچن� گردد، � شخص براى جرا� عمل به منجر يا حوادث

 در شـخص اينكه كما داشته؛ وجود رفتارها در قاطعيت و �سخ� و خودخوا�

  .دارد قرار جسور دشمنان خط� هجومهاى معرض

 تمـام جهـت مناسب زمينه گونه هر وجود عدم بر دارد داللت فل� وضعيت اين

 اضـطراب همـواره را هن�م اين در ارتباط احساسات، و عواطف به �ر�وط ا�ور

 زوجيـت، مبا�ت براى اوقات بدتر�ن از ي�ي است، حا�م تند �شاجرات و

 بـر دارد داللـت فل� وضعيت اين .�ردان بر �دي و ضعف غلبه و بروز زمينه

  .زوجيت مبا�ت توانا� �هش جهت زمينه وجود

  سالمت تغذيه، كبد و پان�راس، صفرا، عروق، رانها

  اتصال �س �ش�ي با زحل: د�ل فل�

 و آشـفتگيها و دگرگونيهـا و حـوادث بـروز زمينـه هـن�م دراين :�و� داللت

 آنهـا ز�ت و �سؤو�تها شدن سنگي�� سبب بطور��ه داشته؛ وجود �دوديتها
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 اساس � نگرانيهاى دچار و انگ�ه؛ و شوق ضعف زمينه هن�م اين رد گردد، �

 دور خـودت از بايـد را مـن� خيـاالت و سـياه اف�ر رو اين از. دارد وجود شدن

 را تـو ات حرفه و شغل در �وفقيت و شا�س كه ك� احساس است ��ن كرده،

 و خـود ذيـهتغ بـر سالم� نظر از باش، رفتارت بازتاب �واظب �سيار كرده، رها

 مناسـب زمينـه وجـود عدم بر دارد داللتو  .�ن �واظبت پان�ر�اس و كبد

  اقدامات شخ�، يا �ر هر براى
ً
  .شود � �واجه شكست با نو�

  اتصال �س �ش�ي با اورانوس: د�ل فل�

 �شخيص، و رأي در اش�باه بروز زمينه: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 زمينه شده، نا�ميها و ر�ودها به منجر كه عجوالنه فتارهاىر به شدن كشيده و

 سالم� براى هن�م اين داشته، وجود روابط �دي يا جدا� يا طالق بروز

 و گزاف هاي هز�نه �ميل و غ��دي �ايط كننده فراهم. است نامناسب

  كه جدا� يا آم�، مبالغه
ً
 بر �واظبت باشد، � شوي � �شيمان آن از بعدا

 بر دارد داللتو  .باش داشته رانها و پان�ر�اس و عروق صفرا كبد سالم�

 زمينه وجود بر و.آنها شدن پيچيده و �وفقيتها در �رشك� براى زمينه وجود

  .آيد � بوجود بدنا� و تهمت يا ببارآورده فضيح� يا كه زش� و وقاحت

  احتمال آسيب ديدن از حوادث يا عملهاى جرا�

  اتصال �س زحل با اورانوس: د�ل فل�

 در عجوالنـه رفتـار زمينـه وجـود: بـر دارد داللـت هـن�م ايـن :�ـو� داللت

 آنهـا؛ اهـداف به توجه بدون �معا�؛ به ورود يا عضو�ت و رفتارها؛ و اقدامات

 فكـر بايـد �مـ� هر به پيوس� از قبل كه است الزم �ا ديگران، نظر �اطر يا
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 هـم بـر از بـود، �واهد مفيد تو براى آنها از بر� به يگوا�ست �سا هچ كه ك�

 ك� �راقبت سالمتيت از بايد زند، � آسيب ات حرفه به كه ب�ه� روابط زدن

  . است �سيار جرا� عملهاى يا حوادث از ديدن آسيب احتمال كه

 ب�ـ� پـ�ش علـ�غم و نمـوده، گـرو� �صالح �را�ت به وادار را تو هن�م اين

 در اسـت ��ـن اينهـا همـه با و� ات؛ آينده و فع� وضعيت از صحيح و روشن

 كـه شـود؛ �واجـه شكسـتها� و �وانـع با تالشهايت اى؛ �شده ب�� پ�ش اوقات

 زنـد� ��ـک از جدا� ساز زمينه هن�م اين است، شده ا�اد دشمنانت توسط

 بـ� عميـق شـ�ف يـا رفتار؛ در آزادي و استقالل به احساس از نا� كه بوده؛

  .باشد � او هاى اند�شه و تو اف�ر

  ابتال به بيمار�هاى ناشناخته و �ر�وز، تمايل به داروهاي �س�ن و آرامبخش

  ن�توناتصال �س شمس با : د�ل فل�

 برنامه و آرزوها كردن دنبال به ميل: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 در اضطراب، و جنجال و يگيدچپي قدري با يگزند شدن �واجه خيا�؛ هاى

 
�

 وا� راههاى و �ش آرام و ُ�َس�نْ  داروهاى به تمايل ا��ن �ش�ت حل

 و ناشناخته بيمار�هاى به ابتالي احتمال دارد، وجود �ش�ت فرا�و� براى

 به بردن پناه و واقعيّت ان�ار و كننده ديوانه گ� در � به ارشدنچد و �ر�وز،

 سبب كه تصميمها و �شخيص در اش�باها� ارت�اب ينهزم وجود �وهوم، ��م

 تمر�ز عدم بروز ن�چهم ردد،گ � شغ� يا �ط� يگزند در يگبزر �ش�ت

د و �ّ�  و فرا�وش�ري و ذه�
ّ
 يک رف�گ يا وگفتگ يک ادامه از ناتوا� و ترد

 ش�يدن از امتناع آنها، گن�ن يا اطراف �يط به شدن �سليم ن� و تصميم،

 � ثابت تو به كه وق� در حّ�  نزدي�ان؛ هشدارهاى و راهنما� و نصيحت
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 عوارض رگدي از خود؛ �وضع توجيه براى ترا� د�ل و بهانه اش�با�، در كنند

  باشد، تواند � هن�م اين

 يـا �ـش آرام و �سـ�ن داروهـاى به بردن پناه از كه است الزم  هن�م اين در

 � روابـط برقـراري يا و افرا� روههاىگ و اشخاص با ارتباط يا وا�؛ راههاى

  .ب�ه�ي ن�يجه؛ � و فايده

  آسيب سالم� و ابتالء به بيمار�هاي خط� از �شديد غر�زه آم�ش

  تونلوپاتصال �س شمس با : د�ل فل�

 ن� و �وفقيّتها، �س� در �وان� ا�اد: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 آسيب تو سالمت به كه آم�ش، غر�زه �شديد و فزو� و پنهان، هايدشمن ا�اد

 در ناتوا� بر دارد داللت و رددگ � خط� بيمار�هاى به ابتالء �وجب و رسانده

 اين در نبايد �ايطي چهي در ناخواسته؛ بطور خود �ر�ب با همراه رقابت؛

 .ك� �وع را اى برنامه و �ر چهي براى فعا�ت هن�م

  نه ابتالي به خشم و افراطزمي

 اتصال �س شمس با �ر�خ: د�ل فل�

 از بايـد ت��؛ و خشم به ابتالي زمينه بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 �وجب شخص �زا� دمد� ب�ه�ي، عجوالنه و انفعا� اقدامات و تصميمات

 جـو� سـ��ه ابـ روز�ره يگزند وقت؛ اين در. رددگ � حواد� و ��هاگدر ا�اد

 بـا شـدن �واجه دارد، وجود تالشها دادن هدر و كردن خراب زمينه و بوده همراه

 رگـدي از افراط، و اغراق به تمايل و عجوالنه و تداف� حالت از نا� ر�ودهاى

 سـلطه �ميل به ميل از نا� اختالفات پ�شامد ا��ن است، وقت اين عوارض

   .رددگ � آم� نتخشو ��هايگدر به منت� كه قدرت؛ و
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 از �ايطـي هـر �ـت در آن، بـودن و�رانگـر بر دارد داللت فل� وضعيت اين

صـال ايـن با كه هن�� هر اختيار يا شخص هر انتخاب
ّ
 پـره� اسـت همـراه ات

 هـن�م اين ازدواج، و رابطه ا�اد جهت زمينه وجود عدم بر دارد داللتو  .�ن

   .شود � گجن ميدان به تبديل �مهن اين در ازدواج است، جنگ با �رتبط

  عصبيّت �زاج و روحيّه انفعال

    اتصال �س عطارد با زهره: د�ل فل�

 حّساسـيّت و فوري تأثر و انفعال روحيّه بودن فراهم بر هن�م اين :�و� داللت

 و خو�شـان و نزدي�ـان بـا تفـاهم سـوء ا�ـاد �وجـب كـه دارد؛ داللت شديد

  . رددگ � يگخست ارچد ن� و شده �ط� روابط رد ��ها�گدر و اختالفات

 بـه و آشـفته را روابطـت كه �زاج عصبيّت زمينه وجود بر دارد داللت ن�چهم

 آشـ�ر از ندارند، قدرشنا� و ن�رده درک را تو نزدي�انت زند، � آسيب آن

  ب�ه�، رازها كردن

ق �وع سخ� بر دارد داللت
ّ
 اقـدام تفاهم، سوء زمينه وجود و ا�ري، هر بر تواف

   .م�ن وقت اين در قرارداد اجراي ونهگ هر يا ان�شار به

  يگنوسانات روا� و بد� با ��ل اندوه و اف�د

  اتصال �س زهره با زحل: د�ل فل�

 داشته، �ط� روابط ميدان در �نت و رنج بر داللت هن�م اين :�و� داللت

 بر تصميم يا ب�ي، رنج يگزند ��ک اهتمام يا عواطف گر� كمبود از �سا چه

 احتمال با�، داشته داده؛ دست از را اش او�ه ارزش كه اى رابطه دادن پايان

 با را �طفيت يگزند باشد، هچ هر �ايط �ط�، �دي از دورا� با �واجهه

 تو حوادث رگا ن�ن؛ يدهچپي جو�انه سلطه يا �تاط �سيار يا سختگ�انه رفتار
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 را خودت ارزش عكس بر بلكه م�ن، خودت به توج� � كند، � د��د را

   ردد،گ � بر تو جذابيت و شادا� زودي به كرده، حفظ

 تواند � كه ي؛گاف�د و اندوه حالت خصوص به ن�ن، توج� � سالمتيت به

 و تملک به عالقه و حسادت و غ�ت افزا�ش شود، بد� و روا� نوسانات ��ل

   .دارد وجود مدت اين در اطرافت �يط با ��ها�گدر و يگاف�د به ميل

  �� براي سالم� بو�ژه روان

   �ر�خ با قمر �س اتصال: فل� د�ل

 زنان؛ با دشم� حر�؛ �م جو�؛ س��ه ساز زمينه هن�م اين :�و� داللت

 و خيال افزا�ش به و �شوي، كشيده �واضع اين به كه ب�ي� را رفتارها� يع�

م
ّ
 شود منت� زنان با خصومت و) كشاند � احتماالت دورتر�ن به را تو كه( توه

 به و نياز�ده دست مهّ�  �ر چهي به هن�م اين در كه است به� باشد، �

. باشد � ��ّ  �سيار روان بو�ژه سالم� براى وضعيت اين پردازي، اس�احت

 � ز�ر�ارنرف� و فتارر در تندي و ا�اف و تفاو� � و قيدي � حالت به را تو

   .است نامناسب خانواده ا�سجام نظر از وقت اين كشاند،

  ي اعصابگبه هم ر�ت

  )مقارنه(اتصال �س شمس با عطارد : د�ل فل�

ي روز�ره، و ن� گ�ي در زندگاين هن�م زمينه ساز منازعه و در :�و�داللت 

اعصاب و كشيده شدن ي گزمينه افزا�ش به هم ر�ت. ذرا � باشدگاختالفات 

به ارت�اب اش�باها� در رفتارها و �رهاى روزانه، و �واجهه با �ش�ت در 

  . ران داردگتنظيم ايده ها و رساند�ش به دي
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 اضطراب و دمد� �زا�

  اتصال �س قمر با شمس: فل� د�ل

 و �ـزا� دمـد� و بـدب�� و اضـطراب سـاز زمينـه هـن�م اين :�و� داللت

 . باشد � �الف ج�س با �ش�ت و �سخ افزا�ش

 �شـ�ت ا�اد زمينه هن�م، اين ناخجستگي بر دارد داللت فل� وضعيت اين

  )در تر�يع و مقابله قمر با شمس( .دارد وجود خودش توسط شخص براى

  يگو آسيب به حافظه و اف�د گي عص� بزرگخست

  ن�توناتصال �س عطارد با : د�ل فل�

 و اضطراب و کش و ترديد حالت بروز: بر دارد داللت هن�م ينا :�و� داللت

 � يگاف�د سبب يا رسانده آسيب حافظه به كه گبزر عص� يگخست و را�گن

 ارت�اب زمينه ب�ه�، منافعت و �صالح اداره در گبزر اش�باهات ارت�اب از شود،

 در س� داشته، دوجو نااميدي به شدن ارچد و ��ها؛گ تصميم و اح�م در اش�باهات

   .شوي ن� �وفق كه باش نداشته هن�م اين در خود ا�ور به يگرسيد و باز���

  فتار و حافظه، زمينه عص�گي خيال و ناتوا� مدير�ت اف�ر و گآشفت

  طاردعاتصال �س قمر با : فل� د�ل

 يگخسـت وضـعيت در �صوص خيال؛ يگآشفت زمينه هن�م اين :�و� داللت

 مدير�ت ناتوا� زمينه داشته، وجود حوادث با �واجهه ا��ن بوده؛ فراهم شخص

 يختـهگبران و بـودن عصـ� زمينـه نـ�چهم دارد، وجود حافظه و فتارگ و اف�ر

 فـراهم را صحيح غ� برداشت و تفاهم سوء به ابتالي و) رف� در كوره از( شدن

   .بود سخن نوع و زدن حرف �وه �راقب بايد �ا كند، �
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م، خستگداف�
ّ
  ي، اضطرابگي و �شديد توه

  اتصال �س عطارد با زحل: د�ل فل�

 و را�گـن و اضطراب و يگخست بودن فراهم بر داللت هن�م اين :�و� داللت

م �شديد و يگاف�د و احتياط
ّ
 و ذهـ� يگپراكنـد زمينـه و داشـته، خيال و توه

 قـرار سـالم� بـه بآسي و مفرط يگخست معرض در بر� بوده، ن� �زاج تلّون

 اسـت، وقـت ايـن عـوارض از بـدب�� و شـک ز�ـادي و اإلنفعـال ��ع. دارند

 انتقـاد كمـ� ذاشـته،گ دوسـتانه و شـغ� روابط بر من� تأث� شخص رفتارهاي

 �سـا هچـ صـحبتهايت؛ و �راسـالت همه در باش �واظب �سيار �ن، ديگران

  .�شود رانگدي تفاهم سوء �وجب سخنت

 برقـراري جهـت مناسـب زمينـه وجـود عـدم بر دارد داللت فل� وضعيت اين

 و روا� و آسـا� بـه هها�ديـد تبـادل مـانع وقـت اين هچ اف�ر، تبادل و ارتباط

 روابـط منـع بـر دارد داللـت و .شود � تفاهم عدم به منجر كه ردد،گ � آزادي

  .رددگ � روابط سس� و �دي به منجر كه �ّول و شكوفا� از �ط�

  خوا� و نگرا�� 

  ن�توناتصال �س زحل با : د�ل فل�

ا��ن رنج بردن از � خوا� و نگرا�، �ا بايد در برابر اف�دگي  :�و�داللت 

مقاومت نموده و از معا�ت افراد ضعيف اإلراده و خوشگذران كه در برابر 

  .�ش�ت ناتوان و اف�ده بوده و به ا�ور وا� پناه � برند ب�ه�ي

  ��ف � رو�ه داروهاى آرامبخش و �شاط آور ازرا� و نااميدي گن

  ن�توناتصال �س زهره با : د�ل فل�
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 ابـراز ناپايـدار؛ و سسـت تـوهم بـروز: بـر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 �ـاي و �يگـب نظـر در را واقعيـت بايد ندارد، رغب� تو به كه ك� به عالقه

  . بد� مناسب پاسخهاى با�؛ داشته �وجانه و آم�عناد واك�شها� اينكه

 �طـ�، يگزنـد در نااميدي و را�گن براى زمينه وجود بر دارد داللت ن�چهم

 بــه آوردن روي و آور �شــاط و آرامــبخش داروهــاى رو�ــه � ��ــف بــه كــه

  .نا�ميها فرا�و�

 اينكـه هچـ نبـوده، مناسـب هـن�م ايـن در ازدواج و ري�خواسـت و رابطه ا�اد

 ي�گسـن �سـيار هز�نه ما� نظر از طرف� به و نداشته دوا� و بوده كوتاه مد�ش

   .كند � �ميل



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٤٤ 

  دالالت ط� تراجع كواكب
  

  ) پر�شا� ذه�(گي� ذهن و فكر  ،پنج�نهضعف حواس 

  تراجع عطارد: د�ل فل�

  چهارماههر كو�ب عطارد در س� �ستقيمش  :ا�ا��و� داللت 
ً
 معموال

ساعت بعد هر  ٢٠ساعت قبل هر تراجع و  ٢٠حدود و  شتهبار تراجع داي�

كو�ب از آ�ا كه  � باشد، روز ٢٤تا  ٢٠مدت تراجع تراجع �كث داشته، و 

تفكر و ادراک، پردازش �رها و ان�شار اطال�ت را  :عطارد داللت اسا� بر

�ا . حواس پنج�نه دارد و هر چ� وا�سته به ارتباطات، مانند �ارت، �صيل و

هن�م تراجع بطور . كند� در � تراجع اثرات عطارد �هش چشمگ�ي پيدا 

� زمان تأ�ل و بازنگري در �رها است نه �وع هر �ري، و براى �وع 

  .اجع نامناسب استم�به كو�ب �رهاي �ر�وط 

مهاي اختالل در فرستادن پيادر هن�م تراجع عطارد؛  :تفصي��و� داللت 

��ن�، اش�باهات و گي� يپاي�هاي ا ،ارتبا�، سفرها، قرار �القاتها، ايميلها

با تراجع عطارد . به همراه فرا�و� رخ � دهد) پر�شا� ذه�(ذهن و فكر 

افزا�ش زمينه سوء تفاهمات شخ�، به هم خوردن يا تأخ� در ارتباطات، 

اطال�ت، از �رافتادگي رات، مبادالت و �ارت، �ش�ت در انتقال كمذا

تلفنها و �و�ايلها، رايانه ها، ماش�نها، اتو�وسها و قطارها و هرچ�ي كه احتياج 

بنابراين �قالنه . به اطال�ت داشته باشد دچار ا�راف يا �گردا� � شود

ن�ست كه در اين �وقعيت فل� تصميمات مهم اخذ شود از آ�ا كه عطارد تأث� 

 دارد �س در اين �ايط خصوصيات ذه� و �اي فكري و ذه�سيار در فعا�ته
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 .  عقال� �هش � يابد
ً
م�ان اثرات آن در تک تک افراد متفاوت  و� �سلما

�يه �يطهاي ارتبا� �ت تأث� قرار � گ�ند به در تراجع عطارد . خواهد بود

بط خصوص در ارتباط با خانواده، شغل بو�ژه شغلهاي خانگي، سفرها، روا

  .زناشو�، خر�د و فروش �لک، اخبار نادرست

به� است در اين زمان از انعقاد هرگونه قرارداد و يا �وع هر نوع  :توصيه

در اين �وقعيت در ا�ام . ه� گرديده و ا�ام �شودپرپروژه يا خر�دهاي مهم 

وسايل ا�ك���ي و . �اسبات دقت شود و چندين بار �اسبات چک شوند

در ا�ام �رها و قرار �القاتها احتمال هر گونه . وسته چک شوندارتبا� پي

اين �وقعيت براي هر �ري كه و�  .فرا�و� و يا تأخ� در �رها �اظ شود

 ا�ام شود مانند دو�اره نوش�، دو�اره فكر كردن و 
ً
  .مناسب است... �ددا

  ز�با� عملهاي پالس�يک درو  رژيمهاي بهداش� و ز�با�ضعف 

  )همجن� ساير �وستهاي هبوط، و�ال ووو(تراجع زهره : �ل فل�د

ماه ي�بار اتفاق � افتد، و مدت  ١٩يا  ١٨تراجع كو�ب زهره هر  :�و�داللت 

 روز ٤قبل از �وع هر تراجع و روز  ٤حدود كه  روز � باشد ٤٠ حدود تراجع

ور � داللت دارد از آ�ا كه كو�ب زهره به ط دارد ، �كث ؛بعد از اتمام تراجع

عواطف و احساسات، ز�باييها، ذوق و سليقه، ش�هاي مطلوب پول و : بر

سالم� و روابط زنانه و تعا�ل اجتما� در هر سط� و حا�م بر �سائل 

ازدواج و ديگر �شار�تها، ع�ش و ع�ت، خالقيت و نماينده ز�با� و �بت 

  . پيدا � كند اثرات زهره �هش چشمگ�ي اين دوره�ا � . است

 . شود � ضعيفتمر�نها و �دات غذا� مناسب در رژيم 
ً
رژيمهاي  اساسا

 . بهداش� و ز�با� ز�اد مهم بنظر ن� رسند
ً
در اين زمان عملهاي  ضمنا
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اين وضعيت فل� براي برقراري يک . ز�با� نبايد ا�ام گ�د پالس�يک در

ات زهره در �يه بروج ش�يه به نطر � رسد كه اثر. ازدواج �وفق مناسب ن�ست

 
ً
در . م�ان اثرات آن در افراد متفاوت خواهد بود و ي�سان باشد و� �سلما

 گونههر  ؛آم�ش ،انعقاد ،زفاف ،ازدواج ،عقد ،ا�ور �ط� خواست�ريزمينه 

 .نامناسب است قرارداد يا معا�له يا توافقنامه اى براي عقد و ازدواجاقدام يا 

ا� كه در آنها ذوق و سليقه و ز�با� شنا� مهم است در اين زمان خر�ده

خانوادگي  ،در اين زمان �راقبتهاي و�ژه اي در ارتباطهاي اجتما� .ا�ام نگ�د

هرچ�ي كه ��ر با خالقيت داشته باشد مانند نقا�،  .ا�ام گ�د

ره ز�با� به� است زما� ا�ام شود كه زه جرا� يا عملهاي) نوآرا�(تزئ�نات

نباشد روابط دوستانه آ�ز شده در اين زمان بايد دو�اره �ورد برر�  ضعفدر 

  .تصميمات ما� گرفته شده در اين زمان بازنگري شوند. قرار گ�د

  �هش انرژي، درون گرا�، خشم و غضب

  تراجع �ر�خ: د�ل فل�

تراجع  باري� ماه ٢٧تا  ٢٥در س� �ستقيمش هر  �ر�خكو�ب  :�و� داللت

روز قبل از �وع هر  ٣حدود � باشد، كه  ماه ٢حدود  داشته، و مدت تراجع

دارد تراجع �ر�خ سبب افزا�ش  �كثروز بعد از اتمام تراجع  ٣تراجع و 

، خشم وغضب، درون گرا�، اف�دگي، )نامعقول(فعا�تهاي غ� عقال�

نا . است ها اغلب �ورد نياز بازنگري �دد در پروژه. شود تعارض در روابط �

. �هش انگ�ه و انرژي افراد. اميدي از �م شدن پ��فت و تأخ� در �رها

  .در اين �وقعيت انتقال منظور و احساسات به سخ� ا�ام � شود

از مداخلـه � �ـورد در هـر ا�ـري و توصيه � شود كه در اين وضعيت  :توصيه
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حساســات بــا حــذر از ا. هــر شخ�ـ بــه و�ــژه در خانــه ب�ه�نـد�سـبت بــه 

در . و نزاع از ت�رار �ش�ت خانودگي جلوگ�ي كنيـد) خودخواهانه(جابرانه

. اين زمان از �وع �رها� كـه نيازمنـد �شـت�ر ز�ـادي اسـت اجتنـاب شـود

بـه عبـار� بـه (آسان ن�ست) هم�ري(همچن� در اين زمان �ر�ردن با ديگران

بـه همـ�ري گـرو� علت وضعيت خلق و خوي افراد از �رها� كـه نيازمنـد 

زما� كه �ر�خ در تراجع است هر فرد بايد مطم� شود كـه  ).است اجتناب شود

ف هر وعده غذا� يک قبل از �. � نوشد) �وان روزانه ٨تا  ٦(مقدار آب �� 

معـده � شـود و تمايـل بـه  �وان آب بنوشد اين �ر سـبب خنـ� شـدن اسـيد

   .پرخوري را �هش � دهد

  در صورت تا�ل در درماناري پ��فت بيم

  تراجع �ش�ي: د�ل فل�

بار تراجع ي�ماه  ١٣در س� �ستقيمش هر  �ش�يكو�ب  :�و�داللت 

روز قبل از �وع  ٤حدود � باشد، كه  ماه ٥تا  ٤حدود  داشته، و مدت تراجع

: به طور � �ش�يدارد تراجع  �كثروز بعد از اتمام تراجع  ٤هر تراجع و 

ر ا�ام �رها و � كردن روند پ��فت در اين زمان تأ�ل ب�ش�ي � افراد د

كنند تا آ�ا� كه احساس بدي به آنها دست � دهد كه روند پ��ف�شان 

 .متوقف شده است اّما اين طور ن�ست بلكه تنها روند �ر كند شده است

ر شود د ��ن است افراد در تأّ�ل كردن در �رها افراط كنند كه سبب �

ا ن�يجه نها�. بدست آوردن حاصل �رها تأخ� ا�اد شود
ّ
سودمند است �س  ام

ن�ست مگر در �ورد بيماري كه ��ن است تا�ل،  ساين تراجع چندان �

  سبب پ��فت بيماري شود كه در اين حالت رشد آن افزا�ش � يابد
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 كه معرفت درو� خود و دا�ش درو� خود را گس�ش زمان آن است :توصيه

كنيد كه نياز دار�د  هايتان �شاهده � با تا�ل و �راقبت در �رها و پروژه .دهيم

بلكه . تنها ديگران را �ورد انتقاد قرار ندهيد .�ر كنيد تر كه ب�ش� و سخت

   .ضوابط اخال� خود را برر� كنيد و اهداف و نيازهايتان را �شخيص دهيد

  افزا�ش وهم و خيال و غلبه رؤ�اها

   ن�تونتراجع : �د�ل فل

بار ي�سال ي�در س� �ستقيمش هر  ن�تونكو�ب  :ا�ا��و� داللت 

روز قبل از �وع هر  ٥روز � باشد كه  ١٦٠ حدود تراجع داشته، و مدت تراجع

به طور  ن�توندارد ، از آ�ا كه كو�ب  �كثروز بعد از اتمام تراجع  ٥تراجع و 

در (ايمان، اخالص، معنو�ت؛ ين، دقادات، آرمان گرا�، اعت :� داللت دارد بر

، واقع ب� نبودن، ساده �و�، فرار از واقعيات، و اعتياد، )زمينه هاى مثبت

اثرات  تراجع�ا در حالت ، )در زمينه هاي من�(�خوردگي، ب��� و تقلب 

ايام �هش اين �  ن�تونو خواص و �وارد �ر�وط به دال�هاي  ن�تون

هن�م تراجع بطور � زمان تأ�ل و بازنگري در �رها  .كندچشمگ�ي پيدا � 

اجع م�است نه �وع هر �ري، و براى �وع �رهاي �ر�وط به كو�ب 

  .نامناسب است

در اين زمان �رز ب� حقيقت و : به طور � ن�تونتراجع  :تفصي��و� داللت 

حقي�  و انرژي زندگي خيا� ب�ش� از زندگي. �شخص ن�ست) وهم(خيال

  .�اها در اين زمان بر شما غلبه ب�ش�ي دارندؤبنابراين ر. است

و فراست خود اعتماد كنيد و به اند�شه ها و تفكر خود اح�ام  به شمّ  :توصيه

  .بگذار�د تا �رزهاي حقيقت و وهم و خيال را در�ابيد
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  حساس�تهاي ف���ي و حس � رح�

  پلوتونتراجع : د�ل فل�

بـار ي�سـال ي�در سـ� �سـتقيمش هـر  پلوتونكو�ب  :�ا�ا �و� داللت

روز قبل از �وع هـر  ٥روز � باشد كه  ١٦٠ حدود تراجع داشته، و مدت تراجع

به طـور  پلوتوندارد ، از آ�ا كه كو�ب  �كثروز بعد از اتمام تراجع  ٥تراجع و 

و  ونپلوتـاثرات  تراجع�ا در حالت .. حساس�تهاي ف���ي :� داللت دارد بر

ايام �هش چشمگ�ي پيـدا اين �  پلوتونخواص و �وارد �ر�وط به دال�هاي 

هن�م تراجع بطور � زمان تأ�ل و بازنگري در �رها اسـت نـه �وع  .� كند

  .اجع نامناسب استم�هر �ري، و براى �وع �رهاي �ر�وط به كو�ب 

زمـان اتفاقهـاي غـ�  در ايـن: به طـور � پلوتونتراجع  :تفصي� �و� داللت

در ايـن زمـان حـس � رحـ� در  .منتظره و ناگها� در زندگي شما رخ � دهد

جنـگ،  ،شـعله ور � شـود كـه سـبب بـروز درگـ�ي بـا ديگـران بر� افـراد

ـ. شـيفتگي � شـود خودپرس� و خـود
ّ
ر و رفتارهـاي دشـم�، كينـه ورزي، تنف

  .� شود تبعيض آم� در اين زمان ب�ش� در جامعه �شاهده

در اين زمان از هر آ�ه كه �وجب درگـ�ي بـا ديگـران � شـود دوري  :توصيه

   .كنيد
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  ��ی ا��یارات ��و�ی را��مای
  مناسب بر دو قسم استاختيار وقت :  

كه با �الحظه خصوصيات عمـل خـاص بـراى فـرد يـا افـراد : اختيار خاص -١

و اين ا�ر بطور فـردي و  خا� دالئل فل� الزم را برر� و تعي� وقت نمايند،

ه اينكه بـر اسـاس هـر چ�وردي استخراج � شود و قابل ارائه در تقاو�م نبوده، 

  . فردي ن�يجه ��ن است متفاوت باشد

عموم افراد تعي� � شود، و اين همان نو� است  كه به �الحظه: اختيار �م -٢

را تفصـيال  امه آنسـا�كه در تقاو�م �و� كهن ا�اال ارائـه � شـده و مـا در 

  .ايم هداد ارائه

 در تقو�م �ر�وط به احـوال ذا� كواكـب �  ؛�وارد استخرا� در اختيار �م

ه كواكب در بروج و  اتصاال�شان، تراجـع و نقـاط قـوت و �جاي :لهاز � ،باشد

افق ناظر و �ايط طالع ن�سـت، از ايـ�و �ظـه رخـدادش به ضع� كه وا�سته 

و بـالد تنهـا اخـتالف سـاعت منطقـه اي  ، ي�سـان بـودهبراي همه كره زم�

، اوقات آن براي ساير نقاط كـره زمـ� بـا براي يك نقطه مبدأ و با تقو�م ،دارند

  .اح�ساب اختالف ساعت منطقه ا�شان قابل استفاده است

  ـه �كّرمـهو  بيت اهللا ا�رام�ر�ز خش� كره زم�
ّ
� باشـد، �ا همـ�  �ك

قـرار  ب�ياد حيات أعـ� تقو�م �و�مبدأ، و ساعت مبناي  نقطه را نصف ا�هار

ذكـر �  كعبـه ��ـفه داده و اختالف ساعت بقيه نوا� كره زم� را �سبت به

  .در�افت نماييد ٥٢و  ٤٧تفصيل آن را از راه آسمان هاي . كنيم
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 هنـاي آسـمان و دايـره پبـر  :بروج �� بر اساس رصد �وقعيت كواكب در

نـه اى  بـه �ت كواكب سبعه � باشد صورتهاى فل� دوازدفلك كه �س� حر�

هـر يـك (صورت تقسيم نمـوده  ١٢درجه را بر اين  ٣٦٠نظر � رسد كه اين مدار 

و بدان ناميده اند، س� كواكب در اين بروج متفـاوت اسـت بـر� از ) درجه ٣٠

ل � آنرا در ي�ساسال و بر� در يك ماه، خورشيد  ٣٠آنها مانند زحل آنرا در 

اسبه بروج شم� ساالنه � باشد، و ماه آنرا در ي�مـاه � � نموده و م�شأ �

بـه ) در معناي عمو� و سـط� آن(كند، در آيات ��فه �م و� و قرآن �يد 

   ."وا�سماء ذات ال�وج"اين بروج اشاره شده است، 

رصد سنجش و �اسبه �واضع بروج حسابهاى �تل� دارد، كه ما روش مطابق 

�ورد اشاره   ز�ده ايم، همان رو� كه در ع� ح�ات معصوم�گرا بر

  . ا�شان و استفاده عم� عموم بوده است

ن آنها مد نظر و اصل بوده، بر خالف بروج �در بروج �� صور فل� و ستار

غ� از �واضع بروج ) در ع�ما(� از آسمان را كه �استوا� و فل�؛ كه جاي

  .ر فر� به نام بروج اص� ناميده اند�� است بطو

درجه اي است، تفاوت بروج  ٣٠برج  ١٢شا�ل ) Sidereal(بروج �� رصدي 

فل� با بروج �� در نقطه �وع آن است، كه به سبب تقدم نقطه اعتدال در 

از ) استوا� يا تروپي��(ه بروج فل� �سال يك درجه، ا�روزه جاي ٧٢هر 

جا�ا ) ب�ش� از يك برج(درجه دقيقه '26°30  آن به مقدار�واضع اص� �� 

  . رفته استگشده و در اوايل صورت �� حوت قرار 
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 '26°30: اعتدال بھاري بدايت بروج رصدى   

 بدايت بروج فلكي

؛ برگرفته از ب�ياد حيات ا� مبناي عل� پژوهشكده �وم و تنجيم از آ�ا كه

بوده؛ و هدف آن احياء و معر� و ترو�ج �وم و تنجيم  تعا�م �كتب و�

اين رو ارائه اوقات س� قمر و بقيه كواكب ن� بر اساس  اسال� � باشد، از

  .بروج رصدي � باشد

رايج �شابهت داشته و� ) هندي(بروج �� رصدي هرچند با بروج ��  

   .قدري متفاوت است
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  راهنماي اختيارات ط� بروج قمر

  براي ابتداي معا�ه و درمان؛ بايد كه قمر �سـعود بـوده و در بـرج منقلـب

تـا بيمـاري   )و در جدي كه و�ال قمر اسـت نباشـد(باشد، ) ل �طان م�ان�(

باشـد و اال بيمـاري ) ثور اسد عقرب د�ـو(ردد، و نبايد در برج ثابت گزود كم� 

ت�بيت يابد، و �وع معا�ه در برج ذوجسدين داللت دارد بر بازگشت بيماري 

  . شود و اينكه در دوره اي حال �ر�ض به� و در دوره اي بدتر

  هاي �ر�وط يمار�ز هر برج ��، زمينه ابتال و شدت بوقت عبور قمر ادر

ط با افرادي كه وضعيت ط� خا� در ارتبا ب�ش� خواهد بود ف�ا به آن برج

  .، آمادگيهای الزم را داشته باشندبرج دارند آنبيمار�هاي 

  به تأث�ات خوردن دارو در بروج �تلف قمر ي�سان ن�ست و �وع

در . قمر بايد تناسب داشته باشد بروجمعا�ات دارو� و استفاده از آنها با 

درمان با دارو قمر در برج �الف با طبيعت �رض بايد باشد مثال در درمان 

  .بلغم و بيماري نا� از �دي و رطو�ت بدن قمر در بروج آ�� بايد باشد

 اشد خاصه در عـالج بـا در درمان بيمار�ها؛ قمر در برج م�سوب به عضو نب

بلكه  ناظر به برج م�سوب به آن عضو بـه نظـر �ـودت جرا� و اقدام تهاج� 

باشد و قمر بايد �سـعود و قـوي حـال و از �وسـت بـه دور ) تثليث و �سد�س(

   .باشد

  نبايد دان برجاعضا و اجزاي م�سوب ب ز هر برج ��،وقت عبور قمر ادر 

 همچون پرتو درما�، جرا�، نمونه برداري، يا �ورد هر گونه اقدام تهاج� ط�

تزر�ق، و يا واردن كردن فلز يا شيئ ديگر و  ،حجامت ،خون گ�ي، فصد
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ب�ار�ردن حرارت يا ل�ر قرار گ�ند، و در صورت اضطرار با ر�يت تداب� 

در صورت اضطرار  ي�ي از سعود ( .و�ژه ايم� و اضطراري �ر�وطه ا�ام شود

  ).ن� بايد همراه قمر در آن برج باشد) ره�ش�ي يا زه(

 خوب است) در غ� � و صورت(فصد  :از اختيارات قمر در برج �ل .

 خوب�ب دوا و �سهل  �ر�رد داروي � آور و استعمال غرغره خوب است،

  .رمان بلغم مناسب استدبراي . ن�ست
  خواجه نصیر طوسي

 ر�رد داروي � آور و استعمال غرغره خوب :از اختيارات قمر در برج ثور� 

�وي دبراي ا�راض  .ن�ست خوب �سهل و دوا �بو ي از بدن گ�خون. است

   .مناسب است
  خواجه نصیر طوسي

 رمان سودا مناسب د ، و)در غ� دست(فصد  :زااز اختيارات قمر در برج جو

  .است
  خواجه نصیر طوسي

 رمان صفرا مناسب استدبراي  :ر در برج �طاناز اختيارات قم.   
  خواجه نصیر طوسي

 م مناسب استرمان بلغدبراي : از اختيارات قمر در برج اسد.  
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  خواجه نصیر طوسي

 وي مناسب دبراي درمان بيمار�هاي : از اختيارات قمر در برج س�بله�

   .                             است
  خواجه نصیر طوسي

  و عقدخاصه عالج فصد  زرگري بد بود بد - خوش بود خوش بيع تر�ن سمن سيما به نقد

 رمان سودا مناسب استدبراي  :اناز اختيارات قمر در برج م�.  

 غرغره  استعمال�ر�رد داروي � آور و  :از اختيارات قمر در برج عقرب

  .رمان صفرا مناسب استدبراي  .ن�ست خوب
  خواجه نصیر طوسي

 براي �وع  رمان بلغم مناسب استدبراي  :از اختيارات قمر در برج قوس

  .خوب ن�ست خوردن قرص و دارو
  خواجه نصیر طوسي

 ر�رد داروي � آور و استعمال غرغره  :دياز اختيارات قمر در برج ج�

�وي درمان بيمار�هاي دبراي  .ن�ست خوب �سهل و دوا �ب است خوب

   .مناسب است
  خواجه نصیر طوسي
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٣٥٦ 

 از �وضع قمر در ) در غ� ساقهای پا(فصد  :از اختيارات قمر در برج د�و

  رمان سودا مناسب استدبراي  .برج د�و خوب است
  خواجه نصیر طوسي

 رمان صفرا مناسب استدبراي  :قمر در برج حوت از اختيارات   
  خواجه نصیر طوسي

تـار�خ در جـدول  انـهروزدوازده �نه؛ بطـور بروج �� وضعيت قمر در  :تذكر

  .درج شده استدر ابتداي سا�امه  ؛ط��و� تقو�م شمار 
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مات ��ی ا��یارات سال�ت �ت و ا�دا   و �ھدا
  اقـدامات طـ� �شخيص زمان مناسب براى آ�ز هر گونـه اين �ش جهت

   .شده است ارائه و �راقب� و بهداش�) تهاج� و غ� تهاج�(

با دا�س� اين اوقات � توان از زمينه هـاي �ـران يـا نقصـان �وفقيـت پـره� 

  .بهره جستنموده و از فرصتهاي حسن ا�ام و �وفقيت برنامه هاي �ز�ور 

�ر�رد اين فصل براى همه اقشـار از سـالمتجو و پرسـتار و پزشـك و �درهـاي 

  .ديگر ط� مفيد خواهد بود

  :پنج فصل است اين مبحث داراي

  .راهنماي �و� اقدامات معمول پزش� در هر نوع طبابت و برنامه درما� -١

  .هن�م شنا� ط� براى اقدامات غ�تهاج� پزش� -٢

  .هن�م شنا� ط� براى اقدامات تهاج� پزش� -٣

  .هن�م شنا� ط� براى اقدامات �راقب� -٤

 .ش�هن�م شنا� ط� براى اقدامات بهدا -٥

  ت�ميل و �سط داده � شود ان شاء اهللاين كتاب ؛ در �سخه دوم �وارداين. 
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م را��مای ��و�ی     �مان   � �  ش�ی� ات  ���ولا�دا

 مطرح است، از �راجعه به طبيب براى  ط� اقداما� كه در هر نوع درمان

ال� مثل گرفته تا درمانهاي اسا� در طب كهن و اس معاينات و �وع درمان

برطرف نمودن غلبه سوء �زاج؛ و دفع اخالط زائد ار�عه، كه ��ل عدم تعادل 

�زاج و بروز هر نوع بيماري است، اين �وارد نياز م�م هر سالمتجو يا طبيب 

در برنامه درما� خود � باشد، و قبل از �الحظه اختيارات �و� درما� خاص 

  .بايد �ورد توجه قرار گ�د

  براى هر نوع �رضه و بيماري درمانهر نوع وع اختيارات �

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٥) + وقت(�ذور  ١٦= �شانه دارد  ٢٤ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 ، و�ال)قمر در عقرب( �ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  :�ذورات

ر حدود ، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر د)قمر در جدی(

، مقارنه با )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل( �س

اق�ان يا اق�اب با �وم (ذنب، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا �س 

قمر در برج م�سوب به عضو و  - ))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

ال بيماري ثبات يابد نباشد و ا) ثور اسد عقرب د�و(قمر در برج ثابت  -بيماري 

نباشد و اال بيماري بازگردد ) جوزا س�بله قوس حوت(قمر در برج ذوجسدين  -

قمر در برج �وافق  -و در دوره اي حا�ش خوب و در دوره اي بدتر � شود 

مثال در بيماري نا� از �دي و رطو�ت قمر در بروج (طبيعت �رض نباشد 
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�راجعه شود به (زحل و �ر�خ سا�ت  -) �طان  عقرب حوت نباشد: آ�

  )دالالت سا�ت كواكب

مثال در (قمر در برج �الف طبيعت �رض باشد  -قمر قوي حال باشد  :�ائط

درمان بيمار�هاي نا� از �دي و رطو�ت بدن قمر در برج آ�� مانند �ل 

مانند �هش وزن و يا استفراغ (اگر مقصود از معا�ه نقصان باشد  -)باشد

 - قمر ناقص ا�ّور باشد و اگر برای فر�� باشد زايد ا�ّور باشد ) خلطى باشد

غ� م�سوب به (و ) �ل، �طان، م�ان به غ� جدي(قمر در بروج منقلب 

قوى ) م�سوب به عضو(كو�ب غرض  -گردد زايل باشد تا بيماري زود ) عضو

مانند و�ال و (حال و در حظوظ خو�ش باشد و بايد كه از �وست و ضعف 

  )مثال شمس داللت به مغز و قلب دارد( سليم بود) هبوط و تراحع

قمر از سعدی من�ف و به سعد ديگر ب�يوندد تا طبيب و �ر�ض از  :كماالت

ر را� باشند 
َ
 -قمر متصل به كو�ب �الف طبيعت �رض باشد  -ي�دي�

اگر اول� بار �القات طبيب با بيمار در اين ساعت ( زهره و �ش�یسا�ت 

، و طبيب در اين ساعت وارد بر �ر�ض شود؛ زمينه ارتباط به� ب� بيمار باشد

� طبيب و  بوده، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان ب�ش� است،طبيب و 

ا��ن رضايت بيمار از درمان ب�ش� و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،تواند 

  )است

ع بود كه آن عالج خطا رود و �شايد كه �� در طال: طالع وقت �ذورات

�شايد كه �� در �� بود كه بيمار فرمان ن�د و  - تبا� آن ظاهر گردد 

حذر كند از بودن �� در هفتم كه  -�ليط كند و �ر بر طبيب دشوار شود 

كه �� در رابع بود كه  ناب�ه�د از -بيمار از آن علت بعل� ديگر رود 
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روا نبود كه طالع وقت منحوس بود خصوصا  - بيمار را خطر هالک بود 

نبايد كه صاحب طالع در هشتم بود و  -بصاحب ثامن كه بيمار را خطر بود 

صاحب هشتم در طالع كه بيمار را آفت رسد و گفته اند  در هيچ  وتد ن� �شايد 

حذر كند از بودن  - �س� ناظر ه نبايد كه صاحب طالع ��ق باشد با ب - 

 ششم يا صاحب ششم در طالع كه آن داللت بر ز�اد� �رضصاحب طالع در 

  .كند

بايد كه سعدی در طالع بود تا مقصود حاصل گردد و دگر  :�ايط طالع وقت

بايد كه سعدی در �� بود تا بيمار فرمان برد  و  - طبيب نيكو ظاهر شود 

بيمار سعود آراسته تا ه بايد كه هفتم و صاح�ش �سعود بود يا ب -�ليط ن�ند  

اگر رابع ن� صالح ا�ال باشد يا سعدی آ�ا بود عالج نيک  - زود عالج پذيرد 

بايد كه طالع برج  -يد و �قبت هم طبيب  و هم بيمار بمراد برسند آ �رگر

  .بايد كه خداوند طالع �سعدين ناظر بود -منقلب بود 
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م را��مای ��و�ی    ش�ی�  )��ر �ھا��ی(  اتا�دا
 تيارات �و� اقدامات درما� غ� تهاج� كه بوسيله در اين فصل اخ

از آ�ا كه روش ��ف دارو در اقدامات درما� . ��ف داروست ارائه � شود

�تلف است؛ هر يك از اين روشها ن�؛ اختيارات و �ايط �و� خاص خود را 

 ،شمچ ،ب�� ،از طر�ق دهانروشهاي ��ف دارو دارا � باشند و به تناسب 

؛ به جهت نياز وسيع سالمتجو�ان و طب�بان، انتهاي روده يا رحم ،وستپ ،شوگ

در هر نوع از اين انواع �صارف دارو نمونه ها� در عالج اعضاء يا بيمار�ها 

بيان شده است مانند دفع اخالط با �سهل، قرص خوردن، دارو در گوش و 

ا طبيب اختيارات ؛ و سالمتجو ي...چشم چ�نيدن، درد مفاصل، حقنه و تنقيه و 

  .�و� آن را براي �وع درمان �وفق برنامه ر�زي � نمايند



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي
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م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   د�ع زوا�د اخالط ار��ة:  ��

  اخالط ار�عهزوائد ��ف داروی دفع كننده 
 ٧) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٧= �شانه دارد  ١٧ :دالئل فل�

  :دارد )وقت(كمال 

در اسد بغايـت تبـاه و در سـ�بله و (قمر در برج اسد، س�بله و جدی  :�ذورات

درد ناف و پيچيـدن روده نظر عداوت قمر به �ر�خ كه  -) جدی ن� نيكو ن�ست

و از تثليث و �سد�س جايز است تا دارو نيک �ر گرايـد و هـر چنـد  پديده آيد

زحـل و هر چند دورتر بود كمـ� ماه بمر�خ نزدي�� بود عمل دارو ب�ش� بود و 

ارسـطو ) آردحـرارت و يبوسـت كـه (و نظر عداوت به شـمس -�الف اي�ست 

�وجـب افـراط در ) شـمس و �ـر�خ(و�د مقارنه با هـر يـك از كواكـب حـارّه گ

 عالج � كند ) دفع خلط(استفراغ 
ّ
كـه دارو (اتصال قمر به زحـل -ب�ش از حد

اتصال قمر بـه كو�ـب راجـع  -) � كند�رگر نيايد و شايد كه علتهای ديگر تو

مقارنـه قمـر بـا  -) يدآ� بره و ب كند) اعضای باال� بدن(كه دارو قصد ا�� (

و�د قمر ي�بوع قوت طبع اسـت و گ�ش�ي اثر دارو را ضعيف � كند بطلميوس 

�ش�ی باشد طبيعـت قـوت تمـام گـ�د �ـس از �ـوثر غر�ـب ) مقارنه(چون با 

) ترقيـق كننـده(ق قزهره اين فعل ن�ند چه طبع او �ر و�سهولت منفعل نگردد 

درجـه  ٣ميان قمر و ذنـب كمـ� از  -آن باشد )�رطوب كننده( اخالط و �رطب

  .باشد

) �طان، عقرب، حوت(قمر در بروج آ�  -قمر ناقص اّ�ور و ا�ساب  :�ائط
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٣٦٣ 

 قمر در برج آ� اقتضا� حصول رطو�ات گنده  در ابدان حيوانات خاصه عقرب

ز�ادت نتواند بود و سيالن را عوارض من� و يا حصول رطو�ات داروی �سهل 

 .قمر كث� ا�سعاده يا كث� ا�حوسه نباشد: ابومع� - گردد م�� باسا�اخالط 

قوی بود �سهل �ر ن�ند و  طبيعتاست و اگر  طبيعت�هت آن�ه قمر د�ل 

   .درجه بود ٣اده از بايد كه ميان ماه و ذنب ز� - اگر ضعيف بود ز�ان دارد

قمر من�ف از سعدی و متصل �سعد ديگر باشد  -قمر بطىء ا�س�  :كماالت

اتصال قمر با كو�ب سف� مانند زهره و عطارد و ان كو�ب اگر �ت االرض  -

اگر �سهل جهت عالج اندا�  - تا دارو متوجه اسافل شودباشد به� است 

به� است كه قمر در حد  -م باشد باشد بايد سعدی در برج م�سوب به آن اندا

  .ماه هابط بود در جنوب تا خلط فرود آيدبايد كه   -زهره باشد 

  )�سهل(خوردن دارو ات اختيار 

  ،خوردن دارو
َ
  ود جايتبُ  ؛)اختيار ار ك�× ( احتيا� ك�  =   يتأر بود را

  ؛ماه را نيك باشد
َ
  �انه ي آ� ؛اندران دم  =  ر يا�ا

  بهرام یور نظر باشدش سو  =   رامنظرش سوي زهره ي پد

  دور باش از مقارن كيوان=   �ه دان ؛ون نظر دوس� بودچ
  خواجه نصیر طوسی

�شايد كه قمر ب�و�� راجع متصل شود يا ب�و�� كه : طالع وقت �ذورات

حذر كند از اتصال  - � برايد ه صد ا�� كند و بقدر �� بود كه دارو 

 بود كه دارو �ر ن�ند و بفوق متحرک صاحب طالع ب�و�� كه در ��

حذر كند از آن�ه  -�شايد كه صاحب طالع منحوس و ��ق بود  - گردد 

  .�� در وتد بود و اگر �ورت شود نظر قمر بنح� بايد كه نظر �ودت بود
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بايد كه قمر فوق االرض  -بايد كه طالع وقت برج آ� بود  :�ايط طالع وقت

بايد كه  - رابع نبود بيت ر� كه آن ستاره در ت االستاره �ه بود متصل ب

ه كواكب سف� متصل باشد كه به كواكب �ت االرض يا به صاحب طالع ب

  .�يت ستوده بود



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٦٥ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   د�ع خ�ط زا�د  �ودا : ��

  آوردب�ون كه سودا �سه� داروی ��ف 

كمال  ١) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ٧= �شانه دارد  ١٠ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

كـه خـاک بـر طبيعـت ) ثـور، سـ�بله، جـدي(قمر در بروج خـا�   :�ذورات

درد نـاف و پيچيـدن نظر عداوت قمر به �ر�خ كه  -سوداست و قوه دارو باز دارد

ايـد و هـر  و از تثليث و �سد�س جايز است تا دارو نيک �رگـر روده پديده آيد

و هر چند دورتـر بـود كمـ� ند ماه بمر�خ نزدي�� بود عمل دارو ب�ش� بود و چ

) آردحـرارت و يبوسـت كـه (و نظـر عـداوت بـه شـمس -زحل �الف اي�ست 

�وجب افـراط در ) شمس و �ر�خ(و�د مقارنه با هر يك از كواكب حارّه گارسطو 

 عالج � كند ) دفع خلط(استفراغ 
ّ
كـه دارو (لاتصال قمر به زحـ -ب�ش از حد

اتصال قمر بـه كو�ـب راجـع  -) �رگر نيايد و شايد كه علتهای ديگر تو� كند

مقارنـه قمـر بـا  -) يدآ� بره و ب كند) اعضای باال� بدن(كه دارو قصد ا�� (

و�د قمر ي�بوع قوت طبـع اسـت گبطلميوس (�ش�ي اثر دارو را ضعيف � كند 

تمـام گـ�د �ـس از �ـؤثر غر�ـب  �ش�ی باشد طبيعت قوت) مقارنه(و چون با 

) ترقيـق كننـده(ق قو زهره اين فعل ن�ند چه طبع او �ر�سهولت منفعل نگردد 

درجـه  ٣ميان قمر و ذنب كمـ� از  -)آن باشد )�رطوب كننده( اخالط و �رطب

  باشد

  )جوزا، م�ان، د�و(قمر در بروج هوا�  -قمر ناقص ا�ّور  :�ائط

  .)او� �ش�ی( نظر قمر به كو�ب سعد :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٦٦ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   د�ع خ�ط زا�د ���ا :  ��

  آوردب�ون كه صفرا  �سه���ف داروی 

كمال  ٠) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٧= �شانه دارد  ١٠ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

به �ر�خ كه  نظر عداوت قمر -) �ل، اسد، قوس(قمر در بروج آ��  :�ذورات

و از تثليث و �سد�س جايز است تا دارو  درد ناف و پيچيدن روده پديده آيد

هر نيک �ر گرايد و هر چند ماه بمر�خ نزدي�� بود عمل دارو ب�ش� بود و 

كه (و نظر عداوت به شمس -زحل �الف اي�ست و چند دورتر بود كم� 

مقارنه با هر يك از و�د گارسطو در كتاب األقضيه ) آردحرارت و يبوست 

ب�ش از ) دفع خلط(�وجب افراط در استفراغ ) شمس و �ر�خ(كواكب حاّره 

 عالج � كند 
ّ
كه دارو �رگر نيايد و شايد كه (اتصال قمر به زحل -حد

كه دارو قصد ا�� (اتصال قمر به كو�ب راجع  -) علتهای ديگر تو� كند

ارنه قمر با �ش�ي اثر دارو را مق -) يدآ� بره و ب كند) اعضای باال� بدن(

) مقارنھ(و�د قمر ي�بوع قوت طبع است و چون با گبطلميوس (ضعيف � كند 

�ش�ی باشد طبيعت قوت تمام گ�د �س از �وثر غر�ب �سهولت منفعل نگردد 

 اخالط و �رطب) ترقيق كننده(ق قو زهره اين فعل ن�ند چه طبع او �ر

  درجه باشد ٣و ذنب كم� از  ميان قمر -)آن باشد )�رطوب كننده(

بايد كه  -) �طان، عقرب، حوت(قمر در بروج آ�  -قمر ناقص ا�ّور :�ائط

  .تر استقمر در سعدی نگرد و زهره نيكو



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٦٧ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   د�ع خ�ط زا�د ب��م:  ��

  ��ف داروی �سه� كه  بلغم ب�ون آورد

 ٢) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ٨= ارد �شانه د ١٢ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

نظر به زهره كه ز�انمند  -) �طان، عقرب، حوت(قمر در بروج آ�  :�ذورات

و از تثليث  درد ناف و پيچيدن روده پديده آيدنظر عداوت قمر به �ر�خ كه  -بود

مر�خ نزدي�� بود و �سد�س جايز است تا دارو نيک �ر گرايد و هر چند ماه ب

و نظر  -زحل �الف اي�ست و هر چند دورتر بود كم� عمل دارو ب�ش� بود و 

و�د گارسطو در كتاب األقضيه ) آردحرارت و يبوست كه (عداوت به شمس

دفع (�وجب افراط در استفراغ ) شمس و �ر�خ(مقارنه با هر يك از كواكب حارّه 

 عالج � كند ) خلط
ّ
كه دارو �رگر نيايد و (مر به زحلاتصال ق -ب�ش از حد

كه دارو قصد (اتصال قمر به كو�ب راجع  - ) شايد كه علتهای ديگر تو� كند

مقارنه قمر با �ش�ي اثر دارو را  - ) يدآ� بره و ب كند) اعضای باال� بدن(ا�� 

) مقارنه(و�د قمر ي�بوع قوت طبع است و چون با گبطلميوس (ضعيف � كند 

و بيعت قوت تمام گ�د �س از �وثر غر�ب �سهولت منفعل نگردد �ش�ی باشد ط

�رطوب ( اخالط و �رطب) ترقيق كننده(ق قزهره اين فعل ن�ند چه طبع او �ر

  درجه باشد ٣ميان قمر و ذنب كم� از  - )آن باشد )كننده

  ).�ل، اسد، قوس(مر در بروج آ�� ق - قمر ناقص اّ�ور :�ائط

  ساعت شمس �ش�ي عطارد -تاب به نظر دوس�اتصال قمر با آف :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٦٨ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار �دن دارو از ���ق د�ن:  �� �  

  دارو و �وع ��ف قرص: مثل
كمال  ١) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٢= �شانه دارد  ٦ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

  )د�و - أسد -ثور(روج ثابت قمر در ب -قمر در برج قوس  :�ذورات

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام گا(قمر زايد ا�ّور  :�ائط

قول خواجه (قمر در برج عقرب  -)ره� شودپنقصان قمر نيمه دوم ماه قمري 

  ).جدي –م�ان  –�طان  –�ل (قمر در برج منقلب  –) نص�

  .قمر در �سد�س با عطارد باشد :كماالت

 – حذر كند از ان�ه جای ماه و طالع برج ثابت بود: طالع وقت ذورات�

  �وس در طالع

 – بايد كه طالع ن� برج منقلب باشد -طالع سا�م باشد  :�ايط طالع وقت

  .صاحب طالع به طالع ناظر باشد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٦٩ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار�دن دارو از راه ��م :  �� �  

  با دارو فيدي يا ورم چشمعالج س: مثل

كمال  ٤) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ٢= �شانه دارد  ٨ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

  اتصال قمر با �ر�خ و زحل :�ذورات

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است گا( قمر زايد اّ�ور باشد :�ائط

ثور، اسد، (قمر در بروج ثابت  -)ره� شودپايام نقصان قمر نيمه دوم ماه قمري 

  ).عقرب، د�و

 -شمس و قمر قوی حال باشند  -قمر ناظر به آفتاب باشد بنظر دوس� :كماالت

 -در صورتيكه قمر نظر به سعدين داشته باشد نظر دوس� با زحـل جـايز اسـت 

  .سا�ت �ش�ی زهره شمس



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٠ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار �دن : ��   دارو از ���ق � و �وش �

 ١) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١٤= �شانه دارد  ١٧ :دالئل فل�

  :دارد )وقت(كمال 

 ، و�ال)قمر در عقرب( �ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  :�ذورات 

، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود )قمر در جدی(

، مقارنه با )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)�ر�خ و زحلحدود ( �س

اق�ان يا اق�اب با �وم (ذنب، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا �س 

  نظر قمر به كو�ب راجع  - ))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

  س�بله ،اسد ،قمر در بروج �طان -قمر زايد اّ�ور :�ائط

  .شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧١ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار �دن دارو از ���ق ا��ھای روده:  �� �  

  تنقيه و اما� و انواع حقنه هاي درما�: مثل

كمال  ٢) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ٢= �شانه دارد  ٦ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

 - كه آن سحج و پـيچ شـ�م درد آردحذر كند از اتصال قمر بمر�خ  :�ذورات

  حذر كند از پيوس� ماه بزحل كه آن دارو از عمل وی باز دارد و منفعت نرسد

  .بايد كه قمر در م�ان و عقرب باشد -قمر زايد ا�ّور  :�ائط

  .ساعت زهره �ش�ي -قمر متصل به سعود باشد  :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٢ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   کار �دن دارو از ���ق ���ل� :  ��

  �رده از رحم جن�اخراج براى  �ول و فرزجه ��ف : مثل

كمال  ٢) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١= �شانه دارد  ٥ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

قمر در بروج م�سوب به انـدام �ـورد تهـاجم در ايـن رابطـه نباشـد  :�ذورات

  )عقرب(

بايد كه قمر در بـرج �ؤنثـه �سـتوى الّطلـوع باشـد  -ر قمر ناقص ا�ّو :�ائط

  ).س�بله -�طان (

بنظر �ودت و  ناظر باشد به سعدينبايد كه قمر  -قمر جنو� هابط  :كماالت

   .تر�يع ن� جايز داشته اند



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٣ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار�دن دارو از ���ق �و�ت: �� �  

  عالج دردهاي مفاصل: مثل
 ١) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١٣= �شانه دارد  ١٦ :دالئل فل�

  :دارد )وقت(كمال 

، )قمـر در عقـرب( �ت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس عمو� قمر بر�  :�ذورات

حـدود ( اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس

، مقارنـه بـا ذنـب، رصـد )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)�ر�خ و زحل

دبران، ا�يل، :اق�ان يا اق�اب با �وم منازل(قمر در منازل رصدي مطلقا �س 

  بايد �وس از قمر ساقط باشد  - ))طرفة، سعد ذابح

  .قمر در بروج جدی د�و يا حوت -قمر زايد اّ�ور :�ائط

  .سعودا قمر ب اتصال :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٤ 

م  ��و�یرا��مای    ش�ی�)  ��ی�ھا( ات ا�دا

  �ر�قات ��وی��د، �جا�ت �ون��ری، �و �ما�ی، � �ما�ی ، ��زر)��و� �داری  ( یو�� � �  ��ا�ی،  

از آ�ا كه روشهاي درما� تهاج� خط� هس�ند براي جلوگ�ي از آس�بهاي 

ه خود را دارا هس�ند و بر� ژ  احتما� و �وفقيت درمان؛ �ايط �و� و�

آنها داللت دارند بر ز�انبار بودن اقدام تهاج� يا لطمه به  �ايط �ذور �و�

عضو �ورد تهاجم و يا عدم �وفقيت آن اقدام؛ ف�ا سالمتجو يا طبيب بايد 

بر� از اين . دقت و تداب� الزم در مهيا كردن �ايط �و� آن را ا�ام دهند

اقدامات تهاج� به جهت �ر�رد 

 وسيعشان در طب كهن و اسال� در

درمان بيمار�ها �ورد توجه حكماي 

منجم� بوده است و به صورت 

خاص براي آن اختيارات �و� بيان 

مت، مانند فصد، حجا(كرده اند 

ن� همچ) شوك حرار� يا داغ نهادن

بر� �وارد مانند جرا� چشم و 

دندان، و براي ساير اعضاء بدن ن� 

و   در اين فصل �ذورات �ش�ك

صورت دسته بندي  اختيارات آنها به

   .شده ارائه � شوند



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٥ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای  � �وع ا�دا ��  
  )آهن به اندام بردن(اوقات �ذور و �ايط �ش�ك اقدام تهاج� بر همه اعضاء 

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١٥= �شانه دارد  ٢٠ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 ، و�ـال)قمـر در عقـرب( �ت ا�شـعاع، هبـوط(عمو� قمر مناحس  :�ذورات

، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود )قمر در جدی(

، مقارنـه بـا )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل( �س

اقـ�ان يـا اقـ�اب بـا �ـوم (ذنب، رصد قمر در منـازل رصـدي مطلقـا �ـس 

قمر در برج م�سـوب بـه عضـو �ـورد  - ))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

نبايد كه قمر به تر�يع و مقابله �ّر�خ بود كه گوشـت از انـدام بـ�د و از  -تهاجم

از �شـايد  -آن جراحت �ر رسد و گفته اند نظـر �ـودت �ـّر�خ �ر ن�نـد 

طوال� شـدن ( حتآن�ه قمر با زحل بود كه داللت كند بر بطوء ا�يام ان  جرا

  .و سبب ضجرت صاح�ش كند و نيكو نبود )درمان جراحت

اگر مقصود از معا�ه نقصان باشد  -قمر �سعود و قوی حال باشد: �ائط

مانند �هش وزن و يا استفراغ خلطى باشد قمر ناقص ا�ّور باشد و اگر برای 

قوى ) م�سوب به عضو و بيماري(كو�ب غرض  -فر�� باشد زايد اّ�ور باشد

بايد كه  -حال و در حظوظ خو�ش باشد و بايد كه از �وست و ضعف سليم بود

و نور از وى قبول كند كه آن د�ل بود بر  )به جز مقارنه( قمر بافتاب ناظر بود

ت   .زودى صحّ



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٦ 

 در (بايد كه ماه متصل باشد به �ش�ى  :كماالت
ّ

و �ش�ى فوق االرض بود اال

به� از �ش�ى است خاّصه وق� كه زهره بطي مع�  و زهره در اين )دوازدهم

  .زهره ،سا�ت �ش�ی -ا�س� بود

  برج هر اندام از بدن و كو�ب �رتبط با هر عضو در فصول قبل ���ح شد

 .به آ�ا �راجعه نماييد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٧ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   �ون��ری و ��د: ��

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٤+  )وقت(�ذور  ١٠= �شانه دارد  ١٧ :دالئل فل�

  :)وقت(كمال 

�شايد كه ماه با زحل بود كه بيم غلبه سودا بود و (نظر قمر به زحل  :�ذورات

گفته اند نظر زحل از تثليث در اول ماه ز�ان ندارد اگر ماه قوی حال بود و 

حكيم كوشيار نظر زحل بهيچ وجه ان فصد جايز ن�ست چه ان فصد � فايده 

�شايدكه قمر با �ر�خ باشد كه د�ل تباه شدن ان (مر به �ر�خ نظر ق -)باشد

عضو باشد و گو�ند سبب �ز�د شود و بع� نظر �ر�خ از تثليث و �سد�س 

جايز دارند و �س چه مقابله و مقارنه و تر�يع او با قمر د�ل خطا شدن مبضع 

ج و تعو�ق ا�يام جراحت است و اگر ان اتصال از برو) ابزار فصد -ن�ش�(

�سده باشد د�ل بود بران�ه دو بار يا ب�ش� مبضع فرو بايد برد  و شايد ن� 

قمر در برج منقلب و  -قمر خا� ا�س� كه هيچ فايده نيابد -)كه خون برنيايد 

ذوجسدين خصوصا جوزا و حوت و بر� كه م�سوب به عضو �ورد فصد است 

��قه است كه  چه ان ساعت(ساعت �س از اجتماع قمر  ١٢تا  -�اق  -

حكما انرا ساعت �ست گو�ند و در ان باب مبالغهای عظيم كرده اند و از فصد 

نبايد   -)ماه قمری ١٥و  ١٤و  ١٣ايام ( زمان استقبال -)خصوصا منع فر�وده اند

اما اگر برج  -كه خانه ماه و طالع برج ار� بود كه برودت و رطو�ت دفع شود 

حرارت دفع  ؛شود و اگر برج هوا� باشد هما�� باشد حرارت و يبوست دفع 

  .شود



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٨ 

قمر زايد ا�ور و ا�ساب بود و اگر �واهند خون اندک بردارند قمر  :�ائط

تا خطا ) اسد، عقرب، د�و(قمر در بروج ثابت  -ناقص ا�ور و بطىء ا�س� باشد 

  ودبايد كه قمر در بروج مذكر ب -هيچ وجه روا نبوده ن�ند و گفته اند در ثور ب

قمر متصل �سعود خصوصا زهره باشد تا خون فاسد به راح� خارج  :كماالت

آهن (در �وارد خاص � توانيد �ايط اقدامات تهاج�  -ساعت زهره -گردد 

  .را ن� ب�ي�يد) به اندام بردن

  قمر را جاي؛ هآ�ش� برج بِ    - يأر ؛ور ك� فصد يا حجامت

  اين همه نباشد باككه با  - دان  ناظرش سعد و از �وست پاك

  بهرام ؛نظر از راه دوس�=  م�ر كند سوي مه در�ن هنگ
  خواجه نصیر طوسی



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٩ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   �مان با �وک ��ار�ی :��

كمال  ٣) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ٢= �شانه دارد  ٧ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

قمر در برج م�سـوب بـه  -) طان، عقرب، حوت�(قمر در بروج آ�  :�ذورات

  ) در اضطرار اگر سعدی در آن �وضع با ماه بود جايز باشد(عضو 

  ).�ل، اسد، قوس(قمر در بروج آ��  - قمر ناقص اّ�ور :�ائط

  ساعت شمس عطارد -اتصال قمر با آفتاب و �ر�خ به نظر دوس� :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٠ 

م �ھا��ی �ش  گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   �جا�ت: �ی��

 ٢) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٧= �شانه دارد  ١٢ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

و گفته انـد چـون (نظر قمر به زحل و نظر عداوت و مقارنه به �ر�خ  :�ذورات

نظر قمر بـه عطـارد  -)  قمر در برج ار� بود يا در حوت �شايد كه بمر�خ نگرد

قمـر  -�صوص ثور كه سودا پديد آيد ) ، س�بله، جدیثور(قمر در بروج خا�  -

قمـر در  -كه �وجب فلـج و لقـوه � شـود ) �طان، عقرب، حوت(در بروج آ� 

  قمر در �ت ا�شعاع -برج م�سوب به �وضع حجامت 

قمر در  -)در قمر زايد اّ�ور خون �سيار ب�ون آيد(قمر ناقص اّ�ور  :�ائط

تا خون فاسد خارج گردد و صا� بماند و نفع ان ) جوزا، م�ان، د�و(برج هوا� 

ره بود و اگر خواهد كه خون ب�ش� بردارد بايد كه قمر در بروج مذك -ظاهر شود

  بمر�خ ناظر بنظر �ودت 

 -نظر قمر به �ش�ی  -ماه  ٢١، ١٩، ١٧هفته سوم ماه قمری �صوص  :كماالت

  .را ن� ب�ي�يد) به اندام بردن آهن(در �وارد خاص � توانيد �ايط اقدامات تهاج� 

رد آو�شايد كه در ثا� يا ثامن ن��ن �� باشد كه تبا� : طالع وقت �ذورات

 روا نبود كه �� در طالع بود - 

بايد كه خانه ماه و طالع برج هوا� بود تا خون فاسد برود و  :�ايط طالع وقت

 -ماه بماه ناظر بود بمودتبايد خداوند خانه  - صا� بماند و نفع ان ظاهر شود 

  .صاحب طالع به طالع ناظر باشد -سعود در اوتاد باشند



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨١ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا ن �ش�ی: ��   د�دا

 ١) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ١٥= �شانه دارد  ١٩ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 ، و�ـال)قمـر در عقـرب( �ت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس عمو� قمر  :�ذورات

، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود )قمر در جدی(

، مقارنـه بـا )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل( �س

اقـ�ان يـا اقـ�اب بـا �ـوم (ذنب، رصد قمر در منـازل رصـدي مطلقـا �ـس 

 -سـ�بله  -ثـور(قمر در بـروج خـا�  -)) دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

  ) �ل(قمر در برج من�سب به عضو  -)جدي

بايد كه قمر بافتاب  -قمر �سعود و قوی حال باشد -قمر ناقص اّ�ور :�ائط

و نور از وى قبول كند كه آن د�ل بود بر زودى  )به جز مقارنه( ناظر بود

.صّحت

  .شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی :كماالت

  .حذر كند از ان�ه زحل يا �ر�خ در ثامن طالع بود: طالع وقت �ذورات

سعود در  -بايد كه سعدی در طالع بود خصوصا �ش�ی :�ايط طالع وقت

  .سعود به صاحب طالع ناظر باشند -اوتاد باشند



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٢ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   ��م �ش�ی :��

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٤+ ) وقت(�ذور  ١٦= �شانه دارد  ٢٣ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 ، و�ـال)قمـر در عقـرب( �ت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس عمو� قمر  :�ذورات

، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود )قمر در جدی(

، مقارنـه بـا )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل( �س

اقـ�ان يـا اقـ�اب بـا �ـوم (در منـازل رصـدي مطلقـا �ـس  ذنب، رصد قمر

بايدكـه  و �شايد كه قمر بنحس� نگرد -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

قمـر  -قمر از �وس پاک باشد خصوصا �ر�خ كه ان داللت بر �سياری رنج كند 

ن عضـو بـود رطو�ـات بـدن آچون قمر در برج (قمر در برج �ل  -در اجتماع 

متوجه بان عضو باشد و اقتضای تعفن �ـواد كنـد �ـس جراحـت رسـانيدن بـا 

  )باشد ردی ب��ؤحصول رطو�ات افزو� و استعداد تعفن 

قمر اتصال با سعدين داشته باشد  -و ا�ساب بودقمر زايد ا�ّور  :�ائط

در اقدام تهاج� ط� بر � و جشم راست و ب�نا� بايد  -خصوصا با �ش�ی

ل و در حظوظ خو�ش باشد و بايد كه از �وست و ضعف سليم قوى حاشمس 

   )�وست مانند و�ال و هبوط( بود

ن د�ل سالم� و زود به� آاز وجه قمر ناظر به شمس و مقبول باشد   :كماالت

  .زهره ،�ش�یسا�ت  -�ش�ی از �وس ساقط باشد -شدن باشد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٣ 

م  را��مای ��و�ی ��ی   ات ا�دا   ��ا���ی و �ھدا
ند كه در زندگي ت�رار ن� شوند و� در سالم� چ ا�ور �راقب� هربر�

جسم و روان تأث� مه� دارند مانند �وع به گهواره نهادن طفل يا به دايه و 

پرستار س�دن او و �وع گرف� كودك از ش� مادر كه به جهت سالم� طفل و 

ش و حفظ از عوارض مادر و پيوندهاي �ط� و دوام آن يا به راح� ا�ام شد�

اقدامات بهداش� نظ� نظافت و . احتما� و اخالل در آن نقش مه� دارند

اصالح �و و سونا كه �ر�رد هم�� دارد و به جهت نقش اوقات �و� آنها در 

ن به اين �راقبتها، �ايط �سالم�، ز�با�، �شاط و طراوت و نياز عمو� هم

  . ش� و �راقب� ارائه شده اند�و� مهم��ن اين اقدامات بهدا



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٤ 

��ی م �ھدا گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   ی ا��وز�د�م و �و��مام : ��

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٤) + وقت(�ذور  ٨= �شانه دارد  ١٥ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

جوزا، (قمر در بروج هوا�   -) ثور، س�بله، جدي(قمر در بروج خا�  :�ذورات

مقارنـه  -)جدي، د�و(و زحل ) ثور، م�ان( زهره  قمر در خانه های - )م�ان، د�و

نبايد كه ماه متّصل بود بزحل و زحـل در وتـد بـود كـه آن د�ـل  -قمر با عطارد 

حـذر بايـد كـرد از آن�ـه قمـر  -قمر در �ت ا�شعاع –د�ن� و شامت باشد 

 از قوس كه در گرمابـه �شـنه شـود و حـر
ً
ارت پديـد بافتاب متّصل بود خصوصا

صال بمّر�خ بود داللـت بـر غلبـه حـرارت و صـفرا ( -آيد
ّ
و گفته اند اگر اين ات

صال ر گا - )كند
ّ
�وجب غلبه رطو�ت باشد بـر بـدن و غلبـه رطو�ـت  با زهرهات

  ، از اتصال زهره منع شوددى بضعف و �الل شودؤ�وجب سس� اعصاب و آن �

) �ل، اسد، قوس(�� و آ) �طان، عقرب، حوت(قمر در بروج آ�  :�ائط

اگر مقصود از معا�ه نقصان باشد مانند �هش وزن و يا استفراغ  - باشد 

 -خلطى باشد قمر ناقص ا�ّور باشد و اگر برای فر�� باشد زايد ا�ّور باشد

باشد به ) قوس، حوت(و �ش�ی ) �ل، عقرب(قمر در خانه های �ر�خ 

  .قمر در ثور -�طيكه به زحل متصل نباشد

  ماه بايد به خانه بهرام  =   �ام رفِ�  ،يأر ك� رو

  شايد ،دوَ ر بثور و اسد بُ وَ    =   در برج �ش�ي بايد ؛رنهوَ 

  منه چ�ز اين اختيار هي=   ��ن اندر بروج آ� به
  خواجه نصیر طوسی



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٥ 

ت :كماالت
ّ
صل باشد بمر�خ بنظر �ود

ّ
كه آن  اگر ماه در عقرب بود بايد كه مت

به� آ�ست كه اگر قمر در �طان باشد بي� از سعدين  -ودد�ل ز�اد� �ال ب

ت كه آن د�ل ز�اد� آسا�ش بود
ّ
اگر قمر در حوت باشد و  -نگرد بنظر �ود

  .متصل به زهره باشد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٦ 

��ی م �ھدا گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   اصالح �وی �ر: ��

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٤= �شانه دارد  ١٠ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(ال كم

�صوص جدی و ) �ل، �طان، م�ان، جدی(قمر در بروج منقلب  :�ذورات

  اتصال قمر با زحل و �ر�خ -) ثور، اسد، عقرب، د�و(بروج ثابت 

قمر در بروج �سده  -قمر زايد ا�ّور باشد �صوص در ايام استقبال  :�ائط

  .باشد) حوت(و در برج آ� ) جوزا، قوس، حوت(به جز س�بله 

  .سا�ت زهره و �ش�ی -اتصال قمر با �ش�ی و زهره  :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٧ 

��ی م �ھدا گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   ��و� و ��ردن �وی زا�د �دن: ��

 ٤) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٤= �شانه دارد  ١١ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

قـوس (ر بيوت �شـ�ی قمر د -قمر در بروج �ل، ثور، اسد و جدی  :�ذورات

    -)به جز �ت ا�شعاع( قمر بافتاب نگرد -)جوزا س�بله(و عطارد ) حوت

بايد كه ماه �ت ا�شعاع بود از ) تا �وى �م بر آيد(قمر ناقص ا�ّور  :�ائط

آفتاب من�ف شده و اگر من�ف �شده باشد كه �سعدى متصل بود تا آن �وى 

ت ا�شعاع نبود بايد از آفتاب ساقط بود تا اگر قمر � -دير برآيد و شادى افزايد 

  )�طان، عقرب(قمر در بروج آ�  - نوره بدن را �سوزاند

به� است كه قمر در برج عقرب و ناظر بمر�خ  - سعودا قمر ب اتصال :كماالت

بايد قمر متصل به ستار�ن هابط يا ��ق يا راجع  -و ساقط از زحل باشد 

  .باشد تا �و دير برآيد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٨ 

گ م ��ا���ی��   ����ن �ودک از ��ر ما� :ام �نا�ی ��ی �ای ا�دا

 ١) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١٦= �شانه دارد  ١٩ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 ، و�ـال)قمـر در عقـرب( هبـوط�ت ا�شـعاع، (مناحس عمو� قمر  :�ذورات

ا�س�، قمر در حدود ، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� )قمر در جدی(

، مقارنـه بـا )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل( �س

اقـ�ان يـا اقـ�اب بـا �ـوم (ذنب، رصد قمر در منـازل رصـدي مطلقـا �ـس 

قمـر در بيـوت  -اتصال قمر بـا زهـره  -)) دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

  ساعت زهره -) ثور و م�ان و حوت(زهره و �ف آن 

  ).اسد، د�و(قمر در بروج ثابت  -قمر ناقص ا�ّور  :�ائط

  .شمس ،سا�ت �ش�ی: كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٩ 

  �وا�� � �ش�ی اتعاس کار�د
به كو�� از كواكب سبعه م�سوب � باشد، در هر  ؛هر يك از سا�ت شبانه روز

�ش ب�� ها پمطابق دالالت ط� كو�ب آن ساعت؛ تدب�ات ط� و يا  ؛ساعت

تأث� فوق العاده اي در و اقدامات پزش� متفاوت � شود، و در اختيارات ن� 

از �له  .و ر�يت آن ج�ان بر� نقائص را � كند ،�وفقيت ا�ور دارد

  :�ر�ردهاي ط� سا�ت كواكب

  با  تعي�  ):تنجيم �سائل(�شخيص اندام بيمار با تنجيم �شخي� ط�

� توان اندام بيماري را تعي� ) سهم درد(كو�ب ساعت و �اسبه سهم ا�وجع 

  .نمود

 مطابق طبع كو�ب ساعت، شدت  :تناسب درمان با طبع و اندام بيماري

بيمار�هاي سوداوي، صفرا�، د�وي و بلغ� ن� متفاوت بوده و اقدام به درمان 

همچن� در اقدام ط� بر اعضاء بدن . آنها ن� متناسب با طبع ساعت بايد باشد

  .الحظه ساعت كو�ب من�سب به آن اعضا را نمودبايد �

 بر� سا�ت كواكب داللت  :پ�ش ب�� �وفقيت ارتباط طبيب با بيمار

طوال� شدن رنج بيماري و عدم �وفقيت در ارتباط طبيب با �ر�ض و عدم 

ال�ام �ر�ض بر داروها دارد و بر� ن� داللت بر بهبود بيماري و رضايت 

  .در اول� �القات �ر�ض با طبيب آن را �اظ � كنندطبيب و بيمار دارد كه 

  



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٩٠ 

  ساعات �وا�� � ایام و �یا�ی ���ه

  ايام

  

  سا�ت

  شب

  نج ش�بهپ

روز 

  ي�ش�به

  شب

  �عه

روز 

  دوش�به

  شب

  ش�به

  روز

  سه ش�به

شب 

  ي�ش�به

روز 

  هارش�بهچ

شب 

 دوش�به

  روز

  نج ش�بهپ

  شب

 سه ش�به

  روز

  �عه

شب 

  هارش�بهچ

  روز

  ش�به

  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  مرق  شمس  اول

  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  دوم

  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  سوم

  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  چهارم

  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  پنجم

  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  ششم

  قمر  شمس  حلز  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  هفتم

  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  هشتم

  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  نهم

  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  دهم

  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  يازدهم

  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  دوازدهم



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٩١ 

بوده كه  سا�ت معوجهب سا�ت �صطلح در �وضوع سا�ت كواك: مهم تذكر

عدد � باشد، و� مقدارش از  ١٢ند تعدادش در هر يك از شب و از روز چهر 

نظر دقيقه بر حسب فصل و �وقعيت جغرافيا� �م و ز�اد � شود، و نبايد با 

سا�ت �ستو�ه كه اندازه اش همواره ي�سان بوده و �ورد استفاده ا�ور روز�ره 

ت شود كه اصطالح فل� مثال ساعت دوم با ن� دقچاست اش�باه �شود، هم

اصطالح �ميانه ساعت دو؛ متفاوت است، هر ساعت بعد از ��ل شدن 

نبوده و بعد از  ٢ساعت ساعت قب� �وع � شود، ف�ا ساعت دوم بعد از 

  .ساعت اول �وع � شود

ن از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را �اسبه كرده اي :�وه �اسبه سا�ت كواكب

و مقدار هر ساعت به دست � آيد و به اندازه آن  كرده ١٢مقدار زمان را تقسيم بر 

كه از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است و وارد ساعت دوم � شو�م سا�ت 

كواكب در شب ن� همينطور حساب � شود مقدار زمان از غروب آفتاب تا طلوع 

يم كرده و طول هر ساعت به دست تقس ١٢آفتاب را حساب كرده و اين مقدار را بر 

  . غروب است بعد� آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب 

ع�  ٦:٠٠طلوع كند و ساعت  ٧:٠٠اگر در يك روز دوش�به آفتاب ساعت  :مثال

ساعت اين مقدار را  ١١غروب كند مقدار طول روز از طلوع آفتاب تا غروب � شود 

 ٥٥اعت كواكب روز به دست � آيد كه � شود تقسيم � كنيم طول هر س ١٢بر 

تا  �٧ شود از ساعت  )ساعت قمر( س ساعت اول اين روز كه دوش�به است�دقيقه 

 و دقيقه ساعت دوم يع� ساعت زحل است ٨:٥٠دقيقه تا  ٧:٥٥از ساعت . دقيقه ٧:٥٥

  .غروب آفتاب حساب � شود براي سا�ت شب از

اب ابتداي ساعت اول اسـت و وقـت چاشـت بدين ترتيب در هر روز طلوع آفت

ابتداي ساعت چهارم و اذان ظهر دقيقا ابتداي سـاعت هفـتم هـر روز اسـت و 
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نماز ع� ابتداي ساعت دهم و نماز مغرب ابتـداي سـاعت اول شـب اسـت و 

سا�ت كواكـب از سـاعت  .نيمه شب �� ابتداي ساعت هفتم شب � باشد

شـمس، زهـره، عطـارد، قمـر، زحـل، : اول روز ي�ش�به بدين ترتيـب هسـ�ند

و بعد از آن دو�اره اين ترتيب ت�رار � شـود و ايـن سـا�ت بـه  �ش�ي، �ر�خ

و كه آخر�ن ساعت شب ي�ش�به �ر�خ دنبال هم هس�ند تا ي�ش�به هفته بعد 

   .ساعت بعد آن كه طلوع آفتاب ي�ش�به صبح � شود ساعت شمس است
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  سا�ت كواكب ط� دالالت و اختيارات

نور دهنده ��م است داللت دارد بر جلـوه كـردن و  شمس ونچ: ساعت شمس

 كه خونر�زي و جراحت در آن است جرا� �س براي عملهاي ،نمود پيدا كردن

بـه د�ـل طبـع گـرم و  مناسب ن�ست، فصد و حجامت ن� مناسب نـ� باشـد،

و� بـراي  خشكش براي درمان بيمار�هـاي صـفراوي و د�ـوي خـوب ن�سـت

من�سـب بـه مناسب معا�ات بر اعضاء  .بيمار�هاي بلغ� مناسب استدرمان 

، و قـواي پهلـو، دهـان و دنـدانها � و س�نه، چشم، قلب، شش،شمس از �له 

شمس داللت بر  ،است رئ�سه بدن از مغز و اعصاب و خاصة سمت راست بدن

دارد و در ايـن سـاعت افـراد داراي منصـب و اشخاص صاحب سـلطه و تـأث� 

�ش� از ديگران جسم و روا�شان در اقدامات طـ� �ـت تـأث� قـرار � سلطه ب

  .گ�د

از  ساعت سعدي است و مناسب اغلب ا�ور درما� و ط� اسـت،: ساعت زهره

 �له فصد و خونگ�ي و حجامت كردن و عالج كردن و دارو خوردن و �سهل

و طبيـب در طبيب با بيمار در اين ساعت باشـد،  اگر اول� بار �القات ؛خوردن

بـوده، و طبيـب اين ساعت وارد بر �ر�ض شود؛ زمينه ارتباط به� بـ� بيمـار و 

ر�هـا و � توانـد طبيـب و  ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان ب�ش� اسـت،

ا��ن رضايت بيمار از درمـان ب�شـ� اسـت، ايـن و  �ش�ت او را �هش داده،

دامات تهاج� و معا�ـات دارو� ساعت مناسب �وع عملهاي جرا� و يا اق

گـرده مـ�،  �شـ�ت آالت  تناس� و رحـم، اعضاء من�سب به زهره از �له بر

و  درمانهـاي ز�بــا�، آالت است�شـاق و ب�ـ� بـوده، و �سـيار مناسـب بـراي �ه
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جراحيهاي پالس�يك، و جراحيها� كه خونر�زي و جراحت ز�ـاد دارد، مناسـب 

كـه دقـت فـوق  عملهـاي جـرا�ن ساعت براي ا�ـام اي ا�يام دردها و ز�ها،

طبـع زهـره �د و �رطـوب بـه اعتـدال اسـت و  .العاده � خواهد خوب ن�ست

تمر�نهـا ساع� مناسب براي  ،مناسب براي درمان بيمار�هاي صفراوي و د�وي

ــط آمــ�� هــاي غــذا�،رژيمو و �دات غــذا�  ، فعا�تهــاي رغبــت بــه رواب

�و، آرا�ـش، اسـتعمال عطـر، تناسـب انـدام، تـأث�ات ز�باسازي مانند اصالح 

براي گـرف� فرزنـد از شـ�  جس� و روا� در اين ساعت بر زنان ب�ش� است،

سـاع� سـعد  .مادر مناسب ن�ست يا هر ا�ري كه عواطف �ل و مانع آن است

 ،پرسـتاران و درمـانگرانروابط خوب �ـر�ض بـا  درمان اف�دگي،است براي 

  .�سك�  شكستهاي �ط�ي دوطرفه و براي همدردي ها

طبع عطارد �د و خشك است و مناسب براي درمان : ساعت عطارد

) سودا�(و� براي درمان ا�راض نا� از �دي و خش� بيمار�هاي د�وي 

�شخيص  برايمناسب است  .مناسب ن�ست، براي حجامت ن� مناسب ن�ست

  وش� گزارشات پزش� و ارسالداروخوردن، ن ،طبيب ز�ر� و ز�ردس�بيماري و 

پنج�نه در اين ساعت قوي است خصوصا چشا�،  حواس. مدارك و هي�نوت�م

تيم پزش� و �شاوره  جلسات، ارتباط با بيمار براي ساعت عطارد ساعت خو�

تأث� اين ساعت بر اعضاء من�سب به عطارد ب�ش� است  .باشد� های درما� 

، اعصاب و درمانهاي �رتبط با قوه ادراك و ��چشم، گوش و ب از �له ز�ان،

  .روان

فصد و حجامت و عالج بيمار و دارو خوردن مناسب است، : ساعت قمر

، و دست و پا گردن تأث�ات ط� بر اعضاء من�سب به قمر ب�ش� است از �له
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طبع قمر ، )شم چپچخاصه (شم چوست، �و، ناخن، و خاصة سمت چپ بدن، پ

و�  مناسب براي درمان بيمار�هاي صفراويساعت قمر  �د و �رطوب است و

مناسب  و هر چه بلغميت بر آن �لب باشدبراي درمان ا�راض نا� از بلغم 

 ی�وع به درمان ها و زمان �ساعد براي بهبودي و تندرس�ن�ست، 

  .انه�شگ�پ

و �وست زحل و افراط در طبيعت به علت داللت �دود كننده  :ساعت زحل

ن�ست از مناسب  اك� اقدامات ط� و براي �وع عالج ؛شكش�د و خ

طوال�  �وع عالج در آن �� داللت بر ،�له حجامت كردن و دارو خوردن

اگر اول� بار  ن� شود؛خ� و نا اميدي أت باعث��ن است  شدن درمان دارد

�القات طبيب با بيمار در ساعت زحل باشد، و طبيب در اين ساعت وارد بر 

سخت يا نامناسب شود طبيب ر�ض شود؛ احتمال اينكه ارتباط ب� بيمار و �

� تواند طبيب نو  بوده، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان كم� است،

ا��ن رضايت بيمار از درمان كم� بوده، و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،

و �ر�ض از بيمار�ش  ارددرمان ديا طوال� شدن  بيماريزمينه طوال� شدن و 

مداواي اين �ت تا اين كه از  ،ه �سا �ر�� شفا نيابدچرنج طوال� � كشد و 

، تأث�ات ط� بر اعضاء من�سب به زحل ب�ش� است از �له شودطبيب خارج 

از دبر و  )اعضاي پاي�� بدن( ءاعضا ، اسافل)كفلها( ، ا�ات)طحال(س�ز 

استخوان، قوه ، ر�ش، ناخن، �و ،پوس�عوارض  ،)مدفوع(و براز  �صار�ن بول

بر در اين ساعت  مناسب ن�ست، سوداویدرمان  شنوا� و گوش راست، و براي

داللت بر رشد  ، اين ساعتبيمار�ها� كه بر اثر ا�سداد است �واظبت بايد نمود

و �وع برنامه هاي غذا� براي ازدياد وزن و  ضعيف و ا�طاط و فساد دارد
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درمان بيمار�هاى اقدام به ساعت زحل براى  ،با� مناسب ن�ستعملهاي ز�

�زمن مناسب ن�ست، اما � توان با ر�يت احتياطهاي الزم در اين ساعت؛ از 

  .طغيان �رض جلوگ�ى نمود، ان شاء اهللا تعا�

اين ساعت بر صحت و اعتدال �زاج داللت دارد و سعدتر�ن : ساعت �ش�ي

 از �له و اقدامات ط� اك� ا�ور و فعا�تهازمان مناسب براي  ساعتهاست

، اگر اول� بار �القات طبيب با بيمار در اين ساعت فصد و حجامت كردن

باشد، و طبيب در اين ساعت وارد بر �ر�ض شود؛ زمينه ارتباط به� ب� بيمار 

� طبيب و  بوده، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان ب�ش� است،طبيب و 

ا��ن رضايت بيمار از درمان ب�ش� و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،د توان

 اعضاء من�سب به �ش�ي در اين ساعت ب�ش� �ت تأث�ند از �له است،

حس  ،گها، مخ، �خر)رانها(، معده، امعاء، اعضای غذا، حلق و فخذينكبد

اقدام ، به خاطر داللت �ش�ي بر رشد و افزا�ش؛ براي چپال�سه و گوش 

ن� اعضا� چتهاج� بر تو�ورها و غدد و چ�هاي زائد كه رشد � كنند هم

يمهاي غذا� به جهت ژو� براي �وع ر كه متورم شده اند مناسب ن�ست،

  .فر�� و افزا�ش يا معا�ا� كه ازدياد در آن �ورد نظر است مناسب است

و يان آن؛ �ر�خ و طغ رم و خشكگ به علت افراط در طبيعت :ساعت �ر�خ

، اگر اول� بار �القات بايد ا�ام شوداحتياط الزم �وست  ساعت �ر�خ، 

طبيب با بيمار در ساعت �ر�خ باشد، و طبيب در اين ساعت وارد بر �ر�ض 

سخت يا نامناسب شود بوده، و طبيب شود؛ احتمال اينكه ارتباط ب� بيمار و 

و  ه برنامه درمان كم� است،هم�ري بيمار با طبيب و ر�يت و ال�ام بيمار ب

ا��ن رضايت بيمار از و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،� تواند طبيب ن
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و  درمان داشته،يا طوال� شدن  بيماريزمينه طوال� شدن درمان كم� بوده، و 

چه �سا و  ،ه �سا �ر�� شفا نيابدچو  ،�ر�ض از بيمار�ش رنج طوال� � كشد

مداواي �ت تا اين كه از ، و مداوا ن� شود هزاردگا كنار داروي طبيب ر�ر�ض 

، در ساعت �ر�خ در جرا� و استفاده از ابزار ت� اين طبيب خارج شود

و درمان با و جرا� كردن  و فصد براي حجامت ؛�راقبت الزم را بايد نمود

اعضاء من�سب به �ر�خ ب�ش� �ت مناسب است؛  )داغ نهادن(شوك حرار� 

، گوشت، حس )صفرا(َزهره  ،مثانه و آالت بول ،ه ها، �يدو ساقد از �له تأث�ن

بلغ� مناسب درمان بيمار�هاي بو�ا�، ب�� راست مناسب بوده، در اين ساعت 

و ا�راض حاده، صفراو�ه، د�و�ه، يرقان،  براي درمان ا�راض تباست و� 

بواس� و ، )�دت زنانه( ، ادرار، طمث)خون دماغ(سقاط جن�، ر�فا

و بر جوا�  زمان افزا�ش انرژيساعت �ر�خ  مناسب ن�ست، رحم بيمار�هاي

  . بر جوانان ب�ش� است آنداللت دارد و تأث� 

o  راجعه  ٦٧براي در�افت راهنماي تنجيم سا�ت كواكب به راه آسمان�

   .نماييد
http://aelaa.net/Tal/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&sid=10#p226  

o  مـنجم سـا�ت برای در�افت تقو�م ساالنه سا�ت كواكب به افق هر شهر به

   :�راجعه نماييد كواكب

Kawaakeb.htm-athttp://aelaa.net/Saae  
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  اختيارات ساده در �ايط �دوديت انتخاب

جهت ا�ور دنيوي بيان  �ذور ايامايا� به عنوان در �م خازنان و� 

و در �دوديتها كه  ،اين ساده تر�ن اختيار براي �رهاي مهم � باشد. شده اند

 ين �ذور سادهن� توان تفصيل اختيارات �و� را ا�ام داد؛ حداقل با ر�يت ا

) از �له آ�ز ا�ور درما� �راقب� و بهداش�(و پره� از ا�ام �رهاي دنيوي 

  .دنموانتخاب مناسب را � توان اوقات  در اين ايام

اين ايام �ذوره ي�روز در  هاز �ل بنابر �م ح�ت امام حسن عسكري 

م ماه شوال؛ ب�ست ر�ضان؛ دوّ ماه مبارك هارم چب�ست و : هر ماه قمرى � باشد

هارم ر�يع چوهشتم ذي قعده؛ هشتم ذي حجه؛ ب�ست و دوم �رم؛ دهم صفر؛ 

ا�؛ ب�ست وهشتم �ادى األو�؛ دوازدهم �ادى ثاول؛ ب�ست وهشتم ر�يع 

  .؛ استاألخرى دوازدهم رجب؛ و ب�ست و ششم شعبان

دهم و نجم و س�پروزهاى سوم و : در هر ماه پار� قديم هفت روز �ذور است

- ٢١-١٦-١٣-٥-٣( نجمپب�ست و  ،هارمچب�ست و  ،شانزدهم و ب�ست و ي�م

٢٥-٢٤(  

ا�، سوم ثهارم �نون چسوم �نون اول،  :رو� اسكندری ماههاي ايام �ذور

هارم آذار، چا�، دوازدهم و هفدهم شباط، ب�ست و ثانزدهم ���ن پ���ن اول، 

انزدهم پهارم تموز، چران، ب�ست و ب�ست و سوم ن�سان، شانزدهم ايار، دوم حز�

  .آب، سوم ايلول

منجم تقو�م جها� جامع براي �اسبه معادل ايام فوق از تقو�م شم� به 

  .�راجعه نماييد

http://aelaa.net/TaqwimJahaani.aspx  



  ا ار در اوت وره

 و قـديم علـ� اصـطالحات نـ� و دي� و �� هاى توصيه از بر� در :سؤال

 بـر� بـودن نامناسـب يا بودن �س تعب� �ردم ميان متداول عقايد يا همچن�

 و عقـرب، در قمر هن�م يا ماه، بودن ا�شعاع �ت وقت در مانند اوقات يا روزها

 كـه را اوقـات گونه اين از �واردي اگر است، مطرح هاماه از خا� روزهاى يا

 يـا ترك اختيار و� باشد؛ مطلع نامناس� هن�م از يا �شناسد، ا�سان است؛ من�

  ب�ند؟ بايد چه ندارد؛ را آن تغي�

 برج در ماه بودن همچون( �ذوره اوقات از اطالع عدم صورت در :جواب

 ا��ن عدم يا آن، ا�ام از ضطرارا و ،)است �ذور ا�ور بر� براى كه عقرب

 هاى توصيه ��ف و� خازنان آن؛ بودن سخت يا �وارد اين �شخيص

 :اند فر�وده تعليم آسا� �سيار

خالصه شده، و ) استعاذه+ د� + روزه + تصدق + اقبال + پره� : (ا�اال در -١

ح ب�ش� �وست �ر� اين ايام به آنها برطرف � شود، و براى تتميم و توضي

 .بر� از تفاصيل آن را ن� از �م مقدس نقل � نماييم

جناب شيخ طو� نقل نموده است كه سهل بن يعقوب خدمت ح�ت امام  -٢

 تفاصيل اختيارات ايام و اينكه چه ايا�  عسكري 
ّ

رسيده و �س از تل�

�� �ورت �را وا � : براى چه ا�وري مناسب يا نامناسب است؛ عرض كرده

 ؟ )چه كنم(دارد كه در اوقات �ذوره پيگ�ي �ري را بنمايم؛ 



از بر�ت واليت ما؛ براى شيعيان ما؛ : فر�ودند ح�ت امام عسكري 

اگر با آن اعماق : عصمت و حفاظ نگهدارنده اى قرار داده شده است كه

در�اها و صحراها را در ميان درند�ن و دشمنان جّن و ا�س؛ � كنند، هر آينه 

من هس�ند از نگرانيها�شان؛ به بر�ت والي�شان �سبت به ما،  �س اعتماد اي

 و
ّ

در واليت امامان طاهر�نت اخالص ورز�ده؛ و هر  �ن به خداى عّز وجل

كجا كه � خوا� برو؛ و هر �رى را داري پيگ�ي �ن، اگر هم�شه هر�ه صبح 

  :� ك� سه بار بگو�
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أصـبحت : فقـط �ـاى(و با هم� د�؛ سه بار در شام�ه؛ ن� خداى را �ـوا�، 

 : � گو� ..ا�ّ
ّ
، �س در يك قلعه و حصن ال� قرار گـ�ي؛ و از )..همّ أ�َسيُت ا�ل

و اگـر در : فر�ود ^س�س ح�ت .نگرانيها و �ذورات �فوظ و در امان با�



اوقات �ذوره خواس� �ري را پيگ�ي  ك�؛ �ـس قبـل از دنبـال آن �ر رفـ�، 

إن (سوره هاى �د و فلق و ناس و توحيد، و ن� آيت ا�كر� و سورة قدر و آيـه 

و (سـورة آل عمـران،  ١٩٤تـا  ١٩٠آيـات ) ا�يعـاد.... � خلق ا�سماوات و األرض 

  : ، و �س از اينها بگو)بقية آن تا آخر سوره را تالوت �ن
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همچن� � تواند از اين د�ى ��ف بهره مند شود كه وارد شده است؛ اگـر  -٣

ي�ي از روزهاى �ذور ا�سان �ضطّر به پيگ�ي  بر� از ا�ور گرديد؛ �ـس  در

  :از هر نماز فر�ضه اين چن� خداى را �واند تا از آفت آن هن�م �فوظ بماند
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شايان ذكر است كه از اين د�ى ��ف ن� در سـاير �ـوارد، و بطـور � بـراى 

  .  جسته، و به  آن خداى را خواندتوان بهره فرج و گشا�ش ا�ور �
  

 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٣ 

 سال قمري و ا�ام  آئ� آ�ز
؛ سال قمري در نزد بر اساس �م خازنان و� : قبل از اين بيان شد كه -١

  .آ�ز و با ماه شعبان پايان � پذيرد اهل حق؛ با ماه مبارك ر�ضان

راه آسـمان، شـماره اّول : براى در�افت تفصيل �وضوع بـه هفتـه نامـه آ�ـوز�

  :�راجعه نمائيد، اين مطلب را از اين آدرس � توانيد در�افت كنيد

et/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084http://www.aelaa.n  

و بـا سـال قمـري بـه پايـان � رسـد با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شـعبان  -٢

شب آخر ماه شـعبان قبـل از روز آخـر  .�وع شب؛ سال نو قمري آ�ز � گردد

  .شب اول ماه ر�ضان قبل از روز اول ماه ر�ضان � آيدو ماه شعبان 

�وع و خاتمه هر سال را با اعمال �صو� توصـيه در تعا�م �كتب و�؛  -٣

فر�وده اند، تا اينكه هر سال با طاعـت و عبـادت گشـوده شـده و بـا طاعـت و 

  .و با توفيقات معنو�ه به ا�ام رسدعبادت ن� �سته گردد 

اهل ايمان را به �اسـبه اين آ�ز و ا�ام معنوي؛  -٤

تـا اهـل زمينه را فراهم � نمايـد و نفس تذكر داده 

ايمان در سال نو هر چـه ب�شـ� بـا توفيقـات الـ� 

  .قر�ن شده، و به� از لغزشها و آفات �صون گردند

�ح اعما� كه سال نو قمري را با آن آ�ز و  -٥

اعما� كه سال قمري را با آن  افتتاح � نمايند و

در كتاب �ستق� به  خاتمه داده و به ا�ام � رسانند

من�� كرده ايم،  ا�ام سال قمريآئ� آ�ز و : نام

  :اين كتاب را � توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٤ 

  منابع عل� كتاب راهنمای طب �و�

  طب �و� ال�مبا� منابع از بر� 

١ -  س آن و . 

٢-  نزم و و   و  رف و ا  .  

  امام رضا  ح�ت رسا� ذهبيه؛ - ۳

  .ب�وت -عالمه �ل�، �� دار إحياء ال�اث العر�  ؛�ار األنوار -۴

  .چاپ سوم ،شارات اسالميهاختيارات؛ عالمه �مد باقر �ل�؛ ان� -۵

  .حلية ا�تق�؛ عالمه �مد باقر �ل�؛ ان�شارات ارمغان طو� -۶



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٥ 

  در �قيق و تهيه اين كتاب اح�م �و� منابعاز  بر�

به ضميمه مدخل منظوم؛ ) قدي� تر�ن م� باب� �وجود در تنجيم(تن�وشا  -٧

  ,�١٣٨٤كتوب؛ سال مقدمه و تصحيح رحيم رضا زاده �لك؛ ان�شارات م�اث 

 �ح خواجه نص� ا�ين ؛)هشتصد سال قبل از هجرت( ثمره، بطلميوس -٨

  .ش.ه ١٣٨٧ ،�� م�اث �كتوب ؛)قمري هجريهفتم قرن ( طو�

؛ بطلميوس؛ �ح � ابن رضوان ��ی؛ )چهار مقا�(ا�قاالت األر�عة  -٩

  .�سخه خطى؛ تر�ه فار�

  .نا�؛ �سخه خطي؛ ديمس يو)�سايل( اح�م �وم -١٠

و  ؛ يعقوب بن اسحاق كندی نابغه ��)اختيارات ،�سايل( اح�م �وم -١١

قرن  ؛)هدايت يافته به اشاره ح�ت امام حسن عسكري ( فيلسوف عرب

  .قمری؛ �سخه خطى دوم و سوم هجری

قرن ؛ ابو مع� جعفر بن �مد ا�ل�؛ ا�جوم ا�دخل ا�كب� � علم اح�م -١٢

  .�سخه خطىری؛ هجری قم ٣

هجری قمری؛ �سخه  ٣؛ قرن ابو مع� جعفر بن �مد ا�ل�؛ ا�وا�د -١٣

  .خطى

هجری قمری؛  ٣قرن  ؛ابو�وسف يعقوب بن ع� قر� ق�ا�؛ ا�سايل -١٤

  .�سخه خطى

هجرى،  ٤قرن  ،ا�دخل ا� علم اح�م ا�جوم؛ ابون� حسن بن � ق� -١٥

  .�� م�اث �كتوب
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٤٠٦ 

قرن چهارم ؛ ابوسعيد ا�د بن �مد بن عبد ا�ليل سنجری؛ جامع شا� -۱۶

 .؛ تر�ه فار�؛ �سخه خطىهجری

 هجري قمري؛ ٤٦٦تأ�ف  روضة ا�نجم�؛ شهمردان بن ا� ا�� رازى؛ -١٧

  .ش.ه ١٣٨٣  م�اث �كتوب سال�تصحيح و �قيق جليل اخوان ز�ا�؛ �

، )ابن فندق( ع� بن ز�د بيه� ابوا�سن ؛ عالمهجوما�جوامع االح�م  -١٨

  .ق؛ �سخه خطى.ه ٥قرن 

ا�فهيم ألوائل صناعة ا�نجيم؛ تأ�ف ابور�ان �مد بن ا�د ب�و�  -١٩

به تصحيح جالل ا�ين هما�؛ ��  هجري قمري؛ ٤٢٠؛ تأ�ف سال خوارز�

  .م�شهجري  ١٣٦٧هما، سال 

، قرن پنجم يار بن �ان ا�ي�أبو ا�سن كوش�مل األصول � اح�م ا�جوم،  -٢٠

  .هجري، �سخه خطي

  .؛ �سخه خطىما شاء اهللا ا�سندي �وم؛ أح�م -٢١

 هجري ٦قرن (�مع األح�م؛ �ف ا�ين �مد بن �سعود �سعودي �اري  -٢٢

  .ش.ه ١٣٧٩؛ مقدمه و تصحيح ع� حصوري؛ ان�شارات طهوري؛ سال )قمري

الغزنوی   �مد ا�ز�  بن �سعود  بن �مد ،يمنجكفاية ا�عليم � صناعة ا� -٢٣

  .قمري، �سخه خطي هجري ٦قرن،  خاريا�  روزیا�

هجري  ٧؛ قرن �اري خوارز� ؛ عل�شاه بن �مد قاسماشجار و اثمار -٢٤

  .�سخه خطى؛ )هجری ٦٨٦تأ�ف (

 ،قمري هجري ٧قرن ،  العال اصفها� ابوا�فاخر بن ابو ،عالئيهختيارات ا -٢٥

  .طي�سخه خ
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٤٠٧ 

 بن ب�ر أ� بن �مد اهللا عبد أبو؛ األفالك علوم أ�ار � اإلدراك نهاية -٢٦

  .قمري؛ �سخه خطي هجري ٦٧٧ سنة متو� الفار� �مد

 حكيم( بن �مد بن ا� ا�شكر ا�غر� م� ا�ين ��ا�دخل ا�فيد؛  -٢٧

  .، �سخه خطيقمري هجري ٧، قرن )مغر�

وفات ( ؛ خواجه نص�ا�ين طو�)و تقو�مدر معرفت كواكب (� فصل  -٢٨

  .�سخه خطي؛ )هجري قمري ٦٧٢

 ٦٧٢وفات ( مدخل منظوم در تقو�م و اشعار خواجه نص� ا�ين طو� -٢٩

  .خطى�سخه  ؛ )هجري قمري

برگرفته از �وا�د ابومع� (� بن حسن ��ی؛ از منجم د اح�م �وا� -٣٠

  .ز�ان فار�؛ �سخه خطى؛ )بل�

، قرن )��ف ب�ري �وص�(��ف ع� بن �مد بن �� ن ا�كفاية، برها -٣١

  .، �سخه خطيقمري هجريهفتم 

 ١٠و  ٩، تأ�ف حس� بن ع� ا��ش�، قرن )اختيارات �ش�( ر م ق ال  ح واي ل -٣٢

  .، �سخه خطيقمري هجري

  .، كتا�انه ��، �سخه خطي)فار�(اختيارات �وم  - ٣٣

  . ا�د بل�؛ �سخه خطى ع� بن ؛ ابوالقاسما�نجيمخل ا�د - ٣٤

قوم ا�رفية؛ كتاب كشف األ�ار ا�خفية � علوم االجرام ا�سماو�ة و ا�ر -٣٥

ج�، �سخه  ٦تأ�ف عمر بن �سعود بن ساعد بن �سعود ا�نذري ا�لي�؛ 

  ,١٢٩٤خطي سال 

؛ جالل�ال داهللا يزدی �شهور به بجالل ا�ين �مدبن ع�فة ا�نجم�؛  -٣٦
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٤٠٨ 

  .هجری؛ �سخه خطى ١١قرن 

 William(؛ نوشته و�ليام �� Christian Astrology) تنجيم �سي�(كتاب  -٣٧

Lilly ( ميالدي؛ �سخه  ١٦٤٧تأ�ف سالJohn Macock 1659دن� ،.  

 ١٢قرن  خراسا� ش�ازی؛ علوی عقي� �مد حس� دو�ة؛ حكيم�زن األ -٣٨

  .١٣٨٦مهر�ش،  ان�شارات �وحد ابط�، قم، تصحيح سيد�هجری؛ 

خالصة ا�كمة؛ حكيم �مد حس� عقي� علوی خراسا� ش�ازی؛ قرن  -٣٩

  .١٣٨٤اسماعيل ناظم،  تصحيح هجری؛ ١٢

حكيم �مد اعظم خان رامپوري چش�، �لقب به ناظم ؛ كتاب ن� اعظم -٤٠

  .هجري قمري ١٣٢٠، نو�س شبه قاره هند جهان، پزشك فار�

 TRUE ASTROLOGY: Basic & traditional conceptsتنجيم هندی  كتاب -٤١

  .ميالدی ٢٠٠٩؛ چاپ ده� نو؛ سال S.P. Khullar دك�سبک اله�ی؛ 

سسه تنجي� ؤ؛ ان�شارات � Dr. R Nageswara Raoتنجيم هندي؛ دك�  -٤٢

  .حيدر آباد هند

 ؛ Max Heindel نوشته؛   The Message of the Stars پيام ستار�ن كتاب - ٤٣

  .ISBN 0-911274-18-9 ؛ميالدی 1865-1919

عارف اإل�يه در �موعه آثار تقو��، �و�، و تنجي� كه توسط دارا� -٤٤

پژوهشكده علوم تقو�م و �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�؛ �قيق و تصنيف و 

  .قمري هجري ١٤٣٥تا  ١٤٠٥از سال . تدو�ن شده است
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٤٠٩ 

  منابع �اسبات و رصد �و�از بر� 

 داراى Alois Treindl ؛ شهر زور�خ سو�س؛ دك� AGز�ج �ر�ز �وم آس�ودي�س -٤٥

PHD  از �ر�ز ١٩٨١ف��ك سالETH  سو�س و  Dieter Koch  استاد دا�ش�ه زور�خ

  . ٢٠١٤تا  ١٩٩٧سو�س؛ ان�شارات سال 

 Myles سازمان ناسا در �سادنا آ�ر��ا؛ دك� .J.P.Lالبراتوار ان�شارات  -٤٦

Standish   وJ.G. Williams و W.M.Folkner ات��� JPL Planetary and Lunar 

Ephemerides, DE403/LE403  ،٢٠١٣تا  ١٩٩٥ ن�شارا.  

؛ تر�ه )ق ٣٧٦ -٢٩١(صور ا�كواكب؛ نوشته عبد ا�ر�ان بن عمر ا�صو�  -٤٧

  ,١٣٨١خواجه نص� ا�ين طو�؛ ان�شارات ققنوس؛ سال 

صورتهاي فل�، دك� گري ��ر و دك� مارك چارترند و و�ل ت��ون،  -٤٨

  .�١٣٨٦، تر�ه مهندس ا�د دا��، �� �ؤسسه گيتا شنا�، قطع جي

و�ل ت��ون؛ تر�ه ا�د دا��؛  -راهنماي ماهانه آسمان شب، ايان رد پت  -٤٩

  .��١٣٨٥ �ؤسسه گيتا شنا�، 
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٤١٠ 

  ثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�آ

تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي هشت بهشت و ، تقو�م اوقات �� -١

و �زمينهاي �سلمانان و ساير نقاط جهان، تدو�ن و �� وصياء ال� بالد ان�ياء و ا

  .١٤١٨اوقات �� هر نقطه از كره زم� بنا به درخواست اهل ايمان آن �ل، �� از سال 

  .١٤٣٤، �� عر� تقو�م اوقات �� از تقو�م �واقيت العبادة -٢

٣- The calendar of the religious times ١٤٣٣قو�م اوقات �� از ت ����� ان.  

٤- Le calendrier des temps religieux  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م اوقات �� از.  

  
به  تقو�م شم� دائ� اوقات كواكب در سا�ت شبانه روز ، تقو�م سا�ت كواكب -٥

  .١٤٣٣، �� از افق هر �ل

٦- Le calendrier des heures planétaires  ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  �� فرا�سه.  

٧-The planetary hours calendar   ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  ����� ان.  
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٤١١ 

تعي� آ�ز ماههاي قمري، �ا� بيض، ايام �ت ا�شعاع ، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

  . ١٤٢٦و �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا� خسوف، �� از سال 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ، القمري ال�سيطا�قو�م   -٩

 ١٠- L’Annuel du calendrier lunaire concis  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م ف�ده قمري از  

١١- The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar تقو�م ف�ده  ����� ان

  .١٤٣٣قمري از 

 
تعي� هالل هر روز از ماه قمري به صورت �صور ، صدي قمريسا�امه تقو�م ر -١٢

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

١٣- L’Annuel du calendrier des phases de la lune  ��١٤٣٤ فرا�سه تقو�م رصدي از  

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar تقو�م رصدي قمري  ����� ان

  .١٤٣٤از 
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٤١٢ 

تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بيض، �ت ا�شعاع، �اق، و ، سا�امه تقو�م �و� �� -١٥

، خسوف و كسوف، توار�خ هن�م واليت و برائت و ايام �ا�س )رصدي(ايام �ذور، قمر در عقرب 

   .��١٤٣١ از سال دي�، 

١٦-  L’Annuel de l’éphéméride religieux ١٤٣٥از م �و� �� �� فرا�سه تقو�.  

١٧- The Annual letter of the Religious Ephemeride تقو�م �و� ��  ����� ان

  .١٤٣٥از 

 
تقو�م قمري شم� اسال� هجري ميالدي �مدي  ،تقو�م �و� هم��سا�امه  -١٨

، و و ع� صاحب األ�ر و �سي� و ذوالقرن� و تار�خ آفر��ش آدم  

وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج �� و فل�، خسوف و كسوف، �� به  جداول

  .١٤٢٧ز�ان فار� از سال 

  .١٤٣٠عر� تقو�م �و� هم�� از سال به ز�ان �� ، ا�قو�م الفل� العام -١٩

٢٠- L’Annuel du calendrier des éphémérides publiques  �� ١٤٣٥از فرا�سه تقو�م هم��.  

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  ١٤٣٥تقو�م �و� هم�� از ����� ان  
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٤١٣ 

تقاو�م هفت�نه قمري و شم� و جداول وضعيت ، �ص�سا�امه تقو�م �و�  -٢٢

كواكب و �وم ونقاط فل� در بروج فل� و �� و و منازل، خسوف و كسوف، اتصاالت، 

اير احوال تراجع و س

 -كواكب سبعه (كواكب 

 -ثوابت  –كواكب جديد 

نقاط فل� و بر� 

 .١٤٢٩، از سال )سيار�ها

ا�قو�م الفل�  -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

عر� تقو�م �و� 

  .�١٤٣٠ص� از سال 

�وضوع در ايام  ۶۰بيان اوقات �سعود و �ذور براي ، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

  .١٤٣١و شم� و نقص سعادت و مناحس قمر و كواكب، به ز�ان فار� از  ماههاي قمري

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، اإلختيارات الفلكيه -٢٥

 و  مناحس قمر و�واكب�ري از : اوقاتخجسته تر�ن  بيان، سا�امه سعادت نامه -٢٦

  ,١٤٣٥ و واجد كماالت اختيارات، از سال نقص سعادت فاقد
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٤١٤ 

راهنماي �و� سالم�،چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم براي  ،تقو�م �و� ط� -٢٧

به همراه اختيارات �و� ا�ور مهم بهداش� و سالم�، از  بهداشت و سالمت تن و روان،

  .١٤٢٩ر�يع األول 

برگرفته از اسال�، كهن و در علوم تقو�م �وم و تنجيم دروس �ص� ، راه آسمان -٢٨

  .��١٤٢٧ از سال عا�م �كتب و�، ت

  

برر� وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري، �� از ، سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٢٩

   .١٤٢٨سال 

تقو�م �و� جامع  -٣٠

 ،)روزنامه �هشنا�(

�تصات كواكب  مناس�تها،

و نقاط فل� و سيار�ها، 

اتصاالت، احوال كواكب و 

از  �� ،اح�م �وم�شان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

شماره من�� شده، و نظر به مفصل بودن اين نوع تقو�م كه حجم  ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤

صفحات �سخه ساالنه آن چند هزار صفحه � گردد، �ا تنها به عرضه �سخه ا�ك�وني� آن 

  .اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� � گردد
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٤١٥ 

 ساعت، قو���ن اعظم ،زمان اسم نقش توصيف( �ف شمس ،وقايع فل� خاص -٣١

 بيان ارزش نوروز در �م خازنان و�( نوروزنامه، )آداب تأث�، راز اختيارات، و دالالت

بيان ارتباط تقو�م ايرا� ( سال چي� آ�ز ،)�و�ل سال و طالع آن، آداب و اعمال نوروز ،

  ، )كهن و معا� سال چي�و  ختا�، هن�م شنا� و اختيارات تنجيم 

زمان و �ل وقوع، :بيان �شخصات گرفتگي ( كسوفوقايع خسوف و  :وقايع فل� خاص

دفع ( تدب� آثار فل� خسوف و كسوف ،)هيئت طالع ، وقت نماز آيات نقشه مناطق رؤ�ت،

  .��١٤٢٦ از سال  ،)هدايت تعا�م �كتب و�با  و كسوف عوارض و آثار من� خسوف
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٤١٦ 

هن�م و �ائط فل� استجابت انواع ، د�ي �ستجاب م شنا��هنسا�امه  -٣٢

، حوائج و اوقات  ناقض  د�ء

   .١٤٣٥از سال  ��

سا�امه تقو�م �ظه  - ٣٣

هن�م  ، د�ي �ستجاب

) كف ا�ضيب(رسيدن ستاره 

در صورت فل� د�ء به وسط 

  .١٤٣٥از سال  ، ��ا�سماء

؛ به ���ات فوق �دود نبوده و به فضل و هشكده �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�وژپ���ات �و� 

  .ن شاء اهللا تعا�إ. من�� و توسعه � يابد تنجيم ،�وم ،تقو�مدر زمينه هاى �تلف مدد �وال 

�ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد ه اي��ن� �را از جاي ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

  www.nojum.aelaa.net                               :� توانيد در�افت نماييد  ا� حيات
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٤١٧ 

  ��یاد �یات اع�ی � ساما� �ی ���م اونال�ن
بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كواكب بر حسب افق بالد 

ه استخراج تقو�م اختصا� براى هر �ل � باشد، همچن� متفاوت است و نياز ب

دقت تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا� سبب شده است كه روز به روز درخواستهاى 

�تل� از �راكز �و� و عل� و دي� بالد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن بالد 

ارا�شان ب�ار ب�ند؛ تأم� تقاو�م را در برنامه ها و ان�ش استخراجاتبرسد تا بتوانند 

اقتضا داشت تا ؛ ما در �ا� جهان و ساير �راجعات فردي �ر�ران هااين نياز

ما منجمي� را بطور شبانه روزي براي تام� اين نيازها اختصاص دهيم، اين �ورت 

كه توانا� به عهده گرف� �ر (را را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري 

اتصال  بتوانند با همه �ر�رانبه صورت اونالين طرا� نمائيم، تا ) ا دارندمنجم� ر

و با استفاده از ��ن ياب ماهواره اى و تعي� �تصات (اي��ن� از هر نقطه جهان 

 و اختصا�انواع تقاو�م �و� را در ظرف چند دقيقه به صورت و�ژه  )نقطه هر �ل

، اين سامانه ها بعضا راه اندازي شده، و بعضا ددر�افت نماينآن نقطه از كره زم�؛ 

�ر�ز علوم �وم كهن در حال راه اندازي است، و در آدرسهاى ز�ر از جاي�ه اي��ن� 

  :در دس�س � باشندو اسال� ب�ياد حيات ا� 

http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx  

 از ي هر نقطهقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براارائه ت: اوقات ���م منجم تقو -١

با انتخاب سال قمري، ) بالد عروض معتد�، بالد عروض طوال� و نقاط قط�(كره زم� 

.         فار�، ان��� و فرا�سه :هايبه ز�ان سبه اوقات،ا ��اشم�، ميالدي؛ با توضيح مب  

  h�p://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm = زبان فارسي
 http://aelaa.net/En/Awqaat.htm  = زبان انگلیسي

فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 
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هر زمان در گذشته و آينده بر اساس ر�خ براى ا�اسبه ت: منجم تقو�م جها� جامع -٢

صاحب األ�ر ح�ت و ع� و آفر��ش آدم هجري قمري، ميالدي �مدي  :توار�خ

فر� باستا�، ماههاي شم� اسال�، بروج ، هجري شم� ايران و افغا�ستان، 

�خپوستان (تقو�م هند، مايان ، ع�ي، )رو�(ميالدي �سي� و جو�ا�، ذوالقرن� 

  .Excel، ، روز جو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكسISO-8601 تقو�م، )آ�ر��ا

        http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx = زبان فارسي

كره از هر �ل روي تعي� دقيق سمت و درجه قبله ): ز�ان ٨به (سامانه تعي� قبله  -٣

  .�اسبات مثلثات كروي وتصاو�ر ماهواره اي؛ اساس بر زم�؛ 

 http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

عربيزبان   = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  
اردوزبان   = http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm  

 http://aelaa.net/En/Qeble.htm = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

انیاييپاسزبان   = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm
تركيزبان   = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  
آلبانيزبان   = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm

ساس افق هر ار ب ؛ا�ت كواكب سبعهارائه تقو�م دائ� س: منجم سا�ت كواكب -٤

  .فار�، ان��� و فرا�سه: هايبه ز�ان  نقطه از كره زم�؛

  http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm = زبان فارسي
  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm = زبان انگلیسي
 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

براى هر سال در توار�خ گذشته و ارائه تقو�م ف�ده قمري  :منجم تقو�م ف�ده قمري -٥

  . هفرا�س ،، عر�، ان���فار�: ز�انهايبه آينده؛ 

 http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx = زبان فارسي
يبرزبان ع  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/concise_calendar.aspx = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx = زبان فرانسه

هر روز از ماه  صورت قمر درسا�امه �صور ارائه : منجم تقو�م شم� رصد قمري -٦

      .فار�، ان��� و فرا�سه :به ز�انهايبراى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ ، قمري

  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Rasadi/TaqwimQamari.htm = زبان فارسي
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يزبان انگلیس  = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Lunar_calendar.html 
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observa�on_lunaire.htm = زبان فرانسه

براى هر سال؛ در توار�خ  هم�� �و�ارائه تقو�م : منجم تقو�م �و� هم�� -٧

  .فرا�سه ،، عر�، ان���فار�: ز�انهايبه گذشته و آينده؛ 

 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx = زبان فارسي
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربي
  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx = زبان انگلیسي
  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

براى هر سال در توار�خ  �ص� �و�ارائه تقو�م : منجم تقو�م �و� �ص� -٨

).است دازينا راه در حال سامانهاين (.فار�ز�ان به گذشته و آينده؛ 

براى هر سال در توار�خ  �و�؛ سا�امه اختياراتارائه : منجم اختيارات �و� -٩

  ).�شده است افتتاحز هنو اين منجم. (فار�ز�ان به گذشته و آينده؛ 

،تعي� اول هر ماه قمري و نقشه هاى �و� استهالل: منجم آ�ز ماههاى قمري -١٠

�شده  افتتاحهنوز  سامانهاين ( .فار�ز�ان به براى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ 

  ).است

تقو�م ساالنه �ظه رسيدن ): كف ا�ضيب( تقو�م ستاره حاجت يابمنجم  -١١

اين ( .در صورت فل� د� به وسط ا�سماء به افق هر �ل) كف ا�ضيب(ستجابت د� ستاره ا

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانه

تعي� ايام و اوقات و سا�ت �وع و انتهاء و : منجم اوقات كسوف و خسوف -١٢

براى ،ميانه كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، مقدار گرفتگي و تعي� وقت نماز آيات

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانهاين ( .فار�ز�ان به ر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ ه
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  �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   -ع�وم تالوت کالم و�ی 

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

  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    -ع�وم �مارت �� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  
Aelaa.netwww.

aelaa.net@gmail.com                                              tanjim@aelaa.net  
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