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 بدينبسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآل
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  )٢( تنجيم ط� يا طب �و� راهنماي

�ھا    آد�یو �واسار�باط ا�دا

  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 املعارف اإلهلية:��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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  الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدينبسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني 

  و�قينا  علما من علوم ا�جوم من �لة القرآن إزداد به إيمانامن اقت�س : الكريم النيب وصيالعلي احلكيم قال

  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي مرسوالت نجومي

  هفته نامه

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

  اإلهلية املعارف 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 : شمارههفته نامه راه آسمان 
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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 تـ�فات وي ب�ـش� بوده��م از قب� وسيع�

  .است  هر يك فرص� جهت آماده شدن براى ��م بعديبلكه

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

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

   .و جن� در ش�م مادر است

 هيچكـدام  ؛�ـ�يجديـد پ�ـ�فته  دا�ـشهاي چـهكهـن و دقيقه علوم  چه

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

 تـوان)  ك� فاصله دارد ماه با والدت هر۹كه 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� 

 انـه اسـت، فنـاوري پ�ـ�فته ��م دنيا در مقياس خود �ـسيار وسـيع و بيكر

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، ��م دنيا  �سوس �شبيكرانگي 

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

 مـاال :� حديث قد� و �م الـ� و به تعب،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 ، و هيچ گوش دنيوي �ش�يده،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

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

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

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

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

در صورت ( ،توانائيها� كه �� بعد از تو� در اين دنيا � تواند داشته باشد
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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 �مبا �از مقا�سه ��م جن� آخرت 

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

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

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

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

؛ 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� ؛ضعف مادر

دد، فورا از آن متاثر � گرن� 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�تهااصورته

  . منعكس � گردداو  ��م برزخ و آخرِت 

  ِتفاو� جز وضعيت قرار ؛ دنيا با ا�سان در رحمٍ ؛ در رحم مادرگو�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 ددمن�سط و باز � گر

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 ؛هنه بيكرانه آسمان راپ 

 در ؛اندازه نمود، حر�ت �سوس ب�ي شمس و قمر و بقيه كواكب سبعه

 همانند �شانگرهاي ساع� ؛ �ر� ��؛ بر مدار دايرة ال�وجگردونه فلِك 

،  اء ال�م�اث ان�ي) 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 و�ا � ب�نيم وق� از ح�ت ابراهيم خليل اهللا 

) 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 موده و ستار�ن ن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ائ�ي خـش� و �دي هـوا را پتا�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

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

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

ن� متأثر � شوند، مانند نفس و روا� كه در ��ـدي بـا �ـزاج ) 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 حكمج بروج را طبع و �زا اح�م

  :كنيم� طو� نقل 
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  طبع و �زاج بروج

 و طبع و �زاج عضو مبتال طبع و �زاج بيمار 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 هادارون و طبع �زاج طبع و �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 دامهار انتأث�ات د

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

   طبايع بروج معرفتدر

  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

  گرم و خشك اند و طبع صفرا�= �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= ان و حوت و عقرب هم برِج �ط

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

   طوسيالدينخواجه نصیر
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  يع�

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

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

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

  .طبعشان �د و �رطوب و �زاجشان بلغم است) �طان، حوت، عقرب ( بروج آ�

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

ت بر �دي در  و دالل،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� � هنتنها و فصد ،مانند ازدواج مناسب ن�ست

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

  .اللت بر دست دارد�را برج جوزا ددر برج جوزا؛ مناسب ن�ست، ز
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  �� يااندامه و 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 

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

 رطو�ات بدن متوجه اعضاي م�سوب ؛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=  �ل � بگ� و گردن ثور از

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

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

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

 به صورت �ت�،ذاري شده اند به ترتيب بروج نامگءاز باالي بدن اعضا :  

س�نه ، جوزا، دست ها و شانه ها به ثور، گردن به �ل ه بر�وط�و صورت  �

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

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

   .حوت، قدم� به ود�پا به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .اندامها ن� مع� گرديده است
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  :اندامهاي آد� دو دسته اند

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

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

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

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

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

ارتباط � ندامها؛ انوا� د، با مقارنه بروج و  منت� � شوناحيه 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

هرگها ، استخوانها، �و�رگها، سيا و روانمانند پوست، اعصاب. گس�ده � باشند

هس�ند،  بر� ا بطتبر �  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  . جدي برجااستخوانها ب، با برج اسد، و خون گردش

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

 كه به �اظ ها  هماهيچو در ن�يجه بروج متعددي در آنها تاث� دارد، مانند 

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

  گردن هماهيچ، )برج �ل ( صورت هماهيچ مثل ه برج اندام �وضع، بديگر بودن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 اندام اينها؛ با همه

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(

دون اشاره به منبع يا است؛ كه بهج انداموبر تعي�منجم� در اختالف اقوال 

  . توضي� كنار هم نقل شده است

 را اشاره نموديم، ذا� 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؛ 

  : چن� باشد� تواندگ�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

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

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

  .م گرددو سبب تعدد بروج �رتبط با اندا

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

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

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

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

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

 طالع ) ششمخانه( 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   �ودينب ر در بيماري و درما�ش را بدست � آورد،ل �ؤثمعا�ه؛ عوا�

اين برج بداللت ثانوي  .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

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

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

  :اختالف نظر�ات �و� چند وجه دارداين ، شود

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

 نظرات  اقوال وانوتاين 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 و از اين قبيل است  .حسب همان بايد عمل كنند

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

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

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، 

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

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

مثل : كهن با مبناي واحد يا نزديك به هم��تب تنجي�  اختالفات 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

خود �ز اينها �سلك تنجيم هندي است كه  ست،آنها مقام نقل مبا� يا �اسبه 



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

٥٣ 

سابق ا�كر همسو بوده و ��تب روشهاي متعددي است كه بر� با ن� داراي 

 ما اين اختالفات را �لحوظ داشته، و اصح آنها را ن� 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 :  حدود تعار�ف اختالفات نا� از برداشت از اصول و تعي�- 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 را اختالفات 

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

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

كب اندامها و بروج و كوااز �له در تعي�  :دالئل فل�بيان  اختالفات در -۴

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

� در اصول و اح�م �و� �م است، و ب�ش� تفاوتها) يونا� و اروپا�(غر� 

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

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

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

�صور شدن منابع اين علم به  � فعا�ت �امع عل� تنجيم؛ و با�بعاشو ند

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

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

   .به خود گرفت

 در اثر علت قب�؛ اخذ علوم از س�نه حا�الن حقي� آن م�سوخ يا نادر :)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 بودهچون ):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 

اندام جز� � را بر  ؛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 يند، نرا �لحق به دسته ديگري بنماآ ؛خاصيت انداميا �اظ ج�س يا سنخ و 

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

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

   .ندمرش� برج جوزا از آنرا ؛�موعه اندام تنف� است

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

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

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

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

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

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

  .ثور حساب كرده استبرج �لحق به گردن؛ و جزو 
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 ا�سان  بدن و اجزايبروج بر اعضاءدالالت تفصيل 

   �رتبط با برج �لاعضاء و اجزاي بدن

� و اعضاي  :اندام �وض�

 �جمه، مغز و متصل به آن،

مثل دو نيمكره مغز، (اجزاي آن 

غده پ�نه غده صنو�رى يا هيپوف�، 

، عقب �، پ�شا�، )و �چهآل، 

شته هاي عروق و رگهاي �، ر

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 انداميگوشتها

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

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

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

 ثور هاي �ل و در برج۳ در 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

زل منازل هندي مغز همان منا( 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  ه فوق ا�كر م�سوب به برج �ل بوده،طبق قاعدو ) Vasomotor System (دارد

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

 �ل و ثور �ر�وط كرده اند،  در برجهاي۳همينطور �چه را هنديان به م�ل

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

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 ( باشد، و �لب منجمان از اندام برج �ل �: تر صو- ۳

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

  در٣ ، م�ل ٥ و ٤ و ٣ منازل به، و بر� م�سوب كردهصورت را به برج ثور 

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

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

 در برج �ل و ۳و۲ آنرا به م�ل ، هنديان اندكردهآنرا نقل يونا� و غر�يان كهن 

پ به چ چشم راست 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 ج و چشم فتهبا چشم �قق ياچون ب�نا� : ا�ب�نقوه  - ۵

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

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

�لب  اندام � و به برج �ل �رتبط است، و جزو: 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"رج جزو اندام � و به ب: ها حفره هاي س�نوس- ۷

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

 به برج آنرا) بلحاظ ارتباطش با رطو�ات و اندام تنف�(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،يان و غر�يان كهن يونان

  . سبت داده اند  در برجهاي ثور و جوزا٥

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 كواكب شمرده اند،

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

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

   .داده اند

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

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

 است و� چون جزو � است به گردنو�و �اذي ) وشهاگ و ،هچ �،عقب �

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

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

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 )در برجهاي �ل و ثور(سوم 

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

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

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  )وشهاگ و ،هچ �،عقب �

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

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

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

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

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

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

ن اندام را اي) 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 

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

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

و�و با دسته بندي ( اينكه وق� ��ا نادرست، چهيونانيان و غر�يان كهن 

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

و به همان برج �رتبط است، ) و�و نا� جدا داشته(اين يع� كه تمام اجزاي آن 

قائل بودند به وضوح ذكر � كردند، همچون بيضه ها كه در نظر اگر اس�ثنا� 

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

اندام همان برج  م�سوب بهقاعدتا  اندام  هرثار 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 "د � شوده در دل وارآ� و ،و واردات قلبيهخواطر "از كه 

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

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

 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 ت كه واردات اس

تالشهاي مغز است را از ا�ور ذه� 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"تهاي قل� � داند، و كشش مغز خود بداند، آنرا از در�اف
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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 الئيك؛ همه را با هم �لوط نموده، 

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

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 ؛كه در�افتهاي ذه� به ذهن م�سوباست 

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

 و نا�لب ��قي �رتبط است، و جزو اندام � و به برج �ل: 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 (۷و م�ل )  ثور و جوزا

به برج د�و را پ چ گوشبه برج جوزا، و را  راست گوشهنديان بر� ديگر از 

   .ندبه برج ثور �سبت داده ا د، و بر� غر�يان جديد آنرا  انم�سوب كرده

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 ) غر� و هندييونا� و 

  .اده اند�سبت د) 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� :  هاه�وز - ۱۴

به برج ثور �رتبط است، بر� از هنديان �وزه ) 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؛ (دن بوده و به ا�اع منجم� جزو اندام ناحيه گر: 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 (۳حنجره را به م�ل 

  .�سبت داده اند



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

٦١ 

ـُشت يا  - ۱۶ ـُرده يا كمر�ه يا پ هر يا گ
َ

پائ�ن�  زو ناحيهج: )�ل �سل(ُصلب يا ظ

يونا� و ؛ و به برج م�ان �رتبط است، و �لب منجم� ��� و از 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 ابور�ان ب�و� و (

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

  . اندب كردهم�سو) 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 كمر�ه "به  ُصلبذكر شده است، از " �وضع �سل شخص"عنوان  هر يا گ
َ

ظ

ـُشت ـُرده يا كمر�ه يا ( ه ها ن� 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

هر و"ن� ب�ار � رود، همچنان�ه 
َ

ـُردهظ ـُشت و  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

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

  . اش�باه �شود"ُصلب"  �ر�رد آن به منظورباو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد
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   �رتبط با برج ثوراعضاء و اجزاي بدن

ش تا اتصال �اندگردن و ا :اندام �وض�

هاي  مهره اطلس و مهره به دو كتف، 

 و ان��ن،  عروق و اعصاب گردگردن،

 اهرگيس و د� ورد،ي�خرگ �روت

رگهاي (�و�رگها ،  ز�ر �و� وژوگوالر

خ�شوم  ،گردن در ناحيه )خو� كوچك

فضاي خا� باالي دهان و �شت ب��؛ (

، )كه از ابزار صوت و تلفظ آد� است

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

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

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

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

  .م�سوب كرده اند

و ن و هنديان ارتبط است، و همه ��قيجزو اندام � و به برج �ل �: مغز - ۲

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

�� 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 ۱۴ جديد هندي آنرا به م�ل اما منجمان

 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 

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

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 ٥ و ٤ و ٣به منازل  م�سوب كرده، و بر�صورت را به برج ثور 

 �سبت  در برجهاي ثور و جوزا٥ در 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 اجزاء  - ۴

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

 است و� چون جزو � است به گردنو�و �اذي ) وشهاگ و ،هچ �،قب �ع

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

�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 ) 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 ،ف دهانسق( اجزاي � و صورت و

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

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

رد، و با اين توصيف �رز اندام دو برج از ميان دهان � گذ. نده ا شمردبرج ثور 

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

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

اندام برج �ل ذكر كرده اند؛ نه به صورت تفصي� و ذكر اندام جز� آن، ف�ا 

ذي گردن بوده و آنرا ��ا اسم اين نظر كه اندام قسمت پاي�� � كه �ا

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

اين اندام را ) همانند بر� هنديان و اروپائيهاي جديد(يونانيان و غر�يان كهن؛ 

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

ونانيان و غر�يان كهن را؛ اندامهاي باال� و آ�ه قدماي ��� ��قي� و ي

و� اين توجيه �ردود است و �سبت به ��ق� و . ��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 

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

به همان برج �رتبط است، و ) و�و نا� جدا داشته(اين يع� كه تمام اجزاي آن 

قائل بودند به وضوح ذكر � كردند، همچون بيضه ها كه در نظر اگر اس�ثنا� 

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

و �لب ��قي� ه برج �ل �رتبط است، و جزو اندام � و ب :چشمها - ۵

 در برج �ل و ۳و۲ اند، هنديان آنرا به م�ل كردهيونا� و غر�يان كهن آنرا نقل 

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

)  �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

و� بر� از هنديان  هم� را بيان كرده اند،  و يونا� و غر�يان كهن��قي�

  . سبت داده اند�  در برجهاي ثور و جوزا٥م�ل  به آنرا

��قي� و جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و �لب  :ها دندان- ۷

و� هنديان آنرا از برج ثور شمرده   ن� بر هم� �ل�مند،نانيان و غر�يان كهنيو

اند، از نظر ارتباط كواكب شمس بر دندان داللت دارد، و به عنوان ثانوي بدان 

�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
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به برج د�و را پ چ گوشبه برج جوزا، و را ست  راگوشهنديان بر� ديگر از 

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

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� :  هاه�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 (۳ا را به م�ل ه

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : حنجره - ۱۰

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

) برجهاي ثور و جوزا (۵ل و م�) 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� وجديد؛ ��� و

  .�سبت داده اند)  ثور و جوزاهايدر برج (۵را به م�ل  تارهاي صو�هنديان 

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� :  �و- ۱۲

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

  .�سبت داده اند)  و �طاندر 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 ) ا� و غر� و هندييون

  .�سبت داده اند) در برج ثور(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 ) ندي غر� و ه يونا� ومنجم� 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 جوزادر 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 ۹ناحيه س�نه بوده؛ ف�ا هنديان آنرا به م�ل 

غر�يان ن� بر هم� �ل�مند، ا�ته ��قي� به آن ت��ح ن�رده اند، و ��ن 

�زش در �دوده گردن؛ مانند ناي به برج ثور م�سوب شده، و است به ح�م آ

  . يا اينكه چون انتها�ش در ناحيه ش�م است، جزو برج س�بله �سوب شود

و ن ا جزو اندام برج جوزا است، و �لب ��قي: و كتفها دوشها و شانه ها- ۱۷

اسم ند، و� از ��قي� ابو القبر آن �ل�م ان كهن و جديدغر�ييونانيان و 

�رتبط  "ثور"برج به آنرا و ابوا�حامد غزنوي   �اري خوارز�ا�د بل� و

 در برج ۶م�ل و  در برج ثور و جوزا ۵را به م�ل  هاشانههنديان .   انددا�سته

ده �سبت داو �طان در برج جوزا  ۷ م�لو كتفها را بهكرده، سوب �، مجوزا

  .اند

ميان دو ر�ه و باالي قلب است، ،  كه �ل قرار گرف� آن : غده تيموس- ۱۸

 در برجهاي ثور و جوزا م�سوب كرده اند، و�ا منجمان ۵هنديان آنرا به م�ل

اروپا� جديد 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 

 �ل اتصال گردن به س�نه و ميان دو كتف است، چه اينكه در در �وض� كه
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) 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

زو اندام برج  است بوده و جمثل� 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 ط است، همه دنده ها يك ح�م داشته، و �طان �رتب

 ن� همه بر آن �ل�مند، و� بر� هنديان دنده ها را دو قسم كرده؛ غر�يان كهن

 به هاي پاي��  دندهو ) در برجهاي ثور و جوزا (۵م�ل باال� را به هاي   دندهو 

م�سوب كرده ) �طانبرج ( در ۸و م�ل )  و �طاندر برجهاي جوزا (۷م�ل 

 دندهباال� را به برج جوزا و هاي   دنده  جديدبراي هم� بر� غر�يان. اند

 را به برج �طان �سبت داده اند، در اصطالح قديم و �مه �ردم؛ هاي پاي�� 

دنده هاي باال� و جلو را س�نه و صدر، و پائ�� و �شت را پهلو و اضالع � 

  . الع و پهلو را جزو برج اسد شمرده اندگفتند، بر� از ��قيها اض

ـُشت يا  - ۲۰ ـُرده يا كمر�ه يا پ هر يا گ
َ
پائ�ن�  جزو ناحيه: )�ل �سل(ُصلب يا ظ

؛ و به برج م�ان �رتبط است، و �لب منجم� ��� و يونا� و از 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 ان ب�و� و ابور�(

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



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

٦٩ 

 از هنديان ن� به بر�. 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 

  . اندم�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 ها ن� تعب� � شود، ضمن اينكه اين واژ"يا پ َظهر يا گ

ـُشت  كمر اب ناحيه �موع استخوان و فقرات و عضالت و اعصبعضا براى ) پ

ـُردهَظهر و"ن� ب�ار � رود، همچنان�ه  ـُشت و  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

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

  . اش�باه �شود"ُصلب"  �ر�رد آن به منظورباو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد

مان هندي و طب كهن آيورودا� ساختار و  بنا به نظر منج: 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 ) 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� 

سبب شده تا منجمان غر� جديد اس�ت �صطلح به مع� " 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) خوا�است
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   �رتبط با برج جوزااعضاء و اجزاي بدن

كتفها، ، )ها  شانه(دوشها : ناحيه طرف� :اندام �وض�

دستها انگشتان و  ،دستهاكف آر�ها، بازوها و (دستها 

  ، )آنهاو ناخن 

 اوت در صورت وجود انگشت زائد، برج آن متف

است، و جوزا ن�ست، اندامهاي زائد به برج قوس 

  .�رتبط است

 همچن� خون؛ �ت .رواناعصاب و  :اندام �تا�ي

  . تاث� برج جوزا � باشد
  

  برج جوزا�ر�وط به در اندام  :برر� نظر�ات اختال�

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

ن� بر هم� نظر �ل�مند، تنها بر� از هنديان صورت را به ) غر�يانيونا� و 

 در برجهاي �ل و ٣ ، م�ل ٥ و ٤ و ٣به منازل ، و بر� برج ثور م�سوب كرده

  . �سبت داده اند در برجهاي ثور و جوزا٥ در برج ثور و م�ل ٤ثور، م�ل

�لب ست، و �رتبط ا" �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�  در برجهاي ثور و جوزا٥م�ل  به آنرا

 و ناجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و �لب ��قي: گوشها - ۳

در برج  (۵را به م�ل بر� هنديان آن  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



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

٧١ 

پ را به برج د�و چ گوش راست 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

به ا�اع (اندام ناحيه گردن : گردن) رگهاي�خرگها و سياه(عروق خو�  - ۴

به برج ثور �رتبط )  غر� و هندي يونا� ومنجم� از قديم و جديد؛ ��� و

را به م�ل گردن ) �خرگها و سياهرگهاي( عروق خو� است، بر� از هنديان

  .�سبت داده اند) در برجهاي ثور و جوزا(پنجم 

از قديم و جديد؛ ( و به ا�اع منجم� جزو اندام ناحيه گردن بوده: 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 (۳حنجره را به م�ل 

  .�سبت داده اند

 و از قديم(جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� : تارهاي صو� - ۶

به برج ثور �رتبط است، بر� از )  غر� و هندي يونا� وجديد؛ ��� و

  .�سبت داده اند) در برجهاي ثور و جوزا (۵را به م�ل  تارهاي صو�هنديان 

از قديم و جديد؛ (جزو اندام ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� :  �و- ۷

ست، بر� از هنديان �و به برج ثور �رتبط ا)  غر� و هندي يونا� و��� و

  .�سبت داده اند) در برجهاي جوزا و �طان (۶را به م�ل 

 ن وا جزو اندام برج جوزا است، و �لب ��قي: دوشها و شانه ها و كتفها- ۸

 بر آن �ل�مند، و� از ��قي� ابو القاسم ي كهن و جديد غر�يهايونانيان و

�رتبط " ثور"برج به زنوي آنرا و ابوا�حامد غ ا�د بل� و �اري خوارز�

 در برج ۶ در برج ثور و جوزا و م�ل ۵هنديان شانه ها را به م�ل.   انددا�سته



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

٧٢ 

  . در برج جوزا و �طان �سبت داده اند۷جوزا، م�سوب كرده، و كتفها را به م�ل

جزو اندام ناحيه طرف� : ) انگشتانها كفآر�ها ساعدها بازوها ( دستها- ۹

  يونا� واز �� وو همه منجمان  �رتبط است، نادو برج جوزا اندام اص� ب

كه ) از ��قي�(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(دالالت كواكب ان�سابا� براى اندامها ذكر � كنند، و 

) ستارج س�بله كه بي�ش ب(به عطارد را دستها در دالالت كو�� هنديان 

 آورده آس�بهاى بازو و شانه را ؛س�بلهبرج  در بيمار�هاي همچن�م�سوب كرده، 

همچنان�ه در بيان عنوان ( نبايد با دالالت بروج �لوط شود،  اينهااما ،اند

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

، و ن�  و بيمار�هابر اندامما دالالت كواكب ف�ا آورد، )  استاو�ه مطرح

 و در فصل جدا�نه اي � نمودهرا �ستقال مطرح دالالت بروج بر بيمار�ها 

در اين  حاصل �شود، و اگر  �شو��پژوهشگراندا�شجو�ان و  تا براى ،آور�م

رر� منبع فصل جا� از دالاللت كو�� اندا� سخن رفته؛ در مقام �ليل و ب

   .قو� بوده كه نا� از داللت كو�� بوده است

اين ناحيه اندام برج با �رتبط  ناخن دستان جزو انگشتان؛ و : دستهاناخن - ۱۰

حوت اين ناحيه اندام جوزاست، و ناخن پاها جزو قدم�؛ و �رتبط با برج 

ديان هناما  بر اين نظر �ل�مند، ان و يونانيان و غر�يان كهنو ��قياست، 
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در ( ۹م�ل  به ؛ بر�را ي�جاناخنها آنها را از �وضع خودش جدا نموده و همه 

  . �سبت داده اند)برج س�بلهدر ( ۱۳ و 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 ۵آنرا به م�ل

 ت��ح �شده آنرا از اندام برج جوزا قرار داده اند، اما در متون �وم ��� بدان

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� �دوده اندام برج 

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 وضع ، كه شا�ل هم� �)"كتف�(

كه روي قفسه س�نه است بوده و جزو اندام برج ثور باشد، يا اينكه آنرا به �اظ 

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(ده ها  دن- ۱۳

و�ونانيان  يانبرج �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 ) وزادر برجهاي ثور و ج (۵م�ل باال� را به هاي   دندهكرده؛ و 

) برج �طان( در ۸و م�ل )  و �طاندر برجهاي جوزا (۷ به م�ل پاي��

باال� را به برج جوزا و هاي   دندهبراي هم� بر� غر�يان . م�سوب كرده اند
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 را به برج �طان �سبت داده اند، در اصطالح قديم و �مه هاي پاي��  دنده

س�نه و صدر، و پائ�� و �شت را پهلو و اضالع �ردم؛ دنده هاي باال� و جلو را 

  . � 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� ها و ششها، ر�ه - ١٤

 ن� همه بر آن  و يونا� و غر� كهن�طان �رتبط است، و در تنجيم ���

 ۹ و ۸و م�ل ) در برجهاي جوزا و �طان (۷ و� هنديان آنرا به م�ل �ل�مند،

م�سوب كرده، و�ا بر� از غر�يان جديد آنرا از اندام برج )  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 ر� غ و  و يونا��اظ منجما� ��� و هندي

 ۹ و ۸ و م�ل )در برجهاي جوزا و �طان( ۷اما بر� هنديان آنرا به م�ل . اند

و غر�يها ) �سعودي(ر� از ��قيان ب م�سوب كرده اند، و�ا )در برج �طان(

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 منذريب�و� ر�ان 

ن� افزون )  و ابوالفتح مغر�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(گردد؛ ف�ا بر� معده را در ناحيه قفسه س�نه 

و به برجهاى �طان و اسد من�سب نموده اند، اما �الحظه دقيق آناتو� بدن؛ 

 دهد كه معده اگرچه �اذي دنده هاي پائ�� است و� در به روش� �شان �
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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 واندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك� ��قي� و

 ن� بدان �ل�مند، �ز ابو ن�  جديد� از هنديان و غر�يانر بغر�يان كهن و

هنديان داده است، و بر� از به برج م�ان هم �سبت ) س�بله(كه افزون بر اين 

با�بع ، و )در برج �طان( ٩ و م�ل )در برج جوزا و �طان( ٧كه آنرا به م�ل 

  . كه آنرا به برج �طان م�سوب كرده اند جديدبر� 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 ط است، هرچند به برج س�بله �رتبقدماي منجم� 

 ��ا نام برده و )بر� غر�ياناز �له (منجمان متاخر ، اما ن�رده اند

به مانند نظرشان (بع� ديگرشان ، ارتباطش با برج س�بله را ن� بيان كرده اند

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 ( ۷ل به م�آنرا 

   .ه انددكرسب �نم ) م�ان و عقربهايدر برج( ۱۶ به 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 واندام يك ح�م دارد، و همه ��قيان و

 را دو جزء كرده، �ش كبد ن� بر آن �ل�مند، و� غر�يان جديد  جديدنغر�يا

 اند، اين نظر  س�بله آوردهبرجفوقا� 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 )  برج اسد و س�بلهدر (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، 

 ن� به �الحظه داللت �ش�ي بر كبد و خانه �ش�ي در برج ي جديدغر�يها

به آنرا عالوه بر برج س�بله كهن س آنرا به اين برج �سبت داده اند و غر�يان قو

  .بت داده انداسد ن� �سبرج 

در و  به برج جوزا �ر�وط است،  و يونا�در تنجيم ��� :رواناعصاب و  - ۱۹

ان �ت تاث� كو�ب عطارد بوده، و خانه عطارد تنجيم 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 

اعصاب و نام برج يا كو�ب ب�ش� ذكر شده، در متون به اختصار �مه عصب و 

سبب گرديده تا بر� اين عنوان را با عنوان �شابه ديگر و� متفاوت اش�باه 

" اعصاب"كنند، و يا در �ع اقوال آنرا تعدد آراء تل� نمايند، كه آن اصطالح 

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�(س�ستم اين  ،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� �راندامها

سبب شده تا بر� ) جدياندام برج قوس و عصبهاي زانو در برج سياتيك در 

  . بدون توجه به ارتباط اندام �وضع آنرا نظر�ه متفاوت و �ستق� تل� كنند

از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا : نو خ- ۲۰

هم �رتبط است، خون به �اظ طبعش كه گرم و تر است، به كو�ب و بروج 
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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

 (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 . 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� 

به �اظ اينكه �ل ت�ف قلب است  خون .م�سوب كرده اند) عقرب حوت

  .ند آنرا به كو�ب شمس �سبت داده ا)صاحب برهان ا�كفاية(ف�ا بر� 
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   �رتبط با برج �طاناعضاء 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 ش�ي، عروق 

اندامها� كه برج �ستق� برا�ش ذكر �شده 

 و قسمتهاي اضالع  و پهلوها�ري، ، است

  .پائ�� و �ش� قفسه و دنده ها

 و ،مايعات �ف :اندام �تا�ي

همچن�  ،س�ستم �فاتيكعروق و

پوست ب�و� ؛  بدنهاي چر�تباف

 آ� جو�ر�ت تأث� همهبدن؛ 

  . است)، عقرب، حوتطان�(

  

  �طاندر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

 و نا�لب ��قيجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و  :چشمها - ۱

 راست به برج ثور، چشمو� هنديان  ، اندكردهآنرا نقل   و غر�يان كهنانيوناني

�ل (جديد  دو برج ده، و بر� غر�يان نموپ به برج حوت م�سوب چ چشمو 

  . كرده اندذكررا براى آن ) و �طان

�لب �رتبط است، و " �ل"جزو اندام � و به برج : ها حفره هاي س�نوس- ۲

و� بر� از  ، اندكردههم� 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" ن�طا"

را آنهنديان بر� جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است،  :دهان و �ها - ۳

  .آورده اند) برج �طان (۸ م�لدرن� و ، )برج ثور (۴م�ل  در

 و نا�لب ��قيجزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و : گوشها - ۴

در برج  (۵ هنديان آنرا به م�ل بر� 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

به برج د�و را پ چ گوشبه برج جوزا، و را  راست گوشهنديان بر� ديگر از 

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

از قديم و جديد؛ (ناحيه گردن بوده و به ا�اع منجم� جزو اندام :  �و- ۵

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 و ا جزو 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 ۶ در برج ثور و جوزا و م�ل ۵هنديان شانه ها را به م�ل.   انددا�سته

  .طان �سبت داده اند در برج جوزا و �۷جوزا، م�سوب كرده، و كتفها را به م�ل

جزو اندام ناحيه طرف� : )بازوها آر�ها ساعدها كفها انگشتان ( دستها- ۷

  يونا� واندام اص� برج جوزا و بدان �رتبط است، و همه منجمان از �� و

كه ) از ��قي�(غر� و ن� �لب هنديان بر هم� نظر �ل�مند، �ز منذري 
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اب اندام برج �طان هم آورده، و بر� هنديان آنرا عالوه بر برج جوزا؛ در ب

 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(نديان در دالالت كو�� دستها را به عطارد ه

م�سوب كرده، همچن� در بيمار�هاي برج س�بله؛ آس�بهاى بازو و شانه را آورده 

همچنان�ه در بيان عنوان (اند، اما اينها نبايد با دالالت بروج �لوط شود، 

كه به داللت (رتبط و بو�ژه برج بيت كو�ب �) او� و ثانوي قبال بيان شد

كه به داللت (را نبايد �اي برج اص� اندام ) ثانوي به اندا� �ر�وط � شود

آورد، ف�ا ما دالالت كواكب بر اندام و بيمار�ها، و ن� ) او�ه مطرح است

دالالت بروج بر بيمار�ها را �ستقال مطرح نموده و در فصل جدا�نه اي � 

ژوهشگران �شو�� حاصل �شود، و اگر در اين آور�م، تا براى دا�شجو�ان و پ

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 : دستهاناخن - ۸

 �رتبط با برج اين ناحيه اندام حوت جوزاست، و ناخن پاها جزو قدم�؛ و

 بر اين نظر �ل�مند، اما هنديان  و يونانيان و غر�يان كهننااست، 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 اند۱۳برج �طان و بر� به م�ل 

 گرف� آن ميان دو ر�ه و باالي قلب است، ،  كه �ل قرار: غده تيموس- ۹

 در برجهاي ثور و جوزا م�سوب كرده اند، و�ا منجمان ۵هنديان آنرا به م�ل
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اروپا� جديد آنرا از اندام برج جوزا قرار داده اند، اما در متون �وم ��� بدان 

ر ت��ح �شده است، و� � تواند جزو برج ثور باشد، بلحاظ قرار گرفت�ش د

�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

ت بوده و جزو اندام برج ثور و مثل� انتهاي گردن كه روي قفسه س�نه اس) 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 . شده، و از اندام برج �طان باشد

  .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 ��� 

ن� همه بر آن �ل�مند، و� بر� هنديان دنده ها را دو قسم يونا� و غر� كهن 

هاي   دندهو ) در برجهاي ثور و جوزا (۵م�ل باال� را به هاي   دندهكرده؛ و 

) برج �طان( در ۸ل و م�)  و �طاندر برجهاي جوزا (۷ به م�ل پاي��

باال� را به برج هاي   دنده  جديدبراي هم� بر� غر�يان. م�سوب كرده اند

 را به برج �طان �سبت داده اند، در اصطالح قديم و هاي پاي��  دندهجوزا و 

�مه �ردم؛ دنده هاي باال� و جلو را س�نه و صدر، و پائ�� و �شت را پهلو و 

  . از ��قيها اضالع و پهلو را جزو برج اسد شمرده انداضالع � گفتند، بر� 

جزو اندام ناحيه س�نه و به برج :  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 ��� 

 ۹ و ۸ و 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(چون تنفس با جهاز تنفس : تنفس - ۱۲

 و  �رتبط است، ف�ا ��قيان�طان و به برج س�نه جزو اندام ر�ه ها و ،يافته

به از آ�ا كه  آنرا ن� به هم� برج �ر�وط دا�سته اند، نيونانيان و غر�يان كه

 و خانه اش برج د�و شته، زحل داللت بر تنفس داكو�بنظر بر� از هنديان 

  .آنرا به برج د�و م�سوب كرده اند ف�ا ،است

جزو اندام ناحيه قلب و به برج اسد �رتبط است، و همه : )قلب(دل  - ۱۳

 ۱۱ و۱۰م�ل ( هنديان  يونانيان و غر�يان ويان وو ��قمنجم� از قديم و جديد 

منذري كه ابوالفتح مغر� و ابو مع� بل� و  بدان �ل�مند، تنها ،)در اسد

به �اظ اين ، و  اندافزون بر برج اسد، برج �طان را ن�  نقل كردهبراي قلب 

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

و ان و يونانيان 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�يانغر�يان كهن

هنديان به برج م�ان هم �سبت داده است، و بر� از ) س�بله(كه افزون بر اين 

 در برج �طان، و با�بع ٩ در برج جوزا و �طان و م�ل ٧كه آنرا به م�ل 

  . م�سوب كرده اند كه آنرا به برج �طان جديدبر� 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، ۹آنرا به م�ل س�نه بوده؛ ف�ا هنديان 

 ��ن است، و  اندن� بر هم� �ل�مند، ا�ته ��قي� به آن ت��ح ن�رده

مانند ناي به برج ثور م�سوب شده، و يا ح�م آ�زش در �دوده گردن؛ ه ب

  . اينكه چون انتها�ش در ناحيه ش�م است، جزو برج س�بله �سوب شود

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و به هم� �اظ :  معده- ۱۶

 هندي ن� آنرا جزو برج س�بله  و)كهن و جديد ( يونا� و غر� ��� ومنجما�

 ۸ در برجهاي جوزا و �طان و م�ل ۷به م�ل بر� هنديان آنرا  اام. شمرده اند

و ) �سعودي(��قيان بر� از  �ام�سوب كرده اند، و در برج �طان ۹و 

 افزون بر برج س�بله آنرا به برج �طان ن� �سبت داده اند، و ي جديدغر�يها

) ري و منذري�سعودي �او ابو ر�ان ب�و� و ابو ا�حامد غزنوي  (ن�بر� 

ابومع� بل� و ابوالفتح (ديگر و بر� ،  تصور كردهاز برج �طان تنهاآنرا 

خواجه ( ع�و بن� ارتباط داده، اسد برج  افزون 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� ه از آ�ا ك. اندته شپندا اسد

تصور )  قلب�اورح� و ( در ناحيه قفسه س�نه رابر� معده ف�ا  ؛� گردد

�الحظه دقيق آناتو�  اماده اند، نمو و به برجهاى �طان و اسد من�سب ،دهكر

 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 

همراه با بقيه اعضاي ش�م از ) ديافراگم(و با پرده صفاق جاي داشته، ش�م 

  .است برج س�بله وجز ش�م نداما بقيه مانندو  ،بودهناحيه س�نه و قلب جدا 

ت و بنابر دسته بندي جزو اندام ناحيه ش�م اس): 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 ) از �له بر� غر�يان(ن�رده اند، اما منجمان متاخر 

به مانند نظرشان (بع� ديگرشان ، ارتباطش با برج س�بله را ن� بيان كرده اند

 �سبت داده اند، بر� از هنديان جديد هم آنرا به برج �طان) 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 (۱۶ديگرشان به م�ل 

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و  ):طحال( س�ز - ۱۸

ابومع� و ابوالفتح  بدان �ل�مند، جز بر� غر�يها نيان و يوناون ااك� ��قي

 و غر�يان كهن ا�نجم�روضة ابون� و منذري و �سعودي �اري و مغر� و 

كه هنديان و  ، اندده�سبت دا �طانبرج  بهآنرا ) به مانند نظر در باب معده(

ندام �ت اين اهنديان در نظر  در برج اسد م�سوب كرده اند، ۱۰آنرا به م�ل 

با بر� از غر�يان ؛ ف�ا است برج اسد  شمس و بيت،تاث� كو�ب شمس بوده

اما در ، ده اندرتبط كر �اسدبرج آنرا 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

دام يك ح�م دارد، و همه ��قيان و يونانيان و غر�يان كهن و بر� ان

 را دو جزء كرده، �ش كبدغر�يان جديد ن� بر آن �ل�مند، و� غر�يان جديد 

 اند، اين نظر  س�بله آوردهبرجفوقا� را در باب اندام برج �طان و �تا� را در 

در برج جوزا و  (٧ م�ل را از منجمان هندي اقتباس كرده اند كه كبد را به

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، 
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بر� غر�يها ن� به �الحظه داللت �ش�ي بر كبد و خانه �ش�ي در برج 

  برجعالوه بر برج س�بله بهكهن بت داده اند و غر�يان قوس آنرا به اين برج �س

  .اسد ن� �سبت داده اند

 جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك� : ك�سه صفراء- ۲۰

ي  بدان �ل�مند، بر� غر�يها كهن و جديد غر�يان يونانيان ون وا��قي

، چه �سبت داده اندي  برج جدبه بر� هنديان ؛ و آنرا به برج �طانجديد

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 

به �ر�خ، و ) ابوالقاسم ا�د بل�(ر� به زهره و عطارد، و ب) 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 

 به برج س�بله �رتبط جزو اندام ناحيه ش�م و :روده ها�صار�ن يا امعاء و  -۲۱

 �ل�منـد، جـز  بدان يونانيان و غر�يهاي كهن و جديدن وااست، و اك� ��قي

شـايد ايـن قـول بـه ( �سبت داده اسـت، ري خوارز� كه آنرا به برج �طان�ا

�الحظه اينكه آ�ز روده در ز�ر معده و انتهاي ناحيه �اذي قفسه س�نه اسـت، 

ان شد كـه ايـن قـسمت بـ�ون قفـسه سـ�نه و و� در توضيح برج معده قبال بي

، 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 هنـدي نـ� بـر� منجمـ� روده هـا را بـه 

، 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 )  برج عقربدر (۱۷م�ل 

و روده ) در برجهاي مـ�ان و عقـرب (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 

اينها �� نـاقص و به نظر � رسد كه (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�، 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� ��� وش�ماز 

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

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

ه برج م�ان ب) �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 

  . اندم�سوب كرده) ثور

مقصود از آن  انتهاي كمر و �شت � باشد، اما ناحيهط به  �ر�و"ُ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 كمر�"به  ُصلبذكر شده است، از " �وضع �سل شخص"عنوان  ه َظهر يا گ

ـُشت ـُرده يا كمر�ه يا ( ه ها ن� تعب� � شود، ضمن اينكه اين واژ"يا پ هر يا گ ظَ
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ـُشت  كمر �موع استخوان و فقرات و عضالت و اعصاب ناحيه بعضا براى ) پ

هر و"ن� ب�ار � رود، همچنان�ه 
َ

ـُردهظ ـُشت و  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

ر� اقوال بايد دقت نمود تا مقصود ز�ن رو در برافته � شود، گ ن� كمر يباال

  . اش�باه �شود"ُصلب"  �ر�رد آن به منظورباو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد

 م�ان بوده، پائ�ن� از ش�م و �رتبط با برجاندام ناحيه از  :رحم و �مدان - ۲۳

است، كو�ب زهره ن� بر اين ��قي� �اري خوارز� بدان ت��ح كرده از 

ت دارد و بيت آن برج م�ان است، هنديان ن� اندام داخ� تناس� را اندام دالل

 در ۱۵به برج م�ان �ر�وط دا�سته اند، اما بر� ديگر از هنديان آنرا به م�ل 

 در برج عقرب ۱۸ در 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

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 اندشان�سبت داده، و بر� ديگر

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه(قعدة ، و ا��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 � و بل� و ابوالفتح مغر

، 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 (١٨ و ١٧

 و خواجه نص�ا�ين و روضة ا�نجم� ، پنداشتهرا 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 (ن اصطالح به نظر � رسد در اخ� ب�ار�ردن اي. 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� 

يح آن�ه باسن �ر�وط به برج م�ان؛ و شدن در اين باب گرديده است، و صح

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 گ و ابه برج عقرب �ر�وط است،)  �رجبه معناي(  و تهي�همقعد

به برج باشد؛ كه  �شيمن�ه يا �شست�ه يا باسنها و كفلها ؛و تهي�هدبر 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

نص� است، �اري خوارز� آنرا عالوه به برج اسد ن� م�سوب كرده، و خواجه 

  .آنرا از اندام برج حوت شمرده است

از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا : نو خ- ۲۵

�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( ��قيان برج جوزا و بر�

 به �اظ ماهيت رطو� و ماي� آن همانند م�ان �رتبط دا�سته است، خون
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 (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 . 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

  . اندآنرا به كو�ب شمس �سبت داده) صاحب برهان ا�كفاية(ف�ا بر� 

است، ) circulation(در اينجا فرايند آن " ردش خونگ"مقصود از : ردش خون گ- ۲۶

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 

ز �ر اندام قلب بوده؛ كه خون نا� اردش ، و ن� گ اسد استن� 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

 دخالت دارد، و ماهيت خون وضعيت ماهي� خون هم در كيفيت اين فرايند

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 ) بر اساس ش� آنها(ب آ� بودن بروج نظر�ه ديگر هندي در با

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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ج آ� در اصل گردش خون دخال� نداشته، بلكه در جزر و مد خون قمر و برو

  . 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 ديگر از ا�شان آنرا چن� بر� مه،  اندبه برج حوت من�سب كرده �فاتيك را

م�سوب ) �طان، عقرب، حوت(بروج آ� �موعه به آن �اظ طبيعت رطو�� 

بر اساس  نهنديااز يگر دبروج آ� نزد بر� به نقل ابور�ان ب�و�  .ندانموده 

ف�ا نزد  ، ارتباط ش� بروج به آب � باشدر اساسب بلكه ؛طبع بروج نبوده

برج  و� ؛ از بروج آ� بودهبرج 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 اندگ آ� و بر� آ�� بر� برج عقرب ران� 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 ٢٧ از 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 استبراى 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 بدنچ بافتهاي - ۲۸

�سعودي �اري �واض� كه 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 : بدنوست پ- ۲۹

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"ج برآ�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 (۱۵ به م�ل پوست بنا 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 ؛ بدنرايبو سوانح  كه در ب�ش� حوادث ،اندامهاي بدن است

ت ن� متاثر � شود، از اين رو آنرا به كو�ب قمر بيمار�هاي اندامهاي بدن؛ پوس

 فل� زود تاثر پذير بوده، هم بر احوال ا�سان شديد  اتصاالتكه هم از نظر(

هاي اندرو� پوست صاحب 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 أسداعضاء و اجزاي بدن

در�افتهاي  :اندام �وض�

��ان ( قلب، آئورت قلب،

 ؛فقار الظهر، )قلببزرگ 

 و باالي  �شتستون فقرات

 باالي كمرالَظهر يا ، كمر

دنده ، و )�اذي ناحيه قلب(

ـُرده(هاي �شت  ان بدن قوت و توآ�ه �ر�وط به و  ،�اع  ، اضالع تا پهلوها و،)گ

  . �ر�وط � شودبرج اسدبه است؛ 

حا�م بر ، اعصاب و س�ستم عص�  circulation خون  گردش: اندام �تا�ي

  .ي بدنرشته هاي عص� اندامها

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

م قاعدتا م�سوب به برج همان اندام ثار و قواي هر انداآ : 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؛ كه از خواطر و واردات قلبيه؛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، ط استاسد �رتب

تعب� � ن�  "واردات ذهنيه"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

بيل حدسيات و تالشهاي ا�روز ن� يك تعب� را ب�ار ن� برد، بلكه آ�ه از ق
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تعب� " به فكرم رسيد"، يا "به ذهنم آمد"مغز است را از ا�ور ذه� دا�سته و 

كرده، و آ�ه را فوق العاده و وراي كشش مغز خود بداند، آنرا از در�افتهاي 

تعب� � كند، منجم� " به د�م خطور كرد"يا " به د�م افتاد"قل� � داند، و 

فرهنگ مادي و الئيك؛ همه را با هم �لوط نموده، و ي�جا جديد �اطر تاثر از 

ذهنيات تل� كرده، و به ذهن �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 

 ؛ه ذهن م�سوببرج �ل تل� كرده اند، واقعيت اين است كه در�افتهاي ذه� ب

و از توابع مغز و اندام � و برج �ل است، اما در�افتهاي قل� به قلب �ر بوط 

  . ن اسد استآ و برج ؛بوده

 جزو اندام ناحيه س�نه و به برج ):، اضالع، �شت، پهلوقفسه س�نه( دنده ها - 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 ر� كهنيونا� و غ

هاي   دندهو ) در برجهاي ثور و جوزا (۵م�ل باال� را به هاي   دندهكرده؛ و 

) برج �طان( در ۸و م�ل )  و �طاندر برجهاي جوزا (۷ به م�ل پاي��

باال� را به برج  هاي  دنده ديد جبراي هم� بر� غر�يان. م�سوب كرده اند

 را به برج �طان �سبت داده اند، در اصطالح قديم و 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

قرار گرف� آن ميان دو ر�ه و باالي قلب است،  كه �ل : غده تيموس- ۳

 در برجهاي ثور و جوزا م�سوب كرده اند، و�ا منجمان ۵ هنديان آنرا به م�ل

اروپا� جديد آنرا از اندام برج جوزا قرار داده اند، اما در متون �وم ��� 

ش بدان ت��ح �شده است، و� � تواند جزو برج ثور باشد، بلحاظ قرار گرفت�
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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  �اظ شده، و از اندام برج

  .�ر�وط نمائيم

جزو اندام ناحيه قلب و به برج اسد �رتبط است، و همه : )قلب(دل  - ۴

 ۱۱ و۱۰م�ل ( هنديان  يونانيان و غر�يان واز قديم و جديد و ��قيان ومنجم� 

، بدان �ل�مند، تنها ابو مع� بل� و ابوالفتح مغر� و منذري كه )در اسد

براي قلب افزون بر برج اسد، برج �طان را ن�  نقل كرده اند، و اين به �اظ 

وب است، و� اين قول كه اندا�ش به برج �طان م�س) قفسه س�نه(�وضع آن 

�ردود است چه اينكه قلب عضو حيا� و م�شأ حرارت همه اندام بدن است، و 

  .حيا�ش در گرو حرارت طبع بوده و برج مناسب آن اسد است

جزو اندام ناحيه قلب و به برج اسد �رتبط است، و همه منجم� از : �اع - ۵

، بر� ان، بدان �ل�مند هنديان و غر�ي يونانيان وقديم 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� ):طحال(س�ز  - ۶

��قيان و يونانيان و بر� غر�يها بدان �ل�مند، جز ابومع� و ابوالفتح 

عودي �اري و ابون� و منذري و روضة ا�نجم� و بر� غر�يان مغر� و �س
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 آنرا به برج �طان �سبت داده اند، و هنديان) 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 

� از غر�يان با تاث� كو�ب شمس بوده، و بيت شمس برج اسد است؛ ف�ا بر

اما در  �رتبط كرده اند، �الحظه اين داللت ثانوي و �ر�؛ آنرا به برج اسد

  . نظر ��قيان كو�ب زحل بر طحال داللت دارد

 جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و به هم�: معده - ۷

ا جزو و هندي ن� آنر) 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 ب در برج �طان م�سوب كرده اند، و�ا ۹ و �۸طان و م�ل 

و غر�يهاي جديد افزون بر برج س�بله آنرا به برج �طان ن� ) �سعودي(

بو ا�حامد غزنوي و �سعودي و اابو 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 . رج اسد پنداشته اندآنرا تنها از ب

و ح� (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، اما ) �اور قلب

 �اذي دنده �الحظه دقيق آناتو� بدن؛ به روش� �شان � دهد كه معده اگرچه

هاي پائ�� است و� در ب�ون قفسه س�نه و پائ�ن� از ناحيه قلب و ز�ر قفسه 

همراه با بقيه ) ديافراگم(صدري و در ناحيه ش�م جاي داشته، و با پرده صفاق 

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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احيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و همه اين اندام  جزو اندام ن: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� كبدجديد ن� بر آن �ل�مند، و� غر�يان جديد 

 را از  اند، اين نظر س�بله آوردهبرجرا 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، ) 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� 

 كبد و خانه �ش�ي در برج قوس آنرا غر�يها ن� به �الحظه داللت �ش�ي بر

اسد برج  به ؛ آنراعالوه بر برج س�بلهكهن به اين برج �سبت داده اند و غر�يان 

  .ن� �سبت داده اند

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط  :روده ها�صار�ن يا امعاء و  - ۹

مند، جز  �ل�ان كهن و جديد بدان غر�ي يونانيان ونااست، و اك� ��قي

شايد اين قول به (�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 است، 

و� در توضيح برج معده قبال بيان شد كه اين قسمت ب�ون قفسه س�نه و 

�با� كه آنرا به برج م�ان ، و �ز ابن ا� ا�رجال ش)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 ) در برجهاي اسد و س�بله (۱۲

�سبت داده اند،  اما بر� از منجم� جديد هندي؛ با نقل ) در برج عقرب(

و روده ) در برجهاي م�ان و عقرب (۱۶نزو� را به م�ل نظر�ه اول؛ كو�ون 

را به ) 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 



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

٩٧ 

د اجزاء ، به پ�وي از ا�شان؛ غر�يان جدي)پراكنده از اقوال �تلف هندي است

را به برج عقرب ) بزرگاز روده " (راست روده، خم سيگموئيد نزو�، كو�ون"

  .�رتبط دا�سته اند

 از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است،:  �يه ها- ۱۰

زهره داللت بر كو�ب . �اري خوارز� و اروپائيهاي جديد آنرا نقل كرده اند

و  ،بيت زهره است، ابون� آنرا به برج اسد م�سوب كردهو برج م�ان  �يه دارد

ند، بر� ديگر 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 كمرستون فقراتپائ�� هاي   مهره - ۱۱

و �لب منجمان قديم و جديد از ��قيان و هنديان  �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  (۱۴م�ل بر� از هنديان ن� به . برج س�بله نقل كرده است

   . اندو م�سوب كرده) م�ان

 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

سبت داده، �تا� ستون فقرات تل� كرده، و � ستون فقرات را به برج اسد �

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

قرات بوده، همانطور كه �سعودي �اري در برج اسد قسمت باال� ستون ف

 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، )  ناحيهاندام اين(هاى ناحيه پائ�� كمر طبق قاعده 

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

   . ماهيچه ها؛ و چه رگها و رشته هاي عص� آن؛ همه �ت تأث� برج م�ان است

 ��� و يونا� و نزد �لب منجم� :) ميان تنه– گودي پهلو(خا�ه   - ١٢

 ا�د بل�  ابو القاسم�ر�وط است، از ميان ��قيان م�ان  به برجغر� كهن

 بدين ارتباط ت��ح كرده اند، بر� ابوالفتح مغر�حكيم و بل�  و ابو مع� 

 خا�ة خلط كرده و نگلاز ناقل� اقوال منجم� ��ن است خا�ة را با 

. برا�ش آورده باشند كه اش�باه است) �ز برج م�ان(اقوال متفاوت و �تل� 

 استخوان پهلو است ن� و كوتاه ترن� � �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� م هن 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 ) 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  ) و باسنيع� دنبه(

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�،  ناحيها�ور�ن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند  - ۱۳

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )نبا�هد(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 
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 اندام از همه:  �رتبط با استخوان لگن خا�هيها �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،  جديديان و غر�ياند و بر� هنو غر�يان كهن

برج واجه نص� به ا�ال جزو ناحيه كمر و ��ن آورده و به ون ابور�ان و خچ

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 ؛ �بلهسبه 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 است برج جدي بهرا ) اسفل العقب( خا� و دنبا�ه 

 ۱۷قرب، و برخ�شان به م�ل را به برج ع 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 اند٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

 همه :ه��شس�ن اإل�تان، العجزان، ��ن، �ون، باسنها، كفلها، �شيمن�ه، - ١٤

 و يونلنيان و ط به برج م�ان بوده و اك� ��قياننامهاي يك اندام بوده؛ كه �ر�و

 بر آن �ل�مند، �سعودي  جديد و بر� هنديان و بع� از غر�يانغر�يان كهن

�اري افزون بر برج م�ان آنرا به برج اسد ن� �سبت داده است، و� كوشيار و 

نها �رج ابون� و منذري آنرا به برج عقرب، و� اين قول دقيق نبوده چه اينكه ت

است كه بدان �رتبط است، اما بر� ديگر از هنديان آنرا به برج قوس من�سب 

در برج  (٢٠ و ١٩كرده، و اين قول از نظر�ه منازل هندي برآمده كه آنرا به منازل 

  .�سبت داده است) در برج قوس و جدي (٢١و م�ل ) قوس

 ، ا�بر، مذاك�،)�هتهي(، 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 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 

 القاسم ا�دابو �ر�وط كرده اند، بر� ��قيان؛ ) در برج عقرب (١٨ و ١٧

 و خواجه نص�ا�ين و روضة ا�نجم� ، پنداشتهرا 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 

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� 

اسن �ر�وط به برج م�ان؛ و شدن در اين باب گرديده است، و صحيح آن�ه 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 گ و ابه برج عقرب �ر�وط است،)  �رجبه معناي(  و تهي�همقعد

به برج باشد؛ كه ه يا �شست�ه يا باسنها و كفلها  �شيمن�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� 

  . از اندام برج حوت شمرده استآنرا
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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 �ونه 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 استبرجن�  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 .م�سوب است

 ا�ته از آ�ا كه .ش بيايددر جاي خودش توضيحديگري ذكر شده است، كه 

 هم در كيفيت اين فرايند دخالت دارد، و ماهيت خون وضعيت ماهي� 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 ) جزر و مد(

ر  همچنان�ه بنا ب،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 گد�و ن� مطرح � شوند، نظر�ه اي هم در ميان هنديان براى ارتباط 

د�و هم از بروج برج خون با برج د�و بطور خاص ذكر شده كه طبق آن �سلك 

كو�ب باط فل�  ارتاما 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 داردنآافزا�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

ث� كو�ب اين س�ستم �ت تا ،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 . بدن به آ�ست؛ ف�ا س�ستم عص� و اعصاب ��د به برج اسد �رتبط است

اين ارتباط عالوه بر ارتباط عصبهاي هر ناحيه است كه با اندام و برج �ر�وطه 
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دامها به برج آن �وضع ن� �ر�وط ا�ته عصبهاي هر �وضع از انخود � باشد، 

مثل عصب سياتيك در اندام برج قوس و عصبهاي زانو (است، ذكر بر� �وارد 

سبب شده تا بر� بدون توجه به ارتباط اندام �وضع آنرا نظر�ه ) در برج جدي

از آ�ا كه در متون به اختصار �مه عصب و . متفاوت و �ستق� تل� كنند

�ب ب�ش� ذكر شده، سبب گرديده تا بر� اين عنوان را اعصاب و نام برج يا كو

با عنوان �شابه و� متفاوت ديگر اش�باه كنند، و يا در �ع اقوال آنرا تعدد آراء 

است، و اين " اعصاب و روان"با مقصود " اعصاب"تل� نمايند، كه آن اصطالح 

بله است، �ت تاث� كو�ب عطارد بوده، و چون خانه عطارد دو برج جوزا و س�

   .ف�ا به اين دو برج ن� �رتبط � شود

بوده و همه ) �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 )  و غر�يونا�

پي و چر� است مانند پهلوها و كفلها و پاشنه ها را به برج اسد م�سوب كرده 

است، بر� هنديان پاشنه ها را به زحل �سبت داده، و بر� از غر�يان جديد 

اشنه ها را به برج د�و هم با �اظ اين نظر�ه و اينكه برج د�و بيت زحل است، پ

  .من�سب نموده اند

به �اظ طبع آن كه �د و تر است، به كو�ب زهره : ر� در بدنچ بافتهاي - 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�بلةاعضاء و اجزاي بدن

شكمدار يا صفاق حجاب  :اندام �وض�

 و ن� پرده هاي ميا� ،ديافراگميا پرده 

 ناحيه، ب� اندامها در داخل ش�م

 ،صفراك�سه كبد،  ( و اندام آنش�م

 يا �صار�نطحال، معده، ، )�وزا�عده

كوچك،  ي بزرگ و روده  روده ها؛امعاء و

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�بلهبه برج 

  . � باشد) ثور، س�بله، جدي(خا� 
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  برج س�بلةدر اندام �ر�وط به  :برر� نظر�ات اختال�

و جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و همه ��قي� و هنديان :  - ۱

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

 ا�كر م�سوب به برج �ل بوده، اما طبق قاعده فوقو ) 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 همينطور �چه را هنديان به م�ل

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

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

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

 و يونا� 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 جديدغر�

كه آنرا عالوه بر برج جوزا؛ در باب اندام برج �طان هم آورده، و ) ��قي�

 در ۱۳انگشتان دستها را به م�ل بر� هنديان � دستها را و بر� ديگر تنها 

ن نظر�ه پ�وي كرده اند، ا�ته داده و بر� غر�يان هم از ايبرج س�بله �سبت 

از �له در (منجمان در دالالت كواكب ان�سابا� براى اندامها ذكر � كنند، و 

كه بي�ش برج س�بله (هنديان در دالالت كو�� دستها را به عطارد ) اينجا

م�سوب كرده، همچن� در بيمار�هاي برج س�بله؛ آس�بهاى بازو و شانه را ) است

همچنان�ه در بيان (اينها نبايد با دالالت بروج �لوط شود، آورده اند، اما 



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

١٠٥ 

كه به (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

يمار�ها، و آورد، ف�ا ما دالالت كواكب بر اندام و ب) داللت او�ه مطرح است

ن� 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 

  . ده استقو� بوده كه نا� از داللت كو�� بو

 ناخن دستان جزو انگشتان؛ و �رتبط با برج اين ناحيه اندام : دستهاناخن - ۳

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 كهننااست، و ��قي

 در ۹ها را ي�جا؛ بر� به م�ل آنها را از �وضع خودش جدا نموده و همه ناخن

  . در برج س�بله �سبت داده اند۱۳برج �طان و بر� به م�ل 

 : حجاب صفاق يا پرده ديافراگم و پرده هاي ميا� احشاء و داخل ش�م- ۴

 و ناجزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك� ��قي

 ن� بدان �ل�مند،  جديدر�يان و بر� از هنديان و غيونانيان و غر�يان كهن

به برج م�ان هم �سبت داده است، و ) س�بله(�ز ابو ن� كه افزون بر اين 

 در برج ٩ در برج جوزا و �طان و م�ل ٧هنديان كه آنرا به م�ل بر� از 

  .�طان، و با�بع بر� از غر�يان كه آنرا به برج �طان م�سوب كرده اند

 �طان است، چه اينكه ب�ش��ن قسمت آن در ناحيه  جزو اندام برج: �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 

  . نكه چون انتها�ش در ناحيه ش�م است، جزو برج س�بله �سوب شوداي

جزو اندام ناحيه قلب و به برج اسد �رتبط است، و همه منجم� از : �اع - ۶

 هنديان و غر�يان، بدان �ل�مند، بر�  يونانيان وقديم و جديد و ��قيان و

)  اسد و س�بلهدر برجهاي (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( يونا� و غر� �اظ منجما� ��� و

 در برجهاي جوزا و ۷اما بر� هنديان آنرا به م�ل . برج س�بله شمرده اند

ر� از ��قيان ب �طان م�سوب كرده اند، و�ا  در برج۹ و �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� (�سبت داده اند، و بر� ن� 

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�

خواجه نص�، ابون� و كوشيار و روضة ا�نجم� و �اري خوارز� و (بع� 

از آ�ا كه اول� آثار احوال معده . هم آنرا تنها از برج اسد پنداشته اند) منذري

ر� معده را در ناحيه قفسه س�نه ب�ش� از جانب �ري احساس � گردد؛ ف�ا ب

تصور كرده، و به برجهاى �طان و اسد من�سب نموده اند، ) و ح� �اور قلب(

اما �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 

همراه ) ديافراگم(ر ناحيه ش�م جاي داشته، و با پرده صفاق قفسه صدري و د
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با بقيه اعضاي ش�م از ناحيه س�نه و قلب جدا بوده، و مانند بقيه اندام 

  .ش�م جزو برج س�بله است

جزو اندام ناحيه ش�م است و بنابر دسته بندي ): پان�ر�اس( �وزا�عده - ۸

ج س�بله �رتبط است،  به بر ��� و يونا� و غر� كهنقدماي منجم�

از �له بر� (هرچند به ذكر اين اندام ت��ح ن�رده اند، اما منجمان متاخر 

، ��ا نام برده و ارتباطش با برج س�بله را ن� بيان كرده اند)  جديدغر�يان

آنرا به برج �طان �سبت ) به مانند نظرشان در باب معده(بع� ديگرشان 

 )�طاندر برجهاي جوزا و  (۷به م�ل آنرا يد هم داده اند، بر� از هنديان جد

در برجهاي م�ان و  (۱۶و بع� ديگرشان به م�ل  ،)�طاندر برج  (۹و م�ل 

   .ه اندمن�سب كرد) عقرب

 جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك� ):طحال(س�ز  - ۹

ز ابومع� و ابوالفتح ��قيان و يونانيان و بر� غر�يها بدان �ل�مند، ج

مغر� و �سعودي �اري و ابون� و منذري و روضة ا�نجم� و غر�يان كهن 

آنرا به برج �طان �سبت داده اند، و هنديان كه ) به مانند نظر در باب معده(

 در برج اسد م�سوب كرده اند، در نظر هنديان اين اندام �ت ۱۰آنرا به م�ل 

ت شمس برج اسد است؛ ف�ا بر� از غر�يان با تاث� كو�ب شمس بوده، و بي

اما در  �رتبط كرده اند، �الحظه اين داللت ثانوي و �ر�؛ آنرا به برج اسد

  . نظر ��قيان كو�ب زحل بر طحال داللت دارد

 جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و همه اين اندام :كبد - ۱۰

ونانيان و غر�يان كهن و بر� غر�يان جديد يك ح�م دارد، و همه ��قيان و ي

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 باب اندام برج �طان و �تا� را در برج س�بله آورده

 ٩ل و م�) 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(

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 به اين برج 

  .برج س�بله به اسد ن� �سبت داده اندعالوه بر كهن �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 يونانيان وون ا��قي

، چه �سبت داده اند برج جدي به هنديانبر�  ؛ و آنرا به برج �طانجديد

 برج زحلو خانه بوده؛ �ت تاث� كو�ب زحل  نظرشان دراينكه 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� بهآنرا 

و به �ر�خ، ) ابوالقاسم ا�د بل�(به زهره و عطارد، و بر�  )ابون�(بر� 

در طب ر� هنديان به زحل و �ر�خ و �ش�ي، و بر� به �ر�خ و زحل، و ب

و در طب انرژي درما� هندي آنرا به كهن آيوروداي هندي آنرا به عطارد، 

  . اندم�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 بدان و 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 ، )استحيه برج �طان نا
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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  ؛منجم� جديد هندياز  بر� 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 ، )ف هندي استپراكنده از اقوال �تل

  به برج عقربرا) 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 ري �ابدان �ل�مند، جز �سعودي و يونانيان و غر�يان كهن 

  . شمرده اندانم�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� واز ��� و(اتفاق همه منجم� 

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 . حيه پائ� ش�م �سوب كرده اندنا

) در برجهاي م�ان و عقرب (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� وتبط است، و �لب منجم� ��� و؛ و به برج م�ان �راز 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 ابور�ان ب�و� و (
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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 . رده اندت��ح ك

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 

  . اندم�سوب كرده) ثور

مقصود از آن مر و �شت � باشد، اما  انتهاي كناحيه �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 كمر�ه "به  ُصلبذكر شده است، از " �وضع �سل شخص"عنوان  َظهر يا گ

ـُشت ـُرده يا كمر�ه يا ( ه هاب� � شود، ضمن اينكه اين واژ ن� تع"يا پ َظهر يا گ

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

ـُردهَظهر و"ن� ب�ار � رود، همچنان�ه  ـُشت و  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

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

  . اش�باه �شود"ُصلب"  �ر�رد آن به منظورباو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد

  از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م و به: و كمرستون فقراتپائ�� هاي   مهره - ۱۶

 قديم و جديد از ��قيان و  ��� وو �لب منجمان �رتبط است،برج م�ان 

در را ) كمر�ه(�اري خوارز� كه �ز  مند،هنديان و غر�يان هم بر آن �ل�

در برجهاي س�بله و  (۱۴بر� از هنديان ن� به م�ل . برج س�بله نقل كرده است

   . اندو م�سوب كرده) م�ان

 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(ف�ا در اقوال مهره هاى پائ�� كمر ن� برج 

هر "را مقيد به ناحيه )" ستون فقرات(فقار "آ�ا كه ابو القاسم ا�د بل� 
َ

الظ

ـُ ( نموده است، ف�ا �و� واضح است كه ناحيه " و ناحيه باال�) رده�ُ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

تبط است، به برج م�ان �ر)  ناحيهاندام اين(هاى ناحيه پائ�� كمر طبق قاعده 

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 

    .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 ان بر آن �ل�مند، بر�  غر�هندي و 

آنرا به برج س�بلة هم غر�يان جديد �سبت داده، ف�ا بر� از ) س�بله و م�ان

  .ندم�سوب كرده ا

 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 ��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 ۱۵ر� ديگر از هنديان آنرا به م�ل به برج م�ان �ر�وط دا�سته اند، اما ب

 در برج عقرب ۱۸ در 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

ت آن �طان است ف�ا بر� از غر�يها آنرا به برج �طان قمر �سبت داده و بي
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   . هم به برج س�بله م�سوب كرده اندشان�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  دارد�يه

ند، بر� ديگر 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 �رتبط با برج م�ان است، و �لب : مثانه- ۲۰

 بر هم� �ل�مند، ا�ته از آ�ا كه  ��� و يونا� و غر� كهن و جديدمنجم�

 است، ف�ا به داللت عقرببرج  آنخانه و �ر�خ بر مثانه داللت دارد كو�ب 

�اري (سوب � گردد، از اين رو بر� از ��قيان ثانوي به برج عقرب ن� م�

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 (۱۵نموده اند، بر� هنديان ن� آنرا به م�ل 

�سعودي  و 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 

  .آنرا همچون �يه ها از اندام برج س�بله شمرده است) 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 ه و م�ان آورده در برجهاي س�بلالقاسم 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 ��قيان م�ان به برجكهن و جديد 
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ارتباط ت��ح كرده اند،  بدين 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 ترن� � �انيآ�ه مچه اينكه خا�ة يع� 

س ا�ا�ا�ة (
ْ
ضالع َورك وما 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� ة خا�

�اطر اينكه اين استخوان سبب گودي ميان تنه بوده؛ بدان �وسوم ) منجم�

رف� خا�ة گ�اطر در بردر لغت عر� جديد ن خا�ة گلشده است، اما 

دو نه اينكه اين 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�،  ناحيها�ور�ن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند  - ۲۳

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 

 اندام از همه:  �رتبط با استخوان لگن خا�هياه �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، د بر� هنو) كهن و جديد(و غر�يان 

 م�انبرج 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� ،برج آنرا م�ان نام برده اند)  ا�ور�ن-ا�ورك (منذري به �احت 



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

١١٤ 

( ن�  و ؛ س�بلهبه برج ) ابوالقاسم بل�(و اسد برج به ) منذري( ؛هم بطور شاذ

ه اين اخ� از بر� آراء ك ،�سبت داده اندبه برج قوس ) احتما� از منذري

استخوانهاي ناحيه پاي� لگن از منذري همچن� هندي گرفته شده است، 

اما . ن� م�سوب كرده است برج 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 خوان خا� و در آن، و بعض�شان به برج قوس، و است

  . در برج قوس �سبت داده اند٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

 ، 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 

 القاسم ا�دابو �ر�وط كرده اند، بر� ��قيان؛ ) در برج عقرب (١٨ و ١٧

�ا�ين و روضة ا�نجم�  و خواجه نص، پنداشتهرا 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 

رداشت دوقول شده است، يا اينكه �الحظه سبب ب) كه برجش عقرب است(

قول منازل هندي؛ يا خلط ب� اندام باسن و اندام �رج �ئط؛ سبب دو قو� 
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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 گ و ابه برج عقرب �ر�وط است،)  �رجبه معناي(  و تهي�همقعد

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 است، �اري ) يونا� و هندي و مغر� و

خوارز� آنرا عالوه به برج اسد ن� م�سوب كرده، و خواجه نص� آنرا از اندام 

  .برج حوت شمرده است

 به برج جوزا �ر�وط  و يونا� و غر� كهندر تنجيم ��� : اعصاب و روان- ۲۵

چون اعصاب و روان �ت تاث� كو�ب عطارد بوده، و است، و در تنجيم هندي 

. خانه عطارد دو برج جوزا و س�بله است، ف�ا به اين دو برج ن� �رتبط نموده اند

از آ�ا كه در متون به اختصار �مه عصب و اعصاب و نام برج يا كو�ب ب�ش� 

 متفاوت ذكر شده، سبب گرديده تا بر� اين عنوان را با عنوان �شابه ديگر و�

اش�باه كنند، و يا در �ع اقوال آنرا تعدد آراء تل� نمايند، كه آن اصطالح 

حا�م بر رشته هاي عص� و اعصاب س�ستم عص� "با مقصود " اعصاب"

�ت تاث� كو�ب شمس بوده، و چون ) اخ�(اين س�ستم  ،ستا" ي بدناندامها

 بدن به آ�ست؛ ف�ا خانه اش برج اسد بوده و ن� داللت دارد بر هر چه قوت

س�ستم عص� و اعصاب ��د به برج اسد �رتبط است، ا�ته عصبهاي هر 

مثل عصب (�وضع از اندامها به برج آن �وضع ن� �ر�وط است، ذكر بر� �وارد 

سبب شده تا بر� ) سياتيك در اندام برج قوس و عصبهاي زانو در برج جدي

  . ر�ه متفاوت و �ستق� تل� كنندبدون توجه به ارتباط اندام �وضع آنرا نظ
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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 �لعص� �رتبط با مغز كه كن

توصيف اين عنوان به . � باشد) ثور، س�بله، جدي(�ت تاث� بروج خا� 

سبب شده تا منجمان غر� جديد اس�ت " اس�ت و چهارچوب � بدن"

را ن� به بروج خا� �سبت دهند، اما " هي� استخوا� ا�سان"�صطلح به مع� 

 يونا� و غر� كهن همه منجم� كهن از ��� و) يدهمچنان�ه �حش بيا(

بدن ا�سان را كو�ب زحل و ) هي� استخوا�( هندي استخوانها و اس�ت و

  .برج جدي خانه آن �رتبط دا�سته اند

 بطور � ذكر  و يونا� و غر� كهندر 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 

  . هندي كه در برج س�بله است �ر�وط گرديده است۱۳م�ل 

جزو ترشحات اندام   و يونا� و غر� كهندر تنجيم ��� :آنز�مها - ۲۸

�سوب است، اما در تنجيم  اندام مآنداللت 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�اناعضاء و اجزاي بدن

 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 (ىوه هاى فوق �يغد، )�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 � خاهيناح، )لگن خا�ه

، )اي� ستون فقراتپ( هاي كمر

�ه و �شس�نپاي�� 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 (مفصل باال� استخوان ران 

  .پروستات  غده، )باسنها يا كفلها(ن وَ يا َ� �ن ُ� 

 س�ستم اعصاب تنگ كننده و گشاد كننده ، بدنتپوسخون،  :اندام �تا�ي

   .ا رگهو 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 ، )زل � � باشدمنا

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 

 �ل و ثور �ر�وط كرده  در برجهاي۳اند، 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

 :م و پرده هاي ميا� احشاء و داخل ش�م حجاب صفاق يا پرده ديافراگ- ۲

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و اك� ��قي� و 

 ن� بدان �ل�مند،  جديدبر� از هنديان و غر�يانيونانيان و غر�يان كهن و 

به برج م�ان هم �سبت داده است، و ) س�بله(�ز ابو ن� كه افزون بر اين 

 در برج ٩ در برج جوزا و �طان و م�ل ٧ه آنرا به م�ل هنديان كبر� از 

  .�طان، و با�بع بر� از غر�يان كه آنرا به برج �طان م�سوب كرده اند

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� (به ذكر اين اندام ت��ح ن�رده اند، اما منجمان متاخر هرچند 
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، ��ا نام برده و ارتباطش با برج س�بله را ن� بيان كرده اند)  جديدغر�يان

آنرا به برج �طان �سبت ) به مانند نظرشان در باب معده(بع� ديگرشان 

 )�طانبرجهاي جوزا و در  (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:  ناحيه پائ�ن� ش�م و اندامهاي آن- ۴

 � باشد،)  كهن و جديدهندي 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� 

بر� از هنديان ناحيه پائ�ن� . 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  :ده هارو�صار�ن يا امعاء و  -۵

 �ل�منـد، جـز  يونانيان و غر�يان كهن و جديـد بـداناست، 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، 

� در توضيح برج معده قبال بيان شد كـه ايـن قـسمت بـ�ون قفـسه سـ�نه و و

، 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 ) در برج عقرب(

و روده ) در برجهـاي مـ�ان و عقـرب (۱۶نظر�ه اول؛ كو�ون نـزو� را بـه مـ�ل 
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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 (كرده اند م�سوب ) 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�، كو�ون"

  .�رتبط دا�سته اند

 و  اك� ��قي� برج س�بله �رتبط است، و  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  - ۷ ـُرده يا كمر�ه يا پ پائ�ن�  جزو ناحيه: )�ل �سل(ُصلب 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�مندي و غر� و قديم و جديد همه دنه

�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 ان هم شمرده�ط�ز منذري كه افزون بر م�ان از  .ت��ح كرده اند

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

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

  . اندم�سوب كرده) ثور

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

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

به  و ن� ادبيات كهن �ق 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 هر يا ( ه ها ن� تعب� � شود، ضمن اينكه اين واژ"يا پ
َ

ـُرده يا كمر�ه يا ظ گ

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

ـُردهَظهر و"ن� ب�ار � رود، همچنان�ه  ـُشت و  گ به فقرات و ماهيچه  "پ

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

  .شود� اش�باه "ُصلب"  �ر�رد آن به منظورباو ه هر يك بطور صحيح در�افت شد

  از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م و به: و كمرستون فقراتپائ�� هاي   مهره - ۸

 هنديانو �لب منجمان قديم و جديد از ��قيان و  �رتبط است،برج م�ان 

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

   . اندو م�سوب كرده) م�ان

 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

، قرات را به برج اسد �سبت دادهرات تل� كرده، و � ستون ف�تا� ستون فق

را مطرح نموده اند، اما از ) 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(  واضح است كه ناحيه نموده است، ف�ا �و�"  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 و مهره �ُشت ( :ت��ح كردهدالالت برج اسد 

به برج م�ان �رتبط است، )  ناحيهاندام اين(هاى ناحيه پائ�� كمر طبق قاعده 

دان ت��ح نموده و در بيان اندام برج همچنان�ه خواجه نص� ا�ين طو� ب

 ؛ چه عضالت وف�ا كمر چه مهره هاى فقرات" �ناز كمر تا �"م�ان گفته 
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    .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 به ):پائ� كمر (ناحيه �تا� اعصاب �ش� - ۹

  يونا� وان �رتبط است، و �لب منجمان قديم و جديد از ��� وبرج م�

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، � از ش�م و �رتبط با برجپائ�نناحيه 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�هندياناندام داللت دارد و بيت آن برج م�ان است، 

 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 ۱۶م�ان و م�ل برج 

را جدا و بطور " 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

 برج �طان را بهآنبر� 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، 

 از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است،:  �يه ها- ۱۱

زهره داللت بر كو�ب . �اري خوارز� و اروپائيهاي جديد آنرا نقل كرده اند

و  ،ا به برج اسد م�سوب كردهابون� آنرو 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( ۱۴به م�لاز هنديان آنرا 

  . �سوب كرده اند )و عقربم�ان  هايدر برج( ۱۶و م�ل 
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  ابوپائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است،از اندام ناحيه :  حا�ها- ۱۲

در و 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 ديد ��� و يونا� و غر� قديم و جمنجم�

 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 

 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 (۱۵، بر� هنديان ن� آنرا به م�ل نموده اند

 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 

  .اندام برج س�بله شمرده استآنرا همچون �يه ها از ) ابو القاسم ا�د بل�(

ه ادراري؛ �جداي از دالئل فل� هر يك از اندامهاي دست : ادراريس�ستم - ۱۴

ذار گه ادراري تاث� ���ل فل� �ش�� كه روي س�ستم و همه اندامهاي دست

همان دالئل فل� �فا باشد در �م ��قي� يا هنديان نيافته ايم، ف�ا 

ه  آمده است، اما آ�جاي خوداث� داشته كه �حش در اندامهاي اين س�ستم ت

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"س� بوده و فقط در آلت خرو� ترشحات، و ت�� تنا

  .متخصص ادراري و تناس�: �ش��ند كه � نو�سند
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�ر�وط  م�ان نزد �لب منجم� به برج :) ميان تنه– گودي پهلو(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 استبرا�ش آورده باشند) �ز برج م�ان(

 ا�ا�ة ( استخوان پهلو است ن� و كوتاه ترن� � �انيآ�ه م
ْ
س ما ب� َرأ

ضالع ا�َورك و
َ
سفل األ

َ
بعد از =  قديم  و فار�خا�ة در لغت عر�. )أ

�ه افراد براى دست به كمر زدن  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  خا�ة نگلو 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 گلاينكه اين استخوان سبب گودي ميان تنه بوده؛ بدان �وسوم شده است، اما 

به  )يع� دنبه و باسن(رف� خا�ة گ�اطر در بردر لغت عر� جديد خا�ة 

) خا�ةو ن گل(عنوان  اين دو نه اينكهو  �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�،  ناحيها�ور�ن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند  - ۱۶

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 

 اندام از همه:  �رتبط با استخوان لگن خا�هيها هرگ�خرگ و سيا، )لگن

 يونانيان و ش�م و �رتبط با برج م�ان است و �لب ��قيان ناحيه پائ�ن� از

��قيان بر�  بر آن �ل�مند،  جديديان و غر�ياند و بر� هنغر�يان كهن
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رج بون 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 ) منذري( ؛هم بطور شاذ

كه اين اخ� از بر� آراء  ،ه اند�سبت دادبه برج قوس ) احتما� از منذري

استخوانهاي ناحيه پاي� لگن از منذري همچن� هندي گرفته شده است، 

اما . ن� م�سوب كرده است برج 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 ، و استخوان خا� و در آن، و بعض�شان به برج قوس

  . در برج قوس �سبت داده اند٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

 همه :ه��شس�ن اإل�تان، العجزان، ��ن، �ون، باسنها، كفلها، �شيمن�ه، - ١٧

 و يونانيان ��قيانك� ابوده و  كه �ر�وط به برج م�ان بوده؛نامهاي يك اندام 

بر آن �ل�مند، �سعودي   جديدبر� هنديان و بع� غر�يانن كهن و و غر�يا

 افزون بر برج م�ان آنرا به برج اسد ن� �سبت داده است، و� كوشيار و ؛�اري

 ،و� اين قول دقيق نبوده،  م�سوب كرده اند منذري آنرا به برج عقربابون� و

 دان �رتبط است، اماتنها �رج است كه باز اندامهاي اين ناحيه چه اينكه 

و اين قول از نظر�ه ،  من�سب كرده به برج قوسرانآان يهندبر� ديگر از 

در  (٢١و م�ل ) در برج قوس (٢٠ و ١٩ كه آنرا به منازل ،منازل هندي برآمده

  .ست�سبت داده ا) برج قوس و جدي

 از انـدامهاي تناسـ� نبـوده و قبـل از عـضو از آ�ا كه اين :پروستات غده -۱۸

بـوده، فـ�ا بنـابر ) برج مـ�ان(ناحيه آلت قرار داشته و آخر�ن اندام ناحيه قب� 
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تنجيم ��� و يونا� و غر� كهن و هندي به برج م�ان �ر�وط اسـت، بـر� 

آنرا   ف�ا، داردط و �رای ادرار قرارئب� �رج �بلحاظ اينكه ) غر�يان جديد(

 عقرب دا�سته اند، بر� هنـديان  با برج �رتبطها 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 (۱۶آنرا به م�ل ) داشته

بنابر تنجيم ��� و و بوده،  حد انتها� اندامهاي برج م�ان :)ة�ن(زهار  - ١۹

از ��قيان كوشيار بدان  است، رتبطبدان � يونا� و غر� كهن هندي و

من�سب كرده  عقرب بل� آنرا به برج القاسم ا�دابو ت��ح نموده است، و�

  .است

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه(، و ا�قعدة �رج بول و �ئطو ) �م�ه( عورت� - ٢٠

يا اختصا� دو اندام همه از نامهاي �ش�ك يا : 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 )�اري خوارز� و �سعودي �اري و ابون�ا�نجم� و منذري و كوشيار و 

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 (١٨ و ١٧

 و خواجه نص�ا�ين و روضة ا�نجم� ، پنداشتهرا 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
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 شدن �رج �ئط سبب دو قو�) 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� 

شدن در اين باب گرديده است، و صحيح آن�ه باسن �ر�وط به برج م�ان؛ و 

لت فل� �رج� به دال: 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 گ و ابه برج عقرب �ر�وط است،)  �رجبه معناي(  و تهي�همقعد

به برج باشد؛ كه  �شيمن�ه يا �شست�ه يا باسنها و كفلها و تهي�ه؛دبر يا مقعد 

��� ( به نظر �لب منجمان خصوص بيضه ها؛ كهاما در . 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

در همه اندامهاى بدن جاري يا از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه : نو خ- 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، ) �ش�ي، جوزا، م�ان، د�و(طبع 

آنرا به كو�ب �ش�ي و برج ) �سعودي �اري(برج جوزا و بر� ��قيان 

 �اظ ماهيت رطو� و ماي� آن همانند  بهم�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 . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد

�طان (بر� غر�يهاي جديد بلحاظ ميعان خون آنرا به بروج آ� با�بع 



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

١٢٨ 

 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� 

   ): �و�رگ��ان �خرگ، ور�د سياهرگ(بدن  هاي خو�گرعروق و  - ٢٢

 �نه ١٢در هر ناحيه از نوا� ) عم ��ان و ور�د و �و�رگا(رگهاي خو� 

اندامهاي بدن به برج آن �وضع يا  اندامهاي آن �ر�وط � گردد، اما اينكه به 

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

عد � تنجيم � اين اختالف شده است، فصل ا�طاب اختالفات؛ اصول و قوا

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� 

م و خشك اندام قلب كه كواكب شمس و �ر�خ اگرچه طبعشان با طبع گر

��ل حيات عروق بوده؛ متناسب است، و� از آ�ا كه طب� فاقد رطو�ت 

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 ( تنجيم ��� ترجيح ارتباط دارد، همچنان�ه قدماي طب و

از . و ن� منجمان هندي؛ بدان ت��ح نموده اند) 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 
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  .در اقوال منجم� ن� مطرح شده است) گرم و تر(به د�ل تناسب طبع 

 –��ان يا �خرگ (بندي اي خو� و با دسته اما در نگرش جز� به رگه

 ش�يه همان اختالف وده، ش نقل ن� ارتباط فل� خا�)  سياهرگور�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 �خرگها يا��انبرج قوس براى 

يا  ها سياهرگها ياور�در�خ و زهره؛ و برج م�ان براى شمس و �ش�ي و �

 ؛ كو�ب �ش�ي و برج قوسطبق روش قب�. 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 ان كه ��(

ور�د (و يا بالعكس ، )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 

، بو�ژه اگر ؛ به داللت ثانوي قابل طرح هس�ند)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 : بدنوست پ- ۲۳

 آ�ا كه داللت زحل بر خش� و ز�� است، معلوم � شود اين پوست دارد، از

 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 

 و در تنجيم هندي گرم) زهره و م�ان(كو�ب بيان كرده اند، كه طبيعت هر دو 
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 )در حالت سالمت و طراوت(تر بوده و متناسب با وضعيت و طبيعت پوست 

در  (۲۱و م�ل ) در برج م�ان (۱۵ به م�ل پوست بنا 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 ؛ بدنرايبو 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 

 تاثر پذير بوده، هم بر احوال ا�سان شديد  فل� زود اتصاالتكه هم از نظر(

هاي اندرو� پوست صاحب 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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  رج عقرب �رتبط با باعضاء و اجزاي بدن

فرج و ناحيه ب� پاها،  :اندام �وض�

 و پ�شاببول يا (�رج�  عورت،

به معناي �رج  ( يا تهي�همقعد، )�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)، حوت�طان، عقرب(

  عقربدر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

 يونانيان و جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و همه ��قي� و:  مغز- ۱

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

شادي عروق را به �� از مغز كه كن�ل تنگي و گمگر ، )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 ۱۴اما منجمان جديد هندي آنرا به م�ل 

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

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

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(خا�ه 
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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  انيان و غر�يان كهنو يون��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 تـ��ح 

��ـا نـام بـرده و ) از �لـه بـر� غر�يـان(ان متـاخر ن�رده اند، اما منجمـ

به مانند نظرشـان (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

 بعـ� و ،)�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 

جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط  :روده ها�صار�ن يا امعاء و  -۴

 �ل�منـد، جـز  يونانيان و  غر�يهاي كهن و جديد بداناست، و اك� ��قي� و

شـايد ايـن قـول بـه (ت، �اري خوارز� كه آنرا به برج �طان، �سبت داده اس

�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 قـسمت بـ�ون قفـسه سـ�نه و 

، و �ز ابن ا� ا�رجال ش�با� كه آنـرا بـه بـرج مـ�ان )ناحيه برج �طان است

 هندي ن� بر� منجم� روده ها را به م�ل م�سوب نموده است، در تنجيم كهن

 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 (۱۶نظر�ه اول؛ كو�ون نـزو� را بـه مـ�ل 

را بـه ) ايلئـوم(، و انتهـاي روده كوچـك )در بـرج عقـرب  (۱۸ را به م�ل بزرگ

به نظر � رسد كه اينها �� نـاقص و (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 ) زرگباز 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� واز ��� و(اتفاق همه منجم� 

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 . � ش�م �سوب كرده اندناحيه پائ

) در برجهاي م�ان و عقرب (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 . كرده اند�اري خوارز� و اروپائيهاي جديد آنرا نقل 

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 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 (۱۶ل و م�

 از اندام ناحيه پائ�ن� از ش�م؛ و �رتبط با برج م�ان است، و �لب : مثانه- ۷

از آ�ا كه كو�ب ا�ته ند، بر هم� �ل�م  ��� و يونا� و غر� كهنمنجم�

 ثانوي به  است، ف�ا به داللتعقرببرج  آنخانه و �ر�خ بر مثانه داللت دارد 

 ) �اري خوارز�(از ��قيان برج عقرب ن� م�سوب � گردد، از اين رو بر� 

اند، ه دنموافزون بر برج م�ان؛ به برج عقرب ن� من�سب 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 �اريابون� 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)القاسم ا�د بل�

؛ تناس�ه �جداي از دالئل فل� هر يك از اندامهاي دست : تناس�س�ستم - ۸

ذار گ تاث� تناس�ه �كه روي س�ستم و همه اندامهاي دست(�ش�� ��ل فل� 

همان دالئل فل� �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 

ادراري تناس� ه �؛ 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 دستتناس�ه �ه اينكه دستچتنجي� 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

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 ۱۵يگر از هنديان آنرا به م�ل به برج م�ان �ر�وط دا�سته اند، اما بر� د

 در برج عقرب ۱۸ در 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

�طان است ف�ا بر� از غر�يها آنرا به برج �طان قمر �سبت داده و بيت آن 

   . هم به برج س�بله م�سوب كرده اندشان�سبت داده، و بر� ديگر
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�ر�وط  م�ان ه برج بنزد �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�

 خا�ة خلط كرده و اقوال متفاوت و �تل� 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 ما ب� رَ ا�ا�ة ( استخوان پهلو است ن� و كوتاه ترن� � �انيآ�ه م
ْ
أ

ضالع ا�َورك و
َ
سفل األ

َ
بعد از =  قديم  و فار�خا�ة در لغت عر�. )أ

�ه افراد براى دست به كمر زدن  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 گلاينكه اين استخوان سبب گودي ميان تنه بوده؛ بدان �وسوم شده است، اما 

به  )يع� دنبه و باسن(رف� خا�ة گ�اطر در بردر لغت عر� جديد خا�ة 

) خا�ةو ن گل(عنوان كه اين دو نه اينو  �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�،  ناحيها�ور�ن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند  - ۱۱

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 

 اندام از همه:  �رتبط با استخوان لگن خا�هيها ياهرگ�خرگ و س، )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،  جديديان و غر�ياند و بر� هنو غر�يان كهن

برج به ون ابور�ان و خواجه نص� به ا�ال جزو ناحيه كمر و ��ن آورده و 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� ،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  ، داده اند�سبتبه برج قوس ) احتما� از منذري

استخوانهاي ناحيه پاي� لگن از منذري همچن� هندي گرفته شده است، 

اما . ن� م�سوب كرده است برج 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 ج قوس، و استخوان خا� و در آن، و بعض�شان به بر

  . در برج قوس �سبت داده اند٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

 همه :ه��شس�ن اإل�تان، العجزان، ��ن، �ون، باسنها، كفلها، �شيمن�ه، - ١٢

 يونانيان و��قيان ك� ابوده و  كه �ر�وط به برج م�ان بوده؛نامهاي يك اندام 

�سعودي بر آن �ل�مند،   جديدغر�ياناز  بر� هنديان و �يان كهن وغر

 كوشيار و �، و ن� �سبت داده استبه 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 قوسرانآ انيهندبر� ديگر از  �رج است كه بدان �رتبط است، اما

 ٢٠ و 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 )  قوسدر برج(

از اندامهاي تناس� نبوده و قبل از  عضو از آ�ا كه اين :پروستات غده - ۱۳

بنابر بوده، ف�ا ) برج م�ان(يه قب� ناحيه آلت قرار داشته و آخر�ن اندام ناح

بر� تنجيم ��� و يونا� و غر� كهن و هندي به برج م�ان �ر�وط است، 

آنرا  ف�ا ، داردط و �رای ادرار قرارئب� �رج �بلحاظ اينكه ) غر�يان جديد(

، بر� هنديان دا�سته اند عقرب  �رتبط با برجوده 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

�قيان كوشيار بدان از � است، رتبطبدان �هندي و يونا� و غر� كهن 

من�سب كرده  عقرب بل� آنرا به برج القاسم ا�دابو ت��ح نموده است، و�

  .است

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه( و ا�قعدة ،�رج بول و �ئطو ) �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� وبل� 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)  برجهاي م�ان و عقربدر( ١٦هنديان آلت تناس� و مقعد را به م�ل 

 القاسم ا�دابو  ؛بر� ��قيان�ر�وط كرده اند، ) در برج عقرب (١٨ و ١٧

�ا�ين و روضة ا�نجم�  و خواجه نص، پنداشتهرا در برج �طان ه�تهيبل� 

  ن� برج م�اندررا 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 استنكه برجشا(براى باسنها و كفلها 

�الحظه  اينكه ايه است،  شدرداشت دوقولبسبب ) 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  استگرديدهدر اين باب ن شد
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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،) �رجبه معناي(  و تهي�همقعد

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 )  كهن و جديد؛�ونا�ومغر� هندي و و 

است، �اري خوارز� آنرا عالوه به برج اسد ن� م�سوب كرده، و خواجه نص� 

  .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 وق �فاوي هر ناحيه �ت تاث� برج �شده، و�ا عر

طبق قو� از ؛  همه عروق �فاوي بلكه س�ستم �فاتيكميان 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  :نو خ- ۱۷

�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 

برج آنرا به كو�ب �ش�ي و ) �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 .  دخالت دارديا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها

�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(نجا فرايند آن در اي" ردش خونگ"مقصود از : ردش خون گ- 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 داشته و هم اينكه كو�ب شمس 

خون نا� از �ر اندام قلب بوده؛ كه ردش ، و ن� گ اسد استن� برج شمس

) اسد(به اين برج ) خونردش گ( ف�ا اين فرايند برج قلب ن� اسد است،

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 

بدن بوده و هماند همه مايعات روي زم� �ت تأث� جزو رطو�ات و مايعات 

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 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 

جزر و مد خون قمر و بروج آ� در اصل گردش خون دخال� نداشته، بلكه در 

  . يا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن در آنها دخالت دارد
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به �اظ طبع آن كه �د و تر است، به كو�ب زهره :  بافتهاي جر� در بدن- ۱۹

�سعودي �اري �واض� كه م�سوب است، ) �طان، عقرب، حوت(و بروج آ� 

 را به برج اسد ) هامانند پهلوها و كفلها و پاشنه(داراي پي و چر� است 

  . ذكر بر� جهات سبب تل� تعدد اقوال نگرددم�سوب كرده است

اين عنوان �ستقال در آثار  :س�ستم �فاتيك و عروق �فاويمايعات �ف و  - ٢٠

قدماي ��قي� مطرح �شده، و�ا بر مبناي ا�شان عروق �فاوي هر ناحيه 

يان عروق �فاوي و س�ستم �ت تاث� برج همان �وضع است، اما بر� از هند

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 

از هنديان بر اساس ديگر به نقل ابور�ان ب�و� بروج آ� نزد بر� . ندانموده 

 بر اساس ارتباط ش� بروج به آب � باشد، ف�ا نزد  بلكه؛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
َ
� 

ف ا�ته مايعات �. 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� 

از هنديان س�ستم �فاتيك و عروق �فاوي را ن� تبع مايعات ديگر  ع�بو�ا 

 �نه ٢٧ از منازل ٢٢ف قرار داده اند، و از آ�ا كه در تنجيم هندي م�ل �

ر برج جدي و �� در هندي به كو�ب قمر م�سوب بوده، و اين م�ل �� د

از هنديان ) 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 

  .مطرح است) �طان عقرب جدي د�و حوت(هندي ارتباط �ف با پنج برج 
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   �رتبط با برج قوساعضاء و اجزاي بدن

 بعد از ران يهناح :�وض�اندام 

 استخوان رانباسنها، و تهي�ه 

عضالت و ، تا قبل از زانو

رگها و عصبهاي ران، ماهيچه 

رشته هاي   از �لهاين ناحيه

اعضاي ناقص  ،عص� سياتيك

 و زوايد اعضاء و ،يا نارس

 ماه ( �كه ها،خا�ا بدن، ياجزا

آثار و ، عالمتها و )گرفتگي

) ، ش�فها، عيبهاداغ، ��ديدگي، ز�ها(روي بدن � �ر و ضايعات �شانه ها

  . و طا�گري

 رگياهسو ) ��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(

ز �ر�ب يا ، آس�بها� كه در اثر فرو افتادن ابود�ش نقص در بدن �سوب � شود

   .وارد � شودبلندي در اندام 
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  قوسدر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

 جزو اندام ناحيه ش�م و به برج س�بله �رتبط است، و همه اين اندام :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� كبد جديد جديد ن� بر آن �ل�مند، و� غر�يان

 اند، اين نظر را از  س�بله آوردهبرجرا 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، ) در برج اسد و س�بله (١٢و م�ل ) در برج �طان (٩و م�ل 

ا بر� از هنديان ن� آنرا به �ش باال� و پائ�� تقسيم كرده اند، بر� و�

غر�يها ن� به �الحظه داللت �ش�ي بر كبد و خانه �ش�ي در برج قوس آنرا 

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 بـداناست، 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، 

توضيح برج معده قبال بيان شد كه اين قسمت ب�ون قفسه س�نه و ناحيه و� در 

، و �ز ابن ا� ا�رجال ش�با� كه آنرا به برج مـ�ان م�ـسوب )برج �طان است

در  (۱۲نموده است، در تنجيم كهن هندي ن� بر� منجم� روده هـا را بـه مـ�ل 

در برج  ( �۱۷ ن� به م�ل ، و بر)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

و روده بزرگ را به م�ل ) در برجهاي م�ان و عقرب (۱۶كو�ون نزو� را به م�ل 
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) در برج قوس (۱۹را به م�ل ) ايلئوم(، و انتهاي روده كوچك )در برج عقرب  (۱۸

به نظر � رسد كه اينها �� ناقص و پراكنده از اقوال �تلف (ند م�سوب كرده ا

خـم  نـزو�، كو�ـون"، به پ�وي از ا�ـشان؛ غر�يـان جديـد اجـزاء )هندي است

  .را به برج عقرب �رتبط دا�سته اند) بزرگاز روده " (راست روده، سيگموئيد

�ر�وط ان  م�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

 بدين ارتباط ت��ح كرده اند، بر� از ناقل� اقوال منجم� ��ن است 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� . تبرا�ش آورده باشند كه اش�باه اس

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 ا�ة  خ

و ن� فار� دري (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�

 جديد در لغت عر�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�،  هناحيا�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:  �رتبط با استخوان لگن خا�هيها �خرگ و سياهرگ، )لگن

 يونانيان ش�م و �رتبط با برج م�ان است و �لب ��قيان و ناحيه پائ�ن� از

��قيان بر�  �ل�مند،  بر آن جديديان و غر�ياند بر� 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  )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 است برج جدي بهرا ) اسفل العقب( خا� و دنبا�ه 

 ۱۷را به برج عقرب، و برخ�شان به م�ل  خا�ه لگنر  هنديان استخوان ديگ

) iliac(حرق� و رگهاي در آن، و بعض�شان به برج قوس، و استخوان خا� و 

  . در برج قوس �سبت داده اند٢٠را به م�ل ) در ز�ر ش�م و باسن

 همه :ه��شس�ن اإل�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 بر� هنديان و بع� از غر�يانغر�يان كهن و

�اري افزون بر برج م�ان آنرا به برج اسد ن� �سبت داده است، و� كوشيار و 

قرب، و� اين قول دقيق نبوده چه اينكه تنها �رج ابون� و منذري آنرا به برج ع

است كه بدان �رتبط است، اما بر� ديگر از هنديان آنرا به برج قوس من�سب 

در برج  (٢٠ و ١٩كرده، و اين قول از نظر�ه منازل هندي برآمده كه آنرا به منازل 

   .�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

 اندام برج قوس 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 ديگر به  و بر� ، در برج قوس۱۹بر� از هنديان به م�ل ، بر آن �ل�مند

همانطور كه �سبت داده، ) در برجهاى قوس و جدي( هندي ۲۱ تا ۱۹منازل 

از ميان آورده است، در برج جدي  برج قوسبر را عالوه ها آنن� منذري 

  . ش�با� آنها را در برج جدي ذكر كرده استتنها ��قي� 

ههاي زانو از  و آ�ه متصل بدان استهازانو - ۷
َ
ينها اندام  ا:عصبها و بيوند�

از ��� و هندي و يونا� و (برج جدي � باشد، و همه منجمان قديم و جديد 

در برجهاي ( ۲۱   زانوها را به منازلان هندياز بر�ن� بر آن �ل�مند، ) غر�

  . داده اندتبس� )در برجهاى جدي و د�و( ۲۳  و) در جدي (۲۲و ) قوس و جدي

ز ز�ر زانو تا ز�ر ا :ها و عصبها و رگها پا از ماهيچه ها و استخوانساقهاي - 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�از ��� و هندي و يونا� و  (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 ١٢ هر ناحيه از نوا� در) اعم ��ان و ور�د و �و�رگ(رگهاي خو� 

اينكه به ما اگردد،  �ر�وط � آن  اندامهاي يابدن به برج آن �وضع اندامهاي 

در�اره ارتباط فل� خا� ن� وجود دارد؟  يك اندام �تا�ي بدن آيا عنوان
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 نظر�ات ؛)عروق( از ن�ه � ؛ فل� �رتبط با اين اندام �تا�ي بدن�شانه

 و �ر�خ و �ش�ي و زهره و  شمس:كواكبميان از : �تل� ارائه شده است

 هندي كه �� در قوس و ٢١ل قوس و م�ان و م�: بروجميان عطارد، و از 

سبب منجم�  اس�نباط وتفاوت نگرش . مطرح شده اند�� در جدي است، 

�  اصول و قواعد � تنجيم ؛فصل ا�طاب اختالفات شده است،اختالف اين 

عروق �راي خون است  است، طبع و �زاج اندام، كه اول� آنها �الحظه باشد

خو� بدون حرارت سالمت �واهند داشت، كه طبع گرم و تر دارد، و رگهاي 

 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 كواكب شمس و �ر�خ 

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، داردارتباط 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 برج ب  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�) سياهرگور�د يا

و ، شمس و �ش�ي و �ر�خ و عطاردكواكب ،  مطرح استن� اينجا نظرات در

كواكب باز جهنده يا جن�نده، و رگهاي  ها يا �خرگ ياها��انبراى قوس  جبر

يا  ها سياهرگها 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 استسا�نرگهاي 
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ديگر  در ن�ه � و جز�عروق مناس�� � باشد، هرچند  هر دو دسته براى

�الحظه  اين در صورت د، ا�تهن� شوارتباط فل� يك  دارايتفاو� نداشته و 

) باشد نياز به حرارت داشته سياهرگو ور�د ب�ش� از �خرگ، و كه ��ان (

ور�د (يا بالعكس و ، )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�ژه به داللت ثانوي قابل طرح هس�ند، ؛)نقل هنديان و غر�يان (ور�دها

ارتباط �يع و� نظر�ه  ب�ندار�م،را گرم و تر  كو�ب زهره طبعمانند هنديان 

 مبناي �لب منجمان ب�ش� ساز�ر بوده باكو�ب �ش�ي و برج قوس عروق با 

  .ترجيح دارداقوال بر بقيه و�ا 

 در تنجيم ��� زحل كه خانه اش جدي است داللت بر : بدنوست پ- ۱۰

پوست دارد، از آ�ا كه داللت زحل بر خش� و ز�� است، معلوم � شود اين 

�وجب  و عوارض ؛ �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 ( ۲۱ و م�ل )م�ان برج در( ۱۵ به م�ل پوست بنا بر نظر�ه منازل هندي است،

بر� از .  م�سوب است)در برج جدي( ۲۲ و م�ل )برجهاي قوس و جدي

؛ ارتباط پوست با )، �زن األدو�ةابور�ان ب�و� (���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 ؛ بدنرايبو سوانح حوادث  كه در ب�ش� ،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  اتصاالتكه هم از نظر(

هاي اندرو� پوست صاحب 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 جدياعضاء و اجزاي بدن

 و عصبهاي و مفاصلزانوها،  :اندام �وض�

ههاي زانو
َ
  .بيوند�

 و همچن� اس�ت استخوانها :اندام �تا�ي

) ثور، س�بله، جدي(تاث� بروج خا� بدن �ت 

   . � باشد
  

  

  .جديدر اندام �ر�وط به برج  :برر� نظر�ات اختال�

��قي� و جزو اندام � و به برج �ل �رتبط است، و �لب  :ها دندان- ۱

از نظر ارتباط كواكب ن� شمس   ن� بر هم� �ل�مند،يونانيان و غر�يان كهن

و� هنديان آنرا به ه عنوان ثانوي بدان �ر�وط � شود، بر دندان داللت دارد و ب

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 اند برج جدي به بر� هنديان ؛ و آنرا به برج �طانجديد

اينكه ك�سه صفرا در نظرشان �ت تاث� كو�ب زحل بوده؛ و خانه زحل برج 

)  خوارز�خواجه نص� و(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 

طب انرژي درما� هندي آنرا به كهن آيوروداي هندي آنرا به عطارد، و در 

  .�ر�خ م�سوب كرده اند) چاكرا(روزنه 

خا�،  ناحيها�ور�ن، لگن خا�ه، و ن� اجزاي متصل بدانها مانند  - ۳

مفصل ران در (مفصل ا�ورك ، )دنبا�ه(، عصعص )�هيته(حرق� استخوان 

ام  انداز همه:  �رتبط با استخوان لگن خا�هيها �خرگ و سياهرگ، )لگن

 يونيان ش�م و �رتبط با برج م�ان است و �لب ��قيان و  ناحيه پائ�ن� از

��قيان بر�  بر آن �ل�مند،  جديديان 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

بومع� بل� و حكيم مغر� و ون اچهم 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

استخوانهاي ناحيه پاي� لگن از منذري همچن� ه است، هندي گرفته شد

اما . ن� م�سوب كرده است برج 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 اند٢٠را به م�ل ) ز�ر ش�م و باسندر 

 همه :ه��شس�ن اإل�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 

�مند، �سعودي  بر� هنديان و بع� از غر�يان بر آن �لو 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 قوسرانآان يهندبر� ديگر از  �رج است كه بدان �رتبط است، اما

 ٢٠ و ١٩منازل هندي برآمده كه آنرا به منازل و اين قول از نظر�ه ، 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 استخوان شا�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� (جمان�لب من� باشد، و 

 در برج قوس، و بر� ديگر به به ۱۹بر� از هنديان به م�ل ، بر آن �ل�مند

�سبت داده، همانطور كه ) در برجهاى قوس و جدي(  هندي ۲۱ تا 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 زانوپ و عصبهااز   و آ�ه متصل بدان استهازانو - ۶
َ
اينها اندام برج  :يوند�

ن� )  ��� و هندي  و يونا� و غر�( منجمان قديم و جديد همه � باشد، و جدي

 و)  و جدي قوسهايدر برج(  ۲۱  ها را به م�لوانزن هنديابر� تنها بر آن �ل�مند، 

  .انده د دا�سبت )  و د�و در برجهاى جدي۲۳  م�لو  )در برج جدي (۲۲ ل�م

از ز�ر زانو تا ز�ر  : پا از ماهيچه ها و استخوانها و عصبها و رگهاساقهاي - 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 )    و يونا� و غر���� و هندي (جديد

 ۲۵  تا  ۲۳  برج د�و در برج قوس ن� نقل كرده است، تنجيم هندي ساقها را به منازل

  .هندي �ر�وط دا�سته كه اين منازل در برجهاى جدي و د�و و حوت واقع است
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و اس�ت استخوانها به اتفاق منجم�  :ي بدن از �له مفاصلهاانوختسا - ۸

�ت تاث� به برج جدي �رتبط است، چه اينكه آنها ) هي� استخوا� ا�سان(

اين مفهوم از اس�ت را نبايد با . كو�ب زحل بوده؛ و خانه زحل برج جدي است

بوده؛ اش�باه كرد، ساختار � � بدن چهارچوب و مفهو� كه بيانگر ساختار 

ل ساختار بدن و �ر�ردش را كن�ل تعاديا 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 ، اين اش�باه سبب شده كه ودنماش�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 شدنقلاستخوانها تل� كرده، و سبب 

   .�اي ساختار � بدن به بروج خا� �سبت دهند

اين عنوان �ستقال در آثار  :عروق �فاويس�ستم �فاتيك و مايعات �ف و  - ٩

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 به طو�� آن �اظ طبيعت ر

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� ؛دهبرج حوت از بروج آ� بو 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 
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كو�ب قمر � باشد، ) جزر و مد(همچون ساير مايعات روي زم� �ت تأث� 

 عروق �فاوي را ن� تبع مايعات از هنديان س�ستم �فاتيك وديگر  ع�بو�ا 

 �نه ٢٧ از 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؛ 

 س�ستم �فاتيك گرديده است، �مو� در تنجيم هندي ارتباط عروق �فاوي بلكه

  .مطرح است) �طان عقرب جدي د�و حوت(�ف با پنج برج 

است، ) circulation(در اينجا فرايند آن " ردش خونگ"مقصود از : ردش خون گ- 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  هم اينكه كو�ب شمس داشته و

خون نا� از �ر اندام قلب بوده؛ كه ردش ، و ن� گ اسد استن� 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 .  ذكر شده است، كه در جاي خودش توضيحش بيايدديگري

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� 

به كو�ب قمر � باشد، ف�ا بر� از هنديها ارتباط اين فرايند را ) 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

ك برج د�و هم از بروج خون با برج د�و بطور خاص ذكر شده كه طبق آن �سل

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

   ):، �و�رگور�د سياهرگ��ان �خرگ، (بدن  هاي خو�گرعروق و  - ١١

 �نه ١٢در هر ناحيه از نوا� ) اعم ��ان و ور�د و �و�رگ(رگهاي خو� 

اندامهاي بدن به برج آن �وضع يا  اندامهاي آن �ر�وط � گردد، اما اينكه به 

عنوان يك اندام �تا�ي بدن آيا ارتباط فل� خا� ن� وجود دارد؟ در�اره 

؛ نظر�ات )عروق(ندام �تا�ي بدن؛ از ن�ه � �شانه فل� �رتبط با اين ا

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

ست، فصل ا�طاب اختالفات؛ اصول و قواعد � تنجيم � اين اختالف شده ا

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� 

ب شمس و �ر�خ اگرچه طبعشان با طبع گرم و خشك اندام قلب كه كواك

��ل حيات عروق بوده؛ متناسب است، و� از آ�ا كه طب� فاقد رطو�ت 

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 (يح ارتباط دارد، همچنان�ه قدماي طب و تنجيم ��� ترج

از . و ن� منجمان هندي؛ بدان ت��ح نموده اند) 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 

  .رح شده استدر اقوال منجم� ن� مط) 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�)  سياهرگور�د يا

كواكب شمس و �ش�ي و �ر�خ و عطارد، و  مطرح است، ن�نظرات در اينجا 

جن�نده، و باز كواكب رگهاي جهنده يا  ها يا �خرگها يا��انبرج قوس براى 

يا  ها سياهرگها 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  براى هر دو دسته مناس�� � باشد، هرچند عروق در ن�ه � و جز�

 �الحظه اين در صورت د، ا�تهتفاو� نداشته و داراي يك ارتباط فل� � شون

) باشدسياهرگ نياز به حرارت داشته و �خرگ، ب�ش� از ور�د و كه ��ان (

ور�د (و يا بالعكس ، )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 )ياننقل هنديان و غر�(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

ه اش جدي است داللت بر  در تنجيم ��� زحل كه خان: بدنوست پ- ۱۲

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(�ب كوبيان 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 (۱۵ به م�ل پوست بنا بر نظر�ه منازل هندي 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 ساير كو�ب 

 و ن� عوارض و ؛ بدنرايبو سوانح  كه در ب�ش� حوادث ،اندامهاي بدن است

 قمر بيمار�هاي اندامهاي بدن؛ پوست ن� متاثر � شود، از اين رو آنرا به كو�ب

 فل� زود تاثر پذير بوده، هم بر احوال ا�سان شديد  اتصاالتكه هم از نظر(

هاي اندرو� پوست صاحب برهان ا�كفاية براى .�رتبط نموده اند) ا�اث� است

داللت فل� �ستق� ذكر ) كه ميان احشاء و بر اندامهاي داخ� بدن است(بدن 

  . استنموده و آنها را به كو�ب شمس �ر�وط دا�سته 

 بنا به نظر منجمان هندي و طب كهن آيورودا� ساختار و : ساختار بدن- ۱۳

تعادل ساختار بدن و �ر�ردش را 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

 و غذا ن� هست؛ �ت دست�ه گردش خون كننده عص� �رتبط با مغز كه كن�ل

اس�ت و "توصيف اين عنوان به . � باشد) ثور، س�بله، جدي(تاث� بروج خا� 

سبب شده تا منجمان غر� جديد اس�ت �صطلح به مع� " چهارچوب � بدن

همچنان�ه (را ن� به بروج خا� �سبت دهند، اما " هي� استخوا� ا�سان"

هي� (� و هندي استخوانها و اس�ت همه منجم� كهن از ��) �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�واعضاء و اجزاي بدن

وزك پا قزانو تا ز�ر از  :اندام �وض�

  .)پاقوزك و مچ  ساق پا،(

   .خون :اندام �تا�ي

   برر� نظر�ات اختال�

  د�وبه برج در اندام �ر�وط 

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 (۵بر� هنديان آنرا به م�ل  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 گوشبرج جوزا، و راست را به 

  . غر�يان جديد آنرا  به برج ثور �سبت داده اند

ههاي زانو از  و آ�ه متصل بدان استهازانو - ۲
َ
 اينها اندام :عصبها و بيوند�

��� و هندي  و يونا� و (برج جدي � باشد، و همه منجمان قديم و جديد 

 ۲۳  تا ۲۱  ن �ل�مند، تنها تنجيم هندي است كه زانوها را به منازلن� بر آ) غر�

  .هندي �ر�وط دا�سته كه اين منازل در برجهاى قوس و جدي و د�و واقع است

از ماهيچه ها و استخوانها و  پاها،) از ز�ر زانو تا ز�ر مچ و قوزك( ساقهاي - ۳

د، و همه منجمان � باش�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�ودر برج (۲۴و ) برجهاي جدي و د�ودر (  ۲۳   را به منازلآنها 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 ) از ��� و هندي و يونا� و غر�(است، و همه منجمان قديم و جديد 

 و م�ل )د�و و حوتبرجهاي در ( ۲۵ م�ل ان �مها را بهبر� هنديآن �ل�مند، 

ي �اري �واض� كه داراي �سعود.  م�سوب كرده اند)حوتبرج در  (۲۷ و 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 اينهم با �اظ اين

  .من�سب نموده اند

از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا : نو خ- ۵

�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 

ش�ي و برج آنرا به كو�ب �) �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 . در آنها دخالت دارديا حر�ت آن به سوي اندامها و افزا�ش آن 

�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

  .آنرا به كو�ب شمس �سبت داده اند) صاحب برهان ا�كفاية(ف�ا بر� 

 ص و آثار اندامها به برج همان اندام �ر�وطدر علم تنجيم قوا و خوا :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، ) ��� و هندي  و يونا� و غر�(

از آ�ا  به كو�ب شمس م�سوب است،  و يونا� و غر� كهندر تنجيم ���

غر�يهاي ب�نا� را به كو�ب زحل م�سوب كرده اند، ن بيمار�هاي كه هنديا

تصور نموده و آنرا ) �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  هم به تنفساست، 

همچن� تنفس در  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 ايند تنفس فر

   .م�سوب كرده اندكه بيت زحل است  د�و

اين عنوان �ستقال در آثار  :س�ستم �فاتيك و عروق �فاويمايعات �ف و  - ٨

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 

ان بر اساس از هنديديگر 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
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� آ� حساب � كنند، در طب آيوروداي ؛�طان را به �سبت حال و �ايط
َ
� 

ا�ته مايعات �ف . فته اندگ آ�� بر� برج عقرب را آ� و بر�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 ٢٧ از منازل ٢٢ف قرار داده اند، و از آ�ا كه در تنجيم هندي م�ل �

ر م�سوب بوده، و اين م�ل �� در برج جدي و �� در هندي به كو�ب قم

از هنديان ) 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 

  .مطرح است) �طان عقرب جدي د�و حوت(هندي ارتباط �ف با پنج برج 

است، ) circulation(در اينجا فرايند آن " ردش خونگ"مقصود از  :ردش خون گ- ۹

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� گ اسد استن� 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� آنهابر(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

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 

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
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   �رتبط با برج حوتاعضاء 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  ، اندكردهقل آنرا ن يونا� و غر�يان كهن

�ل و (ده، و بر� غر�يان جديد  دو برج نموپ به برج حوت م�سوب چ چشم

  . كرده اندذكررا براى آن ) �طان

 ، ا�بر، مذاك�،)تهي�ه(، و ا�قعدة �رج بول و �ئطو ) �م�ه( عورت� - ٢

يا ي �ش�ك يا اختصا� دو اندام همه از نامها: 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 )و كوشيار و �اري خوارز� و �سعودي �اري و ابون�ا�نجم� و منذري 
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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 

 دالقاسم ا�ابو �ر�وط كرده اند، بر� ��قيان؛ ) در برج عقرب (١٨ و ١٧

 و خواجه نص�ا�ين و روضة ا�نجم� ، پنداشتهرا 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 

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� 

شدن در اين باب گرديده است، و صحيح آن�ه باسن �ر�وط به برج م�ان؛ و 

داللت فل� �رج� به : ه آن�هن�يج. 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 گ و ابه برج عقرب �ر�وط است،)  �رجبه معناي(  و تهي�همقعد

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. ستم�ان �رتبط ا

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

ز ز�ر زانو تا ز�ر ا :خوانها و عصبها و رگها پا از ماهيچه ها و استساقهاي - 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 (و همه اجزاي آن  :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 )  و غر�از ��� و هندي و يونا�(است، و همه منجمان قديم و جديد 

 و م�ل )د�و و حوتبرجهاي در ( ۲۵ م�ل  �مها را بهانبر� هنديآن �ل�مند، 

�سعودي �اري �واض� كه داراي .  م�سوب كرده اند)حوتبرج در  (۲۷ و 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 دادها به زحل هنديان پاشنه ها ربر� است، 

كه برج د�و بيت زحل است، پاشنه ها را به برج د�و  نظر�ه و اينهم با �اظ اين

  .من�سب نموده اند

 ناخن دستان جزو انگشتان؛ و �رتبط با برج اين ناحيه اندام : دستهاناخن - ۵

ه اندام حوت جوزاست، و ناخن پاها جزو قدم�؛ و �رتبط با برج اين ناحي

بر اين نظر �ل�مند، اما هنديان و يونانيان و غر�يان كهن است، و ��قي� 

در ( ۹آنها را از �وضع خودش جدا نموده و همه ناخنها را ي�جا؛ بر� به م�ل 

  . �سبت داده اند)در برج س�بله( ۱۳ و 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 

�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  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 ؛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 اندگبر� برج عقرب را آ� و بر� آ�� ن� هندي 

كو�ب قمر � باشد، ) جزر و مد(همچون ساير مايعات روي زم� �ت تأث� 

ي را ن� تبع مايعات از هنديان س�ستم �فاتيك و عروق �فاوديگر  ع�بو�ا 

 �نه ٢٧ از 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؛ 

تيك گرديده است، �مو� در تنجيم هندي ارتباط عروق �فاوي بلكه س�ستم �فا

  .مطرح است) �طان عقرب جدي د�و حوت(�ف با پنج برج 

از اجزاء �تا�ي بدن � باشد، كه در همه اندامهاى بدن جاري يا : نو خ- 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 م�ان �رتبط دا�سته است، خون

 (ساير مايعات بدن و ن� آبهاي كره زم� �ت تاث� قمر 
ّ
است و� ) به جزر و مد

فل� در اصل گردش خون دخال� نداشته بلكه در جزر و مد خون اين ارتباط 

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(ا بر� ف�

است، ) circulation(در اينجا فرايند آن " ردش خونگ"مقصود از : ردش خون گ- ۸

خون، از آ�ا كه اين فرايند نياز به حرارت ردش نه س�ستم يا اندام و �راي گ

 و خانهارد، دردش خون فرايند گداللت بر داشته و هم اينكه كو�ب شمس 

خون نا� از �ر اندام قلب بوده؛ كه ردش ، و ن� گ اسد استن� 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

ته از آ�ا كه ا�. 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� 

قمر � باشد، ف�ا بر� از هنديها ارتباط اين فرايند را به كو�ب ) جزر و مد(

� ذكر كرده اند، همچنان�ه بنا بر ن) �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

خون با برج د�و بطور خاص ذكر شده كه طبق آن �سلك برج د�و هم از بروج 

 تأ�ل در �وضوع واضح است كه  ارتباط فل� كو�ب آ� �سوب � شود، اما با

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

به �اظ طبع آن كه �د و تر است، به كو�ب زهره و : ر� در بدنچ بافتهاي - ۹

�سعودي �اري �واض� كه ، م�سوب است) ن، عقرب، حوت�طا(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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  ن�ا� مهم بعد از برر� اقوال در بروج انداميادآوري 

 ن�ا� در�اره انواع ارتباطات فل� ،هامانداقبل از ورود به فصل بيان بروج 

و ن� در خالل بررسيها ،  بيان شداز �له آنها داللت او�ه و ثانو�ه اندام بدن

تنوع ارتباطات فل� اندامها، ارتباط با برج اص� اندام، ارتباط كو�� اندام، 

  اشارهارتباط 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  اينو، شد

 نه تنها سبب �شو�ش و ؛صورت �الحظه هر يك در جاي خود و بنحو صحيح

تعميق استدالل فل� و �شخيص  و ؛ بلكه سبب �ز�د بص�ت،�� نگرديده

 )ر�يان جديدخصوصا در ميان غ(�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  و س�س بر اساس حدس يا گمان و يا استحسان،�لوط كرده

آورده اند، حال يا به صورت تعدد اقوال يا تنوع ارتباط، و اين روش نا�ته و خام 

 و ،ان و ا�سنه �مه طا�� تنجيم مطرح شده در اذه؛در اثر وسايل ارتبا� نو�ن

 هم ؛و �� را فراهم كرده است، ما براى رفع اين �ش�اسباب �شو�ش اذهان 

در ابتداي فصول به اين تنوع ارتباط و ن� جاي�ههاى او� و ثانوي آنها اشاره 

 ضمن تفصيل در �قيق �وضوع ؛نموديم، هم در خالل بررسيهاى اختالف اقوال

اي هم برو پيدا�ش بر� آراء و اقوال را بيان كرديم، �ققان تنجيم، �س� براى 

منع  و ن� ؛حفظ �ر�ران طب �و� و تنجيم ط� از خلط ب� قواعد و دالالت

 مباحث را �ستقال و بطور جدا�نه مطرح � نمائيم، و ؛اذهان از �شو�ش و ��

بروج بر الالت د س�س  و؛كواكب بر اندامها دالالت 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 

  . بدنهمه طرف راستدهان،  ، اعصاب،قلب

ب است شمس چون افضل و اقوای كواك

�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 

نيمه از فلك را دارد كه اعظم است از نيمه 

مدت طلوع  ( به حسب مطالع؛ديگر

د براي او باشد طرف  �س باي؛)بروج

 افشان و حا�م رنوون �ر�ز فلك و چ و ؛ كه افضل است از طرف چپراست

 الزم است كه براي او باشد و  بر اعضاء رئ�سه بدن داللت دارد؛�ذا است فلك

  . اعصاب و همه طرف راست؛و قلب) مغز( و دماغ شم راستچ خاصة چشم

ذائقه، آلت فرو بردن  :قمراندام كو�ب 

، ناخنطعام  يع� �ري، معده و ش�م، 

و �يع اعضا كه در جانب  وست، �وپ

  .اشدچپ � ب

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؛ائقهداللت � كند بر ذ

  .�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 (اوقات نزديك است به شمس 

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 ،لب استق) 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)اتصال با �ش�ي يا زهره(

 �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 گوشتتاسز�نت 

 و االت )ور�د ها (، رگهاي سا�ن)�يه(رده گگوش چپ و  :�ر�خاندام كو�ب 

  .، سوراخ ب�� راست)�راره يا زَهره(صفرا تناسل، 

جايها �ذا داللت كند بر از ون مقابل شمس �سوب است در �سياري �ر�خ چ

مود بر آن زح� كه وش راست است كه داللت � نگ كه مقابل چپوش گ

 و به جهت �وس�ش داللت � كند بر معادن ؛��ك با شمس بود در داللت

 و رگها ؛ و فضله هضم دوم؛ كه معدن بول است)�يه ( مانند گرده بدنفضول

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�ياندام كو�ب 

 .نطفه

رم و تر گون در بر� اوقات �ش�ی چ

است و در�ع� از اوقات معتدل در 

س � ؛ت و مايل به رطو�تحرارت و برود

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�

 . استخوانهاي دنده و ��انها و م�و

، ناخن، )خام(و مثانه و بلغم ) طحال(گوش راست و س�ز : زحلاندام كو�ب 

  .استخوان

ت در ون ��ك شمس اسچزحل 

  ؛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 راستر گكند ب

 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

اقتضا � كند بر �ميد و ح�س رطو�ات و  و برودت ؛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

 اهللا� شود ان شاء ت�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،

  دهان و دندانها

و ) مغز( دماغ

اعصاب بدن، و 

جانب راست از 

  بدن

  ب� 

خاصه چشم 

  راست

  صفرا معتدل 

و حررات 

  غر�زی

قمر
ن  
�طا

  

  ش�م، معده

ناخن، پوست، �و، 

 از جانب چپ

 بدن

  ذائقه 

  چشم چپ

بلغم و هر چه 

بلغم بر آن 

 �لب باشد

ع
ط

ارد
 

س�بله
-

جوزا
 

  

  ،ز�ان، گوش و ب��

  ك�سه  صفرا

اعصاب و روان، 

  قوت ادراک
  ذوق و �سان

سودا �لوط به 

  بلغم

ي
�

ش
�

  

س 
قو

-
ت

حو
 

  

ه، معدشش، ، )جگر(كبد 

  امعاء، اعضای غذا، حلق 

    و��انها

  مخ

  حس �س 

  و گوش چپ

� دم طبي

  صا� و م� 

زهره
  

ن 
�ا

م
-

 ثور
  

 و آالت آلت مذكررحم و 

  )جهاز تناس�(مباضعه 

  گوشت

  شحم و سمن

  )پيه و دنبه(

آالت است�شاق 

و سوراخ ب�� 

  چپ

رطو�ت 

  غر�زی

خ
�ر�

  

ب 
عقر

-
ل

�
 

  

 ، �يه ها)صفرا(�راره َزهره 

  و آالت بول

  ور�د ها

  )رگهای سا�ن (

و ) بو�ا�(شم

سوراخ ب�� 

  راست

   حادصفرا

ل
زح

  

ي 
جد

-
 د�و
  مثانه،)طحال(س�ز   

اعضاء از : استخوان، اسافل

) �رج�(دبر و �صار�ن 

  بول و مدفوع

  ناخن،  

  استخوان 

سمع و گوش 

  راست

   سودا

  و بلغم خام
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