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����ص ��و�ی و   
  یا�ی�  دارو�ی  کار�د��ی  ام �نا�ی گ�� 

  هر چ�ي كه ت�ون � يابد از �اد و نبات و حيوان، قـوت و ضـعفها�ش از

 و اسـال�علـوم �ـوم كهـن  ال� و حكماي ،داليل �و� او قابل توضيح است

؛ داليـل �ـو� و بيمـاران بهره منـدي و تـدب� ا�ـورداروشنا� اطباء و جهت 

مانند طالع تـو� يـك فـرد،  ،را بيان نموده اند ه داروهاان�ساب كواكب و بروج ب

؛ قوتها و ضعفهاي آنها بـرر� و ياهان ن� بوسيله دالئل �وم�شانگتو� و رشد 

ور �ر�وط به آد� را �شاند� � بيان � شوند و همانطور كه كواكب و بروج ا�

  . كنند در �ورد خصايص نباتات ن� راهنما هس�ند

  هر يك از گياهان به يك يا چند كو�ب از كواكب سبعه م�سـوب هسـ�ند، و

به �سبت داللت كواكب بر اجزاء و ا�راض بدن، گياهان من�سب به آن كواكب 

ور كه زحل بر اندام طحـال ن� براي درمان آن ا�راض �ر�رد دارند، مثال همانط

و عوارض آن داللت دارد، گياه من�سب به زحل ن� در درمان بيمار�هاي طحـال 

نافع است، اما اين ا�ر همه مطلب نبوده، و �ـز �سـبت اصـ� گيـاه بـا كو�ـب، 

�ايط ت�ون و پيدا�ش گياه از نظر حال كو�ب ن� دخالت دارد، �س اگـر كـه 

يـاه در�وسـت زحـل باشـد گو اگـر ت�ـون در قوت زحل ت�ون يافته باشـد، 

همچن� هن�م تهيـه و سـاخ� و ��ـف . خواصش �سته شده و يا �� است

  .دارو ن� بايد �الحظه گردد، تا در به��ن حاالت كو�ب �ر�وطه ا�ام شود

ايـن ذكـر شـد، در  فصـول قبـل �ح ان�ساب كواكب بر اعضاء و بيمار�هـا در 

  .اي گيا� با كواكب � پرداز�ممبحث به ت�ي� ارتباط داروه
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 �وا�� ���ه اب  �یا�ن دارو�ی  ات ار�باطا�واع 
  

 بدان�ـه آن كواكـب  و: ه انـدبيـان كـردماى طب و �وم كهن اسال� حك

�س  و بع� ، )زهره( سعد اصغر و بع� )�ش�ی( سعد اك�ند مذكوره بع�

شـمس ( آنهـا تـابع متوسـط  و بع�ـ ،)�ـر�خ( �س اصغر و بع� ،)زحل( اك�

 ؛ه�ـفادزهر هيـاق�و تر ؛از �راتب �و�ات ثالثه مـذكوره کي�س هر  .)عطارد قمر

و هـر  ،)هـرهز�شـ�ی و ( م�سوب به سعد اكـ� و اصـغرند ؛فاضله ؛ه�نافعه خ

 ؛نهـاي�راتب و متوسط او  ،)زحل و �ر�خ( آنها �سبه  ؛�� مفسد مهلک س� 

ظـوظ سـعادت و ح �ف و اوج و و  تيخصوص كه در خانه و ب ،به متوسط آنها

ه بـ ،بـه آنهـا باشـد )اتصـاالت �شـ�ی و زهـره(نظرات سعود  ايو  ،خود باشند

حـظ  هبـوط و �در و  )غـ� بيـت و �ف و مثلثـه( خالف آنها كه در غر�ـت

از �ـو�ات  کيهن�م ت�ون هر  ع�ي ،آنها باشد بدتر و نظرات �وس با  ،باشند

ت و يـگـر در خانـه و با ،نهايند و آنها م�سـوب بـديآنها �ر� دهيسعكه كواكب 

در كمــال  ؛ند و نظــرات ســعود بــه آنهاســتهســ� �ف و اوج و حظــوظ خــود

منحوسه و ت�ـون  كواكب  �و هم چن ،سعادت كم� و ناقص و اال در ،سعادتند

   .م�سو�ات آنها

 چنا�ـه بع�ـ ،دارنـد الفـت مناسـبت و با بع�ـ عيطبا بدان�ه بع� و 

 ،�هر�ا بـا �ه و  ،ديبا حد س�و حجر مغناط ،با ذهب بق�مانند ز ،كواكب با هم

و  و مـان� �ئـ� كـه � ،كه چون با هم رسند ح�م �شـق و معشـوق دارنـد

  . از هم جدا نگردند یجداكننده ا
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  احجـار را  عيـآن � واسطهكه به  همانند سنگ س�باد ،نديبعض قاهر بع� و

 � احجـار و فلـزات را �اكـ و مانند آهن آبدار كه بدان  ،تراشند و � نديسا �

كنند آ�ـه را  احجار نقش � عيو به قلم ا�اس بر � ،كنند تراشند و سوهان �

كه به سـبب (است  ها�كننده و سوزاننده اك� چ اهيكه س  ت�و ك� ،خواهند �

 � ؛رسـد  به هر چه � ؛به حرارت آ�ش گداخته خود )�زج منجمد رطو�ت بور�

تراشند  � را به آلت �� س�و حجر مغناط ،سوزاند � و آن را با خود ؛چسبد

   .رندبُ  و �

 سبک و گداز طال و نقـره  �مانند تن�ر كه مع ،است  ع�يطب �مع ع�يو طب

 �معـو قال كه  سا�اك� فلزات و احجار و مغن س�ت�ل �كه مع ت�و ك� ،است

   .سازند � صا� شه�كه بواسطه آن گداخته ش ،و ر�ل است زه�گداز سنگر 

 در اعمـاق  ديـنما مانند نوشادر كـه غـوص � ،است ع�يطب ن�زَ �ُ  ع�يطب و

و بـوره و شـبوب و  ،آنهـا را �شـد  � نـت�ز ،اوساخ آنها نمـوده هيو تنق ؛اجساد

   .ندينما فلزات � یو جال هيزاجات و ا�الح مدبره كه بدانها تصف

 بـق�و ز ،مفسد ذهب اسـت ا�ف كه مانند  ،است ع�يطب مفسد ع�يو طب 

   .و ��ه كه مفسد عسل است ؛فلزات � مفسدكه 

 مانند حجر باغض ا�حل  ،است ع�ياز طب زنده�گر ع�يو طب.   

 در اعضـاء  هيـو اغذ ه�ـادو ات�مانند تـأث ،است �ازج ع�يبا طب ع�يو طب

 یكـه از اعضـاء دوا یكه هـر عضـو ،و ا�سان  وانيابدان ح هيحيو صح لهيعل

 را بـه مناسـبت جـذب � خـودالئـق بـه حـال  یعلت خود و غذاه �صوص ب

و قـوت دافعـه  ؛ه�و قـوت ماسـكه عضـو ؛هياستعانت قوت مدبره بدن به  ،ندينما

   .عيسائر طبا �و همچن ؛و �و�ه هيو نام هي�رض و قوت �ذ
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 س اگر در هن�م اخـذ و ا�قـاط هـر  :ا�ور باال�ال دا�سته شد نيچون ا و�

  کي
�

 تيـدر خانـه و ب ؛را و بودن كواكـب م�سـو�ه بـدانها  ،ات مناسباتاز �و�

 او� ؛نـديو بودن نظرات سـعود بـا آنهـا �ـرا�ت نما ؛ا��ف و حظ و اوج خود

 هـن�مدر  او امـ ،در توسـعه وقـت یگـريد در هن�م عطاء بـه  �و همچن ،است

   .عدم �را�ت آنها ست�ن با�؛ و �ورت قيض

 بدان�ه بر و  
ُ
�لـب  تيـو مائ تيو بر نباتات تراب ،بوستيو  تي� راب�ادات ت

و  ،به اعتـدال  ب�قر ؛هر چهار واناتيو بر ح ،فهيو حرارت ضع تيبا هوائ ؛است

   .ط� در ا�سان به اعتدال فر�

 خـود م�سـوب بـه دو  تيفيبدان�ه بعض نباتات و احجار به اعتبار دو ك و

بـه زهـره  رطو�ت  هت�و  ؛خ�ت و حدت به �رحرار هتكه � ازيپ :كو�بند مانند

  . و هم عطارد ؛هم بدو بوستي هت�و  ؛برودت به زحل هت� ونيو اف ،م�سوب است

  شـ�ک م�سـوب بـه چنـد كو�ـب   تيفيبه چند ك �چ کيو �سا است كه�

   .ی�ر�ب القو یو هر دوا �و جدوار و فادزهر ن �يچوب چ ماننداست 

 � م�سوب  تيو نوع تيحسب ج�سه نوع ب کيج�س و   کيباشد كه  و �ه

بـه كواكـب  ها�حسب اختالف اوصاف و اش�ل و غه و ب ،كو�ب است کيبه 

   .�ن  گريد

 � و اتيـفيبعض اشجار و نباتات به اعتبـار اخـتالف ك یباشد اجزا و �ه 

و پوست آن  م�سوب به كو�� آن  خيكه ب ،ا�وان و خواص م�سوب به چند كو�ب

 ،و برگ آن و ثمر آن به كو�� ،و � آن به كو�� ،و خار آن به كو�� ،��به كو

مانند اترج و نارنج و شفتا�و و انبه و انار  ،به كو�� کيآن هر  و �م و �م و آب 

   .نهايو امثال ا
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  )ه ا�الببيان (م�سوب به كواكب سبعه  داروهاي گيا�

خاكس� رنگ و ) كدر(اغ� كه  اي � باشندادو�ه  �مال :زحلم�سوب به   -١

 )سخت( كه در ارا� و اما�ن صلبه ،كر�ه ا�را�ه اند ،ز�ت ،يا سياه خاردار

آ�ه از آنها در صالح و نيكو� حال زحل و و  ،�لسه جنو�يه ت�ون يابند

يا در اين وقت �سخه و استعمال  رجعت و استقامت و �ف آن ت�ون يابد

در بدی حال و رجعت و هبوط آن و آ�ه  ،جهت ا�راض طحال نافع ؛شود

و از  ،منحوس و �� باشند ؛يا در اين وقت �سخه و استعمال شود ت�ون يابد

  .اين كيفيت و خاصيت و اثر آن را در�افت نمايند

  �مال :�ش�یم�سوب به  -٢
ُ
 ،نيكو را�ه و طعم است ،)چر�( هنيتادو�ه با د

ده و يّ و در �واضع جَ  ،ف باشدكه � آنها �خ و يا آسمان گو� و برگ آنها صا

 و �لتحم ؛و صاف � گردانند خون را ؛و اينها نافعند كبد را ،چرب روئيده

  .� گردانند جراحت را )و پيوسته درست(

و  ؛و خشـن ؛)��( ادو�ـه ی مائلـه بـه �ـرت �مـال :�ـر�خم�سوب به  -٣

  .آن اما�ن يا�سه باشد )�ل رو�ش( نابتو مَ  ،و آ�ه سوزاننده ،خاردار است

آنهـا  كه را�ـه  ؛ادو�ه رسيده خوشبوی �يد ش��ن �مال :مسشم�سوب به  -٤

خصوصـا در �واضـع �كشـوفه كـه شـعاع  ؛و � آنها و برگ آنهـا �خ ؛خوش

  .و اينها مقوی قلب و روح و چشمند ،آفتاب بدانها برسد

 ؛و را�ه ی آنها خـوش ؛ادو�ه ای كه طعم آنها ش��ن �مال :زهرهم�سوب به  -٥

و اينها قوای شـهوانيه و ا�ـراض زنـان و رحـم و  ،آنها نرم باشد و � آنها و برگ

 و ز�اده كننـده شـحم و سـمن ،مذاك� و ا�راض بارده رطبه غ� مفرط را نافعند

  .باشد و م� )دنبهو  پيه(
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ادو�ه ای است كه برگ آنها غليظ و نـرم و �اليـم  �مال :عطاردم�سوب به  -٦

  .آبدار و در ميان آب رو�ند و در زمينهای نمناک و ،و آبدار باشد

ادو�ه اي كه درخت كوتاه ساق داشته باشد و پهن  �مال: قمرم�سوب به   -٧

   .هر چه �د و تر در آب رو�دو  ،باشد) بوته(م �و  پا نا�ستد هر چه برشود و 

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

مناسـبه بـه بعـض  ه�ـه به اعضا و ادوم�سو�ه به اخالط ار�عه و م�سو� ه�ادو و

   .افتيذكر خواهد  اينجادر  �ا�راض ن

اورام و بثـور و  ؛باشـند) ر�شـه گِـردبـا ( االصول ري�ستدكه  یا ه�ادو بدان�ه

و �ـوف  �صـغ یايـو خـ� دن وسيو اسـطراط م��ور �ر :مانند ،صلع را نافعند

   .و ثوم و بصل قون�و �ر نج�و ا�اس و سكب هيا� 

 :ماننـد ،جراحـات را نـافع اسـت ؛باشـد )سوراخها( ثقبها�ه در عروق آنها آ و

   .و �فث ا�مام  و ر� ايو خران وسيو بتون�ا و �لسمنا و اسطراط طسياسق

 :ماننـد ،قـروح و جـروح را ؛باشـد تيو �زوجت و صـمغ تيلعابآ�ه در آنها  و

و �ر و كنـدر و  ص� ا�شمس و انزروت و دبق و  ليو ا� و خط� �كب طسياسق

   .�و قوما � و صمغ ا�طم و �صط� ن�دم االخو

را  نهـايحكه و جرب و قو�ا و امثـال ا ؛باشد ثقبها و خشونتآ�ه در برگ آنها  و

   .نافع است

  ؛باشد وا�يبه ح �شابه�آ�ه آنها را  و
َ
 نافع �

ْ
   .است وانيش آن حه

و �ه اسـتدالل  ،ه�ـآن ادو عتيو طب تيشود خاص دا�سته � افتياز آ�ه ذكر  و

كـه در آن  ی�خصوصا به چـ، آنها شود از بعض احوال ظاهره به باطنه  نموده �

 س�ند�ا�ور ن نياز ا خا� اءيكه اش را�ز ،تي��ك�و  تيبق�زو  تي�لحاز  ؛است
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از  تمـا� یو رنگهـا ،تي��ك�از  تما� حي، و روااست تي�لح از  و طعوم هم�

كـه اسـتدالل  توانـد  ، �در صناعت باشد را حذاق� هر كآنهاست، و ه تيبق�ز

�سـبت صـورت  انيتواند ح�م نمود م ، و �از ا�ور ظاهره بر ا�ور باطنه دينما

 نيبـد نجايبه آن �الحظه نموده باشند، و ا ظاهره به باطنه، خصوصا كه �ر�ه را 

�سـائل  متعلقـه هيـعيو طب هيو مقاصد متفرقه �وم مطالب از کيمقدار به هر 

  .و علم و معرفـت ت�صاحبان بص یتذكره  یاشاره نموده شد برا هيطب ه��ور 
  )نقل از حكیم عقیلي علوي خراساني(

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

  :م�سوب به زحل گياهان دارو�-۱

ن نوع ابرو -۵ابوقا�س، -۴ذان الفار،  ايهل آ -۳آبنوس، -۲آس ا�ب،  -۱ ):الف

اسعد العدس در �سخه  -۹اراک،  -۸اجاص اذخر،  -۷اثل،  -۶من ا�ماحم، 

 - ۱۳، )ا�ر و سيا(ا�ر و سياه  -۱۲اقاقيا،  -۱۱افي�س،  -۱۰سن� اسد العدس، 

  .ايذا ار�ذا -۱۶ان� بار�س،  -۱۵امغيالن،  - ۱۴ا�سوخ، 

 -۶بقس،  -�۵س�ياج �سفايج،  -۴برطاني�،  -۳پرسياوشان،  -۲بردی،  -۱ ):ا�اء

بنج،  -۱۲بليلج،  -۱۱بلوط،  – ۱۰بلح،  -۹بقله يهوديه،  -۸بقله حا�ضه،  -۷بقم، 

 - ۱۶بوال�ونيون،  -۱۵بنطافلن،  - ۱۴بنوته كه ورق الط� و ورق الغنم نامند،  -۱۳

  .ب�سم -۱۷به�، 

  .تمر هندی -۱ ):ا�اء

  .ثيل -۲ثمام،  -۱ ):ا�اء

 - ۵جوز العبهر، جوز ماثل،  -۴جلبان،  -۳جنار،  -۲جارا�هر،  -۱ ):ا�يم

  .جيدار -۶جوشيصا، 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٨٣ 

 -۶حلفا،  -۵حضض،  -۴ح�م، -۳حش�شه ا�زجاج،  -۲حسک،  -۱ ):ا�اء

 ( �ام -�۱۰ضيض كه بقله حا�ضه است،  -�۹اض،  -۸حالب،  -۷حلق، 

  .� العا�م -۱۲حناء، -۱۱، )�احم

 -۴خانق ا��ب،  -۳ئب،خانق ا� -۲خانق ا�مر سياه خر�ق است،  -۱ ):ا�اء

خندروس،  - ۸خندر��،  -�۷خم، - �۶تان كه اقطى است،  - ۵خرنوب خالف،

  .خ�ران -۹

دم  -۶دلب،  -۵، )دروفينون(دروفيون -۴دردار،  - ۳دخن، -۲دبق،  -۱ ):ا�ال

  .االخو�ن

  .ذنب ا�سبع -۳ذنب ا�يل،  -۲ذره،  -۱ ):ا�ال

  .ر�باس -۱  ):ا�راء

  .ز�تار -۵ز�ت،  -۴ز�تون ا�اء،  - ۳زعرور،  -۲بل، ز�يب ا� -ا ):ا�زاء

 - �۵و �خس،  -۴سدر،  -۳سامان گياه حص�،  -۲ساداوران،  -۱  ):ا�س�

سماق،  -۹سک ساق،  -۸، )سقو�و قندر�ا( سقو�و قندر�ون -۷سفرجل،  -۶سعد، 

 .سوسن -۱۲سندر�طس سناء �� ،  -۱۱سماق ا�باغ�،  -۱۰

 .شو�ران -۴شاه بلوط،  -۳شاهسفرم،  -۲شاهيصي�،  -۱ ):ا�ش�

  صندل -۱ ):ا�صاد

 .ض� كه جوز ال� است -۱ ):ا�ضاد

 - ۵طراثيث،  -۴طرفاء،  -۳طباش�،  -۲طال�سفر و هندی طا�فر،  -۱ ):الطاء

  .طلع كه �وز است -۶طلع، 

عليق عنب  -۵عفص،  -۴ع� ا�را�،  -۳عذبه،  -۲عدس،  - ۱ ):الظاء

 .عنب ا�ب -۶ا�علب، 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٨٤ 

 .غوشنه -۳غرب،  -۲غب�اء،  -۱ ):الغ�

  .فوفل -۴فقع فنج�شگ،  -۳فطر،  -۲فاغره،  - ۱ ):الفاء

 -۶قطلب، -۵قصب قطف،  -۴قرقمان،  -۳قرظ،  -۲قراصياكرفس،  -۱ ):القاف

  قب -۸قنا،  -۷قطن، 

 -�۶فری،  -۵كشت بر كشت،  -۴كز�ره ،  -۳كرم،  -�۲فور ك�،  -۱ ):ا��ف

  .)كوزمائل(كوزثل  -۷كماه، 

 -۵، )�جيطس(�يطس -�۴سان ا�مل،  -�۳يه ا��س،  -�۲الب،  -۱ ):ا�الم

  .)�مو( �موسيماحبوس

-�۶شط الغول،  - �۵زمار ا�را�،  -�۴رطو�س ،  - ۳ماش،  -۲ماميثا،  -۱ ):ا�يم

  .مقل ��

  .نيلج نيلم -۳نيل،  -۲نوارس،  -۱ ):ا�ون

  .هليلج -۳بعه اضالع ، هفت پهلوی ذوس -۲هرطمان،  -۱ ):ا�اء

  ينمه  -۲ي�وح ،  -۱ ):ا�اء

  :م�سوب به �ش�ی گياهان دارو�-۲

 -۶اسط طيفوس،  -۵ارجوان،  -۴آذان االرنب،  -۳ابزار،  -۲آس،  - ۱ ):الف

 - ۱۲ا�يل ا�لک،  -۱۱افسون،  -۱۰افتيمون،  -۹ا�ار،  -۸اسلخ،  -۷اسطيتطس، 

 -۱۷انف العجل،  -۱۶انغزاء،  -۱۵انتل�س،  -۱۴اندرمان،  -۱۳اوما�، 

  .ايمارايرطاء -۱۸اندرومارون، 

 - ۵بر�اسف،  -۴بادآورد بتون�ا،  -۳بادر�بو�ه،  -۲بابونج،  -۱ ):ا�اء

 - ۱۲بطيخ،  - ۱۱بطم،  -�۱۰ش�،  -��۹،  -�۸سفايج،  -۷برسيانا،  -۶برطاني�، 

بلس�،  -�۱۶ ،بلو -۱۵بلسان،  -۱۴االوجاع،  ةبقل -۱۳، )ت�شوفرثن( بقشوقر�ن



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٨٥ 

  .بهار - ۱۹بوال�ونيون،  -۱۸بنک بواص�ا،  -۱۷

  .ت� -۷توت ،  -۶تمر،  -۵تفاح ،  -۴تر�ب� ،  -۳تر�س، -۲تانبول،  -۱ ):ا�اء

  .جوز جندم -۳جنجل، -۲جزر،  -۱ ):ا�يم

حلبه كه فار�قا  -۴، )حزنبل(حزنيل  -۳حر�ث،  -۲حب ا�سمنه،  -۱ ):ا�اء

حوز كه حوز ا��و ن�  -۸حنطه،  -�۷ص،  - ۶حلفا،  -۵،.واعيون ن� نامند

  .گو�ند

  .خيار ش�� -۳ن� گو�ند،  )بزواق( خن� كه برواق -۲خ� ا�علب،  -۱ ):ا�اء

  .ديناقوس - ۴دو�،  -۳دس�نبو�ه،  -۲دار ش�شعان ،  -۱ ):ا�ال

  .ذنب ا�روف -۲ذنب القط، -۱ ):ا�ال

  .ر�باس -الغرابرجل  -۳ر�ل،  -۲راوند،  -۱  ):ا�راء

  .ز�تون -۳، زفت -۲ز�يب زرشک،  -۱ ):ا�زای

 -۶س�انيون،  -۵سلق،  -۴سكرالع�،  -۳سكر،  -۲س�ستان،  -۱ ):ا�س�

  .سيالن -۸سوسن،  -۷سمسم، 

 -۵، )ش��ث(ش��ت - ۴شطبه،  -۳شجره ا� مالک،  -۲شاه�ه،  -۱ ):ا�ش�

  .تشلجم ا�ر كه نو� از نقل اس -۷شلجم،  -۶شقاقل، 

  .صمغ -۳صع�،  -۲صاص�،  -۱ ):ا�صاد

  .ضغاب�س -۱ ):ا�ضاد

  .طيالفيون -۱ ):الطاء

  .عيون ا�قر -۵عودا�يه،  -۴عناب،  -۳عنب ا�علب،  -۲عنب،  -۱ ):الع�

  .�ر -۱ ):الغ�

  .فضه فوه ا�صبغ -۲فستق،  - ۱ ):الفاء



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٨٦ 

قرنفل  -ا�سكرقصب  -۵قرصعنه،  -۴قاوند،  -۳قاق�،  -۲قاطاني�،  -۱ ):القاف

قسط  -۱۱قند،  - ۱۰قناء ،  -۹قلقل،  -۸قرظ،  -۷قطن،  -�۶ستا� و دهن آن ، 

  .قوطوما -۱۲قنطور�ون، 

 -۶كراث،  -۵كرنب،  -۴كت�ا،  -�۳دی ط سن� �ذی،  -�۲كنج،  - ۱ ):ا��ف

كف ا�ضبع كه  -۱۱كشمش،  -۱۰كشوث،  -۹كسموقا،  -۸كردان،  -۷كرسنه، 

 -�۱۵فری،  -۱۴كف ا�هر،  -۱۳كف آدم،  - ۱۲كف ا�صبغ نامند، 

  .�ز�ماذر�وس

  .�و�يا -�۴وز،  - �۳سان ا�ور،  -�۲الب،  -۱ ):ا�الم

 -�۵رماحوز،  -�۴رجان �ر،  -�۳لصه،  -۲، )هندی �لف( �لب -۱ ):ا�يم

  .م�سن -۷مغاث ،  - �۶زمار ا�را�، 

  .نوارس -۵نقل ن�نا،  -���۴ن،  -۳نار�شک،  -۲نارجيل،  -۱ ):ا�ون

  .ورد -۱ ):ا�واو

  .هليون - ۲هاسيمونا،  -۱ ):ا�اء

  .ياسم� -۱ ):ا�اء

  :م�سوب به �ر�خ گياهان دارو�-۳

-۶ار�دبر�د،  -۵ارمالک،  -۴آذر�ون،  -۳ابوقا�س، -۲آطر�الل ،  -۱ ):الف

 -۱۲اشخيص،  -۱۱اش��ر،  - ۱۰اشق،  -۹اسلنج،  -۸آزاد درخت،  -۷ارمن�، 

 -۱۸ا�يل ا�بل،  -۱۷اقحوان، -۱۶افينوس،  -۱۵افتيمون،  -۱۴، اشنان -۱۳اسود، 

انوما كه نو� از  -۲۳انزروت،  -۲۲انا��س،  -۲۱ان�سون،  -۲۰ا�ره،  -۱۹ا�دان، 

  .خس ا�مار است

 -۶بصل،  -�۵شيمه،  -۴برنک،  -�۳ور اكراد،  -۲بادآورد بلوماين،  -۱ ):ا�اء



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٨٧ 

بونيون،  - ۱۱بوز�دان،  -۱۰بالدر�ن،  -۹خيه، بل -۸بقله ال�اری،  -۷بقثوفرثن، 

  .ب�ش �وش ب�شا -۱۳ب�ش،  -۱۲

  .تر�د -۱ ):ا�اء

  .ثوم -۲ثافسيا،  -۱ ):ا�اء

 -۶جنطيانا،  -�۵جم ،  -۴جبلهنگ،  -۳جدوار،  -۲جاوش�،  -۱ ):ا�يم

  .جوزا�كوثل - ۷جوز�وا، 

 -۶حر�ل،  -۵حب ا�ز�م،  -۴حب ا�يل،  -۳حاش�ش،  -۲حاشا،  -۱ ):ا�اء

  .حنظل-�۱۰اما،  -۹حلتيت،  -۸حر�له،  -۷حرف، 

خ� ا��ب،  -۵خر�قان،  -۴خردل،  -۳خاماسو�،  -۲خانق ا��ب،  -۱ ):ا�اء

  .خ�ی -۸خ��وا،  -۷خو�جان،  -۶

دف�،  -۵درو�طارس،  -۴درونج،  -۳، )دبيدار�ا( ديبدار -۲دارفلفل،  -۱ ):ا�ال

  .ديودار -۸دوقس،  -۷دند،  -۶

  .ذنب العقرب -۲ذاق� و يداس،  -۱ ):ا�ال

  .ر�ان ا��فور -۵ر� ا�م�،  -۴رتم،  -۳ر� االبل،  -۲راز�انج،  -۱  ):ا�راء

زوفای  -۵ز�بيل ا��ب،  -۴ز�بيل،  -۳زعفران،  -۲ز�يب ا�بل،  - ۱ ):ا�زای

  .زوان -۶يا�س ، زوفا، 

 -۶سطاخي�س،  -۵يون، سطرون -�۴خس،  -۳سداب،  -۲ساذج،  -۱  ):ا�س�

 -۱۲سنكسبو�ه،  -۱۱سليخه ،  – ۱۰سكب�نج،  -۹سقمونيا،  -۸سعوط،  -۷سعد، 

  .س�س�� -۱۳سوالن، 

 -۷شيطرج،  -۶شون�،  -۵شل،  -۴شقايق،  -���۳،  -۲ش�م،  -۱ ):ا�ش�

  .ش�به



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٨٨ 

  .صع� -��۲مه،  -۱ ):ا�صاد

  .ضجاج -۱ ):ا�ضاد

  .طر�قو�ون -۴طر�فلن،  -۳طراغيون،  -۲طباق،  -۱ ):الطاء

  .ظفره -۱ ):الظاء

 -۶عوسج،  -۵عنصل،  -۴عليق،  -عرطن�ثا -۳عشق،  -�۲قرقرحا،  -۱ ):الع�

  .عينون

  .�ل�س -�۲ر،  -۱ ):الغ�

فشغ،  -۶فر�مشک، -۵فر�يون،  -۴فجل،  -۳فا� س��،  -۲فا�،  -۱ ):الفاء

  فودنج -۱۱فو،  - ۱۰فلفل سودان،  -۹فلفل ا�اء،  -۸فلفل،  -۷

قلب،  -۶قعيل،  -۵قسطون،  -۴قسط،  -۳قرون ا�س�بل،  -۲قرنفل، -۱ ):القاف

  .قيصوم -۱۰قنطور�ون،  -۹ق�،  -۸قلقونيا،  -۷

 - ۷كرو�ا،  - ۶كراث،  -۵كتم،  -۴كبيكج،  -۳ك�،  -�۲شم رو�،  -۱ ):ا��ف

  .كندری -۱۱كندش،  -۱۰كمون،  -۹كف ا�ر،  -۸كف ا�ضبع، 

  .�سان االبل -�۵ن�س،  -۴ل� سودان،  -۳ال�،  -۲غيه، ال -۱ ):ا�الم

 - �۶رز�وش،  -۵مثنان،  -۴ماذر�ون،  -۳ما� زهره،  -۲ماهودانه،  -۱ ):ا�يم

  .ميعه  -۹، )�و�خ( �رتج -�۸راسم،  -�۷رماحوز، 

  .نمام -۲نا�واه،  -۱ ):ا�ون

  .ولب -۳وخش�ک،  -۲وچ،  -۱ ):ا�واو

  يتو�ت -۱ ):ا�اء

  :م�سوب به ن� اعظم شمس اهان دارو�گي- ۴

 -۶اسارون،  -۵ارماک،  - ۴ارقيطون،  -۳اترج اذخر،  -۲ابراز،  -۱ ):الف



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٨٩ 

 - ۱۰ا�يل ا�بل،  -۹، )افيقطس( اقنيقطس -۸اصابع ا�صفر،  -۷اسطخودوس، 

  .ايرسا -۱۳انتله،  -۱۲ا�ره،  -۱۱ا�ج، 

�سفايج،  -۶بر�وف،  -۵سف، بر�ا -۴بان،  -۳بادروج،  -۲بادر�و�ه،  -۱ ):ا�اء

 -۱۲بل،  -۱۱بلوط االرض،  -۱۰بلبوس،  -۹بقله االوجاع،  -۸بطم،  -۷

  .بهمن -۱۳پنجنكشت، 

  .تودری -۱ ):ا�اء

 - ۶جوز�وا،  -۵جل ���ن،  -۴جفت آفر�د،  - ۳جعده،  -۲جثجاث،  -۱ ):ا�يم

  .جوشيصا -۱۰جوزاالرقم،  -۹جوز ا��ک،  -۸جوزا�مس،  -۷جوزالقي�، 

 - ۶حراه،  -۵حرشف،  -۴حب ا��سم،  -۳حب ا�سمنه،  -۲حب ا��،  -۱ ):ا�اء

  .حلبوب -۹حلبيب،  -۸حلبه،  -۷حل، 

  .خلنج -۳خ� ا�يک،  -۲خروع،  -۱ ):ا�اء

  .داو�ا اغر�ا -۵دمادم،  -۴دازی،  -۳دارش�شعان،  -۲دارچي�، -۱ ):ا�ال

  .ذنب ا�روف -۱ ):ا�ال

  .اوندر -۲راسن، -۱  ):ا�راء

 - ۶. زهره يع� �راره -۵زعفران،  -۴زراوند،  -۳زرنب،  -۲زرنباد، -۱):ا�زاء

  ز�تون

س�بل،  -۵سناء،  -۴سفيد�ون،  -۳سفادي�س،  -۲سداب �ستا�،  -۱ ):ا�س�

  .س�سارون -۹س�ستان،  -۸س�بل جب�،  -۷س�بل رو�،  -۶

  .ش�بليد -۲شبت،  -۱):ا�ش�

  .ص� -۲، )صا�ر�واما(صا�ر�وما -۱):ا�صاد

  .��ع -�۲و، -۱):ا�ضاد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٩٠ 

  .طرخون-۱):الطاء

  .عود - ۳عروق ا�صفر،  - ۲عب��ان، -۱):الع�

  .)�ر�ر�قون(�رو�ر�قون -۱):الغ�

  .فستق -۳فراسيون،  -۲فتايل ا�رهبان،  -۱):الفاء

 -۶قصب ا�ر�ره،  -۵قرطم،  -۴قره الع�،  -۳قثاء ا�مار،  -۲قاقله، -۱):القاف

  .قنه قيقهر

  .كندر -۳كماذر�وس،  -۲كبابه، -۱):ا��ف

  .�سان العصاف� -۱):ا�الم

  .�ستعجله -۲، )�راينه(�لب �رانبه -۱):ا�يم

  .نعنع -۲نارنج، -۱):ا�ون

  .ورس -۱):ا�واو

  .هيوفار�قون -۴هرمه،  -۳هشت دهان،  -۲هرنوه، -۱):ا�اء

  .ياسم� -۱):ا�اء

  :م�سوب به زهره گياهان دارو�-۵

سوسن سفيد، -۴خصيه ا�علب،-۳، ))بصل ا�ز�ر(بصل ا�ز�ز ( -بيد - ۲ ا��،-۱

  .وردابيض -۷نيلوفر،  -۶نرگس، -۵

  :م�سوب به عطارد گياهان دارو�-۶

 -۷دبق،  -۶حندقو�،  -۵ا�زجاج،  ةحش�ش-۴جوز،  -۳بابونه،  -۲اقطى،-۱

  .عرعر

  :قمر م�سوب به گياهان دارو�-۷

  .اقميدون -۳اسفناج، - ۲احال�ود،  -۱ ):الف



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٩١ 

 -۶بطيخ ز�،  -۵بصل،  -۴ا�مقاء،  ةبقل -۳بزرقطونا،  -۲باق�، -۱ ):ا�اء

  .بوش در�ندی -۷بنفسج، 

  .تفاح -۱ ):ا�اء

  .خوخ -۶خالل،  -۵خالف،  -۴خشخاش،  -۳خس،  -۲خبازی، -۱ ):ا�اء

   .رمان-۱  ):ا�راء

  .طحلب-۱ ):الطاء

  .عدس ا�اء-۱):الع�

  .ر�راثفط -۲فاوانيا، -۱):الفاء

  .قرع -۲قثاء، -۱):القاف

  �شمش -١ ):ا�يم

  .نيلوفر-۱ ):ا�ون

  هندباء -۱ ):ا�اء
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  قوت و ضعف داروها و گياهان به �سبت قوت كو�ب آنها

�شـ�ي سـعد اكـ� و (ادزهر م�سوب به سـعود هسـ�ند پقواي مفيد و فاضله و 

حـل ز(سموم �� و مفسد مهلك من�سب به �وس هسـ�ند و ) زهره سعد اصغر

و �ـوارد متوسـط اينهـا نـ� بـه متوسـط آنهـا  )�س اك� و �ر�خ �ـس اصـغر

قـوت � يابنـد خصوصـا كـه كو�ـب در  ؛م�سو�ند و با قـوت كو�ـب من�سـب

و با نظـرات كواكـب ..) بيت، �ف، حد، اوج و (جاي�� از حظوظ خود باشد 

 ضعف داروها در ضعف كو�ب من�سـب ؛و برخالف آن ؛)�ش�ي و زهره(سعد 

  .بدتر � شود با نظرات �وس  كه) حظ غ�غر�ت و هبوط و و�ال و  در(

�ـاد و ( هر يک از �ـو�اتو ن� �و�ز و �ر�رد  )تو� و رشد( هن�م ت�ونس �

و  هسـ�ندآنهـا  د�ـل�ـر� و  )�ش�ي، زهره( كه كواكب سعيده) ياه و حيوانگ

و  خـود باشـنداگـر در خانـه و �ف و اوج و حظـوظ  ؛ه اين كواكبندم�سوب ب

و  �سـته � شـودسـعادت از  در كمال سـعادتند و اال آنها باشدنظرات سعود به 

 ت�ـون م�سـو�ات كـه )�ر�خ و زحل(�س ناقص و همچن� كواكب بهره شان 

  .�� � شوند..) تراجع و و�ال و هبوط و (در �وس�شان  آنها به

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

و ساخ� اگر در هن�م اخذ و ا�قاط با توجه به ان�ساب داروها به كواكب 

�ف و  بدانها را در خانه و بودن كواكب م�سوب تناسبهاي �و� از ؛داروها

با آنها �را�ت نمايند او� است و  )�ش�ي، زهره( و نظرات سعود و حظوظ اوج

 و اما در هن�م ضيقسعه وقت به ديگری در تو دارو همچن� در هن�م عطاء

بقدر ��ن ر�يت شده و در بقيه �وارد �ايط در �ايط اورژا�� و  وقت

  .�ش ب�� � كنندپبراى نتايج نامطلوب را قبال  �در معالج احتياطات الزم
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

  ع�وم کالم و�ی  -ع�وم زبان و�ی  -ع�وم ����� ا��ی 

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

  ع�وم پا�����ی  -ع�وم �ب جا�ع  -ع�وم ��و�م ��وم ����م  

  ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   -) اع�ی(ع�وم ��    -)  اع�ی(آ�وزش  �� 

  اع�یرسا� �ی �یات   -ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی    -ع�وم �مارت �� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  

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