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��ی �نا�یگام ��    ��م و روان سال�ت و �و��ه �ی ��ی و �ھدا

  وضعيت كواكب و بروج؛ دالالت �تل� بر سالم� جسم و روان دارند كـه

رفـت گتلـف آنهـا را در نظـر براي اختيار  ا�ام يك ا�ر ط�؛ بايـد �ايـط �

   .ه براي بر� ا�ور ط� در راهنماي طب �و� ذكر � شود چنا�

 در مـدت وقوعشـان زمينـه و  ؛هر يك از ايـن وضـعيتها و حـاالت كواكـب

�س�ها� براي حوادث و ا�ور �تلف ��م را داللت دارند بر� بلنـد مـدت از 

و بـر� دوره ) ل در صور فلـ�مانند دالالت حر�ت نقطه اعتدا(چند هزارسال 

مانند دوره هاي فردار�ـه، (هاي چند قرن تا چند سا� و چند روزه و چند ساعته 

اين زمينـه هـا ...). اتصاالت و تراجع،  فصول و اهله ماه،  س� كواكب در بروج،

و بـه  با وقوع اتصاالت و ارتباطات سـاير كواكـببه صورت � برقرار است و 

  .پيدا � كنند و ضعف قوت خص�سبت طالع تو� ش

  و بـا  مطلـع شـدهفرد آ�ه با اطالع از اين ساعت فل�، �س�ها و زمينه ها را

ي و تدب� الزم؛ با آن رو�رو � شود خصوصا اگر در �وارد مذكور وضعيت گآماد

خا� داشته باشد و ضعفها را �واظبت نموده و نقاط قـوت را بهـره بـرداري � 

  .بيان � نماييم �ششنا� اين وقايع فل� را در اين  م�ف�ا هن نمايد

 جهت �راقبتهاي ط� بيماران �زمن و ن� �در پزش� �راكز طـ�  اين �ش

ارائه � شود، تا بتواند به كمك دا�شمندان علوم تقو�م و �وم و تنجـيم؛ تـوار�خ 

ناسـند، و داراي زمينه �ران براى هر يك از اعضاي بدن و بيمار�هـاي آنـرا �ش
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و مانع از بروز �ران شـده،  ،هاي الزم را نموده بتوانند از نظر �ي�ي� پ�ش ب��

و در توار�خ �ر�وط به هر عضو و هر بيماري؛ آمادگيها� الزم �راقب� و طـ� را 

تدارك ب�ي�ند، و با داش� رو��رد مناسب در ا�ر طبابـت يـا پرسـتاري �ـوفق� 

  . باشند

بـوده و چه اساسا م�اث علوم ان�ياء و اوصـياء الـ� اگر تنجيم ط�دا�ش 

تنها توسط نوابغ حكماء و اطباي كهن و اسال� ب�ـار گرفتـه � شـده، امـا در 

) نه دنبا� روان بعد چهـل سـال آن(دهه هاي اخ� پ�شتازان اطباي پزش� رايج 

 و در �راكـز درمـا� پ��ـفته و ،پيـدا كـردهخا� توجه  هن�م شنا� ط�به 

ب�ـارگ�ي ايـن دا�ـش در برنامـه هـاي ) ا�ر��ا Mayo Clinic(نامدار جهان 

كرده اند، ا�ته آ�ـه فعـال  آ�زبلكه تنظيم اقدامات ط� بر اساس آنرا  ؛درما�

تـر�ن قواعـد  از ابتدا���  ؛جا از اين دا�ش كهن ب�ارگرفته � شود در آن

� شود، دههـا برابـر  وسـيع� و در اين راهنما ارائه و آ�ه  ،اين دا�ش كهن است

  .عميق� و مفصل� است
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 ط� و روش ب�ارگ�ي آنهادالالت در معرفت �ر�ردهاي 

 نو�ت سالم� بعد از معرفت دالاللت بروج و كواكب به جهات �تلفه ،

ي معرفت به چگونگي استدالل و راهيا� �و� و اس�نتاج ط� و �ر�ردها

  :�ر�ردهاي �تلف آن از اين قرار است ؛آنهاست، بطور اشاره پزش�

بوسيله استخراج طالِع آ�ز بيماري؛ جزئيات احوال بيمار، و  :�شخيص ط� - ۱

ر�شه هاي بيماري، و زمينه هاي پ��فت يا بهبود و م�ان آن، و نوع �رانها، و 

   .گردد�واقع آن، و ن� خطرات و آس�بهاي احتما� به شخص معلوم � 

لع �و�ود و زا�ه و �الحظه بيت ششم، و ن� برج شم� و برج با استخراج طا

قوي (قمري وي، اندامهاى ب�ش� آسيب پذير، و ن� بيمار�هاي �ل ابتالء 

  .شخص در طول زندگي، تعي� � شود) اإلحتمال

در ) شم� و قمري و ن� خانه ششمهر برج (آن �واقع متو�ين  ف�است كه

و در طول زندگي احتمال  ،سيت ب�ش�ي دارنداعضاي من�سب به آن برج حسا

مثال متو�ين . ب�ش� استبرا�شان آن برج  اندامهايبروز بيمار�هاي �ر�وط به 

  .آن ب�ش� مبتال � شوندو بيمار�هاي در اعضاي � و صورت  ،برج �ل

از �له (بدينوسيله شخص � تواند هم در رو��رد شخ� هم اجتما� 

تدارك الزم را ب�يند، تا اينكه مبتال به آن ) بتهاي ط�برنامه غذا� و �راق

  .عوارض �شده، يا الاقل از آنها �و� و � خطري عبور نمايد

رصد زمان عبور قمر و ساير كواكب در بروج و ن� احوال براى  :تقو�م ط� - ۲

و �الحظه  ،توجه به اندامهاي �ر�وطه ارائه � شود، تا باو اتصاالت آنها، 

 هايي و تدارك �راقبتگ�ش ب�� و آمادپه براي چ(آن در نقاط بدن، عوارض 
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، و ه براى �وع  اقدامات پزش� و ا�ام آنها در وقت مناسبچالزم ط�، و 

از �شانه هاي آسما� و �واهب ) �شت و تهيه و ساخت گياهان دارو� ه برايچ

ب�ش��ن فايده را با  كم��ن ز�ان و) به اذن ال�(ال� بهره مند شده، و بتوانيم 

  .سهولت هر چه فزون�؛ در مدير�ت بهداشت و درمان داشته باشيم

بتال و بيمار�هاي �ورد ابتال و با �شخيص اندامهاي م: معا�ه و درمان - ۳

�س�تهاى فل� آن، همراه با شناخت داروهاي الزم بر اساس دالالت �و�؛ 

  .اشته باشدشخص حكيم � تواند طبابت دقيق� و �وفق�ي د

اين سه �ر�رد اخ�؛ �وضوع راهنماي طب �و� بوده، كه �يد دس�يبا� به 

و در اين فصل  .نتايج ��ه آن در زمينه  سالمت و بهداشت تن و روان � باشد

  علم اختياراتضمن بيان هن�م شنا� ط� �شانه هاي آسما�، �ر�رد آنها در 

  .نماييم جهت درمان و اقدامات ط� بيان �
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  و تقو�م ذوالقرن� هن�م شنا� ط� فصول

 بر اساس حر�ت شمس در بروج فل� � باشد كه هر سه  پيدا�ش فصول

اختيارات ط� خاص خود  ؛برج يك فصل را �شكيل � دهند و هر�ك از فصول

ن� بر اساس �زاج  �ذوالقرن اسكندرتقو�م ط� ماههايهن�م شنا� . را دارد

 حدود هفتفصول  ؛درياسكن است؛ با اين تفاوت كه در تقو�م فصول استوار

  .�وع � شونداز تقو�م شم� و باستا� روز زودتر 

  يع� از حلول آفتاب به اول �ل تا حلول آن ) فصل بهار(در ر�ع اول از سال

 آب در�ا  ؛به اول �طان
ّ
مد رطو�ات ابدان � باشد؛ همچنان�ه در اوقات مد

ر فصل بهار ن� رطو�ات بدن از عمق باطن هر عضو يا جزء بدن باال بيايد، د

  . روي به ظاهر او � نهد

رطو�ات جزر كنند؛ همچنان�ه در اوقات ) فصل تا�ستان(در ر�ع دوم سال 

جزر آب در�ا فرو رود، در فصل تا�ستان ن� رطو�ات بدن از ظاهر و روي 

ند ر�ع اول و ر�ع چهارم مان) فصل پاي�(اعضاء به باطن � نهد، و ر�ع سوم 

مانند ر�ع دوم � باشد و اين ح�م براي معا�ات ابدان نافع ) فصل ز�ستان(

 . است
ّ
ب�ار �س� استفراغ و � و ) بهار و پاي�(و�است كه در اوقات مد

  . �سهل و فصد و حجامت توصيه � شود، �الف �وسم جزر مگر در �ورت

  چند ن�ته مهم

  چهار�نه و ماههاى آنها از نظر فل� هما�ست كه نـزد هر چند طبايع فصول

همه معروف است، و� از نظر حكما و اطباء قاعده اص� فلـ� و طبـع و �ـزاج 

فصول و ماهها ا�ا� و � بوده كه برحسب خصوصيات ��� و زمـا� و فـردي 

  :و حا� اس�ثنا خورده و �شديد يا �فيف پيدا � كند
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� كـه �زمينهـاى �تلـف �وع فصـلها در آنهـا ؛ يعـخصوصيات �ـ�� -١

وق� در : �تلف است، و �الك تغي� هواست بر طبق طبيعت فصل، مثال واضح

نيمكره شما� تا�ستان است همانوقت نيمكره جنو� ز�سـتان اسـت، همچنـ� 

�تصات جغرافيا� كه �وجب � شود فصلها در آنها كوتاه يا منعدم گردنـد؛ �ا 

قد بر� فصول ار�عه هس�ند، بر اساس فصلهاى �وجودشـان عمـل نقا� كه فا

� شود، و يا اينكه نوا� �تلـف زمـ� ي�سـان نبـوده و از نظـر آب و هـوا و 

خش� و رطو�ت يا �دي و گر� متفاوتند، استوا� يـا خشـك يـا �رطـوب يـا 

 معتدل يا �دس� و منجمد � باشند، كه اين تفاوتهـاى منطقـه اى و �ـ�� آن

اح�م � را مقيد � كند، خالصه اينكه �الك واقعيت آب و هواست نـه �ف 

  .تقو�م و حساب فل�

�� اتفاق � افتد كه در ميان فصل �ما روزي �سيار گـرم اتفاقات زما�؛  -٢

شود و بالعكس؛ در اين �وارد �الحظه طبيعت هوا ب�نند نـه فصـل هـر چنـد 

  .مد�ش كوتاه باشد

از د�ـوي و صـفراوي و سـوداوي و بلغـ� نـ� ا� اشـخاص تفاوتهاى �ز  -٣

  .�وجب �شديد يا ترخيص اح�م و توصيه هاى ط� ذكر شده � گردد

از قبيل بيماري و غ� آن كه ��ـن اسـت بطـور �وقـت �ايط �وقت �ر�  - ٤

  .�ايط �زا� �تل� را ا�اد كند و توصيه هاى �ز�ور را تقو�ت يا �فيف دهد

 و توصيه هاي �ز�ور بطور ا�ا� و � بوده و برحسب �ـوارد اسـ�ثنا از اين ر

  .�شديد يا �فيف يا تغي� پيدا � كند

 نوشـته (را از رسا� ذهبيـه  ماههاي اسكندري ط� مباحث آ� هن�م شنا�

بـه همـراه  .نقـل � نمـائيم �رقوم فر�وده اند كه ح�ت امام رضا ) طال�

  .فصول�� در توصيه هاي ط� 
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  م شنا� فصل بهار�هن

رم گـدر فصل بهار آفتاب در برج �ل و ثور و جوزا باشد، در اين سه مـاه خـون 

در بدن �ع � شود و عالمت آن�ه خون غلبه دارد �� رو و صورت اسـت 

  . ها و ش��� دهان استگو امتالء بدن و جس� ر

سـتان و تا�سـتان بـه ائ� و ز�پـر فصل را عبارت از �وجود زنده فرض كنـيم گا

م�� جسم و فصل بهار مانند جان و روان اوسـت، در آ�ز بهـار همـانطور كـه 

يكر ا�سان آماده تقو�ت و ترميم شـده و بـا پطفل �وع به رشد � كند زم� و 

ردد، در بهار بر اثر نبود حـرارت �� از خورشـيد، بلغـم افـزا�ش � گ�شاط � 

يا ج�ان كمبود عرق � شود، در اين فصل بـاد  بـه يابد و منافذ بدن آماده تبادل 

آرا� � وزد، از ميان انواع خوراكها، �خ كردنيها و بر�ان شده هـا بـراى ايـن 

سه : رما ��ف اين �سخه بهداش� مناسب استگفصل مناس�� است، در آ�ز 

 وسـت هليلـهپراز�انه و (رم گب�ست : يا� را ميل نمايندگروز ناشتا اين تر�يب 

  ).زرد و شكر سفيد

تها در تن چ
ّ
ـده شـده، �ا در فصـل بهـار ايـن گون در ز�ستان ماد رد آمده و ف�

ردد، گداخته و من�سط گردد؛ قبل از اينكه به هواى تا�ستان گمادتها را �م بايد 

ي�ي آن�ه در بهار؛ طعام كم� و لطيف� �ورند، : و اين تدب� به چند �و باشد

ر ن�نند و هر بامداد قبل از طعام اند� ر�اضـت پيف ن� و معده را از طعام لط

نـو� آش كـه از آرد � (ون رشته و تتمـاج چرم و تر گكنند و از طعام ) ورزش(

ه �وجب ه�ند، و ن� از آ��رم و تر سازد بگ�ها� كه �زاج را چو ) ساخته اند

ره� كنند، پ وشت �سيار و طعامهاى تلخ و شور و ت� ن�گفزو� خون شود مانند 

كنند تا ماده كم� شود و او� تر اسـتفرا� انـدر فصـل ) �ليه(و دوم استفرا� 
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  . باشد، و استعمال �سهل ن� كنند) فصد و حجامت(بهار؛ استفراغ خون 

رف� و خوردن �م �رغ نيم برشته و �س� و سوسـ�� و گخو�ست در بهار خون 

و ) كبـك(دل باشد مانند جوجـه دراج ه معتش� بز و م�ش و ��ه و شكر و آ�

غندر چائ� مانده باشد مانند په از ياز و آ�پخوردن س� و ) افراط در(منع است 

فعا�ـت (و هر طعا� كه دير هضم شود، و خو�ست آم�ش و اسهال بطن و تعب 

  . رف�) رمگ(و به �ام ) شديد بد�

  هن�م شنا� ماه اّول بهار

وعـدد   آذارفصل ا�ر�يـع فانـه روح االزمـان، وأو� أما  : ح�ت امام رضا 

 وفيـه يطيـب ا�ليـل وا�هـار، وتلـ� االرض، و�ـذهب 
ً
أيامه واحد وثالثون يوما

سلطان ا�لغم، و�هيج ا�م، و�ستعمل فيه من الغذاء ا�لطيف، وا�لحوم، وا�ـيض 

م، ا�يم�شت، و��ب ا��اب بعد تعديله با�اء، و�ت� فيـه أ�ـل ا�صـل، وا�ـو

  . و�مد فيه �اب ا�سهل، و�ستعمل فيه الفصد وا�جامة. وا�ا�ض

اّول� ماه آن در تقو�م اسكندر ذوالقرن� فصل بهار روح زمانهاست و : ماه آذار

و تعداد روزها�ش � و يك روز است، در اين ماه شب و روز پـاک و  ،آذار است

بـ� � رود و خـون بـه دلپذير و زم� نرم � شود، سـلطه و اسـ�يالي بلغـم از 

هيجان � آيد، بنابر اين در اين ماه از غذاهاي لطيـف و انـواع گوشـتها و �ـم 

كـه دسـتور سـاخ�ش را (�رغ نيمه بر�ان، و ��ت ز�يـب رقيـق شـده بـه آب 

� توان استفاده كرد، از خوردن س� و پياز و چ�هـاي تـرش ) ح�ت نوشته اند

) خون گـ�ي از رگ (ديده است، و فصد پره� شود، خوردن نوشيد� �سهل �سن

و حجامت ا�ام � شود، آمار سكته ها در اطراف بهار ب�شـ� � شـود و بـراى 

   .جلوگ�ي از آن  به دستورات امام بايد توجه كرد و غلبه خون را �هش داد
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  هن�م شنا� ماه دّوم بهار

  :ن�سان : ح�ت امام رضا 
ً
�قـوى �ـزاج فيه يطـول ا�هـار، و. ثالثون يوما

الفصل، و�تحرك ا�م، وتهب فيـه ا�ر�ـاح ا��ـقية، و�سـتعمل فيـه مـن ا�ـآ� 

ا�شو�ة، وما يعمل با�ل، و�وم ا�صـيد، و�صـلح ا�مـاع، وا�مـر�خ بـا�هن � 

  .ا�مام، وال��ب ا�اء � ا�ر�ق، و�شم ا�ر�اح�، والطيب

� شـود و �ـزاج فصـل اين ماه � روز � باشد، در آن روزها بلند : ماه ن�سان

بهار ن�ومند � گردد، و خون به حر�ت در � آيد، و بادهاى �� � وزنـد، در 

اين ماه از خوردنيهاي بر�ان و آ�ه با ��ه عمل آمده باشـد، اسـتفاده �شـود، و 

خوب است آم�ش و ماساز با روغن در �ام گرم، و ناشتا آب �ـورد، و ر�ـاح� 

  ببو�د) طر و �بو ع(و شكوفه ها و �ها 

  هن�م شنا� ماه سوم بهار

 : يارا : ح�ت امام رضا 
ً
تصفو فيه ا�ر�اح وهو آخر . واحد وثالثون يوما

فصل ا�ر�يع، وقد ن� فيه عن أ�ل ا�لوحات، وا�لحوم الغليظة ��رؤوس، و�م 

و�نفع فيه دخول ا�مام أول ا�هار، و��ره فيه ا�ر�اضة قبل . ا�قر، وا�ل� 

 . ذاءالغ

اين ماه آخر فصل بهار اسـت و � و ي�ـروز � باشـد، در آن بادهـا : ماه ايار

ـه 
ّ
صاف و لطيف � شود، از خوردن غذاهاي شور و گوشتهاى سنگ� ماننـد �

در اّول روز خـوب ) �ـام گـرم(و گوشت �و؛ و ش� ن� شده اسـت، اسـتحمام 

ر صـورت �ـزوم است، ورزش سخت و فعا�ت در حال ناشتا خـوب ن�سـت، و د

  . به� است قبل از فعا�ت غذا خورده شود
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  م شنا� فصل تا�ستان�هن

در فصل تا�ستان آفتاب در برج �طـان و اسـد و سـ�بله باشـد، بـا آ�ز فصـل 

رمـاي هـوا گرما؛ اس�يالي بلغم از ميـان رفتـه و وضـعيت فلـ� و گتا�ستان و 

رم و خشكسـت، و گـو آن صفرا � آورد، در اين سه ماه صفرا به حر�ت � آيد 

عالمت غلبه صفرا آ�ست كه روي زرد � شود و ضـعف دل بـه هـم � رسـد و 

�هاى �د � كند، و ن� نفس تند كشيدن و جسـ� نـبض و تلـ� چخواهش 

ر�يهـا و چ�ا از عوا�ل و �ـواد و خوراكيهـاى صـفرازا مثـل . دهن �شانه آ�ست

، منافـذ بـدن بـاز � شـود و �ي كـردگرميها و ن� عوا�ل خشك�ا بايد جلـوگ

ون چـوشت گ�د و ورزش ز�اد بدن را الغر � كند، گي ا�ام � گتعر�ق به ساد

كيفيت آسان از نظر دفع سموم به واسطه عرق فراوان را ندارد؛ ��فش در ايـن 

  زمان مناسب ن�ست، 

به مناسبت فصل تا�ستان و براى ج�ان دفع مايعات بدن از ميوه جات و 

نك و ش�خشت � توان استفاده كرد، خوردن ترشيها ن� جهت دفع س��هاى خ

و آب �د ) حا�ل اشعه راديواكتيو(ن� چصفرا مفيد است، ��ف خيار 

�  سبب �د شدن بدن به واسطه عكس العمل �سبت به معده شده و �صبح

ردد، گر� است و سبب �ر�ك غدد ترش� � گكمك به طبيعت در مبارزه با 

در اواخر تا�ستان به . ب بعد از غذا اش�ل در هضم ا�اد � شودخوردن آ

يدا � شود، پرما و زمينه خن� هوا؛ اشتهاى ز�ادي به غذا گواسطه �فيف 

شبهاى تا�ستان به جهت خن� هوا اشتها ��ال مهيا است، هواي �د شبها 

دارد، و  ي را فراهم � نمايد كه نياز به �راقبت و اس�احتگزمينه �ماخورد

ردد، بطور � در آخر اين فصل گش�� و ��ف عناب استفاده � گاز �ور 
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�زاج بدن و ضعف آن آش�ر شده و اشتهاى ز�اد عالمت نياز بدن است و با 

  .نبودن خش� �زاج؛ زمينه اختالالت رو� و روا� افزا�ش � يابد

ز�ـده، گش و سايه و �سـ�ن و آرا�ـ) ورزش شديد(در فصل تا�ستان ر�اضت 

اغذيـه و (ز�ـد، و در تا�سـتان مطفيـات گآم�ش كم� بايد نموده و آسودن بايـد 

، و ��ت و غذا� بايد ��ف كنـد )ا��ه اى كه حرارت خون را �هش دهد

ند بار در فصـل چتوانند؛ ) رو� درما�(ي دارد، و كسا� كه � گت�كه ميل به 

ر �ورت بـود بـه آب گـخورد، و ا تا�ستان � بايد ب�نند، و �سهل قوي �شايد

نـ� و سـفوف چو ��ت بنفشه و خيـار ) عشقه -نيلوفر (ميوه ها و آب �الب 

  .بنفشه اكتفا كنند) ودرپ(

تـه �وسا� در صور� كه گوشت گدر ايام تا�ستان بايد طعامهاى ترش خوردن و 

يفيجا� ته و آ�و و انار تـرش و صـ�به ��ه باشد و جوجه فر�ه و آرد جو و س� 

و� كـ�ت آمـ�ش و رفـ� . كه در آن برودت باشد، و �م �رغ نيم برشته خورد

رم و عنـ� و گرف� خون و بوئيدن ر�اح� و عطرهاى گو تعب و ) رمگ(به �ام 

ر گـ�شك مذ�وم است، همچن� نبايد معا�ه با غرغره و خوردن �سهل نمود م

  .به �ورت اما معا�ه با � كردن خو�ست

  شنا� ماه اّول تا�ستان هن�م

يذهب فيه سلطان ا�لغـم وا�م،  ثالثون يوما :حز�ران : ح�ت امام رضا 

، واالكثـار 
ً
و�قبل زمان ا�رة ا�صفراو�ة ون� فيه عن ا�عب، وأ�ل ا�لحـم دسـما

وفيه ينفع أ�ل ا�قول ا�اردة، ��ندباء، و�قلة ا�مقاء،  والعن� منه، وشم ا�سك

ــاء وا�ش�خشــت�. وأ�ــل ا��ــ ــار، والقث ــتعمال  �ي ــة واس ــة ا�رطب والفاكه

ا�جـاج، : ومـن الطيـور. وا�ـذع. �ـم ا�عـز ا�ـ�: ومن ا�لحوم. ا�حمضات
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   والطيهوج، وا�راج، واال�ان، وا�سمك الطري

اين ماه � روز � باشد، در آن سلطه و غلبه بلغـم  )اّول تا�ستان( :حز�رانماه 

�وسم آمدن صفراست، خسته كردن و ��ف به مقـدار  و خون از ب� � رود و

منـع شـده ) عطرهـاي گـرم و قـوي(ز�اد گوشت چرب؛ و بوئيدن �شك و عن� 

است، ��ف گياهان و ميوه جات �د مانند �س� و خرفـه و خـوردن صـي� 

جا� مانند خيار و خيار چن�  و ش�خشت، و ميوه جات تازه و آبدار و ترشـيها و 

و بز�� ي�سا� و از طيور �رغ خانگي و تيهو و كبك؛ و انواع  گوشت گوسفند

  . ش� و ما� تازه نافع است

  هن�م شنا� ماه دوم تا�ستان

 : تموز : ح�ت امام رضا 
ً
فيه شدة ا�رارة، وتغور ا�ياه . واحد وثالثون يوما

. ا�رطبـةو�ـؤ� فيـه االشـياء ا�ـاردة . و�ستعمل فيه �ب ا�ياه ا�اردة � ا�ر�ق

وتؤ� فيه االغذية ا�لطيفة ا���عة ا�ضم، كما ذكـر . و��� فيه �زاج ا��اب

   وا�ر�اح� ا�اردة ا�رطبة الطيبة ا�را�ة و�ستعمل فيه من ا�ّور. � حز�ران

اين ماه � و ي�روز � باشد، در آن گر� هوا شديد ) وسط تا�ستان(: تموزماه 

�م � گردد، در ايـن وقـت ناشـتا آب ) ودخانهچاه و چشمه و ر(� شود؛ و آبها 

�د ��ف � شود، و چ�هـاي �د و �رطـوب خـورده � شـود، و بدينوسـيله 

) كه دسـتور سـاخ�ش را ح�ـت نوشـته انـد(��ت ز�يب ) گرم(�زاج و طبع 

شكسته و تعديل � شود، و در آن اغذيه لطيف و ��ع ا�ضم  خـورده � شـود 

خنـك و ) عطـر(و �هـا و شـكوفه ) حز�ـران ذكـر شـد مانند آ�ه در باب ماه(

  . �رطوب كه خوشبو و معطر را ب�ار برد
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  هن�م شنا� ماه سوم تا�ستان

، فيـه �شـتد ا�سـموم، و�هـيج : آب:  ح�ت امام رضا 
ً
واحد وثالثون يومـا

ا�ز�م با�ليل، وتهب ا�شمال، و�صلح ا�زاج با���د وال�طيب، و�نفع فيـه �ب 

و�قل من ا�ر�اضة، و�شـم ا�ر�ـاح� . ئب، و�تنب فيه ا�ماع، وا�سهلا�ل� ا�را

  .ا�اردة

�� (اين ماه � و ي�روز � باشد، در آن بادهاي سموم ) آخر تا�ستان(: آبماه 

شدت پيدا � كند، و هيجان ز�م در شبها ز�اد � گردد، و باد شـمال ) براى بدن

) از طر�ق ��ف خنكيها و مايعات(ن � وزد، و �زاج با �د و �رطوب نمودن آ

از �سهل و آم�ش اجتنـاب شـود، اصالح � شود، خوردن ماست تازه نافع است، 

  .م كرد و ر�اح� و �هاى �د ببو�دورزش و �شقت �ري را بايد �
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  ائ�پم شنا� فصل �هن

ائ� آفتاب در برج فل� مـ�ان و عقـرب و قـوس باشـد، و ايـن وقـت پدر فصل 

هـره و هـزال و الغـري بـدن و چي گـ�ت سوداست و عالمت سودا ت�زمان حر

  . ي بدن باشدگرا� و شدت فكر و خيال و عفونت دهان و خستگخوف و ن

ائ� كه �اطر برودت هوا بلغم ك� در بدن با� مانده؛ و صفرا پدر اول فصل 

ا ن� از طغيان افتاده؛ �ا سودا �لب � شود و به واسطه خن� هوا و خصوص

شبها و افزا�ش صفراي باقيمانده از تا�ستان؛ اين صفرا وارد خون � شود، در 

اين فصل ا�الح وارد شده به بدن به صورت رسوب سودا قليا� كه شور و تلخ 

است در � آيد و تر� خون �م � شود، ف�ا ��ف �سهل براى دفع �واد 

خون و ج�ان كمبود  يدا � كند؛ از اين رو به جهت تعادلپزائد خون �ورت 

الزم است، ��ف ش� و تر�يبات ) طبي�(تر� خون؛ خوردن ش�نيجات 

  كه در �مع صفرا �ؤثرند ب�ش� مناسب است،  بو�تام� 

بدن در اين فصل �سته است؛ اشعه ماوراء بنفش كم� ) منافذ(ون �سامات چ

ن� و خر�زه چبه بدن � رسد و بدن �ستعد تب و �رز � شود ف�ا خوردن خيار 

هاى شهري و طال� مناسب ن�ست، و� بالعكس ��ف غذاي لطيف و 

ياهان در حال آرا�ش هس�ند گائ� كه اعصاب بدن و پوشت مفيد است، نيمه گ

رب آنرا از �صونيت برخوردار كرده و چر� و �ر�ك بدن با غذاهاى چخوردن 

�ي � كند، بطور گر� بدن  شده و از تاث� برودت هوا تا حدي جلوگ�وجب 

� خوردن ميوه هاي ترش قبل از غذا و ميوه هاى ش��ن بعد از غذا مفيد 

است، خوردن آب ز�اد در اين فصل اعصاب را سست � كند و ��ف �واد 

رم در گخواب آور مثل تره ت�ك و كرفس بر ضعف � افزايد، آشاميدن آب 
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كرده و اعصاب را تقو�ت صبح؛ مانع افت ��ان قلب شده و كندي آنرا ز�اد 

� نمايد و شدت جر�ان خون را �م كرده و احشاء و روده ها را نرم و اشتها را 

  .ائ� �و�ز � شودپز�اد و هضم را آسان � نمايد، اين عمل در آخر 

رم سازد �ورد، از �ففـات و گ�هائيكه �زاج را �ت�ي تر و چدر فصل خزان 

وشـت صـيد و افـراط در آمـ�ش و گك و وشت خشگون چه خش� فزايد چهر 

ره� كـرده و پـرماى ظهر و �دي صبحها و شبها گخوابيدن در ��نهاى �د و 

ه داشت و اندر آب �د نبايد �شسـت و شـبها بـر امـتالء معـده �خود را بايد ن

تـا تـن از . نبايد خفت، و در آخر خزان استفرا� بـه داروي �سـهل بايـد كـرد

اك شـود، و � نـ� پـتو� كرده و �عشده ) ائ�يپ(ر�� اخال� كه ميوه هاي خ

  . بايد كرد

رفـ� و ) رمگـ(ائ� �اوار است ك�ت آم�ش و فصد كردن و به �ام پدر فصل 

خوردن دوا و �سهل و اقسام حلو�ات و بوئيدن ر�اح� حاره و خوردن ميوه بعد 

رم و تـر مثـل گـي ره� كردن از هر طعام يا�س و خوردن غذا و دواپاز طعام، و 

  .ور ش��ن و امثال آنگوشت بره و انگجوجه و 

  هن�م شنا� ماه  اول پائ�

، فيه يطيب ا�ـواء، و�قـوى سـلطان  :أيلول : ح�ت امام رضا 
ً
ثالثون يوما

ا�رة ا�سوداء، و�صلح �اب ا�سهل، و�نفع فيه أ�ل ا�الوات، واصناف ا�لحـوم 

ن، و�تنب فيه �م ا�قر، واالكثار من ا�شواء، من ا�ضا وا�و� ا�عتدلة ��داء

ودخول ا�مام، و�ستعمل فيه الطيب ا�عتدل ا�زاج، و�تنـب فيـه أ�ـل ا�طـيخ 

  .والقثاء
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اين ماه � روز � باشد، در آن هوا پاك�ه و نيكو � شود، ) اّول پائ�(: ايلولماه 

د، و �ا خوردن ��ت قوت � گ�) راه يافته و(به �زاج ) �دي و خش�(و سودا 

�سهل مناسب و به �صلحت است، خوردن شـ��� جـات و انـواع گوشـتهاى 

بز�� نر ي�سا� مفيد است، از گوشت �و  و ) سال دّوم(معتدل مانند گوسفند 

رفـ� ب�هـ�د، و ) سـونا= گـرم و طـوال� (ز�اده روي در گوشت بر�ان و �ـام 

  . خوردن خيار و خر�زه پره� كند عطرهاى معتدل ا�زاج ب�ار برد، و از

  هن�م شنا� ماه  دّوم پائ�

، فيه تهب ا�ر�اح  :���ن االول : ح�ت امام رضا 
ً
واحد وثالثون يوما

ا�ختلفة، و��نفس فيه ر�ح ا�صبا، و�تنب فيه الفصد، و�ب ا�واء، و�مد فيه 

ة بعد الطعام، ا�ماع، و�نفع فيه أ�ل ا�لحم ا�سم�، وا�رمان ا�ز، والفاكه

  .أ�ل ا�لحوم با�وابل، و�قلل فيه �ب ا�اء، و�مد فيه ا�ر�اضة  و�ستعل فيه

اين ماه � و ي�روز � باشد، در آن بادهاى ) وسط پائ�(: ���ن اّولماه 

و ) گرف� خون از رگ(�تلف � وزد، و باد صبا به جر�ان � افتد، از فصد 

است، خوردن گوشتهاى پرواري و چاق و ��ف دوا پره� كند، آم�ش خوب 

بعد از غذا مفيد است، و ) هضم كننده(و ميوه جات ) ترش و ش��ن(انار �لس 

كم� �ورد، و آب كم� بنوشد ، ورزش در اين ) خشك(گوشت همراه با ادو�ه 

  . ماه خوب است
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  هن�م شنا� ماه  سوم پائ�

،: ���ن اآلخر : ح�ت امام رضا 
ً
فيـه يقطـع ا�طـر ا�وسـ�،  ثالثون يوما

و�ن� فيه عن �ب ا�اء با�ليل، و�قلل فيه من دخول ا�مام، وا�مـاع، و��ـب 

ب�رة � يوم جرعة مـاء حـار، و�تنـب فيـه أ�ـل ا�قـول ا�ـارة ��كـرفس، 

  .وا�عناع وا�رج�

اين ماه � روز � باشد، در آن باران درشت �وس� ) آخر پائ�(: آخر���ن اه م

قطع � گـردد، از نوشـيدن آب در شـب نـ� ) ه اّول فصل پائ� �وع � شودك(

و آمـ�ش را كمـ� نمايـد، و هـر ) سونا= گرم و طوال� (شده، و وارد شدن �ام 

صبح جرعه اى آب گرم بنوشد، و از خوردن س��ات گرم مانند كرفس و نعنـا 

  . ب�ه�د) تره ت�ك(و شا� 
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  م شنا� فصل ز�ستان�هن

در ايـن ايـام . در فصل ز�ستان آفتاب در برج فل� جدي و د�ـو و حـوت باشـد

بلغم تر و �د به حر�ت � آيد و عالمت آن �سـياري خـواب و شـوري دهـان 

  .است

در آ�ز فصل ز�ستان كه بادهاى شديد � وزد عصـبيت و فشـار خـون كمـ� 

رم و گـى بـالقوه شده؛ و ز�م و ا�راض حاصل از سودا ب�ش� � شود؛ ف�ا غذاها

وف� پـمفيد است، �ر�ك ج�� يا �ر�ك هي بخوردنيهاى حاوي و�تامينهاي 

و اعصاب تمام بدن را �شغول � سازد، و با هر آم��؛ جـز� از بـدن از نظـر 

ر گـمادي و ا�ك���ـي تغيـ� و �ـول � يابـد، و در صـورت افـزا�ش بلغـم ا

مناسب باشد، از سسـ� ) م �رغ� با ش� و ��با ��ف خرما (ز�� آن گجاي

�ي � كنـد و ايـن خـود دافـع بلغـم گاواخر و نيمه ز�ستان و اوايل بهار جلـو

است، ��ف �واد ا�الح دار مثل كرفس و �توي فسـفر و يـود مثـل شـا� و 

انواع تره از خش� و �دي �سته و ا�اد تعرق و سـبب و �ر�ـك ترشـح غـدد 

دن حر�ت استخوانها و ضـد عفـو� كـردن شده، و افزا�ش حرارت سبب نرم ش

در حال اس�احت ش�م و استخوانها بـا  ژاحشاء � شود، ما�دن روغن و ماسا

 �خ به تقو�ت هاضمه و استخوان كمـك � كنـد، �روغن شب بو يا ز�تون و 

�سـتحب اسـت، و�ا در فصـل ) شبهاى ش�به(��ف س� ن� هفته اى ي�بار 

خون �و�ز � شود، ��ف �واد �د در اواخر سـال م فشار �افزا�ش بلغم و هن

  .و ز�ستان نافع است

ر ز�سـتان طبـع گـدر فصل ز�ستان ر�اضـت �سـيارتر و غـذا تمـام� بايـد و ا

ز�ستا� ندارد غذا به اندازه بايد و ر�اضـت بـه تمـام، همجنـ� غـذا اسـفيدبا 
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يـ� و چرو قليه خشك و كباب و مانند آن همـه بـا دا) شور�اي ساده با ماست(

بايد خورد و هر كه در ز�ستان بيمـار ) رمگادو�ه (و مانند آن ) ز�ره رو�(كرو�ا 

شود زود تدب� استفراغ بايد كرد از بهر آن�ه تا سـبب قـوي نبـود عـالج بايـد 

شود، و در اندر �ماي ز�ستان مادتها حر�ت ن�ند و استفراغ اندر ز�سـتان 

و � دوري جو�ـد، و در ) رف�گـخون (د به اسهال صواب� از � باشد و�ا از فص

  . �وارد حاجت اسهال روا دارد و غذا را افزون كند

و ا�ــ� و ) ردوگـ(رد�ن گــنجشـك و بـز�� و گدر ز�سـتان خـوردن كبــوتر و 

ــات، امــا اجتنــاب كــردن از خــوردن پــصــيفيجات و ســ��ات  ائ�ي و حلو�

�ورت و �سـياري ر بـه گـطعامهاى �د بعد از خواب و اسهال و اسـتفراغ م

  .آم�ش و حر�ت �نوع است

  هن�م شنا� ماه اول ز�ستان

، تقوى فيه العواصف،  :�نون االول : ح�ت امام رضا 
ً
واحد وثالثون يوما

و�ذر فيه من أ�ل الطعـام . و�شتد ال�د، و�نفع فيه � ما ذكرناه � ���ن االخر

  .االغذية ا�ارة بالقوة والفعل ا�ارد، و�ت� فيه ا�جامة والفصد، و�ستعمل فيه

اين ماه � و ي�روز � باشد، در آن بادهاي تند ) اّول ز�ستان(: �نون اّولماه 

شدت گرفته و ز�اد � شود، و �ما شدت پيدا � كند، آ�ه در ماه قبل ذكر شد 

از نوشـيدن آب در شـب نـ� شـده، و وارد (ا�ا�ش در اين ماه ن� مفيد اسـت 

و آم�ش را كم� نمايد، و هر صبح جرعـه اى ) سونا= رم و طوال� گ(شدن �ام 

تـره (آب گرم بنوشد، و از خوردن س��ات گرم ماننـد كـرفس و نعنـا و شـا� 

، از خــوردن خوراكيهــاي بــا طبــع �د ب�هــ�د، و از فصــد و )ب�هــ�د) تــ�ك

  . حجامت اجتناب كند، و غذاهاي گرم و ن�وافزا ب�ار�رد
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  ماه دوم ز�ستان هن�م شنا�

، يقـوى فيـه غلبـة  :�نون االخر : ح�ت امام رضا 
ً
واحد وثالثـون يومـا

ا�لغم، و��ب� ان يتجرع فيه ا�اء ا�ار � ا�ر�ـق، و�مـد فيـه ا�مـاع، و�نفـع 

و�نفع فيه دخول  .االحشاء فيه أ�ل ا�قول ا�ارة ��كرفس، وا�رج�، وا�كراث

� ع�ة ارطال، فيغسل و�نقع � ماء صـا�، غمـره يؤخذ من ا�ز�يب ا�ن، ا�مام

وز�ادة عليه ار�ع اصابع، أول ا�هار، وا�مر�خ بدهن ا��ي، وما ناسـبه، و�ـذر 

  . فيه ا�لو، وأ�ل ا�سمك الطري، وا�ل�

اين مـاه � و ي�ـروز � باشـد، در آن غلبـه ) وسط ز�ستان(: آخر�نون ماه 

ود، ��ف آب گـرم ناشـتا مناسـب اسـت، ب�ش� � ش) �دي و رطو�ت(بلغم 

آم�ش خوب است، خوردن س��ات گرم مانند كرفس و تره تـ�ك و تـره بـراى 

در ) سـونا= ال� گـرم و طـو(روده ها و دست�ه گوارش نافع است، رف� به �ـام 

و ماننـد آن از روغنهـاي ) شب بـوي زرد(بدن با روغن خ�ي  ژاّول روز و ماسا

  . است، از تراشيدن � و خوردن ما� تازه و ش� پره� كندگرم و خوشبو مفيد 
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  هن�م شنا� ماه سوم ز�ستان

 : شباط : ح�ت امام رضا 
ً
�تلف فيه ا�ر�اح، . ثمانية وع�ون يوما

و�نفع فيه أ�ل . وت�� االمطار، و�ظهر فيه العشب، و�ري فيه ا�اء � العود

و�مد  �ا�سة، و�قلل من أ�ل ا�الواتو�م الط�، وا�صيود، والفاكهة ا. ا�وم 

  .فيه ك�ة ا�ماع، وا�ر�ة، وا�ر�اضة

اين ماه ب�ست و هشت روز � باشـد، در آن بادهـاى ) آخر ز�ستان(: شباطماه 

�تلف � وزد و بـاران �سـيار � بـارد، و گياهـان � رو�نـد، و آب در ر�شـه و 

سـ� و گوشـت پرنـد�ن و  شاخه درختان جر�ان � يابد، در اين هن�م خـوردن

نافع است، از خـوردن شـ���يجات ) خشكبار(گوشت ش�ر و ميوه جات خشك 

  .بايد �م كرد، و افزا�ش حر�ت و ورزش و آم�ش �سنديده است
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  كسوفو  خسوف ط� شنا� م�هن
براي (�م در اين هن. دناز حاالت �س و نامناسب � باش و كسوف خسوف

س�ستم گوارش به مقدار ز�ادي �هش يافته و�ا  توانا�) ناطق قابل رؤ�تم

بايد غذاهاى سبك ��ف نمود، و اين تاث�ات و رو��ردها در همه طبيعت 

اتفاق � افتد، مانند �سياري از پرند�ن كه در اين وقت از خوردن غذا دست 

از اين رو بايد كن�ل عواطف نموده و از بروز . كشيده و اس�احت � كنند

  .يا مثبت خودداري نمودديد من� احساسات ش

�م خو� اّما در هم� هن�م؛ از نظر استفاده معنوي زمان مناسب بوده و هن

براى تأّ�ل و تفكر و برنامه هاى رو� و معنوي است، در �ع ��ف هم در 

 معنوي�م دستور ا�ام نماز مفصل و �صو� داده شده؛ دستور العمل هناين 

ا�ام اعمال ه معنوي روز�ره ا�سان است، از اين رو كه چندين برابر وظيف

نه تنها بال مانع بوده بلكه از اوقات مناسب و �وفق آ�ست، �م عبادي در اين هن

همچنان�ه به تبع آن سفري كه مثال براى حج در اين �وقع ا�ام بگ�د ن� 

  .اش�� ندارد، چون ارتباط به ا�ور معنوي دارد

تاث� منف�ش  قمر� افتد؛ براى متو�ين همان برج  در هر بر� اتفاق سوفخ

اتفاق � افتد؛ تأث� سل�  �� ثوردر برج كه خسوف اين شديدتر است؛ يع� 

بوده شديدتر  ثور �� م تو�شان، قمر در برج�خسوف براى كسانيكه در هن

  .است و ر�يت ب�ش�ي را بايد نموده تا استفاده ب�ش�ي بنمايند

عف قمر توصيه هاي ط� در �ورد اعضاء �رتبط با قمر در بدن به د�ل ض

از سخن . را �واظبت كنيد) وست و �وهاپشم و چردن و دست و پا، معده و گ(
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پراك� و سخن �سيار گف� و سب� و خوش م�� ز�اد و آب �سيار نوشيدن و 

طعام �سيار خوردن كه به كو�ب قمر �رتبط بوده، در وقت خسوف به شدت از 

  .ين احواالت پره� كند، تا آس�� به وي نرسد يا ���ش �فيف يابدا

تاث�  شم�در هر بر� اتفاق � افتد؛ براى متو�ين همان برج  سوفك

اتفاق �  )فل�(شم� ثور در برج كه سوف اين كمنف�ش شديدتر است؛ يع� 

 فل� جدر بر شمسم تو�شان، �سوف براى كسانيكه در هنكافتد؛ تأث� سل� 

بوده شديدتر است و ر�يت ب�ش�ي را بايد نموده تا استفاده ب�ش�ي  ثور

  .بنمايند

در كسوف توصيه هاي ط� در �ورد سالم� و اعضاء بدن �رتبط با شمس 

�، س�نه، شش، پهلو، دهان و  قلب، مغز و اعصاب و قواي رئ�سه بدن،(

  . را �واظبت نماييد) ، ب�نا� و چشم راستدندانها

 اف�ر و احساسات �رتبط بامناسب  ا �راقبت از احواالت شخ� و بروزب

شمس مانند روحيه سلطه جو� و �ع مال و سخن �سيار كه به كو�ب كو�ب 

شمس �رتبط بوده، در وقت كسوف به شدت از اين احواالت پره� نماييد، تا 

 . آس�� به شما نرسد يا ���ش �فيف يابد

اين هن�م زمينه ساز اضطراب و بدب�� و دمد� مر به د�ل مقارنه شمس و ق

  . �زا� و افزا�ش سخ� و �ش�ت با ج�س �الف � باشد

تـدب� =  ١٠٧راه آسـمان براي اطالع از �وه تدب� و �فيف عوارض هن�مها به 

�راجعـه  ب�يـاد حيـات ا�در جاي�ه اي��ن� علوم �وم و تنجيم  عوارض فل�

  .نماييد

www.nojum.Aelaa.net  
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  نور قمرهن�م شنا� ط� 

از شب اول ماه كه هالل قمر رؤ�ت � شود تا شب  :نور قمر فزو�: الف

در تمام اين پانزده شبانه روز نور ماه در حال ) كه نور ماه ��ل است(چهاردهم 

، اقدام به )ام خسوفدر غ� ايّ (ر باشد هن�� كه قمر زايد ا�ّو .افزا�ش است

�رها� كه �وفقيّ�ش �رهون رشد و افزا�ش و مطرح شدن و آش�ر شدن ب�ش� 

اّما �رها� كه آش�ري يا افزو� و ازدياد يا شهرت به . است، مناسب � باشد

�صلحت و �وفقيّت آن ن�ست، مانند حجامت و فصد كه در آنها خونر�زي 

  .سب � باشدوجود دارد؛ نامنا

نور قمر رو به نقصان و �هش (از شب شانزدهم ماه كه  :�س� نور قمر: ب

تا قبل از رؤ�ت بعدي؛ در تمام اين دو هفته نور ماه در حال �هش و ) است

، )در غ� ايّام خسوف(هن�� كه قمر ناقص اّ�ور باشد  .ونقصان يا فقدان است

و �وفقيّت آن ن�ست، مانند حجامت و  �رها� كه افزو� و ازدياد به �صلحت

   .فصد كه در آنها خونر�زي وجود دارد؛ مناسب � باشد
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  اهله قمرهن�م شنا� ط�  

�ر� شدن از وقت ( هن�م اجتماع و اق�ان يا مقارنه ماه و خورشيد -الف

 شب هفتم(تا تر�يع اول يا ايمن ) �اقاز ماه يع� شب اول ماه قمري بعد هالل 

  . باشد�) ماه

  آب در�ا 
ّ
اين هن�م مد رطو�ات ابدان � باشد؛ همجنان�ه در اوقات مد

باال بيايد، در اين وقت ن� رطو�ات بدن از عمق باطن هر عضو يا جزء بدن 

  .روي به ظاهر او � نهد

  اين ايام براي �وع �رهاي نو و پروژه هاي جديد، و يا پياده كردن طرحها

  .و ايده ها مناسب است

  از نظر ارتباطات اجتما� و خانوادگي؛ دوران اجتماع قمر، زمينه ساز

بوده و با��يجه سبب افزو� ) �رد يا زن(افزا�ش حالت اعجاب هم�ان

توقعات آنها شده، ف�ا به� است كه از توقعات در اين �رحله پره� نموده، و 

  .براي اجتناب از پيدا�ش اختالفات كوتاه بيايند

 وقت تأس�س و ا�اد ارتباطهاي �ط� نو� �وفقيت آم� نبوده، چون  در اين

اينگونه ارتباطات حاصله در اين �رحله، به آرزوهاي وا� منت� شده كه نو� 

  .�قق ن� شود

و منظور از آن شب هفتم ماه تا شب چهاردهم �  هن�م تر�يع اول يا ايمن -ب

  .باشد

 ان�ـه در اوقـات جـزر آب در�ـا فـرو نچاين هن�م جزر رطو�ات است؛ هم

  .رود، در اين وقت ن� رطو�ات بدن از ظاهر و روي اعضاء؛ به باطن � نهد
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چون ماه در اين  .پ�شه گردد احتياط و �راقبتدر خالل اين ايام به� است كه 

وقت در حالت تر�يع �سبت به خورشيد بوده، و �ش�ت و �وانع پ�ش ب�� 

بيافتد، ف�ا شخص بايد آمادگي الزم براى �واجهه  �شده اى ��ن است اتفاق

 
ً
ا��ن دارد شخص ذي نفوذ و سلطه اى؛ در �وفقيت  آنها را داشته باشد، مثال

  .�رهايتان اخالل بنمايد

بـراى  .در اين ايّام ��ن است با سنگ انداز�ها و مانع تراشـيها� �واجـه شـود

ل اين �شا� ب�ش� شده و هم� جهت مناسب است كه در اين ايام آمادگي �مّ 

افرادي كه در اين ايّام بدنيا � آيند، بطور فطـري  .ن� �شورت ب�ش� ا�ام گ�د

اين استعداد را دارند و زود هم فـرا � گ�نـد كـه چطـور �ش��شـان را حـل 

ش كنند
ّ
  .كنند، بلكه حّ� براى خودشان �ش�� درست � كنند تا حل

در اين ايّـام ارتباطـات اجتمـا� كمـ� : اي اجتما�از نظر ارتباطات و فعا�ته

پ�ش � آيد، در آخر�ن �ظه ي قبل از �شكيل ديدارها، �سياري از اين �القاتهـا 

و� اگر ديدارها و تماسها� در ايـن وقـت  بدون د�ل يا با عذرى لغو � گردند،

فاق بيافتد عموما در فضا� م�سجم و هماهنگ برگزار � شود
ّ
  . ات

ي ماننـد ازدواج  :باطهاى �ط�ارت
ّ
 به ارتباط �سـتمر و جـد

ً
در اين هن�م نو�

ختم � شود، و� �� ا��ن قطع پيوندهاى ايـن �رحلـه بطـور ناگهـا� وجـود 

دارد، براى ارتباطهاى در اين �رحله؛ تناسبهاى ديگر ب� طـرف�؛ از نظـر علـم 

 نــ� �الح) ماننــد طــالع والدت و اولــ� ارتبــاط(تنجــيم 
ّ

ظــه شــود، بطــور �

ارتباطهاى حاصل شده در اين هن�م نو� پايدار است اگر طرف� روش �الحظه 

  .ي ي�ديگر را دا�سته و �بّت صادقانه و طرفي� در �ر باشد
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، منظور از آن شب چهاردهم تا تر�يع هن�م استقبال يا مقابله ماه و خورشيد -ج

  .ا�� يا اخ� است

 آب در�ا  اين هن�م مد رطو�ات 
ّ
ابدان � باشد؛ همجنان�ه در اوقات مد

باال بيايد، در اين وقت ن� رطو�ات بدن از عمق باطن هر عضو يا جزء بدن 

  .روي به ظاهر او � نهد

رشـــــد و �وفقيــــــت وجـود  هدر اين دوره براى همه چ� و همه �ري زمين

اگـر در �شسـته � ب�نيـد،  دارد، در اين وقت است كه نتايج �رهايتان را به بـار

 تر�يع ايمن �ر شما ر�ود داشته؛ در اين دوره ن� نتايج �رتان خوب ن�سـت، هدور

در مقابل اگر رشد و �ول داشـته، در ايـن دوره � ب�نيـد كـه نتـايج و دسـتاورد 

استقبال داللت بر �وفقيت بزرگ يـا  ۀماه در دور. �رهايتان در حال �قق است

اگر برنامه هايتان �وافق �ايط ماه در �رحله هـاى گذشـته و  دارد، ر�ود عميق

  .با �را�ت آنها بوده در اين دوره دستاوردهاى �رتان را بهره مند � شو�د

�رها تا به ن�يجه رسيدن پيگ�ي شده و �وفقيت قر�ن آنهاسـت، همـانطور كـه 

� اشاره شد، اگر نقطـة �وع خـوب بـوده و بدانيـد چگونـه �وانـع را �شـت 

�وفقيتهاى شغ� مانند روابط �ط� بـه بقيـة عنـا� هيئـت فلـ� . بگذار�د

و�ا �فـا بـا وضـعيت قمـر در شخص و طالع �وع آن �ر ن� �سـتگي دارد، 

، و� بـه هـر حـال حال استقبال ن� توان ح�م قط� به �وفقيـت آن �ر كـرد

  .استقبال قمر ارتباط مه� با �وفقيت ا�ور دارد ۀدور

روابط و تماسهاى اجتما� در اين �رحلـه افـزا�ش � يابـد، و : اجتما� از نظر

  .خوشوق� و پرحر� فضاى حا�م بر نوع اين ديدارهاست

ارتباطهاى �ط� در ايـن هـن�م �واجـه بـا درگ��هـا و نـزاع و : از نظر �ط�
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اتهامات است، و هر طرف توقع كوتاه آمدن طـرف مقابـل را داشـته، و توقعـات 

 اين �ش�ت منت� به جدا� نـ�  طرف�
ً
از ي�ديگر افزا�ش � يابد، و� نو�

  .گردد

كه منظور از آن، شب ب�ست و دوم تا آخر ماه �  هن�م تر�يع اخ� يا ا�� - د

  .باشد

  اين هن�م جزر رطو�ات است؛ همجنان�ـه در اوقـات جـزر آب در�ـا فـرو

  .ي اعضاء؛ به باطن � نهدرود، در اين وقت ن� رطو�ات بدن از ظاهر و رو

گذشـته و  ۀاين هن�م فرصت مناس� است براى تأّ�ل و تفكر و بازنگري در�ار

شناسا� آ�ه نياز به �ّول يا پ��فت داشته و ن� شناخت �واردى كـه نيـاز بـه 

تصحيح دارد، و ايـن بـازنگري در ايـن وقـت الزم اسـت، چـه در هـن�م قـب� 

ق بوده يا ن) استقبال(
ّ
ـدي �وف بوده باشد، اين تفكر ��ن است �� �وجب د��

�شود و� چه �سيار منجر به دس�يا� به راه حلهاى جديـد و بـاز��� گذشـته و 

آمادگي براى حر�� نو�ن �شود، پيداگردن نا�وفقيّتها هم�شه مفيد بوده و نبايـد 

 كرد، چون ع�ت آ�وزي از آنها خود به تنها�، يـک �وفق
ّ

يّـت آنرا شكست تل�

  .است

�رها� كه در اين ايّام �وع � شود، يا به �وفقيّت منت� � شود و يا در همـان 

ابتدا با شكست �واجه � شود، در اين اوقات كسا� كه فاقد �شانه هـاى فلـ� 

براى  �راجعه به خو�ش� بوده و اين روّ�ه را ندارند، تالشها�شان ن�يجه �وهو� 

و� اشـخا� كـه �شـانه فعا�ّت �سياري � كنند،  پيدا � كند، عل�غم اينكه

ماننـد واجـدين (هاى فل� در زا�ه شان �ساعد با �راجعه به خو�شـ� اسـت 

صاالت �سعود ميان عطارد و �ش�ي و زحل با ساير كواكب
ّ
، اينها بـه نتـايج )ات



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٢٤ 

در گذشته ح�م �الک بـراى صـدور  .رضايت �� براى تالشها�شان � رسند

 مطلوب �ردم نبود(ديد قوان� ج
ً
م� �وقـع مناسـب را وقـ� � ) كه نو�

ّ
از منج

پرسيدند، آنها اين وقت را توصيه � كردند، چون نوع �ردم �ـاطر گرفتار�هـاى 

  .شخ� �شغول به ا�ور خود بوده و توّجه چندا� به ا�ور جامعه نداش�ند

اجتمـا� وضـع  در ايـن دوره روابـط :از نظر ارتباطات و فعا�ّتهـاى اجتمـا�

�سـيار نامناسـ� دارد، ب�شـ� ديــدارها بـراى �ـث روي �وضـو�ت ســخت و 

فاق � افتد، �س در هـر چـ�ي نقـد و بـرر� و 
ّ
�ش�ت و يا �رهاى بدي� ات

ت؛ شـخص تـا � توانـد در خانـه 
ّ
�ديد نظر � شود، و �ا به� است در اين مد

ارتباطـات واقـ� . راى �ورتباشد، و خي� با �ردم � و �ر نداشـته مگـر بـ

 افراد به حـال شخ�ـ خودشـان �شـغو�د، �ا 
ً
�سيار نادر اتفاق � افتد، و نو�

ت 
ّ
 نـا�م و نـا�وفق بـوده، بلكـه در ايـن مـد

ً
ا�اد ارتباطات در اين مقطع نـو�

فاق � افتد، ا�تّـه بـا تفكـر و حسـابر� دقيـق و اينكـه 
ّ
�سياري از جداييها ات

  .ح�شان استجداي�شان به �صل

 ه از معا�ات كه م ماه كه هن�م مد رطو�ات است آ�در ر�ع اول و سو

در اين هن�م بهره و : براي مثال. �ر�وط به خروج رطو�ات است را فايده است

�ي از استعمال داروي � و �سهل ب�ش� است
َ
  .ن�يجه ك

ما از و همينطور حجامت در ر�ع اول و سوم ماه از اين جهت مناسب است ا 

آ�ا كه حجامت با اخراج خون و خونر�زي همراه است و در نيمه اول ماه 

س نيمه دوم ماه �سنديده ن�ست، �بد�ل تزايد نور قمر ا�اد زخم و خونر�زي 

مناس�� است، و �ع ميان ر�ع اول و سوم ماه و نيمه دوم ماه جهت حجامت 

�م ماه قمري، كه در همان ر�ع سوم ماه است يع� از چهاردهم تا ب�ست و ي
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 ٢١و ١٩و ١٧در باب اوقات مناسب براي حجامت به ايام �م خازنان و� 

  .ماه قمري كه در ر�ع سوم ماه قرار دارد ن� توصيه شده است

ب� شمس ) جدا� يا بعد زاو�ه اي(�شكيل اهله قمر وا�سته به بعد سواء  :تذكر

ديد ناظر زمي� و با اتصاالت  و قمر است يع� فاصله شمس و قمر در آسمان از

  .تفاوت دارد..) �سد�س و تر�يع و (شمس و قمر بر دايرة ال�وج 
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  ت كواكبالاصاحوال و اتهن�م شنا� ط� 

هر يك از كواكب با س�ش در بروج و قرار كـرف� در حـاالت قـوت و ضـعف 

ن بـا خود، دالالت ط� متفاو� را ن� دارا � شود همجن� كواكب در ارتباطشا

، اسـتخراجات طـ� ي�دي�ر با �ـت تـاث� قـرار دادن دالالت ي�ـدي�ر

متفــاو� نــ� دارا � شــوند مهمــ��ن ارتباطهــاي كواكــب اتصــاالت بنج�نــه 

  .� باشد) مقارنه، �سد�س، تر�يع، تثليث، مقابله(

از  م شنا� ط� احـوال و اتصـاالت كواكـب�در اين فصل نتايج استخراج هن

  :ارائه � شود در دو قسمت غر� تنجيم �ليلهاي

اتصـاالت �سـعود و اتصـاالت ( شـنا� طـ� اتصـاالت كواكـب م�هن -الف

  )�ذور

  .تراجع كواكبم شنا� ط� �هن -ب

  :ابتدا اتصاالت �سعود كواكب را ذكر � نماييم
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  تن و روان  سالم�  تعادل -�شاط  –اراده  –هن�م شنا�  ن�و 
  

  انرژي �ش

  اتصال سعد شمس با �ر�خ :د�ل فل�

 برنامـه �وفقيـت بـه كـه اميـدواري و نفس به اعتماد هن�م اين :�و� داللت

 را ا�سـان و بوده شجاعت و انرژي �شنده و داده افزا�ش را كند � كمک هايت

   .دارد � وا ره�ي و مدير�ت و ذاريگتأث� و تفعا�ّ  به

  �ديد شادا� و �شاط

  شمس با اورانوساتصال سعد : د�ل فل�

 بـه عالقـه و �شـاط؛ و شـادا� �ديـد: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 و ابـت�ر كننـده فـراهم وقت اين. پ��فت و جديد كردنهاى ر�سک و اك�شاف

 هچـ هر شيفته شخص و شده، ابت�ر و اخ�اع سبب كه استعدادها� و خالقيّت

 و دوســتان بــا خــوب روابــط يبرقــرار و ا�ــام زمينــه شــود، � اســت جديــد

 �سـا هچـ وقت اين در �وفقيّت حصول داشته، وجود �شده ب�� پ�ش �وفقيّتهاى

 از را شـخص كـه مفيـدي تغيـ�ات پ�شـامد زمينـه آيـد، بدسـت دا�ش راه از

  .دارد وجود رهاند � ي�نواخ�

 ت�نو�وژي و تبليغات و رفا� ا�ور جهت هن�م اين مناسبت بر دارد داللت و

 و� ران،گدي قدرشنا� و شهرت جلب بودن فراهم و زمينه وجود بر و ت�راب و

 به ميل وقت اين نبوده رابطه ا�اد و توّجه هن�م دارد، هم من� �سيار جهت يک

 بوده، همراه تغي� با كه روابطي كرده فراهم را روابط از متعارف غ� نوع يک

 و ر�،گ� اساس بر رتباطاتا ن� و دائ�، غ� و ذراگ روابط براى وقت اين



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٢٨ 

 اين در ارتباط ا�اد باشد، � مناسب زوج� زناشو� روابط و معا�ت ن�

اب و �ندهگبران �سيار هن�م
ّ
 مانند پايدار روابط به و نداشته دوا� بوده، جذ

 تندي و يگيدچپي بدون هن�م اين در برقرارشده روابط شود، ن� منت� ازدواج

   .يابد � پايان

  شاط و تواناييهاي عق��

  د عطارد با شمساتصال سع: فل� د�ل

 بدسـت و ي؛گزند به عالقه و شادا� افزا�ش بر داللت هن�م اين :�و� داللت

 كننـده فـراهم هن�م اين. دارد شخ� روابط در آسا� و روشن، هاى ايده آوردن

 در �وفقيّـت بـراى مناسـب و بـوده، عقـ� تواناييها� افزا�ش و �شاط و شادا�

 بايـد باشـد، � حـا� وقـت در هـاى برنامـه و اد� هـاى زمينـه و امتحانات

 هـن�م ايـن �ي،گـب ن�يجـه تا ك� متمر�ز �شخ� اهداف روي را تالشهايت

 داللـت و.باشـد ن� مناسب زوجيّت يا دوس� عاليق برقراري و �سافرت براى

 تبـادل و ران،گـدي بـا طارتبـا و پيونـد جهـت گفتگو براى مثبت زمينه بر دارد

  ديد�هها و نظرات

  تقو�ت اراده و فراهم شدن اعتماد به نفس

  اتصال سعد شمس با �ش�ي: د�ل فل�

 گذشت و نفس به اعتماد شدن فراهم و اراده تقو�ت با هن�م اين :�و� داللت

 را �وفقيّتهـا و منـدي بهره و بوده، همراه �ا؛ دخا�هاى و تّ�ف حسن به ميل و

 و هـا ايـده كـه دارد، وجـود مهـم اجتمـا� نقـش ايفـاي ا��ن كند، � راهمف

 و روابــط و ارتباطــات و كــرده بــرآورده را ماديّــت و شــغ� يگزنــد آرزوهــاى

  .دارد دنبال به را سودآور و مهم پيوندهاي
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 و �رفرمايــان و �ر صــاحبان اينكــه جهــت مثبــت زمينــه بــر دارد داللــت و

يان
ّ
 ايـن در باشند، داشته �شنده و �دالنه �سيار رو� و برخورد ��تها متصد

 �سـيار نـ� �رمنـدان باشـد، � آرا�ـش با همراه �ري �يطهاى فضاى هن�م

   .رسانند � ا�ام به وجه به��ن به را وظايفشان و بوده متعّهد و پاي�ند

ط بر خو�ش�
ّ
  توانا� �سل

 زحل با شمس سعد اتصال: فل� د�ل

ط توانا� شدن فراهم: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت
ّ
 و خو�ش� بر �سل

يت و �شت�ر
ّ
 � كمـک شـخص �وفقيّـت بـه كه وظيفه، احساس و ز�ر� و جد

ق �وجب نمايد،
ّ
  .شود � وا�ين با نيكو روابط و شغ� �يط در �وفقيّتها� �ق

  تعادل شخصيت، �شاط و خودجو�

  ساتصال سعد قمر با شم: د�ل فل�

 بـه اعتماد و شخصيت تعادل و متانت به كند � كمک هن�م اين :�و� داللت

 و �شـاط بـراى مثبـت زمينـه بـر دارد داللـت و �ط� روابط �وفقيت و نفس

 مناسـ� �ايـط � بطـور هـن�م، ايـن در خودجو� و انگ�ه يدا�شپ و و�ا�پ

 آن قـّوت و ايـداريپ نباشـد، دقيـق وقـت ايـن در تصميم و اقدام اگر و� است،

  .ن�ست معلوم

  :خود �وضو�ت و ابوا� دارد و �ح آن چن� است :اتصاالت �ذور -ب
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٣٣٠ 

   هن�م شنا� ط� عوارض و بيمار�هاي  تن و روان
   

  ي و جراحتگي نا� از سوختگآسيب ديد

  اتصال �س عطارد با �ر�خ: د�ل فل�

 سبک و �يگدر به ميل و زمينه بروز بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 عصبيّت افزا�ش و. �سخ� و �اجت و زورگو� افزا�ش و انتقام؛ و عق�

 يهاگيدچپي و نزاعها به منجر كه داشته، بودن اإلنفعال ��ع و هيجا� و �زاج

 احتمال نان�هچهم ردد،گ � اى حرفه و دوستانه يگزند در خصومتها� و

 � افزا�ش روزانه فعا�ّتهاى در حتجرا و يگسوخت از نا� يگديد آسيب

  .يابد

  تأث� من� روي خون و س�ستم گردش خو� مغز و ا�هابات در غدد �فاوي

  اتصال �س �ر�خ با �ش�ي: د�ل فل�

 و �شـاط و عجوالنه رفتار و ت�� بروز بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 و مـا� ز�انهـاى سـبب كـه دانهبيخر اقدامات و ر�سكها ا�ام و مفرط، شادا�

 خـودت �ـرز و حـد بـه كـه �ـن س� ردد،گ � خانه يا �ر �يط در ��هاگدر

 عجوالنــه �واضــع ا�ــاذ و تصــميمها و جانبــداري در افــراط از و بــوده �لــ�م

 پرهز�نـه و خطـ� هاى برنامه به شدن كشيده زمينه وقت اين در. �ن اجتناب

 فـراهم همچنـ� دارد، وجـود شـود نـت�م قضا� د�وي به است ��ن كه اى

 ب�ار آم� مبالغه و افرا� �رهاى در آنرا كه شخص براى فراوان انرژي بودن

 و جا�اييهـا بـه اقـدام نداشـته، را �ـل يک در ماندن تاب بطور��ه گ�د، �

 ذرا�گخوشـ و ر�گـ� و تفر�ات به اوقات ذرانگ به رغبت نمايد، � سفرها
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٣٣١ 

 بـروز ا�ـ�ن است، هن�م اين هاى زمينه رگدي از ن� است وط�ر� بدان هآ� و

 ران،گـدي رفتار�هـاىگ و دس�گتن يا ها خواسته برابر در خودخوا� و د�گسن

 كننـده ناراحت نتايج كه آنها وضعيت به توج� � و عجوالنه و انفعا� رفتار و

 خيانتهـا� و ا�ار افشـاي  ا��ن اينها؛ با همراه دارد، شخص مادي وضعيت در

 و انفعـا� رفتار در روي ز�اده و متهّورانه و عجوالنه دستورهاى و �ر، �يط در

 �تـل را شغ� روز�ره يگزند كه گرديده ��ها�گدر و دشمنيها �وجب عجوالنه

 گـردش س�ستم و خون روي من� تأث� بر داللت ن� فل� وضعيت اين سازد، �

 . دارد فاوي� غدد در ا�هابا� و مغز خو�

 و ارتباطهـا ب�ـ�، خوش زمينه در كمبود وجود بر دارد داللت فل� وضعيت اين

  .برد � رنج مفرط بدب�� از نو� هن�م اين ازدواجهاى

  سوء هاضمه و عوارض پرخوري

  �ش�ي با قمر �س اتصال: فل� د�ل

 پـذيرش و د� سـاده و �ـو� ساده و �شاشيّت زمينه هن�م اين در :�و� داللت

 حجــم از ب�شــ� را هايــت برنامــه نـ�چهم اســت، فــراهم و�نــدگ � هچــ هـر

 غـ� پ�شـنهادهاى يا و بندي � دل نامعلوم هاى وعده به و ب�� � حقيق�شان

 خـوراک در افـراط از و بـاش بيـدار كردن خرج در! پذيري � را �ر در منط�

 .ستا فراهم پرخوري عوارض و هاضمه سوء زمينه كه ب�ه�

  ، حساسيت و بدب��گي روا�سالمت معده و روده، آشفت

   حلز با قمر �س اتصال: فل� د�ل

 و نارضـاي� و �ـزا� دمـد� و اراده ضـعف زمينه هن�م اين در :�و� داللت

 روا�، يگآشـفت زمينه بابد � افزا�ش يگاف�د به ميل و �اجت و �يگ بهانه
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 شـوق و شـور از بدب��، به خو�فتاري از �لد � حال تغي� حّساسيّت؛ ز�ادي

 تنهـا و نداشـته اى فايده قسمت از ناراح� و گر�ه داشته، وجود هّمت سس� به

 �صـوص و سالم� در يهاىگر�ت هم به بروز ا��ن كند، � ط را سخت�ي�ا

 بـا �ـن سـ� و ب�ه� �يگ گوشه از داشته، وجود ها روده و معده با رابطه در

  .ك� رمگ� را خود شاداب؛ و با�شاط و برخورد خوش افراد

  ي شديدگشم و قلب، سوانح قل� و خستچنوسانات مهّم ناحيه 

  اتصال �س شمس با زحل: د�ل فل�

 �سؤو�تها، ز�ادي و شادا� و �شاط كمبود بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 �دي و ا�شان با تفاهم دمع و اطرافيان بر� سوي از نيّت سوء اظهار احساس

 كه است الزم تو، با رفتار در دوستان �يگسخت و رؤسا ظلم احساس و عواطف،

 زمينه �شوي، واقع رانگدي استفاده سوء �ورد تا ب�ارگ�ي �سياري تالش

 و داشته اهتمام سالمتيت به كه است به� دارد، وجود عميق اندوه و گناه احساس

 و �تاط سوانح، به ار�شدنچد براى و نموده خود قلب و شمچ بهداشت �واظبت

 وجود رفتار در �سخ� و خشونت و خودخوا� زمينه ن�چهم با�، برحذر

ق در �ش�ت با شدن �واجه دارد،
ّ
 شدن واژگون و يگر�ت هم به و ها، برنامه �ق

 كه سالمتيت از است، فل� وضعيت اين هاى �شانه از ا�ور؛ يگآشفت و اوضاع

 احتما
ً
   .ك� �واظبت بايد بوده، شديد يگخست تهديد �ورد ال

  شم، افت قند خونچنوسانات مهّم قلب، 

 اتصال �س شمس با اورانوس: د�ل فل�

 و �سخ� و �اجت حالت افزا�ش: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 در اش�باه سبب نامتعارف؛ رفتار و شديد طل� استقالل و عجوالنه، رفتار
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 � �واجه خشن و سخت �ّوالت با و شده، ��هاگ تصميم و قضاوتها و شخيصها�

 قل� سوانح شدن ارچد سبب خود؛ ن�وي و توان ارز�ا� در مبالغه به ميل ردد،گ

 سخ� احساس شغ� و يگخانواد وظايف ا�ام و پذيرش براى. شود � �شنج يا

 تغي� به تصميم شوي؛ را� آن به و پذيرفته را جديد وضعيت اينكه �اي كرده،

 ارچد زمينه بطور��ه سالم�، براى است خط�ي هن�م اين. گ�ي � �چ هر

 اين دارد، وجود خون قند افت يا شمچ يا قلب �دوده در مهّ�  نوسانات به شدن

 دردناک ��هاىگدر و دارد، � وا آن تنظيم و يگزند ا�ور در نظر �ديد به وقت

 شده، عاليق و روابط در شديد يگآشفت �وجب و كرده، همفرا اطراف �يط با

 تغي� را هايت با�سته و تصّورات از بر� بايد كند، � سخت را تفاهم بطور��ه

 ا�سجام يتگزند و تو شخصيّت با هنوز ونچ ك� بو� شمچ آنها از و د�

 آن با ير�ساز و �يط برابر در رفتارت و �دات تعديل به را تو �ايط نپذيرفته،

 تغي� ا��ن وقت اين در واداشته، ها برنامه در اصالحات ا�اد و نوگرا� ن� و

  و وطن از رف� يا و ��ن
�

  .دارد وجود اقامت �ل

 �شـ�ت و يگـر�ت هم به �وجب كه من� �سيار زمينه وجود بر دارد داللت و

 دادن دسـت از بـه شـوهر و زن احساس جهت زمينه وجود ردد وگ � �ستمري

 بـه زوجيّـت رابطـه اسـت ��ن هن�م دراين اشان، شخ� آزادي و استقالل

  .برود آسيب و �دي به رو جنجا� �ش�ت سبب

 ران،گـدي قدرشـنا� و شهرت جلب بودن فراهم و زمينه وجود بر دارد داللت و

 وقـت ايـن نبـوده رابطـه ا�اد و توّجه هن�م دارد، هم من� �سيار جهت يک و�

 همـراه تغي� با كه روابطي كرده فراهم را روابط از متعارف غ� نوع يک به ميل

 اسـاس بـر ارتباطـات نـ� و دائـ�، غـ� و ذراگـ روابـط بـراى وقت اين بوده،
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 ارتبـاط ا�اد باشد، � مناسب زوج� زناشو� روابط و معا�ت ن� و ر�،گ�

اب و �ندهگبران �سيار هن�م اين در
ّ
 پايـدار روابـط بـه و شتهندا دوا� بوده جذ

 و يگيـدچپي بدون هن�م اين در برقرارشده روابط شود، ن� منت� ازدواج مانند

   .يابد � پايان تندي

  گيحوادث قل� با علل عص�، اف�د

  تونلوپاتصال �س عطارد با : د�ل فل�

 افزا�ش و گناه احساس و يگاف�د بروز بر داللت هن�م اين :�و� داللت

 كه قل� حوادث و اطرافيان، و �يط با شديد ��هاىگدر بروز و دارد، �سخ�

  .افتد � اتفاق آ�ش بوسيله حواد� يا داشته عص� علل

  بروز �ش�ت عرو� و قل�

  اتصال �س شمس با زهره: د�ل فل�

 � و ت�ب� و يچپو و �ائذ در افراط به رغبت زمينه هن�م اين در :�و� داللت

�
ّ
 �ش�ت نما�گبزر به رغبت نان�هچهم داشته؛ وجود باري و بند � و توج

 به آسيب براى زمينه ن�چهم. دارد وجود واقع�ش حجم از ب�ش� رانيهاگن و

   .دارد وجود قل� و عرو� �ش�ت بروز و �ط�؛ روابط

  فشارخون، �سموميت، ناتوا� آم��، احتمال حوادث و جرا�

  �س �ر�خ با زحلاتصال : د�ل فل�

 ابـت�ر جلـوي اسـت، دشم� ا�اد و خشونت با همراه هن�م اين :�و� داللت

 و �ر اينكـه يـا كـرده، �ايـط و اوضـاع وا�سـته و گرفتـه را شخ� عملهاى

 قر�ــا� اينكــه احســاس از خشــمگ� و ب�ــ�، � �مــل قابــل غــ� را شــغلت
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 كنـد، � جا�ـا دگياف�ـ و خشـم حالـت بـ� را شـخص اينها همه تقديري،

 � تـوا� تـو از تـالش و �ر چـون آيـد � پ�ش شدن �سليم به ميل و احساس

 بـه ابـتالي احتمـال افزا�ش باش، �تاط وقت اين در نداري، خود در كه طلبد

 يـا فشـارخون يـا و بلندي، از سقوط يا اسلحه و آ�ش طر�ق از آسيب و حوادث

 � هـن�م ايـن �شـ�ت از پره� براى. دارد وجود آم�� ناتوا� يا �سموميت

 �ـيط در جديـدي �سـؤو�ت ماه دوسه و كرده �راقبت را خودت اوضاع توا�

 تصـميمات و ننما�، را ناتوان�ش و آنها سخ� احساس اينكه تا ن�� قبول �ر

 ديگـری اشـخاص بـه اگر خصوصا بياندازي؛ تاخ� ديگری وقت به ن� را مهم

 �وجـب كـه هـا� روي ز�ـاده بروز بر دارد داللت ن� مهن� اين. شود � �ر�وط

 افـزا�ش زمينـه همچن� گردد، � شخص براى جرا� عمل به منجر يا حوادث

 در شـخص اينكه كما داشته؛ وجود رفتارها در قاطعيت و �سخ� و خودخوا�

  .دارد قرار جسور دشمنان خط� هجومهاى معرض

 تمـام جهـت مناسب زمينه گونه هر جودو عدم بر دارد داللت فل� وضعيت اين

 اضـطراب همـواره را هن�م اين در ارتباط احساسات، و عواطف به �ر�وط ا�ور

 زوجيـت، مبا�ت براى اوقات بدتر�ن از ي�ي است، حا�م تند �شاجرات و

 بـر دارد داللـت فل� وضعيت اين .�ردان بر �دي و ضعف غلبه و بروز زمينه

  .زوجيت مبا�ت ا�توان �هش جهت زمينه وجود

  سالمت تغذيه، كبد و پان�راس، صفرا، عروق، رانها

  اتصال �س �ش�ي با زحل: د�ل فل�

 و آشـفتگيها و دگرگونيهـا و حـوادث بـروز زمينـه هـن�م دراين :�و� داللت

 آنهـا ز�ت و �سؤو�تها شدن سنگي�� سبب بطور��ه داشته؛ وجود �دوديتها
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 اساس � نگرانيهاى دچار و انگ�ه؛ و شوق ضعف مينهز هن�م اين در گردد، �

 دور خـودت از بايـد را مـن� خيـاالت و سـياه اف�ر رو اين از. دارد وجود شدن

 را تـو ات حرفه و شغل در �وفقيت و شا�س كه ك� احساس است ��ن كرده،

 و خـود تغذيـه بـر سالم� نظر از باش، رفتارت بازتاب �واظب �سيار كرده، رها

 مناسـب زمينـه وجـود عدم بر دارد داللتو  .�ن �واظبت پان�ر�اس و كبد

  اقدامات شخ�، يا �ر هر براى
ً
  .شود � �واجه شكست با نو�

  اتصال �س �ش�ي با اورانوس: د�ل فل�

 �شخيص، و رأي در اش�باه بروز زمينه: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 زمينه شده، نا�ميها و ر�ودها به منجر كه نهعجوال رفتارهاى به شدن كشيده و

 سالم� براى هن�م اين داشته، وجود روابط �دي يا جدا� يا طالق بروز

 و گزاف هاي هز�نه �ميل و غ��دي �ايط كننده فراهم. است نامناسب

  كه جدا� يا آم�، مبالغه
ً
 بر �واظبت باشد، � شوي � �شيمان آن از بعدا

 بر دارد داللتو  .باش داشته رانها و پان�ر�اس و عروق فراص كبد سالم�

 زمينه وجود بر و.آنها شدن پيچيده و �وفقيتها در �رشك� براى زمينه وجود

  .آيد � بوجود بدنا� و تهمت يا ببارآورده فضيح� يا كه زش� و وقاحت

  احتمال آسيب ديدن از حوادث يا عملهاى جرا�

  حل با اورانوساتصال �س ز: د�ل فل�

 در عجوالنـه رفتـار زمينـه وجـود: بـر دارد داللـت هـن�م ايـن :�ـو� داللت

 آنهـا؛ اهـداف به توجه بدون �معا�؛ به ورود يا عضو�ت و رفتارها؛ و اقدامات

 فكـر بايـد �مـ� هر به پيوس� از قبل كه است الزم �ا ديگران، نظر �اطر يا
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 هـم بـر از بـود، �واهد مفيد تو براى آنها از بر� به يگوا�ست �سا هچ كه ك�

 ك� �راقبت سالمتيت از بايد زند، � آسيب ات حرفه به كه ب�ه� روابط زدن

  . است �سيار جرا� عملهاى يا حوادث از ديدن آسيب احتمال كه

 ب�ـ� پـ�ش علـ�غم و نمـوده، گـرو� �صالح �را�ت به وادار را تو هن�م اين

 در اسـت ��ـن اينهـا همـه با و� ات؛ آينده و فع� توضعي از صحيح و روشن

 كـه شـود؛ �واجـه شكسـتها� و �وانـع با تالشهايت اى؛ �شده ب�� پ�ش اوقات

 زنـد� ��ـک از جدا� ساز زمينه هن�م اين است، شده ا�اد دشمنانت توسط

 بـ� عميـق شـ�ف يـا رفتار؛ در آزادي و استقالل به احساس از نا� كه بوده؛

  .باشد � او هاى اند�شه و تو راف�

  ابتال به بيمار�هاى ناشناخته و �ر�وز، تمايل به داروهاي �س�ن و آرامبخش

  ن�توناتصال �س شمس با : د�ل فل�

 برنامه و آرزوها كردن دنبال به ميل: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 در اضطراب، و جنجال و يگيدچپي قدري با يگزند شدن �واجه خيا�؛ هاى

 
�

 وا� راههاى و �ش آرام و ُ�َس�نْ  داروهاى به تمايل ا��ن �ش�ت حل

 و ناشناخته بيمار�هاى به ابتالي احتمال دارد، وجود �ش�ت فرا�و� براى

 به بردن پناه و واقعيّت ان�ار و كننده ديوانه گ� در � به ارشدنچد و �ر�وز،

 سبب كه تصميمها و �شخيص در �باها�اش ارت�اب زمينه وجود �وهوم، ��م

 تمر�ز عدم بروز ن�چهم ردد،گ � شغ� يا �ط� يگزند در يگبزر �ش�ت

د و �ّ�  و فرا�وش�ري و ذه�
ّ
 يک رف�گ يا وگفتگ يک ادامه از ناتوا� و ترد

 ش�يدن از امتناع آنها، گن�ن يا اطراف �يط به شدن �سليم ن� و تصميم،

 � ثابت تو به كه وق� در حّ�  نزدي�ان؛ هشدارهاى و ا�راهنم و نصيحت
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 عوارض رگدي از خود؛ �وضع توجيه براى ترا� د�ل و بهانه اش�با�، در كنند

  باشد، تواند � هن�م اين

 يـا �ـش آرام و �سـ�ن داروهـاى به بردن پناه از كه است الزم  هن�م اين در

 � روابـط برقـراري يا و افرا� وههاىرگ و اشخاص با ارتباط يا وا�؛ راههاى

  .ب�ه�ي ن�يجه؛ � و فايده

  آسيب سالم� و ابتالء به بيمار�هاي خط� از �شديد غر�زه آم�ش

  تونلوپاتصال �س شمس با : د�ل فل�

 ن� و �وفقيّتها، �س� در �وان� ا�اد: بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 آسيب تو سالمت به كه آم�ش، غر�زه �شديد و فزو� و پنهان، دشمنهاي ا�اد

 در ناتوا� بر دارد داللت و رددگ � خط� بيمار�هاى به ابتالء �وجب و رسانده

 اين در نبايد �ايطي چهي در ناخواسته؛ بطور خود �ر�ب با همراه رقابت؛

 .ك� �وع را اى برنامه و �ر چهي براى فعا�ت هن�م

  خشم و افراطزمينه ابتالي به 

 اتصال �س شمس با �ر�خ: د�ل فل�

 از بايـد ت��؛ و خشم به ابتالي زمينه بر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 �وجب شخص �زا� دمد� ب�ه�ي، عجوالنه و انفعا� اقدامات و تصميمات

 جـو� سـ��ه بـا روز�ره يگزند وقت؛ اين در. رددگ � حواد� و ��هاگدر ا�اد

 بـا شـدن �واجه دارد، وجود تالشها دادن هدر و كردن خراب زمينه و بوده همراه

 رگـدي از افراط، و اغراق به تمايل و عجوالنه و تداف� حالت از نا� ر�ودهاى

 سـلطه �ميل به ميل از نا� اختالفات پ�شامد ا��ن است، وقت اين عوارض

   .ددرگ � آم� خشونت ��هايگدر به منت� كه قدرت؛ و



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٣٩ 

 از �ايطـي هـر �ـت در آن، بـودن و�رانگـر بر دارد داللت فل� وضعيت اين

صـال ايـن با كه هن�� هر اختيار يا شخص هر انتخاب
ّ
 پـره� اسـت همـراه ات

 هـن�م اين ازدواج، و رابطه ا�اد جهت زمينه وجود عدم بر دارد داللتو  .�ن

   .شود � گجن ميدان به تبديل هن�م اين در ازدواج است، جنگ با �رتبط

  عصبيّت �زاج و روحيّه انفعال

    اتصال �س عطارد با زهره: د�ل فل�

 حّساسـيّت و فوري تأثر و انفعال روحيّه بودن فراهم بر هن�م اين :�و� داللت

 و خو�شـان و نزدي�ـان بـا تفـاهم سـوء ا�ـاد �وجـب كـه دارد؛ داللت شديد

  . رددگ � يگخست ارچد ن� و شده �ط� روابط در ��ها�گدر و اختالفات

 بـه و آشـفته را روابطـت كه �زاج عصبيّت زمينه وجود بر دارد داللت ن�چهم

 آشـ�ر از ندارند، قدرشنا� و ن�رده درک را تو نزدي�انت زند، � آسيب آن

  ب�ه�، رازها كردن

ق �وع سخ� بر دارد داللت
ّ
 قـداما تفاهم، سوء زمينه وجود و ا�ري، هر بر تواف

   .م�ن وقت اين در قرارداد اجراي ونهگ هر يا ان�شار به

  يگنوسانات روا� و بد� با ��ل اندوه و اف�د

  اتصال �س زهره با زحل: د�ل فل�

 داشته، �ط� روابط ميدان در �نت و رنج بر داللت هن�م اين :�و� داللت

 بر تصميم يا ب�ي، جرن يگزند ��ک اهتمام يا عواطف گر� كمبود از �سا چه

 احتمال با�، داشته داده؛ دست از را اش او�ه ارزش كه اى رابطه دادن پايان

 با را �طفيت يگزند باشد، هچ هر �ايط �ط�، �دي از دورا� با �واجهه

 تو حوادث رگا ن�ن؛ يدهچپي جو�انه سلطه يا �تاط �سيار يا سختگ�انه رفتار
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 را خودت ارزش عكس بر بلكه م�ن، خودت به توج� � كند، � د��د را

   ردد،گ � بر تو جذابيت و شادا� زودي به كرده، حفظ

 تواند � كه ي؛گاف�د و اندوه حالت خصوص به ن�ن، توج� � سالمتيت به

 و تملک به عالقه و حسادت و غ�ت افزا�ش شود، بد� و روا� نوسانات ��ل

   .دارد وجود مدت اين در اطرافت �يط با ��ها�گدر و يگاف�د به ميل

  �� براي سالم� بو�ژه روان

   �ر�خ با قمر �س اتصال: فل� د�ل

 زنان؛ با دشم� حر�؛ �م جو�؛ س��ه ساز زمينه هن�م اين :�و� داللت

 و خيال افزا�ش به و �شوي، كشيده �واضع اين به كه ب�ي� را رفتارها� يع�

م
ّ
 شود منت� زنان با خصومت و) كشاند � احتماالت دورتر�ن به را تو كه( توه

 به و نياز�ده دست مهّ�  �ر چهي به هن�م اين در كه است به� باشد، �

. باشد � ��ّ  �سيار روان بو�ژه سالم� براى وضعيت اين پردازي، اس�احت

 � نرف�ز�ر�ار و رفتار در تندي و ا�اف و تفاو� � و قيدي � حالت به را تو

   .است نامناسب خانواده ا�سجام نظر از وقت اين كشاند،

  ي اعصابگبه هم ر�ت

  )مقارنه(اتصال �س شمس با عطارد : د�ل فل�

ي روز�ره، و ن� گ�ي در زندگاين هن�م زمينه ساز منازعه و در :�و�داللت 

شدن  ي اعصاب و كشيدهگزمينه افزا�ش به هم ر�ت. ذرا � باشدگاختالفات 

به ارت�اب اش�باها� در رفتارها و �رهاى روزانه، و �واجهه با �ش�ت در 

  . ران داردگتنظيم ايده ها و رساند�ش به دي
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 اضطراب و دمد� �زا�

  اتصال �س قمر با شمس: فل� د�ل

 و �ـزا� دمـد� و بـدب�� و اضـطراب سـاز زمينـه هـن�م اين :�و� داللت

 . باشد � �الف ج�س اب �ش�ت و سخ� افزا�ش

 �شـ�ت ا�اد زمينه هن�م، اين ناخجستگي بر دارد داللت فل� وضعيت اين

  )در تر�يع و مقابله قمر با شمس( .دارد وجود خودش توسط شخص براى

  يگو آسيب به حافظه و اف�د گي عص� بزرگخست

  ن�توناتصال �س عطارد با : د�ل فل�

 و اضطراب و کش و ترديد حالت بروز: بر دارد تدالل هن�م اين :�و� داللت

 � يگاف�د سبب يا رسانده آسيب حافظه به كه گبزر عص� يگخست و را�گن

 ارت�اب زمينه ب�ه�، منافعت و �صالح اداره در گبزر اش�باهات ارت�اب از شود،

 در س� داشته، وجود نااميدي به شدن ارچد و ��ها؛گ تصميم و اح�م در اش�باهات

   .شوي ن� �وفق كه باش نداشته هن�م اين در خود ا�ور به يگرسيد و باز���

  فتار و حافظه، زمينه عص�گي خيال و ناتوا� مدير�ت اف�ر و گآشفت

  طاردعاتصال �س قمر با : فل� د�ل

 يگخسـت وضـعيت در �صوص خيال؛ يگآشفت زمينه هن�م اين :�و� داللت

 مدير�ت ناتوا� زمينه داشته، وجود حوادث با �واجهه ا��ن بوده؛ فراهم شخص

 يختـهگبران و بـودن عصـ� زمينـه نـ�چهم دارد، وجود حافظه و فتارگ و اف�ر

 فـراهم را صحيح غ� برداشت و تفاهم سوء به ابتالي و) رف� در كوره از( شدن

   .بود سخن نوع و زدن حرف �وه �راقب بايد �ا كند، �
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م، خستي و �شديد گاف�د
ّ
  ي، اضطرابگتوه

  اتصال �س عطارد با زحل: د�ل فل�

 و را�گـن و اضطراب و يگخست بودن فراهم بر داللت هن�م اين :�و� داللت

م �شديد و يگاف�د و احتياط
ّ
 و ذهـ� يگپراكنـد زمينـه و داشـته، خيال و توه

 رارقـ سـالم� بـه آسيب و مفرط يگخست معرض در بر� بوده، ن� �زاج تلّون

 اسـت، وقـت ايـن عـوارض از بـدب�� و شـک ز�ـادي و اإلنفعـال ��ع. دارند

 انتقـاد كمـ� ذاشـته،گ دوسـتانه و شـغ� روابط بر من� تأث� شخص رفتارهاي

 �سـا هچـ صـحبتهايت؛ و �راسـالت همه در باش �واظب �سيار �ن، ديگران

  .�شود رانگدي تفاهم سوء �وجب سخنت

 برقـراري جهـت مناسـب زمينـه وجـود عـدم رب دارد داللت فل� وضعيت اين

 و روا� و آسـا� بـه هها�ديـد تبـادل مـانع وقـت اين هچ اف�ر، تبادل و ارتباط

 روابـط منـع بـر دارد داللـت و .شود � تفاهم عدم به منجر كه ردد،گ � آزادي

  .رددگ � روابط سس� و �دي به منجر كه �ّول و شكوفا� از �ط�

  � خوا� و نگرا�

  ن�توناتصال �س زحل با : د�ل فل�

ا��ن رنج بردن از � خوا� و نگرا�، �ا بايد در برابر اف�دگي  :�و�داللت 

مقاومت نموده و از معا�ت افراد ضعيف اإلراده و خوشگذران كه در برابر 

  .�ش�ت ناتوان و اف�ده بوده و به ا�ور وا� پناه � برند ب�ه�ي

  ��ف � رو�ه داروهاى آرامبخش و �شاط آور ازميدي را� و نااگن

  ن�توناتصال �س زهره با : د�ل فل�
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 ابـراز ناپايـدار؛ و سسـت تـوهم بـروز: بـر دارد داللت هن�م اين :�و� داللت

 �ـاي و �يگـب نظـر در را واقعيـت بايد ندارد، رغب� تو به كه ك� به عالقه

  . بد� مناسب پاسخهاى با�؛ داشته ه�وجان و عنادآم� واك�شها� اينكه

 �طـ�، يگزنـد در نااميدي و را�گن براى زمينه وجود بر دارد داللت ن�چهم

 بــه آوردن روي و آور �شــاط و آرامــبخش داروهــاى رو�ــه � ��ــف بــه كــه

  .نا�ميها فرا�و�

 اينكـه هچـ نبـوده، مناسـب هـن�م ايـن در ازدواج و ري�خواسـت و رابطه ا�اد

 ي�گسـن �سـيار هز�نه ما� نظر از طرف� به و نداشته دوا� و بوده كوتاه شمد�

   .كند � �ميل
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  دالالت ط� تراجع كواكب
  

  ) پر�شا� ذه�(گي� ذهن و فكر  ،پنج�نهضعف حواس 

  تراجع عطارد: د�ل فل�

  چهارماههر كو�ب عطارد در س� �ستقيمش  :ا�ا��و� داللت 
ً
معموال

ساعت بعد هر  ٢٠ساعت قبل هر تراجع و  ٢٠حدود و  شتهع دابار تراجي�

كو�ب از آ�ا كه  � باشد، روز ٢٤تا  ٢٠مدت تراجع تراجع �كث داشته، و 

تفكر و ادراک، پردازش �رها و ان�شار اطال�ت را  :عطارد داللت اسا� بر

�ا . دارد و هر چ� وا�سته به ارتباطات، مانند �ارت، �صيل و حواس پنج�نه

هن�م تراجع بطور . كند� در � تراجع اثرات عطارد �هش چشمگ�ي پيدا 

� زمان تأ�ل و بازنگري در �رها است نه �وع هر �ري، و براى �وع 

  .اجع نامناسب استم�به كو�ب �رهاي �ر�وط 

اختالل در فرستادن پيامهاي در هن�م تراجع عطارد؛  :تفصي��و� داللت 

��ن�، اش�باهات و گي� يپاي�هاي ا ،سفرها، قرار �القاتها، ايميلها ارتبا�،

با تراجع عطارد . به همراه فرا�و� رخ � دهد) پر�شا� ذه�(ذهن و فكر 

افزا�ش زمينه سوء تفاهمات شخ�، به هم خوردن يا تأخ� در ارتباطات، 

رافتادگي رات، مبادالت و �ارت، �ش�ت در انتقال اطال�ت، از �كمذا

تلفنها و �و�ايلها، رايانه ها، ماش�نها، اتو�وسها و قطارها و هرچ�ي كه احتياج 

بنابراين �قالنه . به اطال�ت داشته باشد دچار ا�راف يا �گردا� � شود

ن�ست كه در اين �وقعيت فل� تصميمات مهم اخذ شود از آ�ا كه عطارد تأث� 

 دارد �س در اين �ايط خصوصيات ذه� و ��سيار در فعا�تهاي فكري و ذه
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 .  عقال� �هش � يابد
ً
م�ان اثرات آن در تک تک افراد متفاوت  و� �سلما

�يه �يطهاي ارتبا� �ت تأث� قرار � گ�ند به در تراجع عطارد . خواهد بود

خصوص در ارتباط با خانواده، شغل بو�ژه شغلهاي خانگي، سفرها، روابط 

  .ر�د و فروش �لک، اخبار نادرستزناشو�، خ

به� است در اين زمان از انعقاد هرگونه قرارداد و يا �وع هر نوع  :توصيه

در اين �وقعيت در ا�ام . ه� گرديده و ا�ام �شودپرپروژه يا خر�دهاي مهم 

وسايل ا�ك���ي و . �اسبات دقت شود و چندين بار �اسبات چک شوند

در ا�ام �رها و قرار �القاتها احتمال هر گونه  .ارتبا� پيوسته چک شوند

اين �وقعيت براي هر �ري كه و�  .فرا�و� و يا تأخ� در �رها �اظ شود

 ا�ام شود مانند دو�اره نوش�، دو�اره فكر كردن و 
ً
  .مناسب است... �ددا

  ز�با� عملهاي پالس�يک درو  رژيمهاي بهداش� و ز�با�ضعف 

  )همجن� ساير �وستهاي هبوط، و�ال ووو(جع زهره ترا: د�ل فل�

ماه ي�بار اتفاق � افتد، و مدت  ١٩يا  ١٨تراجع كو�ب زهره هر  :�و�داللت 

 روز ٤قبل از �وع هر تراجع و روز  ٤حدود كه  روز � باشد ٤٠ حدود تراجع

دارد از آ�ا كه كو�ب زهره به طور � داللت  دارد ، �كث ؛بعد از اتمام تراجع

عواطف و احساسات، ز�باييها، ذوق و سليقه، ش�هاي مطلوب پول و : بر

سالم� و روابط زنانه و تعا�ل اجتما� در هر سط� و حا�م بر �سائل 

ازدواج و ديگر �شار�تها، ع�ش و ع�ت، خالقيت و نماينده ز�با� و �بت 

   .اثرات زهره �هش چشمگ�ي پيدا � كند اين دوره�ا � . است

 . شود � ضعيفتمر�نها و �دات غذا� مناسب در رژيم 
ً
رژيمهاي  اساسا

 . بهداش� و ز�با� ز�اد مهم بنظر ن� رسند
ً
در اين زمان عملهاي  ضمنا
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اين وضعيت فل� براي برقراري يک . ز�با� نبايد ا�ام گ�د پالس�يک در

يه بروج ش�يه به نطر � رسد كه اثرات زهره در �. ازدواج �وفق مناسب ن�ست

 
ً
در . م�ان اثرات آن در افراد متفاوت خواهد بود و ي�سان باشد و� �سلما

 گونههر  ؛آم�ش ،انعقاد ،زفاف ،ازدواج ،عقد ،ا�ور �ط� خواست�ريزمينه 

 .نامناسب است قرارداد يا معا�له يا توافقنامه اى براي عقد و ازدواجاقدام يا 

ا ذوق و سليقه و ز�با� شنا� مهم است در اين زمان خر�دها� كه در آنه

خانوادگي  ،در اين زمان �راقبتهاي و�ژه اي در ارتباطهاي اجتما� .ا�ام نگ�د

هرچ�ي كه ��ر با خالقيت داشته باشد مانند نقا�،  .ا�ام گ�د

ز�با� به� است زما� ا�ام شود كه زهره  جرا� يا عملهاي) نوآرا�(تزئ�نات

شد روابط دوستانه آ�ز شده در اين زمان بايد دو�اره �ورد برر� نبا ضعفدر 

  .تصميمات ما� گرفته شده در اين زمان بازنگري شوند. قرار گ�د

  �هش انرژي، درون گرا�، خشم و غضب

  تراجع �ر�خ: د�ل فل�

تراجع  باري� ماه ٢٧تا  ٢٥در س� �ستقيمش هر  �ر�خكو�ب  :�و� داللت

روز قبل از �وع هر  ٣حدود � باشد، كه  ماه ٢حدود  تراجعداشته، و مدت 

دارد تراجع �ر�خ سبب افزا�ش  �كثروز بعد از اتمام تراجع  ٣تراجع و 

، خشم وغضب، درون گرا�، اف�دگي، )نامعقول(فعا�تهاي غ� عقال�

نا . ها اغلب �ورد نياز است بازنگري �دد در پروژه. شود تعارض در روابط �

. �هش انگ�ه و انرژي افراد. ي از �م شدن پ��فت و تأخ� در �رهااميد

  .در اين �وقعيت انتقال منظور و احساسات به سخ� ا�ام � شود

از مداخلـه � �ـورد در هـر ا�ـري و توصيه � شود كه در اين وضعيت  :توصيه
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بــا حــذر از احساســات . هــر شخ�ـ بــه و�ــژه در خانــه ب�ه�نـد�سـبت بــه 

در . و نزاع از ت�رار �ش�ت خانودگي جلوگ�ي كنيـد) خودخواهانه(هجابران

. اين زمان از �وع �رها� كـه نيازمنـد �شـت�ر ز�ـادي اسـت اجتنـاب شـود

بـه عبـار� بـه (آسان ن�ست) هم�ري(همچن� در اين زمان �ر�ردن با ديگران

� علت وضعيت خلق و خوي افراد از �رها� كـه نيازمنـد بـه همـ�ري گـرو

زما� كه �ر�خ در تراجع است هر فرد بايد مطم� شود كـه  ).است اجتناب شود

ف هر وعده غذا� يک قبل از �. � نوشد) �وان روزانه ٨تا  ٦(مقدار آب �� 

معـده � شـود و تمايـل بـه  �وان آب بنوشد اين �ر سـبب خنـ� شـدن اسـيد

   .پرخوري را �هش � دهد

  ا�ل در درماندر صورت تپ��فت بيماري 

  تراجع �ش�ي: د�ل فل�

بار تراجع ي�ماه  ١٣در س� �ستقيمش هر  �ش�يكو�ب  :�و�داللت 

روز قبل از �وع  ٤حدود � باشد، كه  ماه ٥تا  ٤حدود  داشته، و مدت تراجع

: به طور � �ش�يدارد تراجع  �كثروز بعد از اتمام تراجع  ٤هر تراجع و 

و � كردن روند پ��فت در اين زمان تأ�ل ب�ش�ي �  افراد در ا�ام �رها

كنند تا آ�ا� كه احساس بدي به آنها دست � دهد كه روند پ��ف�شان 

 .متوقف شده است اّما اين طور ن�ست بلكه تنها روند �ر كند شده است

شود در  ��ن است افراد در تأّ�ل كردن در �رها افراط كنند كه سبب �

ا ن�يجه نها�. حاصل �رها تأخ� ا�اد شودبدست آوردن 
ّ
سودمند است �س  ام

ن�ست مگر در �ورد بيماري كه ��ن است تا�ل،  ساين تراجع چندان �

  سبب پ��فت بيماري شود كه در اين حالت رشد آن افزا�ش � يابد
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كه معرفت درو� خود و دا�ش درو� خود را گس�ش  زمان آن است :توصيه

كنيد كه نياز دار�د  هايتان �شاهده � ل و �راقبت در �رها و پروژهبا تا� .دهيم

بلكه . تنها ديگران را �ورد انتقاد قرار ندهيد .�ر كنيد تر كه ب�ش� و سخت

   .ضوابط اخال� خود را برر� كنيد و اهداف و نيازهايتان را �شخيص دهيد

  افزا�ش وهم و خيال و غلبه رؤ�اها

   ونن�تتراجع : د�ل فل�

بار ي�سال ي�در س� �ستقيمش هر  ن�تونكو�ب  :ا�ا��و� داللت 

روز قبل از �وع هر  ٥روز � باشد كه  ١٦٠ حدود تراجع داشته، و مدت تراجع

به طور  ن�توندارد ، از آ�ا كه كو�ب  �كثروز بعد از اتمام تراجع  ٥تراجع و 

در (يمان، اخالص، معنو�ت؛ اين، دآرمان گرا�، اعتقادات،  :� داللت دارد بر

، واقع ب� نبودن، ساده �و�، فرار از واقعيات، و اعتياد، )زمينه هاى مثبت

اثرات  تراجع�ا در حالت ، )در زمينه هاي من�(�خوردگي، ب��� و تقلب 

ايام �هش اين �  ن�تونو خواص و �وارد �ر�وط به دال�هاي  ن�تون

اجع بطور � زمان تأ�ل و بازنگري در �رها هن�م تر .چشمگ�ي پيدا � كند

اجع م�است نه �وع هر �ري، و براى �وع �رهاي �ر�وط به كو�ب 

  .نامناسب است

در اين زمان �رز ب� حقيقت و : به طور � ن�تونتراجع  :تفصي��و� داللت 

و انرژي زندگي خيا� ب�ش� از زندگي حقي� . �شخص ن�ست) وهم(خيال

  .�اها در اين زمان بر شما غلبه ب�ش�ي دارندؤنابراين رب. است

و فراست خود اعتماد كنيد و به اند�شه ها و تفكر خود اح�ام  به شمّ  :توصيه

  .بگذار�د تا �رزهاي حقيقت و وهم و خيال را در�ابيد
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  حساس�تهاي ف���ي و حس � رح�

  پلوتونتراجع : د�ل فل�

بـار ي�سـال ي�در سـ� �سـتقيمش هـر  ونپلوتكو�ب  :ا�ا� �و� داللت

روز قبل از �وع هـر  ٥روز � باشد كه  ١٦٠ حدود تراجع داشته، و مدت تراجع

به طـور  پلوتوندارد ، از آ�ا كه كو�ب  �كثروز بعد از اتمام تراجع  ٥تراجع و 

و  پلوتـوناثرات  تراجع�ا در حالت .. حساس�تهاي ف���ي :� داللت دارد بر

ايام �هش چشمگ�ي پيـدا اين �  پلوتونوارد �ر�وط به دال�هاي خواص و �

هن�م تراجع بطور � زمان تأ�ل و بازنگري در �رها اسـت نـه �وع  .� كند

  .اجع نامناسب استم�هر �ري، و براى �وع �رهاي �ر�وط به كو�ب 

ي غـ� در ايـن زمـان اتفاقهـا: به طـور � پلوتونتراجع  :تفصي� �و� داللت

در ايـن زمـان حـس � رحـ� در  .منتظره و ناگها� در زندگي شما رخ � دهد

جنـگ،  ،شـعله ور � شـود كـه سـبب بـروز درگـ�ي بـا ديگـران بر� افـراد

ـ. شـيفتگي � شـود خودپرس� و خـود
ّ
ر و رفتارهـاي دشـم�، كينـه ورزي، تنف

  .تبعيض آم� در اين زمان ب�ش� در جامعه �شاهده � شود

در اين زمان از هر آ�ه كه �وجب درگـ�ي بـا ديگـران � شـود دوري  :هتوصي

   .كنيد
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  ��ی ا��یارات ��و�ی را��مای
  مناسب بر دو قسم استاختيار وقت :  

كه با �الحظه خصوصيات عمـل خـاص بـراى فـرد يـا افـراد : اختيار خاص -١

ور فـردي و خا� دالئل فل� الزم را برر� و تعي� وقت نمايند، و اين ا�ر بط

ه اينكه بـر اسـاس هـر چ�وردي استخراج � شود و قابل ارائه در تقاو�م نبوده، 

  . فردي ن�يجه ��ن است متفاوت باشد

عموم افراد تعي� � شود، و اين همان نو� است  كه به �الحظه: اختيار �م -٢

يال را تفصـ امه آنسـا�كه در تقاو�م �و� كهن ا�اال ارائـه � شـده و مـا در 

  .ايم هداد ارائه

 در تقو�م �ر�وط به احـوال ذا� كواكـب �  ؛�وارد استخرا� در اختيار �م

ه كواكب در بروج و  اتصاال�شان، تراجـع و نقـاط قـوت و �جاي :لهاز � ،باشد

افق ناظر و �ايط طالع ن�سـت، از ايـ�و �ظـه رخـدادش به ضع� كه وا�سته 

و بـالد تنهـا اخـتالف سـاعت منطقـه اي  ،براي همه كره زم� ي�سـان بـوده

، اوقات آن براي ساير نقاط كـره زمـ� بـا براي يك نقطه مبدأ و با تقو�م ،دارند

  .اح�ساب اختالف ساعت منطقه ا�شان قابل استفاده است

  ـه �كّرمـهو  بيت اهللا ا�رام�ر�ز خش� كره زم�
ّ
� باشـد، �ا همـ�  �ك

قـرار  ب�ياد حيات أعـ� تقو�م �و�مبناي  نقطه را نصف ا�هار مبدأ، و ساعت

ذكـر �  كعبـه ��ـفه داده و اختالف ساعت بقيه نوا� كره زم� را �سبت به

  .در�افت نماييد ٥٢و  ٤٧تفصيل آن را از راه آسمان هاي . كنيم
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 هنـاي آسـمان و دايـره پبـر  :بروج �� بر اساس رصد �وقعيت كواكب در

نـه اى  بـه �� باشد صورتهاى فل� دوازدفلك كه �س� حر�ت كواكب سبعه 

هـر يـك (صورت تقسيم نمـوده  ١٢درجه را بر اين  ٣٦٠نظر � رسد كه اين مدار 

و بدان ناميده اند، س� كواكب در اين بروج متفـاوت اسـت بـر� از ) درجه ٣٠

آنرا در ي�سال � سال و بر� در يك ماه، خورشيد  ٣٠آنها مانند زحل آنرا در 

اسبه بروج شم� ساالنه � باشد، و ماه آنرا در ي�مـاه � � م�شأ �نموده و 

بـه ) در معناي عمو� و سـط� آن(كند، در آيات ��فه �م و� و قرآن �يد 

   ."وا�سماء ذات ال�وج"اين بروج اشاره شده است، 

سنجش و �اسبه �واضع بروج حسابهاى �تل� دارد، كه ما روش مطابق رصد 

�ورد اشاره   ه ايم، همان رو� كه در ع� ح�ات معصوم�ز�دگرا بر

  . ا�شان و استفاده عم� عموم بوده است

ن آنها مد نظر و اصل بوده، بر خالف بروج �در بروج �� صور فل� و ستار

غ� از �واضع بروج ) در ع�ما(� از آسمان را كه �استوا� و فل�؛ كه جاي

  .بروج اص� ناميده اند �� است بطور فر� به نام

درجه اي است، تفاوت بروج  ٣٠برج  ١٢شا�ل ) Sidereal(بروج �� رصدي 

فل� با بروج �� در نقطه �وع آن است، كه به سبب تقدم نقطه اعتدال در 

از ) استوا� يا تروپي��(ه بروج فل� �سال يك درجه، ا�روزه جاي ٧٢هر 

جا�ا ) ب�ش� از يك برج(درجه دقيقه '26°30  �واضع اص� �� آن به مقدار

  . رفته استگشده و در اوايل صورت �� حوت قرار 
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 '26°30: دال بھارياعت بدايت بروج رصدى   

 بدايت بروج فلكي

؛ برگرفته از ب�ياد حيات ا� مبناي عل� پژوهشكده �وم و تنجيم از آ�ا كه

بوده؛ و هدف آن احياء و معر� و ترو�ج �وم و تنجيم  تعا�م �كتب و�

اوقات س� قمر و بقيه كواكب ن� بر اساس  اسال� � باشد، از اين رو ارائه

  .بروج رصدي � باشد

رايج �شابهت داشته و� ) هندي(بروج �� رصدي هرچند با بروج ��  

   .قدري متفاوت است
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  راهنماي اختيارات ط� بروج قمر

  براي ابتداي معا�ه و درمان؛ بايد كه قمر �سـعود بـوده و در بـرج منقلـب

تـا بيمـاري   )و در جدي كه و�ال قمر اسـت نباشـد(باشد، ) �ل �طان م�ان(

باشـد و اال بيمـاري ) ثور اسد عقرب د�ـو(ردد، و نبايد در برج ثابت گزود كم� 

ت�بيت يابد، و �وع معا�ه در برج ذوجسدين داللت دارد بر بازگشت بيماري 

  . و اينكه در دوره اي حال �ر�ض به� و در دوره اي بدتر شود

  هاي �ر�وط يمار�ز هر برج ��، زمينه ابتال و شدت بقت عبور قمر اودر

ط با افرادي كه وضعيت ط� خا� در ارتبا ب�ش� خواهد بود ف�ا به آن برج

  .، آمادگيهای الزم را داشته باشندبرج دارند آنبيمار�هاي 

  تأث�ات خوردن دارو در بروج �تلف قمر ي�سان ن�ست و �وع به

در . قمر بايد تناسب داشته باشد بروجرو� و استفاده از آنها با معا�ات دا

درمان با دارو قمر در برج �الف با طبيعت �رض بايد باشد مثال در درمان 

  .بلغم و بيماري نا� از �دي و رطو�ت بدن قمر در بروج آ�� بايد باشد

 الج بـا در درمان بيمار�ها؛ قمر در برج م�سوب به عضو نباشد خاصه در عـ

بلكه  ناظر به برج م�سوب به آن عضو بـه نظـر �ـودت جرا� و اقدام تهاج� 

باشد و قمر بايد �سـعود و قـوي حـال و از �وسـت بـه دور ) تثليث و �سد�س(

   .باشد

  نبايد دان برجاعضا و اجزاي م�سوب ب ز هر برج ��،وقت عبور قمر ادر 

درما�، جرا�، نمونه برداري، يا �ورد هر گونه اقدام تهاج� ط� همچون پرتو 

تزر�ق، و يا واردن كردن فلز يا شيئ ديگر و  ،حجامت ،خون گ�ي، فصد
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ب�ار�ردن حرارت يا ل�ر قرار گ�ند، و در صورت اضطرار با ر�يت تداب� 

در صورت اضطرار  ي�ي از سعود ( .و�ژه ايم� و اضطراري �ر�وطه ا�ام شود

  ).همراه قمر در آن برج باشدن� بايد ) �ش�ي يا زهره(

 خوب است) در غ� � و صورت(فصد  :از اختيارات قمر در برج �ل .

 خوب�ب دوا و �سهل  �ر�رد داروي � آور و استعمال غرغره خوب است،

  .رمان بلغم مناسب استدبراي . ن�ست
  خواجه نصیر طوسي

 ر�رد داروي � آور و استعمال غرغره خوب :از اختيارات قمر در برج ثور� 

�وي دبراي ا�راض  .ن�ست خوب �سهل و دوا �بو ي از بدن گ�خون. است

   .مناسب است
  خواجه نصیر طوسي

 رمان سودا مناسب د ، و)در غ� دست(فصد  :زااز اختيارات قمر در برج جو

  .است
  خواجه نصیر طوسي

 رمان صفرا مناسب استدبراي  :ناز اختيارات قمر در برج �طا.   
  خواجه نصیر طوسي

 رمان بلغم مناسب استدبراي : از اختيارات قمر در برج اسد.  



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٥٥ 

  خواجه نصیر طوسي

 وي مناسب دبراي درمان بيمار�هاي : از اختيارات قمر در برج س�بله�

   .                             است
  خواجه نصیر طوسي

  و عقدخاصه عالج فصد  گريزر بد بود بد - خوش بود خوش بيع تر�ن سمن سيما به نقد

 رمان سودا مناسب استدبراي  :اناز اختيارات قمر در برج م�.  

 غرغره  استعمال�ر�رد داروي � آور و  :از اختيارات قمر در برج عقرب

  .رمان صفرا مناسب استدبراي  .ن�ست خوب
  خواجه نصیر طوسي

 براي �وع  رمان بلغم مناسب استدبراي  :از اختيارات قمر در برج قوس

  .خوردن قرص و دارو خوب ن�ست
  اجه نصیر طوسيخو

 ر�رد داروي � آور و استعمال غرغره  :دياز اختيارات قمر در برج ج�

�وي درمان بيمار�هاي دبراي  .�ستن خوب �سهل و دوا �ب است خوب

   .مناسب است
  خواجه نصیر طوسي
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 از �وضع قمر در ) در غ� ساقهای پا(فصد  :از اختيارات قمر در برج د�و

  رمان سودا مناسب استدبراي  .برج د�و خوب است
  سيخواجه نصیر طو

 رمان صفرا مناسب استدبراي  :قمر در برج حوت از اختيارات   
  خواجه نصیر طوسي

تـار�خ در جـدول  انـهروزدوازده �نه؛ بطـور بروج �� وضعيت قمر در  :تذكر

  .درج شده استدر ابتداي سا�امه  ؛ط��و� تقو�م شمار 
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مات ��ی ا��یارات سال�ت �ت و ا�دا   و �ھدا
  اقـدامات طـ� �شخيص زمان مناسب براى آ�ز هر گونـه اين �ش جهت

   .شده است ارائه و �راقب� و بهداش�) تهاج� و غ� تهاج�(

با دا�س� اين اوقات � توان از زمينه هـاي �ـران يـا نقصـان �وفقيـت پـره� 

  .بهره جستنموده و از فرصتهاي حسن ا�ام و �وفقيت برنامه هاي �ز�ور 

�ر�رد اين فصل براى همه اقشـار از سـالمتجو و پرسـتار و پزشـك و �درهـاي 

  .ديگر ط� مفيد خواهد بود

  :اين مبحث داراي پنج فصل است

  .راهنماي �و� اقدامات معمول پزش� در هر نوع طبابت و برنامه درما� -١

  .هن�م شنا� ط� براى اقدامات غ�تهاج� پزش� -٢

  .هن�م شنا� ط� براى اقدامات تهاج� پزش� -٣

  .هن�م شنا� ط� براى اقدامات �راقب� -٤

 .هن�م شنا� ط� براى اقدامات بهداش� -٥

  ت�ميل و �سط داده � شود ان شاء اهللاين كتاب ؛ در �سخه دوم �وارداين. 
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م را��مای ��و�ی     �مان   � �  ش�ی� ات  ���ولا�دا

 مطرح است، از �راجعه به طبيب براى  ط� اقداما� كه در هر نوع درمان

گرفته تا درمانهاي اسا� در طب كهن و اسال� مثل  معاينات و �وع درمان

ف نمودن غلبه سوء �زاج؛ و دفع اخالط زائد ار�عه، كه ��ل عدم تعادل برطر

�زاج و بروز هر نوع بيماري است، اين �وارد نياز م�م هر سالمتجو يا طبيب 

در برنامه درما� خود � باشد، و قبل از �الحظه اختيارات �و� درما� خاص 

  .بايد �ورد توجه قرار گ�د

  براى هر نوع �رضه و بيماري ماندرهر نوع اختيارات �وع 

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٥) + وقت(�ذور  ١٦= �شانه دارد  ٢٤ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 ، و�ال)قمر در عقرب( �ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  :�ذورات

، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود )قمر در جدی(

، مقارنه با )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)دود �ر�خ و زحلح( �س

اق�ان يا اق�اب با �وم (ذنب، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا �س 

قمر در برج م�سوب به عضو و  - ))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

ت يابد نباشد و اال بيماري ثبا) ثور اسد عقرب د�و(قمر در برج ثابت  -بيماري 

نباشد و اال بيماري بازگردد ) جوزا س�بله قوس حوت(قمر در برج ذوجسدين  -

قمر در برج �وافق  -و در دوره اي حا�ش خوب و در دوره اي بدتر � شود 

مثال در بيماري نا� از �دي و رطو�ت قمر در بروج (طبيعت �رض نباشد 
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راجعه شود به �(سا�ت زحل و �ر�خ  -) �طان  عقرب حوت نباشد: آ�

  )دالالت سا�ت كواكب

مثال در (قمر در برج �الف طبيعت �رض باشد  -قمر قوي حال باشد  :�ائط

درمان بيمار�هاي نا� از �دي و رطو�ت بدن قمر در برج آ�� مانند �ل 

مانند �هش وزن و يا استفراغ (اگر مقصود از معا�ه نقصان باشد  -)باشد

 - ور باشد و اگر برای فر�� باشد زايد ا�ّور باشد قمر ناقص ا�ّ ) خلطى باشد

غ� م�سوب به (و ) �ل، �طان، م�ان به غ� جدي(قمر در بروج منقلب 

قوى ) م�سوب به عضو(كو�ب غرض  -گردد زايل باشد تا بيماري زود ) عضو

مانند و�ال و (حال و در حظوظ خو�ش باشد و بايد كه از �وست و ضعف 

  )مثال شمس داللت به مغز و قلب دارد( سليم بود )هبوط و تراحع

قمر از سعدی من�ف و به سعد ديگر ب�يوندد تا طبيب و �ر�ض از  :كماالت

ر را� باشند 
َ
 -قمر متصل به كو�ب �الف طبيعت �رض باشد  -ي�دي�

اگر اول� بار �القات طبيب با بيمار در اين ساعت ( زهره و �ش�یسا�ت 

ين ساعت وارد بر �ر�ض شود؛ زمينه ارتباط به� ب� بيمار باشد، و طبيب در ا

� طبيب و  بوده، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان ب�ش� است،طبيب و 

ا��ن رضايت بيمار از درمان ب�ش� و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،تواند 

  )است

الج خطا رود و �شايد كه �� در طالع بود كه آن ع: طالع وقت �ذورات

�شايد كه �� در �� بود كه بيمار فرمان ن�د و  - تبا� آن ظاهر گردد 

حذر كند از بودن �� در هفتم كه  -�ليط كند و �ر بر طبيب دشوار شود 

كه �� در رابع بود كه  ناب�ه�د از -بيمار از آن علت بعل� ديگر رود 
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طالع وقت منحوس بود خصوصا روا نبود كه  - بيمار را خطر هالک بود 

نبايد كه صاحب طالع در هشتم بود و  -بصاحب ثامن كه بيمار را خطر بود 

صاحب هشتم در طالع كه بيمار را آفت رسد و گفته اند  در هيچ  وتد ن� �شايد 

حذر كند از بودن  - �س� ناظر ه نبايد كه صاحب طالع ��ق باشد با ب - 

 شم در طالع كه آن داللت بر ز�اد� �رضصاحب طالع در ششم يا صاحب ش

  .كند

بايد كه سعدی در طالع بود تا مقصود حاصل گردد و دگر  :�ايط طالع وقت

بايد كه سعدی در �� بود تا بيمار فرمان برد  و  - طبيب نيكو ظاهر شود 

سعود آراسته تا بيمار ه بايد كه هفتم و صاح�ش �سعود بود يا ب -�ليط ن�ند  

اگر رابع ن� صالح ا�ال باشد يا سعدی آ�ا بود عالج نيک  - ج پذيرد زود عال

بايد كه طالع برج  -يد و �قبت هم طبيب  و هم بيمار بمراد برسند آ �رگر

  .بايد كه خداوند طالع �سعدين ناظر بود -منقلب بود 
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م را��مای ��و�ی    ش�ی�  )��ر �ھا��ی(  اتا�دا
  اقدامات درما� غ� تهاج� كه بوسيله در اين فصل اختيارات �و�

از آ�ا كه روش ��ف دارو در اقدامات درما� . ��ف داروست ارائه � شود

�تلف است؛ هر يك از اين روشها ن�؛ اختيارات و �ايط �و� خاص خود را 

 ،شمچ ،ب�� ،از طر�ق دهانروشهاي ��ف دارو دارا � باشند و به تناسب 

؛ به جهت نياز وسيع سالمتجو�ان و طب�بان، اي روده يا رحمانته ،وستپ ،وشگ

در هر نوع از اين انواع �صارف دارو نمونه ها� در عالج اعضاء يا بيمار�ها 

بيان شده است مانند دفع اخالط با �سهل، قرص خوردن، دارو در گوش و 

ات ؛ و سالمتجو يا طبيب اختيار...چشم چ�نيدن، درد مفاصل، حقنه و تنقيه و 

  .�و� آن را براي �وع درمان �وفق برنامه ر�زي � نمايند
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م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   د�ع زوا�د اخالط ار��ة:  ��

  اخالط ار�عهزوائد ��ف داروی دفع كننده 
 ٧) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٧= �شانه دارد  ١٧ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

در اسد بغايـت تبـاه و در سـ�بله و (قمر در برج اسد، س�بله و جدی  :ت�ذورا

درد ناف و پيچيـدن روده نظر عداوت قمر به �ر�خ كه  -) جدی ن� نيكو ن�ست

و از تثليث و �سد�س جايز است تا دارو نيک �ر گرايـد و هـر چنـد  پديده آيد

زحـل و بود كمـ� هر چند دورتر ماه بمر�خ نزدي�� بود عمل دارو ب�ش� بود و 

ارسـطو ) آردحـرارت و يبوسـت كـه (و نظر عداوت به شـمس -�الف اي�ست 

�وجـب افـراط در ) شـمس و �ـر�خ(و�د مقارنه با هـر يـك از كواكـب حـارّه گ

 عالج � كند ) دفع خلط(استفراغ 
ّ
كـه دارو (اتصال قمر به زحـل -ب�ش از حد

ال قمر بـه كو�ـب راجـع اتص -) �رگر نيايد و شايد كه علتهای ديگر تو� كند

مقارنـه قمـر بـا  -) يدآ� بره و ب كند) اعضای باال� بدن(كه دارو قصد ا�� (

و�د قمر ي�بوع قوت طبع اسـت و گ�ش�ي اثر دارو را ضعيف � كند بطلميوس 

�ش�ی باشد طبيعـت قـوت تمـام گـ�د �ـس از �ـوثر غر�ـب ) مقارنه(چون با 

) ترقيـق كننـده(ق قن�ند چه طبع او �ر و زهره اين فعل�سهولت منفعل نگردد 

درجـه  ٣ميان قمر و ذنـب كمـ� از  -آن باشد )�رطوب كننده( اخالط و �رطب

  .باشد

) �طان، عقرب، حوت(قمر در بروج آ�  -قمر ناقص اّ�ور و ا�ساب  :�ائط
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قمر در برج آ� اقتضا� حصول رطو�ات گنده  در ابدان حيوانات  خاصه عقرب

ز�ادت نتواند بود و سيالن را عوارض من� و�ات داروی �سهل و يا حصول رط

 .قمر كث� ا�سعاده يا كث� ا�حوسه نباشد: ابومع� - گردد م�� باسا�اخالط 

قوی بود �سهل �ر ن�ند و  طبيعتاست و اگر  طبيعت�هت آن�ه قمر د�ل 

   .بود درجه ٣بايد كه ميان ماه و ذنب ز�اده از  - اگر ضعيف بود ز�ان دارد

قمر من�ف از سعدی و متصل �سعد ديگر باشد  -قمر بطىء ا�س�  :كماالت

اتصال قمر با كو�ب سف� مانند زهره و عطارد و ان كو�ب اگر �ت االرض  -

اگر �سهل جهت عالج اندا�  - تا دارو متوجه اسافل شودباشد به� است 

است كه قمر در حد  به� -باشد بايد سعدی در برج م�سوب به آن اندام باشد 

  .ماه هابط بود در جنوب تا خلط فرود آيدبايد كه   -زهره باشد 

  )�سهل(خوردن دارو ات اختيار 

  ،خوردن دارو
َ
  ود جايتبُ  ؛)اختيار ار ك�× ( احتيا� ك�  =   يتأر بود را

  ؛ماه را نيك باشد
َ
  �انه ي آ� ؛اندران دم  =  ر يا�ا

  بهرام یباشدش سو ور نظر  =   نظرش سوي زهره ي پدرام

  دور باش از مقارن كيوان=   �ه دان ؛ون نظر دوس� بودچ
  خواجه نصیر طوسی

�شايد كه قمر ب�و�� راجع متصل شود يا ب�و�� كه : طالع وقت �ذورات

حذر كند از اتصال  - � برايد ه صد ا�� كند و بقدر �� بود كه دارو 

�ر ن�ند و بفوق متحرک  صاحب طالع ب�و�� كه در �� بود كه دارو

حذر كند از آن�ه  -�شايد كه صاحب طالع منحوس و ��ق بود  - گردد 

  .�� در وتد بود و اگر �ورت شود نظر قمر بنح� بايد كه نظر �ودت بود
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بايد كه قمر فوق االرض  -بايد كه طالع وقت برج آ� بود  :�ايط طالع وقت

بايد كه  - رابع نبود بيت ن ستاره در ر� كه آستاره �ت االه بود متصل ب

ه كواكب سف� متصل باشد كه به كواكب �ت االرض يا به صاحب طالع ب

  .�يت ستوده بود
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م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   د�ع خ�ط زا�د  �ودا : ��

  آوردب�ون كه سودا �سه� داروی ��ف 

كمال  ١) + سعادت وقت(�ط  ٢+ ) وقت(�ذور  ٧= �شانه دارد  ١٠ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

كـه خـاک بـر طبيعـت ) ثـور، سـ�بله، جـدي(قمر در بروج خـا�   :�ذورات

درد نـاف و پيچيـدن نظر عداوت قمر به �ر�خ كه  -سوداست و قوه دارو باز دارد

ايـد و هـر  و از تثليث و �سد�س جايز است تا دارو نيک �رگـر روده پديده آيد

و هر چند دورتـر بـود كمـ� نزدي�� بود عمل دارو ب�ش� بود و چند ماه بمر�خ 

) آردحـرارت و يبوسـت كـه (و نظـر عـداوت بـه شـمس -زحل �الف اي�ست 

�وجب افـراط در ) شمس و �ر�خ(و�د مقارنه با هر يك از كواكب حارّه گارسطو 

 عالج � كند ) دفع خلط(استفراغ 
ّ
كـه دارو (اتصال قمر به زحـل -ب�ش از حد

اتصال قمر بـه كو�ـب راجـع  -) گر نيايد و شايد كه علتهای ديگر تو� كند�ر

مقارنـه قمـر بـا  -) يدآ� بره و ب كند) اعضای باال� بدن(كه دارو قصد ا�� (

و�د قمر ي�بوع قوت طبـع اسـت گبطلميوس (�ش�ي اثر دارو را ضعيف � كند 

از �ـؤثر غر�ـب  �ش�ی باشد طبيعت قوت تمـام گـ�د �ـس) مقارنه(و چون با 

) ترقيـق كننـده(ق قو زهره اين فعل ن�ند چه طبع او �ر�سهولت منفعل نگردد 

درجـه  ٣ميان قمر و ذنب كمـ� از  -)آن باشد )�رطوب كننده( اخالط و �رطب

  باشد

  )جوزا، م�ان، د�و(قمر در بروج هوا�  -قمر ناقص ا�ّور  :�ائط

  .)او� �ش�ی(نظر قمر به كو�ب سعد  :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٦٦ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   د�ع خ�ط زا�د ���ا :  ��

  آوردب�ون كه صفرا  �سه���ف داروی 

كمال  ٠) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٧= �شانه دارد  ١٠ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

نظر عداوت قمر به �ر�خ كه  -) �ل، اسد، قوس(قمر در بروج آ��  :�ذورات

و از تثليث و �سد�س جايز است تا دارو  رد ناف و پيچيدن روده پديده آيدد

هر نيک �ر گرايد و هر چند ماه بمر�خ نزدي�� بود عمل دارو ب�ش� بود و 

كه (و نظر عداوت به شمس -زحل �الف اي�ست و چند دورتر بود كم� 

يك از و�د مقارنه با هر گارسطو در كتاب األقضيه ) آردحرارت و يبوست 

ب�ش از ) دفع خلط(�وجب افراط در استفراغ ) شمس و �ر�خ(كواكب حاّره 

 عالج � كند 
ّ
كه دارو �رگر نيايد و شايد كه (اتصال قمر به زحل -حد

كه دارو قصد ا�� (اتصال قمر به كو�ب راجع  -) علتهای ديگر تو� كند

ش�ي اثر دارو را مقارنه قمر با � -) يدآ� بره و ب كند) اعضای باال� بدن(

) مقارنھ(و�د قمر ي�بوع قوت طبع است و چون با گبطلميوس (ضعيف � كند 

�ش�ی باشد طبيعت قوت تمام گ�د �س از �وثر غر�ب �سهولت منفعل نگردد 

 اخالط و �رطب) ترقيق كننده(ق قو زهره اين فعل ن�ند چه طبع او �ر

  درجه باشد ٣ز ميان قمر و ذنب كم� ا -)آن باشد )�رطوب كننده(

بايد كه  -) �طان، عقرب، حوت(قمر در بروج آ�  -قمر ناقص ا�ّور :�ائط

  .تر استقمر در سعدی نگرد و زهره نيكو



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٦٧ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   د�ع خ�ط زا�د ب��م:  ��

  ��ف داروی �سه� كه  بلغم ب�ون آورد

 ٢) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت( �ذور ٨= �شانه دارد  ١٢ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

نظر به زهره كه ز�انمند  -) �طان، عقرب، حوت(قمر در بروج آ�  :�ذورات

و از تثليث  درد ناف و پيچيدن روده پديده آيدنظر عداوت قمر به �ر�خ كه  -بود

بود و �سد�س جايز است تا دارو نيک �ر گرايد و هر چند ماه بمر�خ نزدي�� 

و نظر  -زحل �الف اي�ست و هر چند دورتر بود كم� عمل دارو ب�ش� بود و 

و�د گارسطو در كتاب األقضيه ) آردحرارت و يبوست كه (عداوت به شمس

دفع (�وجب افراط در استفراغ ) شمس و �ر�خ(مقارنه با هر يك از كواكب حارّه 

 عالج � كند ) خلط
ّ
دارو �رگر نيايد و كه (اتصال قمر به زحل -ب�ش از حد

كه دارو قصد (اتصال قمر به كو�ب راجع  - ) شايد كه علتهای ديگر تو� كند

مقارنه قمر با �ش�ي اثر دارو را  - ) يدآ� بره و ب كند) اعضای باال� بدن(ا�� 

) مقارنه(و�د قمر ي�بوع قوت طبع است و چون با گبطلميوس (ضعيف � كند 

و گ�د �س از �وثر غر�ب �سهولت منفعل نگردد  �ش�ی باشد طبيعت قوت تمام

�رطوب ( اخالط و �رطب) ترقيق كننده(ق قزهره اين فعل ن�ند چه طبع او �ر

  درجه باشد ٣ميان قمر و ذنب كم� از  - )آن باشد )كننده

  ).�ل، اسد، قوس(مر در بروج آ�� ق - قمر ناقص اّ�ور :�ائط

  ساعت شمس �ش�ي عطارد -س�اتصال قمر با آفتاب به نظر دو :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٦٨ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار �دن دارو از ���ق د�ن:  �� �  

  دارو و �وع ��ف قرص: مثل
كمال  ١) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٢= �شانه دارد  ٦ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

  )د�و - أسد -ثور(قمر در بروج ثابت  -قمر در برج قوس  :�ذورات

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام گا(قمر زايد ا�ّور  :�ائط

قول خواجه (قمر در برج عقرب  -)ره� شودپنقصان قمر نيمه دوم ماه قمري 

  ).جدي –م�ان  –�طان  –�ل (قمر در برج منقلب  –) نص�

  .قمر در �سد�س با عطارد باشد :كماالت

 – حذر كند از ان�ه جای ماه و طالع برج ثابت بود: قتطالع و �ذورات

  �وس در طالع

 – بايد كه طالع ن� برج منقلب باشد -طالع سا�م باشد  :�ايط طالع وقت

  .صاحب طالع به طالع ناظر باشد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٦٩ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار�دن دارو از راه ��م :  �� �  

  با دارو شمعالج سفيدي يا ورم چ: مثل

كمال  ٤) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ٢= �شانه دارد  ٨ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

  اتصال قمر با �ر�خ و زحل :�ذورات

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است گا( قمر زايد اّ�ور باشد :�ائط

ثور، اسد، (ثابت  قمر در بروج -)ره� شودپايام نقصان قمر نيمه دوم ماه قمري 

  ).عقرب، د�و

 -شمس و قمر قوی حال باشند  -قمر ناظر به آفتاب باشد بنظر دوس� :كماالت

 -در صورتيكه قمر نظر به سعدين داشته باشد نظر دوس� با زحـل جـايز اسـت 

  .سا�ت �ش�ی زهره شمس



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٠ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار �دن دارو از ���ق : ��   � و �وش �

 ١) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١٤= �شانه دارد  ١٧ :دالئل فل�

  :دارد )وقت(كمال 

 ، و�ال)قمر در عقرب( �ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  :�ذورات 

، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود )قمر در جدی(

، مقارنه با )زحل ،�ر�خ( اتصال �س قمر با �وس، )حدود �ر�خ و زحل( �س

اق�ان يا اق�اب با �وم (ذنب، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا �س 

  نظر قمر به كو�ب راجع  - ))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

  س�بله ،اسد ،قمر در بروج �طان -قمر زايد اّ�ور :�ائط

  .شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧١ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار �دن دارو از ���ق ا��ھای روده:  �� �  

  تنقيه و اما� و انواع حقنه هاي درما�: مثل

كمال  ٢) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ٢= �شانه دارد  ٦ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

 - يچ شـ�م درد آردحذر كند از اتصال قمر بمر�خ كه آن سحج و پـ :�ذورات

  حذر كند از پيوس� ماه بزحل كه آن دارو از عمل وی باز دارد و منفعت نرسد

  .بايد كه قمر در م�ان و عقرب باشد -قمر زايد ا�ّور  :�ائط

  .ساعت زهره �ش�ي -قمر متصل به سعود باشد  :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٢ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار �دن دارو:  ��   از ���ق ���ل �

  �رده از رحم جن�اخراج براى  �ول و فرزجه ��ف : مثل

كمال  ٢) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١= �شانه دارد  ٥ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

قمر در بروج م�سوب به انـدام �ـورد تهـاجم در ايـن رابطـه نباشـد  :�ذورات

  )عقرب(

مر در بـرج �ؤنثـه �سـتوى الّطلـوع باشـد بايد كه ق -قمر ناقص ا�ّور  :�ائط

  ).س�بله -�طان (

بنظر �ودت و  ناظر باشد به سعدينبايد كه قمر  -قمر جنو� هابط  :كماالت

   .تر�يع ن� جايز داشته اند



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٣ 

م ��ر �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا کار�دن دارو از ���ق �و�ت: �� �  

  عالج دردهاي مفاصل: مثل
 ١) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١٣= �شانه دارد  ١٦ :دالئل فل�

  :دارد )وقت(كمال 

، )قمـر در عقـرب( �ت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس عمو� قمر بر�  :�ذورات

حـدود ( اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس

ه بـا ذنـب، رصـد ، مقارنـ)زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)�ر�خ و زحل

دبران، ا�يل، :اق�ان يا اق�اب با �وم منازل(قمر در منازل رصدي مطلقا �س 

  بايد �وس از قمر ساقط باشد  - ))طرفة، سعد ذابح

  .قمر در بروج جدی د�و يا حوت -قمر زايد اّ�ور :�ائط

  .سعودا قمر ب اتصال :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٤ 

م  ��و�یرا��مای    ش�ی�)  �ھا��ی( ات ا�دا

  �ر�قات ��وی��د، �جا�ت �ون��ری، �و �ما�ی، � �ما�ی ، ��زر)��و� �داری  ( یو�� � �  ��ا�ی،  

از آ�ا كه روشهاي درما� تهاج� خط� هس�ند براي جلوگ�ي از آس�بهاي 

ه خود را دارا هس�ند و بر� ژ  احتما� و �وفقيت درمان؛ �ايط �و� و�

ارند بر ز�انبار بودن اقدام تهاج� يا لطمه به �ايط �ذور �و� آنها داللت د

عضو �ورد تهاجم و يا عدم �وفقيت آن اقدام؛ ف�ا سالمتجو يا طبيب بايد 

بر� از اين . دقت و تداب� الزم در مهيا كردن �ايط �و� آن را ا�ام دهند

اقدامات تهاج� به جهت �ر�رد 

وسيعشان در طب كهن و اسال� در 

ها �ورد توجه حكماي درمان بيمار�

منجم� بوده است و به صورت 

خاص براي آن اختيارات �و� بيان 

مت، مانند فصد، حجا(كرده اند 

ن� همچ) شوك حرار� يا داغ نهادن

بر� �وارد مانند جرا� چشم و 

دندان، و براي ساير اعضاء بدن ن� 

و   در اين فصل �ذورات �ش�ك

دي اختيارات آنها به صورت دسته بن

   .شده ارائه � شوند



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٥ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای  � �وع ا�دا ��  
  )آهن به اندام بردن(اوقات �ذور و �ايط �ش�ك اقدام تهاج� بر همه اعضاء 

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١٥= �شانه دارد  ٢٠ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 ، و�ـال)قمـر در عقـرب( ت ا�شـعاع، هبـوط�(مناحس عمو� قمر  :�ذورات

، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود )قمر در جدی(

، مقارنـه بـا )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل( �س

اقـ�ان يـا اقـ�اب بـا �ـوم (ذنب، رصد قمر در منـازل رصـدي مطلقـا �ـس 

قمر در برج م�سـوب بـه عضـو �ـورد  - ))، طرفة، سعد ذابحدبران، ا�يل:منازل

نبايد كه قمر به تر�يع و مقابله �ّر�خ بود كه گوشـت از انـدام بـ�د و از  -تهاجم

از �شـايد  -آن جراحت �ر رسد و گفته اند نظـر �ـودت �ـّر�خ �ر ن�نـد 

ن طوال� شـد( آن�ه قمر با زحل بود كه داللت كند بر بطوء ا�يام ان  جراحت

  .و سبب ضجرت صاح�ش كند و نيكو نبود )درمان جراحت

اگر مقصود از معا�ه نقصان باشد  -قمر �سعود و قوی حال باشد: �ائط

مانند �هش وزن و يا استفراغ خلطى باشد قمر ناقص ا�ّور باشد و اگر برای 

قوى ) م�سوب به عضو و بيماري(كو�ب غرض  -فر�� باشد زايد اّ�ور باشد

بايد كه  -ر حظوظ خو�ش باشد و بايد كه از �وست و ضعف سليم بودحال و د

و نور از وى قبول كند كه آن د�ل بود بر  )به جز مقارنه( قمر بافتاب ناظر بود

ت   .زودى صحّ



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٦ 

 در (بايد كه ماه متصل باشد به �ش�ى  :كماالت
ّ

و �ش�ى فوق االرض بود اال

است خاّصه وق� كه زهره بطي  مع� به� از �ش�ى و زهره در اين )دوازدهم

  .زهره ،سا�ت �ش�ی -ا�س� بود

  برج هر اندام از بدن و كو�ب �رتبط با هر عضو در فصول قبل ���ح شد

 .به آ�ا �راجعه نماييد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٧ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   �ون��ری و ��د: ��

 ٣) + دت وقتسعا(�ط  ٤) + وقت(�ذور  ١٠= �شانه دارد  ١٧ :دالئل فل�

  :)وقت(كمال 

�شايد كه ماه با زحل بود كه بيم غلبه سودا بود و (نظر قمر به زحل  :�ذورات

گفته اند نظر زحل از تثليث در اول ماه ز�ان ندارد اگر ماه قوی حال بود و 

حكيم كوشيار نظر زحل بهيچ وجه ان فصد جايز ن�ست چه ان فصد � فايده 

شايدكه قمر با �ر�خ باشد كه د�ل تباه شدن ان �(نظر قمر به �ر�خ  -)باشد

عضو باشد و گو�ند سبب �ز�د شود و بع� نظر �ر�خ از تثليث و �سد�س 

جايز دارند و �س چه مقابله و مقارنه و تر�يع او با قمر د�ل خطا شدن مبضع 

و تعو�ق ا�يام جراحت است و اگر ان اتصال از بروج ) ابزار فصد -ن�ش�(

د�ل بود بران�ه دو بار يا ب�ش� مبضع فرو بايد برد  و شايد ن� �سده باشد 

قمر در برج منقلب و  -قمر خا� ا�س� كه هيچ فايده نيابد -)كه خون برنيايد 

ذوجسدين خصوصا جوزا و حوت و بر� كه م�سوب به عضو �ورد فصد است 

ه چه ان ساعت ��قه است ك(ساعت �س از اجتماع قمر  ١٢تا  -�اق  -

حكما انرا ساعت �ست گو�ند و در ان باب مبالغهای عظيم كرده اند و از فصد 

نبايد   -)ماه قمری ١٥و  ١٤و  ١٣ايام ( زمان استقبال -)خصوصا منع فر�وده اند

اما اگر برج  -كه خانه ماه و طالع برج ار� بود كه برودت و رطو�ت دفع شود 

حرارت دفع  ؛هوا� باشد هم ا�� باشد حرارت و يبوست دفع شود و اگر برج

  .شود



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٨ 

قمر زايد ا�ور و ا�ساب بود و اگر �واهند خون اندک بردارند قمر  :�ائط

تا خطا ) اسد، عقرب، د�و(قمر در بروج ثابت  -ناقص ا�ور و بطىء ا�س� باشد 

  بايد كه قمر در بروج مذكر بود -هيچ وجه روا نبوده ن�ند و گفته اند در ثور ب

ر متصل �سعود خصوصا زهره باشد تا خون فاسد به راح� خارج قم :كماالت

آهن (در �وارد خاص � توانيد �ايط اقدامات تهاج�  -ساعت زهره -گردد 

  .را ن� ب�ي�يد) به اندام بردن

  قمر را جاي؛ هآ�ش� برج بِ    - يأر ؛ور ك� فصد يا حجامت

  باك كه با اين همه نباشد - دان  ناظرش سعد و از �وست پاك

  بهرام ؛نظر از راه دوس�=  م�ر كند سوي مه در�ن هنگ
  خواجه نصیر طوسی



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٧٩ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   �مان با �وک ��ار�ی :��

كمال  ٣) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ٢= �شانه دارد  ٧ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(

قمر در برج م�سـوب بـه  -) وت�طان، عقرب، ح(قمر در بروج آ�  :�ذورات

  ) در اضطرار اگر سعدی در آن �وضع با ماه بود جايز باشد(عضو 

  ).�ل، اسد، قوس(قمر در بروج آ��  - قمر ناقص اّ�ور :�ائط

  ساعت شمس عطارد -اتصال قمر با آفتاب و �ر�خ به نظر دوس� :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٠ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   �جا�ت: ��

 ٢) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٧= �شانه دارد  ١٢ :ئل فل�دال

  :دارد) وقت(كمال 

و گفته انـد چـون (نظر قمر به زحل و نظر عداوت و مقارنه به �ر�خ  :�ذورات

نظر قمر بـه عطـارد  -)  قمر در برج ار� بود يا در حوت �شايد كه بمر�خ نگرد

قمـر  -�صوص ثور كه سودا پديد آيد  )ثور، س�بله، جدی(قمر در بروج خا�  -

قمـر در  -كه �وجب فلـج و لقـوه � شـود ) �طان، عقرب، حوت(در بروج آ� 

  قمر در �ت ا�شعاع -برج م�سوب به �وضع حجامت 

قمر در  -)در قمر زايد اّ�ور خون �سيار ب�ون آيد(قمر ناقص اّ�ور  :�ائط

خارج گردد و صا� بماند و نفع ان  تا خون فاسد) جوزا، م�ان، د�و(برج هوا� 

ره بود و اگر خواهد كه خون ب�ش� بردارد بايد كه قمر در بروج مذك -ظاهر شود

  بمر�خ ناظر بنظر �ودت 

 -نظر قمر به �ش�ی  -ماه  ٢١، ١٩، ١٧هفته سوم ماه قمری �صوص  :كماالت

  .را ن� ب�ي�يد) نآهن به اندام برد(در �وارد خاص � توانيد �ايط اقدامات تهاج� 

رد آو�شايد كه در ثا� يا ثامن ن��ن �� باشد كه تبا� : طالع وقت �ذورات

 روا نبود كه �� در طالع بود - 

بايد كه خانه ماه و طالع برج هوا� بود تا خون فاسد برود و  :�ايط طالع وقت

 -بود بمودت بايد خداوند خانه ماه بماه ناظر - صا� بماند و نفع ان ظاهر شود 

  .صاحب طالع به طالع ناظر باشد -سعود در اوتاد باشند



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨١ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا ن �ش�ی: ��   د�دا

 ١) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ١٥= �شانه دارد  ١٩ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 و�ـال ،)قمـر در عقـرب( �ت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس عمو� قمر  :�ذورات

، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود )قمر در جدی(

، مقارنـه بـا )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل( �س

اقـ�ان يـا اقـ�اب بـا �ـوم (ذنب، رصد قمر در منـازل رصـدي مطلقـا �ـس 

 -سـ�بله  -ثـور(روج خـا� قمر در بـ -)) دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

  ) �ل(قمر در برج من�سب به عضو  -)جدي

بايد كه قمر بافتاب  -قمر �سعود و قوی حال باشد -قمر ناقص اّ�ور :�ائط

و نور از وى قبول كند كه آن د�ل بود بر زودى  )به جز مقارنه( ناظر بود

.صّحت

  .شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی :كماالت

  .كند از ان�ه زحل يا �ر�خ در ثامن طالع بود حذر: طالع وقت �ذورات

سعود در  -بايد كه سعدی در طالع بود خصوصا �ش�ی :�ايط طالع وقت

  .سعود به صاحب طالع ناظر باشند -اوتاد باشند



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٢ 

م �ھا��ی �ش�ی گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   ��م �ش�ی :��

 ٣) + ت وقتسعاد(�ط  ٤) + وقت(�ذور  ١٦= �شانه دارد  ٢٣ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 ، و�ـال)قمـر در عقـرب( �ت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس عمو� قمر  :�ذورات

، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود )قمر در جدی(

، مقارنـه بـا )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل( �س

اقـ�ان يـا اقـ�اب بـا �ـوم (ي مطلقـا �ـس ذنب، رصد قمر در منـازل رصـد

بايدكـه  و �شايد كه قمر بنحس� نگرد -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

قمـر  -قمر از �وس پاک باشد خصوصا �ر�خ كه ان داللت بر �سياری رنج كند 

ن عضـو بـود رطو�ـات بـدن آچون قمر در برج (قمر در برج �ل  -در اجتماع 

باشد و اقتضای تعفن �ـواد كنـد �ـس جراحـت رسـانيدن بـا  متوجه بان عضو

  )باشد ردی ب��ؤحصول رطو�ات افزو� و استعداد تعفن 

قمر اتصال با سعدين داشته باشد  -و ا�ساب بودقمر زايد ا�ّور  :�ائط

در اقدام تهاج� ط� بر � و جشم راست و ب�نا� بايد  -خصوصا با �ش�ی

و�ش باشد و بايد كه از �وست و ضعف سليم قوى حال و در حظوظ خشمس 

   )�وست مانند و�ال و هبوط( بود

ن د�ل سالم� و زود به� آاز وجه قمر ناظر به شمس و مقبول باشد   :كماالت

  .زهره ،�ش�یسا�ت  -�ش�ی از �وس ساقط باشد -شدن باشد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٣ 

م  را��مای ��و�ی ��ی   ات ا�دا   ��ا���ی و �ھدا
ند كه در زندگي ت�رار ن� شوند و� در سالم� چ هربر� ا�ور �راقب�

جسم و روان تأث� مه� دارند مانند �وع به گهواره نهادن طفل يا به دايه و 

پرستار س�دن او و �وع گرف� كودك از ش� مادر كه به جهت سالم� طفل و 

ارض مادر و پيوندهاي �ط� و دوام آن يا به راح� ا�ام شد�ش و حفظ از عو

اقدامات بهداش� نظ� نظافت و . احتما� و اخالل در آن نقش مه� دارند

اصالح �و و سونا كه �ر�رد هم�� دارد و به جهت نقش اوقات �و� آنها در 

ن به اين �راقبتها، �ايط �سالم�، ز�با�، �شاط و طراوت و نياز عمو� هم

  . ارائه شده اند �و� مهم��ن اين اقدامات بهداش� و �راقب�



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٤ 

��ی م �ھدا گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   ی ا��وز�د�م و �و��مام : ��

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٤) + وقت(�ذور  ٨= �شانه دارد  ١٥ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

جوزا، (قمر در بروج هوا�   -) ثور، س�بله، جدي(قمر در بروج خا�  :�ذورات

مقارنـه  -)جدي، د�و(و زحل ) ثور، م�ان( زهره  ه هایقمر در خان -) م�ان، د�و

نبايد كه ماه متّصل بود بزحل و زحـل در وتـد بـود كـه آن د�ـل  -قمر با عطارد 

حـذر بايـد كـرد از آن�ـه قمـر  -قمر در �ت ا�شعاع –د�ن� و شامت باشد 

 از قوس كه در گرمابـه �شـنه شـود و حـرارت پديـد 
ً
بافتاب متّصل بود خصوصا

صال بمّر�خ بود داللـت بـر غلبـه حـرارت و صـفرا ( -آيد
ّ
و گفته اند اگر اين ات

صال ر گا - )كند
ّ
�وجب غلبه رطو�ت باشد بـر بـدن و غلبـه رطو�ـت  با زهرهات

  ، از اتصال زهره منع شوددى بضعف و �الل شودؤ�وجب سس� اعصاب و آن �

) ، قوس�ل، اسد(و آ�� ) �طان، عقرب، حوت(قمر در بروج آ�  :�ائط

اگر مقصود از معا�ه نقصان باشد مانند �هش وزن و يا استفراغ  - باشد 

 -خلطى باشد قمر ناقص ا�ّور باشد و اگر برای فر�� باشد زايد ا�ّور باشد

باشد به ) قوس، حوت(و �ش�ی ) �ل، عقرب(قمر در خانه های �ر�خ 

  .قمر در ثور -�طيكه به زحل متصل نباشد

  ماه بايد به خانه بهرام  =   �ام ِ� رف ،يأور ك� ر

  شايد ،دوَ ر بثور و اسد بُ وَ    =   در برج �ش�ي بايد ؛رنهوَ 

  منه چ�ز اين اختيار هي=   ��ن اندر بروج آ� به
  خواجه نصیر طوسی



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٥ 

ت :كماالت
ّ
صل باشد بمر�خ بنظر �ود

ّ
كه آن  اگر ماه در عقرب بود بايد كه مت

كه اگر قمر در �طان باشد بي� از سعدين  به� آ�ست -د�ل ز�اد� �ال بود

ت كه آن د�ل ز�اد� آسا�ش بود
ّ
اگر قمر در حوت باشد و  -نگرد بنظر �ود

  .متصل به زهره باشد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٦ 

��ی م �ھدا گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   اصالح �وی �ر: ��

 ٣) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٤= �شانه دارد  ١٠ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

�صوص جدی و ) �ل، �طان، م�ان، جدی(قمر در بروج منقلب  :�ذورات

  اتصال قمر با زحل و �ر�خ -) ثور، اسد، عقرب، د�و(بروج ثابت 

قمر در بروج �سده  -قمر زايد ا�ّور باشد �صوص در ايام استقبال  :�ائط

  .باشد) حوت(و در برج آ� ) جوزا، قوس، حوت(به جز س�بله 

  .سا�ت زهره و �ش�ی -اتصال قمر با �ش�ی و زهره  :كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٧ 

��ی م �ھدا گام �نا�ی ��ی �ای ا�دا   ��و� و ��ردن �وی زا�د �دن: ��

 ٤) + سعادت وقت(�ط  ٣) + وقت(�ذور  ٤= �شانه دارد  ١١ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

قـوس (قمر در بيوت �شـ�ی  -قمر در بروج �ل، ثور، اسد و جدی  :�ذورات

    -)به جز �ت ا�شعاع( قمر بافتاب نگرد -)جوزا س�بله(و عطارد ) حوت

بايد كه ماه �ت ا�شعاع بود از ) تا �وى �م بر آيد(قمر ناقص ا�ّور  :�ائط

آفتاب من�ف شده و اگر من�ف �شده باشد كه �سعدى متصل بود تا آن �وى 

د بايد از آفتاب ساقط بود تا اگر قمر �ت ا�شعاع نبو -دير برآيد و شادى افزايد 

  )�طان، عقرب(قمر در بروج آ�  - نوره بدن را �سوزاند

به� است كه قمر در برج عقرب و ناظر بمر�خ  - سعودا قمر ب اتصال :كماالت

بايد قمر متصل به ستار�ن هابط يا ��ق يا راجع  -و ساقط از زحل باشد 

  .باشد تا �و دير برآيد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٨ 

گام �نا�ی ��ی  م ��ا���ی��   ����ن �ودک از ��ر ما� :�ای ا�دا

 ١) + سعادت وقت(�ط  ٢) + وقت(�ذور  ١٦= �شانه دارد  ١٩ :دالئل فل�

  :دارد) وقت(كمال 

 ، و�ـال)قمـر در عقـرب( هبـوط�ت ا�شـعاع، (مناحس عمو� قمر  :�ذورات

حدود  ، اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در)قمر در جدی(

، مقارنـه بـا )زحل ،�ر�خ( ، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل( �س

اقـ�ان يـا اقـ�اب بـا �ـوم (ذنب، رصد قمر در منـازل رصـدي مطلقـا �ـس 

قمـر در بيـوت  -اتصال قمر بـا زهـره  -)) دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح:منازل

  ساعت زهره -) ثور و م�ان و حوت(زهره و �ف آن 

  ).اسد، د�و(قمر در بروج ثابت  -قمر ناقص ا�ّور  :ائط�

  .شمس ،سا�ت �ش�ی: كماالت



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٨٩ 

  �وا�� � �ش�ی اتعاس کار�د
به كو�� از كواكب سبعه م�سوب � باشد، در هر  ؛هر يك از سا�ت شبانه روز

�ش ب�� ها پمطابق دالالت ط� كو�ب آن ساعت؛ تدب�ات ط� و يا  ؛ساعت

تأث� فوق العاده اي در � متفاوت � شود، و در اختيارات ن� و اقدامات پزش

از �له  .و ر�يت آن ج�ان بر� نقائص را � كند ،�وفقيت ا�ور دارد

  :�ر�ردهاي ط� سا�ت كواكب

  با  تعي�  ):تنجيم �سائل(�شخيص اندام بيمار با تنجيم �شخي� ط�

توان اندام بيماري را تعي� � ) سهم درد(كو�ب ساعت و �اسبه سهم ا�وجع 

  .نمود

 مطابق طبع كو�ب ساعت، شدت  :تناسب درمان با طبع و اندام بيماري

بيمار�هاي سوداوي، صفرا�، د�وي و بلغ� ن� متفاوت بوده و اقدام به درمان 

همچن� در اقدام ط� بر اعضاء بدن . آنها ن� متناسب با طبع ساعت بايد باشد

  .�ب من�سب به آن اعضا را نمودبايد �الحظه ساعت كو

 بر� سا�ت كواكب داللت  :پ�ش ب�� �وفقيت ارتباط طبيب با بيمار

طوال� شدن رنج بيماري و عدم �وفقيت در ارتباط طبيب با �ر�ض و عدم 

ال�ام �ر�ض بر داروها دارد و بر� ن� داللت بر بهبود بيماري و رضايت 

  .ات �ر�ض با طبيب آن را �اظ � كنندطبيب و بيمار دارد كه در اول� �الق
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  ساعات �وا�� � ایام و �یا�ی ���ه

  ايام

  

  سا�ت

  شب

  نج ش�بهپ

روز 

  ي�ش�به

  شب

  �عه

روز 

  دوش�به

  شب

  ش�به

  روز

  سه ش�به

شب 

  ي�ش�به

روز 

  هارش�بهچ

شب 

 دوش�به

  روز

  نج ش�بهپ

  شب

 سه ش�به

  روز

  �عه

شب 

  هارش�بهچ

  روز

  ش�به

  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  اول

  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  دوم

  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  سوم

  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  چهارم

  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  پنجم

  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  ششم

  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  هفتم

  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  شتمه

  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  نهم

  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  دهم

  شمس  زحل  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  يازدهم

  زهره  �ش�ي  عطارد  �ر�خ  قمر  شمس  زحل  دوازدهم
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بوده كه  سا�ت معوجهسا�ت �صطلح در �وضوع سا�ت كواكب : مهم تذكر

عدد � باشد، و� مقدارش از  ١٢ند تعدادش در هر يك از شب و از روز چهر 

نظر دقيقه بر حسب فصل و �وقعيت جغرافيا� �م و ز�اد � شود، و نبايد با 

سا�ت �ستو�ه كه اندازه اش همواره ي�سان بوده و �ورد استفاده ا�ور روز�ره 

ح فل� مثال ساعت دوم با ن� دقت شود كه اصطالچاست اش�باه �شود، هم

اصطالح �ميانه ساعت دو؛ متفاوت است، هر ساعت بعد از ��ل شدن 

نبوده و بعد از  ٢ساعت ساعت قب� �وع � شود، ف�ا ساعت دوم بعد از 

  .ساعت اول �وع � شود

از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را �اسبه كرده اين  :�وه �اسبه سا�ت كواكب

و مقدار هر ساعت به دست � آيد و به اندازه آن  كرده ١٢را تقسيم بر مقدار زمان 

كه از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است و وارد ساعت دوم � شو�م سا�ت 

كواكب در شب ن� همينطور حساب � شود مقدار زمان از غروب آفتاب تا طلوع 

هر ساعت به دست  تقسيم كرده و طول ١٢آفتاب را حساب كرده و اين مقدار را بر 

  . غروب است بعد� آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب 

ع�  ٦:٠٠طلوع كند و ساعت  ٧:٠٠اگر در يك روز دوش�به آفتاب ساعت  :مثال

ساعت اين مقدار را  ١١غروب كند مقدار طول روز از طلوع آفتاب تا غروب � شود 

 ٥٥به دست � آيد كه � شود  تقسيم � كنيم طول هر ساعت كواكب روز ١٢بر 

تا  �٧ شود از ساعت  )ساعت قمر( س ساعت اول اين روز كه دوش�به است�دقيقه 

 و دقيقه ساعت دوم يع� ساعت زحل است ٨:٥٠دقيقه تا  ٧:٥٥از ساعت . دقيقه ٧:٥٥

  .غروب آفتاب حساب � شود براي سا�ت شب از

ت اول اسـت و وقـت چاشـت بدين ترتيب در هر روز طلوع آفتاب ابتداي ساع

ابتداي ساعت چهارم و اذان ظهر دقيقا ابتداي سـاعت هفـتم هـر روز اسـت و 
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نماز ع� ابتداي ساعت دهم و نماز مغرب ابتـداي سـاعت اول شـب اسـت و 

سا�ت كواكـب از سـاعت  .نيمه شب �� ابتداي ساعت هفتم شب � باشد

ارد، قمـر، زحـل، شـمس، زهـره، عطـ: اول روز ي�ش�به بدين ترتيـب هسـ�ند

و بعد از آن دو�اره اين ترتيب ت�رار � شـود و ايـن سـا�ت بـه  �ش�ي، �ر�خ

و كه آخر�ن ساعت شب ي�ش�به �ر�خ دنبال هم هس�ند تا ي�ش�به هفته بعد 

   .ساعت بعد آن كه طلوع آفتاب ي�ش�به صبح � شود ساعت شمس است
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  سا�ت كواكب ط� دالالت و اختيارات

نور دهنده ��م است داللت دارد بر جلـوه كـردن و  شمس نوچ: ساعت شمس

 كه خونر�زي و جراحت در آن است جرا� �س براي عملهاي ،نمود پيدا كردن

بـه د�ـل طبـع گـرم و  مناسب ن�ست، فصد و حجامت ن� مناسب نـ� باشـد،

و� بـراي  خشكش براي درمان بيمار�هـاي صـفراوي و د�ـوي خـوب ن�سـت

من�سـب بـه مناسب معا�ات بر اعضاء  .� مناسب استبيمار�هاي بلغدرمان 

، و قـواي پهلـو، دهـان و دنـدانها � و س�نه، چشم، قلب، شش،شمس از �له 

شمس داللت بر  ،است رئ�سه بدن از مغز و اعصاب و خاصة سمت راست بدن

دارد و در ايـن سـاعت افـراد داراي منصـب و اشخاص صاحب سـلطه و تـأث� 

ن جسم و روا�شان در اقدامات طـ� �ـت تـأث� قـرار � سلطه ب�ش� از ديگرا

  .گ�د

از  ساعت سعدي است و مناسب اغلب ا�ور درما� و ط� اسـت،: ساعت زهره

 �له فصد و خونگ�ي و حجامت كردن و عالج كردن و دارو خوردن و �سهل

طبيب با بيمار در اين ساعت باشـد، و طبيـب در  اگر اول� بار �القات ؛خوردن

بـوده، و طبيـب ساعت وارد بر �ر�ض شود؛ زمينه ارتباط به� بـ� بيمـار و  اين

ر�هـا و � توانـد طبيـب و  ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان ب�ش� اسـت،

ا��ن رضايت بيمار از درمـان ب�شـ� اسـت، ايـن و  �ش�ت او را �هش داده،

و معا�ـات دارو� ساعت مناسب �وع عملهاي جرا� و يا اقدامات تهاج� 

گـرده مـ�،  �شـ�ت آالت  تناس� و رحـم، اعضاء من�سب به زهره از �له بر

و  درمانهـاي ز�بــا�، آالت است�شـاق و ب�ـ� بـوده، و �سـيار مناسـب بـراي �ه



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٩٤ 

جراحيهاي پالس�يك، و جراحيها� كه خونر�زي و جراحت ز�ـاد دارد، مناسـب 

كـه دقـت فـوق  عملهـاي جـرا��ـام اين ساعت براي ا ا�يام دردها و ز�ها،

طبـع زهـره �د و �رطـوب بـه اعتـدال اسـت و  .العاده � خواهد خوب ن�ست

تمر�نهـا ساع� مناسب براي  ،مناسب براي درمان بيمار�هاي صفراوي و د�وي

ــط آمــ�� هــاي غــذا�،رژيمو و �دات غــذا�  ، فعا�تهــاي رغبــت بــه رواب

تعمال عطـر، تناسـب انـدام، تـأث�ات ز�باسازي مانند اصالح �و، آرا�ـش، اسـ

براي گـرف� فرزنـد از شـ�  جس� و روا� در اين ساعت بر زنان ب�ش� است،

سـاع� سـعد  .مادر مناسب ن�ست يا هر ا�ري كه عواطف �ل و مانع آن است

 ،پرسـتاران و درمـانگرانروابط خوب �ـر�ض بـا  درمان اف�دگي،است براي 

  .ك�  شكستهاي �ط��سبراي همدردي هاي دوطرفه و 

طبع عطارد �د و خشك است و مناسب براي درمان : ساعت عطارد

) سودا�(و� براي درمان ا�راض نا� از �دي و خش� بيمار�هاي د�وي 

�شخيص  برايمناسب است  .مناسب ن�ست، براي حجامت ن� مناسب ن�ست

  پزش� و ارسالداروخوردن، نوش� گزارشات  ،طبيب ز�ر� و ز�ردس�بيماري و 

پنج�نه در اين ساعت قوي است خصوصا چشا�،  حواس. مدارك و هي�نوت�م

تيم پزش� و �شاوره  جلسات، ارتباط با بيمار براي ساعت عطارد ساعت خو�

تأث� اين ساعت بر اعضاء من�سب به عطارد ب�ش� است  .باشد� های درما� 

درمانهاي �رتبط با قوه ادراك و ، اعصاب و چشم، گوش و ب�� از �له ز�ان،

  .روان

فصد و حجامت و عالج بيمار و دارو خوردن مناسب است، : ساعت قمر

، و دست و پا گردن تأث�ات ط� بر اعضاء من�سب به قمر ب�ش� است از �له
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طبع قمر ، )شم چپچخاصه (شم چوست، �و، ناخن، و خاصة سمت چپ بدن، پ

و�  سب براي درمان بيمار�هاي صفراويمنا�د و �رطوب است و ساعت قمر 

مناسب  و هر چه بلغميت بر آن �لب باشدبراي درمان ا�راض نا� از بلغم 

 ی�وع به درمان ها و زمان �ساعد براي بهبودي و تندرس�ن�ست، 

  .انه�شگ�پ

و �وست زحل و افراط در طبيعت به علت داللت �دود كننده  :ساعت زحل

ن�ست از مناسب  اك� اقدامات ط� و ع عالجبراي �و ؛�د و خشكش

طوال�  �وع عالج در آن �� داللت بر ،�له حجامت كردن و دارو خوردن

اگر اول� بار  ن� شود؛خ� و نا اميدي أت باعث��ن است  شدن درمان دارد

�القات طبيب با بيمار در ساعت زحل باشد، و طبيب در اين ساعت وارد بر 

سخت يا نامناسب شود طبيب ال اينكه ارتباط ب� بيمار و �ر�ض شود؛ احتم

� تواند طبيب نو  بوده، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان كم� است،

ا��ن رضايت بيمار از درمان كم� بوده، و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،

بيمار�ش  و �ر�ض از درمان دارديا طوال� شدن  بيماريزمينه طوال� شدن و 

مداواي اين �ت تا اين كه از  ،ه �سا �ر�� شفا نيابدچرنج طوال� � كشد و 

، تأث�ات ط� بر اعضاء من�سب به زحل ب�ش� است از �له شودطبيب خارج 

از دبر و  )اعضاي پاي�� بدن( ءاعضا ، اسافل)كفلها( ، ا�ات)طحال(س�ز 

استخوان، قوه ، ر�ش، ناخن، �و ،پوس�عوارض  ،)مدفوع(و براز  �صار�ن بول

بر در اين ساعت  مناسب ن�ست، سوداویدرمان  شنوا� و گوش راست، و براي

داللت بر رشد  ، اين ساعتبيمار�ها� كه بر اثر ا�سداد است �واظبت بايد نمود

و �وع برنامه هاي غذا� براي ازدياد وزن و  ضعيف و ا�طاط و فساد دارد
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درمان بيمار�هاى اقدام به ساعت زحل براى  ،ستعملهاي ز�با� مناسب ن�

�زمن مناسب ن�ست، اما � توان با ر�يت احتياطهاي الزم در اين ساعت؛ از 

  .طغيان �رض جلوگ�ى نمود، ان شاء اهللا تعا�

اين ساعت بر صحت و اعتدال �زاج داللت دارد و سعدتر�ن : ساعت �ش�ي

 از �له و اقدامات ط� عا�تهازمان مناسب براي اك� ا�ور و ف ساعتهاست

، اگر اول� بار �القات طبيب با بيمار در اين ساعت فصد و حجامت كردن

باشد، و طبيب در اين ساعت وارد بر �ر�ض شود؛ زمينه ارتباط به� ب� بيمار 

� طبيب و  بوده، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان ب�ش� است،طبيب و 

ا��ن رضايت بيمار از درمان ب�ش� و  ت او را �هش داده،ر�ها و �ش�تواند 

 اعضاء من�سب به �ش�ي در اين ساعت ب�ش� �ت تأث�ند از �له است،

حس  ،گها، مخ، �خر)رانها(، معده، امعاء، اعضای غذا، حلق و فخذينكبد

اقدام ، به خاطر داللت �ش�ي بر رشد و افزا�ش؛ براي چپال�سه و گوش 

ن� اعضا� چبر تو�ورها و غدد و چ�هاي زائد كه رشد � كنند همتهاج� 

يمهاي غذا� به جهت ژو� براي �وع ر كه متورم شده اند مناسب ن�ست،

  .فر�� و افزا�ش يا معا�ا� كه ازدياد در آن �ورد نظر است مناسب است

و �ر�خ و طغيان آن؛  رم و خشكگ به علت افراط در طبيعت :ساعت �ر�خ

، اگر اول� بار �القات بايد ا�ام شوداحتياط الزم ست  ساعت �ر�خ، �و

طبيب با بيمار در ساعت �ر�خ باشد، و طبيب در اين ساعت وارد بر �ر�ض 

سخت يا نامناسب شود بوده، و طبيب شود؛ احتمال اينكه ارتباط ب� بيمار و 

و  ن كم� است،هم�ري بيمار با طبيب و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درما

ا��ن رضايت بيمار از و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،� تواند طبيب ن
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و  درمان داشته،يا طوال� شدن  بيماريزمينه طوال� شدن درمان كم� بوده، و 

چه �سا و  ،ه �سا �ر�� شفا نيابدچو  ،�ر�ض از بيمار�ش رنج طوال� � كشد

مداواي �ت تا اين كه از ، و مداوا ن� شود هزاردگداروي طبيب را كنار �ر�ض 

، در ساعت �ر�خ در جرا� و استفاده از ابزار ت� اين طبيب خارج شود

و درمان با و جرا� كردن  و فصد براي حجامت ؛�راقبت الزم را بايد نمود

اعضاء من�سب به �ر�خ ب�ش� �ت مناسب است؛  )داغ نهادن(شوك حرار� 

، گوشت، حس )صفرا(زَهره  ،مثانه و آالت بول ،ه ها، �يساقدو تأث�ند از �له 

بلغ� مناسب درمان بيمار�هاي بو�ا�، ب�� راست مناسب بوده، در اين ساعت 

و ا�راض حاده، صفراو�ه، د�و�ه، يرقان،  براي درمان ا�راض تباست و� 

، بواس� و )�دت زنانه( ، ادرار، طمث)خون دماغ(سقاط جن�، ر�فا

و بر جوا�  زمان افزا�ش انرژيساعت �ر�خ  مناسب ن�ست، رحم ر�هايبيما

  . بر جوانان ب�ش� است آنداللت دارد و تأث� 

o  راجعه  ٦٧براي در�افت راهنماي تنجيم سا�ت كواكب به راه آسمان�

   .نماييد
/aelaa.net/Tal/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&sid=10#p226http:/  

o  مـنجم سـا�ت برای در�افت تقو�م ساالنه سا�ت كواكب به افق هر شهر به

   :�راجعه نماييد كواكب

tmKawaakeb.h-http://aelaa.net/Saaeat  
  



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٣٩٨ 

  اختيارات ساده در �ايط �دوديت انتخاب

جهت ا�ور دنيوي بيان  �ذور ايامايا� به عنوان در �م خازنان و� 

و در �دوديتها كه  ،اين ساده تر�ن اختيار براي �رهاي مهم � باشد. شده اند

 ن� توان تفصيل اختيارات �و� را ا�ام داد؛ حداقل با ر�يت اين �ذور ساده

) از �له آ�ز ا�ور درما� �راقب� و بهداش�(و پره� از ا�ام �رهاي دنيوي 

  .دنموانتخاب مناسب را � توان اوقات  در اين ايام

اين ايام �ذوره ي�روز در  هاز �ل بنابر �م ح�ت امام حسن عسكري 

ب�ست ر�ضان؛ دّوم ماه شوال؛ ماه مبارك هارم چب�ست و : هر ماه قمرى � باشد

هارم ر�يع چوهشتم ذي قعده؛ هشتم ذي حجه؛ ب�ست و دوم �رم؛ دهم صفر؛ 

ا�؛ ب�ست وهشتم �ادى األو�؛ دوازدهم �ادى ثاول؛ ب�ست وهشتم ر�يع 

  .؛ استاألخرى دوازدهم رجب؛ و ب�ست و ششم شعبان

نجم و س�دهم و پروزهاى سوم و : در هر ماه پار� قديم هفت روز �ذور است

- ٢١-١٦-١٣-٥-٣( نجمپب�ست و  ،هارمچب�ست و  ،م و ب�ست و ي�مشانزده

٢٥-٢٤(  

ا�، سوم ثهارم �نون چسوم �نون اول،  :رو� اسكندری ماههاي ايام �ذور

هارم آذار، چا�، دوازدهم و هفدهم شباط، ب�ست و ثانزدهم ���ن پ���ن اول، 

انزدهم پهارم تموز، چب�ست و سوم ن�سان، شانزدهم ايار، دوم حز�ران، ب�ست و 

  .آب، سوم ايلول

منجم تقو�م جها� جامع براي �اسبه معادل ايام فوق از تقو�م شم� به 

  .�راجعه نماييد

http://aelaa.net/TaqwimJahaani.aspx  



  ا ار در اوت وره

 و قـديم علـ� اصـطالحات نـ� و دي� و �� هاى توصيه از بر� در :سؤال

 بـر� بـودن نامناسـب يا بودن �س تعب� �ردم ميان متداول عقايد يا همچن�

 و عقـرب، در قمر هن�م يا ماه، بودن ا�شعاع �ت وقت در مانند اوقات يا روزها

 كـه را اوقـات گونه اين از �واردي اگر است، مطرح هاماه از خا� روزهاى يا

 يـا ترك اختيار و� باشد؛ مطلع نامناس� هن�م از يا �شناسد، ا�سان است؛ من�

  ب�ند؟ بايد چه ندارد؛ را آن تغي�

 برج در ماه بودن همچون( �ذوره اوقات از اطالع عدم صورت در :جواب

 ا��ن عدم يا آن، ا�ام از ضطرارا و ،)است �ذور ا�ور بر� براى كه عقرب

 هاى توصيه ��ف و� خازنان آن؛ بودن سخت يا �وارد اين �شخيص

 :اند فر�وده تعليم آسا� �سيار

خالصه شده، و ) استعاذه+ د� + روزه + تصدق + اقبال + پره� : (ا�اال در -١

ح ب�ش� �وست �ر� اين ايام به آنها برطرف � شود، و براى تتميم و توضي

 .بر� از تفاصيل آن را ن� از �م مقدس نقل � نماييم

جناب شيخ طو� نقل نموده است كه سهل بن يعقوب خدمت ح�ت امام  -٢

 تفاصيل اختيارات ايام و اينكه چه ايا�  عسكري 
ّ

رسيده و �س از تل�

�� �ورت �را وا � : براى چه ا�وري مناسب يا نامناسب است؛ عرض كرده

 ؟ )چه كنم(دارد كه در اوقات �ذوره پيگ�ي �ري را بنمايم؛ 



از بر�ت واليت ما؛ براى شيعيان ما؛ : فر�ودند ح�ت امام عسكري 

اگر با آن اعماق : عصمت و حفاظ نگهدارنده اى قرار داده شده است كه

در�اها و صحراها را در ميان درند�ن و دشمنان جّن و ا�س؛ � كنند، هر آينه 

من هس�ند از نگرانيها�شان؛ به بر�ت والي�شان �سبت به ما،  �س اعتماد اي

 و
ّ

در واليت امامان طاهر�نت اخالص ورز�ده؛ و هر  �ن به خداى عّز وجل

كجا كه � خوا� برو؛ و هر �رى را داري پيگ�ي �ن، اگر هم�شه هر�ه صبح 

  :� ك� سه بار بگو�
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أصـبحت : فقـط �ـاى(و با هم� د�؛ سه بار در شام�ه؛ ن� خداى را �ـوا�، 

 : � گو� ..ا�ّ
ّ
، �س در يك قلعه و حصن ال� قرار گـ�ي؛ و از )..همّ أ�َسيُت ا�ل

و اگـر در : فر�ود ^س�س ح�ت .نگرانيها و �ذورات �فوظ و در امان با�



اوقات �ذوره خواس� �ري را پيگ�ي  ك�؛ �ـس قبـل از دنبـال آن �ر رفـ�، 

إن (سوره هاى �د و فلق و ناس و توحيد، و ن� آيت ا�كر� و سورة قدر و آيـه 

و (سـورة آل عمـران،  ١٩٤تـا  ١٩٠آيـات ) ا�يعـاد.... � خلق ا�سماوات و األرض 

  : ، و �س از اينها بگو)بقية آن تا آخر سوره را تالوت �ن
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همچن� � تواند از اين د�ى ��ف بهره مند شود كه وارد شده است؛ اگـر  -٣

ي�ي از روزهاى �ذور ا�سان �ضطّر به پيگ�ي  بر� از ا�ور گرديد؛ �ـس  در

  :از هر نماز فر�ضه اين چن� خداى را �واند تا از آفت آن هن�م �فوظ بماند
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شايان ذكر است كه از اين د�ى ��ف ن� در سـاير �ـوارد، و بطـور � بـراى 

  .  جسته، و به  آن خداى را خواندتوان بهره فرج و گشا�ش ا�ور �
  

 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٣ 

 سال قمري و ا�ام  آئ� آ�ز
؛ سال قمري در نزد بر اساس �م خازنان و� : قبل از اين بيان شد كه -١

  .ه شعبان پايان � پذيرداهل حق؛ با ماه مبارك ر�ضان آ�ز و با ما

راه آسـمان، شـماره اّول : براى در�افت تفصيل �وضوع بـه هفتـه نامـه آ�ـوز�

  :�راجعه نمائيد، اين مطلب را از اين آدرس � توانيد در�افت كنيد

ic.php?f=52&t=35#p1084http://www.aelaa.net/Fa/viewtop  

و بـا سـال قمـري بـه پايـان � رسـد با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شـعبان  -٢

شب آخر ماه شـعبان قبـل از روز آخـر  .�وع شب؛ سال نو قمري آ�ز � گردد

  .شب اول ماه ر�ضان قبل از روز اول ماه ر�ضان � آيدو ماه شعبان 

هر سال را با اعمال �صو� توصـيه در تعا�م �كتب و�؛ �وع و خاتمه  -٣

فر�وده اند، تا اينكه هر سال با طاعـت و عبـادت گشـوده شـده و بـا طاعـت و 

  .و با توفيقات معنو�ه به ا�ام رسدعبادت ن� �سته گردد 

اهل ايمان را به �اسـبه اين آ�ز و ا�ام معنوي؛  -٤

زمينه را فراهم � نمايـد تـا اهـل و نفس تذكر داده 

در سال نو هر چـه ب�شـ� بـا توفيقـات الـ� ايمان 

  .قر�ن شده، و به� از لغزشها و آفات �صون گردند

�ح اعما� كه سال نو قمري را با آن آ�ز و  -٥

اعما� كه سال قمري را با آن  افتتاح � نمايند و

در كتاب �ستق� به  خاتمه داده و به ا�ام � رسانند

من�� كرده ايم،  يآئ� آ�ز و ا�ام سال قمر: نام

  :اين كتاب را � توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٤ 

  منابع عل� كتاب راهنمای طب �و�

  طب �و� ال�مبا�  منابعاز بر� 

١ -  س آن و . 

٢-  نزم و و   و  رف و ا  .  

  امام رضا  ح�ت رسا� ذهبيه؛ - ۳

  .ب�وت -عالمه �ل�، �� دار إحياء ال�اث العر�  ؛�ار األنوار -۴

  .چاپ سوم ،اختيارات؛ عالمه �مد باقر �ل�؛ ان�شارات اسالميه -۵

  .حلية ا�تق�؛ عالمه �مد باقر �ل�؛ ان�شارات ارمغان طو� -۶



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٥ 

  در �قيق و تهيه اين كتاب اح�م �و� منابعاز  بر�

به ضميمه مدخل منظوم؛ ) قدي� تر�ن م� باب� �وجود در تنجيم(تن�وشا  -٧

  ,١٣٨٤مقدمه و تصحيح رحيم رضا زاده �لك؛ ان�شارات م�اث �كتوب؛ سال 

 �ح خواجه نص� ا�ين ؛)هشتصد سال قبل از هجرت( ثمره، بطلميوس -٨

  .ش.ه ١٣٨٧ ،�� م�اث �كتوب ؛)قمري هجريهفتم قرن ( طو�

؛ بطلميوس؛ �ح � ابن رضوان ��ی؛ )چهار مقا�(ا�قاالت األر�عة  -٩

  .�سخه خطى؛ تر�ه فار�

  .ي؛ ديمس يونا�؛ �سخه خط)�سايل( اح�م �وم -١٠

و  ؛ يعقوب بن اسحاق كندی نابغه ��)اختيارات ،�سايل( اح�م �وم -١١

قرن  ؛)هدايت يافته به اشاره ح�ت امام حسن عسكري ( فيلسوف عرب

  .قمری؛ �سخه خطى دوم و سوم هجری

قرن ؛ ابو مع� جعفر بن �مد ا�ل�؛ ا�جوم ا�دخل ا�كب� � علم اح�م -١٢

  .�سخه خطىهجری قمری؛  ٣

هجری قمری؛ �سخه  ٣؛ قرن ابو مع� جعفر بن �مد ا�ل�؛ ا�وا�د -١٣

  .خطى

هجری قمری؛  ٣قرن  ؛ابو�وسف يعقوب بن ع� قر� ق�ا�؛ ا�سايل -١٤

  .�سخه خطى

هجرى،  ٤قرن  ،ا�دخل ا� علم اح�م ا�جوم؛ ابون� حسن بن � ق� -١٥

  .�� م�اث �كتوب



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٦ 

قرن چهارم د بن �مد بن عبد ا�ليل سنجری؛ جامع شا�؛ ابوسعيد ا� -۱۶

 .؛ تر�ه فار�؛ �سخه خطىهجری

 هجري قمري؛ ٤٦٦تأ�ف  روضة ا�نجم�؛ شهمردان بن ا� ا�� رازى؛ -١٧

  .ش.ه ١٣٨٣  م�اث �كتوب سال�تصحيح و �قيق جليل اخوان ز�ا�؛ �

، )ابن فندق( ه�ع� بن ز�د بي ابوا�سن ؛ عالمهجوما�جوامع االح�م  -١٨

  .ق؛ �سخه خطى.ه ٥قرن 

ا�فهيم ألوائل صناعة ا�نجيم؛ تأ�ف ابور�ان �مد بن ا�د ب�و�  -١٩

به تصحيح جالل ا�ين هما�؛ ��  هجري قمري؛ ٤٢٠؛ تأ�ف سال خوارز�

  .م�شهجري  ١٣٦٧هما، سال 

، قرن پنجم �ي�أبو ا�سن كوشيار بن �ان ا�مل األصول � اح�م ا�جوم،  -٢٠

  .هجري، �سخه خطي

  .؛ �سخه خطىما شاء اهللا ا�سندي �وم؛ أح�م -٢١

 هجري ٦قرن (�مع األح�م؛ �ف ا�ين �مد بن �سعود �سعودي �اري  -٢٢

  .ش.ه ١٣٧٩؛ مقدمه و تصحيح ع� حصوري؛ ان�شارات طهوري؛ سال )قمري

الغزنوی   �مد ا�ز�  بن ود�سع  بن �مد، يمنجكفاية ا�عليم � صناعة ا� -٢٣

  .قمري، �سخه خطي هجري ٦قرن،  خاريا�  روزیا�

هجري  ٧؛ قرن �اري خوارز� ؛ عل�شاه بن �مد قاسماشجار و اثمار -٢٤

  .�سخه خطى؛ )هجری ٦٨٦تأ�ف (

 ،قمري هجري ٧قرن ،  العال اصفها� ابوا�فاخر بن ابو ،عالئيهختيارات ا -٢٥

  .�سخه خطي



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٧ 

 بن ب�ر أ� بن �مد اهللا عبد أبو؛ األفالك علوم أ�ار � اإلدراك نهاية -٢٦

  .قمري؛ �سخه خطي هجري ٦٧٧ سنة متو� الفار� �مد

 حكيم( بن �مد بن ا� ا�شكر ا�غر� م� ا�ين ��ا�دخل ا�فيد؛  -٢٧

  .، �سخه خطيقمري هجري ٧، قرن )مغر�

وفات ( جه نص�ا�ين طو�؛ خوا)در معرفت كواكب و تقو�م(� فصل  -٢٨

  .�سخه خطي؛ )هجري قمري ٦٧٢

 ٦٧٢وفات ( مدخل منظوم در تقو�م و اشعار خواجه نص� ا�ين طو� -٢٩

  .خطى�سخه  ؛ )هجري قمري

برگرفته از �وا�د ابومع� (� بن حسن ��ی؛ از منجم د اح�م �وا� -٣٠

  .ز�ان فار�؛ �سخه خطى؛ )بل�

، قرن )��ف ب�ري �وص�(�ف ع� بن �مد بن �� �برهان ا�كفاية،  -٣١

  .، �سخه خطيقمري هجريهفتم 

 ١٠و  ٩، تأ�ف حس� بن ع� ا��ش�، قرن )تيارات �ش�اخ( ر م ق ال  ح واي ل -٣٢

  .، �سخه خطيقمري هجري

  .، كتا�انه ��، �سخه خطي)فار�(اختيارات �وم  - ٣٣

  . ا�د بل�؛ �سخه خطى ع� بن ؛ ابوالقاسما�نجيمخل ا�د - ٣٤

كتاب كشف األ�ار ا�خفية � علوم االجرام ا�سماو�ة و ا�رقوم ا�رفية؛  -٣٥

ج�، �سخه  ٦تأ�ف عمر بن �سعود بن ساعد بن �سعود ا�نذري ا�لي�؛ 

  ,١٢٩٤خطي سال 

؛ جالل�ال داهللا يزدی �شهور به بجالل ا�ين �مدبن ع�فة ا�نجم�؛  -٣٦



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٨ 

  .هجری؛ �سخه خطى ١١قرن 

 William(؛ نوشته و�ليام �� Christian Astrology) تنجيم �سي�(كتاب  -٣٧

Lilly (ميالدي؛ �سخه  ١٦٤٧ال تأ�ف سJohn Macock 1659دن� ،.  

 ١٢قرن  خراسا� ش�ازی؛ علوی عقي� �مد حس� دو�ة؛ حكيم�زن األ -٣٨

  .١٣٨٦مهر�ش،  ان�شارات �وحد ابط�، قم، تصحيح سيد�هجری؛ 

خالصة ا�كمة؛ حكيم �مد حس� عقي� علوی خراسا� ش�ازی؛ قرن  -٣٩

  .١٣٨٤ناظم،  اسماعيل تصحيح هجری؛ ١٢

حكيم �مد اعظم خان رامپوري چش�، �لقب به ناظم ؛ كتاب ن� اعظم -٤٠

  .هجري قمري ١٣٢٠، نو�س شبه قاره هند جهان، پزشك فار�

 TRUE ASTROLOGY: Basic & traditional conceptsتنجيم هندی  كتاب -٤١

  .ميالدی ٢٠٠٩؛ چاپ ده� نو؛ سال S.P. Khullar دك�سبک اله�ی؛ 

سسه تنجي� ؤ؛ ان�شارات � Dr. R Nageswara Raoتنجيم هندي؛ دك�  -٤٢

  .حيدر آباد هند

 ؛ Max Heindel نوشته؛   The Message of the Stars پيام ستار�ن كتاب - ٤٣

  .ISBN 0-911274-18-9 ؛ميالدی 1865-1919

در �موعه آثار تقو��، �و�، و تنجي� كه توسط دارا�عارف اإل�يه  -٤٤

پژوهشكده علوم تقو�م و �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�؛ �قيق و تصنيف و 

  .قمري هجري ١٤٣٥تا  ١٤٠٥از سال . تدو�ن شده است



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤٠٩ 

  منابع �اسبات و رصد �و�از بر� 

 داراى Alois Treindl ؛ شهر زور�خ سو�س؛ دك� AGز�ج �ر�ز �وم آس�ودي�س -٤٥

PHD  از �ر�ز ١٩٨١ف��ك سالETH  و�س وس  Dieter Koch  استاد دا�ش�ه زور�خ

  . ٢٠١٤تا  ١٩٩٧سو�س؛ ان�شارات سال 

 Myles سازمان ناسا در �سادنا آ�ر��ا؛ دك� .J.P.Lالبراتوار ان�شارات  -٤٦

Standish   وJ.G. Williams و W.M.Folkner ات��� JPL Planetary and Lunar 

Ephemerides, DE403/LE403  ،٢٠١٣ تا ١٩٩٥ ان�شار.  

؛ تر�ه )ق ٣٧٦ -٢٩١(صور ا�كواكب؛ نوشته عبد ا�ر�ان بن عمر ا�صو�  -٤٧

  ,١٣٨١خواجه نص� ا�ين طو�؛ ان�شارات ققنوس؛ سال 

صورتهاي فل�، دك� گري ��ر و دك� مارك چارترند و و�ل ت��ون،  -٤٨

  .١٣٨٦تر�ه مهندس ا�د دا��، �� �ؤسسه گيتا شنا�، قطع جي�، 

و�ل ت��ون؛ تر�ه ا�د دا��؛  -راهنماي ماهانه آسمان شب، ايان رد پت  -٤٩

  .��١٣٨٥ �ؤسسه گيتا شنا�، 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤١٠ 

  ثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�آ

تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي هشت بهشت و ، تقو�م اوقات �� -١

�زمينهاي �سلمانان و ساير نقاط جهان، تدو�ن و ��  وبالد ان�ياء و اوصياء ال� 

  .١٤١٨اوقات �� هر نقطه از كره زم� بنا به درخواست اهل ايمان آن �ل، �� از سال 

  .١٤٣٤، �� عر� تقو�م اوقات �� از تقو�م �واقيت العبادة -٢

٣- The calendar of the religious times �١٤٣٣ از تقو�م اوقات � ����� ان.  

٤- Le calendrier des temps religieux  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م اوقات �� از.  

  
به  تقو�م شم� دائ� اوقات كواكب در سا�ت شبانه روز ، تقو�م سا�ت كواكب -٥

  .١٤٣٣، �� از افق هر �ل

٦- Le calendrier des heures planétaires   ١٤٣٣كواكب از �� فرا�سه تقو�م سا�ت.  

٧-The planetary hours calendar   ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  ����� ان.  

   



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤١١ 

تعي� آ�ز ماههاي قمري، �ا� بيض، ايام �ت ا�شعاع ، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

  . ١٤٢٦و �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا� خسوف، �� از سال 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ، طا�قو�م القمري ال�سي  -٩

 ١٠- L’Annuel du calendrier lunaire concis  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م ف�ده قمري از  

١١- The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar تقو�م ف�ده  ����� ان

  .١٤٣٣قمري از 

 
ي� هالل هر روز از ماه قمري به صورت �صور تع، سا�امه تقو�م رصدي قمري -١٢

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

١٣- L’Annuel du calendrier des phases de la lune  ��١٤٣٤ فرا�سه تقو�م رصدي از  

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar تقو�م رصدي قمري  ����� ان

  .١٤٣٤از 

  



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤١٢ 

تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بيض، �ت ا�شعاع، �اق، و ، �امه تقو�م �و� ��سا -١٥

، خسوف و كسوف، توار�خ هن�م واليت و برائت و ايام �ا�س )رصدي(ايام �ذور، قمر در عقرب 

   .��١٤٣١ از سال دي�، 

١٦-  L’Annuel de l’éphéméride religieux �� ١٤٣٥از  �� فرا�سه تقو�م �و�.  

١٧- The Annual letter of the Religious Ephemeride تقو�م �و� ��  ����� ان

  .١٤٣٥از 

 
تقو�م قمري شم� اسال� هجري ميالدي �مدي  ،تقو�م �و� هم��سا�امه  -١٨

، و و ع� صاحب األ�ر و �سي� و ذوالقرن� و تار�خ آفر��ش آدم  

د و ماه در منازل و بروج �� و فل�، خسوف و كسوف، �� به جداول وضعيت خورشي

  .١٤٢٧ز�ان فار� از سال 

  .١٤٣٠عر� تقو�م �و� هم�� از سال به ز�ان �� ، ا�قو�م الفل� العام -١٩

٢٠- L’Annuel du calendrier des éphémérides publiques  �� ١٤٣٥از فرا�سه تقو�م هم��.  

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  ١٤٣٥تقو�م �و� هم�� از ����� ان  

 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤١٣ 

تقاو�م هفت�نه قمري و شم� و جداول وضعيت ، �ص�سا�امه تقو�م �و�  -٢٢

كواكب و �وم ونقاط فل� در بروج فل� و �� و و منازل، خسوف و كسوف، اتصاالت، 

تراجع و ساير احوال 

 -كواكب سبعه (اكب كو

 -ثوابت  –كواكب جديد 

نقاط فل� و بر� 

 .١٤٢٩، از سال )سيار�ها

ا�قو�م الفل�  -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

عر� تقو�م �و� 

  .�١٤٣٠ص� از سال 

�وضوع در ايام  ۶۰بيان اوقات �سعود و �ذور براي ، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

  .١٤٣١ص سعادت و مناحس قمر و كواكب، به ز�ان فار� از ماههاي قمري و شم� و نق

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، اإلختيارات الفلكيه -٢٥

 و  مناحس قمر و�واكب�ري از : اوقاتخجسته تر�ن  بيان، سا�امه سعادت نامه -٢٦

  ,١٤٣٥و واجد كماالت اختيارات، از سال  نقص سعادت فاقد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤١٤ 

راهنماي �و� سالم�،چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم براي  ،قو�م �و� ط�ت -٢٧

به همراه اختيارات �و� ا�ور مهم بهداش� و سالم�، از  بهداشت و سالمت تن و روان،

  .١٤٢٩ر�يع األول 

برگرفته از اسال�، كهن و در علوم تقو�م �وم و تنجيم دروس �ص� ، راه آسمان -٢٨

  .��١٤٢٧ از سال �، تعا�م �كتب و

  

برر� وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري، �� از ، سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٢٩

   .١٤٢٨سال 

تقو�م �و� جامع  -٣٠

 ،)روزنامه �هشنا�(

�تصات كواكب  مناس�تها،

و نقاط فل� و سيار�ها، 

اتصاالت، احوال كواكب و 

�� از  ،اح�م �وم�شان

و تا سال  ١٤٢٨و� �ادى األ

شماره من�� شده، و نظر به مفصل بودن اين نوع تقو�م كه حجم  ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤

صفحات �سخه ساالنه آن چند هزار صفحه � گردد، �ا تنها به عرضه �سخه ا�ك�وني� آن 

  .اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� � گردد



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤١٥ 

 ساعت، قو���ن اعظم ،زمان اسم نقش صيفتو( �ف شمس، وقايع فل� خاص -٣١

 بيان ارزش نوروز در �م خازنان و�( نوروزنامه، )آداب تأث�، راز اختيارات، و دالالت

بيان ارتباط تقو�م ايرا� ( سال چي� آ�ز ،)�و�ل سال و طالع آن، آداب و اعمال نوروز ،

  ، )سال چي�و  ختا�، هن�م شنا� و اختيارات تنجيم كهن و معا� 

زمان و �ل وقوع، :بيان �شخصات گرفتگي ( كسوفوقايع خسوف و  :وقايع فل� خاص

دفع ( تدب� آثار فل� خسوف و كسوف ،)هيئت طالع ، وقت نماز آيات نقشه مناطق رؤ�ت،

  .��١٤٢٦ از سال  ،)هدايت تعا�م �كتب و�با  و كسوف عوارض و آثار من� خسوف
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هن�م و �ائط فل� استجابت انواع ، د�ي �ستجاب م شنا��هنسا�امه  -٣٢

، حوائج و اوقات  ناقض  د�ء

   .١٤٣٥از سال  ��

سا�امه تقو�م �ظه  - ٣٣

هن�م  ، د�ي �ستجاب

) كف ا�ضيب(رسيدن ستاره 

در صورت فل� د�ء به وسط 

  .١٤٣٥از سال  ، ��ا�سماء

؛ به ���ات فوق �دود نبوده و به فضل و تنجيم ب�ياد حيات ا� وهشكده �وم وژپ���ات �و� 

  .ن شاء اهللا تعا�إ. من�� و توسعه � يابد تنجيم ،�وم ،تقو�مدر زمينه هاى �تلف مدد �وال 

�ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد ه اي��ن� �را از جاي ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

  www.nojum.aelaa.net                               :انيد در�افت نماييد� تو  حيات ا�



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٤١٧ 

  ��یاد �یات اع�ی � ساما� �ی ���م اونال�ن
بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كواكب بر حسب افق بالد 

و�م اختصا� براى هر �ل � باشد، همچن� متفاوت است و نياز به استخراج تق

دقت تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا� سبب شده است كه روز به روز درخواستهاى 

�تل� از �راكز �و� و عل� و دي� بالد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن بالد 

ب�ند؛ تأم�  تقاو�م را در برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار استخراجاتبرسد تا بتوانند 

اقتضا داشت تا ؛ ما در �ا� جهان و ساير �راجعات فردي �ر�ران هااين نياز

ما منجمي� را بطور شبانه روزي براي تام� اين نيازها اختصاص دهيم، اين �ورت 

كه توانا� به عهده گرف� �ر (را را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري 

اتصال  بتوانند با همه �ر�رانبه صورت اونالين � نمائيم، تا طرا) منجم� را دارند

و با استفاده از ��ن ياب ماهواره اى و تعي� �تصات (اي��ن� از هر نقطه جهان 

 و اختصا�انواع تقاو�م �و� را در ظرف چند دقيقه به صورت و�ژه  )نقطه هر �ل

ه ها بعضا راه اندازي شده، و بعضا ، اين ساماندر�افت نمايندآن نقطه از كره زم�؛ 

�ر�ز علوم �وم كهن در حال راه اندازي است، و در آدرسهاى ز�ر از جاي�ه اي��ن� 

  :در دس�س � باشندو اسال� ب�ياد حيات ا� 

http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx  

 از ي هر نقطهقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براارائه ت: اوقات ��منجم تقو�م  -١

با انتخاب سال قمري، ) بالد عروض معتد�، بالد عروض طوال� و نقاط قط�(كره زم� 

.         فار�، ان��� و فرا�سه :هايبه ز�ان سبه اوقات،ا ��اشم�، ميالدي؛ با توضيح مب  

  h�p://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm = زبان فارسي
 http://aelaa.net/En/Awqaat.htm  = زبان انگلیسي

فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 
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ذشته و آينده بر اساس ر�خ براى هر زمان در گا�اسبه ت: منجم تقو�م جها� جامع -٢

صاحب األ�ر ح�ت و ع� و آفر��ش آدم هجري قمري، ميالدي �مدي  :توار�خ

فر� باستا�، ماههاي شم� اسال�، بروج ، هجري شم� ايران و افغا�ستان، 

�خپوستان (تقو�م هند، مايان ، ع�ي، )رو�(ميالدي �سي� و جو�ا�، ذوالقرن� 

  .Excel، ، روز جو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكسISO-8601 تقو�م، )آ�ر��ا

        http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx = زبان فارسي

از كره هر �ل روي تعي� دقيق سمت و درجه قبله ): ز�ان ٨به (سامانه تعي� قبله  -٣

  .�اسبات مثلثات كروي وتصاو�ر ماهواره اي؛ اساس  برزم�؛ 

 http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

عربيزبان   = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  
اردوزبان   = http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm  

 http://aelaa.net/En/Qeble.htm = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

انیاييپاسزبان   = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm
تركيزبان   = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  
آلبانيزبان   = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm

ساس افق هر ار ب ؛ا�ت كواكب سبعهارائه تقو�م دائ� س: منجم سا�ت كواكب -٤

  .فار�، ان��� و فرا�سه: هايبه ز�ان  نقطه از كره زم�؛

  http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm = زبان فارسي
  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm = زبان انگلیسي
 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

براى هر سال در توار�خ گذشته و ارائه تقو�م ف�ده قمري  :منجم تقو�م ف�ده قمري -٥

  . فرا�سه ،، عر�، ان���فار�: ز�انهايبه آينده؛ 

سيزبان فار  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx 
يبرزبان ع  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/concise_calendar.aspx = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx = زبان فرانسه

هر روز از ماه  صورت قمر درسا�امه �صور ارائه : منجم تقو�م شم� رصد قمري -٦

      .فار�، ان��� و فرا�سه :به ز�انهايبراى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ ، قمري

  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Rasadi/TaqwimQamari.htm = زبان فارسي
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 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Lunar_calendar.html = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observa�on_lunaire.htm = زبان فرانسه

براى هر سال؛ در توار�خ  هم�� �و�ارائه تقو�م : منجم تقو�م �و� هم�� -٧

  .فرا�سه ،، عر�، ان���فار�: ز�انهايبه گذشته و آينده؛ 

 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx = زبان فارسي
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربي
  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx = زبان انگلیسي
  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

براى هر سال در توار�خ  �ص� �و�ارائه تقو�م : �و� �ص�منجم تقو�م  -٨

).است دازينا راه در حال سامانهاين (.فار�ز�ان به گذشته و آينده؛ 

براى هر سال در توار�خ  �و�؛ سا�امه اختياراتارائه : منجم اختيارات �و� -٩

  ).ه است�شد افتتاحهنوز  اين منجم. (فار�ز�ان به گذشته و آينده؛ 

،تعي� اول هر ماه قمري و نقشه هاى �و� استهالل: منجم آ�ز ماههاى قمري -١٠

�شده  افتتاحهنوز  سامانهاين ( .فار�ز�ان به براى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ 

  ).است

تقو�م ساالنه �ظه رسيدن ): كف ا�ضيب( تقو�م ستاره حاجت يابمنجم  -١١

اين ( .در صورت فل� د� به وسط ا�سماء به افق هر �ل) كف ا�ضيب(ستاره استجابت د� 

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانه

تعي� ايام و اوقات و سا�ت �وع و انتهاء و : منجم اوقات كسوف و خسوف -١٢

براى ،ميانه كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، مقدار گرفتگي و تعي� وقت نماز آيات

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانهاين ( .فار�ز�ان به ر�خ گذشته و آينده؛ هر سال در توا
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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  -م �ب جا�ع ع�و -ع�وم ��و�م ��وم ����م  

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

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

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  

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