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 در تاریخ میانه ایران نسبت احکام نجوم با طب جالینوسی

 فاطمه زرگری
 دانشگاه شهید بهشتی ،اریخدکتری تدانشجوی 

f_zargari@sbu.ac.ir 
(05/30/4001، پذیرش: 27/10/4001)دریافت:   

 چکیده
یابی، فرایند درمان بیماری در سه بخش علت ۀعصر میانه با پدید ۀجامع ۀمواجه
های پیشگیری در قالب سه رویکرد دینی، جالینوسی و عامیانه قابل ارزیابی و راه

بر متعادل نگه داشتن اخالط چهارگانه استوار است.  است. اساس طب جالینوسی
مار است. موضوع بی ۀیابی و درمان در این رویکرد مبتنی بر معاینروش علت

اثرگذاری اجرام سماوی بر دنیای تحت قمر  ۀتنجیم یا احکام نجوم تفسیر نحو
است. اگرچه در غالب موارد کارکرد تنجیم در ارتباط با سیاست و تقدیرگرایی 

توان کارکرد شود اما با بررسی متون تاریخی و پزشکی این دوران میدانسته می
ه این مقالاین بر این اساس پرسش اصلی دیگری برای تنجیم در نظر گرفت. 

است که کارکرد تنجیم در طب جالینوسی چیست؟ در این تحقیق از روش 
های تحقیق ها استفاده شده است. یافتهتاریخی به منظور توصیف و تحلیل داده

ویژه در دو بخش دهد تنجیم در پیوند با رویکرد درمانی جالینوسی بهنشان می
بیماری اثرگذار بوده است. شواهد عینی تاریخی نیز نشان یابی و درمان علت
 میانه است. ۀدور ۀمقبولیت و کاربرد این ترکیب در جامع ۀدهند

رویکرد درمانی جالینوسی، سبب ،درمان ،تنجیم ،ایران عصر میانه ها:واژهکلید
  شناسی بیماری.
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 مقدمه
سالمت و بیماری مواجه بوده ۀمردمان عصر میانه در طول حیات خود همواره با پدید

اند. کار بستههای مختلفی را برای حفظ سالمتی و درمان بهاند. از همین رو روش
فاده حفظ تعادل در قوای بدن تا است ۀاز بهبودی بر پای را وسیعی ۀگستر های درمانیروش

جراحی و  گیری از ابزارهای گیاهی و نیز بهرهاز اوراد، ادعیه، تعویذ و جادو تا درمان
شود. در تمام این موارد شامل می ،اعمالی چون داغ کردن، فصد و حجامت کردن

بیماری در بخش ۀدرمان ارتباط مستقیم با درک مردمان جامعه از پدید ۀانتخاب شیو
یابی بیماری، فرایند درمان و حفظ سالمت جسم و جان دارد. پزشکی های علت

 اسالمیهای دانشمندان تالش ۀاسالمی در نتیج جالینوسی از همان آغاز ورود به تمدن
بینی اسالمی در اندک زمانی به صورت الگوی برای تشریح و تعدیل آن با مبانی جهان

اسالمی و رویکرد درمانی رسمی جهان اسالم شناخته شد. تنجیم یا  ۀجامع ۀپذیرفته شد
ای نبود اه تثبیت شدههای ارائه شده از علوم دارای جایگبندیعلم احکام نجوم در طبقه

. از این رو در تالش بودهای علمی جامعه برخی گروه ۀو حتی در برخی موارد مورد حمل
ویژه علوم عقلی برقرار سازد. برای تثبیت موقعیت خود کوشید پیوندهایی با سایر علوم به

حاصل این تالش در ترکیب با طب جالینوسی در دو بخش علل بعیده و علل قریبه قابل 
ال اصلی این است که جایگاه تنجیم در ارتباط با طب ؤبررسی است. به این ترتیب س

 جالینوسی چیست؟ 

انجام توان مطالعات با توجه به رویکرد محققان در رابطه با درمانگری و تنجیم می
ا در دورۀ ردر این حوزه را به دو دسته تقسیم کرد. نخست آثاری که تاریخ پزشکی  شده

از این  2طب اسالمیبا عنوان  1. اثر مانفرد اولماناندطور پیوسته مطالعه کردهبهاسالمی 
کوشد با تمرکز بر انتقال دستاوردهای پزشکی گونه آثار است. اولمان در این اثر می

یونانی، هندی و ایرانی به جهان اسالم ساختار پزشکی اسالمی را در قالب یک نظام 
در طب اسالمی متأثر از نهضت را توجه به تنجیم  به همین سببمنسجم شرح دهد. 
آن را بررسی  «پزشکی و علوم مکنونه»سیار مختصر در ذیل فصلی با نام ترجمه دانسته و ب

                                            
1. Manfred Ulmann 

2. Islamic Medicine 
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 ۀپزشکی اسالمی در دوردر اثر  2اسمیت وِیج(سَساواژ )و امیلی  1. پیتر پورمنکرده است
ر جوامع مسلمان عصر میانه های پزشکی داند با رویکردی اجتماعی سنتکوشیده 3میانه

پزشکی »میان ستاره با بحث درمان را در ذیل عنوان کلی  ۀ. ایشان نیز رابطکنندرا بررسی 
رانی پزشکی ایبه که به طور خاص است دوم آثاری  ۀ. دستاندآوردهبه اختصار « عامیانه
های خالفت تاریخ پزشکی ایران و سرزمیندر آثار خود  4. سیریل لوید الگوداندپرداخته

سنتی به ساختار پزشکی ایران بپردازد.  ۀکوشد به شیومی 6تاریخ پزشکی ایرانو  5شرقی
منجمان در دربار -هایی از کتاب جسته و گریخته به حضور پزشکنویسنده در بخش

 ۀاز جمله نتایج حمل پزشکی ایران در سنترا کند و رشد باورهای تنجیمی اشاره می
در تالش است تا با  8سالمت مردم در ایران قاجاردرکتاب  7فلورداند. ویلم مغوالن می

 ۀدیدبه پ« دهندگان سنتیشفا»و « شفادهندگان روحانی»فصول ویژه در نگاه از پایین به
ا و وب ۀضیاءالمحمود نخستین رسالگفتار کتاب بیماری بپردازد. شهرام کیانی در پیش

ز ا ن امر ذهنی و امر عینی برقرار کند.تالش کرده تا پیوندی میا طاعون در عهد قاجار
شناسی و درمان طب از عصر صفویه به بعد در بخش سبب-نظر وی گفتمان نجوم

بررسی تعامل » ای با عنواناشتراکاتی با طب سینایی یافته است. مریم ثقفی در مقاله
یم «الدوله و خاندان ویهای حاجی نجمتنجیم و طبابت با مروری اجمالی بر فعالیت

الدوله و برخی از های عبدالغفار نجمکوشد تعامل تنجیم با پزشکی را بر اساس فعالیت
های کهانت در های تمثیلی و اندیشهروش» ۀاعضای خاندان وی بررسی کند. مقال

های کند نگرشمحبوبه فرخنده زاده تالش می ۀنوشت ابن ربن طبری فردوس الحکمه
نجومی و کاربرد طلسمات را در اثر طبری به عنوان  های تمثیلی،جادویی و باور به روش

 درمانگری نشان دهد.  ۀبخشی از شیو

 های تاریخیزمینه

                                            
1. Peter E. Pormann 

2. Emilie Savage Smith 

3. Medieval Islamic Medicine 

4. Cyril Lloyd Elgood 

5. A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate 

6. Medicine in Persia 

7. Willem Floor 

8. Public Health in Qajar Iran 
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ظهور اسالم تغییری اساسی بر رفتار مذهبی، شکل تفکر و شناخت فرد از خود و جایگاه 
ه جای سازش ب ۀجایگزینی شیو نات به وجود آورد. در طی چند سدهخود در ارتباط با کای

گیری نظم نوین فراهم کرد. با تثبیت جویی زمینه را برای تعامالت فرهنگی و شکلهستیز
زمینه برای آشنایی هر چه بیشتر مسلمانان با علوم شروع عصر ترجمه خالفت عباسی و 

در این زمان تمدن اسالم به  .شدعقلی و عملی مانند فلسفه، طب، کیمیا و نجوم فراهم 
سریانی، هندی و یونانی گردید. میراث فرهنگ یونانی  ثر از معارف ایرانی،أشدت مت

شامل افکار علمی جالینوس و بقراط و نظرات ایشان در بخش طب در کنار معارف 
دیگری چون کیمیا و تنجیم و آثار فلسفی و مابعدالطبیعی ارسطو و افالطون از طریق 

انتقال  .(151-150 )الپیدوس، ه طور گسترده وارد جهان اسالم شدنهضت ترجمه ب
بندی علوم های گوناگونی همراه بود. دستهمعارف غیر عربی به جهان اسالم با واکنش

توسط نخبگان علمی در سطوح مختلف از متکلمان تا فیلسوفان و عرفا یکی از واکنش
 ۀاسالمی بود. از نظر تحوالت سیاسی و اجتماعی وحدت جامع ۀهای فرهنگی جامع

وران خالفت عباسی با همراهی امنیت سیاسی زمینه را برای رشد اسالمی در بخشی از د
خردگرایی فراهم کرد. به این ترتیب عصر طالیی علوم و معارف در قرون سوم و چهارم 

زمان با گسترش ای همهای منطقهیابی ترکان در قالب حکومتهجری نمایان شد. قدرت
فراهم کرد. از سوی دیگر سیاستهای اشاعره زمینه را برای افول علوم عقلی اندیشه

ترویج  ۀ( در ایجاد مدارس نظامیه که بر پایق485-408) های خواجه نظام الملک
زمینه را برای تغییر فضای فرهنگی جامعه از علوم عقلی  ندبودشده مذهب اشعری بنا 

هفتم ( در قرن 496 ربانی گلپایگانی،)و تثبیت این سنت فکری فراهم کرد  به علوم نقلی
و هشتم ایران و بخش وسیعی از جهان اسالم مورد تهاجم مغوالن قرار گرفت. حمله 

های نخست به رهبری چنگیزخان سبب ویرانی وسیع زیرساخت ۀویژه در دورمغوالن به
جوینی،  ـ :کن)های شرقی جهان اسالم شد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش

و جمع شد ها و مراکز فرهنگی نابود کتابخانهشمار زیادی از  (118، 90-95، 1/77
های دیگر گریختند. با توجه به یا به سرزمین شدندزیادی از علما و دانشمندان کشته 

ایشان از علوم متعارف آن روزگار بسیار  ۀمعیشت و زندگی قبایلی مغوالن بهر ۀشیو
ه از از این رو آن دست فرمانروایان مغول تنها متوجه علوم کاربردی بود. ۀاندک بود. عالق

ها در زندگی دنیوی وجود داشت مورد توجه و حمایت برداری از آنمعارف که امید بهره
ایشان بود. از جمله علوم مورد توجه در این دوران پزشکی و نجوم در شکل احکام 

  نجوم بود. 
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 بندی علوم بقهط
برای دانشمندان مسلمان شناخت جهان هستی و معنای نهفته در آن را  بندی علومطبقه

ممکن ساخت. تعیین حدود و جایگاه هر علم در چارچوب کلی علوم زمانه در کنار 
گذاری معنوی در بحث مشخص نمودن میزان سودمندی آن در زندگی اجتماعی و ارزش

شناخت مبدأ هستی از جمله اهداف اندیشمندان مسلمان از متکلمان تا فیلسوفان و 
های ارائه شده بندیتنوع در طبقه .(70 )بکار،دی علوم بوده است نبعارفان برای طبقه

بندی علوم طبقه ۀهای گوناگون است. نحوها و دیدگاهزمانی ناشی از بینش ۀدر این دور
گرفت بلکه دستاورد محققانی بود که آن را از تمدننه فقط از قرآن و حدیث نشأت می

 ؛ نصر،12-11 ،هموبه ارث برده بودند ) -ن و هندیانیونانیان، ایرانیا- های ملل پیشین
تر تر و متنوع( در عین حال سهم تفکر یونانی در شکل بخشی به تمدن اسالمی پیچیده45
های ارائه شده خارج از فضای فکری بندیدر مجموع طبقه .(149 )الپیدوس،بود 

بندی علوم از قرن سوم با کوششبه طبقههنجار جامعه اسالمی نبودند. توجه رسمی و به
های افرادی چون ( و در قالب تالش46 )نصر،ق( آغاز شد 256-185) های کندی

الدین شیرازی ادامه یافت. در این مقاله فرصت پرداختن فارابی، غزالی، ابن سینا و قطب
مند هت نظامها در جها ممکن نیست از این رو مشهورترین تالشبندیبه تمامی طبقه

 های رایج انتخاب شده است. دانش کردن

طبیعیات  ۀعلوم عقلی و در زمر طور معمول پزشکی در دستبندی علوم بهدر طبقه
قرار داشت. در نزد نخبگان علمی این دانش همواره با آزمایش و تجربه همراه بود و در 

( البته با توجه به رویکرد 63 )ابن حزم، شدارتباط مستقیم با طبیعت دانسته می
دانشمندان در برخی موارد اختالفاتی نیز وجود داشت. به عنوان مثال با عنایت به روش

ای از وضعیت طب به عنوان گونه ق(339-259) شناسی و غایت علم نزد فارابی
 .(255 )بکار، بندی او چندان مشخص نیستمهارت و صنعت در طبقه

ای مستقل تر بود. فارابی در رسالهها به مراتب نامشخصبندیدر طبقه ایگاه تنجیمج
در اجابت درخواست ابواسحاق ابراهیم  ما یصح و ما الیصح من أحکام النجومبا عنوان 
وضوح مشخص کرده است. فارابی در ه بغدادی وضعیت احکام نجوم را بهبن عبدالل  

این رساله احکام نجوم را دانشی مبتنی بر حدس و گمان دانسته که رسیدن به یقین با 
-48 )فارابی،گیرد گیری از محاسبات پیچیده به ندرت در آن صورت میوجود بهره

وع، ضبندی علم از نگاه فارابی که مبتنی بر شرافت موبا توجه به اصول تقسیم .(65
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ن چون محسن مهدی بر این باورند میزان سودمندی است برخی از محققا عمق دالیل و
(. با این وجود 43 که وی احکام نجوم را به عنوان علم قبول نداشته است )بکار،

کنار ر، جایگاه تنجیم را در بخش ریاضیات داحصاءالعلومفارابی در اثر دیگر خود 
این امر شاید به دلیل مقبولیت و کاربرد  .(84 )فارابی، نجوم تعلیمی قرار داده است

ق( 428-370سینا) ابن .(173 )بکار،ۀ احکام نجوم در سطح جامعه باشد گسترد
ش فروع علوم طبیعی بندی خود تنجیم را در بخدیگر فیلسوف بزرگ مشایی در تقسیم

فی إبطال ای مجزا با نام ا در رسالهسین همچنین ابن .(37-36 )نلینو،قرار داده است 
 & Ragep) به رد اثرگذاری ستارگان بر جهان مادی پرداخته است علم احکام نجوم

Ragep ،2004 :8)  با وجود شک و تردید  کنوزالمعزمیندر عین حال اثری با نام
سینا است. این کتاب در بحث خوارق عادت،  بسیار در پدیدآور اثر منتسب به ابن

 بردو نیرنجات از تنجیم به عنوان یکی از علل اساسی این گونه امور نام می طلسمات
 (. 1331)ابن سینا، 

قرون چهارم و  ۀمندی علمی و فکری جامعنوع دیگری از نظام رسایل اخوان الصفا
خود علم نجوم و  ۀگانبندی سه. اخوان الصفا در تقسیمدهدر انشان میپنجم هجری 

م ریاضیات دانسته و نجوم را بر خالف معمول به سه بخش هیئت، تنجیم را بخشی از عل
اند. در نزد پیروان این گروه تنجیم زیجات و استخراج تقویم و احکام نجوم تقسیم کرده

آگاهی از را علم نجوم  ۀاز اهمیت بسیاری برخوردار است و دلیل یادگیری و مطالع
 . انددانستهاقوال جهان و عالم کون و فساد 

بدان ای برادر... که همه آنچه در جهان کون و فساد که زیر فلک ماه قرار 
گرفته... همه به تدبیر فلکی و فرمان آسمان است... و کارهای ستارگان و 

 ،رسایل اخوان الصفا ۀگزید)در عالم کون و فساد جاری است  هاآنروحانیت 
183) 

بندی به تقسیم مراتب العلومق( در اثر خود 456-384) متکلمان ابن حزم ۀاز دست
ترین علم را علوم الهی دانسته که همانا علوم رایج بر مبنای فضیلت پرداخته و با فضیلت

 .(63 )ابن حزم، ن برای رستگاری در جهان دیگر استراهنما و نجات بخش انسا
صیل ریزی آموزشی، مراحل آموزش و علوم مورد نیاز را به تفنویسنده در بحث برنامه

می مفید المجسطیدهد. در همین بخش تحصیل علم نجوم را بر مبنای کتاب شرح می
کند. استدالل او برگرفته از معیار داند اما پرداختن به احکام نجوم را فاقد معنا معرفی می
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شود. وی بر کلی فضیلت علوم است که در آن تنجیم علمی مبتنی بر یقین دانسته نمی
حکم تنجیمی درست باشد جز افزودن بر غم و اندوه، کوتاهی عمر  این باور است که اگر

ای ندارد. از سوی دیگر حتی اگر اطالع از این فایده و به انتظار بیماری و مرگ نشستن
امور برای دفع خطر مفید باشد باز هم سخنی بیهوده است زیرا آنچه حتمی است محقق 

ی هتر این است که کسنادرست است بای برای دفع آن نیست و اگر خواهد شد پس چاره
 از متکلمان بزرگ و اثرگذار قرن پنجم غزالی .(70-68 )ابن حزم،بدان نپردازد 

خود با رویکرد فقهی علوم عقلی  ۀهای چهارگانق( در یکی از تقسیم بندی450-505)
کند. در این بخشبندی و توصیف میرا در سه بخش ممدوح، مذموم و مباح تقسیم

  :کنددی غزالی تنجیم را به سه دلیل به عنوان علمی مذموم معرفی میبن

زیرا نسبت دادن  بار استنخست آنکه یادگیری تنجیم برای اکثریت مردم زیان -
 ست؛رسان اخیر و شر امور به تأثیر ستارگان بر اعتقادات دینی عامه مردم زیان

وقایع آینده بر اساس بینی دوم آنکه در نزد منجمان کارکرد اصلی تنجیم پیش -
شود و این جنبه از تنجیم از نظر غزالی بر حدس حرکات اجرام فلکی دانسته می

 با مبادی یقین علمی ناسازگار است؛و گمان مبتنی است و 

سوم آنکه این علم هیچ سود و منفعتی برای عامالن و باورمندان به آن ندارد. از  -
 الت هدر دادن عمر و زندگی استدیدگاه غزالی عمل به این علم در بهترین ح

 .(261-260 بکار،)

کالمی معتزله نیز مخالفانی داشت. مخالفت معتزلیان با تنجیم  ۀاحکام نجوم نزد فرق
ویژه بر مباحث کالمی اختیار و فاعلیت متمرکز بود. ایشان به رغم تأکید بر اثرگذاری به

یر کواکب بر اعمال و افعال ارادی اجرام سماوی بر رشد و نمو موجودات عالم اما تأث
-359عبدالجبار ) قاضیتوان به آراء و نظرات آدمیان را منکر بودند. از آن جمله می

 .(39-73 ،2002 1،لیباص)اشاره کرد  ق(415

ق( از جمله دانشمندان تأثیرگذار بر فضای فکری 710-633) الدین شیرازیقطب
 ۀتوان به بخشی از مشغلقت در آثار وی میو علمی دوران پرآشوب ایلخانان است. با د

بندی وی بلکه فکری او در زمینه علوم فلسفی اشاره کرد. علوم فلسفی نه فقط در طبقه

                                            
1. Saliba 
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 ؛ بکار،73-2/71 الدین،)قطباو نیز جایگاه مهمی داشته است در زندگی فکری 
نوان فروع علوم طبیعی بندی خود تنجیم را به ع( با توجه به این امر وی در دسته292

در کنار علومی چون طب، فالحت، فراست، تعبیرخواب، کیمیا، طلسمات و نیرنجات 
 (.76-2/75 الدین،)قطب دهدقرار می

های ارائه شده از جایگاه علم طب و تنجیم چنین به نظر میبندیبا توجه به طبقه
شد. بر مشاهده و تجربه قلمداد میرسد که نزد دانشمندان مسلمان پزشکی، علمی مبتنی 

موضوع این علم است این دانش در ارتباط مستقیم با امری عینی بدن انسان از آنجا که 
از این رو در فروع علوم طبیعی قرار داشت. از سوی دیگر در نزد عالمان  ،شددانسته می

ت زمینی امسلمان تنجیم به عنوان دانش تفسیر تأثیر قدرت کواکب و ثوابت بر موجود
شناسی همچون طب متمایز از روش قیاسی مبتنی بر روش تجربه و مشاهده در بخش روش

بود. مشاهده و تجربه در تنجیم مبتنی بر صرف زمان طوالنی و دقت بسیار بود و چنین 
( از این رو در نظر نخبگان 69 )ابن حزم، نمودامری در بسیاری موارد ناممکن می

بر حدس و گمان مبتنی بود. از سوی دیگر موضوع هر دو علم در  علمی نتایج تنجیم
ها هر دو علم در بندیپیوند با طبیعت و امور مادی بود. به همین دلیل در برخی طبقه

 1دسته فروع طبیعیات قرار گرفتند.

دانش تنجیم اعتقاد به اثرگذاری نیروی ستارگان و کواکب بر دنیای تحت قمر است. 
های تنجیمی به تفسیر نشانهالش منجمان بر آن است تا با کسب مهارتدر این سیستم ت

های آسمانی بپردازند. دانش تنجیم در روند تاریخی خود تکامل بسیار یافت. در نزد 
ای از علم نجوم دارای پنج بخش اصلی است )بیرونی، مسلمین این دانش به عنوان شاخه

توان گفت باورهای کیهانی زای این دانش میبا دقت در اج 2(197 ؛ قمی،511: 1362
                                            

المی به های کویژه برخی رسالههای دیگر بهاند گاهی در رسالهبندی علوم نوشته شدههایی که در طبقهجز رساله. به1
: ـ کن)د اشاره کرعیسی بن علی و شریف مرتضی های توان به نوشتهتنجیم نقد جدی وارد شده است برای نمونه می

مجمع  «.لنجوم للفیلسوف البغدادی أبی القاسم عیسی بن علیرساله فی إبطال أحکام ا»ق(. 1407. )سحبان خلیفات
تصحیح علی بن حسین علم الهدی و  ق(.1405) .رسائل الشریف المرتضی؛ 146-121ص .ردنیاأل ةالعربی ةاللغ

 .310-301قم: دارالقرآن الکریم، ص .2دیگران. ج
دهد. بخش دوم شکل دهنده سفلی روی میبخش اول احکام العالم داللت بر حوادث و وقایعی است که در عالم  .2

همچنین در این بخش  .(29-23 ) مسعودی، خصوصیات خلقی و ظاهری انسان است ها وسرشت گیاهان و کانی
بخش سوم با نام احکام  .(212-208 )قمی، شودبه حوادث جوی و خصوصیات اقالیم هفتگانه نیز پرداخته می

و طول عمر مولود از طریق استخراج طالع و سعد و نحس سیارات می پردازد. قسمت چهارم الموالید به تعیین زایجه 
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کند. در سنت ها ایجاد میای از معرفت نسبت به جهان و مناسبات میان پدیدهگونه
»  ها، رخدادها و روابط مابین اشیاء بر اساسبندی جهان هستی، پدیدهارسطویی طبقه

در این دستگاه  .(159 )روزبهانی و دیگران، پذیردها صورت میآن« طبیعت و سرشت
عظیم کیهانی، جهان به دو بخش دنیای تحت قمر یا عالم سفلی و جهان علوی یا جهان 

نظمی، بندی جهان تحت قمر جهان بی. در این تقسیمشودمیافالک و ستارگان تقسیم 
کون و فساد، آشوب و ناهمسانی و در مقابل آسمان و دنیای افالک، دنیای هماهنگی، 

شود. هر یک از این دو جهان دارای اجزا و عناصری نی دانسته میداستاثبات و هم
توان در مند دارند. این پیوند را میمنسجم هستند که با یکدیگر پیوند معنادار و نظام

، (258 پورمن و ساواژ اسمیت،؛ 238 )نصر، ارتباط میان جهان صغیر و جهان کبیر
رگان و بروج دریافت که نشان از رویکردی کیهانپیوند میان اعضای بدن آدمی با ستا

شناختی نسبت به عالم هستی دارد. هر کدام از کواکب سبعه داللت بر بخشی از اندام 
انسان دارد. زحل داللت بر ناخن و پوست و زانو دارد همچنان که آفتاب حاکم بر مغز 

 روج دوازده گانه نیزراست بدن است و بر دهان و دندان اثرگذار است. همچنین ب ۀو نیم
و جوزا که حمل داللت بر سر و صورت دارد هایی از بدن هستند چنانموکل بر بخش

هارونیه  ۀ( صاحب رسال378، 323: 1362)بیرونی، داللت بر دو دست و دو کتف 
از قول فلسطین الهندی هر کدام از مثلثات برجی را حاکم بر یکی از طبایع معرفی می

ثر ؤمثال بروج خاکی را بر طبع سودا و اعضا و اندام خاصی از بدن مکند. به عنوان 
 .(94 )مسیح بن حکم،داند می

برای روشن شدن ارتباط میان عالم علوی و عالم سفلی در قالب پیوند میان تنجیم و 
توان به نقل قولی معروف و مورد رجوع از بقراط اشاره کرد. ابن پزشکی جالینوسی می

بینی پزشک اشاره ق( از قول بقراط به اهمیت توانایی پیش668-590) هابی اصیبع
بینی پزشک را در شناخت بیماری و درمان کند. وی بر این باور است که قدرت پیشمی

 ( با تکیه بر همین نقل قول مشهور42ْ )ابن ابی اصیبعه،دهد به موقع و مناسب یاری می
بت نسعلم احکام النجوم  إلیالمدخل ق( در کتاب مشهور در سدۀ سوم ) ابومعشر بلخی

                                            
( و 250-244 قمی،) با عنوان اختیارات تعیین کننده بهترین زمان برای انجام امور مربوط به زندگی روزمره است

 ،90 ؛ عروضی سمرقندی،258-250همو، در ارتباط با نیت سوال کننده است )بخش پنجم با عنوان ضمیر و خبی 
111). 



 1400 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 19، دورۀ تاریخ علم/ 10

از این دانش را  استفادهکند. وی تنجیم با پزشکی را بسیار مهم و تأثیرگذار ارزیابی می
 او همچنینداند. بینی برای پزشکان ضروری و الزم میبا هدف افزایش قدرت پیش

ی از تنجیم را ناش ردنِکار ببهبا  هاآنمخالفان پزشک خود را مغرض دانسته و مخالفت 
با وجود  .(15-14 ،1920 1،ابومعشر) داندمیدرک نادرست ایشان از این دانش 

مخالفت برخی از پزشکان، عملکرد منجمان در سطح جامعه و در دربار با اقبال گسترده 
مواجه بود. منجمان در کنار پزشکان در دربار سالطین و خلفا حضور پررنگی داشتند. 

ق( را که با 164)درگذشته  درمان یکی از بستگان عیسی بن علی ۀبعه جلسابن ابی اصی
دهد. در این جلسه منجمان و حضور منجمان و پزشکان برگزار شد به تفصیل شرح می

کان پزش ۀدند. وظیفکرخود عمل می ۀپزشکان هر کدام بر مبنای وظایف تعریف شد
زمان مناسب برای آغاز  منجمان تعیین ۀمعالجه و وظیف ۀاجماع بر نوع بیماری و نحو

( در مواردی هم که پزشکان از درمان بیمار 334-335 )ابن ابی اصیبعه،درمان بود 
 که در ماجرای مرگ هالکوخانرأی و نظر منجم ضروری بود. چنان ماندندمیعاجز 

ز در حالی که پزشکان ا 663زمان با شدت گرفتن بیماری به سال ق( هم614-663)
داری در آسمان ظاهر شد. منجمان و بزرگان معالجه وی ناتوان گردیدند ستاره دنباله

دربار ظهور این ستاره را نشانی از پایان عمر خان مغول تلقی کردند. پس از سه روز هم
 ؛ بناکتی،2/736 )همدانی، دار هالکو نیز درگذشتدنباله ۀزمان با ناپدید شدن ستار

425.) 

ای از علم تنجیم داشتند. شخصیت اسطورهر بسیاری موارد پزشکان خود نیز بهرهد
اتصال میان تنجیم  ۀتوان حلق( را می8-4 ، بنا به قولی ادریس نبی، )قفطی،ای هرمس

کی دو علم پزشو پزشکی تلقی کرد. در کتب رجال از هرمس به عنوان فردی آگاه از هر 
همچنین وجود شمار قابل توجه پزشکان آشنا  (75 )ابن جلجل،و نجوم یاد شده است 

 به احکام نجوم نشان از پیوند میان این دو دانش در طول تاریخ میانه دارد. ثابت بن قره
ق(، یوسف بن ابراهیم بن 300 )درگذشته ق(، قسطا بن لوقا بعلبکی288درگذشته )

دین شیرازی و ال(، قطب548 )درگذشته ق(، ابن عین زربی265 )درگذشته دایه
جمعی دیگر از جمله پزشکانی هستند که در دانش تنجیم نیز سرآمد بوده و در مواردی 

 یعقوب بن اسحاق کندی .های کاربردی در این دانش بودندصاحب تألیفات یا ترجمه

                                            
1. Abumashar 
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صور فلکی و  ۀبار ای دراز جمله فالسفه که صاحب چندین تألیف پزشکی است رساله
)اولمان،  از آن باقی مانده است 1التینی ۀنگاشته که تنها ترجم در پزشکی هاآنکاربرد 
در نزد برخی از پزشکان یادگیری نجوم در معنای تنجیمی آن بخشی از  .(150: 1389

ق( در کتاب 420)درگذشته  شد. ابن هندوبرنامه درسی نوآموزان پزشکی قلمداد می
هندسه و موسیقی را برای  ای از علوم همچون ریاضیات، تنجیم،خود یادگیری دسته

ریاضیات با اشاره به  ۀداند. وی با قراردادن تنجیم در دستنوآموز پزشکی ضروری می
کالمی از جالینوس به نقل از بقراط خدمت علم نجوم به دانش پزشکی را بسیار بزرگ 

کند در بخش ریاضیات و علم گونه که خود اشاره میکند. مراد وی همانقلمداد می
نها منحصر به تنجیم است. بنا به نظر ابن هندو دانش تنجیم به ویژه در مباحث نجوم ت

های حاد و مزمن کاربرد دارد. با عنایت به این مربوط به تعیین اوقات بحرانی و بیماری
های مزمن در ارتباط های حاد در ارتباط با ماه و بیماریامر که شرایط بحرانی بیماری
گاهی از موقعیت اجرام فلکی در چنین دانسته میبا خورشید و دیگر کواکب  شد آ

(. همچنین در تألیفات پزشکی مانند 55-56 ابن هندو،) شرایطی بسیار مهم بود
نیز آموزش نجوم در معنای تنجیمی مورد توجه الصناعة الطبية  کامل و فردوس الحکمة

های ویژگی ق( در بحث260-157 )حدود و تأکید بوده است. علی بن سهل طبری
کند. وی نوآموز دانشجوی پزشکی به نکات مهمی در بحث اثرگذاری ستارگان اشاره می

زمانی غروب خورشید تا طلوع فجر و ایام کسوف و رعد و  ۀکتاب در دور ۀرا از مطالع
( در مواردی نیز توانایی و حذاقت پزشک در 385: 2002)طبری، کند برق منع می

شد. در ماجرای مهارت و چیرهر ستارگان و طالع وی منسوب میها به تأثیدرمان بیماری
ق( نقل شده که توانایی وی در امر 335-296) دستی ابوالحسن بن ابی الفرج بن سنان

 ل طالع سعد وی بوده است.طبابت استثنایی و به دلی

... مهلبی وزیر ابوالحسن طبیب را خطاب کرد که دیگر این چه معجزت است 
کنی... پس گفت هر نی... این احکام از کجا و به چه دلیل میککه ظاهر می

آید. پس حرانی گفت راست گفتی طالع گذرد به زبان میآنچه در خاطرم می
والدت خویش بنمای... دیدم که سهم الغیب در فرح بود با درجه مشتری و سهم 

 (70)قفطی، کند و نه تو...السعاده گفتم ای عزیز این است که تکلم می

                                            
 نیز رجوع کنید به:   De signing astronomiae applicatis ad medicinam عنوان التین رساله. 1

Hamarneh, Sami. (1965). “Al-Kindī, A Ninth-Century Physician, Philosopher, and Scholar.” 
Medical history, vol. 9, no. 4, pp. 328-342. 
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ق( آمده که 224-162) همچنین در خصال موسی بن اسرائیل طبیب ابراهیم بن مهدی
چندانی از علم پزشکی نداشت ولی مجلس او همواره شلوغ و محل رجوع بود.  ۀوی بهر

ازجمله فصاحت بیان، روایت شعر است  آمدهدلیل این امر در صفاتی است که برای وی 
گاهی به علم نجوم و تاریخ )ابن ابی  (.407-406 اصیبعه، و آ

 اربست تنجیم در بخش درمان ک
تالش دانشمندان مسلمان  ۀطب جالینوسی از همان آغاز ورود به تمدن اسالمی در نتیج

بینی اسالمی در اندک زمانی به صورت طب برای تشریح و تعدیل آن با مبانی جهان
این  م پذیرفته شد. بنیاناسالمی و رویکرد درمانی رسمی جهان اسال ۀجامع ۀپذیرفته شد

 )محقق،، ارواح، قوا و افعال استوار است ها، اعضاتفکر بر اخالط، عناصر اربعه، مزاج
در این رویکرد درمانی بدن آدمی از ترکیب عناصر اربعه و اخالط چهارگانه  .(155

رد. اتشکیل شده که عدم تناسب در این عناصر بیماری و در نهایت مرگ را به ارمغان د
خون،  ۀاین حفظ سالمت جسم و روح از طریق متعادل نگه داشتن اخالط چهارگان بر بنا

در این رویکرد  .(87 ؛ فلور،4-3 )جرجانی،ست سودا امکان پذیرا وصفرا، بلغم 
سردی، گرمی، رطوبت و خشکی  ۀچهارگان قوایدرمانی سرشت و ذات هر فرد متأثر از 

دهد. علل بیماری ارائه می رۀبحث مفصلی در با ،قانونر مهم خود، است. ابن سینا در اث
علت دوام »و « علت شروع کننده»، «علت سابق»وی عوامل بیماری زایی را در قالب 

همواره از بیرون بر بدن آدمی  ۀ بیماریکند. علت آغاز و شروع کنندتعریف می« دهنده
ون آدمی را دچار بیماری کند. همچنان تواند از دراثرگذار است حال آنکه علت سابق می

که اشاره شد در باور قدمایی، بیماری پیامد بر هم خوردن تعادل در اخالط و امزجه 
از این رو علل سابق در پیوند با تغییرات مزاجی یا خلطی و یا ترکیبی از  ،شددانسته می

ز یری هر فرد ااین دو است. عامل مهم دیگر در بحث بیماری قوای بدنی و میزان اثرپذ
علل تغییر دهنده حاالت بدنی را  بندی دیگرزایی است. ابن سینا در دستهعلل بیماری
کند. هوا و تغییرات فصلی تقسیم می« علل غیر ضروری»و « علل ضروری»بر دو نوع 

ها، موقعیت مکانی و جغرافیایی و شرایط جوی برخی از ها و آشامیدنیدر کنار خوردنی
نیز نکـ ؛187-1/185: 1389)ابن سینا، شوند اد بیماری دانسته میعلل ضروری رخد

زایی بر همین اساس اما با عناوینی متفاوت بندی علل بیماریتقسیم .(6-5 : جرجانی،
رتیب در به این ت .ر منابع پزشکی مکرر بیان شده استد« علل بعیده و علل قریبه»چون 
در قالب - خوردن تعادل بدنها آنچه اهمیت دارد برهمشناسی بیماریسبببحث 
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توان به علل مادی و طبیعی بر اساس علل قریبه و بعیده است. از دالیل بعیده می -امزجه
 ۀشود. همبیماری اشاره کرد که خود به دو بخش مکان و زمان و اوقات سال تقسیم می

کند. در بخش اده و اسباب بیمار شدن را فراهم میاین موارد بدن را تحت تأثیر قرار د
)عنصر ند کنفس را تهدید می فرد و استعداد ذاتی به بیمار شدنعلل قریبه قوای بدنی 

به عنوان مثال در بحث از آبله و  .(104-102؛ کریمخان زند،191 المعالی کیکاوس،
اری بیماری را به دلیل رطوبت و علت پدید رساله الجُدَری و الحصبهحصبه رازی در 

داند که به حرارت بسیار در خون و زمان بروز آن را هنگام غلیان و عفونت در خون می
 .(59 نجم آبادی،عنوان تعفن خون نام برده شده است )

در رابطه با طب جالینوسی در  آندانش تنجیم کارکرد با در نظر گرفتن  اینجااز 
ۀ شد از جمله علل قریب گفتهکه شود. همچنانمشخص می یابی و درمانبخش علت

قوای بدنی و استعداد ذاتی فرد بیمار بیان شده است. تنجیم نیز در جریان ترسیم  بیماری
های ایام حیات وی بینی مدت عمر مولود، حوادث و بیماریزایجه و تفسیر آن به پیش

به تأثیر آب و هوا و مکان در کند. همچنین در بخش علل بعیده مرگ اشاره می ۀو نحو
ای از تنجیم با عنوان احکام العالم شود. در این بخش هم شاخهطب جالینوسی اشاره می

توانست راهگشای پزشکان پردازد میمورد نظر می ۀبینی وضعیت جوی منطقکه به پیش
 نویسدمیاز قول بقراط ها باشد. علی بن سهل طبری در تشخیص و درمان بیماری

ها با تغییر زمان و تغییر محل سکونت و آب دچار تغییر و همچنان که بدن
شود، شود و زمان نیز با طلوع و غروب ستارگان دچار تغییر میدگرگونی می

معرفت به زمان از اصول طب است و پزشکان متقدم نخست از حرکات ستارگان 
: 2002ری،)طب شدند سپس به امر طبابت و تجویز دارو پرداختندمطلع می

349.) 

یابی و تعیین زمان درمان و مصرف دارو پزشک به این ترتیب تنجیم در دو بخش علت
 دهد.را یاری می

 یابی علت
توان عملکرد این برای درک هر چه بهتر جایگاه تنجیم در رویکرد درمانی این دوره می
توان کارکرد د. میدانش را در پیوند با جامعه در قالب طالع مولود مورد توجه قرار دا

گویی وقایع و رخدادهای آینده دانست. بر همین اصلی دانش تنجیم را در قدرت پیش
ش برای کسب رضایت ق( در تال672-597) اساس خواجه نصیرالدین طوسی
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گاهی  ۀدر برپایی رصدخانهالکوخان مغول  مراغه اهمیت ساخت رصدخانه را در آ
 داند.میآگاهی از سالمت و طول عمر سلطان  یافتن ایلخان از حوادث آینده از جمله

اگر ایلخان صواب بیند برای تجدید احکام نجومی و تحقیق ارصاد ستارگان 
رصدی سازد و زیجی استنباط کند تا ایلخان را از حوادث آینده مطلع گرداند و 
ستاره پادشاه را بنگرد و کیفیت امتداد عمر و حال نفس و توسعه بقای ملک و 

؛ 29 ،) آیتی قیقت آن بگویدتناسل و سفرهای پادشاه را دریابد و حتوالد و 
 (.128 ورجاوند،

در حالی که در رویکرد رسمی تشخیص بیماری بر اساس مشاهدات بالینی صورت می
بینی تشخیص بیماری مبتنی بر احکام نجوم با تعیین جایگاه کواکب در گرفت پیش

ترین منجمان احکامی در قرون بومعشر بلخی از برجستهشد. ازایجه مولود انجام می
نخستین اسالمی بر این باور بود که منجم با تعیین طالع، در تشخیص بیماری، طول عمر 

را  زیرا رنج و زحمت پزشک کندمیو کیفیت مرگ بیمار بهترین کمک را به پزشک 
در جریان گفت و  .(15 ،2019 ،بومعشرا)کاهد از انجام فرایند تشخیص و درمان می

در  ق(243-172) ق( و یوحنا بن ماسویه213)درگذشته  شنود جبرئیل بن بختیشوع
باب علتی که بر جبرئیل عارض شده بود اختالفی میان ایشان رخ داد پس جبرئیل از 

ه به این وسیل منجم درخواست تحویل سال طالع مولود خود را کرد تا-یوسف طبیب
همچنین اطالع از طالع مولود، پیش آگاهی را  .(230 ،اختالف مرتفع گردد )قفطی

کرد تا به آن وسیله در همه حال از وضعیت جسمانی بیمار و خطرات نصیب پزشک می
گاه گردد. بختیشوع )درگذشته و بیماری ق( پزشک 256های احتمالی مدت حیات او آ

عدم پرهیز ق( مرگ خود را در پایان سال به دلیل 256-215) دربار خلیفه مهتدی
در  امناسب، مصرف نابجای دارو و البته پیش گویی منجمان حتمی دانست و از قض

آمده  احکام االعوامدرکتاب  .(354 )ابن ابی اصیبعه، پایان همان سال از دنیا رفت
ها و یرقان در امان نخواهد بود و اگر مریخ در درجه ششم باشد پس مولود از انواع تب

( 156خوارزمی بخاری، حصبه و آبله وجود دارد ) ناظر بر بیت باشد بیماگر عطارد نیز 
مولود مریخ باشد صفرا بر مزاج فرد غلبه خواهد داشت، این امر در  ۀهمچنین اگر ستار

حاالت رفتاری مولود نیز تأثیرگذار خواهد بود به نحوی که مولود ستیزه کار و خشمگین 
بیشتر ای جنگی و انواع ساز و برگ نظامی هخواهد شد و تمایل وی به حرف و پیشه

های تنجیمی به گیر نیز رسالههای همهدر بحث بیماری .(151)همو، خواهد بود 
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اند. اگر طالع مولود ستاره زحل باشد پس وی موضوع بیماری و فرجام آدمی اشاره کرده
در  .(126)همو، واهد شد و گریزی از این حکم نیست دچار بیماری حصبه و وبا خ

ترین سیاره با بحث از زایجه نمی توان تأثیر ماه را نادیده گرفت. ماه به عنوان نزدیک
ای داشته است. علت گردش سریع خود همواره در ترسیم و تفسیر زایجه جایگاه ویژه

ها نیز در ارتباط مستقیم با نقصان یا فزونی پدیداری و شدت و ضعف بسیاری از بیماری
از نگاه منجمان ماه در طبع خود  (335-333، 2019 ،ومعشراب) دشنور ماه دانسته می

 سرد و مرطوب است از این رو تأثیر بسیاری بر رطوبت ابدان دارد.

مخ و مغز و سفیدی تخم مرغ و بیشتر اشیاء پر رطوبت هنگام زیادتی نور ماه 
بدن شود و خون از درون جسم به ظواهر شود... و با درد خون آلوده میزیاد می
: 1366)بیرونی،  کندآورد و چون ضوء ماه کم شد به درون جسم اقبال میرو می
258.) 

به عنوان نمونه در بیان علت حمالت مکرر صرع جعفر بن محمد بن عمر بلخی، از 
 منجمان بزرگ و صاحب تألیفاتی چند در احکام نجوم، موقعیت ماه در شرایط بدر

)درگذشته  طبری. محمد بن ایوب (93 ،فطیقعاملی اثر گذار بیان گردیده است )
ن البروج سخةاز تأثیرات حرکت ستارگان در منطق الموالید احکامق( در رساله 485
ها شود که نرخگوید. به عنوان مثال در جریان ورود زحل به برج ثور پیش بینی میمی

جبال از دنیا روند و بیماری گلو  ۀافزایش یابد، در شهرها قحطی رخ دهد، بزرگان ناحی
کاربرد فراگیر این شیوه از پیش .(2-1)طبری،  رد و خناق در بین مردم شیوع یابدد

هایی که منجمان در آغاز هر گرفت. تقویمدر شکل تقویمی صورت می ها معموالًگویی
دادند. یم مردم قرار ۀسال با بررسی و محاسبه احکام العالم ترسیم کرده و در اختیار عام

ابن )بندی زمانی فصول سال با وجود اختالف نظر میان پزشکان و منجمان در تقسیم
های نجومی در جامعه، برخی از تقویم ۀگسترد ۀ( به دلیل استفاد1/189: 1389سینا، 

ها به صورت جدول ارائه نمایند. پزشکان بر آن شدند تا کتاب خود را به سبک این تقویم
ق( از جمله پزشکانی است که استفاده از روش 493)درگذشته  ابن جزله بغدادی

تقویمی را به عنوان سبکی در نگارش اثر پزشکی خود برگزید هرچند پیش از وی ابن 
ان یا تقویم االبدلف ؤبطالن با نگارش کتاب تقویم الصحه این راه را پیموده بود. م

 ۀای به شیوها جدول دوازده خانهبرای هر یک از بیماری منهاج البیان فی تقویم االبدان
زایجه ترسیم کرده که در آن هر خانه شامل موضوع خاصی است. نام بیماری، مزاج، 
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ها، درمان با دارو، تدبیر ملکی، سن، فصل، منطقه، شدت و ضعف بیماری، علل، نشانه
 جزله، )ابنهای مختلف این جدول است ترین دارو و درمان عمومی بخشدرمان با آسان

نشانه»در باب دهم از گفتار نخست فصل یازدهم با عنوان  سهل طبری علی بن .(2-4
پردازد. در همین بخش به ها میبه برخی از این نشانه« ها بر وقایعهای هوا و داللت آن

ذناب درآسمان اشاره زمان با ظهور ذوات األهم ماجرای مرگ خلیفه هارون الرشید
دادهای منحصر به فرد نجومی چون . در باور عامه نیز روی(360: 2002)طبری،  کندمی

در غالب موارد پیام آور مرگ  هاقرانظهور ستارگان دنباله دار، خسوف و کسوف و 
شد. بر همین اساس صاحب منصبان و هرج و مرج برای ساکنان آن سرزمین دانسته می

با دیدن ستاره 158ق( در جریان سفر حج سال 158)درگذشته  منصور خلیفه عباسی
دار در آسمان دانست که وی را از این سفر بازگشتی نیست . پس قاصدی به ای دنباله

ید و او را به مقام خالفت ق( را به حضور طلب169-126) بغداد روانه کرد و مهدی
-179) قفطی در ماجرای مرگ خلیفه معتصم .(1147-2/1144 ،لعمیببرگزید )

(. در 95-94کند )قفطی، ای سیاه رنگ بر آفتاب اشاره میق( به ظهور نقطه227
ق( روز را به شب 615-530) کسوفی رخ داد که به قول کرمانی 557اردیبهشت 

ق( حاکم جیرفت از 591)درگذشته  تاریک مبدل ساخت. یک سال بعد ملک طغرل
مین تر منجتاخت و تاز ترکان غز قرار گرفت. پیش ۀدنیا رفت پس از آن کرمان عرص

مرگ ملک طغرل و ویرانی کرمان را در ارتباط با کسوف و رخداد قرانی در برج جدی 
 ( 65-64ابوحامد کرمانی، ) دانسته و نسبت به آن هشدار داده بودند

همچنین در بخش تأثیرات جوی با عنایت به این مسأله که آب و هوای هر منطقه و 
شد از این رو ام سماوی دانسته میموقعیت مکانی هر شهر در ارتباط مستقیم با اجر

ابن )ساکنان هر اقلیم امری ضروری بود  اطالع از دانش تنجیم به منظور آگاهی از مزاج
احکام العالم به عنوان بخشی از دانش تنجیم در ارتباط مستقیم با  .(56-55 هندو،

نان هر اقلیم های رفتاری ساکها و گیاهان و نیز خصوصیات و ویژگیسرشت و ذات کانی
به عنوان مثال مسعودی در توصیف ساکنان ربع  .(212-208 قمی،شد )دانسته می

شمالی بر این باور بود که مردمان این منطقه دارای طبع خشن هستند، اخالقشان تند، 
 رشید استذهنشان کند و زبانشان سنگین است و این همه به دلیل دوری از خو

 است: در رسایل اخوان الصفا آمده .(29-23 )مسعودی،
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آب و هوا و موقعیت شهرها و طبیعت زمین و مطالع بروج این همه ... در آمیزه
هر کس در  ثرند. مثالًؤشود مهایی است که تن آدمی از آن ساخته میهای خلط

های آتشین مانند برج مریخ زاده شود حرارت و صفرا بر مزاج او غالب و برج
ای آبی چون زهره زاده شود رطوبت و بلغم بر مزاج او غالب ههر کس در برج

 .(2/420 ،رسایل اخوان الصفا)شود می

داند. با توجه ابومعشر بلخی از جمله خدمات تنجیم به پزشکی را در همین بخش می
(، 6 به سرشت و ذات هر دو علم و اتکای پزشکی بر عناصر اربعه و اخالط )جرجانی،

گاهی بخشیدن به پزشک در بحث اخالط هر اقلیم و جایگاه ستارگان دانش  تنجیم در آ
فردوس  ۀنویسند .(143-141 ،2019 ،ابومعشر) ها راهگشاستبر مزاج هاآنو تأثیر 
به خوبی به اثرگذاری خورشید و ستارگان بر تغییرات آب و هوایی اشاره می الحکمة

یر تغییرات جوی را علتی مهم دانسته و معتقد است تغیکند. طبری اثرگذاری ستارگان بر 
در هوا دگرگونی در سایر امور را به همراه دارد. پس پزشک باید در احوال آب و هوا و 

های هر منطقه که سبب بیماری یا حفظ سالمت است به ستارگان و کواکب دگرگونی
ردی و گرمی همچنین در بحث رطوبت و خشکی، س .(356: 2002)طبری،  نظر کند

شود این موضوع در مورد بالد اقالیم بار دیگر دوری و نزدیکی به خورشید مهم تلقی می
در زمین  رات محبوسنیز صادق است. در ربع مسکون نیزکواکب ثابته و خورشید بر بخا

 فردوس الحکمة ۀق( در رسال455)درگذشته  ابن بطالن .(350 ،)همان اثرگذار هستند
ویژه در رابطه دو )ثوابت( در نسبت با آفتاب به موقعیت ستارگان به صراحت از تأثیر

گوید و این عامل را در کنار چهار عامل دیگر از شعری و ذنب الدب سخن می ۀستار
ـ : ؛ 167 )ابن بطالن، داندجمله عوامل تأثیرگذار بر اعتدال هوا می  مجوسی اهوازی،نک

سماوی در تغییرات آب و هوایی اقالیم در نزد عامه  اعتقاد به تأثیر اجرام .(76-77
ق( از لطافت هوای 903)درگذشته  مردم امری پذیرفته شده بود به نحوی که میرخواند

گوید و این لطافت را ناشی از حضور این منطقه در اقلیم چهارم که شهر ساری سخن می
توان نمی . در بحث قرانات(6/543 )میرخواند، داندثر از کوکب مشتری است میأمت

تأثیر قران سیارات در تغییرات عظیم احوال عالم را نادیده انگاشت. به عنوان نمونه به 
 آتشی و به یان قرانات کواکب با زحل در مثلثدر جر اشجار و اثمارنقل از کتاب 

صورت خاص قران مشتری و زحل تغییر در وضعیت هوا و به اصطالح بدگشتن هوا رخ 
ها و خشکسالی و تمامی این تأثیرات در جهت مشرق و البته شیوع بیماری دهدمی

تر است. همچنین در جریان قران مریخ و زحل نیز کاهش میزان بارندگی، محسوس
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؛ 39-36)خوارزمی، دهد ها به ویژه در مشرق زمین رخ میتیرگی هوا و تغییر در مزاج
ه اعتدال عناصر اربعه آب، باد، خاک با عنایت به این امر ک (27-23: 1388ابومعشر، 

بینی همهو آتش در اعتدال مزاج نقش اساسی دارد، آگاهی از وضعیت هوا در پیش
آمده که منجمان برای  698های مهلک نیز بسیار مهم بود. در شرح وقایع سال گیری

بینی کردند. دلیل این امر در رخداد قران مریخ و آن سال سختی و محنت عظیم پیش
زحل در برج سرطان عنوان شد. از قضا در بهار این سال قحطی عظیمی در فارس رخ 

 ی،)آیت هزار تن را به دیار نیستی فرستاد 50داد و با اندک فاصله بیماری سرخچه قریب 
 .(3/152 ؛ خواندمیر،197-198

 درمان
« اختیار»تعیین بهترین زمان برای انجام امور مربوط به زندگی روزمره را  در دانش تنجیم

نامند. اختیار وقت یا ساعت نیازمند شرایط و تخصص خاصی بود. برای انتخاب می
های شخص عامل و امر مورد زمان مناسب منجم باید به خصوصیات کواکب، ویژگی

(. تعیین 17، 1378 طوسی،) شدداشت تا حکم وی درست و صحیح مینظر توجه می
زمان مناسب برای انجام تمامی امور از جلوس به تخت سلطنت تا تعیین زمان سعد 

 نشان از حضور (65 ،1،کومار شارما) کتابت، شکارکردن، پیمان بستن و مصرف دارو
پررنگ تنجیم در میان مردم دارد. در بحث درمانگری توجه به موقعیت کواکب در 

زمان مصرف دارو همواره نزد  درمان، مزمن یا حاد بودن بیماری و نیزبحث طول مدت 
 شد.ن مهم دانسته میمنجما

در مبدأ بیماری نگاه کنند تا موقع قمرکجا باشد اگر در موضع نحسی بود از آنچ 
در طالع اصل بوده است یا در تربیع یا در مقابله او، آن بیماری سخت بود و تباه

ر موضع سعدی باشد ناظر بود به موضع او بیماری سهل باشد تر از آن ... و اگر د
نجا در وقت بیماری خاصه تر آنکه همان سعد هم آنجا باشد یا ناظر بداو سهل

 (.43، 1378 )طوسی،نظر مودت 

ای منظوم به اهمیت موقعیت ستارگان درکاربرد اعمال خجندی در رساله عبدالجبار
قی و غرغره کردن، مسهل خوردن و مانند آن درمانی چون فصد کردن، دارو خوردن، 

                                            
1. Kumar Sharma 
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در تألیف پزشکی خود به آگاهی پزشک از نجوم به مجوسی اهوازی  1کند.اشاره می
)مجوسی  کندمنظور تعیین زمان مناسب مصرف دارو متناسب با موقعیت ماه اشاره می

ب ن مناس(. در تعامل تنجیم با طب جالینوسی وضعیت ماه در تعیین زما24 اهوازی،
ق( پزشک هم عصر 225)درگذشته بعد از  درمان بسیار مهم است. مسیح بن حکم

داند. بر این اساس هارون از قول بطلمیوس مصرف مسهل را در پیوند با موقعیت ماه می
قرین بودن ماه با مشتری در هنگام مصرف دارو عمر بیمار را کوتاه و ضعف بینایی به 

شود اما تری در طبع خود سبب تقویت قوای بدن میهمراه خواهد داشت. اگرچه مش
اجتماع آن با ماه نقصان و ضعف را در پی خواهد داشت. از این رو نویسنده توصیه می

 )مسیح بن حکم، کند در هنگام مصرف دارو همواره موقعیت ماه در نظر گرفته شود
شناس اندلسی نیز  ق( پزشک و ستاره529-460بن عبدالعزیز ابی الصلت ) ة(. امی99

کند. یوسف ها اشاره میثیر ستارگان بر درمان بیماریأبه ت ةالمفرد ةدویاألدر کتاب خود 
کند. در بن ابراهیم حکایتی از درمانگری مسیح بن حکم با مشارکت منجمان نقل می

ی و نظر منجمان در جریان تعیین زمان أماجرای درمان بیماری قولنج همسر رشید ر
ب بدتر زمانی سب ۀبرای آغاز درمان که قران قمر با مشتری تعیین شده بود فاصلمناسب 

-308 )ابن ابی اصیبعه، شدن وضعیت بیمار و در نهایت مرگ همسر خلیفه گردید
توجهی به دانش تنجیم در تشخیص بیماری و تجویز (. در باور عامه مردم نیز بی309

شد. جاولی اتابک فرزند ی مرگ بیمار دانسته میدارو گاه سبب بدتر شدن بیماری یا حت
ق( در مسیر حرکت به سمت آذربایجان در 547)درگذشته  سلطان مسعود بن ملکشاه

زنجان توقف نمود و در ماه جوزا فصد کرد چون پس از آن در جریان تیراندازی در 
را فصد کردن در برج جوزا شکارگاه رگ دستش پاره شد و درگذشت علت مرگ وی 

شود و فصد از نظر حکما جوزا از مثلثات بادی قلمداد می .(61 نیشابوری،)انستند د
غازان  .(7 )خاقانی،جوزا باشد نامبارک و زیانبار است کردن در زمانی که ماه در برج 

گرفت منجمان را احضار ق( نیز هر گاه تصمیم به خوردن مسهل می703-670) خان
قدام ارا تعیین کنند سپس با مشورت پزشکان به خوردن دارو  تا ساعت مناسبکرد می

                                            
 ات شایداحتیاطی زخاکی خوردن دارو ار تو را باید .1

 اندر آن دم به خانه آبی ماه را نیک باشد ار یابی
 و ار نظر باشدش سوی بهرام نظرش سوی زهره پدرام

 (201-199 : تنگلوشا،نکـ ) دور باشد از مقابل کیهان چون نظر دوستی بود سره دان
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ق( نیز در تالشی نافرجام برای درمان 595-520) خاقانی .(2/986 کرد )همدانی،می
کند که کاربرد فرزندش به بخشی از رویکردهای درمانی عامیانه آن روزگار اشاره می

باور به  1.(164-631 )خاقانی، جیم نیز بخشی از آن بوده استاسطرالب و دانش تن
اثرگذاری ستارگان در بحث درمان تا قبل از ورود رویکرد درمانی نوین با فراز و 
فرودهایی همچنان مورد توجه و استفاده اطبا بود. عقیلی خراسانی معرفت یافتن پزشک 

مانی ربر مباحث تنجیمی را به دلیل تعیین اوقات مناسب و سعد در ارتباط با افعال د
 داند.الزم می

علم احکام نجوم است. جهت معرفت اوقات فصد و حجامت و اسهال؛ که در 
زاید النور یعنی از اول ماه تا چهاردهم و در وقتی که قمر در برج جوزا باشد حتی 
المقدور جایز نیست فصد و حجامت و اخراج خون مطلقا مگر آنکه ضرورت 

ردن در وقت بودن قمر در جوزا بسیار داعی و خوف هالکت باشد. فصد ک
ممنوع و در اسد و یا حمل در حالت سعد و ناقص الضوء و تثلیث و تربیع و 

 (.17-1/16 )عقیلی خراسانی، تسدیس

دانش تنجیم در بحث بیماری و درمان همیشه در پیوند  کار گرفتنبهدر سطح جامعه 
باورهای تنجیمی و بدون  با طب جالینوسی نبود. بلکه در بسیاری موارد در شکل

گرفت. به عنوان مثال از جمله باورهای رایج در این دوران محاسبات خاص صورت می
های سهیل در ارتباط با بیماری ۀویژه قطب شمال و ستارقدرت شفابخشی قطبین به

( شواهد متعدد از باور به اثرگذاری ستارگان بر 31-29 ،1345 )طوسی،چشمی بود 
در پیوند با طب جالینوسی و به صورت نظام یافته و یا در قالب مجموعه جهان مادی یا 

 اعتقادات عامیانه نشان از گسترش باورهای تنجیمی در جامعه عصر میانه دارد.

 گیرینتیجه
در غالب موارد کاربرد تنجیم در بخش تقدیرگرایی و عملکردهای حکومتی عنوان شده 

های گوناگونی در بخش های آسمانر نشانهاست. دانش تنجیم به عنوان مهارت تفسی
ها، تعیین زمان جنگ یا آتش بس، جلوس به تخت پیمان نامه ها، عقدچون لشکرکشی

                                            
 خبر آن ز شفا یا ز خطر باز دهید جو بنمود جو به جو هر چه زن دانه زن از .1

 شرح آن فال ز آیات و سور باز دهید قرعه اندر کز ابجد صفت فال
 هم به کذاب سطرالب نگر باز دهید نسخه طالع و احکام بقا کاصل نداشت

 هم به افسونگر هاروت سیر باز دهید سحر و جادو و طلسمات که سودی ننمود
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ها در اجتماع عصر شاهی، شکار، سفر، ازدواج، تجارت، اجابت دعا و درمان بیماری
یابی تویژه در بحث علمیانه نقشی مهم داشت. در این میان کاربست تنجیم و پزشکی به

بیماری در قالب علل بعیده و قریبه قابل بررسی است. در بحث علل بعیده تأثیر ستارگان 
در شکل اثرگذاری بر آب و هوا و سرشت و خوی ساکنان هر اقلیم باعث ایجاد بیماری

ها ه با بیماریهشد و در بحث علل قریبه سرشت و طبیعت هر فرد در مواجها دانسته می
. همچنین در بخش درمان تعیین زمان شددر نظر گرفته میو زایجه او  متأثر از ستارگان

نمود. شواهد تاریخی نشان مناسب برای انجام امور پزشکی درمان بیماری را تضمین می
های نظری این امر است که تعامل تنجیم با طب جالینوسی تنها در قالب بحث ۀدهند

ن و حضور پررنگ منجمان در کنار پزشکاباقی نماند بلکه در سطح جامعه کاربرد داشته 
در دربار خلفا و سالطین این دوره به معنای پذیرش نسبی این ترکیب است. همچنین با 

ی المعارف پزشکی نوشته شده اند و برخةتوجه به این امر که اکثر رساالت در شکل دایر
راهنما و  هایها کتابتا مدت الطبیه ةکامل الصناعو  فردوس الحکمهچون  هاآناز 

 مخاطبان این تعامل بهتر واقف شد.  ۀتوان به گسترالگوی روش درمانی بودند می
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