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��یی ��و�م ��و�    ��  
تقاو�م هفت�نه قمری و شم� و جداول  وضعيت كواكب و �وم و 

  نقاط فل� در بروج فل� و �� و منازل و ساير  وقايع فل�

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

��یاد �یات اع�ی�و���ده ع�وم ��وم و ��و�م و ����م     :���ه و �دو�ن  

امركز جنوم كهن      و  :   ��ر  



 تخصصيى تقويم نجومى راھنما

٢  

��یی � �یاز      کار�د  سا�نا� ��و�م ��و�  ��
 

��و�م     سا�نا�  ، �ای کار�د ���ر  ی ��و�م ��وم ����م ��ن و اسال� با  دا��ھای ی � �ورت �دم آ�نا� 

�� ی ��و�  ��
  :�ماره �ی ز� را � د�� �طا��ه �ما�ید  راه آ�مان،ی ا�تدا از  ���ه ��   آ�وز�   ی

  ب�ياد حيات ا� با تقاو�م �و� � آشنا�

علم �وم و تنجيم م�اث ان�ياء و (در معرفت علم �وم و علم تنجيم =  ٣راه آسمان 

 )اوصياء ال�

  ب�ياد حيات ا� تقاو�م �و� جاي�ه ارز�=  ٤ راه آسمان

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

  )پ��فته( هم�� تقو�م �و�ى راهنما=  ٩٧راه آسمان 

 ب�ياد حيات ا� تقاو�م �و� اوقات فل�ى مبنا KMT افق جها�=  ٤٧راه آسمان 

  بالد جهان تفاوت ساعت �و� عل� مبا�=  ٥٠راه آسمان 

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

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

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

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

 �وست يا نامناسبت=  ٩ن راه آسما

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

  تقو�م قمري = ١٧راه آسمان 

  اسال� تقو�م شم� = ٢٥راه آسمان 
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  )گر�گوري( �سي�ى تقو�م ميالد=  ١٤راه آسمان 

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

  هنبا علم �وم و تنجيم ك آشنا�=  ٣٧راه آسمان 

  با ساعت فلك آشنا�=  ٣٩راه آسمان 

  ساعت فلكى راهنما=  ٤١راه آسمان 

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

 هن�م شنا� نور قمر=  ١٥راه آسمان 

 هن�م شنا� وجوه قمر=  ١٩راه آسمان 

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

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

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

  �ف شمس = ٧٦راه آسمان 

  باران ن�سان = ٧٧راه آسمان 

  فرهنگ اهل حق در تعا�ل با خسوف و كسوف = ٢٢راه آسمان 

  تنجيم خسوف و كسوف=  ٤٣راه آسمان 

 ١ى مرماه ق با آ�زشنا� آشنا�=  ٢٩راه آسمان 

  قرآ� ماه شنا�: ٢ى ماه قمر با آ�زشنا� آشنا�=  ٣٢راه آسمان 

  ماه از نظر علم �وم جديد خصوصيات �: ۳ى ماه قمر با آ�زشنا� آشنا�=  ٣٤راه آسمان 

  ۱معرفت منظر قمر يا نماشنا� ماه : ٤ى ماه قمر با آ�زشنا� آشنا�=  ٣٦راه آسمان 

   ٢معرفت منظر قمر يا نماشنا� ماه : ٥ى ماه قمر ا آ�زشنا�ب آشنا�=  ٣٨راه آسمان 

  هالل شنا�: ٧ى ماه قمر با آ�زشنا� آشنا�=  ٤٣راه آسمان 

  آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري = ١٤٤راه آسمان 

  : ائـيد�راجعه نم ب�ياد حيات ا�آثار �وم و تنجيم  در جاي�ه اي��ن� راه آسمانبراى در�افت آنها به غرفه 

                                                                                      nojum.Aelaa.net  
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  ��یاد �یات اع�ی ی �قاو�م ��و� ی ��و� ی را��ما
  : مبدأ سا�شمار -١

ا� و رواج تـار�خ هجـري؛ �ا ب�يـاد حيـات  بودن تقاو�م �و� نظر به اسال�

اين تقاو�م بر اساس تار�خ هجـرت ح�ـت خـاتم األن�يـاء �مـد  اص�ى مبنا

اما تار�هاى مطرح در تقاو�م ب�ياد حيات ا� �دود به . باشد �  �صط�

و  ى �مـدى و ميالد نبوده، و تار�خ آفر��ش ح�ت آدم ى تار�خ هجر

باشد، افزون بـر روزشـمار و  � دارا �را نح�ت صاحب األ�ر �وال ع� 

از ماههاى باستا�،  شم�ى معادل آن با تار�خ هجرى داراى قمرى تقو�م هجر

 ��ـا�(و ن� تقو�م اسكندر ذوالقـرن�  و ن� معادل آنها از تقو�م بروج شم�

  .باشد � با ماههاى غر� �سي�ى با ماههاى رو�، و تقو�م ميالد) باب�

  : تقو�متوار�خ  -٢

آدم، بلكه  دير�نه تر�ن هن�م در تقو�م ب�: تار�خ آفر��ش ح�ت آدم 

 �     ابو ال�� آدم   ح�ت آفر��ش   همانا اول� واقعه در تار�خ �� ا�روزي؛ 

تار�خ اين هن�م براى ما فرزندان او، و بو�ژه در يك تقو�م ى باشد، �ا يادآور

  . لكه كهن تر�ن �آ�ز تقو�م �� است�سيار �ا و شا�سته بوده، ب ال�

با ما و ن� مقدار عمر ��فش   هر چند در فاصله زمان ح�ت آدم

  اختالف نظر وجود دارد، و� ما كهن تر�ن تار�خ را از �م خازنان و�

،  ادر�س از صحف ح�ت برگرفته ايم، بنا بر نقل جناب سيد بن طاووس

تا   اهللا ص�  جناب آدم ه و طينتاز ابتداى آفر��ش و �ش� ��

: سال، و از هن�م دميدن جان تا هن�م وفا�ش ١٢٠: ابتداى دميدن روح در او
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از ياران (و بنابر روايت جناب فضل بن شاذان  ١سال فاصله بوده است، ١٠٣٠

تا هن�م ، فاصلة وفات ح�ت آدم )چهار امام هشتم تا يازدهم 

+  ٥٣+  ٩٩٠٠+  ١٠٣٠+  ١٢٠( ٢باشد سال � ٩٩٠٠  والدت ح�ت پيام�

طبق تعا�م �كتب و� در �وع سال اهل حق از ماه مبارك ). ١٢٥٤٢=  ١٤٣٩

  .ر�ضان، آ�ز اين سال ن� از ماه مبارك ر�ضان �اسبه شده است

�وضوع آفر��ش ح�ت آدم و �سل او كه ا�سان ا�روز�ن هس�ند؛ نبايد  :تذكر

قبل از ح�ت آدم بوده  كه در دورانها�(انواع ��نما  �با دوره هاى �تلف قب

اين گونه هاى ��نما از نظر درك و  اش�باه و �لوط �شود،) و منقرض شده اند

��ن است �� بوده باشند،  �� ا�روز را نداشته اند، و به عبار� عقل؛ توانا�

ة �� ا�روزى را ن�يجه �قيقات دا�شمندان جديد ن� سابق. نبوده اند و� آدم

  .داند ب�ش از تار�خ �ز�ور ن�

سال عمر ح�ت در وقت  ٥٣+ تار�خ هجرت : (ى �مدى تار�خ ميالد

 ) ى �مدى تار�خ ميالد= هجرت 

دو�ها�شان : اين است كه �سلمانان كشورهاى عر�ى از �مندگيهاى ي�

رواج تار�خ قرار داده اند،  آن كشورهاى اسال� را تار�خ رس� تار�خ �سي�

و ذكر آن در تقاو�م ا�روز �سلم�؛ ما را بر آن داشت تا ضمن  �سي�ى ميالد

اهل ايمان و حفظ اهميت ميالد  آ��ى ارتقاى مبنا بودن تار�خ هجری؛ برا

؛ اين تار�خ را ن� در تقاو�م ب�ياد حيات ا� �الحظه ح�ت پيام� 

ن �سلمان هس�ند به خود آمده كه �ردم كشورها�شا اميداور�م دول عر�. كنيم

باشد، ى خواهند تقو�مشان ميالد ب�ار ن�ده، و اگر � و تقو�م �سي�

                                                                            

  ٢٦٩ص  ١١، نقل �ار األنوار ج٣٧كتاب سعد ا�سعود، سيد بن طاووس، ص ) ١(

  ٢٨٨ص ١٥، نقل �اراألنوار ج٢٤كتاب الفضائل، فضل بن شاذان ص ) ٢(
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باشد، نوع  خواهند شم� قرار دهند، و اگر � را تقو�م رس�ى �مدى ميالد

  ).هداهم اهللا إ� دين اإلسالم و�اطه ا�ستقيم. (آنرا استفاده كنند شم�

 ههم از آ�ا كه وجهه ال�:  امام زمان تار�خ ع� ح�ت :انتظارشمار

بوده، و ما اهل آخر ا�زمان در ع�  اهل حق، ح�ت �وال صاحب األ�ر 

بر�م �ا براى پاسداشت اين ارزش؛ و حفظ توجه  �� � اين امام و حجت ال�

كه ) هجري ٢٦٠(الزم به اين ا�ر؛ مبدأ تار�خ �وع دوره امامت ح��ش 

  .است را ن� در تقو�م �اظ كرده ايم�آ�ز ع� آن ح�ت 

 ). تار�خ ع� ح�ت امام زمان ١١٧٨=  ٢٦٠ - تار�خ هجرت  ١٤٣٨(

  : آ�ز سال - ٣

و اول� ماه از آن در نزد �مه ناس و اعراب، �رم ا�رام ى ابتداى سال قمر

ماه مبارك ر�ضان اول� ماه سال و آ�ز  است، و� در �م خازنان و�

جدا�نه تفصيل اين مطلب در  باشد كه در �وضو� ل حق �سال براى اه

تقاو�م ب�ياد ى �ح شده است، از آ�ا كه مبنا �رسوالت ب�ياد حيات ا�

بوده و بر روش اعراب  و ح�ات معصوم� �م خازنان و� حيات ا�

قرار داده، و   را نصب الع�  و �دت عوام رجحان داشته؛ �ا هم� هدايت ال�

بانان  گنج باشد را بر ترتيب هدايت �ى ين تقو�م كه بر �ور ماههاى قمرا

  .منظم نموديم  و�

   : تقو�مى ساعت مبنا -٤

ه �كّرمهو  بيت اهللا ا�رامكره زم�  �ر�ز خش�
ّ
باشد، �ا هم� نقطه  � �ك

قرار داده و اختالف ساعت  تقو�م �و�ى را نصف ا�هار مبدأ، و ساعت مبنا

مقدار تفاصيل . كنيم ذكر � كعبه ��فه كره زم� را �سبت به نوا�بقية 
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مبدأ  �� ساعتبا  ساع�شانبالد و اختالف  دقيق طول و عرض جغرافيا�

) ٥٢شماره (در هفته نامه راه آسمان  ساعتدر جداول اختالف  كعبه ��فه

ه با ك �م آمده است،وو جدول ف�ده آن ن� در اين تقمن��ه گرديده است 

نصف ا�هار مبدأ و با ى افزا�ش آن �سبت به ساعت منطقه اى برا(+) عالمت 

تعي� ساعت اوقات ى مثال برا .�س� آن اشاره شده استى برا) -(عالمت 

شان با  تفاوت ساعت ��بالد ايران كه ى برا )مانند �او�ل به بروج( فل�

 ٣٠مقدار  ؛اقع هس�ندو آندر �ق �كه �كرمه نيم ساعت بوده و  ساعت ��

و ق افآاختالف ايام طلوع �وم بنا بر . گردد دقيقه به سا�ت تقو�م افزوده �

آيد، از  تفاوت ارتفاع بالد متفاوت بوده و با جدول اختالف سا�ت بدست ن�

 در) است عر� كه آ�ز تقو�م شم�(اين رو اختالف طلوع ستاره �طان 

   .آورديم سا�تستون آخر جداول اختالف  �كه �كرمه در�تلف را با بالد 

 مقاصد دقيق نظا�ى كه براى بالد ن� از تصاو�ر ماهواره ا �تصات جغرافيا�

  .استخراج شده است )رود به شمار � �اسبهفعال دقيق��ن  و(تهيه شده 

   :سا�ت تقو�م -٥

�وك يا ظهر) زوال شب( سا�ت ذكر شده در تقو�م بر اساس ساعت رايج زوا�

و اختصار باشد، و نظر به دقت  كه مبدأش نيمه شب است �) �ميانه تعب�(

  .از اين روش استفاده شده است) ٢٤صفر تا (شمارش 

  : ساعت تا�ستا� -٦

فصل بهار يا در تا�ستان يك ى كشورها �رسوم است كه در ابتدا در بر�

عد مقرر ديگر آن كشند و در پاي� يا �و ساعت يا دو ساعت، ساعتها را جلو �

گردانند اين تغي�ات در همه كشورها از �اظ مقدار و  اول باز �ى را به جا
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دهند از اين رو در �اسبه افق  ن� ا�ام ن� زمان تغي� ي�سان نبوده و بر�

ساعت  تفاوتو اختالف ساعت بالد،  )اوقات �كه �كرمه(تقو�م  جها�

 KMT م من��ه؛ بيان ساعت جها�و در تقاو�. منظور �شده است تا�ستا�

 و جداول اختالف ساعت بالد، بنا بر ساعت حقي� )�كه �كرمه ساعت(

  . شود عرضه �) بدون �اظ تا�ستا�(

اورند مثال در ايران بيآنرا بدست  �ر�ران تقو�م اگر �واهند ساعت تا�ستا�

پاي� كه ى ابتدافصل بهار تا ى از ابتدا) ايران از دورانهاى دول� و در بر�(

ساعت  ر اختالف �ر�وط بهداشود به مق ساعتها يك ساعت به جلو كشيده �

 .افزوده گردد تا با وقت رس�  در ايران تطبيق گردد بايد يك ساعت ن� ؛ايران

  : مبنای ساعت طلوع و غروب آفتاب و فجر -٧

آ�ست، كه همان فجر  و �� تعي� ساعت فجر همان �الك ح�ى مبنا

اين  باشد، �) در بالد معتد�(درجه ز�ر افق  ١٨و باال آمدن خورشيد تا  ي�حق

آ�ر��ا  در�ا�ى استخراجات از �اسبات و جداول اوقات �ر�ز �وم ن�و

 و �رجع ب� ا�ل�جهان  دقيق��ن و معت�تر�ن �راكز �و� شود كه از تهيه �

�ه  يا غروب فتاب طلوعآو غروب  تعي� ساعت طلوعى مبنا. باشد �اوقات 

يا  قرص خورشيد با حساب تصحيحات ان�سار نور در وقت طلوع باال�

    .باشد � و ح�ى باشد كه دقيق��ن �اسبه به �اظ رصد � غروب

 : ترتيب شب و روز ايام در تقو�م -٨

تعا�م قرآن كر�م و  طبق ؛و�م ب�ياد حيات ا�اترتيب ذكر شب و روز ايام در تق

      شب مقدم بر روز  ؛ت�ي� شده است در فرهنگ اسال�ه آ�و  و� �كتب

 طول تار�خ دوران اسال�ى باشد، و اين همان اسلوب و روش تقاو�م قمر �
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 كتابت و ��ش بوده است بلكه در تقاو�م فار�ى همه جهان اسالم؛ از ابتدا

شب و ب شمارش قديم ترتيى ��ق زم� ن� از زمانها �لل اك�و ن�  و عر�

و �وعش از غروب  ؛از اين روست كه شب مقدم بر روز .روز چن� بوده است

و روز بعد از شب است و �وعش از طلوع آفتاب  ،آفتاب تا طلوع آفتاب است

       تا غروب است و با غروب آفتاب يك شبانه روز تمام شده و روز بعد آ�ز 

 �       عه زودتر از روز �عه �وع شب �: و�ا در ز�ان عموم �ؤمن�. شود �

 شب كه غروب آفتاب است آ�ز �ى يك شبانه روز از ابتدا ؛شود، در اين روش

ى شود نه از نيمه شب و نه از طلوع آفتاب، و منظور از شب �عه كه در آن د�

شود، عشاء و شام بعد از روز �عه ن�ست بلكه منظور شب  كميل خوانده �

كه بعد از غروب پنجش�به �وع شده و تا طلوع است عه مقدم بر صبح �

باشد، و روز �عه �س از آن و با طلوع آفتاب �عه آ�ز  آفتاب صبح �عه �

 شده تا غروب آفتاب �عه ادامه يافته و بعد از آن جزو شب ش�به �سوب �

 .شود در تقو�م صحيح از غروب آفتاب هر روز تار�خ ي�روز اضافه �. شود

اخ� به ى است كه در سا�ا ن توضيح �سيار مفصل براى اصالح �دت غر�اي

 ن� �ايت كرده و �اطر نفوذ فرهنگ استعمار در بر� �يطهاى �� بر�

: و ��ق زم� ن� رايج گرديده است، كه در اين روش غ� صحيح �ا�ك اسال�

    غروب �عه آ�ز  كنند، و شب ش�به را كه بعد از روز را مقدم بر شب ياد �

اش�باه �شود، در " شب �عه"شود ادامه �عه حساب كرده و براى اينكه با  �

ا�ته اين روش غلط با . شود تعب� �" �عه شب"به  اخ� در ز�ان فار�ى سا�ا

اين زمان متداول است و  كه در تقو�م غر�) شبانه روز به مع�(اصطالح روز 

نيمه شب در شب ش�به  ١٢نيمه شب در شب �عه تا  ١٢روز �عه را از ساعت 

هر شب دو نصف شده و  كند ن� متفاوت است، در روش تقو�م غر� حساب �
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شود،  يك نيمه به روز قبل �سبت داده شده و نيمه ديگر به روز بعد �سبت داده �

 �اظاز شب �عه كه قبل از نيمه شب واقع است را جزو پنجش�به  مثال قسم�

كنند  ديگر كه بعد از نيمه شب واقع است را جزء �عه حساب � و قسم� هكرد

شود و اين قرارداد  شب؛ تار�خ يك روز اضافه � ١٢در اين روش بعد از ساعت 

و همچن� تقاو�م ا�م قديم  دي�ى و ارزشها و� تعا�م �كتبغر�يها برخالف 

   .باشد �  تأس�سشان در زمان ان�ياء ال�ى از ابتدا

 :مثال ب�ياد حيات ا� درج شده كه �و�ى در تقو�م ها �س بدين ترتيب وق�

در  يع� ١٩:٤١ر�يع االول ساعت  ٩ي�ش�به �ل ى رصد ��ورود قمر به برج 

باشد، نه شام  شب ي�ش�به كه قبل از طلوع آفتاب ي�ش�به واقع است �

   ).عوام بر�به تعب� (ي�ش�به و يا ي�ش�به شب 

 0:55 قمر و م�ل ا�يل در سه ش�به ساعت هم آ� :شود ذكر � وق� همچن�

در شب سه ش�به ساعت پنجاه و پنج دقيقه بعد نيمه شب قمر با �وم  است يع�

  .م�ل ا�يل اق�ان يا اق�اب دارد و منظور عشاء يا شام سه ش�به ن�ست

متفاوت ى در تقو�م؛ آنها را با رنگها جهت وضوح ب�ش� اوقات شب و روز

 ياشد �شان دهنده وقوع آن در آ� �شخص كرده ايم اگر ساعت ذكر شده به رنگ

   .است روز �شان دهنده وقوع آن در ارغوا� و سا�ت به رنگ ،است شب

  : اوقات وقايع فل�ى مبنا -٩

       كه در علم �وم و تنجيم �ورد توجه است؛  از حوادث و وقايع فل� ر�ب

آن، و بر همان  است بوده نه واقعيت فل� نظر راصد زمي�بر اساس آ�ه در

 اساس اصطالحات �ر�وطه وضع شده است، كه اين روش مطابق رصد ح�

تأس�س اين علم و ارايه ى است كه مبنا )Topocentric( سطح كره زم�در  ناظر

 از آ�ا كه �اسبه بر اين اساس و� آن از دير�نه تر�ن زمانها بوده است، مبا�
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الزمه اش استخراج جدا�نه تقو�م براى هر يك از نقاط زم� بوده و ديگر 

را  نبوده �ا به ناچار عموم اوقات فل� ارائه تقو�م واحد براى همه زم� عم�

�اسبه نموده و �يه ) Geocentric(�ر�ز كره زم� در  ناظر فل�ى بر اساس مبنا

در اين بر را اين حوادث  اوقات فل�ب�ياد حيات ا�؛  تقاو�م و �رسوالت �و�

   .استخراج گرديده است نظر گرفته و مطابق آن اطال�ت �و�

  :ب�ياد حيات ا�  و�م �و�امنابع تق -١٠

 معارف دي� چه در مبا� و بقيه تقاو�م ب�ياد حيات ا�؛ اين تقو�م منابع عل�

توار�خ و اختالف بالد  علم �وم و تنجيم و استخراجات تقو�م و و چه در مبا�

 و اح�م و اختيارات تنجي� در سا�ت و كسوف و خسوفها و هن�مهاى فل�

ژوهشها و پهمه از معت�تر�ن مآخذ و �راجع معت� او�ه و كهن و ن� آخر�ن 

اين  منبع �يه استخراجات اوقات فل� .باشد جديد � دستاوردهاى عل�

�اسبات و جداول تهيه شده ) ر ستار�ناز �واضع قمر و شمس و ساي(تقو�م، 

�ر�ز  ،ناسا و معت�تر�ن ز�ج جهان ا�روز فضا� متخصصان سازمان ب� ا�ل�

 تقاو�م و �رسوالت �و� منابع پژوه� .باشد سو�س �آس�ودي�س  �و�

در�افت آن به جاي�ه ى برا . ذكر شده است ٧راه آسمان ب�ياد حيات ا� در 

  .�راجعه نماييد ب�ياد حيات ا� �وم كهن و اسال�علوم  اي��ن�
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��یی را��ما ��
  ��و�م ��و�ی 

  

  �تواى تقو�م �و� �ص�
  

  : ترتيب شب و روز ايام در تقو�م -١

؛ طبق قرآن كر�م و تعا�م ب�ياد حيات ا�ترتيب ذكر شب و روز ايام در تقاو�م 

 ست؛ شب مقدم بر روز �ت�ي� شده ا و آ�ه در فرهنگ اسال� �كتب و�

باشد، و �وعش از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب است و روز بعد از شب است 

و �وعش از طلوع آفتاب تا غروب است و با غروب آفتاب يك شبانه روز تمام 

شود و مانند �دت غر�يها �وع شبانه روز از نيمه شب  شده و روز بعد آ�ز �

 شب �عه زودتر از روز �عه �وع �: �و�ا در ز�ان عموم �ؤمن. ن�ست

ب�ياد حيات ا� درج شده كه  �و�ى در تقو�م ها �س بدين ترتيب وق� .شود

 �٢٢:١٢ل ساعت  ١٩ر�يع االول برابر  ٩سه ش�به ى مقارنه شمس و �ش�: مثال

كه قبل از طلوع ) �ل ١٩ر�يع االول و شب  ٩شب (در شب سه ش�به  يع�

به تعب� (باشد، نه شام سه ش�به و يا سه ش�به شب  واقع است �آفتاب سه ش�به 

  ).عوام بر�

متفاوت ى جهت وضوح ب�ش� اوقات شب و روز در تقو�م؛ آنها را با رنگها

ياشد �شان دهنده وقوع آن  آ� �شخص كرده ايم اگر ساعت ذكر شده به رنگ

 . است روز ر�شان دهنده وقوع آن د ارغوا� است، و سا�ت به رنگ شب در
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 از وقايع �و�ى هر ماه، خالصه ا در اول تقو�م �ص� :وقايع مهم �و�-٢

�سبت به ساير  مهم آن ماه ذكر شده است كه اين وقايع مدت زمان طوال�

ن� وقايع مهم و  دالالت در ماه �ؤثرند و �� وقايع دارند و در احوال �

  .باشند �     ى نادر

از ماه قبل  در اول هر ماه استمرار وقايع فل� :از ماه قبل فل�استمرار وقايع  - ٣

شده و چه  ذكر شده اند با �شخص كردن اينكه چه مدت از �وع آن �

توضيح ) رفته و مانده(ى مانده است و با �مه اختصار مدت تا پايان آن با�

  .شده است

صل در صفحه تار�خ �وع و پايان فصول در هن�م �وع هر ف :فصول سال -٤

فصول سال بر اساس س� . با تصو�ر متناسب آن فصل �شخص شده استى ا

 - ) �ل ثور جوزا(فصل بهار در بروج : شوند �اسبه � شمس در بروج فل�

م�ان (فصل پاي� در بروج  -) �طان أسد س�بله(فصل تا�ستان در بروج 

  .ندباش �) د�و حوتى جد(فصل ز�ستان در بروج   -) عقرب قوس

در هن�م �و�ل شمس به  :باستا� و طالع �و�ل سال شم� هيئت فل� -٥

و فضائل نوروز و آداب عيد، طالع و هيئت  اسال� برج �ل �ح تقو�م شم�

�و�ل سال و طالع نزدي���ن اجتماع يا استقبال قبل يا بعد �و�ل ارائه  فل�

�ح  ٢٥راه آسمان شماره در هفته نامه  اسال� تفصيل تقو�م شم�. شود �

  .توانيد آنرا از آدرس ز�ر در�افت نمائيد شده است، �
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=20  

وع آن و تر�؛ در هن�م وقى يا او�غور �وع سال چي� :�وع سال چي� -٦

از آ�ا كه اصل اين . شود با تفصيل آن تذكر داده �) اول� هالل ماه در برج د�و(
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با مبدأ سال از طلوع اول� هالل ماه بعد از ورود شمس ) �اسبه اثناع�ي(روش 

اين تقو�م  به برج د�و است؛ �ا اح�م اين نوع تقو�م مطابق توار�خ و حساب اص�

اتفاق افتاده كه �وع  ثه مانند آ�ه در تقو�م جال�است؛ از اي�و تغي�ات حاد

اقتضا  �ققانه و عل�ى گ�ند �ل اعتبار نبوده؛ و مبنا را از نوروز � تقو�م چي�

دارد كه اح�م اين نوع تقو�م را بر اساس توار�خ و �اسبات خود اين تقو�م تطبيق 

به اين ) بهمن ماه( �ص�؛ در مقطع زما� كنند؛ براى هم� در تقو�م �و�

  . دانيم �وضوع پرداخته؛ و طرح اين حساب را در نوروز صحيح ن�

و برخالف سنت كه�شان �ـاى طلـوع  در روش متعارف ا�روز�ن تقو�م چي�

هالل ماه؛ �ظه اول� اجتماع شمس و قمر بعد از ورود شـمس بـه بـرج د�ـو را 

بـا آ�ز  اصـ� ز سال چيـ�شود كه آ� دهند، و اين �وجب � آ�ز سال قرار �

تـار�خ  دو روز متفاوت باشد در هن�م �وع سـال چيـ�ى ي� فع� سال چي�

  .شود صحيح و تفصيل آن تذكر �

به جهت  اين تقو�م :رو�ى اسكندرى و �وع ماههاى �وع سال اسكندر -٧

 � رو�ى با �الحظه تقو�م اسكندر كه در �م خازنان و� �اسبه توار��

شماره روزها در . ذكر شده است) �اطر تداول اين تقو�م در زما�شان(د باش

مندرج در تقو�مهاى ب�ياد حيات ا�؛ مطابق با تقو�م ى تقو�م اسكندرى ماهها

ندارد و در واقع  فع�، كه اساس درس� عر�ى است نه ميالد رو�ى اسكندر

�وع و تار�خ  :ه رو�روز �وع هر ما .برند را به �ر � �سي�ى تقو�م ميالد

تفصيل تقو�م . ذكر شده استى پايان ماه در هن�م �وع هر ماه اسكندر

�ح جامع  و منجم تقو�م جها� ٧١در هفته نامه راه آسمان شماره ى اسكندر

  .توانيد آنرا از آدرس ز�ر در�افت نمائيد شده است، �
http://aelaa.net/Tal/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=70#p1165  
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هن�م �وع ى گر�گور به جهت رواج تقو�م �سي�: �وع سال �سي� -٨

تفصيل آن در هفته نامه راه آسمان شماره . گردد �وع آن تذكر � سال �سي�

  .آدرس ز�ر در�افت نمائيدتوانيد آنرا از  �ح شده است، � ١٤
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=10  

ا�ور ى يك يا دو روز نامناسب برا هر ماه رو� :روز �ذور هر ماه رو� -٩

 .تدرج شده اسو �س دارد كه با رنگ زمينه زرد كمرنك ى دنيو

يك روز �ذور و نامناسب و �س دارد ى هر ماه قمر :روز �ذور ماه قمري -١٠

و اشتغال تام به عبادت است اين روز �ذور با ى كه وقت فراغت از ا�ور دنيو

تفصيل آن در هفته نامه راه آسمان . رنگ زمينه زرد پررنگ �شخص شده است

  .ز آدرس ز�ر در�افت نمائيدتوانيد آنرا ا �ح شده است، � ٨شماره 
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35  

دوره افزا�ش نور قمر در نيمه اول ماه و دوره : دوره افزا�ش و �هش نور قمر -١١

 .داده شده است�هش نور قمر در نيمه دوم ماه در هن�م �وع دوره تذكر 

كه  ، اقدام به �رها�)در غ� ايّام خسوف(كه قمر زايد ا�ّور باشد  هن��

�وفقيّ�ش �رهون رشد و افزا�ش و مطرح شدن و آش�ر شدن ب�ش� است، 

، )در غ� ايّام خسوف(كه قمر ناقص ا�ّور باشد  هن��. باشد مناسب �

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

تفصيل آن در راه آسمان  .باشد وجود دارد؛ مناسب �ى فصد كه در آنها خونر�ز

 .توانيد آنرا از آدرس ز�ر در�افت نمائيد �ح شده است، � ١٥شماره 

ic.php?f=52&t=35&start=10http://aelaa.net/Fa/viewtop  

تر�يع أ��  –ايام استقبال  –تر�يع اول  -اجتماع ى دوره ها :ايام وجوه قمر -١٢

تفصيل آن در هفته نامه راه . �شخص شده اند با رنك زمينه آ� �ت ا�شعاع –
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  .توانيد آنرا از آدرس ز�ر در�افت نمائيد �ح شده است، � ١٩آسمان شماره 
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=10  

�دوده داللت خسوف و كسوف در هن�م �وع  :كسوف و خسوف -١٣

�ر�ز  �دوده داللت با رنگ زمينه قر�ز تذكر شده است و طالع و هيئت فل�

تفصيل اح�م و اختيارات . خص شده استدر هن�م وقوع آن �ش گرفت�

�ح شده است، آنرا از آدرس  ٤٣كسوف و خسوف در راه آسمان شماره  �و�

 .ز�ر در�افت نمائيد
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=40  

اين روش همان تقو�م منازل ): قمر و �وم منازل هم آ�(مر ق منازل اص� -١٤

بدان �ر�وط شده و همان اق�ان و يا  است كه اح�م تنجي� اص�ى قمر

آش�ر شدن ى در ابتدا است، يع� اق�اب قمر با �وم منازل به صورت ح�

شبانه ماه در آسمان؛ ماه با ستار�ن اين م�ل نزديك يا هم�ش� است، ف�ا 

كه هم �وم آش�ر بوده و هم ماه طالع  آن در شب؛ هن�� جهت رصد ح�

توان م�ل را �شخيص داد، و از طر�ق اين رصد؛ زمان �و�ل ماه به  باشد؛ �

تعي� منازل بوده و در  توان �شخص كرد كه اين روش اص� م�ل بعد را ن� �

در هر شب و روز با  تعي� منازل قمر .ن� تأييد شده است تعا�م �كتب و�

�شخص شده است، اگر در يك شب قمر در دو م�ل ...) م�ل + قمر (عالمت 

  .عبور كند، در اين روز ساعت �و�ل قمر به م�ل بعد ن� ذكر شده است

قمر به زم� ارتباط احوال قمر ى �اطر نزدي� :قمراحوال و ساير حر�ت  -١٥

   :باشد ت، �عت س� قمر �تلف �ب�ش� از ساير كواكب اس با حوادث زمي�



 تخصصيى تقويم نجومى راھنما

١٧  

ر با س� عبارت از تفاوت �عت قم ):��ع ا�س� يا بطيء ا�س� يا وسط ا�س�(

�عت (از ماه ��ع ا�س� است  باشد كه تقر�با ني� � متوسط آن در يك روز

�عت كم� از (باشد  از ماه بطيء ا�س� � و ني�) ب�ش� از �عت متوسط

دقيقه در  ١١درجه و  ١٣(اگر �عت برابر �عت متوسط و ) �عت متوسط

��ع ا�س� بودن قمر از حاالت قوت داللت آن  .باشد وسط ا�س� است) روز

كه ى كه �عت در آن مطلوب است مانند سفر است همچن� �رها�

خواهند در اين دوره مطلوب است و در زمان بطيء  �راجعت ��ع از آن �

  .�ع و بطيء مناسبت داردغ� �ى ا�س� �رها

كه �شان دهنده س�  :هابط از ذنب صاعد از نقطه رأس يا جنو� قمر شما�

است و از حاالت قوت  از ماه قمر شما� قمر در فلك رأس و ذنب است و ني�

باشد كه از حاالت ضعف قمر           � از ماه جنو� داللت قمر است و ني�

  .باشد �

�شان دهنده س� قمر در فلك اوج و حضيض  :در فلك اوجقمر هابط يا صاعد 

از ماه صاعد از نقطه حضيض به سمت نقطه اوج است و از  باشد كه ني� �

ماه هابط از نقطه اوج به سمت حضيض  حاالت قوت داللت قمر است و ني�

  .باشد است و از حاالت ضعف دالالت قمر �

است كه قمر  �ر�وط به زما� :التصالا�س� يا بعيد ا ا�س� يا وح� قمر خا�

اتصال بر قرار ن�ند كه از حاالت ضعف و �س قمر از بعد از ميانه اتصال، 

  .است و به رنگ قر�ز درج شده اند

مدت س� قمر ): درجه عقرب ٣درجه م�ان تا  ١٩اح�اق قمر از (طر�قه ��قه 

) درجه عقرب ٣(تا درجه هبوط قمر ) درجه م�ان ١٩(از درجه هبوط شمس 
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به جهت اهميت . باشد است كه از حاالت �سيار نامناسب و �س قمر �

كردند در جداول هر  دالالت قمر و سبك قدما كه ابتدا احوال قمر را ذكر �

  .گردد روز احوال قمر مقدم بر ساير كواكب ذكر �

ز ثوابت ستاره مهم ا ٢٠در اين تقو�م؛ مقارنه قمر با  :مقارنه قمر با ثوابت -١٦

 ذكر شده است، �دوده اق�ان در درجه ستاره �) بوده اح�م خا�ى كه دارا(

هر كدام از اين ثوابت بر طبع يك يا دو كو�ب از ). درجه ١معادل (باشد 

�س، سعد يا ��ج ن� دارند، و اگر ى باشند و تقسيم بند كواكب سبعه �

ال را نداشته باشد اق�ان قمر با نياز باشد، و قمر اين اتص اتصال قمر با كو��

  .گ�ند ستاره بر طبع آن كو�ب را در نظر �

آسمان و دايره فلك كه ى بر پهنا :رصدي �واضع كواكب در بروج �� -١٧

 دوازد�نه اى  به نظر � باشد صورتهاى فل� �س� حر�ت كواكب سبعه �

 ٣٠هر يك (ده صورت تقسيم نمو ١٢درجه را بر اين  ٣٦٠رسد كه اين مدار 

از آنها  و بدان ناميده اند، س� كواكب در اين بروج متفاوت است بر�) درجه

 در يك ماه، خورشيد آنرا در ي�سال � سال و بر� ٣٠مانند زحل آنرا در 

 � باشد، و ماه آنرا در ي�ماه � ساالنه � نموده و م�شأ �اسبه بروج شم�

به ) آن و سط� عمو�ى در معنا(ن �يد و قرآ كند، در آيات ��فه �م و�

  ". وا�سماء ذات ال�وج"اين بروج اشاره شده است، 

دارد، كه ما روش مطابق رصد  سنجش و �اسبه �واضع بروج حسابهاى �تل�

�ورد اشاره  كه در ع� ح�ات معصوم�  را برگز�ده ايم، همان رو�

و ستار�ن  صور فل� روج ��در ب. عموم بوده است ا�شان و استفاده عم�
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از آسمان  و فل�؛ كه جاي�� آنها مد نظر و اصل بوده، بر خالف بروج استوا�

به نام بروج  است بطور فر� غ� از �واضع بروج ��) در ع�ما(را كه 

ى درجه ا ٣٠برج  ١٢شا�ل ) Sidereal(ى رصد بروج ��. ناميده اند اص�

در نقطه �وع آن است، كه به سبب  بروج �� با است، تفاوت بروج فل�

 استوا�( ، ا�روزه جاي�ه بروج فل�درجه يكسال  ٧٢تقدم نقطه اعتدال در هر 

ب�ش� از (درجه دقيقه '28°30  آن به مقدار �� از �واضع اص�) يا تروپي��

  .حوت قرار گرفته است جا�ا شده و در اوايل صورت ��) يك برج

   
بدايت بروج رصدى 

   

 '28°30:  اعتدال بھاري
 دايت بروج فلكيب
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؛ برگرفته از ب�ياد حيات ا� پژوهشكده �وم و تنجيم عل�ى مبنا ا كهاز آ�

و ترو�ج �وم و تنجيم  بوده؛ و هدف آن احياء و معر� تعا�م �كتب و�

باشد، از اين رو ارائه اوقات س� قمر و بقيه كواكب ن� بر اساس  � اسال�

رايج ) هندي( هرچند با بروج ��ى رصد باشد، بروج �� �ى بروج رصد

   .متفاوت استى قدر �شابهت داشته و�

 نقطه آ�ز�ن دائرة ال�وج و �وع بروج �ـ� :و بداية ال�وج آ�ز بروج ��

اسـت، ) اول� بـرج از بـروج دوازده �نـه(�ل  همان آ�ز صورت فل�ى رصد

ق. � ١٤٣٨در سال   

 بدايت بروج فل� اعتدا�

30°28' �� رصدي   
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ز آخـر�ن آ�ز برج �ل با م�ل �طان بوده، و اين م�ل اول دائرة ال�وج؛ بعد ا

ى بنـابر پژوهشـهاحـوت واقـع اسـت،  و صورت فلـ�) رشا(م�ل دايرة ال�وج 

در  ؛ نقطه �وع بدايت ال�وج و آ�ز صور و بروج ��ب�ياد حيات ا��سيار 

دقيقه اى ستاره رشا، واقع است، و با عبور يـا زوال كو�ـب شـمس از  ٥١فاصله  

؛ سـبب دخـول بـه مـ�ل حـوت اسـت م�ل رشاء كه آخر�ن م�ل صورت فل�

گـردد، و از ايـن روسـت كـه منجمـ� �سـلمان  �ل �ى �طان و برج رصد

  . �ل را از بعد آخر�ن م�ل حوت گرفته اندى �وع برج رصد

�ـل و مـ�ل  بـرج �ـ�ى �وضع بدايت ال�وج و ابتـدا: رصدى و بنا بر مبنا

 ه از خـط فـر�درجـه و دقيقـ'28°30  در فاصله) ق. � ١٤٣٨در سال (�طان 

داشـته؛ و ى است، دا�سـ� دقيـق ايـن �تصـات اهميـت �سـيارى اعتدال بهار

در دا�شهاى تقو�م و �وم و تنجيم دارد، عـدم توجـه بـه ايـن  �ر�ردهاى فراوا�

  .از تقاو�م تا كنون شده استى ن�ات سبب ناصحيح يا نادقيق بودن �سيار

  توضيحات

نـدارد، و  د حيات ا� �ر�ـرد آ�زسـا�در تقاو�م ب�ياى بدايت ال�وج رصد -١

 سـيدرا� است، اما در تقاو�م �سا�ك �و� فل� آ�ز سال همان نوروز اعتدا�

روز  ٣١ى رصـد نوروز ��: به عنوان آ�ز سال ن� مطرح است كه بنابر �قيق

  . است فل� بعد از نوروز اعتدا�

 �فـا بـراى تعيـ� وقـايع در تقاو�م ب�ياد حيات ا�ى بدايت ال�وج رصد -٢

ف�ا زمان عبور شمس از . شود تقو�م و �او�ل كواكب به بروج استفاده � فل�

  . است فل� روز بعد از نوروز اعتدا� ٣١ى رصد بروج و از �له ��
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و بروج دوازده �نه  بنابراين در تقاو�م ب�ياد حيات ا� آ�ز سال شم� - ٣

شود،  �اسبه � آ�ز از اعتدال ر�ي�ى بر مبنا و ماههاى تقو�م شم� شم�

ارائه          ى رصد و �� اما �او�ل كواكب در بروج به هر دو روش اعتدا�

فروردين بوده، و بنابر  ١٩در  گردد، مثل �ف شمس كه بنابر مبدأ اعتدا� �

ارديبهشت است، كه �ح آن در رسا� �ف شمس  ١٩در  واق�ى روش رصد

  . استآمده 

جديد، برای تعيـ� بـدايت  و غر� و باب�ى هند در �سا�ك تنجيم سيدرا� -٤

را  در ميان منجم� ا�ام شده و مقادير �ـتل�ى متعددى انتخابها بروج ��

 و غـر�ى �تلـف در تنجـيم هنـدى ذكر كرده اند كه منتج بـه ا�ـاد سـبكها

پژوهشـكده  علـ�ى با مبناگو�ند كه  گرديده است و به آنها تنجيم سيدرال �

است تفاوت دارند و�ا بـا �ف  �وم و تنجيم كه بر اساس �وم كهن و اسال�

  .نبايد اش�باه گرفته شود) بروج ��(�شابهت در عنوان 

�واضـع  :و فلـ�ى رصـد در بـروج �ـ� �واضع كواكـب و نقـاط فلـ� -١٨

و نقاط ) و پلوتون اورانوس ن�تون(كواكب سبعه قديم و كواكب سه �نه جديد 

برج سـبب احـوال �تلـف  ١٢رأس و ذنب و قمر أسود و سيارك ش�ون در  فل�

بـرج هبـوط و  -بـرج �ف و درجـه �ف  -و�ـال   -بيت (قوت و ضعف آنها 

كواكـب بـوده  ذا�ى اين احوال قوتها. شود �) برج مثلثه كو�ب -درجه هبوط 

 -وجـوه -حـدود  -هبوط  -�ف  -و�ال -بيت : (باشد و به ترتيب قوت چن� �

حاالت قوت با رنگ سـ� و . بيت، مقابل و�ال و �ف مقابل هبوط است) مثلثه

  . حاالت ضعف با رنگ قر�ز درج شده است
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ن� جهت به دست آوردن طالع وقت، �وقعيت دقيق كواكب سبعه و رأس چهم

�كه  ساعت جها�به  00:00هر روز در ساعت ى براى رصد در بروج ��

   .ارائه شده است �كرمه

 ى اختصارى در �تصات كواكب در بروج و در تصاو�ر طالع از عالمتها

  :آنها استفاده شده است

 لوتونپ تون�ناورانوس ذنب رأس زحل�ش�ي �ر�خ زهره عطاردقمرشمس
قمر 

 أسود
 ش�ون

             

 حوت د�و جدي قوس عقرب م�ان س�بله أسدطان� زاجو ثور �ل بروج

 عالئم

�نه در هر برج            ٥شا�ل حدود  كه :بروج �واضع كواكب سبعه در حدود -١٩

شود و هر قسمت  قسمت تقسيم � ٥باشد، و در اين قاعده هر برج به  �

اگر  ،م�سوب به يك كو�ب است، و نام هر حد ن� در جداول ذكر شده است

قوت كو�ب و �شان از  ،رنگ آن س� شده است ؛در حد خود وارد شود كو��

و بودن  ،باشند حدود قو���ن �وضع كواكب � )بعد از بيت و �ف(است 

كو�ب در هر يك از حدود؛ اختيارات و اح�م خاص خود را داشته؛ و داللت 

در  گ�د، مانند س� قمر كو�ب �ت تأث� داللت كو�ب صاحب حد قرار �

و س� كواكب در حدود  ،حدود �ر�خ و زحل كه از حاالت �س قمر است

  .ي�ديگر در قوت اتصاالت ن� تأث� دارد

 ٣هر برج به  :بروج و در�ان) صورت(�واضع كواكب سبعه در وجوه  -٢٠

شود و هر قسمت م�سوب به در�ان و وجه يك  تقسيم �ى قسمت �ساو
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در  ن� در جداول ذكر شده است اگر كو��كو�ب است و نام هر وجه و در�ان 

بعد از (وجه خود وارد شود رنگ آن س� شده است و �شان از قوت كو�ب است 

باشند و بودن كو�ب در  بيت، �ف و حدود، وجوه قو���ن �وضع كواكب �

هر يك از وجوه اختيارات و اح�م خاص خود را دارد، و داللت كو�ب �ت 

گ�د، و س� كواكب در وجوه  وجه قرار � تأث� داللت كو�ب صاحب

مانند هيالج و  در�ان ن� در اح��. ي�ديگر در قوت اتصاالت ن� تأث� دارد

  .تعي� طول عمر �ر�رد دارد

مقارنه، �سد�س، (اتصاالت پنج�نه كهن ب� كواكب شا�ل  :اتصاالت -٢١

ال�وج �اسبه         اين اتصاالت �سبت به فلك دايرة ): تثليث، تر�يع، مقابله

  . شوند �

اين اتصاالت �سبت به خط ): و ضد توازيى تواز(اتصاالت تنجيم جديد 

و اگر در دو ى شوند كه اگر در يك طرف باشند تواز �اسبه �ى سماوى استوا

  . باشد است �دوده اتصال يك درجه �ى طرف باشند ضدتواز

ت اح�م و �دوده خاصشان با كه كو��شان در تراجع هس�ند به جه اتصاال�

  .باشند �شخص شده اند و منحوس � راجعذكر �مه 

اتصاالت سعد با رنگ س� و اتصاالت �س و نامناسب با رنگ قر�ز �شخص 

اتصاالت اتصاالت ضعيف سعد با س� كمرنگ �شخص شده، و  ،شده اند

 اتصاالت غ� مقبول. اند مع� گرديده با رنگ قر�ز كمرنگ�س ضعيف 

  .�شخص شده اندى خاكس�با رنگ ) اتصاالت غ� فعال يا فاقد داللت(

مدت س� در تراجع و مدت اقامت قبل و بعد تراجع در  :تراجع و �كث -٢٢

�اسبه مدت زمان �كث بر اساس ناظر ى مبنا. هن�م وقوع آن ذكر شده است
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م �اسبات در عل اص�ى غ� �سلح طبق حس ا�ام شده است كه مبناى رصد

تنجيم و در نزد قدما بوده است، برخالف تنجيم جديد كه ناظر �سلح را مبنا 

مدت زمان تراجع هر كو�ب از حاالت ضعف دالالت �ر�وط به . دهند قرار �

  .گردد آن كو�ب است و ر�يت و �واظبت در آن ا�ور توصيه �

به �اظ اح�م خاص ستاره كف  :مقارنه كواكب سبعه با كف ا�ضيب -٢٣

�ضيب مانند وقت استجابت د�؛ در تقاو�م كهن به اين �وضوع پرداخته شده ا

است، در اين تقو�م به جز وقت مقارنه قمر با ستاره كف ا�ضيب، مقارنه ساير 

  .كواكب سبعه ن� با اين ستاره ذكر شده است

از �وارد ذكر شده در تقو�م؛ زمان تصميم و : تصميم و اح�اق كواكب -٢٤

در مقارنه اين . باشد �) زحلى عطارد زهره �ر�خ �ش�(كب اح�اق كوا

دقيقه بعد �ظه مقارنه كواكب  ١٦دقيقه قبل تا  ١٦كواكب با شمس از فاصله 

نامند، كه از حاالت قوت كو�ب است،  � تصميمدايرة ال�وج را ى با شمس رو

مس؛ درجه بعد مقارنه كواكب با ش ٦درجه قبل تا  ٦و خارج از آن از فاصله 

  .كواكب استى است، كه از حاالت ضعف و �وستها اح�اقحالت 
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  ستونهاى جداول تقو�م �و� �ص� معر�

  تار�خ: ستون اول

  . ذكر شده است باستا� و معادل تقو�م شم�ى در ستون اول تقو�م قمر

  وقايع �و�: ستون دوم

عد يا �س بودن ذكر شده است و متناسب با س در اين ستون عنوان واقعه �و�

  .داللت، عنوان واقعه س� يا قر�ز شده است

  �وع اتصال يا واقعه �و�: ستون سوم

بروج �ل ( اسال� در ستون سوم �وع وقايع در هر روز با تار�خ شم�

ستون  باستا� و شم�ى درج شده است كه اين تار�خ معادل تار�خ قمر...) ثور

  .اول است

  و ميانه اتصال يا واقعه �و��ظه دقيق : ستون چهارم

مانند خسوف و كسوف يك ميانه دارند كه از  وقايع �و� اتصاالت و بر�

�وع تا ميانه دالل�شان رو به قوت است و از اين ميانه به بعد رو به �هش و 

  .در ستون دوم اين �ظه دقيق ارائه شده است. ضعف است و اوج قوت در ميانه

  اف و پايان واقعه �و�نهايت ان�: ستون پنجم

ذكر شده است در  بر اساس تار�خ شم� در اين ستون تار�خ بايان واقعه �و�

اتصاالت تار�خ ى نامند كه برا اتصاالت �دوده بعد از ميانه را ان�اف �

  .نهايت ان�اف بر اساس جرم بزرگ� دو كو�ب است

  هن�م شنا�: ستون ششم

شده اند و تفصيل دالالت  �شان د� كه با شماره ها�دارد  اح�� هر واقعه فل�

  .شود ا�شاء اهللا من�� � �ستق�ى كتاب راهنمادر  و اح�م هن�م شنا�
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  مكه مكرمهى اختالف ساعات بالد با ساعت جھان
 باشد، لذا ھمین نقطه را نصف ى م مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحرامكره زمین ى مركز خشك

كره ى قرار داده و اختالف ساعت بقیه نواحى بنیاد حیات أعلى تقويم نجومى ت مبناالنھار مبدأ، و ساع
 .كنیمى ذكر م كعبه مشرفه زمین را نسبت به

  مقدار اختالف ساعت بالد با ساعت مكه مكرمه در جدول ذيل مشخص شده و افزايش آن
 . ده استاشاره ش) -(و كاستن آن با عالمت (+) نسبت به ساعت مكه مكرمه با عالمت 

 ساعت واقعه به ساعت ھر محل= تفاوت ساعت ھر محل با مكه ) - يا (+ ساعت واقعه به ساعت مكه 

 كشورھا در بھار يا فصل ديگر يك ساعت يا بیشتر ساعتھا را ى در برخ: تفاوت ساعت فصلي
جام ھم انى كشند، مقدار و زمان اين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان نبوده، و برخى به جلو م

بنابراين در ايران كه تفاوت  .شودى در نظر گرفته نمى دھند، ولذا در جدول اختالف ساعت جھانى نم
كه يك (فصل بھار تا آخر تابستان ى اش با مكه مكرمه نیم ساعت است، از ابتداى ساعت ھمیشگ

قت تقويم اضافه شود تا وى ساعت به ساعتھا ١.٥بايد ) شودى ساعت، ساعتھا به جلو كشیده م
 .ايران بدست آيدى تابستانى مطلوب بنابر ساعت محلى فلك

  

 )Petropavlovsk(شرق روسیه  -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9

 )ماگادان(شرق روسیه  -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8

 )Vladlvostok(شرق روسیه-گوام- میكرونزي-گینه نو -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد (ى مركزى استرالیا +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیه-) ديلي(شرق اندونزي -و جنوبيى كره شمال -ژاپن +6

 )بايكال(روسیه- تايوان-مالزي-فیلیپین-برونئي- مغولستان-كنگ ھنگ-ماكائو-چین-)پرت(غرب استرالیا +5

 )Novosibirsk(روسیه  - ويتنام -كامبوج -الئوس -تايلند -غرب اندونزي +4

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

 )Omsk(روسیه  -)آستانه(قزاقستانى نیمه شرق -قرقیزستان  -بوتان -بنگالدش +3

 نپال +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pern(روسیه-مالديو-)ساگیز(غرب قزاقستان-ازبكستان -تاجیكستان- تركمنستان-پاكستان +2

 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیه -)Ishevsk(روسیه-گرجستان-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1

 ايران .+30

KMT  
0 

–سودان  -اتیوپي -جیبوتي -اريتره  -يمن  -قطر  -كويت  -بحرين -عراق - )عربستان(حجاز 
 )مسكو(غرب روسیه  -تانزانیا-قمر -ماداگاسكار -اوگاندا  -كنیا  -سومالي

1- 
-زامبیا-ماالوي-شرق كنگو-رواندا-لیبي -مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرس-تركیه

-روماني-يونان-سوازيلند-لسوتو- بروندي -جنوبيى آفريقا-بوتسوانا–زيمبابوه-موزامبیك
 سوئد -فنالند-استوني-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين-مولداوي-بلغارستان

2- 
-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-مركزيى آفريقا- بنین-نیجريه-نیجر-چاد- مالت-الجزاير-تونس
-اسلونیا- كوزوو- سنجق-بوسني- صربستان- كرواسي-مقدونیه-آلباني-گینه استوايي- نامیبیا-آنگوال

 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ- مجارستان-لھستان-بلژيك- دانمارك-آلمان- اسپانیا- فرانسه-ايتالیا

3- 
-مالي-موريتاني-صحرا-جزاير قناري-مراكش-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-انگلستان-پرتغال

 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 )اسکورسبی(شرق گرينلند - Azoresجزاير  - Cape Verdجزاير  -4

 میانه اقیانوس آرام - )برزيل(آتل داس روكاس- جزاير مارتین واس- )گريتويكن(جنوبيى جزاير جورجیا -5

 سورينام - اروگوئه -آرژانتین -)برازيلیا(شرق برزيل -گرينلند -6

 7.30-)ونزوئال ( - )كبك(شرق كانادا - شیلي - دمنیكن- پاراگوئه- بولیوي-)Manaus(برزيل مركزي -گويان -7

 )پوکادواكره(غرب برزيل -پرو -اكوادور -كلمبیا- پاناما -ھائیتي -جامايكا -كوبا- )نیويورك(آمريكا -8

  كاستاريكا- نیكاراگوئه- بلیز -السالوادور-ھندوراس- گواتماال-مكزيك-)Winnipeg(مركزكانادا-)داالس(امريكا -9

 )الپاز(غرب مكزيك  -)Edmonton(غرب كانادا  -)Denver(اياالت متحده امريكا  -10

 پیت كايرن جزاير-)Vancouver(غرب كانادا  -)لوس آنجلس(اياالت متحده امريكا  -11

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -  )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -فرانسهى نزى جزاير پل -13
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  ا ار در اوت وره

قـديم و  و نـ� اصـطالحات علـ� و دي� از توصيه هاى �� در بر� :سؤال

 همچن� يا عقايد متداول ميان �ردم تعب� �س بودن يا نامناسـب بـودن بـر�

روزها يا اوقات مانند در وقت �ت ا�شعاع بودن ماه، يا هن�م قمر در عقـرب، و 

از اين گونه اوقـات را كـه ى از ماهها مطرح است، اگر �وارد يا روزهاى خا�

مطلع باشد؛ و� اختيار ترك يـا  است؛ ا�سان �شناسد، يا از هن�م نامناس� من�

  تغي� آن را ندارد؛ چه بايد ب�ند؟

همچـون بـودن مـاه در بـرج (در صورت عدم اطالع از اوقـات �ـذوره  :جواب

، و اضطرار از ا�ام آن، يا عـدم ا�ـ�ن )ا�ور �ذور است عقرب كه براى بر�

توصـيه هـاى ��ـف  خازنـان و� �شخيص اين �وارد يا سخت بودن آن؛

 :تعليم فر�وده اند �سيار آسا�

خالصـه شـده، و ) اسـتعاذه+ د� + وزه ر+ تصدق + اقبال + پره� : (ا�اال در -١

شود، و براى تتمـيم و توضـيح ب�شـ�  اين ايام به آنها برطرف � �وست �ر�

 .نماييم از تفاصيل آن را ن� از �م مقدس نقل � بر�

نقل نموده است كه سهل بن يعقوب خدمت ح�ت امام  جناب شيخ طو� -٢

  ى عسكر
ّ

براى  يارات ايام و اينكه چه ايا�تفاصيل اخت رسيده و �س از تل�

دارد  �ورت �را وا � ��: مناسب يا نامناسب است؛ عرض كردهى چه ا�ور

 ؟ )چه كنم(را بنمايم؛ ى �رى كه در اوقات �ذوره پيگ�
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از بر�ت واليت ما؛ براى شيعيان ما؛ عصمت و حفاظ : فر�ودند ح�ت 

آن اعماق در�اها و صحراها را در  اگر با: نگهدارنده اى قرار داده شده است كه

كنند، هر آينه ايمن هس�ند از  ميان درند�ن و دشمنان جّن و ا�س؛ �

نگرانيها�شان؛ به بر�ت والي�شان �سبت به ما،  �س اعتماد �ن به خداى عّز 

 و
ّ

برو؛  خوا� در واليت امامان طاهر�نت اخالص ورز�ده؛ و هر كجا كه � وجل

  :سه بار بگو� ك� �ن، اگر هم�شه هر�ه صبح �ى گ�پيى و هر �رى را دار
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أصـبحت : فقـط �ـاى(م�ه؛ ن� خداى را �ـوا�، و با هم� د�؛ سه بار در شا

همّ : � گو� ..ا�ّ
ّ
، �س در يك قلعه و حصن ال� قرار گـ�ي؛ و از )..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�
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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  بر� از ا�ور گرديد؛ �ـس در ي�ي از روزهاى �ذور ا�سان �ضطّر به پيگ

  :از هر نماز فر�ضه اين چن� خداى را �واند تا از آفت آن هن�م �فوظ بماند
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بـراى  شايان ذكر است كه از اين د�ى ��ف ن� در سـاير �ـوارد، و بطـور �

  .  را خواندجسته، و به  آن خداى  توان بهره فرج و گشا�ش ا�ور �
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 سال قمري و ا�ام  آئ� آ�ز
در نـزد ى ؛ سال قمر بر اساس �م خازنان و�: قبل از اين بيان شد كه -١

  .پذيرد اهل حق؛ با ماه مبارك ر�ضان آ�ز و با ماه شعبان پايان �

راه آسـمان، شـماره اّول : براى در�افت تفصيل �وضوع بـه هفتـه نامـه آ�ـوز�

  :توانيد در�افت كنيد اين مطلب را از اين آدرس ��راجعه نمائيد، 
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084  

و با �وع رسد  به پايان �ى سال قمربا غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان  -٢

شـب آخـر مـاه شـعبان قبـل از روز آخـر مـاه  .گردد آ�ز �ى قمر شب؛ سال نو

  .آيد شب اول ماه ر�ضان قبل از روز اول ماه ر�ضان �و شعبان 

توصـيه  در تعا�م �كتب و�؛ �وع و خاتمه هر سال را با اعمال �صو� -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 رسد �سته گردد عبادت ن�

اهل ايمان را به �اسـبه اين آ�ز و ا�ام معنوي؛  -٤

نمايـد تـا اهـل  زمينه را فراهم �و نفس تذكر داده 

 ايمان در سال نو هر چـه ب�شـ� بـا توفيقـات الـ�

  .قر�ن شده، و به� از لغزشها و آفات �صون گردند

را با آن آ�ز و ى و قمركه سال ن �ح اعما� -٥

را با آن ى كه سال قمر اعما� نمايند و افتتاح �

به  در كتاب �ستق� رسانند خاتمه داده و به ا�ام �

من�� كرده ايم، ى آئ� آ�ز و ا�ام سال قمر: نام

  :توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد اين كتاب را �
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 
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  آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�

هشت بهشت و بالد ى شهرهاى اوقات ده�نه ��، برا تقو�م داي�، تقو�م اوقات �� -١

هر  �سلمانان و ساير نقاط جهان، تدو�ن و �� اوقات ��ى و �زمينها ل�ان�ياء و اوصياء ا

  .١٤١٨نقطه از كره زم� بنا به درخواست اهل ايمان آن �ل، �� از سال 

  .١٤٣٤از  تقو�م اوقات �� ، �� عر�تقو�م �واقيت العبادة -٢

٣ - The calendar of the religious times ١٤٣٣از  قات ��تقو�م او ����� ان.  

٤- Le calendrier des temps religieux �� ١٤٣٣از  �� فرا�سه تقو�م اوقات.  

  
به  اوقات كواكب در سا�ت شبانه روز دائ� تقو�م شم� ، تقو�م سا�ت كواكب -٥

  .١٤٣٣، �� از افق هر �ل

٦- Le calendrier des heures planétaires   ١٤٣٣سا�ت كواكب از �� فرا�سه تقو�م.  

٧-The planetary hours calendar   ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  ����� ان.  
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بيض، ايام �ت ا�شعاع و  قمري، �ا�ى تعي� آ�ز ماهها، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

  . ١٤٢٦خسوف، �� از سال  �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا�

  .١٤٣١از سال ى تقو�م ف�ده قمر �� به ز�ان عر�، ال�سيطى ا�قو�م القمر  -٩

 ١٠- L’Annuel du calendrier lunaire concis ١٤٣٣از ى �� فرا�سه تقو�م ف�ده قمر  

١١- The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar از ى تقو�م ف�ده قمر ����� ان

١٤٣٣.  

  
به صورت �صور درقالب ى تعي� هالل هر روز از ماه قمر، يقمرى سا�امه تقو�م رصد -١٢

  .١٤٢٨صفحه اي��ن�، �� از سال 

١٣- L’Annuel du calendrier des phases de la lune  ١٤٣٤ازى �� فرا�سه تقو�م رصد  

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar از ى قمرى تقو�م رصد ����� ان

١٤٣٤.  
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تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بيض، �ت ا�شعاع، �اق، و ، �� سا�امه تقو�م �و� -١٥

، خسوف و كسوف، توار�خ هن�م واليت و برائت و ايام �ا�س )رصدي(ايام �ذور، قمر در عقرب 

   .١٤٣١دي�، �� از سال 

١٦-  L’Annuel de l’éphéméride religieuse ١٤٣٥از  �� �� فرا�سه تقو�م �و�.  

١٧- The Annual letter of the Religious Ephemeride ١٤٣٥از  �� تقو�م �و� ����� ان.  

  
ى �مدى ميالدى هجر اسال� شم�ى تقو�م قمر ،هم�� تقو�م �و�سا�امه  -١٨

، و جداول و ع� صاحب األ�ر و ذوالقرن� و تار�خ آفر��ش آدم  و �سي� 

از سال  و فل�، خسوف و كسوف، �� به ز�ان فار� خورشيد و ماه در منازل و بروج �� وضعيت

١٤٢٧.  

  .١٤٣٠از سال  هم�� تقو�م �و� �� به ز�ان عر�، العام ا�قو�م الفل� -١٩

٢٠- L’Annuel de l’Éphéméride publique �� ١٤٣٥از  فرا�سه تقو�م هم��.  

٢١- The Annual letter of the Public Ephemeris  ١٤٣٥ از تقو�م هم�� ����� ان  
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و جداول وضعيت  و شم�ى تقاو�م هفت�نه قمر، �ص� سا�امه تقو�م �و� -٢٢

و و منازل، خسوف و كسوف، اتصاالت، تراجع و  و �� در بروج فل� كواكب و �وم ونقاط فل�

ساير احوال كواكب 

ب كواك -كواكب سبعه (

نقاط  -ثوابت  –جديد 

، از )سيار�ها و بر� فل�

 .١٤٢٩سال 

 ا�قو�م الفل� -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

 �ص� تقو�م �و� عر�

  .١٤٣٠از سال 

ى �وضوع در ايام ماهها ۶۰ى بيان اوقات �سعود و �ذور برا، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

  .١٤٣١از  كواكب، به ز�ان فار�و نقص سعادت و مناحس قمر و  و شم�ى قمر

  .١٤٣١از سال  اختيارات �و� �� به ز�ان عر�، اإلختيارات الفلكيه -٢٥

  .١٤٣٥، از سال  تعي� خجسته تر�ن وقت جامع �ايط سعادت، سا�امه سعادت نامه -٢٦
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شت بهداى دا�ش �وم براى ب�ارگ� سالم�،چگون� �و�ى راهنما ،ط� تقو�م �و� -٢٧

  .١٤٢٩و سالم�، از ر�يع األول  ا�ور مهم بهداش� به همراه اختيارات �و� و سالمت تن و روان،

در علوم تقو�م �وم و تنجيم كهن و اسال�، برگرفته از تعا�م  دروس �ص�، راه آسمان -٢٨

  .�١٤٢٧كتب و�، �� از سال 

  

�ت هالل و آ�ز ماه قمري، �� از سال وضعيت رؤ برر�، سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٢٩

١٤٢٨.   

جامع  تقو�م �و� -٣٠

 ،)روزنامه �هشنا�(

�تصات كواكب و  مناس�تها،

و سيار�ها،  نقاط فل�

اتصاالت، احوال كواكب و 

�� از ، اح�م �وم�شان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

شماره  ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤

اين نوع تقو�م كه حجم صفحات �سخه ساالنه آن چند هزار من�� شده، و نظر به مفصل بودن 

آن اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه  گردد، �ا تنها به عرضه �سخه ا�ك�وني� صفحه �

  .گردد من�� �
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 ساعت، قو���ن اعظم ،زمان اسم نقش توصيف( �ف شمس، خاص وقايع فل� -٣١

،  بيان ارزش نوروز در �م خازنان و�( نوروزنامه، )آداب تأث�، راز اختيارات، و دالالت

و  ختا�،  بيان ارتباط تقو�م ايرا�( آ�ز سال چي�، )�و�ل سال و طالع آن، آداب و اعمال نوروز

  ، )و اختيارات تنجيم كهن و معا� سال چي� هن�م شنا�

  
مان و �ل وقوع، نقشه مناطق ز: بيان �شخصات گرفت�( كسوفوقايع خسوف و  :خاص وقايع فل�

 دفع عوارض و آثار من�( خسوف و كسوف تدب� آثار فل�، )رؤ�ت، هيئت طالع ، وقت نماز آيات

  .١٤٢٦، �� از سال )هدايت تعا�م �كتب و�با  و كسوف خسوف
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و هن�م و �ائط فل� استجابت انواع حوائج ، سا�امه تقو�م اوقات د�ي �ستجاب -٣٢

اوقات  ناقض  د�ء، �� از سال 

١٤٣٥ .  

وهشكده �وم و ژپ���ات �و� 

؛ به ���ات تنجيم ب�ياد حيات ا�

فوق �دود نبوده و به فضل و مدد �وال 

تقو�م، در زمينه هاى �تلف 

. من�� و توسعه � يابد �وم، تنجيم

  .إن شاء اهللا تعا�

  ب�ياد حيات ا� �ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ه اي��ن��جاي را از ب�ياد حيات ا� �يه آثار �و�

  www.nojum.aelaa.net                               :توانيد در�افت نماييد �
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  ��یاد �یات اع�ی � ساما� �ی ���م اونال�ن
و سا�ت كواكب بر حسب افق بالد  �� مانند اوقات از �اسبات �و� بر�

باشد، همچن�  براى هر �ل � متفاوت است و نياز به استخراج تقو�م اختصا�

ب�ياد حيات ا� سبب شده است كه روز به روز درخواستهاى  دقت تقاو�م �و�

بالد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن بالد  و دي� و عل� از �راكز �و� �تل�

برسد تا بتوانند استخراجات تقاو�م را در برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار ب�ند؛ تأم� 

�ر�ران ما در �ا� جهان؛ اقتضا داشت تا ى اين نيازها و ساير �راجعات فرد

تام� اين نيازها اختصاص دهيم، اين �ورت ما ى براى را بطور شبانه روز منجمي�

به عهده گرف� �ر  كه توانا�(را ى قيق و خود�ررا بر آن داشت تا سامانه هاى د

نمائيم، تا به صورت اونالين همه �ر�ران بتوانند با اتصال  طرا�) منجم� را دارند

و با استفاده از ��ن ياب ماهواره اى و تعي� �تصات (از هر نقطه جهان  اي��ن�

 ه صورت و�ژه و اختصا�را در ظرف چند دقيقه ب انواع تقاو�م �و�) نقطه هر �ل

شده، و بعضا ى آن نقطه از كره زم�؛ در�افت نمايند، اين سامانه ها بعضا راه انداز

�ر�ز علوم �وم كهن  است، و در آدرسهاى ز�ر از جاي�ه اي��ن�ى در حال راه انداز

  :باشند در دس�س �ب�ياد حيات ا�  و اسال�
http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx  

هر نقطه از كره ى اوقات ده�نه ��، برا ارائه تقو�م داي�: منجم تقو�م اوقات �� -١

با انتخاب سال قمري، شم�، ) و نقاط قط� بالد عروض معتد�، بالد عروض طوال�(زم� 

  .         و فرا�سه فار�، ان���: �اسبه اوقات، به ز�انهاي ميالدي؛ با توضيح مبا�

ىزبان فارس  = h�p://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm  

ىزبان انگلیس  =  http://aelaa.net/En/Awqaat.htm 

فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 
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: �اسبه تار�خ براى هر زمان در گذشته و آينده بر اساس توار�خ: جامع منجم تقو�م جها� -٢

ى ، هجرو ع� ح�ت صاحب األ�ر و آفر��ش آدم ى �مدى قمري، ميالدى هجر

و جو�ا�،  �سي�ى باستا�، ميالد فر�ى اسال�، ماهها شم�ايران و افغا�ستان، بروج  شم�

، روز جو�ان، ISO-8601 تقو�م، )�خپوستان آ�ر��ا(تقو�م هند، مايان ، ع�ي، )رو�(قرن� ذوال

  .Excel، روز جو�ان تبديل شده، يونيكس

ىزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx        

هر �ل از كره زم�؛ ى تعي� دقيق سمت و درجه قبله رو): ز�ان ٨به ( سامانه تعي� قبله - ٣

  .بر اساس تصاو�ر ماهواره اي؛ و �اسبات مثلثات كروي
                           http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

ىزبان عرب  = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  
  http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm = زبان اردو

ىزبان انگلیس  = http://aelaa.net/En/Qeble.htm 
 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

ىانیايپزبان اس  = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm 
ىزبان ترك  = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  
ىزبان آلبان  = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm 

سا�ت كواكب سبعه؛ بر اساس افق هر نقطه از  ارائه تقو�م دائ�: منجم سا�ت كواكب -٤

  .و فرا�سه فار�، ان���: به ز�ان هايكره زم�؛ 

ىزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm  

ىزبان انگلیس  = http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm  

 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

براى هر سال در توار�خ گذشته و ى قمرارائه تقو�م ف�ده  :منجم تقو�م ف�ده قمري -٥

  . ، عر�، ان���، فرا�سهفار�: آينده؛ به ز�انهاي

ىزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx 
ىزبان عرب  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 
ىزبان انگلیس  = http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/concise_calendar.aspx 

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx = زبان فرانسه

سا�امه �صور صورت قمر در هر روز از ماه ارائه : رصد قمري منجم تقو�م شم� -٦

       .و فرا�سه فار�، ان���: به ز�انهايبراى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ قمري، 

ىزبان فارس  = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Rasadi/TaqwimQamari.htm  

ىزبان انگلیس  = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Lunar_calendar.html 

 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observa�on_lunaire.htm = زبان فرانسه
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براى هر سال؛ در توار�خ گذشته و  هم�� ارائه تقو�م �و�: هم�� منجم تقو�م �و� -٧

  .عر�، ان���، فرا�سه ،فار�: آينده؛ به ز�انهاي

ىزبان فارس  = http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx 
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربى

ىزبان انگلیس  = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx  

  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

براى هر سال در توار�خ گذشته و  �ص� ارائه تقو�م �و�: �ص� منجم تقو�م �و� -٨

  ).استى دازنا راه در حال سامانهاين ( .آينده؛ به ز�ان فار�

اختيارات �و�؛ براى هر سال در توار�خ گذشته و ارائه سا�امه : منجم اختيارات �و� -٩

  ).�شده است افتتاحهنوز  اين منجم. (آينده؛ به ز�ان فار�

براى هر  استهالل، و نقشه هاى �و�ى تعي� اول هر ماه قمر: منجم آ�ز ماههاى قمري -١٠

  ).است �شده افتتاحهنوز  سامانهاين . (فار�سال در توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 

تقو�م ساالنه �ظه رسيدن ستاره ): كف ا�ضيب(منجم تقو�م ستاره حاجت ياب  -١١

هنوز  سامانهاين . (د� به وسط ا�سماء به افق هر �ل در صورت فل�) كف ا�ضيب(استجابت د� 

  ).�شده است افتتاح

ميانه تعي� ايام و اوقات و سا�ت �وع و انتهاء و : منجم اوقات كسوف و خسوف -١٢

براى هر سال در  و تعي� وقت نماز آيات، كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، مقدار گرفت�

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانهاين . (فار�توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 
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  ��یاد �یات اع�یی �و���ده � و آ�وزش�ده �

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

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

  ع�وم �ب جا�ع -  ع�وم ��و�م ��وم ����م - ی ع�وم ا�ساب و �بار�نا� 

  )اع�ی(آ�وزش �� -ی ع�وم پا�����  - ) اع�ی(�مارت �� ع�وم 

  �یات اع�یی رسا� � - ی ا�� ی با ��روی ع�وم �وا��ند  -) اع�ی(ع�وم ��  

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٩  

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