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 كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTساعت جھاني :حیات اعلى تقاويم نجومي بنیادافق  مبناي

راى   

 هن�م شنا� ا�ور زمي� با �شانه هاى آسما�
 به حكماي ��  و آ�وخته هاي ان�ياء و اوصياء ال�) قرآن كر�م(مب�� بر تعا�م و� 

  ���عادت 
  تعي� خجسته تر�ن وقت جامع �ايط سعادت

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

 ارف اّدار 

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

امركز جنوم كهن      و  :   ��ر
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  �عادت �� :نا�سا� � �یاز      کار�د  

��ه  اید، �ای کار�د ���ر وم ����م ��ن و اسال�ی��و�م �� ا��  �ما ���ون با دا��ھای  نا� � اس  آ�نا�ی �دا

  :�ماره �ی ز� را � د�� �طا��ه �ما�ید  راه آ�مانا�تدا از  ���ه ��   آ�وز�ی   �عادت ��

 آشنا� � با تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا�

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

  )ان�ياء و اوصياء ال�

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

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

  مبناي اوقات فل� تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا� KMTجها�  افق=  ٤٧راه آسمان 

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

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

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

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

 در معرفت علم �وم و علم تنجيم=  ٣راه آسمان 

 فراغت از دنيا و اختصاص به ُعقباايّام =  ٨راه آسمان 

 �وست يا نامناسبت=  ٩راه آسمان 

 ا�ام ا�ور در اوقات �ذوره=  ١٠راه آسمان 
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اهميت علم تنجيم يا �وم اح�� و بيان عل� و واق� بودن =  ١١راه آسمان 

 علم باليا و منايا

 هن�م نيكو و خجسته=  ١٢راه آسمان 

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

 هن�م شنا� نور قمر=  ١٥راه آسمان 

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

 هن�م شنا� وجوه قمر =  ١٩راه آسمان 

 تنجيم و تدب�=  ٢٠راه آسمان 

  هن�م ازدواج و انعقاد=  ٢٧راه آسمان 

  اع�منظومه خواجه نص� در اختيارات قمر در بروج اثن=  ٢٨راه آسمان 

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

  ) ١(مها �ارتباط هن=  ٣٣راه آسمان 

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

  آشنا� با علم �وم و تنجيم كهن=  ٣٧راه آسمان 

  آشنا� با ساعت فلك=  ٣٩راه آسمان 

  راهنماي ساعت فلك=  ٤١راه آسمان 

 خسوف و كسوفتنجيم =  ٤٣راه آسمان 

  مدير�ت اختيارات=  ٤٨راه آسمان 

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

   :�راجعه نمائـيد

  .Aelaa.netwww             ب�ياد حيات ا�               

 nojum.Aelaa.netب�ياد حيات ا� �ر�ز علوم �وم كهن و اسال�
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   �عادت �� نا�� اسرا��مای 
  در خالل توضيحات تقاو�م من��ه و ن� دروس ��ـ�ح شـده گذشـته؛

دقـت و كـ�ت بر حسـب (اين معنا �شخص گرديد كه اهميت اوقات برگز�ده 

 .ب�ش� � شود )اد� فل� �الحظه شده در آن

 شده؛ و �ايط ب�شـ�ياعتبار �وضوع د� فل� ب�ش�ي در يك هرچه ا 

واجـد  هـايهن�متعـداد �الحظـه گـردد، از نظر فقدان �وس و اجتماع سعود 

 . كم� بوده و وقوع آنها ديرتر � گردد ؛�يع آن �ايط

  ف�ا در ا�ور جزئيه به اد� �ت�ه و �ايط �وجزه اكتفـا � شـود، و يـا

بـه تـداب� آن ؛ نقايص اوقات و اضطرار�ه يا �ستعجله) اگها�ن(در ا�ور طارئه 

 .و صدقات ج�ان � گرددفل� 

 ش ) ن�مانند �س(تاث�شان گذرا نبوده و  ؛�اما بر� از ا�ور زند��

بـه خـود را �س� ) مانند انعقاد( بلكه ؛عمري )مانند ازدواج(يا ؛ �مه� از زند

� گرداند،  آنرا �رهون  و ا�سانها� سان، و آسا�ش و خوشبخ� ا�خته�رتبط سا

 ا�سـان دارد؛ يگزنـدشده و جـاي�ه و�ـژه اى در  حاصلبه دير كه دير اين ا�ور 

 ي فـراوانو تالشـها ؛كـردهي �سـيار همانطور كه براى فراهم شـد�ش بررسـيها

طبـي� اسـت كـه در  �ش را نـ� هز�نـه � سـازد،گو بعضا اندوخته زند ؛نموده

ده، و بـراى ورز�اهتمام  ن�) به �و كمال و تفصيل(ادت آن �الحظه �ايط سع

 .انتظار الزم را بذل نمايد جامع �ايط؛ هن�م مناسبرسيدن به 



  نامه مه سعادتسالناراھنماي 

5 

  كه بـا دا�ـش �ـوم و تنجـيم آشـنا� �ردما�از اين رو در ميان �لل و 

ماههـا منتظـر وقـت  ؛براى ا�ور مهمه زندگي ماننـد ازدواجدارند؛ � ب�نيم كه 

هزاران بلكه �ليونهـا پيونـد  ؛، و وق� هن�م خجسته آن فرا � رسد�سعود شده

در �تا� آن كشـورها ) اعالم شده قب� از سوي منجم�(ازدواج در اين وقت 

 .اتفاق � افتد

در  ؛اوقات واجد مناحس و فاقد �وسات و ن� واجد بر� از كماالتتاكنون 

 اختيارات �و�ا�امه تقو�م در سو  ؛استخراجرا تمام ماههاى قمري هر سال 

علوم ه اي��ن� �ر�ز �جاياز كه  و من�� نموده ايم ارائه) اإلختيارات الفلكية(

    :� توانيد در�افت نماييد  �وم كهن و اسال� ب�ياد حيات ا�

                             twww.nojum.aelaa.ne  

بدون �الحظه �دوده زما� در هر �وضوع را  سعادت �ايطاما وقت جامع 

���ه در اين بطور �شخص و  ؛براى اول� بار استخراج نموده ؛ماه يا سال

اوقات جامع �ايط  ياف��شتاقان تا  ،معر� � نمائيم )سعادت نامه(سا�امه 

ا كرده باشيم، از اين رو اهد ارزشمند�فه اى را  زندگي فل� براى ا�ور مهمه

�ن تار�خ جامع نزدي��اگر �يع �ايط در �دوده يك سال فراهم نبوده، ما 

   .باشدده و�و در سال آينرا ذكر � نماييم  سعادت �ايط
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 قبال اشاره شد كه اختيار وقت مناسب بر دو قسم است:   

د كه با �الحظه خصوصيات عمـل خـاص بـراى فـرد يـا افـرا :اختيار خاص -١

خا� دالئل فل� الزم را برر� و تعي� وقت نمايند، و اين ا�ر بطـور فـردي و 

ه اينكه بـر اسـاس هـر چ�وردي استخراج � شود و قابل ارائه در تقاو�م نبوده، 

  . فردي ن�يجه ��ن است متفاوت باشد

كه به �الحظه عموم افـراد تعيـ� � شـود، و ايـن همـان نـو�  :اختيار �م -٢

ارائه � شـده و مـا براي بر� �وضو�ت ر تقاو�م �و� كهن ا�اال است كه د

�ظــات طــول ســال در بــه تفصــيل بــراي تمــام  �ــو� اختيــاراتامه ســا�در 

كه به اين تفصيل � سابقه  با تفصيل اد� فل� ارائه كرده ايم�وضو�ت �تلف 

ارزش  ؛يـاراتاوقات سعد خاص بيان شده در سا�امه اختاز آ�ا كه   .بوده است

زمـان متغـ� ري ن� با گ�ايط �ص� دي ن�چهم ،و قو�شان با هم برابر نبوده

ي �اسبات وجود دارد كه قابل ارائه در سـا�امه اختيـارات گيدچيپبا در بالد و 

به��ن تار�خ واجد �ايـط سـعادت  ؛سعادت نامهدر سا�امه  از اين رو ؛ن�ست

شـا�ل  كـه ؛ارائـه � كنـيموقـت در بـالد  �ايـط طـالع ؛با �اسبه در سال را

 ؛اسـت طالع در بالدسعادت �ايط  با �اسبات �ص�م در سال �قو���ن هن

ارائه ن� شـده ن� كهن �و�  در تقاو�م ؛به صورت تقو�م استخراج كه اين نوع

  .و �ر جديدي � باشد

  براى اطالع �رشناسان تنجـيم از دالئـل فلـ: فل� اختياراتدالئل �

ذيـل در تنجـيم؛ علوم تقو�م و �وم و اوقات ذكر شده، و ن� آ�وزش دا�شجو�ان 

 طـورشـده را بذكـر در وقـت  اختيـار �مفل� �ر�وطه بـراى دالئل  هر عنوان؛

، �وضـوعهر شنا� با تفصيل ��ل دالئل فل� �رتبط به آا�ال آورده ايم، براى 

  .دشو�راجعه  راه آسمانز� هفته نامه آ�وبايد به و استدال�اى �ر�وطه؛ 
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  ستدر دو �ش ذكر شده اآن در هر �وضوع دالئل فل�:   

را � �ايط فل� آن دسته از ابتدا  :به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت -)۱(

زمان آن  ه�دودبا جدول اختالف ساعت، و  هدبوكه وا�سته به افق ناظر نآور�م 

�ايط �ذورات ساده ايام ماههاي مانند  ،قابل استفاده استبراي همه بالد 

و بر� احوال قمري و شم�، كواكب در بروج و منازل، اتصاالت، تراجع، 

اين �ايط  قو���ن كه اي �دوده ؛و با توجه به اين �ايط ،كواكبساير قمر و 

در  به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت در �دري با عنوانداراست در سال را 

  .ايمارائه كرده  اين سال

 وقت طالع�ايط  ،فل� �ايطاز  رگدسته دي :طالعسعادت �ايط واجد  -)۲(

در هر �وضوع حدود ني� از �ايط سعادت �ر�وط به �ايط طالع و  ،هس�ند

بايد �ايط طالع را  جامع �ايط سعادتهس�ند، و براي ارائه وقت خجسته 

وت، نظرات كواكب مانند برج طالع، �وقعيت كواكب در بي. ن� در نظر گرفت

 به طلوع و غروب كواكب و بروج اما �ايط طالع. به بيوت، و سهام سعادت

و�ا است،  راين �ايط وا�سته به افق ناظتعي� اوقات كه ، �رتبط بوده

در يك �ظه ��ن اينكه  چه ؛استخراج آنها براي هر شهري تفاوت � كند

 هابراي آنو�ا  ،نها باشدر فاقد آگو شهري دي ؛اين �ايطواجد است شهري 

دسته فل� برخالف �ايط  ؛� واحد براي همه بالد ارائه دادن� توان تقو�

براي رفع اين �ش� ما اين  .كه زمان وقوع آن براي همه بالد ي�سان بود قب�

تفاوت وقت و اي �و� جغرافيا� ارائه � دهيم، نوع اوقات را در قالب نقشه 

به��ن تار�خ واجد  ر ابتدا و انتها و ميانه �دوده زما�درا براي بالد نقشه 

ه ب بوده؛طالع ن� سعادت �ايط  واجدمناط� كه  �شان داده ايم، �ايط سعادت

و �ر�ر � تواند ساعت فرارسيدن  ست�شخص شده ا بر نقشه "سايه" صورت
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  .را براي ب� خود از نقشه مدرج �شخيص دهد شوقت سعادت و مد�

در انتهـاي هـر �وضـوع سـعادتنامه؛ �ايـط فلـ� او�ـه و  :يط فاقد�ا -)٣(

ز�ـده �وجـود نبـوده اسـت بـه عنـوان گ�ايطي از طالع كه در �دوده زما� بر

 . ذكر شده است �ايط فاقد

  سعادت نامه ) جغرافيا��و� (معر� نقشه هاي 

  ادت مناط� كه داراي �ايط سع ساع� كه بر نقشه ها ذكر شده استدر

  .ترسيم شده است و بدين ترتيب ش� سايه بوده اند سايه خورده

  كه  ،� باشد" ثابت ا�ش� اما متحرك"  در يک مقطع زما� :)سعادت(سايه

با گذشت ؛ ؛ اما از سمت �ق به غرب حر�ت � نمايدتغي� ن� كند آنش� 

ت ��ن است ش� سايه ك� تفاويک روز و طلوع و غروب �دد كواكب؛ 

  .ثابت ا�ش� هس�ند) مانند اوقات سعادتنامه(و� در مقاطع زما� كوتاه كند؛ 

 رخ � دهد؛ همانطور كه طلوع آفتا�شان زودتر روي نقشه ��  مناطق

   .ندشو�  واجدطالع را ن� زودتر سعادت �ايط 

  هرچه �ايط طالع وقت ب�ش� و يا پيچيده تر باشد مناطق كم�ي را در بر

   .�د و�ا �دوده سايه كوچك� و عرض آن بار��� و ناز�� � شود� گ

  ساعت باشد اين سايه � كره زم� را از �ق  ٢٤اگر �دوده وقت اختيار

به غرب دور � زند و همه نقاط زم� به نو�ت � توانند اين �ايط طالع را 

) �ايط سعادت به��ن تار�خ واجد(داشته باشند، و� اگر مدت زمان اختيار 

كوتاه� باشد قبل رسيدن اين سايه به بر� مناطق، فرصت اختيار تمام شده و 

 و اين مناطق ديگر قو���ن هن�م سعد را ندارند؛ فاقد اين �ايط � شوند
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ساعت باشد؛ اين سايه  ٦ )به��ن تار�خ واجد �ايط(اختيار مثال اگر مدت 

دت � � كند، از اين رو در �واردي يك چهارم نقشه جغرافيا� را در اين م

كه مدت زمان سعادت كوتاه باشد؛ همه بالد كره زم� داراي �ايط جامع 

  .سعادت طالع �شده و تنها �� از كره زم� از اين وقت خجسته بهره � برند
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 عرضهاي (در مناطق قط� شما� و جنو�  :مناطق قط� و عروض بلند

مانند شمال روسيه، فنالند و ) درجه در تصو�ر بعد -٦٠از  اي�ن�پو + ٦٠باالتر از 

آالس� و قطب جنوب كه اغلب مناطق غ� �سكو� ن� � باشند �اسبات 

طلوع و غروب كواكب در آنها پيچيده بوده و �� طلوع و غروب ندارند و 

�ايط طالع در آنها متفاوت با ساير بالد معتد� � باشد و در نقشه ها سايه 

  .  عرضهاي جغرافيا� قط� ترسيم �شده است در) �ايط سعادت طالع(سعادت 

  

 اگر در يك تصو�ر دو يا چند سايه  :تعدد سايه هاي سعادت در يك تصو�ر

�وجود بود؛ اين سايه ها چند وقت سعادت �ستقل براي آن �وضوع هس�ند 

ذر گز نقشه، �ايط سعادت را واجدند و با يع� هم زمان دو يا چند منطقه ا

زمان؛ سايه ها با هم حر�ت كرده، در ضمن اينكه فاصله سايه ها ثابت است و 

ش�شان ن� تغي� ن� كند، و زما� كه هر كدام از سايه ها به منطقه �ر�ر 

  . برسد وقت سعادت آن منطقه � باشد

ت �ستقل هس�ند و در يك مثال در نقشه فوق سه سايه �وجود است كه سه وق

  .دهد�  رخاز يك منطقه؛ سه بار وقت سعادت براي آن  سه سايهروز با عبور 

 درجه+ ٦٠

 درجه -٦٠
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  سعادت نامه ) �و� جغرافيا�(راهنماي �ر�رد نقشه هاي 

با داش� نقشه مناطق داراي �ايط سعادت طالع در يك ساعت خاص؛ � 

به مدت آن را دا�ست توان ساعت دارا بودن �ايط سعادت براي ساير نقاط و 

مناطق داراي �ايط طالع يک �وضوع در  بعد دو تصو�رعنوان مثال در 

سايه . داده استبه ساعت �كه �كرمه با سايه �شان  ۱۰:۳۰و  ۵:۰۰ساعت 

درجه  ١٥سعادت از سمت �ق به سمت غرب حر�ت � نمايد، كه به م�ان 

  .�ا � شوددر هر يك ساعت جا) دو قسمت بر نقشه(طول جغرافيا� 

  

به وقت �كه �كرمه  �۵:۰۰ دهد كه در ساعت  اين نقشه �شان :توضيح نقشه

�ايط سعادت طالع را ) � تا اس�ا�اچو ابتداي  ژاپنمنطقه (مناطق سايه دار 

وقت  ؛چپسايه از سمت راست نقشه به سمت  به د�ل حر�ت. دارا هس�ند

سعادت آن است و تا عبور وقت �وع  شهرسايه به هر  چپ رسيدن �ه سمت

از اين رو در نقشه قبل  .سعادت را داراست آن وقت ��ل عرض سايه از

 چپ� و ابتداي مغو�ستان بر �ه سمت چمناط� كه در اس�ا�ا و  )۵ساعت (

وقت سعاد�شان آ�ز � ) به وقت �كه �كرمه( ۵سايه واقع شده اند در ساعت 

 

 ٠٥:٠٠ساعت 
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ظات وقت آخر�ن �مناط� كه بر �ه سمت راست سايه هس�ند  و شود

  .است سعاد�شان

  
�سبت به  و نيم ساعت ۵ذشت گ��ن سايه را بعد از اين نقشه  :نقشهتوضيح 

سايه بر  چپدر اين وقت �ه سمت  .� دهد�شان  ۱۰:۳۰در ساعت  نقشه اول

تا عراق و منطقه كر�ال و �ف و حجاز واقع كشورهاي او�راين و بالروس 

به ساعت ( ۱۰:۳۰در ساعت  بر �ه سمت چپ سايه شده است و در اين مناطق

اكستان و پو مناط� از  �وع وقت سعاد�شان � باشد) �كه �كرمه

از آنها عبور كرده و قبال سايه هس�ند سايه  �ه سمت راستافغا�ستان كه بر 

ميانه سايه بر ميانه ايران  نقشهدر اين همچن�  .ايان وقت سعاد�شان استپ

شهرهاي ايران  �رفته و گواقع شده و سايه همه ايران را در بر) منطقه تهران(

و تهران ن� در ميانه وقت سعاد�ش قرار  هس�ند جامع �ايط سعادتدر وقت 

  .دارد

� با � تا ايران مناطق در اين �سچبا حر�ت سايه از  ۱۰:۳۰تا  ۵ب� ساعت 

و بعد از  آمدن سايه بر شهرها�شان به ترتيب واجد وقت سعادت شده اند

 

 ١٠:٣٠ساعت 
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ن� سايه به حر�ت خود به سمت غرب ادامه داده و در سا�ت بعد  ۱۰:۳۰ساعت 

واجد �ايط با رسيدن سايه به آنها ن�  در آفر�قا و آ�ر��ا ساير مناطق غر�

  .سعادت � شوند

روي نقشه مان رسيدن سايه و مدت آن براي �شخيص ز :تقسيمات روي نقشه

هر قسمت معادل نيم ساعت  ؛مدرج شده استبا خطوط عمودی  نقشه هاها 

� تا چدر  ۵ ساعتدر سايه  چپاست مثال در نقشه قبل فاصله ب� �ه سمت 

و نيم ساعت  ۵قسمت است كه معادل  ۱۱عراق تعداد طقه كر�ال و �ف در من

   .�شان � دهد ۱۰:۳۰در ساعت  ابعد ر و نيم ساعت �۵ باشد و تصو�ر دوم ن� 

به م�ان مدت  از وقت سعادت مدت بهره مندي هر شهر :مدت وقت سعادت

سايه به آن  چپق� كه �ه سمت و زاز آن شهر است يع� ا عبور سايهزمان 

؛ مثال در نقشه فوق عرض شهر �ه سمت راست سايه از آن گذرشهر رسيده تا 

هر قسمت نيم ( و دو سوم قسمت  است ٢ر براب سايه در منطقه كر�ال و �ف

دقيقه  �٢٠س مدت وقت سعادت در �ف و كر�ال معادل يك ساعت و  )ساعت

  . � باشد

�ح � شود � توان �وع وقت در ادامه براي ساير شهرها ن� به رو� كه 

  .سعادت و مدت آن را بدست آورد
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  سيدن سايهساعت ر(�ايط سعادت در بالد �وه تعي� وقت جامع:( 

اختالف  + مقدار زمان رسیدن سايه به نقطه مورد نظر +ساعت مكان سايه مندرج روي نقشه : خالصه

  شرايط سعادت براى ھر نقطه روي زمینجامع  زمان =نظر  ساعت كشور محل مورد باساعت مكه 

�شخص شده ) به ساعت �كه �كرمه(بر هر نقشه ��ن سايه و ساعت آن  -١

  .�اظ � كنيمنقشه  کي�ه سمت چپ سايه بر  دأ را نقطه مب ،است 

را روي ) �ايط سعادت آنبراي استخراج وقت جامع (رد نظر ��ن �و -٢

  .نقشه ن� مع� � كنيم

زمان الزم است تا سايه ) يا چند دقيقه(ند ساعت چ�اسبه � كنيم  - ٣

  به ��ن �ورد نظر برسد) �ه سمت چپ سايه(سعادت از �ل فع� 

زمان رسيدن سايه سعادت؛ به هر �ل به  :�اسبه زمان رسيدن سايه سعادت

تناسب اختالف افق ��ن سايه سعادت تا آن �ل است؛ �عت حر�ت سايه 

درجه طول جغرافيا�  ١٥دقيقه و در هر  ٤به ازاي هر درجه طول جغرافيا� 

  . معادل يك ساعت � باشد

دن سايه به ��ن �ورد نظر چند راه براي بدست آوردن مقدار زمان براي رسي

  :ذكر � شود؛ بر� با تقر�ب چند دقيقه و بر� هم ��ال دقيق هس�ند

بر روي نقشه هاي هر �وضوع؛ فواصل نيم ساعت اختالف افق  : روش ��ع: الف

�شان  با خطوط عمودی به صورت مدرج) درجه طول جغرافيا� ٧.٥معادل (

ه ازاي هر قسمت نيم ساعت داده شده است و تا رسيدن �ايط جامع سعادت ب

فواصل جز� را با تقسيم بندي جزئ�� � توان در نظر . فاصله زما� است

  .دقيقه ١٠دقيقه است و يك سوم آن  ١٥گرفت مثال نصف هر قسمت 

براي �شخيص فواصل جز�؛ يك نقشه بزرگ مدرج در اين راهنما ارائه شده 
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مدرج ) درجه جغرافيا� ٥(ه دقيق ٢٠كه در آن فواصل معادل ) نقشه بعد(است 

دقيقه � باشد و  ٥هارم آن چدقيقه و يك  ١٠شده اند، ميانه هر قسمت معادل 

  .با مقا�سه نقاط بر سايه با اين نقشه؛ فواصل جز� بدست � آيند

طول جغرافيا� بالد را � توانيد از نقشه هاي گو� كه در  :روش دقيق: ب

ب�ياد حيات ا� ن� فعال است بدست  �و�سهاي منجم اونالين �ر�ز �وم

دقيقه  ٤بياور�د و به ازاي هر درجه اختالف در طول جغرافيا� ب� دو شهر 

  .زمان براي رسيدن سايه �اظ نماييد

ن� من��  ٥٢كه در راه آسمان : طول جغرافيا� شهرهاي مهم جهانجدول : ج

ايه براي اين شهرها شده و بوسيله آن اختالف طول و مقدار زمان تا رسيدن س

  .بدست � آيد

را كه بدست آورديم؛ آنرا زمان رسيدن سايه سعادت به �ل �ورد نظر مقدار  -٤

به ساعت ذكر شده بر نقشه اضافه � كنيم، و بدين ترتيب ساعت رسيدن سايه 

  ). بر حسب ساعت �كه �كرمه(به ��ن �ورد نظر بدست � آيد 

كه بر (ساعت رسيدن سايه به �ل خود را  س �ر�ران در هر كشور بايد�س -٥

طبق ساعت كشور خود به �ر ب�ند؛ ) حسب ساعت �كه �كرمه � باشد

ساعت ) با استفاده از جدول اختالف ساعت در راهنماي تقو�م(براي اين �ر 

  :�� خود را بدست � آورند

ايران با �كه �كرمه نيم ) فص� تغي� ساعت بدون(مثال اختالف ساعت 

ساعت است، و �ر�ران در ايران نيم ساعت را به ساعت رسيدن سايه به �ل 

يك شم� ماه اول سال  ٦با اح�ساب تغي� ساعت فص� در (خود افزوده، 

  ).ماه دوم سال نيم ساعت به ساعت مذكور � افزايند ٦ساعت و نيم و در 
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از  براي شهر �شهد مقدسرا � خواهيم زمان واجد �ايط سعادت  :مثال

  ؟ بدست آور�م )٥نقشه ساعت (مثال قبل  روي نقشه

   :در �شهد مقدسسعادت �ايط �اسبه ساعت �وع وقت جامع 

�ه سمت چپ سايه در امتداد �شهد مقدس بر كشور كره جنو�  :مبدأ سايه -١

  .� باشد؛ از سمت راست نقشه ب� خط عمودي نهم و خط عمودي دهم

بر اول� خط عمودي بر كشور ايران و �سبت  :��ن �شهد مقدس بر نقشه -٢

  .قرار دارد ١٨به سمت راست نقشه بر خط 

فاصله �شهد مقدس تا �ه چپ سايه در امتداد �شهد  :فاصله تا مبدأ سايه - ٣

و بر نقشه ) هر قسمت نيم ساعت(مقدس، برابر هشت و دو سوم قسمت است 

�س �ه سمت ) هدقيق ٢٠هر قسمت (قسمت است  ١٣مدرج بزرگ ن� معادل 

  .دقيقه بعد به �شهد مقدس � رسد ٢٠ساعت و  ٤سايه سعادت  چپ

ساعت (دقيقه را به ساعت روي نقشه  ٢٠ساعت و  ٤ :ساعت رسيدن سايه -٤

  .به ساعت �كه �كرمه � شود ٩:٢٠اضافه � كنيم برابر ساعت ) ٥

اح�ساب با  باشد ماه اول سال ٦در ر اين وقت گا :�اسبه به ساعت ايران -٥

تغي� ساعت فص� يك ساعت و نيم به ساعت �كه � افزاييم و ساعت فوق؛ 

نيم ساعت � افزاييم  باشد ماه دوم سال ٦اگر در و  ١٠:٥٠برابر � شود با ساعت 

  .به ساعت ايران ٩:٥٠كه برابر � شود با ساعت 

 مشھد مقدسيه به مقدار زمان رسیدن سا + )٥:٠٠( ساعت مكان سايه مندرج روي نقشه: خالصه

  )٠٩:٥٠يا  ١٠:٥٠(شرايط سعادت جامع  زمان = )٠:٣٠يا  ١:٣٠( ايران بااختالف ساعت مكه  + )٤:٢٠(

   ٥:٠٠+  ٤:٢٠+  ١:٣٠=  ١٠:٥٠     ايران ساعت فص� تغي� ماه اول سال با اح�ساب ٦در  

   ٥:٠٠+  ٤:٢٠+  ٠:٣٠=  ٠٩:٥٠     ماه دوم سال ٦در 
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 در هر ب�) مدت عبور سايه سعادت( ع �ايط سعادتجامم �مدت هن:  

را از ��ن �ورد نظر عبوري عرض سايه براي �اسبه مدت وقت سعد بايد 

عرض سايه  به ازاي هر درجه ؛مانند �اسبه اختالف افق ب� بالد .�اسبه نمود

از هر ب� طول  آنيك ساعت عبور  ؛درجه عرض سايه ١٥ه و به ازاي هر دقيق ٤

 ن� و بر� نبودهاي� آن �ساوي پمعموال عرض سايه در باال و  .كشد� 

 �سبت بهرو شهرهاي در كشورهاي شما�  از اين ش�هاي نامنظم دارند

سعاد�شان جامع �ايط هن�م  عرض سايه و مدت قو���ن ،كشورهاي جنو�

را  نقطه عرض سايه در راستاي همان ؛نقشه متفاوت � شود و براي هر نقطه

  . رفتگبايد در نظر 

براي شهر �شهد را  سعادتجامع �ايط قو���ن هن�م مدت � خواهيم  :مثال

  ؟بدست آور�م مثال قبل مقدس از روي نقشه

   :سعادت �ايطسايه و مدت وقت جامع �اسبه عرض 

هر قسمت نيم (عرض سايه عبوري از �شهد مقدس كم� از سه قسمت 

و مد�ش چند دقيقه كم� از يك ساعت و نيم است، به صورت دقيق� ) ساعت

و يك چهارم قسمت آن  ٤بوسيله مقا�سه با نقشه بزرگ مدرج در راهنما؛ برابر 

  .دقيقه � باشد ٢٥و معادل يك ساعت و ) دقيقه ٢٠هر قسمت (

ه سا�ت ذكر شده از �له ساعت �ايط طالع به ساعت �كه �ي :تذكر

و چون �ايط ) تا�ستا�(�كرمه � باشد بدون اح�ساب تغي� سا�ت فص� 

طالع �� �ظات چند دقيقه اي دارند از اين رو �ر�ران در هر كشور، 

اختالف ساع�شان را �الحظه نموده؛ و با استفاده از جدول اختالف سا�ت 

  .ان با �كه �كرمه؛ وقت خجسته را با دقت بدست آورندبالد جه
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  مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني 
  مي باشد، لذا ھمین نقطه را نصف  مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحراممركز خشكي كره زمین

حي قرار داده و اختالف ساعت بقیه نوا بنیاد حیات أعلي تقويم نجوميالنھار مبدأ، و ساعت مبناي 
  .ذكر مي كنیم كعبه مشرفه كره زمین را نسبت به

  مقدار اختالف ساعت بالد با ساعت مكه مكرمه در جدول ذيل مشخص شده و افزايش آن
  . اشاره شده است) -(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 

 در برخي كشورھا در بھار يا فصل ديگر يك ساعت يا بیشتر ساعتھا : تفاوت ساعت فصلي
را به جلو مي كشند، مقدار و زمان اين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان نبوده، و برخي ھم انجام 

نابراين در ايران كه تفاوت ب .نمي دھند، ولذا در جدول اختالف ساعت جھاني در نظر گرفته نمي شود
كه يك (ساعت ھمیشگي اش با مكه مكرمه نیم ساعت است، از ابتداي فصل بھار تا آخر تابستان 

ساعت به ساعتھاي تقويم اضافه شود تا وقت  ١.٥بايد ) ساعتھا به جلو كشیده مي شود ،ساعت
 .فلكي مطلوب بنابر ساعت محلي تابستاني ايران بدست آيد

 

 )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 (استرالیاي مركزي  +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیه-) ديلي(شرق اندونزي -كره شمالي و جنوبي -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(نیمه شرقي قزاقستان -قیزستان قر -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-االويم-شرق كنگو-رواندا-لیبي -مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرس-تركیه

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

2- 
-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-آفريقاي مركزي- 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(جزاير جورجیاي جنوبي -5

  سورينام - گوئهارو -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

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

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -  )آمريكا(ایی ھاو Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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 سال قمري و ا�ام  آئ� آ�ز
؛ سال قمري در نـزد بر اساس �م خازنان و� : قبل از اين بيان شد كه -١

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

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

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084  

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

شـب آخـر مـاه شـعبان قبـل از روز آخـر مـاه  .� گرددشب؛ سال نو قمري آ�ز 

  .شب اول ماه ر�ضان قبل از روز اول ماه ر�ضان � آيدو شعبان 

در تعا�م �كتب و�؛ �وع و خاتمه هر سال را با اعمال �صو� توصـيه  -٣

طاعـت و  فر�وده اند، تا اينكه هر سال با طاعـت و عبـادت گشـوده شـده و بـا

  .و با توفيقات معنو�ه به ا�ام رسدن� �سته گردد عبادت 

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

زمينه را فراهم � نمايد تـا اهـل 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

اعما� كه سال نو قمري را با آن آ�ز و �ح  -٥

اعما� كه سال قمري را با آن  و افتتاح � نمايند

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

من�� كرده  آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري: به نام

  :ايم، 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 
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  آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�

هشت بهشت و ی شهرهای ااوقات ده�نه ��، بر تقو�م داي�، تقو�م اوقات �� -١

�سلمانان و ساير نقاط جهان، تدو�ن و �� ی و �زمينها بالد ان�ياء و اوصياء ال�

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

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

٣ - The calendar of the religious times ١٤٣٣از  تقو�م اوقات �� ����� 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   ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م سا�ت كواكب از.  

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

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

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

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

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

  .١٤٣٣از ی رقم

 
به صورت �صور ی تعي� هالل هر روز از ماه قمر، قمريی سا�امه تقو�م رصد -١٢

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

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

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar ی قمری تقو�م رصد ����� ان

  .١٤٣٤از 
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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 religieux ١٤٣٥از  �� �� فرا�سه تقو�م �و�.  

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

  .١٤٣٥از 

 
ی �مدی ميالدی هجر اسال� شم�ی تقو�م قمر ،هم�� تقو�م �و�سا�امه  -١٨

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

و فل�، خسوف و كسوف، �� به  جداول وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج ��

  .١٤٢٧از سال  ز�ان فار�

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

٢٠- L’Annuel du calendrier des éphémérides publiques  ١٤٣٥از  فرا�سه تقو�م هم����.  

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  ١٤٣٥از هم�� تقو�م �و� ����� ان  
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و جداول وضعيت  و شم�ی تقاو�م هفت�نه قمر، �ص� سا�امه تقو�م �و� -٢٢

و و  و �� در بروج فل� كواكب و �وم ونقاط فل�

ازل، خسوف و من

كسوف، اتصاالت، 

تراجع و ساير احوال 

 -كواكب سبعه (كواكب 

 -ثوابت  –كواكب جديد 

 و بر� نقاط فل�

 .١٤٢٩، از سال )سيار�ها

 ا�قو�م الفل� -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

  .١٤٣٠از سال  �ص� تقو�م �و� عر�

�وضوع در ايام  ۶۰ی ور برابيان اوقات �سعود و �ذ، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

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

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

 و  مناحس قمر و�واكباز ی �ر: اوقاتخجسته تر�ن  بيان، سا�امه سعادت نامه -٢٦

  .١٤٣٥و واجد كماالت اختيارات، از سال  سعادتنقص  فاقد
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ی دا�ش �وم برای ب�ارگ� سالم�،چگون� �و�ی راهنما ،ط� تقو�م �و� -٢٧

و سالم�، از  ا�ور مهم بهداش� به همراه اختيارات �و� بهداشت و سالمت تن و روان،

  .١٤٢٩ر�يع األول 

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

  .١٤٢٧تعا�م �كتب و�، �� از سال 

  

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

   .١٤٢٨سال 

جامع  تقو�م �و� -٣٠

 ،)روزنامه �هشنا�(

�تصات كواكب  مناس�تها،

و سيار�ها،  و نقاط فل�

ت، احوال كواكب و اتصاال

�� از ، اح�م �وم�شان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

شماره من�� شده، و نظر به مفصل بودن اين نوع تقو�م كه حجم  ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤

آن  گردد، �ا تنها به عرضه �سخه ا�ك�وني� صفحات �سخه ساالنه آن چند هزار صفحه �

  .گردد ه من�� �اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفح
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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

 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� ختا�، هن�م شنا�و  

زمان و �ل وقوع، : بيان �شخصات گرفت�( كسوفوقايع خسوف و  :خاص وقايع فل�

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

  .١٤٢٦، �� از سال )�م �كتب و�هدايت تعابا  و كسوف خسوف عوارض و آثار من�
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هن�م و �ائط فل� استجابت انواع ، سا�امه تقو�م اوقات د�ي �ستجاب -٣٢

حوائج و اوقات  ناقض  د�ء، 

  . ��١٤٣٥ از سال 

وهشكده �وم و ژپ���ات �و� 

؛ به تنجيم ب�ياد حيات ا�

���ات فوق �دود نبوده و به 

در زمينه  فضل و مدد �وال

 تقو�م، �وم، تنجيمهاى �تلف 

إن شاء اهللا . من�� و توسعه � يابد

  .تعا�

ت فوق �دود نبوده و به فضل و ؛ به ���اوهشكده �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�ژپ���ات �و� 

  .إن شاء اهللا تعا�. من�� و توسعه � يابد تقو�م، �وم، تنجيمدر 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                               :� توانيد در�افت نماييد  حيات ا�
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  ��یاد �یات اع�ی � ساما� �ی ���م اونال�ن
بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كواكب بر حسب افق بالد 

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

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 

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

 داشت تا اقتضا؛ ما در �ا� جهان �راجعات فردي �ر�رانو ساير  هااين نياز

ما ، اين �ورت اختصاص دهيم نيازها نبطور شبانه روزي براي تام� ايرا منجمي� 

كه توانا� به عهده گرف� �ر (را را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري 

اتصال  بابتوانند  ه �ر�رانهمبه صورت اونالين  تانمائيم، 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

 ، اين سامانه ها بعضا راه اندازي شده، و بعضادر�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  

ي هر نقطه از ه ��، براارائه تقو�م داي� اوقات ده�ن: منجم تقو�م اوقات �� -١

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

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

  http://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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�اسبه تار�خ براى هر زمان در گذشته و آينده بر اساس : منجم تقو�م جها� جامع -٢

و ع� ح�ت صاحب األ�ر و آفر��ش آدم ي قمري، ميالدي �مدي هجر: توار�خ

شم� اسال�، ماههاي فر� باستا�، ، هجري شم� ايران و افغا�ستان، بروج 

�خپوستان (تقو�م هند، مايان ، ع�ي، )رو�(ميالدي �سي� و جو�ا�، ذوالقرن� 

  .Excel، يل شده، يونيكس، روز جو�ان، روز جو�ان تبدISO-8601 تقو�م، )آ�ر��ا

        http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx = زبان فارسي

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

  .ات مثلثات كرويزم�؛ بر اساس تصاو�ر ماهواره اي؛ و �اسب

                           http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

  http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm = زبان عربي
  http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm = زبان اردو
 http://aelaa.net/En/Qeble.htm = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

انیاييپزبان اس  = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm
  http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm = زبان تركي
http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm = زبان آلباني

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

  .فار�، ان��� و فرا�سه: نقطه از كره زم�؛ به ز�ان هاي

  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

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

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

 http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx = زبان فارسي
 http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx = زبان عربي
 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

سا�امه �صور صورت قمر در هر روز از ماه 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
 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observation_lunaire.htm = زبان فرانسه

ارائه تقو�م �و� هم�� براى هر سال؛ در توار�خ : منجم تقو�م �و� هم�� -٧

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

 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

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

).است دازينا راه در حال سامانهاين (.گذشته و آينده؛ به ز�ان فار�

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

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

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

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

  ).است

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

. در صورت فل� د� به وسط ا�سماء به افق هر �ل) ضيبكف ا�(ستاره استجابت د� 

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانهاين (

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�ته و آينده؛ به ز�ان هر سال در توار�خ گذش
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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   -جا�ع  ع�وم �ب -ع�وم ��و�م ��وم ����م  

  ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   - اع�یع�وم ��    -  اع�یآ�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  
١٤٣۶  

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

  

و احلمد رب العاملني


