
  
  

  

ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و ّن اّا ا اأ أ اأ  ا و ا   
  

ا ّا   ا ّا ل ا : ِِسُم بَِمَواق
ْ
ق
ُ
 أ

َ
ال

َ
 ِع ا�� ف

�
 ُجوِم َو�ِن

َ
َسٌم �

َ
ق
َ
 ل

ُ
 َعِظيمٌ ه

َ
ُمون

َ
ل
ْ
ع

َ
ْو �  

  كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTساعت جھاني :تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلىافق  مبناي

 و ص  

  �رف ��س 
 دار ارف اّ :��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی 

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

  امركز جنوم كهن      و  :��ر   

 2017 آور�ل ٨=  ��١٣٩٦ورد�ن  ١٩=  ١٤٣٨ ر�ب    ١١  : �رف ��س ا��وا�ی

 2017 �   ٩  =  ١٣٩٦ ارد�  ١٩ =  ١٤٣٨  ��بان۱۲ :�رف ��س رصدی

١٣٩٦ 
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  را��مای  �رف ��س
تفصيل در راهنمای �ف شمس توضيح مبا� دي� و �و� �ف شمس به 

  :داده شده است

  راز تأث� نقش �ف شمس 

 ح� (نقش �ف شمس هاى  اچر

بازار تأث�ي نداشته و نو�  ) گرانقيمت

  ز��� هس�ند؟

  ف شمس واق� را چگونه بدست�

  ؟آور�م

  يا خاتم سليما� اسم اعظم ال� نقش 

  در وقت �ف شمس

 ال�  �ح نقش اسم اعظم و �� توصيف

  يا خاتم سليما�

 بروج �� رصدي و �وضع �ف شمس رصدي  

 تار�خ  �ف شمس بر اساس بروج استوا�  

 ف شمس  در يا خاتم سليما�اسم اعظم ال�  قو���ن سا�ت براى نقش�  

  يا خاتم سليما� اسم اعظم ال� آداب و �وه نقش ��ف  

 ف شمس اختيارات؛ داللت شمس و درجه �ف آن در علم تنجيم�  

 ه اصفهان
ّ
  نصب  �ف شمس توسط شيخ بها� در كوه  صف

  :درس �راجعه نماييدبرای در�افت راهنما به اين آ 
http://aelaa.net/Tal/Fa/viewtopic.php?f=52&t=34&p=53530#p53530 
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  مكه مكرمهات بالد با ساعت جھاني اختالف ساع
  مي باشد، لذا ھمین نقطه را نصف النھار مبدأ،  مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحراممركز خشكي كره زمین

نواحي كره زمین را  هقرار داده و اختالف ساعت بقی بنیاد حیات أعلي تقويم نجوميو ساعت مبناي 
  .ذكر مي كنیم كعبه مشرفه نسبت به

 و افزايش آن نسبت به  شدهدر جدول ذيل مشخص  ساعت مكه مكرمهبالد با  ساعت مقدار اختالف
   .اشاره شده است) -(و كاستن آن با عالمت (+) با عالمت  ساعت مكه مكرمه

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

  ساعتھا را به يا بیشتر ر يك ساعت گر بھار يا فصل ديدر برخي كشورھا د :فصلي ساعتتفاوت
بوده، و برخي ھم انجام نمي اين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان ن مقدار و زمان ،جلو مي كشند

كه تفاوت ساعت در ايران بنابراين  .مي شودرفته نگدر نظر  جھاني اختالف ساعتجدول در  لذاودھند، 
كه يك ساعت (آخر تابستان از ابتداي فصل بھار تا اعت است، ي اش با مكه مكرمه نیم سگھمیش

ساعت به ساعتھاي تقويم اضافه شود تا وقت فلكي مطلوب  ١.۵ بايد) ساعتھا به جلو كشیده مي شود
 .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  -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-نديبرو -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- ووكوز-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

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

 7.30-)ونزوئال ( - )كبك(شرق كانادا - شیلي - دمنیكن- ئهپاراگو- 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(متحده امريكا  اياالت -10

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

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -  )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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  ۱۳۹۶=  ۱۴۳۸  )�ج �مل ا��وا�ی ��۱۹ (�و��ر�ن سا�ت � �� �رف ��س 

  دقيقه ۲۵ساعت و  ۲۴) =بروج استوا�(�دوده زما� درجه �ف شمس

�و�ل شمس به (ساعت �وع درجه �ف شمس ) ۱۳۹۶فروردين (ا�سال  

 رجب ۱۰ �عه ۱۸:۲۸ساعت  �كه �كرمهبه ساعت ) برج استوا� �ل ۱۹درجه 

 = رجب ۱۱ ش�به  ۱۸:۵۳ساعت  و تادين فرور ۱۸= برج شم� �ل  ۱۸ = ۱۴۳۸

  . � باشد �ل ۱۹= فروردين  ۱۹

براي بدست آوردن ساعت در بالد ديگر، اختالف ساعت شهرها و بـالد ديگـر 

بـراي ايـران . با ساعت �كه �كرمه به سا�ت مذكور اضافه يـا �ـم � شـود

 دقيقه است، كه به ساعت فوق نـيم سـاعت ۳۰اختالف ساعت با �كه �كرمه 

دقت شود در تقاو�م �و� مـا تغيـ� سـاعت فصـ� و افـزودن و . اضافه � شود

با اح�سـاب تغيـ� سـاعت فصـ� در ايـران يـك . (�س� آن �الحظه ن� شود

  .)ساعت و نيم اضافه � شود

� فروردين  ۱۸ = ۱۴۳۷ رجب ۱۰ �عهروز چون �وع درجه �ف شمس از 

  :باشد، �س

بعد غروب ( ش�به شب مودن �دوده ساعت واقع در اي ساعت شمس اول�

دقيقه  ۵۷از  در اين وقت، براي ايران؛ موداست، ساعت كو��  )آفتاب �عه

شب  دومكه آخر ساعت  دقيقه بعد غروب است ۵۴بعد غروب تا يک ساعت و 

دقيقه  ۵۷هر ساعت كو�� شب در اين زمان در ايران حدود (است  ش�به

  ).است

دقيقه  ۵۷براي ايران از (باشد �  ش�بهشب  نهمساعت  ساعت شمس دوم�

است و هر  دومكه آخر ساعت  بعد غروبدقيقه  ۵۴يک ساعت و  بعد غروب تا
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  ).دقيقه است ۵۷ساعت كو�� شب در اين زمان در ايران حدود 

 ۹ساعت و  ۳براي ايران (است  ش�به روز چهارمساعت  ساعت شمس سوم�

كه آخر ساعت  اذان ظهردقيقه قبل  ۶و  ساعت ۲تا  بعد طلوع آفتابدقيقه 

  ).است � باشد چهارم

؛ يازدهماست، ساعت كو��  ش�بهروز  يازدهمساعت  ساعت شمس چهارم�

 ۳ساعت و  ۱ دقيقه قبل غروب تا  ۶ساعت و  ۲ از در اين زمان براي ايران

 غرب  بالد غر� مانند؛ � باشد يازدهمكه آخر ساعت قبل غروب است دقيقه 

  .ندارند �ف شمس �قا اين ساعت شمس را در اين �دودهفرآ

شمس كو�ب نهاري است و در سا�ت روز  :قو���ن ساعت �ف شمس

قو�ش افزون� است و كواكب نهاری در سا�ت شب فعلشان ن� پوشيده � 

اين سا�ت كه در شب واقع است امتيازي براي نقش �ف شمس  شود و

، آن سا�� كه در روز واقع شده اند براي �س در اين سا�ت شمس. ندارند

روز  و يازدهم چهارمداللت شمس ساعت قو��ي هس�ند كه � شود ساعت 

  .ش�به

شمس در ش�به قو�� است يازدهم �سبت به ساعت  ش�بهروز  چهارمساعت 

كم� قو�ش و در غروب  ،است ب�ش� قو�ش است و تزايد نور در صبح تا ظهر

نزديک به  به ظهر قو�ش ب�ش� از ساعت شمس و ساعت شمس نزديک است

هم يازدقو�� از شمس در ساعت  مرچهاشمس در ساعت  ف�ا ؛غروب است

  . است

از بقيه سا�ت شمس اين مدت �ف شمس؛  ش�بهروز  چهارمساعت �س 

  .دالل�ش قو�� است
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  ا�سال براى �تا� ايران استوا� قو���ن ساعت �ف شمس

  بعد طلوع آفتابدقيقه  ۹ساعت و  ۳=  ۱۳۹۶فروردين  ۱۹ ش�به

  اذان ظهردقيقه قبل  ۶و  ساعت ۲تا  

   

  

  
  

  ا�سال استوا� و طالع قو���ن ساعت �ف شمس هيئت فل�
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  ۱۳۹۶=  ۱۴۳۸ ) رصدی(�و��ر�ن سا�ت � �� �رف ��س 

  دقيقه ۴۹و  ساعت ۲۴) صورت فل� �ل( ى�دوده زما� �ف شمس رصد

�و�ـل (ساعت �وع درجه �ف شـمس رصـدي ) ۱۳۹۶ارديبهشت (ا�سال  

شـب  ۲۱:۲۴ساعت  �كه �كرمهبه ساعت ) برج رصدي �ل ۱۹درجه شمس به 

ارديبهشـت و تـا سـاعت  ۱۹=  ۱۴۳۸ شـعبان ۱۲  )دوش�بهبعد غروب ( ش�بهسه 

�  ارديبهشـت ۲۰=  شـعبان ۱۳ )سـه شـ�بهبعد غـروب ( ش�به چهارشب  ۲۲:۱۳

  . باشد

براي بدست آوردن ساعت در بالد ديگر، اختالف ساعت شهرها و بـالد ديگـر 

بـراي ايـران . ا ساعت �كه �كرمه به سا�ت مذكور اضافه يـا �ـم � شـودب

دقيقه است، كه به ساعت فوق نـيم سـاعت  ۳۰اختالف ساعت با �كه �كرمه 

دقت شود در تقاو�م �و� مـا تغيـ� سـاعت فصـ� و افـزودن و . اضافه � شود

ك با اح�سـاب تغيـ� سـاعت فصـ� در ايـران يـ. (�س� آن �الحظه ن� شود

  .)ساعت و نيم اضافه � شود

بعـد غـروب ( شـ�بهشـب سـه  از  �ف شمس �� رصديچون �وع درجه 

  : ، �سارديبهشت ۱۹=  ۱۴۳۸ شعبان ۱۲  )دوش�به

بعـد ( شـ�بهسـه  شـب هفـتمواقع در اين �ـدوده سـاعت  سا�ت شمس اول�

درايران هر ساعت كواكب شب در ايـن زمـان حـدود (است  )ش�بهي�غروب 

 ۵۲ تـا) قر�نـه اذان ظهـر(نيمـه شـب  از شـباين  هفتم، ساعت ه استدقيق ۵۲

  .)است نيمه شب بعد دقيقه

در ايران هر ساعت (باشد �  ش�بهسه  وم روزد، ساعت ساعت شمس دوم�



ھجري شمسي ١٣٩٦شرف شمس   

٨ 

در ؛ ساعت دوم دقيقه است ۸يك ساعت و  حدودكواكب روز در اين زمان 

دقيقه  ۱۶ساعت و  ۲ بعد طلوع آفتاب تا دقيقه ۸ايران از حدود يک ساعت و 

  )بعد طلوع است

در ايران هر ساعت (. � باشد ش�بهسه روز  نهمساعت  ساعت شمس، سوم�

در  نهمساعت  ؛دقيقه است ۸يك ساعت و  حدودروز در اين زمان كواكب 

 بعددقيقه  ۲۴ساعت و  ۳حدود اذان ظهر تا  بعددقيقه  ۱۶ساعت و  ۲ايران از 

  )اذان ظهر است

  ۱۳۹۶ف شمس رصدي قو���ن ساعت �
شمس كو�ب نهاري است و در سا�ت روز قو�ش افزون� است و كواكب 

نهاری در سا�ت شب فعلشان ن� پوشيده � شود �س در اين سا�ت شمس آن 

و . سا�� كه در روز واقع شده اند براي داللت شمس ساعت قو��ي هس�ند

  ؛ وب كم� استدالل�ش ب�ش� و در غرشمس قوت در طلوع و تزايد نور 

به��ن و قو�� است  نهم�سبت به ساعت  ش�بهسه روز  دومساعت  از اي�و

  . �ظات �ف شمس رصدي ا�سال است

  قو���ن ساعت �ف شمس رصدي ا�سال براى �تا� ايران

 ۲ بعد طلوع آفتاب تا دقيقه ۸يک ساعت و =  ۱۳۹۶ارديبهشت  ۱۹ سه ش�بهروز 

  دقيقه بعد طلوع ۱۶ساعت و 
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  ���� ف��ی و طا�ع �و��ر�ن سا�ت �رف ���ی ��س ا�سال
 

 ارديبهشت ١٩=  ١٤٣٨ شعبان ١٢ ش�بهسه  روز دوم ساعتلع طا
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  يادآورى

درجه نما�ش � دهند  ۰۰:۰۰در �اسبات تقاو�م؛ ابتداي دايرة ال�وج را با عدد  -۱

، درجه )۱:۰۰يع� عدد (تا يك درجه بعد ) ابتداي دايرة ال�وج( ۰۰:۰۰و از درجه 

درجه، درجه دوم �سوب � شود و  ۲:۰۰درجه تا  ۱:۰۰اول برج حساب � شود و از 

درجه حساب � شود از اين  ۱۹:۰۰تا  ۱۸:۰۰از ) درجه �ف شمس(�ل  ۱۹درجه 

  .درجه كه درجه ب�ستم برج است اش�باه �شود ۲۰:۰۰تا  ۱۹:۰۰رو بايد دقت داشت با 

سـاعت  ۲۴كـه حـدود (هرچند براي �شخيص �دوده درجـه �ف شـمس  -۲

بر اساس جدول اختالف سا�ت عمـل � شـود و� در �شـخيص وقـت ) است

 �ف شمس كه با �الحظه ساعت كو�� در اين �ـدوده ا�ـام � شـود؛ قو��

نبايد بر اساس جدول اختالف سا�ت عمل شود؛ بلكه بايد ساعت كو�� هـر 

  .�ل را بر اساس طلوع خورشيد هر �ل �اسبه نمود

  )بدون اح�ساب تغي� ساعت فص�( ۱۳۹۶فروردين  ۱۹ساعت به� �ف شمس استوا� 

  يزد  شیراز  اصفھان  تھران  قم  مشھد  كربال  نجف  ينهمد  مكه  شھر

  ٨:۴٣  ٨:۵٢  ٨:۵۴  ٨:۵۴  ٨:۵۶  ٨:٢١  ٨:۵۵  ٨:۵۴  ٩:١۵  ٩:١۵  شروع

  ٩:۴٧  ٩:۵۵  ٩:۵٨  ٩:۵٨  ١٠:٠٠  ٩:٢۵  ٩:۵٨  ٩:۵٧  ١٠:١٨  ١٠:١٨  پايان

  

  )بدون اح�ساب تغي� ساعت فص�(۱۳۹۶ارديبهشت  ۱۹ساعت به� �ف شمس �� 
  يزد  شیراز  اصفھان  تھران  قم  مشھد  كربال  نجف  مدينه  مكه  شھر

  ۶:٠٨  ۶:١٩  ۶:١٨  ۶:١۴  ۶:١٨  ۵:۴٠  ۶:١٨  ۶:١٨  ۶:۴٨  ۶:۴٨  شروع

  ٧:١۶  ٧:٢۶  ٧:٢٧  ٧:٢٣  ٧:٢٧  ۶:۵٠  ٧:٢٧  ٧:٢۶  ٧:۵۴  ٧:۵۴  پايان
  

ساعت فوق بدون اح�ساب تغي� ساعت فص� � باشد؛ و در كشوری : تذكر

شيده � شود بر سا�ت بهار يک ساعت جلو ك اولمانند ايران كه ساعتها در 

  .ر جدول فوق يک ساعت بايد افزوده گرددآن دشهرهای 

ه �در جاي منجم سا�ت كواكببراي بدست آوردن ساعت كواكب به افق هر ب� به 

  .Aelaa.netwww                                              :�راجعه نماييد ب�ياد حيات ا�اي��ن� 



ھجري شمسي ١٣٩٦شرف شمس   

١١ 

  وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی�و���ده  � و آ� 

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

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

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

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

  اّ ارف دار
١٤٣٨  

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

 

   رب العاملني و احلمد


