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  ند ن��ه ��م� و   ��ش �رف ��سراز تأ��ر : �رآغاز 
تا كنون من�� كرده ايم؛ آن سا� و �� �دد هر  رسا�آ�ه در اين  :توضيح مهم

به فراخور ظرفيت  بلكه ،نبوده�ف شمس همه مطالب �رتبط با �وضوع 

بر� از ن�ات را آش�ر يا �ح نموده ايم، ابتدا  ؛�ر�ران به تدر�ج و او�و�ت

تصحيح اش�باهات فاحش رايج در�اره نقش، س�س ارائه تصو�ري عل� در�اره 

شمس از تعليمات �كتب و� و علم �وم كهن و اسال�، بعد �وضوع �ف 

از آن تعي� افضل اوقات درجه �ف شمس در هر سال، و س�س �ح آداب و 

 معر� �وسم اص� آن بر حسباز آن �ايط خاص نقش �ف شمس، و بعد 

�آ�ز  و ،رصد دقيق، كه بر خالف �وسم رايج آن بر حسب تقاو�م بازار است

اشاره و پاسخ به سؤاال� گذارديم كه �سياري از �ردم در را با  رسا� ان�شار اين

�ايط �وح زر�ن و حك نقش، ذكر �ايط تنجي� �ح بعد  واين باره دارند، 

ديگر و راهنماي رصد فل� و اهميت نقش �ف شمس در نزد شخصيتهاي 

  .پرداختيم شيخ بها�جهان اسالم و بطور نمونه 

كه (هنوز من�� �شده و هر سال �ديد نگرديده  رسا�ن سال قبل كه اي ٧تا 

؛ )شودهر�ار ن�ات جديدي از ا�ار و زواياي پنهان نقش �ف شمس آش�ر 

بازار �ف شمس به رونق ا�روز نبود، توضيحات و تفصيالت من��ه از سوي 

 تاسال گذشته سبب شده  ٧و تنجيم ب�ياد حيات ا� در پژوهشكده �وم 

و اقشار اهل �قيق و دا�ش و  هدقي� در اين باره توضيح داده شدن�ات عل� 

  . نقش �ف شمس �لحق شوند تهيه كنند�نبه عالقمندان و ن� پژوهش 
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وهشكده �وم و تنجيم ب�ياد پژ(نف� مادي براى اين �ر�ز  ؛اين اقبال وسيعا�ته 

ي ن در زمينه عرضه و فروش آاين �ر�ز نكه ه اي، چنداشته) حيات ا�
ّ
تصد

و تغي�  فرهيخت�ن� �ارتقاي آ، بلكه با �� اين مطالب عل� سبب نداشته

 ن� هدايت عموم از، و عل� به عل� رو��ردهاي غ�تبديل هها و �ن

تهيه شخ� و �� نوع صحيح و به بازار فروش �ف شمس رو��رد �اري 

خوشوقت بوده  اصلهاين دستاورد حاز  ف�ا ،گرديده استداب آداراي �ايط و 

  .شاكر استبر آن و خداوند را 

��ه و �وعا  ز���ی ���ند؟) ��ا����ت��ی (��ش �رف ��س �ی  ا ��  :سؤال    بازار تأ��ری �دا

�ليونها نفر كه وصف �ف شمس را ش�يده يا نقش آنرا خر�ده يا تهيه يا 

�سوس در  ث�يأت چرا: و� باز اين سؤال را دارند كهخودشان ا�اد كرده اند، 

 نند، و داش� آن به يك ا�ر تعبدي �ف تبديل شدهب�داش� اين نقش ن� 

ه را در اين زمينه رسيده عمل كرديم، بقيه اش با كه ما بقدر توانمان آ�( است

ش�ها يا گيا �فا نقش ز��� و افتخاري است خصوصا كه بر ان ،)خدا

سته باشد خر�دار را به ردن�ندهاى قيم� حك شده باشد، يا فروشنده توا�گ

حتما �س  ؛ون هز�نه �سيار دادهچاست  را�زاف قانع كند، و خر�دار گمبل� 

اما چون �ي احساس ن� كند، چ است؟ و� در عمل و �ر�ه اش قط�ن�يجه 

هز�نه نموده و بر داش� آن مباهات نموده الجرم خودش را به فايده اى قانع و 

  .ف ن�ستارضاء نموده هر چند قلبا مع�

و ار�ن مهم صحت وقوع عمل نقش �ف شمس است كه در گرسخ در پا :جواب

  .بطور ��وح آمده است ادامه بطور خالصه و در فصول آ� اين رسا�
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   ؟��ا ا�ن ���� � کار �و�ید و �� و ��وش ���والت ����ط با ا�ور ��و�ی � ��ون وارد �شده ا�ت :سؤال

   :داليل �تل� دارد :پاسخ

ا�ور پژوه� و آ�وز� عل� بوده و هدف آن  به رو��رد اص� اين �ر�ز - ١

و با �دوديتهاى �وجود و . ارتقاي سطح آ�� عمو� و تعمق نگرش �ردم است

  .دمانفرص� براى پرداخ� به جوانب ديگر ن�  ؛گس�دگي نيازهاي عل�

اشد و قصد اگر ك� ��م باشد و از ن�ات عل� ا�ور �و� مطلع ب -٢

به صورت ) �و�(سودجو� نداشته باشد، � ب�ند كه تو�د اين �صوالت 

به  دس� با ر�يت آداب و �ايط و ن�ات دقيق فل� براى هر سازنده تنها

و نه تو�د متعدد چه برسد به تو�د انبوه، و  تعداد �سيار معدودي م�� است

� فاقد �ايط بوده يا به  يا ؛طبي� است كه آ�ه در بازار عرضه � شود

صورت فورما�ته و صوري يا اس� بر� از �ايط را ر�يت كرده و �سياري از 

ند، ف�ا آ�ه در بازار يا توسط رده ار�يت ن�آنها را ن�ات را رها كرده و 

  . ديگران عرضه � شود جنبه ز��� دارد

�صوالت �رتبط با اوقات ا�روزي � توان  پ��فتها�ته با ا��نات و ابزار  -٣

�و� را با ر�يت �ايط و وقت دقيق آن به صورت تو�د انبوه عرضه نمود، اما 

اين �ر به هم�ران صنع� و اقتصادي ام� و منصف دارد تا ضمن حفظ 

ذار؛ �صوالت را با گحقوق عل� و تأم� هز�نه و سود متعارف براى �مايه 

ايند، اما اينكه �ر عل� را �ر�زي متكفل شود قيمت �دالنه به �ردم عرضه نم

تنها سودجو�ان منتفع شوند، و  ؛و مال �ردم عالقمند ؛و بوسيله دا�ش علماء

  . سندانه است�ار شوند؛ �ري نه �قالنه و نه خداچزاف دگرداخت پ�ردم به 
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  ؟�رف ��س وا��ی را چ�و� �د�ت آور�م :سؤال

باز كردن راه بدست آوردن  ؛در هر سال رسا� اص� �قيق و �� اين انگ�ه :جواب

  : است، و� اين ا�ر �و�  دارد اهل ايمان براى عموم �ف شمس واق�

توفيق در اين ا�ر؛ �رهون داش� عزم و اراده جدي براى بدست  :�ط اول

  . آوردن آ�ست

ه در اينجا تعليم داده � شود و ر�يت آ�ست، دقت در �تو�ات آ� :�ط دوم

  . ه اينكه بعد مطالعه؛ باز هم دنبال �ه� و يا خر�دن از بازار باشدن

از آ�ا كه ر�ن صحت عمل؛ بدست آوردن وسايل آن از طر�ق  :�ط سوم

�زدي در مقابل اين  چصحيح است، و از �له آنها دا�ش آن �ر است، ما هي

�  چ ر يكگ� و استفاده از �تو�ات اين ���ات از ك� ن� خواهيم م�آ

با آداب �ر�وطه؛ الاقل ما�  ز�ارت آل ياس� ��لهو آن �اي آوردن : معنوي

ي باشد به� است، و ثواب آنرا گر به صورت �لس خانگي�بار است، و ا

نمايد، و اين  و ساير ح�ات معصوم�  هديه ح�ت صاحب األ�ر 

بواب ري نداشته بلكه سبب فتح اگ�ط جز خ� براى ��ل آن ن�يجه دي

  .خ�ات �سياري براى او � شود، بإذن اهللا تعا�

ج� اول مناسک ديدار (كتاب توجه م� ز�ارت آل �س ��له و آداب آن را از 

  :در�افت نماييد� توانيد ) حق

.php?f=264&t=10169#p49153http://aelaa.net/Tal/Fa/viewtopic  

است، كه در  وقت صحيحي�ي از  �وط صحت نقش �ف شمس  :�ط چهارم

در ميان همه آثار من��ه در�اره �ف (مه� را براى اول� بار  اين رسا� ن�ته

 ١٩شمس در درجه �ف (�ف شمس رصدي و آن �وضوع  نموديمآش�ر ) شمس
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  .�ح آن بعدا خواهد آمد است، كه) صورت فل� �ل بر حسب رصد

عمليات رخداد : ر در صحت نقش �ف شمسگن�ته مهم دي :�ط پنجم

در آن وقت فل� صحيح و دقيق است، �ا هر �وردي كه نقش در آن  نقش

وقت اتفاق نيافتاده، �صداق نقش نبوده؛ و خواص �ف شمس را ندارد، هر 

�ه با تو�د انبوه در بازار از اين رو ب�ش� آ. ردانند؛گچند روي آن نقش؛ قلم ب

ر تهيه و نقش شده و �فا با قلم چرخا� و گعرضه � شود؛ همه در اوقات دي

�رور قلم بر نقش در وقت �ف شمس، به عنوان نقش �ف شمس ارائه � 

شود، اين �صوالت �فا يك شيئ ز��� �سوب شده و تأث�ي جز سود براى 

  .فروشنده ندارد

وقوع عمل نقش بر �وح اثر نقش صحيح �ف شمس،  �يد صحت :خالصه

و نور از عطر و �ور (ر آداب آن گ، و ر�يت وقت دقيق و دي)در درجه اّول(طال 

.  � باشد، نه هر شيئ كه به اين ش� يا به اين نام عرضه � شود )و حرارت د�

 .د�ح ن�ات در ابواب آ� اين رسا� ��فه آمده است با دقت مطالعه نمايي

   دور� �وح زر�ن

 �ای ��ش �رف ��س
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  �رف ��س� و��  یا خا�م س��ما�ی ا�م ا��م ا��ی  ��ش
 ح�ت أم�ا�ؤمن�از نقوش ��مه است كه از  اسم اعظم ال�نقش ��ف 

ح��ش آن را منقوش بر صخره اي ديدند و . نقل شده است �وال ع� 

كه . فر�ودند كه اين اسم اعظم ال� است و �وه نوش� و خواص آن را فر�ودند

اين نقش حاوي ا�اري است و آثار  .عار عر� از ا�شان نقل شده استدر اش

آيات . فوق العاده و �ر� دارد و علما و بزر�ن براي آن �حها� ن� آورده اند

در اين . نوشته شده اندهفت ش� ال� به ش� �شانه و ر�وز به صورت نقش 

حرف  پنج ا�يل وحرف از چهار حرف از تورات و اسم اعظم ال� چهار  نقش 

اين اش�ل سبعه بر درب كعبه �كتوب  كه  فته شدهگ .دارد كر�ماز قرآن 

؛ منقوش بوده است ش� ح�ت سليمان بن داوود گبر ان ن�چهم بوده،

ن � �كه معروف هم  سليمانح�ت ش� گ�ح خواص عجيب ان

با  .تمعروف اس خاتم سليما�نقش ��ف در ميان �ردم عرب به اين   ؛باشد

وقت فل� �صوص نقش آن را هن�م وجود شمس در  �الحظه خواص آن؛

معروف شده  نقش �ف شمسدرجه �ف؛ �شخيص داده اند، از اين رو به 

  .�ل است برج�ف شمس در درجه نوزدهم . است

�فوظ ماندن از خطرات زم� و  �وجب به همراه داش� آن :آثار و بر�ت

مار و (و هوام  ، حفظ از گزند حيوانات �وذيآسمان و آفات جس� و رو�

و حفظ از ستمگران و ..) ش� و(، حفظ از حيوانات درنده )عقرب و گزند�ن

عالمه �مد از قول ، جلب رزق، دوام رزق، ..)�لوك، ح�م، جن و (دشمنان 

از �له �ر�يات وفيات �هت كفايت مهمات منو�ات خصوصا : حسن نائ��
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بر صلوات تهجديات نوش� اين صور و نقوش است به قصد براي توفيق ياف� 

ه به �كفايت آن ا�ر مهم مطلوب و همراه داش� آنها در همه وقت است و هر

طال يا ) (�وح(جهت توفيق بر عبادت در اسحار باشد، و به� آ�ست كه در 

  .�غذ زردي نوشته شود و ان شاء اهللا تعا� �لف �واهد داشت) � ياگن

  � �یان ��ش ا�م ا��م ا��ی یا خا�م س��ما�ی ) ��ی(�� ���وم دو روا 

    ّ ث *ن اا  رأ   

  ا ّ ل و *  ط اُ    و

   ا اات   * ر  ا  أ و

    ب ّ وم *ء و  واو م ا رأ  و

   يا ا   *ْ رها ّ  ّق  

  َّ ا ا   *و أ  ق  ا  

    ّ ث * ّا  رأ   

   وّ   و*  ط اُ    و

  اّزق   اات وإ * م  ار  ا و

  تإمب  ّ ا * ّء  ّ واو ّس  و
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  واا  و آ * ّن وأت ر  ّّ  

  َّ ا ا ُ ا *و   ّا  ؤها  

   ا ا  اإ * وح وّا    و  ا  

ه ا و ّء ا  ا  * ارا    ت     

  ار   اْ  و و*  اء  اق و ا و  ا و

    اك  ت  و*   ن   اف آ  و

  ّ  ّ ال   * وا ن ن و  اإ و

  راةا آ أ أ و* ر   ا  ر  

  أ   ق  وإ*      اآن ّ و

   إ ا  أً و*    ى   ّ  و

  أا   ّّ ر و   و  *  ا      و و

  أ ّق ّ  اره و*    ا اي  ّره 

   ذ  ال و و  اّ *ّ  وّ إ ة و

 رّب إ  ّ* و  ا إأ  ذا  
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  �واص آن � ����ی ��ش �رف ��س و �ر�ی  �روده ای 

  شاه ��دان و ��� ع�م و ��م= ول از امام ا�م ��ت ��� 

  �ورت ا�م ا��ر ا��م= ��ر ����ر � ��ت � او 

  �یک � حا��ه ��وده ر�م= ����ی ذ�� ��ده � ��باح 

اس ��م ��ده ورا 
ّ

  آن ��ر �ّم �ید عا�م= ا�ن �ب

  ��ظ ��م ���ه ��د�ش �= ��ی �ود ��ظ آن ا�یات 

  � �ود � �و� آن خا�م= خا��ی ��ی باید ) او�ی(اّو��ن

  � �ا�د � آن دوباره ق�م= �یک �رط �و���ش آ��ت 

  � �ود �م��ی �ا� �م= ��و�سد ���ب آن � ا�ف 

  )نان � ��ود �م�  ب�شد آن= � �ر � � �ون �نان �ّدی ( 
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  � �ود �ور و ��م او � �م= �عد از آن ��م �ی د�ی با�د 

  � �م  و   � �با�د از ا�ن زیاد = �عد از آن �دبان دو پا� 

  ھ�وی �م� ن ا��ل �تاده �و= �عد از آن چار ا�ف با�د �م 

گاه �ء  ِ= س واوی � ��ت آ�
�

��م� �ود �ج � ���� 
  

 � �ود �ج �رش �و شاخ = �عد از آن چار ا�ف �ود و �س واوی (
�

�َ�م
(  

  � � � �فا �و باغ ارم= ��زده ��ف با�د ا�ن �ورت 

���ل ���ی ���م= وی ا�ت از �ورات چار ��ف 
  چار از ا

  ا�م ا��م ���ن �ود ���م= � ��ف د�� ز ��آن ا�ت 

  ا���ی از ��ه بال و ��م= � �و حا�ل ���ن ا��ی  ای

  وز �� و �د و �ّ�ه � و أ�م= از وباء و ع�ل �و آزادی 

  ��وی � �وی ���ن و �م= مار و ����� ���    ن��د
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  خا�م س��ما�ییا   ا�م ا��م ا��ی ��ش �حرو ��   �و��ف 
�ف �وه نقش براى كتب ا�سنه بلكه �سياري از از آ�ا كه در نقل  :تذكر

نقايص و اش�باهات فراوا� وجود دارد؛ كه بعضا �وجب الغاء خاصيت شمس 

�ا تفصيال به  ،و بر� �وجب ا�راف نقش از ال� به شيطا� � گردد ؛نقش

  :  اين نقش � پرداز�متوضيح و توصيف صورت 

كه يك � ستاره بايد رو نقش � شود،  ستاره پنج پريك از سمت راست اول  -١

ر گا( .و دو � ديگر پاي� پبه باال باشد و دو � به سمت راست و چ

ي��ش باال باشد نمادي ال� است و اگر دو� باال باشد نمادي شيطا� 

كه آنرا بايد با خط ي��ه رسم نموده در �وه نقش اين ستاره دقت شود . )است

خط متقاطع يا منقطع و دو�ار قلم بر آن �رور ن�ند، يع� مثال از پنج نه 

چپ وشه سمت گبه  ؛�وع كردهخط كشيدن آنرا  ؛اي�پوشه سمت راست گ

؛ بعد به وسط باال؛ و چپ پاي�به سمت راست باال؛ بعد به سمت بعد  ؛باال رفته

ن� دقت شود مثلثهاى چهم .؛ ختم � كندپاي�ت وشه سمت راسگس به �س

  .ر �شودپداخ� ستاره مانند روزنه باز باشند و 

چنا�ه در م� (. است مد صافاين سه الف يك  بر �كه  ،سه الفبعد  -٢

فت بعد خاتم عر� آمده 
ّ
  .)� رأسها مثل ا�ّسهام تقومت* ثالث عّ� صف

پر باشد و چشم اما اين ميم ) نباشديع� ميم بزرگ ( يك ميم � دم س�س -٣

  . )وميم طم�س اب�(عر� آمده اص� چنا�ه در م�  ،نداشته باشد

نردبان كه �شبك باشد و دو پله صاف باشند و  يك نردبان دو پله�س از آن  -٤

م و� وسطها ��ر��� �شبّكت(را قطع كرده باشند 
�
  . )ثم ُسل
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كه مانند بزرگي و كوتا�  ؛تان دستبه ش� انگش الفچهار از آن  بعد -٥

 ر�عة ��أو(رزق و روزي است خ�ات و و اين �شان  ،شود رسمانگشتان 

   .)� ا��ات وا�ّرزق ّ�عتإ�ش� * نا�ل بعدها األ

  ...هاء شقيق و: رسم شود، مطابق م� اص� يك هاء س�س -٦

 �و�مانند  ؛كه د�ش بر � واو كشيده شده تا �رز حرف واو يك واو بعد -٧

و نبايد دم واو كشيده بر � (ت سكه شاخ �وي �يده اقديم  تحجاموسيله 

ن�ست بلكه  )وسيله حجامت قديم" (انبوب حجام"ديگر مانند كه نقش شود 

وهاء شقيق ثّم واو  :آمده است م� اص�در ، همانطور كه مانند شمش� � شود

   ).�وتإنبوب حّجام من ا�ّ� أك =مقّوس 

 ابتدا�هم يك ستاره پنج پر مانند ستاره بنابر نقل دوم روايت اص�  ر آخرو د

   .)و آخرها مثل األوائل خاتم(باز نقش � كنيم 

  
) ستاره(، خاتم )فوق ا�كر(عر� ص� ام�  ازدر يک نقل از آ�ا كه : توجه

نقصان؛ نقش را بر اساس هر دو  براى اطمينان از عدمف�ا  ،انتها� را ندارد

هم با يك  ،دو صورت نقش شود هرفوق مانند تصو�ر روايت آورديم، از اين رو 

جدول ( اين نقش �سبع. شده باشد ر�يتتا هر دو نقل  ؛و هم با دو خاتم ؛خاتم

هم دارد كه براى ا�ور �تلف  و اقسام ديگری) ٨در  ٨جدول ( و مثمن )٧در  ٧

  .كه ب�ون از برنامه تدو�ن اين رسا� است؛ وشته � شودن داب خا�آو با 
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    ����ن زمان و ��دوده �رف ��س
  ز بر� از ��تب هندي كه �ف شـمس را در درجـه دهـم صـورت�

و اسال� و ب�شـ� ��تـب علم �وم كهن اما بر اساس  اند، هدفل� �ل ذكر كر

از درجـه نـوزدهم در �ف شـمس  )يونـا�ايـرا� عـر� و ��ي باب� ( �و�

بـر وهشكده علـوم �ـوم حيـات ا� پژرو مبناي  .� باشد�ل  صورت و برج

  .استاستوار هم� نظر�ه 

  اطر تفاوت مبنا در �الحظه صورت فلـ� �ـل يـا بـرج اسـتوا� اما�

�ل؛ تار�خ عبور شمس در درجه نوزدهم صورت فل� �ل با رسـيدن خورشـيد 

  . �ل ي�ماه متفاوت استبه درجه نوزدهم برج استوا�

 حـدود � درجـه ) اسـتوا�(ه سماوي بروج فل� تقـو�� �ا�روزه جاي

و تـار�خ رسـيدن خورشـيد بـه  ،ه حقي� سماوي صور فل� بـوده�جلوتر از جاي

ه حقي� سماوي صـور �بروج فل� تقو�� ي�ماه زودتر از عبور شمس به جاي

يـن دو �الحظـه حـ� بـر اسـاس است، از اين رو تار�خ �ف شمس در افل� 

  . متفاوت � باشد )�ل درجه نوزدهم(واحد نظر�ه 

 وهشكده علوم �وم ب�ياد حيات ا� در �اسبات و استخراجهاى پژ

�و� هر دو روش را بر حسب مقام ب�ار � برد، در ا�ور تقو�م شم� يا 

روج فل� اح�م تنجي� كه بر اساس بروج فل� استوا� تدو�ن شده �الحظه ب

استوا� را نموده، اما در اختيارات �و� و ن� ا�وري كه براى رسيدن به خواص 

اوقات فل� منظور است بر اساس تعا�م �كتب و� و ن� م�اث تنجيم كهن 
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�الحظه بروج رصدي و رصد صور فل� را � نمايد، از آ�ا كه هدف از تعي� 

اص آن � باشد، ف�ا در اين �ف شمس ا�اد نقش �صوص براى رسيدن خو

، و ه حقي� سماوي صور فل� را بر حسب رصد � نمايد��الحظه جايا�ر ن� 

  .�ف شمس استوقت دقيق��ن و صحيح��ن نظر در باب �شخيص  اين

  را ) برج �ل استوا� نوزدهم(مبناي رايج بروج تقو��  ءابتداا�ته ما

استخراج  اخ�اس�س يم، د نموو وقت دقيقش را استخراج و من�����ح 

علوم روحا� �صوص خواص كه را مبناي رصدي وقت �ف شمس بر اساس 

مطل� كه در اين زمينه تا كنون در جهان (معر� كرديم را است و معنوي 

همچنان�ه در احاديث ��فه آمده است كه ، )�شده بودمن�� در�اره آن 

و  �منهعلوم ) و إ�ه ال�سليم منه ا�سالم(صاحب األ�ر  نزديك ظهور ح�ت

 .خفيه آش�ر � كردد

  وقت �ف شمس براساس هم  ؛سا�اي قبل بر روش اين رسا�در

، و افزون بر نمودهرا استخراج و من��  )رايج ميان �مه ناس(بروج استوا� 

به عالقمندان را ن�  استخراج وقت �ف شمس بر اساس رصد صور فل�آن؛ 

براى اطالع اهل �قيق و درايت؛ . � نماييم هديه: سال�علوم ناب كهن و ا

و مبا� عل� اين وقت  �� فل�؛و صور استوا� ابتدا �� بر تفاوت بروج 

س استخراج وقت �ف شمس �س ،نمودهرا بيان ي ب� رصد خاص برحسب

�ع ب� هر دو وقت نموده؛ و بر هر دو روش را � آور�م، عالقمندان � توانند 

قيم� طال يا سنگ (بر يك روي �وح ر تار�خ اول بر اساس روش بروج استوا� د

بر ر گآن �وح بار دي روي ديگرس در تار�خ دوم بر �نقش نموده، س) يا ورق زرد

 .نقش نمايند شمس در درجه �فاساس رصد 
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  ���ی رصدی و �و�ع �رف ��س رصدی �وج

�س� حر�ت كواكب سبعه هناي آسمان و دايره فلك كه پبر  :بروج آسما�

صورتهاى فل�  ؛� باشد) شمس، قمر، عطارد، زهره، �ر�خ، زحل، �ش�ي(

صورت تقسيم  ١٢درجه را بر اين  ٣٦٠كه اين مدار  ،نه اى به نظر � رسد�دوازد

  .اندشده و بدان ناميده ) درجه ٣٠هر يك (نموده 

  
 تنها �شانه اى سله درسهاي راه آسمان بيان كرديم كه اين صور فل�لدر س

. � باشد )كه ساعت آسما� است(مانند ارقام صفحه ساعت بر دايره فلك 

عت س� كواكب در اين بروج متفاوت است بر� از آنها مانند زحل آنرا در �

سال و بر� در يك ماه، خورشيد آنرا در ي�سال � نموده و م�شأ �اسبه  ٣٠

در آيات ��فه . در ي�ماه � � كندبروج شم� ساالنه � باشد، و ماه آنرا 
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بدايت بروج رصدى 

 
 '26°30: اعتدال بھاري

 بدايت بروج فلكي

به اين بروج اشاره شده ) در معناي عمو� و سط� آن(�م و� و قرآن �يد 

  ."وا�سماء ذات ال�وج" :است

سنجش و �اسبه �واضع بروج حسابهاى �تل�  :بروج �� بر اساس رصد

ز�ده ايم، همان رو� كه در ع� گدارد، كه ما روش مطابق رصد را بر

در . �ورد اشاره ا�شان و استفاده عم� عموم بوده است ح�ات معصوم� 

صور فل� و ستار�ن آنها مد نظر و اصل بوده، بر خالف بروج  ،بروج ��

غ� از �واضع بروج ) در ع�ما(استوا� و فل�؛ كه جاي�� از آسمان را كه 

  .�� است بطور فر� به نام بروج اص� ناميده اند
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تفاوت بروج  اي است،درجه  ٣٠برج  ١٢شا�ل ) Sidereal( رصدي وج ��بر

، كه به سبب تقدم نقطه اعتدال در در نقطه �وع آن استبا بروج �� فل� 

از ) استوا� يا تروپي��(سال يك درجه، ا�روزه جاي�ه بروج فل�  ٧٢هر 

در اوايل صورت  جا�ا شده و ب�ش� از يك برج به مقدار�واضع اص� �� آن 

   .رفته استگ�� حوت قرار 

؛ برگرفته از ب�ياد حيات ا� مبناي عل� پژوهشكده �وم و تنجيم از آ�ا كه

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

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

   .بروج رصدي � باشد

از  رايج �شابهت داشته و�) هندي(بروج �� رصدي هرچند با بروج �� 

 قدريبر اساس �وم اسال� بوده و دقيق� از هندي و نظر درجه بدايت ال�وج 

   .متفاوت استبا آن 

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

اسـت، ) نـه�اول� بـرج از بـروج دوازده (ان آ�ز صورت فل� �ل رصدي هم

آ�ز برج �ل با م�ل �طان بوده، و اين م�ل اول دائرة ال�وج؛ بعد از آخـر�ن 

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

 و بـروج �ـ�؛ نقطه �وع بدايت ال�وج و آ�ز صـور ب�ياد حيات ا��سيار 

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

از م�ل رشاء كه آخر�ن م�ل صورت فل� حوت است؛ سـبب دخـول بـه مـ�ل 

ردد، و از ايـن روسـت كـه منجمـ� �سـلمان گـ�طان و برج رصدي �ل � 

و بنا بـر مبنـاي . ندحوت گرفته ا م�ل�وع برج رصدي �ل را از بعد آخر�ن 
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در سـال (�وضع بدايت ال�وج و ابتداي برج �� �ل و مـ�ل �طـان : رصد

از خـط فـر� اعتـدال بهـاري  دقيقـهو  درجـه'26°30  در فاصله) ق. � ١٤٣٦

است، دا�س� دقيق اين �تصات اهميت �سياري داشـته؛ و �ر�ردهـاى فـراوا� 

عـدم توجـه بـه ايـن ن�ـات سـبب  در دا�شهاى تقو�م و �ـوم و تنجـيم دارد،

بـراى توضـيح  .ناصحيح يا نادقيق بودن �سياري از تقاو�م تا كنـون شـده اسـت

  .ب�ش� به راهنماي تقاو�م �و� هم�� �راجعه شود

بنابراين در تقاو�م ب�ياد حيات ا� آ�ز سال شم� و بروج دوازده �نه شم� 

ال ر�ـي� �اسـبه � شـود، امـا و ماههاى تقو�م شم� بر مبناي آ�ز از اعتـد

�او�ل كواكب در بروج به هر دو روش اعتدا� و �� رصدي ارائـه � گـردد، 

فـروردين بـوده، و بنـابر روش  ١٩مثل �ف شمس كه بنـابر مبـدأ اعتـدا� در 

ارديبهشت است، كه �ح آن در فصول بعـدي ايـن رسـا�  ١٩رصدي واق� در 

  . آمده است

  ساس رصد صورت فل� �لبر ا�ف شمس تار�خ 

آن �ف  ١٩درجه  ؛برج �� رصدي �لصورت فل� و رف� �وضع گبا درنظر

ثور اعتدا�  ١٩(ارديبهشت  ١٩ :ه شمس در آن معادل�جاي و بوده،شمس رصدي 

آ�ه در اح�م تنجيم و رسم نقوش و اذ�ر و اوراد و ا�ام اعمال  ،شدبا� ) يا فل�

ن� ) بابل و �� و هند(و در تنجيم كهن بوده � رصدي رسيده �ر�وط به بروج �

ن اين اين اعمال 
َ
بر اساس حلول كواكب در صور و بروج �� و طلوع ستار�

ه اص� �ف شمس و آثار آن ن� �ر�وط به س� شمس در �و جاي ،بروج بوده است

ر�وط برج رصدي �ل و طالع بودن برج �� �ل و اتصاالت و انظار � ١٩درجه 

  .به آن � باشد
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  ا��وا�ی� اساس �وج �ر�  �رف ��س 
 ١٩درجـه  .� باشـداسـتوا� �ـل  از صورت و بـرج�ف شمس درجه نوزدهم 

هـر سـال فروردين  نوزدهمبرج شم� �ل و  نوزدهم�صادف با ) استوا�( �ل

ايان اين درجه بايد مدت زمان دقيق س� شـمس در پبراي تعي� �وع و  ،است

  . ج �ل �اسبه شودبر

�س� حر�ت زم� به دور خورشـيد را دايـرة الـ�وج � نامنـد و از ديـد نـاظر 

قسـمت �سـاوي  ١٢زمي�، خورشيد بر اين �س� حر�ت � كند اين �س� را به 

 آ�ز. و هر�ك را يك برج فل� � نامنـد) درجه ٣٠قسمت  هر( تقسيم كرده اند 

) فلـ�از ديـد نـاظر (ود خوشيد به برج �ـل با ور. اين بروج برج �ل � باشد

فصل بهار آ�ز � شود و �ظه �و�ل سال، �ظه ورود خورشيد به بـرج �ـل � 

باشد و مبدأ سال هجري شم� كه �ظه �و�ل سال است از اينجـا أخـذ شـده 

ابتداي بهار و ابتداي پاي� را نقاط اعتـدال � نامنـد كـه در ايـن دو روز . است

اعتـدال بهـاري برابـر  ٢سـاعت اسـت و فاصـله  ١٢روز �سـاوي طول شـب و 

  .برج را در اين مدت � � كند ١٢شمس  .روز � باشد ٣٦٥/ ٢٤٢١٦٨٧٨

�س� حر�ت زم� بـه دور خورشـيد يـك  :�اسبه مدت س� شمس در هر برج

�س� بي� ش� است كه خورشيد همواره در ي�ي از �نونهاي آن قرار دارد و 

� در اين �س� ي�سان ن�سـت بـه خـاطر همـ� طـول زمـان �عت س� زم

از ديد ناظر زميـ� شـمس در ايـن بـروج . س�ى شدن بروج ن� متفاوت است

حر�ت كرده و �عت شمس در ايـن بـروج ي�سـان ن�سـت طـول هـر بـرج 
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بـراي . شم� ن� با توحه به هم� تفاوت س� شـمس در بـروج تعيـ� � شـود

برج عدد صحيح تعداد روز آن در نظر گرفتـه شـده و �اسبه تعداد روزهاي هر 

ساعت باشد ي�روز حساب شده و اگـر كمـ�  ١٢اگر ك� ساعت آن ب�ش� از 

برج �ـل را هـم كـه (ساعت باشد فقط عدد صحيح روز حساب � شود  ١٢از 

در ) سـاعت اسـت ي�ـروز حسـاب � كنـيم ١٢ك� ساعت آن �سيار نزديك 

در هر يك از بروج طبق ) فل�از ديد ناظر (شيد جدول ز�ر مدت دقيق س� خور

   :با تقر�ب در ثانيه ها آورده شده است ناسا فضا� سازمانرصد و �اسبات 
  

 حوت دلو جدى قوس عقرب میزان سنبله أسد سرطان جوزا ثور حمل بروج شمسي

مدت 
سیر 

خورشید 
 در بروج

 ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٣٠ ٣٠ ٣١   ٣١ ٣١ ٣٠ ٣٠ روز

 ٢٢ ١٤ ١٠ ١٣ ٢١ ٩ ٢١ ٧ ١٠ ٧ ٢٣ ١١ ساعت

 ٥٨ ٨ ٣٩ ٢٠ ٣٦ ٢٣ ٤٠ ٥ ٥٢ ٥٤ ١٠ ٢ دقیقه
تعداد روز بروج 

طبق طول 
 حقیقى بروج 

٣٠ ٣٠ ٢٩ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ 

   

روز و  ٣٠براي تعي� طول متوسط هر درجه برج �ل، طول � بـرج �ـل يعـ� 

مدت زمان متوسط يـك درجـه  درجه � شود و ٣٠دقيقه تقسيم بر  ٢ساعت و  ١١

درجـه بعـد از �ظـه ورود  ١٨به دست � آيد و �وع آن به اندازه مدت زمـان 

هر درجه برج �ل بطور متوسـط ) �ظه �و�ل سال(شمس به برج �ل � باشد 

بـه صـورت دقيـق مـدت سـ� شـمس در . دقيقه � باشـد ٢٢ساعت و  ٢٤برابر 

و مدت س� شـمس در درجـات  ن�س�نددرجات �تلف يك برج ن� با هم برابر 

ابتدا� برج و انتها� متفاوت است به همـان د�ـل كـه اينهـا قسـم� از �سـ� 

ظاهري بيضوي ش� خورشيد هس�ند و خورشيد بـه تـدر�ج �عـ�ش در طـول 

  . اين �س� بروج تغي� � كند
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   �رف ��س � خا�م س��ما�ییا  ا�م ا��م ا��ی ��ش �و��ر�ن ساعات �ای

 �لبرج  نوزدهموجود شمس در درجه ساعت  ٢٤ حدود � مدتند چهر 

ر ك� گقابل استفاده است، اما ابراى �وارد مطلوب ناميده شده و  �ف شمس

 اسم اعظم ال�نقش مانند ي �ري برا را�واهد به��ن ساعت اين مدت 

روش . دا�ام ده سا�ت شمسدر و روز م �هن درآنرا به� است كه ز�ند گبر

  :چن� � باشد به��ن سا�ت �ف شمس�اسبه  استخراج و

و آن  بوده،هر روز هفته متعلق به يک كو�ب : هان روز�ار�اب اّ�هار يا �شان

و ساعت أول آن . � شودقو��  روزو دالل�ش در آن  روزآن و �ر�  كو�ب رّب 

روز ، روز ي�ش�به خورشيد: شده است روز به نام آن كو�ب نامگذاري

، روز پنجش�به �ش�ي، روز چهارش�به عطارد، روز سه ش�به �ر�خ، ش�به قمردو

؛ نامهاي هفته را كه غر�يها بر روزهاي هفته ش�به زحل روز، روز �عه زهره

خود گذاشته اند ن� برگرفته از هم� تعلق روزها به كواكب است كه بر� از 

مع� روز خورشيد،  به Sundayروز ي�ش�به (نامهاي يونا� اقتباس شده است 

اين . )زحلبه مع� روز Satrday   ...به مع� روز ماه و  Mondayروز دوش�به 

  :اوقات را خواجه نص� ا�ين طو� به نظم بيان فر�وده است

ور
َ
  آن دوش�به است روز قمر و = روز ي�ش�به است �سبت خ

  آن�ه �ر�خ �ر ورا نام است = روز سه ش�به آِن بهرام است

  �مپنجش�به آمد  �ش�ي = گرفت كو�ب ت�چارش�به 

  = زهره را داد �عه، و به زحل
ّ

  داد ش�به خدای عّزوجل
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يل يا �شان
ّ
به هم� ترتيب هر يك از شبهاي هفته ن� به نام  :هان شب�ار�اب ا�ل

  بوده،كو�� م�سوب 
ّ

آن شب و دالل�ش در آن شب و �ر�  و آن كو�ب رب

. ب ن� به نام آن كو�ب نامگذاري شده استو ساعت اول هر ش. � شودقو�� 

   :ترتيب كواكب شبهاي هفته چن� � باشد

شب ، شب سه ش�به زهره، شب دوش�به �ش�ي، شب ي�ش�به عطارد

   .شب ش�به �ر�خ، شب �عه قمر، شب پنجش�به شمس، چهارش�به زحل

  :به نظم بيان فر�وده است خواجه نص� ا�ين طو�ين اوقات را ا

  �ن قِبَل فّرخ�ش ت� آمدز = ت� آمد ه آنِ شب ي�ش�ب

  اندر اين قو�ا چه تلب�س است = شب دوش�به آن برج�س است

  چارش�به شب زحل به قياس = زهره شناس شب سه ش�به آنِ 

ور است  �س شب پنجش�به آنِ 
َ
  شب آدينه خود شِب قمر است =خ

  �م �ر�خ زان اوست مدام =شب ش�به است ای گز�ن انام 

در ي�ش�به كه روز ) درجه برج �ل ١٩(اگر درجه �ف شمس  :يوم شمس

ون ي�ش�به �وضع چخورشيد است واقع شود دالالت شمس قو�� � شود 

آثارش  وقت�ف شمس ن� در اين  نقش درجقوت دالالت شمس است و 

�ا اكتفا به  باشدواقع ن ي�ش�به�ف شمس در روز  گرو� ا. قو�� � شود

   .� شوداز روز ساعت شمس  روز بودن و�را�ت 

خود ن� � باشد و اين باعث  وجهشمس در ؛ اين زماندر  اما :ه شمسالوج

   .تزايد در قوت اوست
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خود ن� � باشد و اين  مثلثهدر شمس  در اين زماناز سوي ديگر  :مثلثه شمس

   .استسا�ت اين ن� سبب فزو� قوت 

 ي�ي از كواكب سبعه رتبط باروز و يا شب � ساعت ازهر  :سا�ت شمس

است، كه ا�ام ا�ور �ر�وط به هر كو�ب در سا�ت �ر�وطه �وفق� يا �م 

با  ر براى �ري تناسب كو�� روز و شب آنرا ر�يت كرديم،گا آس�ب� است،

  . ر�يت تناسب كو�� در سا�ت آن ن�يجه به�ي � گ��م

مان درجه در طول مدت ز. دالالت شمس ن� در سا�ت شمس قو�� است

شمس �ر�وط به در سا�ت  اسم اعظم ال�درج نقش �صوص �ف شمس 

سا�ت شمس در هر شبانه روز سه يا چهار ساعت �  ،اثرات ب�ش�ي دارد

  .اول� ساعت هر روز و يا شب به نام كو�ب همان روز و يا شب � باشد. باشد

  

  ن سا�ت�يا �شان ار�اب ا�ّسا�ت

  دان كه باشد از آِن آن كو�ب= ب ساعت اول� ز روز و ز ش

  كرده باشد حكيم از حكمت= كه آن شب و روز را بدو �سبت 

  دوّ�م� ساعت است ساعت او= و آن دگر كو�� كأز اوست فرو 

  بر هم� �ن به �له قياس= �رسوم را هم� شناس اساس 

  خواجه نص� ا�ين طو�
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  ساعات كواكب در ايام و لياىل هفته

  ايام
  

  ساعات

 روز  

     

روز دو 

   

  روز 

   

 رروز 

   

   روز 

 دو   

 روز  

     

 روز  

  ر

  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  اول

  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل   زھره  دوم

  مريخ  قمر  شمس  حلز  زھره  مشتري  عطارد  سوم

  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  چھارم

  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل  پنجم

  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  ششم

  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  ھفتم

  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  ھشتم

  مشتري  عطارد  مريخ   قمر  شمس  زحل  زھره  نھم

  مريخ  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  دھم

  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  يازدھم

  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل  دوازدھم

بوده كه  "سا�ت معوجه"�صطلح در �وضوع سا�ت كواكب سا�ت  :مهم تذكر

ز عدد � باشد، و� مقدارش ا ١٢هر جند تعدادش در هر يك از شب و از روز 

و نبايد با نظر دقيقه بر حسب فصل و �وقعيت جغرافيا� �م و ز�اد � شود، 

كه اندازه اش همواره ي�سان بوده و �ورد استفاده ا�ور  "سا�ت �ستو�ه"

دقت شود كه اصطالح فل� مثال ساعت  ن�چهم، روز�ره است اش�باه �شود

از ��ل شدن هر ساعت بعد متفاوت است،  ؛دوم با اصطالح �ميانه ساعت دو

نبوده و بعد از  ٢ساعت ساعت قب� �وع � شود، ف�ا ساعت دوم بعد از 

  .ساعت اول �وع � شود

سا�ت كواكب با ساعت قرار دادي و رس� كه  :�وه �اسبه سا�ت كواكب

از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را �اسبه كرده . استفاده � كنيم متفاوت است
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كرده و مقدار هر ساعت به دست � آيد و به  ١٢سيم بر اين مقدار زمان را تق

اندازه آن كه از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است و وارد ساعت دوم � 

شو�م سا�ت كواكب در شب ن� همينطور حساب � شود مقدار زمان از 

تقسيم كرده و  ١٢غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب كرده و اين مقدار را بر 

اعت به دست � آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب طول هر س

اگر در يك روز دوش�به آفتاب ساعت  به عنوان مثال . از هن�م غروب است

ع� غروب كند مقدار طول روز از طلوع آفتاب  ٦:٠٠طلوع كند و ساعت  ٧:٠٠

تقسيم � كنيم طول هر ساعت  ١٢ساعت اين مقدار را بر  ١١تا غروب � شود 

س ساعت اول اين روز كه �دقيقه  ٥٥واكب روز به دست � آيد كه � شود ك

از ساعت . دقيقه ٧:٥٥تا  ٧دوش�به است و ساعت قمر است � شود از ساعت 

دقيقه ساعت دوم يع� ساعت زحل است به هم�  ٨:٥٠دقيقه تا ساعت  ٧:٥٥

  .ترتيب براي سا�ت شب از هن�م غروب آفتاب حساب � شود

تيب در هر روز طلوع آفتاب ابتداي ساعت اول اسـت و وقـت چاشـت بدين تر

ابتداي ساعت چهارم و اذان ظهر دقيقا ابتداي سـاعت هفـتم هـر روز اسـت و 

نماز ع� ابتداي ساعت دهم و نماز مغرب ابتـداي سـاعت اول شـب اسـت و 

   .نيمه شب �� ابتداي ساعت هفتم شب � باشد

شمس، زهره، : ش�به بدين ترتيب هس�ندسا�ت كواكب از ساعت اول روز ي�

و بعد از آن دو�اره اين ترتيب ت�رار � شـود  عطارد، قمر، زحل، �ش�ي، �ر�خ

و اين سا�ت به دنبال هم هس�ند تا ي�ش�به هفته بعد كه آخر�ن ساعت شـب 

ي�ش�به �ر�خ � شود و ساعت بعد آن كه طلوع آفتاب ي�ش�به صبح � شود 

  . ساعت شمس است
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  ١٣٩٤=  ١٤٣٦ )ا��وا�ی�ج �مل  ��١٩ ( � �� �رف ��س ت� اس�و��ر�ن 

  دقيقه ٢٥ساعت و  ٢٤=شم�١٣٩٤ )بروج استوا�(�ف شمسدوده زما� درجه �

�و�ل شمس به ( ساعت �وع درجه �ف شمس) ١٣٩٤فروردين (ا�سال  

 ١٨ ش�بهچهار ۰۶:٥٠ساعت  �كرمه�كه به ساعت  )�ل استوا�برج  ١٩درجه 

  ٠٧:١٥فروردين و تا ساعت  ١٩ =برج شم� �ل  ١٩ = ١٤٣٦ى خر�ادى األ

  . � باشد �ل ٢٠ =فروردين  ٢٠ =ى �ادى األخر ١٩ ش�بهپنج

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

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

، كه به ساعت فوق نـيم سـاعت دقيقه است ٣٠اختالف ساعت با �كه �كرمه 

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

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

  .)ساعت و نيم اضافه � شود

 ١٩ = �١٤٣٦ادى األخرى  ١٨ ش�بهچهار روز چون �وع درجه �ف شمس از

  :�س ،� باشد فروردين

 ،است چهارش�به روز ششمساعت  در اين �دودهواقع  ساعت شمس اول�

اذان تا  قبل اذان ظهر دقيقه ٣براي ايران يك ساعت و  ؛ششم و��كساعت 

در اين زمان  روز كو�� هر ساعت( .د� باش است ششمكه آخر ساعت  ظهر

  .)دقيقه است ٣يك ساعت و در ايران حدود 

غروب از ي ايران برا(� باشد  ش�بهپنج شب اولساعت  ساعت شمس دوم�

است و  اول شب پنجش�بهساعت  دقيقه بعد غروب آفتاب كه آخر ٥٧آفتاب تا 
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  .)دقيقه است ٥٧در اين زمان در ايران حدود  شب هر ساعت كو��

 ٥٧از براي ايران (است  ش�بهپنج شب هشتمساعت  ساعت شمس سوم�

نيمه بعد  يقهدق ٥٤يک ساعت و تا حدود  )قر�نه اذان ظهر(نيمه شب بعد  دقيقه

  .)است هشتمه آخر ساعت ك شب

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  وشود 

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

   .ش�بهچهارروز  مششساعت شمس ساعت قو��ي هس�ند كه � شود  داللت

و ) وسـط ا�سـماء(دهـم  و خانـهدر بيـت  شر قوي شمس حضورگاز حاالت دي

 ١٢از بيـوت ) و �وضع خر� و �شاط دالالت شمس �وضع فرح شمس(نهم  بيت

ساعت قبـل  ٢ا�سماء از حدود بيت دهم و وسط حضور شمس در  .نه � باشد�

 بعـدسـاعت  ٢ حدود اذان ظهر تا از فرح و بيت نهماذان ظهر تا اذان ظهر و در 

 )وسط ا�سـماء(دهم با شمس در  بيت  ساعت ششم �صادف .باشد �اذان ظهر 

  .ن� � باشد

 داللت شمس در طلوع قو�� از حالت غروب است و ب� صبح تا ظهـرهمچن� 

تا غروب قوت داللـ�ش ) اذان ظهر(و او بعد زوال  ش � يابدافزا� قوت دالل�ش

 ن قـرار دارددر �دوده تزايد نـور شـمس و اوج آ �هش � يابد و ساعت ششم

 ؛اين مدت �ف شـمسشمس از بقيه سا�ت  ش�بهچهارروز  ششمساعت �س 

  .استدالل�ش قو�� 
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  براى �تا� ايراناستوا� ا�سال  قو���ن ساعت �ف شمس

  اذان ظهرتا  ظهر اذان قبلساعت و سه دقيقه  يك=  ١٣٩٤فروردين  ١٩ش�به چهار

   

  

  

  ا�سال استوا� هيئت فل� و طالع قو���ن ساعت �ف شمس
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  ١٣٩٤=  ١٤٣٦  )رصدی(� �� �رف ��س ت سا� �و��ر�ن 

  دقيقه ٤٩و  ساعت ٢٤=١٣٩٤ )�ل صورت فل�(رصدي  �دوده زما� �ف شمس

�و�ـل ( رصـديساعت �وع درجـه �ف شـمس ) ١٣٩٤ ارديبهشت(ا�سال  

 ش�به ١٢:٠٩ساعت  �كه �كرمهبه ساعت  )برج رصدي �ل ١٩رجه شمس به د

ــا ســاعت  ارديبهشــت ١٩ = ١٤٣٦ رجــب ٢٠  ٢٠ = رجــب ٢١ شــ�بهي� ١٢:٥٨و ت

  . � باشد ارديبهشت

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

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

دقيقه است، كه به ساعت فوق نـيم سـاعت  ٣٠اختالف ساعت با �كه �كرمه 

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

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

  .)ساعت و نيم اضافه � شود

 ١٩ = ١٤٣٦ رجـب ٢٠ روز شـ�به از  رصدي��  �ف شمس�وع درجه چون 

   :�س ،� باشد ارديبهشت

 در( اسـت شـ�بهروز  يـازدهمواقع در اين �ـدوده سـاعت  ت شمسسا� اول�

دقيقـه اسـت،  ٨ايران هر ساعت كواكب روز در اين زمان حدود يك سـاعت و 

 ٨يـك سـاعت و  دقيقه قبل غـروب تـا ١٦ساعت و  ٢ اين روز از يازدهمساعت 

نـد سـاعت چكـه  نيوز�ـدبـالد �� ماننـد ، اسـت قبل غروب آفتـاب دقيقه

�ـدوده  دردر آنهـا چهارم شـ�به ساعت  ؛اختالف ساعت با �كه �كرمه دارند
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  .)اول� ساعت شمس آنها ساعت چهارم استو  هشد درجه �ف شمس واقع

� باشـد  )شـ�بهبعد غروب (ش�به ي�شب  ششم، ساعت ساعت شمس دوم�

دقيقـه اسـت، سـاعت  ٥٢اعت كواكب شب در اين زمان حـدود درايران هر س(

كـه آخـر  نيمه شـب اسـتتا نيمه شب  قبلدقيقه  ٥٢از حدودا براي ايران  ششم

  . )است ششمساعت 

طلوع  در ايران از( .� باشدش�به ي� روز اولساعت  ،ساعت شمس سوم�

  )طلوع آفتاب دقيقه بعد ٨يک ساعت و دود حآفتاب تا 

  ١٣٩٤رصدي  �ف شمسقو���ن ساعت 
شمس كو�ب نهاري است و در سا�ت روز قو�ش افزون� است و كواكب 

و در طلوع و تزايد نور  نهاری در سا�ت شب فعلشان ن� پوشيده � شود

�س در اين سا�ت شمس آن سا��  . دالل�ش ب�ش� و در غروب كم� است

ساعت و  .هس�ندشمس ساعت قو��ي  داللتكه در روز واقع شده اند براي 

روز  .است رصدي ا�سال به��ن �ظات �ف شمس ي�ش�بهروز  اول

در از حاالت ديگر قوي شمس حضورش  .ي�ش�به ن� م�سوب به شمس است

 ١٢از بيوت ) �وضع فرح شمس و �وضع خر� و �شاط دالالت شمس(بيت نهم 

از قوتهاي � باشد، كه حدودا از اذان ظهر تا دو ساعت بعد آن . �نه � باشد

ساعت قبل اذان ظهر  ٢ر شمس حضورش در بيت دهم است كه از حدود گدي

  .تا اذان ظهر  � باشد

  براى �تا� ايرانرصدي ا�سال  قو���ن ساعت �ف شمس

  طلوع دقيقه بعد ٨ساعت و  ١تا  طلوع آفتاباز =  ١٣٩٤ارديبهشت  ٢٠ ي�ش�بهروز 
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  به افق �كه �كرمه

  
 

  

  �ت �رف ���ی ��س ا�سال���� ف��ی و طا�ع �و��ر�ن سا

 ارديبهشت ٢٠=  ١٤٣٦ رجب ٢١ ي�ش�به روز اول ساعتطالع 
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  مكه مكرمهبالد با ساعت جھاني  اختالف ساعات
  مي باشد، لذا ھمین نقطه را نصف  مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحراممركز خشكي كره زمین

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

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

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

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

كه تفاوت در ايران بنابراين  .مي شودرفته نگدر نظر  جھاني اختالف ساعتجدول در  لذاونمي دھند، 
كه يك (آخر تابستان از ابتداي فصل بھار تا ت است، ي اش با مكه مكرمه نیم ساعگساعت ھمیش

ساعت به ساعتھاي تقويم اضافه شود تا وقت فلكي  ١٫٥ بايد) ساعت ساعتھا به جلو كشیده مي شود
 .مطلوب بنابر ساعت محلي تابستاني ايران بدست آيد

 

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

  )ماگادان(شرق روسیه  -وانواتو  -زاير سلیمان ج +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-ینچ-)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

 النپ +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 -اقعر - )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- يبروند -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 - 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(تحده امريكا اياالت م -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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  يادآورى

درجه نما�ش � دهند  ٠٠:٠٠بتداي دايرة ال�وج را با عدد ؛ ادر �اسبات تقاو�م - ١

درجه اول ، )١:٠٠ يع� عدد(يك درجه بعد تا ) ابتداي دايرة ال�وج( ٠٠:٠٠از درجه  و

و �سوب � شود  دوم درجه، درجه ٢:٠٠تا درجه  ١:٠٠حساب � شود و از برج 

� شود از اين  درجه حساب ١٩:٠٠تا  ١٨:٠٠از  )درجه �ف شمس( �ل ١٩درجه 

  .برج است اش�باه �شود درجه ب�ستمكه  درجه ٢٠:٠٠ تا ١٩:٠٠رو بايد دقت داشت با 

سـاعت  ٢٤ حـدود كـه(هرچند براي �شخيص �دوده درجـه �ف شـمس  -٢

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

ا�ـام � شـود؛  هدر ايـن �ـدود ساعت كو�� �ف شمس كه با �الحظه �قو�

كـو�� هـر عت اسبلكه بايد  ؛عمل شود سا�تنبايد بر اساس جدول اختالف 

  .�اسبه نمودبر اساس طلوع خورشيد هر �ل �ل را 

  )دون اح�ساب تغي� ساعت فص�ب( ١٣٩٤فروردين  ١٩ساعت به� �ف شمس استوا� 

  يزد  شیراز  اصفھان  تھران  قم  مشھد  كربال  نجف  مدينه  مكه  شھر

  ١٠:٥١  ١٠:٥٩  ١١:٠٢  ١١:٠٢  ١١:٠٥  ١٠:٣٠  ١١:٠٢  ١١:٠١  ١١:٢١  ١١:٢٠  شروع

  ١١:٥٤  ١٢:٠٢  ١٢:٠٦  ١٢:٠٧  ١٢:٠٩  ١١:٣٤  ١٢:٠٦  ١٢:٠٥  ١٢:٢٤  ١٢:٢٣  ايانپ

  

  )دون اح�ساب تغي� ساعت فص�ب(١٣٩٤ ارديبهشت ٢٠ساعت به� �ف شمس �� 
  ديز  شیراز  اصفھان  تھران  قم  مشھد  كربال  نجف  مدينه  مكه  شھر

  ٤:٥٩  ٥:١١  ٥:٠٩  ٥:٠٤  ٥:٠٨  ٤:٣٠  ٥:١٠  ٥:١٠  ٥:٤١  ٥:٤٥  شروع

  ٦:٠٨  ٦:١٨  ٦:١٨  ٦:١٤  ٦:١٧  ٥:٤٠  ٦:١٨  ٦:١٧  ٦:٤٧  ٦:٥٠  ايانپ
  

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

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

  .ر جدول فوق يک ساعت بايد افزوده گرددن دآشهرهای 

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� 
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  خا�م س��ما�ییا  ا�م ا��م ا��ی  آداب و ��وه ��ش �ر�ف

از �له طهارت (ظاهري طهارت  :و ختومات آداب عمو� اذ�رر�يت : اّول

 ، صوم)تنها�(، و خلوت )غسل يا وضو(طهارت معنوي ، )جسم و �اس و ��ن

، نيت و )وقت نقش يا ا�ساك يا خا� بودن ش�م زقبل آن يا همانرو روزهفت (

  ).حضور قلب( و توجه، )نده نقشپا� و قابليت معنوی نو�سصا� و 

ر�ز اص� و اسا� آثار م�تب بر  :ر�يت ساعت فل� �صوص عمل: دّوم

م فل� نقوش و اذ�ر، اوقات و سا�ت 
َ

مناسب آنها � باشد كه در علم هن�

است، ساعت فل� به تفصيل ذكر شده  راه آسمانس و دروشنا� و تنجيم 

با دالالت كواكب، اوقات قوت و ضعف  آن عملبنا به تناسب خاص هر عمل 

   .آن �شخيص داده � شود

در وقت كو�ب شمس داللت به اسم اعظم ال� دارد ف�ا اين نقش از آ�ا كه 

س �ف شمدرجه اوقات قوت شمس؛ �ن و به� ،شود� قوت شمس نوشته 

تأث� آن اقوى  ؛طبق داللت آن �فز�را كه در درجه  ،است )�ل ١٩درجه (

ارتقاء و رفع درجات و افزا�ش مقام نزد ا�بر و عظماء و مقبول است، و براى 

واقع شدن نزد خالئق و �وفقيت در ا�ور اسا� و بزرگ و سالم� و �فوظ 

به �رور زمان  اين رو از ،بودن و ساير دالالت �سيار ��ع ا�أث� و �رب است

به جهت تناسب داللت درجه �ف شمس با اسم اعظم ال� و ا�ام آن در اين 

   .است معروف شده نقش �ف شمس�وقع به 
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؛ قـو���ن اوقـات �الحظـه شـود، است از تمام وقت درجه �ف شمسبه�  *

   :مثل اينكه

   .كه قو�� است و انتهاي آن ضعيف�اول درجه �ف شمس باشد  -١

ز�را شمس كو�� نهاري اسـت و در (. باشد سا�ت شمسو  در روشنا� روز -٢

   .پوشيده استروشنا� روز دالل�ش آش�ر و قوي و در شب فعلش 

  .ساير سا�ت كواكب قوي تر اسـت زش ال�دال ساعت شمسدر همچن� و  -۳

يـك (مس خصوصـا سـدس اول آن و در سا�ت كواكب ن� اول سـاعت شـ -۴

� در گ� و حاجتهـاي بـزرگقو�� بوده و داللت به ا�ور قـو�� و بـزر) اول ششم

   .ك�چو آخر ساعت ا�ور و حاجتهاي كو �وضو�ت داللت شمس دارد

   .م طلوع خورشيد�هن: مانندفل� قوت �ايط ديگر در نظر گرف� و ن�  -۵

روز �عه داللـت بـر مقبـول شـدن و از خواص و دالالت ساعت شمس در  -٦

نزد همه �ردم � باشد كه از آثار م�تبه ا�ـام اعمـال �ر�وطـه در ايـن سـاعت 

عظمـاء و قلـوب  است و براي مقبول شدن نزد �ردم و تقرب به علماء و رؤسا و

  .و ساعت زهره داللت دارد) ي�ش�به(سالط� در روز شمس 

بـودن  :�الحظه � شود مانند قيقتنجيم د�الحظه بر� ا�ور كه در همچن�  *

يعـ� �ـر�خ و �شـ�ي و (شـمس  و كواكب ياور  ،نقش وقت خورشيد در طالع

 خـا�و ، )يع� زهره و زحـل(و ساقط بودن كواكب اعداء شمس  ،در اوتاد ) قمر

يـا  )يع� برج اسـد(طالع بيت شمس و اينكه از �وس، ) وقت نقش(بودن طالع 

شـمس در �وضـع فـرح و وسـط ا�سـماء اينكـه و ، باشد) �ل ١٩( �ف شمس

حاالت قوت قمـر، و �را�ت اتصال شمس با كو�ب صاحب آن روز، و يا باشد، 
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و سـاير و ن� بطيئ يا ��ع بودن كو�ـب و ا� و اسـفل بـودن آن م�ل سعد، و 

  .�ايط فل� كه در قوت و ضعف كواكب و طالع وقت �ؤثرند

جهـت اختيـار  ؛بـا طـالع تـو� فـرد تناسب طالع وقـت تنجيم �ص�و در  *

با در نظرگـرف�  ساعت نقش و يا ساير اختيارات �ف شمس ن� �اظ � شود

 از �له اختيار برج طالع تـو�، يـا بـرج) ميالد، �و�ل، برج انتهاء(طوالع ثالثه 

و بهـ��ن پـاك باشـند ) �ـر�خ و زحـل(به �� كه از �وس  طالع �و�ل �و�ود

و اگر فردي  .ا به �سبت طالع تو� هر فرد �شخص � شود�ظات �ف شمس ر

در طالع تو�ش كو�ب شمس ضعيف باشـد؛ بايـد در اختيـار سـاعت مناسـب 

تنظـيم وقـت . براي �ف شمس و اختيارات آن؛ كوشش و دقت ��ل را بنمايد

  .در تفاوت تأث� نقش دخالت داردبر �و مناسب 

آسما�  انگ�،روايح دل ل و م�شأ اص :در وقت نقش استعمال بوي خوش: سّوم

و �لكو� بوده و از آن عوا�م ��ه به زم� رسيده و استفاده از آن اتصا� به 

�چشمه � گ�د  �كتب و���م �لكوت است و �است كه دا�ش آن ن� از 

و س�ه ا�شان تأ�يد بر �ر�رد  ان�ياء و اوصياء ال�و آن قدر كه در تعا�م 

روش عل� و دستور  چر از روايح دل انگ� وارد است در هيفراوان و �ستم

  .حكيم و دا�شمندي توصيه نگرديده است چهيالعمل 

�كتب و�؛ هدفش پا� و طهارت ا�سان؛ و اتصال و راهيبا�ش به عوا�م قد� 

سفارش " تطه�"تعا�م �كتب و�؛ به  در؛ و � باشد) كه اوج طهارت است(

  ؛داده شده است) بوجو(بلكه فرمان  )توصيه(

ْسل است(تطه� با طهارت بدن  
ُ
ْسل؛ و وضو و غ

َ
و ) كه با آب پاك به صورت غ

ت�ميل طهارت  .� باشد) طهارت معنوى(طهارت ذهن و قلب و روان و روح 
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تعط� يا ؛ و � باشد) در تن و �اس و ابزار و �يط(ره� از بوى بد، و تعط� پبه 

  ؛ �ور دادن �قق � شود معطر نمودن با استعمال عطر و

و �ور؛ �واد طيي� معطرى است كه  و �ور دادن با سوزاندن �واد �ور است،

مانند نماز و (در تعا�م �كتب و�؛ براى اعمال معنوى  ؛قابل اح�اق � باشد

؛ توصيه به استعمال عطر و �ور شده است) د� و تالوت و توسالت و ختومات

دادن ذكر شده و نوع �واد  ن� �ور" �ف شمس"نقش در برنامه آماده كردن 

 .متناسب با كو�ب شمس در نظر گرفته � شود�ور آن ن� 

� و معر� و �وه استفاده آنها گدر �ورد فضائل و خواص را�ه هاي دل ان

�ستقل تدو�ن و من�� شده است كه براي در�افت آن به اين آدرس  ���ه اى

  http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=13&t=603#p2105                                 :�راجعه نماييد

 ،استفاده از را�ه و بوي خوش در روح و جسم و �يط آثار فوق العاده اي دارد

دارند كه در وقت قوت دالالت هر يك از كواكب داللت بر را�ه و عود خا� 

ر ا�ور و �يط ن� افزون � آن كو�ب آثار و خواص آن را�ه و تأث�ات آنها د

ي�ي از آداب نقش �ف شمس اين است كه در وقت نقش و�ا . شود

با عود و �ور خود و �ل ا�ام عمل نقش را و نمايد،  استعمال بوي خوش

   .معطر نمايدمتناسب با دالالت شمس 

 ي�ي �ور �م و ي�ي �ور خاص، �ور �م مثل: ور شمس دو قسم است�

، كندر، و �ور خاص تر�ي� زعفران، �شك، صندل ا�ر، دارچ� ،عودعن�، 

�صوص تهيه � شود و به �وي خاص سوزانده � شود، كه �ال ذكر آن در 

ه �ر�وط ن� بعد از فراغت از نقش �وري را استفاده كند كچهم .اينجا ن�ست

  .به كو�ب شمس ن�ست و �رتبط به كو�ب آن ساعت است
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   .از سمت راست نوشته شودبايد نقش �ف شمس حروف  :چهارم

بار حر�ت قلم نوشته شود و با قلم بر روي نوشته برنگردد  با يك ش�هر  :پنجم

  .و �واهد دو�اره روي آن ب�شد

لوط �شوند و حروف و عالئم �سم نقش �ف شمس؛ ردر نوش� و  :ششم

بطوري كه آش�ر باشد، و به� است قبال بر روي شيئ مثل آن  بادقت بنو�سد

ا�ته اگر بوسيله ل�ر نقش  .تمر�ن نمايد تا در وقت نقش به �و مطلوب درآيد

 )در صورت استفاده از نقش دقيق مثل آ�ه آورده ايم(شود كه اين �ش� 

  .ان شاء اهللا تعا�. �واهد بود

د اتعدرا به ك چبنو�سد اول برگه هاى كوهاى متعددي برگه بر واهد اگر � خ

د چون شمس داللت بر باشنگرد زرد و و به� است كه (درست كند �ورد نظر 

نوشته شده را �يده  و برگ ،نها بنو�سدآبعد روي ) داردو رنگ زرد روشن ايره د

نقش خراب يا  )�غذيا يا سنگ �وح بر (ر در ح� نوش� گا و ،ع ن�نديقطتو 

و بر �غذ يا  ،را استفاده ن�ند) �غذيا يا سنگ  �وح( نآس � ؛شودنوشته غلط 

تار�خ استوا� و رصدي نقش  دوهر و� اگر �واهد در  ،سنگ يا �وح نو بنو�سد

و بر ي�روي نوشته  )استوا�( س مان� ندارد كه ي�بار در تار�خ اول� ،كند

و به� است اگر �غذ  ،بنو�سد ديگر آنبر روي ) رصدی(س در تار�خ دوم �س

  .تار�خ در يك برگه ننو�سد و هر بار برگه نو ب�ار ب�د است براى دو

مانند فلز م�سوب به كو�ب  ،�ي كه قوام و �ك� داردچبر  :نقش�ل : هفتم

تهيه آن م�سور  همه، و نظر به وفور آن براى طال حك � شود�وح شمس يع� 
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ائ� بودن اثر نقش و فوايد آن، و �سته �شدن قيمت �وح با است، و با توجه به د

  . نقش، از ر�يت اين �ط غفلت �شودا�ام 

سنجش طال از اوزان  به هر نو� ،ر�يت شود ١٩در وزن �وح عدد همچن� 

  گرم ١٩يا  مثقال ١٩(وزن باشد، مثال و�و كم��ن ) جو ،�ود، ق�اط، گرم، مثقال(

و شخص � تواند بر حسب تم�ن انتخاب ) جو ١٩يا  ود� ١٩يا  ق�اط ١٩يا 

عموم �لب ن� �و� براى چ� شود و تهيه  گرمجو كم� از يك  ١٩كند، مثال 

  .م�� است

كه مبناي  عهد پيام� اوزان  ؛�م خازنان و�  و طبق بنابر �قيق

يك مثقال : ن� استچماست در تطبيق �سائل بر اساس تعا�م �كتب و� 

  .� باشد  گرم  ٠,٠٦٣١٧ و يك جو معادل   گرم ٤,٥٤٧٩٥٨معادل �� 

نقش بايد  بر حسب �وقعيت شخص و �ل �ر�ري آنوزن نوع دقت شود كه  

مثقال باشد،  �١٩لوك و رؤساء بايد �و� ب�ار�رند كه  رو ر�يت شود، از اين

  .� نداردند، ماننماي) مثل جو( اما عموم �ردم اكتفا به كم��ن نوع وزن 

هم ) ياقوت و عقيق و كر�ستال زرد(نگ� زرد هاى قيم� و گا�ته نقش بر سن

با �شك يا ود ش� فراهم) �وح طال يا سنگ زرد(اين دو ر گو اذكر شده است، 

ه دقت شود چارپ، در نقش بر �غذ و نوشته شودزرد يا �غذ ه چارپبر  زعفران

بر روي ده �شده باشد و براى نوش� استفاقبال نو بوده و ه چارپ�غذ و كه آن 

  .شوداستفاده قلم � از اينها 

و ) جو ١٩(ك وزن چاما با توجه به خصوصيت �وح طال و ا��ن انتخاب نوع كو

  .؛ وج� براى نقش آن روي غ� طال ن� باشد��ا فراهم بود�ش براى عموم

  .�الحظه شودن�  )ميليم� يا سان�يم�( ١٩خوب است در اندازه �وح ��ب عدد * 
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با توجه به داللت شمس بر ش� دايره اين ش� از اش�ل ديگر ترجيح داشته * 

  .و �ل نقش دايري باشد به� است

دايره  ه قطركطال الك دايره اى پيك  ؛براي تهيه نقش �ف شمس :توصيه ما

؛ قبل از باشد ١٩و وزن آن ن� ��� از  ١٩يا عددي از ��ب ميليم�  ١٩ آن

نقش � توانيد  ؛نقش ل�ر با يك �ر�هي قب� گبا هماهنو  قت تهيه شود،و

از اين روش  .حك نماييددر به��ن وقت كه قبال معر� شد را �ف شمس 

در برر�  ،)دو سه هزار تومان( اجرت آن ن� كم�و  نقش دس� دقيق� است

براى  .دباش �سوسنقش حك شده با �س دست كه دقت كنيد �ر نقش ل�ر 

� توان بر �شت ) استوا� و رصدي(داش� نقش �ف شمس به هر دو تار�خ 

   .دنموحك در تار�خ دوم پالك هم� نقش را 

) يا نور زرد طال�(نقش در ز�ر تا�ش شعاع آفتاب عمليات به� است  :هشتم

بعد از نقش آن را در فورا در صورت عدم ت�� اين ا�ر؛ و اال  ،ا�ام شود

تا آخر وقت �ف شمس در  ،دن�وطه مقابل شعاع خورشيد قرار دهساعت �ر

  .در معرض نور آن با� بماند سا�ت تا�ش آفتاب

آنرا در معرض ن� در سا�ت شب ) معرض آفتاب بودن در روز(بعد از آن  :نهم

آن برجها در شب طالع  در وق� كه ؛دنقرار دهو برج أسد تا�ش �وم برج �ل 

 .بر نقش بتابدن�  )به شمس هس�ند �رتبطكه (صور فل� هس�ند، تا نور آن 

و برج شمس برج �ل �ف  :بر �وح �ف شمستا�ش �وم  توضيح روش

برای تابيدن نور اين صورتهای فل� به �وح �ف�ست . داسد خانه شمس � باش

�ف  زدر رو ؛كه ساعت طلوع و غروب اين ستار�ن را �سبت به شمس
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ر دادن �وح به سمت آن قسمت از آسمان كه صورت و با قرا ؛شمس دا�ست

يل بدون �ش اين �وم قرار داد؛ با توضيح ذفل� قرار دارد �وح را در عرض تا

نياز به شناخ� اين صورتهای فل� روش �شخيص ��ن آنها در آسمان را 

توضيح داده و �ر�ر در سا�ت ياد شده �وح را رو به آن سمت آسمان قرار � 

س � ،ن �ل � باشد�ون شمس در ستارچ  رصدي���ف شمس در  دهد؛

از غروب شمس به �ل همراه شمس طلوع و غروب � كند و فل� صورت 

و حدود نيم  ؛)�ل غروب آفتاب( مدت نيم ساعت صورت �ل در مغرب است

اف� سمت �وح را مقابل  براى اين ا�ر؛ ؛است در ��قن� ساعت قبل طلوع 

ا�ته به  �ل بر آن بتابدصورت فل� ستار�ن تا نور  ؛ار�دذگ كه شمس بوده �

� كه �و در هن ،�� كه در سمت افق مان� مانند كوه يا ساختمان نباشد

ان و از زم ،أسد به وسط آسمان � رسدفل� شمس غروب � كند صورت 

تا  ؛� به سمت مغرب حر�ت � كند غروب آفتاب تا نيمه شب از باالي

به سمت باالی � و  هر دو �وح را �س در وقت غروب آفتاب  ،نمايدغروب 

�  درجه صورت أسد به سمت مغرب حر�ت � كند و �وح را ٣٠ساعت حدود 

   .ذاشتگ قسمت از آسمان رو�روي آنتوان 

 �لصورت 
 شرطان حوتت صور

 دايرة البروج

 رشا
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 ٥٠صورت حوت است و حدود ستار�ن خورشيد در  ؛استوا�در �ف شمس 

�ل در افق غر� �وع به غروب � فل، صورت دقيقه بعد از غروب خورشيد

�س در اين  ؛� كند و تا حدود يك ساعت و  نيم غروب ��ل آن طول � كشد

هن�م غروب اسد فل� صورت ، اشت�وح را رو به افق غر� � توان گذمدت 

از حدود سه ساعت بعد و  قبل ميانه آسمان در �ق است ؛درجه ٤٥حدود 

آسمان تا آمد�ش به مغرب و  و از وسط ،غروب شمس به وسط آسمان � رسد

در هن�م قرار دادن �وح طول � كشد؛ ساعت  ٦حدود صورت فل� اين  بغرو

   .نباشد فل� به سمت صورت فل� مان� جلوي آن و صورت

 صورت اسد

 رت �طانصو

 مغرب

 دايرة البروج

 قلب االسد

 صرفه

 زبرة

 جبھة

 س�بله

 نثره
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ساعته �ف شمس؛ مد� آن نقش را در جا� كه  ٢٤بعد از اتمام مدت  :دهم

  . دننگهداري كن است) و� نه بقدر آسيب ديدن(�سيار گرم 

، اما و دائ� است شتهزمان ندا ت�دودياعتبار و اثر اين نقش  :يازدهم

همانطور كه قبال اشاره شد به� است با استخراج وق� كه واجد همه �ايط 

قصد كفايت ا�ر مهم و ه بكه . و دائما استفاده كند هدوفل� است آنرا حك نم

  .شدرا همراه داشته با ، همه وقت آنشمطلو�

به هن�م  ،است) اسم اعظم و حروف قرآن(اين ذكر حاوي ا�ار  :دوازدهم

و  دن�� بدارآنرا  آي� حق و از دشمنان داشته،را� گآنرا  ؛نوش� و نگهداري

نوشته  پارچهر بر روي �غذ يا گخصوصا ا ،دندر معرض ديد عموم قرار نده

  .دسته � شوكه از آثار آن �شده باشد، 

نور د� با شعاع آفتاب و نور ستار�ن خاص؛ و (هاى هشتم تا دهم بند :تذكر

، بعد حرارت دادن �راحل آماده سازي نقش �ف شمس براى �رآ� آن است

از ا�ام اين �راحل براى حفاظت نقش � توانيد آنرا رو�ش طلق يا سلوفان 

شده نموده تا هم فرسوده �شده، هم ر�يت نظافت و طهارت و اح�ام آن ن� 

  .باشد
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ن و قابل اعتماد و افرد آداب د كبرای تهيه حرز �ف شمس كه توسط ي :سؤال

  آيا شما �� را � شناسيد؟ چه �ر بايد ب�نم ؟، منصف تهيه شده باشه

در رسا� �ف شمس �ح آداب و �ايط نقش را نوشته ايم، اك�  :جواب

را ن�ات تفاصيل اين �ح و �� به اين آ ؛اين علوم متظاهر�ن به اطالع

چه برسد به انگش�فروشهاى بازار؛ كه افزون بر � اطال�؛ ��ا  ندارند،

دنبال منفعت و سود � ز�ت هس�ند، از اين رو شخص طالب حقي� براى 

و اگر خودش  ،بايد خودش به فكر باشد، و آنرا تهيه كند ؛چن� نقش عظي�

�س� به اين ن�ات شخص د چن� اهتما� نداشته باشد؛ چطور � خواه

صحيح و دقيق دا�ش مهم��ن ر�ن �وفقيت نقش �ف شمس؛  !؟.اهميت دهد

بقيه  ،ذاشته ايماهل ايمان گن در اختيار ��ف شمس بوده كه ما رايو ��ل 

 گربه يك زرشما �� است . م�� استو ك� وقت همت  مقدارياش به 

به اندازه و وزن و ش� ) ١٩ار از طالي آب كرده با عي(ساخت يك پالك طال 

در ي�ساعت  ساخت آن ،را سفارش دهيد) در رسا� �ف شمس(مع� شده 

كه همان زرگرها ( ه نقش ل�ر�با يك �ر ي قب�گهماهنبا  س�سعم� است، 

. عم� ساز�دنقش �ف شمس را  ؛� توانيد در وقت مطلوب؛ و )� شناسند

روي  برت در وقت مطلو�ش هم� نقش را ارديبهش ١٩در ن� ي�ماه بعد آن�ه 

يدا � پبدين �و به يك �ف شمس واق� دست ، الك حك � نماييدپديگر 

ه در بازار است هم از نقش ��ا غلط دارد و از نظر وقت ن� نو� آ�، كنيد

وارد شديد � توانيد براى به اين �ر ان شاء اهللا ي�بار . فاقد �ايط است

، و خودتان كه اهل اطالع و همت هم اين �ر را ا�ام دهيد شنايان عالقمندآ

  .عرضه نمائيدبه اهل حق هس�يد نقش �ف شمس واق� را 
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  دال�� ��س و �� �رف آن  � ع�م ����م
و �وضـع �ف و  ،هر كدام از بروج متعلـق بـه كـو�� هسـ�ند علم تنجيمدر 

ر و �افـت دارنـد و كواكب در �وضع �فشان عزت و اقتدا ،عزت آن كو�بند

است و  �ف شمسبرج  برج �ل. بدين مع� كه دالال�شان قو�� و غلبه دارد

  . دالالت شمس در آن قوي است

هر كو�ب در برج �فش يك درجه �صـوص �ف نـ� دارد كـه در آن درجـه 

اوج عزت و �ف اوست وق� كه در برج �ف است و رو بـه �ف دارد قـوت 

ارد و در درجه �ف اوج �افـت و قـوت اوسـت و از آن دالال�ش رو به تزايد د

و ايـن �ف �وضـع . درجه كه � گذرد رو بـه نقصـان و �هـش قـوت � كنـد

بزرگواري و عز و جاه و حشمت و حرمت و نفوذ ا�ر داللت كو�ب و شـهرت و 

افزو� �رتبت و �ف و قدر است و كو�ب در �ف خو�ش مانند �رد� اسـت 

   .بزرگواري و �لكت و سلطنت هس�ندكه در �رتبه �ف و 

بروج و درجا� كه در مقابل �ف هس�ند �وضع هبوط كو�ب � نامنـد و ضـد 

اين خواص را دارند و در آن حالت مانند �رد� هس�ند كـه در حـ�س و قهـر و 

هبوط شـمس در بـرج مـ�ان و درجـه . مذلت و خواري و � حرم� و مانند آن

درجه �ف شمس درجه نوزدهم برج �ـل �  .درجه م�ان است ١٩هبوطش در 

  . باشد
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دالالت شمس كه در ايـن  آثار �ف شمس �رتبط با قوت دالالت شمس است

  :برج و درجه قوي حال � شوند چن� � باشد

سـعد اسـت در . گرم و خشک است، گر� او از خشك�ش ب�شـ� اسـت آفتاب

او باشد �س گـردد و مـاه  ذات خو�ش، اما چون ماه در مقابله و مقارنه و تر�يع

را ن� �س گرداند و بع� گفته اند كه �س است از نزديـک و سـعد اسـت از 

  . روز ي�ش�بهدور و مذكر است و نهاري و داللت دارد به 

سـا ؤد�ل �ردمان بزرگ و ��م و ر ؛ همچن�د�ل �لوک استشمس چنان�ه 

يكـو و تـدب� صـايب و و مقدمان و سپهساالران و �هن�ن و خداوندان راي ن

  .� باشدن� قاضيان و حاكمان و �اعت �ردمان 

خورشيد داللت دارد بر ي�پارچه كردن يع� به ي�ديگر متصل و �ع شـدن 

كنيم ما �ردم را �ت نفوذ يك قـدرت  زما� كه ما حكومت � . تا � بوجود آيد

زمـا� كـه مـا . م�اعتهـاي �ـردبنابر اين داللت دارد بـر . آور�م و �رجع در � 

كنيم در واقع چندين جـزء �تلـف را بـه ي�ـديگر  چ�ي را خلق و ابداع � 

اين داللت دارد بر اينكه مـا . دهيم تا در � به يك �موعه جديد برسيم پيوند � 

  . كنيم  �  اظهار و ابرازخودمان را در بر� راهها 

هاي  اين ما را  بـه جنبـه. اقلب و يا �ر�ز چ�هآفتاب به طور � داللت دارد بر 

بنابراين خورشيد داللت بـر قـدرت . كند غلبه و حكومت خورشيد راهنما� � 

) بـرج �ـل(اگـر خورشـيد در �ف خـو�ش باشـد طـالع در هيئت فل� . دارد

بـرج (داللت بر حاكما� دارد كه در حال حكومتنـد و اگـر در هبـوطش باشـد 

خورشيد همچنـ� داللـت دارد بـر . ه اندداللت بر حاكما� دارد كه رفت) م�ان
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. نـ� راهنمـا� � كنـد تندرس� و سـالم�ن�و يا خاصيت حيا� و بنابراين بر 

. توان در مع� ي�پارچه كردن ن� رديـا� كـرد ا�ته تما� اين دالالت را ن� � 

دهـد كـه چگونـه ا�سـان خـودش را و  قرار گرف� خورشيد در طـالع �شـان � 

دوسـت آنـان را دنيا�ش را ي�پارچه كند و چگونه با �ردم بيـام�د و با��يجه 

ا براي دست ياف� بـه اهـداف خورشيد �شان دهنده اين است كه م. داشته باشد

خورشـيد همچنـ� داللـت دارد بـر اراده . مان چ�ر با�س� ا�ـام دهـيمزندگي

ه �� شخصـيتمان كـ  راهنما� � كند كه چگونه اجزاء �شكيل دهنده. كردن

، �س در ايـن هـن�م مـا اراده كنيم ديگر در تضادند را پ�پارچه �سبت به ي�

  .داللت بر بزرگي و زود �شيمان شدن از خشم و بردباري داردن� دار�م و  قو�

هر برج ن� دالالت �صوص به خود دارد و خصوصيا�ش بر  :دالالت برج �ل

است و با ورود  نرژي و ��ّ پرادالالت كو�ب تأث� � گذارد برج �ل بر� 

   .ظاهر � شوند و ��ّ  پرانرژيشمس به برج �ل دال�هاي شمس ن� 

ــر اســتقالل طلــ�، جــديت در عمــل، مــدير�ت و رهــ�ى و ــا  بــرج �ــل ب ي

  . پرخاشگري، انرژي و توان ا�ام �ر داللت دارد

 به نتايج مثبت منت� شود با �رتبط انرژي
ً
يا سـبب  برج �ل � تواند �ستقيما

  . پديدار شدن خشم و يا پرخاشگري گردد

همچن� برج �ل داللت دارد بر تند و ��ع  ا�ام دادن عمـ� تـا فكـر كـردن 

از روى انگـ�ه آ� و بـدون  در�اره آن و يا ص� و بردباري در حـ� ا�ـام آن و 

فكر قب� عمل كردن و اغلب با عجله و �اسميه و اشـ�ياق بـه سـمت چ�هـا 

  .رف�
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  ا��یارات �رف ��س
هن�م �ف شمس براى اشخاص يا اعما� كه از نظر فل� �رتبط با كو�ب 

بايد از قدرت ال� دانايان و خردمندان؛ شمس � باشند �سيار مهم بوده و 

  : نهايت سود را ب�ند ؛ه و �كنونه در اين هن�مل��

 - ج�س مذكر  :ي كه از نظر فل� ارتباط با كو�ب شمس دارندا�ور

ا�ف و اكرم و اشهر اشياء  -زرد نارن� طال�  گرن -طعم تندسوزان  -روز 

كوههاى حاوي معدن  -اقليم چهارم   - ش� مدور اجسام متخلخل و معادن  -

حجاز و بيت ا�قدس و جبل �نان و  �اأه -خانه هاى سالط� و ح�م  -

آن و و طال  ء قيم�اشياو  ،�چ تاو ديلم و خراسان ) قفقاز(ان رو أ �ستانأرم

و  زردورد و ك��ت جال ياقوت وو  ز�ورآال� كه براى �لوك ساخته � شود،

 هر گوهر گرانبها و سنگ قيم�ندروس و سو  بلور و �ر�رو  ش�شهو  زردزرنيخ 

 وه ميوه اش بطور خشك ب�ار � رود رب و آ�چو هر درخت بلند با ميوه 

خوردن و از  :، و از اعمال بدنأطعمةها ور، و از ميان خوردنيگدرخت ان�ل و 

از خصايص و  ،عقل و معرفة و فهم :، و از حواس آد�حيوا� ن�وي :قواي بدن

تندي و  ميل به شهرت و غلبهو  تو نظاف تو عظم��لندي بهاء و  :اخال�

 تو �ع ارتباط با �ردم و فرمان�داري آنها،و برخورد و عالقه به ش�يدن مدح 

ذخ�ه و بر �وري و ر�است حرص و آرا�ش، و  سكون ت�ع وغضب 
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 :و از طبقات اجتما� با افراد واال�رتبه،هم افتو  و غلبهو إقتدار سازي طال 

نظامهاي و �لوك و ، هاحكومتو  هادو�ره�ان و �ا�ك رؤساء بر  لتدال

  .ادشا� داردپ

ه نياز به ثبـات ك �رها� :�رها� كه از نظر فل� ارتباط با كو�ب شمس دارند

زارش احـوال و در گـشخصيت و اقتدار حقي� و اعتماد بـه نفـس درو� دارد، 

رفـ� بـه اجتمـا�ت و �راسـم مهـم رسـ� و صورت �زوم ضعفها و �ش�ت، 

شـ�يبا�، و ��القات با اشخاص مهم و متنفذ و درخواست �ايت و �ساعدت و 

دستمزد، ا�ام قراردادهـاي  ن� افزا�ش �وقعيت ارتقاي رتبه يا افزا�ش حقوق و

و تصـميمها� كـه  ؛ما� خر�د و فروش واجاره و ن� تبليغ �وفقيتها و يا انفصـال

پـدر يـا فرزنـد از از شوهر يا زن نياز به شجاعت و خودباوري دارد، درخواست 

�سـؤول حكــوم�، ثبــت رعيــت از مــدير و �رفرمــاي شـغ� و يــا �رمنـد از 

  .و فراتر از معمول اخ�ا�ت و ان�شار آراء خاص
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  � و�� �رف ��س ا��یارات ا�ناف ��ت�ف جا��ه

فرصت  �ف شمسآ�ا كه در وقت  زا :شا� از ا�ورگره گو  يمعنوا�ور  در

�ي �رها از طر�ق �لوك و سالط� و ح�م �ا�ك و رؤساي گمناس� براى پي

�ت اهللا دول، و با توجه به اينكه سلطان حقي� و پادشاه واق� ��يان؛ ح

 )منه ا�سالم(تعا� است كه با جلوه اش ح�ت وجه اهللا صاحب الع� وا�زمان 

و جعل�م "ح�م آيه ��فه ه به همه جهان هس� روش� وجود � �شد، �ا ب

هس�ند، اين  "ائمه آل �مد " و شأن نزول وارد در�اره آن كه منظور" �لو�

ه �ض حاجات به دربراى عراست، فرصت مناس� ) �ف شمس(م �هن

ز�ارت ح�ت  توسل به ناحيه مقدسه ح�ت بقيةاهللا العظ� و حقتعا� و

  .شمس ا�شموس سلطان خراسان ع� بن �و� ا�رضا و ساير معصوم� 

زمان مناس� است جهت تقو�ت اراده و اعتماد به  :ا�ور شخ� و فردي در

زما� است كه � و  ،نفس و �شان دادن توانا� هاي شخ� در ا�ور �تلف

اين زمان  .توانيد استعدادها و قدرت ابداع و آفر��ش خود را اثبات كنيد

  .ژه هاي جديد � باشد مناسب تبليغ و ارائه كردن ا�ور و �وع پرو

 )با �اظ ساير �ايط فل� قمر(در ا�ور خانوادگي  :يخانوادگاز �اظ ا�ور 

شوهر و افراد صاحب  جهت �ساعدت خواس� از پدر و است وقت مناس�

بانوا� كه منتظر فرصت مناس� براى نزدي�� . تأث� و سلطه در ا�ور خانواده

ي خود به شوهرا�شان هس�ند اين فرصت را از گنمودن خود يا �شان دادن دل�ست
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   .دست ندهند

اين هن�م وقت مناس� است جهت �ساعدت  :اغل اجتما�ش�از �اظ ا�ور 

آنها� كه ، او�اء ا�ور و درخواست از اشخاص برجستهخواس� از �رفرما و 

  . داراي قدرت و تأث� هس�ند مانند مقامات كشوري، اداري و ��

  .رفتگقمر را ن� بايد در نظر �ر�وطه ا�ته در هر يك از ا�ور �ايط فل� 

اين زمان مبارك و �ساعد است  :سالط� و ح�م و ا�را و ار�اب مناصب ��ه

دسته از فعا�تها� كه هدف آنها افزا�ش قدرت يا تأث� شخ� ا�شان براي آن 

 بالد و �ا�كو ح�م دول در جامعه است، پادشاهان و ره�ان و رؤساي �هور و 

در صور� كه �واهند پايه هاى قدرت خو�ش را  ،و ار�اب مناصب ��ه

اين فرصت  از ؛استح�م ببخشند، و يا �ش�ت و ضعفهاى خود را ج�ان كنند

طال� نبايد غفلت نمايند، �ف شمس زمان توشيح و اعالن و تنفيذ فرامي� 

است كه ار�اب مناصب بطور معمول آنها را �شانه ضعف يا عدم اقتدار خود � 

، ا�ام اين �وارد در وقت �ف شمس سبب و در ا�ام آنها � رغب�ند دانند

است، ح� اگر برنامه ا�ام اين بدورماندن از �س�يها و نگرانيهاى احتما� 

ا�ور را در اوقات ديگر سال دارند، قطعا ن�يجه اش از نظر حفظ اقتدار مانند 

تنفيذ آن در وقت �ف شمس ن�ست، تصميمات و فرامي� كه در وقت �ف 

  :شمس توشيح و ابالغ و اعالن آنرا نبايد از دست بدهند

ران و گافتاده �ر اجرت عقب �سو�ه حساب طلب و پرداخت حقوق و -١

  . �رمندان و پيمان�اران غ� دول�
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ديدار با شخصيتها و �وجه� دي� و اجتما� كه آنها را با خود همسو يا  -٢

�ت فرمان ن� دانند، و ش�يدن �ستقيم نظرات از آنها و پذيرش �وارد ��ن 

  .دوام حكومت بر �لكت �صلحتبر وفق و 

ن و نو�ران سخت رفتار و جر�انهاى تندرو اكرادر�ار�ان و چ�دودكردن  -٣

سبب �ران آفر�� و ا�اد مانع در توسعه حوزه واق�  ؛كه به نام فرمان�داري

اگر در اين وقت مهار . ميان اقشار �تلف � شوند) سلطنت قلوب(حكومت 

  .�شوند در اوقات ديگر چاره شان �ش� است

يا ا�راي قشون و يا اليات و ح�م وب� فيصله دادن و الغاء رقابتهاى  -٤

كه سبب ر�زش ن�وها و  ؛جر�انهاى �وجود در �ش نظا� و انتظا� و امن��

دو�ها شده، و ن�يجه اى جز حبا� �ان حكومتها و �س� حوزه �بو�يت 

  . نظا� و امن�� كشور نداردقدرت سلطان و توان شدن 

ئله سازي و رفع �ئله؛ براى خود  كه با �ء و متنفذي�ا�رامهار منع ح�م و  -٥

�شان �وفقيت و وسيله تر� در مناصب ��ه حكوم� كسب � كنند، و اين 

س� "از شيوه  را با هدايت و سوق دادن ن�وهاى نظا� و انتظا� و امن��ا�ر 

تمر�ز فعا�تهاى روي دشمن ب�و� نه تراشيدن و ( "س� ب�ون"شيوه به  "وارونه

  . سازندو �قق عم� ) شمن در داخل كشورنمودن د گبزر

اكران و پ�وان چعفو و سماحت و اغماض �سبت به اقشاري كه آنها را از  -٦

 كه �فا �اطر اختالف فكر و روش زندانيا�، و ن� آزاد نمودن خود ن� دانند

  .رفتارندگ؛ يا حا�م با حكومت
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يا اثر تعديات  ج�ان خسارات و لطمات معنوي و مادي اقشاري كه در -٧

  .آسيب ديده انددول� ا�را يا ما�ور�ن اش�باهات 

ذخائر و تبديل ح� اإل��ن  ؛انتقال ذخائر ما� و ارزي كشور به داخل -٨

و فراهم نمودن تبديل ذخائر شخ� عموم �ردم به  .سهام و ارز به ذخائر طال

  .طال

واق� �شيدن و حضور  ،اقدام وسيع رسانه هاى دول� جهت تا�ف قلوب -٩

  .به همه اقشار متدين در رسانه ها

با سخنان  ناام� ما�تام� امنيت واق� �مايه گذاري اقتصادي، و منع  -١٠

  .حكومتافراد شعاري و رسانه اى 

با ال�ام و ر�يت � دين و مذهب رس�، تام� امنيت واق� براى تفاوت  -١١

ف� يا اجرا�، و منع رسانه هاى  نظر �سا�ك مذه� يا سيا� يا اقتصادي يا

  .دگراند�شاناز جوسازي و سلب امنيت  ؛دول� يا همسو

همسو بوده و آنها را فوق ا�را و ما�ور�� كه با فرام� وز�ران و در�ار�ان و  -١٢

  .نمايند و تقو�ت�شيده ترفيع ؛ فورا و عميقا اجرا � نمايند

در صحنه خار�، و اعالم  اس�يفاي حقوق ضايع شده يا از دست رفته -١٣

  .نظام سلطه جها� و در عرصه ب� ا�ل�از �واضع ��م در برابر متعديان 

رفع اختالفات و ابراز دوس� و توسعه و تعميق روابط با كشورهاى همسايه  -١٤

  .است يما� آنها در عرصه ب� ا�ل�پو دو�ها� كه نياز به همرا� و هم 
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ح�م و (ن فل� شمس �ق �شانه بهره مندي وا�ستم�ان تنفيذ �وارد فو *

ي گو ترك يا اهمال آنها �ست ،از سعادت كو�ب شمس بوده) رؤساي �ا�ك و دول

ه چاز اين رو هر. به مقدار ابتالء ارتباط فلك�شان با شمس به �وست دارد

  .ب�ش� و عميق� آنها را �قق �شند

ور كشوري و �شكري با �اظ ساير از �اظ انتصابها و اعالم جا�ش�� در ا� *

  .مناس� استم ��ف شمس هن�ايط فل� قمر، وقت 

مهم��ن �رها� را كه در اين �وسم كوتاه و حيا� بايد مد نظر  باالدر سطور 

براى يم، در صور� كه ا�ام همه اين �وارد موداشاره ن ا�البطور  را باشد

اشد، با اعالن تصميم خود در اين عم� نبسالط� و ره�ان و رؤساي �ا�ك 

در اين  ؛زمينه ها و ابالغ فرام� �ر�وطه توسط ح�م به جهات �رتبطه آنها

  . ند�زده و از آثار اين وقت طال� بهره ب�يد آنها را  ؛ �وعوقت مناسب

ذشته بيان نموديم و ا�سال با �الحظه وضعيت فل� گن�ات مهم فوق را سال 

ي است، و اال زمام �سلط بر ا�ور آسيب ديده و ضعيف � آن ر�يت آنها �ور

  .شود
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  ا��ھان ه� �وه  �ّ� �و�ط ��خ �ھا�ی  �رف ��س ��ب 
ص به 

ّ
 ه، در اوائل تر�»بها�«شيخ بهاء اّ�ين �ّمد �ِ��، �شهور و متخل

 ( "كشكول" كتاب فار�
ُ

َِة ا�كشكوِل، � ا�َمشُمول َ
از  ٢٤ص تا ٢٢ص تر�

 كه چاپ �شده(صل فار�، �ّط خود شيخ بها�، غ� مطبوع ا هرونوشت �سخ

چن� ) است �فوظ �سخ خّطى دك� سيّد ابراهيم مهدوی، در �دن ظهدر �ف

  :نوشته است

  باشد" صفا"�صدر" اصفهان" = ِز َصفَوِت َصفوی" بها�"ای 

 "و " زنده رود"
ّ
ه، �لـه، در د� باشـد = او" هكوه ُصف

َ
  بَهِر ش

  !باشـد" ِك��ا"و " جاه"�شن  = زشاه عبّاس" هاننقش ج"باغ 

شيخ  =(و ُمناِس�َست اين َمقا�را ذكر عَظَمت اصفهان، و آ�ه از اين حق� 

ُدوم َ�وِ�ب ) �وقعيّت( هبه ِمنَص� ) بها�
ُ
) �روان(ظهور پيوسته درآن، بهن�م ق

هزار و  هدر َسنَ همايو� از دارا�ؤمن� قزو�ن، بداراألعياِن َواإليماِن اصفهان، 

المُ (هجرت نبوّ�ه ) ق.ه ١٠٠٦(ششم   َوا�س�
ُ
لٰوة

�
ٰ هاِجِرها َو آِ�ِ ا�ص َ

و آن  )�

َف شمس"گو�است در صورت طلس� از  َ
ة  ،"�

�
ُمندِرج در جدول (به ِوفق ِست

ر) حرف٦=" (اصفهان"و حروف نام ) شش�نه
�
د

َ ُ
ح�ت ) مه��=( هو مادر �

َصّح كه نام نا� ،  �و�ٰ 
َ
ظَهر و ا

َ
او ر�ز گشا�ش هر قفل و گره است، و ا

وثر  همبار� هو در اطراف اين �رّ�ع، دو سور) حرف٦=(باشد " يُوخابِد"آ�ستكه 
َ
ك

� نوش�يم، كه قِرائت و كتابِت هر�ک از آندو كر�مه، راز غلبه بر خصم و 
َ
و ن

� و ياف� ��" كوه صفه"و نيمروزی وقت ما در صعود از . حاِسدان است
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درخور آن، كه پنهان از چشم دزدان و دشمنان باشد و نصب آن سنگ در آ�ا 

بر ) �وقعيّت=(��ن، �ف گشت؛ تا در اين ُصعوِد �سعود، به��ن َ�وقِع 

باالی صخره ای َصعُب العبور انتخاب شد، كه خود نتوا�س�يم ب�يمائيم؛ بل، 

ان، برآ�ا َجسته و سلطا�، چون پلنگ خروش) خادمان و همراهان=(فّراشان 

چنان ) تر�يب آهک و خاكس� و سفيده �م �رغ =(سنگ طلسم را به ساُروج 

آنرا از جای ، جز خدای قّهار، ��م نصب ساختند كه تا قيامت كس نتواند

ه واژگون فروافتد و هالک شود! بر�نار نمايد
ّ
و ! وهر�ه قصد آن كند، از كوه ُصف

َ اُهللا �ُ  -ب�اين در سال دهم جلوس شاه عبّاس ك هُ خ��
َ
و چنان نصب  شد؛  –لك

  . كوه كه تمام شهر ديده شود هشد كه ُ�ِ�ف باشد بر شهر اصفهان، از آن نقط



ھجري شمسي ١٣٩٤شرف شمس   

٥٨ 

  :سم اي�ستو ِطلـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

              

  

  

    

  
  

ِفِه ا�َقِ�  هو ِقطعَ 
ّ
ِل
َ
  ) :ازخود شيخ: يع�(ز�ر بدين ُمناَسبَت �وده شد، �ُِمؤ

نَدر"شده از لطف " َصفاهان"چون 
َ
وّ�ه = بُ�يان" ِسك

َ
مِ "برزده " َصف

َ
  )١"(نقِش َجهان"آن "خات

�ر ِ
َ
  آسود� �ردم آن رهتــا كند چا = است" بهاء اّ�ين"ش ، به " عبّاس كب�"ا

ه"به 
ّ
  ، امن و امان"باليای سماوات و زم�"ِز  = ، نمودم آنرا" طلسم َجبَل ُصف

  !ج و ز�انرََسَدش رن "آزار دهد كس"هر كه  =  ، بيابَد ثمَرش" نيک"َود و بُ  "صاِلح"هر ِكه 

  )٢( »اصفهان نصف جهان شده از َميل زمانه،« = :، بگو"�ِت عبّاس"تار�خ ِ وروِد بَهر 

    
ًجا

َوا فْ هللا أَ
ِن ا

ِ� ِدي
نَ 

و لُ خُ
َس يَدْ

ا ��
َْت ا

ي   َوَرأَ
ْ�تَــــــــرُ  ألَْ

ــَو ا كَ هُ
ِئَـــ ـــــان شَ

ن� 
ِ إ

  
و�ابًــا

َ
 ت

َ
ن

َ
� 

ُ
ه
�
ِفــْرُه إِن

ْ
 َواْستَغ

َ
َســب�ْح ِ�َْمِد َر��ك

َ
 ف

َِن الـر�ِحيــــــمِ  ْ
 �ِْســــــِم اهللا الـر��
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  :اتتوضيح

يک معنای آن، همان : ، دارای ايهام است؛ يع�"نقش جهان"در ��اع دّوم، لفظ  -١

پادشا� اصفهان است؛ و ديگری، ) نگ�" (خاتم"بر روی " جهان"ش� " نقش زدن"

معروف است، كه از عهد صفو�ّه تا كنون، ه� يا " نقش جهان"ا ميدان همان باغ ي

در اطراف آن و در ِعمارات آن، رايج بوده و به چشم � " خاتم �ری"صنايع دس� 

   .خورده است

ه تار�خ انتقال پايتخت صفو�ّه از قزو�ن به  -٢
ّ
�ع ا�دی ��اع آِخر، كه ماد

  . ری قمریهج ١٠٠٦: اصفهان باشد، برابر است با

كر ن� باشد، چه اينكه آن مقصود از نقل اين �ش تأييد يا توصيه نقش سابق ا� -٣

ر و يا گو براى حفظ شهر دي برحسب خصوصيات حفظ شهر مذكور تهيه شده است

هدف از نقل اين . ري نوشته شود و �ا ب�ار ن� آيدگ�ر�رد اشخاص بايد به �وه دي

 بزرگ عل� �ف شمس در نزد شخصيتهاي�ش ذكر شاهدي بر اهميت نقش 

  .شيخ بها� استمانند جهان اسالم 

تنجيم بر روي مباحث �و� و �وم  ،وهشكده علوم تقو�مژپفعا�تهاي كه از آ�ا 

ون چاز ��تبه و سؤال در�اره فراتر از اين مباحث و ورود در �سائ� هم است متمر�ز

  .ه�ند�اوره در اين زمينه ها بنقوش و ر�وز مذكور در مثل اين نقل يا �ش
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 آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�

تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي هشت بهشت و ، تقو�م اوقات �� -١

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

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

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

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

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

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

  .١٤٣٣، �� از افق هر �ل

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

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

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

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ، ا�قو�م القمري ال�سيط  -٩

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

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

  .١٤٣٣قمري از 

  
تعي� هالل هر روز از ماه قمري به صورت �صور ، سا�امه تقو�م رصدي قمري -١٢

  .١٤٢٨سال درقالب صفحه اي��ن�، �� از 

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

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar تقو�م رصدي  ����� ان

  .١٤٣٤قمري از 
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، �اق، و تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بيض، �ت ا�شعاع، 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 

   .��١٤٣١ از سال دي�، 

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

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

  .��١٤٣٥ از 

  
تقو�م قمري شم� اسال� هجري ميالدي �مدي  ،تقو�م �و� هم��سا�امه  -١٨

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

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

  .١٤٢٧سال  ز�ان فار� از

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

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

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

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

منازل، خسوف و 

كسوف، اتصاالت، تراجع 

و ساير احوال كواكب 

كواكب  -كواكب سبعه (

نقاط  -ثوابت  –جديد 

، )فل� و بر� سيار�ها

 .١٤٢٩ال از س

ا�قو�م الفل�  -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

  .١٤٣٠عر� تقو�م �و� �ص� از سال 

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

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

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، لكيهاإلختيارات الف -٢٥

 و  مناحس قمر و�واكب�ري از : اوقاتخجسته تر�ن  بيان، سا�امه سعادت نامه -٢٦

  ,١٤٣٥و واجد كماالت اختيارات، از سال  نقص سعادت فاقد



ھجري شمسي ١٣٩٤شرف شمس   
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راهنماي �و� سالم�،چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم براي  ،تقو�م �و� ط� -٢٧

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

  .١٤٢٩ر�يع األول 

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

  .��١٤٢٧ از سال تعا�م �كتب و�، 

  

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

   .١٤٢٨سال 

تقو�م �و� جامع  -٣٠

 ،)روزنامه �هشنا�(

�تصات كواكب  مناس�تها،

و نقاط فل� و سيار�ها، 

اتصاالت، احوال كواكب و 

�� از  ،اح�م �وم�شان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

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

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

  .اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� � گردد
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 ساعت، قو���ن اعظم ،زمان اسم نقش توصيف( �ف شمس، وقايع فل� خاص -٣١

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

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

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

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

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

  .��١٤٢٦ از سال  ،)هدايت تعا�م �كتب و�با  و كسوف عوارض و آثار من� خسوف
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هن�م و �ائط فل� استجابت انواع ، د�ي �ستجاب م شنا��هنسا�امه  -٣٢

، ج و اوقات  ناقض  د�ءحوائ

   .١٤٣٥از سال  ��

سا�امه تقو�م �ظه  - ٣٣

هن�م  ، د�ي �ستجاب

) كف ا�ضيب(رسيدن ستاره 

در صورت فل� د�ء به وسط 

  .١٤٣٥از سال  ، ��ا�سماء

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

  .ن شاء اهللا تعا�إ. من�� و توسعه � يابد تنجيم ،�وم ،تقو�مدر زمينه هاى �تلف مدد �وال 

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

  www.nojum.aelaa.net                                      :� 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 

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

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

�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 

اقتضا داشت تا ؛  جهانما در �ا� و ساير �راجعات فردي �ر�ران هااين نياز

ما منجمي� را بطور شبانه روزي براي تام� اين نيازها اختصاص دهيم، اين �ورت 

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

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

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

 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 بعضا در�افت نمايندآن نقطه از كره زم�؛ 

�ر�ز علوم �وم كهن رسهاى ز�ر از جاي�ه اي��ن� در حال راه اندازي است، و در آد

  :در دس�س � باشندو اسال� ب�ياد حيات ا� 

http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx 

 از ي هر نقطهقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براارائه ت: اوقات ��منجم تقو�م  -١

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

  .         فار�، ان��� و فرا�سه :هايبه ز�ان سبه اوقات،ا ��اشم�، ميالدي؛ با توضيح مب

  h�p://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm = زبان فارسي
ان انگلیسيزب  =  http://aelaa.net/En/Awqaat.htm 
فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 
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ر�خ براى هر زمان در گذشته و آينده بر اساس ا�اسبه ت: منجم تقو�م جها� جامع -٢

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

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

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

  .Excel، ، روز جو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكسISO-8601 تقو�م، )آ�ر��ا

سيزبان فار  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx        

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

  .�اسبات مثلثات كروي وتصاو�ر ماهواره اي؛ اساس بر زم�؛ 

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

عربيزبان   = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  

اردوزبان   = http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm  

 http://aelaa.net/En/Qeble.htm = زبان انگلیسي

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

انیاييپاسزبان   = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm 
تركيزبان   = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  

آلبانيزبان   = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm 

ساس افق هر ار ب ؛ا�ت كواكب سبعهارائه تقو�م دائ� س: منجم سا�ت كواكب -٤

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

  http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm = زبان فارسي
  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm = زبان انگلیسي
 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

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

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

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

يبرزبان ع  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/concise_calendar.aspx = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx = زبان فرانسه
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هر روز از ماه  صورت قمر درسا�امه �صور رائه ا: 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
 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

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

  .فرا�سه ،، عر�، ان���فار�: ز�انهايبه گذشته و آينده؛ 

 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx = زبان فارسي
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربي

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

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

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

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

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

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

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

  ).است

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

اين ( .سماء به افق هر �لدر صورت فل� د� به وسط ا�) كف ا�ضيب(ستاره استجابت د� 

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانه

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

براى  ،ميانه كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، مقدار گرفتگي و تعي� وقت نماز آيات

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانه اين( .فار�ز�ان به هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ 
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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 �ب جا�ع  -����م   ع�وم ��و�م ��وم- ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی  

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

  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
١٤٣٦  

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