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 ب�ياد حيات ا� �و� و�ماتق ارز� ه�جاي
 و تـار�خ رگبيـان �فـا: ي�ـي هسـ�ند، نـوع دو بـازار در �وجـود تقاو�م 

: رگـدي نوع و بوده، �سي� معادل و خورشيدي يا قمري اسال� مبدأ با روزشمار

 بـر� نـ�چهم ب�شـ�، توار�خ معادل بودن دارا ضمن و مذكور؛ �وارد بر افزون

  .هندد � هئارا ن� ار �و� و فل� مهاى�هن و اوقات از

 آنهـا از هاستفاد دستون�س، پاچ سبب به بازار، در �وجود �و� تقاو�م و� 

ي نـ� عرضـه شـده و� سـاير پايبر� از تقاو�م اخ�ا به صورت ت .ن�ست آسان

  .نقايص را دارا هس�ند

 نـ� و شده، ذكر �و� هاى داده براى توضي� ،بازار �و� تقاو�م ن�چهم 

 �ز�ــور �ــوارد �ىگب�ــار فوايــد و آن �ر�ــرد روش و آنهــا �رآ� يگونگــچ

 نا�رآمـد و معنـا � و نامفهوم جديد �سل هژو�ب و �ردم عموم براى و�ا نداشته،

  .باشد �

 و فلـ� هـاى داده �وضـوع در: كـه است اين �و� تقاو�م اين رگدي نقص 

 نـ� وگاسـخپ را رشـته يـنا بـه آشـنايان و عالقمندان نياز و نبوده، ��ل �و�

  .باشد

 هـاى زمينـه در خـود �رسـوالت ضـمن ا�، حيـات ب�ياد ا�ك�وني� �لة 

 ا�؛ حيـات بـه رسيدن براى �وري و مفيد دا�شهاى و ال� معارف ونگوناگ

 �ر�ـردي و ديـ� و علـ� �تلـف ابعاد در تنجيم و �وم ت�و�وض به �له از

 نظر از �وم علوم �موعه عمو� مبا� و اصول معر� ضمن و داشته اهتمام آن؛

 �ـو� وهشـهاىپژ اسـتخراجات و نتـايج ئـهارا بر س� ن�چهم دي�، و عل�

  .است داشته ن� ��هم و �ر�ردي بطور
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 گفـرا و يوسـتهپ علـ� �ر و �� همـت پـي در تالشـها، ايـن راستاى در� 

 آقـاى فـ� و علـ� مبـا�ت بـا و ،ا� حيـات ب�ياد تنجيم و �وم وهشكدهپژ

 دار علـ� فـ� همـ�ري مـدير�ت و و ا�اف بـا و علـوى ا�يـن �م مهندس

 األ�ر صاحب �وال ح�ت عنايت و مدد و متعال حق لطف به ،اإل�يه ا�عارف

 نبوده، خطا از خا� معمو�؛ �� �ر ا�ته رديد،گ عم� �و� و�ماتق تهيه 

 .دارد وجود ت�ميل و تصحيح جاى همواره و
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  علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا� آثار من��ه در

 ��ل ه�سخ هعرض فل�، و �و� تقو�م هاى داده از بر� بودن �ص� به نظر

 ن�هم استفادة و بود، � عمو� �ر�رد حوصلة از ب�ون تقو�م اين ي�جاى و

 ندچ كه رسيد نظر به �ا نمود، � ن� نيازشان از ب�ون بلكه نبوده؛ آسان آن از

   :رددگ هئارا �و� تقو�م نوع

 تقو�م قمري شم� اسال� هجري ميالدي �مدي  ،��تقو�م �و� همسا�امه  -١

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

  .١٤٢٧خورشيد و ماه در منازل و بروج �� و فل�، خسوف و كسوف، �� به ز�ان فار� از سال 

  .��١٤٣٠ تقو�م �و� هم�� به ز�ان عر� از سال ، ا�قو�م الفل� العام -٢

  
و تا سال  ��١٤٢٨ از �ادى األو� ، )هشنا��روزنامه (تقو�م �و� جامع  -٣

شماره من�� شده، و نظر به مفصل بودن اين نوع تقو�م كه حجم  ١٨٠٠ب�ش از  ١٤٣٣

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

ايام �ت ا�شعاع تعي� آ�ز ماههاي قمري، �ا� بيض، ، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٤

  .١٤٢٦و �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا� خسوف، �� از سال 
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  .��١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ، ا�قو�م القمري ال�سيط  -٥

از �� برر� وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري، ،سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٦

  .١٤٢٨سال 

  
تقاو�م هفت�نه قمري و شم� و جداول وضعيت كواكب ، �ص�و� سا�امه تقو�م � -٧

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

 .١٤٢٩، از سال )نقاط فل� و بر� سيار�ها -ثوابت –كواكب جديد  -كواكب سبعه (احوال كواكب 

  .��١٤٣٠ به ز�ان عر� تقو�م �و� �ص� از سال ، ا�قو�م الفل� اإلح�ا� -٨

ماهنامه تقو�� شا�ل وضعيت رؤ�ت هالل اول ماه قمري و م شنا�، �ماهنامه هن -٩

  .بطور ماهانه ١٤٢٩تقاو�م �و� ف�ده و هم�� و �ص� هر ماه قمري، �� از ر�يع األول 
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عود و �ذور براي هفتاد �وضوع در ايام بيان اوقات �س، سا�امه اختيارات �و� – ١٠

  .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 ، اإلختيارات الفلكيه -١١

داشت راهنماي �و� سالم�، چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم براي به،تقو�م �و� ط� -١٢

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

  
تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بيض، �ت ا�شعاع، �اق، ، سا�امه تقو�م �و� �� -١٣

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

   .١٤٣١دي�، �� از سال 

  
تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي هشت بهشت ، تقو�م اوقات �� -١٤
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و �زمينهاي �سلمانان و ساير نقاط جهان، تدو�ن و �� و بالد ان�ياء و اوصياء ال� 

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

تعي� هالل هر روز از ماه قمري به صورت �صور ، سا�امه تقو�م قمري رصدي -١٥

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

، �ف شمس، و تداب� عوارض فل� آن وقايع خسوف و كسوف، وقايع فل� خاص -١٦

  .١٤٢٦از سال  ��نوروزنامه، بدايت سال چي� و اسكندري وميالدي و شم�، 

  .١٤٢٧درو� در علوم تقو�م �وم و تنجيم اسال�، �� از سال ، راه آسمان -١٧

  
�ائط ، سا�امه تقو�م �ظه د�ي �ستجاب -١٨

فل� استجابت د� و اوقات مناسب هر نوع د�، تقو�م 

   ).كف ا�ضيب(�ظه د�ي �ستجاب 

تقو�م ساالنه سا�ت : سا�امه سا�ت كواكب -١٩

  .كواكب با بيان اح�م آن

بابيان �ايط ، رات �ص�سا�امه اختيا -٢٠

  .تناسب اختيارات با طالع
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ه اي��ن� ب�ياد حيات ا� � توانيد �را از جاي ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

   :در�افت نماييد

  .Aelaa.netwww             ب�ياد حيات ا�                                

 nojum.Aelaa.net            ت ا�ب�ياد حيا �ر�ز علوم �وم كهن و اسال�    

به ���ات فوق �دود نبوده و به ؛ وهشكده �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�ژپ�و�  ���ات

ان  .من�� و توسعه � يابد تقو�م �وم تنجيمدر زمينه هاى �تلف فضل و مدد �وال 

  .شاء اهللا تعا�
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  ��یاد �یات اع�ی � اونال�ن ���م �ی ساما�
بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كواكب بر حسب افق بالد متفاوت 

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

�راكز �و� و عل�  زهاى �تل� ادرخواستبه روز  ب�ياد حيات ا� سبب شده است كه روز

تا بتوانند مفاد تقاو�م را در  براى استخراج تقاو�م و�ژه آن بالد برسد جهانو دي� بالد 

ما را و ساير �راجعات فردي �ر�ران؛ تأم� اين نياز ؛ برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار ب�ند

كه در اثر  ،شودبر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري به صورت اونالين طرا� 

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

نقطه از كره  آن و�ژه به صورت را در ظرف چند دقيقه  نقطه هر �ل؛ انواع تقاو�م �و�

 و  ،اندازي استو بعضا در حال راه  ،بعضا راه اندازي شده اين سامانه هاارائه دهد، زم�؛ 

در ب�ياد حيات ا�  كهن و اسال��وم علوم �ر�ز جاي�ه اي��ن� آدرسهاى ز�ر از در 

  :دس�س � باشند

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

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

  )به ز�ان فار� و ان���. (يالدي؛ با توضيح مبنام

و تار�خ آفر��ش  هجري قمري، ميالدي �مدي تقاو�م : منجم تقو�م جها� جامع -٢

، هجري شم� ايران و افغا�ستان، شم� اسال�، فر� و ع� صاحب األ�ر آدم 

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

 Excel، روز جو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكس، ISO-8601 تقو�م، )آ�ر��ا

  هالل هر روز از ماه قمري �صور سا�امه شم� : منجم تقو�م شم� رصد قمري -٣
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  .تقو�م خالصه و ف�ده ):ا�قو�م القمري ال�سيط( منجم تقو�م ف�ده قمري -٤

ساالنه دائ� شم�،  انتخاب تقو�م ٤با  سبعه سا�ت كواكب: كبمنجم سا�ت كوا -٥

  .ميالدي، با توضيح اح�م سا�ت كواكبساالنه شم�، ساالنه قمري، 

تقو�م ساالنه �ظه رسيدن ستاره : )كف ا�ضيب(منجم ساعت د�ي �ستجاب  -٦

  .به افق هر �ل ا�سماءدر صورت فل� د� به وسط ) كف ا�ضيب(استجابت د� 

تقاو�م قمري، شم�، تقو�م : ) ا�قو�م الفل� العام( منجم تقو�م �و� هم�� -٧

جداول بروج فل� و �� رصدي، منازل فل� و اسكندر ذوالقرن� و ميالدي �سي�، 

رصد قمر در منازل ��، طلوع منازل شمس در فجر و �وق و تقو�م عر� منازل، انواء 

   .وف و كسوف و ايام �ذور قمريطبق رصد و تقو�م عر�، خس

ايام �ذور قمري و : )ح�ا�ا�قو�م الفل� اإل(منجم تقو�م �و� �ص�  -٨

 منازل، اسكندري، درجات كواكب در بروج ��، �و�ل كواكب به بروج، حدود، وجوه،

  ...سوف و كسوف و تراجع، بطيء و ��ع، خاوج و حضيض، اق�ان قمر با ثوابت، اتصاالت، 

تعي� ايام و اوقات و سا�ت �وع و انتهاء و : اوقات كسوف و خسوفمنجم  -٩

  .ميانه كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، و مقدار گرفتگي و تعي� وقت نماز آيات

و سا�ت مناسب و نامناسب براى انواع ا�ور روز�ره ايام : اختيارات �و�منجم  -١٠

  .فردي و اجتما� و كشوري و جها� 

  .تعي� اول هر ماه قمري و نقشه هاى �و� استهالل: آ�ز ماههاى قمريمنجم  -١١

همراه با �ليلهاى �و� : طالع والدتزا�ه تو� و رسم هيئت فل� منجم  -١٢

  .�ر�وطه

  



  راه آسمان ھفته نامه

 11

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

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

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

   پا�����ی ع�وم  - جا�ع �ب ع�وم -  ����م ��وم ��و�م ع�وم

  ا��ی ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش

  اع�ی �یات �ی رسا�  -   ر�نا�ی�با و ا�ساب ع�وم-�� �مارت ع�وم 

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

  اّ ارف دار
١٤٢٧  

Aelaa.netwww.  
taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net          tanjim@aelaa.net 

  

 و احلمد رب العاملني


