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  و اّ   و  و آ اّ ا و ا  أا أ أاا  ا اّن اّ و م إّم  م و ا  رّب 

  و�قينا إيمانا به إزداد القرآن لة� من ا�جوم علوم من علما من اقت�س :ا اّ وّ ا ا ّل

م  
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ا و   هى وو  
  به دوره اى اطالق � شود كه اساس آن  ماه �وم؛ اصطالحدا�ش در

 . ماه باشد حر�ت

 شود، اين  اهله ماه دوره ؛ مدت زما� است كه در آنماه قمري يك � �

ن� معروف  هال� دوره كه بر اساس يك دور ��ل اهله قمر است به نام

  . است

   رصد ماه در . روز است ٢٩/ ٥يك ماه قمري بطور متوسططول مدت

طول متوسط  تعداد ز�ادي از ماههاى قمري متوا�؛ �وجب شده است كه

دد، طول مدت متوسط بدست آمده براى رگدقيقا تعي�  يك ماه قمري

دقيقه  ٤٤ساعت و  ١٢روز و  ٢٩ روز عر� و يا) ٢٩/ ٥٣٠٥٩(يك ماه قمري 

  . است ثانيه ٢/ ٧٨و 

 اندازه يك . شده است فتهرگطول مدت در خي� از تقو�مها ب�ار  اين

ساعت تغي�  ١٣ماه قمري �سبت به طول مدت متوسط ��ن است تا 

  .كند
  

  ىتقو�م قمر

  در . است تقو�م قمريقدي� تر�ن نوع تقو�م و متداول��ن آن در قديم؛

هر ماه تقر�با همان ماه قمري واق�؛ و اول� روز  ماه عر�اين تقو�م؛ 

  .عر� تقر�با روزي است كه ماه نو؛ حادث � شود
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   ىقمر ىرصد تقو�م

 و بوده �رتبط ماه اش�ل و وجوه رصد با كه است قمري تقو�م نوع يك

 � ى�د فرد ات دا�شمند از ك� هر تقو�م اينا ب شود، � مع�بدينوسيله 

 ��هم �رد�ر است، ماه مندچ شب كه شود متوجه آسمان به ه�ن با تواند

 و�ا كرد، � ا�اب آنرا �� �ورت آن؛ به عموم نياز و تقو�م نوع اين

 ىرصد تقو�متهيه و عرضه  وهشكده �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�پژ

 نظر داشته و آنرا بطور جدا را ىقمر
ّ
ه و ن� ضمن بر� تقاو�م خود ن�مد

  .ه استنمود من��

ه �در جاي منجم تقو�م شم� رصدي قمريدر�افت اين تقو�م به براي 

  :�راجعه نماييد �ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد حيات ا�اي��ن� 

elaa.netAojum.n 
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 روش �اسبه و استخراج ايام ماههاى قمرى 

  : رود � ب�ار �و� تقاو�م در روش دو قمرى ماههاى اوايل تعي� براي

  تقو�م هال�

 رؤ�ت هن�م و هالل رؤ�ت ا��ن �و� �اسبه با كه است هال� تقو�م -١

 �ردم ي �مه ميان متداول تقو�مهاى در روش اين شود، � ب�� پ�ش آن

 در كه آ�ا از و� است، شايع

 براى �الك ��ف �ع

 رؤ�ت قمرى؛ ماه اول تعي�

 هم�� بطور هالل خود

 فق� نظر بر بنا و است،

 مذاهب همه در فقها �لب

 هن�م �و� �اسبه اسال�؛

 جايگز�ن هالل؛ رؤ�ت

 بطور( هالل ب�ي رؤ�ت

 �� حجت و نبوده) عم�

 پ�ش( روش اين �ا باشد، ن�

 نبوده؛ پذيرش �ورد �ستقل بطور تقاو�م؛ از گونه اين در) رؤ�ت هن�م ب��

 با مطابقت اوقات از �سياري آن�ه خصوص به. شود ن� اعتنا آن به و

 .دارد ن� �الفت بلكه نداشته ب�ي رؤ�ت
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  تقو�م حسا�

 �و� تقاو�م قالب در كه است قمري ماههاى اوايل تعي� در ديگر روش

 ماه اول �فا و ننموده رؤ�ت ا�ر در دخال� روش اين رود، � ب�ار معت�

 و� خازنان �م در كند، � اعالم دقيق �سيار �و� ي �اسبه با را

 وجود و هالل؛ هم�� رؤ�ت وقوع عدم هن�م در ن�) ا�سالم عليهم(

 اهل ح�ت شدن برطرف براي دقيق �سيار قواعدى �ردم، ميان اختالف

 اين در ما گردد، � �سوب قسم اين از يگهم كه اند، فر�وده تعليم ايمان

 از آ�وخته عل� قواعد هم� از قمرى ماههاى اوايل تعي� براى تقو�م

  . ايم جسته استمداد) ا�سالم عليهم( معصوم� ح�ات

  آزما�ش دقت تقاو�م

 با �واجه نو� تار�خ طول در قمرى ماه اول شب در هالل رؤ�ت كه آ�ا از

 ١٣( مهتاب شبهاى در و� است، شده � اختال� ماه اول بالطبع و بوده ش�

 و بوده؛ نمايان و آش�ر ماه خو� به و نداشته وجود رؤ�ت �ش�) ١٥ و ١٤ و

 و واضح، �سيار ماه بودن تمام و ناتمام نظر از ي�ديگر با شبها اين تفاوت

 تعي� براى دقي� و آسان روش شبها اين از يك هر طلوع ساعت تفاوت

 تعي� در تقاو�م دقت و صحت �شخيص راه آش�رتر�ن �ا است، ماه عمر

  . است آن ن�يجه مقا�سه و شبها اين رصد ماه؛ اول

 با �تلف سا�اى ماههاى طول در تقو�م اين استخراج كه است ذكر شايان

 .است داشته مطابقت شبها اين رصد ن�يجه
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  تقو�م اين در قمري ايام استخراج روش

 سال در است روزه ٣٠ و ٢٩ متناوب طور به ماه ١٢ شا�ل قمري سال 

 سا�اي. شود � تبديل روز٣٠ به روزه ٢٩ ذ�جه ماه آن، ي كب�سه

 به منجم� باشد، � كب�سه آن سال ١١ و دارند سا� ٣٠ دوره يك كب�سه

 سا�ا بر� در كه اند، نموده تعي� را سا�ا اين متعددي روشهاي

 نمودن كب�سه بر ا� حيات تقاو�م ز�دهگبر مبناي هس�ند، متفاوت

 مبنا اين باشد، � ٢٩ ،٢٦ ،٢٤ ،٢١ ،١٨ ، ١٥ ،١٣ ،١٠ ،٧ ،٥ ،٢ سا�اي

 و است، اسال� و كهن �وم علم تار�خ در كب�سه روش معت�تر�ن

 �وم؛ دا�ش بر افزون كه( طو� نص�ا�ين خواجه جناب ونچ ��بزر

 بوده متم�ن ن� فقه و حديث و تفس� و �م و فلسفه دي� علوم در

 با كب�سه نوع اين آن؛ از مهم� اند، بوده �ل�م كب�سه نوع اين به) اند

 دارد، �وافقت )ا�سالم عليهم( معصوم� ح�ات از مأثور قواعد

 در ماه ب�ي رصد با كب�سه روش اين از حاصله قمري تقو�م ن�چهم

  . باشد � مطابق ب�ش�) چهاردهم شب( بدر وضعيت

 شود � گرفته نظر در آفتاب غروب از قمري ماه ايام �وع.   

 قمري تقو�م چون كنند � تغي� فصول به �سبت ماهها قمري تقو�م در 

 سال هر در. خورشيد با نه باشد، � آن س� و قمر حر�ت بر مب��

 خورشيدي سال به �سبت زودتر روز ١١ قمري ماه جديد؛ خورشيدي

  .شود � �وع
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  ایام �حاق یا ��ت ا��عاع
در هر ماه قمري تقر�با دو روز آخر ماه ايام �ت ا�شعاع يا �اق � باشد 

شيد، شدت نور خورشيد مانع كه در اين ايام به د�ل نزدي�ي ماه با خور

در ماههاي . د�گ� رؤ�ت ماه � شود و ماه �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار 

هالل ماه �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار  ٢٨با طلوع آفتاب صبح  ؛روزه ٣٠

 ٢٩و در ماههاي  ماه در �اق � باشد ٣٠غروب آفتاب روز  و تا  د�گ� 

�اق �وع  ٢٨و �وع شب  ٢٧آفتاب روز از غروب  روز آخر ماه ٢ ؛روزه

اجتماع و مقارنه شمس با قمر . ادامه � يابد ٢٩شده وتا غروب آفتاب روز 

  .د�گ� ن� در ميانه اين ايام صورت 
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  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 ومع�  -  ����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�  -   �بار�نا�ی 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  

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

  

 و احلمد رب العاملني


