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  ��یاد �یات اع�ی  �قاو�م ��و�یرا��مای ��و�ی 
  : مبدأ سالشمار - ١

ھجري؛ لذا مبناي اصلي اين  نظر به اسالمي بودن تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلى و رواج تاريخ
  . مي باشد  تقاويم بر اساس تاريخ ھجرت حضرت خاتم األنبیاء محمد مصطفى

اما تاريخھاى مطرح در تقاويم بنیاد حیات اعلى محدود به تاريخ ھجري نبوده، و تاريخ آفرينش حضرت 
افزون  را نیز دارا مي باشد،حضرت صاحب األمر موال و عصر  و میالدي محمدي  آدم 

بر روزشمار و تقويم ھجري قمري داراي معادل آن با تاريخ ھجري شمسي از ماھھاى باستاني، و 
با ماھھاى ) سرياني بابلي(نیز معادل آنھا از تقويم بروج شمسي و نیز تقويم اسكندر ذوالقرنین 

  .رومي، و تقويم میالدي مسیحي با ماھھاى غربي مي باشد

  : تواريخ تقويم - ٢
ديرينه ترين ھنگام در تقويم بني آدم، بلكـه اولـین واقعـه در تـاريخ      : رينش حضرت آدمتاريخ آف

مي باشد، لذا يادآوري تـاريخ ايـن ھنگـام بـراى مـا       بشر امروزي؛ ھمانا آفرينش حضرت آدم ابو البشر
 فرزندان او، و بويژه در يك تقويم الھـي بسـیار بجـا و شايسـته بـوده، بلكـه كھـن تـرين سـرآغاز تقـويم          

بـا مـا و نیـز مقـدار عمـر شـريفش اخـتالف نظـر           ھر چند در فاصله زمان حضـرت آدم . بشر است

برگرفته ايـم، بنـا بـر نقـل جنـاب سـید        وجود دارد، ولى ما كھن ترين تاريخ را از كالم خازنان وحي 

جنـاب آدم   ، از ابتداى آفرينش و سرشتن خمیـره و طینـت   از صحف حضرت ادريس )١(بن طاووس

: سـال، و از ھنگـام دمیـدن جـان تـا ھنگـام وفـاتش        ١٢٠: تـا ابتـداى دمیـدن روح در او     هللاصفي ا

از يـاران چھـار امـام ھشـتم تـا      (سال فاصله بوده است، و بنابر روايت جنـاب فضـل بـن شـاذان      ١٠٣٠
سـال   ٩٩٠٠  ، فاصلة وفات حضرت آدم تا ھنگام والدت حضرت پیامبر))علیھم السالم(يازدھم 

طبـــق تعــالیم مکتـــب وحـــی در  ). ١٢٥٣٦=  ١٤٣٣+  ٥٣+  ٩٩٠٠+  ١٠٣٠+  ١٢٠( )٢(.مــي باشـــد 
شروع سال اھل حق از ماه مبارك رمضان، آغـاز ايـن سـال نیـز از مـاه مبـارك رمضـان محاسـبه شـده          

 .است
كـه در  ( موضوع آفرينش حضرت آدم و نسـل او كـه انسـان امـروزين ھسـتند؛ نبايـد بـا دوره ھـاى مختلـف قبلـي انـواع بشـرنما             :تذكر

اين گونه ھاى بشرنما از نظر درك و عقل؛ توانايي  اشتباه و مخلوط بشود،) دورانھايي قبل قبل از حضرت آدم بوده و منقرض شده اند
نتیجه تحقیقات دانشمندان جديد نیز سابقة . نبوده اند بشر امروز را نداشته اند، و به عبارتي ممكن است بشر بوده باشند، ولى آدم

  .داند ى را بیش از تاريخ مزبور نميبشر امروز

تــاريخ = سـال عمـر حضــرت در وقـت ھجـرت      ٥٣+ تــاريخ ھجـرت  ( : تـاريخ مـیالدي محمـدي   

 ) میالدي محمدي صلى اهللا علیه و آله
دولتھايشـان تـاريخ مسـیحي را    : یكي از شرمندگیھاي مسـلمانان كشـورھاى عربـي ايـن اسـت كـه      

ه اند، رواج تـاريخ مـیالدي مسـیحي و ذكـر آن در تقـاويم      تاريخ رسمي آن كشورھاى اسالمي قرار داد
امروز مسلمین؛ ما را بر آن داشت تا ضمن مبنا بودن تاریخ ھجری؛ براي ارتقاي آگـاھي اھـل ايمـان و    

  . ؛ اين تاريخ را نیز در تقاويم بنیاد حیات اعلى مالحظه كنیمحفظ اھمیت میالد حضرت پیامبر 

شورھايشان مسلمان ھستند به خود آمـده و تقـويم مسـیحي بكـار     امیداوريم دول عربي كه مردم ك
نبرده، و اگر مي خواھند تقويمشان میالدي باشد، مـیالدي محمـدي را تقـويم رسـمي قـرار دھنـد، و       

ھـداھم اهللا إلـى ديـن اإلسـالم     . (اگر مي خواھند شمسي باشد، نوع شمسـي آنـرا اسـتفاده كننـد    
  ).وصراطه المستقیم

اھل حـق، حضـرت    هاز آنجا كه وجھه الھي ھم : عصر حضرت امام زمانتاريخ  :انتظارشمار

بوده، و ما اھل آخر الزمان در عصر اين امام و حجت الھي بسـر مـي بـريم لـذا      موال صاحب األمر 

براى پاسداشت اين ارزش؛ و حفظ توجه الزم بـه ايـن امـر؛ مبـدأ تـاريخ شـروع دوره امامـت حضـرتش         

                                                        
  ٢٦٩ص  ١١، نقل بحار األنوار ج٣٧كتاب سعد السعود، سید بن طاووس، ص ) ١(
  ٢٨٨ص ١٥، نقل بحاراألنوار ج٢٤كتاب الفضائل، فضل بن شاذان ص ) ٢(
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 -تـاريخ ھجـرت    ١٤٣٣(آن حضرت است را نیز در تقويم لحاظ كرده ايـم  كه سرآغاز عصر ) ھجري ٢٦٠(
 ). تاريخ عصر حضرت امام زمان ١١٧٣=  ٢٦٠

  : آغاز سال - ٣
ابتداى سال قمري و اولین ماه از آن در نزد عامه نـاس و اعـراب، محـرم الحـرام اسـت، ولـى در كـالم        

بـراى اھـل حـق مـي باشـد كـه در       ماه مبارك رمضان اولـین مـاه سـال و آغـاز سـال      خازنان وحي 

موضوعي جداگانه تفصیل اين مطلب در مرسوالت بنیاد حیـات اعلـي شـرح شـده اسـت، از آنجـا كـه        
بـوده و بـر روش اعـراب و     مبناي تقاويم بنیاد حیات اعلي كالم خازنان وحي و حضـرات معصـومین  

، و اين تقويم كـه بـر محـور    عادت عوام رجحان داشته؛ لذا ھمین ھدايت الھي را نصب العین قرار داده
  .منظم نموديم بانان وحي  ماھھاى قمري مي باشد را بر ترتیب ھدايت گنج

  :تقويم ساعت مبناي - ٤
مـي باشـد، لـذا ھمـین نقطـه را نصـف النھـار         مّكـه مكّرمـه  و  بیت اهللا الحراممركز خشكي كره زمین 

 قیة نواحي كـره زمـین را نسـبت بـه    قرار داده و اختالف ساعت ب تقويم نجوميمبدأ، و ساعت مبناي 
  . ذكر مي كنیم كعبه مشرفه

كعبـه  مبـدأ  محلـي   ساعتبا  ساعتشانمقدار دقیق طول و عرض جغرافیايي بالد و اختالف تفاصیل 
و منتشـره گرديـده اسـت    ) ٥٢شـماره  (در ھفته نامه راه آسـمان   ساعتدر جداول اختالف  مشرفه

افـزايش آن نسـبت بـه سـاعت     براي (+) عالمت كه با  ست،يم آمده اوجدول فشرده آن نیز در اين تق
مـثال بـراي تعیـین     .كاسـتن آن اشـاره شـده اسـت    بـراي  ) -(منطقه اي نصف النھار مبدأ و بـا عالمـت   

تفاوت ساعت محلي شان بـا سـاعت   براي بالد ايران كه  )مانند تحاويل به بروج(ساعت اوقات فلكي 
دقیقـه بـه سـاعات تقـويم      ٣٠مقدار  ؛واقع ھستند آن در شرقمحلي مكه مكرمه نیم ساعت بوده و 

و تفـاوت ارتفـاع بـالد متفـاوت بـوده و بـا جـدول        ق افـ آاخـتالف  ايام طلوع نجوم بنا بر . افزوده مي گردد
كـه آغـاز تقـويم شمسـي     (اختالف ساعات بدست نمي آيد، از اين رو اختالف طلـوع سـتاره شـرطان    

 .آورديم ساعاتمه در ستون آخر جداول اختالف مكه مكرمختلف را با بالد  در) عربي است
فعـال   و(مختصات جغرافیايي بالد نیز از تصاوير ماھواره اي كه براي مقاصد دقیـق نظـامي تھیـه شـده     

  .استخراج شده است )دقیقترين مختصات جغرافیائي به شمار مي رود

  :ساعات تقويم - ٥
كه ) عامیانه تعبیر(يا ظھركوك ) ال شبزو(ساعات ذكر شده در تقويم بر اساس ساعت رايج زوالي 

از اين روش ) ٢٤صفر تا (شمارش و اختصار مبدأش نیمه شب است مي باشد، و نظر به دقت 
  .استفاده شده است

   :ساعت تابستاني - ٦
در برخي كشورھا مرسوم است كه در ابتداي فصل بھار يا در تابستان يك ساعت يا دو ساعت، 

ر پايیز يا موعد مقرر دیگر آن را به جاي اول باز مي گردانند اين تغییرات ساعتھا را جلو مي كشند و د
در ھمه كشورھا از لحاظ مقدار و زمان تغییر يكسان نبوده و برخي نیز انجام نمي دھند از اين رو در 

 ساعت تابستانی تفاوتو اختالف ساعت بالد،  )اوقات مكه مكرمه(محاسبه افق جھاني تقويم 
و جداول  )مكه مكرمه ساعت( KMTو در تقاويم منتشره؛ بیان ساعت جھاني . تمنظور نشده اس

 . عرضه مي شود) بدون لحاظ تابستاني(اختالف ساعت بالد، بنا بر ساعت حقیقي 
و در برخي از (كاربران تقويم اگر بخواھند ساعت تابستاني آنرا بدست بیاورند بايد مثال در ايران 

بتداي فصل بھار تا ابتداي پايیز كه ساعتھا يك ساعت به جلو كشیده مي از ا) دورانھاى دولتي ايران
يك ساعت نیز بايد افزوده گردد تا با وقت رسمی  در  ؛ايرانساعت  شود به مقادير اختالف مربوط به

 .ايران تطبیق گردد

  : مبنای ساعت طلوع و غروب آفتاب و فجر - ٧
نست، كه ھمان فجر حقیقي و باال آمدن مبناي تعیین ساعت فجر ھمان مالك حسي و شرعي آ

اين استخراجات از محاسبات و جداول  مي باشد،) در بالد معتدله(درجه زير افق  ١٨خورشید تا 
دقیقترين و معتبرترين مراكز نجومي  اوقات مركز نجوم نیروي دريايي آمريكا تھیه مي شود كه از

  . مي باشدو مرجع بین المللي اوقات جھان 
ن ساعت طلوع آفتاب طلوع لبه بااليي قرص خورشید با حساب تصحیحات انكسار نور در مبناي تعیی

مبناي غروب و  .وقت طلوع مي باشد كه دقیقترين محاسبه به لحاظ رصدي و حسي مي باشد
  . آفتاب نیز ھمینطور غروب لبه بااليي قرص خورشید با حساب تصحیحات انكسار نور خورشید است
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 : يام در تقويمترتیب شب و روز ا - ٨
ه چآنمكتب وحي و تعالیم قرآن كريم و  طبق ؛ويم بنیاد حیات اعلىاترتیب ذكر شب و روز ايام در تق

شب مقدم بر روز مي باشد، و اين ھمان اسلوب و روش  ؛در فرھنگ اسالمي تبیین شده است
بوده است  تقاويم قمري طول تاريخ دوران اسالمي ھمه جھان اسالم؛ از ابتداي كتابت و نشرش

مشرق زمین نیز از زمانھاي قديم ترتیب شمارش  ملل اكثربلكه در تقاويم فارسي و عربي و نیز 
  .روز چنین بوده استشب و 

از اين روست كه شب مقدم بر روز و شروعش از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب است و روز بعد از شب 
اب يك شبانه روز تمام شده و روز بعد است و شروعش از طلوع آفتاب تا غروب است و با غروب آفت

شب جمعه زودتر از روز جمعه شروع مي شود، در اين : ولذا در زبان عموم مؤمنین. آغاز مي شود
يك شبانه روز از ابتداي شب كه غروب آفتاب است آغاز مي شود نه از نیمه شب و نه از  ؛روش

نده مي شود، عشاء و شام بعد از روز طلوع آفتاب، و منظور از شب جمعه كه در آن دعاي كمیل خوا
كه بعد از غروب پنجشنبه  شروع شده و است جمعه نیست بلكه منظور شب مقدم بر صبح جمعه 

تا طلوع آفتاب صبح جمعه مي باشد، و روز جمعه پس از آن و با طلوع آفتاب جمعه آغاز شده تا 
در تقويم صحیح از . مي شود غروب آفتاب جمعه ادامه يافته و بعد از آن جزو شب شنبه محسوب

 .غروب آفتاب ھر روز تاريخ يكروز اضافه مي شود
اين توضیح بسیار مفصل براى اصالح عادت غربي است كه در سالھاي اخیر به برخي محیطھاى 
شرقي نیز سرايت كرده و بخاطر نفوذ فرھنگ استعمار در برخي ممالك اسالمي و مشرق زمین نیز 

روز را مقدم بر شب ياد مي كنند، و شب شنبه را : اين روش غیر صحیح رايج گرديده است، كه در
اشتباه " شب جمعه"كه بعد از غروب جمعه آغاز مي شود ادامه جمعه حساب كرده و براى اينكه با 

  . تعبیر مي شود" جمعه شب"نشود، در سالھاي اخیر در زبان فارسي به 
كه در تقويم غربي اين زمان متداول است ) نه روزبه معني شبا(البته اين روش غلط با اصطالح روز 

نیمه شب در شب شنبه حساب مي  ١٢نیمه شب در شب جمعه تا  ١٢و روز جمعه را از ساعت 
كند نیز متفاوت است، در روش تقويم غربي ھر شب دو نصف شده و يك نیمه به روز قبل نسبت 

 قسمتي از شب جمعه كه قبل از داده شده و نیمه ديگر به روز بعد نسبت داده مي شود، مثال
نیمه شب واقع است را جزو پنجشنبه حساب مي كنند و قسمتي ديگر كه بعد از نیمه شب واقع 

شب؛ تاريخ يك روز اضافه مي  ١٢است را جزء جمعه حساب مي كنند در اين روش بعد از ساعت 
ھمچنین تقاويم امم قديم وحي و ارزشھاي ديني و  تعالیم مكتبشود و اين قرارداد غربیھا برخالف 

  .از ابتداي تأسیسشان در زمان انبیاء الھي علیھم السالم مي باشد
ورود قمـر بـه بـرج     :مـثال  پس بدين ترتیب وقتي در تقويم ھاي نجومي بنیاد حیات اعلى درج شده كه

يعنـي در شـب يكشـنبه كـه قبـل از طلـوع        ١٩:٤١ريیـع االول سـاعت    ٩ي حمل يكشنبه نجمي رصد
 ).برخي عوامبه تعبیر (كشنبه واقع است مي باشد، نه شام يكشنبه و يا يكشنبه شب آفتاب ي

است يعنـي در   0:55 ھم آيي قمر و منزل اكلیل در سه شنبه ساعت :ھمچنین وقتي ذكر مي شود
شب سه شنبه ساعت پنجاه و پنج دقیقه بعد نیمه شب قمر با نجوم منـزل اكلیـل اقتـران يـا اقتـراب      

 .شاء يا شام سه شنبه نیستدارد و منظور ع
در تقويم؛ آنھا را با رنگھاي متفاوت مشخص كرده ايم اگر  جھت وضوح بیشتر اوقات شب و روز

 و ساعات به رنگ ،است شب ياشد نشان دھنده وقوع آن در آبي ساعت ذكر شده به رنگ
  . است روز نشان دھنده وقوع آن در ارغواني

   :مبناي اوقات وقايع فلكي - ٩
ز حوادث و وقايع فلكي كه در علم نجـوم و تنجـیم مـورد توجـه اسـت؛ بـر اسـاس آنچـه درنظـر          برخي ا

راصد زمیني اسـت بـوده نـه واقعیـت فلكـي آن، و بـر ھمـان اسـاس اصـطالحات مربوطـه وضـع شـده             
اسـت كـه مبنـاي    ) Topocentric( سـطح كـره زمـین   در  است، كه اين روش مطابق رصد حسي نـاظر 

ولي از آنجـا كـه محاسـبه بـر ايـن       مباني آن از ديرينه ترين زمانھا بوده است،تأسیس اين علم و ارايه 
اساس الزمه اش استخراج جداگانه تقويم براى ھر يـك از نقـاط زمـین بـوده و ديگـر ارائـه تقـويم واحـد         

مركـز  براى ھمه زمین عملي نبوده لذا به ناچار عموم اوقات فلكي را بر اساس مبناي ناظر فلكـي در  
محاسبه نموده و كلیه تقاويم و مرسوالت نجومي بنیاد حیـات اعلـى؛ اوقـات    ) Geocentric( كره زمین

   .در نظر گرفته و مطابق آن اطالعات نجومي استخراج گرديده استاين بر را فلكي اين حوادث 

   :منبع استخراجات اوقات فلكي -١٠
محاسبات ) س و ساير ستارگاناز مواضع قمر و شم(منبع كلیه استخراجات اوقات فلكي اين تقويم، 

و جداول تھیه شده متخصصان سازمان بین المللي فضايي ناسا و معتبرترين زيج امروز جھان، مركز 
 .باشد مي سويس نجومي آسترودينس
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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 المک  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�  -   �بار�نا�ی و ا�ساب ع�وم-�� �مارت ع�وم 
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