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 بدر طربی  ۀمرآتیرسالۀ 

 1محمذ رضا عرشی

 مقذمه
او ایسايی اظت که اعالع چًدايی اش شيدگايی وی دز دظت ايد ق( اش زیاضی528 دز بدز عبسی )شيده

دايیاو  ايد. دز بسخیی هًیابغو وی زا اش زیاضیی يیص يىؼته: بدز الدیى;زا  هػها يا يیعت. دز فهسظت
هالک ُهلک ظینى ; ػلمب هزآتیه(. دز ػًىاو زظالۀ 17ايد )هسػؽیو ؾ ۀ هفتن یا هؽتن دايعتهظد

 .ؼًاظین هیاظت. تاکًىو ظه احس اش وی  آهده: کعسی
کیه دز ظیا  ( ق212-891) یخىاریه يفییسالدیى عىظی تقىین هعزفت فصل در یشزح ط .7
ه اظیت )هًیصویو پاییاو یافتی لمیسی 528زبییغ اوو  ظیا   1و دز زوش دوؼًبه تألیف  سیلم 528

( تیازی  تیألیف 1211و ؾ1فهسظیت هؽیاز )د (.191> هدزض زضىیو ؾ 2918و ؾ7152
های هتى زظیالۀ عىظیی زا آوزدهو  ه اظت. عبسی دز ایى ؼسس ابتدا ػبازتيىؼتسی لم 522زا  زظاله

اپ لمیسی دز تهیساو چی 7137و  7291های  زظاله دز ظیا  ها پسداخته اظت. ایى ظپط به ؼسس آو
دز کتابنايیۀ  2/821تسیى يعنۀ آو به ؼمازۀ  (. کهى2918و ؾ7152ؼده اظت )هًصویو ظًگی 

سی تىظظ يظام بیى هىويیا رمیا  بیى لم 513ـفس  2که دز  دايؽکدۀ الهیات دايؽگاه هؽهد اظت
اش  یا يعینهالدیى بى هىويا صاری زضا آهلی کتابت ؼده اظیت.  هىويا فنسالدیى بى هىويا ؼمط

ظید بالس  ۀدز کتابنايسی لم 588 یالخاي غیزب 22 به تازی  کتابت یظ ػماد بى هًزن اـفهايآو به خ
های دیگیسی اش آو يییص بیه  يعینه .(177و ؾ71و دآلیابصز ورىد دازد )دز يزف  یبى هضمد یصد

 2781هلی تبسییصو  1811و  1817هسػؽیو  7/8591هلکو  7/1885و 1782و 1197های  ؼمازه
 (. 117و ؾ2عباعبایی ؼیساش گصازغ ؼده اظت )دزایتیو د 7/788هزلط و  791و 

                                                      
 arshy1001@ yahoo.com وؼد تازی  ػلنکازؼًاض از .1
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اش اییى احیس  (.712و ؾ7185> هًیصویو 217)يفیعیو ؾ ز کتاب اصىل اقلیذصبحىاشی  .2
 ای گصازغ يؽده اظت. تاکًىو يعنه

دز  پیووه دايػ یهضمدتمؼمعی تىظظ هسصىم  7115: ایى زظاله ابتدا دز ظا  رطالۀ هزآتیه .1
( هؼسفی ؼده اظت. چیىو يیام زظیاله دز 2238و ؾ1)د ی دايشگاه تهزاوهای خط فهزطت يظخه

ياهیده اظت. هسصىم دايػ پووه دز  رطاله در ارتفاع آو زا وبا تىره به هىضىع زظاله يیاهدهوایى يعنه 
يیام آو دز  کیه ىیابیا  وزا ظیاهاو داده  فهزطت هذرطۀ طپهظاارررلد ظىم  خىزؼیدی 7183ظا  

 (. 733و ؾ7183)دايػ پووهو ياهیده اظت  ارتفاعآو زا ده> باش هن آه هزآتیه ابتدای زظاله
--

 
 ـفضۀ او  و دوم يعنۀ دايؽگاه

ها هىضىع زظاله  اظت. دز فهسظت: هزآتیه; ـساصت بههای ؼًاخته ؼدۀ دیگسو يام زظاله  يعنه دز
لیساز : هًاظس و هسایا;ن ايد> ولی دز والغ ایى زظاله زا باید دز صىشۀ ػل زا دز صىشۀ ػلن هًدظه يىؼته
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 ذ يعنه به ؼسس ذیل گصازغ ؼده اظت:داد. اش ایى زظاله پً
-178ـیفضه )ـیؿ 2که به خظ يعیتؼلیك و دز   کتابنايۀ هزلط 17/8753يعنۀ ؼمازۀ . 7
 سی کتابت ؼده اظت.لم 7329( دز ظا  179

ظا   ـفضه دز 9کتابنايۀ هسکصی دايؽگاه تهساو که به خظ يع  و دز  8/7282يعنۀ ؼمازۀ  .2
گسلم 7358یا  958 ( ایى يعنه يیالؿ 712و ؾ7185هًد همابله ؼده اظت )هًصویو  ایسی دز آ

 اظت و صدود دو ـفضه اش ففل دوم زظاله کتابت يؽده اظت. 
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 ـفضۀ آخس يعنۀ ظپهعاوز
 7392ـفضه و دز ظیا   1هدزظۀ ظپهعاوز که به خظ يعتؼلیك دز  75/2977يعنۀ ؼمازۀ  .1
لمیسی دز اـیفهاو  7283هس ارمیس هًد همابلیه ؼیده اظیت. اییى هزمىػیه دز ظیا  دز ؼ لمسی

 7291ظیا   ۀصزی یذ 78و دز تیازی  بى المىظىی بیىده  ىیهضمدصعملک دز ت خسیدازی ؼده و
 لمیسی 7291 اآلخس یرماددز  .به کتابنايۀ ياـسی ولف ؼده اظت خاو ىیصعتىظظ هیسشا  لمسی

 لعلغًه بىده اظت.دز تملک وشیس ػلىم ولتو اػتضاد ا
ـیفضه  8را( که به خظ يع  و دز  آظتاو لدض زضىی )همىو هماو 9/8558يعنۀ ؼمازۀ  .8

ی تىظیظ هییسشا خىزؼید 7177هاه ظا  بت ؼده اظت. ایى هزمىػه دز هسدادکتا لمسی 77دز ظدۀ 
ف دز 9/2281فیلن آو بیه ؼیمازۀ يۀ آظتاو لدض ولف ؼده اظت. هیکیسوياییًی به کتابنا زضاخاو

 (. 281و ؾ7کتابنايۀ هسکصی دايؽگاه تهساو هىرىد اظت )دزایتیو د
لمسی کتابت ؼده اظیت. اییى  71کتابنايۀ هزلط که دز ظدۀ  7/78981. يعنۀ ؼمازۀ 8

)هًبیغ: ظیایت  ( هؼسفی ؼده اظت18و ؾ82)د های خطی هجلض فهزطت يظخهيعنه دز 
 کتابنايۀ هزلط(.

 موضوع رساله
ش ظغش شهیى هىزد تىره دايؽمًداو دوزۀ اظالهی بىده اظت. هؼمیىو  اییى تؼییى ازتفاع ارعام هستفغ ا

ده اظیت. زوغ دیگیس آهؼد که زوغ آو دز آحاز هسبىط به اظغسوب  کاز به کمک اظغسوب ايزام هی
فی هعزفا  ;ق( زظالۀ کىتاهی به يام 813-188) هیخن ابىبسای تؼییى ازتفاع اظتفاده اش یک ػمىد بىد. 

هضمید  زادز ایى شهیًه تألیف کسده اظت. ایى زظاله : اعمذة الجبال وارتفاع الغیىم  وارشخاص القایم
و  هیخن ابىای اش زظالۀ  ده اظت. يعنهؼسس کس لمسی 7738بى اصمد صعیًی وهیزايی دز هضسم ظا  

هدزظۀ اهام ـادق )ع( لصویى هىریىد  752کتابنايۀ هزلط و هزمىػۀ  2111ؼسس آو دز هزمىػۀ 
و ياؼًاخته دز ایى شهیًه ذکس کسده اظت )يک: اش هؤلفا ارتفاعم هًصوی چًد زظاله با ػًىاو اظت. هسصى
هه و دو ففل دز زا به دزخىاظت دوظتاو خىد دز یک همد هزآتیه(. عبسی هن زظالۀ 2898هًصوی ؾ 

ه اظت. ففل او  زظالهو تؼییى ازتفاع ارعام هستفغ اش شهییى بیه کمیک آیًیه اظیت. همیى شهیًه يىؼت
ظاهسا  تؼییى ازتفاع ارعام هستفغ به کمک آیًه دز آحاز دايؽمًداو لبل اش عبسی ورىد يدازد و اییى زوغ 

 او هناش ابداػات عبسی اظت. ففل دوم زظالهو تؼییى ازتفاع به کمک ػمىد اظت که دز آحاز پیؽیًیاو 
نؿ ؼید کیه زوغ هیخن )يعنۀ هزلیط( هؽی و زظالۀ ابى هزآتیهورىد داؼته اظت. با همایعۀ زظالۀ 

تس اظیت. عبیسی دز هیس دو  کاهیل هزآتیاهاظت. ولی زظالۀ  هیخن ابىعبسی با ايدکی تغییس هؽابه زوغ 
صالیت او و فاـیلۀ آیًیه ییا دز زوغو بسای تؼییى ازتفاع ارعام هستفغ دو صالت دز يظس گسفته اظیت. 
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تىاو ایى فاـیله  میهايؼی ي صالت دومو به خاعسدز و  ايداشه گسفتتىاو  هیرعن هستفغ زا پای ػمىد تا 
و لضیایای : ػلین هًیاظس;کسد. عبسی دز هس دو صالتو ازتفاع رعن هستفغ زا به کمیک  گیسی ايداشهزا 
 هضاظبه کسده اظت.  یدزظت بهاللیدض  اصىلی بس ًهبت

 روش تصحیح رساله
و هدزظیۀ :م;بیا ؼًاظیۀ   کتابنايیۀ هزلیط 17/8753يعینۀ ؼیمازۀ دز تفضیش زظیاله اش چهیاز 

اظتفاده  :ز;با ؼًاظۀ و آظتاو لدض زضىی  :د;با ؼًاظۀ و دايؽگاه تهساو :ض;با ؼًاظۀ  پهعاوزظ
 ؼده اظت.

ها اـیالت  اش يعنه کی چیه> یؼًی ػمل ؼده اظت: تفضیش التماعی;به ؼیىۀ  وبسای تفضیش
 يعنهدز یك  دز هتى تفضیش ؼده آهدهو گاه فمظ آيچهبًابسایى وشم بسای هبًا لساز گسفتى زا يداؼتًد> 

ها  يعینهای دز تمام  ها دزظت يبىده یا کلمه يعنهاش  کی چیههضبىط بىده و گاه کلمه یا ػبازتی دز 
دز تمام ایى هىازد تفیاوت کلمیات دز . ـىزت ـضیش آهده اظت افتادگی داؼته که دز هتى اـلی به

بسخیی اش  و ؼده اظت بًدی بسای آظايی دز خىايدوو هتى زظاله پازاگساف ىیچً هن .پايىیط ذکس ؼد
اش ذکیس . آوزده ؼید) (  کمايیک بسخی تىضیضات داخیلو ] [  چًگک های اصتمالی داخل افتادگی

 .ازی ؼددهىازد شیس يیص خىد
يؽده یا يماط اضافی دز آو اظت  یگراز يمغههىازد شیادی اظت که کلمات  وها  يعنهدز تمام  .7

 را ؼده اظت.   یا يمغه رابه
پیىظته  ـىزت به ردا و هن ـىزت بههن : به; صسف اضافۀو : اظت;ل فؼ هاو  يعنهدز تمام  .2

 ردا يىؼته ؼده اظت. ـىزت بهدز هتى تفضیش ؼده  که يگازغ ؼده اظت
: بًکسد;آهده اظت هايًد: : بو دو شو ک; ـىزت به: پو چو ژو  ;دز بیؽتس هىازد صسوف  .1

زغ ـضیش ایى صسوف تا يگا: ض;ولی دز يعنۀ : چًاو; یرا به: رًاو;و : بًگسد; یرا به
 صدود شیادی زػایت ؼده اظت.

 النظ زظینؼیىيد بیا  هی ختن: ة;دو کلمات ػسبی که به صسف و دز تمام هىاز:ض;دز يعنۀ  .8
هیسآةو رهیم هؼسفیم و ; یرا به...: هسآتو رهت هؼسفت و ;فازظی کتابت ؼده اظت هايًد: 

کلمات دز هتى تفضیش ؼده  ػسبی اظت. ایى النظ زظن ـىزت بهها   ولی دز ظایس يعنه...: 
 فازظی يىؼته ؼده اظت. النظ زظنبا 

آهده که دز هیتى : حلخه; ـىزت به: حالحه;و : بیًد به; ـىزت به: ببیًد;فؼل  ها يعنهدز تمام  .8
 يىؼته ؼد.: حالحه;و : ببیًد; ـىزت بهتفضیش ؼده 

: ز;ت و دز يعنۀ را ؼده اظ  به  دز بسخی هىازد صسوف زوی اؼکا  هًدظی يىؼته يؽده یا را .2
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 ؼکل دوم زظاله تسظین يؽده اظت.

 مته رساله: 
 2ظنى کعسی بدز الغبسی 1هالک ُهلک رطالۀ هزآتیۀ

 3بعن الله السصمى السصین و به يعتؼیى

 4اّها بؼد چًیى گىید: هضّسز ایى ظغىز بدز الغبسی "وّفمه اّلله لما ُیضب و یسضاه" که بؼضی اش اصّبیا
 8تىاو کسد یا يه؟ ایى 7به هسآت هؼلىم 6که ازتفاع اؼناؾ هستفغ زا اش شهیى کمیًه ظؤا  کسديد 5اشیى

ايد و اگس  که رایی دیده باؼد که اهل ـًاػت هتؼّسق ؼده آو  فمیس زا دز آو باب فکسی زوی يمىد بی
کیه ػمیل و بسهیاو بیه عسییك  آو ؼده باؼد به ایى ضؼیف يسظیده اظت و بؼد اش آو 9کعی هتؼّسق

به ػمىد يیص هؼلىم تىاو کسد ازتفاع اؼناؾ هستفغ زا.  10کسده ؼد> دز خاعس آهد که هسآت اظتنساد
آوزد. هتىّلیغ اش  11المّفه ایى هس دو وره زا ػمیل و بسهیاو اظیتنساد کیسده دز دو ففیل بیه کتابیت

خىغ ذوق( آو اظت کیه چیىو بیس خللیی = های تیص( و لسایش وّلاده ) دیده= اـضاب بفایس يّماده )
 به کسم اـالس فسهایًد و به ذیل ػفى بپىؼايًد. تىفیكو زفیِك همگًاو باد.  والف ؼىيد>

 آن 13و اقامت برهان 12فصل اول: در معرفت باالی اشخاص مرتفع از زمیه به مرآت

باید کسد که بس أزق هعتىی هسآت بًهًد و ؼنفی که زـد خىاهد کسد خىد  14چًاو  ایى ػمِل 
لیدهیى او  15ای[ که اگس ؼالىلی اش بسابس بفس او به وظظزا ػمىد دازد بس ظغش أزق> به هستبه]

هماضو چعبیده( تماهت لاهت او باؼد و اش بسابس يمغۀ بفس او = آید> خیظ آو ؼالى  َهالـك )

                                                      
 هلک. -ض:  .1
 زظالۀ ... الغبسی. -د:  .2
 و به يعتؼیى. -ضو م:  .3
 ز: اخیاز. .4
 د: اش ایى. .5
 زو ضو م: اش شهیى زا. .6
 هؼلىم. -د:  .7
 ایى. -ض:  .8
 ايد ... هتؼسق. ؼده -د:  .9

 که. -ز:  .10
 ض: + دز. .11
 به هسآت. -زو ضو م:  .12
 ضو م: + بس. زو .13
 زو ض: چًیى. .14
 د: واظغه. .15
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يام کًًد و ؼنؿ زاـد دز آو هسآت يگاه : عى  لاهت;زا   بًگسيد که چًد ذزاع هؼیى اظت> آو
گاه که ظِس آو ؼنؿ هستفغ زا به  زود تا آو د و هیآی کًد و اش پط و پیػ و چپ و زاظت هی هی

هسکص هسآت ببیًد. پط اش وظظ لدم خىد تا به هسکص هسآت بًگسد> که چًد ذزاع اظت به آو ذزاع 
زس آو ؼنؿ هستفغ که لاػیدۀ وی اظیت و هییاو هسکیص الض وق. وصیًئٍر اگس هیاو َهعمظ هفس

زا يیص به هماو ذزاع بدايد که چًد اظت و  د آوگیسی( يباؼ ايداشه  =) هسآت صایلی هايغ اش تمدیس
یس بسهاو ظاهس گسدد. و اگس صیایلی  ظت> چًاو دزیى لعن همیى همداز ػمل کافی ا که دز تفى

هايغ باؼد اصتیاد ؼىد به شیادتی ػمل. پط خظ هعتمین هیاو هسکص هسآت تیا وظیظ ]لیدهیى[ 
هس کدام -وظظ لدم یا اش رايب هسآت  يام کًد و آو خظ زا اش رايب: همداز او ;زا  و آو 1بکؽد

تس  یا پیػ 2تس اوظتماهه. و هسآت زا اش آو هىضغ بسدازد و پط بیسوو بسد ػلی -کدام که هیّعس ؼىد
و آو ؼنؿ زاـد به هسآت به عسییك او  يگیاه  3رای دیگس يهد تس بسد و هن بس آو خظ به پیػ

خىد تا به هسکص هسآت بًگسد  کًد> تا ظِس آو چیص هستفغ زا به هسکص هسآت ببیًد. پطو اش وظظ لدم
يیام کًید. و اش هسکیص هیسآت دز : همداز حیايی;زا  ذزاع هفسوق> و آو 4که چًد ذزاع اظت به آو

زا  هىضغ او  تا به هسکص هسآت دز هىضغ دوم بًگسد که چًد ذزاع اظت به آو ذزاع هفیسوق> آو
ؼینؿ هستفیغ  ۀکه اش لاػد يام کًد. و هس کدام اش همداز او  و ]همداز[ حايی: المسآتیى هابیى;

کیه اش تمسییس بسهیاو زوؼیى گیسدد. آو  تس باؼد او بس آو همداز دیگس شاید خىاهد بىد> چًاو دوز
المسآتیى زا دز عى  لاهت ضسب کًد  هابیى 6گاه يام کًد و آو: الممدازیى فضل هابیى;زا  5شیادتی

آو ؼنؿ هستفیغ  الممدازیى لعمت کًد. خازد لعمتو باوی کًد و صاـل زا بس فضل هابیى
الممیدازیى  زا بس فضل هابیى 8و صاـل 7المسآتیى زا دز همداز او  ضسب کًد باؼد. و اگس هابیى

الضزس آو ؼنؿ  خازد لعمتو ُبؼد باؼد اش هسکص هسآت دز هىضغ او  تا هعمظ  9لعمت کًد
ضییسب کًیید و صاـییل زا بییس فضییل  10المسآتیى زا دز همییداز دوم ؼیینؿ هستفییغ و اگییس هییابیى

                                                      
 ض: بکؽًد. .1
 تس. ض: پعت .2
 ض: بًهًد. .3
 ذزاع اظت به آو. -د:  .4
 زو م: شیاد > ض: شیاده. .5
 گه. د: آو .6
 ض: کًًد. .7
 ض: + ضسب. .8
 خازد لعمت ... کًد. -ز:  .9

 ض: دوین. .10
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مدازیى لعمت کًد> خازد لعمتو ُبؼد باؼد اش هسکص هسآت دز هىضغ حايی تا هعیمظ الم هابیى
  الضزس و اگس خىاهد به کاظۀ آب يیص همیى ػمل کًد تا ازتفاع اؼناؾ هستفغ هؼلىم ؼىد. 

 زهو لاهت زاـد  ال 2که َهَخل هًاز خىاهد بىد 1فسق کًین ػمىِد ؼنؿ هستفغ در اقامت برهان آن:
 و ُبؼد هیاو هسکص هسآت و لاػدۀ ؼنؿ هستفغ زدُبؼد هیاو وظظ لدم و هسکص هسآت و  3دو هسکص هسآت  زه

]اظت[  لاش هخلج او  هعاوی شاویۀ ز که شاویۀ  اظت> شیسا ادل هؽابه هخلج زدهگىیین که هخلج  و هی دل
 5ػمىديد که لاهت زاـد و ؼنؿ هستفغ هس دو ايد> بًابس آو که هس دو لایمه هخلج حايی> اش رهت آو 4اش

اظت اش ]هخلج[ حايی  دهعاوی شاویۀ  7اظت 6اش ]هخلج[ او  که شاویۀ ؼؼاػی دبس ظغش شهیى. و شاویۀ 
يیص اش ]هخلج[ او   ه همّسز ؼده اظت. پط شاویۀ :ػلن هًاظس;که دز  که شاویۀ ايؼکاظی اظت> چًاو

 لب که اش ]ؼکل[ چًاو اش هتعاویتیىايد  لایمتیىکه هس یک تتّمۀ  باؼد اش ]هخلج[ حايی> شیساا هعاوی شاویۀ
 اش همالۀ ظادظۀ آو کتابو اضالع يظایس هخلخیى د هؼلىم ؼده اظت و به ؼکل اصىل]اش[ همالۀ اولی کتاب 

و حالحۀ او  به تمدیس آو ذزاع هفسوقو  ال باؼد با زه چىو يعبت دل با زد باؼًد. وصیًئٍر يعبت هتًاظب
 زه حالج که 9اظت دز دل ظت. پط به لاػدۀ ازبؼۀ هتًاظبهو حايی زا کههزهى  ا الو زابغ أػًی  8ايد هؼلىم

اظت لعمت کًًد> خازد لعمتو زابغ هزهى  باؼد که  زداظت ضسب کًًد> و صاـل زا بس او  که  زه
الضزس و هسکص  المساد. ایى اظت بسهاو> چىو خظ هیاو هعمظ  هؼلىم ؼد به تمدیس آو ذزاع هفسوق و هى

  ًد دز ػمل> و به ذزاع هفسوق تمدیس کسده.باؼ 10هسآت وـل کسده

                                                      
 زو ضو م: + زا. .1
 بىد. -ز:  .2
 .دآت و هسکص هس -د:  .3
 ... اش. زدههخلج  -م:  .4
 د: ػمىد ايد. .5
 د:ؼؼائیی. .6
 م: + هعاوی شاویۀ ... اظت. .7
 ض: هؼلىهًد. .8
 ز: تا. .9

 کسده. -زو ض:  .10
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غیس همکى( باؼد> فسق  =و هسگاه که تمدیس ُبؼد هیاو هعمظ ]الضزس[ و هسکص ]هسآت[ هتؼّرز )

آو ؼنؿ هستفغ اظت که ػمىد اظت بس ظغش شهیى. و دز ػمل او و لاهت  ال چًیى کًین که
 و دز ػمل حايیو لاهت زاـد زد و همداز او  زل هعتمین 1و خظ د و ]هسکص[ هسآت زه زاـد
 دم الممدازیى و فضل هابیى دح المسآتیى و هابیى حک و همداز حايی ح و ]هسکص[ هسآت کط

یین که هخلج اکًىو هی که اش تمسیس ظابك هضمك ؼد. و  اظت> چًاو ادل هؽابه هخلج دز ه گى
چىو  دز با دل عبتهتؽابه باؼًد به هخِل آو تمسیس. پط ي حال و حکط همچًیى هخلج]یى[

 زه با ال أػًی يعبت 2کط باؼد با ال چىو يعبت کح با حل و يعبت زه باؼد با ال يعبت
و  حک باؼد با لح چىو يعبت زد با 4دلو يعبت اصىل 3اش کتاب ه اش همالۀ یاپط به ؼکل 

و  حک شاعى  باؼد ا زد واصىلاش کتاب  ه اش هماله ید پط به ؼکل لح اػظن اظت اش دل خظ
 حک وو يعبت دل با زد باؼد و به خالف )هؼکىض( يعبت زم ضل کًین حکهخل  زد اش خظ
 بًابس تؽابه هخلخیى و همچًیى يعبت ال اظت با زه چىو يعبت دل با زد و يعبت لح باؼد با

 دل يیص ُػؽس زداظت پط  ال ُػؽس زه و فسق کًین که ال اظت با کط چىو يعبت لح با حک
 ال ُػؽس 6زه أػًی کط و ال باؼد با کطچىو يعبت  لح با 5حک أػًی زم و يعبتباؼد 

 زم اظت و دل ُػؽس دزم باؼد. و چىو خظ لح ُػؽس 7حک يیص أػًی زم فسق کسده بىدین پط
                                                      

 دو زو م: خغی. .1
 .ططد:  .2
 کتاب. -ض:  .3
 ض: + باؼد. .4
 .حطد:  .5
 .لهض:  .6
 .حطزو ضو م:  .7
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 با 1باؼد زه چىو يعبت دح با دم باؼد پط بسیى تمدیسو يعبت دح يیص ُػؽس دم پط لح ُػؽس
ازبؼۀ هتًاظبه که ظه هؼلىم بىد و یکی هزهى و اش ظه هؼلىمو آو یکی هزهى  پط به لاػدۀ  ال

پط تالی  .اظت زهو  دحو  دم اظت و ظه هؼلىم ال دزیى ـىزت 2هؼلىم تىاو کسد و هزهى 
المسآتیى و لاهت زاـد زا دز هن ضسب کًًد و  اظتو أػًی هابیى زه و دح او  و همّدم حايی زا که

 که 4الممدازیى لعمت کًًد هزهى  یؼًی تالی دوم هابیى3اظت أػًی فضل دم بس همّدم او  که
بىد أػًی باوی هًاز هؼلىم ؼىد و اش تؽابه هخلخیى و ]لاػدۀ[ ازبؼۀ اػداد هتًاظبه ُبؼد اش  ال

الضزس   تا هعمظ 5الضزس و اش هىضغ هسآت دوم  اضالع یؼًی اش هىضغ هسآت او  تا هعمظ
 تىاو کسد. هؼلىم هی
ایلی گىید که ظنى دز آو لعن اظت که اش لاػدۀ ؼنؿ هستفغ به واظغۀ هايؼیو خظ هعتمین اگس ظ

و  ح باید کسد پط هسگاه که اش يمغۀ بعًده( هی =تىاو کؽید و به خظ هىهىم التفاز ) دز ػمل يمی هخال 
. اش کزا هؼلىم اظت که ایى خظ هؼمى  هتفل اظت دزح خظ هعتمین دز ػمل کؽیده ؼىدو چىو خّظ 

خظ واصد هعتمین  لدح اظت> تا هضمك ؼىد که خّظ  ح و ل اوظتماهه به آو خظ هىهىم که دز هیاو ػلی
  7ؼده اظت و تًاظب همسز گسدد و بسهاو به اتمام زظد. 6ادل اظت که ضلغ هخلج

رىاب گىیین عسیمه دز اظتؼالم )دزظتی(و آو اظت که بس آو ظغش هعتىی يمغه]ای[ فسق  8دز
باؼد بس آو ظغش هعتىی. و  9که ػمىد هخال  و ؼنفی زاظت بایعتد> چًاو ح فسق کًًد چىو يمغۀ

که وی يیص ػمىد باؼد  و آو يمغهو دز وظظ لدهیى او باؼد و زاـد دز ػمب آو ؼنؿ بایعتد> چًاو
و وظظ  ح بس آو ظغش. و هًاز بس وی پىؼیده ؼىد به ظبب آو ؼنؿ او . پط چىو هیاو يمغۀ

ؼىد آو خظ هؼمى  با آو خظ هىهىم هتفل باؼد زاـد خظ هعتمین کؽیده  10لدهیى
هرکىز به : هًاظس;که دز  که خغىط ؼؼاػی باـسه به عسیك اظتماهت زود> چًاو اوظتماهه> شیسا ػلی

 اوظتماهه تا )اهتداد دهًد( ػلی 11ذلک چىو آو خظ هؼمى  زا اخساد کًًد تزسبه هؼلىم اظت و َبؼد 

                                                      
 باؼد. -ض:  .1
 ىاو کسد و هزهى .هؼلىم ت -ز:  .2
 فضل. -زو ضو م:  .3
 ض: دوین. .4
 ض: دوین. .5
 .دلهاد:  .6
 د: زظید. .7
 دز. -ز:  .8
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هغلىب صاـل گسدد. واّلله أػلن  1تمین اظت ویک خظ هع لدح و هؼلىم ؼىد که خظز و د تا
  2بالّفىاب.

 اقامت برهان آن. 5ارتفاع اشخاص مرتفع از زمیه به عمود و 4در معرفت 3فصل دوم:
ؼالىلی اش بسابس بفس زاـد فسو  7گاه باؼد که لغؼۀ شهیى هعتىی پیدا کًًد> و آو 6چًاو  ایى ػمِل 

يیام : عیى  لاهیت;زا  چًد ذزاع هؼیى اظت> آو تا به وظظ لدهیى او> و بًگسيد که 8فسو آویصيد
بی هعتمین صاـل کًًد> چًاو تس باؼد   که به یک ذزاع اش لاهت ؼنؿ زاـد دزاش کًًد. پط چى

خىايًد و چىو خىاهًد که باوی ؼنؿ هستفغ اش زوی شهیىو هايًد هًیازی ییا : ػمىد;زا  و آو
او باؼد که بس ظغش شهیى پیدا کسدهو دیىازی یا کىهی هؼلىم کًًد که چه همداز اظت> عسیمه چً

ػمىد زا لاین ظاشيد و ؼنؿ زاـد يیص خىد زا ػمىد ظاشد بس ظغش شهیى به هستبه]ای[ که اگیس 
ؼالىلی اش بسابس بفس او به وظظ لدهیى او آید خیظ آو ؼالى  َهالـیك تمیام لاهیت او باؼید و 

ػمیىد و ظیس آو ؼینؿ پط زود> بس ورهی که به یک چؽن ظس  ؼنؿ زاـد اش آو ػمىد باش
و ببیًد و بالی هًاز بس وی پىؼیده ؼىد به ظبب آو ػمىد و آو زاـد  9گاه هستفغ که هًاز اظت هخال 

زاـد اش تضت لدم خىد تا پای ػمىد بًگسد که چًد ذزاع اظت به آو ذزاع هفسوق. وصیًئٍر اگس 
ایلی الضزس آو ؼنؿ هستفغ که لاػدۀ وی اظت و هیاو وظیظ لیدهیى زاـیدو صی هیاو هعمظ 

زا يیص به هماو ذزاعو بدايد که چًد اظت و دزیى لعن همیى همداز ػمل  هايغ اش تمدیس يباؼد> آو
یس بسهاو ظاهس گسدد. کافی اظت> چًاو  که دز تفى

اصتیاد ؼىد به شیادتی ػمل. پط خظ هعتمین هییاو لاػیدۀ ػمیىد تیا  10و اگس صایلی هايغ باؼد
- 12آو خظ زا اش رايب وظظ لدم یا اش رايب ػمىد 11ًد ويام ک: همداز او ;زا  وظظ لدم بکؽد و آو

ؼنؿ زاـد ػمىد زا اش رای خیىد  14گاه اوظتماهه. و آو بیسوو بسد ػلی 13-هس کدام که هیّعس ؼد-
                                                      

 و. -دو ضو م:  .1
 والله أػلن بالّفىاب. -م:  .2
 ض: دوین. .3
 هؼسفت. -د:  .4
 و. -ز:  .5
 ض: چًیى. .6
 گه. د: آو .7
 زو ض: آویصد. .8
 گه. د: آو .9

 ز: يباؼد. .10
 و. -دو ضو م:  .11
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هن بس آو خظ و همیى ػمل کًد تا ظس ػمىد و ظس آو چیص هستفیغ زا 2تس بسدو یا پیػ 1تس بس گیسد و پط
زا  ذزاع هفیسوق و آو 3ـد و ػمىد بًگیسد کیه چًید ذزاع اظیت بیه آولدم زا  را يیص هابیى ببیًد. ایى

 5خىايًد و اش آو هىضغ که تضت لدم او  بىده اظت تا ایى هىضغ که تضیت لیدم دوم 4:همداز دوم;
خىايًد. و هس کدام اش : المدهیى هابیى;زا  بًگسد که چًد ذزاع اظت به هماو ذزاع هفسوق و آو 6بىده>

کیه  تس باؼد او بس آو همداز دیگس شاید ؼىد> چًاو اش لاػدۀ ؼنؿ هستفغ دوزاش همداز او  و حايی که 
گیاه  يیام کًید و آو: الممیدازیى فضیل هابیى;بیاو آو اش تمسییس بسهیاو زوؼیى گیسدد. آو شییادتی زا 

الممدازیى لعمت کًد و خازد لعمت زا بس لاهت ]زاـد[ افصاییدو  الممدازیى زا بس فضل هابیى هابیى
]زا[ بس فضل  المدهیى ضسب کًد و صاـل هستفغ باؼد. و اگس همداز او  زا دز هابیى باوی آو ؼنؿ

الممییدازیى لعییمت کًیید> خییازد ]لعییمت[و ُبؼیید باؼیید اش تضییت لییدم دز هىضییغ او  تییا  هابیى
الضزس آو ؼنؿ که هستفغ اظت. و اگس همداز ازتفاع ]ؼنؿ[ هستفغ ]تا چؽن زاـد[ زا دز  هعمظ 

الضزس آو ؼنؿ کیه  ]تا هعمظ  7ـل ُبؼد باؼد اش هىضغ تضت لدم او همداز او  ضسب کًد> صا
هستفغ اظت. و اگس همداز ازتفاع ؼنؿ هستفیغ تیا چؽین زاـید زا[ دز همیداز حیايی ضیسب کًید> 

 الضزس آو ؼنؿ هستفغ. هىضغ حايی تا هعمظ  9ُبؼد باؼد اش تضت لدم دز 8صاـلو
وفسق کًین ؼنؿ هستفغ زا که هً در اقامت برهان آن:  و لاهت زاـد اف از خىاهد بىد هخال 

 10و ُبؼد هیاو وظظ لدم و هط ]و[ ُبؼد هیاو وظظ لدم و لاػدۀ ػمىد دز و ذزاع شاید ده و ػمىد طح
که لاهت زاـد اظت فضل کًین  طح خغی ِهخِل  اف گىیین اش . اکًىو هیفط لاػدۀ ؼنؿ هستفغ

 فط هعاوی خظ 11باؼد هىاشی و زعح خظ هىهىم وـل کًین که آو ع به ح باؼد و اش عف آو
هس دو ػمىديد بس ظغش شهیى پط به ؼکل  اف و طح که باؼد که دز ػمل کؽیده ؼد> به رهت آو

هتعاوی و هتىاشی و  13دو خغًد فع و طح ایؽاو هتىاشیاو باؼًد و اصىلاش کتاب  یا 12اش همالۀ و
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 لج هتعاوی و هتىاشی باؼًد به ؼکلکه پیىظته اظت به اعساف )دو عسف( ایؽاو  فط و عح خغیى
و  ز هؽتسک اظت و شاویۀ ح که اظت> شیسا اعح هؽابه هخلج دزح و هخلج اصىلاش کتاب  ا اش همالۀ

هعاوی شاویۀ  دزحايد و شاویۀ  هس یک لایمه طاف و طدهکه شاویۀ  هتعاویايًد> به رهت آو ع شاویۀ
باؼد و  طاف هعاوی شاویۀ حاع همچًیى شاویۀ و اصىلاش کتاب  ا اش همالۀ کطاظت به ؼکل  طده

اش  ا 1اش همالۀ لد ايد به ؼکل که هس یک تتّمۀ لایمتیى اش هتعاویتیى اظت> شیسا دهعاوی شاویۀ  ا شاویۀ
 وصیًئٍر يعبت اصىلاش کتاب  اش همالۀ د و اضالع يظایس هخلج هتًاظب باؼًد به ؼکل اصىلکتاب 

 ايد و زابغ أػًی و حالحۀ او  به تمدیس آو ذزاع هفسوق هؼلىم اع باباؼد  3دز چىو يعبت 2عح با زح
اظت ضسب کًًد و  دز اظت دز حالج که عح هزهى  اظت پط به لاػدۀ ازبؼۀ هتًاظبه حايی زا که اع

لعمت کًًد> خازد لعمتو زابغ هزهى  باؼد که هؼلىم  هط اظت أػًی زح صاـل زا بس او  که
زا که هعاوی لاهت زاـد اظت بس خازد لعمت افصایًد>  فع 4ق. وؼد به تمدیس آو ذزاع هفسو

 المساد.  باوی ؼنؿ هستفغ باؼد و هى

 
 کًد و بس تمدیس لغغ بس يمغۀ ده لغغ خظ وواـل عح و ایى بیاو ولتی تمام ؼىد که بیاو کًًد که خظ

که هس  ه رهت آو> ب ز کًد بس يمغۀ ده واـل لغغ ]خظ[ عح وارب اظت که خظ 5گىیین گرزد هی ز

                                                      
 ض: همابله. .1
 .عطدو ضو م:  .2
 .دزچىو يعبت  -ز:  .3
 و. -دو زو م:  .4
یین. .5  ض: گى
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 که خظ واـل اظت بالضسوزه بس يمغۀ حع ايد و هتىاشی. پط هتعاوی فع و زه و طح هس ظه خظ
يگرزد اش  ز اّو وشم آید که هتىاشیاوو هتاللیاو باؼًد چه فسق کًین که خظ واـل بس بگرزد> و ز

 زح ىد. پط خظب هط هىاشی عح باؼد و خظ هط هىاشی زح خظ]ی[ وـل کًًد. خظ ز به ح يمغۀ
الضزس و  بلکه هتاللیايًد و هرا هضا . ایى اظت بسهاو چىو خظ هیاو هعمظ  1باؼد. و عح هىاشی

 وظظ لدهیى زاـد وـل کسده باؼًد و به ذزاع هفسوقو تمدیس کسده. 
و هسگاه که تمدیس ُبؼد هیاو هعمظ ]الضزس[ و وظظ لدهیى زاـد هتؼّرز باؼد. فسق کًین 

آو ؼنؿ هستفغ اظت که ػمىد اظت بس ظغش شهیى و دز ػمل او و لاهت  اف که اگس چًیى
 ػمىدو کی . و دز ػمل حايیو لاهت زاـدهط همداز او و دز ذزاع شایدو ده ػمىدو طح زاـد

یین که خغی که اش  . اکًىو هیکطالمدهیى  ]و[ هابیى مک همداز حايیو نل ذزاع شایدو مل گى
بگرزد و بیاو ایى اش تمسیس ظابك هؼلىم  ی و ز اظت که بس يمغۀوـل کًًد> وارب  ن به ح يمغۀ

 زه و طح هعاوی همداز او  باؼد> چه خظ زحکمتسیى( تأهلی. پط خظ = ) یؼىد به أدي هی
باؼًد ايد هتعاوی و هتىاشی و خغیى که پیىظته باؼًد به اعساف ایؽاو هتعاوی و هتىاشی  دو خظ

 سح باؼد والمدهیى  هعاوی هابیى یح ی باؼد و همچًیى خظهعاوی همداز حاي نی 2و همچًیى خظ
اوظتماهه اخساد کًًد هتفل ؼىد به  زا ػلی زنح 4و چىو خظ 3الممدازیى باؼد فضل هابیى

 زهؼنفی زاـد اظت و  طح که چىو فسق کًین که > به رهت آو]؟[ يه بس اظتماهت فاخظ 
يمغه]ای[ اش  5اظت زظِس ػمىد کًد که  يمغۀ بفس اظت و چىو زاـد يظس به ح ػمىد اظت و

ذکس کسده ؼد>  6هًاز که هضاذی )همابل( ظس ػمىد اظت خىاهد دید. چه ػمىد زا بس ورهی که
 زعحاظت پط  ع چىو يفب کًًد هضاذی باؼد هیاو هًاز و يمغۀ بفس. هخال  آو يمغه اش هًاز

س وارب اظت که بؼضی خظ هعتمین واـل. پط بسیى تمدی زنحباؼد و  7خظ هعتمین ؼؼاػی
اّو وشم آید که  اظت> و زحاظت هًغبك ؼىد بس بؼضی اش خظ واـل که  زح که 8اش خظ ؼؼاػی

اوظتماهه اخساد کًًد>  واـل زا ػلی زح که دو خظ هعتمین هضیظ ؼىيد به ظغضی و چىو خظ

                                                      
 و. -ز:  .1
 .اش همداز او  و حايی که اش لاػدۀ ؼنؿ هستفغ دوزتس باؼد ... خظ-د: .2
 ؼًد.ض: با .3
 خظ. -ز:  .4
 اظت دز ایى را هًظىز ػمىدی اظت که ازتفاع آو به ايداشۀ ازتفاع چؽن زاـد تا شهیى باؼد. ددز والغ ظس ػمىد يمغۀ  .5
 که. -د:  .6
 د: ؼؼائیی. .7
 د: ؼؼائیی. .8
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تماهت ایؽاو پیىيدد بس اظ 1اّو وشم آید که یک خظ هعتمین به دو خظ هعتمین زظد و ع بس يمغۀ
  2و هرا هضا .

 اش تمسیس ظابك هضمك ؼد و همچًیى هخلج 3که اظت> چًاو حاع هؽابه هخلج دزح و هخلج
و  دز باؼد با اع چىو يعبت زح با حع باؼد به هخل آو تمسیس. پط يعبت یاع هؽابه هخلج ینل

اش کتاب  ه اش همالۀ ای پط به ؼکل دز با اع أػًی نل باؼد با اع چىو يعبت نی با4یع يعبت
پط به  یع اعى  اظت اش خظ حع و خظ نی با 5باؼد یع چىو يعبت زح با عح يعبت اصىل

فضل  نی هخل زح و اش خظ نی اعى  باؼد اش زحخظ  اصىلاش کتاب  7ه اش همالۀ 6ید به ؼکل
چىو  عح با زح و يعبت عی با نی چىو يعبت عح با زح باؼد و به خالف يعبت زس کًین

و  اع باؼد با نل چىو يعبت عیبا  نی بس تؽابه هخلخیى و همچًیى يعبت بًا اعباؼد با  دز يعبت
 عیبا  نی أػًی زس يعبت 8باؼد پط عح يیص ُػؽس زحاظت پط  اع ُػؽس دز فسق کًین که

 نی ًیأػ ش ضاظت فسق کسده بىدین پط  اع که ُػؽس دز أػًی نل و اع باؼد با و   چىو يعبت
باؼد  یح ُػؽس سح پط خظ عی ُػؽس زس اظت و عحُػؽس  زسح باؼد و چىو خظ عی ُػؽس

پط به ]لاػدۀ[ ازبؼۀ هتًاظبه اش 10اع باؼد با دز چىو يعبت یح با سح 9پط بسیى تمدیس يعبت
 ًیايد و زابغ أػ ظه هؼلىمو یکی هزهى  هؼلىم ؼىد و حالحۀ او  به تمدیس آو ذزاع هفسوق هؼلىم

ػیًه هماو  دیگس ضسب کًًد> صاـل ضسب به هزهى . پط تالی او  و همّدم حايی زا دز یک 11اع
اظت لعمت کًًد> خازد لعمتو  سحتالی او  باؼد و صاـل ضسب زا بس همّدم او  که 

افصایًد>  اع که هعاوی لاهت زاـد اظت بس فع اظت و اع هزهى  باؼد که هؼلىم ؼد و آو
 المساد. باؼد و هى باوی آو ؼنؿ هستفغ

تضت لدم هىضغ او  تا 12و اش تؽابه هخلخیى و ]لاػدۀ[ ازبؼۀ هتًاظبه ُبؼد اضالع یؼًی اش
تىاو کسد و ایى بیاِو لعن حايی  الضزس هؼلىم هی الضزس و اش تضت لدم هىضغ حايی تا هعمظ  هعمظ 

                                                      
 به دو خظ هعتمین. -زو ضو م:  .1
 ها پیػ اش ایى هغلب افتادگی دازيد.  بمًد. ظاهسا  همۀ يعنهبس هن هًغ زنحو  زعحکًد که دو خظ  عبسی دز ایًزا حابت هی .2
 که. چًاو -د:  .3
 .یلتمام يط:  .4
 باؼد. -دو ف:  .5
 د: چهازدهن. .6
 د: پًزن. .7
 پط. -ز:  .8
 يعبت. -ز:  .9

 .علزو ضو م:  .10
 .اع -د:  .11
 اش. -د:  .12
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که بیاو  ىلىف اظت بس آوهعاوی لاهت زاـد اظت و بیاِو ایى ه فع ولتی تمام ؼىد که بیاو کًًد که
بس اظتماهت و عسیمۀ بیاو ایىو  2ايد هىهىم هس دو هتفل فم خظ 1هؼمى  و مط کًًد که خظ

 عو خغی اش عح خظ هعتمین باؼد و هىاشی فمط چًاو اظت که دز هسآت ذکس کسده ؼد. پط 3آو
 و[ به ؼکل] طعف و دیگسی هخلج عطحوـل کًًد دو هخلج صادث ؼىد. یکو هخلج  ط به ع

اظت تا هغلىب  7طح هعاوی 6فع بیاو کًًد که 5اصىلاش کتاب  4ااش هماله کو ]و[ به ؼکل کط
 8هغلىب تمام ؼىد. واّلله أػلن بالّفىاب.

 

                                                      
 زو ضو م: بس. .1
 ض: هتفلًد. .2
 آو. -زو ضو م:  .3
 او .د:  .4
 اـى . -ض:  .5
 .فع -ز: ع > م:  .6
 .طح -ز م:  .7
 لمسی بلغ همابله. 7392بالفىاب > ض: + تّن السظالم بؼىو الملک الىهاب دز داز النیس ارمیس ظًۀ  -زو م:  .8
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 شرح رساله

 فصل اول: تعییه ارتفاع اجسام مرتفع از سطح زمیه به کمک آینه.
عن هستفغ )هیخال  هًیاز( لیساز صالت او : دز ایى زوغ یک آیًۀ تنت زا زوی شهیى ـافو يصدیک ر

کیه دلیمیا  اش ظیِس  زا اگس آو پستیىی 1ؼىيد. های يىز به ظغش آیًه بسخىزد و باشتابػ هی دهین. پستى هی
تابد دز يظس بگیسین> و ؼنؿ زاـید عیىزی زوی شهییى بایعیتد کیه  رعن هستفغ به ظغش آیًه هی

د ظس رعن هستفیغ زا دز آیًیه ببیًید. اگیس تىاي چؽماو او دز هعیس باشتابػ آو پستى يىز لساز گیسد> هی
 ZDو فاـلۀ ؼینؿ زاـید تیا آیًیهو  EZفاـلۀ چؽن ؼنؿ زاـد تا ظغش شهیى )عى  لاهت(و 

: هسکص آیًیه;)فاـلۀ ؼنؿ تا هضل بسخىزد پستى تابػ هىزد يظس به آیًه اظت> که عبسی آو يمغه زا 
تیىايین ازتفیاع رعین  باؼد> عبك تؽابه دو هخلج هی DLظت( و فاـلۀ آیًه تا رعن هستفغو ياهیده ا

دظت آوزین. دز ضمى عبك ویوگی آیًۀ تنتو دو شاویۀ تیابػ  زا به ALهستفغ اش ظغش شهیىو یؼًی 
D1 و شاویۀ باشتابػD2 .با هن بسابسيد  

 
D D ZD EZ EZ DL

EZD~ ADL AL
L Z DL AL ZD

  
     

  

1 2

90
 

یؼًی اگس عى  لاهت زاـد زا دز فاـلۀ آیًه تا رعن هستفغ ضسب کًین و صاـل زا بس فاـلۀ زاـد تا 
 آید.  دظت هی آیًه تمعین کًین> ازتفاع رعن هستفغ به

                                                      
به خظ هعتمین ظیس ؼىيد که  بدز عبسی اش پیسواو ظًت يىز ؼًاظی هًدظی اظت. آياو بس ایى باوزيد که پستىهایی اش چؽن خازد هی .1

که اش چؽن خازد  زا ؼىد. بًابسایى عبسی پستىی ها لساز دازد هىرب دیدو ارعام هی ها با ارعاهی که دز هعیس آو کًًد و تاللی ایى پستى هی
خظ ;زظد  که اش آیًه به رعن هی زا ياهیده اظت و همچًیى پستىی: شاویۀ ؼؼاػی;ظاشد  که با آیًه هیزا ای  و شاویه: خظ ؼؼاػی;ؼده 

 ياهیده اظت.: شاویۀ ايؼکاظی;و شاویۀ آو زا : ايؼکاظی
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ه يتىايین فاـلۀ آیًه تا رعن هستفیغو یؼًیی صالت دوم: اگس بیى آیًه و رعن هستفغ هايؼی باؼد ک
DL کًین. دظت آوزین> بدیى زوغ ػمل هی زا به 

دهین. پستىهیای يیىز بیه ظیغش آیًیه  ابتدا آیًه زا يصدیک رعن هستفغو زوی شهیى ـاف لساز هیی
تابد دز يظس  به ظغش آیًه هیکه دلیما  اش ظس رعن هستفغ  زا ؼىيد. اگس آو پستىی بسخىزد و باشتابػ هی

بایعتد کیه چؽیماو او دز هعییس باشتیابػ آو پستیى يیىز لیساز گییسد گیسین> و ؼنؿ زاـد عىزی ب
تس( بیسده و ؼینؿ زاـید يییص  تىايد ظس رعن زا دز آیًه ببیًد. ظپط آیًه زا کمی رلىتس )یا ػمب هی

 1ًه ببیًد.آید تا هؽابه زوغ لبل ظس رعن هستفغ زا دز آی تس( هی رلىتس )ػمب

 
 ALو عى  رعن هستفیغو  EZدز هىضغ او و فسق کًین فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى )عى  لاهت(و 

و هضل بسخىزد پستى تابػ و باشتابػ هىزد يظس )هسکص آیًیه(و DZو فاـلۀ زاـد تا آیًه )همداز او (و
D  و دز هىضغ دومو فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى )عى  لاهت(وTK  و فاـلۀ زاـید تیا آیًیه )همیداز

ابػ هىزد يظس و هضل بسخىزد پستى تابػ و باشت DHالمسآتیى(و و فاـلۀ بیى دو آیًه )هابیى HKدوم(و
  هتؽیابهًد. بًیابسایى: ADLو EZDگیاه عبیك لعیمت لبیلو دو هخلیج باؼید> آوH )هسکیص آیًیه(و

LD AL
( )

DZ EZ
 LH هتؽابهًد. بًابسایى: ALHو  THK و همچًیى دو هخلج 1 AL

( )
HK TK

 TKو چىو  2 EZ 

LHپط  AL
( )

HK EZ
 کتیاب  8اش همالیۀ  77( و عبیك لضییۀ 1( و )7های ) ؼىد. با همایعۀ تًاظیب هی 3

LD 2اللیدض اصىل LH
( )

DZ HK
 LDؼىد. چىو  هی 4 LH ( و لضییۀ 8اظت> پط عبیك زابغیۀ )اش  78

DZ 3اللییدضو اصاىل 8همالۀ  HK خظ پیازهؼیىد. صیا  زوی  هی DZ  يمغیۀM  زا عیىزی تؼیییى
                                                      

زا دز  Aکًد که  ؼىد و هضل آیًه زا چًاو تًظین هی يصدیک هی Lبه : همداز او ;گفت که زاـد به ايداشۀ دو بسابس  باید دز ایًزا هی عبسی .1
 .سيدگی دز یک زاظتا لساز هی Aو  Tو  Dآیًه ببیًد. تًها دز ایى ـىزت اظت که 

 (.772يد )هیجو ؾا های هعاوی با یک يعبتو خىد يیص با هن هعاوی : يعبت77لضیۀ  .2
: اگس اش چًد کمیتو يعبت کمیت اولی به کمیت دوم هخل يعبت کمیت ظىم به کمیت چهازم باؼدو و اگس کمیت او  اش کمیت 78لضیۀ  .3

← 
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ZMکًین که  هی HK  ؼىد. همدازMD  ( و 2( و )7های ) ياهین. اگیس تًاظیب هی تفاضل دو همداززا
 ( زا هؼکىض و با هن همایعه کًین دازین: 8)

EZ DZ HK TK

AL LD LH AL
    

1عبسی دز اداهۀ احبات فسق کسده اظت که عى  لاهت زاـد 
10

 kاییى عى  رعن هستفغ باؼید ) 
EZ (. یؼًیاؼدب یتىايد هس ػدد هخبت هی

( )
AL


1

5
10

EZاظت. پط   AL
1
10

DZو   LD
1
10

TKو   AL
1
10

 
HK و LH

1
10

ZM. چىو  HK  پطZM LH
1
10

 . بًابسایى دازین: 
MD

DZ LD ZM MD (DH LH) DH LH MD DH ( )
DH

          
1 1 1 1 1 1

6
10 10 10 10 10 10

 
      ( دازین:2( و )8های ) اش همایعۀ زابغه

EZ MD EZ DH
AL

AL DH MD


     

المسآتیى( ضیسب  یؼًی اگس فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى )عى  لاهت( زا دز فاـلۀ دو آیًه )هیابیى
آید و  دظت هی تمعین کًین> عى  رعن هستفغ به: الممدازیى فضل هابیى;کًین و صاـل زا بس همداز 

 شی به همداز فاـلۀ آیًه تا رعن هستفغ يیعت.يیا
تىاو فاـلۀ هسکص آیًه تا رعین هستفیغ زا دز هىضیغ او  و  های فىق هی همچًیى به کمک تًاظب

 دظت آوزد.  هىضغ دوم به

DZ LD HK LH
DZ LD DH DZ HK LH DH HK

LD LH
MD DH MD MD DH MD

MD DH MD DH

 
    

        
  
  

1 1
10 10
1 1
10 10

 

تمعین الممدازیى  المسآتیى ضسب کًین و صاـل زا بس فضل هابیى یؼًی اگس همداز او  زا دز هابیى
ید. همچًییى اگیس همیداز دوم زا دز آ دظت هی کًین> فاـلۀ هسکص آیًه دز هىضغ او  تا رعن هستفغ به

تمعیین کًیین> فاـیلۀ هسکیص آیًیه دز  تفاضل دو همدازضسب کًین و صاـل زا بس  فاـلۀ هیاو دو آیًه
 آید. دظت هی هىضغ دوم تا رعن هستفغ به

 سطح زمیه به کمک عمود.فصل دوم: تعییه ارتفاع اجسام مرتفع از 
ایعتد. ؼالىلی زا اش  يصدیک رعن هستفغ )هخال  هًاز( زوی شهیى ـاف هیؼنؿ زاـد صالت او : 

عىزی که ؼالى  هىاشی عى  لاهت ؼنؿ باؼد و فاـیلۀ چؽین  آویصین> به همابل چؽن زاـد هی
که یک زا ـافی  کًین که چًد ذزاع اظت. ظپط چىب گیسی هی زاـد تا شهیى )عى  لاهت( زا ايداشه

                                                      
→ 

تس اظت  تس باؼد کىچک گس هعاوی باؼد هعاوی اظت و اگس کىچکتس اظت> ا تس باؼد کمیت دوم يیص اش کمیت چهازم بصز  ظىم بصز 
 (.778)همىو ؾ
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: ػمیىد;زا  دهین و آو ظغش شهیى لساز هی لائن بسذزاع اش عى  لاهت بیؽتس باؼد رلىتس اش ؼنؿ و 
ؼىد که با یک چؽنو بتىايد ظس ػمىد و ظس رعن  را هی ياهین. ظپط ؼنؿ زاـد عىزی رابه هی

  آو ػمىدو هابمی رعن هستفغ بس وی پىؼیده ؼىد. به خاعسهستفغ زا ببیًد و 

 
و عیى  ػمیىدو  AFو عى  رعن هستفغو  HTسق کًین فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى )عى  لاهت(و ف

DE (DZ 1 و فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا ػمىدو )TE ستفیغوو فاـلۀ زاـد تا رعن هTF  باؼید. زوی
AF  همدازFO HT کًین و اش  زا ردا هیO  بهH کًین. خیظ  وـیل هییHO هیىاشی و هعیاویTF 

 HT 1اللییدضو اصاىل 77اش همالیۀ  2هعتًد. پط بًیابس لضییۀ  TFػمىد بس  AF و HTاظت. شیسا 
هىاشی  HO 2اصىل،اش همالۀ او   11اظت. بًابسایى عبك لضیۀ  FOو هىاشی و هعاوی با  AFهىاشی 

Eاظت. همچًیى چىو  TFو هعاوی  F   Z 3واصىلاش همالۀ او   29بًابس لضیۀ  90 O   90 
 اظت. بًابسایى:

DZH H HZ DZ HO DZ HO
HDZ~ HAO AO AO

Z O HO AO HZ HZ

  
       

  

1

90
 

TFپط ازتفاع رعن هستفغ بسابس 
AF AO OF HT

TE
     اظت. یؼًی اگس فاـلۀ ؼینؿ زاـید تیا

رعن هستفغ زا بس فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا ػمىدو تمعین کًین و صاـل زا با عى  لاهت رمیغ کًیین> 
 آید. دظت هی ازتفاع رعن هستفغ به

اؼد که يتىايین فاـلۀ ؼنؿ تا رعن اگس بیى ؼنؿ زاـد و رعن هستفغ هايؼی ب حالت دوم:

                                                      
 (.151ايد )همىو ؾ : دو خظ زاظت ػمىد بس یک ـفضه با هن هىاشی2لضیۀ  .1
ايد )همىو  های زاظت هتعاوی و هتىاشی هن رهتو خىد يیص هتعاوی و هتىاشی های زاظت هن رهت واـل به دو ظس خظ : خظ11لضیۀ  .2

 (.21ؾ
های هتمابل خازری و داخلی  های هتباد  داخلی هتعاویو شاویه : اگس خظ زاظتی بس دو خظ زاظت هتىاشی فسود آید> شاویه29لضیۀ  .3

[ های هتمابل داخلی  هتعاویو و شاویه  (.28ظاشد )همىو ؾ ها هی مه با آوئهعاوی با دو لا]هزمىػا 
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 کًین. دظت آوزین> بدیى زوغ ػمل هی زا به TFهستفغو یؼًی
دهین و ؼنؿ زاـد هؽیابه لبیلو  ابتدا ػمىد زا يصدیک رعن هستفغو زوی شهیى ـاف لساز هی

دهین و  ـاف لساز هیتس( زوی شهیى  بیًد. ظپط ػمىد زا کمی رلىتس )یا ػمب ظس رعن هستفغ زا هی
ایعتد که بتىايد هايًد لبل بیا ییک چؽینو ظیِس  ـىزت ػمىد هی ؼنؿ زاـد عىزی زوی شهیى به

 رعن هستفغ زا ببیًد. 

 
و  AFو عى  رعن هستفغو HTدز هىضغ او و فسق کًین فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى )عى  لاهت(و

DE (DZىدو عى  ػم 1( و فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا ػمىد )همداز او (وTE  ۀفاـلو دز هىضغ دومو 
LM (LNو عى  ػمىدو IKچؽن زاـد تا شهیى )عى  لاهت(و 1 و فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا ػمیىد )

و فاـلۀ ؼنؿ زاـد دز هىضیغ او  تیا فاـیلۀ ؼینؿ زاـید دز هىضیغ دوم  KM)همداز دوم(و
HZکًین. عبك اظتدو  صالت لبلو  زا زظن هی OHباؼد. خظ فسضی  TK)هابیى المدهیى(و TE و

HT  هیىاشی و هعیاویZE  وIN KM اظیت. بًیابسایى عبیك لعیمت لبیل دو هخلیجHDZ وHAO 
OHهتؽابهًد> پط  AO

( )
HZ DZ

 هتؽیابهًد> پیط  AOIو  LNIؼیىد. بیه عسییك هؽیابهو دو هخلیج  هی 1
OI AO

( )
IN LN

 DZکیه  ( و با تىره بیه ایى2( و )7های ) با همایعۀ تًاظب 2 LN 1  اش  77و عبیك لضییۀ
OHاللیدض  اصىل 8همالۀ  OI

( )
HZ IN

 OHچىو  ؼىد. هی 3 OI 8اش همالیۀ  78اظت> پط عبیك لضییۀ 
HZ اللیدضو اصىل IN کًین کیه  زا عیىزی تؼیییى هیی Sيمغیۀ  HZ خظ پیازهؼىد. صیا  زوی  هی 

ZS IN د. همداز ؼىHS  ( زا 1( و )2( و )7های ) اگس تًاظیب ياهین. هی: الممدازیى فضل هابیى;زا
HZدازین:  هؼکىض و با هن همایعه کًین IN DZ LN

OH OI AO AO
    

 A 

O 

F 
M K E T 

H 
S Z I N 

L 
D 
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DZعبسی دز اداهۀ احبات فسق کسده اظت که  AO
1
10

DZیؼًی  
( )

AO

1

4
10

HZاظت. پط   OH
1
10

 
LNو  AO

1
10

INو   OI
1
10

SZاظت. چىو   IN  اظت> پطSZ OI
1
10

 ؼىد. هی 
HS

HZ OH HS SZ (OI IH) OI IH HS HI ( )
HI

          
1 1 1 1 1 1

5
10 10 10 10 10 10

 
DZHS ( دازین:8( و )8های ) اش همایعۀ زابغه DZ DZ HI HI

AO AO
HI AO HS HS


    

 Oاگس اش  همچًیى 1
 اصاىل اش همالۀ او  22و  29آید و عبك لضایای  پدید هی FOTو  HTOوـل کًین> دو هخلج  Tبه 

OF 1اللیدض HT ؼىد. هی 
HI یى ازتفاع رعن هستفغ بسابس اظت با:بًابسا

AF AO OF HT
HS

     
عیى  ;تمعین کًین و صاـیل زا بیا  تفاضل دو همداززا بس  فاـلۀ بیى دو هضل ایعتادو یؼًی اگس

آید و يیاشی به همیداز فاـیلۀ ؼینؿ زاـید تیا  دظت هی رمغ کًین> ازتفاع رعن هستفغ به: لاهت
 رعن هستفغ يیعت. 

تىاو فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا رعن هستفغ زا دز هىضغ او  و هىضغ  های فىق هی ببه کمک تًاظ
 دظت آوزد.  بهيیص دوم 

HS HI
HZ OH TE TF TE TK

TF
HS HI HS TK HS

HZ OH


 

     
 


1
10
1
10

 

تفاضیل دو ضیسب کًیین و صاـیل زا بیس فاـلۀ بیى دو هضل ایعتادو یؼًی اگس همداز او  زا دز 
 آید.  دظت هی بهتمعین کًین> فاـلۀ ؼنؿ زاـد دز هىضغ او  تا رعن هستفغ  همداز

 ( دازین: 7همچًیى اش زابغۀ )
DZOH AO

OH HZ AO TF TE AO
HZ DZ



      
1   

یؼًی اگس همداز او  زا دز همداز ازتفاع ؼنؿ هستفغ تا چؽن زاـد ضسب کًین> فاـلۀ ؼنؿ 
 دازین:يیص ( 2آید. اش زابغۀ ) دظت هی زاـد دز هىضغ او  تا رعن هستفغ به

LNOI AO
OI IN AO KF KM AO

IN LN



      
1  

همداز دوم زا دز همداز ازتفاع ؼنؿ هستفغ تا چؽن زاـد ضسب کًین> فاـلۀ ؼنؿ  یؼًی اگس
 آید. هی دظت  زاـد دز هىضغ دوم تا رعن هستفغ به

                                                      
تستیب با دو شاویه اش دیگسی هعاوی باؼًد و ضلغ والغ بیى دو شاویۀ هعاوی یا همابل به : هسگاه دز دو هخلج دو شاویه اش یکی به 22لضیۀ  .1

ؼىيد  های بالیمايده يیص با هن هعاوی هی های هعاوی اش یکی با ضلغ يظیسغ اش دیگسی هعاوی باؼد بمیۀ اضالع با هن و شاویه یکی اش شاویه
 (.22)همىو ؾ
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