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مقذمه

بدز عبسی (شيده دز 528ق) اش زیاضیداياو ایسايی اظت که اعالع چًدايی اش شيدگايی وی دز دظت
يیعت .دز فهسظتها ياهػ زا ;بدز الدیى :يیص يىؼتهايد .دز بسخیی هًیابغو وی زا اش زیاضییدايیاو
ظدۀ هفتن یا هؽتن دايعتهايد (هسػؽیو ؾ .)17دز ػًىاو زظالۀ هزآتیه لمبػ ;هالک ُهلک ظینى
کعسی :آهده اظت .تاکًىو ظه احس اش وی هیؼًاظین.
 .7شزح طی فصل در هعزفت تقىین خىاریه يفییسالدیى عىظیی (212-891ق) کیه دز ظیا
 528لمسی تألیف و دز زوش دوؼًبه  1زبییغ اوو ظیا  528لمیسی پاییاو یافتیه اظیت (هًیصویو
7152و ؾ < 2918هدزض زضىیو ؾ .)191فهسظیت هؽیاز (د1و ؾ )1211تیازی تیألیف
زظاله زا  522لمسی يىؼته اظت .عبسی دز ایى ؼسس ابتدا ػبازتهای هتى زظیالۀ عىظیی زا آوزدهو
ظپط به ؼسس آوها پسداخته اظت .ایى زظاله دز ظیا های  7291و  7137لمیسی دز تهیساو چیاپ
ظًگی ؼده اظت (هًصویو 7152و ؾ .)2918کهىتسیى يعنۀ آو به ؼمازۀ  821/2دز کتابنايیۀ
دايؽکدۀ الهیات دايؽگاه هؽهد اظت که دز  2ـفس  513لمسی تىظظ يظام بیى هىويیا رمیا بیى
هىويا فنسالدیى بى هىويا ؼمطالدیى بى هىويا صاری زضا آهلی کتابت ؼده اظیت .يعینهای اش
آو به خظ ػماد بى هًزن اـفهايی به تازی کتابت  22زبیغالخايی  588لمسی دز کتابنايۀ ظید بالس
بى هضمد یصدی دز يزف ورىد دازد (آلیابصز و د71و ؾ .)177يعینههای دیگیسی اش آو يییص بیه
ؼمازههای 1197و 1782و  1885/7هلکو  8591/7هسػؽیو  1817و  1811هلی تبسییصو 2781
و  791هزلط و  788/7عباعبایی ؼیساش گصازغ ؼده اظت (دزایتیو د2و ؾ.)117
 .1کازؼًاض ازؼد تازی
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 .2حىاشی بز کتاب اصىل اقلیذص (يفیعیو ؾ <217هًیصویو 7185و ؾ .)712اش اییى احیس
تاکًىو يعنهای گصازغ يؽده اظت.
 .1رطالۀ هزآتیه :ایى زظاله ابتدا دز ظا  7115ؼمعی تىظظ هسصىم هضمدتمی دايػپیووه دز
فهزطت يظخههای خطی دايشگاه تهزاو (د1و ؾ )2238هؼسفی ؼده اظت .چیىو يیام زظیاله دز
ایى يعنه يیاهدهو با تىره به هىضىع زظالهو آو زا رطاله در ارتفاع ياهیده اظت .هسصىم دايػ پووه دز
ظا  7183خىزؼیدی رلد ظىم فهزطت هذرطۀ طپهظاارر زا ظیاهاو داده و بیا ایىکیه يیام آو دز
ابتدای زظاله هزآتیه آهده< باش هن آو زا ارتفاع ياهیده اظت (دايػ پووهو 7183و ؾ.)733
--
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ـفضۀ او و دوم يعنۀ دايؽگاه

دز يعنههای ؼًاخته ؼدۀ دیگسو يام زظاله بهـساصت ;هزآتیه :اظت .دز فهسظتها هىضىع زظاله
زا دز صىشۀ ػلن هًدظه يىؼتهايد< ولی دز والغ ایى زظاله زا باید دز صىشۀ ػلن ;هًاظس و هسایا :لیساز

داد .اش ایى زظاله پًذ يعنه به ؼسس ذیل گصازغ ؼده اظت:
 .7يعنۀ ؼمازۀ  8753/17کتابنايۀ هزلط که به خظ يعیتؼلیك و دز  2ـیفضه (ـیؿ-178
 )179دز ظا  7329لمسی کتابت ؼده اظت.
 .2يعنۀ ؼمازۀ  7282/8کتابنايۀ هسکصی دايؽگاه تهساو که به خظ يع و دز  9ـفضه دز ظا
 958یا  7358لمسی دز آگسای هًد همابله ؼده اظت (هًصویو 7185و ؾ )712ایى يعنه يیالؿ
اظت و صدود دو ـفضه اش ففل دوم زظاله کتابت يؽده اظت.
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ـفضۀ آخس يعنۀ ظپهعاوز

موضوع رساله

تؼییى ازتفاع ارعام هستفغ اش ظغش شهیى هىزد تىره دايؽمًداو دوزۀ اظالهی بىده اظت .هؼمیىو اییى
کاز به کمک اظغسوب ايزام هیؼد که زوغ آو دز آحاز هسبىط به اظغسوب آهده اظیت .زوغ دیگیس
بسای تؼییى ازتفاع اظتفاده اش یک ػمىد بىد .ابىهیخن (813-188ق) زظالۀ کىتاهی به يام ;فی هعزفا
ارشخاص القایم واعمذة الجبال وارتفاع الغیىم :دز ایى شهیًه تألیف کسده اظت .ایى زظاله زا هضمید
بى اصمد صعیًی وهیزايی دز هضسم ظا  7738لمسی ؼسس کسده اظت .يعنهای اش زظالۀ ابىهیخن و
ؼسس آو دز هزمىػۀ  2111کتابنايۀ هزلط و هزمىػۀ  752هدزظۀ اهام ـادق (ع) لصویى هىریىد
اظت .هسصىم هًصوی چًد زظاله با ػًىاو ارتفاع اش هؤلفاو ياؼًاخته دز ایى شهیًه ذکس کسده اظت (يک:
هًصوی ؾ  .)2898عبسی هن زظالۀ هزآتیه زا به دزخىاظت دوظتاو خىد دز یک همدهه و دو ففل دز
همیى شهیًه يىؼته اظت .ففل او زظالهو تؼییى ازتفاع ارعام هستفغ اش شهییى بیه کمیک آیًیه اظیت.
ظاهسا تؼییى ازتفاع ارعام هستفغ به کمک آیًه دز آحاز دايؽمًداو لبل اش عبسی ورىد يدازد و اییى زوغ
اش ابداػات عبسی اظت .ففل دوم زظالهو تؼییى ازتفاع به کمک ػمىد اظت که دز آحاز پیؽیًیاو او هن
ورىد داؼته اظت .با همایعۀ زظالۀ هزآتیه و زظالۀ ابىهیخن (يعنۀ هزلیط) هؽینؿ ؼید کیه زوغ
عبسی با ايدکی تغییس هؽابه زوغ ابىهیخن اظت .ولی زظالۀ هزآتیاه کاهیلتس اظیت .عبیسی دز هیس دو
زوغو بسای تؼییى ازتفاع ارعام هستفغ دو صالت دز يظس گسفته اظیت .دز صالیت او و فاـیلۀ آیًیه ییا
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 .1يعنۀ ؼمازۀ  2977/75هدزظۀ ظپهعاوز که به خظ يعتؼلیك دز  1ـفضه و دز ظیا 7392
لمسی دز ؼهس ارمیس هًد همابلیه ؼیده اظیت .اییى هزمىػیه دز ظیا  7283لمیسی دز اـیفهاو
خسیدازی ؼده و دز تملک هضمدصعیى بى المىظىی بیىده و دز تیازی  78ذیصزیۀ ظیا 7291
لمسی تىظظ هیسشا صعیىخاو به کتابنايۀ ياـسی ولف ؼده اظت .دز رمادیاآلخس  7291لمیسی
دز تملک وشیس ػلىم ولتو اػتضاد العلغًه بىده اظت.
 .8يعنۀ ؼمازۀ  8558/9آظتاو لدض زضىی (همىو هماورا) که به خظ يع و دز  8ـیفضه
دز ظدۀ  77لمسی کتابت ؼده اظت .ایى هزمىػه دز هسدادهاه ظا  7177خىزؼیدی تىظیظ هییسشا
زضاخاو ياییًی به کتابنايۀ آظتاو لدض ولف ؼده اظت .هیکیسوفیلن آو بیه ؼیمازۀ 2281/9ف دز
کتابنايۀ هسکصی دايؽگاه تهساو هىرىد اظت (دزایتیو د7و ؾ.)281
 .8يعنۀ ؼمازۀ  78981/7کتابنايۀ هزلط که دز ظدۀ  71لمسی کتابت ؼده اظیت .اییى
يعنه دز فهزطت يظخه های خطی هجلض (د82و ؾ ) 18هؼسفی ؼده اظت (هًبیغ :ظیایت
کتابنايۀ هزلط).
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ػمىد تا پای رعن هستفغ زا هیتىاو ايداشه گسفت و دز صالت دومو به خاعس هايؼی يمیتىاو ایى فاـیله
زا ايداشهگیسی کسد .عبسی دز هس دو صالتو ازتفاع رعن هستفغ زا به کمیک ;ػلین هًیاظس :و لضیایای
هبتًی بس اصىل اللیدض بهدزظتی هضاظبه کسده اظت.
روش تصحیح رساله
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دز تفضیش زظیاله اش چهیاز يعینۀ ؼیمازۀ  8753/17کتابنايیۀ هزلیط بیا ؼًاظیۀ ;م:و هدزظیۀ
ظپهعاوز با ؼًاظۀ ;ض:و دايؽگاه تهساو با ؼًاظۀ ;د :و آظتاو لدض زضىی با ؼًاظۀ ;ز :اظتفاده
ؼده اظت.
بسای تفضیشو به ؼیىۀ ;تفضیش التماعی :ػمل ؼده اظت< یؼًی هیچیک اش يعنهها اـیالت
وشم بسای هبًا لساز گسفتى زا يداؼتًد< بًابسایى آيچه دز هتى تفضیش ؼده آهدهو گاه فمظ دز یك يعنه
هضبىط بىده و گاه کلمه یا ػبازتی دز هیچیک اش يعنهها دزظت يبىده یا کلمهای دز تمام يعینهها
افتادگی داؼته که دز هتى اـلی بهـىزت ـضیش آهده اظت .دز تمام ایى هىازد تفیاوت کلمیات دز
پايىیط ذکس ؼد .هنچًیى بسای آظايی دز خىايدوو هتى زظاله پازاگسافبًدی ؼده اظت و بسخیی اش
افتادگیهای اصتمالی داخل چًگک [ ] و بسخی تىضیضات داخیل کمايیک ( ) آوزده ؼید .اش ذکیس
هىازد شیس يیص خىددازی ؼد.
 .7دز تمام يعنههاو هىازد شیادی اظت که کلمات يمغهگرازی يؽده یا يماط اضافی دز آو اظت
یا يمغه رابهرا ؼده اظت.
 .2دز تمام يعنههاو فؼل ;اظت :و صسف اضافۀ ;به :هن بهـىزت ردا و هن بهـىزت پیىظته
يگازغ ؼده اظت که دز هتى تفضیش ؼده بهـىزت ردا يىؼته ؼده اظت.
 .1دز بیؽتس هىازد صسوف ;پو چو ژو  :بهـىزت ;بو دو شو ک :آهده اظت هايًد; :بًکسد:
بهرای ;بًگسد :و ;رًاو :بهرای ;چًاو :ولی دز يعنۀ ;ض :يگازغ ـضیش ایى صسوف تا
صدود شیادی زػایت ؼده اظت.
 .8دز يعنۀ ;ض:و دز تمام هىازدو کلمات ػسبی که به صسف ;ة :ختن هیؼیىيد بیا زظینالنظ
فازظی کتابت ؼده اظت هايًد; :هسآتو رهت هؼسفت و  :...بهرای ;هیسآةو رهیم هؼسفیم و
 :...ولی دز ظایس يعنهها بهـىزت زظنالنظ ػسبی اظت .ایى کلمات دز هتى تفضیش ؼده
با زظنالنظ فازظی يىؼته ؼده اظت.
 .8دز تمام يعنهها فؼل ;ببیًد :بهـىزت ;بهبیًد :و ;حالحه :بهـىزت ;حلخه :آهده که دز هیتى
تفضیش ؼده بهـىزت ;ببیًد :و ;حالحه :يىؼته ؼد.
 .2دز بسخی هىازد صسوف زوی اؼکا هًدظی يىؼته يؽده یا رابهرا ؼده اظت و دز يعنۀ ;ز:

ؼکل دوم زظاله تسظین يؽده اظت.
رطالۀ هزآتیۀ هالک ُهلک 1ظنى کعسی بدز الغبسی
3
بعن الله السصمى السصین و به يعتؼیى
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مته رساله:

2

ّ
ّاها بؼد چًیى گىیدّ :
"وفمه ّالله لما ُیضب و یسضاه" که بؼضی اش ّ
اصبیا
هضسز ایى ظغىز بدز الغبسی
8
اشیى 5کمیًه ظؤا کسديد که ازتفاع اؼناؾ هستفغ زا اش شهیى 6به هسآت هؼلىم 7تىاو کسد یا يه؟ ایى
فمیس زا دز آو باب فکسی زوی يمىد بی آوکه رایی دیده باؼد که اهل ـًاػت ّ
هتؼسق ؼدهايد و اگس
کعی ّ
هتؼسق 9آو ؼده باؼد به ایى ضؼیف يسظیده اظت و بؼد اش آوکیه ػمیل و بسهیاو بیه عسییك
هسآت اظتنساد کسده ؼد< دز خاعس آهد که 10به ػمىد يیص هؼلىم تىاو کسد ازتفاع اؼناؾ هستفغ زا.
ّ
ّ
المفه ایى هس دو وره زا ػمیل و بسهیاو اظیتنساد کیسده دز دو ففیل بیه کتابیت 11آوزد .هتىلیغ اش
ّ
ّ
اـضاب بفایس يماده (= دیدههای تیص) و لسایش ولاده (= خىغ ذوق) آو اظت کیه چیىو بیس خللیی
زفیك همگًاو باد.
والف ؼىيد< به کسم اـالس فسهایًد و به ذیل ػفى بپىؼايًد .تىفیكو ِ
4

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

ػمل ایى چًاو 14باید کسد که بس أزق هعتىی هسآت بًهًد و ؼنفی که زـد خىاهد کسد خىد
ِ
15
زا ػمىد دازد بس ظغش أزق< به هستبه[ ای] که اگس ؼالىلی اش بسابس بفس او به وظظ لیدهیى او
آید< خیظ آو ؼالى َه الـك (= هماضو چعبیده) تماهت لاهت او باؼد و اش بسابس يمغۀ بفس او
 .1ض - :هلک.
 .2د - :زظالۀ  ...الغبسی.
 .3ضو م - :و به يعتؼیى.
 .4ز :اخیاز.
 .5د :اش ایى.
 .6زو ضو م :اش شهیى زا.
 .7د - :هؼلىم.
 .8ض - :ایى.
 .9د - :ؼدهايد  ...هتؼسق.
 .10ز - :که.
 .11ض + :دز.
 .12زو ضو م - :به هسآت.
 .13زو ضو م + :بس.
 .14زو ض :چًیى.
 .15د :واظغه.

195

196

بًگسيد که چًد ذزاع هؼیى اظت< آو زا ;عى لاهت :يام کًًد و ؼنؿ زاـد دز آو هسآت يگاه
ظس آو ؼنؿ هستفغ زا به
هی کًد و اش پط و پیػ و چپ و زاظت هی آید و هی زود تا آو گاه که ِ
هسکص هسآت ببیًد .پط اش وظظ لدم خىد تا به هسکص هسآت بًگسد< که چًد ذزاع اظت به آو ذزاع
وصیًئر اگس هیاو َه عمظ الض زس آو ؼنؿ هستفغ که لاػیدۀ وی اظیت و هییاو هسکیص
هفسوق.
ٍ
هسآت صایلی هايغ اش تمدیس (= ايداشه گیسی) يباؼد آو زا يیص به هماو ذزاع بدايد که چًد اظت و
دزیى لعن همیى همداز ػمل کافی ا ظت< چًاو که دز تفىیس بسهاو ظاهس گسدد .و اگس صیایلی
هايغ باؼد اصتیاد ؼىد به شیادتی ػمل .پط خظ هعتمین هیاو هسکص هسآت تیا وظیظ [لیدهیى]
بکؽد 1و آو زا ;همداز او  :يام کًد و آو خظ زا اش رايب وظظ لدم یا اش رايب هسآت -هس کدام
کدام که ّ
هیع س ؼىد -بیسوو بسد ػلی اوظتماهه .و هسآت زا اش آو هىضغ بسدازد و پط تس 2یا پیػ تس
پیػ تس بسد و هن بس آو خظ به رای دیگس يهد 3و آو ؼنؿ زاـد به هسآت به عسییك او يگیاه
ظس آو چیص هستفغ زا به هسکص هسآت ببیًد .پطو اش وظظ لدم خىد تا به هسکص هسآت بًگسد
کًد< تا
ِ
که چًد ذزاع اظت به آو 4ذزاع هفسوق< و آو زا ;همداز حیايی :يیام کًید .و اش هسکیص هیسآت دز
هىضغ او تا به هسکص هسآت دز هىضغ دوم بًگسد که چًد ذزاع اظت به آو ذزاع هفیسوق< آو زا
;هابیى المسآتیى :يام کًد .و هس کدام اش همداز او و [همداز] حايی که اش لاػدۀ ؼینؿ هستفیغ
دوز تس باؼد او بس آو همداز دیگس شاید خىاهد بىد< چًاو کیه اش تمسییس بسهیاو زوؼیى گیسدد .آو
شیادتی 5زا ;فضل هابیى الممدازیى :يام کًد و آو گاه 6هابیى المسآتیى زا دز عى لاهت ضسب کًد
کًد و صاـل زا بس فضل هابیى الممدازیى لعمت کًد .خازد لعمتو باوی آو ؼنؿ هستفیغ
باؼد .و اگس هابیى المسآتیى زا دز همداز او ضسب کًد 7و صاـل 8زا بس فضل هابیى الممیدازیى
لعمت کًد 9خازد لعمتو ُب ؼد باؼد اش هسکص هسآت دز هىضغ او تا هعمظ الضزس آو ؼنؿ
ؼیینؿ هستفییغ و اگییس هییابیى المسآتیى زا دز همییداز دوم 10ضییسب کًیید و صاـییل زا بییس فضییل
 .1ض :بکؽًد.
 .2ض :پعتتس.
 .3ض :بًهًد.
 .4د - :ذزاع اظت به آو.
 .5زو م :شیاد < ض :شیاده.
 .6د :آوگه.
 .7ض :کًًد.
 .8ض + :ضسب.
 .9ز - :خازد لعمت  ...کًد.
 .10ض :دوین.

 .1زو ضو م + :زا.
 .2ز - :بىد.
 .3د - :و هسکص هسآت د.
 .4م - :هخلج هزد  ...اش.
 .5د :ػمىد ايد.
 .6د:ؼؼائیی.
 .7م + :هعاوی شاویۀ  ...اظت.
 .8ض :هؼلىهًد.
 .9ز :تا.
 .10زو ض - :کسده.
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هابیى الممدازیى لعمت کًد< خازد لعمتو ُب ؼد باؼد اش هسکص هسآت دز هىضغ حايی تا هعیمظ
الضزس و اگس خىاهد به کاظۀ آب يیص همیى ػمل کًد تا ازتفاع اؼناؾ هستفغ هؼلىم ؼىد.
َ 1
2
ػمىد ؼنؿ هستفغ که َهخل هًاز خىاهد بىد ال و لاهت زاـد هز
در اقامت برهان آن :فسق کًین ِ
ُ
هز و هسکص هسآت د 3و ُبؼد هیاو وظظ لدم و هسکص هسآت زد و بؼد هیاو هسکص هسآت و لاػدۀ ؼنؿ هستفغ
دل و هیگىیین که هخلج هزد هؽابه هخلج ادل اظت< شیساکه شاویۀ ز اش هخلج او هعاوی شاویۀل [اظت]
5
اش 4هخلج حايی< اش رهت آوکه هس دو لایمهايد< بًابس آوکه لاهت زاـد و ؼنؿ هستفغ هس دو ػمىديد
بس ظغش شهیى .و شاویۀ د اش [هخلج] او که شاویۀ ؼؼاػی 6اظت 7هعاوی شاویۀ د اظت اش [هخلج] حايی
که شاویۀ ايؼکاظی اظت< چًاوکه دز ;ػلن هًاظسّ :
همسز ؼده اظت .پط شاویۀ ه يیص اش [هخلج] او
هعاوی شاویۀ اباؼد اش [هخلج] حايی< شیساکه هس یک ّ
تتمۀ لایمتیىايد اش هتعاویتیى چًاوکه اش [ؼکل] لب
[اش] همالۀ اولی کتاب اصىل هؼلىم ؼده اظت و به ؼکل د اش همالۀ ظادظۀ آو کتابو اضالع يظایس هخلخیى
وصیًئر يعبت زد با دل چىو يعبت هز باؼد با ال و حالحۀ او به تمدیس آو ذزاع هفسوقو
هتًاظب باؼًد.
ٍ
9
8
هؼلىمايد و زابغ أػًی ال هزهى اظت .پط به لاػدۀ ازبؼۀ هتًاظبهو حايی زا که دل اظت دز حالج که هز
هز اظت ضسب کًًد< و صاـل زا بس او که زد اظت لعمت کًًد< خازد لعمتو زابغ هزهى باؼد که
هؼلىم ؼد به تمدیس آو ذزاع هفسوق و هىالمساد .ایى اظت بسهاو< چىو خظ هیاو هعمظ الضزس و هسکص
هسآت وـل کسده 10باؼًد دز ػمل< و به ذزاع هفسوق تمدیس کسده.
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ّ
و هسگاه که تمدیس ُبؼد هیاو هعمظ [الضزس] و هسکص [هسآت] هتؼرز (= غیس همکى) باؼد< فسق
چًیى کًین که ال آو ؼنؿ هستفغ اظت که ػمىد اظت بس ظغش شهیى .و دز ػمل او و لاهت
زاـد هز و [هسکص] هسآت د و خظ 1هعتمین زل و همداز او زد و دز ػمل حايیو لاهت زاـد
طک و [هسکص] هسآت ح و همداز حايی کح و هابیى المسآتیى دح و فضل هابیى الممدازیى مد
اکًىو هی گىیین که هخلج هزد هؽابه هخلج ادل اظت< چًاو که اش تمسیس ظابك هضمك ؼد .و
همچًیى هخلج[یى] طکح و الح هتؽابه باؼًد به هخل آو تمسیس .پط يعبت لد با دز چىو
ِ
2
يعبت ال باؼد با هز و يعبت لح با حک چىو يعبت ال باؼد با طک أػًی يعبت ال با هز
پط به ؼکل یا اش همالۀ ه اش کتاب 3اصىلو يعبت دل 4با زد چىو يعبت حل باؼد با کح و
خظ دل اػظن اظت اش حل پط به ؼکل ید اش هماله ه اش کتاب اصىلو زد اعى باؼد اش کح و
اش خظ زد هخل کح ضل کًین زم باؼد و به خالف (هؼکىض) يعبت زد با دل وو يعبت کح
باؼد با حل و يعبت زد با دل چىو يعبت هز اظت با ال بًابس تؽابه هخلخیى و همچًیى يعبت
ُ
ُ
کح با حل چىو يعبت طک اظت با ال و فسق کًین که هز ػؽس ال اظت پط زد يیص ػؽس دل
ُ 6
5
باؼد و يعبت زم أػًی کح با حل چىو يعبت طک باؼد با ال و طک أػًی هز ػ ؽس ال
ُ
ُ 7
فسق کسده بىدین پط زم يیص أػًی کح ػ ؽس حل باؼد .و چىو خظ زمد ػ ؽس دل اظت و زم
 .1دو زو م :خغی.
طط.
 .2د :
 .3ض - :کتاب.
 .4ض + :باؼد.
طح .
 .5د :
 .6ض :هل.
طح .
 .7زو ضو م :

 .1ض - :باؼد.
 .2ز - :هؼلىم تىاو کسد و هزهى .
 .3زو ضو م - :فضل.
 .4ض :دوین.
 .5ض :دوین.
 .6د :اهدل.
 .7د :زظید.
 .8ز - :دز.
 .9زو م :ػمىدی.
 .10م - :او باؼد و زاـد  ....لدهیى.
 .11ز - :شیساکه خغىط ؼؼاػی  ...کًًد < ضو م :کًین.
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ُ
ُ
ػ ؽس حل پط مد يیص ػؽس دح باؼد پط بسیى تمدیسو يعبت مد با دح چىو يعبت هز باؼد 1با
ال پط به لاػدۀ ازبؼۀ هتًاظبه که ظه هؼلىم بىد و یکی هزهى و اش ظه هؼلىمو آو یکی هزهى
هؼلىم تىاو کسد و هزهى  2دزیى ـىزت ال اظت و ظه هؼلىم مد و دح و هز اظت .پط تالی
ّ
او و همدم حايی زا که دح و هز اظتو أػًی هابیى المسآتیى و لاهت زاـد زا دز هن ضسب کًًد و
ّ
بس همدم او که مد اظت أػًی فضل3هابیى الممدازیى لعمت کًًد هزهى یؼًی تالی دوم 4که
ال بىد أػًی باوی هًاز هؼلىم ؼىد و اش تؽابه هخلخیى و [لاػدۀ] ازبؼۀ اػداد هتًاظبه ُبؼد اش
اضالع یؼًی اش هىضغ هسآت او تا هعمظ الضزس و اش هىضغ هسآت دوم 5تا هعمظ الضزس
هؼلىم هی تىاو کسد.
اگس ظایلی گىید که ظنى دز آو لعن اظت که اش لاػدۀ ؼنؿ هستفغ به واظغۀ هايؼیو خظ هعتمین
دز ػمل يمیتىاو کؽید و به خظ هىهىم التفاز (= بعًده) هیباید کسد پط هسگاه که اش يمغۀ ح هخالو
ّ
حدز .اش کزا هؼلىم اظت که ایى خظ هؼمى هتفل اظت
خظ هعتمین دز ػمل کؽیده ؼىدو چىو خظ 
ّ
دحل خظ واصد هعتمین
ػلیاوظتماهه به آو خظ هىهىم که دز هیاو ل و ح اظت< تا هضمك ؼىد که خظ 
7
اظت که ضلغ هخلج ادل 6ؼده اظت و تًاظب همسز گسدد و بسهاو به اتمام زظد.
دز 8رىاب گىیین عسیمه دز اظتؼالم (دزظتی)و آو اظت که بس آو ظغش هعتىی يمغه[ای] فسق
فسق کًًد چىو يمغۀ ح هخال و ؼنفی زاظت بایعتد< چًاوکه ػمىد 9باؼد بس آو ظغش هعتىی .و
و آو يمغهو دز وظظ لدهیى او باؼد و زاـد دز ػمب آو ؼنؿ بایعتد< چًاوکه وی يیص ػمىد باؼد
بس آو ظغش .و هًاز بس وی پىؼیده ؼىد به ظبب آو ؼنؿ او  .پط چىو هیاو يمغۀ ح و وظظ
لدهیى 10زاـد خظ هعتمین کؽیده ؼىد آو خظ هؼمى با آو خظ هىهىم هتفل باؼد
ػلیاوظتماهه< شیساکه خغىط ؼؼاػی باـسه به عسیك اظتماهت زود< چًاوکه دز ;هًاظس :هرکىز به
تزسبه هؼلىم اظت و َبؼد ذلک چىو آو خظ هؼمى زا اخساد کًًد( 11اهتداد دهًد) ػلیاوظتماهه تا
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ّ
دحل یک خظ هعتمین اظت و 1هغلىب صاـل گسدد .والله أػلن
تا د و زو هؼلىم ؼىد که خظ 
ّ
2
بالفىاب.
فصل دوم 3:در معرفت 4ارتفاع اشخاص مرتفع از زمیه به عمود و 5اقامت برهان آن.

2::

ػمل ایى چًاو 6باؼد که لغؼۀ شهیى هعتىی پیدا کًًد< و آو گاه 7ؼالىلی اش بسابس بفس زاـد فسو
ِ
فسو آویصيد 8تا به وظظ لدهیى او< و بًگسيد که چًد ذزاع هؼیى اظت< آو زا ;عیى لاهیت :يیام
کًًد .پط چىبی هعتمین صاـل کًًد< چًاو که به یک ذزاع اش لاهت ؼنؿ زاـد دزاش تس باؼد
و آو زا ;ػمىد :خىايًد و چىو خىاهًد که باوی ؼنؿ هستفغ اش زوی شهیىو هايًد هًیازی ییا
دیىازی یا کىهی هؼلىم کًًد که چه همداز اظت< عسیمه چً او باؼد که بس ظغش شهیى پیدا کسدهو
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 َه الـیك تمیام لاهیت او باؼید و
ؼنؿ زاـد اش آو ػمىد باش پط زود< بس ورهی که به یک چؽن ظس ػمیىد و ظیس آو ؼینؿ
هستفغ که هًاز اظت هخال و ببیًد و بالی هًاز بس وی پىؼیده ؼىد به ظبب آو ػمىد و آو گاه 9زاـد
وصیًئر اگس
زاـد اش تضت لدم خىد تا پای ػمىد بًگسد که چًد ذزاع اظت به آو ذزاع هفسوق.
ٍ
هیاو هعمظ الضزس آو ؼنؿ هستفغ که لاػدۀ وی اظت و هیاو وظیظ لیدهیى زاـیدو صیایلی
هايغ اش تمدیس يباؼد< آو زا يیص به هماو ذزاعو بدايد که چًد اظت و دزیى لعن همیى همداز ػمل
کافی اظت< چًاو که دز تفىیس بسهاو ظاهس گسدد.
و اگس صایلی هايغ باؼد 10اصتیاد ؼىد به شیادتی ػمل .پط خظ هعتمین هییاو لاػیدۀ ػمیىد تیا
وظظ لدم بکؽد و آوزا ;همداز او  :يام کًد و 11آو خظ زا اش رايب وظظ لدم یا اش رايب ػمىد- 12
هس کدام که ّهیعس ؼد 13-بیسوو بسد ػلیاوظتماهه .و آوگاه 14ؼنؿ زاـد ػمىد زا اش رای خیىد

 .1دو ضو م - :و.
 .2م - :والله أػلن ّ
بالفىاب.
 .3ض :دوین.
 .4د - :هؼسفت.
 .5ز - :و.
 .6ض :چًیى.
 .7د :آوگه.
 .8زو ض :آویصد.
 .9د :آوگه.
 .10ز :يباؼد.
 .11دو ضو م - :و.
 .12ز - :ػمىد.
 .13ز :ؼىد.
 .14د :آوگه.

 .1ض :پعتتس.
 .2د - :بسد.
 .3د - :ذزاع اظت به آو.
 .4ض :دوین.
 .5ض :دوین.
 .6ز :بىد < د :بایعت.
 .7تمام يع  + :و.
 .8تمام يع  :خازد.
 .9تمام يع  :و.
 .10ز - :و.
 .11ز - :و.
 .12ز :همابله.
 .13ض :خظ.
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بس گیسد و پطتس 1یا پیػتس بسدو2هن بس آو خظ و همیى ػمل کًد تا ظس ػمىد و ظس آو چیص هستفیغ زا
ببیًد .ایىرا يیص هابیى لدم زاـد و ػمىد بًگیسد کیه چًید ذزاع اظیت بیه آو 3ذزاع هفیسوق و آوزا
5
;همداز دوم 4:خىايًد و اش آو هىضغ که تضت لدم او بىده اظت تا ایى هىضغ که تضیت لیدم دوم
بىده< 6بًگسد که چًد ذزاع اظت به هماو ذزاع هفسوق و آوزا ;هابیىالمدهیى :خىايًد .و هس کدام اش
اش همداز او و حايی که اش لاػدۀ ؼنؿ هستفغ دوزتس باؼد او بس آو همداز دیگس شاید ؼىد< چًاوکیه
بیاو آو اش تمسییس بسهیاو زوؼیى گیسدد .آو شییادتی زا ;فضیل هابیىالممیدازیى :يیام کًید و آوگیاه
هابیىالممدازیى زا بس فضل هابیى الممدازیى لعمت کًد و خازد لعمت زا بس لاهت [زاـد] افصاییدو
باوی آو ؼنؿ هستفغ باؼد .و اگس همداز او زا دز هابیىالمدهیى ضسب کًد و صاـل [زا] بس فضل
هابیىالممییدازیى لعییمت کًیید< خییازد [لعییمت]و ُبؼیید باؼیید اش تضییت لییدم دز هىضییغ او تییا
هعمظ الضزس آو ؼنؿ که هستفغ اظت .و اگس همداز ازتفاع [ؼنؿ] هستفغ [تا چؽن زاـد] زا دز
همداز او ضسب کًد< صاـل ُبؼد باؼد اش هىضغ تضت لدم او [ 7تا هعمظ الضزس آو ؼنؿ کیه
هستفغ اظت .و اگس همداز ازتفاع ؼنؿ هستفیغ تیا چؽین زاـید زا] دز همیداز حیايی ضیسب کًید<
صاـلوُ 8بؼد باؼد اش تضت لدم دز 9هىضغ حايی تا هعمظ الضزس آو ؼنؿ هستفغ.
در اقامت برهان آن :فسق کًین ؼنؿ هستفغ زا که هًاز خىاهد بىد هخالو اف و لاهت زاـد
10
ُ
طه و ُبؼد هیاو وظظ لدم و
حط و ػمىد ده و ذزاع شاید دز [و] بؼد هیاو وظظ لدم و لاػدۀ ػمىد 

حط که لاهت زاـد اظت فضل کًین
فا خغی ِهخل 
طف .اکًىو هیگىیین اش 
لاػدۀ ؼنؿ هستفغ 
ِ
11
طف
حزع باؼد هىاشی و هعاوی خظ 
فع باؼد و اش ح به ع خظ هىهىم وـل کًین که آو 
آو 
حط و اف هس دو ػمىديد بس ظغش شهیى پط به ؼکل
باؼد که دز ػمل کؽیده ؼد< به رهت آوکه 
13
12
حط و عف دو خغًد هتعاوی و هتىاشی و
و اش همالۀ یا اش کتاب اصىل ایؽاو هتىاشیاو باؼًد و 

2:1

طف که پیىظته اظت به اعساف (دو عسف) ایؽاو هتعاوی و هتىاشی باؼًد به ؼکل لج
حع و 
خغیى 

حاع اظت< شیساکه ح هؽتسک اظت و شاویۀ ز و
حدز هؽابه هخلج 
اش همالۀ ا اش کتاب اصىل و هخلج 
افط هس یک لایمهايد و شاویۀ دزح هعاوی شاویۀ
دهط و 
شاویۀ ع هتعاویايًد< به رهت آوکه شاویۀ 
افط باؼد و
اعح هعاوی شاویۀ 
دهط اظت به ؼکل کط اش همالۀ ا اش کتاب اصىل و همچًیى شاویۀ 

شاویۀ ا هعاوی شاویۀ د اظت< شیساکه هس یک ّ
تتمۀ لایمتیى اش هتعاویتیىايد به ؼکل لد اش همالۀ 1ا اش
وصیًئر يعبت
کتاب اصىل و اضالع يظایس هخلج هتًاظب باؼًد به ؼکل د اش همالۀ اش کتاب اصىل
ٍ
حع 2چىو يعبت دز 3باؼد با اع و حالحۀ او به تمدیس آو ذزاع هفسوق هؼلىمايد و زابغ أػًی
حز با 

حع اظت دز حالج که دز اظت ضسب کًًد و
اع هزهى اظت پط به لاػدۀ ازبؼۀ هتًاظبه حايی زا که 
طه لعمت کًًد< خازد لعمتو زابغ هزهى باؼد که هؼلىم
حز اظت أػًی 
صاـل زا بس او که 
4
ؼد به تمدیس آو ذزاع هفسوق .و عف زا که هعاوی لاهت زاـد اظت بس خازد لعمت افصایًد<
باوی ؼنؿ هستفغ باؼد و هىالمساد.

2:2

حع واـلو لغغ خظ ده کًد و بس تمدیس لغغ بس يمغۀ
و ایى بیاو ولتی تمام ؼىد که بیاو کًًد که خظ 
5
حع واـل لغغ [خظ] ده کًد بس يمغۀ ز < به رهت آوکه هس
ز گرزد هیگىیین وارب اظت که خظ 
 .1ض :همابله.
طع.
 .2دو ضو م :
 .3ز - :چىو يعبت دز.
 .4دو زو م - :و.
 .5ض :گىیین.

 .1ز - :و.
 .2د-:اش همداز او و حايی که اش لاػدۀ ؼنؿ هستفغ دوزتس باؼد  ...خظ.
 .3ض :باؼًد.
 .4ز - :خظ.
 .5دز والغ ظس ػمىد يمغۀ د اظت دز ایى را هًظىز ػمىدی اظت که ازتفاع آو به ايداشۀ ازتفاع چؽن زاـد تا شهیى باؼد.
 .6د - :که.
 .7د :ؼؼائیی.
 .8د :ؼؼائیی.
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حط و زه و عف هتعاویايد و هتىاشی .پط عح که خظ واـل اظت بالضسوزه بس يمغۀ
هس ظه خظ 
ّ
ز بگرزد< واو وشم آید که هتىاشیاوو هتاللیاو باؼًد چه فسق کًین که خظ واـل بس ز يگرزد اش
حز
طه بىد .پط خظ 
حع هىاشی 
طه باؼد و خظ 
حز هىاشی 
يمغۀ ح به ز خظ[ی] وـل کًًد .خظ 
حع باؼد .و 1بلکه هتاللیايًد و هرا هضا  .ایى اظت بسهاو چىو خظ هیاو هعمظ الضزس و
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 هتؼرز باؼد .فسق کًین
چًیىکه اگس اف آو ؼنؿ هستفغ اظت که ػمىد اظت بس ظغش شهیى و دز ػمل او و لاهت
زاـد حطو ػمىد دهو ذزاع شاید دزو همداز او طه  .و دز ػمل حايیو لاهت زاـد یکو ػمىد
لمو ذزاع شاید لنو همداز حايی کم [و] هابیى المدهیى طک .اکًىو هی گىیین که خغی که اش
يمغۀ ح به ن وـل کًًد< وارب اظت که بس يمغۀ ز و ی بگرزد و بیاو ایى اش تمسیس ظابك هؼلىم
هی ؼىد به أديی (= کمتسیى) تأهلی .پط خظ حز هعاوی همداز او باؼد< چه خظ حط و زه
دو خظ ايد هتعاوی و هتىاشی و خغیى که پیىظته باؼًد به اعساف ایؽاو هتعاوی و هتىاشی باؼًد
2
حی هعاوی هابیىالمدهیى باؼد و حس
ین هعاوی همداز حايی باؼد و همچًیى خظ 
و همچًیى خظ 
فضل هابیى الممدازیى باؼد 3و چىو خظ 4حزن زا ػلی اوظتماهه اخساد کًًد هتفل ؼىد به
خظ اف يه بس اظتماهت [؟]< به رهت آو که چىو فسق کًین که حط ؼنفی زاـد اظت و زه
ظس ػمىد کًد که ز اظت 5يمغه[ای] اش
ػمىد اظت و ح يمغۀ بفس اظت و چىو زاـد يظس به ِ
6
هًاز که هضاذی (همابل) ظس ػمىد اظت خىاهد دید .چه ػمىد زا بس ورهی که ذکس کسده ؼد<
چىو يفب کًًد هضاذی باؼد هیاو هًاز و يمغۀ بفس .هخال آو يمغه اش هًاز ع اظت پط حزع
خظ هعتمین ؼؼاػی 7باؼد و حزن خظ هعتمین واـل .پط بسیى تمدیس وارب اظت که بؼضی
ّ
اش خظ ؼؼاػی 8که حز اظت هًغبك ؼىد بس بؼضی اش خظ واـل که حز اظت< واو وشم آید که
که دو خظ هعتمین هضیظ ؼىيد به ظغضی و چىو خظ حز واـل زا ػلی اوظتماهه اخساد کًًد<
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ّ
بس يمغۀ ع زظد واو وشم آید که یک خظ هعتمین به دو خظ هعتمین 1پیىيدد بس اظتماهت ایؽاو
2
و هرا هضا .
3
و هخلج دزح هؽابه هخلج اعح اظت< چًاوکه اش تمسیس ظابك هضمك ؼد و همچًیى هخلج
لنی هؽابه هخلج اعی باؼد به هخل آو تمسیس .پط يعبت عح با حز چىو يعبت اع باؼد با دز و
4
ین چىو يعبت اع باؼد با لن أػًی اع با دز پط به ؼکل یا اش همالۀ ه اش کتاب
يعبت عی با 
5
ین و خظ عح اعى اظت اش خظ عی پط به
اصىل يعبت حع با حز چىو يعبت عی باؼد با 
7
6
حز هخل ین فضل
ین و اش خظ 
به ؼکل ید اش همالۀ ه اش کتاب اصىل خظ حز اعى باؼد اش 
حع چىو
ین با یع و يعبت حز با 
کًین زس باؼد و به خالف يعبت حز با حع چىو يعبت 
يعبت دز باؼد با اع بًابس تؽابه هخلخیى و همچًیى يعبت ین با یع چىو يعبت لن باؼد با اع و
ُ
ُ
8
یع
ین با 
سز أػًی 
حع باؼد پط يعبت 
حز يیص ػؽس 
فسق کًین که دز ػؽس اع اظت پط 
ُ
لن أػًی دز که ػؽس اع اظت فسق کسده بىدین پط ضش أػًی ین
چىو يعبت و باؼد با اع و 
ُ
ُ
ُ
ُ
حع اظت و زس ػؽس یع پط خظ حس ػؽس حی باؼد
حسز ػؽس 
یع باؼد و چىو خظ 
ػؽس 
پط بسیى تمدیس يعبت 9حس با حی چىو يعبت دز باؼد با اع10پط به [لاػدۀ] ازبؼۀ هتًاظبه اش
ظه هؼلىمو یکی هزهى هؼلىم ؼىد و حالحۀ او به تمدیس آو ذزاع هفسوق هؼلىمايد و زابغ أػًی
ّ
اع 11هزهى  .پط تالی او و همدم حايی زا دز یک دیگس ضسب کًًد< صاـل ضسب بهػیًه هماو
ّ
حس اظت لعمت کًًد< خازد لعمتو
تالی او باؼد و صاـل ضسب زا بس همدم او که 
هزهى باؼد که هؼلىم ؼد و آو اع اظت و عف که هعاوی لاهت زاـد اظت بس اع افصایًد<
باوی آو ؼنؿ هستفغ باؼد و هىالمساد.
12
ُ
و اش تؽابه هخلخیى و [لاػدۀ] ازبؼۀ هتًاظبه بؼد اضالع یؼًی اش تضت لدم هىضغ او تا
بیاو لعن حايی
هعمظ الضزس و اش تضت لدم هىضغ حايی تا هعمظ الضزس هؼلىم هیتىاو کسد و ایى ِ
 .1زو ضو م - :به دو خظ هعتمین.
حزن بس هن هًغبمًد .ظاهسا همۀ يعنهها پیػ اش ایى هغلب افتادگی دازيد.
حزع و 
 .2عبسی دز ایًزا حابت هیکًد که دو خظ 
 .3د - :چًاوکه.
 .4تمام يط :لی.
 .5دو ف - :باؼد.
 .6د :چهازدهن.
 .7د :پًزن.
 .8ز - :پط.
 .9ز - :يعبت.
 .10زو ضو م :لع.
 .11د - :اع.
 .12د - :اش.
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بیاو ایى هىلىف اظت بس آوکه بیاو
ولتی تمام ؼىد که بیاو کًًد که عف هعاوی لاهت زاـد اظت و ِ
طم هؼمى و 1خظ مف هىهىم هس دو هتفلايد 2بس اظتماهت و عسیمۀ بیاو ایىو
کًًد که خظ 
3
حع و خغی اشع
طمف خظ هعتمین باؼد و هىاشی 
آو چًاو اظت که دز هسآت ذکس کسده ؼد .پط 
فعط [و] به ؼکل
طع و دیگسی هخلج 
ح 
ع به ط وـل کًًد دو هخلج صادث ؼىد .یکو هخلج 
7
6
5
4
حط اظت تا هغلىب
عف هعاوی 
کط [و] به ؼکل کو اش همالها اش کتاب اصىل بیاو کًًد که 
ّ
والله أػلن ّ
8
بالفىاب.
هغلىب تمام ؼىد.
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 .1زو ضو م :بس.
 .2ض :هتفلًد.
 .3زو ضو م - :آو.
 .4د :او .
 .5ض - :اـى .
 .6ز :ع < م - :عف.
حط.
 .7ز م - :
 .8زو م - :بالفىاب < ضّ + :تن السظالم بؼىو الملک الىهاب دز داز النیس ارمیس ظًۀ  7392لمسی بلغ همابله.

شرح رساله
فصل اول :تعییه ارتفاع اجسام مرتفع از سطح زمیه به کمک آینه.

صالت او  :دز ایى زوغ یک آیًۀ تنت زا زوی شهیى ـافو يصدیک رعن هستفغ (هیخال هًیاز) لیساز
1
ظیس
هیدهین .پستىهای يىز به ظغش آیًه بسخىزد و باشتابػ هیؼىيد .اگس آو پستیىی زا کیه دلیمیا اش ِ
رعن هستفغ به ظغش آیًه هیتابد دز يظس بگیسین< و ؼنؿ زاـید عیىزی زوی شهییى بایعیتد کیه
چؽماو او دز هعیس باشتابػ آو پستى يىز لساز گیسد< هیتىايد ظس رعن هستفیغ زا دز آیًیه ببیًید .اگیس
فاـلۀ چؽن ؼنؿ زاـد تا ظغش شهیى (عى لاهت)و  EZو فاـلۀ ؼینؿ زاـید تیا آیًیهو ZD
(فاـلۀ ؼنؿ تا هضل بسخىزد پستى تابػ هىزد يظس به آیًه اظت< که عبسی آو يمغه زا ;هسکص آیًیه:
ياهیده اظت) و فاـلۀ آیًه تا رعن هستفغو  DLباؼد< عبك تؽابه دو هخلج هیتیىايین ازتفیاع رعین
هستفغ اش ظغش شهیىو یؼًی  ALزا بهدظت آوزین .دز ضمى عبك ویوگی آیًۀ تنتو دو شاویۀ تیابػ
 Dو شاویۀ باشتابػ  Dبا هن بسابسيد.
1

2

A

2:6

E

2

Z

D

1

L

 D1  D2
ZD EZ
EZ  DL
 EZD ~ ADL 

 AL 

DL AL
ZD
L  Z  90

یؼًی اگس عى لاهت زاـد زا دز فاـلۀ آیًه تا رعن هستفغ ضسب کًین و صاـل زا بس فاـلۀ زاـد تا
آیًه تمعین کًین< ازتفاع رعن هستفغ بهدظت هیآید.
 .1بدز عبسی اش پیسواو ظًت يىز ؼًاظی هًدظی اظت .آياو بس ایى باوزيد که پستىهایی اش چؽن خازد هیؼىيد که به خظ هعتمین ظیس
هیکًًد و تاللی ایى پستىها با ارعاهی که دز هعیس آوها لساز دازد هىرب دیدو ارعام هیؼىد .بًابسایى عبسی پستىی زا که اش چؽن خازد
ؼده ;خظ ؼؼاػی :و شاویهای زا که با آیًه هیظاشد ;شاویۀ ؼؼاػی :ياهیده اظت و همچًیى پستىی زا که اش آیًه به رعن هیزظد ;خظ
ايؼکاظی :و شاویۀ آو زا ;شاویۀ ايؼکاظی :ياهیده اظت.

رسالۀ مرآتیۀ بدر طبی

صالت دوم :اگس بیى آیًه و رعن هستفغ هايؼی باؼد که يتىايین فاـلۀ آیًه تا رعن هستفیغو یؼًیی
 DLزا بهدظت آوزین< بدیى زوغ ػمل هیکًین.
ابتدا آیًه زا يصدیک رعن هستفغو زوی شهیى ـاف لساز هییدهین .پستىهیای يیىز بیه ظیغش آیًیه
بسخىزد و باشتابػ هیؼىيد .اگس آو پستىی زا که دلیما اش ظس رعن هستفغ به ظغش آیًه هیتابد دز يظس
بگیسین< و ؼنؿ زاـد عىزی بایعتد کیه چؽیماو او دز هعییس باشتیابػ آو پستیى يیىز لیساز گییسد
هیتىايد ظس رعن زا دز آیًه ببیًد .ظپط آیًه زا کمی رلىتس (یا ػمبتس) بیسده و ؼینؿ زاـید يییص
1
رلىتس (ػمبتس) هیآید تا هؽابه زوغ لبل ظس رعن هستفغ زا دز آیًه ببیًد.
A

T

E
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2
Z

M

2

1
D

1

K

H

L

دز هىضغ او و فسق کًین فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى (عى لاهت)و  EZو عى رعن هستفیغو
و فاـلۀ زاـد تا آیًه (همداز او )و  DZو هضل بسخىزد پستى تابػ و باشتابػ هىزد يظس (هسکص آیًیه)و
 Dو دز هىضغ دومو فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى (عى لاهت)و  TKو فاـلۀ زاـید تیا آیًیه (همیداز
دوم)و  HKو فاـلۀ بیى دو آیًه (هابیىالمسآتیى)و  DHو هضل بسخىزد پستى تابػ و باشتابػ هىزد يظس
(هسکیص آیًیه)و  Hباؼید< آوگیاه عبیك لعیمت لبیلو دو هخلیج  EZDو  ADLهتؽیابهًد .بًیابسایى:
AL

و همچًیى دو هخلج  THKو  ALHهتؽابهًد .بًابسایى:

LD AL

)(1
DZ EZ
LH AL

) (3
HK EZ

پط

LH AL

)(2
HK TK

و چىو

TK  EZ

هیؼىد .با همایعۀ تًاظیبهای ( )7و ( )1و عبیك لضییۀ  77اش همالیۀ  8کتیاب

2
LH

اصىل اللیدض )(4
 LDهیؼىد .چىو  LD  LHاظت< پط عبیك زابغیۀ ( )8و لضییۀ  78اش
DZ HK
همالۀ  8اصاىل اللییدضو DZ  HK 3هیؼیىد .صیا زوی پیازهخظ  DZيمغیۀ  Mزا عیىزی تؼیییى

 .1عبسی باید دز ایًزا هیگفت که زاـد به ايداشۀ دو بسابس ;همداز او  :به  Lيصدیک هیؼىد و هضل آیًه زا چًاو تًظین هیکًد که  Aزا دز
آیًه ببیًد .تًها دز ایى ـىزت اظت که  Dو  Tو  Aدز یک زاظتا لساز هیگیسيد.
 .2لضیۀ  :77يعبتهای هعاوی با یک يعبتو خىد يیص با هن هعاویايد (هیجو ؾ.)772
 .3لضیۀ  : 78اگس اش چًد کمیتو يعبت کمیت اولی به کمیت دوم هخل يعبت کمیت ظىم به کمیت چهازم باؼدو و اگس کمیت او اش کمیت

←

هیکًین که  ZM  HKؼىد .همداز  MDزا تفاضل دو همداز هیياهین .اگیس تًاظیبهای ( )7و ( )2و
( )8زا هؼکىض و با هن همایعه کًین دازین:
EZ DZ HK TK



AL LD LH AL

عبسی دز اداهۀ احبات فسق کسده اظت که عى لاهت زاـد
هیتىايد هس ػدد هخبتی باؼد) .یؼًی
و  . HK  101 LHچىو

اظت .پط

عى

1
10
1
EZ  AL
10

رعن هستفغ باؼید (اییى k

و

EZ 1

) (5
AL 10
1
ZM  LH
ZM  HK
10
1
1
1
1
1
MD 1
DZ  LD  ZM  MD  (DH  LH)  DH  LH  MD  DH 

)( 6
10
10
10
10
10
DH 10

پط

 .بًابسایى دازین:

اش همایعۀ زابغههای ( )8و ( )2دازین:

2:8

و

1
LD
10

DZ 

1
AL
10

TK 

EZ MD
EZ  DH

 AL 
AL DH
MD

یؼًی اگس فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى (عى لاهت) زا دز فاـلۀ دو آیًه (هیابیىالمسآتیى) ضیسب
کًین و صاـل زا بس همداز ;فضل هابیىالممدازیى :تمعین کًین< عى رعن هستفغ بهدظت هیآید و
يیاشی به همداز فاـلۀ آیًه تا رعن هستفغ يیعت.
همچًیى به کمک تًاظبهای فىق هیتىاو فاـلۀ هسکص آیًه تا رعین هستفیغ زا دز هىضیغ او و
هىضغ دوم بهدظت آوزد.
1

HK  10 LH
HK LH
DH  HK



 LH 

1
MD
DH
MD
MD  DH

10


1

DZ  10 LD
DZ LD
DH  DZ



 LD 

1
MD
DH
MD
MD  DH

10


یؼًی اگس همداز او زا دز هابیىالمسآتیى ضسب کًین و صاـل زا بس فضل هابیىالممدازیى تمعین
کًین< فاـلۀ هسکص آیًه دز هىضغ او تا رعن هستفغ بهدظت هیآید .همچًییى اگیس همیداز دوم زا دز
فاـلۀ هیاو دو آیًه ضسب کًین و صاـل زا بس تفاضل دو همداز تمعیین کًیین< فاـیلۀ هسکیص آیًیه دز
هىضغ دوم تا رعن هستفغ بهدظت هیآید.
فصل دوم :تعییه ارتفاع اجسام مرتفع از سطح زمیه به کمک عمود.

صالت او  :ؼنؿ زاـد يصدیک رعن هستفغ (هخال هًاز) زوی شهیى ـاف هیایعتد .ؼالىلی زا اش
همابل چؽن زاـد هیآویصین< بهعىزی که ؼالى هىاشی عى لاهت ؼنؿ باؼد و فاـیلۀ چؽین
زاـد تا شهیى (عى لاهت) زا ايداشهگیسی هیکًین که چًد ذزاع اظت .ظپط چىب ـافی زا که یک
→

ظىم بصز تس باؼد کمیت دوم يیص اش کمیت چهازم بصز تس اظت< اگس هعاوی باؼد هعاوی اظت و اگس کىچکتس باؼد کىچکتس اظت
(همىو ؾ.)778
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ذزاع اش عى لاهت بیؽتس باؼد رلىتس اش ؼنؿ و لائن بس ظغش شهیى لساز هیدهین و آوزا ;ػمیىد:
هیياهین .ظپط ؼنؿ زاـد عىزی رابهرا هیؼىد که با یک چؽنو بتىايد ظس ػمىد و ظس رعن
هستفغ زا ببیًد و به خاعس آو ػمىدو هابمی رعن هستفغ بس وی پىؼیده ؼىد.

D
O

H
Z

F
T

E

فسق کًین فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى (عى لاهت)و  HTو عى رعن هستفغو  AFو عیى ػمیىدو
 ) DZ  1 ( DEو فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا ػمىدو  TEو فاـلۀ زاـد تا رعن هستفیغو  TFباؼید .زوی
 AFهمداز  FO  HTزا ردا هیکًین و اش  Oبه  Hوـیل هییکًین .خیظ  HOهیىاشی و هعیاوی TF
1
اظت .شیسا  HTو  AFػمىد بس  TFهعتًد .پط بًیابس لضییۀ  2اش همالیۀ  77اصاىل اللییدضو HT
هىاشی  AFو هىاشی و هعاوی با  FOاظت .بًابسایى عبك لضیۀ  11اش همالۀ او اصىل HO 2،هىاشی
3
و هعاوی  TFاظت .همچًیى چىو   E   F  90بًابس لضیۀ  29اش همالۀ او اصىلو  Z   O  90
اظت .بًابسایى:
 H  H
HZ DZ
HO  DZ DZ1
HO
 HDZ ~ HAO 

 AO 
 AO 

HO AO
HZ
HZ
Z  O  90
TF
AF  AO  OF 
 HT
TE

اظت .یؼًی اگس فاـلۀ ؼینؿ زاـید تیا
پط ازتفاع رعن هستفغ بسابس
رعن هستفغ زا بس فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا ػمىدو تمعین کًین و صاـل زا با عى لاهت رمیغ کًیین<
ازتفاع رعن هستفغ بهدظت هیآید.
حالت دوم :اگس بیى ؼنؿ زاـد و رعن هستفغ هايؼی باؼد که يتىايین فاـلۀ ؼنؿ تا رعن
 .1لضیۀ  :2دو خظ زاظت ػمىد بس یک ـفضه با هن هىاشیايد (همىو ؾ.)151
 .2لضیۀ  :11خظهای زاظت هن رهت واـل به دو ظس خظهای زاظت هتعاوی و هتىاشی هن رهتو خىد يیص هتعاوی و هتىاشیايد (همىو
ؾ.)21
 .3لضیۀ  :29اگس خظ زاظتی بس دو خظ زاظت هتىاشی فسود آید< شاویههای هتباد داخلی هتعاویو شاویههای هتمابل خازری و داخلی
هتعاویو و شاویههای هتمابل داخلی [هزمىػا] هعاوی با دو لائمه با آوها هیظاشد (همىو ؾ.)28

2:9

هستفغو یؼًی  TFزا بهدظت آوزین< بدیى زوغ ػمل هیکًین.
ابتدا ػمىد زا يصدیک رعن هستفغو زوی شهیى ـاف لساز هیدهین و ؼنؿ زاـد هؽیابه لبیلو
ظس رعن هستفغ زا هیبیًد .ظپط ػمىد زا کمی رلىتس (یا ػمبتس) زوی شهیى ـاف لساز هیدهین و
ظیس
ؼنؿ زاـد عىزی زوی شهیى بهـىزت ػمىد هیایعتد که بتىايد هايًد لبل بیا ییک چؽینو ِ
رعن هستفغ زا ببیًد.
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دز هىضغ او و فسق کًین فاـلۀ چؽن زاـد تا شهیى (عى لاهت)و  HTو عى رعن هستفغو  AFو
عى ػمىدو  ) DZ  1 ( DEو فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا ػمىد (همداز او )و  TEو دز هىضغ دومو فاـلۀ
چؽن زاـد تا شهیى (عى لاهت)و  IKو عى ػمىدو  ) LN  1 ( LMو فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا ػمیىد
(همداز دوم)و  KMو فاـلۀ ؼنؿ زاـد دز هىضیغ او تیا فاـیلۀ ؼینؿ زاـید دز هىضیغ دوم
(هابیى المدهیى)و  TKباؼد .خظ فسضی  OHزا زظن هیکًین .عبك اظتدو صالت لبلو  HZ  TEو
 HTهیىاشی و هعیاوی  ZEو  IN  KMاظیت .بًیابسایى عبیك لعیمت لبیل دو هخلیج  HDZو HAO
هتؽابهًد< پط
OI AO

)(2
IN LN

OH AO

)(1
HZ DZ

هیؼیىد .بیه عسییك هؽیابهو دو هخلیج

با همایعۀ تًاظبهای ( )7و ( )2و با تىره بیه ایىکیه

LNI

و

AOI

DZ  LN  1

هتؽیابهًد< پیط

و عبیك لضییۀ  77اش

OI

همالۀ  8اصىل اللیدض )(3
 OHهیؼىد .چىو  OH  OIاظت< پط عبیك لضییۀ  78اش همالیۀ 8
HZ IN
اصىل اللیدضو  HZ  INهیؼىد .صیا زوی پیازهخظ  HZيمغیۀ  Sزا عیىزی تؼیییى هییکًین کیه
 ZS  INؼىد .همداز  HSزا ;فضل هابیىالممدازیى :هیياهین .اگس تًاظیبهای ( )7و ( )2و ( )1زا

هؼکىض و با هن همایعه کًین دازین:

HZ IN DZ LN



OH OI AO AO

عبسی دز اداهۀ احبات فسق کسده اظت که

اظت .چىو  SZ  INاظت< پط  SZ  101 OIهیؼىد.

1
1
1
1
1
HS 1
OH  HS  SZ  (OI  IH)  OI  IH  HS  HI 

)(5
10
10
10
10
10
HI 10
DZ1
HS DZ
DZ  HI
HI

 AO 
 AO 
HI AO
HS
HS

HZ 

همچًیى اگس اش
اش همایعۀ زابغههای ( )8و ( )8دازین:
به  Tوـل کًین< دو هخلج  HTOو  FOTپدید هیآید و عبك لضایای  29و  22اش همالۀ او اصاىل
اللیدض OF  HT 1هیؼىد.
O
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و

1
AO
10

LN 

و

1
OI
10

IN 

1
AO
10

DZ 

یؼًی

DZ 1

) (4
AO 10

اظت .پط

1
OH
10

HZ 

بًابسایى ازتفاع رعن هستفغ بسابس اظت با:
یؼًی اگس فاـلۀ بیى دو هضل ایعتادو زا بس تفاضل دو همداز تمعین کًین و صاـیل زا بیا ;عیى
لاهت :رمغ کًین< ازتفاع رعن هستفغ بهدظت هیآید و يیاشی به همیداز فاـیلۀ ؼینؿ زاـید تیا
رعن هستفغ يیعت.
به کمک تًاظبهای فىق هیتىاو فاـلۀ ؼنؿ زاـد تا رعن هستفغ زا دز هىضغ او و هىضغ
دوم يیص بهدظت آوزد.
HI
 HT
HS

AF  AO  OF 

1

HS  10 HI
HZ OH
TE TF
TE  TK





 TF 

1
HS
HI
HS
TK
HS
HZ  OH

10


یؼًی اگس همداز او زا دز فاـلۀ بیى دو هضل ایعتادو ضیسب کًیین و صاـیل زا بیس تفاضیل دو
همداز تمعین کًین< فاـلۀ ؼنؿ زاـد دز هىضغ او تا رعن هستفغ بهدظت هیآید.
همچًیى اش زابغۀ ( )7دازین:
OH AO DZ1

 OH  HZ  AO  TF  TE  AO
HZ DZ

یؼًی اگس همداز او زا دز همداز ازتفاع ؼنؿ هستفغ تا چؽن زاـد ضسب کًین< فاـلۀ ؼنؿ
زاـد دز هىضغ او تا رعن هستفغ بهدظت هیآید .اش زابغۀ ( )2يیص دازین:
OI AO LN1

 OI  IN  AO  KF  KM  AO
IN LN

یؼًی اگس همداز دوم زا دز همداز ازتفاع ؼنؿ هستفغ تا چؽن زاـد ضسب کًین< فاـلۀ ؼنؿ
زاـد دز هىضغ دوم تا رعن هستفغ بهدظت هیآید.

 .1لضیۀ  :22هسگاه دز دو هخلج دو شاویه اش یکی به تستیب با دو شاویه اش دیگسی هعاوی باؼًد و ضلغ والغ بیى دو شاویۀ هعاوی یا همابل به
یکی اش شاویه های هعاوی اش یکی با ضلغ يظیسغ اش دیگسی هعاوی باؼد بمیۀ اضالع با هن و شاویههای بالیمايده يیص با هن هعاوی هیؼىيد
(همىو ؾ.)22
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