خاعراتی از ػالهِ حسي زادُ آهلی
تٌظین:فراهرزهیرضنارهثارمِ

تٌذُ(ػالهِ حسي زادُ) حذٍد سى سال پیص صحثتى تا تل رياضیذاى داضتن تا ايي مِ مالم
مطیذ تِ ايي ضنل ٌّذسى (قغاع ) هي از اٍ ،تِ خاعر غرض الْى مِ در ًظر داضتن  ،سَال مردم
 :ػسيس هي ! از ايي ضنل چٌذ حنن ٌّذسى هى تَاى استفادُ مرد؟
گفت  :ضايذ ّفت تا دُ تا حنن .
گفتن  :هثال تیست تا چغَر.
گفت  :ضايذ هوني است .
گفتن  :دٍيست تا چغَر؟
تِ هي ًگاُ هى مرد مِ آيا دٍيست حنن ٌّذسى هى تَاى از آى استٌثاط مرد ٍ تَقف مرد.
گفتن  :دٍ ّسار چغَر؟ ّویي عَر تِ هي ًگاُ هى مرد .گفتن  :دٍيست ّسار تا چغَر؟
خیال هى مرد مِ هي سر هغايثِ ٍ ضَخى دارم ٍ تِ هجاز حرف هى زًن  .تؼذ تِ اٍ گفتن  :آقا ايي
خَاجِ ًصیرالذيي عَسى متاتى دارد تِ ًام مطف القٌاع ػي اسرار ضنل القغاع ( ٍ )859جٌاب
خَاجِ از ايي يل ضنل  ،چْار صذ ٍ ًَد ٍ ّفت ّسار ٍ ضطصذ ٍ ضصت ٍ چْار حنن ٌّذسى
استٌثاط مردُ  ،يؼٌى قرية ًین هیلیَى  .تؼذ تِ اٍ گفتن  :ايي خَاجِ ًصیر عَسى مِ راجغ تِ يل

ضنل ٌّذسى  ،يل متاب ًَضتِ ٍ قرية پاًصذ ّسار حنن از آى استٌثاط مردُ  ،ضوا آى متاب ٍ
خَد خَاجِ را هى ضٌاسى ؟
گفت ً :خیر.
تؼذ راجغ تِ ضخصیت خَاجِ هقذارى صحثت مردين ٍ تِ اٍ گفتن  :ايي خَاجِ ٍقتى مِ در تغذاد
حالص دگرگَى ضذ ٍ ديذ دارد از ايي ًطاُ تِ جَار الْى ارتحال هى مٌذٍ ،صیت مرد :هرا از مٌار
اهام ّفتن  ،تاب الحَائج الى اهلل  ،از ايي هؼقل ٍ پٌاّگاُ تیرٍى ًثريذ ٍ در ػتثِ تِ خاك تسپاريذ ٍ
رٍى قثرم در پیطگاُ اهام ّفتن ؛ هثال ًَضتِ ًطَد آيت اهلل ٍ ػالهِ ايي اهام است  ،حجِ اهلل ،
قرآى ًاعق ٍ اهام هلل ٍ هلنَت است ؛ رٍى قثر هي تٌَيسیذ:
ٍ ملثْن تاسظ رراػیِ تالَصیذ

قغاع چیست؟
قغاع دايرُ يا قغاع تخطی از يل قرظ يا دايرُاست مِ تِ دٍ ضؼاع ٍ يل مواى هحذٍد
ضذُاست θ .زاٍيْورمسی رٍترٍی مواى ،ضؼاع دايرُ ٍ عَل مواى است.يل قغاع تا زاٍئِ ۰9۱
درجِ را ًیندايرُ ٍ تا زاٍيِ 8۱درجِ را رتغ دايرُ هیًاهٌذ .اگر دٍ اًتْای مواى را تِ ّر ًقغِای
غیر از هرمس دايرُ ٍصل مٌین ،تخص پذيذ آهذُ قغاع ًخَاّذ تَد ٍ .زاٍيِ ساختِ ضذُ در آى ّن
زاٍئِ هرمسی ًخَاّذ تَد.هساحت سراسر دايرُ تراتر است پس هساحت يل قغاع تراتر است تا

حاصل ضرب ًسثت زاٍيِای مِ درتر دارد تِ زاٍئِ مل دايرُ ( ۰۶۱درجِ) در هساحت مل دايرُ.
اگر زاٍيِ  θتِ رادياى تاضذ ،هساحت قغاع خَاّذ تَد:
ٍ اگر  θتِ درجِ تاضذ:
رٍش ديگر آى است مِ هساحت ايي قغاع را از راُ اًتگرال زير تذست آٍرين:

ػالهِ حسي زادُ آهلی هیفرهَدًذ:در حجرُ ًطستِ تَدين ٍ سرگرم ًَضتي جسٍُ ای تَدين ،مِ
آقايی ٍارد ضذ ٍ چَى ديذ مِ حساتی دٍر ٍ ترهاى ضلَؽ است ،پرسیذ :چِ هینٌیذ؟
هذتی است تؼضی از آقاياى هی آيٌذ ٍ هیخَاٌّذ مِ ترايطاى هغالثی را تٌَيسن.
ًگاّی تِ جسٍُ ّا مرد ٍ گفت :هیذاًیذ ايٌْا را ترای چِ هی خَاٌّذ ٍ چِ هی مٌٌذ؟
گفتن :خیر ،گفت :ايٌْا تِ اصغالح تس داًطگاُ است ،هی ترًذ ٍ تِ استادضاى ًطاى هی دٌّذ ،مِ
هذرك آًْا ترای سوت دمتری است!
هي از ّوِ جا تی خثر ،ضايذ تیص از دٍيست جسٍُ از ايي دست ًَضتِ تَدم .گفتن :آقا! خذا
ػورت تذّذ مِ آگاّواى مردی ،تا ديگر تیطتر از آًچِ ًَضتِ اين ًٌَيسین.

