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 اصالح اصول اقلیدسرسالۀ  مقدماتی بررسی

 ابهریاثیرالدین 

 1نا لٌتریایر
 2ترجمۀ پروین منسوی

سا دس تاسیخ ػلوىم (  ه7)م ۳۱ۀعذ، اللیذط اصىلهای ػشبی  تشخمهيگ پژوهؾگش عشؽًاِط یى د گگش
اللیوذط  اصوىل تسشیش اصپیذایؼ عه  و بهدلیك ياهیذه دس ػلىم « هيالؼه و تسمیك» ۀعذ، اعالهی دوسۀ

کوه ، . تسشیشهایی4اؽاسه کشده اعت، 3يقیشالذیى ىىعی و ىىعی هغتؼاس، هغشبی ىیالذ یهس ۀلیوع به
اص دايؾومًذاو یىيواو باعوتاو اعوت و  ػلموی ػموذتا‚  یهوا هتى توش کهى یها تشخمهتقسیر  یا گىيه به
و  سا خابدوااثبوا   یهوا سوػو  ها دعوتىسگواهی  ػشمۀ هيالب، ػالوه بش بهبىد ها آو کًًذگاو ذویىت

، تکمیو ، )تقوسیر تسشیش آثواس ػلموی یها ىهیؽيگ ىی د ۀبه گفت کشديذ. هیاؽکاال  هتى سا بشىشف 
 شهوایتسشبوه ایوى رهشعوت  سو ىیواصا کًوذ. تغییش هوی بغته به هىسد( هسذود يیغت و تلخیـتؾشیر و 

ػالِن هًيوك و ، ( اثش ریلغىف بضسگتقسااصالح الکتاب االسط) اصالح اصىل اقلیذس ۀسعال تىاو هی
عت. سا تقسیر کشده ا اصىلهمالۀ که عیضده سا ارضود  5(ق66۱-666)ذ الذیى ابهشیاثیش ؽًاط عتاسه

ذ ) عومشلًذی ىیالذ ؽومظاص  سوی أاشوکال التهًذعی  ۀکه دس سعال ییها اسخاع ایى سعاله به عبب
ؽًاخته ؽذه بىد ولی پیؼ اص ، هغت بش آو (ق846-766ذ ) سوهی ۀصاد ( و ؽشذ لامیق656-766
[ ایى  صادۀ  ای اف  هىمىع پًدن اللیوذط بوه يمو  لامویبشسعی يؾذه اعت. اثبا  ابهشی بش]هغتمال‚

 .6ه اعتآهذهای زاهذ دیلگى و ب. آ. سوصيفلذ  سوهی دس پژوهؼ
                                                      

. گضیذۀ کاسياهۀ ػلمی او دس پایاو bastet_13@list.ruپژوهؾگش اسؽذ هإعغۀ تاسیخ ػلن و رًاوسی رشهًگغتاو ػلىم سوعیه )هغکى(،  .1
 ایى هماله آهذه اعت. 

2. mamanp22@gmail.com 

م دس سم چاپ ؽذه ۳594اللیذط اعت که با ايتغاب يادسعت به يقیشالذیى ىىعی دس عال  اصىلهًظىس، هإلف ياؽًاختۀ تسشیشی ػشبی اص  .3
 اعت. 

4. De Young G. “Further adventures of the Rome 1594 Arabic redaction of Euclid’s Elements”, Archive for 
History of Exact Sciences, 2012, vol. 66, p. 265-294.  

زيذگیًاهۀ بشای اىالع بیؾتش اص صيذگی و آثاس اثیشالذیى ابهشی که هفتقذ و پًداه عال پیؼ دسگزؽت يگاه کًیذ به: ابىالماعن لشبايی،  .5
 م-.۳22-۳2۳، ؿ ۳۱75، ریاضیذاياو دورۀ اسالهی

6.Dilgan H., “Démonstration du V postulate d’Eclide par Shams-ed Din al-Samarqandī”, Revue d’histoire des 
sciences et de leurs applications, no. 13, 1960, pp. 265-294. 
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 دًبلین نٌشتۀ دست ۀرسال
 ۀابهوشی سا اص يغوخ اصالح اصىل اقلیوذس ۀبشسعی سعال یها دهیيتدس ایى هماله بشخی اص يخغتیى 

 .کًن یه ػشمه CBL, Ar 3424به ؽماسۀ  دوبلیىکتابخايۀ چغتشبیتی  يىؽتۀ دعت

 
 اصالح اصىل اقلیذسيىؽتۀ دوبلیى سعالۀ  ففسۀ آغاص دعت

ایى اثوش  يىؽتۀ دعت، ها که دس بشخی رهشعت 546کتابخايۀ عپهغاالس تهشاو به ؽماسۀ  يىؽتۀ دعت ۀيغخ
دس سم چواپ ؽوذه م ۳594 دساعوت کوه هغوتؼاس ىىعی  اصىلتسشیش اص  ای يغخهدس والغ ، هؼشری ؽذه

تىخوه خيوا بوه ایوى  (282و28۳ؿدیىيگ، )هغتؼاس ىىعی  لىاص تحریربشسعی  يگ يیض باىد ی. 1اعت
بش بشِگ يخغوتیى ایوى  که، اص آيدا سیؾه گشرته دسباسۀ يغخۀ کتابخايۀ عپهغاالس يادسعت بشداؽتکشد. ایى 

                                                      
 تقىیش ایى يغخه سا به ليف هسمذ بالشی دسیارت کشدم.  .1
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هِش داسيذه ها يؾايه يىؽته باالی دعت اعوت:  يىؽوته ؽوذه ،هوتى ۀدعوتخِو يىیغوًذ غیش اصخيی ه ب، 1و ه“
. دس مومى بوشگ ػًوىاو سعواله وخوىد «هًذعهری البهشی االاثیشالذیى للفام  الؼالهه  صالحاالکتاب »

 .2( هىخىد اعت744)زغیى چلبی اثش ابهشی دس بىسعا يىؽتۀ دعتدیگش  ۀيذاسد. یک يغخ
کتواب » آو ساذيوذ. ابهوشی ياهی هوی کتاب اصوىلاللیذط سا اغلب ایى اثش  صباو ػشبدايؾمًذاو 

بوشم  سا به کاس هی اصالح اصىل اقلیذس هى يام اهاياهیذه اعت.  «کتاب ػًافش»یؼًی «  مغاعياال
ابهوشی  ۀکوه سعوال، ؽوشذ خوىد گفتوه دس صاده لامویم که ؽى هی. یادآوس تش اعت سایح اصىلصیشا يام 

. ػًوىاو ایوى اثوش دس اعوت ؽوذه ؽًاختهىىعوی کمتوش يقیشالذیى  اصىلتحریر  تش و يغبت به کىتاه
 اعت. آهذه Emendation of Euclid’s Elements فىس  بهيىؽتاسهای ايگلیغی 

سا داساعت. دس  اصىل اقلیذس همالۀ ۳۱ ۀهم ۳26 تا ۳به ؽماسۀ  بشگ۳26 دس دوبلیى يىؽتۀ دعت
 هوا بشگ ۀعت. دس همها يىؽتهها همه دس هتِى  عيش يىؽته ؽذه اعت. ؽک 2۳ ،هش بشگ بذوو ؽک 
 لىافو، هوا اعت. تؼشیف سرته اویاصهو  هسىؽذه هتى ۀهمها  اص بشگ دس بغیاسی ويخغتیى عيش هتى 

ابدذ دس زاؽیه ها به ؽیىۀ  لنیه ۀیک دعته هغتًذ. ؽماس همه دس ها هتؼاسری، افىل هىمىع و لنیه
 )بوشای يمىيوه هوا یهلنو ۀؽوماس، («همالۀ اول» )بشای يمىيه ها همالهتشتیب  ۀؽماسيىؽته ؽذه اعت. 

توش  لنیه آهذه بوا خوو دسؽوتکه پیؼ اص اثبا  هش ، گىین( )پظ هی «رألىل» و ػباس «( عىهیى»
و اعوت دوتایی  ها يؾايهاعت. گاهی هن ایى  « ه»ای ؽبیه زشف  ؾايهها با ي لنیهيىؽته ؽذه اعت. 

هوىاسد  خض به یگزاس يؾايهد. لشاس داس ها آوباالی  «ویشگىلی واسويه» ارمی با تش پشسيگ ۀدو يمي يذس  به
کیذبشای ، هؼذود  وخىد يذاسيذ.، ها هیزاؽيىؽته ؽذه بش  یها ػباس یا  ها واژهبش  تأ

سا بوشای کغوايی توذویى  اصالح کتاب اصىل در هًذسهگىیذ  هیيگاسيذه  (۳)گ  دس آغاص سعاله
کن بشای آهىختى داسيذ. ابهوشی بوه که خىاعت فمیمايه بشای سوؽى ؽذو و تقمین هساعت کشده 
 بشىشف کشده اعت. ها سا ها و تًالل ؽک و اللیذط چیضی ارضود که کتاب سا تکمی  اصىل

يگواسػ آثواس عوبب  ،صباو ػشباعت. يگاسيذگاو  سایحهيابك عًت يخغتیى ػباس  آوسده ؽذه 
 اػوالمبوه آهوىختِى ایوى یوا آو هىموىع  هًوذاو ػالله( دوعوتاو و ۀ)گاهی هقشاي دسخىاعت خىد سا

به  هًذ ػاللهبه دسخىاعت دوعتاِو  سا دس باال يىؽته که آو ادؽذهی ۀسعال آغاص عمشلًذی دس کشديذ. هی
 يگاؽته اعت. اثبا  ػلىم هساعباتی

کیووذهووتى  ۀيىیغووًذ، (۳26 )گ پایوواو سعوواله دس سويووىیظ اص سوی ، يىؽووته دعتکووشده کووه  تأ
اعت ولی تاسیخ سويىیغی و يام خوىد سا يًىؽوته اعوت. دس  ػلی بى ػمش لضویًی کاتب يىؽتۀ دعت

                                                      
تباس اػتناد الغليًه ... وصیش ػلىم و فًایغ و .. و  هآب اؽشف سزمه الله ؽاهضادۀ اػظن ارخن واال داخ  کتابخايۀ يىاب هغتياب رلک» .1

 ]صیش آو ههش اػتناد الغليًه خىسده اعت[. « ۳276هؼادو عشکاس ػلیملی هیشصا ... اخالله ... ری ؽهش خمادی الثايیه 
2. Sezgin, GAS, IV, 1974, p. 111.  
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 بوه يمو  اصهوایی  آگاهی، )يغتؼلیك( هتفاو  اص دعتخو يىیغًذه ،پاییى هماو بشگ با خيی ؽبیه يغخ
، کشوف الظًوىوه يىؽوتۀ اعت. ب ؽذه ارضوده کشف الظًىوهإلف  (ق۳667-۳6۳7ذ ) زاخی خلیفه

ایوى  ،يىؽوته دعت دسگزؽوته اعوت. دس بوشگ اول ق666 زىالی دسکتاب  هإلف   ق و675لضویًی دس 
و  بوى ػموش ابهوشی ،آو ۀو يام سعاله و يام يگاسيذ ؽذه يىؽتهی دیگش خي هب ها یآگاه  ،اثیشالوذیى هفنل

بشوکلموواو دس  اصيظووشبووش ایووى بووشگ هتفوواو   ؽووذه يىؽتهاعووت. عووال دسگزؽووت ابهووشی  ؽووذه ارضوده
اگوش بوه  2صوتش اعت. اص عىی هایًشیؼ ادؽذهیولی بشابش با تاسیخ  1ق(66۱) های کالعیک کتابؾًاعی

خلوذ سوؽى يیغوت. دس هىمىع که آيدا هن  ؽىد یهزاخی خلیفه هشاخؼه کًین سوؽى  کشف الظًىو
ق آوسده 666ؽؾون پیشاهوىو  ق و دس خلوذ666ق و دس خلذ عىم پظ اص 766پیشاهىِو اول هشگ ابهشی 

 .ه اعتآهذق( 66۱)=م ۳264 تاسیخ )به ايگلیغی( اسالم المعارف رةیدا چاپ اخیشدس  3ؽذه اعت.
اثبوا  سوػ تشعوین  خوىػبوه خوو يغوخ  ،که پش يؾذه بىده يىؽته دعت ۳26بشگ ، بشدس پایاو

ن الذیى لیقش زًفوی يم  اص دیگش به ۀهغازت دو دایش]هدمىع[ ای بشابش با  دایشه ل‛ ( ق647-574) ػ‛
 4اعت. داو آهذه ههًذط و سیامی، هؼماس، رمیه، عاص اعيشالب

صیغتًذ و با  هیايذ دس یک دوسه  ؽذه بشده يامابهشی  ۀکه دس سعالدايؾمًذايی  ۀهم که ىیا تىخه لاب 
ی يگاس ياهوه ،. بوشای يمىيوهبىديوذػلموی او آؽوًا  یًیب خهواورلغوفی و  آسایيقیشالذیى ىىعوی و 

 اعت. ریلغوىف و هىخىدىىعی  یها یهىاصبا ىىعی دس بشسعی اثبا  ( فیعتؼا)الذیى لیقش  ػلن
سويىیغوی  او يىؽوتۀ دعتابهشی اص سوی  ۀسعالکه  ،الذیى ػلی بى ػمش لضویًی کاتبی يدنداو  هًيك

اعوت. ایوى  کوشده یهوکواس ، بىدعاصيذه و هذیش آو ىىعی هشاغه که  ۀسفذخايهذتی دس  ،ؽذه اعت
هًوابغ  ۀبوش پایو يگواس توش ، تاسیخ، یلییاآیوذیى فوصیشا لضویًی ؽاگشد ابهوشی بوىد. ، ػدیب يیغت

یواد ه بو 5اعوت. کشده کاس سفذخايهبه ایى يتیده سعیذه که ابهشی خىد يیض هذتی دس آو  يىؽته دعت
ابوى  ىیالوذ کمالعشؽًاط  ؽًاط عتاسهو  داو یامیس، بیاوسین که ابهشی و ىىعی ؽاگشداو ریلغىف

 دس یا ؽوذه ؽًاختههؼلون بوه ػًوىاو ق 625 عوالزوىالی  ( بىديذ. ابهوشی دسق646-55۳) یىيظ
 (خقوىؿ يدوىم به)و  به هىف  )ػشاق( سرت توا اص ابوى یوىيظ ػلوىم سیاموی رمهؽًاعی و  عتاسه

سیاموی و  تؼلوینبشای  آهىخته بىد الهیا و  رمهکه دس هقش  یىيظ ابىبیاهىصد. تمشیبا‚ دس هماو صهاو 
 6آهذ. هىف ه بيدىم 

                                                      
1. Brockelmann, C., Geschichte der arabischen Litteratur, Bd. I, Weimar, 1897, p. 464. 
2. Suter, H., Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig, 1900, pp. 146, 219. 

 . ۳858-۳8۱5، به کىؽؼ گىعتاو رلىگ ، کشف الظًىو عى أساهی الکتب والفًىوزاخی خلیفه، هقيفی بى ػبذالله،  .3
 م-.۱۳2-۱۳۳، ؿ ۳۱75، ابىالماعن لشبايی، داياو دورۀ اسالهی ریاضیياهۀ  زيذگیبًگشیذ به:  .4

5. Sayili, A., The Observatory in Islam, Publications of the Turkish Historical Society, Series VII, no. 38, Ankara, 
1960, pp. 212, 215.  

6. Endress, G. “Reading Avicenna in the Madrasa: intellectual genealogies and chains of transmission of 
philosophy and the sciences in the Islamic East”, Arabic Theology Arabic Philosophy, From the Many to the 
One: Essays in Celebration of Richard M. Frank, ed. by J. E. Montgomery (Orientalia Lovaniensia Analecta, 

← 
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 از خط راست  تعریف ابيری
 خلب ؽذ ىاصیته یها خوعير و ، هفاهین خو ساعت تبییى به نابهشی تىخه ۀدس هماو آغاص سعال

 2۱دس همایغه با  بىد. هتفاو  ػشبی هتشخماوو يیض  ها هفهىمسعمی اللیذط اص آو  یها فیتؼشا که ب
ليوش  شیوفسا يوذاسد ولوی تؼ هوشصو  تىیهغو ۀصاویو شیوفابهشی تؼ، اللیذط اصىلتؼشیف اص کتاب 

 سا ارضوده اعت. یچهاسملؼ
 1[پ۳ ]گ «ولی خضء يوذاسد، یت داسديميه چیضی اعت که هىلؼ»ابهشی:  ۀلیوع بهتؼشیف يميه 

هیچ تفاوتی با تؼشیف ىىعوی يوذاسد.  دسوالغ( اعت و ق428-۱76) ًایع ابى ۀهمايًذ تؼشیف يمي
کوه هايًوذ ، یوی يوذاسد«خضءهوا»و يه  «خضء»که يميه هیچ ، ؽذه گفتهتىخه کًین که دس ایى تؼشیف 

سوهی دس تؼشیف صادۀ  لامیعمشلًذی و الذیى  ؽمظ، ىىعی هغتؼاساعت.  اصىلتؼشیف يميه دس 
 . «اعت شیياپز نیتمغ»که يميه  ايذ گفته یعادگ بهيميه 

خو ساعوت خيوی اعوت کوه بوش سوی آو »اص تؼشیف خو ساعت آغاص کًین. به يظش ابهشی  زال
تش يخىاهًوذ  باالتش یا بشخی پاییى ها آویؼًی بشخی اص ، گیشيذ لشاس هیساعتا يميه دس یک  صیادی ؽماس

 [.پ۳گ «]بىد
 یا گىيوه بهکوه  آو اعوتخو ساعوت  ذیگى یهکه ، تؼشیف اللیذط اعت باایى تؼشیف هتفاو  

يقویشالذیى  همچوىوابهوشی  هؼافشاو با تؼشیف دیگش یو زت، خىدػ لشاس داسدی ها يميههمىاس بش 
 م هتفاو  اعت.26ۀىىعی و ىىعی هغتؼاس تا دیگشاو دس عذ

سوی آو سوبشوی  ۀکه هش يمي آو اعتخو ساعت »چًیى اعت:  اصىلدس تسشیش تؼشیف ىىعی 
 «.ه دیگش اعتايم

 2.«سوی آو سوبشوی هن باؽًذ یها يميهخيی ساعت اعت که » :ذیگى یهىىعی هغتؼاس 
کوه هوش ، خيوی ساعوت اعوت» هغت: اصىلاص  ًایع ابى تش پیؼدس تسشیش  ػباستیهؾابه چًیى 

اص خوو ساعوت دس بشابوش  یا يميوه. هش «باؽذ لشاسگشرتهآغاص و پایايؼ  ۀاص آو دس بشابش دو يمي یا يميه
با تؼشیف خوو  ًایع ابىآؽًایی کاه   ۀدهًذ يؾاوآغاص و پایاو خو اعت. ایى همکى اعت  یها يميه

کوه اص ، آو اعوتخو ساعوت » اص ساه آثاس ػشبی اسعيى باؽذ:( پارهًیذس)دس کتاب ساعت ارالىىو 
 .«هیاو آو يتىاو دو عشػ سا دیذ

                                                      
→ 

152), Leuven: Peeters, 2006, pp. 371-422.  
 چغتشبیتی اعت. ۱424ها به ؽماسۀ بشگ دس يغخۀ ؽماسۀ  اسخاع .1
دس هإعغوۀ تواسیخ ػلوىم  ۳997م دس سم چاپ ؽذ. ایوى کتواب دس عوال ۳594اللیذط که دس عال  اصىلتسشیش ىىعی هغتؼاس اص کتاب  .2

 هدمىػووۀ سیاموویا  و يدووىم دوسۀ اعووالهی 26)رشايکفووىس ( بووه ػًووىاو خلووذ ػشبووی اعووالهی دايؾووگاه یىهوواو ولفگايووگ گىتووه 
(Islamic Mathematics and Astronomy .تدذیذ چاپ ؽذ ) 
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غوت تىاي هیػشبِی تؼشیِف خو ساعِت اللیوذط  یشهایتسشدس  ها يميهپیذایؼ سوبشو لشاس گشرتى 
آو سوبوشوی هون لوشاس  عوشوتهخو ساعوت و  ۀهیاي گفت یهپزیشػ تؼشیف ارالىىو باؽذ که  ۀيتید

 داسيذ.
اص ساه سوبوشو  (تش ىییپوا. کي ،ها عير)و هؾابه آو دس هىسد  عًت تؼشیف خو ساعتؽایذ هًؾأ 

ثابوت  -تؼشیف خو ساعوت تىعوو اعوساق ،يه. بشای يمىباؽذ اصىلػشبی  یها تشخمه، لشاس دادو
( ق288-22۳)ثابوت بوى لوشه  ۀلیوعو بهکوه دیشتوش ، (ق298د. ) اعساق بى زًیى ۀیؼًی دس تشخم

 .«که سوی آو لشاس داسد اعت یا يميهکه سوبشوی هش  آو اعتخو ساعت »چًیى اعت:  ؽذه ریتقس
ق( 266-۳94) با همکواسی زًویى بوى اعوساق سود یهثابت چًايکه اکًىو گماو  -اعساق تشخمۀ

يخغوتیى  ۀاعت. تشخم تهیه ؽذهبغذاد و پذس اعساق بى زًیى « بیت السکمۀ» ۀیظ بخؼ تشخمسی
کىتاه  ،ۀ بؼذی زداجتشخم ( بىده اعت.ق2۳8و  ۳76ؽکىرایی بیى ) اص زداج بى یىعف بى هيش

 ها آواص  ییها بخؼکاه  و يه  به ؽک يه های زداج  اص تشخمه کی چیهيخغتیى اعت.  تشخمۀ ۀؽذ
پی بوشد. بوشای يمىيوه دس  تىاو هیدس آثاس دیگشاو  ها اسخاعو  ها يم اص  ها آو ۀ. دسباساعت يمايذهخا  به

زداج و سوایت اعساق و ثابوت بهوشه  ۀيقیشالذیى ىىعی اص تشخم ۀلیوع به اصىلتسشیش و تقسیر 
 اعت. ؽذه گشرته

يتیده گشرت که ابهوشی  تىاو هی. دس تؼشیف خو ساعت «ها يميهسو لشاس گشرتى  هسوب»بشگشدین به 
سو  هسوبو»ػشبی تؼشیف خو ساعت سا به کموک  ىیخاوسصهدس  ه7 ۀعًت پذیذ آهذه دس عذ شیتأثصیش 

 . ولی چًیى يیغت.باؽذ بیاو کشده «ها يميهلشاس گشرتى 
هقوادسا  بش  (ق4۱6-۱54هیثن ) ابىابهشی دس  خىد اص خو ساعت سا کلمه به کلمه اص ؽشذ 

ىىعوی و ىىعوی  بیاواص تؼشیف خو ساعت اللیذط هؾابه  هیثن ابىاللیذط گشرته اعت. بشداؽت 
 عت.«ها يميهسویی  هسوب»بش پایۀ که ، هغتؼاس اعت
هوش  سوی سوبوهتؼشیف اللیذط: خوو ساعوت »خىايین:  هیثن هی ابى هصادرات اقلیذس دس ؽشذ

و ساعت خيی اعت که اگش سوی آو به هش هیوضاو يميوه یؼًی خ. که سوی آو اعت لشاس داسد یا يميه
يخىاهًوذ بوىد.  تش ىییپوایا  باالتش ها آویؼًی بشخی اص ، خىاهًذ بىددس یک ساعتا  ها آوهمۀ لشاس دهین 

 .«بشخی عمت چپ و بشخی عمت ساعت يخىاهًذ بىد و يغبت به خو یک هىلؼیت داسيذ
  سوی یکذیگش هغتًذ. ههای خو ساعت سوب يميه ۀکه هم، ؽىد هیتؼشیف گفته دس ایى  دسوالغ

 افو  هىموىعآو  کوه دس خالوب بوىد سو اصآو دوسۀ اعوالهیهیثن بشای دايؾمًذاو  ؽشذ ابى
یوا  ؽذه اثبا  «یک زشکت عاده»ىاصی به کمک تهای ه خو ۀاللیذط دسباس بىد. ایى سعواله گى

دس دعتشط ابهشی بىده اعوت.  کتاب فی حل شکىک کتاب اقلیذسهیثن به يام  ابىاص اثش  تش کن
بذیى  ذه اعت.آه تش خالفهؽکلی ه اثبا  ب یها سوػهماو ( ری ز  ؽکى ...)دس ایى کتاب 
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شورح هوا اشوکل هوى هصوادرات ق( با اعتفاده اص ایى سعاله دس 526-4۱9)تشتیب ػمش خیام 
یثن سا ه ابى الشافیه عى الشک فی الخطىط المىازیه ةرسالو يقیشالذیى ىىعی دس  کتاب اقلیذس

او ، کًوذ یهورکش خىد سا هًبغ ىىعی  که چًاو يمذ کشديذ. زشکت به هًذعه واسدکشدوبه خاىش 
با ؽشذ آؽًا  ... کتاب فی حل شکىکهیثن بیابذ و تًها اص ساه  ابىهیچ ؽشزی اص اعت يتىايغته 

 1ؽذه اعت.

 ىیثم ىای دیگر خط راست در شرح ابن تعریف
 سو ىیواصا هًوىص بشسعوی يؾوذه اعوت. ،پوًدنآو بشای افو  هىموىع بخؼ اثبا   خض بهایى سعاله 

 اعت.ؽذه که اص خاهای دیگش یارته ، ؽىد هیآوسده  ثنیه ابىخو ساعت اص  هایی بشای تؼشیف
 تش هوش دو يميوه، ، بوه ػبواس  دلیوكخو هیاو دو يميوه ىیتش کىتاهخو ساعت » :تؼشیف يخغت

ساعت اعوت. ایوى  ،ولی تًها یک خو، سعن کشد خمیذه یها خو تیاهًیب تىاو هی ها آواعت. هیاو 
 «.ؽىد یهخو ساعت چًیى تؼشیف  سو ىیاصارافله هیاو دو يميه اعت.  ىیتش کىتاه ،خو ساعت

که ، کًذ یهیى یاستباه هیاو خو ساعت و رافله سا تؼ ،بذیهی خو ساعت ظاهشا‚ ایى تؼشیف 
 اعوت: ؽذه گشرته (افىل هىمىع)دس باب  کره و استىايه ۀاسؽمیذط بش سعال ۀاص همذه ؽک یب

که ، . یادآوسی کًین«تشیى اعت هخو ساعت کىتا، که یک آغاص و ايدام داسيذ ییها خو ۀاص هم»
اثبا  آو ؽک کشده و اثبا  خىدػ سا دس  یدسعت بهاسؽمیذط  ىىعی دس ؽشذ خىد بش ایى اثش

 ه کشده اعت.ػشم
یؼًی خيوی ساعوت  ؽىد. خا خابهذ تىاي هیخو ساعت آو بخؼ اص خو اعت که » تؼشیف دوم:

خو لشاس دهین با آو هًيبك ؽوىد  و اگوش آو  ۀهايذ و سوی بالی ًینسا خذا ک اعت که اگش بخؾی اص آو
هًيبك ؽوىد. ولوی اگوش خوو خمیوذگی  باصهن، خو لشاس دهین ۀهايذ بخؼ سا بشگشدايین و سوی بالی

چوىو   و سوی بمیه لوشاس دهوین همکوى اعوت هًيبوك يؾوىد ًینداؽته باؽذ و بخؾی اص آو سا خذا ک
 .«ؽىد یيمخو هًيبك  ۀکًذ و بش بمی ش هییکشدو آو بخؼ تغی وسو پؾتؼیت خمیذگی دس وم

کیذویژگی دیگش خو ساعت  بش ًدایادس   یهوا بخؼ ۀاعت. همو همگىو. خو ساعت ؽىد یه تأ
عوبِب  ىیو اًذ همگىيدیگش  یا گفتههؾابهًذ. به  باهن ها بخؼ ۀاسعيى هم ۀآو یکغاو اعت. به گفت

هیوثن ؽوشه دوهوی  ابىداسد. به همیى دلی  هن ؽىد.همیى ویژگی سا دایشه  هی ها آوخایی  به اهکاو خا
دس ، خو بگزاسيذ ۀو آو سا سوی بالیمايذ بشگشدايًذ)اگش بخؾی اص خو سا  بشای خو ساعت پیؾًهاد کشد

 .(شدیگ یيمو اگش خو خمیذه باؽذ اييباق فىس   فىس  اييباق خو ساعت اعت
                                                      

صادۀ[ سوهی  الذیى[ عمشلًذی و ؽشذ ]لامی لنیۀ تىاصی ]ؽمظ»ای که با ػًىاو  ایشيیا لىتش )هإلف همالۀ زامش( ایى هىمىع سا دس هماله .1
 هًتؾش کشده اعت.  های تاریخ ریاضی پژوهشدس يؾشیۀ  26۳۳ی( دس عال بش آو )به صباو سوع
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پایوايی خوو سا ثابوت  ۀاگش دو يمي«. کًذ ش يمییخو ساعت ومؼیتی اعت که تغی» تؼشیف عىم:
کوه اگوش دو ايتهوای  آو اعتهؼًی ه . ایى بچشخذ یهآو خو دوس هسىسػ ، کًین و خو سا بشگشدايین

. هوى ؽىد یهیش ومؼیت داده باال و پاییى یی آو تغسا بشگشدايین ياساعت و آوخو ياساعت سا ثابت کًین 
دوس هسوىس ه عت که هًگوام چوشخؼ بوا خو ساعت آو، کًن ایى تؼشیف خو ساعت سا ؽاخـ هی

 .ؽىد یهسها  هش ابهاهییش ومؼیت يذهذ. با ایى تؼشیف خو ساعت اص یتغ اػ ؽذه ثابت
همالوۀ م( دس ؽشذ خىد بش 5 ۀ)عذ یيىارالىىي ىطاعت. بشای يمىيه پشوکل بذیغ ثنیه ابىتؼشیف 

و يه  تش ىییپاس عيسی هیچ بخؾی اص خو ساعت يه د :اعت هیثن آوسده ابى ی هؾابهتؼشیف اصىلیکن 
ؽىيذ و اگش ایى خو دو عشػ  خا هی به خا باهنآو  یها بخؼ ۀگیشد و هم لشاس يمی باالتشدس عيسی 
ی خو همگىيو  (پارهًیذس)دس کتاب  بش تؼشیف ارالىىو ىط. پشوکلهايذ یه زشکت یبثابت ؽىيذ 

کیذساعت  کیذىپشوکل .کًذ یه تأ بلکه بشای دایشه ، بشای خو ساعت تًها يهکًذ که ایى ویژگی  هی ط تأ
ی خو ساعت و دو خو دیگوش همگىيهیثن  ابى بشخالفای يیض فادق اعت. ولی او  و هاسپیچ اعتىايه

کموک دو بوه  سا یا اعوتىايهی دایشه و هاسپیچ همگىي ىطبشخالف پشوکل ثنیه ابى .کًذ یيمسا تفکیک 
که خوو ساعوت دس اهتوذاد  دايذ یهآو  ویژگی خو ساعت سا ىط. پشوکلدهذ یهویژگی دیگش تىمیر 

 1«.هیاو دو يميه اعت ىیتش کىتاهو ایى رافله » اعت های سوی آو )یؼًی تؼشیف اللیذط( يميه

 ٌشنیریسی ً سیمپلیکی یىا شرحتعریف خط راست در 
سو  اصایوىاىالػی يوذاسین. اللیذط  اصىل بش ىطی به ؽشذ پشوکلدوسۀ اعالهدايؾمًذاو  دعتشعیاص 

 اصوىل ( بوشق۱۳6زوذود  ۀ)دسگزؽوت ؽشذ ابىالؼبواط يیشیوضی ثنیه ابىازتمال داسد هًبغ تفکشا  
 یرشاواي یها لىل يم  ایى ؽشذ دس اعت. ؽذه  یو تکمزداج يگاؽته  ۀتشخم ۀاللیذط باؽذ که بش پای

 (های همالوۀ اول افوىل و لنویه، ها )تؼشیفه م( بش همذه6 ۀ)عذىط اص هتى یىيايی ؽشذ عیمپلیکی
 وخىد داسد.، بىده ىطؽشذ پشوکل ۀخىد بغیاس بش پای ۀيىب بهکه ، اللیذط اصىل

 -( تًها چهاس6526ػمىهی ۀکتابخاي لن وخاوسی  ۱99ؽشذ يیشیضی )لیذو  خيی ۀدس دو يغخ
تؼشیف خو ساعت هىخىد  اص خملهو  اول همالۀيخغت هىخىد اعت. عه تؼشیف يخغتیِى  پًح همالۀ

 که يیشیوضی آوسده خبوشاو کوشد: ىطگیشی اص ؽشذ عیمپلیکی تىاو با بهشه ایى کمبىد سا هیولی  يیغت.
آغاص و پایاو  ۀهیاو هش دو يميه رافله ایغت که هیاِو دو يميگىیذ  اللیذط هی گفت: ىطعیمپلیکی»

 ۀتًها خيی هسذود باؽذ و رافل که چًاویک خو رشك کًین  عشوته عت. پظ اگش دو يميه ساخو ا
آو رافله خو ساعت اعت که دو يميوه ، خيی يباؽذ ها آواگش هیاو  یزت ،هیاو آو دو سا خو بًاهین

                                                      
1. Proclus, A Commentary on the First book of Euclid’s Elements, translated with introduction and notes by G. R. 

Morrow, with a new foreword by I. Mueller, Princeton-New Jersey: Princeton University Press, 1992.  
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توشیى هغوارت  کىتاه تشیى اعت. آو خو کىتاه، ايذاصه بگیشین آو دو سا ۀآو هغتًذ. اگش ها رافل عشوته
به همیى دلی  اسؽمیذط  .کًین يمی گیشی ايذاصهگىياگىو. ها با خيی که خمیذگی داسد  یضهایچهیاِو 

تًها  گیشی ايذاصه خو هیاو دو يميه اعت و تشیى کىتاهکه خو ساعت  خو ساعت سا چًیى تؼشیف کشد
یت خو کوح و هوىسب بیًها تىاو هیاعت چىو هیاو دو يميه  چًیى ایى. ؽىد هیبا خو ساعت ايدام 
 .«دیگشی باؽذ اص تش بضسگسعن کشد که بشخی 

اللیذط گىیا تقىسی » :رکش ؽذه چًیى اعتعیمپلیکیىط اص ؽشذ  تش پیؼخىِد يیشیضی که  بیاو
رافله ایغت که دو يميوه سا  تشیى کىتاهسا که اسؽمیذط بیاو کشده دس يظش داؽته اعت که خو ساعت 

 «.کًذ هیهن وف  ه ب
ایی شاسد کشهىيوگوبوه  يیشیوضی هًغوىب ۀسوایوت التیًوِی سعوال، تؼشیف خوو ساعوت باصبیًی دس

ه  کهم( ۳۳87و۳۳۳4) تىايغوت هفیوذ باؽوذ. ولوی تواکًىو  اعوت هوی اصوىل يخغِت  همالۀؽاه  د‛
 ۀاص سوی آو ايدوام ؽوذه ؽوًاخته يؾوذه اعوت و تشخمو یالتیً ۀػشبِی يیشیضی که تشخم يىؽتۀ دعت

اص صبواو تشخموه يیشیضی خىب يیغت و ایى به عبِب هؾوکال   ۀعالالتیًِی خو ساعِت اللیذط اص س
 های يميوهکه هیاو  آو اعتخو ساعت » :اعتافالذ  هًذبىده و خىد يیاصهای هیايه  دس عذهػشبی 

 .«باؽذ همىاس سوی آو
يیشیضی تؼشیوف خوو ساعوت  ۀتىاو گماو کشد که دس سعال يیشیضی هی و ىطاص دو ؽشذ عیمپلیکی

دس چًویى  .«سوی آو ۀدو يميو با هوشکه سوبشوعت  آو اعتخو ساعت » اللیذط چًیى بىده اعت:
چیوضی کوه دس ؽوشذ يیشیوضی و   تىاو استباه هیاو هفهىم خو ساعت با هفهىم رافله سا دیذ ی هیبیاي

 .اعت بىدو خو ساعت همگىوویژگی  بیايگشآهذه و  ىطعیمپلیکی
که يیشیضی اص آو بهشه گشرتوه  اصىلاص زداج  ۀدس تشخمخو ساعت ؽذ گماو کشد که تؼشیف  هی

 يیشیوضی هوتى زدواج سا تقوسیر کوشده سو که اصایىولی چًیى يیغت. يخغت ، باؽذ گىيه همیىهن 
اللیذط به صباو التیًی  اصىلبش يیشیضی  ؽشذم اص ۳2ۀدس عذآدالسد باثی که  ای تشخمه . دوم دساعت

خو ساعت رافله ایغت اص یک يميه بوه » ياهًتظشه اعت: ای تاايذاصهتؼشیف خو ساعت  کشدهرشاهن 
ی اثوش ایکشهىيوتؼشیوف گوشاسد همچوىو  بیاودس ایى «. هشصهایؾاوآو دو يميه دس  دسبشگیشيذۀدیگشی 

به  تًها يه« لب »رؼ  ػشبی، . بشای يمىيهؽىد هیدیذه  یاص صباو ػشبی به التیً اصىل ۀهؾکال  تشخم
 اعتمبال کشدو يیض هغوت. و بلکه به هؼًی پزیشرتى، ى و بىدو دس ىشف هماب اس داؽتسو لش هؼًی سوبه

. اگش ایى باؽذدسعت تشخمه کشده )پزیشيذه( سا يا ”recipiens” که آدالسد، کاهال‚ همکى اعت سو اصایى
تؼشیوف خوو هوای دیگوش ػشبوِی  به سوایتهتشخن ذ و ؽ التیًی دویغت عال دیشتش ايدام هی ۀتشخم

رافوله اص یوک  تشیى کىتاهخو ساعت » ؽک  صیش بیاوسد:ه همکى بىد آو سا ب، داؽتدعتشعی ساعت 
 «.لشاس داسد ها آودیگش اعت که دس بشابش هش یک اص  ۀيميه به يمي
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)ؽایذ بشگشرته اص ىط پشوکل ۀسعالدس تؼشیف خو ساعت  ،استباه ساعت بىدِو خو و رافله ۀدسباس
  خوو ساعوت کوه ىیابه کمِک  یسوؽً بهاللیذط تؼشیف خو ساعت سا » :اعتچًیى ( ىطعیمپلیکی

هیواو هوش دو يميوه دساصای  ۀرافل شایصبیاو کشده اعت.  پىؽايذ یهسا  ها يميههیاو آو  ايذاصه هن ۀرافل
ىط عویمپلیکی «.یؼًوی سوبوشوی هوش دو يميوه اعوت دهًوذ یهوخيی اعت که آو دو يميوه يؾواو 

ارالىوىو »تؼشیف ارالىوىو سا:  ،بشای يمىيه سا يیض بشسعی کشده اعت.های دیگش خو ساعت  تؼشیف
 صیشا اگش، ‘خيی ساعت اعت که وعو آو دو ايتهایؼ سا بپىؽايذ’ :گىیذ هیبشای تؼشیف خو ساعت 

چؾمت سا بش یکی اص دو ايتها ثابت کًی و بخىاهی ايتهای دیگش سا ببیًی آو يميوه دس هًظوش توى لوشاس 
دس  اعتذاللایًکه ، هشبىه به ایى تؼشیف اعت. آيچه پىؽايذ هیوعو ايتها سا  ۀيیؼًی آو يم، گیشد هی

بلکه چىو خوو ساعوت ، پىؽايذ سا هیيه به دلی  ایًکه وعو دو ايتها . عاصد هیخهت دیگش سا همکى 
 .«پیمایذ او عبب اعت که دیذ خو ساعت سا هیو ایى بذ .پىؽايذ هیاعت وعو دو ايتها سا 

ايتمواد کوشده اعوت. دايغته و اص آو به هًذعه يادسعت  هىمىع سؤیت سا واسدکشدو ىطعیمپلیکی
کیذ پذیذۀ سؤیت گیشی اص اللیذط با بهشه وعوو »اعوت ساعوت  چىو هغیش سؤیت خوکه  کًذ هی تأ

پیؾًهاد  ىطعیمپلیکی که چًاوبش یکی اص دو ايتها  «ثابت کشدو دیذ»دس ایًدا  «پىؽايذ. ها سا هیايتها
هیاو دو ايتها يیض دیگش  های يميه ۀبلکه وعو و هم، ايتهای دیگش خو تًها يهؽىد که  هی کًذ عبب هی

 د.ىدیذه يؾ
دو  ،دس تؼشیف خو ساعت با بیاو ویژگوی همگوىيی ىطو پشوکل هیثن ابى بشػکظ ىطعیمپلیکی
کیذو ادغام ؽشه الصم سا  بوا « اص هموه عوى» آو های بخؼ ۀکه هم آو اعتکه خو ساعت  کًذ هی تأ

تؼشیف  ىطهمچىو عیمپلیکیخو ساعت سا ( م۳ ۀ)عذاعکًذسايی ؽىيذ. هشوو  خا هی بهخا یکذیگش
 ۀدسبواسعویمپلیکیىط همکوى اعوت اعوتذالل  دس ؽشذ يیشیضی اص آو يم  ؽذه اعوت. باسهاکشده و 

هش دو  ها آوصیشا ، باؽًذ اص هشوو گشرته ؽذه باؽذ زشکت یب ايتهاهازشکتی خو ساعت اگش  ویژگی بی
 .گشرتًذ دس يظش هیسا ليب و خو ساعت سا هسىس چشخؼ  ايتها

 اصولقضیۀ اًل مقالۀ یازدىم تعریف خط راست ابيری ً 
سوی  ۀکوه هوش تؼوذاد يميو، اعت یخي  ساعتخو : »به ابهشی و تؼشیف او اص خو ساعت باصگشدین

 ػبواس  پایوايی سا «.يیغوتًذ تش ىییپوایوا  بواالتش ها يميوهیؼًی بشخی اص ، دس یک ساعتا هغتًذ همه آو
هموه دس » ػباس  اص «.يخىاهًذ بىد تش ىییپاباالتش و بخؾی  ها آوبخؾی اص » تىاو چًیى بیاو کشد: هی

ایوى هًبوغ  دس لیاط با«)همه دس یک عير خىاهًذ بىد»که  تىاو بشداؽت کشد هی «ساعتا هغتًذیک 
کوه اعوت چىو دس آو گفتوه ؽوذه ، عتایى تشخمه يادسعت ا ،هیثن ابى ۀیؼًی سعال ،تؼشیِف ابهشی

دس ایى فىس  تؼشیف خو «(. بشخی دس عمت ساعت يخىاهًذ بىد دس عمت چپ و ها آوبشخی اص 
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 هشايوذاصهکه اگش بوش آو بوه ، خيی اعت، خو ساعت» تىاو چًیى يىؽت: ابهشی سا هیبه بیاو ساعت 
و بخؾوی  باالتش ها آویؼًی بخؾی اص ، همه دس یک عير خىاهًذ بىد ها آو، ی گزاؽته ؽىدهای يميه

کوه  اعت همغاواللیذط  اصىلهمالۀ یاصدهن  ۳لنیۀ با  دسوالغ. ایى تؼشیف «يخىاهًذ بىد تش ىییپا
تؼشیوف  ،. بشای همایغوه«يخىاهذ بىد تشتش یا بخؾی باال دس خو ساعت هیچ بخؾی پاییى» :ىبك آو

ی دس یوک عوير و بخؾوی دس بخؾهمکى يیغت دس یک خو ساعت » آوسین: ىىعی هغتؼاس سا هی
 تىخهی کشده و ایى بی لنیهچشا ابهشی به یکغاو بىدو تؼشیف و  سوؽى يیغت«. تش باؽذعيسی باال

 .ياهمخىاو اعت ،اصالح اصىلاثشػ،  بايام
 چًیى اعت: (اصالح اصىل اقلیذس)دس  اص عىی ابهشی لنیهاثبا  ایى 

دس یوک  اب خو ساعت و بخؾوی اص آو جاب اگش هش خو ساعت بش یک عير لشاس داسد. وگشيه»
 دهین. اداهه هی د ۀساعت تا يمي، سا دس عيسی که لشاس داسد اب، دس عيسی دیگش باؽذ جب عير و

هوش خوو ، دسيتیدوهکه ایوى دسعوت يیغوت. یابًذ  اداهه هی ابدس ساعتای  دب و بجآيگاه دو خو 
 .پ[89]گ  «خىاعتین ثابت کًین یگیشد.ایى چیضی اعت که ه ساعتی سوی یک عير لشاس هی

هوای  ىىعی و ىىعوی هغوتؼاس دسیاروت، عیًا ابى اص، بهی هؾاها هن چىو اثبا ، اثبا  ىیدس ا
بوه  ب اگش اص هشکض  ایى همکى يیغت»ايذ:  تىمیر يذاده هغت اصىلکه دس هتِى یىيايی  هتًالنی سا

. ایوى اثبوا  «کًًوذ يابشابش ایداد هویهایی  ليؼه دابو  جاب ليشهای، ای سعن کًین ایشهد اب ؽؼاع
او  اص خملوه. دايوذ یهو اصوىلدس هوتى  یکاس دعوتس گشروت کوه آو سا لشا 1ثهی ل. هىسد ايتماد  .

کیذ، گىیذ هی ليوغ کًوذ دس فوىستی همکوى  سا دب، جب، اج، اببایذ  به هشکض ب ۀبش ایًکه دایش تأ
)دس هىسد ایًکوه اگوش دو خوو همالۀ یاصدهن  2دس لنیۀ  ىیو اعير باؽًذ  بش یک ادو  جب اعت که

 2ؽىد. تأییذ هی سوی یک عير لشاس داسيذ(، کًًذ ساعت یکذیگش سا ليغ هی
 تشخموۀآوسده ؽذه اعوت. هوى آو بخوؼ اص  هایی دلی ػشبی يیض چًیى  یها ریتقسدس  ازتماال‚ 

 دس آو هغت یوا يوه.ؽذه  افالذ یها اثبا که يؾاو بذهن آیا ایى ، ثابت سا دس اختیاس يذاسم -اعساق
صیوشا اعت، بىده ، تىعو زداج که به ها يشعیذه اصىلػشبی  ۀهایی دس تشخم چًیى اثبا  ؽایذولی 

 .هىخىد يیغت هيالبایى  ؽىد هیيغبت داده  که به آدالسد باثی، اللیذط اصىلِت التیًِی دس سوای

 صفحوتعریف 
هتًواظش بوا ابهوشی  دس بیواو اص خملوه، ػشبویهوای  دس سوایوت تؼشیف ایى هفهىم اعاعوی هًذعوی

 یا گىيوه بهکه ، آو اعت تىیعير هغ» :چًیى اعتاللیذط  تؼشیف های خو ساعت اعت. تؼشیف
                                                      

 اللیذط به صباو ايگلیغی.  اصىلهتشخن  .1
 . ۱86، ؿ ۳۱87، تاهظ ال. هیث، تشخمۀ هسمذهادی ؽفیؼیها، هشکض يؾش دايؾگاهی، اصىل اقلیذس .2



 

 

151 

رص
بر

 ی
مات

قد
م

 ی
صال

ر
 ۀ

قل
ل ا

صو
ح ا

ال
ص

ا
ی

ش
د

یاث 
لد

را
ی

 ن
هر 

اب
ی

 

سا همچىو خو ساعت به  ففسه دوسۀ اعالهی. دايؾمًذاو «خىد لشاس داسدهای ساعت  خوهمىاس بش 
 ايذ. ساعت تؼشیف کشده  خوهتًاظش با کمک همایغه و 

هوای  تمابو  خوو که دس، آو اعت هغتىی )ففسه(عير »: اصىل ثابت اص -اعساق ۀتشخمدس 
 «.ساعت سوی آو يغبت به یکذیگش باؽذ

که سوی آو سو بوه سوی اعت هایی تؾکی  ؽذه  اص تماب  خو ففسه»: گىیذ هی شفادس  عیًا ابى
 .«ه باؽًذگشرتخای  ؽاو یهشصیکذیگش با دو خو 

های سوی آو دس بشابوش  خو ۀعيسی اعت که هم ففسه» تحریر اصىل دس ىىعیتؼشیف بًا بش 
 «.هن لشاس داسيذ

لوشاس گشرتوه سوی آو دس  یها خواعت که  عيسی هغتىی» تؼشیف ىىعی هغتؼاس چًیى اعت:
 «.بشابش هن باؽًذ

کوه اگوش سوی آو ، عويسی اعوت فوفسه» :کًوذ هیابهشی عير سا هؾابه خو ساعت تؼشیوف 
و بشخوی  بواالتش هوا اص آوها دس یک عير باؽًذ یؼًوی بشخوی  آو خو ۀهم، ذلشاس دهً  خو ؽماس یب

شورح دس ) هیوثن اص ابوى، سا همچىو تؼشیف خو ساعت ففسهابهشی تؼشیف گىیا «. باؽًذتش ي پاییى
یفوی سا بوا تؼش ففسه» :تىی چًیى اعتعير هغآو اص تؼشیف که  گشرته اعت (هصادرات اقلیذس

 یهوا خوخایی اعت که  ففسه اللیذط چًیى اعت: ۀگفت کًین. هیهؾابه تؼشیف خو ساعت بیاو 
عيسی اعت کوه اگوش سوی آو بیًهایوت خوو  ففسه.ایى یؼًی ساعت سوبشوی هن بش آو لشاس داسيذ

 .«و همه دس یک عير باؽًذ اؽًذيب تش ىییپایا  باالتشها  اص آو خو کذام چیه، ساعت کؾیذه ؽىد
های سوؽى  تؼشیفؽایذ دلی  ابهشی بشای ايتخاب  (ففسه)تؼشیف خو ساعت و  دس هش دو هىسد

 اصوىل اص عىی دیگش بشسعی .تشيذ رهن لاب  دهیدسيتو  آؽکاس ها آواص عىیی  یى باؽذ:هیثن ا ابى ۀؽذ
. کواسی کوه دس خىد واسد کًذ «افالذ» دس او سا یها بسثو  ها فیتؼشاللیذط به ابهشی اخاصه يذاد 

 ذ.ؽهیثن ايدام  ؽشذ ابى اص خملهآثاس دیگش 
 ها بیاو ؽوذه اعوت. به یاسی خوعیًا  ىىعی و ابى، ابهشی ففسه تىعوکه تؼشیف ، تىخه کًین

ازتمواال‚ ساعت اعوت کوه  یها خوعخى اص  ،ثن و ىىعی هغتؼاسهی ابى، ثابت -دس سوایت اعساق
ساعوت بشسعوی  یهوا خوآو تًهوا  دس که،خوىد اللیوذط اعوت ۀلیوعو بهبیاو تؼشیف عوير  ۀدیيت
هيلبوی ولتوی  دوسۀ اعوالهی دايواو که سیاموی چًیى تىمیر داد ؽىد هیيخغتیى هىسد سا  .ؽىيذ یه

بوذیهی بوىدو  سا با پزیشػ «تىیهغ»یا « ساعت» ۀواژ ،گىیًذ تىی هیساعت و عير هغ خو ۀدسباس
هًظوىس اص  بوش آويظش بگیوشین کوه بًوا دس هیثن سا  ابى ۀسعالدس ففسه تؼشیف اگش  .کًًذ یهآو ززف 

هىخوىد دس آو عوير بایوذ دس یوک  یهوا خو ۀکه هم آو اعت «ها خولشاس گشرتى  سو سوبه» ػباس 
که دس آو  ففسهپظ دس تؼشیف  اعت. یبغیاسياهغتىی  یها عيرایى ؽشه هًيبك با  ،عير باؽًذ
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کیذ ها خوبىدو  سو بهبش سو  )همچوىو تؼشیوف ىىعوی(. عوتها خو ۀهمو ۀعخى دسباس ؽىد هی تأ
 یها فیتؼشدس  سو ىیاصا تًها خو ساعت و دایشه سا تؼشیف کشد. ها خو ۀهیاو هم اص اصىل اللیذط دس

 بوشخالفهیوثن  ابىتىعوو  فوفسهکوه دس تؼشیوِف  خقىؿ بهگىیا هًظىس خو ساعت اعت. ، خو
 ساعت سرته اعت. اص خوعخى  ،اػ سعاله

اسؽومیذط  ۀاسوتىاي کوره و ۀاص سعوالتؼشیف يخغتیى  .دهذ یه ففسهدو تؼشیف بشای  هیثن ابى
کیذو دس آو اعت  دس دوهویى  دس پیشاهوىيی هؾوتش  داسد  کمتوشیى هغوازت سا ففسهؽىد که  هی تأ

 گىیذ: هی «اص همه عى»ی همگىيویژگی  ۀدسباسعیمپلیکیىط اص صباو تؼشیف 
ؽوىد  هوی هسذود اعت. ففسهایى یؼًی  سا دس پیشاهىيی یکغاو داسد. ففسه کمتشیى هغازت»
بشخغته یا گىد  باؽذاگش هشصػ بیؾتش  یؼًی هشص خو عاده اعت.، بش هشصػ يهاد. یک هشص داسدآو سا 
هغازت آو  که اعتففسه یک هشص داسد  که آو، چًذیى عير خا بگیشد، اگش دس هشِص عيسی. اعت

 .«عتها يرع ۀکمتش اص هم
. یؼًوی آو ؽوىد هی خا خابوه ؼیها تکوهعيسی اعت که » :چًیى يیض تؼشیف ؽذه اعت ففسه

لوشاس  هايوذه یبالسا کًاس بخؼ  خذاؽذه ۀاعت که اگش بخؾی اص آو سا خذا کًین و تک ففسهعيسی 
 باص هون، بگزاسین هايذه یبالکًاس بخؼ  و باص نیبشگشدايؽىد و بؼذ آو تکه سا  شیگ یخادهین و آو تکه 

 1.«گىد یا بشخغته اعت وگشيه  خا بگیشد
ه ىط گشرتوپشوکلوو  عیمپلیکیىط، هیثن ازتماال‚ اص يیشیضی ابىایى تفکش  هن دس هىسد خو ساعت

 ؽذه اعت. 
عوواختاس و بووه  رمووو  يووه فووفسهتؼشیووف  دسعوویمپلیکیىط  يیشیووضی و تىخووهسوؽووى اعووت کووه 

اص هًدش به تقوىس يادسعوت ، رافله ۀلیوع بهبلکه ؽشذ آو ، های تؼشیف خو ساعت اعت افيالذ
 ؽشذ آو ؽذه اعت.اؽکال دس و  ففسه

 آو اعوت ففسه اللیذط گفته اعت:» چًیى بیاو کشده اعت: اللیذط سا ففسۀيیشیضی تؼشیف 
دس تؼشیف « رافله»هًظىس اص  :ؽىد هیساعت سوی آو لشاس داسد. پشعیذه  یها خوۀ که دس هیاو رافل

گىیا هًظىس اللیذط » سوؽى کًذ: کىؽذ یرىسا‚ هله ئچیغت؟ يیشیضی با دس  ایى هغففسه يادسعت 
 چیغت؟ «کمتشیى عير هیاو دو خو ساعت»افيالذ  «.ى عير هیاو دو خو ساعت اعتکمتشی
  یهغوتي هشبغیا  االمالع یهتىاصاللیذط عخى اص هغازت  اصىلهمالۀ دوم  ۳ تؼشیفهمايًذ ؽایذ 

 .هسذود هیاو دو خو ساعت اعت
های  و پشعؼ له سا ز  کًذيتىايغت هغئکه ، آهذ یهعیمپلیکیىط پاعخ گىیا بایذ به ديبال ؽشذ 

رافوله  تشیى تىی بشابش اعوت بوا کىتواهعير هغ ۀرافلعیمپلیکیىط به گفتۀ يیض بشايگیخت.  یدیگش
                                                      

 .شرح هصادرات اقلیذسهیثن، دس  ابى .1
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 االموالع یهتىاصایداد  ؽماسؽاو بیاو يؾذه اعت(که ها ) ػاص ایًکه ایى بش يظش فشفها  ػهیاو بش
دو  کن دعوت، ؽوذو عوير االموالع یهتىاصکه دس فىس  ، یا يه. آیا ایى بذاو هؼًی اعت کًًذ یه

 یچًذمولؼيیغوت و  االموالع یهتىاصاعت؟ اگش هىخىد  االمالع یهتىاصهای ػمىد بش خفت پهلى
تشیى  سا کىتواهفوفسه  ۀرافولعویمپلیکیىط چگىيوه ، هوا گىياگىيًوذ هیاو ملغ« رافله»که ، اعت
پیووذایؼ  چیغووت؟ یچًذموولؼهیوواو امووالع  «رافووله تشیى کىتوواه»ايگوواسد. ولووی هًظووىس اص  هووی
 ۀرافول، االموالع یهتوىاص، عير ىیتش کىچکچه يغبتی هیاو  به چه عبب اعت؟ االمالع یهتىاص

به سوؽى ؽذو عیمپلیکیىط ولی ؽشذ ، پشعؼ بغیاس اعت تشیى رافله وخىد داسد؟ و کىتاهففسه 
 کًذ. میهفهىم رافله کمکی ي واسدکشدوياؽی اص ی ها هغئله
آو  فوفسه :رافله تىخه يکوشده اعوت ، بهاللیذط ۀففسدس ؽشذ خىد اص تؼشیف  ىطپشوکل اها
 لشاس داسد. ،بش آو والغو هیاو دو خو ساعت  کًذ هیکه خایی سا اؽغال  اعت

يگاسيذگاو ، عير هغتىی )ففسه(تؼشیف  ػشبی بشای ۀؽذ يم  یها تیسواآوسی کًین که دس یاد
بشابوش فوفسه عير يکشديوذ. يوضد يیشیوضی  گىيه ىیایکغاو بشای  یها افيالذتالؽی بشای ايتخاب 

گىیوذ  عویًا هوی و ابوى« عوير هغوتىی» و« ىیبغیو هغوت» گىیذ هیثن هی ابى، «هغير» اعت با
 های بخؼولی دس  .ياهذ هی «تىیعير هغ»و « تىیهغ»آو سا و ىىعی « بغیو هغير»و « عير»

هایی سا کوه بوشای  ىاصی( ایى دايؾمًذاو افيالذتهای ه )هثال‚ دس تؼشیف خو ؽذه یبشسعدیگش آثاس 
 .ايذ کاسبشده بههؾابه آو سا  عاخته بىديذ سػایت يکشده وففسه 

 ٌازیتىای م تعریف خط
 یهوا خواللیوذط اص تؼشیوف او ) توىاصیه یهوا خوآثاس هىسد بشسعی دس تؼشیف  که ىیابا تىخه به 

ولوی  سويوذ یهوو اص هش دو عى تا بیًهایوت  ايذ لشاسگشرتههایی هغتًذ که سوی یک عير  ىاصی خوته
 :نیآوس یهسا به تشتیِب صهايی  ها آو ايذ يؾذهدوس  کًًذ( یکذیگش سا ليغ يمی

عوير هغتًذ که دس یک  ییها آوىاصی تهای ه خو» :اصىلاص  ثابت -اعساقتشخمۀ تؼشیف دس 
  «سعًذ تا بیًهایت اص هیچ عى به هن يمی ها آو ۀلشاس داسيذ و دس فىس  اداه هغتىی
فوفسه کوه بوش یوک  هغتًذ یی ساعتها ىاصی خوتهای ه خواعت اللیذط گفته » :يیشیضی بیاو

  «سعًذ به هن يمی اص هیچ عى، سا تا بیًهایت اداهه دهین ها آوو اگش اص هش عى  والؼًذ
توا  زتوی سا اص هوش دو عوى ها آوهایی هغتًذ که اگش  ىاصی آوتدو خو ه» :شفادس  عیًا تؼشیف ابى

  «سعًذ یيمبیًهایت اداهه دهًذ به هن 
ىاصی توهوای ه خوو :عوپظ اللیوذط گفوت» :شرح هصادرات اقلیذسدس  هیثن ابىتؼشیف 

اص هیچ ، سا اص هش دو عى اداهه دهًذ ها آوو اگش  والؼًذ ففسههغتًذ که بش یک  یی ساعتها خو
  «سعًذ عى به هن يمی
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که بش یک  هغتًذ یساعت یها خوىاصی تهای ه خو» :اصىلتسشیش دس  ىىعیيقیشالذیى تؼشیف 
  «اگش تا بیًهایت اداهه داده ؽىيذ یزت سعًذ به هن يمی ًذ ووالؼففسه 

اص هش دو عى  باؽًذ اگش والغ ففسههش دو خو ساعت که بش یک » :هغتؼاس تؼشیف ىىعی
 یهوا سا خو هوا آوسعًذ. دس زالت يخغتیى  سعًذ یا هی یا به هن يمی، تا بیًهایت اداهه یابًذ

یًذته  «.ىاصی گى

 
 اصالح اصىل اقلیذسيىؽتۀ دوبلیى سعالۀ  ای اص دعت ففسه

آوسده ولوی تؼشیوف  (اصوالح اصوىل اقلیوذس )دس ىاصی سا ابهوشیتوهای ه هؾابه چًیى تؼشیِف خو
ىاصی تودو خوو ه» :اعوت ىاصیتهای ه خواف  هىمىع پًدن دسباسۀ هؼادل  که هؼادلی هن ارضوده
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 سعًذ. اداهه یابًذ هشگض به هن يمی[ تا بیًهایت]ًذ و اگش ساعت ففسه والؼکه بش یک ، هایی هغتًذ آو
ًذ و اگوش ساعوت توا بیًهایوت ففسه والؼ کیبش هغتًذ که  هایی خوىاصی تدو خو ه ؽىد: گفته هی

 «.خىاهذ بىد ها آوواف  بیى تشیى خو  همیؾه یک ايذاصه و کىتاه ها آوهیاو  ۀرافل، اداهه یابًذ
هیوثن يبوىده  ابوىؽوشذ  ۀتًها بش پای ،رافلهتؼشیفؼ بشای هن ىاصی ابهشی همچىو تهای ه تؼشیف خو

 یها خو داياو دوسۀ اعالهی وخىد داؽت ولی يه دس تؼشیف های هن رافله يضد سیامی هفهىم خو اعت.
 ىىعوی و دیگوشاو(.دس تسشیش هًغىب بوه ، ىىعی، عیًا ها )يضد ابى هىاصی دس يظشیۀبلکه ، ىاصیتساعت ه

 با ايتموال)به عخًی دیگش  ػمىد بشخو ساعتی که بش آو لشاس داسد« یک زشکت عاده» واسدکشدوبا  هیثن ابى
 گیشد: دس پایاو ایى اثبا  يتیده هیاو . سا هيشذ کشد بشابش یها بارافلهساعت  یها خووخىد ، هىاصی(

دعت آوسد. ه ب ففسهبش یک  والغتىاو دو خو ساعت  هی (یزشکت ػمىدبا )یؼًی  بیتشت ىیا به»
 هوا خوهیواو ایوى  ۀچىو رافول سعًذ یيم گشیکذیاص هیچ عىبه  ،سا تا بیًهایت اداهه دهین ها آواگش 
پوظ دو خوو  ؽىد. ها آوذ هًدش به بشخىسد تىاي میاص هش دو عى ي ها آو ذاومیکغاو اعت و ت خا همه

 «.سا تقىس کشد ها آو تىاو هی چًیى ایىىاصی وخىد داسيذ و تساعت ه
هوای هون رافوله سا چًویى  ىاصیتودوم پیؼ اص هویالد( ه -یکن ۀ)عذىط پىعیذويی، ىطبه گىاهی پشوکل
 سعوًذ یهولشاس داسيذ و يه به هن  ففسههایی هغتًذ که سوی یک  ىاصی خوتهای ه خو» تؼشیف کشده اعت:

 «.ايذ ؽذهی سوی یکی به دیگشی کؾیذه های يميهکه اص ، داسيذ ییػمىدهاولی ، ؽىيذ یهو يه اص هن دوس 
، هیثن ابىدس هىسد سیامی و سوػ ػلمی ، تشیى هًبغ اىالػا  تاسیخی هىثك که دس ؽشذ يیشیضی

ؽوشذ ، ها به سوِػ اللیذط تىاصیپظ اص تؼشیِف ه، اعت دوسۀ اعالهی و یىيايیداياو  دیگش سیامی و
ػشموه کوشده  ىطکه پشوکل ىطىعیذويیهای پ اعت که به تؼشیف هىاصیآهذه عیمپلیکیىط  ۀگغتشد

هیاو خىد سا  ۀرافل ىوچ، ؽىيذ ىاصی ياهیذه هیتها ه ایى خو :گىیذ هیعیمپلیکیىط » :يضدیک اعت
يه اص ، هايًذ یهاص يظش رافله دس یک ومؼیت ، هايًذ داسيذ یا همیؾه دس هىلؼیت خىد بالی هی هی يگه

 «.یکذیگش هتفاوتًذ با يه و سعًذ یهيه به هن ، ؽىيذ یکذیگش دوس هی
بوا  ساعویمپلیکیىط  «ثابت اعوت ؽاو رافلهچىو  ،ؽىيذ ىاصی ياهیذه هیتها ه ایى خو» ػباس 

های  . ػباس  ػشبی خوهؼًی کشد «پهلى به پهلىی یکذیگش» تىاو هیهای صباو یىيايی  تىخه به ویژگی
 «.کًاس هن سويذه» یىيايی اعت یؼًی ۀواژ ۀىاصی هن دسعت تشخمته

يؾواو عویمپلیکیىط ، ىاصی لشاس داسيوذته یها بش عيردو خو ساعت هتماىغ که  هىسدعپظ دس 
 ۀبلکه اگش دو خو سوی دو ففس، ىاصی اعتتهای ساعت ه ویژگِی خو تًها يهدهذ که ليغ يکشدو  هی

 اص للن ايذاخته اعت(. ًایع ابى)ایى يکته سا  کًًذ یيمش سا ليغ گیکذی، ىاصی باؽًذ هنته
ث او که  . ل.هی، بشسعی کشده«يالظ»ۀ هن رافل یها خوىاصی سا همچىو ته های او تؼشیف خو

اص او  ىطکه پشوکل ىطتؼشیف او با تؼشیف پىعیذويی که ىیابه  تىخه یب، دايذ یهیکی  ىطا با پىعیذويیس
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عوى توا بیًهایوت اداهوه  سا اص دو هوا آوکه اگش ، هایی هغتًذ خو دسوالغ» هتفاو  اعت:، يم  لىل کشده
یؼًی ػمىد اص هش يميه سوی یکی بوه دیگوشی همیؾوه بشابوش و ، هايذ ثابت هی هیاو آو دو ۀرافل، دهین

 «.خىاهذ بىد شییتغ یب
کاری اعت ، ها يذاسدتؼشیف يیاص به یادآوسی ػمىد ذیگى یهییذ کشده و أسا ت بیاوایى عیمپلیکیىط 

گفتِى ، اها بشای دس  بهتش، اعت شییتغ یببشابش و  خا همهساعت  یها خوهیاو  ۀکه رافل ؽىد یادآوسی
« سوؽوًگشی خوىب». دس تؼشیف ابهوشی ایوى خىب اعت هاعت آوایًکه ایى رافله ػمىد هؾتش  

کوه ؽوایذ ، هونریلغوىف ايیظ اغواص تؼشیوف عیمپلیکیىط وخىد يذاسد. ایى سوؽًگشی دس بشسعی 
 وخىد يذاسد.، اعت بىده ىطپىعیذويی ۀدوس هن

 راست تا بینيایت یىا خطامتداد  ۀدربار
توا ه ساعت کؾویذه ؽوذ یها و خوىاصی ته یها خوابهشی ریلغىف و ػالن هًيك بشای تؼشیف 

لؼی و هؾشوه اعوت بیًهایت به پیؾًهاد ىشزی غیش والؼی و هؾشوه که يمایؾگش ػملی غیشوا
هشگض به ، ساعت تا بیًهایت به دو عى کؾیذه ؽىيذ یها خواگش »هتىع  ؽذه اعت. به گفتۀ او: 

همیؾوه  هوا آورافله هیواو ، ساعت تا بیًهایت اداهه یابًذ یها خواگش » و« سعًذ یيمیکذیگش 
گاهايه بش ػباسِ  اهکاِو اداه کاهال‚ همکى«. یکغاو خىاهذ بىد خوو ساعوت توا  ۀاعت ابهشی آ

 یها فوفسهو  هوا خواللیذعوی بوا  ۀهًذع چاسچىبدس ، صهاو هنتا  بیًهایت تکیه کشده باؽذ
یی بیًی خهاوو با بپشداصد  یًهایتببه هفهىم ، دهسذو که بًوا بوش آو خهواو هسوذود بوه ، اسعيى

 ذ.کًهخالفت  ،سا ازاىه کشده اعت آو ثىابترنایی اعت که 
، ىاصی ازتماال‚ با همویى رکوشته یها خوتؼشیف عیًا يیض دس  ابى ،ػالن هًيك بشخغته و ریلغىف

که ىىعوی دس  سا پایاو بی اهکاو اهتذادهًذعی او  یها  یدلهؾابه ػم  کشده اعت. خالب اعت که 
 کًوذ. يفوی هوی اعوت، آوسده «هماله دس کیفیت فذوس کثش  اص وازوذ» اثش هتاریضیکی کىچک خىد

ًوذ توا تىاي هی ها هیوصاودس آو فوىس  اموالع   پایاو همکى باؽذ کؾیذگی بی کًذ رشك هیعیًا  ابى
 خىاهوذ بوىد  اویپا یبيیض  ها آوهیاو  پظ رافلۀ، اؽًذپایاو ب ها بی ولتی ملغ بیًهایت کؾیذه ؽىيذ.

، ؽوىيذ یهوکه با دو چیض ازاىه  ییضهایچ ۀو هم، های صاویه هسذود اعت ولی ایى رافله هیاو ملغ
آهوذ  ايتهوا بوه يظوش هوی آو چیضی که بویپظ ايتها يیغت  ایى رافله بی، دهیدسيت، يذابتذا و ايتها داس

چیض  یا گىيه بهصاویه  ًدایاکًین که دس  یادآوسیپایاو همکى يیغت.  بی اهتذاد. بًابشایى اعت شیپز اویپا
همچىو  دوسۀ اعالهیغت تىعو دايؾمًذاو تىاي هیگیشی  يتیده چًیى ایى اعت. یشیپز اویپاهًذعی 

هوثال‚ دس  هوا آوهًذعی( اص ساه بوش هون يهوادو  ياهسذودهای چیض یا تاايذاصه) ها هیصاو تسمیك تغاوی
 به کاس گشرته ؽىد. لائمه یها هیصاوتغاوی  ۀچهاسم اللیذط دسباس اف  هىمىعاثبا  
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بوش ایوى  ژهیو بهساعت  یها خو یايتها یب ۀاداه ۀىاصی دسباسته یها خوهیثن دس تؼشیف  ابى
پایواو »و « بیًهایوت»بىدو تقىِس  ياهمکىيکته تکیه کشده اعت. او تؼشیف اللیذط سا به عبِب 

تًهوا  ذیوگى یهاو  مذ کشده اعت.يياهتًاهی ساعت و وخىد خو ساعت  یها خو ۀاداه، «يیارتًی
اهکاو  هیثن ابى. دس ایًدا ها خو اص خمله، تقىس کشد تىاو هیهای هسذود و پایاو یارتًی سا چیض

 تًها يوه)ایى هىمىػی دیگش بوشای بشسعوی اعوت و  کًذ هیتقىس و رکش کشدو به بیًهایت سا سد 
 (.ىلبذ یهسا  دوسۀ اعالهیداياو  هیثن بلکه آثاس ریلغىراو و سیامی ابى ؽشذ

ػ اهکواو تقوىس وخوىد چًویى که به يظوش، کًذ هیاو بشای ز  ایى هؾک  سوؽی پیؾًهاد 
یهفهىم بیًهایت اسعي تىاو هیآو  ۀکه بش پای، دهذ یهسا  ییايتها ی بیها خو ی سا تقوىس کوشد: ى

وخوىد ای  ليؼۀ تواصهدس هماو خهت چغبايذ. زاال  یدیگشليؼۀ ای بشداؽت و به آو  بایذ ليؼه
اداهه  گىيه همیىچغبايین و  دس هماو خهت هی ليؼۀ دیگشی، هليؼدوهیى  به عِش آصادِ  . بؼذداسد
 بیتشت ىیا بوههیثن هؼتمذ اعت که  ابىین. کً ليؼۀ اول هن هی همیى کاس سا با عِش آصادِ  دهین  هی
هوای  ليؼوه»ذ بوا تىايو هیخو ساعت هسذود سا که اص هش دو عوش توا بیًهایوت »وخىد  تىاو هی

 .تقىس کشد، اداهه یابذ «هسذود
 ىطبا پیشوی اص سوؽی هؾابه پشوکل ىاصیتهای ه دس ؽشذ خىد بش تؼشیف خوعیمپلیکیىط 

ساعت  یها خو اویپا یب ۀىاصی به اداهته یها خواللیذط دس تؼشیف  ۀیؼًی تسلی  لضوم هش واژ
 ‘اداهه یابذ ياهسذود ۀاگش اداهه دادو به گىي’ کهاعت گفته  ایى ۀاها دسباس» هن تىخه کشده اعت:

 «.ًذ...هایى اداهه دادو اخاصه دثىابت به بشای آيکه ، هدبىس به ليغ آو يؾىيذ که آوبشای 

 ابيری برای اصل مٌضٌع پنجماثبات  ۀدربار باز ىم
ی بوشای افو  اثباتػشمۀ اللیذط ابهشی به دلی  افىل افالذ  ۀگفته ؽذ سعال تش ؼیپچًايکه 
اؽوکال  ۀسوهی آو سا دس ؽوشزی بوش سعوال صادۀ بؼذها لامی اهذاس ؽذ.يپًدن اللیذط هىمىع 

 تفغیشبه سوعی تشخمه و آ. سوصيفلذ  ب. ساایى اثبا   کشد. يم عمشلًذی الذیى  التأعیظ ؽمظ
 سوهیصادۀ  لامیؽشذ  های بش اعاط يغخهدیلگاو  ذ. ۀلیوع بهبه تشکی و رشايغىی  هد. تشخمکش

ػ.  اعوووتايبىل فوووًؼتیدايؾوووگاه  ( و24۳/ 2و ػ. ۱/۳۱۱هلوووی سوعووویه ػ. ۀ)کتابخايووو
عومشلًذی خيوا اص ولی هوش دو دايؾومًذ ایوى اثبوا  سا بوه  ايدام ؽذه اعت. (5675/4۱۳6
ریلغوىف اثیشالوذیى » :اعت آهذه یسوؽً بهؽشذ سوهی  يىؽتۀ دعتدس  که یدسفىست، ايذ دايغته

 . «ابهشی گفت...
ده اعوت. آوسیکن افوىل همالۀ  29و  28 های بیى لنیهپًدن سا  اف  هىمىعابهشی اثبا  

دس  اف  هىمىعاثبا  ایى ، )اص خمله همیى سعاله(اللیذط  های افىل ها و ؽشذ سعاله ۀدس هم
دس » :اعوت يیض آهوذههیثن  ابىهقادسا  اللیذط و هًيمی اعت و دس ؽشذ هىمغ آهذه  همیى
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... ایى  اعتفاده يؾذه اعت اف ی اعتفاده کًین که دس آو ایى یها لنیهایى اثبا  الصم اعت اص 
 ىیاصا ؼیپوکتواب  ذه اعت. پظ خای آو دسهآ افىلهمالۀ یکن  29لنیۀ يخغتیى باس دس  اف 
 و تاصه، يؾذه کاس گشرتهه یکن ب همالۀيخغتیى  لنیۀ 28اص  کی چیهدس اف  ایى  اگش اعت. لنیه

يخغوتیى یوا لنویۀ  وهؾت غتیباص  یشیگ بهشه، پظ بشای اثبا  آو، اعت ؽذه دس کتاب هيشذ
 «.ؽىد پیؾًهاد هی ها آو بشخی اص

باچف ػلمی ۀکتابخاي يىؽتۀ دعتابهشی اص سوی  بشسعی اثبا  غوکی دس دايؾوگاه و. ای. لى
 ش صیادیبذوو تغی اثبا  ابهشی ساسوهی صادۀ  لامیکه دهذ  يؾاو هی (97)ػشبی ػ. اصاورذسال ل

 تش سا دلیكاللیذط  ی افىلها يتایح لنیه و دس بشخی خاها هيالب تکشاسی سا ززف کشده، آوسده
 کشده اعت.

های  ویژگی اثبا  ابهشی و دوسۀ اعالهی،های هتىاصی دس  کتاب يظشیۀ خو ب. آ. سوصيفلذ دس
و  خاعوتهم( بش6ۀ)عوذىط افلی ایى اثبا  اص عیمپلیکی ػشمه کشده اعت. رکشکاسبشدی آو سا 

 بیتشت ىیا بوهاعوت.  ای به يقیشالذیى ىىعی يم  کشده دس ياهه اختقاس بهالذیى لیقش آو سا  ػلن
تشعین کشد  خوبیًهایت  تىاو هیدس یک صاویه »که  سا ایى لنیهعیمپلیکیىط ابهشی يیض همچىو 

ثابت کشده  ،«باؽًذ ىیالغال یهتغاو یها هثلث ۀلاػذ ها خو وآ وکًًذ  سا ليغکه دو ملغ صاویه 
بوا خو لاىغ دو خو ساعت  که یهًگاه) سا بشای عه زالتاف  هىمىع اعت. عپظ او اثبا  

دس ایى کاس او به ایى لنیه کوه اص هوش  آوسده اعت. کًذ( ليغ هیلائمه، زاده یا هًفشخه سا  ۀصاوی
، کًذ یهی آغاص زکماص  گشید ػباس   بهکًذ.  کشد تکیه هیتىاو وتشی سعن  هیيیمغاص صاویه  ۀيمي

 هقوادسه بوه هيلوىب هًيموِی هشتکوب خيوای  ىیچً ىیا پًدن اعت واف  هىمىع که هؼادل 
 یها ملغیکی اص  یساعت خو هشگاه) بشد کاس هیه سا ب 1پاػ اف  هىمىعخىاعته يیض يا ؽىد. هی

 خىاهذ کشد(. هثلثی سا ليغ کًذ ياچاس ملغ دیگش سا يیض ليغ

  

                                                      
 فىس  اهشوصی سوػ اف  هىمىػی.  گزاس اویبً(، ۳9۱6-۳84۱داو آلمايی ) هىسیتظ پاػ سیامی .1
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 گسیدۀ کارنامۀ علمی ایرینا لٌتر
 ترجمۀ مریم زمانی

 

 مدرک علمی:
دکتووشای ریضیووک و سیاموویا ، پژوهؾووکذۀ توواسیخ ػلوون و 

  هىمىع پایاو ياهه: ۳992رًاوسی رشهًگغتاو ػلىم سوعیه، 
 های هًذعی دس آثاس پژوهؾگشاو دوسۀ اعالهی.  تبذی 

 مٌقعیت کنٌنی:
توواسیخ ػلوون و رًوواوسی  پژوهؾووگش اسؽووذ پژوهؾووکذۀ

 ۀرشهًگغتاو ػلىم سوعیه، بخؼ تاسیخ سیامویا  )اص رىسیو
 تا کًىو(. ۳99۱

 زمینۀ اصلی تحقیقات علمی:
 تاسیخ و رلغفۀ سیامیا  دوسۀ اعالهی

 :یالملل نیب ىای عرضۀ مقالو در ىمایش
بوش آو صادۀ سوهوی  لامویالذیى عومشلًذی و ؽوشذ  ؽومظ اشوکال التأسوی هالزظاتی دسباسۀ  -۳

 (.2669)بىداپغت، 
 (.2669های( ؽشق اعالهی )هغکى،  های هیايه دس )عشصهیى دس هىسد رلغفۀ سیامیا  دس عذه -2
 ۳4و  ۳۱ یهوا لشودس  1های هؾابه دس تسمیما  هًذعی پژوهؾگشاو هشاغوه و واالدولیوذ گشایؼ -۱

 (.2667)باسعلىو، 
 (.266۱ىىعی )اعکًذسیه،  ىیشالذیيقهای آثاس  يغخه -4
 (.2662الذیى ؽیشاصی )هایًض ]آلماو[،  عیًا و ليب آثاس ابى هفهىم صاویه دس -5
گىيواگىو دس آثواس ىىعوی،  یهوا خنهتاریضیک اسعيىیی و هغئلۀ همایغۀ همذاسهای هًذعوی » -6

« دس هًذعههتسش   یها سوػىىعی و يگاهؼ به هؼشری  ىیشالذیيق»و « ػقشايؾاو هنؽیشاصی و 
 (.266۳)پیشللی ]آرسبایداو[، 

 (.۳999الذیى ؽیشاصی )پاسیظ،  عی و تشکیب دس تسمیما  هًذعۀ هتسش  ليبسوػ تسلی  لیا -7

                                                      
1. Valladolid. 
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 (.۳997اص ابشاهین بى عًاو )لیژ ]بلژیک[،  یا سعالهساه ز  آپىلىيیىط، هغئله دس  -8

 انتشار کتاب
ازاو، تاشوکًذ و قو، پترزاوىر های  های خطوی ثاوارد در کتااخايوه طىسی و يسخه ىیرالذیيص -۳

 .۳999)با م. سوژايغکایا و گ. پ. هاتىیفغکایا(، هغکى ، همذهه و رهشعت دوشًبه
يگواس هؾوهىس  . هکاتبوا  دو تاسیختواریخ ریاضویات اوذوو هورزا.پ. یىؽکیىیچ و  . رىگ ،  -2

 -سیامیا ، ویشایؼ، تشخمه به/اص سوعی و آلمايی با ؽوشذ )بوا م. روىلکش  و سوژايغوکایا( هغوکى
 .۳997هىيیخ، 

 انتشار مقالو 
پژوهش در تاریخ ، )به سوعی( «ابهشی بش اعاط يغخۀ دوبلیى ىل اقلیذساصبشسعی همذهاتی » -۳

آهذه  هیراث علمی. تشخمۀ ایى هماله دس ایى ؽماسۀ ۳۳9- 84، ؿ. 26۳4(، 56) ۳5، ج ریاضیات
 اعت. 

 «صادۀ سوهی بش آو عمشلًذی و ؽشِذ لامی اشکال التأسی ها و افىل هىمىع دس سعالۀ  تؼشیف» -2
 . ۳۱6- ۳6۱، ؿ 26۳۳(، 49) ۳4، ج اریخ ریاضیاتپژوهش در ت، )به سوعی(

 ىیالوذ ليبىىعوی،  ىیشالذیيق: آثاس ۳4و  ۳۱ یها لشوهغائ  هتاریضیکی دس هًذعۀ اعالهی » -۱
دعواهبش  –، ژوئى ۳6۳- ۳66، ػ 58، ج یالملل ىیااایگايی تاریخ علىم ، «ػقشايؾاو هنؽیشاصی و 

 .68 -5۳، ؿ 2668
)بوه  «دس هًذعوه )دس آثواس ؽویشاصی و آلفىيغوى اص واالدولیوذ( اص تشبیغ دایشه تا هؼشری زشکوت» -4

 .274-2۱7، ؿ 2667(، 47) ۳2، ج پژوهش در تاریخ ریاضیات، سوعی(
، )رلغفۀ اعالهی، : علىم و فلسفه دورۀ اسالهیًایس ااىتفسیر ، دس «ًایع ابىهفهىم صاویه دس آثاس » -5

، ؿ 2664، بشیو ، 2و د. سایغومى 1گیوًظ(، ویشاعتۀ هک 56ها و هيالؼا ،  رًاوسی و ػلىم. هتى
۳۳2- ۳25. 

(، 45) ۳6، ج پوژوهش در تواریخ ریاضویات ،)به سوعوی( «اللیذط هعطیاتعًت اعالهی »  -6
 .267- 2۱4، ؿ 2665

پوژوهش ، )به سوعوی( «عیًا: آیا صاویه، يغبت، کیفیت، هىلؼیت یا همذاس اعت؟ هتاریضیک ابى» -7
 .۱62- 278، ؿ 266۱(، 4۱) 8، ج در تاریخ ریاضیات

                                                      
1. J. McGinnis. 
2. D. Reisman. 
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، )بوه سوعوی( «های اسعيى: آثاس ىىعی و ؽیشاصی هسیو و ليش دایشه دس آهىصه یشیعًدؼ ياپز" -8
 .26۳- 24۱، ؿ 2662(، 42) 7، ج پژوهش در تاریخ ریاضیات

)بوه  «ای همواط بوش عوه دایوشۀ داده ؽوذه ای اص آپىلىيیىط، تشعین دایشه دسباسۀ تاسیخچۀ هغئله» -9
 . 94- 82، ؿ ۳996، 2(، ػ ۱6) ۳، ج تپژوهش در تاریخ ریاضیا، سوعی(

پوژوهش در تواریخ  ،«های هًذعوی دس خاوسهیايوه و خواوس يضدیوک دس دوسۀ اعوالهی تبذی » -۳6
 .66- 46، ؿ  ۳995، ۳(، ػ۱6) ۳، ج ریاضیات

 ىا ً بررسی کتاب مقاالت ىمایش ۀىای چاپ شده در مجمٌع مقالو
، هدمىػۀ همواال  )به سوعی( «اقلیذساصىل تؼشیف ارالىىو اص خو هغتمین دس هتى ػشبی » -۳

 .256-247. ؿ 26۳4ىىعی، باکى:  ىیشالذیيقالمللی ویژۀ یادبىد  همایؼ بیى
، هدمىػوۀ )به سوعوی( «ىىعی و ؽاگشدايؼ ىیشالذیيقاستباه بیى رلغفه و سیامیا  دس آثاس » -2

  .2۳۱ -۳84. ؿ 26۳۳هیى عال تىلذ ىىعی، باکى: 8۳6المللی ویژۀ  هماال  همایؼ بیى
، هدمىػوۀ )بوه سوعوی( «ىىعوی: الیتدوضا، پیىعوتگی و بیًهایوت ىیشالذیيقرلغفۀ هذسعی » -۱

 .249-247، ؿ 2668(، هغکى، 2668هماال  همایؼ تاسیخ ػلن )هغکى، هه 
بیغوتمیى کًگوشۀ ، هدمىػۀ هماال  «عًاو بى ابشاهین اص ای سعاله دس آپىلىيیىط، هغئلۀ ز  "ساه -4

، ؿ 2662: 1، تىسيوىعلن و فًاوری در جهاو اسالم، 2، ج۳997ژوئیۀ لیژ،  ػلن، تاسیخ المللی بیى
9۳ -99. 

ابضاسهای سیامی دس هقش و عىسیۀ لشو چهاسدهن: سعالۀ هقىس يدون الوذیى »، 2رشايغىا ؽاس  -5
 .2664، ۳، ؽماسۀ 8، ج اررسی هطالعات هملىک، )بشسعی کتاب(، «هقشی

 

                                                      
1. Turnhout. 
2. François Charette. 


