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  قلیدسإ اصولشرح مقالۀ دهم 
  ١زهرا پورنجف

  مقدمه

اسالمی بسیار مورد توجه دانشـمندان  ۀ. این اثر در دورمقاله (کتاب) است 13اقلیدس شامل اصول  کتاب
عباسـی و دیگـر بـار در روزگـار  یک بار در زمان خالفت هـارون حجاج بن یوسف بن مطرقرار گرفت و 

های هارونی و مأمونی معروف شدند. اسحاق بن حنین نیز  مأمون آن را به عربی ترجمه کرد که به ترجمه
بـه با مراجعـه خواجه نصیرالدین طوسی ن را اصالح کرد. ای دیگر از آن فراهم آورد ثابت بن قره آ ترجمه
شـده از ایـن اثـر  بازنویسیهای آن، روایتی منقح، و  های مختلف این دو روایت عربی و شرح نویس دست

های دانشمندان دورۀ اسـالمی  از آن پس تقریباً همۀ فعالیتشهرت یافت.  تحریر اقلیدسپدید آورد که به 
  شده متمرکز شد. بازنویسیی این روایت اقلیدس، رو اصول دربارۀ

های گنگ ساده و مرکب را مورد بررسـی قـرار داده اسـت.  ، بحث کمیتاصول دهم ۀاقلیدس در مقال
هـای  اسـت. در تعریف )ریفاتعمختص بخش » (صدر«و سه  2قضیه 115اقلیدس شامل  اصولدهم  ۀمقال

مقـادیر گویـا و گنـگ و  ناپـذیر پـذیر و اندازه اندازههای  ، کمیتآمده استمقاله  آغازکه در  نخستبخش 
اول تـا ششـم   خطـوط مرکـب ذواالسـمینآمده است،  47 ۀدر بخش دوم که بعد از قضیاند.  شدهتعریف 

اول تـا ششـم   تعریف خطوط مرکب منفصل آمده، 84 ۀاز قضی پسکه اند. در بخش سوم نیز  تعریف شده
  . یاد شده است

ابوالحسـن اثـر  المقالة العاشرة من کتاب أصول إقلیدس صدر شرح ۀتصحیح و ترجم
  اهوازی

به همت انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی با ترجمه، تصـحیح و شـرح آقـای سـید  1390این کتاب در سال 
صفحه به چاپ رسیده است. همچنان که از نام اثر پیداست، ابوالحسـن  182محمدرضا فاطمی دزفولی در 

                                                      
 .zpournajaf@yahoo.com، دانشگاه تهران ، پژوهشکدۀ تاریخ علمعلم خیارشد تار یکارشناس یدانشجو 1
قضیه و عکس قضیه مطرح شـده بـود  آنهای پشت سر هم که در  ی اسالمی از اصول اقلیدس، در چند جا دو قضیه در تحریرهای دوره 2

قضیه کاهش یافتـه  109دهم به  ۀاند به همین دلیل در این تحریرها، قضایای مقال ضیه مطرح شدهاند و هر دو در یک ق باهم ترکیب شده
  است.
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دهم نپرداخته  ۀها اشاره شد، شرح کرده و به شرح قضایای مقال را که پیشتر بدان هایی اهوازی تنها تعریف
  است.

ناشـی از ضمن طرح معضالت ه مقدممصحح در 
در یونــان » مقــدار«و » عــدد«جــدایی دو مفهــوم 

باستان، ابوالحسن اهوازی را یکی از دانشـمندان 
مؤثر تمدن اسالمی برای نزدیک کردن ایـن دو 

ر و جـدایی مـرز موجـود بـین مفهوم به یکـدیگ
  کند. هندسه و جبر معرفی می

ــل اول  ــهفص ــوان  ک ــار «عن ــدگانی و آث زن
ــا تصــویر » ابوالحســن اهــوازی را برخــود دارد ب

شـرح های مختلف  های اول و آخر نسخه صفحه
قلیـدس أصـول إصدر المقالة العاشرة من کتـاب 

این فصل شامل شود.  آغاز میابوالحسن اهوازی 
الـف. ابوالحسـن اهـوازی در  بخـش اسـت:سه 

های دیگـران، ب. نـام و نسـب و ج. آثـار  نوشته
پـس از مصـحح  »الـف«است. در بخش اهوازی 
 شمسـی 1310نامـۀ اهگحاجی خلیفـه،  کشف الظنونزکریای قزوینی،  آثار البالدآثاری همچون  اشاره به

تاریخه عنـد و علم الفلک م قربانی، ابوالقاس نامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی زندگیالدین تهرانی،  سید جالل
لینو و ... که در آنها به معرفی ابوالحسن اهوازی و آثارش ارلو آلفونسو ناکنوشتۀ  العرب في القرون الوسطی

های  اند از محدودۀ نوشـته چه تاکنون دربارۀ اهوازی نوشتهباید انصاف داد آن« گوید: پرداخته شده است، می
بـه اهـوازی و  شبیرونـی در آثـار مخـتلف اتفاطمی در ادامه اشار». رود تر نمیاستاد ابوریحان بیرونی فرا

نام و نسب این دانشـمند اهـوازی از نظـر  »ب«در بخش  کند. را مطرح و بررسی میهای علمی او  فعالیت
صـول أصدر المقالة العاشرة من کتـاب های در دسترس مصحح از  دانشمندان مختلف و با توجه به نسخه

که بیرونی نیز با » ابوالحسن اهوازی«گیرد و در نهایت نام  والحسن اهوازی مورد بررسی قرار میابقلیدس إ
  شود. کند، مورد قبول واقع می همین عنوان از او یاد می

ن یهمـ نخستشود.  دو اثر از ابوالحسن اهوازی که به دست ما رسیده است معرفی می »ج«در بخش 
و دیگـر  که متن آن در این کتاب منتشر شـده اسـتقلیدس إصول أصدر المقالة العاشرة من کتاب  شرح
که نسخۀ آن در کتابخانـۀ خـدابخش در شـهر پتنـای هنـد نگهـداری  رسالة في المیزانای به نام  رساله

از اهـوازی مفقـود آثـار  ،شود و موضوع آن دربارۀ انواع ترازوها و توزین اجسام است. نویسنده در ادامه می
  کند. را ذکر می الرّوم معارفنام  ای به جمله رساله

 :ریاضـیاتشـود. در ایـن فصـل از منـابعی چـون  فصل دوم با عنوان تاریخچۀ اعداد گنگ آغـاز می
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 ایـوز و آشنایی با تاریخ ریاضـیات؛ روف، نیکولوفسکی و الورنتیفدساناثر الک روش و اهمیت آن، محتوی
کشـف  .استفاده شده است، 3انۀ اصول اقلیدسگ ترجمه و شرح انگلیسی سر تامس هیث از مقاالت سیزده

اولین کمیت گنگ به فیثاغورسیان نسبت داده شده است که با به کار بـردن قضـیۀ فیثـاغورس در مـورد 
الساقین متوجه شدند که در چنین مثلثی اندازۀ وتر بر حسب اضالع آن بـا هـیچ  الزاویۀ متساوی مثلث قائم

گیری  توانستند بـا کمیـت واحـد انـدازه ها را که نمی گونه کمیت ینمقیاسی قابل شمارش نیست. یونانیان ا
دهد وتر  کند که نشان می فاطمی استداللی منسوب به ارسطو را مطرح می ،نامیدند. در ادامه» گنگ«کنند 

گیری نیسـت. در ایـن فصـل  واحد قابـل انـدازهمقیاس الساقین با ضلع واحد، با  الزاویۀ متساوی مثلث قائم
خط به دیگری (که به عنوان واحـد انتخـاب  توجه به این مطلب که نسبت یک پاره«ه است که عنوان شد

تواند مثل یک عدد مورد بررسی قرار گیرد، برای یونانیان نتوانست بـه  خط، می شده است) یعنی طول پاره
اضـیدانان وجود آید. اصوالً مفهوم عدد گنگ برای آنها به وجود نیامد. ایـن مطلـب بعـدها بـه وسـیلۀ ری

  »زمین مطرح شد. مشرق
هایی  در فصل سوم چگونگی تصحیح و ترجمۀ رسالۀ اهوازی توضیح داده شده است. نویسنده نسـخه

  کند: گونه معرفی می که در اختیار داشته است با ذکر مشخصات آنها اینرا 

 ، 949نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ  -1
 ، 2/6032عکسی  4/284ادبیات (دانشگاه تهران) به شمارۀ  ۀنسخۀ دانشکد -2
 ، 3/2928نسخۀ کتابخانۀ خدابخش پتنا در هندوستان به شمارۀ  -3
 ، 2/2742نسخۀ کتابخانۀ ایاصوفیه (استانبول) به شمارۀ  -4
 )،W.Ahlwardtدر کاتالوگ کتابخانۀ سلطنتی پروس ( 4/5923نسخۀ برلین به شمارۀ  -5
 ، 2467لی) به شمارۀ نسخۀ پاریس (کتابخانۀ م -6
 ، )Voorhove( فهرست وورهووه OR 19/14نسخۀ کتابخانۀ لیدن به شمارۀ  -7
 ، OR 7/1024نسخۀ دیگر کتابخانۀ لیدن به شمارۀ  -8
 ، 3/5482نسخۀ کتابخانۀ احمدیۀ تونس به شمارۀ  -9

  .12079نسخۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ  -10

های آن  هـای فـراوان و شـکل ا و افتادگیهـ با وجود آن کـه گفتـه شـده دارای غلط 1نسخۀ شمارۀ 
کننده است، به عنوان نسخۀ اساس در تصحیح نسخه معرفی شده و دلیل ایـن انتخـاب  تناسب و گمراه بی

ها داده شـده و عنـوان شـده  بیان نشده است. سپس توضیحاتی راجع به عالئم به کار رفته در نسـخهنیز 
حسین مصاحب در  رسی حتی المقدور از روش دکتر غالماست که در تنظیم مطالب متن عربی و ترجمۀ فا

  پیروی شده است. حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبرکتاب 
                                                      

3 Heath, Thomas L., The Thirteen Books of Euclid’s Elements with Introduction and Commentary, Cambridge 
1963. 
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شامل یک مقدمه  صدر المقالة العاشرة من کتاب أصول إقلیدسدر فصل بعد متن تصحیح شدۀ رسالۀ 
گـذاری  ای نامها بـر فصل آمده است. در متن تصحیح شده، حروف فارسـی بـه کـار رفتـه در نسـخه 8و 

  ها حفظ شده و در کنار آنها حروف انگلیسی معادل این حروف فارسی آمده است. شکل
فصل بعدی به ترجمۀ فارسی رساله و شرح اصطالحات ریاضی آن به زبان امروزی اختصاص دارد. به 

آن را در این صورت که مترجم ابتدا متن را ترجمه کرده و هر جا در متن ترجمه شده نیاز به شـرح بـوده 
  پاورقی آورده است.

در فصل بعدی اصطالحات ریاضی قدیم به کار رفته در رسالۀ اهوازی گنجانـده شـده و توضـیح داده 
توان به اصطالحاتی چون اعداد مسـطح، ذواالسـمین، ذوالموسـطین، کهـاد  شده است که از آن جمله می
  (اصغر)، موسّط و ... اشاره کرد.

های گنگ در ریاضیات قرون وسـطی در مشـرق  دوم ۀجرنظریۀ د«لۀ ضمیمۀ کتاب ترجمۀ فارسی مقا
  . 4فسکایا استیگالینا ماتو »زمین

های متوافـق و متبـاین در یونـان باسـتان  ای از مفهوم عدد و مقدار و کمیت در این مقاله ابتدا مقدمه
اقلیـدس  اصـولهای گنگ ساده و مرکب طبـق مقالـۀ دهـم  بندی کمیت گاه به دسته بیان شده است. آن

تا با بررسی چند اثر در دورۀ اسالمی راجع بـه  است  فسکایا تالش کردهیپرداخته شده است. در ادامه ماتو
از محمـد بـن عیسـی  تفسیر المقالة العاشرة من کتاب إقلیدساقلیدس از جمله  اصولمطالب مقالۀ دهم 

شرح [صدر] المقالة العاشرة مـن ر خازن، از ابوجعف 5شرح [صدر] المقالة العاشرة من کتاب إقلیدسماهانی، 
از یوحنا بن حارث بن بطریق القسّ، مقالة في مقادیر المنطق و الصم ، 6از ابوالحسن اهوازی کتاب اقلیدس

از ابو عبداهللا حسن بن محمد بن حمله معروف به ابـن بغـدادی و  رسالة في المقادیر المشترکة و المتباینة
به اثبات برسانند که این دانشمندان دورۀ اسالمی بودند که اعداد گنگ را بـه چند اثر دیگر، این نظریه را 

  گوید: عنوان عدد مطرح کردند. او می
دهـد کـه  بـه خـوبی نشـان می اصـولهای مختلـف مقالـۀ دهـم  های من در شـرح بررسی

ی مشرق زمین با اعداد گنگ به عنوان عدد کامالً آشـنا بودنـد و در اریاضیدانان قرون وسط
قابل  اصولاند. عالقۀ آنها به مقالۀ دهم کتاب  برده اسبات خود آنها را به خوبی به کار میمح

آنها به منظور آشکار ساختن طبیعت ریشۀ اعداد و یـافتن پایـۀ محکمـی بـرای . درک است
  اند. یافتن قواعد استفادۀ عملی از اعداد گنگ به این کار پرداخته

                                                      
4 Galina Matvievskaya, “The Theory of Quadratic Irrationals in Medieval Oriental Mathematics”, Annals of the 

New York Academy of Sciences, vol. 500, 1987, pp. 253-275. 
شرح صدر المقالة عنوان شده اما در منبع زیر نام این رساله  ،شرح المقالة العاشرة من کتاب إقلیدس ،فوق نام اثر ابو جعفر خازن ۀدر مقال 5

  بیان شده است: ة من کتاب إقلیدسالعاشر
  .9، ج دائرة المعارف بزرگ اسالمی، »اقلیدس«مولوي،   محمدعلى - نائینى یجعفر

شـرح المقالـة العاشـرة مـن کتـاب و نام اثـرش  با نام احمد بن حسین اهوازی کاتب نام برده شده است اوفسکایا از یخانم ماتو ۀدر مقال 6
  عنوان شده است.اقلیدس 
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-١٣٢٢حسین نطنزی کاشـان (محمد ّمحاج اثر اقلیدس (مقالۀ دهم)  اصولشرح 
  ق)١٢٣۵

 1387انتشارات مجمع ذخایر اسـالمی قـم در سـال 
 الحـاج مـاقلیـدس (مقالـۀ دهـم)  اصولشرح کتاب 
را که  ق) 1235-1322دحسین نطنزی کاشانی (محم

 اصـولترجمۀ فارسی همـراه بـا شـرح مقالـۀ دهـم 
اقلیدس است، به کوشش محمود اخوان مهدوی و بـا 

  مقدمۀ افشین عاطفی به چاپ رساند.
 نای نسبتاً طـوالنی از افشـی مقدمهدر آغاز کتاب 

ملّـا محمـد و خانـدان عاطفی در مورد زندگانی، آثـار 
شـرح آمـده اسـت. از جملـه  حسین نطنزی کاشـانی

ین حاج ملّا محمد حس ، برادر و فرزنداحوال و آثار پدر
، حاج ملّـا احمـد نطنـزی کاشـانی(به ترتیب  نطنزی

آیـت اهللا العظمـی غـروی و میرزا ابـوتراب نطنـزی 
هــای ریاضــی،  فهرســت برخــی از کتاب ) وکاشــانی

و نجومی موجود در کتابخانۀ علمای خانـدان  یهندس
   .نطنزی

  خوانیم: میۀ افشین عاطفی در مقدم
ش) در کاشان دیـده  1198-1199ق ( 1235حاج ملّا محمد حسین نطنزی کاشانی در سال 

به جهان گشود. وی تحصیالت خود را نزد پدر و برادرش میرزا ابوتراب و حاج سـید محمـد 
احمـد  الاج مـحـش ا تقی پشت مشهدی و دیگر بزرگانی که بیشتر آنها شاگردان جد مادری

ربیـع  22وی در فاضل نراقی بودند، در مدرسۀ سلطانی کاشان و خارج از آن به پایان رساند. 
ش در اثر بیماری درگذشت و آرامگاهش مقابل بقعۀ  1283ق برابر با تیر  1322الثانی سال 

  ملّا محسن فیض قرار دارد.

  :آمده استچنین  مانده از او این یجاردر ادامه، آثار ب
 حاشیه بر تهذیب شیخ بهایی در نحو،  -1
 الفوائد در نحو،  -2
 اقلیدس در هندسه به فارسی،  اصولشرح و ترجمۀ مقالۀ عاشرۀ  -3
  ق). 1313چاپ دوم  -ق 1299رسالۀ عملیّه در احکام فقه (چاپ اول:  -4

محمدحسـین  الدر ادامۀ مقدمه، نامۀ چند تن از امیران و سالطین آن زمـان بـرای تـدریس حـاج مـ
  ها عبارتند از: نطنزی در مدرسۀ سلطانی آورده شده است. این نامه
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ارۀ تـدریس حـاج ملّـا محمـد حسـین نطنـزی در مدرسـۀ سـلطانی، نامـۀ فرمان ناصرالدین شاه درب
السلطان به محمد حسن خان میر پنجه حکمران کاشان در مورد تدریس حاج ملّا محمـد حسـین در  امین

السلطان به حکمران کاشـان در مـورد تـدریس و تنظـیم امـور موقوفـۀ  مدرسۀ سلطانی، نامۀ اتابک امین
  حاج ملّا محمد حسین، نامۀ قائم مقام به امیر تومان نایب الحکومۀ کاشان.مدرسۀ سلطانی [به] وسیلۀ 

افشین عاطفی در ادامۀ مقدمۀ خود در بخشی از شرح احوال حاج ملّا احمد نطنزی کاشانی پـدر حـاج 
  گوید: ملّا محمد حسین نطنزی چنین می

شـانی کـه حاج ملّا احمد فرزند میرزا علینقی بن مسیح بن محمدحسـین پشـت مشـهدی کا
رسد، در اواخر قرن دوازدهم در چیمه رود نطنز به دنیا آمد.  نسبش به حّر بن یزید ریاحی می

... در کاشان در جلسات درس و بحث ملّا احمد فاضل نراقی شـرکت جسـت و مـورد توجـه 
نراقی واقع گردید و دختر فاضل نراقی را به همسری انتخاب کرد و از این همسر که به سال 

ق)،  1221-1262های: میرزا ابـوتراب ( درگذشت صاحب چهار فرزند گردید به نامق  1247
ق)، حاج ملّا محمدحسن قطب ملقب به عبد علیشـاه  1291ملّا عبدالباقی (متوفّی حدود سال 

  ق). 1235-1322ق) و حاج ملّا محمد حسین ( 1302-1232(

در مـورد شـیوۀ  )مصـحح(ای از محمود اخوان مهـدوی  دیباچهپس از مقدمۀ طوالنی افشین عاطفی، 
  خوانیم: چه می دیبااین در او آمده است. دسترس درهای  نسخهو  تصحیح

اقلیدس در علـم هندسـه  اصولچه پیش رو دارید شرحی است به فارسی بر مقالۀ دهم از آن
توضـیحات  ۀو ارائر آن از هرگونه اظهار نظر رسد و د که تنها جهت حفظ و نشر به چاپ می

گـردد.  تخصصی خودداری شده و کار شرح و توضیح آن به متخصصین این حوزه واگذار می
کنـد بـه  لذا کتاب حاضر که تنها سـهولت دسترسـی بـه متنـی نسـبتاً صـحیح را میسـر می

  گردد. پژوهشگران این حوزه پیشکش می

 اصـولمتن عربی مقالـۀ دهـم محمدحسین نطنزی کاشانی را که از روی  المصحح در ادامه، شرح م
نوشـته شـده بـر  های شرحترین  اقلیدس به فارسی برگردانده شده و سپس شرح شده است، یکی از بسیط

دانسته است که با کمک گرفتن از شروح دیگری چون شرح ابوالحسن اهوازی و شـرح  اصولمقالۀ دهم 
بزدایـد  ها شرحنکات مجهول را از این  میرزا ابوتراب نطنزی بر مقالۀ دهم، سعی نموده است تا حد امکان

گوید نطنزی حداقل دو نسخه از مقالۀ عاشـره  تری را در اختیار مخاطبان قرار دهد. او می فهم و شرح همه
کند، در اختیار داشته است و شیوۀ شرح  یاد می» نسخۀ ثابت«و » نسخۀ حجاج«را که خود از آنها با عناوین 

جا که دو مطلب شـبیه بـه یکدیگرنـد،  ز تکرار مکررات خودداری کرده و آنگونه بوده است که ا او به این
تر بـه شـرح  مطلب قبلی ارجاع داده و حتی در مواردی خواننده را برای کسب اطالعات بیشبه خواننده را 

فاضـل المحقّـق المـولی «برادر خود، میرزا ابوتراب نطنزی، ارجاع داده است. وی از برادر خود بـا عبـارت 
  کند. یاد می» فخر المهندسین استاداالجل«و» قّق شیخنا و استادناالمد

های مورد دسترس مصحح، یکی نسخۀ مرحوم حسن نراقی است که شمارۀ ایـن نسـخه ذکـر  نسخه
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ای از کتـب و رسـاالت   نشده است، تنها عنوان شده است که این نسخه، بخشی از یک نسخه از مجموعه
در مجموعه، از بـرگ  اثرباشد و جای این  ۀ مرکزی دانشگاه تهران میدر باب حساب و هندسه در کتابخان

نامد. دیگری نسخۀ آقـای افشـین  می» ن«پ است. مصحح این نسخه را نسخۀ  -193پ تا برگ  -121
تر از  تر و کامـل اظ صحت مـتن صـحیححصفحۀ پایانی متن است اما از ل 13عاطفی است که تنها شامل 

  کند. از آن یاد می» ع«نسخۀ است که مصحح با » ن«نسخۀ 
ای است کامل به انضمام یک دیباچۀ الحاقی که ظـاهراً  نسخه» ن«به گفتۀ مصحح در مقدمه، نسخۀ 

النحریـر المحقـق و «هـای  توسط کاتب نسخه اضافه شده است چرا که از محمدحسین نطنزی بـا عبارت
گوید که احتماالً متن کتـاب نیـز توسـط  میکند. در ادامه مصحح به اشتباه  یاد می...» المنطیق المدقق و 

پردازد، مطلب را با  جا که به اظهار نظر محمدحسین نطنزی می شخص دیگری تنظیم شده است چون آن
نصـیرالدین طوسـی  جـا خواجه که منظور از محرر در این کند، در حالی شروع می» فرماید محرر می«عبارت 

های  اقلیدس، تمامی فعالیت اصولاجه نصیرالدین طوسی از پس از تحریر خو زیرا چنان که گفته شداست 
خـود را از روی  های شـرحو  بر روی این تحریر خواجـه متمرکـز شـد اصولدانشمندان اسالمی در مورد 

ملّـا محمـد رسـد کـه  تر به نظـر می نادرستی سخن مصحح آنجا روشن آوردند. تحریر خواجه به عمل می
  .آورد را می» گویم و من می«عبارت  های خود پیش از ذکر دیدگاهحسین 

رسد که نسخۀ  مصحح با ذکر شواهدی که از مقایسۀ دو نسخه به دست آورده است به این نتیجه می
استنسـاخ شـده » ع«از روی نسخۀ » ن«کند که نسخۀ  باید نسخۀ خود مؤلف باشد یا حداقل اثبات می» ع«

  است.
تنها نسخۀ کامـل از ایـن » ن«که نسخۀ   به این گوید با توجه مصحح در مورد روش تصحیح خود می

نسخۀ اساس کـار او بـوده اسـت. در ادامـه او  ،های فراوان متن است که به دست او رسیده، با وجود غلط
  گوید: می

های تکـراری و امثـال آن دیـده  های امالیی، عبارت دستکاری متن تنها در مواردی که غلط
ر نسـخۀ اسـاس شـروع  -185نسخه هـم از بـرگ  شد، صورت پذیرفت و کار مقابلۀ دو می
  یابد. شود و تا آخر متن ادامه می می

در فصلی دیگر متن تصحیح شدۀ رسـاله آمـده اسـت کـه محتـوی  ،بعد از این مقدمۀ نسبتاً طوالنی
کتـاب در  قضیه است. 109اقلیدس شامل سه بخش تعریف و  اصولترجمه و شرح متن کامل مقالۀ دهم 

  تنظیم شده است. صفحه تهیه و 200


