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  اصول اقلیدستحریر 
، به کوشش ا. والحساب [تحریر کتاب اصول اقلیدس]تحریر اصول الهندسة نصیرالدین طوسی، 

  ١. ٢٠١٣اغلو، ادارۀ نشر آثار خطی ترکیه، استانبول،  فضلی
  2زهرا پورنجف

  مقدمه
  خوانیم: می اصول اولمقالۀ بر  شرح پروکلوسبود. در  ٣اصولآنچه اقلیدس را پرآوازه کرد اثر مهم او یعنی 

و  دآور را گرد ٤های ائودوکسوس را فراهم آورد و بسیاری از قضیه اصولاقلیدس بود که 
های  بود، تکمیل کرد و برای قضایایی که پیشینیان اثبات ٥بسیاری دیگر را که از تئایتتوس

 ٦.های محکم و فناناپذیر عرضه داشت ناقص آورده بودند، راه اثبات

و  االُسْطُقُسات های ان مسلمانان بوده است، با نامترین عنوان در می ، که رایجاصولاین کتاب را عالوه بر 
 دهمۀ ابوعثمان دمشقی از شرح پاپوس اسکندرانی بر مقالۀ ترجماول ۀ در مقال. اند شناخته نیز می االرکان
ی فکتاب اوقلیدس  دوم از آن با عنوانۀ مقالو در  ٧سطقساتکتاب اوقلیدس فی األ، از آن با عنوان اصول

یا » اقلیدس کتاب«به صورت  اصول، از با توجه به شهرت این کتابیاد شده است. در عین حال  ٨األصول
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 .نیز یاد شده است» اقلیدس«حتی 

هایی است که مترجمان مسلمان  از نخستین کتاب اصول
به عربی ترجمه کردند. نخستین  ،در جریان نهضت ترجمه

دوم و ۀ سد( کار حجاج بن یوسف بن مَطَر ،اصولۀ ترجم
بار این کتاب را ترجمه  حجاج دو .است ١سوم ق)ۀ سداوایل 

 -١٧٠نخست که در زمان هارون عباسی (ۀ ترجم: کرد
هارونی معروف گردید، با ۀ ) انجام شد و به ترجمق١٩٣

که دوم ۀ گذشت زمان اعتبار خود را از دست داد؛ ترجم
در زمان قبلی اوست، ۀ ترجمای از  احتماالً صورت ویراسته

مأمونی ۀ به ترجم وصورت گرفت ) ق٢١٨ -١٩٨أمون (م
ای  دوم در نسخهۀ ترجماول ۀ مقالشش امروزه  شهرت یافت.

. ٢شود لیدن نگهداری میۀ کتابخاندر  399,1ۀ شماربه 
ۀ سوم و اوایل سدۀ دوم سدۀ مین(شرحی که نیریزی 

ۀ اقلیدس نوشته، بر اساس ترجم اصولبر کتاب  )٣چهارم
 کردرا ترجمه  اصول، نیز ٤)ق٢٩٨ -٢١٥بعدها مترجم و دانشمند مشهور، اسحاق بن حنین ( حجاج بوده است.

ها شامل  ، این ترجمه را ویرایش کرد. این ترجمه٥ق)٢٨٨ - ٢٢١( عصر او، ثابت بن قرّه و دانشمند هم
بن  قُسطارا که  ٦منسوب به هوپسیکلسۀ ند. بعدها دو رسالا اقلیدس اصولهای اول تا سیزدهم کتاب  مقاله
 اصولعربی ۀ های چهاردهم و پانزدهم به ترجم به عربی ترجمه کرده بود، به عنوان مقاله ٧ق)٣٠٠ -(؟ لوقا

 ٨.افزودند

  اقلیدس اصولتحریر 
محققان دیگری . کرد ١تحریر ق ٦٤٦سال در  ٩)ق ٦٧٢- ٥٩٧اقلیدس را خواجه نصیرالدین طوسی ( اصول

                                                      
→ 

p. 218.(  
  .٢٢٥ص ، قربانی .١

2. Heath, Th., The Thirteen Books of Euclid’s Elements, vol. I, p. 75. 
  .٥١٣، ص قربانی .٣
  .١٢٨ص ، همان .٤
  .٢٠٤ص  همان، .٥
٦  .Hypsicles ، نکآپولونیوس بود. ( ۀاضیدان بود و پدرش از معاصران سالخوردیدر اسکندریه به دنیا آمد. ر ق.مدوم  ۀاول سد ۀاوایل نیمدر  : 

  ).١٩٥ ، صمقدمه بر تاریخ علم سارتون،
 .٣٤٨ص ، قربانی .٧
  .٦٢٢ص ، »اقلیدس اصولتحریر «دیونگ، گ.،  .٨
  .٤٨٦، ص قربانی .٩
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را  اصول، طوسینیز تقریباً در زمان  ٣)ق ٦٦٣- (؟ و اثیرالدین ابهری ٢)ق ٦٨٢-(؟ الدین مغربی چون محیی
ها و تصحیحات پیش از وی را  تحریر کردند، اما تحریر خواجه نصیرالدین طوسی از این کتاب تمامی ترجمه

 قرار داد. الشعاع تحت

قضیه در  ٤٧٨حجاج و ۀ نسخقضیه در  ٤٦٨شامل  اقلیدس اصول طوسی در ابتدای تحریر،ۀ گفتبنا به 
اقلیدس  اصولثابت از  -هم به روایت حجاج و هم به روایت اسحاق ،و طوسی ٤ثابت بوده استۀ نسخ

ثابت را مبنای کار قرار داده است. طوسی در  -. طوسی در تحریر خود روایت اسحاقدسترسی داشته است
حجاج با جوهر مشکی ۀ نسخو در  ،گرفنْبا شَ ثابتۀ نسخهر قضیه در ۀ شمارکه  گوید ابتدای تحریر می

 مشخص شده است.

های حجاج و ثابت، بنا به قول طوسی در ابتدای تحریر  اقلیدس در نسخه اصولهای  تعداد قضایای مقاله
  :آید می، در جدول زیر ها مقالههر کدام از 

١٠١١١٢١٣١٤١٥ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  مقالهۀ شمار

 ٤٧١٤٣٥١٦٢٥٣٢٣٩٢٥٣٨١٠٥٤١١٥٢١١٠٦حجاجۀ نسخها در  تعداد قضیه

 ٤٨١٤٣٦١٦٢٥٣٣٣٩٢٧٣٨١٠٩٤١١٥٢١١٠٦  ثابتۀ نسخها در  تعداد قضیه

است که این مغایر با  ٤٦٩حجاج ۀ نسخو در  ٤٧٨ثابت ۀ نسخجدول باال مجموع تعداد قضایا در  طبق
قضیه با یکدیگر اختالف دارند. برای بررسی دلیل این  ١٠ادعای طوسی در اول تحریر است که این دو نسخه 

ۀ مقالکنیم که در مورد تعداد قضایای  طوسی اشاره می اصول تحریر دهمۀ مقالابتدای  ازمغایرت، به مطلبی 
  دهم است:

حجاج  در نسخۀ ٢٨و  ٢٧، ٢٢، ٢١قضایای قضیه دارند.  ١٠٩ثابت ۀ و نسخ ١٠٥حجاج ۀ نسخ
  آورده است. ٢٥و  ٢٤ۀ حجاج را در دو قضیۀ نسخ ١٧ۀ قضی ،نیستند و ثابت

                                                      
→ 

به دلیل آشنا نبودن مترجمان دوران نهضت ترجمه های ریاضی و نجومی است.  ای از کتاب دسته ۀعنوانی برای متن بازنویسی شد »تحریر« .١
، از جمله ها بازنویسی و اصالح شوند های بعد الزم آمد تا این ترجمه های آنها، در دوره های زیاد در ترجمه با علوم مختلف و وجود اشکال

مشهورترین تحریرها از آنِ نصیرالدین طوسی است. وی بعضی . اقلیدس اسحاق بن حنین را اصالح کرد اصول ۀثابت بن قُرّه که ترجم
تحریرها عموماً بازنویسی آثار ریاضی و نجومی  .دانشمندان مسلمان را تحریر کرده استیونانی و چند کتاب ریاضی  دانان ریاضیهای  نوشته

 ۀاسالمی= تئودوسیوس بیتونیایی، سد ۀهای دور وسیوس (در نوشتهذچهارم ق.م)، ثاو ۀ(سد: اقلیدس چند دانشمند یونانی هستند، از جمله
چهارم ق.م) و  ۀقُس (= آتولوکس، سداُطولو)، سوم ق.م ۀسوم ق.م)، ارشمیدس (سد ۀ(= آپولونیوس پرگایی، سد دوم ق.م)، آبولونیوس

: قاسملو،   نک( به عربی ترجمه شد ،ترجمهی اول و دوم هجری در جریان نهضت ها ، که در سده)اول میالدی ۀماناالوس (= منالئوس، سد
  ).٦١٩ص 

 .٤٦٠ ص، قربانی .٢
 .١٢١ ص، همان .٣
  پ. ١گعالی شهید مطهری،  ۀمدرس ٤٧٢٧ ۀشمارخطی  ۀ، نسخقلیدسأ صولأتحریر نصیرالدین طوسی،  .٤
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آید که تفاوت تعداد قضایای  از مطلب باال چنین برمی
ۀ نسخاست و  ٥های حجاج و ثابت  دهم در نسخهۀ مقال

قضیه داشته باشد و طوسی به اشتباه گفته  ١٠٤باید  حجاج 
قضیه دارد. با در نظر گرفتن این  ١٠٥حجاج ۀ نسخاست که 

ۀ نسخدر  ١٥تا  ١ های مقالهمطلب، مجموع تعداد قضایا در 
  است. ٤٦٨حجاج 

مشتمل است بر تحریر خواجه نصیرالدین طوسی 
دویست  به همراه بیش از اصولهای قضایای  اثباتۀ خالص

آغاز » اَقُولُ«یادداشت در توضیح متن که معموالً با عبارت 
این رساله منضم شده است. ۀ یقض ١٨٠شود و به حدود  می

شامل  ،١نوشته خود طوسی است مسلماً کهها  این یادداشت
ای است که اقلیدس در کتاب خود  همباحث یا براهین اضاف

، نیاورده است؛ بحث در منطق درونی متن اقلیدس
تر، اسامی  های فلسفی کلی واحد، یادداشتۀ یقضپیشنهادهایی برای ترکیب یک جفت قضیه برای ایجاد یک 

نظر ثابت بن ۀ دربارهایی  های حجاج و اسحاق و گزارش های ویرایشی در باب تفاوت ترجمه ، یادداشت٢قضایا
ها (بیش از نود مورد)  این یادداشت یونانی. پربسامدترین موضوع را درۀ نسخمتن عربی با ۀ رابطقره در مورد 

  .٣دهد براهین جایگزین برای قضایای اقلیدس، یا ساختارهای جایگزین برای قضایا تشکیل می
با  ٤ق)٤٣٠-٣٥٤( طوسی در طراحی نظرات موجود در تحریر، دو اثر ابن هیثمۀ استفادمنبع اصلی مورد 

بوده » اب أقلیدس في األصول وشرح معانیهکتاب في حل شکوک کت«و » شرح مصادرات أقلیدس«های  نام
ابن هیثم مؤلفی  کند. با اینکه نمی قول نقلگاه به صراحت از این آثار  هیچ نیرالدینصاست؛ هر چند خواجه 

ترین استفاده را از او کرده است، حداقل در سه جا وی مطالبی را اضافه  شود که طوسی بیش محسوب می
  .٦شود دیده می اصولبر  ٥ق) ٣٧٦-(؟کند که تنها در شرح انطاکی  می

 ٤٧٨چهارم از  بالغ بر یک که دهمۀ مقال .در سراسر کتاب یکنواخت نیستهای طوسی  یادداشتتوزیع 
 ٨، )ز( ٧، )و( ٦، )ه( ٥، )ا( ١های  مربوط به قضیهیادداشت دارد که  هفدهتنها  را داراست،کتاب اقلیدس ۀ یقض

                                                       
  .٦٢٣ص  ،»اقلیدس اصولتحریر «، .گدیونگ،  .١
  .نامد می »عروس شکل« رااول  ۀمقال ٤٧ ۀضیمثالً ق .٢
  .٣٢٩ ص، »اقلیدسِ خواجه نصیرالدین طوسی اصولمنابع تحریر کتاب «، دیونگ، گرگ .٣
  .٤٧، ص قربانی .٤
  .٣١٤، ص همان .٥
ابن یک نمونه از اقتباس طوسی از شرح  .٣٣٨-٣٣٠ص ، »اقلیدسِ خواجه نصیرالدین طوسی اصولمنابع تحریر کتاب «دیونگ، گرگ،  .٦

  دهم، در بخش شرح رساله خواهیم دید. ۀاول مقال ۀهیثم را در شرح قضی
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 ٢٤، )ک( ٢٠، )یط( ١٩، )یز( ١٧، )یب( ١٢، )ط( ٩، )ح(
 )قد( ١٠٤، )سز( ٦٧، )نز( ٥٧، )لط( ٣٩، )که( ٢٥، )کد(

بینید تنها شش  است. چنان که می )قح( ١٠٨و 
  به بعد است. ٢٤ۀ یقضیادداشت مربوط به 

 اصولتحریر  ١٥تا  ١های  مطالب مقاله یبند بخش
  :اقلیدس بدین قرار است

تعاریف مقدماتی، اصول موضوعه ۀ دربار مقالۀ اول
  و اصول متعارفی هندسه؛ 

  ها و جبر هندسی؛  تبدیل مساحتۀ دربار مقالۀ دوم
ها، وترها و  دایرهۀ شامل قضایایی دربار مقالۀ سوم

  ؛ آنها گیری زوایای مربوط به اندازه
از جمله های هندسی  ترسیمۀ دربار مقالۀ چهارم

  منتظم محاطی و محیطی؛  یها یترسیم چندضلع
  تناسب؛ ۀ ینظرۀ دربار مقالۀ پنجم

تناسب در ۀ یکاربرد نظرۀ دربار مقالۀ ششم
  مسطحه؛ ۀ هندس

ۀ ینظرۀ دربار همگی های هفتم تا نهم مقاله
های مسلسل،  تناسب همقدماتی اعداد (از جمل

   تصاعدهای هندسی و اعداد اول)؛
 اعداد گنگ با استفاده از ترسیمۀ دربار مقالۀ دهم

  ؛ ناپذیر اندازههای  خط به صورت پاره آنها
  فضایی؛ ۀ هندسۀ دربار های یازدهم تا سیزدهم مقاله
مسطحه و ۀ هندسۀ هایی دربار الحاقی، به صورت متمم یها مقالهیعنی  چهاردهم و پانزدهم های همقال
  .١فضایی

کتب اهدایی مجموعۀ از  ۱۳۵۹نسخۀ در  اقلیدس تحریر اصولمعرفی چاپ عکسی 
  ملت استانبول کتابخانۀ افندی  الله ضیفشیخ 

کتب ۀ مجموعاز  ١٣٥٩ۀ شماری به ا مجموعهطوسی از  نیرالدینصاقلیدس خواجه  اصولاین اثر تحریر 
ملت ترکیه است که به همت احسان فضلی اوغلو چاپ عکسی شده ۀ کتابخانبه افندی  اهللا ضیفاهدایی شیخ 

                                                       
  .٦٢٣همان، ص  .١ 

هللا افندی، صفحۀ اولافیض ١٣٥٩، نسخۀ اصولتحریر 
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  است. 
ای از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه آمده است. در این مقدمه، سخنی کوتاه  در ابتدای کتاب مقدمه

از تاریخ فرهنگ و تمدن بشری و سیر پیشرفت آن آمده است و از علم و حکمت و عرفان به عنوان اساس 
های آینده دانسته شده  همتا به نسل اد شده و وظیفۀ مهم بشر امروزی انتقال این میراث بیجامعۀ مدنی ی

  داند. می آنهارا حفظ آثار غنی گذشتگان، ترجمه، چاپ و انشاء بروز  »ترکیۀ بزرگ«اردوغان نگاه است. 
دربارۀ  اوغلو فضلی نبولی، انگلیسی و عربی از احساندرآمدی به سه زبان استا پس از این مقدمۀ کوتاه، پیش

  خوانیم: درآمد می کتابخانۀ فاتح و زمینۀ فعالیت آن و سنت علمی عثمانی آمده است. در این پیش
 ١ای در ایزنیک م) از مدرسه ١٣٥٠علمی عثمانی که توسط داوود القیصری (مرگ در سنت 

  این مدرسهدوباره سازمان یافت.  ٢م) در بورسا ١٤٣١(مرگ در  شروع شد، توسط مال الفناری
توسط منجمانی که از استانبول، آناتولیا، ایران، ترکستان و بخصوص منجمانی که از مدرسۀ 
سمرقند به آنجا آمده بودند، رونق گرفت. آثار علمی استنساخ شده در این مدرسه، عموماً مربوط 

مکتب  سینا و مکتب فلسفی او، فخرالدین رازی و مکتب کالمی او، نصیرالدین طوسی و به ابن
نجومی  -ریاضی او در مراغه، قاضی زاده رومی و غیاث الدین جمشید کاشانی و مکتب ریاضی

ای دارد. این  سمرقند بوده است. در میان این آثار اسنتساخ شده، تحریرهای طوسی جایگاه ویژه
نامیده  متوسطاتبطلمیوس و آثار دیگری است که  مجسطیاقلیدس،  اصولتحریرها شامل 

برداری شده است که از جملۀ  این آثار به کرات در دورۀ عثمانی بر حسب نیاز نسخهشوند.  می
  توان به آثاری که برای سلطان محمد فاتح استنساخ شده است، نام برد. آنها می

  های اثر چاپ شده را به شرح زیر آورده است: اغلو در ادامه ویژگی فضلی
اولین رساله در  اقلیدس، اصول) استنساخ شده و تحریر م١٤٨١- ١٤٣٢ح (این مجموعه برای سلطان محمد فات

  این مجموعه است.
  های موجود در این مجموعه عبارتند از: رساله

 )a١٤٨تا  b٢ های برگ( یرالدین طوسینصاز خواجه  سة والحسابدتحریر اصول الهن .١

  ).a١٤٨برگ ق آمده است ( ٨٦٩تاریخ اتمام کتابت  و شده افزودهبعداً  a٧٢تا  b٧١ های صفحه
 )a٢٣٧تا  b١٥٠ های رگ(ب از ابن هیثمشرح مصادرات أقلیدس  .٢

 ق به اتمام رسیده است. ٨٦٩االول سال  آن در دوم جمادی آمده است که استنساخ a٢٣٧در برگ 

 )a٢٣٩تا  b٢٣٧ های برگ( از مؤلفی ناشناس الخطوط المتوازیة یرسالة ف .٣

 )b٢٤٠تا  b٢٣٩ های برگ( المقالة الخامسة من کتاب أقلیدس یزیادة ف .٤

 ٣چیزهایی اضافه کرده است. اصولپنجم ۀ مقالدر توضیح آمده است که جوهری به 
                                                       

1. Iznik 
2. Bursa 

  : ١٣٨٧، تهران، ٧، شمارۀ تاریخ علمدر این باره بنگرید به مقالۀ زیر در مجلۀ  .٣
G. De Young, “A Persian Translation of al-Jawharī’s Additions to Elements Book V,” Tarikh-e Elm (Iranian Journal 
for the History of Science), no. 7, 2008-2009, pp. 1-24. 



 

  

۱۴۸

از  کلمات من شرح مقالة العاشرة من کتاب أقلیدس .٥
 )a٢٤٥تا  a٢٤١ های برگ( ابوالحسن اهوازی

از  کتاب أقلیدستفسیر صدر المقالة العاشرة من  .٦
 )a٢٥٢تا  a٢٤٥ های برگ( ابوجعفر خازن

برگ ( األصول یأقلیدس تألیف النسبة ف دّح .٧
b٢٥٢( 

الخامس  یإقامة البرهان علی حکم المذکور ف یف .٨
 بدون ذکر نام مؤلف،  ،عشر یعشر من المقالة الثان

  )a٢٥٦تا  a٢٥٣ های برگ(

 b٢٥٥و در برگ  اند یکسان کتابت شدهها  این رساله همۀ
  شود. اهللا افندی دیده می یضفمهر شیخ 

 ٣٢ای  فضلی اوغلو پس از معرفی نسخه، در مقدمه
  پردازد: ای، به مباحثی با عناوین زیر می صفحه

 هندسه چیست؟ -١

 اصول الهندسة والحساباقلیدس و  -٢

 ورود هندسه به تمدن اسالمی و سیر آن -٣

 مفهوم هندسه در تمدن اسالمی -٤

 ای اونصیرالدین طوسی و تحریره -٥

 های فاتح عصر بعد از طوسی: حوزۀ مشترک فرهنگی عثمانی، ایرانی و ترکستان و مجموعۀ کتاب -٦

اول ۀ رسالتنها  های مجموعۀ مذکور پس از این نوشتارها متن اصلی کتاب آمده است. از تمامی رساله
یرالدین طوسی در این کتاب چاپ عکسی شده است. نسخه بسیار نص تحریر اصول الهندسة والحسابیعنی 

جا نام وی   در هیج و . کاتب و محشی یکی استداردهای توضیحی بسیار مفیدی  زیبا کتابت شده و حاشیه
  نیامده است.

از قول  پذیر های شمارش دربارۀ کمیت ، مطلبیاصولدهم ۀ مقالپنجم ۀ یقضیزدی در شرح  محمدباقر
دهم این نسخه نیز دیده ۀ مقالپنجم ۀ یقضۀ یحاشاختالف در  اندکی همین مطلب با ١است. آورده» سید«

  معلوم نیست. اثردر این دو » سید«شود؛ هویت  می
                                                       

لقة الغیر المقدار إذا صار معدوداً فقد عرضه عدد، فالمساواة الملحوظة هٰهنا بین األعداد العارضة للمقدار المضافة إلیه وبین األعداد المط. ١
ء. ومثل هذه المساواة قد ثبت في المقالة السابعة والمراد بالمعدودات، تلک األعداد المضافة مجازاً ال ما یدل علیه شي المعتبرة باإلضافة إلیٰ

 انهلفظ المعدودات بالحقیقة وهي إمّا نفس المقادیر أو هي مع األعداد العارضة لها، فإنّ ذلک یصیر المساواة بین جنسین وذلک ممّا یقدم بی
 .)٢٦٦، کتابخانۀ ملی ایران، ص ٨٠٤(نسخۀ خطی شمارۀ 

آخرهللا افندی، صفحۀ فیض ١٣٥٩، نسخۀ اصولتحریر 



 

 

۱۴۹

حر
ت

 ری
 اقل
ول
اص

ی
س
د

 

اول ۀ کلمها و این حروف در داخل متن، دو  شکل یگذار نامها، نمادهای هندسی، حروف  عنوان مقاله
توضیحی خود را در ذیل  های جملهکه طوسی » أقول«ۀ کلمها،  قضایا در حاشیهۀ شمارصورت هر قضیه، 

توضیحی در ابتدای هر مقاله در مورد تعداد قضایای آن مقاله و تفاوت  های جملهکند،  قضایا با آن شروع می
  حجاج و ثابت و ... همگی با آب طال کتابت شده است.ۀ نسختعداد قضایا در 

 .اند د ولی در حاشیه با مرکب مشکی کشیده شدههای نسخه بسیار دقیق و عموماً شنگرف هستن شکل
  شنگرف هستند. هم حجاج در حاشیهۀ نسخها طبق  قضیهۀ شمار

 سطرها. عالوه بر آن در داخل متن در زیر ی توضیحی زیاد و بسیار مفیدی استها نسخه دارای حاشیه
در ابتدای کتاب، فهرستی  های اندکی دارد. های بسیار دقیق و مفیدی کتابت شده است. نسخه غلط نیز عبارت

  ها و نیز اصطالحات تخصصی آمده است. صفحه برای قضایای مقالهۀ شماربا 

  منابع
ارات دانشگاه ن دارائی، انتشی، به کوشش بهتاریخ الحکماء قفطی: ترجمۀ فارسی از قرن یازدهم هجریابن قفطی، 

 .١٣٤٧تهران، تهران، 

 .١٣٨١، ترجمۀ محمدرضا تجدد، انتشارات اساطیر، تهران، رستهالفابن ندیم، 

، »های گنگ از تمدن یونانی تا دورۀ اسالمی اقلیدس و سیر پیشرفت مفهوم کمیت اصولمقالۀ دهم «پورنجف، زهرا، 
 .٨٠-٦٩، ص ١٣٩١ بهار و تابستان، ، تهران، شمارۀ اولاسالم و ایران دوفصلنامۀ میراث علمی

ی بجنوردی، و، زیر نظر کاظم موسالمعارف بزرگ اسالمی دائرة، »اقلیدس«، یجعفری نائینی، علیرضا، مولوی، محمدعل
  .٦٧٥ - ٦٦٨، ص ١٣٧٩، تهران، ٩ج 

زندگی،  هایی در استاد بشر: پژوهش، »اقلیدسِ خواجه نصیر الدین طوسی اصولمنابع تحریر کتاب «دیونگ، گرگ، 
، ترجمۀ امیرمحمد گمینی، گزینش و ویرایش از: حسین معصومی روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی

  .٣٥٢- ٣١٩، ص ١٣٩٠پژوهشی میراث مکتوب، تهران، همدانی و محمدجواد انواری، مرکز 
- ٦٢٢ ص، ١٣٨٠تهران،  ،٦، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، ج دانشنامۀ جهان اسالم، »اقلیدس اصولتحریر «همو، 

٦٢٥. 

 .١٣٨٣فرهنگی، تهران، و ، انتشارات علمی ١، ترجمۀ غالمحسین صدری افشار، ج مقدمه بر تاریخ علمسارتون، جورج، 

  .٦٢٢-٦١٩، ص ١٣٨٠، تهران، ٦، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، ج دانشنامۀ جهان اسالم، )»٣تحریر («قاسملو، فرید، 
 .١٣٧٥، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ریاضیدانان دورۀ اسالمینامۀ یزندگقربانی، ابوالقاسم، 

، ص ١٣٨٥، تهران، ١٤، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج المعارف بزرگ اسالمی دائرة، »تحریر«، کرامتی، یونس
٦٠٦-٦٠٣.  

، ص ١٣٨٥، تهران، ١٤، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج المعارف بزرگ اسالمی دائرة، »تحریر اقلیدس«همو، 
٦٠٩-٦٠٦.  

، انتشارات بنیاد فرهنگ یرالدینملقب به نص یاحوال و آثار ابوجعفر محمد بن الحسن الطوس، یمدرس رضوی، محمدتق
 .١٣٥٤ایران، تهران، 
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ی میان دو مهرت خوارزم پیدا شد که من های ... و پس از آن روز چنان پریشانی
ناگزیر کار را فروگذاشتم و در جایی پناه جستم و سپس امان خواستم و از وطن 
دور شدم، و پس از آن مدت چند سال نتوانستم در یک جا مبانم تا آنگاه که روزگار 

 به کارهایی از جهان پرداختم که نادانان در آن بر منآرامش خاطر بهرۀ من کرد و 
  .منودند بردند و خردمندان دلسوزی می رشک می

سپس اندک آسایش خاطری برای رصد کردن در ایام امیر شهید ابوالعباس 
فراهم آمد، و بزرگرتین ارتفاع را با  -که خدا برهان او را روشن گرداند -شاه خوارزم

 سمت، هامن گونه که از آن یاد کردم، برای بیرون آوردن عرض بلد به ارتفاع بی
دست آوردم؛ و آن سال با بال و پریشانی به پایان رسید، و من چون سخت به کار 

خرب ماندم، و در پی آن امنیتی فراهم آمد که  مشغول بودم مدت درازی از آن بی
تر  برای بازگشت به حال اول و پرداخنت به کاری که برای کسی چون من شایسته

  است بسنده نبود.

  ، ترجمۀ احمد آرامایات األماکنتحدید نهابوریحان بیرونی، 
 ۸۳، ص ۱۳۵۲دانشگاه تهران، 


