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چکیده
کشاب اصول اقلیدس ،که گاه آن را به نام مؤلفش «کشاب اقلیدس» نیز م نامتد
و در یتألیفات ریاض دورۀ اسالم آن را به علت شه ت ف اوانش کتاب اصول
نیز خواندهاند ،از متابع مهم ریاضیات دورۀ اسالم بوده است .در این مقاله،
پس از ب رس یتاریخ یت جمۀ این اث به زبان ع بی و یتح ی خواجه نصی الدین
طوس از آن ،ب خ از ویژگ های این یتح ی  ،از راه مقایسۀ آن با یت جمۀ اسحاق
بن حتین ،خواهد آمد .سپس با مقایسۀ بخشهایی از فن اول از جملۀ چهارم
درة التاج قطبالدین شی ازی با یت جمۀ ع بی اسحاق بن حتین و یتح ی خواجه
نصی الدین طوس  ،نران داده م شود که اث قطبالدین در واقع یت جمۀ فارس
تحریر اصول طوس است ،ه چتد ب خ یتفاوتها میان این دو اث وجود دارد.
در بخش پایان مقاله یک از این یتفاوتها ب رس م شود و آن شکل واحد
است که قطبالدین از یتلفیق شکلهای چهل و هرت قضیۀ مقالۀ اول اصول
اقلیدس ،یت سیم ک ده است.
کلیدواژهها :اصول اقلیدس ،قطبالدین شی ازی ،تحریر اقلیدس خواجه نصی ،
ترجمۀ اقلیدس اسحاق بن حتین ،یت جمۀ اصول ،کشاب اصول ،ریاضیات دورۀ
اسالم
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مقدمه

دسشیابی مسلمانان به علوم یونان  ،از جمله ریاض  ،به خصوص از دورۀ عباسیان آغاز

شد .متصور (حکومت158-136 :ق555-554/م) و مأمون (218-178ق-813/
833م) از خلفای عباس نسخههایی از اصول اقلیدس را از بیزانس هم اه با نسخههایی
از آثار دیگ یونان به دست آوردند (ق بان  ،زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی،

ص .)475اصول اقلیدس در زمان خالفت هارون ال شید (173-151ق817-586/م)
یتوسط حجاج ابن یوسف ابن مط به ع بی یت جمه شد .همین مش جم بار دیگ در زمان
مأمون این کشاب را به ع بی ب گ داند .این دو یت جمه به یت یتیب به یت جمههای «هارون »
و «مأمون » از اصول مرهور شدهاند.

یت جمۀ دیگ  ،یت جمۀ اسحاق بن حتین بن اسحاق العبادی (مشوف 278ق711/م)

است .این یت جمه را که ثابت بن ق ّه در آن یتجدید نظ ک ده است ،م یتوان نمونهای از
یک یت جمۀ خوب دانست .مش جم ،در عین آن که کوشیده است یتا دشواریها و

ناهمواریهای موجود در مشن یونان را از پیش پای خود ب دارد ،با کمال حفظ امانت
آن را از زبان یونان به زبان ع بی انشقال داده است.
سومین مشن ع بی موجود که از خواجه نصی الدین طوس (652-575ق-1211/

1253م) است ،نه یک یت جمه بلکه یک یتح ی و دوبارهنویس ب پایۀ یت جمههای ع بی

قدیم یت است .این مشن که معموالً آن را تحریر اقلیدس م نامتد (همان ،ص ،)476در
مدیت کویتاه همۀ یت جمههای ع بی دیگ را از رواج انداخت ،چتدان که یتق یباً همۀ
ریاض دانان بعدی غالباً به جای م اجعه به یت جمههای ع بی ،به همین روایت بازنگاری
شده م اجعه م ک دند (ک امش « ،اصول اقلیدس» ،صص265-263؛ همو« ،یتح ی
اقلیدس» ،صص.)288-286

یت جمههای فوق از اصول اقلیدس خود مبتای یت جمههای دیگ ی شدند ،مثالً
نخسشین یت جمۀ الیتیت از اصول ،که یت جمۀ کامل است ،نه از زبان یونان بلکه از روی

یت جمههای ع بی انجام شده است(هیث 1،ص .)174از دیگ یت جمههای مهم که ب

اساس یت جمههای ع بی انجام شده است دو یت جمه و یتح ی فارس است که بهدست

قطبالدین شی ازی (511-634ق1311-1236/م) انجام شده است (ک امش « ،درة
الشاج لغ ة الدباج» ،ص.)166

یت جمۀ اولِ متسوب به قطبالدین ظاه اً یت جمۀ فارس یتح ی اصول اقلیدسِ خواجه

نصی الدین طوس است که در سال 681ق انجام شده است (ق بان « ،قطبالدین
شی ازی :ریاض دان و متجم زب دست ای ان » ،ص )431و یت جمۀ دومِ اصول اقلیدس را

1. Heath

نگاه به یت جمۀ فارس قطبالدین شی ازی از اصول اقلیدس 5/

قطبالدین شی ازی در اث دای ةالمعارف گونۀ خود ،درة التاج ،ق ار داده است (نک:

مرکوة ،ص اچ) ،اگ چه با یک مقایسۀ اجمال به نظ م رسد که یت جمۀ دوم در واقع
همان یت جمۀ اول است (ق بان  ،همان ،ص431؛ همو ،زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ

اسالمی ،صص353-352؛ اس بی ،1صص ،)545-546با اخشالفات بسیار مخشص

قابل چرم پوش  ،که به جهت اهمیت اصول اقلیدس ،در قسمت ریاض درة التاج

گتجانده شده است اما در هیچ یک از دو یت جمۀ قطبالدین نه یتتها اشارهای به اسشفاده
از یتح ی خواجه نصی الدین طوس نرده ،بلکه سخن او در آغاز یت جمۀ اصول اقلیدس
در درة التاج چتان است که گویی خود به نسخههای دو یت جمۀ ع بی ثابت و حجاج
م اجعه ک ده است.
مقایسۀ ترجمۀ فارسی تحریر اقلیدس خواجه نصیرالدین و تحریر اقلیدس درة التاج
به همین سبب در این مقاله قسمتهایی از دیباچه و مقاالت دو یت جمۀ متسوب به

قطبالدین را ب رس م کتیم .قطبالدین در دیباچۀ یت جمۀ فارس «یتح ی اقلیدس»

خواجه نصی (قطبالدین شی ازی«،یتح ی اقلیدس» ،نسخۀ شمارۀ  5257مجلس)
م گوید:
یتا عتایت ربان حجاب انشظار از پیش چه ۀ م اد مح ر این سواد ب داشت و
ادراک سعادت مجاورت خدمت با رفعت و نیل ش ف مالزمت حض ت با
نص ت مخدوم  ...قدوة صدور العالم ،افشخار بت آدم ،مفخ ای ان ،نظام جهان،
مجی الملة و الدین ،یتاج االسالم و المسلمین ،ذخ الملوک و السالطین... ،
امی شاه بن االمی السعید یتاج الملة و الدین معشز بن طاه ادام الله عالئه و زاد
ف مدارج کماله اریتقاء روزی ک د؛  ...خاط همیره به اندیرۀ آنکه فشح باب
اظهار اخالص در حض ت او به چه وسیله صورت بتدد  ...در اثتاء این یتفک و
بیدای این یتحی ناگاه یتباشی صبح م اد بدرخرید و از آن معدن مجد و ک م و
متبع حسن اشاریت بش جمۀ کشاب اقلیدس صوری در اصول هتدسه و حساب
بدین دعاگوی مخلص و هواخواه مشخصص ،احوج خلق الله الیه محمد بن
مسعود الری ازی  ...نفاذ یافت .پس بحکم این مقدمه و آنکه امشثال ف مان از
لوازم خدمت و ش ایط مطاوعت است  ...در یتح ی آن ش وع ک ده شد و هر چند
طبع این یگانۀ روزگار بر دقایق علوم و اسرار معانی مطلع است و هر مشکلی
به نسبت با حدس صائب و فکر ثاقب او آسان ،اما بجهت آنکه تا طبع نقاد و
ذهن وقاد او از تفکر در ایضاح معانی کتاب کوفته نشود و ضمیر منیر و خاطر
خطیرش به تذکر معانی التفات نباید نمود ،حواالت به اشکال کی در هر شکلی

1. Acerbi
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موقوف علیه است ثبت کرده شد و همچنین اختالف اوضاع و مقدماتی کی
محتاج الیه است و در اصل کتاب مذکور نیست .انشاء الله بشرف ارتضاء
مشرف گردد و به نظر رضا ملحوظ .ایزد سبحانه و یتعال همیره این ذات
بزرگوار و شخص نامدار را متبع مفاخ و مجمع مآث دارد ...

و در فنّ اول از جملۀ چهارم درة التاج (همو ،درة التاج ،نسخۀ شمارۀ  4521مجلس)

م گوید:

جملۀ چهار از درة التاج لغرة الدباج در علم اوسط که علم ریاض است و این
چهار فن است :فن اول در اسطقسات که عباریتست از کشاب اقلیدس .بدان که
این کشاب پانزده مقالت است با دو مقالت ک به آخ آن الحاق ک دهاند و اشکال
آن به حسب نسخۀ حجاج چهارصد و شصت و شش است و به حسب نسخۀ
ثابت چهارصد و هفشاد و شش و در بعض مواضع در یت یتیب اشکال نیز اخشالف
هست میان ه دو نسخه و من رقم اشکال مقاالت ثابت به حم ة خواهم ک د و
از آن حجاج به سواد اگ در یت یتیب مخالف از آن باشد و غ ض آن است یتا
خوانتدگان را اطالع ب ه دو نسخه و اعداد اشکال و یت یتیب آن حاصل شود .و
همچتین ه چه از اصل کشاب نیست آن ا جدا ک دهام از آن یا به اشارت به آن یا
به اخشالف الوان اشکال و ارقام آن یتا بیتتدگان اصل کشاب را از مزید علیه بی
زیادت یتأمل باز شتاستد .و دیگ بدانکه هر چند طبع این یگانۀ روزگار بر دقایق
علوم و اسرار معانی مطلع است و هر مشکلی به نسبت با حدس صائب و فکر
ثاقب او آسان ،اما به جهت آنکه تا طبع نقاد و ذهن وقاد او از تفکر در ایضاح
معانی کتاب کوفته نشود و ضمیر منیر و خاطر خطیرش به تذکر معانی التفات
نباید نمود ،حواالت به اشکال کی در هر شکلی موقوف علیه است ثبت کرده
شد و همچنین اختالف اوضاع و مقدماتی کی محتاج الیه است و در اصل
کتاب مذکور نیست انشاء الله بشرف ارتضاء مشرف گردد و به نظر رضا
ملحوظ.

از مقایسۀ دیباچهها و قضایای دو یت جمه که صورت مرابه دارند م یتوان گفت که
قطبالدین شی ازی اصول اقلیدس را یک بار یت جمه ک ده است ،امّا در دو زمان مخشلف
و با یتغیی ی مخشص  ،و در نهایت با یتغیی ی در دیباچهها آن را به دو شخص مخشلف

اهداء ک ده است .چتان که آمد ب خ از پژوهرگ ان معشقدند که فنّ اول از جملۀ چهارم

درة التاج ،یعت یت جمۀ اصول اقلیدس ،یت جمۀ تحریر اصول اقلیدس خواجه نصی الدین
است؛ نگارنده ب ای ب رس صحت و سقم پژوهر با م احل زی انجام داده است:

نگاه به یت جمۀ فارس قطبالدین شی ازی از اصول اقلیدس 7/

 .1مقایسۀ تحریر اصول اقلیدس خواجه نصیر و ترجمۀ اسحاق بن حنین

با مقابلۀ این دو مشن مرخص شد خواجه نصی یتق یباً یتمام یتع یفها ،اصول موضوعه،
علوم مشعارفه و قضایا را به همان یت یتیب اسحاق بن حتین نوششه و روش اثبات قضایا

نیز همان گونه است با این یتفاوت که خواجه نصی اثبات قضایا را از حالتِ مفصّل

خارج ک ده و مطالب را با چیدمان دیگ ی م یتب ک ده است ،عالوه ب آن در بعض

قضایا حالتهای گوناگون را نیز در نظ گ فشه و اثبات ک ده و به اسام یتعداد کم از
قضایا اشاره ک ده است.
 .1-1ساختار تغییرات

ب ای مراهدۀ یتفاوتهای میان این دو مشن قضیۀ دهم از مقالۀ اول ،به عتوان مثال،
نخست از یت جمۀ اسحاق و سپس ب اساس یتح یه خواجه خواهد آمد.

یت جمۀ اسحاق:
ی .ن ید أن نقسم خطّاً مسشقیماً مف وضاً ذا نهایة بتصفین
فلیکن الخط المسشقیم المف وض ذو نهایة اب مثلثاً مشساوی االضالع و هو
اجب و نقسم اب زاویة اجب بتصفین بخط جد المسشقیم فالن خط اج مسا ٍو
لخط جب و خط جد مرش ک یکون کال خط جد اج مساویین لکل خط جد
جب کل واحد لتظی ه و زاویة اجد مساویة بجد فقاعدة اد مساویة لقاعدة دب
فقد قسّم خط اب المسشقیم المف وض و التهایة بتصفین عل نقطة د و ذلک ما
أردنا أن نبیّن.

یتح ی خواجه:
ی .ن ید أن نتصّف خطاً محدود ًا کخط اب
فتعمل علیه مثلث اجب المشساویة االضالع و نتصف زاویة ج بخط جد فتتصف
الخط به و ذلک ألنّ ف مثلث اجد بجد ضلع اج جد و زاویة اجد مساویة
لضلع بج جد و زاویة بجد فاوّل قاعدیتا اد دب مشساویشان و ذلک ما أردناه.

از مقایسۀ دو مشن فوق یتغیی ات یتح ی خواجه نصی را م یتوان به صورت زی نوشت:
 .1به جای «نقسم  ...بتصفین» از کلمۀ «نتصّف» اسشفاده شده است.
 .2به جای «خطّاً مسشقیماً مف وضاً» از یتکواژۀ «خطاً» اسشفاده شده است.
 .3به جای «ذانهایة» کلمۀ «محدوداً» آمده است.

 .4عبارت «کخط اب» به صورت قضیه اضافه شده است.
 .5به جای عبارت «یکون کال خط جد اج مساویین لکل خط جد جب کل واحد
لتظی ه و زاویة اجد مساویة بجد فقاعدة اد مساویة لقاعدة دب» عبارت «ضلع اج
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جد و زاویة اجد مساویة لضلع بج جد و زاویة بجد فاوّل قاعدیتا اد دب

مشساویشان» آمده است.

 .6جملۀ «فقد قسّم خط اب المسشقیم المف وض و التهایة بتصفین عل نقطة د» از
انشهای اثبات حذف شده است.
یتغیی شمارۀ یک را م یتوان نرانۀ به کار ب دن عبارات کویتاهیت دانست؛ یتغیی شمارۀ دو

را به معت عدم یتک ار پیشف ضهایی که قبل از ورود به قضایا در نظ گ فشه شده است،

مثالً در این مورد چون قبل از ورود به قضایا ،خط همان خط مسشقیم ف ض شده است،
از یتک ار این پیش ف ض در قضیه و اثباتِ آن خودداری شده است؛ یتغیی شمارۀ سه
نرانۀ جایگزیت کلمات سادهیت است؛ یتغیی شمارۀ چهار یت کیب صورت قضیه با شکل
آن است؛ یتغیی شمارۀ پتج نران دهتدۀ خالصه ک دن عبارات و حذف کلمات یتک اری

است و باالخ ه یتغیی شمارۀ شش نران حذف یتک ار صورت قضیه است که ب پایۀ شکل
اسشفاده شده در اثبات قضیه ساخشه شده است .چتین ساخشاری را یتق یباً در همۀ

قسمتهای دیگ یتح ی خواجه نصی م یتوان دید
 .2-1حالتهای مختلف یک قضیه

پ داخشن به حالتهای مخشلف بعض

از قضایا یتوسط خواجه نصی  ،از جمله

یتفاوتهای قابل یتوجه است که به عتوان مثال در قضیۀ هفشم م یتوان نمونهای از آن را
دید.
یت جمۀ اسحاق:
ز .لیس یقوم عل خط واحدٍ مسشقیم خطان مسشقیمان مساویان لخطّین آخ ین
مسشقیمین کل واحد لتظی ه ویکون ملشقاهما وملشق اآلخ ین ف جهة جهة
واحدة عل نقطشین مخشلفشین ونهایشاهما نهایشا الخطین المساویین لهما
فإن امکن فلیقم عل خط اب المسشقیم خطا جب اد المسشقیمان وخطّان آخ ان
مساویان لهما کل واحد لتظی ه وهما دب اد ولیکن ملشقاهما وملشق اآلخ ین
ف جهة جهة واحدة عل نقطشین مخشلفشین وهما د ج ونهایشاهما نهایش الخطّین
المساویین لهما امّا نهایشا خط اد جا فتقطة ا وامّا نهایشا خطّ بد جب فتقطة
ب ونصل جد فألنّ خط جا مساوٍ لخطّ اد یتکون زاویة جدا مساویه لزاویة دجا
فزاویة جدا أعظم من زاویة دجب فزاویة جدب إذا اعظم کثی اً من زاویة دجب
وألنّ خط دب مساو لخط بد یکون زاویة جدب مساویه لزاویة دجب وقد کان
یتبیّن أنّها اعظم کثی اً متها وهذا غی ممکن فلیس یقوم عل خطّ واحد مسشقیم
خطّان مسشقیمان مساویان لخطّین آخ ین مسشقیمین کل واحد لتظی ه ویکون
مشلقاهما وملشق اآلخ ین ف جهة جهة واحدة عل نقطشین مخشلفشین ونهایشاهما
نهایشا الخطین المساویین لهما وذلک ما أردنا أن نبیّن.
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یتح ی خواجه:
ز .اذا اخ ج من ط ف خط خطّان یلشقیان عل نقطه فال یمکن أن نخ ج من
ط فیه ف یتلک الجهة آخ ان مساویان لهما خارجان من مخ ج نظی یتهما
ملشقیان عل غی یتلک التقطة مثالً اخ ج من ط ف اب خطّا اج بج .فلشقیا
عل ج وأن امکن أن نخ ج ف جهة جهة ج خطّان آخ ان مساویان لهما ملشقیان
عل غی ج
فلیکونا اد المساوی ل اج وبد المساوی ل بج ولشلقیها عل د ونصل جد فیکون
زاویشا اجد ادج مشساویشین لشساوی ساق اج اد وزاویة بجد اصغ من زاویة
اجد فه أصغ من زاویة ادج وهکذا أصغ من زاویة بدج فزاویة بجد أصغ
کثی اً من زاویة بدج لکتهما مشساویشان لشساوی ساق بج بد هذا خلف فإذن
ثبّت الحکم وذلک ما أردناه.
أقول ولهذا الرکل اخشالف وقوع فإن د یقع عل خارج المثلث اجب بحیث
یشقاطع خطّان من األربعة الخارجة من الط فین قبل اإللشقاء أو بحیث ال
یشقاطعان وعل داخله وال عل أحد ساق اج جب من غی اخ اجه أو بعد ذلک
وهذه خمسة أو جح اما األول فقد م ّ بیانه وعل الثان و الثالث فیکونان هکذا
ونصل فیهما دج ونخ ج ضلع اد اج ال هز فیکون زاویشا هدج زجد مشساویشین
لشساوی ساق اد اج ویلزم مته بمثل البیان المذکور یتساوی الکل وجزوه ویظه
الخلف وعل ال ابع والخامس فیلزمهما یتطابق الخطین الخارجین من أحد
الط ف کخطّ بج بد مثالً وکون أحدهما أکب من اآلخ مع ف ض یتساویهما
فیظه الخلف اس ع وهذه صوریتهما.

عبارت «أقول  ...هذه صوریتهما» م بوط به حالتهای مخشلف قضیه است که خواجه
نصی به اثبات آن افزوده است .نمونۀ دیگ ی از این افزودهها را ب ای مثال م یتوان در
قضیۀ شانزدهم از همین مقاله دید که در آنجا خواجه نصی پس از آوردن صورت و

اثبات قضیه یک نشیجۀ کل از آن را آورده است.
 .1-1اسامی خاصّ قضیهها

خواجه نصی در مواردی بسیار اندک ،در انشهای اثبات قضایا به اسم که قضیه به آن

مرهور شده نیز اشاره ک ده است؛ ب ای مثال او قضیۀ پتجم از مقالۀ اول را «قضیۀ
مأمون » و قضیۀ بیسشم از همان مقاله را «قضیۀ حماری» م خواند .این نامگذاریها در
یت جمۀ اسحاق دیده نم شود.
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 .2مقایسۀ تحریر اقلیدس خواجه نصیر و ترجمۀ فارسی قطبالدین شیرازی

ب ای مقایسۀ این دو یتح ی ابشدا قسمتهایی از دیباچۀ دو اث ب رس شده است .عبارت

خواجه نصی در بخر از دیباچۀ یتح ی اقلیدس به این صورت است:
فلَمّا ف غتُ عن یتح ی المجسط رأیت أن أح ر کشاب اصول الهندسة والحساب
المتسوب ال اقلیدس الصوری  ...وأف ز ما یوجد من اصل الکشاب ف نسخش
الحجاج وثابت عن المزید علیه إما باإلشارة إل ذلک أو باخشالف الوان
األشکال وارقامها  ...أقول الکشاب مرشمل عل خمسة عر ة مقاله مع الملحقشین
بآخ ه وه اربعمائة وثمانیة وسشون شکالً ف نسخة الحجاج وبزیادة عر ة
اشکال ف نسخة ثابت وف بعض المواضع ف الش یتیب أیضاً بیتهما اخشالف
وأنا رقمت عدد أشکال المقاالت بالحم ة لثابت وبالسواد للحجاج إذا کان
مخالفه.

از مقایسۀ این مشن با آنچه قطبالدین به فارس در دیباچۀ فنّ اول از جملۀ چهارم

درة التاج آورده است  -که پیشیت آمد  -م یتوان نشیجه گ فت که شاید قطبالدین
قسمتهایی از دیباچهاش را با یتوجه به دیباچۀ خواجه نصی و با اندک یتغیی ایت در
یت یتیب جمالت نگاششه است .از جملۀ این شباهتها یتمایز رنگ میان صورت قضایای
یت جمۀ ثابت (ق مز) و حجاج (سیاه) است که ه دو نف یکسان ب گزیدهاند .در ادامه و

در جدول صورت سه قضیه از این دو یتح ی مقایسه شده است.
تحریر خواجه نصیر

تحریر قطبالدین

ی .ن ید أن نتصّف خطاً محدوداً کخط ی .م خواهیم که خط محدود چون

قضیۀ دهم

اب فتعمل علیه مثلث اجب المشساویة اب یتتصیف کتیم ب او مثلث اجب
األضالع ونتصف زاویة ج بخط جد مشساوی االضالع بسازیم و زاویه ج را
فتتصف الخط به وذلک ألن ف مثلث
اجد بجد ضلع

به جد یتتصیف کتیم که اب به او متصف

جد اج وزاویة اجد شود چه جد اج و زاویه اجد مساوی جد

مساویة لضلع جد بج وزاویة بجد بج و زاویه بجد باشد پس قاعده دب
فأوّل قاعدیتا دب اد مشساویشان و ذلک ما اد مشساوی باشتد و هوالمطلوب.
أردناه.
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تحریر خواجه نصیر

تحریر قطبالدین

یه .الزاویشان المشقابلشان الحادثشان من یه .ه دو زاویه مشقابل که حادث باشتد
یتقاطع کل خطین مشساویشان مثالً کزاویش

از یتقاطع دو خط چون اهد جهب

اهد جهب الحادثشین الشقاطع خط جد مشساوی باشتد چه زاویه اهج با ه یک

قضیۀ پانزدهم

اب وذلک ألنّ مجموع زاویشین جها مساوی دوقایمه است و بعد از اسقاط او
بهج مشساوی لمجموع زاویشین اهد جها اهد جهب مشساوی باشتد و هو الم اد و
یکون کل واحد من المجموعین معادالً روشن م شود از این که زوایای اربعه
لقایمیشین فیبق بعد اسقاط زاویة جها حادثه از یتقاطع ایران معادل چهارقایمه
المرش کة زاویشا اهد جهب مشساویشین باشتد و من م گویم این حکم ثابت
وذلک ما أردناه ونبیّن مع ذلک أن الزوایا

است ب جمیع زوایایی که محیط باشتد

األربعة الحادثة من یتقاطعهما معادلة ألربع به نقطه ،ه جا که باشد نقطه و چتدان
قوائم اقول وهذا الحکم ثابت لجمیع که باشد زوایا.
زوایا محیط بتقطة أین کانت التقطة وکم
کانت الزوایا.
ک .کل ضلع مثلث فهما معاً أفضل من ک .ه دو ضلع از مثلث چون اج اب با
الثالث مثالً ضلعا اج اب ف مثلث ابج

هم اطول باشتد از ضلع سیم چون بج

قضیۀ بیستم

أطول من ضلع بج فلتخ ج با ونجعل چه با را اخ اج کتیم ،و از او اد مساوی
اد مثل اج ونصل دج فیکون زاویة بجد اج جدا کتیم و جد به پیوندیم پس به
الش ه أعظم من زاویة اجد المساویة جهت آن که زاویه بجد اعظم است از
لزاویة ادج اعظم من زاویة ادج فإذن ویت

اجد که مساوی د است اعظم باشد از د

بد أعت مجموع اج با أطول من ویت

و ویت بد بل اج با اطول باشد از ویت

بج وذلک ما أردناه نقول وهذا الرکل بج و هوالم اد و من م گویم این
ملقّب بالحماری.

شکل را شکل حماری م خوانتد.

از مقایسۀ مشن ع بی یتح ی خواجه و یتح ی فارس قطبالدین در این مثالها م یتوان
مرابهت دو مشن را دریافت ،ه چتد در مواضع قطبالدین کم عبارت را مخشص
ک ده و در موارد بسیاری نیز افزودههای خواجه نصی را حذف ک ده است که از این

میان ،حذفِ حالتهای مخشلفِ قضیۀ  45از مقالۀ اول (اثبات رابطۀ فیثاغورث) از

مهمیت ین موارد حذف شده است .قطبالدین در پایان این قضیه دلیل این حذف را این
گونه آورده است:
و من م گویم این شکل را شکل ع وس م خوانتد و او را اخشالف وقوع بیش
از آن است ک الیق این کشاب باشد؛ اگ در ثان الحال طبع مبارک ملک اسالم
 ...نراط بحث از آن اخشالف ف ماید در آن باب رساله به اسشقالل ساخشه شود
ان شاء اللّه العزیز.
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مهدی بن ابیذر ن اق  ،مش جم یتح ی خواجه به فارس نیز در این باره معشقد است

که قطبالدین «اصل کشاب اقلیدس» را به فارس درآورده که «متحص است به فارس

نمودن اصل اشکال (قضایای) اقلیدس و مطلقاً معش ض بیانات و فوائد خواجه و
همچتین مشع ض یتوضیح اغالقات و یتبیین اشکال نرده است» ،او همچتین م گوید که
«ول چتین نیست که مصتف هیچ چیز ب کشاب اقلیدس نیفزوده است»؛ ب این اساس
م یتوان گفت اگ ف ض کتیم که قطبالدین یتح ی خواجه را به فارس ب گ دانده ،دست
کم باید گفت که افزون ب حذف اغلب یتوضیحات وی ،در ب خ موارد نکایت شایان
یتوجه نیز بدان افزوده است .مثالً خواجه نصی در آغاز مقالۀ نخست و هتگام اشاره به
اصل پتجم (اصل یتوازی) ،خوانتده را به بحث نسبشاً مفصل خود در این باره ،که از پی

قضیۀ  28اصول آمده ،ارجاع م دهد اما قطبالدین درست پس از ذک اصل پتجم،
یتوضیحایت نسبشاً مفصل و البشه کامالً مشفاوت آورده است و در پایان قضیۀ  28دیگ
مشع ض این نکشه نرده است.
 .1مقایسۀ تحریر اصول اقلیدس قطبالدین و ترجمۀ اسحاق بن حنین

از یک سو با مقایسۀ قضایای یت جمه شده یتوسط اسحاق ،در قسمت اول ،و یت جمۀ

فارس آن قضایا ،درقسمت دوم ،و از سوی دیگ با یتوجه به نشیجۀ حاصل از قسمت
قبل م یتوان یتح ی قطبالدین را به لحاظ کمّ و کیف بیرش وابسشه به یتح ی خواجه
نصی دانست یتا به یت جمۀ اسحاق بن حتین و در صوریت که خواجه نصی به طور مسشقیم
و بدون اسشفاده از هیچ متبع دیگ ی ،یتح ی اسحاق را خود ،نگاششه باشد ،م یتوان گفت
که در واقع یتح ی قطبالدین همان یت جمۀ یتح ی خواجه نصی است(.ق بان ،

زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی ،صص353-352؛ همو« ،قطبالدین شی ازی:
ریاض دان و متجم زب دست ای ان » ،ص)431
مقایسۀ کمّی قضایای در نظر گرفته شده با حالتهای مختلف در متون خواجه نصیر،
قطبالدین و اسحاق بن حنین
در ایتجا به ب رس آن خواهیم پ داخت که کدام یک از قضایا در ه یک از مشون ذک
شده ،فقط اصلِ آنها اثبات شده و کدام یک ،عالوه ب اصل قضیه ،دارای اثبات

حالتهای مخشلف نیز هست .بدین متظور در جدول زی عبارت «اثبات قطبالدین» و

عبارات نظی آن ،نرانگ قضیهای است که فقط اصل آن ثابت شده است و عبارت
«قطبالدین حالتهای مخشلف را در نظ گ فشه» و عبارات نظی آن گویای این مطلب

است که نویستده عالوه ب اصل قضیه ،به اثبات حاالت مخشلف قضیه نیز پ داخشه

است.

اثبات قطبالدین



3



4

اثبات خواجه نصی

قطبالدین حاالت مخشلف را

2


خواجه نصی حاالت مخشلف را

اثبات ک ده است



اثبات ک ده است

شمارۀ قضیه
1



اثبات اسحاق بن حتین
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شمارۀ قضیه
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اثبات خواجه نصی
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اثبات ک ده است

اثبات قطبالدین

قطبالدین حاالت مخشلف را

خواجه نصی حاالت مخشلف را

اثبات اسحاق بن حتین
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از مقایسۀ سشونهای جدول فوق م یتوان دریافت که خواجه نصی  24قضیه از 48
قضیۀ مقالۀ اول را با حالتهای مخشلف ثابت ک دده ،در صوریت که قطبالدین فقط 7

قضیه را با حالتهای مخشلف در نظ گ فشه و از این یتعداد 8 ،قضیه نیز یتق یب ًا یت جمۀ
کلمه به کلمۀ حالتهایی است که خواجه نصی ب ای آن قضایا ثابت ک ده و قضیۀ سوم

یتتها قضیهای است که قطبالدین حالتهای دیگ ِ آن را در نظ گ فشه و خواجه نصی
فقط به اثبات اصل قضیه پ داخشه است.

همچتین همان طور که در جدول م یتوان دید ،اسحاق بن حتین فقط به اثبات اصل

قضایا ،بدون در نظ گ فشن حالتهای گوناگون پ داخشه است که چ اییِ آن موضوع
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قابل یتأمل است .هیث که اصول اقلیدس را ب اساس یتح ی یتئون اسکتدران بازنویس

ک ده است ،اساس پ داخشن یتئون فقط به اصل قضایا و حذف حالتهای مخشلف را

سادهنویس و خالصهسازی دانسشه (هیث ،صص ،)55-56موضوع که شاید در بارۀ
یتح ی اسحاق بن حتین نیز بشوان گفت.
چهل و هشت قضیه در یک شکل
از نکات قابل یتوجه در یت جمه و یتح ی قطبالدین یتلفیق شکلهای قضیههای مخشلف
است .قطبالدین شی ازی شیوۀ فوق را در یتلفیق ک دن شکلهای  48قضیۀ مقالۀ اول
اصول بهکار ب ده است.

1

قضایای مقالۀ اول اصول را م یتوان به سه گ وه یتقسیم ک د .نخست قضایایی که

عمدیتاً م بوط به مثلثها ،یت سیم آنها و ب رس خواص آنها ،یعت روابط موجود میان
اضالع و زوایای آنها با یکدیگ هسشتد به انضمام سه قضیۀ م بوط به قابلیت انطباق

اشکال ب یکدیگ  ،یتالق دو خط راست ،زوایای مشقابل به رأس و زاویه های مجاور
که دو خط با هم م سازند .همچتین یتعدادی از مسائل یت سیم ساده مانتد رسم عمود
و عمود متصف یک خط و رسم نیمساز یک زاویه را م یتوان در این گ وه ق ار داد.
گ وه دوم قضایای م بوط به نظ یۀ یتوازی هسشتد و گ وه سوم به مع ف

مشوازیاالضالعها اخشصاص دارند و به طور کل به ب رس مشوازیاالضالعها ،مثلثها
و م بعها و مساحت آنها م پ دازند .در ادامه صورت این چهل و هرت قضیه خواهد
آمد:
قضیۀ اول :م خواهیم ب پارهخط مف وض مثلث مشساویاالضالع بسازیم.

قضیۀ دوم :م خواهیم از یک نقطۀ مف وض پارهخط مساوی پارهخط مف وض دیگ ی
رسم کتیم.
قضیۀ سوم :دو پارهخط مف وضتد به طوری که یک از آنها بزرگیت از دیگ ی است.
م خواهیم روی پارهخط بزرگش به اندازۀ پارهخط کوچکیت جدا کتیم.

قضیۀ چهارم :ه گاه دو ضلع و زاویۀ بین از مثلث با دو ضلع و زاویۀ بین از مثلث دیگ
ب اب باشتد اضالع و زوایای دیگ و همچتین دو مثلث مشساویتد.
قضیۀ پنجم :در مثلث مشساویالساقین ،زوایای مجاور به قاعده با هم ب اب ند و همچتین
دو زاویۀ زی قاعده که از امشداد دو ساق پدید آمدهاند با هم مساویتد.

 .1نگارنده ب ای ب رس این موضوع و صحت انشساب آن به قطبالدین شی ازی ،به مقالۀ اول از شش نسخۀ یتح ی
اقلیدس خواجه نصی م اجعه ک ده است که عباریتتد از نسخههای شمارههای ،5446 ،5445 ،5444 ،5443
 5261و  5483کشابخانۀ آسشان قدس رضوی و در نهایت نشیجه گ فشه است که این شکل یتلفیق مشعلق به خود
قطبالدین شی ازی است و به یت جمه افزوده شده است.
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قضیۀ ششم :اگ دو زاویه از مثلث با هم ب اب باشتد ،ضلعهای مقابل به آن دو زاویه نیز
با هم مساویتد.

قضیۀ هفتم :پارهخط مف وض است ،از دو س پارهخط مف وض در یک ط ف پارهخط
دو خط رسم ک دهایم که یکدیگ را در نقطهای قطع ک دهاند و در همان ط ف دوباره از
دو س همان پارهخط دو خط دیگ رسم ک دهایم که یکدیگ را در نقطهای دیگ قطع

ک دهاند .م خواهیم ثابت کتیم که پارهخطهای اخ اج شده از یک س ِ پارهخط
مف وض ،با هم مساوی نیسشتد.
قضیۀ هشتم :ه گاه اضالع مثلث با اضالع مثلث دیگ ب اب باشتد آنگاه زوایای نظی
هم و نیز دو مثلث با هم مشساوی م شوند.

قضیۀ نهم :م خواهیم نیمساز زاویۀ مف وض را رسم کتیم.
قضیۀ دهم :م خواهیم یک پارهخط مف وض را نصف کتیم.
قضیۀ یازدهم :م خواهیم از یک نقطۀ مف وض واقع ب یک خط ،ب آن عمود رسم

کتیم.

قضیۀ دوازدهم :م خواهیم از یک نقطۀ غی واقع ب یک خط ،ب آن خط عمود کتیم.
قضیۀ سیزدهم :ه گاه خط ب خط دیگ ی ف ود آید دو زاویۀ پدید آمده یا قائمهاند یا
مجموعران مساوی دوقائمه است.

قضیۀ چهاردهم :اگ از نقطۀ مف وض واقع ب خط مف وض ،دو خط را در ط فین خط
مف وض رسم کتیم و مجموع دو زاویۀ پدید آمده ب اب با دوقائمه باشد آنگاه دو خط

یت سیم شده از نقطۀ مف وض یک خط راسشتد.
قضیۀ پانزدهم :دو زاویۀ مشقابل به رأس با هم ب اب ند.

قضیۀ شانزدهم :زاویۀ خارج پدید آمده از امشداد یک از اضالع مثلث ،از ه زاویۀ
داخل غی مجاور آن مثلث بزرگش است.
قضیۀ هفدهم :در ه مثلث مجموع ه دو زاویه کمش از دوقائمه است.
قضیۀ هیجدهم :در ه مثلث زاویۀ مقابل به ضلع بزرگیت  ،بزرگیت است از زاویۀ مقابل
به ضلع کوچکیت .

قضیۀ نوزدهم :در ه مثلث ضلع مقابل به زاویۀ بزرگیت  ،بزرگیت است از ضلع مقابل
به زاویۀ کوچکیت .

قضیۀ بیستم :در ه مثلث مجموع ه دو ضلع از ضلع سوم بزرگیت است.
قضیۀ بیست و یکم :ه گاه از دو س ضلع مثلث دو خط رسم کتیم که در درون مثلث
یکدیگ را قطع کتتد ،مجموع دو پارهخط ایجاد شده از مجموع دو ضلع دیگ مثلث
کوچکیت ول زاویۀ بین آن دو از زاویۀ سوم مثلث بزرگیت است.
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قضیۀ بیست و دوم :م خواهیم مثلث رسم کتیم که اضالع آن مساوی سه پارهخط
مف وض باشد که مجموع ه دو پارهخط از پارهخط سوم بزرگیت است.

قضیۀ بیست و سوم :م خواهیم از یک نقطه واقع ب خط مف وض ،زاویهای مساوی
یک زاویۀ مف وض رسم کتیم.
قضیۀ بیست و چهارم :ه گاه دو ضلع از مثلث با دو ضلع از مثلث دیگ ی ب اب باشد

ول زاویۀ بین آنها ب اب نباشد ،ضلع مقابل به زاویۀ بزرگیت  ،بزرگیت است از ضلع
مقابل به زاویۀ کوچکیت .
قضیۀ بیست و پنجم :ه گاه دو ضلع از مثلث با دو ضلع از مثلث دیگ ی ب اب باشد ول
ضلع سوم آنها ب اب نباشد آنگاه زاویۀ مقابل به ضلع بزرگیت  ،بزرگیت است از زاویۀ

مقابل به ضلع کوچکیت .

قضیۀ بیست و ششم :ه گاه دو زاویه و یک ضلع از مثلث با دو زاویه و یک ضلع از
مثلث دیگ ی ب اب باشتد ،آنگاه زوایا و اضالع دیگ با هم و در نشیجه دو مثلث نیز

مساوی م شوند.

قضیۀ بیست و هفتم :ه گاه دو خط را خط قطع کتد و دو زاویۀ مشبادل داخل مساوی
پدید آید ،آن دو خط مشوازیتد.
قضیۀ بیست و هشتم :ه گاه دو خط را خط قطع کتد و دو زاویۀ مشقابل داخل و
خارج با هم ب اب باشتد یا دو زاویۀ مشقابل داخل دوقائمه باشتد ،آن دو خط با هم

موازیتد.
قضیۀ بیست و نهم :اگ دو خط موازی را خط قطع کتد ،دو زاویۀ مشبادل داخل با هم
و دو زاویۀ مشقابل داخل و خارج با هم ب اب ند و دو زاویۀ مشقابل داخل معادل

دوقائمهاند.

قضیۀ سی ام :خطوط موازی با یک خط ،خود با هم موازیتد.
قضیۀ سی و یکم :م خواهیم از یک نقطۀ مف وض خط موازی یک خط مف وض رسم
کتیم.

قضیۀ سی و دوم :در ه مثلث ،زاویۀ خارج مساوی مجموع دو زاویۀ داخل غی مجاور
است و مجموع زوایای داخل مثلث دوقائمه است.
قضیۀ سی و سوم :دو پارهخط که س های دو پارهخط موازی و مساوی را به هم وصل

م کتتد ،خود با هم موازی و مساویتد.

قضیۀ سی و چهارم :در یک مشوازیاالضالع ،ضلعهای روبهرو با هم و زوایای مقابل
نیز با هم مساویتد و قط  ،مشوازیاالضالع را نصف م کتد.
قضیۀ سی و پنجم :مشوازیاالضالعهایی که یک قاعدۀ مرش ک داششه باشتد و ضلعهای
موازی با قاعده در آنها ب یک خط واقع باشتد ،با هم مساویتد.
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قضیۀ سی و ششم :مشوازیاالضالعهایی که قاعدههای آنها مشساوی و ب یک خط واقع
باشتد و ضلعهای موازی با قاعده در آنها نیز ب یک خط واقع باشتد با هم مساویتد.

قضیۀ سی و هفتم :مثلثهایی که یک قاعده داششه باشتد و رأسهای مقابل به قاعده
در آنها ب خط راسش موازی با قاعده واقع باشتد با هم هممساحشتد.
قضیۀ سی و هشتم :مثلثهایی که قاعدههای آنها مشساوی و ب یک خط ق ار دارند و

رأسهای مقابل به قاعدهها در آنها ب خط موازی قاعدهها ق ار دارند ،هممساحشتد.

قضیۀ سی و نهم :مثلثهای هممساحت که یک قاعده داششه باشتد و در یک ط ف
قاعدهها واقع باشتد ،رأسهایران ب خط موازی قاعده ق ار دارند.
قضیۀ چهلم :مثلثهای هممساحت که قاعدههای آنها مشساوی و ب یک خط و در یک
ط ف آن خط واقعاند ،رأسهای آنها نیز ب خط موازی همان خط ق ار دارند.

قضیۀ چهل و یکم :اگ مشوازیاالضالع و مثلث یک قاعده داششه باشتد و رأس مثلث
ب امشداد ضلع موازی با قاعده ،از مشوازیاالضالع ق ار داششه باشد ،مشوازیاالضالع

مساحش دو ب اب مساحت مثلث دارد.

قضیۀ چهل و دوم :م خواهیم مشوازیاالضالع رسم کتیم که هممساحت با مثلث
مف وض باشد و یک از زوایایش مساوی زاویۀ مف وض باشد.
قضیۀ چهل و سوم :در ه مشوازیاالضالع مشممهای مشوازیاالضالعهای حول یک

قط هممساحشتد.

قضیۀ چهل و چهارم :م خواهیم ب خط مف وض مشوازیاالضالع هممساحت با یک
مثلث مف وض رسم کتیم به طوری که یک از زوایایش با یک زاویۀ مف وض ب اب باشد.
قضیۀ چهل و پنجم :م خواهیم مشوازیاالضالع هممساحت با یک چتدضلع

مف وض رسم کتیم با زاویهای مساوی یک زاویۀ مف وض.

قضیۀ چهل و ششم :م خواهیم ب یک پارهخط مف وض م بع رسم کتیم.
قضیۀ چهل و هفتم :در ه مثلث قائمالزاویه م بع ضلع مقابل به زاویۀ قائمه (ویت ) با
مجموع م بعهای دو ضلع دیگ ب اب است.

قضیۀ چهل و هشتم :اگ در مثلث م بع یک ضلع ب اب با مجموع م بعات دو ضلع دیگ
باشد آن مثلث قائمالزاویه است.

اثبات این  48قضیه نیازمتد یت سیم شکلهای مشتاسب با ه قضیه است که قطبالدین
شی ازی همۀ شکلهای ض وری آنها را با هم یتلفیق ک ده و در شکل زی آورده است.
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در ایتجا ب ای مثال و روشن شدن اریتباط میان این شکل و قضایای مقالۀ اول اثبات 11
قضیه خواهد آمد.

قضیۀ یک :م خواهیم ب پارهخط  ABمثلث مشساویاالضالع  ABCرا بسازیم.
دو دای ۀ  C1و  C2را به م کزهای  Aو  Bو شعاع  ABرسم م کتیم.
C
A

B

C1

C2

 Cمحل یتالق دو دای ه را به  Aو  Bوصل م کتیم؛  ABCمثلث مطلوب است زی ا
AB=AC=R
} ⇒AB=AC=BC
AB=BC=R
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قضیۀ بیست و دوم :م خواهیم مثلث رسم کتیم که اضالع آن مساوی سه پارهخط

مف وض  B ،Aو  Cباشد که مجموع ه دو پارهخط از پارهخط سوم بزرگش است.

نیم خط  DHرا در نظ گ فشه و روی آن به یت یتیب پارهخطهای  ZE ،DZو  ETرا
مساوی پارهخطهای  B ،Aو  Cرسم م کتیم .به م کز  Zو شعاع  ZDیک دای ه و به
م کز  Eو شعاع  ETدای های دیگ رسم م کتیم؛ محل یتقاطع دو دای ه را ،K ،به  Zو E
وصل م کتیم ZKE .مثلث مطلوب است؛ زی ا
DZ=ZK=A
ZE=B
KE=ET=C

K
H
C

T

Z

E

D

A B

قضیۀ سی و ششم :مشوازیاالضالعهایی که قاعدههای آنها مشساوی و ب یک خط واقع
باشتد و ضلعهای موازی با قاعده در آنها نیز ب یک خط واقع باشتد با هم مساویتد.
D

A

B

E

C

H

F

G

مشوازیاالضالع ABCD
: ABCD=EFGHحکم

مشوازیاالضالع EFGH
CB=FG
 ADو  EHب یک خط واقعتد {

:ف ض

 ABCD⟹HE∥=GFمشوازیاالضالع
} ⟹HE∥=BC⟹EB∥=HC
GF=CB
و به همین یت یتیب EH∥=BC

نگاه به یت جمۀ فارس قطبالدین شی ازی از اصول اقلیدس 23/

)(1

⟹EBCH=ADBC

EB∥=HC
مشوازیاالضالع } ⟹EBCH
EH∥=BC
مشوازیاالضالع ADBC
قاعدۀ مرش ک BC
}  ADو  EHب یک خط

و به همین یت یتیب
)(2

EBCH=EFGH

 (2) ⟹ABCD=EFGHو )(1
قضیۀ سی و هفتم :مثلثهایی که یک قاعده داششه باشتد و رأسهای مقابل به قاعده
در آنها ب خط راسش موازی با قاعده واقع باشتد با هم هممساحشتد.
 ∆DBCو ∆ BC
A
: S∆ABC =S∆DBCحکم
AD∥BC
D A
E

{ :ف ض
F

B
C
از  Bخط موازی  ACو از  Cخط موازی  BDرسم م کتیم یتا امشداد  ADآن دو را
به یت یتیب در  Eو  Fقطع کتد .داریم

BE∥AC
مشوازیاالضالع } ⟹AEBC
AE∥BC
FC∥DB
مشوازیاالضالع } ⟹DBCF
DF∥BC
⟹AEBC=DBCF
قاعدۀ مرش ک دو مشوازیاالضالع BC
}

 AEو  DFب یک خط

مشوازیاالضالع
AEBC
⟹}
=ABC
2
AB
قط

AEBC

به همین یت یتیب

DBCF
=DBC
2

⇒ S∆ABC =S∆DBC
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قضیۀ سی و هشتم :مثلثهایی که قاعدههای آنها مشساوی و ب یک خط ق ار دارند و
رأسهای مقابل به قاعدهها در آنها ب خط موازی قاعدهها ق ار دارند ،هممساحشتد.
: S∆ABC =S∆DEFحکم

دو مثلث مف وض  ∆DEFو ∆ABC
{ :ف ض
 EF=BCو ب یک خط
AD∥BF

G

B

A

C

D

H

E

F

از  Bخط موازی  ACو از  Fخط موازی  DEرسم م کتیم یتا امشداد  ADرا به یت یتیب
در  Gو  Hقطع کتد ،پس داریم

AG∥BC
مشوازیاالضالع } ⟹AGBC
AGBC
BG∥AC
=} ⟹∆ABC
2
AB
قط
EF∥DH
مشوازیاالضالع } ⟹DEFH
DEFH
FH∥ED
=} ⟹∆DEF
2
DF
قط
مشوازیاالضالع AGBC

⟹∆AGBC=DEFH
}

مشوازیاالضالع DEFH
قاعدههای ب اب EF=BC
}قاعدههای دیگ ب خط راست موازی FB
⟹S∆ABC =S∆DEF

قضیۀ سی و نهم :مثلثهای هممساحت که یک قاعده داششه باشتد و در یک ط ف
قاعدهها واقع باشتد ،رأسهایران ب خط موازی قاعده ق ار دارند.
S∆ABD =S∆DBC
{ :ف ض
: AC∥BDحکم
قاعدۀ مرش ک BD
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A

C
E

D

B
ب هان خلف
}

 ⟹S∆ABD =S∆EBDرسم م کتیم  AC∦BC⟹AE∥BCاگ
 S∆ABD =S∆DBCبتا ب ف ض
 ⟹AC∥BCخلف ⟹S∆EBD =S∆DBC

قضیۀ چهلم :مثلثهای هممساحت که قاعدههای آنها مشساوی و ب یک خط و در یک
ط ف آن خط واقعاند ،رأسهای آنها نیز ب خط موازی همان خط ق ار دارند.
S∆ABC =S∆DEF
{ :ف ض
: AD∥FBحکم
واقع ب یک خط BC=EF
A

D
G
B

C

E

F

ب هان خلف
}

⟹S∆ABC =S∆FEGرسم م کتیم  AD∦FB⟹AG∥BFاگ
S∆ABC =S∆DEFبتا ب ف ض
⟹AD∥FBخلف ⟹S∆EFG =S∆DEF

قضیۀ چهل و یکم :اگ مشوازیاالضالع و مثلث یک قاعده داششه باشتد و رأس مثلث
ب امشداد ضلع موازی با قاعده ،از مشوازیاالضالع ق ار داششه باشد ،مشوازیاالضالع
مساحش دو ب اب مساحت مثلث دارد.
مشوازیاالضالع ABCD
: SABCD =2S∆EBCحکم

مثلث

:ف ض

∆EBC

قاعدۀ مرش ک BC

{
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D

A

B

E

C

قط  ACرا رسم م کتیم ،داریم

SABCD =2S∆ABC
} ⟹SABCD =2S∆EBC
S∆ABC =S∆EBC
اگ مشوازیاالضالع و مثلث ب دو قاعدۀ مساوی هم باشتد ،این حکم ب ق ار است.
قضیۀ چهل و سوم :در ه مشوازیاالضالع مشممهای مشوازیاالضالعهای حول
یک قط هممساحشتد.
مشوازیاالضالع

ABCD

مشوازیاالضالعهای حول قط AC
مشممهای مشوازیاالضالع

 KFCGو : AHKEف ض

 EKGBو HDFK

: SHDFK =SEKGBحکم
H

D
F

K

C

G

{

A
E

B

 S∆ABC =S∆ACDمشوازیاالضالع⟹ABCD
⇒  S∆SKE =S∆AHKمشوازیاالضالع⟹AHKE
 S∆KCG =S∆KCFمشوازیاالضالع⟹KFCG

}
S∆ABC -S∆AKE -S∆KCG =S∆ACD -S∆AHK -S∆KCF ⟹ SEKGB =SHDFK
قضیۀ چهل و هفتم :در ه مثلث قائمالزاویه م بع ضلع مقابل به زاویۀ قائمه (ویت ) با
مجموع م بعهای دو ضلع دیگ ب اب است.
: BC2 =AB2 +AC2حکم

قائمالزاویه ABC
{ :ف ض
زاویۀ قائمه A

سه م بع ACKH ،ABFGو  BCEDرا به یت یتیب ب  AC ،ABو  BCم سازیم.

25/ نگاه به یت جمۀ فارس قطبالدین شی ازی از اصول اقلیدس

AL∥BD⟹ AL∩CB=M⟹LMBD مشوازیاالضالع
∠BAG=∠BAC=قائمه
⟹∠BAG+∠BAC=دو قائمه
⟹CAG خط راست

. نیز یک خط راست استBAH به همین دلیل

∠DBC=∠FBA⟹∠DBC+∠ABC=∠FBA+∠ABC⟹∠DBA=∠FBC
H
G

K
A
C
M

F
E

L

B

D
DB=BC
FB=BA } ⟹∆ABD=∆FBC
∠DBA=∠FBC
LMBD مشوازیاالضالع
∆ABCمثلث
DB قاعدۀ مرش ک
}
AML∥BD
ACFB م بع
∆FBC مثلث
FB قاعدۀ مرش ک
CAG∥BF }

⟹SLMBD =2S∆ABC
SLMBD =SAGFB (1)

⟹SAGFB =2S∆FBC
}

به همین یت یتیب ثابت م یتوان ثابت ک د

SCMLE =SACKH (2)
(1)+(2)⟹SCBDE =SACKH +SAGFB ⟹BC2 =AB2 +AC2
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ارتباط قضیهها با شکل ترکیبی

همان طور که اشاره شد اثبات ه قضیهای نیازمتد یت سیم شکلهایی مشتاسب است،

شکلهای  48قضیۀ مقالۀ اول اصول اقلیدس که در این شکل واحد آمدهاند به یت یتیب
زی به قضایا م بوط م شوند:
قضیۀ اول :از دو دای ۀ  GBYو  GAYو مثلث .AGB
قضیۀ دوم :از دای ۀ  DKOبا یک از دو دای ۀ مذکور و مثلث  AGBو پارهخط  ADیا .BO
قضیۀ سوم :از یک از دو دای ۀ  GBYیا  GAYو پارهخط  ADکه از پارهخط  AHجدا شده
است و یا پارهخط  BOکه از پارهخط  BTجدا شده است.
قضیۀ چهارم :از دو مثلث  GDYو .GOY
قضیۀ پنجم :از دو نیم خط  GHو  GTو پارهخطهای  ABو  BDو .AO
قضیۀ ششم :از مثلث  DGOبا یک از دو پارهخط  BDیا .AO
قضیۀ هفتم :از چهارضلع  ABODو دو قط ش یعت  BDو .AO
قضیۀ هشتم :از مثلث  GABو دو مثلث  ADOو .BDO
قضیۀ نهم :از دو نیم خط  GHو  GTو مثلث  ABYو پارهخط .GY
قضیۀ دهم :از مثلث  AGBو پارهخط .GN
قضیۀ یازدهم :از پارهخط  CA′و مثلث .AGB
قضیۀ دوازدهم :از دای ۀ  DKOو نیم خط  MLو مثلث  GDOو پارهخط .GY
قضیۀ سیزدهم :از پارهخطهای  DOو  AYو .NY
قضیۀ چهاردهم :از  AHو  DYو .DB
قضیۀ پانزدهم :از ه دو زاویۀ مشقابل به رأس در شکل اثبات م شود.
قضیۀ شانزدهم :از دو مثلث  BYOو  FYOو نیم خطهای  OTو .OM
قضایای هفده ،هجده ،نوزده و بیستم :با یتوجه به چتدین شکل قابل اثباتاند.
قضیۀ بیست و یکم :از مثلث  GDBو پارهخطهای  GNو  BNو .NA
قضیۀ بیست و دوم :از دو دای ۀ  DKOو  ZK′J′و نیم خط  J′Tو پارهخط .ZG
قضیۀ بیست و سوم :از ط یق چتدین شکل قابل اثبات است.
قضیۀ بیست و چهارم :از چهارضلع  ABODو مثلث .ABG
قضیۀ بیست و پنجم :با یتوجه به مثلثهای مخشلف ثابت م شود.
قضیۀ بیست و ششم :از دو مثلث  BFOو  GDOو دو پارهخط  GYو .DB
قضایای بیست و هفت ،بیست و هشت و بیست و نهم :از پارهخطهای  ML ،A′Cو .GT
قضیۀ سیام :از پارهخطهای  GO ، SY ، DXو .CB
قضایای سی و یک ،سی و دو ،سی و سه و سی و چهارم :با یتوجه به شکلهای مخشلف قابل
اثباتاند.
قضیۀ سی و پنجم :از مشوازیاالضالعهای  ABDYو.FBDY
قضیۀ سی و ششم :از مشوازیاالضالعهای  FBYO ،ACDYو .ABYD
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قضیۀ سی و هفتم :از مشوازیاالضالع  BFOYو دو مثلث  ABYو .A′FO
قضیۀ سی و هشتم :از مشوازیاالضالع  ACDYو قط  ADو مشوازیاالضالع  BFOYو قط
.BO
قضیۀ سی و نهم :از چهارضلع  ABYDو قط های  AYو  BDو پارهخطهای  AQو .QY
قضیۀ چهلم :از مثلثهای  CDAو  FBOو پارهخطهای  DR ،DO ،CFو .FR
قضیۀ چهل و یکم :از مشوازیاالضالع  ABOYو مثلث  FYOو دو پارهخط  AFو .AO
قضیۀ چهل و دوم :از مثلث  GDOو مشوازیاالضالع  SXDYو پارهخط .GY
قضیۀ چهل و سوم :از مشوازیاالضالع  GXDOو قط  DGو پارهخطهای  CBو .SY
قضیۀ چهل و چهارم :از مشوازیاالضالع  GXDOو مثلث  BOFو زاویۀ .FOA′
قضایای چهل و پنج و چهل و ششم :با یتوجه به شکلهای مخشلف اثبات م شوند.
قضیۀ چهل و هفتم :از مثلث  GIWو سه م بع  GIT′N ،GPH′Wو  EZ′IWو پارهخطهای
 T′W ،GE ،GZ′ ،GUو .IH′
قضیۀ چهل و هشتم :از مثلث  AGBو عمود .GN

نتیجه
با مقایسۀ یتح ی اصول اقلیدس قطبالدین با یت جمۀ اسحاق بن حتین و یتح ی خواجه
نصی الدین طوس  ،به نظ م رسد که یتح ی قطبالدین در واقع یت جمۀ یتح ی خواجه
نصی الدین است که در بعض قضایا ،اضافات خواجه نصی حذف شده و در بعض

دیگ از قضایا ،چتد حالت اضافه شده است که این حاالتِ اضافه شده حاک از اندیرۀ
علم قطبالدین در بارۀ اصول اقلیدس است .همچتین شکل یتلفیق رسم شده یتوسط
قطبالدین به طور یتق یبی ،کلیات قضیههای مقالۀ اول را به دست م دهد و شیوهای
کارب دی است که در آن با یتجزیه و یتحلیل یک شکل پیچیده م یتوان به مسائل سادۀ

نهفشه در آن شکل پی ب د.
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