تاریخ علم ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1393ص15-1

قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس و چالشهای پیرامون آن در بین دانشمندان اسالمی
زهرا پورنجف
دانشآموختۀ دورۀ کارشناسی ارشد تاریخ علم
دانشگاه تهران ،پژوهشکدۀ تاریخ علم
zpournajaf@yahoo.com
(دریافت ،1395/04/08 :پذیرش)1395/08/06:

چکیده

قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس ،اساس «روش افنا» است .اقلیدس این
قضیه را برای نسبت متغیر ثابت میکند .ابن هیثم (سدۀ  4هجری) بنا بر

ادعای خود در فی حل شکوک ،پی برده بود که حکمی که اقلیدس مطرح

میکند جزئی است و حکم کلی را برای نسبت ثابت برای اولین بار در این
کتاب مطرح و اثبات کرده است .خواجه نصیر الدین طوسی (672-597ق)

در تحریر اصول اقلیدس ،همان نظر ابن هیثم را تکرار میکند .ابن صالح

همدانی (درگذشته در 548ق) رسالهای در نقد نظر ابن هیثم با عنوان قول فی

إیضاح غلط أبی علی بن الهیثم فی الشکل األول دارد که در آن سه ایراد به ابن

هیثم وارد میکند .محمد باقر یزدی (زنده در 1047ق) در رسالۀ شرح المقالة

العاشره در نقد نظر طوسی میگوید که با در نظر گرفتن حالت کلی که طوسی
آورده است ،برهان قضیۀ دوم مقالۀ دهم مختل میشود و قضیه را در دو حالت
نسبت ثابت و متغیر ،جداگانه بررسی میکند .در این مقاله سیر تاریخی
پرداختن به این قضیه بررسی شده است.

کلیدواژهها :اصول اقلیدس ،روش افنا ،مقالۀ دهم اصول.
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مقدمه

پژوهشگران تاریخ علم نشان دادهاند که یکی از اصول بسیار مهم ریاضیات باستان،

جدا کردن کامل دو مفهوم «عدد» و «مقدار» (موضوعی مادی و هندسی) از یکدیگر
بوده است .در فلسفۀ یونانی ،به صورتی که در آثار ارسطو آمده است و تأثیر آن در آثار

ریاضیدانان یونانی چون اقلیدس ،ارشمیدس و آپولونیوس دیده میشود ،کمیتها به
دو دستۀ کامالً متمایز تقسیم میشوند -1 :اعداد ،که منظور از آن اعداد طبیعی است؛

 -2مقادیر ،که کمیات هندسی (طول و سطح و حجم) و زمانند .در این تقسیمبندی،

مفهوم کلی «عدد حقیقی» (شامل اعداد گویا و گنگ) وجود ندارد .اعداد گویا
(کسرها) را به صورت «نسبت»هایی میان اعداد طبیعی تعریف میکردند و موجوداتی

که امروزه عدد گُنگ نامیده میشوند ،با پارهخط و نسبت میان آنها با نسبت میان

پارهخطها نمایش داده میشود (معصومی همدانی ،ص .)467به طوری که در کتاب
اصول اقلیدس ،نظریۀ اعداد و نظریۀ مقادیر در دو مقالۀ جداگانه (به ترتیب در

مقالههای  7و  9و مقالۀ  )5بررسی میشوند.

از این رو موضوع کمیتهای گنگ برای یونانیان ،بیش از آن که بخشی از حساب
به شمار آید ،بخشی از هندسه در نظر گرفته میشد چرا که راهی برای نوشتن و نمایش

دادن آنها وجود نداشت و تنها ممکن بود با یک خط راست یا ترکیبی از خطهای

راست نشان داده شوند .این کمیتها ،همیشه خطهای راست گنگ هستند و تمام
بحث در این باره جنبۀ هندسی دارد .تفاوت بین هندسه (علم مربوط به مقادیر پیوسته)

و حساب (علم مربوط به کمیتهای گسسته) باعث یکی از مشکالت اساسی منطقی
شد که ریاضیدانان باستان ،قرنها با آن مواجه بودند .این مشکل اساسی ،فقط با یکی

کردن مفاهیم «عدد» و «مقدار» در قالب یک ایدۀ کلیتر یعنی اعداد حقیقی و
خصوصاً اعداد گنگ ،قابل برطرف شدن بود (مَتویوسکایا 1،ص.)254

مقالۀ دهم اصول اقلیدس که کمیتهای گنگ را مورد بررسی قرار میدهد ،شامل

 115قضیه ( 109قضیه در تحریر طوسی) و سه بخش تعریف است .در تعریفهای
بخش اول که در اول مقاله آمده است ،کمیتهای اندازهپذیر و کمیتهای

اندازهناپذیر ،مقادیر گویا و گنگ ،تعریف شدهاند و در تعریفهای بخش دوم که بعد
از قضیۀ  47مطرح میشوند ،به تعریف خطوط گنگ مرکب ذواالسمین اول تا ششم و

1. Matvievskaya

قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس3/ ...

در تعریفهای بخش سوم ،که بعد از قضیۀ  84آمدهاند ،به تعریف خطوط مرکب

منفصل اول تا ششم پرداخته میشود.

با بررسی شروح دورۀ اسالمی بر مقالۀ دهم اصول و نیز تألیفاتی که در خصوص
مطالب مقالۀ دهم اصول در دورۀ اسالمی تدوین شدهاند ،مشخص میشود که
دانشمندان اسالمی کوشیدهاند تا اعداد گنگ را به ریاضیات بیفزایند و چنین مفهومی

را تحقق بخشند .هدف ما در این مقاله نه پرداختن به بدنۀ این مقاله بلکه بحث در
بارۀ نخستین قضیۀ آن است.
قضیۀ اول مقالۀ دهم ،اساس «روش افنا» 1است که بعداً اقلیدس در مقالۀ دوازدهم
از آن استفاده میکند .از آنجا که این قضیه توسط ارشمیدس (به همین صورت یا
صورتی معادل آن) برای محاسبۀ سطوح و احجام مورد استفاده قرار گرفته ،به اصل

موضوع ارشمیدس معروف است (بالمر-توماس« 2،اقلیدس» 3،ص.)422

صورت قضیۀ اول از مقالۀ دهم اصول اقلیدس چنین است :دو مقدار  Aو  Βبا

شرط  A  Βمفروضند ،اگر از  Aمقداری بزرگتر از نصف آن را کم کنیم و از

باقیمانده ،مقداری بزرگتر از نصف باقیمانده را کم کنیم و این عمل را مرتباً
تکرار کنیم ،سرانجام مقداری باقی میماند که از  Βکوچکتر است.
A
B
B

اثبات :دو کمیت نامساوی  Aو  ، Bبا شرط  A  Bداده شده است B .را چند
برابر میکنیم تا از  Aبزرگتر شود (امکان این عمل را تعریف چهارم از مقالۀ پنجم
اصول تضمین میکند) .هرچند در اثبات اقلیدس الزم میآید تا  Bرا سه برابر کنیم تا
از  Aبزرگتر شود ،یعنی  ، gh  abاما استدالل او کلیت دارد .به طوری که داریم:

”1. “method of exhaustion
2. Bulmer-Thomas
3. Euclid
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gi  ij  jh  B
1
حال از  abمقداری بزرگتر از نصف آن مثل  acجدا میکنیم (  ) ac  abو
2

از باقیمانده یعنی از  cbمقداری بزرگتر از نصف آن مثل  cdجدا میکنیم
1
(  ) cd  cbو این عمل را آنقدر تکرار میکنیم تا تعداد بخشهای خط  abبرابر
2
تعداد واحدهای  Bدر خط  ghباشد که در اینجا الزم است این عمل را دو بار

تکرار کنیم تا سه بخش ( db ، cd ، acبه همان تعداد واحدهای  Bدر خط gh
یعنی  ) jh ، ij ، giبر روی خط  abایجاد شود .میخواهیم ثابت کنیم مقدار
باقیمانده یعنی  dbهمواره کوچکتر از مقدار کوچکتر اولیه یعنی  Bاست .برای
این منظور داریم:

 dbرا سه برابر میکنیم (همان تعداد برابری که  Bرا آن تعداد برابر کردیم تا از
 abبزرگتر شود) تا  klحاصل شود .واضح است که  ، kl  abپس داریم:

km  db

mn  cd
 kl  gh


nl
ac


ab  gh
آنگاه داریم:

km : gi :: mn : ij :: nl : jh  kl : gh :: km : gi
kl  gh  km  db  gi  B
پس مقدار باقیماندۀ  dbکوچکتر از مقدار کوچکتر اولیه یعنی  Bاست( .پایان
اثبات).

قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس5/ ...

به زبان امروزی ،میتوان این قضیه را چنین توضیح داد :فرض کنیم  Aکمیت
p
1 p
بزرگتر باشد .حال اگر از این مقدار ،نسبت  1 Aرا با فرض   1  1کم کنیم
2 q1
q1
p
p
و از باقیمانده یعنی  A  1 Aنسبتی بزرگتر از نصف آن مثل  2کم کنیم و این
q2
q1
روند را ادامه دهیم ،باید ثابت کنیم که جملۀ باقیماندۀ آخر به سمت صفر میل میکند

یعنی مقداری باقی میماند که از هر مقدار دادهشدهای ،کوچکتر است:

AB
p1
p
) A  A (1  1
q1
q1

A1  A 

p
p
p1
p
p
) )  2 A(1  1 )  A(1  1 )(1  2
q1
q2
q1
q1
q2

A2  A(1 

p
p
p
p
p
p1
p
p
) )(1  2 )  3 A(1  1 )(1  2 )  A(1  1 )(1  2 )(1  3
q1
q2
q3
q1
q2
q1
q2
q3

A 3  A (1 
.
.
.

p
p
p1
p
p 1
)(1  2 )(1  3 )...(1  n ) , i 
i  1, 2, 3,..., n
q1
q2
q3
qn
qi 2
  pi 
  1  
  qi 
p2
p
p
p
)(1  3 )...(1  n )  A(1  k ) n
q2
q3
qn
qk
pk n
) 0
qk

A n  A(1 

 p
p k pi
  1  k
qk qi
 qk
p
A n  A(1  1 )(1 
q1

 lim A(1 
n 

pk 1

qk 2

0

 An  0  An  0
اکنون به قضایایی میپردازیم که ریاضیدانان دوران اسالمی ،برای تعمیم این قضیه یا

جانشین کردن آن عرضه کردهاند.
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ابن هیثم

ابن هیثم (شهرت در نیمۀ نخست سدۀ  5هجری) در کتاب حل شکوک کتاب
أقلیدس فی األصول وشرح معانیه ،ادعا میکند که قبل از نوشتن حل شکوک به این

حقیقت پی برده بود که حکمی که اقلیدس مطرح میکند جزئی است ،به این معنی که
p
p 1
این قضیه نه تنها برای مقادیر  بلکه برای هر نسبت ثابت   1برقرار است
q
q 2
p
p 1
،
(ابن هیثم ،ص  .)335-332به عبارت دیگر ابن هیثم شرط ( مقدار
q
q 2
یعنی مقداری که در هر مرحله از باقیماندۀ مرحلۀ قبل برمیداریم لزوماً ثابت نیست) را
با شرط ثابت بودن این نسبت جایگزین میکند .برای اثبات این ادعای ابن هیثم

داریم:

p
1
q

p, q  N 

p
p
) A  A (1 
q
q
p
p
p
p
p
p
A2  A (1  )  A (1  )  A (1  )(1  )  A(1  )2
q
q
q
q
q
q
p
p
p
p
p
p
A 3  A (1  )2  A(1  )2  A(1  )2 (1  )  A(1  ) 3
q
q
q
q
q
q
p
A n  A(1  ) n
q
p
 1  lim A n  0
n
q
A1  A 

خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی (672-597ق) اصول اقلیدس را در سال 646ق تحریر
کرد که به تحریر اصول اقلیدس مشهور شد .تحریر خواجه مشتمل است بر خالصۀ

اثباتهای قضایای اصول به همراه بیش از دویست یادداشت در توضیح متن که
معموالً با عبارت «اَقُولُ» آغاز میشود و به حدود  180قضیۀ این رساله منضم شده
است .این یادداشتها را مسلّماً خود طوسی نوشته است (دیونگ ،1380 ،ص.)623

قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس7/ ...

این یادداشتها شامل مباحث یا براهین اضافی است که اقلیدس در کتاب خود
نیاورده است؛ بحث در منطق درونی متن اقلیدس ،پیشنهادهایی برای ترکیب یک

جفت قضیه برای ایجاد یک قضیۀ واحد ،یادداشتهای فلسفی کلیتر ،اسامی قضایا

(مثالً قضیۀ  47مقالۀ اول را «قضیۀ عروس» مینامد) ،یادداشتهای ویرایشی در باب

تفاوت ترجمههای حجاج و اسحاق و گزارشهایی دربارۀ نظر ثابت بن قره در مورد

رابطۀ متن عربی با نسخۀ یونانی .پربسامدترین موضوع را در این یادداشتها (بیش از
نود مورد) براهین جایگزین برای قضایای اقلیدس ،یا ساختارهای جایگزین برای

قضایا تشکیل میدهد (دیونگ ،1390 ،ص.)329

خواجه نصیر الدین طوسی در تحریر اصول اقلیدس نظر خود را دربارۀ این قضیه

این چنین توضیح میدهد:

طوسی میگوید ،اقلیدس در مقالۀ دوازدهم اصول این حکم را برای مورد خاص
p 1

q 2

نیز به کار برده است 1،آنگاه بدون اینکه نامی از ابن هیثم ببرد 2نظر او را در

p
مورد این قضیه این چنین تکرار میکند :این قضیه به شرطی که نسبت
q
p 1
p
همواره برقرار است و حکم قضیه برای دو مورد ( البته
برای حالت  1
q 2
q

ثابت باشد،

1
p 1
اقلیدس نسبت را برای حالتی که بزرگتر از
باشد ،ثابت نگرفته است) و 
2
q 2

،

جزئی است.

 .1به عنوان مثال ،در بخشی از برهان قضیۀ ] [XII.16با فرض اولیۀ
«با نصف کردن کمان

BAD

BAD  AD

میخوانیم:

و نصف کردن نصف آن و ادامۀ این عمل ،به کمانی کوچکتر از

یافت( ».نکـ  :هیث ،1956 ،ج ،3ص)244

AD

دست خواهیم

 .2طوسی در تحریر خود از اصول اقلیدس بدون اینکه نامی از ابن هیثم ببرد ،در بسیاری موارد از نظرات ابن هیثم
در کتاب فی حل شکوک بهره برده است.
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اثبات طوسی :با توجه به شکل ،نسبت مفروض را ،نسبت  uv : vwمیگیریم و خط
 lsرا که بزرگتر از  abاست طوری انتخاب میکنیم که باتوجه به شکل داشته

باشیم:

ns  B
lm : ls :: mn : ms :: ng : ns :: uv : uw
از خط  abبه نسبت  uv : uwمقادیری جدا میکنیم ،به طوری که داشته باشیم:

ac : ab :: cd : cb :: de : db
آنگاه داریم:
ab : cb :: ls : ms



ab : ac :: ls : lm

cb : db :: ms : ns



 cb : cd :: ms : mn

db : eb :: ns : gs



 db : de :: ns : ng

eb : ab :: gs : ls



 ab : eb :: ls : gs

حال با توجه به تعریف ابدال نسبت در تعریف  12از مقالۀ پنج اصول داریم:

 eb : ab :: gs : ls  eb : gs :: ab : ls , ab  ls
 eb  gs , gs  ns , ns  B  gs  B  eb  B

قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس9/ ...

ابن صالح همدانی (درگذشته در 548ق)

گرچه از نجمالدین (یا کمالالدین) ابوالفتوح احمد بن محمد بن سری بن صالح
همدانی به عنوان پزشک نیز یاد شده ولی شهرت عمدۀ او و نیز معروفیت آثارش بیشتر

در ریاضیات است .ابن صالح با آثار ریاضیدانان پیشین به خوبی آشنا بود و چون

زبان سریانی میدانست ،به ترجمۀ سریانی آثار ریاضی یونانی مراجعه میکرد .آثار او را

ا ستور و ویراسته و شرح و حواشی انتقادیش را بر کتب دیگران با ارزش و سودمند
دانستهاند .از جملۀ این آثار میتوان به فی کیفیة تسطیح الکری (رسالهای دربارۀ
چگونگی تصویر کره بر روی صفحه که امروزه به تصویر کنجنگاری موسوم است)،

فی سبب الخطأ والتصحیف العارضین فی جداول المقالتین السابعة والثامنة من کتاب

المجسطی وتصحیح ما امکن تصحیحه من ذلک (این رساله دربارۀ تصحیح
اشتباهات جداول مقالههای هفتم و هشتم مجسطی است که ابن صالح در آن
خطاهایی را که در تعیین مختصات ستارگان روی داده و خطاهای دیگری که به

واسطۀ استنساخ متعدد کتاب مجسطی حادث شده ،اصالح کرده است .وی همچنین
بدان سبب که در تدوین این رساله ،مآخذ معتبر و اصلی کار را شناسایی و مقایسه

کرده ،از ابوالحسن صوفی ،بتانی ،ابوریحان بیرونی و دیگران با روش کامالً علمی
انتقادهایی به عمل آورده است ).و دو مسألۀ هندسی و چندین اثر دیگر اشاره کرد

(جعفری نائینی ،ص  .)118-117او همچنین رسالهای در نقد نظر ابن هیثم در مورد
قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس با عنوان قول فی إیضاح غلط أبی علی بن الهیثم

فی الشکل األول من المقالة العاشرة من کتاب أقلیدس فی األصول دارد که در آن سه
ایراد به ابن هیثم وارد میکند:
p
الف :ابن هیثم با ثابت گرفتن نسبت  1
q
است.

فقط حالت خاص را در نظر گرفته

ب :اقلیدس این قضیه را در قضایای  10 ،5 ،2و  11از مقالۀ  12بهکار برده است

و کاربرد آن به صورتی که ابن هیثم میگوید در این قضایا درست درنمی آید.
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ج :در کتب قدما مثل فی مساحة الدایرة ارشمیدس و رسالة فی مساحة القطع

المکافی ابراهیم بن سنان بن ثابت نیز قضیه به همان صورتی که اقلیدس بیان می کند،
مطرح شده است (راشد 1،ص.)510-507

در واقع ابن صالح همدانی قضیه را به همان صورتی که اقلیدس بیان میکند ،قبول

دارد .در مورد ایراد اول باید گفت همدانی نظر درستی دارد چرا که اقلیدس در بیان

این قضیه صحبتی از نسبت ثابت نمیکند و حکم را برای هر نسبتی که مفصول با

مفصول منه داشته باشد بیان میکند.
برای درک ایراد دوم ،به برخی از قضایایی که ابن صالح به عنوان دلیلی بر عدم
کفایت بیان ابن هیثم از قضیۀ اول مقالۀ دوازدهم به آنها اشاره کرده میپردازیم.
نخست بخشی از اثبات قضیۀ دوم مقالۀ  12اصول را بررسی میکنیم:

نسبت دو دایره به یکدیگر مثل نسبت مربع قطرهای آنها به یکدیگر است.

برای اثبات دو دایرۀ  Cو  C1را در نظر میگیریم .با در نظر گرفتن قطرهای این دو

دایره یعنی  Dو  D1میخواهیم ثابت کنیم نسبت این دو دایره به یکدیگر مثل نسبت

C D2

زیر است:
C1 D12
برای اثبات ،فرض میکنیم نسبت فوق برقرار نباشد پس نسبت مربع قطرهای دو
دایره به یکدیگر مثل نسبت دایرۀ  Cبه مساحتی مانند  Sاست که کوچکتر یا بزرگتر
2
از دایرۀ  C1است .ابتدا فرض میکنیم  D 2  Cپس خواهیم داشت:

C1

S    C1

D1

D2 C

D12 S

با در نظر گرفتن چند ضلعیهای منتظم  Siمحاط در دایرۀ  C1با  2iضلع داریم:

1. Rashed

قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس11/ ...

1
 A1  C1  S2  C1
2

1
1
 A2  C1  S3  A1  ( S3  S2   A1   )2 C1
2
2

1
S2  C1
2

1
S3  S2  A1
2
...

1
Sm  S m 1  Am 2
2

1
1
Am 1  C1  S m  Am 2  ( S m  S m 1   Am 2   ) m 1 C1
2
2

حال با در نظر گرفتن قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول میتوان گفت An   :یا
 An  Sn  C1؛ پس ( Sn  Sنیز نک  :راشد ،ص.)502-500
با بررسی نسبتهای جدا شده در هر مرحله برای اثبات قضیه میبینیم که نسبت

فوق نسبت ثابتی نیست:

S2 2

C1 
) S3  S2 2(1  2

C1  S2
 2
) S4  S3 2(2 2  2  2

C1  S3
 2 2

در فی مساحة الدایرة 1،ارشمیدس در اثبات قضیۀ اول که میگوید« :مساحت هر

دایرهای برابر با مساحت مثلث قائمالزاویهای است که اضالع زاویۀ قائمۀ آن محیط و
شعاع دایره باشند» (هیث ،1912 ،ص .)93-91از قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول بدون
در نظر گرفتن نسبتی ثابت بهره برده است.
در قضیۀ دوم فی مساحة القطع المکافی ابراهیم بن سنان بن ثابت داریم:
« نسبت دو سهمی به یکدیگر مثل نسبت دو مثلث به یکدیگر است که در قاعده و
رأس با این دو سهمی مشترک هستند».
1. Measurement of a circle
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در اثبات این قضیه نیز ،ابراهیم بن سنان قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول را به همان

شیوهای که اقلیدس بیان کرده ،بکار برده است (ابراهیم بن سنان ،ص .)62-59
محمد باقر یزدی

مال محمد باقر زین العابدین یزدی از ریاضیدانان دورۀ صفویه و معاصر با شاه عباس

اول (سلطنت از  996تا 1037ق) و شاه صفی (سلطنت از  1038تا 1052ق) و شاه
عباس دوم (سلطنت از  1052تا 1077ق) بوده است .اطالعات دربارۀ زندگانی این

دانشمند ایرانی در منابع بسیار ناچیز است .تنها میدانیم که در 1047ق زنده بوده
است و کمی پیش از سال 1069ق از دنیا رفته است (قربانی ،ص .)436مهمترین اثر

ریاضی او عیون الحساب است که ظاهراً به تقلید از مفتاح الحساب غیاث الدین
جمشید کاشانی (درگذشته در 832ق) نوشته است.

یزدی در شرحی که بر مقالۀ دهم اصول اقلیدس با عنوان شرح المقالة العاشرة
تألیف کرده است ،در نقد نظر طوسی میگوید :با حالت کلی که طوسی در نظر میگیرد
p
(برقراری حکم قضیه برای نسبت ثابتِ  1
q

) برهان قضیۀ دوم مقالۀ دهم اصول

مختل میشود .برای اثبات این ادعا ،اثبات قضیۀ دوم مقالۀ دهم را میآوریم:
دو مقدار نامساوی  abو  cdبا فرض  ab  cdداده شدهاند .اگر  abمتوالی ًا
یکی پس از دیگری از  cdکم شود و مقدار باقیمانده هیچوقت کمیت قبل از خود را
نشمارد ،میگوییم دو کمیت  abو  cdاندازهناپذیرند.

یزدی این نظر طوسی را که میگوید« :این حکم به هر نسبتی که  pبا  qداشته
باشد ،با رعایت مدام این نسبت برقرار است» ،این طور نقد میکند که اگر قضیه به

صورتی که طوسی بیان میکند بیان شود ،برهان قضیۀ دوم مختل میشود .زیرا با بیان
مثال عددی ثابت میکنیم که در قضیۀ  2لزومی ندارد این نسبت همواره ثابت باشد.

قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس13/ ...

با ذکر یک مثال عددی مطلب را روشتر بیان میکنیم:
فرض کنیم طبق قضیۀ  A ،2و  Βدو مقدار اندازهناپذیر و  Β  Aو

2

 Βو

 A  12باشند .طبق قضیۀ  2ابتدا بزرگترین مضرب صحیح  Βرا از  Aکم

میکنیم تا باقیمانده کوچکتر از  Aشود؛ برای این منظور داریم:

حال داریم:

A  nΒ  A  n  8
C  A  nΒ  C 12  8 2

با توجه به مقدار تقریبی  ، 2 1 / 4میتوان برای  Cمقدار تقریبی 0 / 8

در

نظر گرفت .حال به همان روش مرحلۀ قبل ،بزرگترین مضرب صحیح  Cرا از B

کم میکنیم تا باقیمانده کوچکتر از  Bشود؛ یعنی:

Β  n C  Β
که برای  nمقدار صحیح  1را میتوان در نظر گرفت .حال برای محاسبۀ نسبت
مقدار جدا شده در دو مرحله به کمیتی که این مقدار از آن جدا میشود ،داریم:
nΒ 8 2 2 2


A
12
3





6 28
n C 12  8 2


Β
1
2

1
2

همانطور که میبینید این دو نسبت مساوی نیستند .برای حل این مشکل ،یزدی
قضیه را به صورت زیر مطرح میکند:
برای حالتی که هر بار نصف مقدار را جدا میکنیم ،نسبت ثابت است ،اما برای
حالتی که هر بار مقداری کمتر از نصف باقیمانده را از آن جدا میکنیم ،برای این که
به زبان امروزی حد دنباله به سمت صفر میلی کند ،نیز الزم است که نسبت ثابت باشد.

p 1
پس برای این دو حالت نسبت ثابتِ 
q 2

را خواهیم داشت که اثبات آنها بیان شد؛
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p 1
p
بگیریم ،
فقط شرط اثبات قضیه را به جای این که  1
q 2
q

خواهیم گرفت.

برای حالت بزرگتر از نصف ،همانطور که دیدیم ،الزم نیست این نسبت ثابت باشد
p 1
و حکم برای نسبتهای متغیر  i به قوت خود باقی است.
qi 2
نتیجه
چنان که می بینیم ،قضیۀ اول از مقالۀ دوازدهم اصول ،در دوران اسالمی موضوع نقد
چندین ریاضیدان بوده است .برخی از ایشان مانند ابن هیثم کوشیدهاند این قضیه را با

قضیهای دیگر که به نظر ایشان کلّیتر بوده است جانشین کنند .برخی دیگر ،هرچند در
درستی برهان ابن هیثم خدشه نکردهاند ،این برهان را به این دلیل که در همۀ موارد ما

را از کاربرد صورت اقلیدسی قضیه بینیاز نمیکند رد کردهاند و برخی دیگر چون

یزدی کوشیدهاند مواردی را که میتوان از این قضیه به صورتی که ابن هیثم بیان کرده
است استفاده کرد از مواردی که ناگزیر باید از صورت اقلیدسی قضیه استفاده کرد

تفکیک کنند.

قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس15/ ...
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