
 اقلیدس

 

ق.م هتَلذ  323، ریبضی داى، هٌزن ٍ ٌّذسِ داى ثشري تبریخ است وِ در سبل «ًَلغزس ثي ثزًیمس»پسز   اللیذس

را در ایي ضْز « اصَل ٌّذسِ»ضذ. اللیذس ریبضیذاى یًَبًی در ضْز اسىٌذریِ هصز سًذگی هی وزد ٍ وتبة هؼزٍف 

سبل هَرد استفبدُ لزار گزفت.  2000، وتبة درسی اللیذس ثَد وِ ثیص اس «اصَل ٌّذسِ»ثشري آهَسضی ًَضت. 

ّوگی ٌّذسِ هسغحِ همذهبتی را اس رٍي « آلجزت اًیطتیي»ٍ « رزد ٍاضٌگتي»، «آیشان ًیَتَى»، «صٍلیَ سشار»

وتبة اللیذس فزا گزفتٌذ. اللیذس ایي درن ػلوی را ثِ ٍرَد آٍرد وِ تٌْب گزدآٍري ٍالؼیت ّب وبفی ًیست، ثلىِ ثبیذ 

می داد ٍ آًْب را خالصِ ٍ ًظبم هٌذ وزد، تب اصَل ولی ثِ دست آیٌذ. اللیذس ثب دلت توبم، وتبة ثِ ٍالؼیت ّب ًظن هٌغ

خَد را سبسهبًذّی وزد. ثذیي تزتیت وِ اثتذا توبم داًستِ ّبي هزثَط ثِ هَضَع را روغ آٍري وزدُ، ثسیبري اس تؼبریف 

هٌغمی هزتت ًوَدُ ٍ ثزّبًْبي گوطذُ را پیذا وزد.  ٍ حمبیك اسبسی یب ثذیْیبت را هؼزفی وزد، هبثمی وتبة را ثِ عَر

اٍ ًتبیذ ٌّذسِ خَد را ثب استفبدُ اس ثزّبًْبي ریبضی ٍ ثز هجٌبي ثذیْیبت ٍ اصَل هَضَع یب فزض ّبیی وِ در اثتذاي 

 .وتبة خَد آٍردُ است، تىبهل ثخطیذ

 

 

خظ ، تٌْب یه خظ هی تَاى ثِ هَاسات  فزض پٌزن اللیذس، اصل هَضَع هَاسي ثَدى است : اس ًمغِ اي خبرد اس یه

دررِ است. لزًْب  080آى رسن وزد. اصل هَضَع هَاسي ثَدى، احجبت هی وٌذ وِ هزوَع سٍایبي داخلی ّز هخلج ثزاثز 

ریبضیذاى ثشري ، ایي هطبّذات را هَرد آسهبیص لزار داد. اٍ اس تلسىَح ّبي لَي ٍ تزْیشات « وبرل گبٍس»ثؼذ، 

ثزاي اًذاسُ گیزي ساٍیِ ّبي هخلج ثب ضلؼْبي چٌذ ویلَهتزي استفبدُ وزد. ثب در ًظز گزفتي خغبي ًمطِ ثزداري دلیك 

دررِ ضذ. اصل هَضَع هَاسي ثَدى،  080آسهبیص، هزوَع سٍایبي داخلی ّز هخلج، ّوبًگًَِ وِ اللیذس گفتِ ثَد، 

س، فزض ّبي دیگزي را ثِ هٌظَر اهزٍسُ ّوچٌبى ثِ ػٌَاى یه فزض هحسَة هی ضَد. ریبضیذاًبًی اس رولِ گبٍ

دیذى آًچِ وِ رٍي هی دّذ، ربًطیي وزدًذ. اختزضٌبسبى اػتمبد دارًذ وِ ثزخی اس ٌّذسِ ّبي ًباللیذسی، هی تَاًٌذ 

 .وبرثزدّبیی در رْبى ٍالؼی داضتِ ثبضٌذ. هخال ریبضیبت حبون ثز ستبرُ ّبي ًَتزًٍی، هوىي است ًب اللیذسی ثبضذ

، هزرغ وبهلی در سهیٌِ ٌّذسِ هسغحِ، تٌبست، خَاظ اػذاد ٍ ٌّذسِ فضبیی است. اللیذس «هجبًی ٌّذسِ» وتبة 

 .در ایي وتبة حبثت هی وٌذ وِ تؼذاد اػذاد اٍل، ثی ًْبیت است

هؼزٍفتزیي ًمل لَل اللیذس هزثَط ثِ گفتِ اي است وِ در پبسخ ثِ ثغلویَس اٍل، پبدضبُ هصز ٍ لیجی، ثیبى داضتِ 

پیطٌْبد ضذُ ثَد وِ ٌّذسِ را پیص اللیذس ثخَاًذ. ثغلویَس پی ثزد وِ فْن لضبیبي ٌّذسِ  است. ثِ ثغلویَس

ثزاي اٍ هطىل است ٍ اس اللیذس درخَاست وزد وِ راُ سبدُ تزي ثزاي آهَسش آًْب اًتخبة وٌذ. اللیذس سزیؼبً پبسخ 

 .داد وِ در ٌّذسِ راُ ضبّبًِ ٍرَد ًذارد

ي ضٌبختِ ضذُ ًیست. احتوبالً ٍي پیص اس سفز ثِ اسىٌذریِ، در آتي تحصیل اس سًذگی ضخصی اللیذس ػوالً چیش



وزدُ است. اٍ هجبًی ٌّذسِ را در یًَبى ًَضت وِ پس اس تزروِ هتي ػزثی آى ثِ سثبى التیي، ثِ دست داًطوٌذاى 

 .دٍراى رًسبًس رسیذ

 

حبٍي اصَل ٍ لضبیبي ٌّذسی ثَدًذ ٍ وتبة( است. ایي وتبثْب  03ضْزت اللیذس ثِ دلیل ًَضتي هزوَػِ اصَل ) 

  .سبل پبیِ ریبضیبت را تطىیل هی دادًذ 2000ثیص اس 

هیالدي ٌَّس در  0900در ٍالغ ایي وتبثْب چٌبى ٍاضح ًَضتِ ضذُ ثَدًذ وِ ًسخِ اصالح ضذُ آًْب تب اٍایل سبلْبي 

بى یًَبًی اس رولِ ّیپَوزات اس اّبلی هذارس استفبدُ هی ضذ. ایي وتبثْب هجتٌی ثز وبرّبي خَد اٍ ٍ دیگز ریبضیذاً

ویَس )لزى پٌزن ق.م(، تئَدیَس، تئبتتَس، ٍ ادٍوسَس است. در ایي وتبثْب فزهَلْبي ٌّذسی، هبًٌذ فزهَلْبي تْیِ 

 حزن ٍ وزُ، دایزُ، اًذاسُ هحبسجِ ثزاي(  م.ق 000   تب  070ضذُ تَسظ ریبضیذاى ٍ فیلسَف یًَبًی فیخبغَرث ) تمزیجبَ

. ضًَذ هی هحسَة رذیذ ریبضیبت سیزثٌبي ػٌَاى ثِ ّوچٌیي وتبثْب ایي. است ضذُ ارائِ هٌتظن ضبییف اضىبل

 ػزثی ثِ اللیذس وبر( . هٌبظز ػلن) پزسپىتیَ ٍ( ًَرضٌبسی) اپتیه: اس ػجبرتٌذ اصَل، در ثحج هَرد دیگزهَضَػبت

  .روِ ضذ ٍ در سزاسز ارٍپب ٍ خبٍرهیبًِ گستزش یبفتتز

اصَل » هی ًبهٌذ ٍ هؼٌی آى« اسغزٍضیب» تبلیف وزدُ است وِ در یًَبًی آى را« رَهغی یب»وتبثی ثِ ًبم اٍ ّوچٌیي 

ق.م( در هصز، 283تب حذٍد  367ق.م، ٍ دٍراى حىَهت ثغلیوَس اٍل )حذٍد  300هی ثبضذ. اللیذس در حذٍد « ٌّذسِ

» ًبًی ضذ. در وتبة ثزّبى آهذُ است : هذرسِ اي را در اسىٌذریِ هصز تبسیس ًوَد وِ هزوش هغبلؼبت ػلوی یَ

 .«اللیذس ثِ هؼٌی ولیذ ٌّذسِ هی ثبضذ، چزا وِ اللی ثِ سثبى یًَبًی یؼٌی ولیذ ٍ دس ثِ هؼٌبي ٌّذسِ است

م( 0900-0879اگز چِ ثؼضی اس لضبیبي اللیذس ٌَّس هؼتجز است، اهب ریبضیذاى ٍ فیشیىذاى هؼزٍف، آلجزت اًیطتیي )

للیذس در سزاسز فضب ٍ سهبى هؼتجز ًیست. اللیذس تبلیفبتی ًیش درثبرُ هَسیمی ٍ هَضَػبت دیگز حبثت وزد وِ ٌّذسِ ا

  .ق. م در گذضت 283دارد. اٍ در سبل 

 


