
 هىدسه

ثِ هعٌبی سهیي ٍ «ٍ جئَ»ٌّذسِ ( اس سثبى یًَبًی ریشِ گزفتِ است. ایي کلوِ اس دٍ کلوِ  ) Geometry ٍاصُ اًگلیسی

است. هصزیبى اٍلیِ ًخستیي کسبًی  اودازه گیری زمیه ثِ هعٌبی اًذاسُ گیزی تشکیل شذُ است.ثٌبثزایي ٌّذسِ« هتزی»

  .گزفت سبل رٍدخبًة ًیل طغیبى ًوَدُ ٍ ًَاحی اطزاف رٍدخبًِ راسیل فزا هیثَدًذ کِ اصَل ٌّذسِ را کشف کزدًذ. ّز 

گیزی ٍ  شذ دٍثبرُ ّز کس سهیي خَد را اًذاسُ ثزد ٍ السم هی ایي عول توبم عالین هزسی هیبى تقسیوبت هختلف را اس ثیي هی

ای هٌبست  ای را در ًقطِ  ختزاع کزدًذ. آًْب پبیِّب ا ّب ٍ طٌبة ّب ثب کوک پبیِ گذاری سهیي هزسثٌذی ًوبیذ. آًْب رٍشی اس عالهت

سبخت ثِ  شذ ٍ دٍ پبیِ تَسط طٌبثی کِ هزس را هشخص هی کزدًذ، پبیِ دیگزی در جبیی دیگز ًصت هی در سهیي فزٍ هی

  .گشت هی  شذًذ.ثب دٍ پبیِ دیگز سهیي هحصَر شذُ ، هحلی ثزای کشت یب سبختوبى سبسی  یکذیگز هتصل هی

 066ًبًیبى اطالعبت ریبضی قذم ثِ هزحلِ ای علوی گذاشت.در آغبس توبم اصَل ٌّذسی اثتذایی ثَد. اهب در سبل ثب ثزآهذى یَ

  .، اصَل ٌّذسی را اس لحبظ علوی ثبثت کزدتبلسقجل اس هیالد هسیح ، یک آهَسگبر یًَبًی ثِ ًبه

کِ  اقلیذس ّب را کشف کزد ٍ آغبسگز ٌّذسة تشزیحی ثَد. اهب داًشوٌذی ثِ ًبم دالیل ثجَت ثزخی اس فزضیِ تبلس

  .کزد ، ٌّذسِ را ثِ صَرت یک علن ثیبى ًوَد هی  سًذگی اسکٌذریِ در

ثَد ، گزد آٍرد ٍ آًْب را ثِ طَر هٌظن ، قجل اس هیالد هسیح ، توبم ًتبیج ٌّذسی را کِ تب ثِ حبل شٌبختِ  066ٍی حذٍد سبل 

ّشار سبل در سزاسز دًیب ثزای هطبلعِ  2جلذی قزار داد. ایي کتبثْب کِ اصَل ٌّذسِ ًبم داشتٌذ ، ثِ هذت  30در یک هجوَعة 

  .ٌّذسِ ثِ کبر هی رفتٌذ

تکبهل یبفت. ّز چِ سهبى هی گذشت ، شبخِ ّبی دیگزی اس ٌّذسِ تَسط ریبضیذاًبى  ٌّذسِ اقلیذسی ثزاسبس ایي قَاًیي ،

  .هختلف ، تَسعِ هی یبفت

ٌّذسِ  ٍ ٌّذسِ غیز اقلیذسی ،هثلثبت ٍ ٌّذسة تحلیلی یي علن را ًظیزاهزٍسُ در ثزرسی علن ٌّذسِ اًَاع هختلف ا

  .هطبلعِ هی کٌین فضبیی

خذهت ثشرگی کِ یًَبًیبى در پیشزفت ریبضیبت اًجبم دادًذ ایي ثَد کِ آًبى احکبم ریبضی را ثِ جبی تجزثِ ثز استذالل 

ق.م. ( ًیش ثِ پیشزفت علن ریبضی خذهت  490 ) زوون ق.م ( ٍ 500-572 )فیثبغَرث،اقلیدس زدًذ.قجل اسهٌطقی استَار ک

  .ثسیبر کزدُ ثَدًذ

را اختزاع کزد. ٍی ًخستیي کسی ثَد کِ تقسین ثٌذی هعوَلی  هثلثبت ّیپبرک، م قجل اس هیالد ریبضیذاًی ثِ ًبمدر قزى دٍ

قسوت  06دقیقِ ٍ دقیقِ را ثِ  06درجِ ٍ درجِ را ثِ  006یزفت.ثِ ایي هعٌی کِ دایزُ را ثِ ثبثلی ّب را ثزای پیزاهَى دایزُ پذ

ّب را ثِ دست هی داد ٍ ایي قذیوی تزیي  ثزاثز تقسین ًوَد ٍ جذٍلی ثزاسبس شعبع دایزُ ثِ دست آٍرد کِ ٍتزّبی ثعضی قَس

  .جذٍل هثلثبتی است کِ تبکٌَى شٌبختِ شذُ است

آریبة  ، قرن ششم آپبستبهجب، در هیالدی قرن پىجم هَجت پیشزفت علن ریبضی شذًذ. در دان هىدیداوشمى ثعذ اس آى

  .در پیشزفت علن ریبضی ثسیبر هؤثز ثَدًذ ،ثْبسکبرا قرن وهم ٍ در ،ثزاّوبگَپتب قرن هفتم ، در ّبتب
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