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 اص یىی ضٛد ٔی تّمی ٟٔٓ تسیاس دٚ ٞش وٝ داسد واستشد دٚ ػذد ایٗ وٝ است ایٗ صفش ػذد ٔٛسد دس روش ضایاٖ ٘ىتٝ اِٚیٗ

. سٚد ٔی واسٝت( اػذاد ٔىا٘ی اسصش جذَٚ) اػذاد دستٍاٜ دس خاِی جای تشای ای ٘طا٘ٝ ػٙٛاٖ تٝ وٝ است ایٗ صفش ػذد واستشدٞای

 ۺ۶۰ ػذد تا ػذد ایٗ لغغ تغٛس وٝ ضٛد ٔطخص جذَٚ دس اػذاد جایٍاٜ تا ضذٜ استفادٜ صفش ػذد ۺ۶۰۱ ٔا٘ٙذ ػذدی دس تٙاتشایٗ

 استفادٜ آٖ اص صفش ػذد ضىُ تٝ ٔا وٝ سٚد ٔی واسٝت ػذد ػٙٛاٖ تٝ خٛدش وٝ است ایٗ صفش واستشد دٚٔیٗ. است ٔتفاٚت وأالً

 تا تٛدٜ ٚالؼی عٛسٝت تیطتش اػذاد واستشد تاسیخ اِٚیٝ دٚسٜ دس. ٘ذاس٘ذ ٚاضحی پیذایص تاسیخچٝ واستشدٞا ایٗ اص وذاْٞیچ .وٙیٓ ٔی

 تش٘ذ ٔی واسٝت … اسثاٖ، تؼذاد ضٕاسش تشای سا اػذاد تاستاٖ دٚساٖ ٔشدْ ٔثاَ عٛسٝت. داس٘ذ ا٘تضاػی ٔفْٟٛ اػذاد وٝ حاضش ػصش

 جذَٚ دس ٞاتٔذ تا ٞاتاتّی.تاضذ ٔٙفی اػذاد یا صفش آٖ جٛاب وٝ وشد٘ذ ٕ٘ی تشخٛسد ای ٔسیّٝ تٝ ٞیچٍاٜ ٔسایُ ایٍٙٛ٘ٝ دس ٚ

 دادٖ ٘طاٖ تشای ٞاآٖ وٝ ٕ٘ادی اِٚیٗ اص ٌفت تٛاٖ ٔی. تشد٘ذ ٕ٘ی  واسٝت جذَٚ دس خاِی جای تشای سا ٕ٘ادی ٞیچ ٔىا٘ی اسصش

 ٘یض دیٍشی ػالیٓ اص وٝ داضت ٘ظش دس تایذ اِثتٝ. تٛد ۺ۶۰۱ دٞٙذٜ ٕ٘ایص ۶۰″ۺػذد ٔثالً. تٛد)”(  ٌیٛٔٝ وشدٖ استفادٜ خاِی جای

 ػذد دٚ تیٗ ٕٞیطٝ تّىٝ. ضذ٘ذ ٕ٘ی آٚسدٜ سلٓ آخشیٗ ػٙٛاٖ تٝ ػالیٓ ایٗ ٞیچٍاٜ ِٚی ضذ ٔی استفادٜ خاِی جای دادٖ ٘طاٖ تشای

 واستشد وٝ تشیٓ ٔی پی  ٔغّة ایٗ تٝ تشتیة ایٗ تٝ.  ٘ذاسیٓ ٌزاسی ػالٔت ٘حٜٛ ایٗ تا سا ۺ۶۰“ ػذد ٔثاَ عٛسٝت ٌیش٘ذ ٔی لشاس

  دا٘ٙذ ٔی وسا٘ی اِٚیٗ اص سا خٛد ٞٓ یٛ٘ا٘یاٖ اِثتٝ. است ٘ثٛدٜ ػذد یه ػٙٛاٖ تٝ اصالً خاِی جای دادٖ ٘طاٖ تشای صفش ػذد اِٚیٝ
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 اساساً. ٘ذاضتٙذ تاتّیاٖ ٔثُ( اػذاد ٔىا٘ی اسصش جذَٚ) اػذاد دستٍاٜ یٛ٘ا٘یاٖ أا وشد٘ذ ٔی استفادٜ صفش خاِی دسجای وٝ

 اػذاد اص یٛ٘ا٘ی دا٘اٖ سیاضی وٝ است ٘ثٛدٜ ٘یاصی دیٍش ػثاست تٝ ٚ تٛدٜ ٞٙذسٝ ٔثٙای تش سیاضی صٔیٙٝ دس یٛ٘ا٘یاٖ دستاٚسدٞای

 اعالػات ثثت  یٛ٘ا٘ی دا٘اٖ سیاضی اص تؼضى اِثتٝ .داد٘ذ ٔی لشاس استفادٜ ٔٛسد خظ عَٛ ػٙٛاٖٝت سا اػذاد ٞاآٖ صیش تثش٘ذ ٘اْ

 ضٙاساٖ ستاسٜ وٝ دِیُ ایٗ تٝ سا آٖ أشٚصٜ وٝ وٙیٓ ٔی اضاسٜ ػالٔتی واستشد اِٚیٗ تٝ لسٕت ایٗ دس. داضتٙذ ػٟذٜ تش سا ٘جٛٔی

 واسٝت سا ػالٔت ایٗ ضٙاساٖ ستاسٜ اص ٔؼذٚدی تؼذاد. ٘أیٓ ٔی صفش ػذد وشد٘ذ، اتخار آٖ تشای سا ۱ ػالٔت تاس اِٚیٗ تشای یٛ٘ا٘ی

 ظاٞش ٞٙذ سیاضیات دس سپس ٚ ٍ٘شفت لشاس استفادٜ ٔٛسد دیٍش آٚسد، دستٝت سا خٛد جای صفش ػذد سشا٘جاْ ایٙىٝ اص لثُ ٚ تشد٘ذ

 ایٗ وشد اضاسٜ آٖ تٝ تٛاٖ ٔی وٝ ای ٘ىتٝ اِٚیٗ دٞیٓ ٔی لشاس تشسسی ٔٛسد ػذد یه ػٙٛاٖ تٝ سا صفش حضٛس اِٚیٗ اوٖٙٛ. ضذ

 سا ٔٙفی اػذاد ٚ صفش تا وٙذ ٔی تالش فشدی وٍٝٞٙأی. تاضذ ٕ٘ی ٔؼَٕٛ تغٛس ػذد یه دٞٙذٜ ٘طاٖ ٚجٝ ٞیچ تٝ صفش وٝ است

 تمسیٓ ٚ ضشب تفشیك، جٕغ، ٔحاسثاتی ػّٕیات دس چٍٛ٘ٝ ػذد ایٗ وٝ ضٛد ٔی ٔٛاجٝ ٔطىُ ایٗ تا تٍیشیذ ٘ظش دس ػذد ػٙٛاٖٝت

 تٛدٜ ٔٛفك حذٚدى تا ٘یض صٔیٙٝ ایٗ دس ٚ دٞٙذ پاسخ ٞاسٛاَ ایٗ تٝ تا داضتٙذ آٖ تش سؼی ٞٙذی دا٘اٖ سیاضی. وٙذ ٔی ػُٕ

 وشد٘ذ ٔی استفادٜ اػذاد دستٍاٜ اص ٘یض وشد٘ذ ٔی ص٘ذٌی ٔشوضی آٔشیىای دس وٝ ٔایاٞا تٕذٖ وٝ است روش لاتُ ٘یض ٘ىتٝ ایٗ. ا٘ذ

 ٚ اسالٔی دا٘اٖ سیاضی تٝ غشب، تش ػالٜٚ ٞٙذی دا٘اٖسیاضی ٘ظشیات تؼذٞا.تش٘ذ ٔی واسٝت سا صفش خاِی جای دادٖ ٘طاٖ تشای ٚ

 .تاضذٔی اسٚپا سیاضیات ٚ ػشتی ٚ ٞٙذی اػذاد دستٍاٜ تیٗ ساتظ ٟٕٔتشیٗ فیٛ٘اچی،. یافت ا٘تماَ ٘یض ػشتی
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تشداسی صٔیٗ ٚ ساختٗ اٞشاْ تا دلت تسیاس تاال، اص حساب ٚ  ٌیشی ٚ ٘مطٝ ٞضاس ساَ پیص، تشای ا٘ذاصٜ ۹، تیص اص ٔصشیاٖ تاستاٖ

تا اػذاد ٚ ٔحاسثٝ سش ٚ واس داسد. دس حساب، چٟاس ػُٕ اصّی ػثاستٙذ اص۾ جٕغ، تفشیك،  حسابوشد٘ذ. ػّٓ  ٞٙذسٝ استفادٜ ٔی

ساَ لثُ، تیطتش  ۶۹۱۱، حذٚد الّیذسٞایی چٖٛ  ٞا است. یٛ٘ا٘ی ٞا، ٚ حجٓ ٞا، ضىُ ٞا، صاٚیٝ ػّٓ ٔغاِؼٝ خظ ٞٙذسٝ .ضشب ٚ تمسیٓ

ق.ْ( وٝ دس ٕٞاٖ ساَ ٘یض ) ۻ۸۶دس آتٗ یا حٛاِی آٖ ٚ دس ساَ افالعٖٛ  .لٛا٘یٗ اصّی ٞٙذسٝ )لضایای ٞٙذسٝ( سا تؼییٗ وشد٘ذ

ٞا ضذ، تٝ د٘یا آٔذ، ٚی فّسفٝ سا دس آ٘جا شد ٚ ٔٛجة ضىست آٖوعاػٖٛ تضسٌی ضیٛع یافت ٚ یه چٟاسْ جٕؼیت آتٗ سا ٞالن 

سا صیش ٘ظش  صیش ٘ظش سمشاط خٛا٘ذ ٚ سپس دس پی وسة حىٓ ػاصْ سیش ٚ سفشٞای عٛال٘ی ضذ. ٚی تذیٗ تشتیة سیاضیات

 .ق.ْ( آوادٔی ٔؼشٚف خٛد سا تاسیس وشد) ۻۼ۷تیٛدٚسٚس دس ساحُ آفشیما تحصیُ وشد. دس تاصٌطت تٝ آتٗ دس حذٚد ساَ 

ٚسیّٝ دٚستاٖ یا ضاٌشداٖ افالعٖٛ ا٘جاْ ضذٜ تٛد. آوادٔی افالعٖٛ تٝ ػٙٛاٖ حّمٝ ٝتمشیثا تٕاْ واسٞای ٟٔٓ سیاضی لشٖ چٟاسْ ت

آٔذ. تاثیش افالعٖٛ تش سیاضیات ، ٔؼَّٛ ٞیچ یه اص وطفیات سیاضی ٚی سثیاٖ اِٚیٝ ٚ سیاضیات اسىٙذسیٝ دساستثاط سیاضیات فیثاغٛ

سٚ آٚسد ٚ اص ایٗ تشیٗ صٔیٙٝ سا تشای تؼّیٓ رٞٗ فشاٞٓ ٔی٘ثٛد، تّىٝ تٝ خاعش ایٗ اػتماد ضٛساٍ٘یض ٚی تٛد وٝ ٔغاِؼٝ سیاضیات ػاِی

یست دِٚت آسٔا٘ی سا اداسٜ وٙٙذ، ٘مص اساسی داضت. ایٗ اػتماد، ضؼاس ٔؼشٚف اٚ سا تش سش تا دس پشٚسش فیّسٛفاٖ ٚ وسا٘ی وٝ ٔی

                 تشخی دا٘طٕٙذاٖ یٛ٘ا٘ی دس حٛصٜ ی سیاضی ۾   ”.دا٘ذ، داخُ ٘طٛد وسی وٝ ٞٙذسٝ ٕ٘ی“وٙذ۾  دس آوادٔی ٚی تٛجیٝ ٔی

 اسضٕیذس ٚ .......وسٛس(، ، ٔٙایخٕٛس)ضاٌشد ایٛدٚایٛدٚوسٛس)ضاٌشد افالعٖٛ( اسسغٛ،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3
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 دست تٝ، وٙٛ٘ی ضیٜٛ تٝ ضشب ػُٕ ٔؼشفی ۾ٔیالد اص تؼذ ۰۸ لشٖ تا ٔیالدی ۸۹۱ حذٚد اص ٞٙذی سیاضیات تاسیخ اص ٔختصشی

 ٞایجٛاب ٕٞٝ یافتٗ ۶ٚ دسجٝ ٔؼادالت وأُ حُ، ًٌٙ ٚ ٔٙفی اػذاد تا آضٙایی، ٞٙذسی ٚ حساتی ٞای تصاػذ ٔجٕٛع آٚسدٖ

  سیاِٝ ٔؼادالت اص تؼضی

 ٔیالدی دٚاصدٞٓ ٚ ٟ٘ٓ ٞفتٓ،  لشٖٚ دس تشتیة تٝ وٝ ٞستٙذ «تٟاسىشٜ» ٚ «ٟٔاٚیشٜ» ،«تشٍٕٞٛپتٝ» ٞٙذ لذیٓ ٔؼشٚف سیاضیذاٖ سٝ

 ٚ داد ا٘جاْ تضسٌی واسٞای اػذاد ٘ظشیٝ دس وٝ است «سأا٘ٛجاٖ» ٞٙذی ٘اتغٝ ٞٙذ، جذیذ لشٖٚ ٔؼشٚف سیاضیذاٖ. صیستٙذ ٔی

 .٘ىشد ػٕش تیطتش ساَ ۷۷ حذٚداْ

 یا خضف ٚ صذف اص ٔخّٛعی ٞٙذی سیاضیات"جاِة است وٝ اتٛسیحاٖ تیشٚ٘ی دس آٖ صٔاٖ دستاسٜ سغح دا٘ص آٖ ٞا ٔیٍٛیذ۾ 

 تش است ٔسّٕاٖ سیاضیذا٘اٖ تسّظ دٞٙذٜ ٘طاٖ خٛتی تٝ جّٕٝ ایٗوٝ دسٚالغ  "است تٟا تی سٍٙشیضٜ ٚ تٟا پش دسّ اص ٕٔضٚجی

 وٙٙذ.( ٘ظش اظٟاس آٖ دستاسٜ ٚ ضتٕی ٔمذٔاتی اص سا ػاِی سیاضیات تٛا٘ستٙذ ٔی وٝ است خٛد صٔاٖ سیاضیات
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ایشاٖ تٝ ایٗ ٔؼٙی ٘یست وٝ دس آٖ دٚسٜ ٞیچ سیاضی دا٘ی ٘ثٛد أا دسوُ تمشیثاً  ٓ دٚسٜیٌٛی سسیٓ ایٙىٝ ٔی یشاٖ ٔیتٝ دٚسٜ احاَ 

تخص حساب ٚ ضی دا٘اٖ ایشا٘ی وشد٘ذ دس سٝ ػٕذٜ واسی وٝ سیا تٛد٘ذ.داٖ اُٞ ٔصش  ٕٞٝ ایشا٘ی تٛد٘ذ ٚ ضایذ یىی دٚتا سیاضی

اٚ وتاتی دس ایٗ ". إِجٛس"ٝ ٔطٟٛس ٞٓ تٛد تصٔی ا٘جاْ داد وٝ دسحساب اِٚیٗ واس سا ٔحٕذ ٔٛسی خٛاسجثش ٚ ٔثّثات است. 

خیاْ ٔؼادالت دسجٝ ٘ٛضت. " اِجثش ٚ ٔماتّٝ"خٛاسصٔی ٕٞچٙیٗ وتاتی دس صٔیٙٝ جثش تٝ ٘اْ٘ٛضت. " حساب ٞٙذی"صٔیٙٝ تٝ ٘اْ 

تا  ٕ٘ٛد ٞای ٔخشٚعی حُ وشد ٚ فمظ چٙذ استثٙاء سا تٝ وٕه جثش حُ سْٛ سا وٝ تٝ سیضدٜ ٘ٛع تمسیٓ وشدٜ تٛد تٝ وٕه ٔمغغ

ٔی تٛاٖ ٌفت دس ٔثّثات  سا تٙٛیسذ." جیة ٚ ٚتش”سسیذ تٝ واضا٘ی وٝ تٛا٘ست سیٙٛس یه دسجٝ سا پیذا وٙذ ٚ وتاتی تٝ ٘اْ 

ٞا سا تٙظیٓ وشد ٚ پس اص اٚ  اص آغاص تا ا٘تٟا ٚ حتی حُ ٔثّث وشٚی دس ایشاٖ ساختٝ ضذٜ. خٛاسصٔی جذَٚ سیٙٛس ٞاآٖتٕأی 

ٚ    « خجٙذی» دیٍشی ٚ است «اتٛاِٛفای تٛصجا٘ی»یىی  ،ذ دا٘طٕٙذی وٝ دس ایٗ ساتغٝ واس وشد٘ذدیٍشاٖ ادأٝ داد٘ذ. چٙ

یٟٙا سٚاتظ ٔثّثات سا تا ٔثّثات وشٚی پیذا وشد٘ذ. دس حاِی وٝ تغّٕیٛس تا ٞٙذسٝ ایٗ ٔسائُ سا ا...... ٞستٙذ. ٚ« اتٛسیحاٖ تیشٚ٘ی»

وتاب تضسي تغّٕیٛس تسیاس دضٛاس است. دس حاِیىٝ « إِجستی»دسن وشدٖ حُ ٔی وشد وٝ تسیاس دضٛاس تٛد.االٖ ٞٓ فٟٕیذٖ ٚ 

ٔثاَ دیٍش تحثی است . تٙظیٓ وشدٜ ٞیچ دضٛاسی ٘ذاسد« لاٖ٘ٛ ٔسؼٛدی»خٛا٘ذٖ ٘ٛضتٝ ٞای اتٛسیحاٖ تیشٚ٘ی وٝ دس وتاتی تٝ ٘اْ 

 ای است تشای وطف  ٌشفتٝ ضذٜ ٚ پایٝ سیاضیذاٖ ایتاِیایی« اسٓ ساوشی»وٝ اص « ٞای ساوشی چٟاسضّؼی»دس سیاضیات ٔؼشٚف تٝ 
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صیستٝ  ٔی «ساوشی»ٞا پیص اص  است ٚ خیاْ لشٖ« خیاْ ٘یطاتٛسی»ٞا ٔتؼّك تٝ  دس حاِی وٝ ایٗ چٟاسضؼّی. ٞای ٘االّیذسی ٞٙذسٝ

ٞای  التیٗ ٚ صتاٖٞای خیاْ سا ٘مُ وشدٜ است. وتاب اٚ تٝ  ایٗ چٟاس ضّؼی« تمشیش الّیذس»خٛاجٝ ٘صیشاِذیٗ عٛسی دس . است

سسذ ٚ اٚ سؼی ٔی وٙذ واسخیاْ سا ادأٝ دٞذ. ِٚی تٝ جایی ٕ٘ی سسذ. حاال تٝ ایٗ  اسٚپایی تشجٕٝ ضذٜ ٚ تٝ دست ساوشی ٔی

 ۶ایشاٖ اص اٚاخش سذٜ . چٟاسضّؼی ٞا ٔی ٌٛیٙذ ۾ چٟاسضّؼی ٞای ساوشی. دس حاِی وٝ لشٖ ٞا پیص خیاْ آٖ ٞا سا ٔغشح وشدٜ تٛد

 تیشٚ٘ی  اتٛسیحاٖ ساَ ٔشوض دا٘ص ٚ ٔشوض سیاضی تٛد ٔا ػالٜٚ تش خیاْ ،  ۱۱ۺٞجشی یؼٙی دست وٓ تٝ ٔذت  ۽ٞجشی تا سذٜ 

ضىُ ٘ٛضتٗ اػذاد اػطاسی وٝ ٕٔیض . ٞا اص تضسٌاٖ ػّٓ سیاضی ٞستٙذایٓ. ایٗٚ جٕطیذ واضا٘ی سا داضتٝ تٛصجا٘ی اتٛاِٛفای ،

سیاضیذاٖ غشتی ٘أیذٜ ضذٜ. دس حاِیىٝ سیٕٖٛ دسست « سیٕٖٛ استٝ ٖٚ»ٜ تٝ اسٓ سٚ٘ذ. ایٗ ضیٛ ٌزاس٘ذ ٚ تا چٙذ سلٓ اػطاس ٔی ٔی

ساَ پس اص ٔشي واضا٘ی تٝ د٘یا آٔذٜ ٚ جٕطیذ واضا٘ی واضف ایٗ ػذدٞای اػطاسی است. اٚ تشای ٘خستیٗ تاس ػذدٞای  ۰۹۱

 .اػطاسی سا ٔغشح وشد ٚ ٘ٛضت

 


