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 ة واملصادرة اخلامسةاهلندسات الالإقليدي  
          

 احلجريي يوسف حممد
 فريق الدراسة والبحث يف الرتاث العلمي العريب( - ي ة)اجلامعة اللبنان

  
 إىل ما يلي : الدراسةهتدف هذه 

" مصادرة إقليدس ل علىإقامة الدلياليت رمت إىل " الدؤوبة احملاوالتعن سريعة  عرض لوحة  إىل اًل : أو  
 ام.ابن اهليثم وعمر اخلي  كل   من  على دوَري وابألخص   ،ي ةالعرباحلقبة علماء  دورمع الرتكيز على  ،اخلامسة

مصادرة  على "إقامة الدليل"ة الكامنة وراء استمرار حماولة مناقشة بعض األسباب اجلوهري  إىل اثنيًا : 
 إقليدس اخلامسة اكثر من ألفي عام.

على عشر  سعاتع يف القرن الط  ة القَ إىل تزامن اكتشاف اهلندسة الزائدي   أد تس األسباب اليت تلم  إىل ثاً : اثل
 ة.مستقل   وبصورة   ،نيمن الرايضي   ثالثة   يد

طبيعة وخصائص على و  ،ي ةالإقليدلة اهلندسات اتسليط بعض الضوء على الوضع الراهن لنظري  إىل رابعًا : 
 معضلة املصادرة اخلامسة. حل  اليت هدفت إىل  الطويلةت عنها اجلهود اليت متخض   ةالكائنات الرايضي  

 

 توطئة-1
 أكان دفع الباحثَ تة رايضي  ال تنظراي  لل ةظم املوضوعاتي  الن  أبغلب  املرتبطة ةالعام   اخلصائص املعرفي ة إن  

 ها:على سبيل املثال بعضَ  ن ورد ،من األسئلة مجلة  طرح إىل أو مؤر خاً للعلم  اً و فيلسوفأ اً رايضي  
 ي ستنبطَ وهل ميكن أن  ؟ة عن بعضها البعضلي  األو   (1)ة املوضوعات واملصادراتما مدى استقاللي   -1

 ؟ةصلذي ال يف النظام املوضوعات   عتمدةم  ـالوسائل االستنتاج  بواسطةاآلخر  ن البعض  مها بعض  
ين إىل حكمني متضاد   طة قواعد االستنباط، الوصول  وبواس ،ةلي  هل ميكن، انطالقًا من املصادرات األو   -2

 ؟مثالً  ةة اإلقليدي  ي  اهلندس النظري ة يف
عن  ة  مستقل  أ خرى،  ة  مبجموعة  لي  املوضوعات واملصادرات األو   جمموعةَ  لَ كمستهل من املمكن أن ن -3

 ا؟هل اجملموعة القدمية وغري مناقضة  

                                                           
 Postulats ouو مصادرات )( Axiomes ou notions communesالختيار تعبريين خمتلفني: موضوعات )  اآلن تفسري حاسم  ال يوجد حت    (1)

demandes  جتدر اإلشارة إىل إن بعض املراجع تورد و  .بعه إقليدس يف التمييز بني املوضوعة واملصادرة غري مفهوماملعيار الذي ات    ( عند إقليدس. إن
مييل و عن الكالم عن املصادرة اخلامسة.  ضاً عن املوضوعة احلادية عشرة عو  كى أحيااً ولذلك ي   ،املصادرتني الرابعة واخلامسة يف الئحة املوضوعات

ما، كما يف مصادرة إقليدس  رايضي   مًا هبا لبناء أو تركيب كائن  سل  م   ات  ات( تعين لدى إقليدس إمكاني  املصادرات )أو املتطلب   ن  البعض إىل االعتقاد أب
به الستعمال  ماً مسل   ا املوضوعة )أو املفهوم املشرتك( فتعين لديه تعميماً م  نقطتني. أأي  بني  ة مد  مستقيم  إمكاني   عن هذه املصادرة تعب  حيث  ،األوىل

 .[13 ,11] متساواين فيما بينهما مشرتك   اثلث  قدار  حيث جيري أتكيد ما يلي : مقداران مساواين مل ،كما يف املوضوعة األوىل،ما  مبدأ رايضي   
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بدراسة  عضواي ً  من حيث اجلوهرلول تلك احل حيث ترتبط ،وصعباً دًا هذه املسائل موضوعًا معق   ميث ل حل  
 (Gödel) ة غوديلونظري  ،  (2)ةة التشكيلي  الن ظم املنطقي   ي ةنظر و ، املنطقي والتضم ن الباهني ي ةنظر و املنطق الرايضي، 

 .الكتمال املنطقي  عدم ايف 
ق ة عن بعضها البعض. ويتعل  صادرات األولي  املوضوعات وامل ي ةل كما هو واضح ابستقالليتعل ق السؤال األو  

أما السؤال  "،ةلنظري  ل أتويالً " ى عادةً سم  ي   بناء منوذج   يقتضيالذي  األمر ،ةالسؤال الثاين بعدم تناقض النظري  
 ة.للنظري   الرايضي  املنطقي الثالث فمتعل ق ابالكتمال 

 لىعلى بعض األجوبة الشافية ع اً نسبي   منذ فرتة قصرية العلماءحصل قد  ،هندسة إقليدسإىل ابلنسبة 
مصادرة اخلطوط املتوازية إىل  ي ةاستقالل وبرهان   ي ةالالإقليد اتاهلندس ى اكتشاف  قد أد  و األسئلة الواردة أعاله. 

 معضلة املتوازايت نوا من حل   ي القرنني التاسع عشر والعشرين، الذين متك  كبري يف هذا اجملال على يد رايضي    ر  تطو  
كبرية من   جمموعة   املعضلةهذه  ليت شغلت العلماء والباحثني على مدى اكثر من عشرين قراً. وقد ساهم يف حل   ا

النرييزي واجلوهري واثبت بن قر ة ن يف اتريخ العلم العريب كو ومن بينهم علماء مشهور  ،العلماء عملوا عب العصور
( وغريهم.  1131-1048( وعمر اخليام)1274-1201نصري الدين الطوسي)و (،  1041-980) ابن اهليثمو 

 على يدأما بلورة االكتشاف الذي أخرج العلماء والباحثني من دوامة املصادرة اخلامسة فقد مت ت 
وهي حتمل ذات احنناء سليب  ي ةل هندسة الإقليدالذي اكتشف أو   1829( سنة  1856-1792لوابتشوفسكي)

( Felix Klein) لتسمية فيليكس كليني رفت فيما بعد وفقاً وقد ع   ،[ 1 1]اسم مكتشفها، هندسة لوابتشوفسكي 
. لقد أثبتت األحباث الالحقة أن   بوالي وتسمى أيضا اهلندسة ذات االحنناء السليب الثابت ،ة القطعي  اهلندسة زائد

ستقاللية واب لوابتشوفسكياكتشاف  بصورة متزامنة مع ة القطعي  زائدالاهلندسة وغاوس قد توصال إىل اكتشاف 
 . عنه

ح ات اليت تصل  حول الفرضي  :" [2] يف عمله املعنون (Bernhard Riemann)اقرتح ب. رميان  1854يف سنة 
 فبدالً  .ي ةقليديف احلالة اإلهذه العالقة مفهوم  فيه معم   ة ي  مدخال جديدا لفهم العالقة املرتي  لعلم اهلندسة"  سس  كأ  

 قليدي واليت تكتب كما يلي:إلعروفة يف الفضاء اة وفقاً للعالقة املمن تعريف املرتي  
ds

2
 = (dx1)

2
 + …+(dxn)

2 

 :ةمة التاليعم   م  ـال ي ةفقد اقرتح العالقة املرت 
ds

2
 = 



n

ji

jiij dxdxg
1,

 

                                                           
التشكيل املنطقي وتركيب املنظومة اهلندسية ابلشكل الذي يشفي غليل  معضلة مل يل   الضخم عمله من رغمعلى الإقليدس  ن  أجتدر اإلشارة إىل   (2)

حيث يعود أحياا إىل احلدث والتصور البديهي قابلة لإلصالح  "اهلندسية "منظومتهها تأبناء القرن العشرين وهذا أمر طبيعي ولكن الشوائب اليت تتضمن
املنطقي  ( من احلل  Hermann Weyl 1885-1955( وفيل )David Hilbert 1862-1943) ك ن هيلبتحيث مت ،وهذا ما ب رهن ابلفعل الحقاً 

 لي ملنظومة اهلندسة اإلقليدية.يالتشك
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. وقد كانت هذه املقاربة املقرتحة من قبل رميان معر ف إجيايب   اختياري   تربيعي   إىل شكل  g حيث ترمز 
 املستقيم املنتهي إىل ما ال هناية وفقاً  ة مد  القائلة إبمكاني  و ة املصادرة الثانية لدى إقليدس إبشكالي   أصالً  مرتبطةً 

منا املالحظة فهم هنا كلمة "إىل ما ال هناية ". يقول رميان هبذا اخلصوص : " تعل  الجتاهه . فكيف ميكن أن ت  
ت أحباث رميان إىل ظهور اهلندسة ري حمدود". وقد أد  غ هو بل منته  الفضاء احلقيقي ليس غري  وبيقني كبري أن  

يف هذه و ة لعدم وجود اخلطوط املستقيمة املتوازية يف هذه اهلندسة. ة حيث تنتفي مصادرة التوازي اإلقليدي  االهليلجي  
زاويتني  زيتجاو ث وجمموع زوااي املثل   ،مصادرة إقليدس الثانية غري قائمة( ن  أ)أي  اهلندسة تكون املسافات حمدودةً 

ة القطع، أو اقصي   ي ةهليلجهندسة إقائمتني. وت عرف هذه اهلندسة ابسم رميان أو وفقا لتسمية فيليكس كليني، 
 وتسمى أيضا اهلندسة ذات االحنناء اإلجيايب.

ع اها كليني اهلندسة مكافئة القط)واليت س   ي ةقليدواإل ي ةن صورة اهلندسات الالإقليداكتملت يف وقتنا الراه 
ى" هندسة سم  ا ي  ة م  أصبحت مع فيليكس كليني حاالت خاص  و وفيها يكون االحنناء مساواي لصفر( وع م مت 

 ن  أ. ومن الواضح  n يف الفضاء اإلسقاطي ذي األبعاد (n-1 ,1)ذات التأشرية  ي ةاخلط ي ةاألشكال املتناظرة ثنائ
 أمرين: البالغة التجريد تلفت بشموليتها االنتباه إىل الصورةهذه 

الكامن  التارخيي   كبري املسارَ   في إىل حد   ت   النظرة التجريدي ة للكائنات اهلندسي ة الـم كتشَفةهذه  إن   -1
ا ا هن  أكما   ،ة وبلورهتاة الرايضي  وراء اكتمال هذه النظري   معامل اجلهود املضنية اليت ب ذلت على بشكل  ما تطمس رمب 

فطالب  ،ليه. وهذا األمر معروف جيدًا يف اتريخ العلومإالوصول  ما ت   الفي سنة للوصول إىلما يزيد عن مدى 
من الدرجة الثالثة دون أن  ي ةمعادلة جب  يف وقتنا احلايل يستطيع ببساطة ودون عناء كبري أن يل   ات عادي  رايضي  

 ب ألوف السنني!.هذه قد تتطل   ة إىل طريقة احلل  وصول البشري   ن  أيدري 
 ،ة القطعة والناقصي  الزائدي  و الثالثة املكافئة  ي ةظم اهلندسالن  د وحدة هنا تؤك  إإذ  ،دةموح   ة النظر إن هذه  -2

حاسم على  مها وهذا األمر كان مبثابة رد  هندسة إقليدس بل تعم   ال تنفي أبداً  ي ةاهلندسات الالإقليد ن  أوهذا يعين 
هم تتمحور حول جة وكانت حجهلندسات الالإقليدي  جمموعة كبرية من الفالسفة والرايضيني الذين رفضوا فكرة ا

بواسطة عدم مطابقة اهلندسات املذكورة للفضاء احلقيقي امللموس الذي ميكن التعبري عن هندسته من وجهة نظرهم 
 .ال غري ي ةقليداهلندسة اإل
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 عب العصور ي ةمراحل تطور اهلندسات الالإقليد-2
 األصولكتاب  إقليدس ق.م. 300
  املفسرون الباحثون اليوانيون  600-ق.م.  200
املرتمجون+الشارحون+الباحثون   1400- 800

 العرب
 

املرتمجون+الشارحون+الباحثون  1700 -1500
 األوروبيون

 

   
  الرواد األوروبيون األوائل 1700-1823
 ح من الشوائبإقليدس منق   ساكريي 1733
 املتوازايت ي ةنظر  المبت 1766
 اصول اهلندسة ليجاندر 1794-1823

   

  ي ةقليدإاملؤسسون للهندسات اال 
 حول مبادئ اهلندسة لوابتشيفسكي 1829
 مراسالت غوس 1931
 حول العلم املطلق للفضاء بوالي 1932

   
  والتعميم ي ةالنتائج النهائ 

حول الفرضيات اليت  رميان 1854
 ح كأسس لعلم اهلندسةتصل  

 يرلنجنإبرامج  كليني 1872
 أسس اهلندسة هيلبت 1899
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 اهلندسة يف أصول إقليدس
كتاب منها بتحديدات املفاهيم   يتوي مؤلف إقليدس "األصول" على ثالثة عشر كتااب. يبدأ كل   

املبهنات. تعاجل الكتب الستة األَول و  القضاايوينتقل بعدها إىل  ،مث يعرض املوضوعات واملصادرات ي ةاألساس
الكتاب  . يتوي مثالً ي ةالثاين عشر والثالث عشر اهلندسة الفضائو  وتتناول الكتب احلادي عشر ،ويةتدسة املساهلن

ست مصادرات وهي تشكل أساس حتديدا عالوة على تسع موضوعات و  األول من أصول إقليدس ثالثة وعشرين
 وم التوازي.املتعلقة مبفهاملبهنات وذلك إضافة إىل جمموعة من  ي ةاهلندسة اإلقليد

 

 : يبدأ الكتاب األول إلقليدس بعرض ثالثة وعشرين حتديدا ، سوف نستعرض بعضها : التحاديد
 .النقطة هي ما ليس له أجزاء -1

 .اخلط هو طول دون عرض -2
 .أطراف اخلط هي نقاط -3
 املستقيم هو قائم ابلتساوي على نقاطه.اخلط   -4
 السطح هو ما ليس له غري الطول والعرض. -5
 هي خطوط.أطراف السطح  -6
 هو سطح قائم ابلتساوي على كل خطوطه املستقيمة. السطح املستوي -7

… 

مها إىل ما الهناية ، عند مد   املستوي املتوازاين مها خطان مستقيمان موجودان يف نفس السطح -23
 . [13 ] خرىوال من أ   ما ال يلتقيان ال من جهة  هن  إخرى فأ  من من جهة و 

ا تستعمل مفاهيم تعتبها ر أكيد للفضاء امللموس وأشيائه فإهن  من تصو   ن هذه التحديدات أتتال شك أب
ة ابملعىن ديد ليست فعلي  اهذه التح ولذلك فإن   .هذه املفاهيم تفتقر إىل التحديد الدقيق أيضا ة يف حني أن  لي  أو  

 ة." لكائنات هندسي  وصف  "عن يف الواقع  لى احلدس وتعب  عا ترتكز إمن   ،املطلق
 

 :  ات)أو املفاهيم املشرتكة(املوضوع
 .متساوية فيما بينهامشرتك املقادير املساوية ملقدار  -1
 .خرى يؤدي إىل احلصول على مقادير متساويةإن إضافة مقادير متساوية إىل مقادير متساوية أ   -2
 .إن اقتطاع مقادير متساوية من مقادير متساوية أخرى يؤدي إىل احلصول على مقادير متساوية -3
مقادير متساوية إىل مقادير غري متساوية  يؤدي إىل احلصول على مقادير غري  إن إضافة -4
 .متساوية
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إن اقتطاع مقادير متساوية من مقادير غري متساوية يؤدي إىل احلصول على مقادير غري  -5
 .متساوية

 .تكون متساوية فيما بينها ما مقدار   ل ضعفياملقادير اليت متث   -6
 .تكون متساوية فيما بينها ما قدارمل  اً فانصأاملقادير اليت متثل  -7
 .يةتساو ماملقادير اليت تتطابق فيما بينها  -8
 .الكل اكب من اجلزء -9

 

 مصادرات إقليدس
د  مستقيم    : من كل  املصادرة األوىل  نقطة اثنية. إىل أي    نقطة ميكن أن مي 
 إىل ما ال هناية. للمد   مستقيم قابل   : كل   املصادرة الثانية

 دائرة. )رسم(إدارة كن كان مي    ب عد وأبي   تكان نقطة   أي   على:  الثةاملصادرة الث
 : كل الزوااي القائمة متساوية فيما بينها. املصادرة الرابعة

واحدة من القاطع  ن على جهة  اتن الداخلي  االزاويت تمستقيمني وكان ع مستقيم  ط: إذا ق املصادرة اخلامسة
عتا من زاويتني قائمتني اقل   املستقيمان بغري حد   يلتقيان يف اجلهة اليت يكون فيها جمموع الزاويتني  أ خرج، فإذا إذا مج 
 من زاويتني قائمتني. اقل  

 

 مالحظات عن املصادرة اخلامسة
مع مؤر خو الرايضيات على   "حماولة  ابحلقيقة حول متحورتاليت  املتوازايت ي ةاألحباث حول نظر  ن  أجي 

إن التعقيد الذي رافق صياغة هذه و ا واستثنائيا يف اتريخ اهلندسة. لعبت دورا هام   قد، مصادرة إقليدس "نابره
هذه  ن  إ، ومهما يكن، فمتأخ رأضيفت إىل األخرايت يف وقت  قد على أهنا رمبا يدل   نظرياهتااملصادرة ابملقارنة مع 

ابملثلثات املوجودة يف الكتاب  اخلاص ة القضااي  لبهان عدد من نيضروري  يبقيان ، هلا مكافئ   نص   املصادرة أو أي  
يبدو أن  األصول. و  مؤل فمن  هذا اجلزء مبهنة فيثاغورس اليت تتوجويندرج هذا األمر على صول، األول من األ

 بساطة، يف القرن الرابع قبل امليالد، عن مصادرة اكثر قد حبثوا وفق بعض املعطياتأسالف إقليدس أنفسهم 
أرسطو، أنه يف اايمه، وحت قبل ذلك، سعى  وفق ما ذكرهميكننا االعتقاد، و  املتوازايت. ي ةلتشكل القاعدة لنظر 

أن يكون  مستبعداً هذه، أو تلك، من القضااي املكافئة للمصادرة اخلامسة. وليس  إىل إقامة الدليل علىعلماء 
 . ] 3 [ م عرضا خاصا إلحدى هذه القضاايأرسطو نفسه قد قد  

سنة  2400رة اخلامسة اترخيًا حافاًل ، فلقد حاول الرايضيون على مدى اكثر من كما نرى متلك املصاد
 :استناداً إىل املصادرات األربع األ َول . ومن امللفت للنظر إثباهتاتقريباً 
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أي  ي ةاملستقيم الوارد ذكره يف املصادرة األوىل تصبح املصادرة الرابعة غري ضرور  ي ةأحاد فرضناه إذا ن  أ. أوالً 
 استناداً إىل ابقي املصادرات. ة لالستنباطقابل ي ةقضا تصبح أهن  

 من هندسته دون استعمال املصادرة اخلامسة.  قضي ةوعشرين  مثان   لإقليدس نفسه قد برهن أو   اثنياً. إن  
 بساطة املصادرات األخرى. ابملقارنة معاثلثاً. صعوبة املصادرة اخلامسة 

أن املصادرة اخلامسة هي يف يف  الثة الرايضيني على ما يبدو إىل الشك  لقد دفعت املالحظتان األوىل والث
 ن  أأي أهنا قابلة للبهان استنادًا إىل املصادرات األخرى. أما املالحظة الثانية فإمنا توحي وك قضي ة،واقع األمر 

ل اخلروج من حالة ب استعمال املصادرة اخلامسة على أمهذا األمر وحاول أن يتجن   يف إقليدس نفسه كان يشك  
حماولة برهان إىل جبالء األمر بشكل ما. لقد دفعت هذه األمور كما يعتقد البعض من جاء بعد إقليدس  الشك  

لنا فإذا تغاضينا عن األخطاء املرتكبة أثناء الباهني وحل   !الت ابءت ابلفشلاو احمل املصادرة اخلامسة ولكن كل  
ما ي عرف يف علم الوقوع يف فخ   ي ةقد كانوا ضح من عملوا يف هذا األمر احملاوالت املذكورة  فسوف جند أن اكثر

منهم( أحكاما تعادل  ة  غري منظور بصورة قد استعملوا بشكل ما ) "املصادرة على املطلوب"، حيثاملنطق ابسم 
 امسة:املصادرة اخلامسة إلقليدس. لنستعرض بعض األحكام املعادلة للمصادرة اخل ي ةمن وجهة النظر املنطق

 املعلوم )اقليدس(. ال غري يوازي املستقيمَ  واحد   معلوم مستقيم   مير عب نقطة خارجة عن مستقيم   -1
 ساكريي(-مشرتك يتقاطعان.)الطوسي على قاطع   املائل   واملستقيم   املتعامد   املستقيم   -2
 يوجد مثلثات متشاهبة غري متساوية )ساكريي(. -3
 )غوس( هذه املساحة كانتمهما   ي ةيار ساحة اختم  له  يوجد مثلث   -4
 لزاويتني قائمتني)ساكريي(. مساو   ي ةجمموع زواايه الداخل يوجد مثلث   -5
 جمموع زوااي رابعي األضالع يساوي أربع زوااي قائمة)ساكريي(. -6
 .)إقليدس(  التعد ي والتماثل ثنائية تعر ف خاص ييَت التوازي هو عالقة  -7
 ليجندر(.- الزاوية املذكورة )اجلوهرييقطع جانيَب  مستقيم   داخل زاوية مير   عب كل نقطة موجودة -8
 .ابن اهليثم(-املستقيمان املتوازاين يتباعدان عن بعضهما البعض ابلتساوي )بوسيدون -9

 .ابن اهليثم(-متوازين حمدودة )بروكلس مستقيمني املسافة بني خطني -10
 .ساوي نصف الوتر )اجلوهري(املثلث القائم الزاوية ي منص ف وتر -11
 )ابن اهليثم(املستقيم  مستقيمان متقاطعان ال ميكن أن يكوا موازيني لنفس اخلط -12
 خر ايضا)بروكلس(نه يقطع اآلإأحد مستقيمني متوازيني ف قطع مستقيم   إذا -13
 الزاوية القائمة حتاط بنصف دائرة .)طاليس( -14
ابلتساوي عن مستقيم ما واملوجودة من نفس اجلهة من املستقيم  لنقاط املتباعدةل اهلندسي كانامل -15

 ابن اهليثم(...-شكل مستقيما موازاي.)بوسيدونياملذكور 
 ... 
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 املصادرة اخلامسة« براهني»بعض -3
  

 حماوالت الشارحني والباحثني اليوانيني الذين أتوا بعد إقليدس -ا
 )القرن األول قبل امليالد( حماولة بوسيدون

قد اعتب مستقيمني موجودين يف مستو  فتعريفًا جديدًا للمستقيمات املتوازية:  [6,13]د اقرتح بوسيدون لق 
واحد متوازيني إذا كانت املسافات بني كل نقاط األول واملستقيم الثاين متساوية. وعندها يصبح مبقدورا أن نبهن 

مرئي على االفرتاض التايل: كل نقاط املسطح  مصادرة إقليدس اخلامسة. ولكن هذا التحديد يتوي بشكل غري
نفس املسافة والواقعة منه من نفس اجلهة تشكل مستقيماً. بالذي يتوي على املستقيم واملتباعدة عن هذا املستقيم 

وبذلك يكون بوسيدون مل يبهن املصادرة اخلامسة إمنا استبدهلا أبخرى اكثر غموضًا وقد بقي موضوع التحديد 
 ه بوسيدون مفتوحاً.الذي اقرتح

 

 (485-410)حماوالت بروكلس
" أن يبهن املصادرة شروحات الكتاب األول من أصول إقليدسيف مؤلفه "   [13 ,6]لقد حاول بروكلس

(: 17اخلامسة انطالقا من املصادرات األخرى. وذلك استنادا إىل ما قام به إقليدس ابلذات حيث برهن )احلكم 
 ريتني من أي مثلث كان، يكون دائما اقل من قائمتني".جمموع زاويتني اختيا "إن  

 وقد حاول بروكلس يف واقع األمر أن يبهن احلكم العكسي : 
 
 
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 
 

من  قائمتني.  جمموع الزاويتني اقل   ، أي أن   :     +  < 2d( أن  1لنفرض كما هو مبني على الرسم)"
رجو   Bنقطة  ''Dولنخرت على  'D    ل  موازايً   '''Dمستقيمًا   A من النقطة خرج. لن  ''Dيقطع   'Dلنبهن أن  منها  ُن 

D' 

A D''' 

B 
D'' 

C 

 

 

 (1رسم )
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 يف حني أن   تتزايد  '''Dفان املسافة منها إىل   Aعن النقطة   B. عندما تبتعد النقطة '''Dمستقيمًا عموداًي على 
 ".Cنقطة تقاطع على  'D  يم املستق يقطع حتماً   ''D ن  إاثبتة ولذلك ف '''Dو  'Dاملسافة بني اخلطني املتوازيني 

بروكلس قد ارتكز يف برهانه بشكل واضح على املوضوعة التالية: " إذا م د املستقيمان  ن  أنالحظ هنا 
م نتقى  مقدار منته أي   تصبح أكب من يهاالنقاط على ضلع بني املسافة ن  إان لزاوية ما إىل ما ال هناية فاملكو   

 ".سبقاً م  
 لكن بشكل شبه خفي على املوضوعة التالية: " املسافة بني متوازيني حمدودة"ه قد ارتكز و ن  أكما 

 ي ةفاملوضوعة األوىل يف الواقع تستبعد إمكان ي ةن بروكلس يستخدم بشكل مبط ن خصائص إقليدإوبذلك ف
ا . ي ةندسة اإلقليداهل ي ةالقطع وبذلك ال يبقى إال إمكان ي ةبينما تستبعد الثانية اهلندسة زائد ي ةاهلندسة االهليلج إهن 

 !!"مصادرة على املطلوب"جمر د 
 

 حماوالت الشارحني والباحثني العرب -ب
:" ويف الشرق العريب، يبدو أن عباس اجلوهري، وهو معاصر  ] 13 [يوشكيقيتش   و يقول روزنفيلد 

األصول " افرتض للخوارزمي، كان أول من سجل مأخذا على املصادرة اخلامسة. ففي كتابه : " إصالح لكتاب 
. الزاوية طع ضلعيقي مستقيم خط    إخراجداخل الزاوية، موجودة ، عب نقطة دائماً  ه ابإلمكانعباس اجلوهري أن  

 ي ةالفرض هاملصادرة اخلامسة. والواقع أن هذ إلقامة الدليل على ي ةالفرض هوفيما بعد، استعان عدة هندسيني هبذ
 "اخلامسة لمصادرةل هندسي ا مكافئة

 ، اهنامصادرة إقليدس وحاولوا بره عملوا علىخر اتريخ العلم العريب مبجموعة كبرية من العلماء الذين يز 
" بعد اجلوهري ببضع عشرات من السنني اقرتح اثبت بن قرة برهانني خمتلفني للمصادرة اخلامسة. جند أحد 

الزاويتني اللتني يف جهة  ري  صمني فكتاب يف أنه إذا وقع خط مستقيم على خطني مستقي"البهانني يف مؤلفه : 
 مقالة يف أن  ". وجند البهان اآلخر يف كتابه: "خرجا يف تلك اجلهة التقياأ  اخلطني إذا  من قائمتني فإن   واحدة اقل  
 ( ] 13 [من القائمتني التقيا." )الكالم لروزنفيلد و يوشكيقيتش    خرجا إىل زاويتني اقل  أ  اخلطني إذا 

( وعمر 1040-950ثر على املصادرة اخلامسة ومن أبرزهم : ابن اهليثم )رة عمل علماء ك  وبعد اثبت بن ق
( وسوف نتوقف عند بعض ما قام به ابن اهليثم 1274-1201( ونصري الدين الطوسي) 1131-1048اخليام)

 وعمر اخليام.
 

 (1040-950)حماولة ابن اهليثم
س" مفهوم "احلركة البسيطة" الذي ارتكزت عليه دراسة يتبىن ابن اهليثم يف مؤلفه " شرح مصادرات إقليد 

ابللغة املعاصرة" لطرف اخلط العمودي الذي يبقى طرفه اآلخر على -اثبت بن قرة. ويبهن أن"املكان اهلندسي
 نفس اخلط، ميثل خطا مستقيما.
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د استخدم المبت و"لكن جتديد ابن اهليثم الفعلي مرتبط إبدخاله  لرابعي أضالع فيه ثالث زوااي قائمة وق
 [13]   مثل هذا املضلع الرابعي فيما بعد يف حماولة لبهان املصادرة اخلامسة")الكالم لروزنفيلد و يوشكيقيتش

والعشرين دون  ةالتاسع ي ةالقضمن ابن اهليثم واخليام والطوسي على ما يبدو أن يبهنوا  لقد حاول كل  
استدعى إدخال رابعي أضالع اختلفت خصائصه من حالة إىل الرجوع إىل املصادرة اخلامسة وهذا األمر قد 
 أخرى. لنستعرض بعض ما قام به ابن اهليثم: 

، وياول أن يبهن أن الزاوية الرابعة A, B, Cله ثالث زوااي قائمة  ABCDأيخذ ابن اهليثم رابعي أضالع 
 قائمة أيضا.

 
 
 
 
  
 

 

 يبهن ابن اهليثم أوال إن 
DC = AB 

. عندما تتحرك القطعة (AB)ملستقيم إىل ابلنسبة   Bو   Aلمها النقطتان املناظراتن  ′Dو  ′Cلنفرض إن 
[D′C′]   املستقيم  علىحمافظة على تعامدها(C′C)  تبقى النقطةC′  على القطعة[C′C]  وأتتى القطعة ،[C′D′] 

. يف هذه Bفوق  ′Cتكون عندما  [BM]كما إهنا تتطابق مع   Cفوق  ′Cعندما تصبح النقطة  [CD]لتتطابق مع 
موجودة على نفس  Dو  ′M, D على خط مستقيم األمر الذي يعين إن النقاط الثالث  ′Dاحلالة تتحرك النقطة 

  Aموجودة على نفس املستقيم أيضا فإذًا النقطة  Dو   ′A  ,  Dاملستقيم ولكن من جهة اخرى النقاط الثالث 
 . ولذلك فان  Mهي النقطة 

DC = AB 

  ن  أيستنتج ابن اهليثم ابملقارنة مع ما ورد من برهان  ومن مث
AD = BC 

  Dمتساواين الن كل أضلعهما متساوية وابلتايل فان الزاوية    CABو     ACDوهكذا فان املثلثني 
 أي إهنا زاوية قائمة.  Bمساوية للزاوية 

يرسم طرف اخلط املستقيم سيطة": " يستعمل ابن اهليثم هنا "املصادرة" اليت سبق وذكراها عن "احلركة الب 
 ي ةإقليد ي ةيف واقع األمر خاص ي ةالعمودي الذي يبقى طرفه اآلخر على نفس اخلط خطا مستقيما". وهذه الفرض

 معادلة للمصادرة اخلامسة.

M 

 

B 

 

A 
A 

C D 

D ′ C′ 
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وقد اقرتح ابن اهليثم يف مؤلفه: "كتاب حل شكوك إقليدس يف األصول" "مصادرة" مكافئة للمصادرة 
 ثر بساطة منها: " ال ميكن ملستقيمني متقاطعني أن يكوا موازيني لنفس املستقيم".اخلامسة واك

 من الواضح إن هذه "املصادرة" معادلة حلكم بروكلس الذي سبق أورداه والذي ميكن التعبري عنه كما يلي:
 " إذا قطع مستقيم ما أحد املستقيمني املتوازيني فانه يقطع اآلخر".

 ئج ابن اهليثم اكثر ما حتتمل ولكننا نلفت النظر اىل االمور التالية:ال نود ان حنمل نتا 
 على "احلركة البسيطة" حتد من ضرورة التعاطي مع مفهوم الالهناية ي ةان مصادرة ابن اهليثم املبن -"1 
 املصادرة اخلامسة.  ي ةالذي غالبا ما نصادفه عند رايضيني آخرين عملوا على حل إشكال 
 ة ابن اهليثم يف البهان تالمس مفهوم االنسحاب اخلطي الذي ميثل حالة بسيطة وخاصة ان طريق -"2 

   ي ةمن التحويالت اإلقليد
 

 (1123-1048)حماولة عمر اخليام
أحكام ساكريي األربعة األوىل مطابقة لألحكام اليت وردت عند اخليام يف  لقد برهن خليل جاويش أن   

خليام قبل إىل ات كتاب إقليدس"وان احلجج املستعملة يف احلكم الثالث تعود مؤلفه " شرح ما اشكل من مصادرا
من سبقه  يف براهنيعمل عمر اخليام قد رفض قطعيا مفهوم "احلركة البسيطة" الذي است   سكريي. من املعروف أن  

اقصة ومن الضروري  ةي  اإلقليداهلندسي ة د أن املنظومة ه أك  ن  إكثر من ذلك فأوانه قد انتقد برهان ابن اهليثم. و 
 إضافة املصادرتني التاليتني:

 قسم إىل ما الهناية وهي غري مكونة من جزيئات غري قابلة للقسمة"املقادير ت   -"1 
 "املستقيمان املتقاطعان ينفرجان ويتباعدان اببتعادمها عن راس زاوية تقاطعهما" -"2 

عمر اخليام يف مؤلفه " شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس" أسباب اخلطأ الذي وقع فيه  وقد رد  
 علماء الحقون يف برهان املصادرة اخلامسة إىل عدم التزامهم مببادئ أسطو وقد عدد اخليام هذه املبادئ:

( ميكن رسم مستقيم 2؛ )ةي  ( ميكن تقسيم املقادير إىل ماال هناية أي أهنا ال تقسم إىل أجزاء ال انقسام1)
(املستقيمان 4( املستقيمان املتقاطعان ينفرجان ويتباعدان اببتعادمها عن راس زاوية تقاطعهما؛ )3اىل ما ال هناية؛ )

( ميكن مضاعفة 5املتقارابن يتقاطعان ومن غري املمكن ملستقيمني متقاربني أن يتباعدا يف نفس اجتاه تقارهبما؛ )
 املقدار احلاصل  املقداَر األكَب.تجاوز ي مقدارين غري متساويني وحمدودين حبيث املقدار األصغر من بني

والعشرين دون استخدام املصادرة اخلامسة، قام عمر اخليام بدراسة رابعي  ةالتاسع ي ةالقضن اهبدف بره
 ف ان[ ومتساواين فيما بينهما وقد هدAB[ عموداين على ]AD[ و ]BCحيث اجلانبان ]    ABCDأضالع 

 التالية: القضاايقائمتان. لقد برهن اخليام  Dو  C يبني  أن  الزاويتني 
 C[ ومتساويتان. فإذا الزاوية AB[ عموديتان على ]AD[ و ]BC: لنفرض أن القطعتني ] 1-ي ةالقض

 متساويتان. Dوالزاوية 
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[ وان ABي وسط القطعة ]ه  Oولنفرض أيضا أن  1- ي ةالقضكما يف   ABCD:لنفرض أن  2- ي ةالقض

[OM[ عمودي على ]AB ] النقطة علىO [  فإذا .MD[ =]CM[ و ]OM[ عمودي على ]CD] 
 

 

 
 
 

 

 
 قائمتني.     Dو  Cتكون الزاويتني  2- ي ةالقض وطر ش: إذا توفرت  3- ي ةالقض

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ف عمود منص     (OM)قال ثة ي  حدي ببساطة ودون استعمال املصادرة اخلامسة فبلغة   2و 1 تانالقضيبهن ت  

 .Dإىل   Cل و  ي  [ وابلتايل AD[ إىل ]BCل ]و  ي   (OM  ) ىلإالتماثل العمودي ابلنسبة  ن  إ[ و AB]    ل

A 

D C 

B O 

M 

A 

D 

B 

C 

A 

D C 

B O 

M M 

O’ 
B’ A’ 

P N 

 



  houjairi@hotmail.com     حممد يوسف احلجرييد. 

 فريق الدراسة والبحث يف الرتاث العلمي العريب( -)اجلامعة اللبنانية 
 

13 

ويرسم املستقيم  MO′= OMبطول مساو:  [OM ] : يبدأ مبد   3- ي ةالقضلنستعرض كيف يبهن اخليام 
 . ويبهن العالقة ′Aو  ′B( ابلنقطتني  AD( و )BCستقيم ). يقطع هذا امل′Oالنقطة على    ′OOى علالعمودي 

CB′=DA′  ومنها وما سبق يستنتج العالقةA′O′ = O′B′. 
حاداتن ومن مث يفرتض  ADCو   BCDالتالية: الزاويتان املتساويتان    ي ةويطرح عمر اخليام عندها الفرض

قائمتان.  ADCو   BCDعله يستنتج أن الزاويتني اهنما منفرجتان ويف احلالتني يصل إىل تناقض، األمر الذي جي
[   إىل ′MO(" أي التماثل العمودي ي ؤتى ب ]C Dالزاوية احلادة. بواسطة "الدوران حول ) ي ةلنتناول فرض

[MO( و ب ]A′B′( إىل )AB[ وابلقطعة )A′B′[ إىل القطعة ]PN الزاوية .]B′C M     هي اكب من الزاوية
( و BC. وهكذا الحظ اخليام أن املستقيمني) ABولكنه اكب من  PNيساوي  ′A′Bوالطول  BC Mاحلادة 

(AD( العموديني على )AB( يتباعدان من جهة من )AB ولكن وفقا حلجة التماثل فاهنما سيتباعدان أيضا من )
 اجلهة األخرى.

اكب من  ′A′B منفرجتني ميكن أن نبهن أن الطول ADCو   BCDوبنفس الطريقة، إذا كانت الزاويتان 
AB ( ولذلك فان املستقيمانBC( و )AD( سيتقارابن من جهة ومن األخرى من )AB.) 

قائمتني الن احلالتني احلادة واملنفرجة تقودان إىل تناقض مع   Dو    Cويستنتج عمر اخليام أن الزاويتان 
 معا وال أن يتقاراب من جهتني معا. الفكرة القائلة: "ال ميكن ملستقيمني أن يتباعدا الواحد عن اآلخر من جهتني

وهذا األمر  ′Aو  ′Bمن املالحظ أن اخليام قد استعمل يف برهانه عدا عن الفكرة السابقة وجود النقطتني  
 يصبح مبرا إذا اعتبا أن املسافة بني متوازيني ال تتغري.

 ي ةهليثم قد عملوا على حل إشكالجتدر اإلشارة إىل أن جمموعة كبرية من العلماء العرب غري اخليام وابن ا 
م( وغريهم ولكن أشهرهم هو نصري  1262املصادرة اخلامسة ومنهم البريوين والكندي وحسام الدين الساالر)

الدين الطوسي "الذي اعمل فكره يف اخلطوط املتوازية وذلك من خالل عملني، األول : "الرسالة الشافية عن شك 
يصا هلذه النظرية، والثاين: شرح إقليدس، وهذا األخري هو يف احلقيقة عرض ل  يف اخلطوط املتوازية" املكرس خص

أصول إقليدس مع زايدات مهمة عائدة للمؤلف. ويف كل من املؤلفني استخدم الطوسي، كاخليام، رابعي أضالع 
 ( ] 13 [")الكالم لروزنفيلد و يوشكيقيتش   ساكريي ودرس الفرضيات الثالثة املتعلقة بزواايه العليا". 

املتوازايت، مارس علماء  ي ة: " من خالل أعماهلم يف نظر  ] 13 [يقول روزنفيلد و يوشكيقيتش    
الرايضيات العرب أتثريا مباشرا على أعمال نظرائهم األوروبيني يف امليدان نفسه. فبمراجعتهم كتاب املناظر البن 

األوىل لبهنة مصادرة املتوازايت،  ي ةثالث عشر ابحملاولة األوروب( يف القرن الWiteloاهليثم، قام العامل البولوين ويتلو)
. ويف القرن الرابع عشر، أعطى ليفي بن جرسون والفونسو ي ةوهذه احملاولة مستوحاة من دون شك من مصادر عرب

سوب زعما االسباين، براهني تصب مباشرة يف سياق براهني ابن اهليثم، وقد سبق أن أشرا إىل أن شرح إقليدس املن
املتوازايت. وال شك يف ان التطابق يف طرح  ي ةإىل الطوسي قد نشط دراسات ج. واليس وج. ساكريي املتعلقة بنظر 
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الفرضيات املتعلقة بزوااي رابعي األضالع اليت طرحها العلماء الشرقيون يف القرون الوسطى من جهة، وكما طرحها 
 لته كما إن له أمهيته البالغة.".ساكريي والمبت من جهة أخرى، هو تطابق له دال

 حماوالت املرتمجني والشارحني والباحثني األوروبيني - ج
 

 (WALLIS 1616-1703) حماولة واليس
لقد طرح  واليس املوضوعة التالية : يوجد لكل شكل هندسي شكل آخر ذو حجم اختياري يكون 

 متشابه معه" لنستعرض برهانه:
ولنفرض أن جمموع الزاويتني  Bو  Aابلنقطتني    ”D ان املستقيميقطع ’Dو   Dلنفرض إن املستقيمني 

بشكل  D1مستقيما A  يتقاطعان. لنرسم من النقطة ’Dو   Dاقل من قائمتني. لنبهن إن    bو  aالداخليتني   
موجود  D1زوااي مشاركة متساوية. من الواضح إن اخلط   ”Dمع املستقيم   ’Dو  D1أن يشكل املستقيمان 

  . aالزاوية اجملاورة للزاوية داخل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ على أن نبقى الزاوية املكونة من هذا املستقيم ABبشكل متصل على طول القطعة ] D ’لنحرك املستقيم 
 فانه ابلضرورة جيب أن يقطع املستقيم  D1 قبل أن يتل املستقيم موضعه النهائي  . bمساوية دائما ل  ”D ومن

D   مثلثا وهذا التقاطع يددAB1C1  حيث تساوي الزاويتان يف النقطتنيA   وB1   تباعاa  وb. 
 D ’و  D. سنرى أن املستقيمني  AB1C1متشاهبا مع  ABC[ مثلثا AB]لنرسم اآلن على القطعة 

 .Cيتقاطعان ابلنقطة 
 لقد استعمل واليس موضوعة ابسط من املوضوعة سابقة الذكر وهي : يف واقع األمر 
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اة، مبقدورا أن  نرسم مثلثا مشاهبا ملثلث معطي" ومن املالحظ أيضا إن أسلوب البهان "على قطعة معط
عند والس مشابه لطرق ابن اهليثم من حيث استعمال احلركة البسيطة. وذلك مع العلم إن موضوعة التشابه هي 

 يدس.هنا مل ت صادف سابقا لدى املعلقني على إقلإعلى ما يبدو فكرة  واليس وليس غريه إذ 
برهاا لنصري الدين الطوسي مستوحى من مؤلفاته وقد كان  1594لقد عرض واليس بعد ذلك يف العام 

 التالية: ي ةهذا البهان قريبا من برهان عمر اخليام ولكنه استعمل املوضوعة األساس
 االجتاه"" اذا مال مستقيمان، أحدمها ابلنسبة لآلخر يف اجتاه ما فاهنما سيتابعان ميلهما ويف نفس 

 تعتب فكرة واليس عن التشابه الوحيدة اجلديدة يف هذه الفرتة اليت سبقت ساكريي.
 

 حماوالت "الرواد" األوروبيني األوائل. - ح
يف ملحوظة عن " الرواد الذين   1899( يف العامBeltramiلقد وردت كلمة "رواد" يف كتاابت بيلرتامي)

( بقيت جمهولة طيلة مائة 1733 - 1667فه أعمااًل لساكريي)سبقوا ليجاند ولوابتشيفسكي" وذلك اثر اكتشا
 ومخسني عاما.

( اللذين عاشا يف الفرتة املبينة أن Lambert،  1777-1728من األكيد انه ينبغي لساكريي والمبت)
 . وابلفعل فاهنما قد متكنا من صياغة العديد مني ةيذهبا ابعد من سبقهم يف االقرتاب من اهلندسة االإقليد

بدقة ملفتة للنظر، وذلك دون استعمال ظاهر أو ابطن ملوضوعات  ي ةاألحكام القائمة يف اهلندسات االإقليد
 تتضمن املصادرة اخلامسة أو تعادهلا.

لقد أتت النتائج اليت توصل إليها هذان الرايضيان بعيدة كل البعد عن إدراكهما احلسي األمر الذي 
املصادرة اخلامسة ، اضافة إىل متسكه "احلسي"   ي ةد الراسخ لساكريي بصدقجعلهما يشكان هبا. فمثال، االعتقا

الزاوية احلادة كاذبة ابملطلق ألهنا متنافرة مع  ي ةهبندسة إقليدس وابألخص تصوره للمستقيم، جعله يكتب " إن فرض
 .ي ةطبيعة اخلط املستقيم" وذلك رغم انه قد تعذر عليه أن يعثر على تناقض يف هذه الفرض

الزاوية احلادة، استطاع ان يبهن ان مساحة املثلث متناسبة مع الفارق  ي ةاما المبت الذي تناول فرض
(، ومن هنا يستنتج انه يوجد مقياس مطلق لالطوال، كما هو موجود للزوااي. ولكن – Â2  - Â3 2 - Â1الزاوي )

ه يرتكز ن  إإال منوذج للفضاء الفيزايئي. وهكذا فيف الرايضيات ما هي  ةالمبت كما ساكريي يعتب اهلندسة املدروس
الزاوية احلادة وذلك دون أن يصادف  ي ةإىل مقولة عدم وجود مقياس مطلق للفضاء الفيزايئي لكي يدحض فرض

 .ي ةأي تناقض داخلي اتج عن هذه الفرض
تلفة عن هندسة لق هندسة خمخب كفيلةولكن المبت أدرك أن منظومة معينة غري متناقضة من املوضوعات  

 : 1868سنة  إثباهتا متكن بلرتامي من يتال ةالتالي املبهنةالفضاء الفيزايئي. وقد صاغ 
 ( ي ة)الوحدة التخيل i  ل لك نصف قطر مساو  تان هندسة الزاوية احلادة هي هندسة على الكرة اليت مت
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أن يبهن املصادرة  ( فقد حاول يف مطلع القرن التاسع عشرLegendre 1823-1794اما ليجاندر)
 ومؤلفاته حتتوي على العديد من هذه الباهني غري الدقيقة ابلطبع. ،اخلامسة
  

 (: 1733-1667) (1)حماوالت ساكريي
 Euclide lavéاملتوازايت يف مؤلفه املعنون :"إقليدس منقح من كل الشوائب) ي ةلقد درس ساكريي إشكال

de toutes taches-1733 أن أول مثانية وعشرين حكما من األصول صحيحة ومن مث أيخذ (". يفرتض ساكريي
[ AD[ و ]BCحيث اجلانبان ]    ABCDرابعي أضالع رابعي أضالع عمر اخليام  وكما سبق وذكرا، هو 

أو اإلشارة إىل رابعي األضالع املذكور دون استنباط  [ ومتساواين فيما بينهما. وذلك كله ABعموداين على ]
 مصدره.
 

 
 
 

 

 . ويطرح ثالث  فرضيات مكنة Dو  Cهن ساكريي تساوي الزاويتني  يب 
 وهي أقل من زاوية قائمة    C = Dالزاوية احلادة :  ي ةفرض -1  
 وهي تساوي زاوية قائمة    C = Dالزاوية القائمة :  ي ةفرض -2  
 وهي اكب من زاوية قائمة    C = Dالزاوية املنفرجة :  ي ةفرض - -3  

فإنه يبهن انه إذا كانت إحدى فرضياته صادقة يف رابعي أضالع  فإهنا صادقة يف أي رابعي ومن مث 
 أضالع آخر. ومن مث يصل على النتائج التالية:

 الزاوية املنفرجة ي ةفرض
يبهن ساكريي ما يلي: يف حالة الزاوية املنفرجة وحالة الزاوية القائمة، املستقيم العمودي على مستقيم ما  

 ستقيم الذي يقطعه حتت زاوية حادة يلتقيان.وامل
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ( فيما يتعلق ابملصادرة اخلامسة أتت مطابقة لنتائج ساكريي.1766جتدر اإلشارة إىل إن نتائج المبريت) (1)
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( زاوية AN( والثاين يشكل مع )AN( مستقيمني، االول عمودي على املستقيم )AC( و )MNلنفرض ان )
 ( القطع ACحادة   . لنرسم على )

AC1 = 2 AC, AC2 = 2AC1,… 
 (. فنحصل على العالقات:AB) على ي ة(،... العمودCB( ،)C1 B1( ،)C2 B2ومن مث اخلطوط املستقيمة )

AB1 = 2 AC, AB2 = 2AB1,… ABn = 2n AC 
 وهذا يعين انه عندما يكب العدد طبيعي  مبا فيه الكفاية ستصبح العالقة التالية صحيحة:

 ABn > AN 
جيب أن يقطع أيضا وتر ABn Cn  ( من املثلث ABn( الذي يقطع اجلانب  )MNولكن املستقيم العمودي )

 ( يتقاطعان .AC( و )MNث ، فإذاً املستقيمان )هذا املثل
الزاوية املنفرجة . وابلفعل فان النتيجة تؤدي إىل  ي ةاستبعاد فرض ي ةلقد وفرت هذه املبهنة لسكريي إمكان

الزاوية  ي ةمصادرة إقليدس اليت تعين أن الزاوية يف رابعي أضالع اخليام قائمة. يقول ساكريي هبذا الصدد : "إن فرض
 نفرجة كاذبة ابملطلق ألهنا تعدم نفسها بنفسها".امل

الزاوية املنفرجة من قبل ساكريي امنا يعادل استبعاد اهلندسة  ي ةمن اجلدير ابملالحظة إن استبعاد فرض
اليت ت اكتشافها الحقا يف احبات رميان. وهذا االمر بديهي الن ساكريي يستعمل يف برهانه مصادرة  ي ةاالهليلج

 مد املستقيم اىل ماالهناية وهذا االمر كما هو معلوم غري مكن يف هندسة رميان. ي ةنية املتعلقة ابمكاناقليدس الثا
 الزاوية احلادة ي ةفرض

الثانية أي  ي ةالزاوية املنفرجة ومل يبق عليه سوى استبعاد الفرض ي ةلقد متكن ساكريي من استبعاد فرض 
ن مصادرة اقليدس اخلامسة وهلذا االمر فانه يعود الستعمال الشكل الزاوية احلادة وبذلك يكون قد بره ي ةفرض

السابق : مستقيم عمودي ومستقيم مائل على نفس املستقيم ال يتقاطعان. ال يعود ساكريي يف برهانه هنا اىل 
احلدس الطبيعي وابلذات فانه ال يستعمل فرضيات مبطنة كما فعل السابقون ويبهن يف احلالة هذه إن أي 

 قيمني يكوا :مست
  اما متقاطعني (1
 اما عموديني على مستقيم مشرتك  (2
 اما مقاربني  (3

وقد ورد هذا التصنيف نفسه عند لوابتشيفسكي الحقاً. ومن اجلدير ابلذكر ان ساكريي قد انتبه اىل ان 
ولة وكنا ابلنسبة املتدا ي ةاستعمال احلدس مبا خيص املستقيم العمودي املشرتك ال جيوز ان يبىن على االشكال االقليد

 اخليام املبطنة حول املستقيمات اليت ال تتباعد من جهتني. ي ةهلذا االمر قد اشرا سابقا اىل فرض
القطع( وقد حدد  ي ة)زائد ي ةلقد ذهب ساكريي ابعد من ذلك يف كشف بعض جوانب اهلندسة االإقليد

ت اليت تبلورت الحقا عند لوابتشيقسكي. لنفرض املتوازاي ي ةبدقة التصنيف السابق وبني بضوئه نقاط ارتكاز نظر 
 تعر ف اخلصائص التالية : BAX[، يوجد زاوية ABان لدينا قطعة ]
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 (.AB( على )BC( ال يقطع املستقيم العمودي )AXاملستقيم ) -1
 (.BCيقطع املستقيم العمودي ) BAX( حمصور يف الزاوية ’AXكل مستقيم مائل ) -2
( ميلك مستقيما ABمع ) BAXاوية حادة اكب من الزاوية ( مكو ن لز ’’AXكل مستقيم مائل ) -3

 (BCعموداي مشرتكاً مع  )
لقد ارتكزت حماولة ساكريي على رابعي أضالع استعمل ابألساس من قبل عمر اخليام ورابعي األضالع 

الدين . كما أن حماولة ليجاندر مرتبطة بنتائج نصري  [13 ,7-4] هذا يعرف بتاريخ الرايضيات ابسم اخليام 
 .[13 ,7-4]الطوسي

 نصري الدين الطوسي: ي ةلقد متكن ليجاندر من أن يبهن نظر 
 :ي ةنظر 
 إذا كان جمموع زوااي املثلث مساو  لزاويتني قائمتني فان مصادرة إقليدس اخلامسة صحيحة. 

اخلامسة ألنه  يعادل املصادرة«جمموع زوااي املثلث مساو  لزاويتني قائمتني»ومن هنا نستنتج فورا أن احلكم 
 انطالقا من املصادرة اخلامسة نستطيع أن نبهن إن جمموع زوااي املثلث مساو  لزاويتني قائمتني

 

 ليجاندر االؤىل(:-ساكريي ي ة)نظر  ي ةنظر 
 جمموع زوااي أي مثلث  ال يتعدى زاويتني قائمتني.

 

 ليجاندر الثانية(:-ساكريي ي ة)نظر  ي ةنظر 
ما مساو  لزاويتني قائمتني فان جمموع زوااي أي مثلث  آخر يساوي زاويتني  إذا كان جمموع زوااي مثلث  

 .قائمتني 

ومن هنا ينتج مباشرة انه إذا كان يف مثلث  ما جمموع الزوااي اقل من زاويتني قائمتني فان جمموع الزوااي يف 
 أي مثلث آخر يكون أيضا اقل من زاويتني قائمتني.

 

 غوس، بوالي ولوابتشوفسكي
 ي ة( كان أول إنسان ملك اجلرأة الكافية لوضع فرض1855-1777تقد اغلب املؤرخني إن كارل غوس)يع 

اليت  [3]ويؤكد البعض ذلك مستندين إىل جمموعة من رسائل هذا العامل الكبري ي ةغري إقليد ي ةوجود ن ظم هندس
. يف  1844و   1799عامني وجهها إىل جمموعة من العلماء منهم بيسيل، شوماخري، بوالي وذلك ما بني ال

يطلب منه أن يفظ السر مبا يتعلق برأي كارل غوس الذي  1824إحدى الرسائل املوجهة اىل اتورينوس بتاريخ 
ومن املعروف أيضا إن غوس قد كان شديد االهتمام مبعرفة جمموع زوااي مثلث  حقيقي يف « هرطقي» يسميه

. لقد تلقى غوس من اينوش ي ةرفة هندسة الكون احلقيقإحدى التجارب آنذاك والسبب انه كان يطمح ملع
جديدة وقد علم  ي ةرسالة يعلمه فيها عن عثوره على هندسة غري اقليد 1832( سنة 1860-1802بوالي)
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(قد توصل إىل نفس النتائج 1856-1793غوس الحقًا أن عاملًا روسيًا هو نيكوالي ايفانوفيتش لوابتشوفسكي)
 فة ؟ وما هو التفسري يف حال النفي؟. هل هي الصد1826يف عام

لقد توصل، كما أثبتت الدراسات ، غوس، بوالي ولوابتشوفسكي وبشكل مستقل عن بعضهم البعض  
 «. الفضاء ثنائي اإلبعاد ذو االحنناء السليب الثابت»إىل اكتشاف ما يسمى حالياً 

اء ثنائي األبعاد غري منته حيث لقد كان اهلم األساسي ملكتشفي هذه اهلندسة اجلديدة الوصول إىل فض
من املعروف حاليا انه يوجد فضاء واحد فقط  تكون صحيحة كل مصادرات إقليدس ما عدا املصادرة اخلامسة.

وهنا يكمن سر اكتشاف نفس الكائن الرايضي يف نفس الوقت تقريبا  4]-[10 ,7ال غري هبذه املواصفات
 وبشكل مستقل.

حيل متثيل الفضاء ثنائي األبعاد ذو االحنناء السليب الثابت كسطح يف من املعروف أيضا انه من املست 
وهنا أيضا نستطيع االستفادة من هذا األمر لتفسري ظاهرة أخرى: هنا   [10 ,7-4]الفضاء االقليدي ثالثي األبعاد 

معها على مر  يكمن سر الفرتة الطويلة يف البحث عن حل ملعضلة املصادرة اخلامسة، فالنماذج اليت ت التعاطي
 العصور كانت تتمثل يف الفضاء االقليدي ثالثي األبعاد !.

 

 حملة عن هندسة لوابتشوفسكي:
تتلف  ي ةولكن هذه املنظومة املوضوعات ي ةتبىن هذه اهلندسة كنظريهتا هندسة إقليدس كمنظومة موضوعات

رة التالية سنسميها مصادرة املستقيمات مبا يلي: نستعيض عن املصادرة اخلامسة ابملصاد ي ةعن الرتكيبة االقليد
انطالقا من هذه املصادرة خطوة خطوة جيري «. من نقطة خارج املستقيم ميكن مد مستقيمني موازيني له»املتوازية 

متوازيني إذا    'BBو   'AAاستنتاج كافة خصائص اهلندسة اجلديدة. وابلنسبة للخطوط املتوازية فإننا نعتب اخلطان 
: 

 ا يف نفس املسطحو جد -1 
 2- AA'   وBB'  ال يتقاطعا 
 'AAفانه حتما يقطع املستقيم   Bمستقيما من النقطة   'ABB إذا مدينا داخل الزاوية -3 
 
 
 
 
 
 

B 
B’ 

A A' 

 (2رسم  )
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 OMو OL  ميكن مد مستقيمني  Dخارج مستقيم O أما املصادرة اجلديدة فهي تؤكد ما يلي: من نقطة 
   Dموازيني ل
 
 
 
 
 
 
 
 

ميكننا أن نفعل ذلك دون الرجوع إىل املصادرة   D  (عاموداي على اخلط   ON مستقيما  Oطة لنمد من النق
. تسمى هذه الزاوية  pتصبح متعلقة بقيمة   NOLفان قيمة الزاويةON = p عن املستقيمات املتوازية(. إذا وضعنا 

من   p. إذا اقرتبتp تبعا لتغري قيمة  تتغري بشكل متصل  (p). الدالة  (p)زاوية التوازي ويعبون عنها ابلرمز 
 (p)وتبقى  تقرتب من الزاوية القائمة. (p)من الصفر فان  pتقرتب من الصفر وإذا اقرتبت (p)  الالهناية فان 

 Oجمموعة املستقيمات اليت متر يف النقطة  D    املوازاين ل  OM   وَ OL دائما اقل من الزاوية القائمة. يقسم املستقيمان 

وأما الثانية فتحتوي على املستقيمات  'D = AAىل جمموعتني، األوىل مؤلفة من املستقيمات اليت تقطع املستقيم إ 
 .[11].يستطيع من يهتم لألمر أن جيد التفاصيل عن هندسة لوابتشوفسكي يف Dاليت ال تتقاطع مع 

واب معروف فقد استطاع هل هندسة لوابتشوفسكي موجودة ابلفعل وما أدراا فقد تكون متناقضة. اجل 
جياد منوذج حتليلي هلندسة لوابتشوفسكي بواسطة األعداد إمن  1870( سنة 1925-1849فيليكس كالين )

 . [ 12 ]األمر الذي يعتب إثباات لعدم تناقضها وابلتايل وجودها احلقيقي ي ةاحلقيق
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1994. Editions M.C.G. 415 pages; (en français). 

 

3 AL-HOUJAIRI M., ZIADÉ M., «Les Bases de l'Analyse. Corps R. Suites Numériques 

réelles». Tripoli-Liban, 1998. Editions M.C.G. 256 pages; (en français). 

 

4 AL-HOUJAIRI M., EL-ETER B. Introduction à la théorie des probabilités. Cours et 

Exercices Résolus. Tripoli - Liban, 1999. Éditions DAR EL-CHIMAL. 420 pages; (en 

français). 

 

5 AL-HOUJAIRI M., FARÈS N.  Recherches sur la Tradition Scientifique Arabe. Actes de 

la "Rencontre Syro-Libanaise de Recherche sur Tradition Scientifique Arabe", Beyrouth, 

20-21 janvier 2000. Publications de l'Univ. Libanaise, Section des études historiques XLVI, 

Beyrouth, 2004.   
 

C) RÉSUMÉS DES RECHERCHES  

 

1) AL-HOUJAIRI Mohamad, FARÈS Nicolas. Classification des systèmes triples de Lie de 

dimension 3 sur le corps C . Abstracts of «The 13
th 

Science Meeting». Liban, November 2-3, 

1999, pp.156 . 

 

2) AL-HOUJAIRI  Mohamad. «Histoire des géométries non euclidiennes et cinquième postulat 

d’Euclide». Rencontre Syro-Libanaise de Recherche sur le Patrimoine Scientifique Arabe, 

Beyrouth, 20 et 21 janvier 2000. 

 

3) AL-HOUJAIRI Mohamad. «Déterminisme et conventionnalisme dans la construction des 

systèmes numériques». Colloque international, Damas, lundi 15 – mardi 16 mai 2000. 

Organisé par l’Institut français d’Études Arabes de Damas (IFEAD). 

 

5) AL-HOUJAIRI Mohamad. «L’école scientifique de Sharaf aldeen al-toussi» «40
th 

SCIENCE 

WEEK – Celebration of The Arab Scientist SHARAF ALDEEN AL-TOUSSI». Syria – 

Auditoria of The University of Tachreen, 4 – 9 November 2000. 

 

6) AL-HOUJAIRI Mohamad. «Histoire des géométries non-euclidiennes et du cinquième 

postulat d’Euclide» Colloque international «Sciences et Philosophie arabes: méthodes, 

problèmes et cas ». Carthage, 28 novembre – 2 décembre 2000. Carthage, Beït Al-Hikma. 

Organisé par la Société internationale d’histoire des sciences et des philosophies arabes et 

islamiques (S.I.H.S.P.A.I.) et l’Académie tunisienne des sciences des lettres et des arts. 
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7) ) AL-HOUJAIRI Mohamad. «Les racines des géométries non-euclidiennes et les essais de 

démonstration du cinquième postulat», Colloque annuel XXII sur l’histoire des sciences 

arabes, Alep 23-25 septembre 2001, Institut de patrimoine scientifique arabe. 

 

8) AL-HOUJAIRI Mohamad « Sur quelques théorèmes de la géométrie sphérique du livre d’al-

Istikmāl d’Ibn Hūd ». Colloque international « Les Sciences Arabes et La Modernité 

Classique en Europe, Damas, 2-4 novembre 2002 », Institut Supérieur des Sciences 

Appliquées et de Technologies - Barzé. Ambassade de France en Syrie – Service de 

Coopération et d’Action Culturelle. 

 

9) AL-HOUJAIRI Mohamad « Sur quelques problèmes de la géométrie sphérique du livre d’al-

Istikmāl d’Ibn Hūd ». Colloque « Fourth Conference : The Role of the Arab Moslem 

Science on the Western Scientific Achievements» Irbed - Jordanie 14-16 décembre 2002. 

Colloque organisé par la Société jordanienne d’histoire des sciences. 

 

10) AL-HOUJAIRI Mohamad « Sur la géométrie sphérique dans le livre encyclopédique d’IBN 

HŪD» Colloque international « Identité culturelle des sciences et des philosophies arabes : 

auteurs, œuvres et transmissions», Namur-Bruxelles, 15-18 janvier 2003. Colloque 

organisé par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique 

(Fondation Ochs-Lefebvre) et par la Société Internationale d’Histoire des Sciences et des 

Philosophies arabes et islamiques (SIHSPAI) 

 

11) AL-HOUJAIRI Mohamad. «L’empreinte de Ménélaüs dans quelques théorèmes sphériques 

d’ibn Hūd (partie 1) », Colloque annuel XXIV sur l’histoire des sciences arabes, Alep 21-23 

octobre 2003, Institut de patrimoine scientifique arabe. 

 

12) AL-HOUJAIRI Mohamad, «L’empreinte de Ménélaüs dans quelques théorèmes sphériques 

d’ibn Hūd (partie 2)», Colloque ‘‘Fifth Conference of Jordanian Society for the History of 

Science : « Abu Bakr Mohammad Ibn al-Hassan Al-Kraji »’’, Amman – Jordan, 2 – 3 

october 2004. 

 

13) AL-HOUJAIRI Mohamad «Sur le théorème de Ménélaüs et ses applications dans les 

Sphériques de l’Istikmāl d’Ibn Hūd ». VII
e
 Colloque international de la «société 

internationale d’Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes et Islamiques ». 

Florence, 16-18 février 2006, Facoltà di Scienza della Formazione, via del Parione 7. 

 

14) AL-HOUJAIRI Mohamad. « Sur une proposition sphérique remarquable de l’Istikmāl d’Ibn 

Hūd » Colloque international « La Démonstration de l’antiquité à l’âge classique ». Paris, 

3-6 juin 2008, Université Paris, U.F.R. de Philosophie. 

15) AL-HOUJAIRI Mohamad. « Sur un problème d’extrema des Sphériques de Théodose 

d’après un texte de l’Istikmāl d’Ibn Hūd ». Colloque International« Histoire et Philosophie 

des mathématiques et disciplines associées en Méditerranée », Aix Marseille Université - 

Ceperc (UMR 7304), 4-6 novembre 2015. 

  

 

 
  

 



C.V. (Curriculum Vitae), AL-HOUJAIRI Mohamad 

30/03/2016 

 

6 

LANGUES  

- Arabe : langue maternelle 

- Français : langue d’étude 

- Russe  : langue d’étude 

- Anglais : niveau passable. 

 

AUTRES ACTIVITÉS  

1- Participation à la réforme des programmes de la Faculté de Génie de l’Université 

Libanaise. 

2- Participation à la réforme des programmes de l’Enseignement Technique et 

Professionnel. 

3- Membre de l’Équipe d’Étude et de Recherche sur la Tradition Scientifique. Coordinateur 

du comité scientifique de l’équipe. 

4- Participation à l’École de C.I.M.P.A. (Centre International de Mathématiques Pure et 

Appliquée, Nice, France) qui a eu lieu en Égypte (du 23 janvier au 7 février 1999) 

5- Membre de Comité Scientifique de la Rencontre Syro-Libanaise de Recherche sur le 

Patrimoine Scientifique Arabe (Beyrouth, 20 et 21 janvier 2000). Chargé officiellement 

de la rédaction et de l’édition du livre contenant les travaux scientifiques de la 

«Rencontre Syro-Libanaise de Recherche sur le Patrimoine Scientifique Arabe». Le livre 

Recherches sur la tradition scientifique arabe est édité (Publications de l’Université 

Libanaise, Section des études historiques, XLVI, Beyrouth 2004). 

6- Participation à l’École d’Été d’Histoire des Sciences, intitulée. «La Transmissione Del 

Sapere Scientifico E Tecnico Dal Mediterraneo Antico All’Europa Moderna», organisée 

par CISST «Centro internazionale di Storia dello Spazio de Tempo» qui a eu lieu à 

l’Université de Padoue (Italie) du 11 au 17 septembre 2000. 

7- Participation au «40
th 

SCIENCE WEEK – Celebration of The Arab Scientist Sharaf 

Aldeen Al-Tusi». Syria – Auditoria of The University of Tachreen, 4 – 9 November 

2000. 

8- Participation au colloque «Sciences et Philosophie arabes: thèmes, problèmes et cas ». 

Carthage, 28 novembre – 2 décembre 2000. 

9- Participation au colloque international « Identité culturelle des sciences et des 

philosophies arabes : auteurs, œuvres et transmissions», Namur-Bruxelles, 15-18 janvier 

2003. Colloque organisé par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

arts de Belgique (Fondation Ochs-Lefebvre) et par la Société Internationale d’Histoire 

des Sciences et des Philosophies arabes et islamiques (SIHSPAI) 

10- Participation au VII
e
 Colloque international de la «société internationale d’Histoire des 

Sciences et des Philosophies Arabes et Islamiques ». Florence, 16-18 février 2006, 

Facoltà di Scienza della Formazione, via del Parione 7. 

11- Participation au Colloque international : « La Démonstration de l’antiquité à l’âge 

classique ». Paris, 3-6 juin 2008, Université Paris, U.F.R. de Philosophie. Titre de 

communication « Sur une proposition sphérique remarquable de l’Istikmāl d’Ibn Hūd »  

12- Séjours scientifiques au CNRS français, UMR 7062 CNRS/EPHE V/Univ. Paris 7, 

Centre d’histoire des sciences et des philosophies arabes et médiévales, dans le cadre des 

travaux de recherche: 

- du 15 novembre 2000 au 14 janvier 2001  

- du 2 avril au 29 septembre 2001. 

- du 1
er

 août au 30 septembre 2002 
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- du 1
er

 juillet au 30 septembre 2003. 

- du 1
er

 juillet au 30 septembre 2004. 

- du 13 janvier au 1
er 

février 2005. 

- du 06 jusqu’au 29 juin 2005 (soutenance d’une deuxième thèse doctorale) 

- du 01 février 2008 au 07 mars 2008. 

- du 15 mars 2008 au 08 juin 2008 

- 16 septembre 2008 au 15 octobre 2008 (comme prof. invité par l’Université Paris 

Diderot - Paris 7, UFR Sciences du Vivant). 

13-  Direction en DEA Modélisation et calcul intensif. AUPELF – UREF, Université 

Libanaise, Université Saint – Joseph en partenariat avec : l’Université de Reims, 

l’Université de Rennes – IRISA et École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Étudiant : 

Roukos El Hage. Projet : « Mise en œuvre de la géométrie de Lobatchevsky modélisée 

par le disque de Poincaré ». Décembre 2000. 

14-   Participation à l’École Internationale d’Été sur l’Histoire des Mathématiques, organisée 

par le Centre de Recherche HSM, Histoire des Sciences en Méditerranée « Centro di 

Ricerca sulla Storia del Pensiero Scientifico del Mediterraneo “Tommaso Cornelio » ;   

en collaboration avec le Département des Mathématiques de l’Université de la Calabria, 

le Département des Mathématiques de l’Université de Milan et le Centre d’Histoire des 

Sciences et des Philosophies Arabes et Médiévales (le C.N.R.S. – France et l’Université 

Paris-VII). L’École avait lieu à San Giovanni in Fiore, Centro Florens, en Calabria, Italie 

(27 août – 14 septembre 2007) 

15- Codirection d’une thèse doctorale, dans le cadre d’une convention entre l’Université 

Libanaise et l’Université de Technologie de Troyes. Directeur de thèse : prof. Eric 

Chatelet; Thésard : Mazen El Falou ; Titre des travaux : Modèles de fiabilité et de 

maintenance de systèmes industriels prenant en compte les incertitudes des données. La 

soutenance de cette thèse avait lieu à la fin de 2010. 

16- Traduction de la langue française en arabe du livre : Œuvre mathématique d’al-Sijzī; 

auteur : prof. R. Rashed ; Éditions Peeters, Louvain – Paris, 2004.  

17- Participation à la formation de formateurs aux Technologie de l’information : 

TRANSFER – BEYROUTH,  du 26 au 30 janvier 2009. L’atelier a été organisé par 

l’AUF et le CNRS-Liban. 

18- Participation (comme chercheur invité) avec un discours au Séminaire « Sciences et 

philosophie, de l’antiquité à l’âge classique », (Les Sphériques) Université Paris 7 ; 13 

juin 2009. 

19- Participation à la troisième édition du Forum de Fès sur l’Alliance des civilisations et la 

diversité culturelle sous le thème : Médias et communication: Enjeux et défis du 

troisième Millénaire. Fès, les 15-16-17 novembre 2009. 

20- Publication d'un article, sous le titre: "RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT EN EUROPE", dans 

"Lettre du Bureau Moyen-Orient". Agence Universitaire de la Francophonie, numéro 55, 

mai 2010, cahier spécial:  "Les sciences arabes", page 9. 

21- Participation avec deux discours, à la "Deuxième École d’Histoire Conceptuelle des 

Mathématiques", Cordoba – Argentine,  23-27 novembre 2010. 

22- Participation au 30
ème

 congrès d'histoire des sciences arabes, à l'Institut d'Histoire des 

Sciences Arabes à Alep avec un discours: "Sur la valeur épistémologique due à la 

découverte du théorème des sinus dans la tradition arabe", Alep 5-7 décembre 2010. 

23- Traduction de la langue française en arabe de deux volumes II (500 pages) et IV (900 

pages) du livre  encyclopédique: Mathématiques infinitésimales du IXème au XIème 

siècle; auteur : R. Rashed ; Éditions Al Furqan – Londres, 1993, 2002. 
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24-   Participation (comme chercheur invité) avec un discours au « Séminaire d'histoire et de 

philosophie des mathématiques», (Sur la géométrie sphériques dans la tradition arabe) 

Université de Marseille-France; 18 mai 2011.  

25- Participation avec deux discours, à la "Troisième École d’Histoire Conceptuelle des 

Mathématiques", Ubatuba – Sao Paulo, Brésil,  09-14 avril 2012. 

26- Participation (comme chercheur invité) avec deux discours : 

-  1er octobre 2013, 17h: « Déterminisme dans la construction des systèmes 

numériques», Salle FRUMAM, campus St Charles (Marseille). 

-  17 octobre 2013, 17h: « Études sur le développement des sphériques de Théodose et 

de Ménélaüs dans la tradition géométrique arabe», MMSH (Aix en Provence), salle 

Duby. 

27-   Conférence sur le thème « la géométrie sphériques dans la tradition arabe », 

organisée par l’Ordre d’ingénieurs de Tripoli et du Liban Nord,16 janvier 2014. 

28- Participation au Colloque International« Histoire et Philosophie des mathématiques et 

disciplines associées en Méditerranée », Aix Marseille Université - Ceperc (UMR 7304), 

4-6 novembre 2015.Discours : « Sur un problème d’extrema des Sphériques de 

Théodose d’après un texte de l’Istikmāl d’Ibn Hūd ». 

 
 

ORDINATEUR ET LOGICIELS 

-Systèmes: MS-DOS, WINDOWS ( WORD, EXCEL,…) 

-Logiciels symboliques : Mathematica, Maple, ... 

 

AUTRES INTÉRÊTS 

Recherches scientifiques mathématiques; histoires des mathématiques et des sciences exactes; 

épistémologie et philosophie des sciences. 
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