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پیش گفتار

هدف این کتاب؟

می خواهیم خواننده را به سفری هیجان انگیز و جذاب ببریم.
در این سفر چه می بینیم؟

در این سفر رؤیایی، خواننده لحظه لحظٔه ساختن بنای باشکوه هندسه را مشاهده می کند.
پیام این کتاب چیست؟

مهم ترین پیام کتاب حاضر این است:
همیشه بگوییم: با فرض اینکه گزاره A را بپذیریم، گزارٔه B برقرار است. 

یعنی چه؟

گزارٔه زیر را در نظر بگیرید.
»در یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین اندازٔه دو زاویٔه حادٔه آن 45 درجه است.«

آیا این گزاره درست است؟
بله، زیرا مجموع اندازه های زاویه های هر مثلث برابر با 180 درجه است.

چرا این مجموع برابر با 180 است؟
زیرا »از هر نقطٔه خارج یک خط، فقط یک خط به موازات آن می توان رسم کرد.«

چرا این گزاره ای که اشاره کردید درست است؟
چون جناب اقلیدس آن را پذیرفته اند.

البته، جناب اقلیدس در کتاب »اصول« خود دقیقًا این گزاره را نیاورده اند، بلکه معادل آن را آورده اند.
حال چرا باید به گفتٔه اقلیدس اعتماد کرد؟

بیش از دو هزار سال است که بزرگ ترین ریاضی دانان آن را پذیرفته اند؛ چرا باید شک کنیم؟

آیا این گزاره به اقلیدس الهام شده است؟
به نظر من، اقلیدس به دور و بر خودش نگاه کرده و دیده جهان این طور است و سپس چنین گزاره ای را پذیرفته است.

اما من جهان را این طور نمی بینم. در جهان من از یک نقطٔه خارج یک خط l بی شمار خط به موازات خط l می توان رسم کرد.
در چه جهان عجیب و غریبی زندگی می کنید. پس موجودات این جهان شما واقعی نیستند.

موجـودات جهـان من )مثلث، دایـره و ...( به همان اندازٔه جهان اقلیدسـی واقعی اند. گرچه ویژگی هایشـان گاهی 
متضاد هم هستند.

نام جهان من هندسٔه اقلیدسی است. حتمًا نام جهان شما هندسٔه نااقلیدسی است.

بله، جهانی که من در آن زندگی می کنم، یکی از انواع هندسه های نااقلیدسی به نام هندسٔه هیپربولیک است.



5 پیشگفتار

گفتید که در هندسـٔه نااقلیدسی، از نوع هیپربولیک، برای یک خط l و یک نقطٔه P خارج خط l، بی شمار خط موازی 
با l وجود دارد. آیا همٔه این موازی ها ویژگی های یکسان دارند؟

نه،بعضیازاینخطهایموازی،موازیترند.
موازی تر؟ واقعًا! یاد جملٔه معروف کتاب قلعٔه حیوانات افتادم: »همٔه حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند.«

دوتاازاینموازیهارا»موازیمجانبی«وموازیترهارا»موازیواگرا«میگوییم.
تفاوت دیگر هندسٔه نااقلیدسی از نوع هیپربولیک با هندسٔه اقلیدسی؟ 

درهندسٔههیپربولیکمستطیلناپدیدمیشودوتبدیلبهافسانهمیشود.
گفته می شود که دو هزار سال طول کشید »تا هندسٔه نااقلیدسی کشف شود. چرا این قدر طوالنی؟

نشاندهندٔهضعفبشردرتغییرباورهایتثبیتشدهاست.
چطور؟

برایاینکهفکرمیکردندفقطیکهندسهوجودداردوآنهمانهندسٔهاقلیدسیاست.
به نظر می رسد که درک هندسٔه نااقلیدسی ساده نیست!

باروشاینکتاب،درکهندسٔهنااقلیدسی)ازنوعهیپربولیک(سادهترمیشود.
چگونه؟

باارائهزودهنگامهندسٔهنااقلیدسیازهمانبخشهایاولیٔهکتابباآوردنمدلهایپوانکاره.

با تشکر از

دکترناصربروجردیانبرایپاالیش،پیرایشوویرایشکتابازناراستیهایمنطقیدربحثها
ازحمیدرضاملکیبهخاطرخواندندقیقهمٔهبخشهایکتابوارائهنظریاتمفید

ازحسیننوریبهدلیلرفتارحرفهایدلسوزانهشان
ازدکترسبطیمدیرانتشاراتدریافتبرایقبولچاپکتاب

ازصفحهآرایکتاب،شاهرخآریا،ازرسمکنندهشکلهایکتاب،زهراامینصادقیه،وازحروفنگاران،خانمفرنازصفی
وخانمافسانهبابایی.
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 بخش 1

مقدمه  ای بر هندسٔه اقلیدسی و نااقلیدسی

در این کتاب، هندسه )اقلیدسی و نااقلیدسی( چگونه ارائه می شود؟	#

هندسٔه اقلیدسی و هندسٔه نااقلیدسی اشتراک هایی دارند؛ ابتدا از این مشترکات شروع می کنیم. این زمینٔه مشترک 
را هندسٔه خنثی )نتاری( می نامند. نتاری ترجمٔه کلمٔه neutral است که به صورت بی طرف هم ترجمه شده است. 
یعنی در شروع ارائه هندسه، در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن اصل پنجم اقلیدس بی طرف هستیم و با آن کاری نداریم. 
با این روش، شما خیلی از قضیه های آشنای هندسٔه اقلیدسی را در ابتدا نخواهید دید؛ حتی در مواردی، قضیه هایی 

را خواهید دید که معمواًل در کتاب های مقدماتی هندسه آن ها را بیان نمی کنند.

منظور شما از قضیه های آشنای هندسٔه اقلیدسی کدام قضیه است؟	#

در زیر، تعدادی از این قضیه ها را می آوریم که قبل از مطرح شدن اصل توازی، نمی توان این قضیه ها را ارائه کرد.

180 است.
0 1( مجموع اندازه های زاویه های هر مثلث برابر با 

2( در هر مثلث، اندازٔه هر زاویٔه خارجی برابر با مجموع اندازه های دو زاویٔه داخلی غیر مجاور است.

3( هر چهار ضلعی که دارای سه زاویٔه قائمه باشد، مستطیل است.

4( دو خط که با یک خط سوم موازی اند، خودشان موازیند.

5( هر دو خط موازی دارای یک عمود مشترک اند.

6( فاصلٔه هر دو خط موازی همه جا یکسان است.

یعنی در »هندسٔه بی طرف« این قضیه ها نادرست اند؟	#

از آنجا که هندسٔه خنثی نسبت به اصل توازی بی طرف است، نسبت به این قضایا نیز بی طرف است. در نتیجه، این 
گزاره ها در بعضی از مدل های هندسٔه خنثی درست اند و در بعضی از مدل های آن، نادرست اند.

مدل در هندسه به چه معنا است؟	#

گزارٔه »دو خط متقاطع فقط در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند« را در نظر بگیرید. وقتی این گزاره را می خوانید، 
چه تصویری از آن در ذهن شما شکل می گیرد؟
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من دو سیم فلزی مستقیم را تصور می کنم که همدیگر را قطع کرده اند و نقطٔه تقاطع شان یک نقطه است.	#

کاری که شما انجام دادید، در نظر گرفتن یک مدل فیزیکی برای این گزاره است. یعنی وقتی خط ها را دو سیم فلزی 
فرض می کنید؛ با این کار، مفاهیم نقطه و خط را به صورت واقعی در آورده اید. در هندسـه، این کار را به این صورت 
انجام می دهند که از جاهای دیگر ریاضیات که با آن آشنا هستیم، مثال هایی مطرح می کنند که در اصول موضوعه 

صدق کنند؛ به این مثال ها مدل می گویند. یک مدل چیزی نیست جز یک مثال.
یک مدل برای یک هندسـه بـا ارائه دو مجموعه، یکی مجموعٔه نقاط و دیگری مجموعٔه خط ها بنا می شـود؛ بعد اگر 
این دو مجموعه در اصل های داده شـدٔه آن هندسـه صدق کنند، این مثال را یک مدل آن هندسـه می گوییم. مثاًل، 
ax صدق کند )حداقل یکی از دو  by c+ + =0 2 را در نظـر بگیرید. به هر مجموعٔه نقاط که در معادلٔه  مجموعـٔه 
عدد a و b ناصفر است( یک خط می گویند. فاصلٔه دو نقطه، و اندازٔه زاویٔه به همان شکلی که می دانید معرفی می شود. 
با این کار، ما یک مدل برای هندسـه )اقلیدسـی(، سـاخته ایم. در این مدل، تمام گزاره های 1 تا 6، که در باال آورده 
شد، درست است. اما می توان مدل های دیگری از هندسه خنثی ساخت که هیچ کدام از این گزاره ها درست نباشند. 

مثاًل مدل هایی می توان ارائه داد که مجموع اندازه های زاویه های داخلی یک مثلث اکیدًا کمتر از 180 باشد.

نمی توانـم تصور کنم که مثلثی وجود دارد که مجمـوع اندازه های زاویه های آن غیر از 180 درجه باشـد. آیا مثلثی 	#
وجود دارد که مجموع اندازه های زاویه های آن، مثاًل، 23 درجه باشد؟

اگر شـما فقط هندسٔه اقلیدسی را مطالعه کرده باشید، باور این که مثلثی وجود داشته باشد که مجموع اندازه های 
زاویه های آن 23 درجه باشـد سخت است. علتش این اسـت که شما عادت کرده اید که اقلیدسی فکر کنید. یکی از 
مهم ترین اهداف این کتاب، آن اسـت که هندسـه را طوری یاد بگیریم که این عادت اقلیدسـی را از خواننده بگیریم 
و ابتدا با مفاهیم و قضیه های هندسـٔه مطلق )خنثی( آشـنا شـود. بعد خواننده به راحتـی می تواند تفاوت های بین 

هندسٔه اقلیدسی و نااقلیدسی را درک کند.
بعدًا خواهیم دید که مدل هایی از هندسـٔه خنثی وجود دارد که مجموع اندازه های زاویه ای یک مثلث کمتر از 180 

است؛ حتی می توان در این مدل ها، مثلثی یافت که مجموع اندازه های زاویه های آن مثاًل 1 درجه است.

در بحث های باال، مرتبًا از هندسٔه اقلیدسی نام بردید؛ واقعًا هندسٔه اقلیدسی چیست؟	#

در مطالعٔه هندسه به صورت اصل موضوعی شما به جایی می رسید که باید انتخاب کنید که آیا گزارٔه زیر را می پذیرید یا نه.

»مجموع اندازه های زاویه های هر مثلث برابر با 180 درجه است.« 

اگر این گزاره را پذیرفتید، شما هندسه ای را قبول کرده اید که به آن هندسٔه اقلیدسی می گویند.
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چرا اقلیدسی؟	#

چون اقلیدس گزارٔه زیر را به عنوان اصل پذیرفت. 

اصـل پنجم اقلیدس  اگر خط راسـتی دو خط راسـت را قطع کنـد و مجموع دو زاویٔه 
درونی که در یک طرف خط )قاطع( تشکیل می دهند از دو زاویٔه قائمه کمتر باشد، آن دو 
خط راست اگر به طور نامتناهی امتداد داده شوند، یکدیگر را در همان طرف که مجموع 

دو زاویه در آن کمتر از دو قائمه است، قطع می کنند.

حاال این اصل پنجم اقلیدس چه ارتباطی به »مجموع اندازه های زاویه های مثلث برابر با 180 است« دارد؟	#

ثابت می شـود که با اسـتفاده از اصل پنجم اقلیـدس، می توان گزارٔه »مجمـوع اندازه های زاویه های هـر مثلث برابر 
بـا 180 درجه اسـت.« را ثابت کرد. و برعکس، با اسـتفاده از گـزارٔه »در هر مثلث مجموع اندازه هـای زاویه ها برابر با 
180 اسـت« می توان اصل پنجـم اقلیدس را ثابت کرد. اصطالحًا می گویند این دو گـزاره معادل اند؛ یعنی هر کدام 

را بپذیرید، دیگری ثابت می شود.

 آنچه که من در کتاب ها دیده ام، اصل پنجم اقلیدس را به صورت زیر بیان می کنند. 	#
دارد. وجـود   l خـط  مـوازات  بـه  خـط  یـک  فقـط   l خـط  یـک  خـارج  نقطـٔه  هـر  از  )پلی فیـر1(:   تـوازی   اصـل 

چرا یک گزارٔه پیچیده تر را به عنوان اصل پنجم اقلیدس مطرح کردید؟

حقیقت آن است که در کتاب »اصول« اقلیدس، اصل پنجم به آن صورتی است که ما آوردیم؛ ولی بعدًا در کتاب های 
درسی، اصل توازی اقلیدسی )اصل پلی فیر( به دلیل سادگی اش جایگزین شد. از زمان اقلیدس تا اواسط قرن نوزدهم، 
هندسه دانان با اصل پنجم اقلیدس راحت کنار نمی آمدند؛ زیرا به دلیل طبیعت نامتناهی بودنش، نمی پذیرفتند که 
این اصل بدیهی اسـت. تاریخ اصل پنجم خیلی هیجان انگیز است. بسـیاری از ریاضی دانان تالش کردند که اصل 

پنجم را ثابت کنند؛ فهرست بلندی از این تالش های ناموفق را می توان ارائه داد.

چرا ناموفق بودند؟	#

این عدم موفقیت ها، به این دلیل بود که یک جایی در اثبات شان از فرض هایی اضافی استفاده کرده بودند که همه 
معادل اصل پنجم بودند.

در باال، زیاد از اصل موضوع صحبت کردید؛ به چه گزاره هایی اصل موضوع می گویند؟	#

اجازه دهید یک سؤال مطرح کنم: چرا گزارٔه زیر درست است؟
اگر سه ضلع یک مثلث هم اندازه باشند )یعنی اگر این مثلث متساوی االضالع باشد( آنگاه اندازٔه زاویه های آن برابر 

و مساوی با 60 درجه است.

Playfair .1

α +β < ۱۸۰

α
β

شکل 1-1
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180است؛ بنابراین در مثلث متساوی االضالع، 	#
اثبات این گزاره ساده است. می دانیم در هر مثلث مجموع اندازه های سه زاویه برابر با 0

600 دارند. که سه زاویه هم نهشت دارد، هر کدام از زاویه ها اندازه ای برابر با 

مالحظه می کنید که در اثبات گزارٔه باال شـما از این موضوع اسـتفاده کرده اید که مجموع اندازه های زاویه های یک 
مثلث برابر با 180 است. در باال دیدیم که اگر این گزاره را بپذیریم، هندسه ای که می خوانیم هندسٔه اقلیدسی نامیده 

می شود. پس شما عماًل گزارٔه زیر را ثابت کرده اید.
در هندسٔه اقلیدسی، اندازٔه هر زاویٔه یک مثلث متساوی االضالع برابر با 60 درجه است.

حاال اگر درستی گزارٔه »مجموع اندازه های زاویه های یک مثلث برابر با 180 است« را نپذیریم چه اتفاقی می افتد؟	#

اتفاقی که می افتد آن اسـت که هندسه ای که می خوانید هندسٔه اقلیدسی نیست. اگر نقیض این گزاره را بپذیریم، 
هندسٔه به دست آمده را هندسٔه نااقلیدسی می گویند.

فرض کنید نقیض این گزاره را بپذیریم؛ در این صورت، اندازٔه هر زاویٔه یک مثلث متساوی االضالع چقدر است؟	#

نقیض گزاره »مجموعه اندازه های زاویه های هر مثلث برابر با 180 درجه اسـت« عبارت اسـت از »مثلثی وجود دارد 
که مجموع اندازه های زاویه های آن بیش از 180 یا کمتر از 180 است.« اجازه دهید حالتی را بررسی کنیم که مثلثی 
وجود دارد که مجموع اندازه های زاویه های آن کمتر از 180 است. به عبارت دقیق تر، فرض کنید هندسه ای که در 
آن قرار داریم در همٔه اصول هندسـٔه اقلیدسی صدق می کند؛ غیر از آنکه مجموع اندازه های زاویه های مثلث کمتر 
از 180 است. در این صورت اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد. مثاًل در شکل 1-2، یک مثلث متساوی االضالع 

cos اسـت؛ در نتیجه، مجمـوع اندازه های زاویه هـای این مثلث 
/

− °≈1
15

17

28 07 می بینیـد که هـر زاویٔه آن برابر با 

درجه است. 84 2/ متساوی االضالع برابر با 

84 درجه است، کمی سخت است. آیا واقعًا شکل 1-2 یک 	# 2/ باور کردن مثلثی که مجموع اندازه های زاویه های آن 
مثلث است؟ مگر هر ضلع یک مثلث پاره ای از یک خط راست نیست؟ در اینجا، ضلع های این شکل منحنی هستند.

در این کتاب، یاد می گیریم که تصور از خط به صورتی نیسـت که در کتاب های هندسـٔه دبیرستان بیان می شود. در 
هندسـه، ما خط داریم نه خط راسـت. چگونگی خط ها بسـتگی به مدلی دارد که انتخاب کرده ایم. در شـکل 2-1، 

هرکدام از این ضلع ها )که به صورت منحنی اند( پاره ای از سه خط به معادالت زیر هستند.

B

A

C

AB x y y
� ���
: ( ) ,+ + = >

71

11

5525

121

0
2 2

AC x y y
� ���
: ( ) ,− + = >

73

7

5525

49

0
2 2

BC x y y
� ���
: ( ) ,− + = >3 221 0

2 2

شکل 2-1
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بعـدًا، در ایـن کتاب، خواهیم دید که در یکی از مدل های هندسـٔه هیپر بولیک، ایـن نیم دایره ها، خط های آن مدل 
ABC∆ را تشکیل می دهند. اجازه دهید این  BC پاره خط هستند که سه ضلع  AC و   ، AB هستند و کمان های 

بخش را با پرداختن به بحث »دستگاه اصل موضوعی« به پایان ببریم.
ابتدا این سؤال را مطرح می کنیم. آیا می توانید بگویید نقطه و خط واقعًا چه هستند؟

 من فقط می توانم تعریف اقلیدس از نقطه و خط را تکرار کنم که در کتاب »اصول« آمده است: 	#
 نقطه آن است که جزء ندارد. 
 خط طولی بدون عرض است. 

 می دانیم که این روش ارائه تعریف برای نقطه و خط منجر به دور می شود. 
حاال واقعًا نقطه و خط چه هستند؟

همان طور که می دانید ما نمی توانیم در یک دستگاه اصل موضوعی همه چیز را ثابت کنیم و ناچاریم برخی گزاره ها 
را بـه عنـوان اصل موضوع، بدون اثبات، بپذیریم. در مورد تعریف ها هم همین طور اسـت و ما نمی توانیم همه چیز را 
تعریف کنیم و ناچاریم برخی مفاهیم را تعریف نشده بپذیریم. بنابراین مفاهیم نقطه و خط را تعریف نشده می گیرند.

تعریف نشده یعنی چه؟	#

یعنی نقطه و خط را براساس مفاهیم دیگر تعریف نمی کنیم.

چطور می خواهید هندسـه را براسـاس چیزهای تعریف نشـده بنا کنید؟ من حداقل یک توصیف خـوب از نقطه و خط 	#
می خواهـم. مثـاًل در برخی از کتاب هـا می گویند که می توانید نقطـه را اثر نوک یک مداد تیز فـرض کنید؛ اما من یک 

توصیف ریاضی می خواهم.

تعریف نشده بودن نقطه و خط به معنای آن است که خود دستگاه اصل موضوعی هندسه دربارٔه آن ها چیزی نمی گوید. 
واقعیت نقطه و خط توسط مدل انتخاب شده معین می گردد و با تغییر مدل، چگونگی نقطه و خط عوض خواهند شد. 

اگر واقعًا یک توصیف دقیق از نقطه و خط می خواهید، این است:

نقطه، یک نقطه است.

خط، یک خط است.

فکر می کنم دارید مزاح می کنید!	#

به خاطر اصرار شـما، مجبور شـدم که نقطه را براسـاس خود نقطه تعریف کنم. واقعًا، به هر عضو مجموعٔه نقاط یک 
نقطه می گویند؛ حاال عضوهای این مجموعه هر چه می خواهد باشد. به عبارت دیگر، نقطه ها همان اعضای مجموعٔه 

L هستند. و خط ها همان اعضاء مجموعٔه  P
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در باال اشاره ای به دستگاه اصل موضوعی گردید. اصواًل دستگاه اصل موضوعی چیست؟	#

یکی از مهم ترین اهداف کتاب حاضر، توضیح و روشـن کردن دسـتگاه اصل موضوعی و روش اصل موضوعی برای 
خواننده اسـت. اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم؛ در روش اصل موضوعی، با تعدادی مفاهیم تعریف نشده و اصل 
شـروع کرده و با اسـتفاده از منطـق نتایجی از این اصل موضوع ها گرفته می شـود. گفته می شـود کـه انگیزٔه اصلی 
اقلیدس از نوشتن کتاب اصول، اثبات دقیق قضیٔه فیثاغورس بوده است. بنابراین اقلیدس شروع کرد به ایجاد یک 

دستگاه اصل موضوعی.
اقلیدس متوجه شـد که می توان گزاره ها را براسـاس یک سیر دقیق به دنبال هم چید به طوری که اثبات درستی هر 
گزاره فقط به گزاره های اثبات شده قبلی وابسته باشد. او دریافت که امکان ندارد که همٔه گزاره ها ثابت شوند و تالش 
برای اثبات همٔه گزاره ها محکوم به دور باطل است. اقلیدس فهمید که باید چند گزاره را بدون اثبات بپذیرد. به این 
ترتیب، هندسٔه اصل موضوعی متولد شد. معروف است که اقلیدس فقط کار جمع آوری دانش هندسه و نظریٔه اعداد 
را که تا آن موقع مطرح شده بود را انجام داده است و این مطالب را خودش کشف نکرده است. اما شاهکار اقلیدس 

آن بود که برای اولین بار روش اصل موضوعی را به کار برده است.

این اصول موضوعه چگونه انتخاب می شوند؟	#

در اوایل پیدایش هندسـه، تصور از اصل موضوع این بود که یک اصل موضوع گزاره ای اسـت که وضعیتی بدیهی و 
درست از جهان را بیان می کند. یعنی اقلیدس به اطراف خود نگاه می کرد و براساس تجربه این گزاره ها را می پذیرفت. 

در دیدگاه جدید، یک اصل موضوع لزومًا واقعیتی را در مورد جهان پیرامونی بیان نمی کند. 

آیا می خواهید بگویید که انتخاب گزاره هایی که درستی آن ها را می پذیریم، کاماًل دلخواه و اختیاری است؟	#

هر دسـتگاه اصل موضوعی برای توصیف هر چه دقیق تر یک وضعیت مورد نظر سـاخته می شـود؛ مثاًل در هندسـٔه 
اصل موضوعی، هدف، توصیف هندسـٔه محیط پیرامونی است. بنابراین اصل موضوع ها را گزاره های می گیرند که 
بـرای این کار مناسـب هسـتند و با انتخاب آن ها یـک نظریٔه غنی از قضیه ها به دسـت آید. هم چنیـن، انتخاب اصل 

موضوع ها باید به گونه ای باشد که منجر به تناقض نشود.
اجازه دهید یک اصل موضوع را در نظر بگیریم:

به ازای هر دو نقطٔه متمایز فقط یک خط وجود دارد که شامل این دو نقطه است.

چگونه می توان توجیه کرد که این اصل درست است؟	#

ما ادعا نمی کنیم که یک اصل گزاره ای درست است؛ بنابراین نیازی به ارائه و توجیه درستی اصل ها نداریم.
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قضیه ها چطور؟ آیا قضیه ها هم گزاره هایی درست نیستند؟	#

قضیه ها را به این دلیل قضیه می گوییم که نتیجٔه منطقی اصل ها یا قضیه های ثابت شده قبلی هستند. قضیه ها در 
مدل ها گزاره هایی درست هستند.

اجازه دهید با یک مثال واقعی پاسخ سؤال های شما را بدهیم.
Gکـه در آن یک عمل دوتایی ∗ تعریف شـده اسـت و در اصل های زیر  یـک مونوئیـد1 عبارت اسـت از یک مجموعٔه 

صدق می کند.

a b c a b c∗ ∗ ∗ ∗( ) ( )=  ، a b c, , ∈G اصل 1  عمل ∗ شرکت پذیر است؛ یعنی برای هر 

داریم:  a∈G  اصل 2  عضوی چون e در G )که عضو همانی نامیده می شود( وجود دارد به طوری که به ازای هر 

a e e a a∗ ∗= =  

بعد قضیه هایی ثابت می شوندکه یکی از آن ها را در زیر می بینید. 

قضیٔه 1-1 در یک مونوئید، عضو همانی یکتاست.

) در اصل های مونوئید صدق می کند.  , ) + به سادگی، ثابت می شود که مجموعٔه اعداد صحیح با عمل جمع، یعنی 
) یک مدل برای اصل های مونوئید است. حاال هر مثالی از مونوئید که ارائه دهیم، این قضیه ها در آن  , ) + بنابراین 

مثال ها )به زبان هندسه، در آن مدل ها( گزاره هایی درست هستند.
یکی از ویژگی های مهم که در یک دسـتگاه اصل موضوعی رعایت می شـود آن اسـت که اصل ها از یکدیگر مسـتقل 

باشند؛ یعنی یک اصل از اصل های دیگر نتیجه نشود. به عبارت دیگر، اصل ها در آن دستگاه قضیه نباشند.

چگونه نشان می دهیم اصل های یک دستگاه اصل موضوعی مستقل هستند؟	#

اجازه دهید در مثال دستگاه اصل موضوعی مونوئید نشان دهیم اصل های آن مستقل هستند.
مجموعٔه اعداد طبیعی با عمل جمع در اصل 1 صدق می کند ولی در اصل 2 صدق نمی کند. بنابراین اصل 2 نتیجٔه 

اصل 1 نیست.
} با عمل ∗ که با جدول روبه رو تعریف شـده را در نظر بگیرید. این مجموعه  , , }e a b مجموعٔه 
با عمل ∗ در اصل 2 صدق می کند ولی در اصل 1 صدق نمی کند. بنابراین اصل 1 نتیجٔه اصل 

2 نیست؛ در نتیجه، اصل های این دستگاه اصل موضوعی مستقل هستند.

Monoid .1

e∗ a b

e a b

a e a

b

e

a

b b e
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خالصه آن چه در بخش یک خواندیم  

در این بخش با اصطالحات »هندسٔه خنثی«، »مدل در هندسه«، »هندسٔه اقلیدسی«، »اصل پنجم اقلیدس«،   
»اصل توازی پلی فیر«، »تعریف نشده ها« و »اصل موضوع« آشنا شدیم. به عالوه، دیدیم که:

هندسـه تشـکیل شـده اسـت از دو مجموعه، یکی مجموعٔه نقـاط )P( و دیگـری مجموعٔه خط هـا )L( که در   
تعدادی اصل موضوع صدق می کنند.

یک دستگاه اصل موضوعی تشکیل شده است از:  
الف( مجموعه ای از اصطالحات تعریف نشده،

ب( تعدادی اصطالح تعریف شده،

پ( اصل موضوع ها،

ت( یک دستگاه منطقی،

ث( قضیه ها

هندسـٔه اقلیدسی همان هندسه ای است که در کتاب »اصول« اقلیدس آورده شده است. هندسٔه اقلیدسی   
نخستین نمونه از یک دستگاه اصل موضوعی است که در تاریخ مطرح شده است.

اصـل موضوع ها برای ما حقایق بدیهی نیسـتند، بلکه گزاره هایی مفیدی هسـتند کـه وضعیت مورد نظر ما را   
توصیف می کنند و هندسه ها با آن ها شروع می شوند.

اصل موضوع ها باید طوری انتخاب شوند که منجر به تناقض نشوند.
مدل ها برای واقعی شـدن مفروضات و اصول و اشـیاء هندسـه )نقطه، خط، پاره خط، نیم خط، زاویه، مثلث و   

نظایر آن( ارائه می شـوند و هر هندسـه ای باید الزامًا مدلی داشـته باشـد؛ در غیر این صورت حتمًا ناسـازگار و 
بیهوده خواهد بود.

مدل ها از این نظر مهم اند که نشان می دهند یک تئوری واقعًا در مورد چیزی صحبت می کند.
در هندسـه، اصل ها را ثابت نمی کنند، بلکه آن ها را بدون اثبات می پذیرند. اما در یک مدل، باید نشان دهیم   

این اصل ها گزاره هایی درست اند.
مثالی از یک مثلث متساوی االضالع، در یک هندسٔه نااقلیدسی، دیدیم که اندازٔه هر زاویٔه آن 60 درجه نبود   

بود. 84 2
0

/ و مجموع اندازه های زاویه های آن مثلث برابر 
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 بخش 2

هندسه را چگونه آغاز می کنند؟

هر هندسـه از دو مجموعه تشـکیل می شـود؛ یکی مجموعٔه نقاط و دیگـری مجموعٔه خط ها. مجموعـٔه نقاط را با P و 
مجموعٔه خط ها را با L نشان می دهیم.

ارتباط بین مجموعٔه نقاط و مجموعٔه خط ها چگونه است؟	#

هر عضو مجموعٔه L را یک خط می نامیم و هر خط یک زیرمجموعه از P است.

آیا خط ها زیرمجموعه های خاصی از نقاط هسـتند؛ یا هر زیرمجموعٔه P می تواند یک خط باشد؟ به عبارت دیگر، آیا 	#
هر مجموعٔه نقاطی می تواند یک خط را تشکیل دهد؟

به نظر شما، یک خط می تواند فقط یک نقطه داشته باشد؟ یا یک خط می تواند فقط از دو نقطه تشکیل شده باشد؟

از معلومات هندسه ای که خوانده ایم، واضح است که یک خط بی شمار نقطه دارد؟	#

اما با توصیفی که فعاًل از خط ها داده ایم هیچ نتیجه ای در مورد ویژگی های یک خط نمی توان گرفت؛ غیر از آن که یک 
خط یک زیرمجموعٔه P است. این که خط ها چه ویژگی هایی باید داشته باشند، بخش مهمی از کارهایی است که در 
ساختن بنیان هندسه باید انجام داد. ویژگی هایی که یک خط باید داشته باشد توسط اصل موضوع ها داده می شود. 
مثاًل نمی خواهیم خط های ما فقط از یک نقطه تشـکیل شـده باشـد؛ بنابراین اصلی به صورت »هر خط حداقل دو 
نقطه دارد.« را در هندسه مطرح می کنیم. ساده ترین هندسه، هندسه ای است که در آن سه اصل زیر برقرار باشد.

1( از هر دو نقطه حداقل یک خط می گذرد.
2( هر خط حداقل دو نقطٔه متمایز دارد.

3( سه نقطٔه متمایز وجود دارد که هر سه روی یک خط قرار ندارند.
هندسـه ای که مجموعٔه نقـاط و مجموعٔه خط های آن ویژگی های بیان شـده در اصل های باال را داشـته باشـد، یک 

هندسٔه محض می نامیم.

،  به  L ، به نام مجموعٔه نقاط و یک مجموعٔه P }، متشـکل از یک مجموعٔه ناتهی , }P L تعریف  یک هندسـٔه محض 

P هستند به طوری که در اصل های زیر صدق کنند. L زیرمجموعه هایی از  نام مجموعٔه خط ها است که عناصر 

 ∀ ∈ ∃ ∈ ∈A B l A B l, ,P L 1( از هر دو نقطه حداقل یک خط بگذرد؛ یعنی 

 ∀ ∈ ∃ ∈ ≠ ∈l A B A B A B lL P, , , 2( هر خط حداقل شامل دو نقطه متمایز باشد؛ یعنی 

3( سه نقطه متمایز وجود دارد که هر سه روی یک خط قرار ندارند.
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« به صورت »نقطٔه A بر خط l واقع است.«  A l∈ فرض کنید A یک نقطه و l یک خط است. در زبان هندسه، جملٔه »
« به صورت »A خارج خط l قرار دارد.« بیان می شوند. A l∉ یا به شکل »خط l از نقطٔه A می گذرد.« و همچنین، »

به نظر می رسد که تعریف هندسٔه محض با نمادهای منطقی کمکی به فهم آن نمی کند.	#

بله، ولی این کار برای دقت در بیان مفید است و این که حواسمان جمع شود که در بحث هایمان از فرض های اضافه 
اسـتفاده نکنیم. معمواًل ریاضی دانان و نویسندگان کتاب های ریاضی سـعی می کنند که کم تر از نمادهای منطقی 

استفاده کنند. در این کتاب نیز ما به ندرت نمادهای منطقی را استفاده می کنیم.

از این سـه اصل موضوع چه نتایجی می توان گرفت؟ مثاًل آیا می توان ثابت کرد که دو خط متمایز متقاطع همدیگر را 	#
فقط در یک نقطه قطع می کنند؟

شما ابتدا باید دو خط متقاطع را تعریف کنید. در هر علمی، باید مطمئن بود که همه در معنی اصطالحات به کار رفته 
اتفاق نظر دارند. تعریف ها در ریاضی کمک می کند که معنی اصطالحات برای همه یکسان باشد.

l′ را متقاطع 	# مقصود من از دو خط متقاطع، دو خط متمایزی است که اشتراکشان تهی نباشند؛ یعنی دو خط متمایز l و 
 . l l ′ ≠ ∅  می نامیم هرگاه 

با توجه به شـکل 2-1 واضح اسـت که هر دو خط متقاطع فقط در یک نقطه همدیگر را قطع 
می کننـد. اما می خواهم بدانم که از این سـه اصل هندسـٔه محض، چگونـه این مطلب ثابت 

می شود.

از کجا می دانید که خط ها در هندسه به صورت شکل 2-1 هستند؟

این شـکل با استفاده از یک خط کش به دست می آید. به این صورت که با کشیدن یک مداد روی یک لبٔه خط کش 	#
خط ها را رسم می کنیم.

همان طور که قباًل اشاره شد، این کاری که شما انجام دادید و خط ها را با شکل هایی مانند 2-1 معرفی کردید، فقط 
ارائه یک مدل برای هندسه است.

دیدیم که هر هندسه از یک مجموعٔه نقاط، P و یک مجموعٔه خط ها، L تشکیل یافته است. ما در مورد ماهیت اعضای 
مجموعٔه P، یعنی نقاط و همچنین اعضای مجموعٔه L، یعنی خط ها، صحبتی نمی کنیم؛ فقط با آوردن اصل هایی 
ویژگی های آن ها را بیان می کنیم. حاال اگر مثالی مطرح کنید که در آن دقیقًا اعضای مجموعه های P و L مشخص 

شده باشند و در آن اصول صدق کنند، شما یک مدل برای این هندسه ارائه کرده اید.

} می تواند مجموعٔه نقاط یک هندسٔه محض باشد؟	# , , }A B C آیا مجموعه ای مانند 

P باشد. برای این  = { , , }A B C چرا که نه! شـما می توانید مدلی از هندسـٔه محض ارائه دهید که مجموعٔه نقاط آن 
کار، باید مجموعٔه خط ها، یعنی L را طوری بسـازیم که در آن سـه اصل صدق کنند. یعنی، هر دو عضو P را که درنظر 

l

A
l l A

′ ={ } ′l

شکل 1-2
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بگیریم، روی یک خط باشند. به عالوه، خط ها حداقل دو عضوی باشند و هیچ خطی همٔه نقاط را دربر نداشته باشد. 
P دارای هشت زیرمجموعه  = { , , }A B C توجه داریم که هر خط یک زیرمجموعه از مجموعٔه نقاط است. مجموعٔه نقاط 
است، که بنابر اصل 2، آن هایی می توانند خط باشند که حداقل دو عضو داشته باشد. این زیر مجموعه ها عبارتند از:

 { , } , { , } , { , } , { , , }A B A C B C A B C

اکنون این زیرمجموعه ها را می توان خط های این هندسه در نظر گرفت، زیرا در اصل 1 صدق می کنند. بنابر اصل 3،
} را نمی توانیم به عنوان خط بپذیریم، زیرا همٔه نقاط را دربر دارد. بقیٔه مجموعه ها به عنوان خط،  , , }A B C مجموعٔه 

هر سه اصل هندسٔه محض را برآورده می کنند. بنابراین به مدل زیر از هندسٔه محض می رسیم.
= مجموعٔه نقاط =P { , , }A B C

= مجموعٔه خط ها = { }L { , },{ , },{ , }A B A C B C

گاهی این مدل را به صورت شکل 2-2 نمایش می دهند.
توجه کنید نقاط روی ضلع های این مثلث، نقاط این مدل نیستند.

به هر حال، چگونه از اصول هندسٔه محض می توان نتیجه گرفت که دو خط متقاطع همدیگر را فقط در یک نقطه قطع می کنند؟	#

یکی از کاربردهای جالِب داشـتن مدل های متعدد برای یک هندسـه آن اسـت که اگر بخواهیم بدانیم آیا یک گزارٔه 
داده شـده را می توان از اصل های آن هندسـه نتیجه گرفت یا نه، کافی اسـت مدل های مختلفی از آن هندسـه را در 

نظر بگیریم. دو حالت اتفاق می افتد.
حالت اول: این گزاره در یک مدل درسـت است ولی در مدل دیگر درست نیست؛ در این صورت نتیجه می گیریم که 

این گزاره در آن هندسه قابل اثبات نیست و هم چنین نقیض آن نیز قابل اثبات نیست.
حالت دوم: این گزاره در چند مدل از این هندسه درست است؛ در این صورت، بررسی می کنیم که آیا می توان اثباتی 

برای درستی این گزاره، با استفاده از اصول آن هندسه، پیدا کرد یا نه.
. در این صورت گزارٔه مورد نظر شـما، در  3 = خط  { , }B C 2 و  = خط  { , }A C  ، 1 خط = { , }A B فرض کنید 

. � ∩ �
2 3

= { }C � و  ∩ �
1 3

= { }B  ، � ∩ �
1 2

= { }A مدل سه نقطه ای باال درست است. زیرا 
مثال 1-1: اکنون مدل دیگری به صورت زیر در نظر می گیریم.

مجموعٔه نقاط = =P { , , , }A B C D  
مجموعٔه خط ها = = { }L { , },{ , },{ , },{ , },{ , },{ , },{ , , },{ , , }A B A C A D B C B D C D B C D A C D  

به سادگی می توان دید که مجموعٔه نقاط و مجموعٔه خط های باال در اصل های هندسٔه محض صدق می کنند. در این مدل، 
. � ∩ �

1 2
= { , }C D 2 در دو نقطه همدیگر را قطع می کنند؛ یعنی  = { , , }A C D 1 و  = { , , }B C D دو خط متمایز 

این دو مدل نشان می دهد که گزارٔه زیر در هندسٔه محض قابل اثبات نیست.
»در هندسه محض، هر دو خط متمایز متقاطع فقط در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند.«

A

B C

شکل 2-2
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حاال چه باید کرد تا اینکه، در یک هندسه، دو خط متقاطع فقط در یک نقطه همدیگر را قطع کنند؟	#

اگر به مدل داده شده در مثال 1-1 نگاه کنید، متوجه می شویم که از دو نقطٔه C و D بیش از یک خط گذشته است. 
بنابرایـن کافی اسـت اصلی اضافه کنیم کـه از دو نقطه فقط یک خط می گـذرد. به این ترتیب، هندسـه ای خواهیم 

داشت که آن را هندسٔه وقوع1 می نامیم، که در زیر تعریف آن آمده است.

} یک هندسـٔه وقوع نامیده می شـود  , }L P مجموعٔه خط ها باشـد. دوگانٔه  L مجموعٔه نقاط و  P تعریف  فرض کنید 

هرگاه در اصل های زیر صدق کند:

اصل 1. از هر دو نقطٔه متمایز یک و فقط یک خط می گذرد.

اصل 2. هر خط حداقل دو نقطٔه متمایز دارد.

اصل 3. سه نقطٔه متمایز وجود دارد به طوری که هر سه روی یک خط نیستند.

توضیحاتی در مورد تعریف هندسٔه وقوع
l وجـود دارد که از A و B می گذرد و  الـف: اصـل 1 بیانگر آن اسـت که اگر دو نقطٔه متمایز A و B در نظر بگیریم، خطی مانند 

. l AB=
� ���

AB نمایش می دهیم؛ یعنی 
� ���

بیش از یک خط وجود ندارد. در این صورت، خط l را که از A و B می گذرد، با نماد 
ب: اصل دوم می گوید خط های یک نقطه ای نداریم. توجه کنید از این اصل ها نمی توان نتیجه گرفت که یک خط بی شمار 
نقطه دارد. اگر می خواهید خط هایتان بی شمار نقطه داشته باشند، نیاز به اصلی داریم که بعدًا آن را معرفی خواهیم کرد.
پ: از اصل 3 نتیجه می شـود که همٔه نقاط هندسـٔه وقوع روی یک خط نیسـتند؛ و در این هندسه، حداقل سه خط 

وجود دارد.
اکنون آماده ایم که نشـان دهیم در هندسـٔه وقوع )هندسـه ای که در سـه اصل باال صدق می کند(، دو خط متقاطع 
متمایز فقط در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند. گزارٔه زیر را یک قضیه می نامیم؛ زیرا درستی گزاره را بدون اثبات 

نپذیرفته ایم و برای آن اثباتی ارائه شده است.

l2 دو خط متمایز  قضیه 2-1 هر دو خط متقاطع و متمایز فقط در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند؛ یعنی اگر l1 و 

. l l A
1 2
 = { } ، آن گاه نقطه ای مانند A وجود دارد به طوری که  l l

1 2
 ≠ ∅ باشند به طوری که 

l بیش از یک عضو داشـته باشـد؛ یعنی نقاط متمایز P و Q وجود داشـته  l
1 2
 اثبات  )برهان خلف(  فرض کنید 

Q داریم  l l∈
1 2
 . از  P l∈ 2 P و  l∈ P نتیجه می شود 1 l l∈

1 2
 Q. از  l l∈

1 2
 P و  l l∈

1 2
 باشند به طوری که 

l2 دو خط  l1 و  l که خالف فرض است؛ زیرا  l PQ
1 2
= =

� ���
. در نتیجه  PQ l

� ���
= 2 PQ و  l

� ���
= Q؛ پس، 1 l∈ 2 Q و  l∈ 1

متمایز بودند. 

1. یکی از معانی کلمٔه »وقوع«، »قرار داشتن بر« است. در هندسٔه وقوع فقط اصل هایی مطرح می شوند که در مورد قرار داشتن نقطه ها بر یک خط می باشد.
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در هندسـه ای که در سه اصل باال صدق می کند )هندسٔه وقوع(، چگونه می توان نشان داد که از هر نقطهٔ خارج یک 	#
l می توان رسم کرد؟ l فقط یک خط به موازات خط  خط 

دو خط موازی را شما چگونه تعریف می کنید؟

l2 را موازی می گوییم هرگاه همدیگر را قطع نکنند.	# و  l1 دو خط 

l2 را موازی می گویید؟ l1 و  ، آیا دو خط  l l
1 2
= در حالتی که 

l2 موازی نیستند.	# l1 و  به نظر من، چون اشتراک این دو خط تهی نیست، در این حالت 

را موازی درنظر می گیریم، بنابراین دو خط موازی را به شکل زیر تعریف می کنیم. l2 و  ll l خط های  l
1 2
= اما در این کتاب، اگر 

. l l
1 2
 = ∅ l یا  l

1 2
= l هرگاه  l

1 2
|| l2 را موازی می گوییم و می نویسیم  تعریف در یک هندسٔه وقوع، دو خط l1 و 

همان طور که قباًل اشاره شده، برای بررسی اثبات پذیری این گزاره، ابتدا درستی یا نادرستی این گزاره را در مدل های 
هندسٔه وقوع بررسی می کنیم.

P و مجموعٔه خط های  ={ , , }A B C ابتدا مدلی را در نظر می گیریم که مجموعٔه نقاط آن 
L است )شکل 2ـ  3(. ={ }{ , },{ , },{ , }A B A C B C آن 

l را در نظر بگیرید.  B C3 = { , } این یک مدل برای هندسٔه وقوع است. اکنون نقطٔه A و خط 
. دو خط از A می گذرد که عبارت اند از  A B C∉{ , } BC اسـت، زیرا 

� ���
این نقطه خارج خط 

l را قطع می کنند. بنابراین در این مدل، از یک نقطه  B C3 = { , } . هر دو این خط ها خط  l A C l A B
2 1
= ={ , }, { , }

 نمی توان رسم کرد.  هیچ خطی به موازات خط  خارج خط 

 وجـود دارد.« یک گزارٔه 	#  خطی به موازات خط  آیـا می توان نتیجه گرفـت که گزارٔه »از هر نقطٔه P خـارج خط 
نادرست در هندسٔه وقوع است؟

خیر. تنها نتیجه ای که می توان گرفت، آن است که این گزاره از اصل های هندسٔه وقوع نتیجه 
نمی شـود. شـما می توانید مدل دیگری از هندسـٔه وقوع ارائه دهید که گزارٔه باال در آن درست 
P و مجموعٔه خط های  ={ , , , }A B C D باشد. مثاًل مدلی را در نظر بگیرید که مجموعٔه نقاط آن 

. L ={ }{ , },{ , },{ , },{ , },{ , },{ , }A B A C A D B C B D C D P است؛ یعنی   آن تمام زیر مجموعه های دو عضوی 
l می توان رسـم کرد. مثـاًل نقطٔه A و خط  در ایـن مـدل، از هـر نقطٔه خارج یک خـط l فقط یک خط بـه موازات خط 
. از نقطٔه A سه خط  A B D∉{ , } l است، زیرا  = BD

� ���
l را در نظر بگیرید. واضح است که نقطٔه A خارج خط  BD=

� ���

l است. این مطلب، برای هر نقطه و هر  BD=
� ���

} موازی خط  , }A C } می گذرد؛ که فقط  , }A D } و  , }A C  ،{ , }A B

خط در این مدل برقرار است )شکل 4-2(.

AD عمود است؟	#
� ���

AB بر خط 
� ���

آیا در این مدل می توان نتیجه گرفت که خط 

احتمااًل این نمودار شما را به اشتباه انداخته است. این نمودارها گرچه در بسیاری از موارد در فهم هندسه به ما کمک 
 AD
� ���

} است و خط  , }A B AB مجموعٔه دوعضوی 
� ���

می کند؛ اما می تواند گمراه کننده هم باشـد. توجه کنید که خط 
} است. در این کتاب، باید ذهن خودتان را تربیت کنید که تجربٔه قبلی خودتان دربارٔه هندسه  , }A D مجموعٔه دوعضوی 

A

B C

شکل 3-2

A B

CD
شکل 4-2
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را موقتًا کنار بگذارید. این هندسه هنوز آن قدر غنی نیست که بتوانیم عمود بودن را در آن تعریف کنیم. باید قباًل نیم خط، 
زاویه، اندازٔه زاویه تعریف شوند تا بتوان عمود بودن را تعریف کرد. هنوز راه زیادی تا آن جا مانده است.

. بنابرایـن رابطٔه توازی 	# l l با خودش موازی اسـت؛ یعنی  l در تعریـف شـما از دو خط مـوازی، دیدیم که هر خط 
. چگونه می توان  l l

2 1
 l آن گاه  l

1 2
 خاصیت بازتابی دارد. خاصیت تقارنی رابطٔه توازی هم واضح است؛ یعنی اگر 

l و  l
1 2
 از اصول هندسـٔه وقوع نتیجه گرفت که رابطٔه توازی خاصیت تراگذاری دارد؟ یعنی چگونه نشـان دهیم از 

؟ l l
1 3
 l نتیجه می شود که  l

2 3


اجازه دهید خاصیت تراگذاری رابطٔه توازی را در مدل داده شده در شکل 2-5 بررسی کنیم.
P و مجموعٔه خط های آن را تمام زیرمجموعه های  = { , , , , }A B C D E مجموعٔه نقاط این مدل 
دوعضـوی P می گیریم )شـکل 2-5(. این مـدل در تمام اصل های هندسـه وقوع صدق 
l و  C D2 = { , } ، l A B1 = { , } l3 را به صورت  l2 و   ، l1 می کنـد. در ایـن مدل، خط هـای 

. l l
1 3
 ، اما  l l

2 3
 l و  l

1 2
 l درنظر می گیریم. مالحظه می کنید که  A E3 = { , }

بنابراین نتیجه می گیریم که از اصول هندسٔه وقوع نمی توان نتیجه گرفت که رابطٔه توازی خاصیت تراگذری دارد.

خالصه آن چه در بخش 2 خواندیم  
در بخش 2، اصطالحات هندسٔه محض، هندسٔه وقوع و توازی را تعریف کردیم.  
هندسـٔه محض تشـکیل شـده از یک مجموعٔه P )مجموعٔه نقـاط( و یک مجموعٔه L )مجموعـٔه خط ها( که در   

اصل های زیر صدق می کنند.
الف( از هر دو نقطه حداقل یک خط می گذرد.

ب( هر خط حداقل شامل دو نقطٔه متمایز است.
پ( سه نقطٔه متمایز وجود دارد به طوری که هر سه روی یک خط نیستند.

هندسٔه وقوع تشکیل شده از یک مجموعٔه P و یک مجموعٔه L که در اصل های زیر صدق می کنند.  
الف( از هر دو نقطٔه متمایز فقط یک خط می گذرد.

ب( هر خط حداقل دو نقطٔه متمایز دارد.
پ( سه نقطٔه متمایز وجود دارد به طوری که هر سه روی یک خط نیستند.

AB نشان می دهیم.  
� ���

در هندسٔه وقوع، از دو نقطٔه متمایز A و B فقط یک خط می گذرد. این خط را با نماد 
  . S l⊆ یک مجموعٔه نقاط S را هم خط می نامیم، هرگاه خطی مانند l وجود داشته باشد، به طوری که 
  . l l

1 2
 ≠ ∅ l2 متقاطع اند، هرگاه  و  l1 دو خط متمایز 

  . l l
1 2
 = ∅ l یا  l

1 2
= l هرگاه  l

1 2
 را موازی می گوییم و می نویسیم  l2 و  l1 در یک هندسٔه محض، دو خط 

قضیٔه 2ـ1:  در هندسٔه وقوع، هر دو خط متقاطع فقط در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند. بنابراین، در   
هندسٔه وقوع، هر دو خط یا موازی اند یا فقط در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند.

از اصول هندسٔه وقوع نمی توان نتیجه گرفت که رابطٔه توازی خاصیت تراگذری دارد.  

A

B

C

DE

شکل 5-2
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