
چكيده
محمد بن محمد بن حسن طوسي ملقب به نصيرالدين و مشهور به خواجه طوسي از علماي بنام قرن هفتم قمري است. او 
ــت نظر هوالكوخان را به خود جلب كند و بسياري از كتابهاي اسالمي  ــت، با درايت خود توانس كه در عصر مغول مي زيس
را از خطر نابودي نجات دهد. او از جمله دانشمنداني است كه در علوم مختلف صاحب نظر بوده است. از ميان اين علوم، 
ــفه و كالم اشاره كرد كه در آنها صاحب تأليفات بوده است.  ــير، طب، منطق، فلس مي توان به رياضيات، نجوم، اخالق، تفس
ــته بودند، نيز به ايران  ــمنداني را كه با حمله مغول متواري گش ــا خود به آموختن اين علوم پرداخت، بلكه دانش ــه تنه او ن

بازگرداند و بدين وسيله نقش مهمي در احياي علم و علم آموزي در ايران ايفا نمود.
ــازنده اي در احياي علوم داشته است، چرا كه در اين تأليفات،  ــي آثار او، اين نتيجه حاصل مي آيد كه وي نقش س از بررس
ــر علم و احياي تمدن اسالمي كه در پرتو  ــاگردان و علم آموزان قرار مي دهد، تا راه براي نش ــاخه ها را در اختيار ش سرش
ــمند نقطه عطفي در بازگشت علوم به ايران و ديگر سرزمينهاى اسالمي  ــود. بنابراين اين دانش علم به وجود مي آيد، باز ش

مي باشد. اينها مسائلي است كه در اين تحقيق، به آنها پرداخته شده است.
كليدواژه ها: خواجه نصيرالدين طوسى، علوم، تمدن اسالمى، آثار.
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طرح مسئله
ــرزمينهاي  ــري مصادف با حمله مغوالن به س ــرن هفتم قم ق
ــه و نتايج آن بر  ــت. ابعاد ويران كننده اين حمل ــالمي اس اس
ــتر شهرهايي  ــي پوشيده نيست. بيش ــالمي، بر كس تمدن اس
ــده و  ــمار مي رفتند، ويران ش ــدن و علم به ش ــه مراكز تم ك
ــي از حمالت  ــتند. در يك ــده و آواره گش ــمندان پراكن دانش
ــتان، وي  ــماعيليه قهس مغوالن به رهبري هالكو به قالع اس
ــي را كه در اين قالع به سر مي برد،  خواجه نصيرالدين طوس
به علت آشنايي او با نجوم و اخترشناسي و ديگر علوم مورد 
نياز، جزء مالزمان خود قرار مي دهد و همراه وي عازم فتح 
بغداد مي شود. در اين ميان برخي محققان بر آنند كه خواجه 
نصيرالدين طوسي عاملي جهت ترغيب هالكو براي حمله به 
ــالمي يعني بغداد و متعاقب آن تأثيرات اين  مركز خالفت اس
ــالمي از جمله بر علوم و  حمله بر ضعف و انحطاط تمدن اس

مراكز علمي بوده است. 
در اينجا اين سؤال مطرح مي گردد كه آيا خواجه نصيرالدين 
ــي  ــته يا نقش ــالمي داش ــي مخرب بر علوم و تمدن اس نقش
ــخ به اين سؤال در  ــت. در جهت پاس ــازنده ايفا نموده اس س
اين مقاله سعي مي شود، نقش و جايگاه علمي خواجه مورد 
ــن شود وي چه نقشي در اين مورد  بحث قرار گيرد، تا روش

داشته است.

زندگي نامه خواجه نصيرالدين طوسي
ــن طوسي ملقب به خواجه نصير و  محمد بن محمد بن حس
ــي كه او را به القاب استاد البشر و  ــهور به خواجه طوس مش
معلم ثالث نيز خوانده اند، به سال 598ق/ 1201م در طوس 
ــن از فقها و علماي  ــه دنيا آمد.(1) پدر وي محمد بن حس ب
ــدي بود، كه اين فرد نيز  ــاگرد فضل اهللا راون بنام طوس و ش
ــتقيم بزرگاني چون  ــتقيم و غيرمس جزء تربيت يافتگان مس

سيد مرتضي علم الهدي و شيخ طوسي بود.(2)
ــرعي را نزد پدر آموخت.(3) پس  ــه، علوم و فنون ش خواج
ــل فقه، منطق،  ــي را فراگرفت، به تحصي ــوم ادب ــه عل از آنك
ــن علوم را  ــه مقدمات اي ــات روي آورد ك ــفه و رياضي فلس
ــت.(4) آن گاه براي  ــد صاحب فراگرف ــزد كمال الدين محم ن
ــابور رفت و از  ــات خود به حوزه علميه نيش تكميل معلوم
ــتفاده كرد. از جمله كتاب  ــمندان نامي آنجا اس محضر دانش
ــزد فريدالدين داماد  ــينا را ن ــارات و التنبيهات» ابن س «االش
ــابوري آموخت.(5) شمس الدين بن مؤيد عرضي  حكيم نيش
ــن، علم را از كمال الدين بن  ــت كه خواجه نصيرالدي گفته اس
ــالم بن بدران مصري معتزلي  يونس موصلي و معين الدين س
ــابور را پيش از  اخذ كرد.(6) ظاهراً خواجه نصيرالدين، نيش
ــط مغوالن مورد حمله و ويراني قرار گيرد، ترك  آنكه توس

ــراي حضور در درس  ــه ري كوچ نمود و از آنجا ب ــرد و ب ك
ــد و در موصل  ــپار ش علماي بزرگ به بغداد و موصل رهس
ــالم  نزد كمال الدين بن يونس موصلي تلمذ كرد، آن گاه از س
بن بدران مصري كه از فقهاي بزرگ شيعه محسوب مي شد، 
ــت.(7) در  ــابور بازگش اجازه اجتهاد دريافت نمود و به نيش
ــابور، مغولها اولين حمله خود  خالل حضور خواجه در نيش
ــد.(8) در اين زمان، او  ــه رهبري چنگيزخان را آغاز كردن ب
ــماعيليه راه يافته بود. در خصوص اينكه خواجه  به قالع اس
ــا اينكه برخالف  ــن قالع راه يافته بود، ي ــه ميل خود به اي ب
ميل باطنيش و با تهديد به آنجا رفت، بين مورخان اختالف 
ــط هالكو، خواجه  ــت. پس از فتح قالع اسماعيليه توس اس
نصيرالدين با مغوالن مواجه شد و به علت آشناييش به علم 
ــترده، مورد توجه قرار گرفت و هالكو  نجوم و اطالعات گس

او را مالزم خود كرد.
ــه علت مقام علمي و  ــمند طوس را ب هالكوخان مغول دانش
ــمار آورد و در همه  ــش در رديف بزرگان به ش ارزش فكري
جا وي را به همراه خود مي برد.(9) اصحاب رجال ترديدي 
ــوده و در آثار موجود او  ــيعي ب ــد در اينكه خواجه ش ندارن
ــودن وي را محرز  ــيعه امامي ب ــت كه ش ــاله اس چندين رس
مي سازد از جمله رساله هاى «الفرقة الناجية» و «رسالة في 
ــرية».(10) خواجه نصيرالدين  االمامة» و كتاب «االثني عش
ــال 672ق/ 1275م در  ــالها خدمات علمي در س پس از س
ــت و در كنار حرم امام موسي  ــم از جهان فروبس بغداد چش

كاظم(عليه السالم) در كاظمين به خاك سپرده شد.(11)

افكار و عملكرد خواجه نصيرالدين طوسي
ــاب  ــه هاي منظم و حس خواجه نصيرالدين از افكار و انديش
ــت چگونه بينديشد و  ــده اي برخوردار بود. وي مي دانس ش
برنامه ريزي كند. او شاهكاري در اين زمينه بود و مي دانست 
ــت.  كه پيروزي نظامي بر مغولها به هيچ  وجه امكان پذير نيس
ــالم به طور كامل از هم پاشيده بود و ديگر اميدي  جهان اس
ــه به مغولها و  ــازماندهي و جمع آوري نيرو براي حمل ــه س ب
ــت. خواجه اينك  ــور وجود نداش ــرون راندن آنها از كش بي
ــده  ــالمي، نابود ش ــد كه چگونه كتب و منابع غني اس مي دي
است و دانشمندان اسالمي كشته شده اند و چنانچه اين روند 
ــد. خواجه از نياز  ــالم باقي نمي مان ادامه يابد، چيزي از اس
هالكو به او و اشتياقش به وجود يك اخترشناس و منجم در 
اردوگاهش، استفاده كرد و تصميم گرفت اعتمادش را جلب 
ــته هايش را بر او تحميل كند.  كند، تا از اين راه بتواند خواس
ــد، تا بسياري از كتب اسالمي از نابودي  همين امر موجب ش
ــالمي  ــمندان اس ــياري از دانش نجات يابند، همچنان كه بس
ــه نصيرالدين اولين  ــات يافتند. خواج ــتار نج از معرض كش
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ــن گام را كه نظارت بر اوقاف  ــه اش را اجرا كرد و اولي برنام
ــو را قانع نمود كه نظارت بر  ــالمي بود، آغاز كرد و هالك اس

اوقاف اسالمي را بر عهده وي گذارد.(12)
ــوف بود و در  ــد: «خواجه فيلس زركلي در االعالم مي نويس
رأس علوم عقلي جاي داشت. وي عالم به رصد و مجسطي 
ــش در نزد هالكو بلندمرتبه گرديد و  و رياضيات بود. منزلت
ــاره مي كرد، هالكو به آن عمل مي نمود.  هر آنچه خواجه اش
ــيس و كتابخانه آن را  در مراغه قبه و رصدخانه بزرگي تأس
ــام گردآوري كرده بود، پر نمود.  از كتابهايي كه از بغداد و ش
ــت و منجماني براي  كتابخانه چهارصدهزار مجلد كتاب داش
رصد ستارگان تعيين و اوقافي براي تأمين معاش آنان مقرر 
ــي وي را تأمين مي نمود  ــن هالكو از نظر مال ــرد و همچني ك
ــب بيانگر عزم جدي خواجه نصيرالدين  ...».(13) اين مطال
ــرفت و ترقي علوم و  و برنامه هاي بلندمدت وي جهت پيش
ــالمي است. خواند مير، خواجه نصيرالدين  غناي فرهنگ اس
ــمارد: «از جمله  ــو برمي ش ــراي هالك ــون نعمتي ب را همچ
ــد؛ يكي  ــر ش مواهب و عطاياى جليله كه هالكوخان را ميس
ــم المتأخرين افتخار االحكماء  ــه افضل المتقدمين و اعل آنك
ــتظهار العلماء االكرام خواجه نصيرالدين و الدنيا  العظام و اس
ــخير  ــي در آن عصر بود و در زماني كه هالكو از تس الطوس
ــباب  بغداد فراغت يافت، بنا به ترغيب خواجه به ترتيب اس
ــود و خواجه نصيرالدين مراغه را در تبريز  رصد فرمان فرم
جهت بناي رصدخانه اختيار كرد».(14) او دانشمندي جامع 
ــكيل مركز علمي و  ــراف بود و با تأليفات ارزنده و تش األط
ــوزه تعليمي آن، خدمت  ــه مراغه و ح ــه و كتابخان رصدخان
ــالمي-  ارزنده اي به حفظ، ترويج و تقويت علم و تمدن اس

ايراني كرد. (15)
نقش اين دانشمند بزرگ از جهات مختلف قابل توجه است:

ــه خوبي آن را  ــنين جواني ب ــدوزي كه او در س 1. دانش ان
فراگرفت.

ــي وي در آن محيط نامطلوب و  ــاي علمي و فرهنگ 2. كاره
پرآشوب در قالع اسماعيليه و بعد از آن در دربار ايلخانان.

ــوذ در حكمرانان مغول و در  ــت تأثير قراردادن و نف 3. تح
ــدن از خرابي و ويراني شهرها و ممالك ديگر،  نتيجه مانع ش
حفظ آثار علمي، نجات جان بسياري از علما و دانشمندان، 

تأسيس رصدخانه و مراكز علمي بزرگ.(16)
ــي است  4. بخش قابل توجهي از آثار خواجه به زبان فارس

كه در غناي اين زبان مؤثر بوده است.
ــدا از فعاليتهاي  ــن نقش خواجه نصيرالدين، ج 5. عمده تري
ــراري بوده  ــردآوري مغزهاي ف ــف علمي، نجات و گ مختل

است.(17)
ــمند سياستمدار، از به آتش كشيدن كتابخانه بزرگ  اين دانش

ــوالن جلوگيري  ــت مغ ــن صباح در قلعه الموت به دس حس
ــات داد. از جمله  ــياري را نج ــمندان بس كرد و علما و دانش
ــا، ابن  ــاب تاريخ جهان گش ــي صاحب كت ــك جوين عطامل
ــارح كتاب نهج البالغه و برادرش موفق الدوله  ابي الحديد ش
كه هر دو از دانشمندان اهل سنت بوده اند. اين امر نشانگر آن 
است كه خواجه از تسامح مذهبي برخوردار و حتي در فكر 
ــالمي بوده است. مغوالن به واسطه وزرا و  اتحاد مذاهب اس
ــون خواجه نصير، تحت تأثير  ــمندان دربار خود همچ انديش
ــالمي  ــد و در برابر عظمت فرهنگ ايراني - اس ــرار گرفتن ق
تسليم و به تدريج جذب آيين مقدس اسالم شدند و سرانجام 
در سال 694ق (دوره غازان خان) اسالم دين رسمي كشور 
ــون خواجه نصير  ــن امر جز با تالش بزرگاني چ گرديد. اي

ميسر نبود.(18)
ــيعي مداقه كنيم، به  ــمند بزرگ ش ــر در زندگي اين انديش اگ
ــان از يك سبك واحد در زندگي  اين مهم پي مي بريم كه ايش
ــت  خود برخوردار بود و آن هماهنگي علم و ديانت و سياس

بوده است.(19)
ــن نمونه هاي مرد حكيم  ــي يكي از بارزتري نصيرالدين طوس
ــم انداز هر مكتبي قرار  ــت. وي توانست خود را در چش اس
ــود از آن دفاع كند. او كامًال به  ــد و بنابر طرز نگرش خ ده
ــازگاري دروني چشم اندازهاي گوناگوني كه  هماهنگي و س
ــد، واقف بود. به هر صورت وي از حيث  ــالم پيدا ش در اس
نفوذ و اهميت در علم، هنر و فلسفه اسالمي، پس از ابن سينا 
ــتاد فيلسوفان و دانشمندان اسالم است، بالفاصله مقام  كه اس

دوم را دارد.(20)

بخشي از فعاليتهاي علمي خواجه نصيرالدين 
طوسي

1) خواجه نصيرالدين طوسـى و تأسيس رصدخانه و 
دانشگاه مراغه

ــيس رصدخانه، مورخان اختالف نظر دارند.  ــبب تأس در س
ــود خواجه،  ــده اي معتقدند كه خ ــل اهللا و ع ــداهللا بن فض عب
ــي به هالكو اظهار  ــه اين كار دعوت كرد. طوس ايلخان را ب
ــت كه بناي رصدخانه و نوشتن زيجي تازه، قريب سي  داش
ــت كه اين امر  ــال زمان نياز دارد، ولي ايلخان اصرار داش س
ــالها رصد  ــام پذيرد و چون طي اين س ــال انج در دوازده س
جميع كواكب و حساب دوره آنها و تهيه جداول تازه مقدور 
نبود، از جداول زيجهاي سابق هم استفاده شد و در اين كار 
ــالمي كه از اطراف فرا خوانده شدند، يك  غير از منجمان اس
ــمند چيني به نام تونجييا تومجي هم در مراغه حضور  دانش

داشت.(21)
ــد تا موالناي  ــنده جامع التواريخ مي افزايد: «فرمان ش نويس
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ــلطان الحكما افضل المتأخرين  ــتاد البشر س اعظم سعيد اس
ــي تغمده اهللا بغفرانه در موضعي كه  خواجه نصيرالدين طوس
مصلحت دانند، جهت رصد ستارگان عمارتي سازد. او شهر 

مراغه را برگزيد و رصد عالي بنياد نهاد».(22)
ــان خواجه را به  ــد: «هالكوخ صاحب الحدائق نيز مي نويس
ساخت رصدخانه امر نمود و خواجه براي اين كار مراغه را 
در نظر گرفت كه مراغه از واليات تبريز است. خواجه ابزار 
ــاخت  ــد را در آنجا تهيه نمود و از همكاران س و آالت رص
ــاگردان  ــايل آن، عده اي از علما و ش ــه و تهيه وس رصدخان
ــق، فخر  خواجه بودند».(23) از جمله مؤيد عرضي از دمش
ــكونت  ــل موصل، فخر خالصي كه در تفليس س مراغي اه

داشت و نجم الدين قزويني و عده اي ديگر از علما.(24)
همچنين ابن فوطي محل ساخت رصدخانه را در مراغه ذكر 
مي كند و مدت ساخت آن را تا سال 702ق مي داند.(25) از 
جمله درآمدهايي كه صرف هزينه ساخت رصدخانه مي شد، 
ــهرهاي ايران بود كه اداره آن به خواجه  اوقافي در تمامي ش
ــده بود.(26) خواجه و پسرانش اداره  ــپرده ش نصيرالدين س

اوقاف را در سراسر كشور بر عهده داشتند.(27)
ــد كه سيصد  رصدخانه مراغه با بهترين آالت رصد مجهز ش
ــال بعد هم در غرب نظير آن به مشاهده نرسيد. تنها براي  س
ــي هزار دينار به مصرف رسيد و براي  ساخت رصدخانه س
ساخت آالت رصد پيشه وران چيني را استخدام كرد. «عرضي 
ــي آالت را ايفا مي نمود و از  منجم، وظيفه معماري و مهندس
كوره هاي آهنگري مراقبت مي كرد». درباره آالت رصدخانه 
ــاله اي باقي مانده است. در موزه «درسدن»  نسخه خطي رس
ــايد ساخت عرضي باشد؛  ــد كه ش كره فلكي موجود مي باش
ــت، برمي آيد كه كره  زيرا از عباراتي كه روي آن منقوش اس
ــال 1279م در مراغه ساخته شده است. طوسي طرق  در س
جديد استفاده از ساعت آفتابي را براي رصد به خوبي كشف 
ــون ميوه اي از  ــي در قرن هفتم همچ ــرد.(28) زيج ايلخان ك
ــن زمان خواجه  ــت آمد و در همي ــه مراغه به دس رصدخان
ــرده مي گرفت، چنان  ــي خ ــن برمنظومه بطلميوس نصيرالدي
ــكارا  ــرة النصيرية في الهيئة» آش ــه در كتاب خود «التذك ك
ــاره حركت  ــي درب ــندي خود را از نظريه بطلميوس ناخرس
ــيارات نشان داده است. طوسي منظومه سياره اي جديدي  س
طرح ريخت كه شاگردش، قطب الدين شيرازي آن را كامل تر 
كرد. طوسي براي توضيح دادن سيارات، دو كره تصور كرده 
بود كه يكي در داخل ديگري دوران داشت و به همين جهت 
ــت كه مورخ آمريكايي رياضيات اسالمي «ا.س.كندي»  اس
ــياره اي شده بود، آن را جفت طوسي  كه متوجه اين طرح س
ــت كه جزئيات اين طرح را  ــت. طوسي قصد داش ناميده اس
ــراً به اتمام كار  ــبه كند، ولي ظاه ــيارات محاس براي همه س

ــت آثار  ــد.(29) محمد انس خان راجع به سرنوش موفق نش
ــدند و آنچه  علمي رصدخانه مي گويد: آثار علمي پراكنده ش
ــار او پراكنده  ــود از بين رفت، كتب و آث ــي بنا نهاده ب طوس
گشت كه نسخه هاي آن را در موزه هاي مشهور دنيا تا حدي 
به دست آوردند. از اين جهت كتابخانه ها و موزه هاي بزرگي 
ــوم» و كتابخانه ملي پاريس تاكنون  همچون «بريتيش موزي
ــي مي باشند.(30)  ــاعي خواجه نصيرالدين طوس مديون مس
ــته از مقام علمي، به واسطه نفوذي كه  ــي گذش خواجه طوس
در مزاج هالكو داشت، ايلخان را به اصالح امور اجتماعي و 
فرهنگي و نوازش هنرمندان وادار كرد. به اين جهت هالكو، 
ــه از اعيان زادگان  ــان بن عبداهللا مراغي را ك ــن لقم فخرالدي
ــهرهاي عربستان سفر كند و  مراغي بود، مأمور كرد تا به ش
ــام دانشمنداني را كه به واسطه  در اربل، موصل، الجزيره و ش
حمله مغول به آن مناطق پناه برده بودند، تشويق به بازگشت 
ــاي آن حدود را به اقامت در مراغه دعوت  نمايد و نيز علم
نمايد. فخرالدين هم كه مردي خوش اخالق و عاقل بود، اين 
ــت را انجام داد و حدود پانصد خانواري را كه مدتها  مأموري
ــران مهاجرت كرده بودند، به وطن بازگردانيد. از طرفي  از اي
به تأسيس كتابخانه اي پرداخت كه بالغ بر چهارصدهزار جلد 
ــت و براي فنون مختلف، مدارس و دانشكده هايي  كتاب داش
ترتيب داد كه برحسب اهميت، حقوق و مقرري براي طالب 
ــگاهي علمي پديد آورد كه وجود  معين نمود.(31) وي دانش
چنين مركزي تا پيش از آن سابقه نداشته است.(32) تمامي 
تالشهاي انجام شده خواجه در تمدن اسالمي، مكتبي جديد 
ــه مي توان آن را مكتب  ــاظ علمي و فني پديد آورد ك از لح
ــع مختلف به اين نتيجه  ــه ناميد.(33) با مراجعه به مناب مراغ
مي رسيم كه در آن زمان مي بايست چه متفكر بزرگي وجود 
ــاختن  ــار زدن همه موانع و راضي س ــد كه با كن ــته باش داش
مقامات ايلخاني، كار سترگي چون ساخت رصدخانه مراغه 
ــگاه مراغه را آغاز كند و از وجود تمامي دانشمندان  و دانش
ــده خواجه  ــن كار جز از عه ــه اي ــرد، ك ــتفاده الزم را بب اس

نصيرالدين برنمي آمد.
2) خواجه نصيرالدين طوسي و علم رياضيات

خواجه نصيرالدين كه رياضي دان بزرگي است، در برگرداندن 
ــائل كيفي به ساخت يك مسئله كمي رياضي، از توانايي  مس
ــئله مهم  ــوردار بود. او در مورد مس ــدي ويژه برخ و هنرمن
ــمندان  ــياري از انديش ــه براي بس ــر از واحد ك ــدور كثي ص
ــكل مي نمايد، بيان روشن و هنرمندانه اي دارد، از طريق  مش
ــردن حروف در طريق حل اين  ــمارش رياضي و به كار ب ش
ــش مي نمايد.(34) بروكلمان مي نويسد: خواجه  مسئله كوش
ــم رياضي و فلك به كار برده  ــي اهتمام فراواني در عل طوس
ــل و تنقيح، ترجمه و  ــا را بعد از تعدي ــت و مؤلفات قدم اس
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ــت كه مثلثات را  ــمندي اس ــت و اولين دانش تحرير كرده اس
ــتقل و قائم بالذات نمود. تأليفات خواجه طوسي در  علم مس
ــالمي جزء  رياضيات از زمان خودش تاكنون در مكاتب اس
كتب درسي طالب شمرده مي شود و بعضي از آثار گرانبهاي 
وي به زبانهاي ديگر ترجمه شده و مورد استفاده دانشمندان 
ــل از مقام علمي اين  ــت. براي تجلي اروپايي قرار گرفته اس
ــام وي نام گذاري  ــمند يكي از كوههاي كره ماه را به ن دانش
كرده اند.(35) قرن هفتم يعني همان زمان حمله مغوالن به بعد 
ــر گرفته شد كه  ــت كه در آن بار ديگر علوم رياضي از س اس
برجسته ترين چهره اين دوره خواجه نصيرالدين طوسي است 
ــوايي و راهنمايي وي بود كه چند تن دانشمند و به  و به پيش
خصوص رياضي دان در رصدخانه مراغه گرد آمدند و به كار 

رصد و ديگر كارهاي علمي مشغول شدند.(36) 
مزايايي كه مي توان براي كتب رياضي خواجه طوسي نسبت 

به رياضي دانان سلف او برشمرد به اين شرح است:
ــن رياضي و وضع  ــتخراج قواني ــي در اس اوًال، خواجه طوس
ــتنباط قضايا فوق العاده ماهر بوده است و چون  اشكال و اس
ــي كه هندسه مسطحه قائم  احاطه به مبادي و قضاياي اساس
به آن است، داشته، توانسته قضيه متوازيات هندسي را مبتني 
ــر فرضياتي بكند و قضايايي طرح و براهيني اقامه نمايد كه  ب

رياضي دانان پيش از او به آن پي نبرده بودند.
ــم فلك درآورده و  ــتقل از عل ــكل مس ثانيًا، مثلثات را به ش
ــكل القطاع»،  ــاب بي نظير و منحصر به فرد خود «الش در كت
مورد بحث قرار داده است. خواجه طوسي اولين كسي است 
ــروي قائم الزاويه قائل  ــش گانه براي مثلثات ك كه حاالت ش
ــده و آن را در اين كتاب شرح داده است، به طريقي كه با  ش

تحقيقات دانشمندان  عصر حاضر اروپا تطبيق مي كند.
ــه در  ــدي ك ــق رص ــراع آالت و ادوات دقي ــا اخت ــًا، ب ثالث
ــته است علم فلكي  رصدخانه هاي قبلي موجود نبوده، توانس

را به حد اعلي برساند.(37)
هرچند تحريرهاي خواجه باعث شد، برخي از آثار رياضي 
ــتند، در مركز آموزش  يوناني، كه همه به يك اندازه مهم نيس
ــالمي  ايران قرار بگيرند و برخي از آثار علمي مهم دوران اس
ــر خواجه نصير در  ــوند، اما با همه تأثي ــيه رانده ش به حاش
ــالم، گناه غفلتهاي نسلهاي بعد از  ــير رياضيات جهان اس س
ــالمي را نمي توان يكسره بر عهده  آثار مهم رياضي دوران اس
ــت، به ويژه كه گه گاه شاهد روي آوردن  خواجه نصير گذاش
ــه در مجموعه  ــتيم ك ــان پس از او به آثاري هس رياضي دان

رياضي خواجه جايي ندارد.(38)
ــم رياضي از اين  ــات خواجه نصيرالدين در عل ــي تأليف برخ
ــاتر مي نويسد: «گرچه تحرير  قرارند: 1. تحرير اقليدس؛ س
ــمار نمي رود،  ــي به ش از جمله كارهاي عمده خواجه طوس

ــطه پيروي از  ــن رياضي دانان چندين قرن به واس ولي در بي
اقليدس مشهور بوده است. او برخالف اقليدس، موارد خاص 
را چندين برابر كرد. مثًال در حدود شانزده مورد خاص براي 
ــافية في  ــالة الش قضيه فيثاغورث ترتيب داد».(39) 2. الرس
ــف القناع عن  ــطي 4. كش الخطوط المتوازية 3. تحرير مجس
ــكل القطاع 5. تحرير كتاب مانالوس في االشكال  ــرار ش اس
ــر ماخوذات  ــيوس 7. تحري ــة 6. تحرير اكروثاوذوس الكري
ارشميدس 8. تحرير كتاب المناظر 9. تحرير كتاب المساكن 
ــيوس 10. تحرير كتاب الكرة المتحركة 11. تحرير  ثاوذوس
ــي 12. تحرير كتاب  ــي االيام و الليال ــيوس ف كتاب ثاوذوس

ظاهرات الفلك و ... .(40)
ــالم و مخصوصًا در  ــفي خواجه در جهان اس ــاظ فلس از لح
ــته، به همين جهت  ــمتهاي خاوري آن، تأثير پايدار داش قس
ــه به تأليفات رياضيش  ــت كه امروزه وي را بيش از آنك اس

نوشته هاي  از  ــند،  بشناس
ــند،  مي شناس ــفيش  فلس
ــتهار او  ــي كه اش در حال
ــتر  ــرب زمين بيش در مغ
ــون آثـار رياضي  مــره

او است .(41)
3) خواجه نصيرالدين 

طوسي و علم اخالق
ــت كه  ــالق علمي اس اخ
را  ــر  ش و  ــر  خي ــي  معن
و  ــت  اس داده  ــح  توضي
ــبت به  رفتار افراد را نس
ــان مي كند و  ــران بي ديگ
ــان  ــي را نش ــد نهاي مقص
را  انسان  اخالق  مي دهد. 
ــوق داده و  به سعادت س
به كارهاي خير راهنمايي 
مي كند و وجدان را براي 

انجام وظيفه اجتماعي آماده مي سازد.(42) حكيم طوسي در 
طرح مسائل اخالقي به موافقت و مخالفت يك مذهب خاص 

مقيد نمانده و اخالق را از اقسام حكمت مي شناسد.(43) 
ازجمله آثار او در اين زمينه از اين قرار است: 

1. اخالق ناصري؛ كتابي فارسي است كه خواجه نصيرالدين 
طوسي آن را در قهستان براي ناصرالدين عبدالرحيم محتشم 
ــه اي از كتاب  ــاب در واقع ترجم ــرد.(44) اين كت ــف ك تألي
ــكويه مي باشد  تهذيب االخالق و تطهير االعراق ابوعلي مس
ــرار داده و در قالب جديدي بيان  ــه خواجه آن را مأخذ ق ك
ــت مدن را به آن  نموده و دو مقاله ديگر تدبير منزل و سياس
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ــالق ناصري در بيان  ــت.(45) مقاله اول اخ اضافه كرده اس
ــت كه خواجه نصير  تهذيب اخالق و مبادي و مقاصد آن اس
ــاني را تعريف كرده و  ــالق و معرفت نفس انس ــوع اخ موض
آن گاه نكاتي را در مورد مقام انسان ذكر مي كند. اين مقاله با 
بيان مطالبي در مورد حفظ صحت و معالجه امراض نفساني 
ــورد تدبير منزل به بحث  ــان مي يابد. در مقاله دوم، در م پاي
ــه موضوع دارد، از  ــفي ب مي پردازد. خواجه كه نگاهي فلس
ديدگاه عقلي، نياز به تدبير در مورد منزل و خانواده را ثابت 
ــان مي كند. مقاله  ــرده و معرفت اركان و مقدمات آن را بي ك
ــت مدن و در  ــت، در مورد سياس ــوم كه آخرين مقاله اس س
ــت، خواجه سبب نياز به مدن را مورد بحث  هشت فصل اس
ــه در جامعه بايد رويكردي  ــت و در مورد اينك قرار داده اس
ــد، به استدالل مي پردازد و در پايان،  محبت آميز برقرار باش
ــت. تعاليم اخالقي خواجه  بعضي وصاياي افالطون آمده اس
ــفه و حكما است.(46)  ــيوه فالس ــي به ش نصيرالدين طوس
ــال پس از تأليف  ــال 663ق، سي س ــي در س خواجه طوس
كتاب، برحسب تذكر ملك االمراء جالل الدين امير عبدالعزيز 
ــابوري، بخشي در عقوق والدين به آخر فصل چهارم از  نيش

مقاله سوم افزوده است.(47)
ــاب را بنا به خواهش  ــراق؛ خواجه اين كت 2. اوصاف االش
وزير دانشمند، خواجه شمس الدين محمد جويني تأليف كرده 
ــت و در بيان سير و سلوك اوليا و اهل بينش مي باشد كه  اس
ــته است.(48) اين كتاب كه در  آن را به روش عرفاني نگاش
ــش باب نگارش يافته است، مشتمل بر مراحلي است كه  ش
عارف در رسيدن به قرب الهي نياز به طي اين مراحل دارد. 
ــد كه ايمان و  ــاب اول در مورد آغاز حركت عارف مى باش ب
ــتن موانع  ــت و باب دوم مربوط به برداش ثبات الزمه آن اس
ــود. باب  ــت كه عارف در پيمودن راه با آن روبرو مي ش اس
ــوم و چهارم مربوط به سير و سلوك و حالتي است كه بر  س
عارف عارض مي شود و باب پنجم در ذكر حاالتي است كه 
براي عارف مطلوب و مورد پسند است و باب ششم مربوط 

به فناي في اهللا است.
ــل علم در  ــاب درباره تحصي ــن كت ــن؛ اي 3. آداب المتعلمي
حوزه فرهنگ اسالمي نوشته شده است. خواجه نصيرالدين 
ــكر خدا و درود بر  كتاب خويش را پس از ثنا و حمد و ش
پيامبر(ص) و امامان(ع) آغاز مي كند «بسياري از جويندگان 
ــت مي آورند  ــي كه مي كنند، علمي به دس علم با همه كوشش
ــون راه به خطا مي روند و  ــش ثمره اي نمي يابند؛ چ و از دان
ــت نمي كنند، هر كس راه را خطا  ــرايط طلب علم را رعاي ش
ــد. چون چنين است، من خواستم در  برود، به مقصد نمي رس
ــان دهم بر پايه  اين  كتاب به اختصار راه دانش طلبي را نش

آنچه در كتابها خوانده ام و از استادان شنيده ام».(49) 

ــيدن انسان به  اگر بپذيريم كه حكمت نظري و عملي در رس
ــد به اين امر اعتراف  ــال، نقش عمده و بنيادي دارند، باي كم
كنيم كه عقل به حكم اينكه اساس حكمت شناخته مي شود، 
ــي  ــت. حكيم طوس در بررس از جايگاه ويژه برخوردار اس
ــائل اخالقي در پرتو نور عقل حركت مي كند. عقل يك  مس
ــخاص به يك مراتب از  ــت و همه اش حقيقت ذومراتب اس
ــريف برخوردار نيستند. به همين جهت است كه  اين گوهر ش
ــي  ــته هاي مربوط به اخالق، در ميان آثار خواجه طوس نوش
ــالق ناصري و  ــت و آنچه در كتاب اخ ــدازه نيس ــه يك ان ب
ــمي مطرح شده، غير از آن چيزي است كه در  اخالق محتش
كتاب اوصاف االشراف مشاهده مي شود. تنها كتاب اوصاف 
ــمي  ــت كه با اخالق ناصري و اخالق محتش ــراف نيس االش
ــا يكديگر از لحاظ  ــه آن دو كتاب نيز ب ــالف دارد، بلك اخت

سبك و اسلوب و حتي محتوا يكسان نيستند.(50)
4) خواجه نصيرالدين طوسي و علم تفسير 

ــير، اثري كه ديده مي شود،  ــمند طوس در علم تفس از دانش
ــوره والعصر  ــت. تفسير ديگر س ــوره اخالص اس ــير س تفس
ــاد خواجه  ــاب تجريد االعتق ــه كت ــد.(51) در مقدم مي باش
ــير معوذتين نيز به خواجه منسوب  ــى، تفس نصيرالدين طوس
ــت.(52) صاحب طرائق الحدائق مي نويسد: از تحقيقات  اس
ــت، حين سئل عنه  ــي، تفسير سوره والعصر اس محقق طوس
ــتغال بي  ــٍر أي في االش ــاَن لَِفي ُخْس ْنَس قال «َوالَْعْصِر ِإنَّ اْإلِ
ــغراق بالمشتهيات النفسانيه. ِإالَّ الَِّذيَن  االمور الطبيعية و االس
الَِحاِت أي  ــوة النظرية َوَعِمُلوا الصَّ َآَمُنوا أي الكاملين في الق
الكاملين في القوة العملية َوَتَواَصْوا بِالَْحقِّ اي الذين يكملون 
ْبِر اي الذين  ــق بالمعارف النظرية َوَتَواَصْوا بِالصَّ عقول الخالئ

يكملون اخالق الخالئق تبلقي المقدمات الخلقية».(53)
5) خواجه نصيرالدين طوسي و علم طب

دانشمند طوسي، ظاهراً علم طب را از قطب الدين مصري كه 
از حكماي بزرگ و اطباي معتبر بود، آموخته است و طبيبي 
ــا اينكه از خانداني بود كه  ــيرازي ب مثل قطب الدين عالمه ش
ــال در بيمارستان شيراز  ــت و ده س فن آنها طبابت بوده اس
ــاتيد فن كليات  ــده و مدتها نزد اس ــتغال ورزي به طبابت اش
ــكالت قانون  ــون را مي خوانده، با اين وجود به حل مش قان
ــده، تا اينكه به خدمت خواجه نصيرالدين رسيده و  موفق نش

مشكالت قانون را خواجه براي او حل نموده است.
مؤلفات خواجه طوسي در طب از اين قرار است:

ــرادات اطبا به  ــته و در آن به اي ــه اي بر قانون نوش 1. تعليق
قانون، جواب داده است.

ــع به قانون  ــيرازي راج ــهاي قطب الدين ش 2. جواب پرسش
ابن سينا.

3. رساله هاي چندي كه در جواب اشكاالت كاتبي بر قانون 
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نوشته است.
4. جواب خواجه به سؤال يكي از حكما درباره نفس.(54)

ــود كه در  ــتفاد مي ش ــوب به او چنين مس از آثار طبي منس
ــائل طبي، با نظر اطباي متقدم مانند رازي، اهوازي  مورد مس
ــت، اگرچه در برخي موارد با  ــينا هماهنگ بوده اس و ابن س
ــت، به هر صورت او يك  ــته اس قدما مختصر اختالفي داش
ــان بيماران  ــت و كمتر به درم ــتاني نبوده اس طبيب بيمارس
ــت. او در مورد بهداشت نيز به گونه اي سخن  مي پرداخته اس
ــت جهاني در عصر  ــازمان بهداش ــت كه با آنچه س گفته اس
ــت.  ــئله عنوان كرده، هماهنگ اس ــبت به اين مس حاضر نس
ــه نوع دانسته كه به  ــعادت انسان را س خواجه نصير الدين س
ــعادت نفساني، سعادت بدني و سعادت  ترتيب عبارتند از: س
ــه گانه به يكي از ساحتهاي  ــعادتهاي س مدني. هر يك از س
ــود كه البته در حين اختالف با  ــان مربوط مي ش هستي انس
يكديگر همبستگي و پيوستگي دارند.(55) در طب نظرات و 
ــاز بود. او خود در برخي كتابهايش،  تجويزهاي وي چاره س
با اعتماد به تسلط خويش در دانش طب، به برخي معالجات 
ــاره كرده است.(56) وي معتقد بوده  خود كه انجام داده، اش
ــه مقتضي حفظ  ــت: «يكي آنچ ــه علم طب بر دو جزء اس ك
ــد و ديگري آنچه مقتضي ازالت علت است»  صحت مي باش
ــت و علم االمراض كه با اصول امروزي مطابق  يعني بهداش

است . (57)
6) خواجه نصيرالدين طوسي و علوم منطق، فلسفه 

و كالم
ــت كه از آن معاني،  ــناخت معناهايي اس علم منطق، علم ش
رسيدن به انواع علوم مكتسب ممكن باشد و دانستن كيفيت 
ــه مطلوب و بر وجهي  ــرف در هرمعني بر وجه مؤدي ب تص
ــي هر نوع  ــد.(58) خواجه طوس ــه مؤدي به مطلوب نباش ك
ــواي مدركه  ــطه ق ــيء را در ذهن كه به واس ــي از ش صورت
حاصل شود، ادراك مي نامد كه اعم از تعقل، تخيل و توهم و 
احساس است و آنچه كه «معلوم» شده، مدرك متعقل است 
نه مدرك متخيل و متوهم و محسوس كه مدركات آن جزئي 
است. البته تعقالت به اعتبار تقسيم عقل به نظري و عملي، به 
ــيم مي شوند و تعقالت عقل  تعقالت عقل نظري و عملي تقس
ــته افكار و عقايد كلي است كه نفس نسبت به  نظري آن دس
عالم هستي پيدا مي كند و آنچه تعقل مي شود؛ چون از طريق 
تخيل و توهم حاصل نمي شود، صحيح است و تعقالت عقل 
ــته از اصولي  عملي كه اصول اعمال فاضله اند، ادراك آن دس
ــعادت آورند و انسان با عمل به آنها متخلق به  هستند كه س

ملكات فاضله مي شود.(59)
آثار منطقي خواجه عبارتند از: 1. اساس االقتباس 2. تجريد 
ــاله  ــق 3. تعديل االمعيار في نقد تنزيل االفكار 4. رس المنط

مقوالت (قاطيغورياس).
ــي  ــاس االقتباس يك دوره منطق ارسطاطاليس در كتاب اس
ــه گزيده مانندي  ــده و ترجم ــت كه در نه بخش تنظيم ش اس
ــينا است، ولي در اين كتاب، گاهي  از منطق «الشفاء» ابن س
ــارات» و «النجاة»  ــينا در «االش ــي و ابن س ــخنان فاراب س
ــركات بغدادي و  ــه ابوالب ــي و خواج ــط» جوجان و «االوس

فخررازي را هم مي آورد.(60)
از نگريستن به آثار منطقي طوسي چنين برمي آيد كه:

ــينا، بر روش  ــد كندي، فارابي و ابن س ــق، مانن 1. او در منط
ارسطاطاليسي رفته است.

ــكالت  ــت مثل حل مش ــرح اس 2. آثار منطقي او، برخي ش
ــت مانند  ــه گزيده اي آزاد اس ــارات» و برخي ترجم «االش
ــت مانند  ــاله و موجز اس ــاس االقتباس» و برخي رس «اس
ــد «تلخيص  ــت مانن ــي نقد اس ــد و برخ ــع» ابن رش «جوام
ــت مانند  ــخ اس ــش و پاس المحصل» و برخي گفتگو و پرس

«مطارحات».
3. او گاهي در نوشته هاي خود، آراء ديگران مانند ابوالبركات 

بغدادي را مي آورد و از آنها بهره مي برد.
ــت كه در  ــته اس ــرآمد بوده، خواس 4. چون او در رياضي س

منطق كيفي، اعمال كمي رياضي را به كار برد.(61)
خواجه نصيرالدين، فلسفه تازه و جديدي نياورد، ولى از يك 
ــله مبادي زماني بديع و بي سابقه نيز سخن گفت. او به  سلس
شرح آثار ابن سينا پرداخت، ولي هرگز ادعا نكرد كه ابن سينا 
آخرين فيلسوف است و انديشه هاي فلسفي نيز در فلسفه او 
ــت. به اين ترتيب مي توان گفت: در نظر  ــيده اس به پايان رس
ــته مفتوح است و  ــي، باب تفكر فلسفي پيوس خواجه طوس
ــير خود ادامه مي دهد.  ــفي نيز همواره به س كاروان فكر فلس
ــت به خواجه طوسي ياري رساند و او را در  آنچه مي توانس
زنده نگه داشتن فكر فلسفي استوار سازد،  نوعي گفتگو بود 
كه از طريق آن انديشه فعال مي شود و امكان دگرگوني فكر 
ــينا به كتاب  ــفي ابن س فراهم مي گردد. او در ميان آثار فلس
ــتر توجه داشت؛ زيرا در اين  ــارات و التنبيهات» بيش «االش
ــينا به گفتگو مي پرداخت،  كتاب عالوه بر اينكه با خود ابن س

مي توانست با مخالفان سرسخت او نيز به گفتگو بپردازد.
در زمينه انديشه هاي فلسفي، خواجه طوسي در پي بحث از 
مسئله جبر و اختيار، بر اين باور است كه اختيار به پشتوانه 
ــه اي كه صحت آن به مباحث امور عامه برمي گردد، براي  ادل
ــان ثابت است، پس ادله نقلي، بيانگر جبر تأويل شده و  انس

از معناي ظاهري خارج گرديدن است.(62)
ــي در زمينه فلسفه و حكمت عبارتند  تأليفات خواجه طوس
از: 1. حل مشكالت االشارات 2. رساله اثبات جوهر مفارق 
ــالة في العلم و العالم و المعلوم 4. بقاء النفس بعد فناء  3. رس
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ــاله در كيفيت صدور موجودات 6. رساله در  ــد 5. رس الجس
نفي و اثبات 7. الرسالة النصيرية 8. كالم در نفوس ارضيه و 
ــارف ارواح پس از مفارقت ابدان  ــواي آنها 9. فايده در تع ق

10. رساله در عقل.(63)
ــه نصيرالدين با پيمودن راه گفتگو، نه تنها جريان فكر  خواج
ــقوط و نابودي نجات داد، بلكه از اين  فلسفي را از خطر س
ــالمي نيز  طريق، به حفظ هويت ايراني و احياي فرهنگ اس

كمك كرد.(64)
علم كالم يكي از علوم اسالمي است كه درباره عقايد اسالمي 
ــالم همواره مورد هجوم افكار و  بحث مي كند. از آنجا كه اس
انديشه هاي الحادي بوده است، اين علم نقش مهمي در دفاع 
ــته است.(65) خواجه طوسي با پيراستن  از عقايد ديني داش
علم كالم از جنبه هاي جدلي و سفسطي، نه تنها به شكوفايي 
و گسترش آن كمك كرد، بلكه زمينه اي را فراهم ساخت كه 
چند حوزه فلسفي در آن به ظهور و بروز برسند. اگرخواجه 
ــفه فراهم نمي آورد،  ــي اين زمينه را براي پيدايش فلس طوس
ــاني مانند صدرالدين و غياث الدين دشتكي و  معلوم نبود كس
ــيراز و اشخاصي مانند ميرداماد و  محقق دواني در حوزه ش
ــان بتوانند در صحنه اجتماع ظاهر  مالصدرا در حوزه اصفه

و آشكار شوند.(66)
ــاره  از جمله تأليفات وي در كالم، مي توان به موارد ذيل اش
ــي المراتب المعرفة و التوحيد؛ در  كرد: 1. تجريد االعتقاد ف
حقيقت در آثار كالمى، كتاب كاملي است و اولين اثري است 
ــده است.  (67)  ــته ش كه در عقايد اماميه به اين روش نگاش
ــفي- كالمي است كه ابتدا  در حقيقت اين كتاب، تأليفي فلس
خواجه به طور فشرده، مباحث فلسفي توحيد، وجود، عدم، 
ــث قرار داده و به  ــت و معلول و ... را مورد بح ــت، عل ماهي
ــپس به نبوت و امامت پرداخته  اثبات خداوند مي پردازد. س
ــام و عصمت امام را  ــت و مباحثي نظير وجوب نصب ام اس
ــت. فصل آخر درباره معاد و وعده  به تفصيل بيان نموده اس

الهي، در مورد آن است كه خواجه امكان وجود عالمي ديگر 
ــت و مسائلي مانند معاد جسماني و ثواب  را اثبات كرده اس
ــد العقائد كه  ــت. 2. قواع ــاب و ... را توضيح داده اس و عق
مختصري در اصول عقايد است. 3. كتاب فصول نصيريه 4. 

تلخيص المحصل 5. رساله اي در جبر و اختيار.(68)

نتيجه گيرى
ــي جايگاه علمي خواجه نصيرالدين طوسي و نقش  با بررس
ــيم كه وي عالوه  ــالمي به اين نتيجه مي رس وي در تمدن اس
ــوالن و حمايت از  ــتار مغ ــمندان از كش بر نجات جان دانش
ــمندي واالمقام بوده كه در بسياري از علوم  آنان، خود دانش
ــت كه به  ــمندي بوده اس صاحب نظر و داراي تأليفات ارزش
ــاره شد. وى نه  ــنگ اش بخش مهمى از اين تأليفات گران س
تنها نقش مخربي در تمدن اسالمي نداشته، بلكه نقشي مثبت 
ــته است و اين از خالل آثار  ــازنده در احياي علوم داش و س
ــت. از جمله اقدامات مهم او  ــه هاي وي مشهود اس و انديش
ــالمي، تأسيس رصدخانه و مراكز  در احياي علم و تمدن اس
علمي، جلوگيري از كشتار دانشمندان و بازگرداندن آنان به 
ــور و جلوگيري از ويراني كتابخانه ها و احياي آنها است  كش
ــاگردانش اين روند ادامه يافت. البته در مورد  كه با تربيت ش
ــالمي،  ــيه رفتن آثار علمي اس ــار يوناني و به حاش ورود آث
ــه از وارد كردن اين آثار  ــت كه هدف خواج بايد توجه داش
ــمندان بوده است  ــور علمي در ميان دانش ايجاد انگيزه و ش
ــت، نمي توان  ــده اس و اگر اين كار موجب نتايج معكوس ش
ــردن خواجه نصير انداخت و اين وظيفه  تمامي گناه را به گ
ــمندان است كه در جهت احياي  بر عهده تمامي علما و دانش
ــالمي گام بردارند. به طور كلي اقدامات خواجه  فرهنگ اس
ــاط علمي در ميان دانشمندان و پيدايى  باعث ايجاد يك نش
ــالمي  ــرفت تمدن اس آثارى از آنان گرديد كه منتهي به پيش

گرديده است.

ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  ــت و عقايد فلس 1. سرگذش
ص23.

2. كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد، ص5.
3. انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى، ص19.

ــى و نقش او در گسترش تشيع  4. «خواجه نصيرالدين طوس
و حفظ آثار اسالمى»، ص68.

5. مفاخر اسالم، ج4، صص99و100.
6. فؤات الوفيات، ج2، ص254.

7. مفاخر اسالم، ج4، ص68.
8. همان، ج4، ص70.

9. خواجه نصير ياور عقل و وحى، ص58.
ــى چند در فرهنگ و علوم  ــالم و بررس 10. تاريخ تمدن اس

عقلى اسالمى، ص146.
11. كشف الفوائد فى شرح قواعد العقايد، ص13.

ــى»،  ــماعيليون و مغول و خواجه نصيرالدين طوس 12. «اس
صص60و61.

13. االعالم، ج7، صص30و31.
14. حبيب السير، ج3، ص105.

15. پويايى فرهنگ و تمدن اسالم در ايران، ج1، ص150.
16. خواجه نصير ياور عقل و وحى، ص58.

پى نوشتها

سال ششم 52
شماره24- تابستان 1390



17. دين و دولت در ايران عهد مغول، صص173و405.
18. علم و تمدن در اسالم، ص58.

19. مصارع المصارع، ص22.
20. علم و تمدن در اسالم، ص354.

ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  21. سرگذشت و عقايد فلس
صص82و83.

22. جامع التواريخ، ص1024.
ــن فى االجازات و تراجم رجال الحديث،  23. لوءلوء البحري

ص252.
24. فؤات الوفيات، ج2، ص255.

25. الحوادث الجامعة و التجارب النافعة، ص62.
26. تاريخ مختصر الدول، ص198.

27. سقوط بغداد و حكمروايى مغوالن در عراق ميان سالهاى 
1258و1335 ميالدى، ص198.
28. مفاخر اسالم، ج4، ص124.

29. خواجه نصير ياور عقل و وحى، ص176.
30. مفاخر اسالم، ج4، ص124.

ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  31. سرگذشت و عقايد فلس
ص93.

32. طبقات االعالم الشيعة االنوار الساطعة فى المائة السابعة، 
ص170.

33. دانشمند طوس، ص35.
34. نصيرالدين طوسى فيلسوف بزرگ گفتگو، ص22.

ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  35. سرگذشت و عقايد فلس
ص100.

36. علم و تمدن در اسالم، ص149.
ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  37. سرگذشت و عقايد فلس

ص101.
38. دانشمند طوس، ص26.

ــى،  طوس ــن  نصيرالدي ــه  خواج ــار  آث و  ــوال  اح  .39
صص340و341.

ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  40. سرگذشت و عقايد فلس
صص125-103.

41. علم و تمدن در اسالم، ص353.
ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  42. سرگذشت و عقايد فلس

ص125.

43. نصيرالدين طوسى فيلسوف بزرگ گفتگو، ص13.
44. كشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون، ص346.

ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  45. سرگذشت و عقايد فلس
ص127.

46. اخالق ناصرى، ص124.
ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  47. سرگذشت و عقايد فلس

ص130.
48. همان، ص130.

49. دانش مسلمين، ص339.
50. نصيرالدين طوسى فيلسوف بزرگ گفتگو، ص14.

ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  51. سرگذشت و عقايد فلس
ص132.

52. تجريد االعتقاد، ص56.
53. احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسى، ص590.

ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  54. سرگذشت و عقايد فلس
صص144و145.

55. نصيرالدين طوسى فيلسوف بزرگ گفتگو، ص23.
ــى (آسمان هنر و آفتاب زمين)،  56. خواجه نصيرالدين طوس

ص274.
57. مفاخر اسالم، ج4، صص128و129.

ــى،  ــاس االقتباس خواجه نصيرالدين طوس 58. تعليقه بر اس
ص19.

59. انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى، صص42و43.
60. «منطق از نظر خواجه نصيرالدين طوسى»، ص4.

61. همان، صص14و15.
ــفى فيلسوف طوس»،  ــه هاى فلس 62. «ميرداماد نقاد انديش

ص253.
ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  63. سرگذشت و عقايد فلس

صص165و174.
64. نصيرالدين طوسى فيلسوف بزرگ گفتگو، ص97.

65. خواجه نصير ياور عقل و وحى، ص97.
66. نصيرالدين طوسى فيلسوف بزرگ گفتگو، ص13.

ــادات، ج6،  ــوال العلما و الس ــات فى اح ــات الجن 67. روض
ص303.

ــفى خواجه نصيرالدين طوسى،  68. سرگذشت و عقايد فلس
صص181-175.

ــي  ــن طوس ــين، نصيرالدي ــي، غالمحس ــي دينان 1. ابراهيم
فيلسوف بزرگ گفتگو، چاپ اول، تهران، انتشارات هرمس، 

1386ش.
ــخ مختصر الدول،  ــوس الملطي، تاري ــن العبري، غريغ 2. اب

داراآلفاق العربية، چاپ اول، 1421ق.
ــل عبدالرزاق،  ــدادي، كمال الدين ابي الفض ــن فوطي بغ 3. اب

ــروت، دارالفكر  ــارب النافعة، بي ــة و التج ــوادث الجامع الح
الحديث، 1407ق/ 1987م.

4. امين، سيد حسن، اسماعيليون و مغول و خواجه نصيرالدين 
ــرة المعارف فقه  ــه دائ ــى، ترجمه مهدي زنديه، مؤسس طوس

اسالمي، چاپ اول، 1382ش.
ــي و نقش او در گسترش  5. همو، «خواجه نصيرالدين طوس
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ــيع و حفظ آثار اسالمي»، ترجمه مهدي زنديه، فصلنامه  تش
شيعه شناسي، سال دوم، شماره پنجم، 1383ش.

ــاس االقتباس خواجه  ــداهللا، تعليقه بر اس ــيد عب 6. انوار، س
نصيرالدين طوسي، بى جا، نشر مركز، چاپ اول، 1375ش.

ــف بن احمد، لوءلوء البحرين في االجازات  7. بحراني، يوس
ــيد محمدصادق  و تراجم رجال الحديث، تحقيق و تعليق: س

بحرالعلوم، مؤسسه آل البيت(ع)، بي تا.
ــيرين، دين و دولت در ايران عهد مغول، تهران،  8. بياني، ش

مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1371ش.
ــمان  ــي (آس ــمناني، خواجه نصيرالدين طوس ــي س 9. پناه
ــتان  ــر ندا، چاپ اول، تابس هنر و آفتاب زمين)، تهران، نش

1376ش.
ــطنطيني الرومي،  10. حاجي خليفه، مصطفي بن عبداهللا القس
كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، ج6، قم، چاپ مهر 

استوار، بي تا.
11. حكيمي، محمدرضا، دانش مسلمين، انتشارات دليل ما، 

چاپ دوازدهم، پاييز 1383ش.
ــي چند  ــالم و بررس 12. حلبي، علي اصغر، تاريخ تمدن اس
ــالمي، انتشارات اساطير، چاپ  در فرهنگ و علوم عقلي اس

اول، 1360ش.
ــن بن يوسف بن علي بن مطهر،  13. حلي، جمال الدين حس
ــارات  ــد االعتقاد، قم، انتش ــرح تجري ــراد في ش ــف الم كش

شكوري، چاپ سوم، زمستان 1372ش.
ــياقي، ج3،  ــير، زير نظر دكتر س 14. خواند مير، حبيب الس

انتشارات خيام، چاپ چهارم، 1380ش.
ــق از نظر خواجه نصيرالدين  15. دانش پژوه، محمد، «منط
طوسي»، مجله مقاالت و بررسيها، دفتر 28-29، 1397ق.

16. دواني، علي، مفاخر اسالم، ج4، انتشارات مركز انقالب 
اسالمي، چاپ دوم، 1387ش.

17. رشيدو، ر.پي.نن، سقوط بغداد و حكمروايي مغوالن در 
ــالهاي 1258و1335 ميالدي، ترجمه اسداهللا  عراق ميان س

آزاد، انتشارات آستان قدس رضوي، 1386ش.
ــروت، دارالعلم  ــالم، ج7، بي ــن، االع ــي، خيرالدي 18. زركل

للماليين، چاپ چهاردهم، شباط 1999م.
ــي، خواجه نصيرالدين، اخالق ناصري، تصحيح:  19. طوس
ــارات  ــدري، تهران، انتش ــا حي ــوي و عليرض ــي مين مجتب

خوارزمي، چاپ پنجم، 1373ش.
20. همو، اوصاف االشراف، تحقيق: علي منصوري، بيروت، 

بى نا، چاپ اول، 1421ق.
ــيني  ــاد، تحقيق: محمدجواد حس ــو، تجريد االعتق 21. هم

جاللي، مكتب االعالم االسالمي، چاپ اول، 1407ق.

22. همو، مصارع المصارع، به اهتمام: سيد محمود مرعشي، 
ــي،  ــت اهللا المرعش ــم، مكتبة آي ــزي، ق ــن مع تحقيق: حس

1405ق.
ــرح قواعد  ــف الفوائد في ش ــه حلي، كش ــو و عالم 23. هم
ــي، بيروت،  ــن مكي عامل ــق: حس ــق و تعلي ــد، تحقي العقاي

دارالصالة، 1413ق.
24. طهراني، شيخ آغابزرگ، طبقات االعالم الشيعة االنوار 
ــب العربي،  ــروت، دارالكت ــابعة، بي ــاطعة في المائة الس الس

1972م.
ــاكر بن احمد بن عبدالرحمن، فؤات  25. كتبي، محمد بن ش

الوفيات، ج2، بيروت، دارالكتب االعلميه، 1421ق.
26. مدرسي رضوي، محمدتقي، احوال و آثار خواجه نصير 
ــات فرهنگي، چاپ دوم،  ــي، مطالعات و تحقيق الدين طوس

1370ش.
ــت و عقايد فلسفي  ــي زنجاني، محمد، سرگذش 27. مدرس
ــارات اميركبير،  ــران، انتش ــي، ته ــه نصيرالدين طوس خواج

1379ش.
28. معصومي همداني، حسين، «دانشمند طوس»، مجموعه 
مقاالت گردهمايي علم و فلسفه در آثار خواجه نصيرالدين 
ــش نصراهللا پورجوادي و ژيواوسل، تهران،  طوسي، به كوش

مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1379ش.
ــاري، محمدباقر، روضات الجنات في  ــوي خوانس 29. موس

احوال العلما و السادات، ج6، قم، چاپ مهر استوار، بى تا.
ــه هاي  ــد، «ميرداماد نقاد انديش ــي اصفهاني، حام 30. ناج
ــوف طوس»، فصلنامه فرهنگ، سال پانزدهم  ــفي فيلس فلس
ــانزدهم (شماره اول)، پژوهشگاه  (شماره چهارم) و سال ش

علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ــالم، ترجمه  ــم و تمدن در اس ــين، عل ــيد حس 31. نصر، س
ــارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم،  احمد آرام، تهران، انتش

زمستان 1386ش.
ــر ياور عقل و وحي،  ــي، عبدالوحيد، خواجه نصي 32. وفاي

شركت چاپ و نشر بين الملل، چاپ اول، بهار 1382ش.
ــالم در  ــي، علي اكبر، پويايي فرهنگ و تمدن اس 33. واليت
ــارات وزارت امور خارجه،  ــران، ج1، مركز چاپ و انتش اي

چاپ چهارم، بهار 1384ش.
ــر  ــيخ فضل اهللا، جامع التواريخ، تهران، نش ــي، ش 34. همدان

البرز، 1373ش.
35. يوسفي راد، مرتضي، انديشه سياسي خواجه نصيرالدين 
ــالمي، چاپ اول،  ــارات دفتر تبليغات اس طوسي، قم، انتش

1380ش.
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