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   همايش

 تعداد

3 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 
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19  

 رسانه اي
  
  

ت

  

ازتابب

 سانه

 تان

 س

 هري

 

 

 

 مان

 اري ها

رس

برگزاري شبست

برگزاري مهر

برگزاري فارس

برگزاري برنا

برگزاري همشه

برگزاري ايكنا

برگزاري ايلنا

برگزاري ايرنا

زنامه جام جم

زنامه آفرينش

راه كرمريه هم

 جله نجوم

  مع

ها و خبرگزا

 يف

خب  

خب  

خب  

خب  

خب  

خب  

خب  

خب  

روز  

روز  .1

نشر  .1

مج  .1

جمع *

  
  
  
  
 

 

روزنامه ه

رد
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0

1

2

*



٧  

/ ي 

دي 

/ ل 

 

 

 
 را

/ ك 

 ي

٨

 ده

بدخشاني/ پارك 
 اعواني/ وار 

عماد/  هاي كتاب 
 بركت/ ول 

جمشيد نژاد اول/ 
 محمد روشن

 نراني ها

 س مهدوي

دكتر ايراني/ رشاد 
دكتر ايراني/ رشاد 
/بدخشاني: وليدي

ميمور/ كوزوبا/ ك

 ر

 كريشنر/ ن 

 پارك/ شنر 

پارك/ كريشنر/ ر
 

 ري

يونس مهدوي/ زير

مصاحبه شوند

پ/ جبار / رگرن 
انو/ نوراني / شنر 

نمايشگاه/ يراني 
جمشيدنژاد او/ري 
كريشنر/بركت / 

م/  عمادي حائري 

مجموعه سخن

يونس/ تر ايرانيدك

- 

وزير ار/ جبار / ف
وزير ار/ جبار / ف

گزارش تو/  پيري 
پارك/ كريشنر/ يا

كريشنر

جعفريان/ محقق 

كريش/ دكتر ايراني
وزير/ ايراني/ جبار

ركتب

دكتر باقر

وز/ كريشنر/ يراني

بر/ يوپ لمير 
كريش

دكتر ا/وزير 
حائر
/كرامتي 
ع

بابايف
بابايف
خانم

ايساهايا

د 
احمد ج

دكتر اير

  ساعت/ روز
 پخش

- 

  چهارشنبه
 89اسفند  4

- 

فروردين 
90 

- 

- 

- 
- 

 اسفند 9

 اسفند 6

 اسفند 7

90نوروز 
 8و  7

 اسفند

- 

 اسفند 4

 الب برنامه

 توليدي

 زنده

 توليدي

 توليدي

 توليدي

 خبر

 توليدي

 توليدي

 توليدي/ ده

 توليدي

 زنده

 توليدي

 توليدي

 خبر

 گزارشي

قا

 

 ر

 

زند

هاي

 

 ري

-
 ر

 ي

  ون

 برنامه

استاد بشر

همايش 

كتاب چهار

مجموعه
ها سخنراني

در شهر

- 

 اردو

 آذري

انگليسي

وچه پس كوچه ه
 شهر

مجله علمي

نوروزنامه

عصر خودباور

-خبر بيست
شبكه چهار
بخش هاي

مختلف خبري

ديو و تلويزيو

 كه

 ه چهار

 5كه 

 كوثر

 حر

  جم

كو

 3ه 

 خبار سيما

 كزي خبر

  
  
  
  
 

 

راد

شبكف

شبكه

شبك

الك

سح

جام

شبكه

داره كل اخا

واحد مرك

رديف

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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 و 

٩

 صر

 ي

/پارك/تر ايراني 
 انوار/ ي طباء

بشري: ضوي تلفني
 مقبل

 رانان

 نراني ها

  رمحمدصادق

دكتر نص

كرامتي

ادكت/ يكتا/  پيري 
بني/ كريشنر/ ميير

رامتي و پويان رض
قهرماني م

همه سخنر

مجموعه سخن

دكتر باقري و مير

 

خاتم
لم

كر: زنده 

د

 اسفند 5

اول اسفند

 5و  4
 اسفند

بهمن و 28
 اسفند 5

فروردين 
90 

فروردين 
90 

  اسفند 3

 توليدي

مجري
 نمايشي/شناس

 زنده

 تركيبي/نده

 توليدي

 توليدي

 تلفني/زنده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ژه

كارش

 ش

زن

 

 

ز ش

گفتگوي ويژ

باغ روشني

يشويژه هما

كند و كاو

مجموعه
ها سخنراني
همجموع
ها سخنراني

گستره دانش

 رهنگ

 و معارف

  يو ايران

  
  
  
  
 

 

راديو فر

راديو

راد

9.

10.

11.
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  دكتر حسينيي رئيس همايش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر

 س همايش

تاد عبداهللا انوار

رئيس ي جانشين

  
  
  
  
 

 

است

دكتر اكبر ايراني
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  دكتتريونس كرامتي

 حمد صدر دكتر مح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ركت

 ارك

بر محمد  االسالم

  
  
  
  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دكتر هيونهي پا

حجت
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نصيرالدين 

: سي گفت
اجه نصير 
نصيرالدين 

رياضي و "

عالم شده 
 و از آنها 

ما و سالي 
، الجزاير، 

ي، سازمان 
شي ميراث 

شود،  ر مي

 ي

فلسفي خواجه ن

ين طوس نصيرالد
ن سال تولد خوا
سفي خواجه ن

"پنل  اهد شد؛،

ره به فراخوان ا
 به تائيد رسيده

شگاه اوكالهاما
گراني از مالزي

و ارشاد اسالمي
موسسه پژوهشي
خانه ملي برگزار

الدين طوسي

مايش علمي و ف

همايش خواجه
صد و پنجاهمين
ث علمي و فلس

جي برگزار خوا

ارد، با اشارده د
اند، هاي جهاني

خ علم از دانش
و نيز پژوهشگ) 

زارت فرهنگ و
با م  و فلسفه

اسفند در كتابخ 

 : داد

خواجه نصيرا

ره جهاني در هم

برپايي ه  ه براي
به مناسبت هفتص

ميراث" همايش 

 ايراني و خارج
  ."خالق

مايش را بر عهد
ه كه غالباً چهره

جب استاد تاريخ
)از انگليس(ت

هايي مانند وز ن
وهشي حكمت

5و  4  روزهاي

  
ي به مهر خبر

ايش خر هم

چهر 20كم  ست

مات انجام شده
صيه كرده كه به

با برپايي  كه

ور انديشمندان
يات، تاريخ و اخ
ت اجرايي اين هم
تادان خارجي ك

  .يند
ل رججمي:  از

 پروفسور لندولت

انهادها و سازم
 و موسسه پژو
 باقري و طي ر

ايراني
ره جهاني در

ب از حضور دس

با اشاره به مقد
 مانند ايران توص
غتنم شمرديم ك

  .هيم
خصصي با حضو

ادبي"و پنل  "ق
ب كه مسئوليت
ده مقاله از است

به ايران بياي ش
 علمي عبارتند

و) از فرانسه(

نه راث مكتوب،
 فرهنگي اكو
ري علمي محمد

  

چهر 20ضور

ي ميراث مكتوب
  .ل خبر داد

خبرنگار مهر، ب
 به كشورهايي
 فرصت را مغ

دهاو ارائه  ي از
ايش سه پنل تخ
ن، كالم و منطق
ي ميراث مكتوب

چكيد 20كنون
حضور در همايش

هاي ين چهره
(، احمد جبار )
  .كره جنوبي 

ه پژوهشي مير
المي، موسسه

كه با دبير ايش

 , 1389/11/04

حض

موسسه پژهشي
سفند ماه امسال
 در گفتگو با خ
 اينكه يونسكو
 برگزار كند،

ك معرفي جهاني
راني در اين هما

فلسفه، عرفا"ل 
 مركز پژوهشي

تاك: مايش افزود
 است تا براي ح

برخي از ا: ت
از كانادا(سر او 

 آلمان، ژاپن و
ديرعامل موسسه
و ارتباطات اسال
ر برپايي اين هما

    .ارند

  11:28 : تهران

  
  
  
  
 

 

  

 
مديرعامل م
طوسي در اس
اكبر ايراني
با توجه به

هايي برنامه
يك "طوسي

اير به گفته
، پنل"نجوم

مدير عامل
براي اين هم
دعوت شده

ايراني گفت
همس رجب

ليبي، اردن،
مد به گفته

فرهنگ و
در مكتوب
دا همكاري

  
  

تاريخ انتشار،
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 ود

د در آثار، 

ين همايش 
ارجي كه 

الي رجب 
زاير، ليبي، 

گي اكو و 
حمد باقري 

فلسفه، «، »
وز همايش 

شو گزار مي

 بازنگري مجدد
  .شود

وليت اجرايي اي
ه از استادان خا

 .ران بيايند

وكالهاما و سا
 از مالزي، الجز

، موسسه فرهنگ
دبيري علمي مح

»رياضي و نجوم
 مسلمان در رو

  .ش است

برگ» طوسي

سالمي با هدف
ب برگزار مي ش
كتوب كه مسئو

مقاله چكيده 2
ر همايش به اير
م از دانشگاه ا
ز پژوهشگراني

تباطات اسالمي،
 همايش كه با د

ر«گانه  هاي سه
حقق و انديشمند
 مقاالت همايش

يرالدين طو

سوف بزرگ اس
ي ميراث مكتوب
هشي ميراث مك

0تاكنون : زود
 براي حضور در
 استاد تاريخ علم

و نيز)  انگليس

 فرهنگ و ارت
 در برپايي اين

طوسي در محور
كتاب از اين مح
ز آنها مجموعه

  

  
  
  
  
  
نصي خواجه

فيلس وداشت اين
 مركز پژوهشي
امل مركز پژوه
 اين همايش افز
ت شده است تا
جميل رجب

از(ور لندولت

سالمي، سازمان
ميراث مكتوب

جه نصيرالدين ط
ك 10حدود   و

ست كه يكي از
.شود برگزار مي

فلسفي خ و

مان با روز نكو
 است به همت
سالمي، مدير عا
عالم شده براي

 و از آنها دعوت
:مي عبارتند از

و پروفسو) رانسه

نگ و ارشاد اس
سسه پژوهشي م

هاي خواج ديشه
است» و اخالق
نامه اس  آنها ويژه

 كتابخانه ملي ب

اث علمي و

ن طوسي همزم
مانده ن به جاي

عارف بزرگ اس
 به فراخوان اع
 به تائيد رسيده

هاي علم ن چهره
از فر( د جبار
 .جنوبي

ند وزارت فرهن
سفه با موس و فل

ايش، معرفي اند
ادبيات، تاريخ و
آ كه سه جلد از

اسفند ماه د ر 5

ميرا«ايش 

 

واجه نصير الدين
يشانو آنچه از ا

المع  مركز دايره
 دارد، با اشاره

اند، هاي جهاني
برخي از اين: ت

، احمد)از كانادا
ن، ژاپن و كره ج

هايي مانند ازمان
وهشي حكمت

  .اري دارند
رگزاري اين هما

«و » الم و منطق
شود ك ونمايي مي
5و 4 در تاريخ 

  
  
  
  
 

 

هما
 
01/12/89

همايش خو
مستندات و
به گزارش
را بر عهده
ه غالباً چهره

ايراني گفت
ا(همسر او 

اردن، آلمان
نهادها و سا
موسسه پژو
است همكا
هدف از بر
عرفان، كال
منتشر و رو
اين همايش
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ي، چهارم 

دار  ي عهده
  . شود ر مي

محورهاي 
تم هجري 

اسفندماه  5
به » كمت

 اعواني از 

مچنين در 
 15:10تا  

ن همايش، 
 8:30عت 

ه مديريت 
م اسفندماه 
كتر رابرت 

و  15:10 

  شود مي
خارجي و داخلي

د محمد حسيني
ه ملي برگزار
شگر ايراني در م
 حكيم قرن هفت

5شنبه  روز پنج
حك« از نشست 

دكتر غالمرضا

هم.  خواهد بود
13:30 ساعت 

 دومين روز اين
بدخشاني از ساع

به» يات و هنر
ي در روز پنجم
به مديريت دكت

تا 13:30عت 
  

سي برگزار م
خ و پژوهشگر 

شاد اسالمي، سيد
الر كتابخانه تا

استاد و پژوهش 
طوسي، نابغه و

فت نشست در ر
شوند عبارتند ي
به مديريت د 

برپا 12:15تا  
باقري ازمحمد 
در .شود زار مي

جالل حسيني بد
ادبي«و نشست  

دو كتابخانه ملي
ب» علوم ديگر« 

ي پارك از سا
. ر خواهد شد

  رشاد اسالمي
رالدين طوس

استاد 50حضور
.   

 فرهنگ و ارش
الي و در دو

26ا و اروپا و 
جه نصيرالدين ط

و هفت 89سفند
ملي برگزار مي

»حكمت«ست

10:30 ساعت 
مديريت دكتر م

برگز 17:30تا 
ريت دكتر سيدج

12:40تا  10:5
چنين در تاالر د

، نشست10:20
ت دكتر هيونهي

برگزا 17:30تا

 

ير فرهنگ و ار
خواجه نصير
دين طوسي با ح
گزار خواهد شد

را وزير ست آن
 دو روز متوا
قا، آسيا، امريكا
ثار علمي خواج

ا 4ز چهارشنبه
يك كتابخانه م

و نشس 15:20

مهدي محقق از
به م» رياضيات«

15:40 ساعت
به مدير» كمت

50ي از ساعت
همچ .شود زار مي
0تا  8:30اعت
به مديريت» جوم

تا 15:40ساعت

به رياست وزي
ي و فلسفي خ
خواجه نصيرالد
ابخانه ملي برگز
لمي جهاني رياس
ث مكتوب در
چهار قاره آفريق
علوم، درباره آث
 نشست در روز
سفند در تاالر ي

تا 13:30اعت

مديريت دكتر م
«نه ملي نشست
ومي همداني از

حك«ملي نشست
كتر شيرين بياني

برگز 15:30تا 
حمد جبار از سا

نج«، نشست 12
جميل رجب از س

13   

ميراث علمي
علمي و فلسفي خ

هاي كتا  همايش
 اين همايش علم
ژوهشي ميراث
ند خارجي از چ
، رياضيات و ع
ايش شامل پنج

 روز چهارم اس
رجوادي از سا

  
به مد» ست ويژه

االر دو كتابخان
يت دكتر معصو
يك كتابخانه م

به مديريت دك» 
13:30 ساعت

يريت دكتر اح
2:40تا  10:50

ديريت دكتر ج

٣٣   
389/12/03 - 13:4

همايش م
المللي ميراث ع 

فندماه در تاالر
 خبرنگار شهر،
 سوي مركز پژ

انديشمن 24يش 
ت، هنر، نجوم

اين هما. كنند ي
هايي كه در ت

كتر نصراهللا پو
. 17:30تا  15

نشس«مايش نيز 
ماه در تا م اسفند
به مديري »نجوم

دماه، در تاالر يك
»ختاري« نشست 

شرف صادقي از
به مد» ياضيات

سون از ساعت 
به مد» وم ديگر

  
  
  
  
 

 

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  

۴۵٣ :کد خبر 
46:33 :تاريخ 

  

همايش بين
و پنجم اسف
به گزارش
است، از

در اين هماي
تاريخ، ادبيا

راني ميسخن
نشست. است

مديريت دك
40:ساعت 

در تاالر هم
روز چهارم
«و نشست 

پنجم اسفند
،10:20تا 

اش دكتر علي
ريا«نشست 

جي موريس
علو«نشست 
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اسفند از  
ترو، بلوار 

داهللا انوار، 
شهرام  كت،

 برگرن از 
ان از ليبي 

الدين  صير

خبرگزاري 
گي اعالم 

رگ جهان 

 طوسي در 
 20حدود 

هم به اين 

سه جلد از 

5شنبه  روز پنج
د از ايستگاه مت

ل جعفريان، عبد
ري، محمد برك

رتي، جان لنا
ژاپن، بشير زگو

  شود  مي
نص سفي خواجه 

وگو با خ  گفت
ر علمي و فرهنگ

ن انديشمند بزر
  . هد

جه نصيرالدين
ت كه تاكنون ح
سخنران داخلي ه

شود كه س ي مي

آيين اختتاميه ر
هيد حقاني، بعد

نگلستان، رسول
ده، سجاد هجر
، حسن بلخاري
ري كوزوبا از ژ

برگزار» سي
ث علمي و فلس

لدين طوسي در
د تن از مشاهير

 در خصوص اين
ار خود قرار ده

واهاي خ نديشه
است» خ و اخالق
س 20ين حدود

منتشر و رونمايي

و آ 10تا  8:30
در بزرگراه شه

مان لندلت از ا
زاد هاشم رجب

ابك خضرايي،
ز ژاپن، تاكانور

  ماه
رالدين طوس

المللي ميراث بين

ال نصير  خواجه 
 تجليل از چند

كه همايشي را
 را در دستور كا
مايش، معرفي ا

ادبيات، تاريخ«و
همچني. اند ستاده

ر روز همايش م

فند از ساعت
خانه ملي واقع د

مي همداني، هر
مير از هلند، ه
 مريم معزي، با
ر، تارو ميمورا ا

فندماس 5و
نصير خواجه

وب، همايش ب
  .شود

 علمي و فلسفي
و امسال را سال

 . ي بود

 تصميم گرفت ك
ي و چاپ نشده

برگزاري اين هم
و» كالم و منطق

الت خود را فرس

مند مسلمان در
  . مايش است

به چهارم اسفشن
هاي كتابخ ايش

معصومن حسين
يوب لم  ساكت،

اصفهاني،  ناجي
گور از الجزاير

  742866:ر

و 4
ي و فلسفي خ
ي ميراث مكتو
ش ران برگزار مي
همايش ميراث

يونسكو:  گفت
نصيرالدين طوسي
ميراث مكتوب
ر حوزه ميراثي

هدف از ب: كرد
سفه، عرفان، كال
ي چكيده مقاال

 محقق و انديشم
وعه مقاالت هم

 در روز چهارش
 محل تاالر هما

  . هد شد
توان و روزه مي

، محمدحسين
ف ثاني، حامد

سه، يوسف گرگ
  . ام برد

     

خبر  شماره     09

ميراث علمي
مركز پژوهشي
سفندماه در تهر

دبير اجرايي» 
 بيان اين خبر
مندان خواجه ن
ركز پژوهشي م
خواجه نصير د

سخنانش اظهار ك
فلس«، »ي و نجوم

ت كرده و برخي

كتاب از اين 1
كي از آنها مجمو

ش اين همايش
در 19:30تا  

لي برگزار خواه
ن اين همايش د
 عمادي حائري،
، محمود يوسف
مد جبار از فرانس
ف از باكو را نا

               

9:30:41 1389همن 

م«همايش 
به همت م: شه

هارم و پنجم اس
صادقميرمحمد 

، ضمن)ايكنا(ن 
كي از اين انديشم

س مربر اين اسا
زار كند و آثار خ

در ادامه س صادق
رياضي«گانه  سه

رجي قبول دعوت
  . اند  شده
0حدود :  كرد

مه است كه يكي

  
  
  
  
 

 

آيين گشايش
18ساعت 

كتابخانه مل
از سخنرانان
سيدمحمد

خداورديان
كانادا، احمد
و علي بابايف

  
  

           

به 18دوشنبه 

گروه انديش
طوسي، چه

سعيد سيد«
قرآني ايران
كرد كه يك
ب: وي افزود

اسالم برگز
صميرمحمد

محورهاي س
مهمان خار
جمع اضافه
وي تصريح
نام آنها ويژه



٨  ٨۶

ي همايش 
ثر داشتند 

ها،  انديشه
كنند و از 

» ن طوسي

از » طوسي

نجوم و   ت،

في آثار و 

فلسفه، «، »
اند و  كرده

گزاريدف از بر
عه و تحقيق و ا

را به آراء، ا ي
ه آن مراجعه ك

  »ن طوسي
الدين نصير خواجه 

جه نصيرالدين ط

 هنر، رياضيات

 بزرگ و معرف

»رياضي و نجوم
 قبول دعوت ك

هد: نانش گفت
جه نصير مطالع

ث مكتوب بخشي
مندان به ه عالقه

نصيرالدين ه 
مي و فلسفي خ

خواج  و فلسفي

ريخ، ادبيات و
  . ود

م اين انديشمند
  . شود زار مي

ر«نه گا هاي سه
مهمان خارجي

 در ادامه سخن
كه درباره خواج

رساني ميراث ع
ص داده است كه

هسفي خواج
ميراث علم«للي

  
ميراث علمي«ش

هاي حكمت، تا
شو ه ملي برپا مي

زرگداشت مقام
و خارجي برگز
طوسي در محور

م 20ن حدود 

الدين طوسي صير
 همه كساني ك

  . د
وز پايگاه اطالع
سلمان اختصاص

 علمي و فلس
المل  همايش بين

هاي همايش راني

ست در محورها
هاي كتابخانه ش
با هدف بز» سي

شگران داخلي و
جه نصيرالدين ط
ست كه تاكنون

  . اند ه شده

نص سفي خواجه
ده است، اما از
راني داشته باشند

به همين منظو:
 و انديمشند مس

749  

ميراث«يش
ميراث مكتوب،

  . شود ر مي

، برنامه سخنر)

ژه و يازده نشس
 در تاالر همايش
 نصيرالدين طوس
شمندان و پژوهش

هاي خواج ديشه
اس» خ و اخالق

ه اين جمع اضافه

ث علمي و فلس
صورت عام نبود
ش مقاله و سخنر
:سخنانش گفت
رد اين فيلسوف

 

9217:خبر   شماره     

هاي هماي مه
ركز پژوهشي م
ر تهران برگزار

)ايكنا(آني ايران
 . ش اعالم شد

ك نشست ويژ
جاري دماه سال

فلسفي خواجه
نفر از انديش 50

ايش، معرفي اند
ادبيات، تاريخ« 

ن داخلي هم به

ي همايش ميراث
خوان مقاله به ص
 تا براي همايش

در پايان س صادق
 مقاالتي در مور

 .آن ديدن كنند

  10:16:00 1389ن 

اعالم برنام
به همت مر: شه

نجم اسفندماه د

 خبرگزاري قرآ
خانه اين همايش

 با برگزاري يك
رم و پنجم اسفند

ث علمي و فيرا
 وي با حضور 
رگزاري اين هما

و» الم و منطق
سخنران 20دود 

  
  
  
  
 

 

دبير اجرايي
اعالم فراخ
دعوت شده
صميرمحمد

ها و كتاب
هاي آ بخش

  
  
  

بهمن 29جمعه 

گروه انديش
چهارم و پن

به گزارش
سوي دبيرخ
اين همايش
علوم، چهار

مي«همايش 
هاي انديشه

هدف از بر
عرفان، كال
همچنين حد
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تا  18عت 

از »  نسفي
 يوب لمير 

نصيرالدين 
» اسماعيلي

سه جلد از 

  يد خزير
ي خواجه 
ي ميراث 

ش داخلي و 
ي و فلسفي 

گزاري اين 
ن، كالم و 
ده مقاالت 

ميه هم از ساع

مقايسه با عزيز
از» طق طوسي

ن«زاده،  م رجب
م مباني دعوت ا

شود كه س ي مي

  سي
آناهي: خبرنگار 

ريخي و فلسفي
 مركز پژوهشي

زاري دو همايش
ش ميراث علمي

  . شود مي
برگهدف از : ت
فلسفه، عرفان« 

برخي چكيد  و

و مراسم اختتام 

 اسماعيليان و م
منط«ي حائري و 

از هاشم» مداني
صير در تحكيم

نتشر و رونمايي

 شود ر مي

دين طوس
خ   

هاي تار نديشه
زانه به همت

برگز: گفت) بنا
همايش«. ده است

فندماه برگزار م
اره كرد و گفت

،»ضي و نجوم
ل دعوت كرده

  

صبح 10تا  8

خواجه نصير با
محمد عمادي سيد

اهللا هم ين فضل
خواجه نصسهم «

 روز همايش من

كتوب برگزار
جه نصيرالد

  

ررسي آرا و ا
 انديشمند فرز

ايب(كتاب ايران 
بيني شد ب پيش

ارم و پنجم اسف
اشا» دين طوسي
رياض« سه گانه 

ن خارجي قبول
. اند  اضافه شده

8:30 از ساعت

روابط خ«اني،
از س» مي اماميه

كالمي رشيدالد
«وتي قراگزلو،
  . همايش است

مند مسلمان در
  .ايش استم

  
  

شي ميراث مك
ب و خواجه

   

با هدف بر» ي
درباره اين) ي

به خبرگزاري ك
ي ميراث مكتوب
ي است كه چها
 خواجه نصيرالد
 در محورهاي

ميهما 20حدود
هم به اين جمع

اسفندماه، 4ه،
  . شود ر مي

از شيرين بيا» ت؟
ل گفتمان كالمي

  . ت
هاي ك در رساله

از عليرضا ذكاو
هاي اين ه شست

محقق و انديشم
وعه مقاالت هم

ش مركز پژوهش
ث مكتوب

 

صيرالدين طوسي
عكسي(سيميله

ميراث مكتوب ب
مركز پژوهشي

المللي هاي بين ش
 علمي و فلسفي
يرالدين طوسي

 كه تاكنون، ح
ان داخلي هخنر

 روز چهارشنبه
سفندماه، برگزار
صيرالدين كيست
ن طوسي و تحول
ين همايش است
خواجه نصير د

»سالم و ايران
شاني از ديگر نش

كتاب از اين م 
كي از آنها مجمو

به كوشش
ايش ميراث

   

ب و خواجه نص
شار آثار فاكس

ركز پژوهشي م
هاي جزو فعاليت

از جمله همايش» 
ميراث«همايش

ي خواجه نصي
است» و اخالق
سخ 20ين حدود

ش اين همايش
اس 5شنبه،  ز پنج

نصي  خواجه«ي 
نصيرالدين«ت، 

هاي روز اول ا ي
د آراي فلسفي خ
ياگر فرهنگ ا

بدخش ل حسيني
10شود، حدود 

مه است كه يكي

هما
 13:13ساعت  1

ميراث مكتوب
 طوسي و انتش

  .شود رپا مي
ايراني رئيس مر
ر طول سال، جز
»يرالدين طوسي

ف برگزاري هم
هاي عرفي انديشه

ادبيات، تاريخ و
همچني. اند ستاده

  
  
  
  
 

 

آئين گشايش
روز 19:30

ها سخنراني
هرمان لندلت
از سخنراني

نقل و نقد«
طوسي، احي
از سيدجالل
ش يادآور مي
نام آنها ويژه

  
  
  
  

389بهمن  17

م«همايش 
ديننصيرال

مكتوب بر
دكتر اكبر ا

المللي در بين
خواجه نصي
وي به اهدا
همايش، مع

ا«و » منطق
خود را فرس
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و مجموعه 
حمدجواد 

اي فلسفي 
 شده بود، 

چاپ (» س
اوصاف «ه 

راث را با 
اه برگزار 

  . زار شد
ي و چاپ 
 است كه 
ث مكتوب 
حت عنوان 

د در محل 

 اشاره به 
غول انجام 

هاي   رشته

انتشار دو: گفت
ري به دبيري مح

ها رباره انديشه
 در آلمان چاپ
ه تحرير اقليدس
كمت، از جمله

و مير) ع(م علي 
ي، ششم آذر ما
وي در آن برگز
ي اسالمي ايراني

ن شود، براي اي
 پژوهشي ميراث
 آنابل كيلر تح

 خارجي

اسفند 5و  4جي 

مهر، و   بر به
مشغ: ب، گفت

ي شناخته شده

چاپ رسيده، گ
خ علمي و ديگر

نگاري د ، تك
تر  رجب پيش

ترجمه«، » جبر
آثار وي در حك

همايش امام: ت
سيد حسن غزنوي
يخي و ادبي علو
ي مفاخر شيعي
ان ايراني انجام

هاي زو برنامه
ها كتاب دكتر

 ايراني و خ

 ايراني و خارج

اعالم اين خب ن
 ميراث مكتوب

هاي موماً چهره

 آثاري نيز به چ
ت مقاالت تاريخ

مقاالت همايش،
سط دكتر جميل

رساله«، »وكر
چاپ برخي از آ

اره كرد و گفت
با ترجمه س) ع

باره ميراث تاري
هاي وهش انديشه

يا توسط محققا
جز ها  ن همايش

از آنه يكي كه

استاد 50ور

استاد 50ضور

ن همايش ضمن
وسسه پژوهشي

اين افراد عم.تيم

ي اين همايش،
شتر با محوريت

كتاب چكيده مق
كه توس» هيأت

تحرير او«، »يه
و تجديد چ) له
 

اشا  ار شده بود،
ع(يت امام علي

سخنراني درب 15
بررسي و پژو:

گران خارجي ي
رد، برگزاري اين
 چاپ داريم ك

وسي با حضو

 
دين طوسي باحض

دبير اجرايي اين
مللي توسط مو
جي همايش هست

ناسبت برگزاري
ان چاوشي، بيش

   .اهد شد
توان به كت ي مي

تذكره در علم ه
زبدة في الهي«ي
چاپ فاكسيميل(

. ل هروي است
تر برگزا ه پيش

البالغه و وصي ج
5 م نزديك به

:خاطرنشان كرد
 توسط پژوهشگ
 بررسي قرارگير
 كار در دست

  .است »بدي

يرالدين طو

ملي كتابخانه > 
 خواجه نصيرالد

 . شود

د  يرمحمدصادق
الم  همايش بين

 مهمانان خارج

ش كه آيا به من
كتر جعفر آقايا
سفي چاپ خوا
گر موارد چاپي

ت« ان فرحات و
يگر آثار چاپي

(» از تحريرات
ستاد نجيب مايل

و ميراث كه) ع
نامه، نهج پ علي

و هم داشتيم   اب
راث مكتوب خ

نگاري رت تك
لمي آنها مورد
ين اساس چند

االسرار ميب كشف

 خواجه نصي

كتاب  | 00:09:2
علمي و فلسفي
ش ملي برگزار مي
ن سيدسعيد مي
ي برگزاري اين

تويزا و اقام

خ به اين پرسش
كي به دبيري دك
ل موضوعات فلس

از ديگ: ور شد
 دكتر هاني نعما

چنين از ديهم 
شش رساله ا«، 

با تجديد نظر اس
ع(امام علي يش 

با چاپ سربلندي، 
هم رونمايي كتا
ز پژوهشي مير
 اينكه به صور
ياي فكري و عل

بر همي. ه است
ك عرفاني در كش

همايش

21 -  1389بهمن  
همايش ع: نالين

ه مناد و كتابخان
آنالين  همشهري

نجام شده براي
ربوط به اخذ و

  
  
  
  
 

 

وي در پاسخ
مقاالت، يك

حولانواري 
ايراني يادآو
خواجه از
.اشاره كرد
)فاكسيميله
با» االشراف

وي به هماي
افتخار و س

كرديم كه ه
رئيس مركز
آنها اعم از
ابعاد و زواي
قرار گرفته

هرمنوتيك«
  
  
  
  
  
  

  
19سه شنبه 

همشهري آ
سازمان اسن
به گزارش
تمهيدات ان
كارهاي مر
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شته تحرير 

 24حضور 
ا، اروپا و 
مذكور در 

ين همايش 
ي خواهند 

ها ش نهاد
 كميسيون 

) 18تا  8 

   1389سفند 

  
  

 ) ظ.ق10:1

 ود

بخانه ملي 

دماه اجرا 

 ابعاد نزد 
الق، آراي 
 شناسي در 

ها به رشت حوزه

تاكنون ح وسي
 آمريكا، آفريقا

پژوهشگر م 5

 با محورهاي اين
 همايش رونمايي

گزاري اين همايش
ه فرهنگي اكو،

 روز از ساعت

اس 14 تاريخ شنبه 

10( 1389سفند 
زار مي شو

فندماه در كتابخ

رم و پنجم اسفند

يح متن، تناهي
 نزاري به اخال
اضيات، رنگ

ثاري در اين ح

ه نصيرالدين طو
 از چهار قاره
0 شده است و 

ي و يا مرتبط
زمان برگزاري

توب را در برگ
سالمي، موسسه

هر( اسفند 5و 

چاپ شده در/ ن 

اس 1
طوسي برگز

رم و پنجم اسف

ي دو روز چهار
  .ي شود

موزش و تصحي
يازهاي جامعه
صير شاهكار ريا

الدين طوسي آ ر

خواجه فلسفي 
هاي يادشده وزه

 مذكور قطعي
  . كرد
الدين طوسي صير

دي از آنها در ز

شي ميراث مكت
گ و ارتباطات اس

  .دهند  مي
و 4طي روزهاي 

همشهري آنالين :ع

يرالدين ط

ين طوسي چهار

الدين طوسي طي
ار ميرجي برگز

ت سنت اوليه آ
روضه تسليم، ني
سي، خواجه نص

نصير  خواجه

همايش علمي و
شده در حو خته

راني در همايش
كخنر اني خواهند

 آثار خواجه نص
 است كه تعداد

 موسسه پژوهش
سازمان فرهنگ
و فرهنگ ياري

رالدين طوسي طي

منبع

خواجه نصي

خواجه نصيرالدي

ي خواجه نصيرا
گر داخلي و خار
رات و تنبيهات
يم در كتاب ر
 نصيرالدين طوس

يقي هستند كه

 دبير اجرايي ه
ر خارجي شناخ

استاد اير 26يز
ش دو روزه سخ

كتاب از 10: د
 در حال تدوين

ميرمحمدصادق
رشاد اسالمي، س
ار سيما و راديو
ي خواجه نصير

 .شود رگزار مي

 و فلسفي خ

ي و فلسفي خم

ث علمي و فلسفي
ستاد و پژوهشگ
 مشكالت اشار
هوم عقل مستقي

خواجهدر آثار

ادبيات و موسي

به گفته
پژوهشگر
آسيا و نيز
اين همايش
وي افزود

المللي بين
  .شد

به گفته م
ت فرهنگ و ا
ران، شبكه چها
ش علمي و فلسفي
كتابخانه ملي بر

راث علمي

ش ميراث علم

 همايش ميراث
اس 50با حضور

 كيست؟، حل
، تأملي بر مفه
يقي، تركيبات د

 نجوم، تاريخ، ا
  .ست

هايي مانند وزارت
و، شهرداري تهر

همايش:ن گفت
ازمان اسناد و ك

همايش مير

همايش -ي موج 
  . شود

 خبرنگار موج،
اين كنفرانس ب. 

صيرالدين طوسي
صيرالدين طوسي
ير درباره موسي

  
  
  
  
 

 

رياضيات،
درآورده اس

ها و سازمان
ملي يونسكو
وي در پايان
در محل سا

  
  

ه
  

خبرگزاري
برگزار مي
به گزارش
.خواهد شد
خواجه نص
خواجه نص
خواجه نصي

صير
جه ن

خوا
ي 

جان
رباي

آذ
ير 

صو
ت
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كه طي دو 

مي مراغه، 

شنبه پنجم 

سور سيد 
ي گفتگو 

به  13:3
 .ص دارد

ن اسناد و 

  
ل چهارم 
ت، تاريخ، 

عنوان  10

1/12/05   

 نشستي است ك

ر مكتب نجوم

روز پنجش 18 

 صر

طوسي با پرفس
رالدين طوسي

0شنبه ساعت 
 نصير اختصاص
در در سازمان

 .زار مي شود
علي حدادعادل
رهاي حكمت

0 اين همايش 

10:39:5 1389

مله موضوعات

گو، بنيان گذار

ختتاميه ساعت

حسين نص 

نصير الدين ط
 خواجه نصر

ي است پنج ش
علمي خواجه
جه نصير كه د

  .بود
فرهنگ برگز
خنراني غالمع
صي در محور
ت همزمان با
  .ونمايي شود

6

نه تبريز از جم

ت، حكيم گفتگ

ه و مراسم اخت

سيد فسور

ت خواجه نص
شنگتن درباره

ن طوسير الدي
اي فلسفي و ع
گداشت خواج
نامه خواهد ب
وب و راديو ف

با سخ»  طوسي
نشست تخصص
چنين قرار است
ي همايش رو

ختربيني در سفين

اضياتجوم و ري
  .ت

چهارم اسفندماه

  
  

  

رهنگ با پر

روز بزرگداشت
گاه جرج واش

 خواجه نصير
ره ويژگي ها

فلسفي بزرگ –
ش هاي اين برن
ي ميراث مكتو

نصيرالدين ه
ن 11 ويژه و

هد شد و همچ
ط با محورهاي

خترشناسي و اخ

نش مرد علم نج
هفتم هجري است
ز چهارشنبه چ

ه راديو فر

 همزمان با ر
سالمي دانشگ

 بزرگداشت
سين نصر دربار

–ميراث علمي

خش از ديگر ب
سسه پژوهشي
فلسفي خواجه
 يك نشست
لوم برپا خواه

سي و يا مرتبط

طوسي، رسائل اخ
 . زار مي شود

 استاد بشر، دان
 بي بديل قرن ه

روز 30/8عت

تگوي ويژه

اسفند 5نبه
 مطالعات اس

امه كه ويژه
ستاد سيد حس
هاي همايش مي
گزارمي شود،

 همكاري موس
اث علمي و ف
ر اين همايش
ت، نجوم و عل
صيرالدين طوس

ه نصيرالدين طو
ابخانه ملي برگز
صيرالدين طوسي
ير و سياستمدار
ش همايش ساع

  . خواهد بود

تگف

هنگ پنج شن
صر استاد بنام

ش آنا؛ اين برنا
خنان پرفسوراس
بار و رويداده
ملي ايران برگ

اسفند با 5و  
مير«المللي  ين

در. شود ز مي
هنر، رياضيات
هاي خواجه نص

  
  
  
  
 

 

آثار خواجه
روز در كتا
خواجه نص

متكلم، وزير
آيين گشايش
اسفندماه خ

  

  

  
راديو فره
حسين نص

  .كند مي
به گزارش
پخش سخ
پخش اخبا
كتابخانه م

4همايش 
همايش بين
اسفند آغا
ادبيات و ه

ه از كتاب
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راني است 
 ايراني در 
زرگداشت 

 2011سال 
مي گذرد، 
اپ برخي 

ث علمي و 
دير عامل 
رگزاي اين 
ي مطالعه 

ن به كار 
س همايش 
لف از قبل 
، انگليس، 
ين همايش 

ين طوسي 
ت، فلسفه، 
صير الدين 

اي سياسي 
ي از آثار 

شدگزار 

ن دانشمندان اير
مدن و فرهنگ

همايشي در بز 

گي يونسكو، س
يرالدين طوسي م
شر يا تجديد چا

 همايش ميراث
مد. به كار كرد

صلي از برف ا
 بيشتر جنبه ها

ديگران همچنا 
جانشين رييس.يم

موضوعات مختلف
ز جمله فرانسه،
 كرده اند در اي

خواجه نصيرالد
 محور حكمت

اجه نص بهتر خو

وجود مشغله ها
يشگاه كتابي نما

 طوسي بر

 از برجسته ترين
ش در احياي تم

1335در سال .
  .ار يافت

 علمي و فرهنگ
ج شكوفايي نصي
اث طوسي و نش

ه پنجم اسفند،
انه ملي شروع
علمي ايرنا، هد
صيت و مطالعه

ر توجه كنيم،
 پيش توجه كني
قاله در زمينه مو

كشور جهان از 
 طوسي فعاليت

الب در زمينه خ
شست در شش
بي براي معرفي

 عمر خود با و
نار اين همايش

صيرالدين

ين طوسي يكي
طر نقش ويژه اش

.ه شمار مي آيد
ن مناسبت انتشا

سازمان.ار شد 
سال از زمان اوج
ا در زمينه ميرا

ر روز پنجشنبه
ش هاي كتابخا
و با خبرنگار ع
ي آثار اين شخص

دان ايراني كمتر
بزرگان بيش از

مق 45دو روزه 
15خارجي از 

جه نصير الدين

كه بعد از انقال
نش 12دو روزه 

 را فرصت خوب

طوسي در طول
در كن: ان كرد

  
ي خواجه نص

قب به نصيرالدي
ف بشري به خاط
 اي بي همتا به
 از آثارش به اين
رج ايران برگزا

س 750ل تقريبا
ها و دستاوردها

رالدين طوسي در
 در سالن همايش
 در گفت و گو
مروز و بررسي

 ديگر دانشمند
 نسبت به اين ب
در اين همايش د

محقق خ 20د و
زمينه آثار خواج

 همايش هايي ك
ر اين همايش د
وي اين همايش

  .وان كرد
جه نصيرالدين ط
راني خاطر نشا

ي و فلسفي

مد بن حسن ملق
گوناگون معارف

كشور چهرهن
ار شد و برخي
ر داخل و خار

در اين سال. ست
رات، پژوهش ه

ز خواجه نصير
روز چهارشنبه
يه اين همايش
سي براي نسل ا
 .گ عنوان كرد

رالدين طوسي و
ن الزم است كه
د:  طوسي افزود

وم ارائه مي شود
جنوبي كه در ز

را از مايش آن
 گفته ايراني، در
و.رگزار مي شود

 تاريخ اسالم عنو
خواج: ب افزود

اير. ذاشت است

يراث علمي

ر محمد بن محم
در حوزه هاي گ
ه هاي تاريخ اين
 در تهران برگز
يي درباره او د
طوسي خوانده اس
 براي تبادل نظر

روز زرگداشت
 طوسي صبح ر
كتوب در حاشي
 نصيرالدين طوس
 شخصيت بزرگ
ه خواجه نصير
هند داد بنابراين
اجه نصيرالدين
ه، فلسفه و نجو
الجزاير ، كره ج

وضوعي اين هم
گ. كرده است به

سه و اخالق بر
ت هاي برجسته

ي ميراث مكتوب
خود بر جاي گذ

همايش مي

 ايرنا، ابو جعفر
بر آثار مهمش د
راني ترين دوره
يرالدين طوسي
 هم همايش ها
سال تجليل از ط
ت بهانه مناسبي

  .ست
ناسبت و به بز
جه نصيرالدين

هشي ميراث مك
معرفي خواجه
قات و آثار اين

اگر به:  افزود
اخر ادامه خواه
ي و فلسفي خوا

ندسه رياضي، ه
ا، ژاپن، اردن، ا

  .رند
تنوع مو: د كرد

ك ده است ممتاز
م، رياضي، هند
كي از شخصيت
 مركز پژوهشي

اثر از خو 150 

  
  
  
  
 

 

  

 
به گزارش

كه عالوه بر
يكي از بحر
خواجه نصي
پس از آن

دي را سميال
اين مناسبت
از آثار اوس
به همين من
فلسفي خوا
مركز پژوه
همايش را م
نشده تحقيق
اكبر ايراني
مصادره مفا
ميراث علمي
تاريخ علم،
هلند، كاناد
شركت دار
ايراني تاكيد
برگزار شد
عقايد، نجو
به عنوان يك
مدير عامل
كه داشت
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خود پايان 

  

ث علمي و 

دان ايراني 
و فرهنگ 

ن مناسبت 

 2011سال 
مي گذرد، 
اپ برخي 
د، همايش 
  .  كار كرد

ف اصلي از 
شتر جنبه 

ان به كار 
  . جه كنيم

 در زمينه 
شور جهان 
ين طوسي 

جشنبه به كار خ

  گزار شد

دو روزه ميراث
.  

ه ترين دانشمند
 احياي تمدن و

ز آثارش به اين

گي يونسكو، س
يرالدين طوسي م
شر يا تجديد چا
نبه پنجم اسفند
 ملي شروع به

هدفمي ايرنا، 
ت و مطالعه بيش

 ديگران همچنا
 از پيش توج

مقاله 45روزه 
كش 15رجي از 

واجه نصير الد

 بعد از ظهر پنج

 وسي

 طوسي بر

فند، همايش د
وع به كار كرد

 يكي از برجسته
ش ويژه اش در

  .  مي آيد
 شد و برخي از

ن علمي و فرهنگ
ج شكوفايي نصي
اث طوسي و نش
 در روز پنجشن
ش هاي كتابخانه
با خبرنگار علم

آثار اين شخصيت

جه كنيم،تر تو
 بزرگان بيش

ن همايش دو ر
محقق خار 20و 

 زمينه آثار خو

صيرالدين طوسي

ه نصيرالدين طو
صيرالدين

 روز پنجم اسف
بخانه ملي شروع

يرالدين طوسي
ي به خاطر نقش
 همتا به شمار م
 تهران برگزار

سازمان. ر شد
سال از زمان اوج
ا در زمينه ميرا
يرالدين طوسي

در سالن همايش
ر گفت و گو ب
روز و بررسي آ

ندان ايراني كمت
سبت به اين

در اين: سي افزود
رائه مي شود و
جنوبي كه در

سفي خواجه نص

شت روز خواجه
ي خواجه نص

دين طوسي در
ه در محل كتابخ

ملقب به نصي "
ن معارف بشري

ر چهره اي بيو
دين طوسي در

رج ايران برگزار
س 750ال تقريبا

ها و دستاوردها
وز خواجه نصي
وز چهارشنبه د
 اين همايش در
ي براي نسل امر

 .   عنوان كرد
 و ديگر دانشمن
 است كه نس
نصيرالدين طوس
فلسفه و نجوم ار
لجزاير ، كره ج

راث علمي و فلس

04 - 16:29  
اسبت بزرگداش

فلسفيي و

خواجه نصيرالد
روز چهارشنبه
"محمد بن حسن

ه هاي گوناگون
 تاريخ اين كشو
خواجه نصيرالد

ر داخل و خارج
در اين سا .ست

رات، پژوهش ه
اشت رو بزرگد

 طوسي صبح رو
وب در حاشيه
صيرالدين طوسي
خصيت بزرگ
يرالدين طوسي
بنابراين الزم

لسفي خواجه ن
اضي، هندسه، فل
 ژاپن، اردن، ال

همايش مير.ست

1389/12/4: نتشار
به منا
يراث علمي

گداشت روز خ
ن طوسي صبح ر
عفر محمد بن مح
مهمش در حوزه
ترين دوره هاي

ر بزرگداشت خ

يي درباره او در
طوسي خوانده ا
 براي تبادل نظر
 مناسبت و به
واجه نصيرالدين
ي ميراث مكتو
رفي خواجه نص
ت و آثار اين شخ
 به خواجه نصي
خواهند داد ب
راث علمي و فل

م، ريا تاريخ عل
، هلند، كانادا،

ز برگزار شده اس

تاريخ ان )0(30262

همايش مي

 مناسبت بزرگ
واجه نصيرالدين

ابو جعف" ايرنا، 
عالوه بر آثار مه
كي از بحراني ت

همايشي در 133
  . ت

 هم همايش هاي
سال تجليل از ط
ت بهانه مناسبي

به همين. ست
ي و فلسفي خو

 مركز پژوهشي
ن همايش را معر
ه نشده تحقيقات

اگر: افزود "ي
فاخر ادامه خ
يس همايش مير
 مختلف از قبل
رانسه، انگليس

  
  
  
  
 

 

خواجه نيز
  .مي دهد

  

  
350: كد خبر

  
به - تهران

فلسفي خو
به گزارش
است كه ع

ايراني در يك
35در سال 

انتشار يافت
پس از آن

ميالدي را س
اين مناسبت
از آثار اوس
ميراث علمي
مدير عامل
برگزاي اين
هاي مطالعه

اكبر ايراني"
مصادره مف
جانشين ريي
موضوعات

از جمله فر
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كه بعد از 
 12 روزه 

  . ان كرد
اي سياسي 

ث علمي و 

2**1544  

  

لوم زمانه 

 و فلسفي 
 مغول، در 
گي بالغ بر 
وشي ها، با 

واجه د خ

ز همايش هايي ك
 اين همايش دو

اريخ اسالم عنوا
وجود مشغله ها

همايش ميراث. 

038**علمي

  د بود

 بلند قامتان عل

ش ميراث علمي
زير يك حاكم
 در كمال پختگ
ي ها، سخت كو
ه خالص همانند

همايش آن را از
گفته ايراني، در

  .  مي شود
هاي برجسته تا
 عمر خود با و

گزار شده است

زمانه خود
از سرامدان و

همايش'ختتاميه 
ه در كسوت وز
زائد آنان كند،

تيزهوشي: ه داد
 از يك شيعه

ين ه موضوعي ا
به گ. كرده است

 اخالق برگزار
ي از شخصيت ه
طوسي در طول

خواجه نيز برگ
  . ن مي دهد

دان علوم ز
دين طوسي را ا

شنبه در آيين اخ
 مردي است كه
 بي قاعده و پرز

وي ادامه. ذاشت
ا، فقط و فقط

تنوع: كيد كرد
ه است ممتاز كر
اضي، هندسه و

جه به عنوان يكي
جه نصيرالدين ط

 كتابي از آثار خ
ه كار خود پايان

 :وزير ارشاد
ي از سرامد
خواجه نصيرالد

شامگاه پنجش 'ي
خواجه نصير: 

رفتارهاي ت از
ز خود باقي گذ
كران نوشي ها

ايراني تاك. دارند
سي برگزار شده
عقايد، نجوم، ريا
رفي بهتر خواج

خواج: ب افزود
  . شت است

ش نمايشگاهاي
ظهر پنجشنبه به

  

طوسيدين
ي، شخصيت خ

محمد حسيني'
خانه ملي، افزود
معطوف مراقبت
ن در آن زمان ا

ا و مهياي شوك

همايش شركت د
 نصيرالدين طوس
كمت، فلسفه، عق

معر  خوبي براي
ي ميراث مكتوب
د بر جاي گذاش
ر كنار اين هما
 طوسي بعد از ظ

1389/12/05 - 22:57

جه نصيرالد
و ارشاد اسالمي

نگي ايرنا، سيد
در محل كتابخ 

همت خود را م
ه هاي گوناگون
رامت پوشي ها

  . يد

ده اند در اين هم
 زمينه خواجه
شش محور حك
ايش را فرصت

 مركز پژوهشي
اثر از خود 150

د: طر نشان كرد
جه نصيرالدين

9: تاريخ انتشار  )16433

خواج
زير فرهنگ و

   .ف كرد

 خبرنگار فرهن
'يرالدين طوسي

ي بايست تمام ه
كتوب در حوزه
لو و جامه كر
طوسي بر مي آي

  
  
  
  
 

 

فعاليت كرد
انقالب در
نشست در 
وي اين هما
مدير عامل
كه داشت 
ايراني خاط

فلسفي خواج

  
  
  
  

321( 30264653: خبر

  

وز -تهران 
خود توصيف

به گزارش
خواجه نصي
حاليكه مي

اثر مك 150
آن همه عل
نصيرالدين ط

  
كد خ
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ه مي شود، 
 تاريخ اين 

دين طوسي 
نها بودن ، 

رودي مي 
ت عملي او 

يرك و  ز
لمان زمان 
رندگان و 
مي به اين 

و محققاني 
پژوهشگاه 

رياضيات، 
 داخلي و 

*1355**  

م بردهنا 'د بشر
يكه قدرت در

خواجه نصيرالد
و تحت نفوذ آن

هر ابن سينا و س
، قدم و سياست

خوش معاشرت،
سته يكي از معل
ندگان، پديدآور
دين ايران اسالم

، انديشمندان و
 دانشگاهها و پژ

مت و عقايد، ر
دان و محققان

**فرهنگ

استا'و  'ي عشر
ج مشقت بر اري

حل در وصف خ
وزارت كردن و

 نصر فارابي ،
ي قرآني كه قلم

سخي، حليم، خ
 شخصيت وارس
 از شركت كنن
عه شناسانده و د

ا حضور اساتيد
 و محققاني از

ش محور حكم
حضور انديشمند

عقل حادي'نوان
ع و البته در اوج

ناتي از امام راح
 به دستگاهها، و

ي را وارث ابو
 نصير را انساني

نظري، كريم، س
اين: رد و گفت

ه سخنان خود
زشمند به جامع

وز چهارشنبه با
ژاپن و اساتيد

ي مختلفي با شش
با ح) گ شناسي

ي اخالقي و
 اين شخصيت

مرا 'د آورده،
يد و در عتبه
گاه اين امام
ر قرآن ناطق

دين طوسي به عن
تا اين حد جامع

نان خود به بيان
ر از وارد شدن

   '.هار كند
صيرالدين طوسي
ملي نيز خواجه

شرويي، نيك من
ين طوسي برشمر
چنين در خاتمه
ن شخصيت ارز

رو 'لدين طوسي
 هلند، الجزاير،

 
ت هاي تخصصي

،مكانيك ،رنگ

ريح ويژگي هاي
سرسپردگي: ت

صيت نامه خود
دهيگري انتقال ن

گ قبرم در پيشگ
چون آن بزرگوا

خواجه نصيرالد
 انصافا انساني ت

 ديگري از سخن
ف خواجه نصير
رده و آنها را مه
يي، خواجه نص
هللا حسن زاده آم

  . كرده است
ب همچنين خوش
واجه نصير الدي

شاد اسالمي همچ
د اينيدواري كر

نصيرال  خواجه
رانسه، انگليس،
.  ملي آغاز شد

همچنين نشست
پزشكي ،(تلف

سالمي در تشر
سي اظهار داشت

او در وص.  است
به جاي ديگ) ع(

ين روي سنگ
، چ'عالمه'يا  '

  . ست
گر مي بينيم از خ
 است چرا كه

المي در بخش
هدف' فرمودند

كمان را آدم كر
 عالمه طباطبا

عالمه آيت اهللا 
 بود، توصيف ك
 ميراث مكتوب
ويژگي هاي خو
 فرهنگ و ارش
ني و اظهار اميد

 علمي و فلسفي
جمله كانادا، فر
محل كتابخانه

يش دو روزه ه
وم و علوم مخت

گ و ارشاد اس
جه نصيرالين طو
 اهللا مثال زدني
ع(گاه امام هفتم 
بسپاريد همچني

آيت اهللا'ويسيد
ك و ملكوت اس

اگ:  ادامه افزود
م به خطا نبوده

  .  نزده است

گ و ارشاد اسال
ايشان:  و گفت

مي خواست حاك
 اينكه مرحوم
:اطر نشان كرد
 رضاي خداوند
ت امناي مركز

دن را از ديگر و
وزير. ي رفت

 همايش قدردان
  . دا شود

ميراث'المللي  
اي مختلف از ج
راسر كشور در م
ت، در اين هماي
هنر، تاريخ، نجو

  . گزار شد

  
  
  
  
 

 

وزير فرهنگ
ديني خواج
عالم به آل

از كنار بارگ
به خاك ب
بزرگوار ننو
و امام ملك
حسيني در

گوهر كالم
ملت تكيه

وزير فرهنگ
رداشاره ك

نبود بلكه م
وي با بيان
دانستند، خا
تماما براي

رييس هيات
هوشيار بود
به شمار مي
متوليان اين
بزرگمرد اد
همايش بين
از كشورها
هايي از سر
گفتني است
ادبيات و ه
خارجي برگ
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وسي است 
 در تهران 

 صبح روز 

لخاري نام 
حمد جبار 
ي ايساهايا 
زبكستان، 
ن در روز 

 گزار شد

ه نصيرالدين طو
يراث مكتوب

يرالدين طوسي

رايي و حسن بلخ
ن از آمريكا، اح
كوزوبا و يوئيچي

شرف اف از ا ا
ديشمند مسلمان

  . ود

 طوسي بر

ن اسالم خواجه
كز پژوهشي مي

في خواجه نصي

لو، بابك خضر
ت جي موريسون
ورا، تاكانوري ك
ز اردن و احمد
ين محقق و اند
قاالت همايش بو

صيرالدين

ند بزرگ ايران
از سوي مرك "

ث علمي و فلسف
رشاد  و ا

 اسالمي، 
بيب اهللا 
ر تاالر 
تر حداد 
 ويژه و 
ياضيات، 
ب هاي 

از .  شد
ره هايي 
ن رسول 

كاوتي قراگوزلو
پارك و رابرت
انادا، تارو ميمو
دالمجيد نصير از

كتاب از ا 10
نها مجموعه مق

  
  

  

ي خواجه نص

سال ياد انديشمند
صيرالدين طوسي

ن المللي ميراث
وزير فرهنگ
مجلس شوراي

كتوب، دكتر حب
 و خارجي د

دكتاكبر ايراني،
ش يك نشست
يات و هنر، ري

عنوان از كتاب
همايش رونمايي
ي توان از چهر
سالم والمسلمين
مامي، عليرضا ذك

يونهي رگرن، ه
الي رجب از كا
 آذربايجان، عبد
م چنين حدود
امه و يكي از آ

ي و فلسفي

كه س 1389ند
في خواجه نص

ايش همايش بين
 دكتر حسيني و
يون فرهنگي م
هشي ميراث مك
شگران داخلي
سخنراني دكتر ا

در اين همايش  .
مت، تاريخ، ادبي

10ين همايش
با محورهاي هم

ردند، ميراني ك
اني، حجت االس
ده، ابوالقاسم اما
، جان الرت بر
ميل رجب و سا
ف از جمهوري

هم. ايش بودند
د از آنها ويژه نا

يراث علمي

رم و پنجم اسفن
ث علمي و فلسف

آئين گشا ،رك
با حضور)  ماه

ل رئيس كميسي
مل مركز پژوهش
 ملي و پژوهش

اين همايش با س 
عظيمي آغاز شد
محورهاي حكم
و همزمان با اي
 و يا مرتبط ب
ن همايش سخنر
 معصومي همد
هاشم رجب زاد
كريشنر از هلند،
 از الجزاير، جم
ليبي، علي بابايف
شده به اين هما
شد كه سه جلد

همايش مي

 روزهاي چهار
ميراث:" عنوان 

.   
 خبرنگار شاپر

چهارم اسفند( 
كتر حداد عادل
 ايراني مديرعام
اون كتابخانه
.لي برگزار شد
تر حبيب اله ع
 تخصصي در م
لوم برپا شد و
صيرالدين طوسي
اني كه در اين
ن بياني، حسين
عبداهللا انوار، ه
مير و اريك ك
 يوسف گرگور
شير زاگوون از ل
ارجي دعوت ش
شر و رونمايي ش

  
  
  
  
 

 

  

  
همزمان با
همايشي با
.برگزار شد
به گزارش
چهارشنبه

اسالمي، دك
دكتر اكبر

عظيمي معا
كتابخانه مل
عادل و دكت

نشست 11
نجوم و عل
خواجه نص
استادان اير
مانند شيرين
جعفريان، ع

يوب لم. برد
از فرانسه،
از ژاپن، بش
مهمانان خا
همايش منتش
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 مقايسه با 
منطق « و 

راي فلسفي 
ر فرهنگ 
ل حسيني 

فرهنگ و 
قاره و  4 

رشد رئيس 
وزه هنري 
ويژه ديني 
نري استان 
ز در ايران 
  .شده است

 كه براي 
رد كه اين 

با اسماعيليان و
 عمادي حائري

نقل و نقد آر« 
 طوسي، احياگر

از سيدجال» ي

 حسيني وزير ف
ن خارجي از

  غاز شد

سيني مشاور ار
حو: ت، بيان كرد

 و فرهنگي، بو
در حوزه هن» ه

 در سينماي طنز
الحي پرداخته ش
ك هنرمند است
ار اميدواري كر

 خواجه نصير ب
از سيد محمد
اي اين همايش

نصيرالدين«ده، 
 دعوت اسماعيلي

 با حضور دكتر
حققان، ميهمانا

ن طوسي آ

الدين حس  جمال
فيلم خوب است
 مختلف هنري
مهرداد غفارزاده

هاي موجود ستي
 ترميمي و اصال
ز هنري و يك
ي در پايان اظها

روابط« بياني، 
ا» كالمي اماميه

يگر نشست ها
هاشم رجب زاد
 تحكيم مباني

ر الدين طوسي،
وب، اساتيد، مح

 .رگزار شد

نصيرالدين

تان تهران، سيد
ف  براي ساخت

هاي  در عرصه
م«يكرد توسط 

با اشاره به كاست
ماعي با رويكرد
سويه يك مركز

وي.ام شده است

از شيرين» ست؟
حول گفتمان ك

از دي. مايش بود
از ه» هللا همداني

واجه نصير در

ي خواجه نصير
ي ميراث مكتو

ه ملي بركتابخان

  

ن ي خواجه

حوزه هنري است
ب نقطه آغازين
 كرده است تا

؛ با اين روي»خر
وي ب. سيده است

هاي اجتما آسيب
صل تعامل دو س
تي نويسنده انجا

ين كيسنصيرالد
دين طوسي و تح
روز اول اين هم
دالدين فضل اهللا

سهم خو«گزلو،

ث علمي و فلسفي
 مركز پژوهشي
 شب در تاالر ك

مي و فلسفي

روابط عمومي ح
ه فيلمنامه خوب
ثيرگذار، سعي

هفته آخ«نمايي
 پاياني خود رس
 كه در آن به آ

يي حاصه سينما
وهي به سرپرستي

  ف/يام

  خواجه« هاي

نصيرالد«دلت،
سخنراني هاي ر
اي كالمي رشيد
ضا ذكاوتي قراگ

ين المللي ميراث
ني مدير عامل
رجي، پنج شنبه

ميراث علم

رس به نقل از ر
با اشاره به آنكه
اي خالق و تأث

نامه سين د، فيلم
ت و به مراحل
 اجتماعي است

اين فيلم نامه: د
ري توسط گرو

انتهاي پي.يد شود

 شود، سخنراني
از هرمان لند» 

 يوب لمير از س
ير در رساله ها

از عليرضا» ران
  . بودند

تتاميه همايش بي
مي، دكتر ايران
ن داخلي و خار

همايش م

 خبرگزاري فار
ي استان تهران ب
ها نمونه آفريني

حسيني افزود .د
حال نگارش است

طنزي» ته آخر
 ادامه بيان كرد
 تحقيقات بسيار
ر سال آينده تولي

  
  
  
  
 

 

يادآور مي
عزيز نسفي

از» طوسي
خواجه نصي
اسالم و اير

ب   بدخشاني
ختمراسم ا 

ارشاد اسال
پژوهشگران

  
  
  
  

  
به گزارش

حوزه هنري
با رسالت ن
پيشتاز باشد

در ح تهران
هفت«: افزود

حسيني در
نگارش آن
فيلمنامه در
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89/12/04

 يم

 خرسندي
ك بار براي 

س شوراي 

م است كه 
 در كمتر 

نسته است 
 درسي در 
له معتبري 
  . وده است

سي حوزه 

4 - 13:13 

معرفي كني

سي ضمن ابراز خ
سال يك 10ر 

ن فرهنگي مجلس

 در جهان اسالم
معيتي است كه

دان  و فلسفه مي
ه عنوان كتاب
الم و غرب رسال
د كپرنيك بو
عنوان كتاب درس

  طوسي
ه جوانان م

صيرالدين طوس
رورت دارد هر

رئيس كميسيون

خت يك قرن
دين طوسي جام

هيات، طبيعيات
كتاب خواجه به
ف در دنياي اسال
انشمندي مانند
ع وي تاكنون به

نصيرالدين ط جه
را به» نصير

نص  سفي خواجه
يي است كه ضر

لي حدادعادل، ر
كه صبح 
يق سخن 
نده شده 
 كه در 
: ي افزود

يك بار 

يست بلكه شناخ
خواجه نصيرالد

  . گار باشد
وده است كه اله
 در رياضيات ك
در علوم مختلف

بخش دا الهام 
كتاب از زمان و

 و فلسفي خواج
ن خواجه«ر

راث علمي و فلس
هاي ز شخصيت

، غالمعل»توانا«
رالدين طوسي ك
 شاكرم كه توفي
طوسي نصيب بن
ت علمي است

وي. شود زار مي
سال ي 10 هر

يك دانشمند ني
هاي خ از ويژگي

ف سرآمد روزگ
گذشته كسي بو
ه به طور مثال
يقات خواجه د
 نجوم خواجه
ت دارد و اين ك

8912040 

ش ميراث علمي
رت مستمر

در همايش مير
نصير ا خواجه

اه خبري فارس
نصير في خواجه

خدا را:  داشت
نصيرالدين ط جه

داشت ين گرامي
ر كشور برگز
 ضرورت دارد

ت يك فرد يا
يكي ا: دامه داد

در فنون مختلف
فيلسوف در گ: د

ا مانده است كه
تحقي: وي گفت

 مثال نظريه
ب شرح اشارات

0671: نگي شماره

همايش
صو بايد به 

علي حدادعادل د
حكيم خ:  گفت

  . اقدام شود
 و انديشه باشگا
ث علمي و فلسف
غاز شد، اظهار

ت عالمه خواج
ون اين چهارمي
لدين طوسي در
هايي است كه

  .  اقدام شود
 خواجه، شناخت

وي اد. ه استد
راغ گرفت كه 
مجلس ادامه داد
ثر علمي به جا

.شده است  مي
ت و به طور

 در فلسفه كتاب

فرهن –ب تفصيلي 

:دادعادل

غالمع: ي فارس
در اين همايش
 به نسل جوان
 خبرنگار آيين
اث همايش مير

كتابخانه ملي آغ
راسم بزرگداشت

تاكنو 1335ز 
لنصيرا ت خواجه

ه ر از شخصيت
ي به نسل جوان

شناخت: گفت
سي معروف شد

توان سر علمي مي
سيون فرهنگي م

ا 60جه بيش از 
 گذشته تدريس
س بوده است

خواجه:  گفت

  
  
  
  
 

 

  

  

  

  

سئوال و جواب

حد
  

خبرگزاري
از حضور د
معرفي آن
به گزارش
اسالمي در
امروز در ك
گفتن در مر
است و از
بزرگداشت

نصير خواجه
براي معرفي
حدادعادل گ
به قرن طو
شخصيت عل
رئيس كميس

از خواجو 
طول قرون

براي تدريس
گ حدادعادل
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ار ه و استو

صدا و سيما 
منشأ خير 

شته خاصي 
  . سان است

 قسمتي از 

ن و جهان 
  فيلسوفان
و نقش فرد 

 در تاريخ 
ر هوالكو 

مان بدهد 

 در مراغه 
ر خواجه 

ن طوسي پاكيزه

 داشته و اگر صد
تواند م ردازد مي

ن امروز در رشت
ه سرنوشت انس
ريكي هركدام

ي جامع از انسان
ها است كه ريه

دانند و زمان مي

يد كه نقش فرد
ه در تغيير رفتار

كشور سر و سام

والكو خواجه
حكمت و تدبير

نصيرالدين خواجه

  شود
ر فراز و نشيب

نصير نيز بپر جه

ي كه دانشمندان
آگاهي نسبت به
كه كوران در تا

  . دمت انسان
  ست

ت خود تصويري
مان يكي از نظر
ا تابع گذشت ز

كنيم خواهيم دي
شود و خواجه ي

وضعيت علمي ك

ران جانشين هو
نها با عقل و ح

نثر فارسي خ: د
 .  

نصير تصوير ش
ت و زندگي پر

 به زندگي خواج
  . وير بكشد

وسي با تخصصي
 جمله فقدان آ
 مولوي است ك

  . ف فيل نبود
و نه علم در خد

اس» حكيم«لمه
ت كه با حكمت
 تاريخ نظريه زم
ها همه چيز را

مختلف توجه ك
 گسترده او مي

نسته است به و

المي و در دور
رد و اين امر تن

وي ادامه داد. د
او دلنشين است
ن نشيب خواجه

 علم و عمل است
يه كرده است،
بغداد را به تصو

نصيرالدين طو ه
اراي معايبي از
فيل در تاريكي

كدام تعريف هيچ
ر گرفته است و
اي اسالمي كل
حكيم بوده است

در فلسفه: فت
ه ند ماركسيست

واجه در زمان م
 مانع خونريزي

حمله مغول توانس

ه ممالك اسال
داركتاب جلد

شد ء استفاده مي
 و شعر فارسي ا
گي پر فراز و ن

خواجه مرد: د
و شيخ بهايي تهي
ه مغول و فتح ب

را مانند خواجه
 كه تخصص دا
 همان داستان ف
 پرداختند كه ه
خدمت علم قرار

معنا نصير به جه
اسالمي كلمه، ح

وي گف. دهد  مي
نگاران مانن اريخ

گر به نقش خو
رود، والكو مي

چهار دهه از ح

حمله چنگيز به
هزار ك 400و
 

ه بوعلي و مشا
وايد خالي است
زندگ
مجلس ادامه داد
گي بوعلي سينا و
لهي نيز مانند حم

ت دانشمنداني ر
شود شخص مي

 در روزگار ما
س به تعريف آن
روز انسان در خ

واجخ
صير به معناي ا
ظام هستي ارائه
د و بعضي از تا

اگ: مجلس گفت
جه به سراغ هو

ه يا چ بعد از س
  . ت

بعد از ح:  كرد
 كه كتابخانه ا

/*ك/اي پيام

 شناخت فلسفه
و از حشو و زو

سيون فرهنگي م
ي كه براي زندگ
وده وقايع مهمي

اگر جامعيت: داد
مقايسه كنيم مش

تخصص: گفت
س كردند و سپس

در دنياي امر: اد

نص خواجه: گفت
نسان در كل نظ
ن توجهي ندارند

  . بينند گ مي
سيون فرهنگي م
 نيست و خواج

  . داشته است
خواجه:  گفت

آور است  شگفت
ان خاطرنشان

كند ي برپا مي
انتها.  بوده است

  
  
  
  
 

 

علميه براي
بوده است و

رئيس كميس
مانند فيلمي
و بركات بو
وي ادامه د

گيرند، م مي
گ حدادعادل

فيل را لمس
وي ادامه دا

حدادعادل گ
و جايگاه ان
تاريخ به آن
را كمرنگ
رئيس كميس
چندان كم

نقش موثر د
گ حدادعادل
كه اين امر
وي در پايا
اي رصدخانه

پذير امكان
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89/  

 د

ر فرهنگ 
فروريخته 

ر همايش 
ترين   مهم

م و اصيل 
ن سرزمين 
ن پراكنده 
هد اسالمي 

رشيدالدين 

ردوسي را 
ر فرهنگ 

شفته و در 
 دو پايگاه 
ود دستگاه 
مي و حتي 

/12/04 - 17:27

 
م مغول بود

مندش احياگر
فته و در هم فر

انشگاه تهران د
يكي از: اشت

دار مهم ي ريشه
گهبان اينار و ن

 در سراسر ايران
س از آن در عه

دين جويني و ر

سي است؛ اگر فر
ش بايد احياگر

دن به اوضاع آش
ه احياء كننده
ي به دليل وجو
ه جايگاه مردم

   7

 رالدين طوسي
س از تهاجم

ك ياران انديشم
ن وضعيت آشف

 هيئت علمي دا
طوسي اظهار د

هاي رباز، خاندان
ند، بلكه نگهدا
خاندان بزرگ

اند و پس ه داشته

طوسي، شمش الد

ي يادآور فردوس
ياران انديشمندش

سر و سامان داد
خواجه: دامه داد
متماديطي قرون

پشتوانه خواجه

  

نصير سفي خواجه
ايراني پس

 بايد به كمك
تقرار بيگانگان

ين بياني؛ عضو
نصيرالدين ط جه

ست كه از دير
ا ه دوش كشيده

خ 7ران باستان 
و بوم را برعهده

  . ر شدند
نصيرالدين ط جه

.  
صيرالدين طوسي
 را به كمك ي

نگان درصدد س
وي اد.  چكانيد

ني ـ است و ط
ت و اينك به پ

   

  
مي و فلسفث عل

گر فرهنگ

لدين طوسي را
صله پس از است

، شيري»توانا«س
واجخو فلسفي

ريخ ايران اين اس
ار سياست را به

در دور: ي افزود
داري اين مرز و

دار ريت را عهده
ه خاندان خواج
.انجام رسانيدند
نص حدي خواجه

صيرالدين طوسي

از استقرار بيگا
ن صحراي فقر
شه مذهبي ايران

يافت جوالن نمي

 

 از همايش ميرا
وسي احياگ

نصيرال خواجه
وريم او بالفاص

گاه خبري فارس
ميراث علمي و

هاي تار ويژگي
تنها با ، نهايراني

وي. اند نيز بوده
بوده است پاسد
هايي اين مامور
ن ميراث را سه
حسن آن را به ا

اين حيث تا ح ز
نص دانيم خواجه

  
صله پس ا بالفا

زندگي را بر اين
يع ـ تبلور انديش
ر ايران مجال ج

   

گزارش فارس
رالدين طو

:ن بياني گفت
ول به شمار آو

  
 و انديشه باشگ

ه خاندان سلسله
مورد بحث، اين
دند و به نحو اح

ا: ه اسالمي داد
حمله اعراب بد
. به شمار آورد
صيرالدين طوسي
آمد و جوهره 

ده كه يكي تشيع
سني مذهب در

   فرهنگي – 
891204   

نصير خواجه

شيرين: ي فارس
 از تهاجم مغو
.ر و سامان داد
 خبرنگار آيين

ره و سلسله به
در دوره م:  داد

مداني حفظ كرد
گر تاريخ فلسفه
 عجم پس از ح
از تهاجم مغول

نصي خواجه:  داد
اين سرزمين برآ
ده محسوب شد

هاي س  حكومت
  . ت

  
  
  
  
 

 

  

  
  

گزارش خبري
1325: شماره  

خ
  
  

خبرگزاري
ايراني پس
ايران را سر
به گزارش

دوره به دو
بياني ادامه 

اهللا هم فضل
اين پژوهشگ
زنده كننده
ايراني پس ا
بياني ادامه
هم ريخته ا
معنوي عمد
خالفت و

سياسي يافت
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حاظ دانش 
 نظر شده 
و ابن سينا 
 بايد جزو 
كون خارج 

 و نشر با 
  . يخته بود

ي به ياري 
به ارمغان 

   752597:خبر 

 ست

وسي او را  
زلت علمي 

ي ميراث 
ز و فردا، 
: ظهار كرد

 ماندگاري 
 پژوهش، 
رهنگ و 

ه بود كه از لح
 طبيعي صاحب
رو مشاء و دنباله
مين دليل او را

ت انجماد و سكو

 رهگذر حشر
مي خود درآمي

هاي ايراني ديشه
غوالن با خود ب

خ  شماره      :13:30

ل قياس نيس

 نصيرالدين طو
رديد، قدر و منز

 مركز پژوهشي
وسي كه امروز

شود، اظ زار مي
اساس و رمز 

منظور ست، به
 ويژه وزارت فر

 صاحب انديشه
 در انواع علوم
ت پيرو مكتب م
ي بود و به همي
 آن را از حالت

د و ازعيلي بو
امام 12 شيعي 

 تقويت تنوع اند
صب ديني كه مغ

59: 1389اسفند  04

مندان قابل

گردان خواجه
تر ر گيرد و بي

 ايراني، رئيس
ه نصيرالدين طو
خانه ملي برگز
ين اعتقاد كه ا
مي گذشتگان اس
اني با حمايت

گ، هوشمند و
 آميخته بود و
سفه و حكمت
ا گرايش فلسفي
ي دميده است و

هاي اسماع رمان
هاي  با انديشه

م شكستند و با
سبي و عدم تعص

  /  پيام

4چهارشنبه 

يگر انديشم

كه شاگ  بيان اين
ه بايد الگو قرا

، اكبر)ايكنا(
 فلسفي خواجه

هاي كتابخ مايش
ال قبل با ايس

حفظ آثار علمي
گ اسالمي و ايرا

 فيلسوفي بزرگ
 كالم را در هم

ي را بايد در فلس
كيمي متكلم با

اي مي روح تازه

 همه مديون آر
كرده و آن را

را در هم 14ز
ده از آزادي نسب

انتهاي.  بخشيد

طوسي با دي

ث مكتوب با
 افرادي است كه

ي قرآني ايران
يراث علمي و

ماه در تاالر هم
18ث مكتوب،

مي مبتني بر ح
 مفاخر بزرگ

صيرالدين طوسي
ك  بلكه فلسفه و
صيرالدين طوسي

حكنين بود؛ وي
ر فرهنگ اسالم

ب را بيش از
 دراز كسب ك
مد قرون قبل از
زيده و با استفاد
 توسعه و تعالي

طيرالدين

 پژوهشي ميراث
 در حقيقت از

 . يسه نيست

رش خبرگزاري
 در همايش مي
و پنجم اسفندم
ژوهشي ميراث
 و تمدن اسال
 و احياي آثار

نص خواجه:  داد
كرد، اكتفا نمي

نص ر كلي خواجه
و خيام نيز چني
مار آورد كه در

مشرب و مكتب
 مدت زماني
خيام موازين جا
وشه عزلت خز
يني اسالمي را

خواجه نصي

ي، رئيس مركز
اين شخصيت: ت

يمندان قابل مقا
به گزار
مكتوب

چهارم و
مركز پژ
فرهنگ
بازسازي

 دانشگاه ادامه
فقه و اصول اه 

به طور: مه داد
نانكه قبل از او
حكيماني به شم

  . ت
وي اين م:  داد

آن مكتب، در
سينا و خ ابن: اد

ن در گومتفكرا
بي د، دامنه جهان

ت علمي خ

اكبر ايراني: شه
اند، گفت ناميده

ش با ديگر انديشم

  
  
  
  
 

 

اين مدرس
ديني تنها به

وي ادا. بود
دانست؛ چن
فالسفه و ح
ساخته است
بياني ادامه
فرزانگان آ
وي ادامه د
فالسفه و م
آورده بودند

  

  

  

  

منزلت
  

گروه انديش
استاد بشر نا

اش و فلسفي
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هاي  خصيت
نه همايش 

 از افرادي 
يد، قدر و 

بسيار مهم 
ون عالمه 

ضرت امام 
رفت و اين 

 مخدوش 
رده است؛ 

ضر با اين 
هاي  نديشه

  . يد
ه در تاالر 
ن وزارت 

د، يكي از شخص
منتشر و به بهانه

ت در حقيقت
ترد بي. ات شود

 قابل تأمل و ب
شاگرداني همچو

از حض: ت، گفت
هالكوخان پذير

   
ب گذشتگان را
صحيح و شرح كر

شنايي نسل حاض
كه با انشمندان 

ه دبيرخانه رسي
 پنجم اسفند ماه
مراكزي همچون

  .ست

اند وم نيز ناميده
اثر او را من 4 

  . ده است
اين شخصيت: فت

 وجود او مباها

يرالدين طوسي،
اثر و تربيت ش 1

تماعي بوده است
كه براي مهار ه

.زد چ كاري نمي
 بسياري از كتب

صهن را تنقيح، ت

سي موجب آش
نديشهرستي از ا

مقاله به 70دود 
 فردا، چهارم و
 و با همكاري م
يران برپا شده اس

علم سو او را م
ب پيش از اين،
 به چاپ رساند

اند، گف ر ناميده
 جا دارد كه به

  . ه نيست
راز خواجه نصي

150و با تأليف 

ول به ثبات اجت
 كسب مقام بلك
ير دست به هيچ

او.  بوده است
متن كه 17رد،

 نصيرالدين طوس
تشكيل شد و فه
 در همايش حد
ي كه امروز و
يراث مكتوب
ي يونسكو در اي

ين طوسي كه
 ميراث مكتوب
اثر ديگر او را

 او را استاد بشر
 تاريخ است و
هدان قابل مقايس
ان پر رمز و ر

اند؛ چه او اميده
  .  است

ور از حمله مغو
ك رت را نه براي
رت خواجه نصي
حح بزرگ نيز
ر آيندگان بگذا

  . ي دانست
فلسفي خواجه
شش ماه پيش ت
ها براي شركت
صيرالدين طوسي
كز پژوهشي مي
 و كميسيون ملي

خواجه نصيرالد
مركز پژوهشي

10 طوسي نيز
صيرالدين طوسي

ترين علماي سته
ا ديگر انديشمند

دور: أكيد كرد
رالدين طوسي نا

از تبديل شدهمت
ن طوسي پل عبو
ين طوسي، وزار
خان بدون مشور
طوسي يك مصح
صحيح در اختيار
حيح متون علمي
راث علمي و ف
نه اين همايش ش

ه از آن با دعوت
لسفي خواجه نص

همت مرك  د، به
، كتابخانه ملي

خ: وي افزود. د
شري است و م
اجه نصيرالدين

اجه نصردان خو
او از برجس. گيرد

اش با ي و فلسفي
راث مكتوب تأ
رن خواجه نصير
 به شخصيتي مم
واجه نصيرالدين
خواجه نصيرالدي
؛ زيرا هالكوخ
جه نصيرالدين ط

صورت ص  را به
يشكسوتان تصح
ري همايش مير

دبيرخانه:  گفت
ند، تهيه شد و ب
يراث علمي و فل

شود  برگزار مي
 دانشگاه تهران،

مي تأسيس شد
المي و بلكه بش
ي و فلسفي خوا

كه شاگر ان اين
يد الگو قرار گي
 و عظمت علمي
ز پژوهشي مير

هجري را قر 7 
الدين شيرازي ب

كه دوره خو  اين
نقل شده كه خ 

كند يخ تأييد مي
خواجه: يح كرد
ها كه آن ي اين

 او را يكي از پي
كه برگزار  اين

شود، زرگ مي
ارتباط داشتن ير

شود، همايش مير
بخانه مليي كتا

 ارشاد اسالمي،

  
  
  
  
 

 

ارشاد اسال
بزرگ اسال
ميراث علمي
ايراني با بيا
است كه با
منزلت وي

رئيس مركز
قرن. است

حلي و قطب
وي با بيان

)ره(خميني
ايده را تاريخ
ايراني تصر

يافت و براي
توان لذا مي

وي با بيان
شخصيت بز
خواجه نصي
ش يادآور مي

هاي همايش
فرهنگ و
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  15:30ساعت 
اند به  شده

خفيف در 

ثار فاكسي 
خواجه » ك

كه با شرح 

سفه لبناني 
دار  ل عهده

كه توسط 
نصيرالدين 

ز اين آثار 
مركز : كرد

اين .  شدند

اي كالمي 
ر شده بود، 
  . وجود بود

ث فلسفي و 

  ر

س 1389اسفند  4
نصير نوشته ش جه

بيست درصد تخ

عنوان از اين آثا
حث و الشكوك
ثار ذكر كرد ك

حات، استاد فلس
جمشيدنژاد اول
تي اشاره كرد ك
علمي خواجه ن

، يكي ديگر از
وي اضافه ك. ت

ر اروپا منتشر

ها انديشه«: فت
ش از اين منتشر

سنگي مو ورت
هايي در ميراث

نصير خواجه

ه درباره خواج
اين آثار با ب. اد

دو ع: ت و گفت
المباحث«و » رات

 ديگر از اين آث

وشش نعمان فرح
ن را غالمرضا ج
 مجموعه مقاال
راث فلسفي و ع

وي فراهم شده
 منتشر شده است
ند سده پيش در

گف» شوند شر مي
نيز اگرچه پيش 

كتاب نيز به صو
ه د بشر، پژوهش

مرتبط با خ

ت و آثاري كه
خبر دا»  طوسي

ين آثار پرداخت
شرح اشار«خطي

و قافيه را يكي

به كو»  طوسي
 كه ترجمه آن
وي همچنين به

يرهايي در م ش

قي مدرس رضو
هراندانشگاه ت

ر است كه چن

خستين بار منتش
»معيار االشعار

آبادي بر اين ك
استاد«ه مقاالت 

 

  

ت و آثار م
  

اثر از تاليفات 6
جه نصيرالدين

، به معرفي اي)نا
هاي خط ق نسخه

ر علم عروض و
  . اند  شده

اجه نصيرالدين
جه نصير است

و. شود رضه مي
تاد بشر، پژوهش

  . اند شر شده
كوشش محمدتق
گر با همكاري د
يل خواجه نصير

  . شود تشر مي
د براي نخديشمن

م«. شود نتشر مي
شرح مفتي مراد
مچنين مجموعه

. شوند نتشر مي

ثر از تاليفات

6وب از انتشار
 و فلسفي خواج

ايبن(كتاب ايران
برداري از اوراق

ه درخواج» عار
 فشاركي همراه
ي و فلسفي خوا
زرگداشت خواج
 روز همايش عر

است«ي با عنوان
واد انواري منتش
خواجه كه به ك
ين سال بار ديگ
 مجموعه رساي
 و مقدمات منت
 درباره اين اند
 بار است كه من

ش. له شده است
اي تعليقي و هم
ي نخستين بار من

اثر  6نتشار

ي ميراث مكتو
ميراث علمي« 

  .شوند
 با خبرگزاري ك
ستند كه تصويرب

معيار االشع«ي
 تصحيح محمد

هاي كالمي ديشه
ه مناسبت بز ب

در دومين) فند
خلي و خارجي
مي همداني و جو
ش رساله از خ
از گذشت چند
 در حال انتشار
 به همراه نمايه
خي آثار منتشره

براي نخستين» 
خ بيشتري مقابل
ها ميله با مقدمه

نيز براي» طوسي

ان

 مركز پژوهشي
گزاري همايش
ش يش عرضه مي

وگو ر در گفت
هس» ه برگردان

و. شوند مل مي
تي مرادآبادي و

اند«كتاب :  داد
ثار منتشر شده

پنجم اسف(فردا ر
 كارشناسان داخ
 كوشش معصومي
هر مجموعه شش

شود كه پس ا ي
يراث مكتوب
ه همان شكل و

برخ«ن اين كه 
»يرالدين طوسي

جديد آن با نسخ
دو اثر فاكسي م
جه نصيرالدين ط

  
  
  
  
 

 

  

  

  

مدير توليد
مناسبت برگ
حاشيه هما

د باهرمحم
نسخه«ميله 

نصير را شا
سعداهللا مفتي
باهر ادامه
نيز جزو آث

اين اثر. بود
گروهي از

ك» طوسي به
به گفته باه
محسوب مي
پژوهشي مي
مجموعه به
باهر با بيان
خواجه نصي
اما نسخه ج

د: وي افزود
علمي خواج
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بيروني، : ت
مركز . ت

ان اسناد و 
 كد .ند

13:00:4   
ترين  حراني

در آستانه 
وگو، هم  ت

خدادهايي 
 و رسالتي 

  علمي آن 
هارشنبه و 
ل كتابخانه 
ر غالمعلي 

، نشستي ي
ت دارد هر 
رد و يك 
الم است؛ 
د خواجه 
 از فلسفه 

اند،  شمرده

اين مركز گفت
 منتشر شده است

در سازما) سفند
دهن ا تشكيل مي

6 -  1389فند 
 در يكي از بح
 معرفتي ايران د
ث، با ابزار گفت
ش خواجه در رخ
ي خويش نقش

هاي مختلف ع زه
چه(اي   دوروزه

سالمي در محل
از سخنان دكتر

الدين طوسي نصير
ت كه ضرورت
 شناخت يك فر
ن در جهان اسال
متر شخصي مانند
كه در گذشته

 كه از وي برش

ن اثر از سوي ا
يي درباره آنها

شنبه، چهارم اس
ي اين همايش ر

اسف 8يكشنبه 
به نقش مهم او
اي فرهنگي و

او از اين حيث 
ه در باب نقش

او برايست كه
بار وي در حوز
ت وي، همايش

هنگ و ارشاد اس
ا امه همشهري

  . شد

خواجه نداشت 
هايي است خصيت

ت خواجه تنها
ناخت يك قرن

كم.و تشيع است
ا آن تعريفي ك

اثري 60 ميان 

عنوان 240ك به
هاي كنون كتاب

چهار(بح امروز
هاي صصي برنامه

  سي
رد تأمل وي، به
بسياري از بناها

.اسالمي -  يراني
گرچه.  مغوالن

 اما ترديدي نيس
ثار متنوع و پرب

روز بزرگداشت
 و وزارت فرهن
ه انديشه روزنا
ن همايش ارائه

   و دين
ت كه در بزرگد
خواجه از شخ

شناخت. دام شود
خت خواجه، شن
 اسالم، ايران و

با. رگان ماست
در. اجه است

 انتشار نزديك
اند كه تاك نداني
  . ست
صبح» طوسيدين

زده نشست تخص

ن طوسي
 پژوهشي و مور
حمله مغوالن بس
و آينده تمدن ا

آموزي  سياست
متناقضي هست،

ها و آث مر نوشته
ي خواجه، در ر
، كتابخانه ملي

گروهز روايت
اين در روز اول
م، سياست

بار است چهارمين
. شود، بجاست

ص نسل جوان اقد
شناخت. رد نيست

واجه، شناخت
صفت عموم بزر
تاد استادان خو

وب با اشاره به
ه نصير انديشمن
ار گذشتگان اس
 خواجه نصيرالد

دواز. يابد مه مي

قرن
هاي گي حوزه

ر حالي كه با ح
ن گذشته وشد بي

 هم در ادب و
هاي م  و نوشته

گواه اين ام. شد
م علمي و فلسفي
ميراث مكتوب

اي است از كيده
ول جعفريان كه
مرد علم

تاكنون اين چ 1
مخواجه اهتما

خصوص عه و به
رام به يك فر

شناخت خو. هاد
ه جامعيت، صف

است  بودند، اما

ي ميراث مكتو
 سينا و خواجه
در پي احياي آثا
علمي و فلسفي

شد و تا فردا ادام

عيت و گستردگ
در. گردد بازمي
نصير پلي ش اجه

گان كوشيد و
ها هالكو، گفته

ش وب متصور مي
ادكردي از مقام
مركز پژوهشي م

آيد، چك  پي مي
ني و دكتر رسو

1335از سال : ل
چه در معرفي خ
في وي به جامع
به او فقط احتر
رن طوسي نام نه
دست بود؛ البته
واع فنون استاد

 مركز پژوهشي
شيخ بهايي، ابن
يراث مكتوب د

ميراث ع« روزه 
لي ايران آغاز ش

به غير از جامع
 تاريخي ايران ب
 زوال بود، خوا
ميراث درگذشتگ
غداد به دست ه
 اين عصر پرآشو

به انگيزه يا.ت
توسط مر )ذشته
آنچه از. ر شد

بيان  دكتر شيرين

معلي حداد عادل
شود، اما هر چ 

ك بار براي معرف
ست و احترام ب

توان آن را قر ي
د  گوناگون چيره

 فيلسوفان در انو

  
  
  
  
 

 

مدير توليد
مالصدرا، ش
پژوهشي مي
همايش دو
كتابخانه مل

  

  
  

اين امتياز ب
هاي دوران

فراموشي و
در انتقال م
نظير فتح بغ
كارساز در

روزگار است
پنجشنبه گذ
ملي برگزار

عادل، حداد

دكتر غالمع
برگزار مي

سال يك10
دانشمند نيس
قرني كه مي
در فنون گ

كردند، مي
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 و ديگران 
ي متعددي 
ت او انجام 
اين نظريه 
رح برخي 

 درسي در 
» االعتقاد د

كه سرمايه 
ئد و شعر 
دگاني وي 

. بينيم را مي
هم ممكن 

ها،  انشگاه
گرايي  صص

چه چيزي 
ت گرفته، 
م صاحب 

هر نقطه  
اخت؟ آيا 
 دقيقي هم 
ن اين پاسخ 

ث به دليل 
نهايت هم 

وي از اقليدس
هاي  جوم رساله ن

خاني به رياست
توضيح داده و ا
كرد و خود شر

اب رسمي، كت
تجريد«الم شرح 

ب جامع است ك
ز حشر و زوائ

زند.  و مرد دين

هايي ر ه تفاوت
ت؛ اين مسئله ه

امروزه دا. دارد 
ب بزرگ تخص
بايد بكنم؟ به چ

گرايي صورت ص
حكيم. بودند» م

)معادله(ر آن 
 پلي برقرار سا
ست كه پاسخ

ه ما را در يافتن

اين بحث. ه است
ت و شايد در ن

قريرهايي كه و
در.  بوده است

ي و نيز زيج ايلخ
ت» جفت طوسي

ك كي مداوا مي
  .ب دارد

ن زمان تاكنون،
در كال. آيد ر مي

نطق يك كتاب
كيزه و خالي ا
ت و مرد ادب

 بايد بگويم كه
نواع علوم نيست
يبي براي انسان

عيب. يشتر است
ام؟ چه ب  ا آمده

سايه اين تخصص
حكيم«المي آن 

ارد كه دستي د
جامعيت  و آن

 مسئله مهمي اس
جه اين باشد كه

ته و نوشته شده
ر و تحليل نيست

تق. شوند وب مي
 تدريس هندسه

ي به نظارت وي
ج«عنوان   تحت 

او در پزشك. ت
ع گوهرها كتاب
ين كتاب از آن

شمار فه مشاء به
او در من» تباس

جه، استوار، پاك
مرد سياست است

 صورت دهيم،
كر تسلط بر ان

شده، معاي ا باب
شان بي معلومات

من از كجا: ون
چه امروزه در س
عناي دقيق اسال

اي از عالم هس ه
ن اين تخصص و
راه باشد؟ اين

رادي مانند خواج

  ح بغداد
 زياد سخن گفته
 آنها قابل مرور

تند علمي محسو
عي معتبر براي
اي ه و رصدخانه
 كندي، آن را

ركزي بوده است
ر شناخت انواع

اي. مراجعه شود
ه بوعلي و فلسفه

االقت اساس«. ست
نثر پارسي خواج

مر. هم مرد عمل

اي روز مقايسه
يگر كسي به فك
ه در روزگار ما
كمتر و عمق م

هايي چو پرسش
آنچ. صص است

مثال وي، در مع
حكيم معادله. 

توان ميان يا مي
خصصان ما همر
 و زندگاني افر

نصير و فتح
ي سقوط بغداد
 بدون مالحظه

ب درسي و مستن
ها منبع رب سال

ي در عمل داشته
ت كه پرفسور
نظريه زمين مر
ي استاد بود و در

سينا م و بر ابن
ر شناخت فلسفه

هاي ماس ي حوزه
ن.يان شده است

د علم است و ه

ندان امربا دانشم
خ شده است، دي
ين تخصصي كه
معلومات آنها ك
. و جهان است

ر اين شيوه تخص
جه نصير و ام
 و جهان است

آي. شخص است
حكيمانه با متخ
ژوهش در آثار

خواجه ن
واجه در ماجراي
ت ناشي از آن،

رياضيات، كتاب
و هم در عالم غر
، در نجوم دستي

اي است نظريه حب
ك در ارائه ن

شناسي ر طبيعت
 شرح اشارات ا
و منبعي مهم در
وز كتاب رسمي

ن به فارسي بيآ
خواجه هم مرد

  .شيب است
معيت خواجه ب
 خواجه منسوخ
شده است؛ اما ا
د كه گستره م
سبت به انسان

معنا در يي بيها
 حالي كه خوا
 جامع از انسان
و نسبت آن مش
ن نگاه جامع ح
اليل بررسي و پژ

درباره نقش خو
و تعصبات ذهبي

وي در حوزه ر
در عالم اسالم و

تر از آن اينكه 
در نجوم صاح 

كپرنيك ابع الهام
د.  نوشته است

كافي است به ش
علميه ما بوده و
ن وي تا به امرو
ن اسالمي در آ

خ.  دلنشين است
ني پرفراز و نش
يم در باب جام
گوي دانشمندي

م جهان عوض ش
كنند  تربيت مي

 بينش جامع نس
ه  باشم؟ پرسش
نسان است، در
صوري كلي و

روي آن دارد و
ري كرد كه آن
الشايد يكي از د

  .د

د:  ل جعفريان
ن با مباحث مذ

  
  
  
  
 

 

هاي و كتاب
كرده، هم د
دارد و مهم
.شده است

يكي از منا
ها را درمان

در فلسفه ك
هاي ع حوزه

ش از زمان
منطق دوران
فارسي وي
يك زندگا
اگر بخواهي
امروزه الگو
نيست و هم
دانشمنداني
فقدان يك
اميد داشته
فراموشي ان

تصوير و تص
مختصاتي ر

توان كار مي
طلبد و ش مي

ياري رساند

دكتر رسو
گره خوردن
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ه عباسيان 

س واسطه 
طاووس از 
كه هالكو 
ما از پاسخ 

الفات سود 
لبته اين را 
 نزد شيعه 
ريخي مثل 
غداد را به 

 به تفاوت 
تي تأثيري 
  . وبي دارد

ثير داشته 

او بر . دارد
موفق نشده 
كو در اين 

قوط در س

تنها بار   نه
 از اسالم 

لماي نزديك به

طاووس ن ميان ابن
ط ته شده كه ابن

ر تاريخ آمده ك
ن ستمكار؟ علم

  .استلي 
الن از اين اختال

ال. عيان انداختند
 از عباسيان در
ما در منابع تار
ب هالكو فتح بغ

اقبال الهوري 
بايست رالدين نمي

نه كتاب خو
اد تأالن به بغد

 دولت عباسي د
رده بودند ولي م

آيا هالك: سازد ي
ه نقش شيعيان د

  .آمد

دار ايراني ريشه
سالم و چه پس

طاووس از عل بن

ر آمد و در اين
حتي گفت. اند شته

نيز د. ن بگيرند
يا سلطان مسلما
 فقه سياسي خال

مغوال. ش داشت
را بر گردن شيع
ان نوعي انتقام

كند، ام شاره نمي
خواجه در ركاب

.ص ارائه دادند
اي خواجه نصير
 در اين زمين
در يورش مغوال

 درباره سقوط
ار ديگر هم كر
سش را مطرح مي
ن نظر است كه
ص تاريخي درآ

 
هاي ر ه خاندان

 چه پيش از اس

ن علقمي و سيدب

ه با مغوالن كنار
 بغداد نقش داشت
ن روز را جشن
دل بهتر است يا
ي اين بحث در

قوط بغداد نقش
عه، فتح بغداد ر
ع سقوط عباسيا
سقوط بغداد اش

اب آمده كه خت

را در اين خصوص
ها ت كه حرف
شگران عرب

 خواجه نصير د
 

او كتاب خوبي
ندين با اينكه چ

 نهايت اين پرس
او بر اين.  خير

ها به صورت نص
 گ ايراني

ران اين است كه
ها اين خاندان

  .ود

بن جه، مؤيدالدين

ز طريق مصالحه
 نحوي در فتح

اين خواهد تا  مي
 سلطان كافر عا

به نظرم جاي. ل
 و شافعي در سق
دليل عناد با شيع

در واقع. د شدند
ش خويش در س

در اين كت. ست
.  

اي ر هاي تازه اه
ل هم معتقد است
ي از پژوهش

آيا« با عنوان
.كند تحليل مي

ا. صر عرب است
كما - كردند مي

او در. سيده بود
دهد كه سخ مي

چيده بود و بعده
نده فرهنگ
 و فرهنگ اير

.اند ني هم بوده
اندان برمكي بو

ه غير از خواج

بود كه از» حله
عالم شيعي، به3

ه از نوادگانش
آنها پرسيد كه
سلطان كافر عاد
به ويژه حنفي

 همان زمان به 
قوط بغداد شاد
ي خود به نقش
ح بغداد يادشده ا

.كرد تعبير مي) 
نگاران نگا اريخ

ژوهشگر مغولپ
ن اواخر، يكي

اي دارد مقاله»
بندي و ت را دسته

وهشگران معاص
ه بغداد حمله م
حطاط خود رس
ن داشت؟ او پاس
 آن روزگار پيچ

دهن سامان
هاي تاريخ ژگي

ر فرهنگ ايران
پس از اسالم خا

البته به.وار باشد
  .درگير شدند

ح«شين عراق ن ه
3ه شده كه اين

وشحال شده كه
گردآورد و از آ
 پاسخ داد كه س
الفات مذهبي ب
نگاران سني از

كه شيعيان از سق
هاي جه در كتاب

 خواجه در فتح
عباسيان(ه فساد

سو، تا سال به اين
دارد و اشپولر، پ

در اين.ه باشد
»دالهادي حائري
 در اين زمينه ر
آن يكي از پژو
ن به هر حال به
عباسي هم به انح
ساعدت شيعيان
ود كه در بغداد

ترين ويژ  از مهم
ند بلكه نگهدار
ه نخستين آنها پ

نقطه قطعي دشو
د) فتح بغداد(جرا 

ن تنها شهر شيعه
ه هر روي گفته
غداد آنچنان خو
 بغداد علما را گ

طاووس  اما ابن
همه اينها، اختال
ن ين حال، تاريخ
كهن انكار كرد 

گرچه خواج.ود
از نقش» جنات

د و كندن ريشه
س 40 - 50 از 

ن حوزه اشاره د
 بغداد داشته

عبد«هم مرحوم 
مقاالت مختلف
رين كارها، از آ
ست كه مغوالن
ز سويي دولت ع

نياز به مس) غداد
جمله شايعاتي بو

يكي: ين بياني
ان  بردوش داشته

اند كه جود داشته

  
  
  
  
 

 

رسيدن به ن
در اين ماجر
در آن زمان

به. خير شد
بابت فتح بغ
پس از فتح
طفره رفتند
گذشته از ه

با ا. جستند
توان هم نمي
شو تلقي مي

الج روضات«
اصالح فساد
با اين حال

منابع در اين
در سقوط
در ايران ه

او م» است؟
يكي از بهتر
اين اعتقاد اس

و از -بودند
فتح بغ(كار 

بغداد، از ج

دكتر شيري
رياست را
همواره وج
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يرالدين نص
كه احياگر 
مامي و از 
 اوليه قرن 
 گوناگون 
جا بزرگان 

ليه شهري 
را به يك 
ا به فقه و 

ترين  س مهم
او اين . يد

 و تكريم 
جه دست 

خيام  -1 
اي در  ساله

كه خواجه 
. فته بودند

ل ستوران 

خان از وي 
شير و قلم؛ 
 با استفاده 
 گرفت تا 
ه از حيث 

او .  داشت
م تا چين، 

 16:47:25   

خواجه ن. اشت
سي است؛ چراك
 شيعه دوازده ام

هاي در سال. ت
از نام استادان. 

ج شابور از همه

يش به تمدن او
 فردوسي، آن ر

خواجه تنها. ت
ه آن را براساس
گ اسالمي دمي

ها  تنوع انديشه
ي فلسفي خواج
:م گذاشته است

 بهره برده و رس
شگفت آنك - 4

اعيلي تأثير گر
 ايران كه پايما

ي كه هالكوخ
چيز است؛ شمش

خواجه.اده شد
ان مغول اجازه
غهصدخانه مرا

ر نابودي قرار
ديشمندان از رم

- 1389اسفند  14

م را برعهده دا
ه يادآور فردوس
ر وي از فقهاي
به نيشابور رفت
. مهم ايران بود
نگاشت كه نيش

هزار سال پيش5 
وازات پرورش

شيع فزوني گرفت
اش گفته كه»قاد
اي در فرهنگ ازه

  .ميخت
ند و با تقويت
ها رسي انديشه

 جاي پاي خيام
له رياضي خيام
4ز چنين است، 

هاي اسما نديشه
ضاع پرآشوب

هنگامي.الم دارد
چ 2ادشاهي بر 

وسط خواجه پيا
ظم كرد و از خا
ر.كتابخانه كند

خواجه در خطر
هنرمندان و اند
4شده در تاريخ شنبه 

اهللا اين مهم فضل
خواجه. حق دارد

پد.  برآمده بود
در جواني ب. ود
هاي فرهنگي ون

توان ان ن رو مي

 شهر از حدود
موگان دين، به 

طوس، نيروي تش
تجريد االعتقا«ب

او روح تا. بود
شيعي خود درآم

شكن ن را درهم
گامي كه به برر

توگويي او پا. م
نصير از رسال جه

ت و خواجه نيز
هر دو از ا -5

مان دادن به اوض
  .شود مي

دن ايران و اسال
بنياد پا:  نوشت

 آن دوران و تو
د، دفاتر را منظ
خانه مراغه و ك
 كه در زمان خ
 تا با آوردن ه

چاپ ش 

ان رشيدالدين ف
هنگ ايراني حق
هم ريخته ايران

ني و دانشمند بو
ر آباد و از كانو

ايناند از  ي بوده

اين.  مهمي بود
و ساير بزرگ) ع

 ايلخانيان، در ط
درباره كتاب. ود

)مشايي(فلسفي
هاي ش  با انديشه

زين قرون پيشين
هنگا. عه بخشد

بينيم ي خيام مي
خواج - 2ه را،

شايي متأثر است
ا موفق نشده و
سويي و سروسام
 كامال آشكار م
 بزرگي بر گرد
 در مقدمه آن

ه دروشي بود ك
ف را سامان دا

ه تأسيس رصدخ
هنرهاي ايراني
د بلكه كوشيد
   

 در كنار خاندا
كه برگردن فره
ن به اوضاع دره
 خانداني روحان
ور شهري بسيار
 متعلق به جايي

 قلمرو فرهنگي
ع(رضا گاه امام

 عهد مغوالن و
رهم آميخته بو
كلم با گرايش ف
ها آراي آنها را
ا شجاعت مواز
سالمي را توسع

هاي نها و انديشه
رصدخانه مراغه
سفه از مكتب مش

باشد اماي خيام
گ ايراني از س
 از سوي ديگر
 است كه حق
نويسد، خواجه

اين رو.  دبيران
 تشكيالت اوقا
رهنگي ازجمله

اي بود از ه نامه
 بود، گرد آورد

 

 خاندان طوسي
ان طوسي بود ك

دادن صدد سامان
يز ازمادرش ن 

جم مغول، نيشابو
ر يك از آنان

  .كرد 
 شهري آباد و

رار گرفتن آرامگ
در. دل ساخت

فه و كالم را در
او حكيمي متك 

ان بود كه بعده
اجه توانست با

بيني اس ه جهان
بسياري مابين آن
 نهاد، خواجه ر

خيام در فلسف - 3
خواسته همپاي ي

ديد بناي فرهنگ
س از فتح بغداد،

هايي  شخصيت
ب سلطنت را بن
 و قلم در دست
ستگاه ايلخانيان،

را صرف امور فر
 به منزله دانشن
 در حال زوال

     .د

ورد بحث ما، خ
جمله افراد خاند
راني بوده و درص
.عتبر طوس بود

ي، قبل از تهاجم
يابيم كه هر مي

ك خود جلب مي
گاه خواجه هم

بعدها قر.  بود
نگي پرباري مبد
ه نكرد، او فلسف
.ن كرده است

مديون اسماعيليا
ن است كه خوا

نشين، دامنه زلت
جوه مشترك ب
صفهان را بنياد
3گاشته است، 

عر و شاعري مي
خواجه در تجد
بود، به ويژه پس
ث، او از جمله
 در كتابي آداب
 دست سپاهيان

ص خود در دست
صل از اوقاف ر
اشياي گرانبها،
 ايراني را كه

راني را احيا كند

  
  
  
  
 

 

در دوره مو
طوسي ازجم
فرهنگي اير
محدثان مع
هفتم هجري
خواجه در
دانش را به
طوس، زادگ
دست يافته
سامان فرهن
اصول بسند

اصول تدوين
مشرب را م
واقعيت اين
بزرگان عز

يازيم، و مي
صدخانه ار

اين زمينه نگ
در مقام شع
نقش مهم خ
مغول شده ب

حيثاز اين 
خواست تا
شمشير در

از نفوذ خاص
درآمد حاص
گردآوري ا

تنها هنر نه
فرهنگ اير
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ور در اين 
و به نسل 
  .الم است

 و فلسفي 
 گفتن در 
شت علمي 
هايي است 
ي خواجه 
   .گار باشد

نسته است 
 درسي در 
له معتبري 
: ادل گفت

ي شناخت 
و از حشو 

گر صدا و 
واند منشأ 

شته خاصي 
  . سان است

ن و جهان 

  ن طوسي

سندي از حضو
ر براي معرفي ا

ن در جهان اسال
ش ميراث علمي
كه توفيق سخن
داش ارمين گرامي

ه ر از شخصيت
هاي ي از ويژگي

ف سرآمد روزگ
دان  و فلسفه مي

ه عنوان كتاب
الم و غرب رسال

حدادعا. ه است
علميه برايحوزه 

وار بوده است و

داشته است و اگ
تو نيز بپردازد مي

ن امروز در رشت
ه سرنوشت انس

امع از انساني ج

صيرالدين

ضمن ابراز خرس
سال يك بار 1

شناخت يك قر
المي در همايش
خدا را شاكرم ك
تاكنون اين چها

نصير خواجه: ود
يكي:  ادامه داد

 در فنون مختلف
هيات، طبيعيات

كتاب خواجه به
ف در دنياي اسال
د كپرنيك بوده
 كتاب درسي ح
ي پاكيزه و استو

بي د فراز و نشي
نصير ني ي خواجه

   
ي كه دانشمندان
آگاهي نسبت به
ت خود تصويري

ي خواجه نص

رالدين طوسي ض
10ت دارد هر 

د نيست بلكه ش
س شوراي اسال

خ: ظهار داشت
ت 1335ت و از 

وي افزو. شود مي
وي. اقدام شود

سراغ گرفت كه
وده است كه اله
 در رياضيات ك
در علوم مختلف
 دانشمندي مانند

ك كنون به عنوان
صيرالدين طوسي

ت و زندگي پر
ست، به زندگي
.ه تصوير بكشد

وسي با تخصصي
 جمله فقدان آ
ت كه با حكمت

ي و فلسفي

نصير  ي خواجه
كه ضرور ست

ك فرد يا دانشمند
ن فرهنگي مجلس
ملي آغاز شد، ا

ب بنده شده است
گزار مكشور بر

به نسل جوان ا
توان س علمي مي

گذشته كسي بو
ه به طور مثال
يقات خواجه د

بخش اجه الهام
 از زمان وي تا
نص فارسي خواجه

 علم و عمل است
يي تهيه كرده اس
 فتح بغداد را به

نصيرالدين طو ه
اراي معايبي از

حكيم بوده است

ميراث علمي

 علمي و فلسفي
هايي اس شخصيت

ه، شناخت يك
رئيس كميسيون
ز در كتابخانه م
دين طوسي نصيب
ين طوسي در ك
ر براي معرفي ب
كمتر شخصيت ع

فيلسوف در گ: د
ا مانده است كه

قيتح: وي گفت
ظريه نجوم خوا
رد و اين كتاب

نثر ف:  ادامه داد
  . شين است

خواجه مرد: د
 سينا و شيخ بهاي
 حمله مغول و

ا مانند خواجهر
 كه تخصص دا
اسالمي كلمه، ح

  . دهد  مي

ي همايش م

همايش ميراث
نصير از ش اجه

شناخت خواجه
ي حدادعادل، ر
كه صبح ديروز

نصيرالد  خواجه
نصيرالدي خواجه

سال يك بار 1
ي است كه در ك
مجلس ادامه داد
ثر علمي به جا

.شده است  مي
 به طور مثال نظ
شرح اشارات دار

وي. شد اده مي
ر فارسي او دلنش
مجلس ادامه داد
 زندگي بوعلي
مهمي نيز مانند

ت دانشمنداني ر
شود شخص مي

صير به معناي ا
ظام هستي ارائه

برگزاري

حدادعادل در ه
حكيم خوا: ت

 شود چرا كه ش
 فارس غالمعلي
رالدين طوسي ك
گداشت عالمه

ر بزرگداشت خ
10ت دارد هر 

طوسي جامعيتي
سيون فرهنگي م

ا 60جه بيش از 
 گذشته تدريس
س بوده است و
 فلسفه كتاب ش
ي و مشاء استفا
الي است و شعر
سيون فرهنگي م
 فيلمي كه براي
ات بوده وقايع م

اگر جامعيت: داد
مقايسه كنيم مش

نص خواجه: گفت
نسان در كل نظ

  
  
  
  
 

 

  

  

  

غالمعلي ح
همايش گفت
جوان اقدام
به گزارش

نصير هخواج
مراسم بزرگ
است كه در
كه ضرورت
نصيرالدين ط
رئيس كميس
و از خواج
طول قرون

براي تدريس
خواجه در

فلسفه بوعلي
و زوايد خا
رئيس كميس
سيما مانند

خير و بركا
وي ادامه د

گيرند، م مي
حدادعادل گ
و جايگاه ان
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نصيرالدين 
 به همراه 

شدت     به

تند در اين 

ن هيثم تا 
الً يكي عمو
معموالً . ود

توانند   نمي

ره اسالمي 
  .شته است

 نشان داد 

عرفي خواجه ن
 كه اين تهاجم

هاي  ترميم پايه

ن شتافتند توانست

ابن   هاي ماه از ه
د ماه هستند مع

شو ي شمرده مي
ها ت و اين لكه

رياضيدانان دور
ره وجود نداش

اي جداگانه اله

سخناني به مع ر 
كهاي  ي بنياديني

 اين سرزمين و

جنگ دشمن   به
  .ن بود

ماه؛ مسأله لكه
جرام جزو خود
يي ـ بطلميوسي

است   سم بسيطي

و ر   ات فالسفه
ي در اين بار

هيثم در رسا بن

اه تهران نيز در
ران و دگرگوني
 حيات هويت

  .ي است
 خورده با قلم ب

دستان  اين قلم به

انسان روي م«
اين اج   فت اينكه

ان بيني ارسطو
ودند كه ماه جس

بررسي نظريا: د
نظريه واحدي 

گردند و ا ه مي

 انساني دانشگا
مغول به اير   جم

ندركار تجديد
صيرالدين طوسي

شكستيرانيان
خواجه يكي از

ه
،
ر
ي
ه
ت

ز
ش
ز
،
ي
ن
ي

 خود با عنوان
روي ماه و درياف
 در درستي جها
لسوفان معتقد بو

يران تاكيد كرد
  جهان اسالم

به دور ماه كه

 ادبيات و علوم
به دنبال تهاج: 

راني كه دست ان
 شد، خواجه نص
خاتمه يافت و اي
خ   ست آورند كه

قدامات خواجه
دد انديشمندان،
داخل و چه در
 و ادوات علمي

رصدخانه   يجاد
 جمله اقدامات

 يكي ديگر از
نقش: و گفت 

ت كه پس از
 خالفت عباسي،
يير دين و روي
زماني نه چندان

  ت شيعي يعني 

 به ارائه مقاله
هاي ر اهده لكه

داليل ترديد   ن
دانشمندان و فيلس

مت و فلسفه اي
 دسته كم در

دانست كي مي

اريخ دانشكده
داخت و گفت

هاي اير خصيت
د و فرهنگ آن
جنگ شمشير خ
شمگيري به دس

ترين اق ن به مهم
گردآوري مجد  

راكنده چه در د
 كتابها، آالت

شي از جنگ، ا
از... وقاف و

  .است   
امامي را 12 

   نصير خواند
اي است به گونه

هفت امامي و
ي وادار به تغيي
و سپس مدت ز

حكومت  اولين
  

صومي همداني
مشا: ت و گفت

له و از مهمترين
ز گاليله همه د

 پژوهشي حكم
دهد كه  مي

كوچك   يه اجرام

ن بياني استاد تا
ديد تاريخي پرد

شخ  از مهمترين 
زان شده اقتصاد
اين زمان كه ج

هاي چش پيروزي
 دانشگاه تهران
: كرد و گفت

ران پرو صنعتگ
دآوري مجدد

ز تخريبهاي ناشي
ديد سازمان او
ير الدين طوسي
 تقويت شيعه
نيادي خواجه
ر اين مسأله ب
ه   گاه اسماعيليه

 سلطان ايلخاني
آن مذهب شد و
ن، سبب ايجاد
.ر خراسان شد

كتر حسين معص
پرداخت» طوسي

هاي مهم گاليله
شود كه پيش ا ي

  .ماه باشد
ت علمي موسسه

ها نشان  لكه
ها را ساي ن لكه

  
  
  
  
 

 

دكتر شيرين
طوسي از د
آورد، يكي
سست و لر
ا: وي افزود

نبرد نهايي پ
استاد تاريخ
نصير اشاره
هنرمندان و

  خارج، گرد 
بازمانده از

مراغه، تجد
خواجه نصي
دكتر بياني

بن كارهاي
خواجه در
نابودي دستگ
ساليان بعد

به آ   آوردن
دور از آن
سربداران د
در ادامه دك
نصيرالدين ط
از دستاورد

مي   استدالل
جزو خود م
عضو هيأت
درباره اين
ابن سينا اين
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شيد را به 
 سطح ماه 
» في الهيئه

اره سيماي 

دين طوسي 
اريخ شرق 
   يعني سال
توري غير 

هاي  رزمين

 بود و پس 
وط بغداد 
فر سيدبن 
وساطت او 

  .د

 ران
ت خواجه 

اسفند با  4
كتر حداد 

رمين باري 
هتمام شود 
 ويژه نسل 

ف ماه نور خورش
ها اجسامي در

الزبده ف« كتاب 
هاي او دربا فته

خواجه نصيرالد
تافصل مهم در 
ن، تا اين زمان،
ست يك امپرات
ل نگرفت و سر

 كه در الموت
تا آن لحظه سقو
ت و سومين نف

داشت اما با و  
دهد ود پايان مي

اسالم و اير
شناخت: يد كرد

4وز چهارشنبه 
 با سخنراني دك

 كنون اين چهار
عرفي خواجه اه
ه جامعه و به

مختلف   خشهاي
ه كهت كه اين ل
در   ه نكرده اما
گف.  كرده است

نقش خ    ربوط به
عنوان يك سرف
مومي و رايج آن

به دس   فتادن آن
 اين ناحيه شكل

الدين طوسي  ير
زير عباسي كه ت

كرد و درگذشت
  به مغوالن نيز
فردا به كار خو

ل شناخت ا
 دانست و تأكي

صبح امرو "سي
ي و خارجي و

ك 1335 سال  تا
هر چه در مع. 

اي معرفي او به

 اين است كه بخ
دانست بعيد نمي

 اين باره عرضه
كند تصور ه مي

ان مطالعات مر
به ع 656 سال

را در معناي عم
ت عباسي و افت
الفت عباسي در

خواجه نصي: ت
بن علقمي وز ين

د ماهي عمر ك
توضع را نسب

صرالدين طوسي ف

 الدين

لدين عامل
ر جهان اسالم

صير الدين طوس
يشمندان داخلي

 به ياد دارم از
.رگزار مي شود
سال يكبار برا

ها ل وجود آن
احتمال را ب   ين

ريه خاصي در
مشاهده    از ماه
  .ن است

اله خود با عنوا
در   ست مغوالن

»تاريخ اسالم«
 برافتادن خالفت

ديگر خال    هم،

شاره كرد و گفت
مويدالدي. شد   ك

و ديگران چند
ز، كه همين مو

نص  سفه خواجه

ش خواجه نصيرا
نصيرال/ ود

ت يك قرن د
  . است

سفي خواجه نص
و جمعي از اند

  .د
تا جايي كه: ت

وسي در ايران بر
10ت دارد هر

علق باشند و دليل
ركات بغدادي ا

سي هر چند نظر
ده فرضي آن را
ميان ماه و زمين
نيز به ارائه مقا

ط بغداد به دست
ت كه بسياري
ي اين رخداد،
س از نابودي آن

مقطع تاريخي اش
و به وي نزديك
طت خواجه و
ود البته با پرهيز
راث علمي و فلس

همايش
 معرفي شو

طوسي را شناخت
، ايران و تشيع

راث علمي و فلس
رشاد اسالمي و
ي ايران آغاز شد
طي سخناني گفت
 نصير الدين طو
ت كه ضرورت

ود جرم ماه متع
كنند و ابوالبرك ي

 نصيرالدين طوس
ي كه يك بينند

تقارن كامل م   ود
سول جعفريان ن

سقوط:  و گفت
است    اي ن به گونه

مهمترين ويژگي 
ني است كه پس

 .تقسيم شد   ف
 شيعي در اين م

قرار گرفت و و
بود و با وسا  

ك به عباسيان بو
همايش مير.فت

سال 10هر
خواجه نصير ط
 شناخت اسالم

مير"، همايش
هنگ و ارر فر

ل كتابخانه ملي
ر حداد عادل ط
گداشت خواجه

 شخصيتهايي است

ها بايد به خو ه
ت دريافت نمي

خواجه:  افزود
ن را به صورتي
ه مبتني بر وجو

االسالم رس حجت
بغداد پرداخت
ت و اهميت آن

.دانند سيان مي
لخانام سلسله اي

الطوايف  ملكوت
ه نقش سه عالم
در سپاه هوالكو
 ستگاه خالفت

 علماي نزديك
ن حله نجات يا

جه نصير ه
خعادل شناخت 
 طوسي در واقع
 خبرنگار مهر،
تر حسيني وزير

دو روز در محل  
ين همايش دكتر

زرگجلسي در ب
 چرا كه او از

  
  
  
  
 

 

اين لكه   كه
يك صورت

وي .باشند
سيماي زمين
هزمين از ما
در ادامه ح
در سقوط ب

اسالمي است
سقوط عباس 

مسلمان با ن
شرقي ميان
جعفريان به
از فتح آن د
در كنار دس

از   طاووس
جان شيعيان

  

  
  

خواج
دكتر حداد
نصير الدين
به گزارش
حضور دكت

براي عادل
در ابتداي اي
است كه مج
به جاست
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 يك قرن 
م، ايران و 

كمتر : زود
در ميان : د

حريرهايي 
خواجه . ت

غه و زيج 
  .ي دارد 

خواجه در 
او، كتاب  

منطق يك 

رسي است 
ي از حشو 

خواجه به 
ر كسي به 
روزگار ما 

 معلومات 
خصص در 
سان است، 
 حكيم با 
او در اين 

است و  "
تقدند مثل 
 اگر ما به 

خت او شناخت
ع شناخت اسالم

شاره كرد و افز
وي افزود . .ت

ب مي شوند و تح
ندسه بوده است
 رصدخانه مراغ

عدديساله هاي مت
شرح اشارات خ

"جريد االعتقاد 

او در م "قتباس

المي به زبان فار
، استوار و خالي

اب جامعيت خ
ده است و ديگر
خصصي كه در ر

 كمتر اما عمق
جهان است و تخ
فراموش شده انس
 حكيم بوده اند
ن و دانشهاي ا

رمان در تاريخ
ذشت زمان معت
 مي خوانند اما

ست بلكه شناخ
خواجه در واقع

لدين طوسي اش
جاي گذارده است
 علمي محسوب
 در تدريس هن
ر علم داشته و
دانش تنجيم رس

ش: كرد و گفت
شرح تج"كالم 
اساس االق"اب 

  .شده است
ي در منطق اسال
رسي او پاكيزه،

خواند و در با 
واجه منسوخ شد
ست اما اين تخ

ت آنها اگرچه
 به انسان و جه
نين شده آنچه فر
 به معني دقيق
 و جايگاه انسا

قهر"ات نظريه 
و به اصالت گذ
ر و يا كمرنگ

سك دانشمند ني
يد و شناخت خ

خواجه نصير ا
درجه اول به ج
ب درسي و سند
 رسانه معتبري
 نجوم دستي در
 آالت نجوم و د
ه نصير اشاره ك
شاء است و در ك
جاي مانده و كتا
ن فارسي بيان ش
ك كتاب اصولي
جع بوده و نثر فا

...ت و ادب و 
ي دانشمندي خو
ني عوض شده اس

 گستره معلوما
ش جامع نسبت
ي امروز ما چن
صير و امثال او
و جهان است

خ يكي از نظريا
 انگار هستند و
ش فرد را انكار

 يك فرد يا يك
قرن طوسي نامي

جامعيت علمي خ
ر هر فني اثر د
رياضيات، كتاب

قرنهارب براي
رد به ويژه در
ي در استفاده از
و فلسفه خواجه
سفه بوعلي و مش
ددي از او به ج
ن كتاب به زبان

خواجه يك "ي
ض كتاب مرجع

دب، مرد سياست
امروز الگوي: ت

 و هم جهان بين
  .ت است

 كنند كه سطح
دان يك بينش

دنيا. عنوي است
خواجه نص. سان

و كلي از انسان

در فلسفه تاريخ
رخي كه تاريخ

 مي دانند و نقش

جه تنها شناخت
مي توان آن را ق

ي اسالمي به ج
دست بوده و در
كتابهاي او در ر
 و در دنياي غر
هاي متعددي دا

وي. رسيده است
ه آثار علمي و
در شناخت فلس

آثار متعد ن نيز
ن اسالمي در اين

اخالق ناصري"
او در علم عرو

را مرد علم و اد
رداخت و گفت
م ممكن نيست

ش از آن جامعيت
تربيت مي  داني

 اين تخصص فقد
ريكي مثنوي مع
م در خدمت انس
ي يكپارچه و ك

: كرد و گفت
بر. عي نمي نهند

يز را تابع زمان

 شناخت خواجه
ي كه به حق مي

 مجلس شوراي
 مختلف چيره د
و برشمرده اند ك
 در عالم اسالم

وم نيز رساله ه
ت او به پايان ر
و ادب فارسي به
 هاي علمي ما د

در عرفان. ماست
مايه منطق دوران
ر اخالق كتاب
"معيار االشعار

  .دلنشين است
 نصير طوسي ر
ذشته و امروز پر

هم. علوم نيست
 انسان بسي بيش
ههاي ما دانشمند

عيب بزرگ 
مثيل فيل در تار
ر گرفته نه علم
صوير و تصوري

  . است
در تاريخ اشاره
 اين نظريه وقع
ويست، همه چي

 شود چرا كه
سالم است قرني

  
سيون فرهنگي

در فنون ند او
اثري كه از او 

كرده.. دس و 
 طوسي در نجو
نظارت و رياست
نگستان زبان و

حوزه ب رسمي
ي حوزه هاي م
ع است كه سرم

در:  عادل افزود
م"ت نيز كتاب 

شعر فارسي او د
 عادل خواجه

دانشمندان گذ ع
 بر همه انواع ع
معايب آن براي
امروز دانشگاه
.چه بيشتر است

 يادآور همان تم
خدمت علم قرار
خود صاحب تص
 منظومه معلوم
 به نقش فرد د
سوفان تاريخ به

تي پوزتيوها و ح

  
  
  
  
 

 

جوان اقدام
در جهان اس
.تشيع است

رئيس كميس
شخصي مانن

60بيش از 
كه بر اقليد
نصير الدين
ايلخاني به ن
رئيس فرهن
فلسفه كتاب
درسي رسمي
كتاب جامع
دكتر حداد

در ادبياتو 
و زوائد و ش
دكتر حداد
مقايسه نوع
فكر تسلط
مع  باب شده

ا: زودوي اف
آنها هر چه
روزگار ما
انسان در خ
حكمت خ
مجموعه و
حداد عادل
معموال فيلس
ماركسيسته
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 كمرنگ 

كوخان و 
 است، در 
ش كرده با 

گزارشي از 
حياي آثار 

شخصيتهاي 
ار او و يا 

ناني ضمن 
حدود : ت

 40ش از 
سخ خطي 
ر دسترس 

نتشار، تهران

 امام فخر 
زي در رد 

ي خواجه 
رداخت و 

ريخ چندان هم

يزي هاي هوالك
 بسياري داشته

ه خواجه تالش
  . نجات دهد

به ارائه گ نيز 
ش، بازسازي و اح

د او يكي از ش
اثر ديگر از آثا 

نيز طي سخنن 
شاره كرد و گفت
كتابخانه نيز بيش
ه در گنجينه نس
ت اين همايش د

 ,  11:17 :تاريخ ا

  ند
طوسي برخالف

له امام فخر راز

 علمي و فلسفي
 از بديهيات پر

 قهرمان در تار

گيري از خونري
ر هوالكو نقش
هر چه كه بود
ه هاي مردم را
يراث مكتوب

پژوهش ا هدف

م نيز خوانده اند
10ين همايش

خانه ملي ايران
نه ملي ايران اش
ن كتب خطي ك
وي تحرير شده
ي آن به مناسبت

 1389/12/04  

كن دفاع مي
ه نصيرالدين ط
وم برخالف اد

همايش ميراث
ي موضوع دفاع

ك فرد به عنوان

طوسي در جلوگ
 در تعديل رفتا
يضي است اما ه
نشمندان و توده
كز پژوهشي مي

سال قبل با 18
  .شد

و را معلم سوم
و به مناسبت اي

ي معاون كتابخ
ود او دركتابخانه
ست و در مخزن
به خط خود و
اپي فاكسي ميلي

 الدين

 و حسي د
ه اينكه خواجه
 دفاع از اين علو

ت حكمت از ه
ر شد به بررسي

 بينيم نقش يك

صير طخواجه ن
 كسي است كه
 هاي ضد و نقي
ر كند و جان دا
مديرعامل مرك
 ميراث مكتوب
هنگ تأسيس ش
المي است كه ا
را منتشر كرده و

بيب اهللا عظيمي
ر به آثار موجو
خانه موجود اس
 خواجه كه به
كتوب نسخه چا

ش خواجه نصيرا
علم بديهي

يران با اشاره به
خواجه نصير در

ثاني در نشست
خانه ملي برگزار

وجه كنيم مي

ري و تدبيري خ
خواجه:  گفت

نقش او داوري
حد امكان مهار
ر اكبر ايراني م

مؤسسه:  گفت
ايت وزارت فره
خائر تمدن اسال

ر اثر او 5ريم
  .نتشر كنيم

حباين همايش
يري خواجه نص

 نصير در كتابخ
ي شرح اشارات
هشي ميراث مك

 

همايش
طوسي از ع
مت و فلسفه اي

ادله خ: د گفت

حمود يوسف ث
سفند در كتابخا

 حمله مغول تو

ن به نقش فكر
گ ي اشاره كرد و
ي در بغداد و ن

ويرانگر را در ح
دكترحداد عادل

گ ش پرداخت و
 اسالمي با حما
از مفاخر و ذخ
ت كه افتخار دا
شده است را منت

در افتتاحيه ا  ر،
رهنگي و فلسفي

هاي خواجه له
 و نسخه خطي
مت مركز پژوه
. قرار مي گيرد

يرالدين ط
 پژوهشي حكم

كند سي دفاع مي
  .ست

دكتر سيد مح ر،
اس 5ح پنجشنبه

جه در روزگار

 عادل در پايان
ي ايران اسالمي
ط خالفت عباسي
تدبير اين سيل و
خنراني دكتر حد
گزاري اين همايش
گ تمدن ايران

خواجه نصير ا 
ن و اسالم است
رباره او نوشته ش
 خبرنگار مهر
صيت علمي، فر
از كتب و رسا
ي وجود دارد

مي شود و به هم
و پژوهشگران

نصي
ت علمي موسسه
وم بديهي و حس
ر و منسجم تر ا
 خبرنگار مهر
 طوسي كه صبح

  
  
  
  
 

 

نقش خواج
  .نيست

دكتر حداد
ارتقاي علمي
باب سقوط

مت و تحك
پيش از سخ
اهداف برگ

مفاخر بزرگ
:وي گفت

بزرگ ايرا
كتبي كه در
به گزارش

معرفي شخص
عنوان ا 50

نسخه خطي
نگهداري م
عالقمندان و

  
  

هيئتعضو 
رازي از علو
آنها قوي تر
به گزارش
نصيرالدين
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. جوب نظر

خواجه . ت
 نداريم را 

و علوم را 
ايد توجه 
ت داده ايم 

عنوان مثال 
 علم اولي 
جه به اين 

ر ايشان به 
شد كه از 
نتقاد قرار 
 سوي امام 
ده از سوي 

   .ست
1389/12/05  

  

   102: د بازديد

وعات آثار 

تحت عنوان وج

مطرح شده است
دند علم بديهي

دو قسم از اين د
با. ر داده است

رفتي را از دست

كنيم يعني به عن
خر مي گويد ما

خواج. د مي كند

انش ها از نظر
عارف پيشين نبا
روانه را مورد ا
ت كه عمدتا از
بهات مطرح شد

ته اسي پاسخ گف
5  ,  13:46 :ر، تهران

  لي

تعداد      08:03ت 

موضو كتابي با 

شود ت مطرح مي

مسائل كالمي م
كساني كه معتقد

  . كرده است
 است كه هر د
 مورد نقد قرار
 كنيم مبناي معر

ميم و تصديق ك
امام فخ.  باشد 

به اين اصل وارد

تكاي علوم و د
 مراجعه به مع
رهيافت مبنا گر
، اشكاالتي است
 در پاسخ به شبه
يرادت امام راز
تاريخ انتشار

كتابخانه ملي
ساعت 1389اسفند  05

وسي، نمايشگاه

كالمي مطلبي م
 .هي مي شود

م "المحصل"ن
آراي ك ر رازي

ك آراي آنها دفاع
واجه نصير قائل
و علم اوليه را
 و بديهي را رد

 قضايايي را بفهم
اوت نمي تواند
و او شبهاتي را ب

شناسي و لزوم ات
م آنها نيازي به
ن مسلمان اين ر
 اين اشكاالت ،
 نقد المحصل و
برخاسته و به اي

وسي در ك
5, پنجشنبه

 نصيرالدين طو

ري از كتابهاي ك
ائل علم و آگاه
ر رازي با عنوان

فخر .ل نام دارد
و از آ ا نيز نقل

خو. رد مي كند
د علم حسي و
 اگر علم حسي
 .زي مي ايستد
ت يعني اينكه

و دو مكان متفا
ل تناقض است و

ن در معرفت ش
م بوده و در فهم
 برخي متكلمان

ن اينكه مهمتري
خود به ويژه در
اع علوم نظري ب

  

يرالدين طو
  

 فلسفي خواجه

م در آغاز بسيار
ه مربوط به مسا
عروف امام فخر
كه نقد المحصل
سيات هستند را
 علوم حسي را ر
وناگوني در رد
ناگرا هستند و
رابل امام فخر

 علم بديهي است
و  ر يك زمان

ديهي همين اصل

 فالسفه مسلمان
دي خود معلومو

توجه به اينكه
نيز با توجه به
اجه در آثار خ

وم بديهي و ابتناع

خواجه نصير

ميراث علمي و

 بديهيات هستيم
يگري است كه
ي از كتابهاي مع
ب نوشته است ك
تقد به آراي حس
و علم بديهي و

زي كه ادله گو
 طور اساسي مبن
خواجه نصير مقا
مام فخر منكر
يا يك شيئي در

اولين علوم بد. م

 به مبنا گروي
صولي كه به خو
 مي شود و با ت
رد كرده اند و ني
 شده است خو
ورت وجود علو

وش آثار خ

ش بين المللي م

 هاست درگير
 بحث ، بحث دي

در يكي: افزود ي
ايي بر اين كتاب
و كساني كه معت

در واقع او:  كرد
يدگاه فخر راز
سفه مسلمان به

 رو است كه خو
ا: انشگاه افزود

ين محال است ي
اشيمنيم داشته ب
  .اب مي دهد

با توجه:  كرد
ي از قضايا و اص
وان بديهيات ياد
 آن ايراداتي وار
ن رهيافت وارد
 به دفاع از ضرو

روف

 برگزاري همايش
  .ير برپاشد

  
  
  
  
 

 

قرن: گفت
مقدمه اين
يوسف ثاني
نصير نقدها
نقل كرده و
وي تصريح

او دداريم 
فالس  داشت

و از همين
اين استاد دا
جمع نقيضين
هم نمي توا
شبهات جو
وي تصريح
مجموعه اي
آنها به عنو

آ  داده و بر
رازي بر اين
امام راضي

  
  

همزمان با
خواجه نصي
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سي در علم 
كتاب حل 

ث مكتوب 
شته تحرير 

  اث مكتوب
  

   6 : 12: ت

ليف كتب 
   

وز، چهارم 
ننده اصلي 

تمدن  گ و
ن توجه و 

اتوجه به 
  .داردچاپ 

ي مبني بر 
چندان اين 

نصيرالدين طوس
 و الشكوك، ك

پژوهشي ميراث
جه نصير به رش

ركز پژوهشي ميرا

ساعت  |  /1389/12

   بود
 دانشجويان وتال
.مي را رواج داد

، صبح امرو"ي
ان و برگزار كن

 مفاخر فرهنگ
سالمي بر ميزان

اين مركز با  و
دست چز وي در

قام معظم رهبري
يم، اهميت دو چ

تأليف خواجه ن
كتاب المباحث

 سوي مركز پژ
ن درباره خواج

  .ي گيرد
 روابط عمومي مر

4: تاريخ  |  22535 

 :ب

ن خودش
ن را به تربيت
 گفتگوهاي علم
صير الدين طوسي
 به عنوان ميزبا

 و احياي آثار
تمدن فرهنگ ا

است  بشريت
اثر ديگر از 10

تعبير مق:  گفت
ان مباهات كنيم

معياراالشعار، تأ
عمان فرحات ك

دين طوسي، از
كه پژوهشگران

ه مندان قرار مي
گزارش از

:كد مطلب

 ميراث مكتوب
علمي دوران
ديدهاي مغلوالن
ت كه فرهنگ

خواجه نص"في
ميراث مكتوب،

ل براي پژوهش
همواره رمز ت: 

متعلق به تمام
ين همايش نيز 

گ  لقب داده اند،
دارد كه بر ايشا

ت، مي توان به م
، تأليف هاني نع

  .ره كرد
خواجه نصيرالد
همچنين آثاري ك

ر اختيار عالقه

وسسه پژوهشي
ي مرجع ع
دانايي تمامي تهد
زمان خود دانست
ث علمي و فلسف
سسه پژوهشي م

سال قبل 18ب،
شده است، گفت

  .ي بوده است
 ناميده شده، م
 و به مناسبت اي

تاد بشراو را اس
يخ است و جا د

نه ملي برپاست
كالمي خواجه،
واجه نصير اشار
مي و فلسفي خ
أليفات وي و ه

تخفيف ويژه د

ير انتشارات مو
دين طوسي
ير، باكياست ود
 مرجع علمي ز

، همياش ميراث
ر انتشارات موس

 ميراث مكتوب
سالمي تاسيس شد
گذشتگان مبتني
كه معلم سوم
را منتشر كرده
كه شاگردانش ا
ترين علماي تاري

 كه در كتابخا
هاي فلسفي و ك
تنبيهات اثر خو
يش ميراث علم
 نصير شامل تأ

  .چاپ رسيد
%20شر شده با

مد
نصيرالد جه

كه خواجه نصي
شان را مي توان
گزاري شبستان
كبر ايرني، مدير

  . كرد
 اشاره به اينكه

زارت ارشاد اسال
ه انديشه هاي گ

خواجه ك: فزود
چهاراثر وي ر  ر

صيت خواجه ك
كي از برجسته ت

  .رساند

ر اين نمايشگاه
 قافيه، انديشه ه

شارات و التو اال
 برگزاري هما
رتبط با خواجه

، آماده و به چد
ت كليه آثار منتش

خواج
ي بااشاره به اينك

ايش:ل كرد، گفت
 خبرنگار خبرگ
خنراني دكتر اك
ر خود را آغاز

بااي سخنانش 
مي با حمايت وز
سل هاي پاينده به
همين زمينه افز
متاز وي، پيشتر

از خواندن شخص
جه بالشك يك
رجسته را مي ر

  
  
  
  
 

 

از ميان آثار
و  عروض

مشكالت و
در راستاي
كتابهاي مر
درآورده اند
گفتني است

  
  
  

دكتر ايراني
علمي تبديل

گزارشبه 
اسفند با سخ
همايش، كا
وي در ابتد
ايران اسالم

شناخت نسل
در ه ايراني

خصيت ممش
وي با ممتا 

اينكه خواج
شخصيت بر
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ما خواجه 
ن عربي و 
ش خواجه 

 
:  ادامه داد

صيتي او را 

ت را براي 
ت و دانايي 
شان را مي 

واجه يك 
 و آنها را 

اليت هاي 
 خصصي پي

اوصاف " 
  .ه است

 كتابخانه 
س همايش 
ت مي شود 
گ و ارشاد 

صير الدين 

همراه نداشته ام
ي، سعدي و ابن
 با قدر و ارزش

 . را تاليف كند
م گرفته است،
وان، ابعاد شخص

جه نصير وزارت
صير، با كياست

ايش: زمينه افزود

خو: ، ادامه داد
سي كرده است

 حجم وسيع فعا
جدول تخ شش

و " علم الهيئه
چاپ منتشر شده

در 18 ساعت 
 اسالمي و رئيس
م همايش قرائت
محترم فرهنگ

 آثارخواجه نص

ل و ويراني به ه
 همچون مولوي
دان و متفكران
 و فلسفي خود
 الدين طوسي نا
 چهار هزار عنو

خواج": وده اند
خواجه نص : داد

وي در همين ز

 گذشتگان خود
ذشتگان را برر

  .ه است
مايش، به دليل

ش پنل و 12در

التذكره في" 
وسي به زيور چ
پنجم اسفند از
هنگ و ارشاد

ت، در ادامه پيام
سخنراني وزير م

شر و تصحيح

چيزي جز قتل
 شخصيت هايي
 از اين دانشمند
ترين آثار علمي
ن خواجه نصير
 خانه جهان با

 نصير كه فرمو
، ادامه"ل كرد

و. ي تبديل كرد
  .رواج داد

مصحح ميراث
كه كتب گذ رد

موده و شرح داد
دبيرخانه اين هم
هاي خود را د

،"ح االشارات
ه نصيرالدين طو
ي، پنج شنبه، پ
سيني، وزير فره
خواهد پرداخت
لدين طوسي، س

شكسوتان در نش

مغول به ايران،
ر آن روزگار
زلت هيچ يك
ناه گيرد و مهمت

ميالدي، قرن 13
ترين كتاب گ

درباره خواجه
وزارت را قبول
ليف كتب علمي
وهاي علمي را ر

ير به عنوان منص
مسئله اذعان دار
 دهد، اصالح نم

كار د: ي، افزود
مروز برنامه ه

شرح"، " كالمي
مايش از خواجه
صيرالدين طوسي
سيد محمد حس

 ايراد گزارش خ
 خواجه نصيرا

چند تن از پيش

 چند با حمله م
در : اظهار كرد

چنان قدر و منز
ال در الموت پنا
3 مطابق با قرن

 و تاسيس بزرگ

د) ره(م خميني
 هالكو خان، و
دانشجويان و تا
فرهنگ گفتگو
 علمي خواجه ن
خود او بر اين م
ر آيندگان قرار

نين همايش هايي
غاز كرده و ا

وهاي فلسفي
كه در آستانه هم
ايش خواجه نص
 حضور دكتر س
علمي همايش به
 علمي و فلسفي

وح تقدير به چ

قرن هفتم هر 
درخشيده است

اما همچ ده اند،
سا 30 توانست

هفت هجري، 
صدخانه مراغه

ش حضرت اما
راي رام كردن

 را به تربيت د
ود دانست كه ف
ديگر شخصيت

 هم هست و خ
نها را در اختيار
 پربار بودن چني
كار خود را آ

انديشه ه"، "ر
 هايي نام برد ك
م اختتاميه هما
ن مراسم كه با
ر باقري، دبير ع

اث الملي مير

 اين مراسم، لوح
  تهاي خبر

تاكيد بر اينكه
 در اين ميانه د
گري مطرح بود

او. قياس نيست
ه به اينكه قرن

اثر، تاسيس رص 
  .ه است

اشاره به فرمايش
ذيرفت بلكه بر
يدهاي مغلوالن

 علمي زمان خو
شاره به ابعاد د
ويراستار بزرگ
و براي آنكه آنه

از يز اميدوار
شش ماه قبل ك

  .ت
معيار االشعار" 

به عنوان كتاب
مراسم  گزارش،
در اين. مي شود

ابتدا دكتر  شود
تام همايش بين

  .واهد بود

ت، در جريان
انت /. مي شود ا

  
  
  
  
 

 

با ت ايراني 
چون دري

بزرگان ديگ
قابل قنصير 

وي با اشاره
150تاليف 

ممتاز كرده
با ا ايراني 

رياست نپذ
تمامي تهديد
توان مرجع

با ا ايراني 
مصحح و و
مبهم يافته و

راوي با اب 
ش علمي، از

گرفتخواهد 
ايراني از 

ب "االشراف
گ  بنابر اين

م  آغاز ملي
مي برگزار

و حسن خت
اسالمي خو

   
گفتني است

اهد طوسي
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يد اماميه، 

نصيرالدين 
نصيرالدين 

:  ادامه داد
ل يا از سر 

ف نمود و 
ل و فصول 

ارند و در 
يز در پاره 

  آموزه
ي او ديده 
سي انتقادي 

  درشود، 

 
ي در اثبات عقاي

لسفي خواجه ن
دهاي خواجه ن

ن تقسيم كرد،
ر وظيفه محول

  .نجام است
ز اسماعيليه تاليف
تلخيص المحصل

ي با يكديگر دا
موافقت هايي ني

 عدم تاكيد بر آ
 هاي اثني عشر
همبسته و بررس

سفي تعبير مي ش

 حول كرد
صيرالدين طوسي

راث علمي و فل
، تاثير رويكرد

سته كلي مي توان
 و در آنها، بنابر
سليم و آغاز و ا
 كناره گيري از
قواعد العقايد، ت

 ماهوي شگرفي
و روش تبيين، م

داء وز آموزه ب
ري وي و كتاب
 مجموعه اي ه

به كالم فلس  آن

 :رح شدن مط

ماميه را متح
آثار خواجه نص

صي همايش مير
ميراث مكتوب،

  .د
سي را به دو دست
ود تاليف كرد

ضه تسن آنها رو
 آنها را پس از
جريد االعتقاد، ق

ي او اختالفات
 شيوه استدالل و

تكلمان امامي از
وشت هاي نزار
يث به صورت

آ كالميش كه از

واجه نصيرالدين
ن كالمي اما
پس از تاليف آ

 . ستمرار يافت
 نشست تخصص
ركز پژوهشي م
 بررسي قرار دا

صير الدين طوسي
مت اسماعيليه بو
 كه مشهورترين
ست كه طوسي
ه از آن ميان تج

سي و آثار امامي
ت كه افزون بر

د تفسير رايج مت
ست كه ميان نو
 طوسي به احاد

  .ز آثار اوست
طوسي در آثار ك

  . است

در همايش خو
صير گفتمان
:ب تصريح كرد

 نهادينه شد و اس
نخستين ن، در

ژوهشگران مر
ميه مورد نقد و
سفي خواجه نص

مي كه در خدمت
زاري پرداخت،

 كتاب هايي دانس
مي پرداخت، كه

 اسماعيلي طوس
د، بايد پذيرفت

  .هست
نزاري تعليم، رد
ماهنگي هايي اس
جه نصيرالدين
 هر دو دسته از
جه نصيرالدين ط
و اساسا يكسان

خواجه نص
ي ميراث مكتوب
متكلمان امامي

رگزاري شبستان
ي حائري، از پژ
مان كالمي امام

فلس –ر كالمي
 وي در هنگام
ي اسماعيليان نز
 دسته ديگر را

عقايد شيعه امامي

كه نوشتارهاي
ضاد با يكديگرند
 دو دسته آثار ه
وجه به مفهوم ن
سي، از جمله هم
عدم توجه خواج
شخصه عمومي
روش كلي خواج
ي و نوشتاري او

 مركز پژوهشي
ي وي در ميان م
 خبرنگار خبر
د محمد عمادي
ر تحوالت گفتم
ره به اينكه آثار
آثاري است كه

شريح آموزه هاي
شگر حوزه دين،
تبيين و اثبات ع

  .ترند
با آنك: مه افزود

ضع كامال در تض
ميان اينيده ها 

كيد بر اينكه تو
آثار امامي طوس

همچنين ع: زود
شيوه فني آن، مش

است كه ر اور
 از حيات فكر

  
  
  
  
 

 

  
  
  

  

پژوهشگر
شيوه كالمي
به گزارش
طوسي، سيد
طوسي را در

وي با اشار 
يك دسته آ
اعقتاد، به تش

اين پژوهش 
در آنها به ت

ز بقيه مهمتا
وي در ادام 

برخي مواضع
اي آراء و اي
عمادي با تاك
رجعت در آ
زمي شود، اف

روايات به ش
وي بر اين با
هر دو دوره



١  ١١۶

مي وي در 
كالمي، از 

ج در ميان 
  .ست

موضوعات 
ه و زمينه 

د در سالن 

- 12 : 5   

طوسي، در 

ميه، شيوه كالم
ه از استدالل كو

وسي روش رايج
 اثبات كرده اس
ل، دسته بندي م
ي، به نقش ويژ

پنجم اسفند به،

 1389/12/8: مخابره

  ر شد

نصيرالدين ط جه

ثبات عقايد امام
وسي در اين شيو

ه نصيرالدين طو
اسماعيليسوفان 

در شيوه استدالل
ي متكلمان امامي

پنج شنب  امروز،

زمان م     35368: ر

   الدين طوسي
كتوب منتشر

عيار 
 علم 
صير 

المي 
هاي خواج يشه

ثار طوسي در ا
مي رسد كه طو

ن گفت خواجه
 متكلمان و فيلس
 پيشين اماميه د
سي با آثار بعدي

عصر ن طوسي،

كد خبر 

 خواجه نصير
ت ميراث مك

مع«، »ن طوسي
اتذكرة في«و

سفي خواجه نص

ي فلسفي و كال
ي، آثار و اندي

پس از تاليف آث
به نظر م: ه داد

شواهد، مي توان
ه شيوه مرسوم
طوسي با علماي
قايسه آثار طوس

  . كرد
واجه نصيرالدين

  .د

   

علمي و فلسفي
ي انتشارات

واجه نصيرالدين
و» استاد بشر«،»

راث علمي و فلس

انديشه هاي«ب
پيرامون زندگي

.  

، با بيان آنكه 
مرار يافت ادامه

  .ست
ي از قرائن و شو
قايد اماميه را به
نش از تفاوت ط
گفت و ضمن مق
ه اجماال اشاره
ي و فلسفي خو
د پايان مي دهد

 

مايش ميراث ع
يد از سوي

 و كالمي خو
»يرالدين طوسي
ت همايش مير

 پانا، در كتاب
موعه مقاالتي پ
.و تاريخي است

ميراث مكتوب
 گشت، و استمر
تاثير پذيرفته اس
 به مجموعه اي
را برگرفته و عق
يگري از سخنان
 اماميه سخن گف
ان كالمي اماميه
للي ميراث علمي
ران به كار خود

   

به مناسبت هم
 كتاب جدي

 هاي فلسفي
ل خواجه نصي

د كه به مناسبت
   

هنگي و هنري
شامل مجمو» ي

فلسفي، كالمي و

ركز پژوهشي م
 امامي نهادينه
 پيش از خود تا
د كه با توجه

وف اسماعيلي ر
نين در بخش دي
 و اثبات عقايد
 در تحول گفتما
همايش بين المل
كتابخانه ملي اير

    ا

پنج

انديشه«:  پانا
مجموعه رسائل«

ب هايي هستند
.ي منتشر شدند

گار فره خبرن
صيرالدين طوسي
مختلف علمي، ف

  
  
  
  
 

 

پژوهشگر مر 
ميان متكلمان
آثار اسماعيلي

شد وي مدعي
متكلمان فيلسو

عمادي همچن 
و نحوه تبيين
وهاي ذهني ا

فتني است، هگ
همايش هاي ك

  
  
  
  
  

خبرگزاري پانا
  
  

خبرگزاري
«، »االشعار
كتاب» الهيئة

الدين طوسي
به گزارش
خواجه نص

هاي م زمينه
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نجام شده 
شماري از 

است؛ » ين
ى در زبان 

 702 سال 

 سم و آئين
مس الدين 

  . است
ديبان سده 
ضبط متن 

كم به  ست
أخر دوره 
ح دستگاه 

ن شيرازى، 

شده بود و 
به پيشگاه 

نصيرالدين ا جه
ت كه به قلم ش

قب به نصيرالدي
ست، به جهاتى

رش اين نسخه

ر،رساله در رس
 و  سواالت شم
وب منتشر شده
دانشمندان و اد
 كه در عين ض

هيات دس ر علم
ى، منجمان متأ

براى اصالح رى

الدين ندى، قطب

 رجب منتشر ش
ه زبان فارسى ب

رن درباره خواج
ي جديدي است

حمدبن حسن ملق
قن برخوردار ا

ست تاريخ نگار

اله جبر و قدر
مت موجودات
شي ميراث مكتو

از د» مرادآبادى
است» ألشعار

اى بر ان مقدمه
ى نجومى طوسى
هاى متعدد ديگر

 عبدالعلى بيرجن

 از سوى جميل
مه مقدمه آن به

بيش از يك قر
ت و پژوهشهاي

ابوجعفر مح«ر
ب و تنسيقى متق

 قرار گرفته اس
  .ت

ت واجب، رسا
 رساله در قسم
ي مركز پژوهش
م  سعداهللا مفتى

معيارا«امع بر 

به عنوا»  الهيئة
پرداختند الگوى

بخش تالشه هام

ن به شرحهاى

انگليسى آنمه
 همراه با ترجم

 است كه در ب
گر نيز تحقيقات

  .ست
نيز  از آثار» زى

دارد و از ترتيب

 استانبول اساس
ابله گرديده است
مل  رساله اثبات
 سير و سلوك،
هران با همكاري

 محمدموال«ز
ب شرحى جا

  . پردازد  مى
تذكرة فى علم
پ رى اين علم مى
س از او نيز اله

توان جمله آنها مى

ضيحات و ترجم
چاپ پيشين آن

  ري پانا

 از پژوهشهايي
، و برخي ديگ
حرير درآمده اس
عر پارسى و تاز
 نثرى پيراسته د

نه احمد ثالث
خوانده شده مقا

نيز شامل» طوسي
رف آن، رساله

رات دانشگاه ته
 اثري ديگر از
ست؛  اين كتا
مات اين كتاب

الت«با عنوان » ى
 كه به فراگير

ه چهار قرن پس

 است كه از ج
  . اشاره كرد

ه با مقدمه، توض
آرايى چ ظ صفحه

خبرگزار/ خبر

اي  واقع گوشه
 اهميت دارند
رجي به رشته تح
وض و قافيه شع
 آثار خواجه،

.  
 نسخه كتابخان
كه بر خواجه خ
 نصير الدين ط
ماليات و مصار
كه توسط انتشار

نيز» اراألشعار
ر هندوستان اس
مشكالت و مبهم
صيرالدين طوسى
اده كسانى بود
رار داد و تا سه

كره نوشته شده
لدين نيشابورى

همراه 1993ال
وفچينى و حفظ

انتهاي خ .شود مى

اين مقاالت در
 لحاظ تاريخي
ن ايراني و خار
عار در علم عرو
كه مانند ديگر
ى اهميت است

ادى كتاب، انتق
اى ك  و با نسخه

رسائل خواجه
ديم راجع به م
واب آن است ك
كار، شرح معيا
جرى قمرى در
ار، به توضيح مش
ومى خواجه نص
قرن مورد استفا
 تحت تأثير قر

  .ميوس بود
 متعددى بر تذك
ال  خفرى و نظام
ره طوسى در سا
ن چاپ با حرو
 گرامى تقديم م

  
  
  
  
 

 

بخشي از ا 
است و از

مندان انديشه
معياراألشع«

اين كتاب ك
فارسى داراى
در تصحيح
قمري است

مجموعه ر«
پادشاهان قد
كيشي و جو

األفك ميزان«
سيزدهم هج
معياراألشعا

رساله نجو«
مدت پنج ق
اسالمى را

نجومى بطلم
شرح هاى 

الدين شمس
رساله تذكر
اينك همين
خوانندگان
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لمي به نام خواجه

17:23 - 1389د 

ستاوردهايي را درپ

2:27 - 1389فند 

صير الدين 

ور دكتر حسيني 
شب خارجي،  و

12:55 - 1389د 

خواجه نصيرالدين
  .ت

12:32 - 1389د 

 ميراث علمي و

  .جه نصير شد

12:22 - 1389د 

دكتر محمد باقري 
ر اين همايش 

12:13 - 1389د 

سيس شبكه اي عل

اسفند 14شنبه، 

برگزار شد و دس 1

اسف 14شنبه، 

سفي خواجه نص

با حضو ن طوسي،
وهشگران داخلي

اسفند 6جمعه، 

ث علمي و فلسفي خ
به تنهايي داشت ،

اسفند 6جمعه، 

مايش بين المللي م
ي بيشتر ما با خواج

اسفند 6جمعه، 

صيرالدين طوسي،
د كه نسل جديد د

اسفند 6جمعه، 

 

تأ يرالدين طوسي،

 ي

1389اسفند ماه  5

ث علمي و فلس

خواجه نصير الدين
راث مكتوب و پژو

ش بين المللي ميراث
دارند خوبان همه

  است

ن مراسم پاياني هم
باعث آشنايي شد،

 ت

و فلسفي خواجه نص
بود و برايم جالب

طوسي لدين
لسفي خواجه نصي

طوسي الدين
5و 4روز هاي  در

المللي ميراث 

فلسفي خ ث علمي و
پژوهشي مير ركز

 زمين ران

م اختتاميه همايش
آنچه خ ران زمين،

تاريخ علم گ
كانادا نيز در جريان
 اين همايش ارائه ش

فعال داشت ور
لي ميراث علمي و
ت برنامه ها دارم و

خواجه نصير ال
فل  ميراث علمي و

  . كرد

ش خواجه نصيرا
صيرالدين طوسي د

ه همايش بين

 بين المللي ميراث
راني مدير عامل مر

زند برومند اير
مراسم اسالمي در

فرزند برومند اير 

مين نمونه بزرگ
شگاه مك گيل ك

كتابهايي كه در: 

ن همايش حضو
همايش بين الملل ه

ي نسبت به كيفيت

علمي به نام خ
 برگزاري همايش
دا و سيما پيشنهاد

دهاي همايش
و فلسفي خواجه نص

مراسم اختتاميه

م اختتاميه همايش
دكتر اير اسالمي،

ن طوسي، فرز
فرهنگ و ارشاد
نصيرالدين طوسي،

جه نصير، دوم
دانش ل رجب استاد
گفت ين طوسي ،

 جديد در اين
مه مراسم اختتاميه

احساس خوبي: ت

س شبكه اي ع
 ايراني در حاشيه

سازمان صد ر را به

داف و دستاورد
ش ميراث علمي و

  ت

ش تصويري م
 سي در تهران

مراسم -ث مكتوب
فرهنگ و ارشاد

  .د

جه نصيرالدين
وزير ف -ث مكتوب

خواجه ن : گفت

خواج: ل رجب
جميل -ث مكتوب

ي خواجه نصيرالدي

نسل: ر باقري
در ادام-ث مكتوب

گفت علمي همايش،
 .ر فعال داشتند

تأسيس 
اكبر  
نصير  

اهد 
همايش 

داشت

گزار
طوسي

ميراث
وزير ف

برگزار شد) شنبه 

خواج 
ميراث
طوسي

جميل
ميراث
فلسفي

دكتر
ميراث
دبير ع
حضور
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 و فلسفي خواجه

19:43 -  1389د 

افزار مجموعه رم
 .صير خبر داد

18:45 -  1389د 

» علوم ديگر

18:57 -  1389د 

  طوسي بر نجوم

  .ص داشت

18:49 -  1389د 

ي و فلسفي خواجه

18:15 -  1389د 

 ايش بين المللي

 .ل و يادگرفت

16:51 -  1389د 

با   الدين طوسي،

16:26 -  1389د 

مللي ميراث علمي
  .كنم مي

اسفند 5پنجشنبه، 

 د

نر از توليد سالمي،
و فلسفي خواجه نص

اسفند 5پنجشنبه، 

ع«طوسي با عنوان 

اسفند 5پنجشنبه، 

تاثير«عنوان هاي 
اختصاص»ايلخاني ج

اسفند 5پنجشنبه، 

لمللي ميراث علمي

اسفند 5پنجشنبه، 

هما» علوم ديگر« 
دين مصري تحصيل

اسفند 5پنجشنبه، 

سفي خواجه نصير

اسفند 5پنجشنبه، 

س همايش بين الم
گزاري آن افتخار م

و رونمايي شد
كامپيوتري علوم اس
للي ميراث علمي و

 

واجه نصيرالدين ط

  كرد

با ع رائت سه مقاله
ط كواكب در زيج

 ه نصير

روز همايش بين ا

 اد گرفت

فرانسه در نشست
الد را نزد قطب ينا

 وند

يراث علمي و فلسف

 مي كنم ر

وب و جانشين رئيس
تي بود كه به برگ

طوسي، توليد و
تحقيقات ك مركز

المل بين در همايش

مراغه خانه
 علمي و فلسفي خو

  .رگزار شد

ايلخاني ثبت
به قر» نجوم«نوان

حركت وسط«و » 

آراي خواجه ر
در جريان دومين 

دين مصري يا
ي دانشگاه سوربن ف

قانون بوعلي سي ر،

متحد شو ا هم
المللي مي مايش بين

همايش افتخار
مكتو هشي ميراث
قداماتمايش جزو ا

ط نصيرالدين
 معاونت پژوهش

افزار د ي از اين نرم

وردهاي رصدخ
ميراث بين المللي

كتابخانه ملي بر 2

ني را در زيج
كتابخانه ملي با عنو
هاي دوره اسالمي

و زيبايي درت
كتابخانة ملي د ك

  .رگزار شد

الد قطب را نزد
تري تاريخ پزشكي

خواجه نصير: فت

فرق اسالمي با
هم) شنبه پنج(روز

  .گزار شد

رگزاري اين ه
 عامل مركز پژوه

برگزاري اين هم: ت

ه آثار خواجه ن
علوم عقلي گروه

 طوسي و رونمايي

حيل در دستاو
ت پاياني همايش ب

در تاالر ) اسفند

م تقويمي چين
ك 2ت پنجم تاالر

ت چيني در زيج ه

دي ميان لذت
ن نشست تاالر يك
ن ادبيات و هنر بر

 بوعلي سينا ر
دكتر در دانشجوي

گف رالديناجه نصي

خواست تمام ف
صبح امرن نشست

سخنران برگ 4ور

به بر: ر ايراني
مدير -ث مكتوب

گفت لدين طوسي

افزار مجموعه
مديرگ -ث مكتوب

خواجه نصيرالدين

يت نقش علم ح
نشست -ث مكتوب

5( ظهر پنج شنبه

نظام  جه نصير،
نشست -ث مكتوب

اصطالحات» ،«ي

ت كليدي و بنيا
آخرين – مكتوب

دين طوسي با عنوان

ه نصير، قانون
مكتوب ـ محمدصد
علمي و فلسفي خوا

خ جه نصير مي
ث مكتوب ـ دومين

با حضو» تاريخ» 

دكتر
ميراث
نصيرا

ا نرم
ميراث
آثار خ

اهمي
ميراث
بعدازظ

خواج
ميراث
سرياني

نسبت
ميراث
نصيرالد

خواجه
ميراث م

راث عمي

خواج
ميراث
عنوان
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موضوع به  طوسي،
. 

14:38 -  1389د 
 طوسي

 و ارشاد اسالمي به

4:30 -  1389فند 

جه نصيرالدين 

13:02 -  1389د 

 ي داند

ضي و خواجه 

10:45 -  1389د 

جه نصيرالدين 

10:10 -  1389د 

خواجه نصير: ت
  .ت

18:16 - 1389د 

نصيرالدين طوسي،

7:56 - 1389فند 

 س

خواحه نصيرالدين
 ه خود پرداختند

اسفند 5پنجشنبه، 
اجه نصيرالدين ط

فرهنگني وزير 

اسف 5پنجشنبه، 

مي و فلسفي خواج

اسفند 5پنجشنبه، 

س و آزمون مي
مويد الدين عرض :
  .ند

اسفند 5پنجشنبه، 

مي و فلسفي خواج

اسفند 5پنجشنبه، 

گفت برگزار شد، 
 بررسي كرده است

اسفند 4چهارشنبه، 

 و فلسفي خواجه ن

اسف 4چهارشنبه، 

طي بطلميوس
 علمي و فلسفي خ

يافته  و نظرات نو

مي و فلسفي خوا
طوسي از سخنران 

 المللي ميراث علم

ير را بر حدس
گفت» نجوم«وان 

س و آزمون مي دانن

 المللي ميراث علم
  .رگزار شد

 صير

»رياضيات«عنوان 
را» منالئوس» ف

چ

مللي ميراث علمي

و مجسط يدس
 بين المللي ميراث
ه به ارائه مقاالت

لمللي ميراث علم
نصيرالدين خواجه

              

 است داشته

جريان همايش بين

معدل المسي ه
تابخانه ملي با عنو
ل المسير بر حدس

 شت

جريان همايش بين
غالمرضا اعواني بر

خواجه نص ضي
با ع ابخانه ملي كه

قضيه معروف مي،

ت همايش بين المل
   .ده است

اصول اقلييان
همايش) پنج شنبه

هشگران اين حوزه

البين يه همايش
ث علمي و فلسفي خ

         .ر داد

 تشكيك روا د
در ج كتابخانه ملي

  .د

نقطهس در باب
ين نشست تاالر كت

معدل ر باب نقطه

داش عاد، ترديد
ج كتابخانه ملي در

با مديريت دكتر غ

در رساله رياض
كتا 2شست تاالر

ات در دوره اسالم

فلسفه الم به
نشست ري در اولين

ه فلسفه متمايل شد

ق متوسطات مي
پ)  نشست امروز

شت و اساتيد پژوه

در مراسم اختتامي
رايي همايش ميراث

خبر راسم اختتاميه

تجريد منطق،
تاالر يك ك سوم
برگزار شد)  شنبه

 كار بطلميوس
مد گميني در دومي
كار بطلميوس را د

سئله تناهي ابع
ت دوم تاالر يك ك

ب داشت كه صاص

»منالئوس«ف
نش مهدوي در اولين

اضي در باب مثلثا

ك خواجه از كال
محمد عمادي حائر

از كالم به واجه،

م مطالعه دقيق
اولين -ث مكتوب

يات اختصاص داش

ي دكتر حسيني د
كتوب ـ دبير اجر
يس همايش در مر

جه طوسي در ت
نشست - مكتوب

پنج(امروز  صبح 

ه نصير، اساس
اميرمحم -مكتوب

اساس ك ن طوسي،

جه نصير در مس
 مكتوب ـ نشست

اختص» حكمت« به 

ي قضيه معروف
يونس م - مكتوب
در رساله ريا وسي،

سلوكل سير و
سيدم -  مكتوب

سلوك خو سير و 

لزوم
ميراث
رياضي

سخنراني
ميراث مك
عنوان رئي

خواجه
ميراث
طوسي،

خواجه
م ميراث

نصيرالدين

خواج
ميراث
طوسي

بررسي
ميراث مك
الدين طو

تمايل
ميراث
:گفت
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15
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1  

٢۶

بعد) چهارشنبه(ز 

6:22 - 1389فند 

 يشگاه كتاب

5:08 - 1389فند 

صير الدين 

ضور دكتر حسيني
داخلي و ان 

4:30 - 1389فند 

در)چهار شنبه(ز 

12:00   – 1389ند 

سفي 
 

11:3

ي
    

19:

      

20:00

ظهر امروز طوسي،

اسف 4چهارشنبه، 

نماي طوسي،رالدين 

اسف 4چهارشنبه، 

نصسفي خواجه 

با حض) چهارشنبه(
المي و پژوهشگرا

اسف 4چهارشنبه، 

  ست

صبح امروز وسي ،

اسفن 4چهارشنبه، 

  يت است

ميراث علمي و فلس
از شخصيت يكي

7 - 1389اسفند  4 

رالدين طوسي
   فلسفي خواجه

23: - 1389اسفند  3

 تهرانر 
              لسفي 
   .شود

0 – 1389اسفند  3، 

 

واجه نصيرالدين طو

 بين المللي

سفي خواجه نصير
   .برپاشد

ث علمي و فلس

(وسي صبح امروز 
مجلس شوراي اسال

جهان اسالم است
جه نصير الدين طو

، ايران و بشري
همايش بين المللي م
ي  نيز خوانده اند ،

چهارشنبه،

ي خواجه نصير
علمي ولي ميراث

3سه شنبه، 

دين طوسي در
 ميراث علمي و فل
 ملي برگزار مي ش
سه شنبه،

رد مي كند
علمي و فلسفي خو

.  

همايش ب اشيه
ميراث علمي و فلس
ثار خواجه نصير ب

المللي ميراث ن

طو جه نصيرالدين
ميسيون فرهنگي م

در ج يك قرن
لمي و فلسفي خواج

اسالم ،  تاريخ
در آيين گشايش هم
ه او را معلم سوم 

بين المللي ش
ه همايش بين الملل

نصرالد خواجه
همايش بين المللي
 دو تاالر كتابخانة

و ابن هيثم را
المللي ميراث ع ن
ملي برگزار شد ه

 طوسي در حا
همايش بين المللي م
ب با موضوعات آثا

ش همايش بين

لمي و فلسفي خواج
داد عادل رئيس كم

جه، شناخت ي
ن المللي ميراث علم

ت هاي بزرگ
ميراث مكتوب د
ر الدين طوسي كه

  .بشريت است

اختتاميه همايش
فتتاحيه و اختتاميه

ي و فلسفي خ
ه: كتوب اعالم كرد

در) چهارشنبه(دا

رات ابن سينا و
ت ويژه همايش بين
الر اصلي كتابخانه

جه نصيرالدين
ه مان با برگزاري

شي ميراث مكتوب

ز آئين گشايش

ن المللي ميراث عل
دكتر حد سالمي،

شناخت خواج:
بين شايش همايش

  . ر كرد

سي از شخصيت
مركز پژوهشي س

خواجه نصير:گفت
ايران و بلكه ب الم،

م افتتاحيه و ا
نامه هاي مراسم اف

   .عالم شد

ي ميراث علمي
مكت وهشي ميراث

از صبح فر طوسي،

جه نصير، نظر
نشست -ث مكتوب

در تاال ين گشايش،

ش آثار خواج
همزم- ث مكتوب

رات مركز پژوهش

ش تصويري از
 )2(سي

گشايش همايش بين
فرهنگ و ارشاد ا

   .برگزار شدي 

:ر حداد عادل
آيين گش-ث مكتوب

كتابخانه آغاز بكا

جه نصير طوس
رئيس- ث مكتوب

نصير طوسي گ جه
 بزرگ تاريخ اسال

امه هاي مراسم
برن - ث مكتوب

اع صيرالدين طوسي

يش بين المللي
ير عامل مركز پژو

نصيرالدين ط اجه

خواج
ميراث

آئي از

فروش
ميراث
منشور

گزار
طوسي

آئين گ
وزير ف
تاالر كتابخانه ملي

دكتر
ميراث
تاالر ك

خوا
ميراث
خواج
هاي

برنا                  
ميراث                 

نص                   

هماي                 
مدير                  
خوا                  

  
  
  
  
 

 

در ت خارجي
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 -علمي

 .د
 - 14:26  

              خواجه 

138 - 15:10 

ع المللي ميراث ين
  .شد آماده 

17:48 - 1389سفند 

 

اين : گفت
 و ميهني ما 

15:00  -1389سفند 

تعاليم 

 خود را در بارة 

 .كنيم تقديم مي

13:58 - 1389فند 

 وسي
اعالم شد همايش، 

1389بهمن  25شنبه، 

علمي و فلسفي خ

89دي  8چهارشنبه، 

رگزاري همايش بي
علوم اسالمي نور،

اس 3سه شنبه، 

   با دكتر محمد 

زاري اين همايش گ
ياي فرهنگ ديني

اسف 1يكشنبه، 

لذا بعضي از ت
  

رگان ديدگاههاي

د حسين نصر را ت
اسف 1يكشنبه، 

نصيرالدين طو
ز سوي دبيرخانه

دوش                       

 ت
ميراث ع«همايش 

. 

 شد آماده
بر به مناسبت سي،

قات كامپيوتري ع

يهني در گفتگو با
 وسي

در مورد برگز -ي
 ماست كه در احي

ل.  جدا نيستند
......سي دارد

سي چند نفر از بزر

ا نظرات دكتر سيد

سفي خواجه ن
صيرالدين طوسي از

                           

است ن طوسي
هدف از برپايي ه
هيخته بيان كرد

لدين طوسي آ
طوس جه نصيرالدين

كاري مركز تحقيق

مي هنگي ديني و
طو جه نصيرالدين

طوسي ه نصيرالدين
ث علمي گذشتگان

هم سياست از
شك جنبه سياس

طوس ه نصيرالدين

كردند كه در اينجا

ث علمي و فلس
و فلسفي خواجه نص

                           

جه نصيرالدين
 ميراث مكتوب،

 هاي اين عالم فره

خواجه نصيرالد
م افزار آثار خواج

همكدين طوسي با

صير در احياي فر
واجهخ ي همايش

مي همايش خواجه
ميراث و توجه به

مي، اخالق و س
اصري بدون ش
ي و فلسفي خواجه

الم و ايران بيان ك

ميرا ي همايش
ش ميراث علمي و
                            

يشه هاي خواج
 مركز پژوهشي

انديشه معرفي ا،

م افزار آثار خ
نرم -راث مكتوب
نصيرالد في خواجه

موثر خواجه نص ش
لميعدبير   -ري

دبير علم -دباقري
ش تجليل از دانش و

 ديدگاه اسالم
جه در اخالق نا
سبت همايش علمي

    صيت
اسال  تاريخ و تمدن

سخنراني هاي
خنراني هاي همايش

                           

ف، معرفي اندي
رئيس: ث مكتوب

را» وسي طرالدين

نرم  
مير  

فلسفي

نقش   
باقر     

محمد  
همايش

  .است  داشته

در …
خواجه

به مناس  
اين شخص

عظيم  

برنامه س       
سخ برنامه          

                            

هدف          
ميراث                

نصير                 

  
  
  
  
 

 

نقش موثري

            
                

  
  

            
                
                

  

  

  

  

  

  

  


	77-90
	91-105
	106-121
	122-127

