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 شرفثر 

رده كندي، 

   همايش

، اث و التنبيهات
ه االسماء المفر

  . در نظر داشت

به مناسبت

ه بر اإلشارات
 فارابي و رساله

 
 
 
 
 

در ايران  د فلسفه 

ث مكتوب ب

 نخستين تعليقه
ب عيون المسايل

 
 
 
 
 

شهورترين اثر 
االشارات ت بر

قرار گرفته و 

ا احاطة ب -رد
تزم به تفسير 
ن طرح كرده 

ايد ش. زام دارد
متأثر از  -اد

ددي مبتني بر 
 رازي، فلسفة 
ر دنياي اسالم 

بايد  ت كه مي
 آن را در استمرار

سوي ميراث
  
  لشكوك

ث و الشكوك،
 همراه با كتاب

 .د بركت

، مهمترين و مشت
اي است ح استادانه

ف مورد توجه ق

 آن را به پايان بر
 در شرح خود ملت
وت خود را در آن
ت آن اعتقاد و التز

و استعداد خداد  ي
ه آثار فلسفي متعد
خگويي به نقدهاي
را مرگ فلسفه در

گونه است اين . كرد
آ د و نقش ترويجيِ

ر شده  از س

المباحث و الش
كتاب المباحث
الدين مسعودي،

مقدمه محمد با

 
 

  لتنبيهات
شرح اشاراتهور به

ب كه در اصل شرح
، از روزگار تأليف

 .ت
ق تأليف 644ال

وي.  نوشته است
رات فلسفيِ متفاو

فة سينوي در كليت
ي مطالعات شخصي
ده است، همو كه

و پاسخ اشاراتر
 غربيِ فلسفه آن ر

انگارند احياء مي
سفه به شمار آورد

هاي منتشر

ال
ك
ا
ب

االشارات و ال
مشه ت و التنبيهات

اين كتاب. استسي 
كاالت فخر رازي
ن نوشته شده است

هاي صفر سا  نيمه
و نظام فلسفي او

است و كمتر نظر
كه طوسي به فلسف

سواي -في طوسي
بود) ق 610م (ني 

سي با شرح خود بر
كه بيشتر مورخان

م -) ق 520-595
عطفي در تاريخ فلس

كتاب ه

كالت كتاب اال
ت كتاب االشارات
جه نصيرالدين طوس

سينا و رد اشك ابن
شي متعددي بر آن

كه در –خود را 
سينا و ر فلسفي ابن

ينا و دفاع از آنها
كه بايد پذيرفت ك
زد كه دانش فلسف

الدين كاشان  افضل
طوس.  تأليف كرد
اي كه ست از نقطه
0(رشد   وفات ابن

طوسي را نقطة ع 

  
  
  
  
 

 

حلّ مشكال
حلّ مشكالت
فلسفي خواج
او التنبيهات 
شروح و حوا

طوسي شرح خ
كامل بر آثار

سي نظرات ابن
است، گو اينك
بتوان حدس 
حوزة فلسفي
فلسفة مشائي

را درسسينوي 
مصادف با -

شرح اشارات
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همگامى با 
چمدار اين 
ين پژوهى 
دان، همان 
يكار ميان 

وسي، در 

ك قرن 
و برخي 

مندان  شه

  طوسي
جريانى كه ه: د

پرچ. پردازد  مى
 كه آشكارا دي
 پردازندگانِ بد

دهد كه پي ن مى
 .يرفته استذ

نصيرالدين طو ه

كه در بيش از يك
اهميت دارند، و
شماري از انديش

 نصيرالدين ط
و جريان گرديد

سازى شريعت ه
 جريانى است

ترين  و شاخص
قت، خود نشان

پايان نپذ فالسفه

هاي خواجه يشه
 .ي

هشهايي است ك
 لحاظ تاريخي ا
ت كه به قلم ش

 

المي خواجه
غَزالى در گيرِ دو
پنهانى به چيره
جريان ديگر،

پردازد، رايى مى
وضوع در حقيق

تهافت الفالمؤلّف
  

 

گي، آثار و اندي
، كالمي، تاريخي

اي از پژوه گوشه
شده است و از

ي جديدي است
.ر درآمده است

فلسفي و كال
س از ابوحامد غَ

گرايىِ  با فلسفه
.ر رازى است
گر تى به فلسفه

و اين مو.  است
مان با پيدايش م

  
  

                

ت و مصارف آن

ي پيرامون زندگ
ف علمي، فلسفي،
الت در واقع گ

يرالدين انجام شص
ت و پژوهشهاي
 به رشتة تحرير

ديشه هاي ف
سفة اسالمى پس

كند و ب زالى مى
ريان همان فخر

كند و به راست ى
صيرالدين طوسى
لسوفان و متكلّم

 ين طوسي
                

راجع به ماليات

  ن

 ستاد بشر
جموعه مقاالتي

هاي مختلف مينه
خشي از اين مقا

نص ربارة خواجه
گر نيز تحقيقات

راني و خارجي

اند
فلس
غز
جر
مى
نص
فيل

جه نصير الد
       :ت ذيل

پادشاهان قديم ر
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يشي و جواب آن

اس
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 رسائل خواج
شامل رساالت ه

  بات واجب
  جبر و قدر

ر رسم و آئين پا
  ير و سلوك

ر قسمت موجو
 شمس الدين كي
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ن ر محمدب
ديگر آثار 
 به جهاتى 

رار گرفته 
ر خواجه 
صنيف موال 
هم هجرى 
ت كه در 

. پردازدمى
 با تصحيح 

ابوجعفر ز آثار
ب كه چونان د
رخوردار است،

تانبول اساس قر
اى كه بر نسخه

ياراألشعار، تصن
يبان سده سيزده

شعار استعياراأل
ات اين كتاب م
رسيد و اينك

پارسى و تازى از
اين كتاب. است) 

تنسيقى متقن بر

 احمد ثالث است
ق است و با 

فكار، شرح معي
دانشمندان و ادي
حى جامع بر مع
شكالت و مبهما
هند به چاپ ر

  .شود

 و قافيه شعر پا
)ق 672ـ  597

و از ترتيب و ت
 .ت است

سخه كتابخانه
702خه سال 

األميزان . است
ى است كه از د
ين كتاب شرح
، به توضيح مش

ق در ه 1263
ش شعار منتشر مى

ه عنوان 
 بود كه 
خر دوره 

بخش  هام

توان به 
الدين  ظام

ترجمه 
چاپ با 
ه آن به 

  ار
 در علم عروض

(به نصيرالدين
ى پيراسته دارد و
ى داراى اهميت
تقادى كتاب، نس
كتابت اين نسخ
مقابله گرديده

مرادآبادىهللا مفتى
ا. دوستان است

ن معياراألشعار،
ين بار به سال

با متن معياراألش
  

به فى علم الهيئة
 استفاده كسانى
 منجمان متأخ
س از او نيز اله

 .س بود
ت جمله آنها مى
دين خفرى و نظ

 توضيحات و
 اينك همين چ
ا ترجمه مقدمه

معياراألشعا
عياراألشعارم

حسن ملقب ب
خواجه، نثرى
در زبان فارسى
در تصحيح انت

كتار. است يخ
خوانده شده م
محمد سعداهللا
قمرى در هند
عين ضبط متن
اين اثر نخستي
مجدد همراه ب

التذكرة فعنوان
پنج قرن مورد
نجومى طوسى،
 چهار قرن پس
 نجومى بطلميو

 است كه از ج
الد يرازى، شمس

راه با مقدمه،
ر شده بود و

ين آن همراه با
  .شود قديم مى

  
با علدين طوسى

كم به مدت پ ت
الگوى ن. اختند

ر داد و تا سه
 اصالح دستگاه
ه نوشته شده

الدين شير ، قطب

همر 1993ال
ل رجب منتشر
رايى چاپ پيشي
دگان گرامى تق

ي علم الهيئة
 خواجه نصيرال
علم هيئت دست

پردا ين علم مى
حت تأثير قرار
د ديگرى براى
ددى بر تذكره
العلى بيرجندى،

  .ره كرد
طوسى در سا 

 از سوى جميل
آر  حفظ صفحه

ه پيشگاه خوانند

  
  
  
  
 

 

التذكره في
رساله نجومى

اى بر ع مقدمه
به فراگيرى ا
اسالمى را تح

عدتالشهاى مت
شرحهاى متعد
شرحهاى عبدا
نيشابورى اشار

تذكرهرساله 
انگليسى آن
حروفچينى و
زبان فارسى به

  


