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  تاشكند - ي 
isfandiy       

 در سال 
ظر طوسي 
 و رياضي 

ه در رصد 
 تراشيدند، 

 1525.د( 
دين طوسي 
دراك في 
 طوسي و 

  . ست
و خورشيد 

وي ي هر د

 پيش بيني 

 

اشر
ورشناسي بيروني
yorahmedo

ن در مراغه
صدخانه زير نظ
ار زياد نجومي

را كه) م1429
درجه اي 90 

حسين بيرجندي
اثر نصير الد يئه

نهايت االدچون 
ند تحت تاثير

 تسهيل كرده اس
 كسوف ماه و

براي. ي و عملي

ي را محاسبه و

 زيج الغ بيگ
  مرقند

موسسة خاو
ov@ramble

ت هالكوخان
در رص. عال بود
آثا .بود  ايلخاني

.د(شيد كاشاني 
س نصف النهاري

چنان كه ح). ر
ره في العلم الهيئ
دين شيرازي، چ
صدخانة سمرقن
ند،  اين تاثير را
 آن به مباحث

جدولي: مي كند
  .  اند

 شمسي و قمري

زيسي و قمري 
ي مراغه و سم

r.ru 

تحت حمايت
ي پس از آن فع

اجومي بنام  زيج

، الغ بيگ جمش
مرقند يك قوس

متر 42ع حدود 
التذكرو  يلخاني

لدين، قطب الد
 دانشمندان رص
مراغه در سمرقن

از مقالة سوم 
ا دو راه تعيين م
 دقيق بيان شده
ته اند كسوف

  
  

سوف هاي شمس
ن رصدخانه ها

  

1201 -1274(
وسي و تا مدتي
اري آن، اثر نج

م،1429- 1420
وصية او در سم

با شعاع( تر بود
زيج اي زيادي از

 شاگرد نصير ا
مطمئنا.  آورد

انه مي رصد خ
10و  9 فصول

 اين كسوف ها
ب فرمول هايي
مرقند مي توانست

  
  
  
  

ل مربوط به كس
ية رابطة ميان

(دين طوسي
حيات طو ةور
ثمرة همكا. دند

  .  تاليف شد
 الغ بيگ طي

به تو. ره برگزيد
 اندازه بزرگ

تا حد لغ بيگ
معموال از آثار
خن به ميان مي

شاني با تبليغ براي
ده است و در
 وقت هر دوي

 كند كه در قالب
  دانشمندان سم

برخي مسائل
در ساي 

زرگ نصيرالد
 بود كه در دو
غول به كار بود
ي و شاگردانش
مرقند به دست
 بود، به مشاور
اغه، اما از نظر

زيج الغ مي دهد،
الوه بيرجندي م

سخن ه الشاهيه
اال جمشيد كاش
مقاله تشكيل شد
گ براي تعيين

ك نيني عرضه مي
 بر اين امر كه

مند بزكه دانش
اي ساخته خانه

 دانشمندان مشغ
 به وسيلة طوسي
 رصد خانه سم
ه بسيار مشهور
سدس فخري مرا
غ بيگ گواهي

به عال. بودفته 
التحفهو  فالك

بوده اند و احتما
، از چهار مقك

الغ بيگ. ده است
ها الغ بيگ قواني
ع گواهي است

  
  
  
  
 

 

  
كدانيم  مي

رصد1256
گروهي از
ديگري هم
طي ساختن
خانة مراغه
كه شبيه سد

شارح الغ) م
تاثير پذيرف

الدرايه االفال
شاگرداش ب

زيج الغ بيك
پرداخته شد
اين پديده ه
اين موضوع

  . كنند
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  قاسم امامي
emami_  

كه هست، 
مشكويه       ق

واجه حتّي 
. شته است

جانم «: ت
 پنهان بود 
آورد، ولي 
رتي واهي 
 بر آن شد 

در   )2ند؛ 
اي مرتب  

همراه  الق
 آن را به 
ژگي هاي 
يين معاني 
ير آنها به 

بندي و  سيم
فه فارابي؛ 

كه فلسفة      
حث فلسفي 

همان است  
د همچون 

ابوالق
_a@hotma

راخور مجالي ك
األعراقطهارة  

خو.  نموده شود
رادتي ويژه داش

مة آن چنين است
را زان پس كه

 به پارسي در آ
 و در لباس عبار

پس،).  تصرّف
 ديگر تأليف كن
 به ترتيب تازه

تهذيب االخالّن 
هجري 633ال 
ويژ. ناميد» صري

تبي) 2از كتاب؛ 
 در مواردي تغيي

تجديد تقس  )5 
برگرفته از فلسف

ست نيرومند، ك
هاي خود، مباحث

به وجه عام ه 
مي پيش از خود

  ازي

il.com

حتوا، هم به فر
يا يب االخالق

سي و تازي باز
ار)االخالق ذيب

ه است و ترجم
فش حقّ ناب ر
ويه را از تازي
ف سلخ كردن
با خالق ناصري

ه را به تحرير
ي مشكويه را

و ابن سينا با فن
 تا آنكه در سا

ناصاخالق « را 
 حكمت در آغا
ه، يا كاستن و
ز اثر مشكويه؛
ّ سياست مدن ب

اد، و استادي اس
شروح و تقريره

اخالق ناصري 
 فيلسوفان اسالم

و مشكوية را

 نظر قالب و مح
تهذيبح، ترجمة 

اين دو اثر پارس
تهذ(=ارةاألعراق

هاي خواجه وده
مؤلف. مي گرديد

شكوجه كتاب م
جامة الفاظ لطيف

اخالمقدمة (شد،
 اساسي مشكويه

خالصه معاني ) 3
ل، را از فارابي و
ر را آغاز كرد
 پذيرفت، آن ر
حث تقسيمات ح
ال هاي مشكويه
فلسفي منقول از

افزودن فنّ ) 6؛

رحي است استا
يف كرده و با ش
اسفه اخالق در
ح و نقد آراي

ين طوسي و
  

از األعراق هارة
و از سر تسامح
ت موجود ميان ا

طها ارجمندش
مده كه از سرو
ضامن كمال آدم
ن بود كه خواج
 شريف را از ج
يگران خواهد ش
 نماند و معاني
3ر آن بيفزايد؛

تدبير منزلن و
د و خواجه كار
صرالدين انجام

افزودن مبح ) 1:ت
افزودن بر مثا )

ح اصطالحات ف
اخالق ناصري؛

شار الق ناصري
 فارسي باز تألي

فلس:  گفته شود
نان كهن و طرح

جه نصيرالدي

طهاو ق ناصري
صير را معموالً و
ا نسبت درست
كويه و كتاب

 بيت به تازي آ
 خود كرد و ض
ستان نخست آن
ت كه آن معاني

جويي دي ب عيب
شكويه پاي بند
مت از خود بر
ني سياست مدن
واجه را پسنديد
تراح و ارادة نا
وايي چنين است

)3ريري ديگر؛
 دشوار، يا شرح
ت يا مقالت اول

  . سينا
اخالخواجه در

شكويه به زبان
نيست كه بيراه

اي فيلسوفان يو

خواج

اخالق است تا
خواجه نص ري

رض آن است تا
به مشك صري

چهار) 36ص
ري ها را از آن

الدين حاكم قهس
د، نتيجه گرفت
ن است و سبب

به متن مش صري
رح اقسام حكم
كمت عملي، يعن
طرح جديد خو
ا كه كار به اقت
كمي و نيز محتو
به تحرير يا تقر
روح بر مطالب

، در فنّ نخستق
 برگرفته از ابن
ان گفت كه خ
ور متن عربي مش

از اين رو، ب. ت
ها آرا و ديدگاه

  .  ده است

ار كوشش شده
اخالق ناصر. ود

ر اين گفتار غر
اخالق ناصوشتن 

ص( خالق ناصري
 كه همه برتر

ارادة ناصر ا. »د
 تأملي كه كرد
 عين مسخ كرد

اخالق ناصوشتن 
مختصري در شر
و فنّ ديگر حك
جام ناصرالدين ط
خواجه از آنجا

به لحاظ كري 
لسفي مشكويه ب

افزودن شر ) 4؛ 
تهذيب االخالق
 فنّ تدبير منزل
رتيب، شايد بتوا
كويه را بر محو
ا بسط داده است
ه هم بر بنياد آ
گران تبيين كرد

  
  
  
  
 

 

  
در اين گفتا
سنجيده شو

د. مي دانند
پيش از نو
اخدرمقدمة 

فداي كتابي
آشكار كرد
خواجه در
نسخ كردن

ودر ن ) 1: تا
آغاز اثر، م

د ) 4سازد؛ 
سرانج. كند

خ. پايان برد
اخالق ناصر
اساسي و فلس
مثال ديگر؛

تهبندي  فصل
افزودن  )7

ين تربد
اخالق مشك
مشكويه را
كه مشكويه
كندي و ديگ
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  ميري مقدم
  د تاريخ علم
amiri_m  

دازد و اين 
و در ميان 
 به بررسي 

 اُكَر. است
جموعه از 
كتبي است 
 چند قرن 
. حرير كرد

س مناسب 
مجموعة  

تحرير در 
چند قضية 
با عبارات 
 است كه 

مغربي . ت
اوتي براي 

از اين . ت
ر د.  است

 است؛ اما 
  .د

معصومه ام
كارشناس ارشد 

mahdavi@y

پرد دوسيوس مي
ة كروي است و
 دواير سماوي

ه تأليف كرده ا
يان كتب اين مج
يش نياز ساير ك
جمه شد و براي

ق تح663ق تا  
 كه براي تدريس
.ن مغربي است

طوسي د. ست
ل موضوعه و چ
ه كرده است ب
عددي در دست

ق به مغربي است
دي صورت متفا

متن افزوده است
ي كتابت شده
را غنا بخشيده

 طوسي را ندارد

  طوسي و
  وس

yahoo.com

تئوداُكَرربي بر 
در زمينة هندسة
بدون ارجاع به
پنجاه و نه قضيه
يده شد و در مي

ا خود پيت، ام
ي به عربي ترج

644هاي   سال
اي بود، به شيوه
الدين ست، محي

عة تحرير ا مو
ضافه كردن اصول
د به متن اضافه

هاي متع ر نسخه
متعلقاُكَر ده از 

كرده و در موارد
رير طوسي به م
ن حيات مغربي
رياضي رساله ر
 رياضي تحرير

صيرالدين طو
تئودوسيوكَر

الدين مغر  محيي
كتابي مرجع د ر

شيوة هندسي و ب
ر سه مقاله و پ

ناميدمتوسطات 
اقليدس استصول

در دورة اسالمي
را بين وسطات

ان در دسترس ب
تحرير كرده اس
مو مهمترين مج
 عين حال با اض
التي را كه خو

از اين تحرير. ت
گر به جا ماند
ضايا را ادغام ك
 نسبت به تحر
ت كه در زمان
 است محتواي ر
ي است و قوت

ر خواجه نص
اُكَ مغربي بر

رالدين طوسي و
اُكَر. كند سه مي

ي است كه به ش
اين كتاب را در
سالمي مجموعة
اصاين كتاب تنها

د متوسطاتعة
متو طوسي. رفت

ي كه تا آن زما
را تمتوسطاتب

ي بزرگترين و
بوده است؛ در

ه است و جمال
جدا كرده است
تنها تحرير ديگ

قض  كه برخي از
قدماتي بيشتري

اي است ها نسخه
اله وارد كرده
ضروري و ظاهر

  

شيوة تحرير  ت
دينال محيي

ر خواجه نصير
و محتوايي مقايس
ستان، تنها كتابي

)ن اول ق مقر(
كه در دورة اس

نياز مطالعة ا ش
مجموع. اند اخته

شجويان قرار گر
هاي متعددي جمه

 برخي ازكتب
حريرهاي طوسي
ن اصلي پايبند ب
ن رساله افزوده

از متن اصلي ج»
.ابت شده است
ست، به طوري
 وي قضاياي مق

ترين آنه  و مهم
سي در متن رسا
 تغييرات غير ض

تفاوت
م 

هاي تحرير ژگي
هاي ظاهري و ت

يدانان يونان باس
(تئودوسيوس . ت

بوده است ك» ير
 است، زيرا پيش
ثات كروي پردا

رد استفادة دانشج
ها و ترج  نسخه

ص ديگري كه
ز مجموعة تح
وب ظاهري متن
ختار رياضي اين
»في بعض النسخ
يات طوسي كتا
 را تغيير داده ا

همچنين.  است
ي به جا مانده
ييراتي كه طوس
ز موارد شامل

ش به بررسي ويژ
را از نظر تفاوت
 مانده از رياضي
ه پرداخته است

نجوم صغي«وعة 
صي برخوردار
م كروي و مثلثا
كتاب درسي مور

از ميان وعه را
شخص. يسي كرد

 مغربي بعد از
به چارچويوس 

ه استحكام ساخ
ف«و » أقول«چون

نها در زمان حي
هري متن رساله
 انتخاب كرده

هاي معدودي خه
توان گفت تغي ي

بي در بسياري ا

  
  
  
  
 

 

  

  
اين پژوهش

رير ردو تح
آثار به جا
هندسة كره
جزو مجمو
جايگاه خا
كه به نجوم
به عنوان كت
او اين مجمو
باشد بازنوي
تحريرهاي
اُكَرتئودوسي
مقدماتي به
مشخصي چ

ترين آن مهم
ساختار ظاه
بيان قضايا
رساله نسخ
مجموع مي
تحرير مغر
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  نوارعبداهللا ا
  بخانه ملي 

 و كبراي 
د، انتاج به 
بايد داشته 

 
) 2ي انتاج؛ 

 جدول در 
  .ي گيرد

  ي

 چي ايساهايا

  ژاپن -وكيو
amirsah  

اول از . ود
. ثبت كرد

كه معرب 
 چگونگي 

  . ي كند
ت، تقويمي 
ريخ نجوم 
صيف هاي 

يد و شايد 
عمدة ر     

سيد ع
كتابمان اسناد و 

ر دارد؟ صغري
نداي حمليه باش

ه ويژگي هايي ب
 چگونه است؟

 و ايجاب، براي
وضع) 4انتاج؛ 

بحث قرار ميد 

ي و تيموري

يوئيچ    
كتري دانشگاه تو
hibqiran@y

توصيف شده بو 
ث) م1271ه در 

 مانند شوجه ك
به روشن شدن

كمك مي) م137
حفظ كرده است
تي در زمينة تار
الحات در توص

نوز چنان كه باي
شناسي چيني در

  ير

نسخ خطي سازم

سط در كجا قرا
 مقدمات قضايا
 براي انتاج چه
طبع نسبت آن چ
ت كيفيت سلب
ين شكل براي ا
 شكل نيز مورد

دورة ايلخاني

دانشجوي دك
yahoo.co.jp

) هاي نجومي
ساخته شده( ني

گاري شده اند،
ز مي شود كه ب

70- 1507(ري 
چيني را ح "ني

 ممكن است حت
كه برخي اصطال

ز اين زيج ها هنو
، اصطالح شخاني

 خواجه نصي

كارشناس سابق ن

كبري، حد اوس
گر در اين شكل
و منفصله، قياس
ه، و بر حسب ط
سور و از جهت
 شش اصل در اي
ي نسبت به اين

ر زيج هاي د

p

كتابچه(زيج ها 
زيج ايلخان در

آوانگ به عربي 
 شناسي متمركز

و تيمور) م1336
مد"رت تقويم 

صطالح شناسي
ي يابيم ك در م

دازيم، برخي از
زيج ايلخاالوه بر 

ياس از نظر
  

ك

يعني صغري و ك
اگ. گي ها باشند

اعم از متصله و
ديگر است يا نه
قياس از جهت س

بيان ) 3شكل؛
ه بابا افضل كاشي

ت چيني در
  

يمي چيني در ز
سي اين نظام را
چيني است كه
ش بر اصطالح

6- 1256(خاني
حتمال قوي صور
ت، تحليل اين اص
شناسي زيج ها،

  . ند
 نامبرده مي پرد

خاني، عالرة ايل

كل چهارم قي

 مقدمة قياس يع
واجد چه ويژگ
 شرطي باشند، ا
مانند دو شكل د

دمات اين قر مق
ث جهات درين

 اسالمي خاصه

اصطالحات: ا

سالم، نظام تقوي
صير الدين طوس
 اصطالح فني چ

اين پژوهش. ست
ر دوره هاي ايلخ
يمي چيني به اح
 جا نمانده است
سي اصطالح ش
ر يافت نمي شون
زيج هاي دوران

در مورد دو. ند

شك

چيست؟ در دو
تاج رسند، بايد و
صورتي كه آنها
 با شكل اول، م

بحث در  )1:  بر
كل چهارم بحث
ر بزرگان منطق

ت تا نشانه ها

ه شرق جهان اس
حكيمي چيني، نص
ني حاوي چند
朔策 sh (اس

چين به ايران در
دانيم نظام تقو 

نه اي از آن به
در واقع با بررس
مي چيني معاصر
سي تعدادي از ز
 قرار نگرفته ان

رم در قياسات چ
راي آنكه به انتا
ت است؟ و در ص
نسبت اين شكل
ر مشتمل است
وب منتجة شك

نظر.ج مختلطات
 

ز اصطالحات

بهمله مغول ها 
از آشنايي با ح

ظام تقويمي چيني
huò‐cè(چيني 

 دانش نجومي چ
ز آن جا كه مي

ر چين نيز نمونه
د. رزشمند باشد

تقويم هاي رسم
ي اصطالح شناس
ي پژوهشگران

  
  
  
  
 

 

  
شكل چهار
اين شكل بر
چه صورت
باشند؟ آيا ن
مقالة حاضر

جدول ضرو 
تفصيل نتايج
 
از

  

از دورة حم
همه، پس ا
توصيف نظ
اصطالح چ
روند انتقال
به عالوه از
كه حتي در
چين نيز ار
مربوط به ت
ما به بررسي
مورد بررسي
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، اصطالح 
ن از ايران 

) م1413( 
نظام . ست

زيج ها نيز 
ن واقعيت 
 اول دورة 
ود، تقويم 
داد تا نظام 
ه قرار مي 
ي از نشانه 

  ي او

 بابايف. اي 

  محمدوف. 
   آذربايجان
ali_bab 
eminm

صير الدين 
ما بررسي  
ت رياضي  
 موضوعة 

ة نامتناهي 
عالوه، در 

را  بود، چ

يج هاي فارسي،
به بيرونمي كه 

يج هاي خاقاني
 استفاده شده اس
ر رفته در اين ز

اين. ذف شده اند
 چيني در نيمة

ز معلوم مي شو
د طوسي دستور 

ن مورد استفاده
 را مجموعه اي

 هاي رياضي

علي
امين آقا م 

ي علوم جمهوري
baev@inbox
62@gmal.c

آثار رياضي نص. 
به عقيدة م.  اند

ي از اصطالحات
م كه به اصول

 صفت مشخصة
به ع. " نمي كند

ساوي نخواهند

عالوه بر زيج. ود
هنگام). م1268

عالوه بر زيج. ت
نيز) م1490( ي

ح شناسي به كار
ات نظام ها حذ
مي كنند، تقويم

ت تخصصي نيز
سله ايلخانان به
ري كه در ايرا
ين اصطالحات

لعة ديدگاه

فرهنگستان ملي 
x.ru;
com 

 پديد مي آورد
ي تشكيل داده

ر درك بسياري
 قرار مي دهيم

متناهي بالفعل،
ي متناهي صدق

مس 12، 22، 32.. 

 پديدار مي شو
8( زيج بغدادي

يز ثبت شده است
ملخص ميرزايي
 كند، و اصطالح
ر فني از توصيفا
 تاريخي تائيد م

حذف اصطالحات
لين خان از سلس
تقويم هاي ديگر
 تيموري بود، اي

ي براي مطا

يخ رياضيات را
 مفاهيم رياضي
ي، مي تواند در
را مورد بررسي

امدنبال پذيرش ن
د مجموعه هاي

.و  3،2،1...هاي

نيز) م1320(
و) م1275( وار
ني)  م1310( ري

زيج ملناسي در
ك خاني پيروي مي

طالحات بسيار
نابعچنان كه م

چنان كه از ح
اول) م12-1217

م چيني را به ت
جم و حكمراني

 منزلة منبعي
  

 هاي اصلي تار
يخ شكل گيري

، با شرح حليد
ا پارادوكسي ر

نان جديد، به د
ند، كه در مور
له هاي دنباله ه

زيج محققو )
ادوار  االنوا: ست

زيج ناصريي در
 از اصطالح شن

زيج ايلخاوال از
ذشت زمان، اصط

چ. همخواني دارد
و پس از آن، چ

265(دا هالكو
د تا بتوان تقويم

كه منج )1394

طوسي به د

ي يكي از بخش
 كليدي در تاريخ

العتقادتجريد ا
براي مثال ما. د

 كه رياضي دان
ه شمار آورده ا

تعداد جمل: وريم

)م1303( شرافي
يز ثبت شده اس

 اصطالح شناسي
 عصر تيموري،

زيج ها اصو در
اما با گذ.  دهد

 ها در ايران ه
ر مي گرفت، و

ابتد. ز دست داد
خود مرقوم كند

4-1449( بيگ

جريد االعتقاد

ي مفاهيم رياضي
 براي مراحل
ت رسالة فلسفي

و سودمند باشد

جالب است": 
 با اجزاء آن به
اليله بر مي خو

زيج اش، )م127
دو زيج عربي ني
 درمي يابيم كه

در) م1440( 
ني به كار رفته
داني نشان نمي د
ستفاده از تقويم
رد استفاده قرار
تماعي خود را از
ني را در زيج خ

اما الغ. يل كرد
  . شت

 
 

تجري ة فلسف

وين شكل گيري
ع ارزشمندي را
ضي طوسي در

 آثار رياضي او
  . بوط است

زير مي خوانيم
ساوي بودن كل
ه پارادوكس گا

  
  
  
  
 

 

78( ايلخاني
شناسي در د
مي نگريم،
و الغ بيگ
تقويمي چين
تفاوت چند
با شرايط اس
ايلخاني مور
اهميت اجت
تقويمي چين
گرفتند تبدي
ها مي انگاش
 
 
رسالة

  
مطالعة تكو
طوسي منبع
ميراث رياض
موجود در
مقايسه مرب
در مطلب ز
بودن را متس
همين جا به
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ك به يك 

د با نظير 

ي و علمي 

) OAعني 
قطعة اول، 

. ر مي شود

هايي با آن 
 چنان كه 

  بدخشاني ي
 اعيلية لندن
jbadak  

 در خود 

 كمابيش 

 مسائلي و

 كه اشت

О 

عه تناظري يك

  . ست
ن ضرورت، بايد

ز ويژگي انتزاعي

يع(طعة خاص  ق
قطعة اول به ق 

 به يك برقرار

 در مجموعة نه
به عالوه،. ست

  يلي

حسيني سيدجالل
موسسة اسما
khchani@i

اعتراف به جري
الموت، نزاري 

خواجه  و علمي
دا آن بر را )6

A 

E 

ي اين دو مجمو

 حلي موجود اس
د و بنا بر همين

شيوة استدالل از

 خط اول يك
:ربوط مي كنيم

مان تناظر يك
  .ت

عة نامتناهي كه
لي برخوردار اس

اسماعي عوت

س 

iis.ac.uk

هج هفتم قرن ر
لت اسماعيليان

ع مقام. است ده
53(محمد  ين

B 

 

D  M 

C 

زيرا ميان اعضاي

وم اثر طوسي و
 كراندار باشند

ده است، اما ش

روي). OEو 
يم و به هم مر

AB  وOE هم
O (مساوي است

عه هاي مجموع
لدد مجموعة اص

  . مر است

دع مباني كيم

در اسالم جهان
دولت انقراض تا

نمود سپري عيلي
عالءالدي ماعيلي

K 

D 

مساوي است، ز

ل سوم بخش دو
تاً بايده ضرور

خن به ميان آمد
طوسي
شكال

 اگر
ن دو

OA دو خط

 اندازه مي گيري

B و دوباره بين

OE(طعة طوالني

ك از زير مجموع
ال مساوي با عد
طة تساوي مضم

  
درتحك وسي

 

ج) 672-597(د
و گرويده عيلي

اسماع ائمه و ن
امام اسم بود،

يگر با اجزاء م

پرسش اول فصل
برخوردارند كه

  . "باشند
عي فيزيكي سخ

ط توان انديشة
ودن و تساوي اش

اول،.  شده اند
 آن گاه مي توا

يعني(رض كرد
را با آن قطعه

ل جدا مي كنيم
با قط) AB(شده

ست كه هر يك
 از عدد كاردينا
 به يك در رابط

طو يرالدين

دانشمند ترين ف
اسماع مذهب ه

بزرگان صاحبت
روبرو آن با ن

ت و از سوي دي

ندسي درقالب پ
ژگي مشترك ب
يش قابل قياس ب
ر از اجسام واقع
ين استدالل مي
بارة نامتناهي بو

د زير تشكيل
در نظر بگيريم،
ء مشترك را فر
ه هر دو خط ر

  ...  
O را از خط اول

ه قطعة كوتاه ش
ثبات اين امر اس
متناهي است و
ت، تناظر يك

نصي خواجه 

الطرافا  جامع
به جواني عنفوان

در مص را خود ر
زمان آن در ت

ش از اجزاء است
 .  

ل پارادوكسي هن
سامي از اين ويژ
خود تحت پيماي
 انگاره مذكور

با ديدن ا. است
 را تا آرايي درب

   
 حلي از موارد
ي ناكراندار را د
هي داراي مبداء
 كنيم و آن گا
به قطعة دوم و

OAگر قطعة 

لوم مي شود كه
تدالل مذكور اثب
شد، مجموعة نام

ل نيز آشكار است

سهم 

طوسي صيرالدين
عن ، دروسلوك

عمر از سال سي
الموت اسماعيلي 

  
  
  
  
 

 

كه كل بيش
.وجود دارد
اما اين مثال

همه اجس"
فروكاستة خ
هرچند در
برخوردار ا
و پيروانش
.پي گرفت
تفسيرهاي

مقياس هاي
خط نامتناه
را جدا مي
قطعة دوم ب

يك بار ديگ
نابراين معلب

در واقع است
متفاوت باش
در اين مثال

  
نصي خواجه
سيرو رسالة

س حدود در
دعوت كه
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 حميدالدين

 تحكيم ر

دعوت  به 
 از فرق ر

اتخاذ  آن 
ي گذاشته 

 اخالق با

 خالقيات

 شيخ يهات

 صرفاً ري

 شكل در 

 حكمت 

به  .است 
 در را جه

 حمد بركت

  شيراز)عج(
mobare  

كه محمد 
دي دربارة 
 الي افاضل 
ب وي به 
 مقصود و 

) 606(زي 
خواجه . ت

حم از مصر طمي
در دو دانشمند 
بازگشت و) م

ساير كه ذهنيتي
براي مناسبي 

طوسي صيرالدين
ب كه اي ه گونه

اخ و شرعي الق
تنبيهو  اشارات ح
كار كه-هيئت 

را دعوت مباني
در مجالس كه
گرديده مدون 
خواج سهم تا ت

مح
 علمية امام عصر
ekat@yaho

و شبهاتي است ك
مسعود. است ك

هذه الشكوك
 است كه كتاب

به بيان ختصر
لدين محمد راز
ما نرسيده است

فاط راهللا خليفة
اين سهم نظر 
م561(السالم  ه
ذ و اسماعيلي ت

راه حل يست
نص خواجه هدة
به را قيامت رة

اخال ق محتشمي،
شرح اتمام به ي
در تذكره و ،

م بود، ماعيليان
ك نكاتي حصل

تسليم روضة ن
است ضركوششي

 

  عودي

حوزة
oo.com

ت، اعتراضات و
حث و الشكوك

و القيت ه... ت 
موجب شده» ه

ا به صورت مخ
شبهات را فخرا
ولي به دست م

بامر الحاكم ت
نقطه از يست،
ذكره علي حسن

وتدع ين پيروان
با مي محمد ين
عه بر خطير فة

دور اخالقيات
اخالق تأليف ا

طوسي سعي ت،
نداشت قيامت

ديرينة اسم سنت
ما .نمود ايجاد

عنوان تحت و 
مقالة حاض يلي،

 .نمايد عرضه

مسع لشكوك

ن در دست است
المباحنام كتاب 

ن كتاب االشارات
مسأَله«ـ عنوان 

ابتد» شيخ«ات
اين سؤاالت و ش
مشهور است و

دعوت به شباهت
ني اسماعيلي وت

وسيلة ح به امت
بي در هماهنگي

عالءالدي  يعني
وظيف اين آيد، ي

از مباني نويني
با سپس و شيده

وتالم در اقامت
دعوت ادي با

س كه-حكمت
منطقي توازني

آوري ب جمع
يلاسماع دعوت ا

خواجة با باط

الشن طوسي و
  

ته  شده و اكنون
.رد كرده است

عض المواضع من
ـ» مسأَله«زده
اي از كلما طعه

ا. ن كرده است
م ئل المسعودي

ش بي كه دعوت
دعو مذهبي -ي

دعوت قيا عالم
ناه نوعي  به) م 

دوره آن عيلي
مي بر اين دوره

م ناصري، خالق
كش رشتة تحرير

هنگام به. كرد
بنيا تبايني لسفه

مجالس رهبري
قيامت، دعوت

كاتب محمود سن
با ارتباط در ه
ارتب در را اي زه

ه نصيرالدين

وعلي سينا نوشت
بر اين كتاب وار

في بع رضت لي
او ضمن پانز» .ا

س از آوردن قط
شبهه خود را بيا

أجوبة مسائل به

د اين .نمايد وت
مسائل سياسي ا

اع .باشد نمي ت
618(حسن دين

اسماع امام كه 
ا در موجود ت
اخ تأليف با تدا
به ر باشد، شته
نزديك كر يگر
فلس نظر نقطه ز
ر با همزمان .د

د و ت شريعت
حس او ديرينة 
خواجه منشĤت 

تاز نكات و زگو

خواجه

شيخ ابو الشارات
بر) 6قرن (عودي

كوك و شبه عر
ني بعض اعتابها

مشهور شودـ پس
سپس ايراد و شب
ابي نوشته كه

دعو به الموت 
با رويارويي ي
شباهت بي نيز ت

الد جالل  وسيلة
زد دامن مي د،

ادبيات از چنانكه
ابت در طوس ةج

نداش مي مباينت
به يكدي را مت
از كه-سينا علي

گرديد  معطوف
دعوت بين و ير
يار به وسيلة 
از مانده باقي ر

بازگ ت اسماعيلي

االاي كه بر  ليقه
بن محمد المسع

هذه شك«:  گويد
ي ان يحملوا عن

نيز م» مسعودي
پرداخته و س» خ

 پاسخ آنها كتا

  
  
  
  
 

 

را خواجه
برا كرماني
دعوت مباني

به شريعت
داشتند آنها
چ . كرد مي
خواج .شد

اسالمي شرع
قيامت دعوت
ابوع الرئيس
بود، علمي
تحري نينوي

شده، انشاء
استناد آثار

دعوت تطور
  

  
نخستين تعل
بن مسعود ب

گ كتابش مي
زماني عسي

سؤاالت م«
شيخ«منظور 

ديده و در
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رح خويش 
ة المسائل 
و پاسخ به 

تهافت  در 

عنايتي به  

جواد بشري
شگاه تهران
javad_b

صيت او از 
كننده در ن

شود رح مي
هاي  پديده
سرايي اعي

اندك به ك
ن كاشاني، 
رفتنِ اصلِ 

با  - ن دارد
ييِ فلسفي 
 در مورد 
منتسب به 
عر  به نام 
 نفيسي در 

سه موضع از شرح
أجوبةاز » اجه

و» شيخ« آراي 
 از آراي غزالي

»خواجه«آيا  

  منابع

 ج
دبيات فارسي دانش
bashary@y

واقعيت از شخص
هش هاي تعيين
ؤالِ اساسي مطرح

نسبت به همة
ربا دهد كه مي

ربة ذوقي اندك
الدينخيام، افضل

بعد از پذير. ت
 شعر و وزنِ آن

سران در رباعي
اين قضيه. ست

عار م تعداد اش
خستين ديوان شع
 مرحوم سعيد

 را ديده و در س
خوا«و استفادة
تبيين االشارات

ر اساس پيروي

)1: ن شده كه

ترين مركهن

 دكتري زبان و اد
ahoo.com 

ختي مطابق با و
اما پژوه.  است

 عنوان يك سؤ
رويكرد فلسفي ن

نصير نشانواجه
شته و اين تجر
حكمايي چون خ

والخير شده است
پردازيِة نظريه

 مطالعات پيشين
شود نيسهور مي

روزگارِ كنوني،
ق نخ1314 در 

طش از اين توس

زي به مسعودي
چگونگي بيان و

االدر شرح » جه
سفي مسعودي بر

، بياناالشارات

صير با تكيه بر

 دانشجوي

دف كسب شناخ
ناسي آغاز شده
منابع شعري به

با آن ر»  البشر
سلكانِ خو هم

 ايران سابقه دا
رباعي توسط ح
نا و ابوسعيد ابو
شهايي در حوزة

زيرا. عار است
ر به نام او مشه
دن به سمت ر
 پيش رفت كه

 به خواجه پيش

هاي فخر راز ب
ده است كه چ

خوا«كه مبناي
نكه مشرب فلس

هاي از عبارت

ه خواجه نص
 

گ اسالمي، با هد
شنطالعات ايران

جعه به مز مرا
استاد«لقّب به

سي حيات علمي
عصر خيام  در
يشتر در قالبِ ر
د به ابوعلي سين
ظر بوده و نگارش

ين اشعر تعداد ا
 كسي كه شعر

آمددهد با پيشي
هاد و تا بدانجا
ساب اين ديوان

 نديده، اما جواب
 از آن را آورد
با توجه به اينك
ر با توجه به اين

  .است ر
»خواجه«رش

  ؟

عار فارسي به

 متفكـّرِ بزرگ
مند به مطعالقه

وعاتي كه پس ا
چون خواجه، مل
شعر شود؟ بررس

كم از عف، دست
 خلقِ اشعاري بي
ا همين رويكرد
 باره صاحب نظ
انا تشكيك در
ر از آنِ همان
 منابع نشان مي
نه رو به فزوني

ه بحث رد انتس

را ت مسعودي
، قطعاتيارات

از يك سو با. ت
و از سوي ديگر

المعتبردادي در
 بر اساس گزار
ته است يا خير؟

   است؟

 انتساب اشع

 به عنوان يك
 ساير ممالك ع

يكي از موضو. 
شور و جامع چ
ست مرتكبِ ش
 فكريِ فيلسوف
 آمده و باعث
ساب رباعياتي با
كه خود در اين
شويم و آن هما
ري از اين اشعا

زيرا غور در. 
هاي شعريفينه

اگرچه. شر يافت

طوسي اعتراضات
االشابر ) عيات

ابل توجه است
خر رازي است، و
 ابوالبركات بغد
ر مقالة حاضر،

ي مسعودي داشته
ي چگونه بوده

صحت

صيرر خواجه ن
در ايران و نيز
.دك بوده است

كه شخصيتي دانش
توانسته ادر مي

هايثبت لحظه
دار درتي ريشه

س شيرازي و انت
ك- ر به خواجه

شگر مواجه مي
است كه بسيار

.كندز صدق مي
ها و سف تذكره

ير در بمبئي نش

  
  
  
  
 

 

نصيرالدين ط
بخش طبيع(

قا مسعودي
ايرادات فخ

و الفالسفه
در 
هاي اعتراض

پاسخ وي) 2
   

  
بررسي آثار
مدتها قبل د

باره انداين 
اين است ك
جهان، چقد
به منظورِ ث
صورت سنت

الدينقطب
انتسابِ شعر
مشكلي ديگ
نشان داده ا
خواجه نيز
خواجه در
خواجه نصي
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قع پروندة 
خراج كرد 
 سرگردان 
ِز تحقيقي 
صيلِ او را 
 شاملِ اين 

- او مي ارِ

خود جاي 
ت آمده و 

ت كه اين 

 برگرن. ل. 

berggre  

 هندي به 
م، 13قرن  

 نجومي و 
ب هايي كه 
ردازيم كه 
ر چگونه 
 هايي كه 
ازه گيري 

شتابزدة او درواقع
امِ خواجه استخ
ِر زيادي رباعيِ

واقع آغازه، در 
اسِ آن اشعارِ اص

اند، ثبت كرده
هست كه بر كا

ستقلّ شعري در خ
مي به قيد كتابت

د، اما واضح است

ج
en@sfu.ca

مدن هلنيستي و
با اين حال، در
 اي كتاب هاي
رند، يعني كتاب
ي داليلي مي پر

خواجه نصير: م
برخي از كتاب

اندا:  ارشميدس

گارشِ كوتاه و ش
ي از منابع به نا

اند، به مقداررده
همين مسأله. شد
ريزي و براساپي

عري از خواجه
ا مواردي هم ه
 يك رسالة مست
سط كاتبي قديم

سته خواهد شد
 .ت

 

سيكي كه از تم
ب. صداق مي يابد

اد تا مجموعه ا
مشهور) ي مياني

راني به بررسي
 بررسي مي كنيم

شت؟ براي او دا
و دو كتاب از

ات شد، اما نگا
عاري كه نفيسي
ه نامِ او نقل كر
 از خواجه باشد
كهن طرحي را پ
واهد بود كه شع
 كرده است، اما
ه را به صورت
 در آنها به توس

ستحصاي آنها بس
د انجام آن است

 ؤلف و معلم

را از علم كالس
يات و نجوم مص
دي به خرج دا

كتاب هاي(طات
در اين سخنر. د

ش هاي زير را
چه دستاوردي بر

ي اقليدس وودها

ستي طرح و اثبا
را، در ميانِ اشع

نويسان بهرهتذك
ه قاعدتاً نبايد
جعه به منابعِ ك
نابعي استوارخو
ازآنها مراجعه
هايي از خواجه
عري از خواجه

 و تالش براي اس
 نگارنده درصدد

 طوسي، مؤ
  

مندان اسالمي ر
صوصاً در رياضيا
ندان تالش زيا
ب ها به متوسط
طالعه مي شدند
 گيرد، و پرسش
، و اين طرح چ

نمودودوسيوس،

به درس» خواجه
گاهي بسيار گذ
نيز آنچه سايرِ ت

كنيم كهورد مي
 آن بايد با مراج

ترين من بر كهن
سي به تعدادي ا
هاي كه منظومه

اي كه شعركهنه
  . يافته است

مردنِ اين منابع
خواهد بود كه

نصير الدين

ناسند كه دانشم
ن موضوع مخص
ق ترين انديشمن

اين كتاب. نمايد
بطميوس مط طي

كار را در پيش
در پيش گرفت
رتند از اُكر تئو

اشعار فارسي خ« 
كرد، زيرا با نگ

و ن) شيخ بهائي ِ
سرايي برخواعي
دهد كه در مي

تحقيق طبيعةتاً
ي كهن كه نفيس
 خطّيِ مجموعه

هاي خطّي كخه
ما ارزش ويژه 

خنراني با برشم
بسوط وجامع خ

ن

ي بلندي مي شن
اين.  فراتر بردند

وان يكي از دقيق
)تحرير( مجدد
سطو مج ليدس

كرده بود اين ك
ن كتاب ها را د
 پرداخت عبار

  . توانه

ودمند با عنوانِ
را گشوده رها ك

كشكولِص از 
به معاريف ربا
ر اين باره شكل

اين ت. جدا كنيم
هاي شعريسفينه

هاينسخه ) 2؛ 
پشت نسخ/ظَهر   

ت امروزه براي
سخ/ ح اين مقاله

ي براي كاري مب

ي را با گام هاي
رث رسيده بود،
 طوسي به عنو
ان را ويرايشي

اصول اقل ميان 
صير را ترغيب ك
مار معيني از اين
 آن ها خواهيم
ر باب كره و است

  
  
  
  
 

 

اي سومقاله
اين بحث ر

الخصوعلي(
و منتسب ب
علمي را در

از غيرِ آن ج
س ) 1: موارد

توان افزود؛
)3اند؛ داده

اين اطّالعات
طرح
طرح آغازي

  
  

  
علم اسالمي
ايشان به ار
نصير الدين
رياضي  يونا
مي بايست
خواجه نصي
ويرايش شم
به بررسي
دايره، و در
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 سن بلخاري

  گستان هنر
hasan.b  

ريخ فلسفه 

الق و ذهن 
اسـاس  ـتم      

ريفة قرآن 
د لـذت و   
ت مجادله 
، االقتبـاس  

ـا تعريـف    
، نـه تنهـا    
س زيبايي و 
بـه جـاي   
ـد، دقيقـا   

ي شناسـي  

  ت بني طباء
  فان اسالمي
  ث مكتوب
hosnab  

ث از اعاده 
ل و ممتنع 

 
حس

فرهنگ 
bolkhari@g

ي شناسي در تار
  .ت

ن با انديشه خال
در مقالـت هشـ
خطابه را آية شر
 بحث در مـورد
ه و احسن صفت

اسـاس االت نهـم   
خواجـه بـ. ـت 

بنابر ايـن،. كند 
ت در ايجاد حس
(اكات و تخيل 

جه قرار مي دهـ

سفه هنر و زيبايي

  م
حسناسادات
رشناس ارشد عرف
كز پژوهشي ميرا
banitaba@y

ان گشته،  بحث
معدوم را محال

 دين طوسي

gmail.com

فه هنر و زيبايي
 قوي اين ادعاست
اخذ كردند لكن
خواجـه نصـير د
ليغ و وعظ و خ
ت فوق الذكر به

فت موعظهنه ص
Mi (در مقالـت

ي قرار داده اسـت
كد آن عرضه مي
ت به نقش لذت
 مردمان به محا
انسان مورد توج

رين مباحث فلس

اعادةمعدوم

كار
مرك
yahoo.com

كلمين و فيلسوفا
 اتفاق، اعادة م

جه نصيرالد

 مربوط به فلسف
 هيدگر، مستند
حكمت يوناني ا
؛ كما اينكـه خ
ستند خود در تبل
نصير در مقالت
ورد اشاره، حسن

mesis(ييـل

در تمدن اسالمي
ل موثر در ايجاد
خييل و محاكات

ه گرايش وسيع
ك زيباشناسانه ا

جمله بنيادي تر
  . مي دهد

درباب ا سي

ي در ميان متك
فالسفه به. جود

ر آراي خواج
  

سفي در مباحث
ت و كروچه و

ز مباني را از ح
ي بدان دميدند؛
 مي نهد، اما مس
زيبايي، خواجه ن
ه كه در آية مو
 محاكات و تخي
 زيبايي شناسي د
شرايط و عوامل
مفاهيمي چون تخ

ر اينكه تاكيد ب
د حس و ادراك

جكه از  -يبايي 
و پژوهش قرار

  
  

رالدين طوس

هاي فراوانينجال
يده به دو وجو

و زيبايي در

رترين نسب فلس
 ارسطو تا كانت
 ترجمه برخي ا

مي، روح جديدي
وريقابه و ريط

ط به لذت و ز
رداخته، به ويژه
واجه  در بارة
 عميق مباحث

ت و الزامات، ش
در شرح دقيق م

خواجه با. دارد
شعر را در ايجاد

  .مي شود
ميان لذت و زيب
ي مورد بحث و

 خواجه نصير

ي كه باعث جنج
 تحقق يك پد

نسبت لذت و

 از جمله پايدار
ه از افالطون و
متاثر از نهضت
 از تعاليم اسالم
 مقالت را خطا

با مباحث مربوط
بايي و حسن پر
حث محققانه خو
ل مورد توجه و
صيلي در باب لذ
قالت نهم نيز، د
ي انسان اشاره د
ت است، نقش ش
و تعجب نفس م
ليدي و بنيادي م
صيرالدين طوسي

ديدگاه

 كالمي و فلسفي
م يعني امكان

ن

 لذت و زيبايي
 تاريخي فالسفه
سلمان گرچه م
عين حال متاثر
رچه عنوان اين

در ارتباط با .هد
در ارتباط با زيب
معنا در كنار بح
 از جمله فصول
ص شرح نسبتا تف

هشتم، كه در مق
ك زيبايي شناختي
ت ذاتي محاكات
كه سبب التذاذ و
 مقاله نسبت كل
 آراي خواجه نص

كم ترين مباحث
اعادة معدوم. ت

  
  
  
  
 

 

  
نسبت ميان

آراي. است
تفكران مسم

نقاد  و در ع
گر االقتباس

قرار مي ده
تحليل آن د

اين م. است
آراي او را
دقيق لذت 

در مقالت ه
نيز، ادراك

لذت) تصديق
از آن رو ك
اين

در -است 

ي از مهميك
معدوم است
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ادة معدوم 
-شمار مي

ختصاص به 
ي خداوند 
زگرداندن 
آن به نحو 
ر ه رد نظ

وص اقسام 
 با تركيبي 

گر اثبات 
ريزي  پايه

 ة الفالسفه
اسالمي از 
ا با فلسفه 

بينيم كه  ي
دوم، شيوه 

اند كه اقي
ياء ت و اش

مثال . ست
. شده باشد
اند ء داشته

تلخيص ر 
 اشكاالت 
دوم سخن 

ينكه امتناع اعا
و غيرمحال به ش

اخ» معيد«و » ي
اش براي دوباره

 ويژگي باشد باز
م اينكه ايجاد آ

فصلي را به سفه
السفه در خصو
به بدني ديگر

اي ديگرا به گونه
رراي شيرازي د

تهافةف خويش 
ت و متكلمين ا
حث كالمي را

از اين رو   مي 
ث از اعادة معد
سان نيز امور با
دة معدوم نيست
دوميت نسبي اس
 محو و نابود ش
 معجزات انبياء

وي د. شماردمي
 پاسخگويي به

معاد و اعادة معد

خستين به دليل ا
 امري ممكن و

مبدي«و صفت
ساختن و ايجاد
ودي داراي سه 
ند باشد؛ و سوم

تهافت الفالسفر 
 توضيح آراي فال
ق يافتن نفس ب

  . دهدير نمي
شمارد و معاد ر

هاي صدرنديشه
اشتن اثر معروف
فه مهجور گشت
لدين طوسي مبا
.باره زنده كند

 به تبع آن بحث
فس و روح انس
اد به معني اعاد
 معدوميت، معد
ز صفحة وجود
 با اموري مثل
صورت ديگر م

معدوم و  اعاده
از كيفيت م قاد

 اما متكلمين نخ
دانستند، آن راي

ه عقيدة آنان د
 نباشد معدوم س

ر موجو كه اگ
 از افعال خداون
رگ اسالمي در
ت و در آن به

معتقد است تعلق
ت شخص را تغيي
شم را ممتنع مي
سال ها بعد بر ان
كه غزالي با نگا
براي مدتي فلسف
 خواجه نصيرالد
ه ببخشد و دوب

عاد وحث از م
گردد و نف نمي
در واقع معا. ود

وق شوند، بلكه
ينكه به كلي از
 ناسازگاري آن

از صورتي به ص
الً به بحث از

تجريد االعتقاو 

آورند؛ميان مي
ت، در تناقض مي

به. اندق پذيرفته
ينش آن محال
له نيز معتقدند
شد؛ دوم اينكه
ز متكلمان بزر

ختصاص داده است
پذيرد و ما مي

مادة بدن هويت
ش  اعادة معدوم
 كيفيت معاد س
واقع پس از آنك
ن حمله كرد، ب

اما. كردند مي
ا را روحي تازه
حث از جمله بح
مر باقي معدوم

د زير سؤال برو
ام مجددا مخلو
شده است، نه اين
اعادة معدوم و
ن را بازگشت ا

شته است مفصال
قواعد العقائدن

به م وجود سخن
ديني آمده است

  .شمارندبرمي
 را به نحو مطلق
رچيزي كه آفري

معتز. واه عرض
ت اينكه باقي باش
ه عنوان يكي از
عاد جسماني اخ
ي بقاي نفس را

را تغيير در م زي
 اسالف كالميش
جه در خصوص

در و.  بوده است
هاي فلسفي ايشان
 دين خودداري
 افكار ابن سينا
و در اكثر مباح
 معتقد است ام
م ضرورت معاد
كه پس از انعدا
 است معدوم ش

به امتناع المين
داند بلكه آنمي

فخر رازي نگاش
ار ديگرش چون

ث بيان احكام و
 كه در تعاليم د
قدرت خداوند ب

ادة معدومي اع
هر.  يكديگرند

جوهر باشد، خو
ير است؛ نخست

غزالي نيز به. د
ادة معدوم و مع

غزالي. ي پردازد
ق اشكالي ندارد
وسي بر خالف

ديشة نوي خواج
ماني تأثيرگذار
هوفان و انديشه

يختن آن باو آم
كالم سعي كرد
ي داشته است و

خواجه نصير 
اع اعادة معدوم

شوند تا اينكنمي
دگي كه داشته
كاالتي كه متكل
عدام امر باقي نم

المحصلكتاب
همچنين در آثا 

از آن در مبحث
 معاد جسماني
ن را از مظاهر ق

پاية نصوص ديني
دارند و مالزم
ر است خواه ج
عدم امكان پذير
ون واسطه باشد
ربارة امتناع اعا
جان به بدن مي
ما مثل بدن سابق
 نصير الدين طو

رسد اند نظر مي
بات معاد جسم
و جامعة فيلسو
باحث فلسفي و
 در قالب علم ك
جه صبغة فلسفي

.گيرد پيش مي
شوند تا با امتناع

ها معدوم نم سان
ميرد از زند مي

ير حتي به اشك
ويد و آن را اعد
ه در پاسخ به ك
. پرداخته است

 

  
  
  
  
 

 

دانند و ا مي
را با اثبات
آورند و آن
اشاعره بر پ
ذات الهي د
امكان پذير
آن پس از ع
ابتدا و بدو
فيلسوفان در
بازگشت ج
متفاوت، ام
اما خواجه

به. كندمي
مقدمات اثب

سينا وبه ابن
ورود به مب
آميخت و

كالم خواج
فالسفه را
معدوم نمي
خصوصاً انس
انساني كه

خواجه نصي
گو پاسخ مي
كهالمحصل 
فخر رازي

 . گويدمي
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 شيرين بياني

  شگاه تهران

رسازترين 
رزان شدة 
ن شكست 
جه يكي از 

و به  كنده
مايشگاهي 
فرهنگ و 
د به وضع 
ت عباسي، 
پس مدت 

  ن

 ونهي پارك

  كي نيويور
hpark@  

تقال دانش 
Zha ( در

د، در قرن 
. يده بودند

در ايران و 

ش 
 علوم انساني دانش

مهمترين و  كا
دت سست و لر
يافت و ايرانيان
ت آورند؛ خواج
 صنعتگران پراك

آزم –ت علمي 
ها بود و نماد ف
 و ساماني مجدد
 امامي و خالفت
ب گرديد و سپ

  .خراسان شد

جمال الدين

هيو
ساني -  جان جي

@jjay.cuny.e

ي كند، و بر انت
maluding

ب ساخته بودند
دتي سياسي رسي

د 1258در سال 

  

نشكدة ادبيات و

يكي از م ورد، 
 پايه هاي به شد
شمشير خاتمه ي
مگيري به دست
ن، هنرمندان و

ها، آالت و ادوات
 همين كوشش ه
 و توانست سر
سماعيلية هفت

دن به آن مذهب
 سربداران در خ

ن طوسي و ج

گروه تاريخ كالج
edu

بررسي مي )م12
(ي جمال الدين 

يران و چيز غالب
 جامعه به وحد
ل ايلخانيان را د

سي كيست؟

دان

جم به همراه آ
رزمين و ترميم

جنگ ش ن كه
وزي هاي چشم
جدد انديشمندان
ري مجدد كتابها
راغه كه نتيجة
ابود گشته بود

بودي دستگاه اس
آورد ين و روي

ني فرمانروايي 

ي نصيرالدين

گ

201-1274(ي
ت دانشمند ايراني
كه مغوالن به اي
ي اولين بار دو

 حكومت مغول

رالدين طوس
  

ني كه اين تهاج
 هويت اين سر

اين زما. ي بود
نبرد نهايي، پيرو

گردآوري مج )1
گردآور )2شور؛

اد رصدخانة مر
ف، كه تقريبا نا
امي، پس از نابو
دار به تغيير دي

يعن ومت شيعي،

ورة همكاري
  

صير الدين طوسي
الي كه به دست
سياسي افراطي ك

براي. ش يافته بود
گيز خانان چن

خواجه نصير

هاي بنيادين گوني
ر تجديد حيات

صيرالدين طوسي
توانستند دراين ن
:وي عبارتند از

در خارج از كش
ايجا )3ز نبردها؛

د سازمان اوقاف
تشيع دوازده اما

واد) الجايتو(ني
يجاد اولين حكو

و چين در دو

 را در عصر نص
كز مي كند، انتقا
گرگوني هاي س
ي سابقه افزايش

نوادگا )م1215

خ

 ايران و دگرگو
ه دست اندركار

خواجه نص -ديد
دشمن شتافتند، ت
مترين اقدامات و
ر داخل و چه د
ي امان ناشي از

دتجدي )4گرديد؛
تقويت ت )5شد؛

د، سلطان ايلخان
سبب اي ن زمان،

بين ايران و

ن ايران و چين
ن به چين تمركز

به دليل دگ. ه بود
چين به شكلي بي

-94(و كوبالي

ول بههاجم مغ
كه -اي ايراني 

رهنگ آن گرد
قلم به جنگ د

مهم.  دستان بود
ده شده، چه در
 تخريب هاي بي
و فاخر ايران گ
هم گسيخته بخش
 كه سالياني بعد
چندان دور از آن

ابطة علمي ب

رابطة علمي ميان
غرافيايي از ايران

يل شدهسوم تسه
وابط ايران و چ

و) م1217- 126

  
  
  
  
 

 

  
  

به دنبال ته
ها شخصيت

اقتصاد و فر
با ق  خورده،

اين  قلم به
عزلت كشيد
بازمانده از

تمدن غني و
اقتصاد از ه
به آن حد
زماني نه چ

  
  

را

  

اين مقاله ر
علمي و جغ
پايان قرن س
سيزدهم رو

65(هالكو 
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كه روابط 
مانان  مسل

ي اسالمي 
تخصص او 
يم اسالمي 

به وسيلة  
سوب شد، 
كه در سال 
خ منصوب 
 كرد و بر 
ا و نجوم، 
ستدل ترين 
م چين در 

  گي توركين
  كانادا-رآل

sergey.  

ط به نجوم 
زيرا  ست،

 اين زمينه 
ز بدرالدين 

شدند، اتحادي ك
ل الدين يكي از

وسسات آموزشي
مهم ترين تخ. ت

ه بود، و از تقوي
(shoush ،

وم اسالمي منسج
ايت مي كند ك
ل كتابخانة كاخ
را مديريت مي
ر بخش جغرافيا
اله برخي از مس
ر مهم آن بر علم

  ريز

سرگ
ه مك گيل، مونر
turkin@mc

ت تاليف مربوط
شگفت انگيز اس
آثار طوسي در
از قايق االشعار

كديگر متحد شد
جمال. ويق كرد

ته بود تا در مو
ار مي كرده است
مي استفاده شده

 iي چيني li) 

مدير ديوان نج
روا سلسله يوان

به سمت مسئول
ي سلسله يوان ر
 دستاوردها  در

اين مقا. ر است
ل الدين، و تاثير

سفينة تبردر 

ادانشگ 
cgill.ca

 اثر حاوي هفت
اين امر كمي ش 

د، بر محتواي آ
س االحرار في دقا

 

حكومت با يكد
و كشور را تشو
ه خدمت گرفت
انه در ايران كا
زار نجومي اسال
يل تقويم رسمي
ه سمت اولين م

تاريخ سم كتاب 
او به زودي ب. د

طرح جغرافيايي
كسب اين. رد

كور، مذانه كاخ
ن به دست جمال

د ين طوسي 

اين. چهاردهم/
.شته شده است

در مقالة خود. 
مونست كه در 

 . ر طوسي بود

مغول اين دو ح
ل علمي ميان دو
 چين آنان را به
ر يك رصدخا
دوين آن از ابز

 خود در تكميل
جمال الدين به

بخش نجوم. بود
ان تدارك ديد
و بزرگ ترين ط
ان توليد مي كر
رح وقايع كتابخان
اسالمي به چين

  
  

مي نصيرالدي
 

/ در قرن هشتم
ين طوسي نگاش
ليف شده است
را با همان بيت
جاجرمي معاصر

  
  

 ميان خوانين م
 تقويت و تبادل
حكومت مغول

مدن به چين در
د كه در تدور بو

ي كه به نوبة
)م1231- 1316

تاسيس شده ب) ن
راي كوبالي خا
اختيار داشت و
يي و نقشه جها

شرح كتابي با نام
ه به انتقال علم ا

احكام نجومي

 مكتوب ايراني
 وسيلة نصيرالدي
رگ خواجه تال
وتاه از طوسي ر

ج. هم كرده خوا

در نزاع. ردند
ن دو كشور را

سلماناني كه ح
لدين پيش از آ
ف تقويمي مشهو
فته بود، تقويمي

6(فته شده بود
پكن( بيجينگ

 ابزار نجومي بر
تحت ام را نيز

ه هاي جغرافياي
و يان در چين

، مثال هايي كه
     

ر نجومي و ا

است از ميراث
 پنج عنوان به

 سال پس از مر
الوه شعري كو
وم است مقايسه

 چين تثبيت كر
 و تجاري ميان
ي غربي بود، مس
احتماال جمال ا
و به دليل تاليف

(huتاثير پذيرف
گ به كار گرفت

در 1271 سال 
ال الدين هفت

كه ديوان نجوم
ع اسالمي رساله
ي دربار سلسله
 عرضه مي كند،

.  داللت دارند

آثار

نمونة بارزي ا ز
جوم است، كه

حدود پنجاه ز
به عال. واهم شد

مرقو) م1286.د

  
  
  
  
 

 

در 1260
ديپلماتيك

بسيار آسياي
ا. كار كنند
ا. نجوم بود

uihui  li)

گوشوجينگ
ديواني كه

جما 1267
شد، جائي ك
اساس منابع
تاريخ رسمي
مثال ها را
دورة مغول

  
سفينة تبريز
و احكام نج
سفينه تبريز
متمركز خو

د(جاجرمي 
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  ل جعفريان
  شگاه تهران
smirsad  

هميت آن 
. دانند ن مي

لة ايلخاني 
ك الطوايف 
دوره، سني 
، مقاومت 
و عراق در 
 از دست 
 و در اين 
در الموت 
صم عباسي 
) ذشت؛ ج

شت، اما با 

 و ترغيب 
ن روزگار 
رار گرفته 
مروري بر 

  بغداد

رسول 
 علوم انساني دانش
deqi@yaho

ناخته شده و اه
 سقوط عباسيان
مان با نام سلسل
رقي ميان ملوك
و عراق در اين د
 نظامي عباسيان،
 شيعيان ايران و
آمد، چنان كه
صالحه كنار آمد
دين طوسي كه د
مي، وزير مستعص
مر كرد و درگذ
 مغوالن نيز داش

الن و تحريض
عليه وي در آن
ن و مورخان قر

م. ت گرفته است
  .واهد گرفت

ي در سقوط ب

نشكدة ادبيات و
oo.com

شرق اسالمي شن
مان، يعني سال

اتوري غير مسلم
رزمين هاي شر
 ساكنان ايران و
ستگاه اداري و
 عبارت ديگر،
آ ي مغوالن نمي
ه بود كه با مص
خواجه نصير الد
د الدين بن علقم
ن چند ماهي عم
ع را نسبت به

ه نصير با مغوال
اي درباري او ع
د توجه محققان
جه نصير صورت
بررسي قرار خو

دين طوسي

دان

مهم در تاريخ ش
 آن، تا اين زما
ادست يك امپر

كل نگرفت و سر
نبودند و بيشتر

به دليل فساد دس
به. را براندازند

مالت سيل آساي
دوره، شهر حله

خ) الف:  شدند
مؤيد) رديد؛ ب

خواجه و ديگران
 كه همين موضع

مكاري خواجه
ن علقمي و رقبا
ا به امروز مور
ي در بارة خواج
 مورد بحث و ب

  
اجه نصيرالد

  
 

يك سرفصل م
عمومي و رايج
و افتادن آن به د
ر اين ناحيه شك

اي ن ل مالحظه
وش آنان بود و ب
نياد اين دولت ر
 آنان برابر حم
ن عراق در آن د
ن ماجرا درگير

 وي نزديك گر
و با وساطت خ

ك البته با پرهيز،

هايي دربارة هم
 كه دشمنان ابن
ادامه يافته و تا

وهشهايي نيز پژ
ت، در اين مقال

  

 به نقش خو

به عنوان ي 656
را در معناي ع
الفت عباسيان و
الفت عباسي در

داد جمعيت قابل
 و عباسي بر دو
آنان توانستند بن

داني از دستن
مهم شيعه نشين
لم شيعي در اين
رار گرفت و به
ه خالفت بود و
ك به عباسيان، ا

  .ت
 خاص، گزارشه
ن، شايعاتي را

اين ماجرا. دند
ش ابن علقمي و

 نوشته شده است

مربوط يات

6سال  والن در
»تاريخ اسالم« 

اد، برافتادن خال
ن هم، ديگر خال
ماجراي فتح بغد
 خوارزمشاهي
رت نگرفت و آ
دودند و كار چن

تنها شهر م. يامد
سه عال. خير شد

سپاه هوالكو قر
 در كنار دستگا

ز علماي نزديك
حله نجات يافت
 از يك دورة

بيشتر از آ. ندا 
 خود ثبت كرد
اتي در بارة نقش
ين باره گفته و

مطالعا

اد به دست مغو
ت كه بسياري
يژگي اين رخدا
س از نابودي آن

شيعيان در م. يد
عمده ارتش. ند

بر مغوالن صور
 يك اقليت بو
سنيان نيز بر نيا
طاوس واسطة خ
از فتح آن، در س
ة سقوط بغداد

از) 664م ( وس
 جان شيعيان ح
خي اهل سنت،
سط وي آورده
ند، در كتابهاي
ن زمينه مطالعا
ها و آنچه در اي

  
  
  
  
 

 

  
  

سقوط بغدا
چندان است

ترين وي مهم
است كه پس
تقسيم گردي

مذهب بود 
چنداني براب
اين لحظه،

عباسيان و س
ميان، ابن ط
بود و پس ا
كه تا لحظة
سيد بن طاو
وساطت او
منابع تاريخ
هوالكو توس
منتشر كردن

در اين. است
ه اين ديدگاه
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 خداورديان

  گ اسالمي
shlomo  

و دوزخ و 
ر و ديگر 

اي  ت فرقه
لسوف، به 

... ر نيافت 
ايق مجالي 

اثر  142د 
قيم است، 
في عقله و 
مثالً عقلي 
ية و بئس 
 ديگر نيز 
ساسي براي 

وجود را / 
اس تعاليم 

از جهت ( 
كته است 
أويلي عقل 
قّق كيفيت 
ت حقيقي 
ند كه اين 

  در » سليم

شهرام خ 
ايرةالمعارف بزرگ
o.shahram@

ها و ت و بهشت
وي در همان اثر
ن وراي مجادالت
ص باشد، يك فيل

ي ديگر ت فايده
در معرفت حقا
رد اشاره در بند
حقيقي عقل مستق
 نفسه و نفسه ف
 از امر منفصل م
 حسه إلي الهاو
و از منظرهايي
 او، كليدي اسا
/أويل متن نفس

ول مقاله بر اسا
»متّصل«و » ي

، ناظر به اين نك
صل از گذار تأ
، منجر به تحقّ

بهشت«: كند ه مي
كن له، اشاره مي

مراتب تس«با 
  ي

مركز دا
@gmail.com

در بهشت«: دهم
هاي ديگر و وزه

ه ساحتي از آن
ة مذهبي خاص

ل ارباب مقاالت
د كه عقل را د

نكتة مور. »هند 
و نيز بهشت ح

مه فيمه و وه
وس است يعني ا
مه في حسه و

السفه و عرفا و
فكري و فلسفي
ه عنوان ابزار تأ
ه تدريج در طو

صعود/ طولي«ن 
عبارات مذكور،

كه حا)  و نفس
است - ن كبير 

وست كه اشاره
ر از همين رسال

ب  رتباط آن
لدين طوسي

m

تصور پانزد(ليم
و كه براساس آم

اسالمي كه - اني
 از آنكه نمايند
ز معرفت احوا
لم را خاص ديد
نه تضاي عقل مي

و« : باشد زير مي
ج حسه في وهم
قيقي عقل منكو
ي وهمه و وهم

 توسط ديگر فال
مينة منظومة ف
يز نقش عقل به
مجموع آنچه به
ر معاني توأمان
 نكتة اساسي، ع
ر حس و وهم

ون صغير و كون
قيقاً از همين رو

وضعي ديگرر م

  
و ار» مستقيم
نصيرال سليم

  

روضة تسلتاب
كند ف اشاره مي

فلسفي ايرا-فاني
صيرالدين پيش

در علم كالم جز
و اصحاب آن عل
ي مذهب بر مقت
ست، به قرار ز
سي عقلي يتدرج

و دوزخ حق. ية
فسه و نفسه في
 شده، هر چند
زم  نكته در پس

نيو » ط مستقيم
ه با توجه به م
 اين بند، بايد در
 نظر داشتن اين

مشتمل بر(نساني
ي وجود در كو

دارد و د» هشت
يد اين معنا، در

صراط م/ قل
روضة تستاب

كت 142در بند 
 اساسي و ژرف
دهاي سنت عرف

در واقع، نص. دارد
د« بيان خودش
و... فايده يافت

بل بناي كنند، مي
 مجملي از آن ا
همي نفسي ونفس
ة الي ربها راضي
رك عقله في نف
ين طوسي بيان
خواجه از اين

صراط«معنوي بر
يادآور شويم كه

در ابتداي» قيم
با در. فته شود

و قواي وجود انس
ان محور رمزي

بهش«و » عالم امر
خواجه در تأيي

عق«ر مفهوم
كت

)ق 597-672
اي به نكته) »ها

جموعة دستاورد
ميم و بررسي د
چرا كه وي، به
ريف و بسيار فا
 معين اجبار نم
 حاضر بررسي

حسي وهمي، وه
 الساذجة راجعة
همي حسي يتدر
 از اثر نصيرالد

ي بيان خاص خ
م/ سلوك فلسفي

 هر چيز بايد ي
مستق«دند، واژة

در نظر گرف) ول
 اتّصال مراتب و

يا هما -طولي /
ع« ذاتاً روي به
.»به امر متّحد

تأمالتي بر

(محمد طوسي 
 برازخ و صراطه
نيز بر اساس مج
ست، قابليت تعم
ي كلمه است، چ
مت را علمي شر
 بر تقليد وضعي
 قصد از مقالة

ر متّحد، مثالً ح
ي معرفة العقل

سي وهمي و وه
اين بندنچه در 

ست، اما بررسي
ايگاه عقل در س

پيش از. دهد ي
گرد ير ارائه مي

ز فيض عقل او
ي، هماهنگي و
/ محور صعودي

ي است كه»يم
م است، يعني ب

  
  
  
  
 

 

  
  

نصيرالدين م
ها و دوزخ

آثارش، و ن
و كالمي اس

ي سنّتيمعنا
حكم] اما[

دهند و مي
مذكور كه
يعني به امر
إطمأنت الي
نفسي و نفس

آن. »المصير
بيان شده اس
دريافت جا
به دست مي
خواجه نصي

مندي ا بهره
سويي كه هم

در راستاي
عقل مستقي«

عقل مستقيم
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ه صعود از 
هاي سفر نت

نده است، 
ب اين دو، 
ز شناخت 

 ك خضرائي

  رف اسالمي
Babak.k  

ندي فرض 
ة موسيقي 

از . ه است
 شامل دو 

و ) ها نغمه
هاي  نسبت

ن دركتاب 
ارة مقولة 
 نمط نهم 
 از عوامل 

، معطوف به»ت
ان» مباينت امري

خوا» ون وسط
و به تناسب» ري
اين مرتبه از. يد

بابك
المعار  بنياد دايرة

khazrai@gm

حكيم و دانشمن
رسالة. انده است

سدة هشتم نوشته
نش موسيقي را
موسيقايي ميان ن

آورده و ن) طبوع
ب وزنرا در با

 نظرات او دربا
ر شرح وي بر
ه و آن را يكي

كون مباينت«به 
كون مب«به » قي

كو«و » ون مبدأ
هادت خاص امر
ن ذاتي الزم آيد

  .دهد ر مي

  وسيقي

عضو هيئت علمي
mail.com

ن آن را بر هر ح
از وي به جا ما
ان در اواسط س
ت كه در آن، دا

فاصلة م(ف بعد 
اوزان مط(بوله 

 آراي خواجه ر
رده، با اين همه

ارة موسيقي، در
طقه اشاره كرد

ب» كون مشابهت
ن مشابهت خلق

كو« به ترتيب 
شه«و » م خلقي

لم عقلي به تعين
سر» علي نفسك

ي دربارة مو

ع

يات، و آموختن
ين باره آثاري ا
ن از اهالي كاشا
 در دست است
سته و به تعريف
ارة ايقاعات مقب

ديگر. ده است
 شعر دنبال كر
ي خواجه در با

بر نفس ناط) گها

ك«ويلي خود از
كون«ما گذار از

 خواجه آنها را
شهادت عام«آن

شته و تحقّق عل
 و انت دللتني ع

  
الدين طوسي

  

 از اقسام رياضي
ره داشت و در ا
صي به نام حسن
 به زبان عربي

انسد) ن موسيقي
اي دربا نيز نكته

 وزن ذكر كرد
يشتر از ديدگاه
خي آراي فلسفي

آهنگ(ثير الحان
  . ت

كه در گذار تأو
ام. بة امر است

ر دو كون كه
كه در آ) حدت
گشمرفوع » نت
بك عرفتك«

خواجه نصيرا

موسيقي را يكي
ا، از اين فن بهر
ن رساله را شخص
رسالة كوچكي

وزن(و ايقاع ) ها
در پايان ن. ست

ل مطبوع بودن
ين مبحث را بي

برخ. زنده است
و در آنجا به تاث
طقه دانسته است

است، عقلي ك» 
و اتّصال به مرتب
كه وراي اين هر
معاد يا كون وح
عليم خاص مباين
ر آن عقل نداي

آراي خ

اسالمي، م  -راني
ون ديگر حكما

اند؛ اما اين داده 
 باب موسيقي، ر
ه هاي ميان نغمه
سيقي پرداخته ا
سكنات را عامل

گرچه وي ا. ت
ناسان نيز آموز

او. ده استا آم
ت قوا از نفس ناط

عقلي امري«قع 
و» ن امر و خلق

ل نيست، چرا ك
كون م( هست 
تع«و » مشابهت

امي است كه در

در فرهنگ اير
خواجه نيز چو 
را به او نسبت 

واجه نصير در
روابط و نسبته( 

اي رايج در موس
ن حركات و س

توان يافت مي ار
شن براي موسيقي

سينا ابن تنبيهات
ن نفس و تبعيت

  
  
  
  
 

 

ع عقل، در وا
برزخ ميان«

تأويلي عقل
كون سومي

نظر عام م«
ناظر به مقا

  

  
  

دير زماني د
.دانستند مي

كنزالتحف
تأليفات خو
علم تاليف

انواع بعدها
مناسب ميا
معياراالشعا
كلي وزن ب
اشارات و تن
متنبه كردن

  
  
  



٣٩  ٣

 تي قراگزلو

  ي و عرفاني
  

 به عنوان 
غوالن نيز 
ر و تعقل 
ت وزارت 
ه رشيدها 

) الف:  از
 در مراغه 
» ة ذوفنون

روش هاي 
 نوشتن بر 
ن خواجه 

سه هجوم 
برانداختن 
 رفع موانع 
 با عنايت 
ز فراموش 
 نمود، آن 

عليرضا ذكاوت
شگر متون تاريخي

، بلكه»ي عشر
هاي مكرّر مغ م

اً داشته، و تدبير
دامه دهندة سنّت

ها و خواجه يني
ن عبارت است
 مشهورترينش

عالمة«ت يك 
ر پيش گرفتن ر
يو تصنيف، يعن

د شيعي در بيان

عي كه بعد از س
 نصير يكي در ب
و تأَييد علمي و
 و بسط مدارس
 و ايراني هرگز
ا ايجاد و اجرا

  و ايران

پژوهش

بشرو عقل حاد
 پس از هجوم

عملي را توأماً 
 نصير طوسي اد
 بعد توسط جو
د كه عمدة آن
ا و مدارس كه

 مدت به صورت
در  )س نمايند؛ ج

وش در تاليف و
طوري كه عقايد

وضاع خصوصاً ا
ي كه خواجه
 عهده گرفت و
تعليم و تأليف
 است كه ايران
م و ماندگار را

هنگ اسالم و

استاد ب« ة لقب 
ي سياسي ايران
 نبوغ نظري و

خواجه.  است
ز در نسل هاي

يران اجرا كرد
ها ا و بيمارستان
 آنان در كوتاه

ذهني را تدريس
تغيير رو  )قلي؛ د

ت در بيان، به ط
  .صرش

پس از اسالم و
ا و نقش دوگانه
لخانان مغول به
و اصالح روش ت
قي، از خدماتي

يك طرح عظيم

 احياگر فره
  
  

مع علمي شايستة
نجات و احياي
ريخي است كه
هم به كار برده
كه  سنت او نيز
نگ و تمدن ا
ها  و رصدخانه

ربيتدادها و ت
 علوم عقلي و ذ
لسفه بر علوم نق
 موضوع و دقت
فقها و علماي عص
ذهبي در ايران پ

پديد آمد و) كو
 ايراني كردن ايل
انه ها و علوم و
ي علمي و تحقيق

است كه ي ردي

دين طوسي

ك شخصيت جامع
لّي از جهت نج
گي و رجال تار
ر افالطوني با ه
 طوسي است ك
ي احياي فرهن

ها اث كتابخانه
ترين استعد جسته

تأسيس و انواع
ي و خصوصا فل
، و تشريح در

 هم انديشي با ف
نگي، ديني و مذ
 چنگيز و هالك
ن سازي، بلكه
ز احياي كتابخا
ي براي كارهاي
ظري و عملي مر

  .افت

نصيرالد

 را نه تنها يك
ل تاريخي و مل
سرآمدان فرهنگ
ي و قوت تصور

الملك جه نظام
 بزرگي را برا
ي علمي و احد

ترين و برج خبه
 حوزة درسي ت
 طبيعي و رياضي
 حسن انتخاب،

دوستي و )ت؛ هـ
خ سياسي، فرهنگ
نگيز، فرزندان

ن و ديگر متمدن
 انجام داد و نيز
بودجة حكومتي
شانگر نبوغ نظر
 وي نيز ادامه يا

ن طوسييرالدي
صيت درجة اول

او از معدود س 
گرايي را با آرمان

همشهريش خواج
او طرح.  كرد

كتب و ابزارهاي
گزينش نخ  ) ب

وانند خود يك
ي ترجيح علوم
ورت، ايجاز و

اي فلسفي يافت ه
حظة سير تاريخ

در عصرچن(  ولي
عيليه و عباسيان

به نفع اماميهه 
ها و تخصيص ب

همة اينها نش. رد
س از درگذشت

  
  
  
  
 

 

  
خواجه نصي
يك شخص

.شناسيم مي
ارسطويي ر
درخشان هم
اتداوم پيد

گردآوري ك
بوده است؛
كه بعداً بتو
تشويقي براي
حسب ضرو
نصير، صبغه
مال
بزرگ مغو
بقاياي اسما
فرهنگي كه
ه به تخصص
نخواهد كر
چنانكه پس
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 جميل رجب

  كانادا - گيل
jamil.ra  

 در دوران 
سي مشهور 
 يرمجسطي
ادعا كرده 

در سال ) ي
طوسي در 
 ما كمك 
همچنين به 

  . كنيم

 رجب. ي پ

  كانادا-گيل 
sally.ra  

ير نجومي 
ربي نوشته 
.  جهان ها

بخش . لي 
 سه قسمت
ي در يك 
ي آيد، اين 

فائز ج
ي دانشگاه مك گ
agep@mcgi

ده مي شود، و
 نجوم بطلميوس

حريرتده آن در 
ي كه ديگران ا
 به زوج طوسي
ن ظهور زوج ط
زوج طوسي به

اين كار ه. كنيم
را درك ك هيية

سالي
ي دانشگاه مك گ
gep@mcgil

ولف متن فراگي
 كه به زبان عر
ت القمر در اين
سام به طور كل

بخش دو به س. ت
چقميني و طوسي

طوسي برميكرة 

 مطالعات اسالمي
ill.ca

ناميد» ج طوسي
ي از مشكالت
لين مورد استفاد
ست، در صورتي
دا بدون اشاره

ي دهم كه اولين
خ براي پيدايش ز

ك را تثبيت) وي
كره في العلم اله

  آموزشي

 مطالعات اسالمي
ll.ca

 مي زيست، مو
 پسند به نجوم
 و سطوح تحت
تقسيم انواع اجس
ها مربوط است
جه داشت كه چ

تذكرچقميني و  

   طوسي

مؤسسة

زوج«ت و اكنون 
ش به حل شماري
كرده اند كه اول
لبروجي بوده اس

ابتد(اله اي كه 
ف شده نشان مي
تعيين اين تاريخ
ع مسطح و كرو

در التذكهايي آن 

مالحظات آ:

مؤسسة

در خوارزم 13
ين مقدمة عامه
رضي و افالك
 است در باب ت
و آنچه به آن ه

بايد توج.  است
ملخصحواشي 

 منشاء زوج
  

شده استابداع
 رويكرد بديعش
و برخي ادعا ك
لة عرض دايرةا
شده است، رسا
هدي تازه كشف
.شته شده است

مخصوصا انواع(
يش از تثبيت نه

:كره طوسي
  

3نيمه اول قرن
اي. است) ن ساده

سماوي و ار  ي
قدمه توضيحي

ر مورد افالك و
ه مربوط به آن
 و تفسيرها و ح

بازبيني

ر الدين طوسي ا
ي شده، به دليل

ث بوده است، و
براي حل مسأل

اعالم ش  معينيه
ا اشاره به شاه

نگاش 64/1245
(ن زوج طوسي
وسي بر زوج، پي

قميني و تذك

چقميني كه در ن
م نظري به زبان
هيئت جهان ها

مق: ل شده است
ضيحي است در
ب زمين و آنچه
د رونوشت ها

 به وسيله نصير
ناميده مي» غيره

ق آن مورد بحث
)644/1247ل 

رسالة بار در
ه بادر اين مقال
43 كه در سال

ش انواع گوناگون
هاي مختلف طو

قملخص چ

حمد بن عمر چ
خالصة نجوم( ه

قدماتي بود به ه
دو بخش تشكيل
مده است و توض
حي است در باب
نان كه از تعداد

ف رياضي كه
 الكبيره و الصغ

اما منشاء دقيق 
ان يافته در سال
اين ابزار اولين

د. نگاشته شد 1
عينيه بوده است
ه تاريخ گسترش
مي كند تعديل ه

ن محمود بن مح
ي الهيئه البسيطه
ك خالصه مقد
يك مقدمه و د
ج قسمت پديد آ
 است و توضيح
يسته اند، و چن

  
  
  
  
 

 

  

  
ابزار معروف

اصل«قديم 
.شده است

پايا(طوسي 
اند وجود ا

632/1235
پيوست ميع
مي كند كه
ما كمك م

  

  
ف الدينشر

الملخص في
شده بود، يك

از ي ملخص
يك از پنج
تقسيم شده
عصر مي زي
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يشرفته تر 

هدف . يند
 هر يك، 
ن به سنت 
هر يك از 

 ني

   رجب زاده
  وساكا ژاپن
hashem 

، كثرت و 
سي مقايسه 
 در علم و 
رشيدالدين، 
 زيست؛ و 
ر خدمت 
ي تاريخي 

مباحث ب 
ن ابوجعفر 
ء خواجه 
و ياد كرده 
ملّة والدين 
ين طوسي 
ناي سعيد 
. »ده بودند

و فرزندان 

خواندن متون پي

 به شمار مي آي
صوص موضوع

همچنين. ي دهم
ان مورد نظر ه

اهللا همدان ل
هاشم
ارجي دانشگاه او
m@ares.eon

چند بعدي علمي،
نصيرالدين طوس
 خواجة طوسي

نياي ر. ه است
 در قهستان مي

و خاندان او در
ن  در نوشته هاي

در كتاب.  است
والنا نصيرالدين
 به اقوال و آرا

از او» هللا مثواه
تأخّرين نصيرالم
خواجه نصيرالدي
 آن وقت موال
 آن ملك افتاد
ه نصيرالدين  و

جويان را براي خ

ر جهان اسالم
من به خص.  كند

رد بحث قرار مي
كنم كه مخاطبا

يدالدين فضل

يشين مطالعات خا
net.ne.jp

خصيت چبار ش
شته، با خواجه ن
ت و فضل تقدم

ان رشيدي داشته
الع اسماعيليان

 جايگاه يافت و
وس، رشيدالدين

ام آوردهرامي ن
سيدنا و مو«: ت

شاره هايي كه
اهللا اطاب - طوسي

المت حقّقين افضل
استادالبشر خ« 

در«: است كه
بغير اختيار به

ست دليِ خواجه

ه اند، تا دانش ج

آموزشي فعال د
ك  ها را آشكار
س جويان را مور
م و بحث مي ك

 كالمي رشيد

استاد پيش

به اعتب) ه ق 71
 تاريخ ايران داش
 به اعتبار منزلت
ر اعتالي خاندا

نصيرالدين در قال
لمي او امان و

عي با عالمة طو
او با القاب احتر
چنين آورده است
 هاي خود و اش
جه نصيرالدين ط

الحكماء المح ان
و» دين طوسي

 مالحده نوشته
بِ ...اي بزرگوار

عيلي، چون راس

رار مي گرفته ق

از يك سنت آ
فاوت هاي آن
مورد نياز دانس
است مي پردازم

هاي ر رساله
  

8قتول در سال
پرحادثه اي از
اجه نصير، هم
 عالمة طوس د
همراه خواجه ن
و تأثير مقام عل
 رشيدالدينِ شافع
ياد كرده، و از ا

چ» ما و مشايخ
در رساله. »غه

متأخّرين، خواج
والنا اعظم سلطا
خواجه نصيرالد
راي فتح قالع

و جماعتي اطبا
قر پادشاه اسماع

م مورد استفاده

 مهم و مشابه ا
قايسه كند و تف
 ميزان مهارت م
 نشأت گرفته ا

در جه نصير

و مق 648 سال
 علوم در دورة پ
الدين براي خوا
سهمي است كه

مان خود بود، ه
ن وجه نصيرالدي

تفاوت مذهب
لدين با تكريم ي

از علم: اولياء«ت
ب الرصد بمراغ
نا اعظم، افخرالم

مو«جه با عنوان
موالنا خ«، »أواه

راني هوالگُو بر
كمل عالم بود و
م شدن قلعة مق

سي عمومي نجوم

طوسي دو نماد 
ن دو متن را مق
زشي نوشتار و
ك از اين آثار

  . اند ه

 فلسفي خوا

متولّد حدود(ي 
كه در پيشرفت
ريم خاص رشيد
م به مالحظة س
 اطباي معتبر ز
به تدبير خواج

رغم ت به. رسيدند
 خواجه نصيرال
 را در فهرست

 الطوسي صاحب
موالن«بي مانند

هم از خواج ريخ
الجنّة مأ و جعل

ر شرح لشكرر
 كه اعقل و اك
كه پس از تسليم

عنوان متون درس
   

تذكرهميني و 
ين است كه اين
حتوا، سبك آمو

ي كه از هر يك
 چه كساني بوده

نقد آراء  و

اهللا همداني  فضل
و نيز تأثيري ك

احترام و تكر. 
دولتمردي و هم 

 همداني كه از
ليم اين پايگاه ب
 مراتب عالي ر
خود همه جا از
م خواجه نصير
حمدبن الحسين

ه جا با القاب هم
التوار جامعكتاب 
اهللا مثواه و اب

ياد كرده، و د 
صيرالدين طوسي
 افزوده است ك

  
  
  
  
 

 

هر دو به ع
.آماده كنند

چقم ملخص
اين مقاله اي
ساختار محت
هاي تفسير
اين تفاسير

  
  

نقل

  
رشيدالدين
تنوع آثار،
شدني است
حكمت و

الدولة موفّق
پس از تسلي
ايلخانان به
و كالمي خ

نام سلطانيه
محمدبن مح
نصير دارد

در كت. است
الطوسي اطا

»اهللا رحمه
خواجه نص
رشيدالدين
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؛ و ساخت
نيز . رستاد

رة مدفنش 

 كالمي و 
حكيمي و 
آمده است 
ه بر اكثر 
ن خواجه 
ه مفسران 
دا آورد؛ و 

فهم در  سان
ل خواهيم 
خاطر آمده 

ديگر ...  و
طيب اللّه  

در  ».عنوي
 - لطّوسي، 

بي تراضي 
در تقريب 

الدين  شمس
 بارة منشأ 
. س لطيف

 پنجگانة 
دين طوسي 

» بهترين«ا 
ء خواجه 
 است كه 

 و مالزم خود س
 را خواست، نفر
 كرده، و در بار

مدة رساله هاي
مي بينيم كه ح« 

حكيمي ديگر آ
عليه ي رحمةاهللا

 و جواب سخنان
ست آنچه را كه
 آنها تلفيقي پيد
شن و سخني آس
ين بحث مشغول
چه ما را در خ
ل مختار است؛

–دين الرّازي 
ظي است نه مع
جه نصيرالدين ال
ست بر صلحي ب
 شيوة اوست، د
سخ سوالي كه ش
حيات خود، در

 نگاشته است بس
 يكي از كتب
خواجه نصير الد
يان اقوال حكما
بر بعضي از آرا
گوياي احترامي

آنان را نواخت
او - شنيده بود

لي و علوم نقل

حاوي بخش عم
:ما گفته است

ه، و بعد از آن ح
فخرالدين الرازي

آمده... لطّوسي
ن است كه نخس

ميان آراءد تا 
ت با عباراتي رو

چون بدي«ت كه 
و بعد از آن آنچ

فاعل...  الوجود
 خواجه فخرالد
 درين موضع لفظ

خّرين، خواجمتأ
 گفته مبتني اس
السفه، چنان كه

، در پاسخلحقايق
سي، در هنگام ح

اي و خود رساله
،الحقايق بيان ب

خ رأي و پاسخ 
جة طوسي در ميا
ري رشيدالدين ب
نان نشان داده گ

حقّق شده بود، آ
خواجه نصير را

عني مرگ معالي
  .   ي رسانَد

ة رشيديه كه ح
ان علما و حكَم
و اعتراض كرده
 خواجه امام ف
رالملّة والدين ا
ه خود گفته، اين

كوشد كند، و مي
صائب يافته است

، گفته است»ض
م بيان كنيم، و
ست كه واجب
و موالنا اعظم
كما و متكلّمان

 اعظم، افضل الم
 امام فخرالدين
مان و سخن فال

ال لطايف  كتاب 
نصيرالدين طوسي
نوشته اند؛ و او
الدين در كتاب

، نيز)»الوان«(
و توجيه خواجة

گير با همة نكته
ر وزارت ايلخانا

د بر هوالكو مح
و نيك نفسي خ
يتي عربي در مع
ء را براي او مي
ارگانه مجموعة
 معاني دقيق ميا
ديگر بر سخن او
ظم عالّمةالعالم

نصير... النا اعظم
مي او، چنان كه

ك اند نقل مي شته
 كه درست و ص

فيض و فياض« در
ل حكماي متقد
ي گويند آن اس

.... الذّات است
خالف ميان حك

موالنا«:  است
خن كه خواجه
اوت قول متكلّم
رسالة هفتم از

محقّق عالمه، ن«
چ يك جواب نن

رشيد» .ه است
و هفتم) » علما

 اين كه رساله و
ب. ن داشته است

و سلَف خود در

گ معتبر بودند
كه آوازة دانش و

بي» ي طاب ثَراه
و مقام اولياء ت
، از كتب چهاق

 روال بحث در
كيمي و عالمي د
نچه موالنا اعظ
والو بعد از آن م

هاي كالم رساله
حث گفته و نوش
ك يده و نظري را

،الحقايق لطايف
سالمند و اقاويل
عني متكلّمان مي

بل موجب بات،
فته است كه خ
وث عالم افزوده
رده كه اين سخ
 پس از بيان تفا

، ر»كنزالمعاني«
«:گفته است كه

و هيچسيده بود،
 نصير فرانهاده

سؤاالت«(سوم
و با تصريح به

ون آن يافته بيان
نشمند متقدم و

  .ت

 كه اطباي بزرگ
ك - قاآن ونكگه

صيرالدين طوسي
ري مانند كرامات

الحقايق لطايفب 
بيان طبيعت و

 بعد از وي حك
شين گفته؛ چنا
ض كرده است، و
رشيدالدين در ر
م در موضوع بح
ا كه به آن رسي
لطششم از كتاب
كه حكماي اس
كماي اسالم، يع
ل باختيار نيست

كه ساخته گفت 
ث قدم يا حدو
رح خويش آور
هي فرانهاده، و

«در » .يده است
 پرسيده بوده، گ
لماي زمان پرس
ر نظر خواجه
در رساله هاي س
 شده بازگفته، و
را كه در مضمو
كه او به اين دان
ي او داشته است

الدوله ه و موفّق
د سال هم كه مو

خواجه نص«ات 
ته است كه امر
 در فاتحة كتاب
ني اوست، در ب
ي گفته است و
سخن حكيم پيش
خ رئيس اعتراض

شيوة تصنيف ر 
 و علماي متقدم

اي را حث، نتيجه
در رسالة ش. ذارد

اويل متكلّمان ك
اما آنچه حك. 

گويند كه فاعل
شرح اشاراتر 

ن سخن در مبحث
در شر – مثواه 

گاه خود توجيه
ن دو نظر كوشي
علماي عصر ازو
ت افالك از عل
دالدين نقدي بر

هاي وي، د ساله
 مباحث مطرح

 خود و خللي ر
تعظيمي ك يم و

يت و مقام علمي

  
  
  
  
 

 

الدوله رئيس
پس از چند
در ذكر وفا
داستاني گفت
رشيدالدين
تفاسير قرآن

ي سخنيعالم
و جواب س
سخنان شيخ
.»امام گفته
و متكلمان
در پايان بح

گذ ميان مي
شد، اول اقا
تقرير كنيم
حكما مي گ

در –تربته 
دنبالة همان
اطاب اللّه
آنگ. خصمين

ينو تلفيق ا
عبيدي از ع

و علل كثرت
آنگاه رشيد
مجموعه رس
را در بارة
است، ايراد
نصير، تكري
براي شخصي



۴  ۴٣

 
سني زغوان

ليبي -لفاتح
b_zegu

خي تمدني 
 ستم قرار 

ان دستاني  
.  مي زنند

وري داشته 
رشناسي از 
با ترجمه، 

او .  است
ه گرد هم 
ه حقيقت، 
هاي او در 

 بن حسن  
سپري كرد 
ي يكي از  
 بغداد مي 
 ورزيد، و 
ة هنگفتي 
نصيرالدين 
وازة بلندي 
ب اقليدس 

 اي كهگونه
كه وي در 
 است كه 

بشير حس   
ه علوم دانشگاه ال
an@yahoo

ن واقعيت تاريخ
،  آن را مورد
ند، و در اين ميا
ن حركت دامن
 رياضيات نوآو
ثات دانش اختر
 سرآمد بود و ب
ز خود افزوده
 خود در مراغه
براي دستيابي به
ه هاد، و نوآوري

بوجعفر، محمد
م را در بغداد س 

صيرالدين طوسي
ي از قهستان به
انش اشتغال مي

قيمت  هزينةنرا
رين ويژگيهاي ن
ز شهرت و آو
وضوعات كتاب
ديل كرد، به گو
ز آن روست ك
و نخستين كسي

  تا

ياضيات دانشكده
.com 

صفانه براي بيان
زمينة رياضيات
ان و ضبط كرده

 و عربي، به اين
هاي دانشاخه

اب حساب مثلث
طق و رياضيات
و باختر پيش ا
 در رصدخانة
و شكيبايي وي ب
دسي را  بنيان نه

اب:  لدين طوسي
1274تا   120

نص )2رده شد؛
وي. لقب گرديد

ن به فراگيري دا
 ارزشمند و گر

مهمتر) 3دارد؛ 
ثات نگاشت، از
حث پيرامون مو
 دانشي زنده تبد
 است، و اين از

او) الف: طوسي

همتدان بيي

گروه ر   

تالشي است منص
ويژه در زي، به

سود غرب ثبت
ث علمي اسالمي
شاكه در تمامي 

كرد و در با مي
رامون رابطة منط
شمندان خاور و
شرق و غرب را
مندي انديشه و
 هندسه، نااقليد

 .رد
 خواجه نصيرال

1/ ق  672تا 
 به خاك سپر

مل» عالمه«قب
ن سالم بن بدران
 خريد كتابهاي

و نوآوريهايي د
ه در دانش مثلث
رداند و به بح
ت و آنها را به

شهره» محقق«
اي نصيرالدين ط

وسي رياضي

 و عربي باشد، ت
دن حقايق علمي
 و مدركي به س
ر عرصة ميراث

همتايي است كي
ابهاي ارزشمند
 در پژوهش پير
ستاوردهاي دانش
ز دانشمندان ش

توانم ي در ساية
ه در كنار خيام
مسلمان جاي دا

زندگي) 1: فت
597و  سالهاي

وسي بن جعفر
 برآورد و به لق

المعيني، و غيث
خت كه براي

ت، ابتكارات و
كه دليل آثاري

بان عربي برگر
نها تعليقه نگاشت

طوسي به لقب
مهمترين كارها

صيرالدين طو

ت امت اسالمي
 با  از ميان برد
را بي هيچ دليل
تماد به نفس در
 اخترشناسان بي
صرف خريد كتا

نصيرالدين. ست
ديدي را به دست
 علمي شماري ا

ت و اخترشناسي
و كسي است كه
گر دانشمندان م
خن خواهم گف
طوس زاده شد و
نار آرامگاه مو
ششم هجري سر
ن يونس موصلي

مند سان عالقه
ي دانش رياضيا
شناس بود و به
ليدس را به زب
 گرفت و بر آنه

ط )د مي شود؛
ت نوآور بود؛ م

نص

ر دفاع از حيات
 از منابع غربي
ر ريهاي رياضي

  و تضعيف اعت
دانان و رياضي

ارايي خود را ص
وردار گشته است

هاي جد نظريه
رپايي همايشي

دين در رياضيات
ردار است، و او
و شكوهمند ديگ

ث زير سخ مباح
سان و در شهر ط
شت، و در كنا
ت كه در سده ش

گ كمال الدين بن
را به كتاب چنان

هايمامي شاخه
دان و اخترشنضي

وسي كتاب اقل
ابن هيثم را فرا
اي دنيا تدريس

منطق و رياضيات

يش از آنكه در
متي كه برخي

شماري از نوآور
رنگ و فريب
طوسي يكي از
خش زيادي از د
 درخشاني برخو
 گزينش آثار،

سي بود كه با بر
وردهاي نصيرالد
و  آوازه برخور

هاي بزرگ و ي
 مقاله پيرامون

طوسي در خراس
ن شهر در گذش

مانندي استكم
 دانشمند بزرگ

انش او ريري د
وي در تم.  كرد

طوسي رياضي )ف
طو )ب گشت؛ 

طوسي آثار ا) ج
ها همة دانشگاه

رامون رابطة من

  
  
  
  
 

 

  
ن مقاله پياي

اين امت؛ ام
اند، و شداده

آلوده با  نير
نصيرالدين ط

او بخ. است
كاميابيهاي
وتدريس، 

نخستين كس
دستاو. آورد

از شهرت و
ميان نوآور
من در اين

نصيرالدين ط
و در همان
دانشمندان ك
رفت و نزد
همين فراگي
صرف مي

الف: طوسي
برخوردار
جپرداخت؛ 

اينك در ه
پژوهش پير
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ي موضوع 
... رساله و 

شناسي،  گاه

  )ضاوي

 سين ساكت

  ي و  حقوقي
saketcu 

يرباز بدان 
كه به رده 
سدة پنجم 
د و اشاره 

از . ذيرفتند
 بخش در 
پرداختند، 
.  بگذارند
. ذار بودند
. ر بوده اند

ستيفنسون      
تاه او بر 
بسا چيزي 
 رده بندي 
ي برجاي 
. يازيده اند

 كتابخانة 
 ت العلوم و

ن كوشيد تا براي
كتاب و ر 145

گ سي، موسيقي،

بيض(سپيدي 

محمدحس
هشگر متون ادبي
ultural@yah

ن مسلمان از دي
هان باستان بود ك

ن تا سمسلمانا. 
الدي نهاده بودند
ن ديد، تاثير پذ
سندگان مسلمان
بندي دانش ها 
الم را به نمايش
زه و تاثير گذ

و پركاروزگار 
ا. كه مانند جي

به ديباچة كوت
چه بس) بيضاوي(

 است، ولي به
گ ولي ارزشمند
انش ها دست ي

جنگ در 348
في موضوعات 

او همچنين)  ج
5طوسي بيش از 
منطق، اخترشناس

رالدين دژاس

پژوه
hoo.com

فان و دانشمندان
ين فيلسوف جه
.سالم راه يافت
جم و ششم ميال

توا نيز مي) بيعه
نشمندان و نويس
اني كه به رده ب
سنت عقلي اسال
مياب و بلندآوا

همرو) بيضاوي( 
ك كساني هم ك

اند، تنها به خته
(ين دژاسپيدي 
ندآوازگي يافته
گاشت كم برگ
 به رده بندي د
8 و فلسفه و 

گاشت بيضاوي

را تعريف كرد؛
نصيرالدين ط :ي

يا، طبيعيات، م

بوسعيد ناصر

ست كه فيلسوف
ارسطو نخستي. ت

مه  به جهان اس
سطو در سدة پنج

مابعدالطب( زيك
دهم هجري، دانش

انديشه مندا. ند
د گستره اي از س
 اين زمينه كامي
دين دژاسپيدي

نيده ايم و اندك
پرداخ نصير اجه

وسعيد ناصر الد
بلن -تاريخ نگار

ركدام تك نگ
 ميالدي در آن

حكمت 452
و تك نگحكمة

د گنگ رو اعدا
نصيرالدين طوسي
ت، جبر، جغرافي

يرالدين و اب
  

علم اسدر تاريخ
ايي همراه است
ز جنبش ترجم
رحان آثار ارس

و متافيزيك ماخس
ي در سدة دوازد
ضوع ويژگي دادن

انستندازه اي تو
گرانسنگ در

ابوسعيد ناصرالد
 نصير كمتر شن
ز ديدگاه خوا
ا از ديدگاه ابو

و كمتر ت -كلم
ين هرد ناصرالد

سيزدهم/ جري
 به شماره هاي

اقسام الحكطوسي

او )بول كرد؛
آثار ن) 4.  كند

ثلثات و هيئت
  .ست

 خواجه نصي

گفتارهاي مهم د
 هم با تازگي ها
رسطويي پس از
ده بندي كه شا

نيكوم كا، اخالق
 ولي اهللا دهلوي
ش را بدين موض

آنان تا اندا. دند
آوري آثاري گ
رالدين توسي و ا
ديدگاه خواجه

ها از دي دانش
 بندي دانش ها
وان مفسر و متك
نصير و ابوسعيد
تة سدة هفتم هج

ين، به ترتيب
رسالة ط. شوند

ب زاويه را متحو
س برهان اقامه
 جمله دانش مث
 بر جاي نهاده اس

ها از ديدگاه

ز جستارها و گ
 اين باره هنوز

رده بندي ار. يد
شتر از همان رد

توپيكاتاب هاي
ي گرفته تا شاه

وان علمي خويش
ني و فلسفي بود
ن ميان با پديد

خواجه نصير:  
ي دانش ها از د
بررسي رده بند

دربارة رده. ند
ي بيشتر به عنو

از خواجه ن. ت
يشه مند برجست
صير و ناصرالدي
ش  نگاه داري مي

هاي جيبظريه
وضوعات اقليدس
اي مختلف از
اخالق از خود

دي دانش ه

دانش ها يكي از
كندوكاو در. د

 ها دست يازيد
دهم ميالدي بيش
 به آن را در كت

ريسدة سوم هج
شي از توش و تو
اي گوناگون دين
تني چند از آن
برجستة ايراني

رامون رده بندي
J. Step( به ب

ا ردهكتكيه  ري
اگرچه بيضاوي 

يز پرداخته است
 كه اين دو اندي
شت خواجه نص
لمصريه قاهره

  .نام دارند 

  
  
  
  
 

 

است كه نظ
پنجم از مو
هادر زمينه

حكمت و ا
  

رده بند

  
رده بندي د
پرداخته اند
بندي دانش

يازد/هجري
هايي گذرا
كندي در س
خور نگرش
از گروه ها
با اينهمه تن
دانشمندان ب
تا كنون پير

)phenson

ناصر اخالق
.نشنيده ايم

دانش ها نيز
مانده است
دست نگاش

ب ادارالكت
تعاريف ها
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 بررسي و 
ن شناخته 
 آشنايي با 

 طمه سوادي

 كانادا-گيل

f_savad  
  روان  خوب

  تاريخ علم

snikfah  

اين اثر . مد
يخي نشان 

ها   كه آن
ف زيج بر 

براي آنها      
م شده در 

 صدر محمد

  پزشكي يخ
  فرانسه ربن

moham 
 هفتم سدة

 طبيعي و 

به الق ناصري
ف يا رياضي دان
ي دان بوده اند،

 

فاط
م دانشگاه مك گ
di@yahoo.c

فهم سجاد نيك
كارشناس ارشد
m@ut.ac.ir

ة تحرير در آم
شواهد تاري. ست
ستها اين ا يج

انة اتكاي مؤلف

ر اين مؤلفه ب
 رصدهاي انجا

م
تاري دكتراي جوي
سور دانشگاه الي

mmadsadr
س ترين علماي

منطقي از مت

اخالجه نصير بر 
وان يك فيلسوف
لسوف يا رياضي

 

 يج ايلخاني

 دكتري تاريخ علم
com

r

ة مراغه به رشتة
جه و مراغه اس
 مهم دربارة ز

تواند نشا ي مي

و مقدارررسي 
ن اتكاي آن بر

  ي

دانشج 
عا مطالعات كدة

ra@lycos.c
مشهور و ترين

حكم الق، اقسام

ه ديباچة خواج
 بيضاوي به عنو
رداخته اند، فيل

 .ودش خواهد ب

زيجيارات در 

دانشجوي

در رصدخانة) ق
 را مديون خواج
يكي از نكات
همي كه تا حد

  .رات است
بر زيج ايلخاني

و ميزان  ايلخاني

طوسي نصير

دانشك
com

بزرگت از طوسي
اخال و فقه الم،

ت و با نگاهي به
ي است اگرچه

ندي دانش ها پر
م درخور نگرش

د و ماه و سي
  

ق 672د (وسي
تر شهرت خود
.ار نبوده است

هاي مه ز مؤلفه
يد و ماه و سيار

ز سيارات در
ان اصالت زيج

ن كي خواجه

ط نصيرالدين جه
كال تفسير، دب،

و دست نگاشت
گفتني. د بپردازد

ن كه به رده بن
دگان تاريخ علم

گين خورشيد

ر نصيرالدين طو
ي است كه بيشت
نجمان برخورد

يكي از. شدند ي
ميانگين خورشي
شيد و ماه و
توان ن ترتيب مي

پزشك ليفات

خواجه به شهور
ا جمله از تلف

 در پرتو اين دو
ند اين دو دانشم

اني از گذشتگا
ينه براي پژوهند

حركت ميانگ

 هجري زير نظر
اي دورة اسالمي
 چنداني نزد من
ستقل نوشته نمي
باشد، حركت م
ميانگين خورش

بدين. شده است

تا

مش حسن بن د
مخت علوم در ير

وشيده است تا
ن ديدگاه هاي

 و تا كنون كسا
ضاوي در اين زمي

ح

تمدر قرن هف ي
ها هورترين زيج

 زيج از اعتبار
ية رصدهاي مس
مستقل و جديد ب
قاله حركت م
 ديگر مقايسه ش

  .ررسي كرد

محمد فخرالدين
نصير خواجه. ت

  
  
  
  
 

 

نگارنده كو
سنجش ميان
نشده است
ديدگاه بيضا

  
  

  

زيج ايلخاني
يكي از مشه

دهد اين مي
لزوماً برپاية
رصدهاي مس

در اين مق 
هاي با زيج

مراغه را بر
  

ف بن محمد
است هجري
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ـ  مصري ن
 قانون ري

 بالوفيات 

 نموده رائه

 و عاصرين
 بر خود ح

 هاي اسخ

 آمده ريخ

  پزشكي

 معرفي د

 گردد مي

 آن توايي

  رضا عرشي
   تاريخ علم
  رش كاشان
arshy10  

ت تأليف 
ز نزديكان 
واجه براي 
ب اول اين 
 مجذور و 

عددي ائل 
دالت ذكر 

الدين قطب نزد
يادگير و حصيل

الوافي كتاب ب
خود ار هاي ب
مع از شيرازي ن
شرح ابتدايي ت

پا و پرسش از 

التوار جامعانند 

خطي هاي خه
شوند مي هداري

م معرفي نصير 
محت تحليل به 

محمد ر
كارشناس ارشد
ي آموزش و پرور
001@yahoo

ستخراج مجهوال
خواست يكي از
ي است كه خو

باب. كرده است
م، و در پايان

گونگي حل مسا
سته بندي معاد

ن وي .ستا شته
تح به داشته ـ ن

و صفدي صاحب
كتاب در نصير ه

الدين قطب چنين
صفحات در رددـ

برخي و سينا 
   .ست
ما تاريخي هاي

نسخ نصير، جه
هايران نگ از ج

خواجه به سب
نسخه، آن رفي

  آن

گروه رياضي
o.com

سي در زمينة اس
ين رساله به درخ

اين سالي.  است
و قهستان سفر ك
 ضرب و تقسيم
وم در مورد چگ
جه راجع به د

گذاش ه ميراث
توطن نيشابور ر

و )ق ه 764 في
خواجه آثار از

همچ .اند  شمرده
گر مي  محسوب

ابن قانون بر ر
اس نموده ستفاده

ه كتاب در صير

خواج توسط به
خارج و ايران ي

منتس لم تشريح
معر ضمن و ت

 و سه شرح آ

صير الدين طوس
ن مي دهد كه اين
اب تأليف شده
ه به خراسان و
ضعيف، تنصيف،

باب دو. ه است
 است كه خوا

به خود از ساله
در شده و مي ه
متوف( الوفيات ت
كه فهرستي يل

برش او  مؤلفات
سينا ابن قانون

نصير ح خواجه
ا سعديه تحفة
نص خواجه شكي

پزشكي هاي
هاي كتابخانه ي

عل مورد در صلي
است اشته شده

  
وسيط ابلة

 كه خواجه نص
مرعشي قم نشان

و در دو با) تان
د خانة مراغهص

جمع، تفريق، تض
ن ها آورده شده
ن بخش مطلبي

رس و كتاب ست
شناخته سينا ن

فوات كتاب حب
ذي در، بزرگ ن

جزو را قانون
قشارحان مترين
شرح از ـ است
در آنها از خصا

پزش هاي درمان

درمان به وط
برخي در حاضر
مفص نسبتا خطي
نگا قهستان الع

جبر و مقالة

بان عربي است
ن در كتابخانة م

از بالد قهستا(ن
 براي تجهيز رص
 اعمال اصلي ج
مثال هايي از آن
ب قابل ذكر اين

دويس به زديك
ابن قانون بزرگ

صاح شاكر ابن .
نويسان تراجم ز
الق كليات علي ي

مهم از يكي كه
مشهور سعديه 
كه شخ برد مي 

د از لفمخت اي

مربو مطالب ن
ح حال در كه 

خ نسخة ساالت
قال در وي ونت

رسال

ي مختصر به زب
سخة موجود آن

در بلدة قاين 66
بزار هاي الزم
ست و در آن،

عريف شده و مث
تنها مطلب. ست

نز رياضي و طب
ب شارح هشت ز
.است پرداخته 
از نمتوفي دوت 

الحواشينام  به
نصير ـ ك خواجه

ستحفة نام به ه
نام نصير واجه

ها ين، حكايت

آورد ضمن اله
نصير خواجه 
رس اين ذيل در 
سكو زمان در 
  .شود ي

اثري ر و مقابله،
قديمي ترين نس. 

67 محرّم سال 
ي كتاب ها و ابز
قواعد حساب اس
جذر و كعب تع
جبر و مقابله ا

  
  
  
  
 

 

ط و الهي و
از يكي كه

سينا بوعلي
)ه ق 764(

ب كتابي اند،
خ شاگردان

كه ـ قانون
خو پزشكي
اي بر عالوه
  .است

مقا اين در 
به منتسب

.گردند مي
ظاهرا كه

پرداخته مي
 

  
جبررسالة 
.استكرده 

خواجه در
جمع آوري
رساله در ق
مكعب و ج
به كمك ج
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ماالً شرف 
ستعمال مي 
جه در اين 
ه بندي آن 
ت و ارث 
ه نيز قابل 

در سال . د
، به 969 

اني رساله 

ي حسـيني  
هي نيـز  ـا 

ن و نجف 
موجود آن 

شـامل   ل و
 خطائين و 
ه پرداخته 
متحابـه را   

 ،11 سـدة   
ذكر كرده 
ت بـه آن     
 . جود دارد

جود آن ها 
ر و مقابله 
ه در زمان 
سه خواهد 

احتم( متأخرين 
درت اين ها اس
 مي افتد، خواج
دارند، پس دسته

بوط به معامالت
ل و بعد خواجه

وجود داردف  
ة خطي كتابت

مسألة پايا 20ل 

ستر آبادي غروي
ضيحي است و گـ
ه هايي در كاشان
كه تنها نسخة م
اب و چند فصل
 جبر و مقابله،

ح دوازده مسأله
زايد، نـاقص و م
ي، احتمـاالً در

لف در مقدمه ذ
ـل رسـاله نيسـت

وج )زيدة حساب
سخه هاي موج

ر زمينة جبر د
م جبر و مقابله
ين طوسي مقايس

د كه بعضي از
 است، و به ند

اتفاق» ر النهايه
داني ندربرد چن

ي و مسائلي مر
ز دانشمندان قبل

و نجفن، دمشق
روي يك نسخة
ص است و شامل

ر الدين حسن اس
به صورت توض
 اين شرح نسخه

ك 11ي در سدة
اله، شامل دو با
ل به روش هاي

ي به شرحة طوس
اله اعداد تام، ز
اشناس به فارسي

مؤل. ه شده است
ن را كه در اصـ

گزيبا نام (ملك 
شرح قائني، و نس
ك اثر مقدماتي
ساله با آثار مهم
ام و شرف الدين

شگانه مي نويسد
مسأله بالغ شده

الي غير«ترنات 
ت ولي چون كار
 جبري و هندسي
 مقابلة برخي از
، مشهد، اصفهان
 اين رساله از ر

ن چاپ ناقصاي

 المعالي بن بدر
الب اين شرح، ب

از. است ي داده
به فارسي)  يزدي

 مانند اصل رسا
شرح حل مسائل
ت مسألة رسالة
ي در انتهاي رسا
آزاد از مؤلفي نا
دو مقصد نوشته
ت و فن خطأين

كتابخانة مس و
ن، به خصوص ش
رساله صرفاً يك
 مجال، اين رس
مل، كرجي، خيا

ي معادالت شش
 بيست و پنج م
، مفردات و مقت
مكان پذير است
، بيست مسألة
ساب و جبر و

تبريز قم، هاي
اجه، نيمة اول
.پ رسيده است

ابو مختصري از
بيشتر مطا. ست

رساله توضيحاتي
مال محمد باقر

اين شرح. است
هاي ديگر اين ش

هم چنين از بيست
قايني. ورده است

شرحي آ ) 3ت؛
ين است و در د

آزاد نگاشته است
ام صادق چالوس
 و سه شرح آن
 است كه اين ر
همچنين در حد
حبوبي، ابو كام

  
  
  
  

م، پس از معرفي
بر ند و مسائل

را به كار ببريم،
ت تا بي نهايت ام
باب دوم رساله
 كتاب هاي حس
ه در كتابخانه
ن سال تولد خو

به چاپ تهران

مشرح عربي   )1
نگاشته ا 929

ه چند مسألة ر
شاگرد م( قائني

1082خ شوال
از ويژگي ه. ت

ه. ك مثال است
 علم الفرائض آو
اشاره كرده است
 و حساب خطأ
ه و به صورت آ
اح در مدرسة ام
علمي اين رساله
 نشان دادن اين

ه. سالمي ندارد
رزمي، ابو علي ح

دوم از باب دوم
م اعتبار داده اند
تب بعدي آن ر
 بندي معادالت
چنين در پايان ب
ضي از آن ها در

له چندين نسخه
سبت هفتصدمين
ت در دانشگاه

: شته شده است
رمضان 24 در

خر نيز راجع به
شرح قاسم علي

ن، مورخگاه تهرا
رد هر بخش است
ب همراه با يك
 خود در مورد

ا» جفر«داد در
 جبر و مقابله

ه رساله خواجه
هايي از اين شرح
 بيان محتواي ع
ديگر اين مقاله
ر سنت جبر اس
ساله هاي خوار

وي در فصل د. 
به كعب هم) ي

گر كعب و مرات
كند كه دسته ي

همچ. ورتي ندارد
 كه مشابه بعضي

از اين رسال. ت
رشيدي به مناس

 اكبر دانا سرشت
 

له سه شرح نوش
كه) حقق كركي

مي پردازد در آخ
ترجمه و ش  )2؛ 

ه مركزي دانشگ
 تكميلي در مور

 تحليل و تركيب
ن سه مسأله از

ه كاربرد اين اعد
فن سوم درامل 

ح را با توجه به
نسخه ه. ه است

له به اجمال به
هدف د. ي شود

يگاه چنداني د
قبل آن مانند رس

  
  
  
  
 

 

.كرده است
الدين طوسي
شوند؛ و اگ

جا اشاره مي
ها نيز ضرو
آمده است

مشاهده است
خور 1335

توسط علي
 . نمي شود

بر اين رساله
شاگرد مح(

به گفتگو م
وجود دارد؛
در كتابخانه
توضيحات
سپس روش
و پس از آن
معرفي و به

فقط شاكه 
كه اين شرح
اضافه كرده
در اين مقاله
پرداخته مي
است و جا
خواجه و ق

  . شد
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 ادي حائري

  ث مكتوب
imadi_h  

ثاري است 
به تشريح  

ستة ديگر 
به تبيين و 

 فصولو ) 
يگر دارند 
ايي نيز در 
 از آموزة 
ريِ وي و 
همبسته و 
ي در آثار 

پس از . ت
به نظر . ت

اي  جموعه
رگرفته و 

ن و اثبات 
هني او در 

سيد محمد عما
كز پژوهشي ميرا
h@yahoo.c

يك دسته آثا. د
-از سر اعتقاد

د. است) فارسي
و در آنها بمود 

هر سه به عربي
شگرفي با يكدي
ها  بيين، موافقت

متكلمان امامي
هاي نزار  نوشته

اي ه ت مجموعه
صيرالدين طوسي
ساساً يكسان است
 و استمرار يافت

با توجه به مج. ت
 اسماعيلي را بر

ت و نحوة تبيين
هاي ذه و زمينه

   اماميه

مرك
com

توان تقسيم كرد
ظيفة محول يا ا

هر دو به ف( جام
تأليف نم) ق 65

ه( يص المحصل
الفات ماهوي ش
دالل و روش تب
رد تفسير رايج م
 است كه ميان
ديث به صورت

كلي نص روش. ت
 نوشتاري او اسا
 نهادينه گشت

ر پذيرفته است
كلمان فيلسوف

ه بندي موضوعات
 به نقش ويژه و

مان كالمي

ت و دستة كلي مي
بنابر وظ -آنها
آغاز و انجاو  يم

54ر حدود سال 
تلخي، عد العقائد

ر اماميِ او اختال
ون بر شيوة استد
 نزاريِ تعليم، ر

هايي  هماهنگي
 طوسي به احاد
ه از آثار اوست
حيات فكري و
متكلمان امامي

ش از خود تأثير
يج در ميان متك

  .رده است
ة استدالل، دسته
متكلمان امامي،

  

 و تحول گفتم
  

را به دو) ق 67
در آف كرد و

روضة تسلي آنها
در(ز اسماعيليه
قواعد، يد االعتقاد

ليِ طوسي و آثار
ذيرفت كه افزو
وجه به مفهوم
وسي، از جملة
جه نصيرالدين
مي هر دو دسته
ر دو دوره از ح
 وي در ميان م

ثار اسماعيليِ پيش
طوسي روش رايج
ماعيلي اثبات كر
 اماميه در شيوة
 با آثار بعدي م

سيدين طو

72- 597(طوسي
اعيليه بود تأليف
كه مشهورترين آ

گيري از ز كناره
تجريد ز آن ميان

شتارهاي اسماعيل
ديگرند، بايد پذ

تو.  آثار هست
 آثار اماميِ طو

مچنين عدم توج
 مشخصة عموم

شود، در هر ر مي
ه، شيوة كالمي
ل كالمي، از آثا
جه نصيرالدين ط

ن اسم و فيلسوفا
با علماي پيشين
سة آثار طوسي

نصيرالد

جه نصيرالدين ط
در خدمت اسما
ري پرداخت، كه
ي آنها را پس از
پرداخت، كه از

با آنكه نوشت. ند
 در تضاد با يكد
ن اين دو دسته

دروزة رجعت
هم. شود يده مي

 شيوة فني آن،
الم فلسفي تعبير
ت عقايد اماميه
 شيوه از استدالل
ن گفت خواج
رسوم متكلمان

تفاوت طوسي با
د و ضمن مقايس

 . پردازد يه مي

فلسفي خواج -ي
 هنگامي كه د
 اسماعيليان نزار
 است كه طوسي
د شيعة امامي پر

از بقيه مهمترن 
ي مواضع كامالً

ها ميان ء و ايده
م تأكيد بر آمو
اثناعشريِ او دي
ادي روايات به
ه از آن به كال

ر طوسي در اثبات
طوسي در اين 

توان  شواهد، مي
ه را به شيوة مر
حاضر، نويسنده ت

دهد يه نشان مي
مان كالمي امامي

  
  
  
  
 

 

  
  

آثار كالمي
كه وي در

هاي آموزه
هايي كتاب

اثبات عقايد
)به فارسي(

رخيو در ب
اي آراء پاره

بداء و عدم
هاي ا كتاب

بررسي انتقا
كالميش كه
تأليف آثار

رسد كه مي
از قرائن و

عقايد اماميه
در مقالة ح
عقايد امامي

گفتماتحول 
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 رستم فالح

  شگاه تهران
newspi  

 بر حوزة 
از » افراد« 

 و بسته به 
 پاسخ آنها 

 اوصافو  
ين پرسش 
 است كه 
ر گرو آن 
 تنها يك 

د تصميم سن
ايز نباشد، 
 حل رشد 
ز مجموع 
را مي توان 
سش بسيار 
ده اند چه 
 شد اخالق

ه حل آن، 

  ي

شكدة الهيات دانش
rituality200

، منطق حاكم
قي و اجتماعي
سش اصلي دارد
واجه به دنبال

اخالق ناصري 
خ صريحي به اي
ش از آن رو مهم
عي و تربيتي در
ود كه خواجه
سي بود و در مس
ه قائل به آن تما
الق فردي و راه
وه، هويتي غير ا
پرسش فرعي ر
چيست؟ اين پرس
ه آن پرسش داد
 كه راه حل رش
ر برآنند كه راه

الدين طوسي

جوي دكتري دانش
03@yahoo.

 اين پيش فرض
جه، رفتار اخال
 مقاله يك پرس
د و در آثار خو

ابه ويژه در – 
كه خواجه پاسخ

اين پرسش. كند
اي كالن اجتماع
 انتظار مي رو

جتماعي و سياسي
ال، اگر خواجه
 حل رشد اخال
آيا او براي گرو

اين  - ت، آنگاه
منظر خواجه چ
الن كه تاكنون به
ي بر اين باورند

اي ديگر و دسته

خواجه نصيرا

دانشج
.com

براساس. ست
در نتيج. ت است

ينا. ي متمايزند
عي طرح مي كند
ر اخالقي خود

دانيم ك ا نه؟ مي
ه جستجو مي ك
رنامه ريزي ها
درخوري از او

گير با مسائل اج
به هرحا. داشت

ز منظر وي راه
 او پرسيد كه آ
وه ها قائل است

از مخالق افراد 
 با دو پاسخ كال

دسته اي. ه است
 جامعه است؛ و

  
ي از منظر خ

  

نوشتار حاضر ا
جتماعي متفاوت
ژادي و اقتصادي
چند پرسش فرع
ه طوسي در آثار

پذيرد يا ا را مي
 در آثار خواجه

گروه ها، و برق
ست و پاسخ د
 او متفكري درگ
 تاريخ ما قرار د

از - ين صورت
شد، مي توان از

د و اخالق گرو
طق حاكم بر اخ
آيا در مواجهه
شد مذهب بوده
ك تك افراد

  

  

اي اجتماعي

پيش فرض ن» 
هاي ا الق گروه

جتماعي، ملي، نژ
اجه مي يابد، چ
 كه آيا خواجه
فراد و گروه ها
لي پاسخ آن را
واجهه با اخالق
ن رو موجه اس
ست نبود، بلكه
اني ترين دورة

در اي - د كه آيا
سخ او مثبت باش
وزة اخالق افرا
گروه ها و منط
آ: ن گذاشت كه

علم و ديگري رش
علم و آگاهي تك

 .امعه است

الق گروه ها

ه هاخالق گرو
م بر حوزة اخال

ي اج»گروه ها« 
صلي در نزد خوا
 مقاله اين است

حوزة اخالق افر
ر با روشي تحليل
ي، چگونگي مو
ز خواجه از آ
 جامعه و سياس

سياسي در بحر-
وان از او پرسيد
اس؟ اگر بازهم پ

به تمايز دو حو
اكم بر اخالق گ
ان با او در ميان
سخ، يكي رشد عل
ها، رشد نرخ ع
ك تك افراد جا

اخال

اخ«و » ق افراد
د و منطق حاكم

«قي و اجتماعي 
ي كه پرسش اص
رسش اصلي اين

تمايز بين دو ح 
، اما اين نوشتار
ل اخالق جمعي
ح اين پرسش از
بي و بركنار از
- مهم اجتماعي

 فرعي را مي تو
عي واحد است؟
نيست؟ اگر او ب

منطق حا - كه 
ه را  نيز مي توا
ارد؟ آن دو پاسخ
 اخالق گروه ه
شدن مداوم تك

  
  
  
  
 

 

  
اخالق«تمايز

اخالق افراد
رفتار اخالق
نوع پاسخي

پر. مي رود
–االشراف

نداده است،
دستورالعمل

طرح. است
متفكرمذهب
گيري هاي
اين پرسش

اخالق جمع
افراد قائل ن
طرح كرد ك
تعيين كننده
ديدگاهي د
اجتماعي و

مذهبي تر ش



۵  ۵٠

  عار

 ماني مقبل

  س بوشهر
ghahra  

عـدادي از      
ـه بـرآنيم      
 مشـخّص  

تـوان    مـي   
ير بخشـي   
 خـود بـر     
ه خواجـه  
تاب خـود  
ضيان پـس  
داع كـرده  
ميـان ايـن   
قابل توجه 
طالحات، 
متكـاوس،       

معيار االشعايِ 

علي اصغر قهرم
گاه خليج فارس
amani@p

ت عروضـي و تع
ـه نيسـت، بلكـ
 بررسي كنيم تا

از ايـن منظـر 
كه خواجه نصـي
 اصـطالح نيـز

كاربرد كه ي كم
ي يافته و در كتا

در نزد عروض )ن
صطالحاتي را ابد

در م.  و مسـكَّن   
نكتة ق ) 4ست؛ 

خي قواعد و اصط
 اسـت، يعنـي م

الحات علميِ

ع
گدانش

pgu.ac.ir 

 از اصـطالحات
عـروض و قافيـه
ست استخراج و
.ع كـرده اسـت  

شناسي ك ت زبان
م گرفته و چند
الحات عروضي
اي عروض عربي

مانند اركان(ت 
و نيز عربي، اص
ـرج، تسـكين،

ضيان واقع شده اس
اطر سپردن برخ
د قافيـة عربـي

زمينة اصطال

حـاوي بسـياري
ع  و متـواتر در     

آورده اس الشعار
ود آنها را ابداع

اصطالحات ) 1: 
 ابوعلي سينا وام

اصطال  )2ممدود؛ 
د برخي از علما

ز اين اصطالحات
 و قافية فارسي و
س، مدروس، مخـ
ورد اقبال عروض
هولت در به خا
ف پايانيِ حـدو

  

  

  

 طوسي در ز
  
  

 و فارسي كه ح
طالحات رايـج

معيار االشصير در
ت گرفته يا خو

بندي كرد قسيم
 مانند فارابي و

مقصور، مقطع مم
، آنها را در نزد
اين كه برخي از
در علم عروض
 اعرج، مطموس

مو) نند تسكين
 آنها را براي سه

حرف يب بيانگر

 نصيرالدين

ض و قافية عربي
 در اينجـا اصـط
 كه خواجه نص

پيشنيان به عاريت
تق   به چهاردسته
ة پيش از خود
م مقْطع، مقطع

ض عربي داشته
جالب ا. روضي

خواجه نصير د
رده است، مانند

ما(رخي از آنها
ه خواجه نصير

كه به ترتي» ف

داعِ خواجه

 در علم عروض
منظور مـا. ست

صر به فردي را
طالحات را از پ

را عيار االشعار
 بلكه از فالسفة
صوِّت، مصمت،

عي كه در عروض
تمم، و اركان عر

 )3 يافته است؛
بدان تصريح كر
ه نصير، تنها بر

هايي است كه ژه
سبكر«ت، مانند

  .ر، مترادف

قتباس و ابد

كتابي است عار
شناسي اس ت زبان

ت خاص و منحص
خواجه اين اصط

معدر  ت موجود
ه از عروضيان،

 است، مانند مص
يل مطالعة وسيع
ت، مانند بناء، مت
نصير قبول عام

ب موارد خود بد
هت ابداعيِ خواج
ل، ابداع سرواژ
خود آورده است
تدارك، متواتر

  
  
  
  
 

 

ا

  

  
معيار االشعا
اصطالحات
اصطالحات
گردد كه خ
اصطالحات
از آنها را نه
آنها افزوده
نصير به دلي
آورده است
از خواجه 

كه در اغلب
اصطالحات
در اين مجا
در كتاب خ
متراكب، مت
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 ك كريشنر 

  ليدن هلند - 
herihor  
  حمد باقري

  ه تهرانشگا
moham  

رين مكتب 
چارچوب 

ابن . د آمد
ان مكتب 
ح در مورد 
 تقي الدين 
حوزه كار 

از تحليل  
 است كه 
د، تا مدت 

اين . ز كرد
ك راه براي 
شش رنگ 
نا توصيف 
 بعدها به 
بي، كه از 

 5كم تر از 
 به وسيلة 
يي كه در 
رد، از آبي 

اريك
-شارات كريشنر

r@yahoo.co
مح 

دانش - ة تاريخ علم
mmad.baghe

مهم تر. آوردند
د، و موفق شد چ
يد رياضي پديد

به هما) م1318
توضيحي صحيح

،)م1292.د(كن 
ر اين حد. داشتند

.بندي شده بود
اي ديگرش اين
حساب مي آيند

بروز) م1037.د
سطو، تنها يك
مي گذرند، و ش
ه وسيلة ابن سين
ضيح رنگ ها،
 نجم الدين كاتب
سفيد به سياه ك

رنگ مياني 2
يكي از واژه ها
 قرمز مي گذر

  

مؤسسة انتش
om

پژوهشكدة
eri2006@g

ي مهمي پديد آ
چشم را رد كرد
يك نظرية جد

8. د(ن فارسي
ت) ور فرايبرگي

، بيك)م1280.د(
 متفاوت تعلق د
رسطو صورت ب

معنا. رتب كرد
شكارا غلط به ح

د(يات ابن سينا 
خالف راي ارس 

ي، قرمز و سبز م
ب رنگي كه به
 طرح براي توض
گروه علمي اش،
راي رسيدن از س

3.  مي گذرند
ي  است، همواره
راه هايي كه از

نظرية رنگ

mail.com

خت دستاوردها
عاع بصري از چ

ن براي ديدن، يك
انند كمال الدين
همزمان با تئودو

(بودند از ويتلو 
رنگ به مكتبي

ار) آثار جوي(
 ترتيبي خطي مر
ج كه اكنون آش
ارسطو در نظري
راز مي كند بر

ها از خاكستري
امروزي، تركيب

اين.  بعدي اند
كي از اعضاي گ
و دريافت كه بر
ي، و خاكستري
ن ترجمه شده

يكي از ر. ست

سي در باب ن
  

ر زمينة نورشناخ
قديم صدور شع

بنابراين. يل كند
رده بود، نيز ما

ه(ن بار راي اولي
 ديگر عبارت ب
اي مربوط به ر
كار هواشناسي
رنگ ها را با

هر دوي اين نتايج
فصال از آراء ا
آن ابن سينا ابر

اين راه ه. د دارد
به زبان ا. ه اند

ستند، بلكه دو
ي در پاسخ به يك

او. راتر مي رود
سبز، قرمز، آبي
به وسيلة ويدمان
وانندگان شده اس

شارات طوس

دان اسالمي در
 هيثم، نظريه ق
ع به چشم تبدي
ل را كشف كر
كسي بود كه بر

اعضاي. ضه كرد
اما نظريه ها). 

گين كمان، در ك
د كه مي توان ر

ه.  مي آيندديد
اولين انف. ده اند

ي يابد، كه در آ
كه سه راه وجود
ضح نام برده شد
 يك بعدي نيس

طوسي. فت كرد
فرود، از اين نيز

سيرها از زرد، س
به 1908در سال

 گيج شدن خو

ا

 وسطي، دانشمند
ابن.  گرفته بود

صري ورود شعاع
ن انكسار اسنل

فارسي ك. داشت
گين كمان عرض

م1630.د(كپلر
رنگ هاي رنگي
به نظر مي رسد
 سياه و سفيد پد
 حمايت مي شد

نمود مي شفاب
جود ندارد، بلكه
ا به شكلي واضح

هاي ارسطويي
با ظرافت پيشرف
 سينا پرسيده بو

اين مس. ه باشد
ر اين متن كه د
فته است باعث

ت كه در قرون
بطلميوس الهام

 را به نظرية بص
كه قانون) م10

 هندسي تعلق د
 رنگ هاي رنگ

و ك) م1585.د( 
باب توصيف ر
طو در آن اثر ب
 ها از تركيب 
وسيله شارحان

 بخشي از كتاب
سفيد به سياه وج
ن اين رنگ ها
خالف توصيف ه
ر الدين طوسي ب
ظرية رنگ ابن
اند وجود داشته

در. صيف شده اند
گ ها به كار رف

  
  
  
  
 

 

  
  

مشهور است
ب پتيكاز ا

نرياضي آ
00.د(سهل 

نورشناخت
پديد آمدن
بن معروف
پيشرو در ب
منطقي ارسط
همة رنگ

ها بعد به و
موضوع در
رسيدن از س
مختلف ميا

ر خشده، ب
وسيله نصير
او دربارة نظ
راه نمي توا
طوسي توص
مورد رنگ
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از آبي مي 
 مورد نظر 

اسي با نام 
جمله فصل 

فصل .  اند
م آميختن 
خاكستري 
ه شده در 

 س كرامتي

  ورة اسالمي 
  ت فرهنگي
ykaram  

نان باستان 
ي رياضي س

دانان دورة 
.  اثر افزود

ق افتادند و 
مة روايت 
رينشان از 

طب الدين 
 محمد بن 

ي در راهي كه ا
 يابيم كه واژة

  . دي
در اثر كاني شنا
ز اين اثر، از ج

يكسان)  م130
كند كه از درهم

تنها طيف خ. وند
ف رنگي عرضه

يونس
تري تاريخ علم دو

 انساني و مطالعات
mati@gmail

ن بود كه از يون
ي از متون درس

د هاي رياضي ش
ضع مختلف اين

 يكباره از رونق
 نويسي و ترجم
 شيرازي و آخر

قط حرير اقليدس
شمس الدين  ن

ه آبي الجوردي
ويدمان، در مي

است نه الجورد
د. رسد يان نمي

هاي بزرگي از
0(د تر كاشاني 

 و تاكيد مي ك
رد، توليد مي شو

درجه بندي طيف

  ارسي

دانشجوي دكتر
پژوهشگاه علوم
.com 

سنتي كهن يدس
ا تنظيم مجموعه

گيري از پژوهش 
تعددي بر مواضع

اقليدس، به ول
لخيص، حاشيه

الدين  از قطب

تحهاي فارسي  ت
نفايس الفنوني 

ظره است، بلكه
 شده به دست و

بوده ا) گ سرخ
همين جا به پاي

بخش ه. "واهر
، و كار جديد)

سخن مي گويد،
، تا سبز، به زر

د. ده استده بو
  . ت كرد

حريرهاي فا

اصول اقليدشي از
سي در راستاي ت
گاقليدس و بهره

هاي مت يادداشت
اصوار مبتني بر 

، در شرح، تلول
ن آنهاه نخستي

طوسي و روايت
ش علوم رياضي

 نه تنها غيرمنتظ
ان متن ترجمه

يعني رنگ(رخي
 نظرية رنگ ه

علل الوان جو"
م1195(ابوري

 طيف رنگي سخ
 مختلف از آبي
اين توصيف شد

ي رنگي را تقويت

طوسي بر تح
  

ص تمام يا بخشي
 نصيرالدين طوس

اصولت عربي
 پديد آورد و ي
ت كه ديگر آثا

اصوالمي دربارة
 اين اثر هم كه
.خواجه بودند

تحريرت عربي
بخشو ) ه است

 در مسير قرمز
 نسخ ديگر هما
ه معناي گل سر
ركت طوسي در
ست به عنوان

ي قديمي تر نيشا
جه بندي هاي
ت، رنگ هاي
ي آيد، پيش از ا
ترتيب دو بعدي

حرير اصول

 اصالح و تلخيص
قمري 646در 

ختلف دو روايت
اي از اين اثر زه

چنان شهرت يافت
ندان دورة اسال

هاي فارسي ت
خ تحريربتني بر

هاي ميان روايت
ز آمداو ني تاج

قرار دادن آبي 
با مطالعة. ست
به "وردي"رسي

م داد كه مشارك
، فصلي هس)م12

تاب كان شناسي
 آشكارا از درج
مقدارهاي متفاو
يد به دست مي
كاشاني، نظرية ت

تحتأثير 

فسير، تكميل،
.مي ادامه يافت

هاي مخ نويس ست
روايت عربي تاز

مؤلف، چ زگار
هاي دانشمن ليت

روايت. الصه شد
ه بود، همگي مب

ه ها و تفاوت ت
درة التاچهارم از

 

.يز رد مي شود
شده اس قرار داده

رمز، در متن فار
له نشان خواهيم

258(ايلخاني  ه
رنگ ها، با كتا

ابتدا  رنگ ها
 آبي و زرد با م
يب سياه و سفي
ري، طوسي و ك

ري در شرح، تف
 در دورة اسالم

 مراجعه به دست
بارة  اين اثر، ر
سي از همان روز
 تقريباً همة فعا

شدة طوسي خال
زاي معتمدالدوله

به بررسي شباهت
كه در جملة چه

 . پردازد ي مي

  
  
  
  
 

 

الجوردي ني
گذرد نيز ق
در طيف قر
در اين مقاله
تنسوخ نامه
مربوط به ر
مربوط به
رنگ هاي
كه از تركي
آثار نيشابور

  
  

  
نگارش آثار
آغاز شد و
و نجوم، با
اسالمي درب

طوستحرير 
از آن پس

بازنگاري ش
فرهاد ميرز

اين مقاله ب 
ك(شيرازي 

محمود آملي
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 ري كوزوبا

  ژاپن -زاكا
kusuba  

متني عربي 
انسكريت 
 به دست 
ن اختالف 
الح قضية 

سف گرگور
الجزاير -ه 

guergou  

و  .)م 830
يكي  يدس

ز برخي از 
آن را بيان 

ي، از سده 

 

تاكانور
 اقتصاد دانشگاه از
@osaka‐ue

م. مه شده است
ترجمة سا.  شد

اين ترجمه). ه
من. ي چاپ شد

يعني تا به اصطال

تم هجري

 يوس
 مدرسة عالي قبه
ur05@yaho

0: د( بن يوسف 
اصول اقليدكتاب 

ره گرفته، و نيز
ر و ويژگيهاي آ

شورهاي اسالمي

 سكريت آن

دانشكدة
e.ac.jp

نسكريت ترجم
م در رم چاپ1

 معناي محاسبه
در بمبئي 1901 

كتاب اول ي 47

هفتم/ يالدي 

oo.fr

ز سوي حجاج
ك.  را آغاز كرد

وسي از آنها بهر
 مايه اين تحرير

 هندسه در كش

ترجمة سانس

به فارسي و سان
1594ت در سال 
aganita به

اين اثر در سال
7است تا گزارة 

ه سيزدهم مي

ا، صول اقليدس
ي از اين كتاب

  .ر مي رود
ه نصيرالدين طو

كوشم درون مي

 آن در تدريس

اقليدس و ت ل
  

اين اثر به. دن بر
 داده شده است

aاي خط و 

.زت گرفته بود
 به آن افزوده ا

دسه در سده
 

اصترجمه كتاب
تحرير جديديش

تجسمي به شمار
كه صول اقليدس

است، م شر شده

سي و جايگاه 

اصولسي از

دس را به پايان
ه طوسي نسبت

Rekh به معنا
 در جيپور صوز
آنچه را طوسي

ريس هندتد

 چهار سده از ت
، نگارش.)م 87

سطح و هندسه تج
اصهاي كتاب ه

ان مسلمان منتش

قال كتاب طوس
  .هم پرداخت

تحرير طوس

اقليد اصولحرير
كه به اشتباه به 

āh(نام داشت
ربار جاياسيمها

ت و عربي  و آ
  . م،

ن طوسي و ت

گذشت بيش از
73: د( بن حنين

ي در هندسه مس
ي تطبيقي ترجمه

دانا سوي رياضي

ه چگونگي انتق
ميالدي خواه 1

م طوسي تح128
)اصولريري از 

Rekhaga نا
در در 18ر قرن 

 هاي ساسنكريت
مقايسه كرده ام

 نصيرالدين

طوسي پس از گ
ز سوي اسحاق
ي مهم و اساسي
 مقاله با بررسي

ز سه پس از او ا

ر مرحله بعد به
9تا  پايان سده 

  
  
  
  
 

 

  
89در سال 

حاوي تحر(
anitaآن 

در جاگاناتا
ميان نسخه
فيثاغورس م

  

  
  

نصيرالدين ط
پس از او از

هاي از كتاب
من در اين

شروحي كه
  .كنم

همچنين در
چهاردهم تا
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 حمد گميني

  ت تاريخ علم
  ت و فلسفه
gamini@  

وي تشريح 
ولي . شوند

قطة معدل 
ت به آن 
كه وي را 
ماه برهاني 
شأ متفاوتي 
طه درباب 
ان عرضه 

بعضي از . 
در معرفي 
 مراغه كه 
ه مدلهاي 
راي ايجاد 
عرضي در 

به  ألفالك
ط دقيقتري 

اين تجربي 
باب نقطة 
 در فاصلة 
 محاسبات 

وي . يست
ي خود را 
طول كمان 

اميرمح
 دكتري مطالعات

ة پژوهشي حكمت
@irip.ir 

ت افالك كرو
وير توليد مي ش
ي ديگر به نام نق

ركز تدوير نسبت
جربي اين نقطه ك

ارد و مره، عط
شان دهندة منش
 تجربي اين نقط

اي ايشا  مشاهده
ت سيارات است
صلي بطلميوس د
منجمان مكتب 

باحث بيشتر به
 و انگيزه اي بر

مؤيد الدين ع. د
ك في دراية األف
ست كه ارتباط
منجمين منشأ ت
طلميوس را درب
عدل المسير را
د و چون نتايج

ين نظر موافق ني
 برهان پيشنهادي

ط: ضه شده است

   مراغه

دانشجوي
مؤسسة

تدير و يكنواخت
ك حامل و تد
ك ابزار هندسي
كه چرخش مر
 مورد منشأ تج
 از سيارات زهر
وتاه دارد كه نش
ه كشف منشأ
وسي و قدرت

كمانهاي رجعت
اصرات، انگيزة 

ل المسير براي م
اين مب. ده است

هاي بطلميوسي
شتري نشان دادند

نهاية اإلدراكدر 
ي تالش كرده ا

هر سة اين م. د
جه اساس كار بط
حدس، نقطة مع
 را محاسبه كرد
لي شيرازي با اي

امه،وي در اد. 
و حضيض عرضه

ير در مكتب

ز حركات مست
استفاده از افالك
ن استفاده از يك
 مركز حامل ك

بطلميوس در. د
 مدل هركدام

 تنها اشاراتي كو
القة بسياري به
ي نجوم بطلميو
رد نظر است، ك
ي رجعت سيار

نقطة معدل. ست
انگيز بود  بحث

كالت در مدله
نقطه توجه بيش

شيرازي د الدين
ك برهان هندسي
 علوي ارائه دهد
 عرضي و خواج
يوس بر اساس ح
 كمان رجعت

ول.  مطمئن شد
 است نه حدس
سياره در اوج و

معدل المسير

ساس تركيبي از
ارات و ماه با ا
اين مهم را بدون
ست خارج از
يكنواخت باشد
مت مربوط به
 عرضة برهان،

ورخان علم عال
 ديگر قسمتهاي
شتر از همه مور

هاي ن طول كمان
و نظريه بوده اس
مشغول بودند،

اصلي ترين مشك
شأ تجربي اين نق

و قطبجسطي
با عرضة يكية

 براي سيارات
ين تفاوت كه
گويند كه بطلمي
 اين اساس طول
ة معدل المسير
 را تعيين كرده
كمان رجعت س

طة مصدي نق

ره ايش را بر ا
ظاهر نامنظم سيا
ظريه، نتوانست ا
سير نقطه اي اس
ه مركز حامل ي
اد كند، در قسم
ات علوي بدون

اخيراً مو.  است
هايي بر اساس

ي بطلميوس بيش
و كوچك شدن
 ميان مشاهده و
 فعاليت علمي م
 نقطه يكي از ا
 منجمان به منش

تحرير المج در
نهايةشيرازي در

مدل بطلميوسي
ت مي دانند، با ا

ايشان مي گ. ند
داد و برم قرار

ب موقعيت نقطة
قعيت اين نقطه

تغييرات طول ك

منشأ رص

مدلهاي سيا طي
 حركات به ظ
ق مشاهده و نظ

المس قطة معدل
 آنكه نسبت به
ش تغييري ايجا
 در مورد سيارا
 سيارات علوي

ه و حدس اند
خاطر اشاره ها
د كه بزرگ و
يجاد هماهنگي
شتم هجري به

، زيرا اين شد
 بين بعضي از
يرالدين طوسي

از اين ميان ش. د
دل المسير در م
ل كمان رجعت
 آزمون مي دانن
ل از مركز عالم
 در آمد، درباب

موق» برهان«راه
رازي بر اساس ت

مجسطدر كتاب 
 تمام اين مدلها
راي حفظ تطابق

نق. انجام رساند
 است، به جاي

خت در مدلهايش
ولي. ه مي كند

قطه در مورد
لوي نشان داده

وضوعي كه به خ
ستدالل كرده اند
 المسير براي ايج
ي هفتم و هش
سي مربوط مي

در اين. ديد بود
، وخواجه نصية

ع اشاره كرده اند
ات و نقطة معد
ختالفات در طول
ير بر حدس و

صلة مركز حامل
 يكسان از آب
ت بطلميوس از ر

برهان شير. هد

  
  
  
  
 

 

  

بطلميوس د
در. كند مي

بطلميوس بر
المسير به ا
يكنواخت

مجبور ساخ
كامل عرضه
براي اين نق
سيارات علو

مو. اند كرده
مورخان اس
نقطة معدل
در قرن ها
غيربطلميوس
مدلهاي جد
كتاب الهيئة
اين موضوع
بين مشاهدا
نقطه را اخ
معدل المسي
دوبرابر فاص
با مشاهده
معتقد است
ارائه مي ده
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تر از همه 
ن رجعت 
 مي تواند 
حل نكرده 
 و خواجه 
 حدسي را 
 اين همان 

ولي از . ند
اين . كند» 

سط برهان 
ده كرده فا

  يوپ لمير
joeplam  

 اسماعيلي، 
. سانده بود

ليدن هلند 
به اين  17

زنمايي مي 
 و تنبيهات
ناقص اند، 
بن سينا را 
 در مقابل 

شرح ه به 
ت، بلكه از 

سيارة مريخ بيشت
ر حضيض، كمان

اين برهان. اشد
صورت عددي ح
ديدگاه عرضي
 علمي، از پيش
ه نظر مي رسد
كن ن استفاده مي

»اثبات«هندسي، 
به توس» اثبات«

 اين روشها استف

meer@yaho

كه مدافع عقايد
 را به كمال رس
ه ها كتابخانة ل
7شمند در قرن 
م طوسي را باز

ارات واشكتاب 
ي از اين نسخ ن

اب شرح رازيه 
 كه از ابن سينا

نوشت كهشارات 
رازي مهم است

مسأله دربارة س
ت بزرگتر و در
كز حامل جدا با

ولي آنرا به صه 
از د. ظريه دارند

حل يك مسألة
به. رست دانست

از آ المناظردر 
دات و اصول ه
«علمي را روش 

، از هر دويطي

  نبيهات

oo.com

او ك. سرآمد بود
مي كرد و همه

 از اين كتابخانه
ست دو مرد دانش
ياضيات و نجوم
س و وارنر به ك
جود دارد، برخي
 با ديدن اين كه
ك  پي آن بر آمد

اشاف شرحي بر 
وان جوابي به ر

اين م. يض است
، كمان رجعت

از مركز) لمسير
ها توصيف كرده
ن مشاهده و نظ
ي مي توان در ح
آن حدس را در
رشناختي خود د
 براساس مشاهد
رد كه روش ع

مجسطي مختلف 

 اشارات و تن

ي مختلف علم س
پرشماري كار م

يكي. ظ مي شود
گرفته اند به دس
ند به خوبي ريا

ه، عالقه گوليوس
چهار نسخه وج

طوسي. شارات
كرده است، در

وسي با اين هدف
تنها به عنو ر نه

رجعت در حضي
 سياره در اوج،

مركز معدل ا=
هان خود را تنها
رباب رابطة بين
ز پيش برد، يعني
يج با مشاهده، آ
در فعاليتهاي نور
كه نظريه را،

رچشمه مي گير
يوس در قضاياي

ا حل مشكالت
  

ه در شاخه هاي
ر زمينه هاي پ
سر جهان حفظ

قرارگانة ليدن
و وارنر هر چن
در همين رابطه

چ ت و تنبيهات
شرح اشت به نام

و را تحريف ك
طو. د، دفاع كند

اين كار. ف است

ز طول كمان ر
ن، براي اينكه
(=ت يكنواخت

شيرازي بره. ند
نجمان مراغه در
س و آزمايش نيز

صورت توافق نتايج
مي نامد و د» ار

ي برهاني باشد
و و اقليدس سر
 است كه بطلمي

حلطوسي در

يشمندي بود كه
فيلسوف بود، د
خانه ها در سراس
ي كه در كتابخا

گوليوس و. رنر
. قايل مي شدند

اشاراتاز كتاب
حي نوشته است
ز ديدگاه هاي ا
ي نا به جا بودند

معروف تنبيهات

 انتظار، بيشتر ا
اس اين برهااس

د مركز حركت
سير را تعيين كن

هي است كه منج
 بر اساس حدس
گرفت و در صو

روش اعتبا«آنرا
علمي بايد داراي
خصوص ارسطو

اين در حالي. ن

منطق ط

 نويسنده و اندي
، منطق دان و ف
سياري از كتابخ
مربوط به حسي

گوليوس و وار 
 ارزش خاصي

در ليدن ا. ست
شرح اشاراتبر  

بسياري از ت، و
ه از نظر طوسي
 االشارات و التن

 اوج، برخالف
برا. دهد شان مي

 ايجاد كند، بايد
ركز معدل المس
 جالب ديدگاه
مي را مي توان

ل در نظر گاه ح
ت كه ابن هيثم آ
ي يك نظرية ع
روش شناسي مخ
 حدس و آزمون

ير الدين طوسي
ن، منجم،ضي دا

 نوشته او در بس
ب متون خطي م
.تقال يافته اند
ي فلسفه او نيز
ز قابل توجه اس

)ق 606(رازي 
ه قرار داده است
ر شمار رازي كه

حل مشكالت 

  
  
  
  
 

 

رجعت در
خود را نش
كوچكتري
موقعيت مر

نكتة. است
نظريات علم
به عنوان را
روشي است
ديد شيرازي
ديدگاه از ر

داند، نه مي
  . است

  

   
خواجه نصي
متكلم، رياض
متون خطي

اغلب. است
كتابخانه انت
كردند، براي
ابن سينا نيز
فخرالدين ر
مورد حمله
انتقادات پر

، يااشارات
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ديشه هاي 
ر آن ادعا د

كي بهتر از 
ة ليدن دو 
 و ديگري 
م، و قصد 

نت هاي س
با حمايت 
الشارات و 

  ومي همداني
   فلسفة ايران
hosseinm  

  يف قلندرين
  ات فرهنگي
Hanif.gh  

اليله و از 
 از گاليله 
 اين حال، 
الم نظرية 
گردند؛ ابن 
 است كه 

دانست  مي
 است، در 

هاي او  فته
هميت اين 

ع از آميختن اند
هفتم است كه د
دست يافتن درك
كه در كتابخانة
سي شده است،

ها را بررسي كنم
 بعدي پويايي س
 نهم بلژيك ب

ل مشكالت االش
  . ت

حسين معصو
ژوهشي حكمت و ف
masoumi27@
حن
وم انساني و مطالعا
halandari@g

وردهاي مهم گا
شود كه پيش ي

با. ود ماه باشد
در جهان اسال م

گ ه دور ماه مي
وجود آنها اين

حتمال را بعيد نم
 عرضه نكرده

گف.  كرده است
حقيق در بارة اه

ت، و در اين دفاع
پژوهشي قرن ه
ي مي تواند به د
وع مهم است ك
د طوسي رونويس
ين رونوشت ها
ر ويرايش هاي
ز دانشگاه لون

حلي جديد از 
ر بونمارياژ است

  ن طوسي

مؤسسة پژ
@yahoo.com

علم پژوهشگاه علو
gmail.com

ً يكي از دستاو
موالً استدالل مي
توانند جزو خو
د كه دست كم

دانست كه به مي
باشند و دليل و
ت بغدادي اين اح
صي در اين باره

كند تصور ه مي
 مقالة حاضر تح

ز ابن سينا است
ونه اي از كار پ
ص، شرح طوسي
براين اين موضو
ه به دست خود
م بخش منطق ا
ك كند كه در
سيل بونمارياژ از
 كردن ويرايشي
رتقاء كار دكتر

  :ه
ا نصير الدين

m

وي دكتري تاريخ ع

 هستند، معموالً
معم. شود ده مي

ت ها نمي اين لكه
دهد ها نشان مي

جرام كوچكي م
رم ماه متعلق ب
د؛ و ابوالبركات
چند نظرية خاص
ا از ماه مشاهده

هدف. ين است

ن شرح، دفاع از
 شرح طوسي نمو
در اين مورد خا

بنا. كمك كند
 متن نوشته شده

من قصد دارم. ت
مكن است كمك
حاضر دكتر سسي

مسئول آماده "
ي همكاري با ار

سان روي ماه
ز ابن هيثم تا

دانشجو

جزو خود ماه
ميوسي شمربطل

سيطي است و ا
ه ر بارة اين لكه

ها را ساية اج كه
ايد به خود جر

كنند ريافت نمي
ير طوسي هرچ

را دة فرضي آن
 ميان ماه و زمي

ش از نگارش اين
بنابراين. ي كند

د. ت و تنبيهات
اي بعدي متن ك

در بغداد ازكي
دوين شده است
شرح طوسي مم

در حال حا. ود
" ولف مانسون

براي نزلة تالشي

انس
هاي ماه از ه

كه اين اجرام ج
ب -ني ارسطويي

كه ماه جسم بس
ورة اسالمي در
ابن سينا اين لك

ها با ه اين لكه
 يك صورت در

خواجه نصي. ند
ي كه يك بينند
ود تقارني كامل

سي گفته هدفش
ينا خودداري مي

اشاراتطرفانه بر
شدن ويرايش ها
ود دارد كه يك
 از مرگ او تد
حواشي بسيار ش

حفظ شو ارات
سده هاي ميانة
ني را بايد به من

مسألة لكه

ه و كشف اينك
بين درستي جهان

ن معتقد بودند ك
و رياضيدانان دو

ا.  نداشته است
ي نشان داد كه
خورشيد را به

ر سطح ماه باشن
مين را به صورتي
ه مبتني بر وجو

  .آن است

م است كه طوس
يشه هاي ابن سي
رحي است بي ط
همچنين بهتر ش
شرح طوسي وجو

سال پس 60كه 
 دهم چگونه ح

اشاكهن موجود 
سفة باستان و س

اين سخنرا. ست

هاي روي ماه كه
اليل ترديد در د
ندان وفيلسوفان
ريات فالسفه و
 اين باره وجود
اي سالة جداگانه

ه نور خختلف ما
ها اجسامي بر ه

سيماي زم لهيئة
ماي زمين از ماه
ز محدوديتهاي آ

  
  
  
  
 

 

اين نظر مهم
خود با اندي
شده كه شر

و ه اشارات
نسخه از ش
رونوشتي ك
دارم نشان

آموزشي كه
مركز فلس"

اس التنبيهات
  

مشاهدة لك
مهمترين دال
همة دانشمن
بررسي نظر
واحدي در

هيثم در رس
بخشهاي مخ
كه اين لكه
الزبدة في اله
در بارة سيم
تصور و نيز
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 مريم معزي

  وسي مشهد
maryam 

 روزگـار  
گرسـنگي،    
و بيگانـه،        
شـته شـده    
سـتي هـاي    
مـده، ولـي     
ميـدي بـه   
 سـرانجام  
ز آن ديـار       
ه نزاريـان         
ود دولـت    
. م داشـتند  

 بـاز نمـي       
كـه دسـت    
ـياري كـه   
. ده باشـند   

مـاني بـود   
مـادر و   ن، 

ردگان در  
اختنش از  
ن دژنشـين  
سـايگان و     

م
ساني دانشگاه فردو
mmoezzi@y

شهرهاي آباد آن
ا بـا  مـرگ، گ
يگر، خـويش و

يسـت واداشناشا
ري نيـز از كاس
همانـاني كـه آمـ
 كرده بود، و ام

فريادي كه. ميد
زي ايرانيـان از
 رفتـه بـود كـه

ينـك خـوا. ـد    
كسوت را چشـم
را از يكـديگر

رسـتاخيزي كـ. 
دين داران بسـ. 

و رازورزي شـد
دير زم. ن گردد

جـاي زن.  بـود  
پيران و سـالخو
فت كه باز شـنا
مغوالن، رهبران
كـه بـراي همس

وم انسابيات و عل
yahoo.com 

ه، مغوالن به ش
 هاي بزرگي را
ـه كشـتن يكـد
ان به كارهاي ن
رون دژهاي نزار
گشته بودند، ميهم
را از توشه تهي
نه ستيزي انجام
ال ميهمـان نـوا
ه بسـي دورتـر

 در افتـاده بودنـ
ردن آداب پيشك
 و كـه و مـه ر
.وت گذشته بود

.رسانيد زاري مي
سـتة رازداري و
زي جايگزين آن
ش كشيده شـده

بزرگداشت پ. د
ي اخالقي مي رف
بارز به دست م
ند؛ جايگـاهي ك

   به اخالق

دانشكدة اد

ون از اين جامعه
ج كرده و گروه

جـات جـان بـه
دختركان و زنا

در. ي مانده بود
 و نااميد بازنگ
، انبار هايشان ر
ن به فرياد بيگا
اخـالق كهنسـا

از يـك سـده 
 پهنـة سياسـت
 و به جاي آور
ش كرده بودنـد
رستاخيز در المو
همة دينداران نز

بي آن كه شايس 
 بي آن كه چيز
وادگي به چالش
و كشانده بودند
و ناشايست هاي
 هاي توانمند ِمب
هي برتر بر آمدن

  
جامعة نزاري

  
  

در بيرو. ذرانيد
 خزاين را تاراج
ه در پي نان و نج

.ه كرده بودند
هاي اخالقي رزش

دژها پناه جسته
ن خواسته بودند
ه نوازي درونيان

گويي ا. گردانيد
.آن نشسته بـود
ن و بزرگساالن
 ارج گذاري را

ساالن را فراموش
سر دادن نداي ر
 ديني را براي ه
ايي شده بودند،
داشته شده بود،
 رفتارهاي خانو
هشان را نيز فر
رستي، شايست و
 شدن حكومت
 آوردن جايگاه

نيازهاي جا

ساماني را مي گذ
ا وكشته، انباره

بسيار كسان كه
ري راهزني پيشه
سي پايبند به ار
گاني كه بدين د
 همسايه از آنان
شنودي از بيگانه

نگون گز را سر
د بيني بر جاي آ
رده و با بزرگان
گان بدين ميدان
ان جايگاه كهنس
ز يك سده از س
شتن دستورهاي
 خانة آن راهنما
هاي اخالقي برد
نه هاي ايرانيان
گرفته و جايگاه

درستي و نادر. د
ز ميان برداشته

آ ر پي به دست

روزگاران نا بس
گ بسياري را ك
ب. و كرده بودند

بر بازوي بسيار
اگيري كمتر كس

گريختگ. ده بود
ي كه دوست و

رفته رفته ناخش 
ايان ميهمان نوا
 خواهي و خود
ت ِخود را گستر
و از تازه رسيدگ
وانان و توانمندا
، اكنون بيش از
نزاري، فروگذاش
كرده، به نهان

ديني از دستور ه
ان ترك به خان
ك و تاجيك گ
رنگ باخته بود

از سو، به دنبال
وارتر يافتند و د

ري سدة هفتم، ر
خرد و بزرگ. د

وارگي روبه رو
جوانان ستب. دند

چنين آشوب فرا
ان بي بهره نماند

اييد و كمك ه
.ها نبود ارة آن

را تارانيد و آشنا
سته بود و خود
ستگاه حكومت

گرداندند و  مي
يز رفته رفته جو
ز اين ها گذشته
م دون پايگان ن

ستة دين گذر نك
نمند باورهاي د
شدن پاي بردگا

 را بردگان ترك
ازوي غالمان ر

از ديگر. گردد
گاه خود را استو

  
  
  
  
 

 

جامعة نزار
تاخته بودند
بيماري و آ
پرداخته بو

در چ. بودند
بيرون چند
مانده بودند
پرشدن دوبا
بيگانگان ر
رخت بر بس
نورسيده، د
كهنسالي را
در درون ني

از. شناختند
كم در چشم
هنوز از پوس
پشتوانه توا
كه  با باز ش
حتي فرزند
ساية زور با
هم دشوار گ
الموت پايگ
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ومـت، بـا       
ي هـا بـه         
ا نگـارش  
 بـود و از      

اخـالق  ن   
 رميـده از   

 موريسون  

  آمريكا-ين
rgmorri  

طوسي و   
هر چند . 

گوها را به 
ش در مورد 

 سوي طبري

  و موسيقي

musavi  

اين .  است
ن اشراف 
ك برگي 
به خواجه 
 "دودوك

ـان را بـه حكو
دي هـا و غزالـي
وده مي شد تا با
شـت خـانواده 

كتـابي همچـون 
ي پناهجويـان

.رابرت جي
كالج باودوي
is@bowdoi

.راه بوده است
 آن ها بوده اند
د درستي اين الگ
ي و همفكرانش

سيد عبدالرضا موس
هشگر متون ادبي
_tabari@ya

طوسي داده شده
، ميزا"ستندات

حصر به فرد و تك
به صحت نامهف 

تار دمه"ي با نام 

ت دسترسـي آنـ
ي چـون مـاورد
دين طوسي گشو
 آيـين نگاهداش

.آورده مي شـد 
ميزبان دير آشنا

  طوسي

in.edu

ائي همرنت مش
 در پي توصيف
هايشان در مورد
به وسيله طوسي

  وسيقي

س
پژوه
ahoo.com

جه نصيرالدين طو
مس"ا توجه به 

رسي نسخة منح
 انتساب تصنيف
اب ابداعِ سازي

شـگفت تا شيوة 
ه دسـت كسـاني
 خواجه نصيرالد
ن و فرزند كـه
داري در شمار آ

هستان به م در ق

صير الدين ط

 و فلسفه در سن
 سماوي باشند،
شتند، استدالل ه
ي عرضه شده ب

لم و عمل مو

سيقي به خواجه
سنجد و با  مي

برر) 1: ار است
بررسي ) 2س؛
بررسي انتسا ) 3

شة سترگي بود
وزگاران پيش به
شمندي به سان

 و از جايگاه زن
كه آيين كشورد
ود، آن گاه كه

  
 در نجوم نص

  

ر رابطه نجوم
وضيح حركات
 كردند باور داش
حث هاي استاللي

  
 طوسي و عل

  

ي در حوزة موس
را "منسوبات"

آن استو فتار بر
بخانة ملي پاريس

؛غياث اللغات 

كار نيازمند انديش
كاري كه در رو
سرانگشت انديش
كه و مه بگويد

 در ميان آورد ك
نزاري نوشته شو

ل اكتشافي

 اسالمي با تغيير
ين كه در پي تو
ك  كه عرضه مي

اين مقاله، بح. د
  . ي كند

 نصيرالدين

جي نسبت هايي
"صحت و سقم

اين گف.  مي كند
محفوظ در كتاب

،چراغ هدايت 

اين ك. تني باشد
ر جلوه دهد؛ ك
گره ها همه به س
ادب و آداب ك 
ت و دين سخن
ي از محتشمان ن

  .  بود

استدالل

پيشرفت نجوم
مراغه بيش از اي
رستي الگوهايي
كول نمي كردند
ان را بررسي مي

خواجه

 داخلي و خارج
 استوار است ص
موسيقي روشن

تاليف خواجه م
،بهار عجمچون

مانان نيز پذيرفت
سي اسالمي برابر

اين گر. سيده بود
ه از اخالقي ك

ش مردان سياست
 به سفارش يكي
د آوازه گرديده

كه گسترش و پ
مان رصدخانة م
مكارانش به در

فراطبيعي موكة 
وهاي نجومي شا

ت پژوهشگران
 بر پنج محور

به علم و عمل م
 علم موسيقي تا
ت نامه هايي چ

  
  
  
  
 

 

ديگر  مسلم
اخالق سياس
سرانجام رس
يك كتاب

كُنش و منش
كه ناصري

مغوالن بلند

  
مي دانيم ك
ديگر منجم
طوسي و هم
تأئيد فلسفة
درستي الگو

  

  

در مكتوبات
گفتار كه

خواجه را 
مكتوبي در

نصير در لغت
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ه مباحث 
ت و سقم 
. سي است

طرائف اين 
گانه نبوده 

نس مهدوي
د تاريخ علم
شگاه تهران
ymahda

 علم الهيئة
 در كتاب 
ها و قضية 
 كار رفته 
أليف شده 
ه ابتدا به 
ات است، 

وي .  است
جديد خود 
)  و كروي

 متفرقه اش به
ين بررسي صحت
 نصيرالدين طوس
 از ظرائف و ط
ت اين فن هم بيگ

 

 يون
 كارشناس ارشد
دة تاريخ علم دانش
avi@ymail.

مقاليد عا كتاب 
براي اولين بار
ها قضية سينوس

 نجومي مهم به
 نجومي قضايا تأ
سي در اين رساله
ر مبحث مثلثا

كرده را ذكر 
هاي ج اه برهان
مسطح( مثلث 

ليفاتٔ بعضي تا
نيست، و همچني
سيقايي خواجه
ب رأي و مطلع

ا عملياتب» قوي

 اسالمي ورة

 پژوهشكد
.com 

يسه باي در مقا
 توابع مثلثاتي ب
(مغني و ظلّي 
راي حل مسائل
به كاربردهاي

طوس. فته است
يونان باستان د
و پنجم هجري
آنها را به همرا
به مبحث حل

 . است

تاه خواجه در
اما قطعاً از او ن
ط نظريات موس
ي نظري صاحب
مال نه چندان قو

ثلثات در دو

صيرالدين طوسي
 دورة اسالمي

عني دو شكل م
عنوان ابزاري بر
ي و بدون اتكا 
 آن، به كار ر
ي رياضيدانان ي

هاي چهارم و ه
دست آمده از آ
 طور مشخص ب
ز استفاده كرده ا

ي اشارات كوت
 منتسب شده، ا

بسط) ن شيرازي
در موسيقي» طعاً

به احتم«شته و

  
ي در باب مث

أليف خواجه نص
در رياضيات. ت

لثات كروي، يع
ت شده و به ع
ي كامالً رياضي
ه حالت كروي

آوردهاي  دست
 اسالمي در سد
ات و نتايج به د
ي است كه به

 مثلث قطبي نيز
  
  
  
  
  
  

بررسي ) 4اصر؛
 كه به خواجه

الدين ليف قطب
قط« نصيرالدين

اب موسيقي داش

رسالة رياضي

تأ  اسرار القطّاع
رار گرفته است
اياي اساسي مثل
 آنها بيان و اثبا

ا ه ، به شيومقاليد
به ويژه  مثلث،

ترين كي از مهم
لثات در دورة
اي اساسي مثلثا

هايي شامل فصل
ي از مفهومكرو

معا خر ؤمتاع 
 و رساله هايي

تأل( درةالتاجي
ود كه خواجه
في مستقل در با

نخستين ر

ا شف القناع عن
مورد بررسي قر

قضا مقاليداب
ردهاي نجومي

مقدر مقايسه با  
 تنها از مفهوم

الئوس كه يكي
ير پيشرفت مثل
شته براي قضايا

ش القناع كشف 
هاي كر ز حالت

 نصير در منابع
بررسي كتابها ) 

ه بخش موسيقي
ث اين خواهد بو

تأليف» احتماالً« 

كشهش، رسالة 
ريحان بيروني م

در كتا. رفي شد
وجه به كاربر ت
القناع كشفة 

راي بيان قضايا
ية معروف منال
 پس از آن، سي
 رياضيدانان گذ

كهمچنين.  است
 در حل برخي ا

  
  
  
  
 

 

به خواجه
)5موسيقي؛ 

اين ادعا كه
نتيجة بحث
علم بوده و

  .است 

  

در اين پژو
تأليف ابور

معرمقاليد 
با) تانژانت

رسالة. است
و مؤلف بر
بررسي قضي
پرداخته و

هاي برهان
بيان كرده
پرداخته و



۶  ٠

  ارو ميمورا
  كانادا-گيل

mimura  

ن برجسته 
است هاي 

6/1225-
ي چند بار 
دانشمندان 
 ست به نام

سي رابطة 

ين اثر نيز 
و اندازه و 
في ادراك 
كه يكي از 

 مجسطيه 
 نقل كرده 
 كرده كه 

افزوده  طي
چگونه ابن 
ين بررسي 
ن متفاوت 
 است، نه 

:   
  ي

تا
ي دانشگاه مك گ
a_taro@nif

بسياري منجمان
 و به لطف سيا

6(ان، ابن عبري 
يم كه ابن عبري
دادي ديگر از د

تاليف كرده است
ست كه به بررس

   
ته است، زيرا اي
 هيئت زمين، و
زبدة االدراك في
ز زوج طوسي ك

بهصعود  مقدم، 
 در كتاب خود

را انتخاب زبده
مجسط واي اصلي

اهم كرد كه چ
اي.  گرفته است

نشمندان مسلمان
ش به ارث برده

يحي سوري
ابن عربي  هنِ

دانشجوي دكتري
fty.com

يرالدين طوسي ب
هم آموزشي شد
ين غير مسلمانا

مي داني.  العلوم
د، و قطعا با تعد
نجومي سوري ت
ين مقاله اين اس
. هيئت بپردازد

طوسي نگاشت ت
 هيئت جهان،

زببيش تر به  ود
الوه ابن عبري از

ابن عبري در: 
را مجسطيتي 

زمجسطي، ود با 
مي كه به محتو

، آشكار خوود
عني طوسي، فراگ
ر با موقعيت دان
كه از نياكان اش

راي يك مسي
صعود ذهنبر

سيس شد و نصي
ز مراكز نوي مه

ميان ادر . كرد
انشمندي جامع

القات كرده باشد
بري يك اثر ن

هدف اي. ته بود
وسي در زمينة ه
ره در علم هيئت
اصول رياضي،

صعودفصول در 
به عال. ن عربي

اره روشن شود
و پيوسته صفحات
 دقيق كتاب خو
 زيرا به مفاهيم

صعو طوسي در 
مند مسلمان، يع
 يوناني چه قدر

رد كمار مي آو

  
وم يوناني بر
زمينة هيئت ب

نو در مراغه تاس
 مراغه يكي از
 را نيز جذب ك
شيش بود هم دا
ي را آن جا مال

ابن عب.  ه است
غه تاثير پذيرفت

ويژه آثار طوه
تذكرضه شده در

:صاص يافته اند
اما ترتيب ف. سي

ز طوسي به زبان
ن امر با اين اشا

اشاره كرده و "
ي براي انطباق
ر گذاشته است،
 گزينشي هيئت
را از يك دانشم
ي در مورد علم
ك ميراث به شم

وان منبع نجو
طوسي در ز

 رصدخانه اي ن
به اين ترتيب. 

كه غيرمسلمانان
 بود كه هم كش
ت كه خود طوسي

رابطه داشته) 1
وهش هاي مرا

 گران مراغه، به
ت بسيطة عرضه
 امور زير اختص
ون اثباتي هندس
ت مهجور تر از

اينشايد دليل . د
"تايش انگيز تر

نيم كه ابن عبري
 طوسي را كنار
گ  دقيق ويرايش
وم بطلميوسي ر
ك مسيحي سوري
 را همچون يك

 ). مي پنداشتند

وسي به عنو
ير كارهاي ط

م1259از پس
خانه گرد آورد
ها مسلمان، بلك
ودوكس سوري
ال محتمل است

283.د( مغربي
 مشخصاً از پژو
ش هاي پژوهش

س ساختار هيئت
ده است كه به
ز يكديگر، بدو

،  كه اثري است
ست ياد نمي كند
ي جامع تر و ست
وانيم حدس بزن
ر است، و زوج

با تحليل.  است
حي صوري، نجو
 كه پايگاه يك
، دانش يوناني

 كه مسلمانان مي

طو
تاثي

ه مدتي كوتاه پ
ر در اين رصدخ
يلخانيان، نه تنه
ك مسيحي ارتو

كامال. زديد كرد
ند محي الدين

، كه)م1279(ن 
 ذهن و پژوهش

را بر اساس صعود
خش تشكيل شد
ن و سيارات از

شبيه است الك
 اصلي تذكره اس

كتابي"ه عنوان 
ن موضوع مي تو
لميوسي وفادارتر
القه اي نداشته
يحنوان يك مس
شان خواهد داد

مسيحي سوري 
چنان(ي بيگانه 

  
  
  
  
 

 

  
مي دانيم كه
را براي كار

ا "جهاني"
يك) م1286

از مراغه با
اغه  ماننمر

صعود ذهن
ميان صعود
صابن عبري 

از چهار بخ
زمين فواصل

الهيئة االفالك
جنبه هاي

بطلميوس به
از اين. است

به نظام بطل
شده اند عال
عبري به عن
همچنين نش
.بوده است

شبيه دانشي
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 جي اصفهاني

  گاه اصفهان
hamed. 

عرفا را به 
رگ شارح 
ديشه هاي 

رو با   اين 
خود را در 
ي و ارجاع 
. خته است

به  هاديه 

 و حكيم 

  جواد ناطق
  يت مدرس
nategh 

 را معادل 
طور واضح 
مؤثر بوده 
ي دمشقي 

 كارگيري 
 حاكي از 

  ونوي

حامد ناج
علوم انساني دانشگ
.naji@gmai

شة فالسفه و ع
دين قونوي، بزر

وري از اند بهره
صيه است و از
وي طرحوارة خ
تأويل كالم وي
تار قونوي پرداخ
 عمالً در رسالة

راي اين عارف

محمد
دسي دانشگاه تربي
h@modare

توان آنت و مي
طحان بيروني به

ر علوم چقدر م
عرضياالرصاد ب

 دقيق نشانه به
دنوبة خوين به

و عارف قو  ي

شكدة ادبيات و عل
il.com 

 از ديرباز انديش
ف واصل صدرالد

قونوي با ب. ست
وي وحدت شخص

و. ي نو مي باشد
حكيم طوسي با ت
وعي به نقد گفت
عطوف داشته و

ت و نقد بين آ

شكده فني و مهند
es.ac.ir

 سروكار داشت
هاي ابوريحشته

وفيق او در ساير
كتاب هايي مثل

هايگيريندازه
ا. رفتشمار مي

حكيم طوسي

دانش

رفاني است كه
د، توسط عارف
ورت گرفته اس
ي وجود به سو

جستجوي طرحي
ولي ح  ه است،

 ساخته و به نو
نظام عرفاني مع

مĤال به حكومت

  نة مراغه

دانش

ها و دستگاهها
مهمي مانند نوش
هي فلزات در تو
ه البالي نوشته

خت آنها بود، ا
شتر بهتر و دقيق

ر مراسالت ح
  

ث فلسفي و عر
ت پيرامون وجود
لدين طوسي صو
ي متداول عصري
كن الوجود در ج
سي عرضه داشته
ية وجود خارج
ذاق فلسفي به ن

 آن است كه م
  .داي

  
 در رصدخان

  

 ساخت ابزاره
 البته در آثار م

دهيل مثل شكل
توان ازيز مي

و چگونگي ساخ
تمشابه پيشرفته

ية وجود در

يده ترين مباحث
ترين مباحثات ه

 خواجه نصيرا
 خروج از معاني
 الوجود و ممك
 نصيرالدين طوس
 وحدت شخصي

ود را كالً از مذ

 و پاسخ و نقد
آنها را وامي نما

علم حيل 

سالم بود كه با
نست،روزي دا

هاي علم حي يوه
ي نجومي را ني

ها وقت دستگاه
ها و ابزار متگاه

بررسي نظر

ن يكي از پيچي
يكي از خجسته

ق شيعيم محق
ر خود درصدد
وجود بر واجب
 حكيم خواجه
ود، بحث را از

ة كالم خو، شيو

سي اين پرسش
ضعف استدالل آ

لوم در جهان اس
خت و توليد امر
ستردة وي با شي

هايخت دستگاه

مي وابسته به د
ه نسبت به دستگ

نقد و ب

ود و حقيقت آن
ي. ل داشته است

 عربي، با حكيم
لسفي رايج عصر
گونگي اطالق و

به پيشگاه صحه
ه تشكيك وجو
پي پاسخ طوسي،

  .خ داده است
ر درصدد بررس
 وجود قوت و ض

هاي علز شاخه
كانيك و ساخ
د كه آشنايي گس

هاي ساختيدگي

هاي نجومگيري
و ابزاري بود كه

  
  
  
  
 

 

  
مسالة وجو
خود مشغول
مكتب ابن
كالمي و فل
بررسي چگ

مفصحرسالة 
گفتار او به
قونوي در پ
طوسي پاسخ
مقالة حاضر
پرداخته و

  

علم حيل از
مهندسي مك

توان ديد مي
پيچي. است

  . دريافت
دقت اندازه

ها ودستگاه
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تر امكان گ
- و روش

ضي دمشقي 
هترين نوع 
 اشكاالت 
شاگردانش 
 آشنايي با 

، در محل 
 و در آن 
 داشت از 
ستاوردهاي 

 اسطرالب 
واص آنها، 

- درجه. ت

ي نزديك 
يك متر  

دست و به
يري فنوني 
ح ساخت 

هاي ريز ي
و چفت و 
رازبندي و 

هاي  ورق
هاي  روش

ش بود ياد 
ها خوب ه

 و متعادل 

 نجومي بزرگ
هاگيري مهارت

عرض. باشده مي
كميل كرده از به
سي كرده و به

خواجه و ش. ند
مستلزم و اين 

ب و تنظيم آنها
نيز برپا بوده ت

خواجه اصرار
حيل در دستعلم

صب شده بود و
ت فلزات و خو
الت داشته است
بايد با همكاري

قطري حدوده 
ها به يكديگر و

كارگيمستلزم به
 دمشقي در شرح

بنديي و تقسيم
اده از قرقره و
 مخصوص و تر

دهيشد، شكلي
جزاي متحرك،

ختراعات خودش
خش حول ميله
ساخت و نصب

هايرفي دستگاه
كارگ مستلزم به

رصدخانة مراغه
ي اختراع يا تك
خته بودند بررس
ها صنعتگر نبود
جديد پرداختند

ساخت، نصبمي
خت اين ادوات

كه خويژه آنبه
 اهميت نقش ع

كه بر زمين نص
 جمله شناخت

بندي دخادرجه
بياد بود كه مي

هايي مسي بهلقه
صال صحيح آنه

شد كه مسجام مي
عرضي. از بود

بندگري، درجه
كاري، استفاخت

اده از ترازهاي
كاري مي صاف

 براي اتصال اجز
مثلثاتي كه از اخ

اي كه چرخگونه
 ناظر به دقت س

از طر. ده است
تر ور، پيچيده

 ابزارهايي در ر
ر رصدي كه وي
كه پيشينيان ساخ

هندگان دستگاه
هاي نجومي ج 

 دقيق را فراهم م
هاي ساخ كارگاه
باشند، ب. ردآيند

دهندهها نشانن

م از آلياژ مس ك
وم و فنوني از
صب، تنظيم و د

هاي زياكاريف
بزرگ مثالً حل

كه امكان اتصآن
ا دقتي زياد انجا
رتي با قالب با

گكاري، ريختهش
دادن و پرداخل

ي محكم، استفا
كاري ورداخت

الهاي ابتكاري
هاي مين نسبت
گوها به و حلقه

ر اين مورد بايد

در علم حيل بود
هاي بزرگترتگاه

ها وين دستگاه
يد آنچه از ابزار

را ك ابزارهايي
داند كه سازنمي

 اختراع دستگاه
 . ه است

مكان رصدهاي
 اين رصدخانه
شته باشند، گر

همة اين. ه شود

 پنج دايرة عظيم
 اين وسايل علو

هاي نص ت، روش
 و انجام ظريف

هاي  بها و ربع
صورت براي آ

بايد باگري ميه
عبا قالب يا به

نوني نظير تراش
الحلق، صيقلات

 ساخت ياقانهاي
 كه متعاقباَ  پر
كه، ساخت لوال

هاي تعييدستگاه
هاه اتصال ميل

ركرد خوب در

تر داي پيشرفته
ساخت دست. ت

ي از وجود چني
گوي ه دارد و مي
ها وي دستگاه

 را ناشي از آن م
ر خود نيز به

 صنعتگران بوده
رصدخانه كه امك

د كه در محل
حاطه كاملي داش
صدخانه استفاد

الحلق شاملت
در ساخت. رد

 پرداخت فلزات
 و پياده كردن

هگري حلقهخته
رفت كه در آن
هنگري و ريخته
ر گذشته بدون
ر مشخص از فن

هاي ذوي حلقه
حورهاي آهني،

هاي سطحصافي
و دو الي سه تك
ظير دوربعي و د
براي ساخت و

كار. ميان آورده

ها گيري شيوهار
ساخت فراهم مي

وجود حاكيد م
 اين نكته اشاره

و. يش شده اند
و اين اشكاالت

زي و ابن شاطر
ي تنگاتنگ با
گ موجود در ر
 مستلزم آن بود
هاي ساخت اح
ر محل بناي رص

دخانة مراغه ذا
توان نام بر مي

كاري،ق، منبت
 چند بار نصب
آهنگري يا ريخ

گركه انجام مي
 فراهم شود، آه

در كه آهنگري
طورپردازد و به

 و حكاكي رو
خت ميله و مح
ه براي تعيين ناص

تكه ومسي يك
هايي نظ دستگاه

ش ابداعي خود ب
هم آيد سخن به

كا ساخت و به
تر راهاي دقيقي

شواهد. تر بودته
خود به الرصاد

طور كامل آزماي
ها اشاره دارد و

الدين شيرازطب
اخت و همكاري

هاي بزرگستگاه
 نگهداري آنها
ه كه به روش

 و سازندگان در
  .غه است

هاي رصدستگاه
اري بزرگ را

گري دقيقريخته
 آنها  نيازمند

آ. گرفتجام مي
صورت چند تك
ر و شعاع دقيق

ويژه آن كبه. د
پبه اين فنون مي

هاي مدرجكش
اي دقيق، ساگوه

وش ابداعي ويژه
هاي محلقهت 

كاري در توليد
ي در بارة روش
حكام كافي فراه

  
  
  
  
 

 

مهارت در
گيرياندازه

هاي پيشرفت
كتاب االدر 

طبوده و به
بعضي از آنه
از جمله قط
روشهاي سا
ساخت  دس
و تعمير و
صنعتگراني
صنعتگران

مكتب مراغ
ه دساز جمل

و ربع جدا
آهنگري، ر
بندي دقيق

منجمان انج
صبايد به مي

آوردن قطر
پيشرفته بو

ها بهدستگاه
كروي خط

هاي گبست
تسطيح، رو

فلزي، ساخت
ساخت ابتك

وي. كند مي
باشد و استح
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اختراعات 
مراغه بايد 
حيل در آن 
اي اطراف 
وان نتيجه 
فته در آن 
ت و نصب 
حلي تحت 

مجيد نصير
م و فناوري
خ علم اردن
amnusa   

ر اين باره 
دره، شكل 

او باز مي  
ثاري وارد 
ط خيوسي 

دانان ياضي
نان برهان 

. 
: جمه كرد

، و اين )ي
 از يوناني 
دورة هلني 

از ا  ابتكاري و
 در رصدخانة م
حاشت كه علم
هاكه از حفاري
تون صورت مي

ي رصدي پيشرف
عمليات ساخت
ز صنعتگران مح

 عبدالم
ات دانشگاه علوم
 عضو انجمن تاريخ
ayr@gmail.

پرسشي كه در 
ينكه اين مصاد

اصولو كتاب 
ن موضوع در آث
ن به آثار ابقراط
ين، برخي از ري
شده است كه اين
.ميدس مي بينيم

ب را دوبار ترج
ترجمه مأموني( 

ب اقليدس را 
ز نويسندگان د

ها كه بسياري
ة آن است كه

توان انتظار دمي
 از سدة ششم ك

در اين. مدعاست
هايخت دستگاه

جم بزرگي از ع
 قابل توجهي از

 استاد رياضيا
تان زبان عربي و
.com

.رده استب ك
فتني است، يا ا
ش از اقليدس و
ها و شواهد اين
ين آثار مي توان

افزون بر اي. كرد
سئله موجب ش
اپيش آنان ارشم
ن مطر اين كتاب
خالفت مأمون

اسحاق نيز كتاب
ي ديگري هم ا

هت اين دستگاه
ها نشانةهمة اين

 جدا نبوده و م
جا ماندهبه فته

از درستي اين م
هدة ساخه از ع

بدون شك حج
همكاري تعداد

  ط موازي 

عضو فرهنگست

را به خود جلب
به برهان پذيرف

ط موازي به پيش
هان كرده، نشانه

از جمله اي. انده
ديگران اشاره ك

اند و اين مسكرده
در پيشا  هلني و

حجاج بن. ه اند
گر در دوران خ

حنين بن ا. خت
 كتابهاي هندسي

ساخت. ها باشدن
ه. حيل بود علم

 محيط اطراف
اي رمزي پيشرف
د است حاكي ا
ان زبردستي كه

ب. ر داشته است
توانست با ه مي

نظرية خطوط
 

دانان ره رياضي
 و بدون نياز ب

 به قضية خطوط
نجم ميالدي بيا
 آنها مفقود شده

و د.) م. پ 369
نندي را بيان كر

را ما در دوره 
 و اصالح كرده

و بار ديگ) وني
حرير آن پرداخ
 و در اين ميان،

در داخل ياتاقان
 تسلط به فنون
تاً رصدخانه از

هاقفل. شته باشد
زة تبريز موجود
وجود صنعتگرا
رصدخانه تأثير
رفته است، تنها

  .  شده باشد

طوسي و نظ

توجه)  موازي
ره، مسلم است
ست كه توجه

دراني در سدة پن
 بخش هايي از

9 – 415(تيني
ة عبارتهاي هما

دانان ين رياضي
جمه و ويرايش

ترجمه هارو(د
ن طوسي به تح

هذيب و كرد، 

ردن محورها د
ستلزم آشنايي و

قاعدت. وده باشد
مراغه رواج داشت

اكنون در موزم
 در منطقه و و
محل احداث ر

كار رصدخانه به
ي دمشقي ميسر

مصادرة خطوط
 آيا اين مصادر

البته گفتني اس. 
روكلوس اسكند
ن آثار كال و يا

، ثياتتوس ا)يالد
 بر اين مصادرة

شماري از اي. ند
را چند بار ترج

الرشيدت هارون
بعدها نصيرالدين
ن ترجمه را ته

كار كرن و روان
صدخانه بود مس
ز مورد توجه بو

مسراسر منطقة 
ست آمده و هم

حيل  رواج علم
د در انتخاب م
كه در بناي رص

چون عرضي اني
 

م(جم  اقليدس 
ت اين است كه

پذير استرهان
آنچه كه پراية 

كه بيشترينه اين
نجم پيش از ميال
ور اقامه برهان
را درست پندارن
كتاب اقليدس ر

ر دوران خالفت
است كه ب اني

ثابت بن قره اين
.  

  
  
  
  
 

 

بودن اوزان
منجمان رص

حيل نيزعلم
دوران در س

دسمراغه به
گرفت كه

زمان برآيند
ها كدستگاه

نظر مهندسا
 

  

مصادرة پنج
مطرح است

بر) عبارتي(
بر پا. گردد

شده است ك
نيمه سدةپن(

نيز به منظو
هاي خود ر
مسلمانان ك
يك بار در
ترجمه هما
ترجمه، و ث
.ترجمه شد
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 آن توجه 
دانان ياضي

م، خيامي، 
 و حنفي، 

م، خواهم 
-ن،  ژرف

دانشمندان 
آنها غفلت 
چنين آثار 
ادرة پنجم 

ثار منتشر 
كه در اين 
ين درباره 
هار ضلعي 
ب ج ، أ د 

قائمه، : تند
كل عرضه 
اني كه به 
رهان، كار 
كه درباره 
 سخن مي 
، و در اين 

سه  اين. ت
ولي را به 

مة برهان براي
تا شماري از ري 

هيثمدانان ابنضي
ز كندي، خازن

بر مصادره پنجم
ترينود گسترده

ب، از كارهاي د
كه اقليدس از آ

او همچ. ي گيرد
رسيده و به مصا

 پر شمارترين آث
د و آن گونه ك
ي ويژة نصيرالد

چه«ام به آنچه 
ئمه و دو ضلع ب

يه اي هستن زوا
را در هفت شك
ن مقاله به برها
مال قوي اين بر
 و آثار عربي ك
هم و چهاردهم
عرضه مي كنم،
خواهم پرداخت
 ، هندسة هذلو

اثر و امكان اقام
)خست سدة نهم

ترين اين رياضته
 و اين گذشته از

يژه برهان وي ب
 اثر تا زمان خو

بر اين كتاب خود
هايي كه انديشه

هم نيز پيشي مي
 به دست ما نر

، و يكي ازس
در رم منتشر شد
وهش و بررسي

او همانند خيا. 
و زاويه ب ج قائ
متطابق، چگونه
س برهان خود ر
همچنين در اين

به احتم. رداخت
پايان به كارها
ن در سدةسيزده
 سدة هجدهم ع
ري مي كردند، خ
صورت جداگانه

ادرة پنجم اين ا
نيمه نخ(وهري 

ستشايد برج. ت
شيرازي باشند،

  .ست
ويضه كرده، به

اين. خواهم كرد
سي در مقدمه خ
، و با اشاره به
دانان سدة نوزده
ري كه آثارش

اقليدر از كتاب 
به زبان عربي د

اما پژو  گذارد،
ه گرديده است
ت كه  در آن دو
برابر در ج د م
 مي كند و سپس

من ه. رابر است
فت، خواهم پر

من در. ه است
امات اروپاييان
سدة شانزدهم تا
هم آن را رهبر
 هر يك به ص

اقليدس، به مصا
سلمان را از جو
دره آشكار است

الدين ش و قطب
و هويدا نشده اس
سة اقليدسي عرض

معرفي خ ليدس
ي رفت، و طوس
س ياد مي كند
دحتي از رياضي

 بن سعيد جوهر

و بهترين تحرير
م ب1594ر سال

ي بسيار تأثير
ارائهوازية ط المت

ي أ ب ج د است
 اين دو زاويه ب
نظر او را بيان
 اشكال خيام بر
 اروپا انتشار ياف
 رصدخانةمراغه

دن كارها بر اق
 را در اروپاي س
ي در سدة نوزده
وباچفسكي كه

با كتاب اشنايي
دان مسده رياضي

جه به اين مصاد
الدين مغربيحيي

ي آنان آشكار و
سي در هندسطو

تحرير كتاب اقلي
دس به شمار مي
هاي كتاب اقليد

ح -رضيه اوست
همچون عباس

از درگذشت او
اين تحرير در.

دانان اروپاييضي
ك في الخطوط
آن  چهارضلعي
ت اين است كه
ام كاستي هاي ن
با دو شكل از
ان رنسانس در
 صدرالدين، در

م و از تأثير اين
خطوط موازي

دانان اروپاييضي
جارستاني، و لو

ز همان آغاز آش
ه مي توان دوازد
 در آثارشان توج
و در نهايت مح
هيچ گاه كارهاي
 كه نصيرالدين ط

تحو را با عنوان
ر از كتاب  اقليد

هف ها و افزوده
  ضروريات فر

- ش از خود را
  .كندبط مي

 چند سدة پس ا
.سالم بوده است

 اين اثر بر رياض
لشافيه عن الشك
كيه مي كند و آ
نجا مطرح است
 با انتقاد از خيا
 هفت برهان ب
و در آغاز دورا

ويژه پسرشبه
ت اشاره مي كنم
 مختصر نظريةخ
 سه تن از رياض
ماني، بولية  مج

ن مسلمان نيز از
اي كه، به گونه

هم برشمرد كه
رالدين طوسي و
داني است كه ه

ك  مقاله به آنچه
 كار برجسته ا

ترين تحريردانه
ود و نيز حذف
در حالي كه از

دانان پيشياضي
ثبت و ضب - ست

رالدين حتي تا
هان اسوپا  و ج

يح خواهم داد
الرسالة الجم در 

ميده مي شود تك
سشي كه در اين
فرجه؟ البته او
و برهان از اين

ت ومنسوب اس
گردان طوسي، ب
ط موازي است

اي كامال گونه
وهش هايي كه

گائوس آلم:  از
  . اندده

  
  
  
  
 

 

دانانرياضي 
نشان دادند،
سدة سيزده
ابهري، نصير
دسه رياضي
من در اين
پرداخت و
ترين، و نقاد
پيش از خو

د - ورزيده 
از ر برخي

پرداخته اس
تحرير نصير
شده در ارو
مقاله توضيح
مصادرة پنج

نام» ساكري
پرس. برابرند

حاده يا منف
دو. مي كند

نصيرالدين م
يكي از شاگ
نظريةخطوط

گويم و به
ميان به پژو
تن عبارتند
وجود آورد
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 جاد هجري

   تاريخ علم
  شگاه تهران
sajjadh  

براي علوم 
كيمان در 

مسئلة . ند
اهي باشند 

به  "دادي
و اعتقاد به 
اراي رأيي 
ه شواهدي 
 مسلط در 
يژه مشائي 
ل آن براي 

  .ست
دربارة آن 

است ) ادع
  جه و رتبه 
و به تناهي 

 

سج
كارشناس ارشد
تاريخ علم در دانش
ejri@yahoo

كه نتايج مهمي ب
حك. آورد غان مي

اد حكم كرده ا
ست ابعاد نامتنا

ابوالبركات بغد"
 اسالمي قول و
صاحب نظر و دا
تأليفات خواجه
جه از پارادايم
ي اسالمي به وي
يت، ادله و علل
لكه ضروري اس
 هاي مختلف د
هان بر تناهي ابع
ن در يك درجه
د يا در اعتقاد او

 ين طوسي

پژوهشكده ت
o.com

قديم است ك "ت
به ارمغا) هيولي

ورت تناهي ابعا
آيا ممكن اس"و  

"و ) ز متكلمان

ط در علمِ دورة
، صود مي گويد

يرا با دقت در ت
 گفت كه خواج
ي ت علم و فلسفه
 خروج، و كيفي

مفيد، بلك... جي و 
مرده و احتمال

مهم ترين بره( 
م اعتقاد او به آن
 ابعاد گمان برد

جه نصيرالدي

طبيعيات"ث در
ت و مقدار از ه
حالة آن يا ضرو

" هستند يا نه؟

گويا از(قدمان 
مسلط) وي تفكر

ي، چنانكه خو
ي ابعاد است، زي

توان پس مي. رد
جه كه در سنت

بررسي اين. ست
 تأثيرات خارج
اللت دارد برشم
 برهان مسامته
هي ابعاد يا عدم
قاد او به تناهي

  
  

اد نزد خواج
  

  

ترين مباحث مهم
 انفكاك صورت
 بحث و بر استح
ضرورتاً متناهي

برخي از متقد،
الگو(كه پارادايم

ل فلسفي و علمي
رد مسئلة تناهي
 ابعاد داللت دار
كسي چون خواج

انگيز اس و بحث
يافتان علم و

 تناهي ابعاد دال
نقد خواجه بر

اجه دربارة تناه
وان به عدم اعتق

م تناهي ابعا

يكي از م) حجم
امتناع(ة اولي

دم تناهي ابعاد
آيا ابعاد ض"ش

ها حكيمان هند
ي توان گفت ك
سياري از مسائل
 رأيي خاص دار
ر مسئلة تناهي

ت كه خروج ك
آور و ود شگفت

م غالب در جها
اجه در مسئلة
 از شواهد كه ن
ت بر ترديد خوا
و احتمال ها بتو

مفهوم

 خط، سطح و ح
و فلسفة) "جهات
ا استحالة عدن ي

يكي از دو پرسش
ده است كه تنه

در نتيجه مي. ند
خواجه در بس. ت

ي كه او در آن
م بر ترديد او در

بايد دانست. ست
م علم عصر خو
خروج از پارادايم
ه بر ترديد خوا
به اجمال يكي

د همه در داللت
وع اين شواهد و

تناهي(ي ابعاد 
محدد الجه"ت 

ي ابعاد از امكا
 را مي توان با ي

ادعا شد. ن كرد
ان  اعتقاد نداشته

ناهي ابعاد است
يكي از مباحثي 

كم ت كه دست
خارج شده اس مي

 دارد از پارادايم
ونگي امكان خ
له شواهدي كه

به ويژه ب.  شود
اين شواهد. گردد

ه شايد از مجمو
   .  كرد

  
  
  
  
 

 

  

مسئلة تناهي
اثبا(طبيعي 

مسئلة تناهي
تناهي ابعاد

بيان "يا نه؟
تناهي ابعاد
ضرورت تن
.ويژه است

توان يافت مي
دورة اسالم
گام بر مي

كشف چگو
در اين مقال
بررسي مي

تبيين مي گر
نيست، بلكه
ابعاد شك
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 يوسف ثاني

  ت و فلسفه
yosefsa  

ي از قضايا 
ن بديهيات 
، و بر آن 
زي بر اين 
 سوي امام 
. گفته است

 پاسخهاي 
ات فخر به

طقي داليل 
 كه برخي 
فلسفي دفع 
اي اشكال 
جة طوسي 
ت كه آنها 
سخن او در 
 را امر بي 
و بديهيات 
بنايي ترين 
اع نقيضين 
بودن ساير 

و » ر است
 دو مكان 
. هد يافت

 بديهيات، 

سيد محمود ي
ة پژوهشي حكمت
ani@yahoo

 به مجموعه اي
 از آنها با عنوان
نتقاد قرار داده،
ز سوي امام راز
 مطرح شده از
م رازي پاسخ گ
ار او به بررسي
ه را در دفع شبه
ت فلسفي و منط

ك. ت است چنان
ا از نظرگاهي ف
ن توجه به مبنا

خواج. نه حلّي 
ته و بجز اوليات

مبناي س.  است
ت داده و بديهي

ت تلقّي كرده و
قات اولين و مب

 اجتماع و ارتفاع
قادح در يقيني ب
ز جزء بزرگتر
مكن نيست در
 نيز تسرّي خوا
شكاالت امام بر

مؤسسة
.com 

ها از نظر ايشان
شين نباشد، كه
وانه را مورد ان
ت كه عمدتاً  از
پاسخ به شبهات

به ايرادات امام 
خي از ديگر آثا
ز سوي خواجه

ي آيد كه اهميت
ن ميزان متفاوت
 كامل شبهه را
ت و برخي بدون
 شمار مي آيند

كيك روا داشته
ات ترديد كرده
برهان به دست

 واسطه در اثبات
در بين تصديق. ت

ود قضية امتناع
آن را ق ي نبودن
كل از«رتند از

 در آن واحد مم
 باشد به اينها

 از مهمترين اشك

  ت

ء علوم و دانشه
ه به معارف پيش
هيافت مبناگرو
ت اشكاالتي است

و در پالمحصل 
نها برخاسته و

ر ياد شده و برخ
لّة ارائه شده از
شده چنين بر مي
نها نيز به همين
ند و به صورت
نها ضعيف است
جواب نقضي به

رشمرده اند تشك
ربات، و متواترا

در باب ب "ثاني
ه در اثبات و يا
مداد كرده است
شو لقضايا ياد مي

مي كند و يقيني
ض به ترتيب عبا

جسم واحد«و
ر در آن خللي

يكي. بهه است

اع از بديهيات
  

سي و لزوم اتّكا
يازي به مراجعه
 مسلمان اين ره
ين اين اشكاالت

نقد اله ويژه در
لوم نظري بر آن
 بديهيات در اثر
ميزان توانايي اد
سخهاي مطرح ش
واجه در دفع آن
 بنيان آن هستن
 صبغة فلسفي آن
 اند و برخي ج
راي بديهيات بر
 حدسيات، مجر

مأخذ ث"و  "ول
ت اعم از واسطه

قلم و معناي آن
الوائل و يا ام ال
ين قضيه اقامه م
ة امتناع تناقض

و» ز مساوي اند
ن هستند و اگر
ستوار و دافع شب

دفا

ر معرفت شناس
و در فهم آنها ني
خي از متكلّمان
اين كه مهمتري
 در آثار خود به
ديهي و ابتناء عل
ت امام رازي بر
آنها بپردازد وم
 اشكاالت و پاس
 و پاسخهاي خو

در صدد هدمو
جدلي دارند و
يي قرار گرفته

مة اقسامي كه بر
ت محسوسات،

مأخذ او"طالح
را نيز به صورت
طه به يكي از د
ن با عنوان اول ا
ر عدم بداهت اي
لي پس از قاعد
 با يكديگر نيز
ر قضية نخستين
ر اول االوائل اس

السفة مسلمان د
ود معلوم بوده و
به اين كه برخ
 نيز با توجه به
خواجة طوسي

 وجود علوم بد
 بررسي ايرادات
ها و ارزيابي آ

از مجموع. هد
ت يكسان نبوده

ور اصلي ايراد و
 رنگ و بوي ج
مورد پاسخگوي

بديهي بودن همة
 است در بداهت

كه از دو اصط 
ورده و واسطه ر
 را محتاج واسط
المي، كه از آن

پنج دليل درصل
رين قضاياي اول
گري مساوي اند
در صدق وامدا
 ايرادات امام بر

ه مبناگروي فال
به خودي خو ه

د، و با توجه ب
رد كرده اند و 

رد شده است، خ
فاع از ضرورت

كوشد ضمن  مي
صير به اين ايراد
 سنجش قرار د
ر نفي بديهيات
وجه مركز محو
برخي به شدت
 از سوي امام م

در ب جريد منطق
طعي تلقي كرده
ز تعريفي است
طه به شمار آو
 اوليات همگي

ظر حكماي اسال
المحص رازي در 
مهمتر. ي شمارد

 كه با چيز ديگ
قضيه نيز د  سه

خواجه در قبال

  
  
  
  
 

 

  

با توجه به 
و اصولي كه
ياد مي شود
ايراداتي وار
رهيافت وار
رازي به دف
اين نوشتار
خواجه نص
رازي مورد
امام فخر د

ها متو پاسخ
كند، و ب مي

مطرح شده
تجخود در 

را بديهي قط
اين باب نيز
نياز از واسط
ديگر بجز

تصديق از نظ
امام. است

بديهيات مي
ك« چيزهايي

اين. »باشد
پاسخهاي خ
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ت عقلي بر 
خواجه اين 
 زماني كه 
يح است و 
جه به اين 

اگر اين . د
.  نمي دهد

اشكال نيز 
ت تعارض 
 رأي خود 

لي هيچ ضرورت
پاسخ خ.  ندارد

جز هم جز در
 از آن دو صحيح

پاسخ خواج. ست
ت زيان نمي زند
ب به ما پاسخي
خواجه به اين ا

ت حق و حقيقت
 امام در اثبات

  

هي مي دانيم ولي
بريم، وجود  مي

جواحد كه اين ع
 ندارد كه يكي
 به آن جايز نيس
بداهت بديهيات
سي در اين باب

پاسخ خ. ي اندازد
ي تواند با متانت
بررسي توضيح

.       را ندارد

كه ما آن را بديه
وم هستي او را
ض در باب امر و
ديدي هم وجود

شود كه جزم ي
و نادرست به بد
ند؟ خواجة طوس

تبار مي را از اع
يع و عادات نمي

از ب. قرار دارند
ده در كالم امام

متوالي است كة
ي كه گمان تداو
و دليل متعارض
كن نيست و ترد
چيزي حاصل مي
كيك درست و
 تواند چنين كن
داهت بديهيات

ع ه مقتضيات طبا
ان نيز به آن اق
ضات مطرح شد

ور در دو لحظة
ثال شيء واحدي
 تعيين صحت د
 تام بداند، ممك
زم بر بداهت چ
 از افراد در تفك
 چه چيزي مي

 مؤثرند و اين بد
 مدعي است كه
كان و كم خردا
ه توان رد تعارض

ضعيت اشيا و امو
اعدام نشدن امثا

عجز آدمي از 
مات دو دليل را
د كه گاهي جز

قصور برخي ه
بايد پرسيد كه
ت در اعتقادات
ضعيف است و
 كه حتي كودك
سخ به هيچ وجه

ورت تداوم وض
 آن و ايجاد و ا
.ًال جدلي است
ست همة مقدم
ا معلوم مي شود
ها اين است كه
ت باشد آنگاه با
وحيات و عادات
 لحاظ منطقي ض
، آن هم حقي

 شود كه اين پاس
   

  
  
  
  
 

 

مسألة ضرو
لزوم تداوم

اشكال كامال
فرد ناچار ا
از همين جا
دليل نيز تنه
پاسخ درست
اختالف رو
جدلي و به
داشته باشد

كار ميآش
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