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  .شته است
تاريخ اين 
ن خواجه 

 بر اريكه 
زمشاه به 
دت ثانويه 
چكس از 

ستمهاي  ،

:سم اختتاميهرا

  ست

  عطش ش
   و خش
ارض گشتار مع

ت. يش مي سابد
 طوسي يا همان

اين حد جامع
ن محمد خوارز
 اصل افتاده عاد

هيچ.  رذيل بود
اعت سيه روز

در مر  همايش

 زدني اس

شمه عقل بودش
نينداخته خط

يار دچاطير بس
آساي بر آستان

حمدبن حسن ط

انساني تا ا صافاً
وارزمي سلطان
شده از اسب و
لب مهاجمان

 آن بر اين جما

و رئيس سالمي

هللا مثال

كه برچش
ه نـزمان  

 و اين خطه خط
ب ر و تعقل، سر

ر محمد بن مح

نسفتند كه انص
ري پادشاه خو

م و تحقير شلو
، رفتار غاليف

بودند؛ بدتر از

گ و ارشاد اس

 به آل اهللا
  
  
  

  

  

  

  

  

        
   ش
    
عارض گشته 

ي تنها به تدبير
نان ابوجعفرچو

كالم به خطا ن
زده و بي تدبير
يي از ملت مظل
 بر سبيل تكل
لنگر انداخته ب

ر محترم فرهنگ

ي خواجه

خواجه خوروش
راث اوـاف ميـ

ن و مردمانش
ليكن تنكاي ،بد

ما و راهبري چ

گفتند، گوهر ك
تكيه نز  ملت

متع و بهره جو
ن مردم اصيل

نگرخورده و لن
  . بود

  !م

د حسيني وزير

سپردگي

، خخديو خرد 
اـه صـدر آيين 

 بر اين سرزمين
گشايش مي ياب

كمتر رهنمطر
  .د است

ستاد بشرش گ
در تاريخ اين

ل شده بودند تم
بر اين و تجاوز
تازه كن  نبود و

وزي باالي قوز
گي است غمازم

كتر سيدمحمد

سر س

    
         

تنكناي فراوان
گ  زور و قدرت،
 درگذر از خط
 طوسي به خود
حادي عشر و ا
 اوج مشقت د
ي وحشي تبديل

تعدي و. ه بود
در امانغوالن 

قو ، اسماعيليان
ز كه كنم خانگ

  
  
  
  
 

 

د

تنگناي و ت
به تنگناي

بوم و بر،
نصيرالدين

گر عقل حا
قدرت در

جنگاوراني
آنان گشته
ددخويي مغ

ونروزافز
شكايت از
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براي . شد
 جه نصير،
 از جنس 

در نهايت 
ه خواجه 

شرف  و ت

كه تازگي 
. يل هستيد

ك حاكم 
ر مكتوب 

يك شيعه 

الي اهللا، ج 
» آيت اهللا«

ط ذراعيه 

سي فرزند 

رهايش به 
 ،ي روزگار

ون خليفه، 

 طلب كمك ش
خواج  شان داد،

 كه تنها مردي

ت اگر امروز د
ا تمام وجود به

المه حلي بود
  .دهد

ه نصير گفت ك
 سياستمدار عقيل
كسوت وزير يك
ر صدوپنجاه اثر

  تشم
ا و تنها از ي تنه

باب الحوايج) ع(
« دنوشته نشو )ع
وكلبهم باسط«: د

 نصيرالدين طوس

ه كه گاه رفتار
ه است، دربازي

بدو ك در بغداد

از قاآن خان 
قول از خود نش

 تاريخي است

 اغماض و رقت
ران اسالمي با

رگاني چون عال
س را نشان مي د

خواجه توان از
بيل وهنرمند ن

مردي كه در ك 
بالغ بر. آنان كند

شمع مترسان زآت
كران نوشي ها،

ع(كنار امام هفتم
ع(گاه امام هفتم

 قبر من بنويسيد

  
خواجه. جليل

نان حبس كرد
ي مواجه گشتهم

اينك ،ك نكرده

،دتر از دشمن
ون رفتاري معق
 پرحساسيت

بي. رار گرفت
ن مطلب كه اير

و اخالص بزرگ
طوس ةه خواج

 جمع چه مي ت
حاني اصيل و ه

.ان بوده است

عده و پرزائده آ

  !د گفتن
استاده ام چو ش
ها و مهياي شوك

مرا از ك: دازيم
ي قبرم در پيشگ
ت، بلكه روي

.ين بستگي دارد
ن چنين كند تج

قفل تزكيه آنچن
ي همچون علقم

زير خليفه درك

ه با نامردان بد
صحنه شد و چو
ن همان تنكاي

ت خواجه ما قر
 رسيدن به اين

  .قيق است
ه حاصل علم و
ش هاي مكاشفه
 كه براي اين

روح  بي بديل و
مدان و باالقامتا
رفتارهاي بي قاع

  .ه است
ت و هردم اشهد

   ز
كرامت پوشي ه

يتش نگاهي بيند
 بسپاريد و روي
 و ملكوت است

يروي ديمقدار ن
بيل و زبزرگان

  .داشت
ايمان به قف فس
با سد وزيري فه

وز  توجهي هاي

ني براي مقابله
كوخان وارد ص

اين . مغول نمود

ن موم در دست
 اقدام نمائيم،

 در پيشاني تحق
اگرچه   اصيل،

اين نقش، كفش
شتم، انصاف را
صيت اين عالم

ه خود از سرآم
ف مراقبت از ر
گي، باقي گذاشته
كف گرفتن است

سوزساز و شد ز
و طبع و جامه ك

به وصي. ي است
خاك  عتبه به

ق و امام ملك

خلوص نيت به م
ن دهد عنان سب

به تنهايي د  رند،
ي نفس را در قف
خنه در دل خليف
را به خاطر بي

الدين قزوين س
هالك. روختند

نخنه در دل آ
  . خواهد بود

 وحشي چونان
د آن بزرگمرد

ناشده دارد، دا
شدن اين باور

ليكن ا  ،وشن آن
 اين همايش داش
، محققين شخص

زمانه  در علوم
ي بايست معطوف
 در كمال پختگ

خود جان بر ك 
اشقي گريز نباش

نهمه علويها با آ

ل اهللا مثال زدني
رون نبريد و در

قرآن ناطق ،گوار

  !ا تماشا كن
خ  خلوص النبيه،

به بزرگان  خيل،
 خوبان همه دار
اي ما گويي هو

كه قبال براي رخ
 ناگزير بغداد ر

ست قاضي شمس
آتش، آتشي افر
 گدار عقل رخ

ن به عبور از آ
يمهآن مغول ن

رزيابي عملكرد
 طوسي، ديني اد

گير ش ع و همه
ايتو مقدمه رو
چكيده مقاالت

شما حضرات. 
دانيد كه ايشان
 هم خود را مي

وناگون وهاي گ
، چنين حاكمي

در عا
ها، سخت كوشي

  .مي آيد
ي خواجه به آل
ل و پناهگاه بير

چون آن بزرگ 

گر، افتادگيها را
وه الدين يكون خ

ر بخكه روزگا
آنچه  ن زمين،
سيرت خ خوش
او ك ،ه مي شود
او كه. ته است

  
  
  
  
 

 

به درخواس
مبارزه با آ

اميدوار از 
قادر  بلور،

! ياللعجب
ردقت به ا
نصيرالدين

تشيعشيوع 
لجاسلطان ا

تورقي برچ
داشته باشد
خوب مي د
مغول، تمام
در حوزه ه
وزارت اين

هتيزهوشي 
خالص بر م
سر سپردگي
از اين معقل

»عالمه«يا 
  »بالوصيد

تواضع را نگ
علي قدر قو
گاه باشد ك
برومند ايرا

زيبارخفقيه 
بيهش افسانه

ورق برگشت 
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محكوم به 
قديم كرده 
 التجا نزد 
مه وحشي 
ي نيز جان 

 .ارت كند
وم عالمه 

ت عملي او 

  .شد
 و يكي از 

 فضال را كه م
ابي علقمي تق ن
بي محابا به ير

سلطان نيمپاسخ 
طا ملك جويني

  ان

 
   ام

   نيست
  :هالكوخان

   اي
   اي

د، نم يرفت وز
ار كند و مرحو

و قدم و سياست

  ست
   است

 سلطان طوس ش
 و هوشيار بود

دوتن اززادي 
 كتابش را به ابن

و خواجه نصي 
ي را بكشند و پ

عط!  بزرگواري

ر از او باشد زبا

 سرافراخته ام
ه هيچ نشناخته

عه و روز درس
هه اي قان مغول 
خلق كه برداشته
ها همه بگذاشته

 ها وارد مي شد
ست آنها را مها

قرآني كه قلم و

مام نشناختني اس
آنچه برداشتني
 فرزند گرانبار
شرت و زيرك

صير رسيده و آ
نهج البالغه كه
غ مغوالن است
ي آن دو تن، وي
كبر از اينهمه

ان قاصرمبي گ
  .رف است

ر صف عارفان س
بشناخته ام كه

   : را عيان
ير از شب مطالع
راز مي دارد كه
وين خواسته خ
بگذشتي و اينها

  :يدني است
 در اين دستگاه

خواس  باشد، مي
.  
انساني است ق: ا

  :م
بشناخته ها تم
گذاشته ام هر آ
رگوار و مجاور
م و خوش معاش

خواجه نصمت
 الحديد شارح ن
ش در انتظار تيغ
خواهد كه بجاي

اهللا ا! مي ماندي

   ان
 هاي خود معتر

وندر    م
  

علم جوي خود
غير   

ه دندان تاثر ابر
 
 

لدين  طوسي شني
ه خواجه نصير
حت نفوذ آنها

.داند هروردي مي
 بيند خواجه را

گريبان اين پيغام
   ست

بگ  
ن بوس پدر بزر
و سخي و حليم

 علقمي به خدم
ابن ابي! دو تن؟

ه همراه برادرش
ان مغول مي خ

 تا حال باقي نمي
  .ه نصير بود

جه را شرح و بيا
بوعلي به ناداني
ت بسي تاخته ام

ه امل برانداخت
ي كند و ذات ع

 طرب مرا
انگشت تحير به

 برافراشته اي
 نايافته كام  و

 خواجه نصيرالد
ا كهاين ردانيد،

ي اينكه در تح
، ابن سينا و سهر
هللا اينچنين مي

 برم و سر در گ
ده ام باختني اس
 بايد بگذاشت
ستانخاكش كه آ

ش رو و كريم

ابن. ان است
اني هستند اين د

به ،رامت نموده
مي زند از سلطا
استم ترابكشم

و تدبير خواجه 

چه گويم خواج
 سلف چوناني ب
اندر ره معرفت
ن پرده زروي د

 اينگونه بيان مي
م و شب عيش ط
ش را با گزيدن ا
گوشه و ايوان ب
فايده بد ترا چو
هللا نفسه الزكيه
امثال او را مي د

رفت برا نمي  د،
ث ابونصر فارابي

ه اهللاه آملي حفظ
  .ه است

 را به سرانجام
وس كه انچه بر

نچه بام هر آه 
كرامت خالم بر

ك منظر و خوش
  .رفت

 رتبه هالكوخا
چه كسا. ي طلبد

هين منت ابد كر
 مي رود زانو م

اگر مي خوا هك
يون هوشمندي

  : بگذريم كه
هرچ
ه چون بزرگان

چون
از روزگار را ش

روز تنعم
ايتكار زمانه اش
زين گ
چه ف

م راحل قدس اهللا
خواحه نصير و ا
نها را آدم كند
خواجه را وارث

زادهت اهللا حسن 
رضاي خدا بود 

ي خواجه سخن
افسو

شتهبردا
وان پاكش و سال
جه سخت نيك
ن به شمار مي ر

  
  
  
  
 

 

وزير عالي
مند مياعدا

و او را ره
هالكوخان
ك اين است

خود را مدي
بگذاريم و

نكهآزيباتر 

اشخواسته 

و جهل جنا

از زبان امام
قضيه خاما 

مي رفت آ
طباطبايي خ
عالمه آيت
تماما براي

با اين رباعي

درود بر رو
خوا: گفتند

داهيان زمان
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به بغداد و 

رم اين دوا
رسا و   ،يد

ي را آرزو 

نجا برود و از آ

اسگزارم و اميد
ش آنگونه كه با
زهاي پربارتري

ش به طوس مي ر

بزرگواران سپا 
دا گردد و نامش
ردانندگانش روز

اه خواندانشهمر

ايك شماز يك
اد  اين بزرگمرد

ث مكتوب و گر

الم اهللا عليها ه

زا ! اين همايش
ران اسالمي  به
پژوهشي ميراث

  .اد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طمه معصومه سال
  !د و كاظمين

گان و متوليان
ه شود و دن ايري

براي مركز پژ! ا

 شما گراميان با

ضجع مطهر فاط
مشهد با قم و ند

ورندگآن و پديد
جامعه شناسانده
ت بي نظير آشنا

 و اعتبار تمامي

بس كه از قم مض
ندي پيدا مي كن

كنندگان شركت
حقه به جكما هو

 با اين شخصيت

 طريقت عزت

  
  
  
  
 

 

پس همين ب
مزارش پيو

و اما اگر ش
شخصيت ك
نسل جوان

   .كنممي 
توفيق رفيق
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 سل جوان،

شناخت . ت
خت تشيع 
حكماي ما 

  در دنياي

 نظارت و 
ها  ح درمان

 ن هم آثار

 و تصوري 
هاي او در 

:  

   است

به جامعه و نس
يك فرد نيست

خواجه، شناخ ت
ح .ه حكماست

ان،دس و ديگر
خانه مراغه با
مي كرد و شرح

در عرفان. كنيم 

صاحب تصوير
 انسان و دانش ه

:س شوراي اسالمي

هان اسالم

راي معرفي او ب
 او، احترام به ي

شناخت. ي ناميد
ت، صفت همه

 هاي او از اقليد
رصدخ ي دارد و

خواجه مداوا م
ت او مراجعه ك

حكمت خود ص
ست و جايگاه

ن فرهنگي مجلس

قرن در جه

سال يك بار بر
ت و احترام به

توان قرن طوسي
ته، البته جامعيت

  .است
تحرير. مي شود

له هاي متعددي
در طب، خ. رد

 به شرح اشارات

مه، حكيم با ح
ز دانش هستي اس

كميسيون  محترم

اخت يك ق
  
  

  

  

  

  

  

10ت دارد هر
و دانشمند نيست
، قرني كه مي ت
ود به جا گذاشت

طوسي  رالدين
لمي محسوب م

ر نجوم ، رساله
دار هاي متعددي

كافي است كه

اسالمي اين كلم
 تصوري كلي از

ياستعادل ر اد

به حق شنا

ست كه ضرورت
خت يك فرد و
هان اسالم است
رجه اول از خو
ان خواجه نصير
درسي و سند عل

د. ه بوده است
 تنجيم رساله ه

در فلسفه، ك. دو
 .همينطور

به معني دقيق
صاحب . است

حدغالمعلي كتر

ت خواجه

خصيت هايي اس
شناخت جه، فقط

ك قرن در جه
مه فنون، اثر در
، اما استاد استاد

كتاب د ضيات،
تبري در هندسه

در دانش. ست
بو  شناسي، استاد

 و ادبيات هم ه
 حكيم بودند ب

و جهان زانسان
  .شخص است

دك

شناخت 

شخ ير الدين از
ناخت خواجش 

 حق شناخت يك
در همه ر فردي

ون، استاد بودند،
در ريا خواجه 

 ها رساله معتب
 تاسيس شده اس
ت و در طبيعت
رد و در اخالق
صير و امثال او،
كلي و جامع از
گي خواجه، مش

  
  
  
  
 

 

  
خواجه نصي
.اقدام شود

به خواجه
تركم. است

در همه فنو
كتاب هاي
اسالم، قرن
رياست او
نوشته است
متعددي دار
خواجه نص
يكپارچه، ك

انديشگ نظام
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    ها

گ و تمدن 
ن گ و تمد

ن توجه و 

تخار دارد 
هاي نديشه

ت كه بايد 
ماي تاريخ 

«  

  :ش

   ت

حينٍ باذن ربه
بزرگ فرهنگ
دگاري فرهنگ
 و نيز به ميزان

اين مركز افت. ت
دربارة آثار و ان

و ذخائري است
ترين علمرجسته

».لگو قرار گيرد

ين رئيس همايش

زرگ است

 اُكلها كل ح
 مĤثر مفاخر ب
ساس و رمز ماند
تگان و اسالف

كه بشريت است
هاي او يا دتاب

 جزء مفاخر و
شك يكي از بر
ست كه ايشان ال

 مكتوب و جانشي

يراستار بز

لسماء تؤتي
 و نشر آثار و
ن اعتقاد كه اس

اي علمي گذشتگ

م و ايران و بلك
اثر از كت 10گ،

اند،لقب داده
ايشان بالش« :اند

 كند، خوب اس

پژوهشي ميراث

صحح و وي
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فرعها في ال
سازي و احياء

سيس شد، با اين
ار و دستاوردها

رگ تاريخ اسالم
 همايش بزرگ

»استاد بشر«را
اي كه  فرموده
يرالدين مباهات

مديرعامل مركز 

ير يك مص

بت وصلها ثا
ر پژوهش، بازس
رشاد اسالمي تأس
تمام به نشر آثا

  
هاي بزرخصيت

 به مناسبت اين

شاگردانش او ر
قام معظم رهبر
مثل خواجه نصي

كتر اكبر ايراني م

خواجه نصي

جره طيبه، اص
به منظور پيش 

ت فرهنگ و ار
 بر حفظ و اهت
.ديشه هاي آنان

 يكي از اين شخ
 او را منتشر و

  .ست
ي كه به حق ش
د و به تعبير مق
ه وجود كسي مث

دك

خو

ه طيبه كشج
سال 18توب، 

حمايت وزارت
بتني بوده است
سلهاي بعد به اند
يرالدين طوسي
هار اثر از آثار

 چاپ سپرده اس
صيرالدين طوسي

ر گيردالگو قرا
جا دارد انسان به

  
  
  
  
 

 

كلمه 
  

ميراث مكت
اسالمي با ح
اسالمي، مبت
شناخت نس
خواجه نصي

بالً چهكه ق
او به دست

خواجه نص 
سرمشق و ا
است كه ج
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شگفتا كه 
يد و عجبا 
ستة ديگر 

 دوران پر 
د را نزد خو

  . آورد
رير حدود 

اندازي  راه
 الحديد از 

طع ثبات و 
هر علم و 
وزارت را 
: شته است

ي، تربيت 
اجه نصير 
، قونوي و 
 و گوهاي 

ا را مبهم، 
ه در عصر 

متن  17ود 
ان تصحيح 
دانشمندان 

ر ارزشمند 

راه نداشت، اما ش
خان مغول گردي

 دهها عالم برجس

و  قياس نيست
 و ميانسالي خو
ن روزگار پديد
با تأليف و تحر
ه و ساخت و
ي چون ابن ابي

ديد مغول به قطع
دي تمامي مظاه

خواجه نصير و 
أييد كرده و نوش

  ».زدي
 براي سازندگي

خو. تبديل كرد
چون ابن كمونه،
ست كه گفت

 و محتواي آنها
ه وي آثاري كه
 موفق شد حدو
ي از پيشكسوتا
ز مورد توجه د

رفي شود و آثار

 ويراني به همر
ت وزير هالكوخ
 و ابن نفيس و

اجه نصير قابل
ز دوران جواني
ي خود را در اين

اند، چه او بفته
صدخانة مراغه
ت جان بزرگاني

 تخريب و تهد
سه سوداي نابود

«:فرمودند مي
م اين معنا را تأ

ت به كاري نمي
را به فرصتهايي
 آثار پيشينيان ت
ي دانشمنداني چ
خصيت بارز اوس

.  
 بررسي كردم

و لذا براي اينكه
دهد،ويان قرار

توان او را يكيي
ت كه از ديرباز

  . شر شد
 امروز بهتر معر

تل و غارت وق
در سبد، نخست
 عربي و قونوي

ي و فلسفي خوا
سال از 30ست

ر علمي و فلسفي
رالدين طوسي گف
ي و تأسيس رص

اند و نجاتكرده

عبور از مرحلة
ش مغول، در س

كه) ن اهللا عليه
ست الوفيات هم

رت خواجه دست
دهاي مغوالن ر
ويسي و تحرير

هايو به سؤال ا
 ديگري از شخ
. پاسخ نگذاشت
ب گذشتگان را

و. كند بيان مي
 اختيار دانشجو
و بدين لحاظ مي
 از اين آثار است
چاپ سربي منتش
رگ براي نسل

ان، چيزي جز ق
قفس و موسيي د
دي محيي الدين

.  
 با عظمت علمي

او توانس.  است
 و بيشترين آثار
ر خواجه نصير
ب الدين شيرازي

هزار ذكر ك 40
  

پلي باشد براي ع
ه تندباد چموش

رضوان( راحل
 شاكر درخواس
ون نظر و مشور
يي، تمام تهديد
صر خود و بازنو

هايات و پاسخ
 است، شاخصة
صر خود را بي

كتب: گويدو مي
 اين موضوع را
حيح آنها را در
و. ق و شرح كند

ل اقليدس يكي
ش در ايتاليا با چ
اين دانشمند بزر

مين پهناور ايرا
سان يوسفي در قف
ن مولوي و سعد
ه جاي گذاشتند
ين انديشمندان،
 در خور تأمل

ترينگيرد و مهم
ق قرن استاد بشر
مه حلي، قطب

0ه كه بالغ بر
.كند چندان مي

ست همچوون پ
ا قبول كرد كه
ز حضرت امام

ابن» .مهار كند
ده بودند كه بدو
 كياست و داناي
 دانشمندان معاص
سالت و مكاتبا

رساله شده 30
 فرهيختگان عص

او. ستزرگ ا
ه اكرماناالوس
بود، صورت صح
تصحيح و تعليق

تحرير اصول. ت
سال پيش 417ر

كند تا اراهم مي

ر مغول بر سرز
 در صدف و بس
 درخشاني چون
گاري از خود به
 هيچ يك از اي
زواياي مختلف
ميمون دژ پناه گ

را به حق) الدي
چون عالمداني

 و قرون گذشته
خصيت او را دو

ريخ ايران توانس
يطي وزارت را

يادي كنم از. ت
 كه هالكو را م
الكو مسلط شد

اجه نصير باو
و گفت و گو با

مراس. ود دانست
شي كه بالغ بر

الت و انتقادات
ح و ويراستار بز
نانكه در مقدمه
رگردانده شده بو
 ديگر تنقيح و ت

ن اسالمي دانست
به طوري كه در
صت خوبي را فر

  .ر گيرد

هرچند با ايلغار
ير، چون دري 

هايزگار چهره
ند و آثار ماندگ
د قدر و منزلت
 او از ابعاد و ز
سماعيليان در مي

ميال 13(هجري 
و تربيت شاگرد
كتابخانة اعصار

الن، ويژگي شخص
اترين دورة تني

جتماعي در شراي
 ديانت را داشت
 براي رياست،

جه نصير بر هال
توان گفت خوي

، تأليف كتب و
مرجع زمان خو
مس الدين كيشي
واج داد و مشكال
صير يك مصحح

چن. خدوش يافتم
جمه به عربي بر
رير، به عبارت
 در تاريخ تمدن

ار گرفت بن قر
واجه نصير فرص
زبيني مجدد قرار

  
  
  
  
 

 

قرن هفتم ه
خواجه نصي
كه اين روز
ظهور كردن
بدون ترديد
رمز و راز

نزاريان و اس
قرن هفتم ه

اثر و 150
بزرگترين ك
دست مغوال
او در بحران
استقرار اجت
فرهنگ و
پذيرفت نه

چنان خوا«
بنابراين مي
دانشجويان،

توان مرا مي
كاتبي و شم
علمي را رو
خواجه نص
ناقص و مخ
نهضت ترج
كهن را تحر
متون علمي

مغرب زمين
همايش خو
او مورد باز
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اب دشمن 
 هرزآبهاي 
 رد و هند

از اين رو  

عالم كرد 
محكوم و 

به زبانهاي 
 كه شبكة 
 اينان اول، 

بليغاتي بي 
  و آسياي

شت واج دا
.  مي زنند

ردند تا اين 

حال اين . 
، متعلق به 
 سمرقندى،
اجه نصير 
 نظر بنده 

را دامن ..
بگذاريم . 

ر، آنان را 

ب، آب به آسيا
شده تا مگر از

ب و عجم و كر
.نطقه مي داند

ز نمود و رسماً ا
فقهي مي شود، م

  .شود مي
ك تاريخي را ب
الً خوب است

چه....... رس يا 

شهاي سطحي تب
قفقاز و بالكان
ام اين مناطق رو
ا تاجيكي گپ

اعالم كر ارسي

شوري را ندارد
به فارسي است،
 اي؟ رودكى س
 گنجه اي، خوا
 و كشورند؟ به
 .ني و شيعه و

 و همدلي باشيم
ي و علمي معتبر

  .ود
خليج عرب  لفظ

ي بر اين امور ش
مين اعم از عرب

ملل من گي بين

ختالفات پرهيز
ريدان مذاهب ف
ت بيشتر منجر م

غرافيايي ومدارك
مثال. د انجام داد
فار  بشود خليج

جام داد و از روش
شمال غرب تا ق

فارسي در تما ن
ارسي يا دري يا

هجري، فا 11 

مرز هيچ كش  به
تنويسهاي آنها ب
تاني يا تركيه

نظامي ديانى و
م قوم و ملتا

ب و عجم و سن
طي و همكاري

مدارك تاريخي
 

 پرند ر و

مي شو مفاخر 
كرد و با جعل

ينه هاي هنگفتي
ز وحدت مسلم
اره در دو دستگ

  .خود ندهيم

دامن زدن به اخ
تي به عقايد مر
 مĤالً به وحدت

جغ  نقشه هاي
گري را نيز بايد
واز مثل ماهان

 .....  و

ر انج و علمي ت
ي كاشغر ودر ش
مي رسيد و زبان
ره عده اي به فا
 را در هند قرن

 .رد

سي حق تعرض
مام يا اغلب دست
ست يا افغانست
اصر خسرو قباد
 مربوط به كد

همان بحث عرب
و تعاط ر تعامل

 ارائة اسناد و م
:كه و بدانيم

ن خواني و حرير

مصادرةوجب
حريف تاريخ ك

امروز هز ت، تا
ه استعمار پير از
اي خود را هما

حريف خ دست
تكيه كرد و از
وب و بي حرمت

وستي وماد و د
 و منشورات و

ههاي عملي ديگ
مللي يا يك پرو
يگانه مي كنند

جدي  همايشي
شرق تا نزديكي
ان و درة سند م
لنهر و شبه قار
ب زبان رسمي

كر د را تحميل
ميت يافته و كس

كه گاه تم گي
ومي، ايراني اس
ري فاريابى و نا
ذخائر معنوي،

واقع ناخواسته ه
 مي توانيم محور
طا مي روند، با

ند بر نياشوبيم و
پرنيان         

واجه نصير، مو
جهل و عناد، تح
ب و عجم كوفت
شك نيست كه
 بيم دارد و بقا
شناسيم و بهانه د
وي مشتركات ت
كه موجب آشو
نان موجب اعتم
كه بايد كارها

كرد، راه  ارسال
فرودگاه بين الم

بي ر سه گانه را
اي پژوهشي و

يران از شمال ش
ز هند و پاكستا

ماوراءال ورهاي
ر و اورنگ زيب

ان خود شد و زب
 قطعيت و رسمي
خر علمي وفرهنگ
محمد بلخي ر
ى غزنوى، ظهير

اين......هلوي و
دامن بزنيم در و
ر حالي كه ما

به خط  مفاخر
ر ترك مي نامن
 بريشم ار او را

اخري چون خو
لناصر از سر ج
شقاق ميان عرب

ش. ته شودكاس ن
مسايگان ايران
خود را نيك بش
، الجرم بايد رو

ك مصالح كشور
به عقايد هموطن
رس، ضمن اين ك
خانه هاي دنيا

فارسي يا يك ف
كنند، بعد جزاير
گي، بايد كارها

سياسي ا رزهاي
اد تا بخشهايي ا
 بعضي از كشو
صاً در عصر اكبر
 انگليس ظاهر
سياسي كشورها
 كنند كه مفاخ

لدين مجالل ا 
رى بلخى، سنايى
بيروني، بيدل ده
ث من و تو را د

در. شتر كرده ايم
 اگر در معرفي
 مولوي را شاعر
سه نگردد

ي ما به آثار مفا
كه جمال عبد ا
ر طبل نقار و ش
 دشمن شاد كن
قوام مختلف هم
ه نقاط ضعف خ
 مسائل مذهبي،
خني بر خالف م

احترام ب. است 
مورد خليج فار
جمه و به كتابخ

قناة الخيلج الف 
س را عربي مي ك
د مفاخر فرهنگ

زماني مر. كرد
 جنوب از بغدا
ه هنوز هم در

خصوص  ركاني
كلة استعمار پير
حدود و ثغور سي
خي مطرح مي
ت است؟ آيا
ن جامى، عنصر
ي، ابو ريحان بي

بحث  موارد هم
فاصله ها را بيش
اعدت كنيم و
كنيم و از اينكه

  
  
  
  
 

 

كم توجهي
از زماني ك
ريخت و بر
اين گنداب
وغيرو و اق
رواست كه

حاظاز ل  
كه هر سخ
قابل پيگرد

اما در م   
مختلف ترج
العالم بشود
خليج فارس
اما در مور

اثر پرهيز ك
صغير و در
تا جايي كه

گور شاهان
كه سر و ك

اكنون ح  
سؤال را بر

كدامين ملت
عبدالرحمان
الدين طوسي
اگر در اين
زده ايم و ف

حتي مسا و
ك راهنمايي
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الني شاعر 
 رندي مي 

  و انديشه
 ترك،  از
اساساً دو  

به غزنه و 
ورى دا  و

ينان شرح 
و او را به 

  نصيرالدين 
 ها سفارش

كه انواع و 
وقت ما  ن

صير طوسي 
س مرحوم 

و . هد بود

پانورامايي 
پسندد يا  

ل فرهنگي 
و نشستهاي 

ن كه بگويند فال
و. اپذيري دارد

ى اينان را احيا
مه اقوام ايرانى
.بان آنها هستند
 قونيه و سنائى ب
ناخت و درك
كند و بر آثار ا
 را پاس دارد و

خواجه ن معرفي
ساس زندگي آنه

مي دانيد ك آيا 
يغ مي كنند، آن

شر خواجه نص
سپس تشر كرد،

و بي نياز نخواه

حه اي افقي و پ
د، حال يا مي
كه فالن مسئول
گري از پنلها و

د، به صرف اين
قتصادي انكار نا

فرهنگى و هنرى
متعلق به هم. د

مروجان زب ن و
راسان و بلخ و

آنچه مالك شن
يشان استفاده ك
زلت علمي آنها

  
و سريال براي م
چند رمان براس
 فرستاده ايم؟ و

تبليغ وهاي غربي

 و آثار استاد بش
 االعتقاد را منت

ا» خواجه نصير
 .مي

 توان روي صفح
د خود مي بيند

يم مي كند كتنظ
ديگ. " عيب كند

هستند ....ي و
 همه جا نقش اق

يراث علمى و ف
 معنوى بشريتند
مامى طرفداران
ت موالنا به خر
رهنگ و ادب آ

ا و انديشه هاى
د و قدر و منز
.فرهنگي است

مستند و كوتاه و
ساخته ايم؟ چ ...

داخل و خارج ف
با الگوهايي  رمان

هارفي انديشه
اني كه تجريد

احوال و آثار خ
يرضوان الهي دار

ت بزرگ را مي
نصير را از ديد

ت نزدوربينش را
هنر افتد نظربه

 مولوي و نظامي
بته توريسم در

اند كه مي ساني
ت و مواريث
تمارسى زبان و

نسبت. معنوى ت
 ولى در عالم فر
تواند از آثار و
 و تصحيح كند
وي اين مفاخر ف

م  م؟ چند فيلم
. و اهللا همداني

نه هاي معتبر د
قهر چه هاي ما،

 !شناسند

ر و احيا و معر
ت عالمه شعرا

ا« عه به كتاب
علو درجات و ر

وانع و توفيقات
مايش خواجه ن
ري هم طوري لن
كه هر كه بي ه

ضاً مالك جسم
الب. مي كند ور

مه متعلق به كس
ن جزء افتخارات
ملل و جوامع فا

ت مكانى و نسبت
كى نه افالكي،
بيشتر و بهتر بت

تحقيق  آنان را
حقيقي و معنوث

ه ريزي كرده ايم
يد الدين فضل ا
 را براي كتابخان

براي بچ ،متنوع
بشرا  پركيميايم

م كه در نشريكن
نخست. اند كرده

شگري از مراجع
مگان آرزوي ع

  ي
مو ت، انتظارات،

هركس هم. رد
باشد، خبرنگار

ك"  قول حافظ

ه اينان كه بعضا
نيا هم اين را با

....  

اهير بزرگ هم
اينان. مي كنند 

و از آن همة م
نسبت: ت است

 نسبتى است خاك
هر كس كه ب 

دستنوشته هاي
ي كند، او وارث

برنامه مانفاخر
خواجه رشي ،ي
از آثار اينان د

هاي م ر دستگاه
ان اين اقلينشمند

 بزرگاني ياد كن
ك هاي ماندگاري
كه هيچ پژوهش

كه براي هم ،ژوه

مايز و تخصصي
فاقاتي شود، ات

يكال ترسيم كر
ها پر رد صندلي

به. ي نشان دهد

باشيم كهداشته 
دان مي بالند، دن
تو بهتر مي زني

مشا ن مفاخر و
شان را ترويج

 افغان و غيرو و
ت در عالم خلقت

گنجه، فرش و
.ت معنوى است
د ترويج دهد و

تر معرفي يسته
مف  چقدر براي

ب الدين شيراز
چه تعدادايم؟  ه

رايانه اي درهاي 
دان  فرزندانمان،

 بزرگان 

ايسته است از
ه و كوشش ها
مدرسي رضوي ك
مدتقي دانش پژ

واجه نصير، متم
 بزرگ آغاز مي

پارادوكسي دث
يكي دوست دار
صندليهاي خالي

  
  
  
  
 

 

و واهمه ند
ماست و بد

 گر: گفت

بنابراين، اين
هاى انسانيش
تاجيك و

گونه نسبت
ظامى به تف
ست، نسبت
بنويسد و ت
جهانيان شا

راستي ما به
قطب ،طوسي
داد نگارش

اقسام بازيها
توقع داريم

  
يادي از ب
در اينجا شا
پيشگام بود

محمدتقي مد
مرحوم محم

  
همايش خو
وقتي كاري

از اين حواد
ي. پسندد نمي

كشوررا با ص
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ايش آمده 

د كه چرا 
 اين وجود 
خنرانيهاي 
 و بعد از 

جهاني  س

  ي را امضا 
را خودتان 
جه نصيري 
ه مي شود 
تعلق به ما 

اگر  س را؟
 ،كن بيان 
ماندگار  ي
ارج از خ 

طب الدين 
ايش علمي 

از رستي فه
در . گرديد

ه به اينكه 
م روي اين 

هما تفاده ازاين

يده خاطر شدند
اما با .ذيرفتيم

ة مقاالت و سخ
ست كه از قبل

كنفرانس كات اين

كاريهمنامة هم
تبليغاتي ر هاي

اهد براي خواج
دم نمي داند چه

خواجه مت  كه
م حضرت عباس
ديريت خود را
گار براي عالمي

علمي هاي مايش
براي قط داد كه

ده داريد و هما

 و ضيق وقت، ف
نامه ارسال گوت

 .ر گرفت

با توجه. شودمي
قان خارجي هم

رستانها براي است
  .س شود

عده اي رنجي .د
يم و نپذ رد كرد

صصي بودن همة
لين همايشي اس

اثر، از برك 8ز 

برخي حتي تفاه
تند اگرهزينه ه
سرسيري مي خو
ينجاست كه آد
كصدا مي شوند

يا قسم ور كنيم
 مهم درزمان مد

ماند م همايشي
هممثل آنچه در 

رجب پيشنهاد د
ه ايي براي آيند

جودي خواجه
 براي آنان دعو
مي همايش قرار
ديم شده برپا م

اغلب محقق ت؛
  .رفته است

ه حتي از شهر
منعكس ر درست

مي همايش رسيد
را مقالة آنان را

و تخص از علمي
ه گفتند اين اول
 و چاپ بيش ا

 
ب. ه خاطر باشيم

سردواندن گفت 
نشسته كه از سر

جالب ا. ش دارد
ي گويد، همه يك

خروس را با م
د كه چند كار

آرزو مي كردم
سياهي لشكر، م
 دكتر جميل ر

آيا برنامه هد ك
  .اسپانسري

ي بودن ابعاد وج
ه بودند تهيه و
أييد شوراي علم

ها تقدول برنامه
مربوط است سفه

ضوعات قرار گر

ر بوده است كه
تثنايي در كشور
دبير خانة علم
اليه كردند چر
 كردند، غالباً ا
ارها شنيدم كه
جه برگزار شده

 .اثر مي رسد

بخواهيم افسرده
س يكي دو ماه
ن ي گنج قارون

 ما بيشتر ارزش
را عالم عرب مي

حال دم. ي شود
، از من بپرسند
.كر خواهم كرد

زوائد و س شو و
خواستند و حتي
هم مي پرسيدند
ر ياوري باشد وا

به دليل تخصصي
رة خواجه نوشته
چكيده مورد تأ

ر جدوچنانكه د
نجوم و فلس ،يات

الت در اين موض

وياني مشتاق پر
ق تاريخي و است
يده به تصويب

برخي ديگر گال
همايش شركت

با .نودي كردند
 و فلسفي خواج

10ئه شده، به
اآلن ب بوديم كه

پس خي ديگرهم
ث مكتوب روي

هم براي جين
مي برد يا آن ر

ر دوباره داغ مي
مكتوب ميراث

ن همايش را ذك
 به دور از حش

اما بسياري خ .
كنيم و برخي ه
مثبت است اگر

  ها
آغاز شد و به 13

ه و كتابي دربار
45چكيده،  7

ضوع تخصصي چ
به حوزة رياضيا
وجه غالب مقاال

 كه از دانشجو
ظمت يك اتفاق

چكي 49وقفه،
.ا مقاله بدهند

 به تفرق در ه
رضايت و خشن
 وجودي وعلمي
وعه مقاالت ارا
 وآن دل نبسته ب

برخ. ه تن زدند
گويي ميرا. كنيم

جودش از هر گن
مي از خواجه م
 مصادرة مفاخر
مركز پژوهشي

 خير و ثمر اين
ر كنم، همايشي
.داهللا چنين شد
مايشي برگزار ك
م د كرد، جوابم

ه ها و همدلي ي
389شهريورماه

مقاله ،هشوپژ 
0-60ديك به

موض 6و ) پنل( 
جه نصير بيشتر ب
يش عمومي و و

گيرد كس نمي
قرارنيست عظ راً

 ماه تالش بي و
تا ر نداده بوديم

نفري كه 800 
خارجي اظهار ر

ابعاد بارة تمام
كه البته با مجمو
ان به ياري اين

ولي نيمة راه ،
 همكاري مي ك
 بگيرد كه وج

يا جايي اسم سي
ت و بحث تلخ

مردر يان كارم 
قيت آميز و پر

برگزارجه نصير 
بحمد كه بودم 

 سال آينده هما
 برگزار خواهيد

از همراهي شكر
شنه همايش از 
 و محققاني كه
س از بررسي نزد

نشست 12 در 
شخصيت خواج

اند، گراير كرده

  
  
  
  
 

 

تخصصي عك
ظاهر ؛بودند

پس از شش
به آنان خبر
از نزديك
داخلي و خ
انقالب، درب
بوده است ك
از اول چندا
كرده بودند

دهيد ما مي
بزرگداشت
كه وقتي كس
ايرانيان است

ي در پازمان
موفق برپايي

چون خواج
ديدهكشور 

شيرازي هم
ديگري هم

  
تقدير و تش
كار دبيرخان
انديشمندان

مجموعه پس
اين همايش

عد جهاني شب
ها كارزمينه
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 و ديگران 

 ،ل نمودند
ت كتابخانه 
اپ شده و 

ش مستقر 
. دارم ز مي

توليد ، عمومي

 همايش را تقبل
االر و امكانات
راي همايش چا

ه در محل همايش
ن خود را ابراز

  س نيست
  س نيست

روابط ،اجرايي
 .شدجام نمي

د و بودجة اين
يار قرار دادن تا

وشبختانه بره خ

ديو فرهنگ كه
 امتنان و تحسين

غير آن هيچ ترس
لعه و روز درس

يش و نيز دبير ا
كار به خوبي انج

ندمشوق ما بود
عالوه بر دراختي
حمت كردند كه

چهار سيما و راد
كمال مي دهند

  :دهممي

 در خاطر از تغي
ير از شب مطال

دبير علمي همايش
ك ،زي اينان نبود

اد اسالمي كه م
ي جعفري كه ع
ط خواجه ، مرح

نسكو، شبكة چ
ميران انعكاس

جه نصير قرار م

                   
                  غي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اد دكتر باقري د
تالش شبانه روز
فرهنگ و ارشا
خص جناب آقاي

به خط رات را

ميسيون ملي يون
مردم شريف اي

هاي خواجسروده

 است نزد من  
 و طرب مرا  

ث مكتوب، استا
هي و همدلي و ت

وزير محترم ف 
بخانة ملي باالخ
 نفيس شرح اشار

شگاه تهران، كم
ها را برا يني

ت از س با دو بي

نيوي همه هيچ
م و شب عيشع

خود در ميراثن 
 كه اگر همراه

از زم است كه
از كتا. كنم مي

يخ علم ، نسخة
  .شود

ة تاريخ علم دانش
 مطالب سخنران
 مطلب خود را

لذات دن
روز تنع

  
  
  
  
 

 

از همكاران
سپاسگزارم

مچنين الزه
سپاسگزاري

و موزة تاريخ
مايي ميرون

پژوهشكدة
و اخبار و
حسن ختام
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يكي از ) 
اش ش ويژه

در . آيدمي
 از آن هم 
ي را سال 
ن مناسبت 

 .ر اوست
 طوسي به 
كه اخالف 

ة فرهنگي 
ثري  و مو

 . د

  دارد

كاظمين 672- 
به خاطر نقش ،

همتا به شمار م
پس. شار يافت

ميالدي 2011ل 
اين. گذردسي مي

پ برخي از آثار
كه نصيرالدين
كند؟ ما برآنيم 

 .ردازند
اند، خانوادةسي

همايش گام تازه
مشتركمان باشد

شريت تعلق د

-طوس  597ول
ن معارف بشري

اي بي هر، چهره
اين مناسبت انتش
گي يونسكو سال
صير الدين طوس

ر يا تجديد چاپ
با توجه به اينك 

ث او افتخار كن
پرنتشار آنها مي

ف معنوي طوس
كنيم اين هو مي

سالف برجستة م

  :مي همايش
 به تمامي بش

جمادي االو 11
هاي گوناگونزه

اريخ اين كشور
ي از آثارش به ا
 علمي و فرهنگ
وج شكوفايي نص
ث طوسي و نشر
.ت تعلق دارد

 درستي به ميراث
 به پژوهش و ان
ر اين كه اخال

آرزو. هستند "
و ساير اس طوسي

 باقري دبير علم
ران بزرگ،

  
  
  
  

1( لدين طوسي
مهمش در حوز

هاي تارين دوره
زار شد و برخي

سازمان. ر شد
سال از زمان او

يراث در زمينة م
 به تمامي بشريت

تواند بهسي مي
كنند وحيا مي

به اعتبار ،دارند
قاصدان صلح"ز

نصيرالدين طث
  
  

دكتر محمد
همة متفكر د

لقب به نصيرال
عالوه بر آثار م
تركي از بحراني

 در تهران برگز
ج ايران برگزار

750ال تقريباً
ها و دستاوردها
فكران بزرگ

  است،  چه كس
خوانند، ا را مي

س مشاركت د
رآميزوان افتخا

ة پژوهش ميراث

نصير مانند جه

مد بن حسن مل
راني است كه ع
گ ايراني در يك
 بزرگداشت او

ر داخل و خارج
در اين سا. ست

ظرات، پژوهشه
همة متف  مانند

 و ديني مرتبط
تند كه آثار او

 در اين كنفرانس
 كه شايستة عنو

زمينة رهنگي در

جخوا

 محمد بن محم
ن دانشمندان اير
تمدن و فرهنگ
ش همايشي در

او دري دربارة 
طوسي خوانده اس
ي براي تبادل نظ
صيرالدين طوسي
  مليتي،  زباني
وسي كساني هست
س، جمعي كه

دهندتشكيل مي
هاي فرهمكاري

  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ابو جعفر
ترينبرجسته

در احياي ت
ش1335سال 

هايي همايش
تجليل از ط
بهانة مناسبي
خواجه نص
چند حوزة
حقيقي  طو

اين اساس بر
بزرگي را ت
در شروع ه
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عقل حادي 
يات را در 
ا و نجوم ر

ت وي در 
 ري از فتنه

خواجه . د

 آن را از 
تاريخ . كرد

  ر
  

 استاد البشر، عق
ات علوم و ادبي
ر، منطق، فقه و

سياري از تأليفات
منظور پيش گير
ن به آخر رسيد

  امـداد
   بايستاد

ن و دانشمندان
 مغول سقوط ك

ــارم از صفــر
 آمـد به ســر

  ت؟

سي و ملقب به
مقدما.  دنيا آمد

رياضيات، تفسير

ستان رفت كه بس
جه نصير، به من
سالة اسماعيليان

ول ذوالقعده، با
خـت هالكـو

ت توانست ايران
ت هالكو خان

ز يكشنبـه چهـ
ـت عباسيــان

كيست سي

دين طوسنصيرال
به ) خراسان(س

زشكي، فلسفه، ر

 

ماعيليان به قهس
صالح ديد خواج

س 177يا  171

اي ز ا ك شنبه 
تخ خاست، پيش

ويش، به سرعت
عباسيان به دست

روز 
دولـ   

 

الدين طوس

ف به خواجه ن
ق، در شهر توس
عصر خويش پز

  

و به دعوت اسم
ت طوالني و با ص
شد و حكومت

يك  ار شد
برخ   ت

 دورانديشي خو
ساله ع 524فت

واجه نصير

ن حسن، معروف
ق 597ول سال

ي نزد استادان ع

راسان گريخت و
پس از مذاكرات
 تسليم هالكو ش

چا  د و پنجاه و
عيـليـان ز تخت

رب يافت و با
ق خالفت 656م

 شـش   و
 و رسيـد

خو

بن مد بن محمد
هم جمادي االو
وجواني و جواني

  .متاز گشت

 خواجه از خر
ق، پس 654رسال

شاه اسماعيليان
  :سروده

رب چو ششصد
اه پادشـاه سماع
 نزد هالكو تقر

در محرم. هاند
  :ه ن سرود

شصد و پنجـاه
 نـزد هـالكــو

نصيرالدين محم
مداد شنبه يازد
گرفت و در نو
 در اين علوم مم

غوالن به ايران،
در. شكل گرفت

،  خورشاه پادش
س  سقوط را چنين

سال عر
خـورشـا
 واقعه خواجه

شتر مغوالن بره
را خواجه چنين
سال هجرت شش
چــون خليفـه

  
  
  
  
 

 

  
ابو جعفر ن
عشر، در با

كودكي فراگ
آموخت و

  

  
  
  
 

  
  
 

با يورش مغ
همان جا ش
هاي بيشتر،
تاريخ اين س

پس از اين
خشونت بيش
اين سقوط ر
س
چ
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تاسيس  - د
 فخرالدين 

 شاگردان 
 اغلب آن 

ق، پس  67
تاريخ . شد

   : است
  م

خواجه در 
التياسر في 
 الدين سيد 
 ورش داده
ب چكيدة 
م نمودم و 

الشراف و 
ين طوسي 

 .شت
ليكن  وي 

سينا،  ز ابن
ويش را از 

دو اثر . ت
سالمي به 

 .سترفته ا
ه نصير در 

ر آن دوران بود
غي از موصل ،

ت وكاتبه داش
 تأليف كرد كه

72الحجه  م ذي
 خاك سپرده ش
شتم چنين آمده

نه تام دو، ناقص
ـالم دارالسـ  

سأله حضور خ
استحباب ا« ول 
درس رضي  هم

المه حلّي را پرو
اين كتاب.  است

 مرتب و تنظيم

اوصاف االاشتن 
خواجه نصيرالد
يز مكاتباتي داش
لي سيناست، ولي

خواجه، پس از 
ينا، استقالل خو
ابراز كرده است
منطقي علماي ا
وان صورت گر
ست كه خواجه

نجومي جهان در
، فخرالدين مرا

  
ش مراوده و مك
سي ، تصنيف و

وشنبه هيجدهم
 در كاظمين به
نخست سده هش
صد و هفتاد و د

بغداد با د ٔ خطّه
مس. ش بوده است

جه و بحث حو
كالس و كه هم

جسته چون عال
بارها شرح شده
 بهترين اسلوب

 .»  كردم

 شويم؛او با نگا
خ. ت كرده است

رالدين قونوي ني
بع فلسفه ابوعلي
.ه و كالم است
رئيس ابوعلي سي

ا –ايرت دارد 
ترين آثارم  مهم

سي سليس و رو
ر همه مشهود اس

يم ترين مركز ن
رضي از دمشق ،
. جا جمع آورد

گان عصر خويش
ثر به زبان فارس
ام در غروب د
م هفتم شيعيان
جنگ از نيمه ن
الِ هجرة ششص
نقل كرد از

در عصر خويش
خواجمقام علمي 
او ك. آمده است

م و فيلسوفي برج
ر درآورده كه ب
ين كتاب را بر
 اين كتاب درج

 او روبرو مي
ك عارف تثبيت
ين عربي و صدر
ع ماي اسالمي تا
روشي بين فلسفه
 دفاع از شيخ الر

اد سلفش مغاست
بوعلي، شفايق

 زمينه به فارس
بر. طوسي است

كه عظي- غه را
له مؤيدالدين عر
 از چين در آن
 ، عرفا و بزرگ
 بيش از چهل اث
جه نصير سرانجا
ديكي آستان اما

ر كهن در يك ج
سا  

 
 دوازده امامي د

نسبت به  م يع
دركتب متعدد آ
 و  فقيه، متكلم
 به رشته تحرير

اي... « : ي نويسد
ر داده بودم، در

گون شخصيت
ا به عنوان يك

الدي ود و با محيي
ش در ميان حكم
ت ديگر داراي ر

، ضمن اشارات
رخي از آراي اس

بعد از منطق -ي
ست كه در اين
جه نصيرالدين ط

رصد خانه مراغ
روف را از جمله
زوين، فومنجي
 با اغلب علما
ه زبان عربي و

خواج. ده است
 وصيتش در نزد

تاريخ بسياراده
 تـه به هشت
   وسي از قضا

 عالمان شيعي
شرايعيم صاحب 
د...  در اصول و

بوده اللهوف  
 كالم شيعي را

ر مقدمة آن مي
ويش قرارتقد خ

ي، با ابعاد گوناگ
مقام خود ر) ت

 درك كرده بو
ء و  فلسفه اش
سفه و به عبارت

ااو در . ود شرح
كه با بر –اي

به فارسي - باس
بتكار مدوني اس
ه شخصيتي خواج

ش بر هالكو ، ر
 و منجمان معر
دين دبيران از قز
زندگي خويش
 از پنجاه اثر به
از وي، شرح شد

به  يافت و بنا
در قالب يك ما
يـــعِ اوليـن رفت
 نصيرالدين طو

ترين ز  برجسته
و احترام و تعظي
ز اعلم شاگردان

و المهموم  فرج
وف ترين كتاب

 است و خود در
ابت شده و معتق

  ن طوسي
صيرالدين طوسي
مط نهم اشارات
ار نيشابوري را
و حكماي مشاء

ايل به فلس، متم
 به شمار مي ر
 نظرهاي ويژه ا

اساس االقتباو  -
، اولين ابقتباس

 از ديگر وجوه

ستفاده از نفوذش
انانب رياضي د

 تفليس، نجم الد
 دوران پربار ز

بيش. بيت نمود
دانشمندان پس ا
 زندگي، وفات
د جه نصيرالدين

جشنبـه از ربيـ
عالم ٔخواجه

خواجه يكي از
س محقق حلي و
سوال خواجه از
فووس صاحب  

معرو يد العقايد
جه در مذهب

به دليل به من ثا

جه نصيرالدين
آثار خواجه نص

شرح نمط(عارفين 
خ فريدالدين عطا
 حكمت، پيرو
كلّم و در كالم،
ن فيلسوف ايران
ه، در مواضعي

-به عربي - طق
اساس االقتود و 

ي و علم هيئت

  
  
  
  
 

 

خواجه با ا
كرد و اغلب
اخالطي از
خواجه در
بسياري تربي
ها توسط د

سال 75از 
وفات خواج
پنج

بي ترديد خ
جلسة درس

و س »القبلة 
علي بن طاو

تجريداست، 
عقايد خواج
آن چه را ب

  
آثار خواج
با بررسي آ
مقامات العا
محضر شيخ
خواجه در

حكيمي متك
زرگ ترين
دست نداده
تجريد المنط

رو شمار مي
ستاره شناسي
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ك و واقع 
ه جاي اين 
 و در عين 
 است كه 
و گاليله و 
 مراغه به 
ون ارقام و 
) ن خواجه

مسترانگ 
ن موثر در 

  
ربي نوشته 

  كتاب 
ضيات،كليه 
كال كامل 
حقيقات و 

رفت بعدي 
كه    - والي 

غالمحسين  
ها و   اندام

كه طب بر 
ت و علم 
دت بدني، 
و همچنين 

روي بودن افالك
به. ز مركز دارد

ز قرار مي دهد
 دستگاه رياضي
ات كپرنيك و
نصير و مكتب
 زياد است، چو

شاگردان( شاطر

يم كه وقتي آرم
ه نام دانشمندان

. ي خوردشم م
كه به زبان عر –

كت. اشيه زده اند
 خود در رياض
اده و تئوري اشك
وي در نتيجه تح

 ارقام، در پيشر
ن قطعي اصل تو

تاليف ميرزا غ 
 مزاج و مزاج
ي معتقد بوده ك

بهداشت يعني. ود
ت نفساني، سعاد
قطب شيرازي و

ديد قدما به كر
لكه انحرافي از
مين را در مركز

 تنهات كه اوال
ه زمينه محاسبا

كر از خواجه نص
مه گرفته باشد،
ب الدين و ابن

يادآوري كني. ت
ن نصب كرد كه
طوسي نيز به چش

–اين كتاب را 

رده يا بر آن حا
در اين اثر مهم
سط و توسعه دا

و. دهدشرح مي 

صحيح و تئوري
و تعيين) تام(اللي 

 اطباء االعصار
ه مثال در باب
 طب اصوال وي
 ازالت علت بو

سعادت: ي داند
د مبحث طبي، ق

 رغم اعتقاد شد
ز قرار ندارد، بل
فظ كرده و زم

صير در اين است
ستگاه است كه
ق انتقال اين فك
خواجه سرچشم

 كه درآثار قطب

خواجه بس است
، لوحي را درآن
جه نصيرالدين ط

ا. است  اقليدس
شرح و تفسير كر
رالدين طوسي د
ي مناسبات را بس
ي و غيره را ش

 به ارقام غير ص
اب استدالد حس

ا نظارفي تراجم
وجود است كه
ي دارد؛ در علم
آن چه مقتضي

ر سه جنس مي
وشته و در چند

كه به  ن كرده
 زمين در مركز
ت افالك را حف
ظريه خواجه نص
؛ ثانيا همين دس
چه هنوز طريق
يك از افكار خ
ك  اشكالي است

نجومي خخصيت
ح ماه فرود آمد
ام ها، نام خواج

ا آن ها، تحرير
 دانان بزرگ شر

خواجه نصير. ت
رح داده، تئوري

 مسطح و كروي
 . مستقلي است

مربوط خصوصاً
يات مهم، مانند
.فا نموده است
االنظكتاب مطرح

ي از خواجه مو
لي سينا اختالفي
 باشد و ديگر آ
دت آدمي را د
ي سينا تعليقه نو

  .ست

د و خاطر نشان
لميوسي،گاه بط

كرد كه كرويت
اهميت نظ. دارد

سي پيشنهاد شد
گرچ. ل مي دهد

ه دستگاه كپرني
، همان ارقام و

راي دريافت شخ
رة زمين بر سطح
 كه از جمله نا
ه معروف ترين
د تن از رياضي
 و كروي است
ثات، مفصال شر
حل مثلث هاي
طحه يك علم
ه رياضيات، مخ
ة مقدمات كشفي
نقش بزرگي ايف
ان طبيب در ك

آثاري.استمده
صوصا شيخ ابوعل
ظ صحت مي

وي سعاد. دارد
بوعلي قانون بر

كه پاسخ داده اس

ر بطلميوس وار
ر فلكي در دستگ
 نويني پيشنهاد ك
يت قدرت را د
دستگاه بطلميوس
 تا كپلر تشكيل
ا احتمال اين كه
ت قمر و عطارد،

 و سابقة آن، بر
ولين نماينده كر
ن درج شده بود
 بسيار است كه

اند و چند دانيده
حهثلثات مسط

د را در علم مثلث
 كرده و طرق ح
 كه مثلثات مسط
 طوسي در رشته
شيده و در تهية

ن   - ه الزم است
خواجه به عنو

آ - سوف الدوله
 نظر قدما مخص

چه مقتضي حفظ
روزي تفاوت ند
يرالدين طوسي
ندكا ش هايي نموده

، ايراداتي بر ره
 در مركز دواير
خواجه دستگاه 
اظ رياضي، نهاي
ديم در مقابل د
ان اروپايي را
اما روشن نيست،

وط به حركت
  .ود

صدخانة مراغه
به عنوان او 19

سان به ماه، درآن
ه در رياضيات
رسي نيز برگرد

دستور مث طاع ،
پيشينيان خود ي

لعي را تكميل
خود ثابت نمود
جه نصير الدين

اثير بسزايي بخش
الل كنوني تجربه
پزشكي احوال خ

فيلس -  الحكماء
رماي غريزي با

يكي آن چ: ست
كه با اصول امر

خواجه نصي. ني
ني از او پرسش

  
  
  
  
 

 

تذكركتاب 
شدن زمين
دستگاه ، خ
حال از لحا
در نجوم قد
ساير منجما
كپرنيك ر
اشكال مربو
ديده مي شو
شناخت رص

68در سال 
رساندن انس
آثار خواجه

به فار - شده
الشكل القطا

هاي موفقيت
يا چهار ضل
مطالعات خ
افكار خواج
رياضيات تا
براي استدال
در حوزه پ
خان ركن

همچنين گر
دو جزء اس
االمراض ك
سعادت مدن
كاتبي قزوين
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ترين  زرگ
 .شده است

 را تفسير 

 فارسي نيز
 اي توانا، 

ر خصوص 
اسان فحل 

تسلط وي  
يي ترجمه 

اً به عربي 

اين چنين، 
و پيرامون 

ي جلب و 
ر خواجه 

  .ت

ر و اختيار 
 رسالة في 

ها به وسيله بز
تاليفات او ياد ش
ات قرآن كريم

در نثر ف .ه اند
 عنوان نويسنده

 و استوارش در
 دانان و شعرشنا

  
.كرد) تحرير( 

 ناشي از نارساي

 زمان اختصاصاً

شته از مواردي ا
نگر بوده و درون

خواجه براي. ل 
آثا .الل مي كرد

اپ رسيده است

ر و قدر يا جبر
،يرالدين ابهري

 است كه بعده
لم موسيقي از ت
ايي برخي از آيا

شته است، ستود
قام خود را به

  .اند
 نظرات صايب
 كه از عروض
.يرالدين اوماني
 تجديد ترجمه
ز معضالتي كه

ست كه تا آن

گذش. هد كشيد
 بي تعصب و د

 خرافه و جهل
ق فهم او استدال
مه شده و به چا

جب، رساله جبر
اثي جواب اسئلة 

از آثاري-ست
در عل حت نامه

ي به مناسبت ها
  . اند

بان عربي نگاشت
و غيره ، مق س

اعر نيز دانسته ا
دب است كه ا

 نكنيم خواجه
مام تبريزي و اثي
را ترجمه و يا

ت تا بسياري از

ضي از علومي اس

ن به درازا خواه
 ،كريم و خليق،

ر داشت و نفي
مطابق -ة مراغه

ي و روسي ترجم

رساله اثبات واج
ج،معاد يا تذكره

 .ت ها

سيقي خواجه ا
صحي نيز به نام

ن ها، جاي جاي
صير نسبت داده
ثاري كه به زب

اساس االقتباس، ف
خواجه، او را شا
ي دقيق در پهنه
وست، فراموش
 است، چون هم
ز علماي جهان ر
را فراهم  ساخت

رسي نوشتن بعض
  .ت

 بپردازيم، سخن
 و آزاد انديش

  .اند
شرفت علم قرا
يجاد رصد خانة
ي، التين، يوناني
  

  

قاطيغورياس، رس
جام در مبدأ و م
خوشي ها و لذت

رة نظريات موس
رسالة ديگري و

 خواجه در آن
يز به خواجه نص
خواجه را در آث
وصاف االشراف
رخان پس از خ
جه نصير، نقادي
مؤيد اين تبحر او
شاعر نيز داشته
آثار متعددي از
ي، اين امكان ر

 كرده است، فار
ز اين جمله است
خصيت خواجه
جه واسع النظر
 نيز نقل كرده ا
منافع مردم و پيش

از جمله اي -مي
فرانسه، انگليسي

قوالت عشر يا قا
ت، آغاز و انجا
 نعمت ها  و خ

كه دربار- سيقي
وي تكميل شده

ن برآثاري كهو
ره والعصر را ني
، نثر محكم خ

او، خالق ناصري
ره نويسان و مور
و شاعري ،خواج

مؤ معيار االشعار
ه ، شاگرداني ش
ي زمان خويش آ
، تركي و يوناني

  .كند
ن زمينه در اي
در منطق ا باس

ه ها و ابعاد شخ
برآنند كه خواج
 ها و حكاياتي
ول، در جهت م
 تالش هاي علم
جمله آلماني ، ف

   خواجه

  :مت نظري
مق،) منطق( باس

قسمت موجودات
بات، رساله در

يا مقاله در مو
شيرازي الدين طب

فسير قرآن، افزو
 تفسيري از سور
صاحب نظران،

اخالآثاري چون 
ه و اغلب تذكر
قام نويسندگي و

مو  س االقتباس
به شمار مي رفته

ز علميرك نيا
ي فارسي، عربي
ز او بود ، حل ك
گر كه خواجه

اساس االقتباشد؛ 
م به همه زمينه

حققان بخان و م
ژگي ها، داستان
هالكو خان مغو
 مغول به سوي

ان هاي دنيا از ج

آثار فارسي

  كمتح
حكم -الف

القتبااساس ا
،رساله در ق
النفي و االثبا

  
  
  
  
 

 

ي كنزالتحف
شاگردش قط
در حوزه تف
كرده است،

بسياري از ص
خواجه با آ
استوار داشته
عالوه بر مق

اساسشعر در 
زمان خود ب
خواجه با د
به زبان هاي
هاي پيش از
اهتمامي ديگ
نگاشته مي ش
اگر بخواهيم
اغلب مورخ
همه اين ويژ
نفوذ او بره

ب خانجذ
به اغلب زبا

آ

ح -1
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يم و طرز 

بدة الهيئة، 
 اختيارات 
ر معرفت 

 رساله در 

بايا، حكم 

وم پادشاهان قدي

زبدم به قلم او ، 
ا)منظوم(نجوم ،

يست باب در در

تنسوق نامه، يا 

لة استخراج خبا

  )ه خواجه

شم، رساله رسوم

مشكالت آن هم
ل في علم النج
صل در تقويم، بيس

جواهر نامه يا 

سالة رمل، رسالة

منسوب به(عيليه

اصرالدين محتش

خود او و حل م
 النجوم، مدخل
 صوفي، سي فصل

  .اني

خواص احجار

 

ختصاري از رسا

  )الكو

ك به مذاق اسماع

اخالق ناص كتاب

 آن نيز به قلم خ
ره في احكام
ب عبدالرحمن

الك، زيج ايلخان

فات جواهر و خ

.شرب تعليميان

ه خانة رمل، اخ

داد به دست هال

  )راالقاليم

ة سير و سلوك

  

ترجمه كنامه ،

 هيأت و شرح
ثمره ترجمة ال

صورالكواكب مة
حركات افال وم

رساله در صفا ،ح

وال و تبرا به مش

ر احكام دوازده
  .غيره

  .ارسي

در شرح فتح بغد

صوراترجمة ( ك

، رسالةو سلوك

 :ليت عم
صري، نصيحت نا

  .ات
  نجوم

در المفيد يا يه
 بطلميوس يا

ترجم، )منظوم (
 رساله در تقويم

  .حساب

حقيق قوس قزح
  كاذب

ريه، رساله در تو

رمل، رساله در
شانة گوسفند و غ

عار يا عروض فا

مختصري د(گشا

سالك و ممالك

در سير وشراف

حكمت - ب
اخالق ناصر

گرفتن ماليات
جوم و احكام نج
رساله معيني
شرح ثمرة
(مسيرالقمر

ر اسطرالب،
  ياضيات

رساله درح
  لوم طبيعي

رساله در تح
بيان صبح كا

 لوم ديني

 فصول نصير
 لوم غريبه

رساله در ر
ردن بر شاك

 ون ادب

معيار االشعا
 ريخ

ذيل جهانگش
 غرافي

مسا ترجمة 
 صوف

اوصاف االش
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