
 خواجه نصیر الدین طوسی

 خوبزی 59 تبضید زض طَسی ًصیطالسیي ذَاخِ ثِ هطَْض طَسی خْطٍزی حسي ثي هحوس

 ٍ زاضت ظیبزی ػاللِ زاًص تحصیل ثِ اٍ. است یبفتِ ٍالزت طَس زض لوطی ّدطی >=9 االٍل

 هؼطٍف زاًطوٌساى اظ ٍ ضس سطآهس حىوت ٍ ًدَم ٍ ضیبضی ػلَم زض خَاًی وَزوی زٍضاى اظ

 اسالهی فىطی تبضید ّبی چْطُ ًفَشتطیي ثب ٍ تطیي سطضٌبس اظ یىی طَسی. گطزیس ذَز ظهبى

 ثبثب ذبلَیص ًعز ضا طجیؼی حىوت ٍ هٌطك ٍ پسضش ًظط ظیط ضا ػولی ػلَم ٍ زیٌی ػلَم. است

 ػٌَاى ثِ آًدب زض ٍ ضسبًیس اتوبم ثِ ًیطبثَض زض ضا تحصیالتص. آهَذت وبضبًی ایَثی افضل

 ذبتن زاًطَضاى اظ ای زستِ ضا طَسی ًصیطالسیي ذَاخِ. یبفت ضْطت ثطخستِ زاًطوٌسی

 .اًس ًْبزُ ًبم( یبظزّن) ػطط حبزی ػمل ضا اٍ گطٍّی ٍ ای فالسفِ

  حلی عالمه نگاه از طوسی نصیرالدین خواجه 

 چٌیي استبزش زضثبضُ ثبضس، هی طَسی ًصیطالسیي ذَاخِ ضبگطزاى اظ یىی وِ حلی ػالهِ

 ثسیبض هصٌفبت ًملیِ ٍ ػمیلِ ػلَم اظ ٍ ثَز هب ػصط افضل طَسی ًصیطالسیي ذَاخِ< ًَیسس هی

 زض. ضا اٍ ضطیح وٌس ًَضاًی ذسا این، وطزُ زضن ضا آًْب هب وِ است وسبًی اضطاف اٍ زاضت،

 است ثعضگَاض آى ذَز تألیفبت اظ وِ ضا ّیأت زض ای تصوطُ ٍ سیٌب اثي ضفبی ، الْیبت اٍ ذسهت

 .وٌبز همسس ضا اٍ ضٍح ذسای ٍ زضیبفت هرتَم اخل ضا اٍ پس. وطزم لطائت

  مراغه خانه رصد ایجاد 

 زض ضا طَسی زاز پبیبى لوطی ّدطی 79: سبل زض اسوبػیلیبى فطهبًطٍایی ثِ َّالوَ وِ ٍلتی

 آى ضطٍع وِ وٌس، ایدبز هطاغِ زض ثعضگی ضصسذبًِ وِ زاز اخبظُ اٍ ثِ ٍ زاضت ًگبُ ذَز ذسهت

 اٍلبف زٍلت هبلی ووىْبی ثط ػالٍُ ضصسذبًِ ثِ ووه ثطای. ثَز لوطی ّدطی >7: سبل اظ

 اهط خْت آى( زّن یه) ػطط اظ وِ ثَز ضسُ گصاضُ ذَاخِ اذتیبض زض ًیع وطَض سطاسط

 ضصسذبًِ ًعزیىی زض. ًوَز هی استفبزُ وتت ٍ آالت ٍ اسجبة ٍ ٍسبیل ذطیس ٍ ضصسذبًِ

 استفبزُ خْت ًفیس وتت خلس 844444 حسٍز وِ ثَز ضسُ سبذتِ ثعضگی وتبثربًِ

 . ثَزًس آٍضزُ ثسست الدعیطُ ٍ ثیطٍت ٍ ضبم ٍ ثغساز اظ وِ ثَز لطاضزازُ فضال ٍ زاًطوٌساى



 هسضسِ ٍ ثَزًس سبذتِ هٌدویي خوبػت ٍ ذَاخِ ثطای ػبلی سطای یه ضصسذبًِ خَاض زض

 ایٌىِ تب اًدبهیس طَل ثِ سبل 57 هست وبضّب ایي. زاًطدَ طالة استفبزُ خْت ای ػلویِ

 زلبیك آذطیي تب ذَاخِ لیىي. گصضت زض لوطی ّدطی 7:: سبل زض هغَل َّالوَی ایلربى

 ٍ ضصسذبًِ آى وِ ًوَز ثسیبض وَضص ٍ زّس ضخ آًدب وبض زض ذللی وِ ًساز اخبظُ ذَز ػوط

 .ًطٍز ثیي اظ وتبثربًِ

  

  تألیفات

 ثِ هغَالى پیططٍی همبل زض لوطی ّدطی 55: سبل اظ پیص ظهبًی طَسی ًصیطالسیي ذَاخِ

 وِ زاز اهىبى ٍی ثِ ایٌىبض ثطز، پٌبُ اسوبػیلی فطهبًطٍای هحتطن ًبصطالسیي ّبی للؼِ اظ یىی

 اذالق وتبثص هطَْضتطیي خولِ اظ ذَز ضیبضی ٍ فلسفی ، هٌطمی ، اذاللی هْن آثبض اظ ثطذی

 ػطثی ظثبى ثِ طَسی ّبی ًبهِ ٍ ضسبلِ 594 اػظن لسوت. زضآٍضز تحطیط ضضتِ ثِ ضا ًبصطی

 سیٌب اثي آًىِ خع است، لیبس لبثل سیٌب اثي ثب اٍ ًفَش ٍ هؼلَهبت ٍسؼت. است ضسُ ًَضتِ

 است ضسُ ًَضتِ هٌطك ظهیٌِ زض وِ وتبثی 9 اظ. ثطتطی ضیبضیساى طَسی ٍ ثَز ثْتطی پعضه

 .است هْوتط ّوِ اظ االلتجبس اسبس

 ، اضضویسس ، آپَلًَیَس ، اللیسس ، آضستبضذَس ، آٍتَلَوَس آثبض ثط تحطیطّبیی ضیبضیبت زض

 اصیل اصیل آثبض هْوتطیي خولِ اظ. ًَضت ثطلویَس ٍ هٌالئَس تئَزٍسیَس ، َّپسیىلس

 اثط ٍ الطبفیِ ضسبلِ ، التطاة ٍ ثبلترت الحسبة خَاهغ ، هثلثبت ٍ ٌّسسِ ، حسبة زض ٍی

 هؼطٍفتطیي. است گصاضزُ اثط ضگیَهًَتبًَس ّبی ًَضتِ ثِ وِ است المطبع ضىل وتبة هؼطٍفص

 ّوچٌیي ٍ ثبضس هی ضسُ ًَضتِ لوطی ّدطی94: سبل زض وِ ایلربًی ظیح ٍی ًدَهی آثبض

. است ًَضتِ ًیع ثیٌی اذتط ظهیٌِ زض وتبثْبیی ٍ ًبهِ تٌسَق وتبة است، الْیئِ ػلن فی تصوطُ

 .است ثَزُ هثلثبت ظهیٌِ زض ضیبضیبت زض طَسی وبض تطیي ثطخستِ احتوبالٌ

 ثِ تَسل ثسٍى ضا هثلثبت وِ ثَز وسی ًرستیي ٍی ، المطبع ضىل اسطاض ػي المٌبع وطف زض

 وِ ضا خیَة لضیِ ثبض ًرستیي ثطای وِ ثَز اٍ ّن ٍ ثرطیس تَسؼِ ًدَم یب هٌالئَس لضیِ

 الْیئِ ػلن فی تصوطُ ًدَم زض. وطز ثیبى ضٍضٌی ثِ است ضیبضیبت تبضید زض ای ثطخستِ ضٍیساز



 خسیس ضیبضی الگَی تٌْب هؼطف ٍ ٍسطی لطٍى زض ثطلویَسی ًدَم ثط ًمس وبهلتطیي ضبیس ٍی

 اظ ظیبز احتوبل ثِ وتبة ایي. است ضسُ ًَضتِ ٍسطی لطٍى ًدَم زض وِ است سیبضات حطوت

 طَسی ضبگطزاى وبض ثب ّوطاُ ٍ است گصاضتِ اثط وَپطًیه ثِ ثیعاًسی هٌدوبى ّبی ًَضتِ ضاُ

 .آى هطوعی ذَضضیس فطضیِ استثٌبی ثِ است، وَپطًیىی ًدَم ّبی تبظُ توبم هتضوي

 وِ ضا ضاُ ضٍضٌتطیي ، ثَزُ اختوبع ٍ سیبست زض ثیطتط وبضش ٍ سط ایٌىِ ثب ًصیطالسیي ذَاخِ

 زم ذَز ّبی ًَضتِ توبم زض چِ اگط. است زیبًت زّس هی ًطبى خبٍزاًی خْبى ثِ ضسیسى ثطای

 ٍ ضَز هی حبصل زیي ٍ ایوبى اظ تٌْب زاًص گَیس هی آضىبضا اهب ظًس هی هؼطفت ٍ استمالل اظ

. است افسطزُ وبلجسّبی ثرص ضٍاى ٍ خبًْب ثرص تسلی وِ زاًس هی زیي ضا زاًص حمیمت

 ثِ ػلن تبضید زض ػلوی هؤسسِ یه ٍی ضصسذبًِ ٍ است هؼطٍف هٌدن ػٌَاى ثِ ثیطتط طَسی

 وتبة یؼٌی هطبثْص ثب همبیسِ زض فمط هَضَع لحبظ اظ اٍ ًبهِ تٌسَق وتبة. ضٍز هی ضوبض

 اظ یىی طَسی زاضز، لطاض اّویت زٍم زضخِ زض( الدَّط هؼطفت فی الدوبّط وتبة) ثیطًٍی

 سسُ زٍ طَل زض آًىِ اظ پس ضا سیٌب اثي هطبیی تؼلیوبت وِ است اسالهی فلسفِ پیططٍتطیي

 هىتجْبی تسضیدی تطویت هطحلِ ًرستیي هظْط اٍ. وطز احیبء ثَزًس گطفتِ لطاض والم هحبق زض

 ایطاى ٍ ٌّس هسلوبًبى ثیي اذاللی وتبة ضایدتطیي ٍی ًبصطی اذالق است، اضطالی ٍ هطبیی

 .است ثَزُ

 اظ ثیص  احتوبال طَسی. است اهبهی زٍاظزُ ضیؼِ اصَلی الْیبت هجٌبی والم زض اٍ الؼمبیس تدطیس

 هلت زٍ ٍحست ظًٌسُ ثطّن ضا ذَاخِ گطٍّی. است ثَزُ اسالهی ػلَم احیبی هبیِ زیگط فطز ّط

 زض. ضس پبضیسُ ظهبى آى زض ػطثی ٍحست اٍ ثسست گَیٌس هی ٍ پٌساضًس هی اسالهی ٍ ػطثی

 زاز ثِ ذًَطیعی ّوِ آى اظ پس ذَاخِ لیبلت اگط ٍ ًساضت گٌبّی ثبة ایي زض ذَاخِ حمیمت

 زاضت؟ ٍضؼیتی چِ اهطٍظ اسالهی خْبى ثَز ًطسیسُ هسلوبًبى

  دنیا با وداع 

 ضفت ثغساز ثِ ذَز ضبگطزاى اظ خوؼی ثب طَسی ًصیطالسیي ذَاخِ لوطی ّدطی 6;: سبل زض

 زض ٍ ًساز هْلتص اخل اهب. ثبظگطزاًس هطاغِ ثِ ٍ آٍضی خوغ ضا ضفتِ تبضاج وتبثْبی ثمبیبی وِ

. گفت ٍزاع ضا فبًی زاض ثغساز ًعزیه وبظویي زض لوطی ّدطی 6;: سبل الحدِ شی >5 تبضید

 ّط زض ٍ زضذطیس همَل تبضیه افك زض وِ ثَز زضذطبًی ستبضُ طَسی ًصیطالسیي ذَاخِ



 تبضیه زٍضُ آى زض ٍ سبذت ضٍضي اذالق ٍ زاًص ٍ حىوت ًَض ثِ ضا آًدب گصاضز پب وِ ضْطی

 .ثَز اػدبظ ٍ اػدبة هبیِ زاًطوٌسی چٌیي ٍخَز

 


