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محمد بن محمد بن الحس��ن الطوسي مكني به ابوجعفر و ملقب
به نصيرالدين و مش��هور به محقق طوس��ي يا خواجهي طوسي ،كه او
را به القاب «اس��تاد البش��ر»« ،عقل حادي عشر» و «معلم ثالث» نيز
خواندهان��د .خواجه در بامداد ش��نبه يازدهم جمادي االول س��ال 597
مطاب��ق ب��ا فوريه  1201ميالدي در طوس (مش��هد) ب��ه دنيا آمد .در
بارهي اس��م ،لقب ،كنيه ،نام پدر ،تاري��خ و محل والدت وي اختالف
نظري وجود ندارد .اس��مش محمد و نام پدرش نيز محمد و نام جدش
حس��ن است .مولد او را طوس نوش��تهاند و خود خواجه نيز در بسياري
از تأليفاتش خود را طوسي خوانده ،چنان كه در مقدمهي زيج ايلخاني
آورده اس��ت« :من بن��ده كمترين نصي��ر را كه از طوس��م .»...با اين
اوص��اف ،عدهاي از مورخ��ان از جمله حمداله مس��توفي ميگويد :كه
اصل خواجه از ديهي بود به نام ورش��اه كه از بلوك دس��تگرد بوده و
دستگرد از توابع جهرود قم است كه در آن زمان جزو ساوه بوده است،
ول��ي چون اجداد او به طوس رفته و متوطن ش��دهاند و خواجه نيز در
آنجا به دنيا آمده ،به طوس��ي ش��هرت يافته است .پدر خواجه ،محمد
بنالحس��ن از فقهاي اماميه و محدثان طوس بود و خواجه نزد پدري
چنين دانش��مند پرورش يافت .خواجه مقدم��ات علوم و قرآن و فقه و
اص��ول را نزد پدرش آموخت و پ��س از آن نزد خالش نورالدين محمد
بن علي استماع حديث كرد و پس از آن نيز مقدمات منطق و حكمت
را ي��اد گرفت و بر حقايق علوم طبيعي و الهي واقف ش��د و در همين
احوال ،علوم رياضي ،حس��اب ،هندسه و جبر و موسيقي را نيز با دقت
تم��ام فرا گرفت و بعد از آن در ابتداي جواني براي تكميل معلومات از
ديار خود ،طوس ،به نيشابور رفت.
ش��هر نيش��ابور در آن زمان يكي از چهار ش��هر بزرگ خراس��ان
ب��ود و در م��دت چند قرن يكي از مراكز مهم علمي ممالك اس�لامي
محسوب ميشد .خواجه مدتي در اين شهر ماند و از محضر بسياري از
دانش��مندان بهره برد و در اقسام علوم تبحر پيدا كرد .آنچه خواجه را
در ميان دانش��مندان اسالمي ممتاز ميكند ،احاطهي وسيع او بر علوم
گوناگون اس��ت .از رياضيات ،نج��وم ،علوم الهي ،فقه ،عرفان ،تصوف،
منطق و فلسفه تا ،شعر و پزشكي.
خواجه در دوران جواني ،تمام اين علوم را نزد اس��تادان عصر خود
فرا گرفت و در همهي آنها ممتاز و سرآمد اقران شد.
خواجه نصيرالدين در خدمت بسياري از حكما و دانشمندان زمان
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خود ش��اگردي كرد .از جمله اس��تادان وي فريدالدين داماد نيشابوري،
از حكماي آن عصر و از ش��اگردان صدرالدين عليبن ناصر سرخسي،
بود .صدرالدين نيز از ش��اگردان افضلالدين غيالني و او هم ش��اگرد
ابوالعب��اس لوك��ري صاحب كت��اب بيانالحق بود ك��ه در بارهي وي
گفتهاند« :انتش��ار علوم حكمت در خراسان از او شد» .ابوالعباس نيز از
شاگردان بهمنيار و بهمنيار نيز شاگرد ابوعليسينا بود .از ديگر استادان
خواجه ،قطبالدين مصري ،از بزرگترين ش��اگردان امام فخر رازي،
است .او در نيشابور ساكن بود و خواجه ظاهراً قانون بوعلي را نزد وي
آموخته بود .ديگر استادان خواجه عبارتاند از :كمالالدين بن يونس
موصلي كه در اكثر علوم مخصوص ًا رياضي س��رآمد اقران خويش بود؛
معينالدين س��الم بن بدران مصري كه از علماي بزرگ اماميه بود و
خواجه اصول فقه را نزد او تحصيل كرد؛ شيخ ابوالسعادت اصفهاني كه
خواجهي طوس��ي به همراه سيد علي بن طاوسحسيني و شيخ ميثم
بحران��ي در محضر وي درس ميآموختند و بعضي هم نوش��تهاند كه
خواج��ه در نزد ابن ميث��م فقه ميآموخت و ابن ميثم در خدمت خواجه
خدمت حكمت ميآموخت.
خواجه نصيرالدين ،ش��خصي خوشصورت ،نيكسيرت ،بردبار و
هم خود را مصروف اش��اعهي فرهنگ و تجليل
متواض��ع بود .او تمام ّ
بزرگان و دس��تگيري مستمندان ميكرد و براي ترويج مذهب شيعهي
اثنيعش��ري تالش بسياري كرد .در حقيقت ،خواجه از علمايي بود كه
از منظر شيعه به همه چيز مينگريست.
در ايامي كه خواجه نصير در نيشابور به تكميل تحصيالت مشغول
بود ،خاك خراسان عرصهي هجوم لشكريان مغول شد و شهرها يكي
پس از ديگري با خاك يكسان ميشدند .در چنين اوضاعي فقط قالع
اسماعيليان بود كه در برابر اين هجوم ايستادگي كرد .به سبب دليري
و رش��ادتهاي فدائيان آنها و همچنين استحكام قالع ،آنان چندين
سال در برابر مغول ايستادگي كردند.
در اي��ن زم��ان عالءالدينمحم��د ،پادش��اه اس��ماعيليان بود و
عبدالرحي��م بناب��يمنصور ناصرالدينمحتش��م ني��ز فرماندار قالع
قهستان (واقع در خراس��ان) بود .ناصرالدينمحتشم از افاضل زمان
به ش��مار ميرفت و به ترويج علوم ميپرداخت و نيز به فضال و علما
توجه خاصي داش��ت و چون نام و آوازهي خواجه را در بيش��تر علوم
ش��نيده بود ،طالب مالقات با وي ش��د و خواجه را به قهستان دعوت

ك��رد .خواجه نيز در آن وضعيت كه مصادف با تاخت و تاز مغوالن و
ويراني ش��هرها و قتل عام مردم بود ،صالح را در اين ديد كه دعوت
او را بپذيرد .پس به قهس��تان رفت و ناصرالدينمحتش��م مقدم او را
غنيمت ش��مرد و از محضر او اس��تفاده كرد .در همين اوقات بود كه
خواج��ه بنا به خواهش ناصرالدينمحتش��م كتاب الطهاره نوش��تهي
ابوعليمس��كويهرازي را مختصر و به فارس��ي ترجمه كرد و بر آن
مطالب��ي نيز افزود و آن را به ن��ام ناصرالدين ،اخالق ناصري ،ناميد.
خواجه مدتي طوالني نزد ناصرالدينمحتشم ماند و اوقات خويش را
به مطالعهي كتب و تأليف و تصنيف ميگذرانيد .وي عالوه بر كتاب
اخالق ناصري ،رس��الهي معينيه را در علم هيأت تأليف كرد و ش��رح
آن را نيز به فارس��ي به نام معينالدين ،پس��ر ناصرالدينمحتش��م،
نوش��ت .همچنين ترجمهي اخالق محتش��مي را تصنيف كرد.
از عباراتي كه در بعضي از نس��خ ش��رح اش��ارات است ،معلوم
ميش��ود كه خواج��ه در قالع اس��ماعيليان در رن��ج و زحمت بوده
و ب��ه اختي��ار در آنجا اقامت نكرده ،بلك��ه از روي اكراه و اضطرار
آنجا مانده است و در واقع در زندان و حبس بوده و دوران سختي
را گذرانده اس��ت .بعض��ي نيز گفتهاند به س��بب مكاتبهي خواجه با
وزير خليفهي عباس��ي ،ابن علقمي كه ش��يعهي دوازده امامي بوده،
م��ورد قهر ناصرالدينمحتش��م قرار گرفت ،زنداني و حبس ش��د و
بع��د به هم��راه ناصرالدين به الم��وت و ميموندز ن��زد عالءالدين
محمد رفت.
پس از اين كه وي مدت طوالني نزد ناصرالدينمحتش��م اقامت
داش��ت ،عالءالدين محمد پادشاه اس��ماعيليان دانست كه خواجه نزد
محتش��م قهس��تان ،ناصرالدينمحتش��م ،اقامت دارد و او را بخواست
و خواج��ه ،خواهينخواهي به همراهي ناصرالدينمحتش��م به قلعهي
ميم��وندز به خدم��ت عالءالدين محمد رفت .در اي��ن دوران بود كه
خواجه ش��رح اشارات و اس��اس االقتباس و بسياري ديگر از تحريرات
رياضي خود را نوشت.
در آن زمان اوضاع ش��هرهاي ايران بس��يار آش��فته بود .فاتحان
مغول با مردم به خشونت رفتار ميكردند و علماي متعصب اهل تسنن
نيز مردم اماميمذهب را آزار ميدادند و اوج ظلم و س��تم اسماعيليان
به ديگر فرقههاي مس��لمانان بود .مردم قزوي��ن كه به مركز مالحده
(اس��ماعيليان) نزديك بودند ،بيش��تر در معرض جور و ستم آنها قرار
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داش��تند .قاضيش��مسالدين ،احمد كافي را به قراقرم فرس��تادند تا از
«منكوقاآن» طلب كمك كنند .مغولها هم كه در فكر تسخير بغداد و
قلع و قمع مالحده بودند ،موقع را مناسب دانستند و منكوقاآن ،برادرش
هالكوخان را با يك صد و بيس��ت هزار نفر لش��كر براي فتح ممالك
غرب��ي روانه كرد .او در آغ��از ذيحجه  653از جيحون گذش��ت .ابتدا
ناصرالدينمحتش��م تسليم شد و سپس هالكوخان ،قالع اسماعيليان
را يك به يك تس��خير كرد تا به ميموندز رسيد .هالكوخان قاصدي
را نزد ركنالدينخورش��اه ،فرزند و جانشين عالءالدين محمد فرستاد
و او را ب��ه اطاعت و پيروي دعوت كرد .در اين موقع ،محققطوس��ي
خورش��اه را به پيروي از هالكوخان ترغيب كرد و در نتيجه ،خورش��اه
تس��ليم هالكوخان ش��د .هالكو ،خواجه و فرزندان��ش را كه از اطباي
معتب��ر بودند ،م�لازم ركاب خويش گردانيد؛ زيرا آنان موجب تس��ليم
خورش��اه و جلوگيري از ُكش��ت و ُكشتار ش��ده بودند .گويند هالكو با
وجود خونخواري و سنگدلي ،س��لطاني علمپرور و دانشدوست بود
و به علم كيميا ،رمل و احكام نجوم عالقهي بس��يار داشت .خواجهي
طوسي كه در اكثر علوم و مخصوص ًا در رياضيات و احكام نجوم متبحر
و س��رآمد همه بود ،در هالكوخان بس��يار نفوذ داشت و هالكو در امور
مهم با خواجهي طوسي مشورت ميكرد و در واقع او را به وزارت خود
برگزيده بود.
جورج س��ارتون در كتاب تاريخ علوم آورده كه نصيرالدين طوسي
به واس��طهي معلومات طالعبيني خود ،نفوذ فراواني در هالكو پيدا كرد
و گفته ش��ده كه هالكو جرأت نداشت هيچ كاري را بيمشورت منجم
خود انجام دهد.

هالكو بعد از سركوبي اسماعيليان به فكر فتح بغداد و تنبيه خليفه
برآمد و با خواجه در اين زمينه مشورت كرد .خواجه بعد از تأمل بسيار
گفت كه از اوضاع عالم و تأثيرات س��تارگان چنين معلوم ميش��ود كه
بهزودي خليفه گرفتار ش��ود و عراق عرب بيزحمت به تصرف پادشاه
درآيد و در اين زمينه بس��يار مبالغه كرد و هالكو كه به نجوم و احكام
آن بسيار اعتقاد داشت به گفتهي خواجه اعتماد كرد و با وجود مخالفت
حس��امالدين ،يكي ديگر از منجمانش ،مصمم ش��د بغداد را فتح كند
و در نهايت ،در روز يكش��نبه چهارم صفر  656خليفهي مس��تعصم با
س��ه پسر خود و بزرگان شهر بيرون آمدند و شهر بغداد تسليم مغوالن
ش��د و به حكم هالكوخان در روز چهاردهم صفر خليفه را در بس��اطي
(گليمي) پيچيدند و ماليدند تا جان داد و نعش��ش را به خاك س��پردند.
بعضي گفتهاند خواجه نصير در كش��تن خليفه ،دخيل بود به س��بب آن
كه خليفه به شيعيان ظلم و ستم روا ميداشت.
خواجهي طوسي و رصدخانهي مراغه

پس از فتح بغداد به دس��ت هالكوخان ،خواجهي طوس��ي مأمور
تأسيس رصدخانهي مراغه شد .بعضي از مورخان تأسيس رصدخانهي
مراغ��ه را از افكار و ابتكارات خود خواجهي طوس��ي ميدانند و گويند
كه خواجه اين مس��أله را با هالكوخان در ميان گذاش��ت و توانس��ت
با اس��تدالل هالكو را متقاعد س��ازد كه ايجاد رصدخانه بسيار ُپرفايده
است .خواجه بيان كرد كه در علم نجوم اين فايده است كه اگر كسي
از اوض��اع و احوال فلكي آگاه باش��د ،در وقت ظهور بعضي از حوادث،
او را ترس و وحش��تي چنان كه مردم نادان را پديد ميش��ود ،نباشد و

بروكلمان آلماني آورده است كه خواجه اهتمام بهسزايي در علم رياضي
و نجوم به كار برد و آثار قدما را بعد از تعديل و تنقيح ،ترجمه و تحرير
كرد و اولين دانشمندي است كه مثلثات را علم مستقل كرد
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هالكو پس از ش��نيدن س��خن خواجه ،با وجود هزينهي گزاف ساختن
رصدخانهي مراغه ،اجازهي ساخت اين عمارت را داد و خواجه را مأمور
تأسيس آن كرد.
البت��ه بعضي از مورخ��ان اين فكر را از منكوقاآن ،پادش��اه مغول
(حكومت 657-648 :ق) ،ميدانن��د و گويند منكوقاآن به كمال عقل
و كياس��ت و تيزهوشي امتيازي تمام داش��ت و حتي بعضي از اشكال
اقلي��دس را حل ك��رده بود و چون آوازهي فضل و اس��تادي خواجه را
ش��نيد ،از هالكوخان خواس��ت خواجه را به مغولس��تان بفرس��تد تا در
مغولس��تان بناي رصدخانه كند ،ولي چون منكوقاآن در صدد فتح چين
جنوب��ي بود و از پايتخت فاصله داش��ت و هالكوخ��ان هم به خواجه
عالقهمند ش��ده ب��ود ،چنين صالح ديد اي��ن كار در ايران و به فرمان
او انجام شود.
محلي كه براي رصدخانه انتخاب كردند ،تپهي بلندي در ش��مال
غرب��ي ش��هر مراغه بود .به دس��تور خواجه ،معمار مع��روف آن عصر،
ابوالس��عادت احمد بن عثمان مراغي ،مأمور س��اختن عمارت با شكوه
رصدخانهي مراغه شد .در ساختن آن عالوه بر كمكهاي مالي فراوان
خزانهي دولت ،اوقاف سراسر كشور نيز در اختيار خواجهي طوسي قرار
گرفت و خواجه به هر ش��هري نائبي فرستاد كه عوايد آن را جمع كند
و براي مصارف رصدخانه به مراغه بفرس��تد .گويند خواجهي طوس��ي
خ��ود نيز س��ه مرتبه ب��راي نظارت ب��ر كار اوقاف به س��فر رفت و در
خالل اين س��فرها ،كتابها و آالت رصدي الزم را براي رصدخانهي
مراغ��ه جم��عآوري كرد و به مراغه فرس��تاد .وي در حين فعاليتش در
رصدخانهي مراغه زيج ايلخاني را نوشت.
اين زيج جداول و نكات حس��ابي تازهاي داش��ت كه در زيجهاي
پيشينيان نبود .بسياري از رياضيدانان و علماي هيأت در رصدخانهي
مراغ��ه فعاليت ميكردند .س��رآمد آنان چهار نف��ر بودند كه خواجهي
طوس��ي در مقدمهي زيج ايلخاني نام آنها را ذكر كرده و آورده است:
« ...من بندهي كمترين نصير كه از طوس��م به واليت ملحدان افتاده
بودم از آنجا بيرون آورد و رصد س��تارگان فرمود و حكمايي كه رصد
ميدانس��تند چون مؤيدالدينعرضي به دمشق بود و فخرالدين مراغي
ك��ه به موصل بود و فخرالدين اخالطي كه به تفليس بود و نجمالدين
دبي��ران كه به قزوين بود از آنها واليتها بطلبيد و زمين مراغه رصد
را اختيار كردند و به آن بندگي مشغول شدند».

از ويژگيه��اي رصدخان��هي مراغه كتابخان��هي بزرگي بود كه
تعداد كتب آن را  400000جلد آوردهاند و ديگر ،فعاليتهاي آموزش��ي
آن بود .خواجهي طوس��ي حكما و دانش��مندان را از مناطق مختلف به
اين مؤسس��هي علمي بزرگ دعوت ميكرد .در اين مركز علمي بزرگ
به تدريس علوم نظري و رياضيات ،كه پايه و اس��اس نجوم اند ،توجه
خاصي ميش��د .خواجه بر حس��ب اهميت رشته ،به دانشجويان فلسفه
روزي سه درهم ،پزشكي دو درهم ،فقه يك درهم و به محدثان نصف
درهم حقوق ميداد .هنوز س��اختمان رصدخانه به اتمام نرسيده بود كه
هالكوخان درگذش��ت و اباقاخان ،پسر بزرگتر و وليعهد وي ،به جاي
پدر بر تخت س��لطنت نشس��ت .گويند در ابتدا اباقاخان قبول سلطنت
نكرد ،ولي بعد به س��عي خواجه و نصايح او ،مقام سلطنت را پذيرفت و
خواجه نيز با همراهان خود دوباره به كار ساخت رصدخانه پرداخت.
خواجه نصير شاگرداني نيز داشت كه از مهمترين آنهاست:
ابومنصور حس��ن بن يوس��ف بن علي بن مطه��ر حلي ،ملقب به
جم��الالدين كه در  648ق در حلّ��ه (بين نجف و كوفه) تولد يافت و
در نزد ش��يعهي اماميه به عالمهي ِحلّي معروف بود .وي در حكمت از
محضر خواجه سود جست.
قطبالدين شيرازي ،ابوالثناء محمود بن مسعود بن مصلحالدين
كازرون��ي ش��يرازي ملقب به عالمهي ش��يرازي در س��ال  633ق در
كازرون و به گفتهي بعضي در ش��يراز ،متولد ش��د و در همان شهر در
خدمت پدرش كه به شغل طبابت مشغول بود با علم طب آشنا شد .در
آنجا به تحصيل علم طب ،حكمت و رياضي مش��غول شد و بعد براي
كس��ب علم و تكمي��ل معلومات خود به قزوين رف��ت و مدتي نيز نزد
نجمالدين كاتبي قزويني ش��اگردي كرد و با خواجهي طوس��ي كه در
آن زمان در مالزمت هالكو به قزوين آمده بود ،آش��نا شد و در خدمت
خواج��ه به مراغه رفت و تأليفات فلس��في خواجه و علم هيأت و علوم
رياضي را آموخت و همچنين مش��كالت كتاب قانون را به ياري افكار
حكيمانهي خواجه ،حل كرد و در آن علوم سرآمد اقران شد.
كمالالدين افس��طي آبي ،از سادات و نقباي آبه بود .هنگامي كه
به مراغه آمد از محضر خواجه اس��تفاده كرد و بعضي از مصنفات امام
فخر رازي را نزد او خواند.
س��يد ركنالدين استرآبادي ،فردي بس��يار زيرك و باهوش بود.
حكمت و فلس��فه را بهخوبي تدريس ميكرد و بر كتاب تجريد خواجه
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خواجه اولين كسي است كه حاالت ششگانه
براي مثلث كروي قائمالزاويه قائل شده است ،به
طريقي كه با تحقيقات دانشمندان عصر حاضر
اروپا تطبيق ميكند و به همين جهت نام اين
دانشمند در كتب مثلثات ذكر شده است

حواشي نوشت و كتاب قواعد العقايد را نيز براي يكي از پسران خواجه
شرح كرد.
كم��الالدين بغ��دادي ،ابوالفضائل عبدالرزاق ب��ن احمد بن ابي
المعال��ي ش��يباني محدث بغدادي ،مع��روف به ابن الفوط��ي ،از جمله
ش��اگردان خواجه بود ك��ه در رصدخانهي مراغ��ه فعاليت ميكرد و تا
زمان مرگ خواجه در مالزمت او بود.
عمادالدين عبداله ،ابوعلي عبداله بن محمد بن عبدالرزاق حربوي
بغدادي حاس��ب و طبيب ،معروف به ابن الخوام (متولد  643ق) .علوم
را نزد خواجه نصير آموخت و در طب و حس��اب بسيار ماهر شد .او نيز
از محضر خواجه بسيار بهره برد.
خواجه نصيرالدين ،اين دانش��مند بزرگ ،در روز دوشنبه هجدهم
ذيحجه سال  672مطابق  1272م ،در بغداد به علت بيماري درگذشت
و جس��د او را در حالي كه گروهي از دانش��مندان و بزرگان مش��ايعت
ميكردند ،به كاظمين بردند و در جوار مرقد مطهر امام موس��ي كاظم
(ع) به خاك سپردند .از خواجهي طوسي سه پسر به نامهاي صدرالدين
علي و اصيلالدين حسن و فخرالدين احمد باقي ماند كه پس از مرگ
وي ،پسر بزرگترش صدرالدين ،ادارهي رصدخانه را به عهده گرفت.
بررسي ابعاد علمي شخصيت خواجه نصيرالدين طوسي
خواجه نصير و رياضي

كتابماه علوم و فنون
خرداد 1388
86

خواج��ه نصير در دان��ش رياضي��ات تبحر خاصي داش��ت و آثار
ارزش��مندي را در اين زمينه به جاي گذاش��ته است .بروكلمان آلماني
در كتاب خود آورده است كه خواجه اهتمام بهسزايي در علم رياضي و
نج��وم به كار برد و آثار قدما را بعد از تعديل و تنقيح ،ترجمه و تحرير
كرد و اولين دانش��مندي اس��ت كه مثلثات را علم مستقل كرد .وي در
علم نجوم تأليفاتي دارد كه در نوع خود بينظير اس��ت .تأليفات خواجه
نصي��ر در رياضيات از زمان خودش تا كنون در مكاتب اس�لامي جزو
كتب درس��ي طالب ش��مرده ميش��ود و بعضي از آثار ارزشمند او به
زبانهاي ديگر ترجمه ش��ده و مورد اس��تفادهي دانشمندان اروپا قرار
گرفته است.
خواج��ه در ديباچ��هي كتاب اخالق ناصري ،اص��ول علم رياضي
را چه��ار نوع دانس��ته -1 :معرفت مقادير و اح��كام و لواحق آن و آن
را علم هندس��ه خوانن��د  -2معرفت اعداد و خ��واص آن و آن را علم

ع��دد خوانند  -3معرفت اخت�لاف اوضاع اجرام علوي در مقايس��ه با
يكديگر با اجرام و مقادير حركات و اجرام و ابعاد ايش��ان و آن را علم
نجوم خوانند  -4معرفت نس��بت مؤلفه و احوال آن و آن را علم تأليف
خوانند و چون در آوازها به كار دارند ،به اعتبار تناس��ب با يكديگر و
كميت زمان و حركات و س��كنات كه در ميان آوازها افتد ،آن را علم
موسيقي خوانند.
كتب رياضي خواجهي طوس��ي در مقايس��ه با كتب رياضيدانان
َسلَف خود مزايايي دارد از جمله:
 -1اس��تاد طوس��ي در اس��تخراج قوانين رياضي و وضع اشكال
و اس��تنباط قضاي��ا فوقالعاده ماهر بوده و چون ب��ه مبادي و قضاياي
اساسي كه هندسهي مسطحه ،قائم به آن است ،احاطهي كامل داشته،
توانسته اس��ت قضيهي متوازيات هندسي را بر فرضياتي مبتني كند و
قضاياي��ي ط��رح و براهيني اقامه كند كه رياضيدان��ان پيش از او پي
نبرده بودند.
 -2مثلثات را به ش��كل مس��تقل از علم فلك در آورد و در كتاب
بينظير و منحصر به فرد خود ،الشكلالقطاع ،در بارهي آن بحث كرده
است .خواجه اولين كسي است كه حاالت ششگانه براي مثلث كروي
قائمالزاويه قائل شده است ،به طريقي كه با تحقيقات دانشمندان عصر
حاضر اروپا تطبيق ميكند و به همين جهت نام اين دانشمند در كتب
مثلثات ذكر شده است.
 -3خواج��ه نصير با اخت��راع آالت و ادوات دقيق رصدي ،كه در
رصدخانههاي قبلي نبوده ،توانس��ته است علم فلكي را به باالترين حد
خود برساند.

خواجه نصير با اختراع آالت و ادوات دقيق
رصدي توانسته است علم فلكي را به باالترين
حد خود برساند
از ديگر ويژگيهاي تحريرات خواجه آن است كه :خواجه در تحرير
كت��ب رياضي يوناني ،ناقلي نبود كه ب��دون بصيرت ،كلمهاي عربي را
جانشين لغتي يوناني كند ،بلكه وي استادي ماهر و مؤلفي قادر بود كه
مقاصد و مفاهيم دريافته را بهآساني بيان ميكرد و در حقيقت اين عالم
بزرگ ،علوم رياضي را براي علماي عهد خود و كساني كه بعد از او به
مطالعه و تحقيق در ابواب اين علوم ميپرداختند ،علمي سهلالوصول
س��اخت .به عبارتي ديگر ،خواجه توانست بسياري از ترجمههاي قديم
را در رياض��ي با دقت مطالعه و آنها را تصحيح كند و بار ديگر تأليفي
ب��ه وجود آورد كه خالي از هر گونه نقصي باش��د ت��ا طالبان اين علم
بتوانن��د كتب رياضي يوناني را كه پيشنياز مراحل مختلف تحصيل در
اين علم بود با ترتيب و نظمي خاص كه به دس��ت خواجه تحرير شده
بود ،مطالعه كنند.
معرفي و شرح آثار خواجه در رياضيات
 -1تحرير اقليدس يا تحرير اصول هندسه

اصول اولين كتابي است كه در هندسه به طور كامل به دست ما
رسيده است .كتاب اقليدس ( 285-323پ م) در عصر خلفاي عباسي
ب��ه همت چند نف��ر از مترجمان ،از يوناني به عربي برگردانده ش��د .از
جملهي اين مترجمان حجاج بن يوسف بن مطر كوفي بوده كه دو بار
اين كتاب را به عربي برگرداند .يك بار در زمان هارونالرش��يد كه به
ترجمهي هاروني معروف شد و بار ديگر در عهد خالفت مأمون كه به
ترجمهي مأموني مشهور است .خواجه از همين ترجمه به تحرير كتاب
اصول پرداخت .كتاب اصول س��يزده مقاله دارد كه بعداً دو مقاله به آن
الحاق ش��د .مقالهي اول تا شش��م در بارهي هندسهي مسطحه است،
مقاالت هفتم تا دهم ،مربوط به حساب و خواص اعداد است و مقاالت
يازدهم تا سيزدهم در بارهي هندسهي فضايي است .سارتون در تاريخ
علوم آورده اس��ت كه اين تحرير خواجه ،به سبب پيروي او از اقليدس
در بين رياضيدانان چندين قرن مشهور بوده است.
حاجيخليفه در كتاب كش��فالظنون و ابنشاكر در كتاب فوات
الوفي��ات ،اصل اي��ن كتاب را از مناالوس دانس��تهاند كه خواجه آن را
تحرير كرده اس��ت .خواجهي طوس��ي ابتدا اين كتاب را به فارس��ي و
س��پس به عربي ترجمه كرد كه مش��تمل بر پنج مقاله ،هر يك شامل
چند شكل و فصل است .خواجه در اين اثر ،تمام موفقيتهاي اسالف

 -3كتاب الرساله الشافيه عنالشك في الخطوط المتوازيه
(رد بر مصادرات اقليدس)

اقلي��دس در اصل پنجم ،اين قضيه را عنوان كرده اس��ت :اگر
خط��ي دو خ��ط ديگر را قطع كند و مجم��وع دو زاويهي داخلي كه
در يكي از دو طرف آن خط واقع ش��وند ،از دو قائمه كمتر باش��د،
امتداده��اي دو خ��ط مذك��ور يكديگر را در هم��ان طرف خط كه
مجم��وع زوايايش كوچكتر از دو قائمه اس��ت ،قطع ميكنند .اين
حكم در نظر افراد عادي مس��لم اس��ت ،ولي در رياضي اقامه دليل
الزم اس��ت و خواجهي طوس��ي در اين خصوص كتاب ياد شده را
نوشت.
 -4تحرير مجسطي

مجس��طي كتابي اس��ت در هيأت و نجوم از تأليفات بطلميوس
(قرن  2م) .اين كتاب سيزده مقاله 141 ،فصل و  196شكل دارد .دو
مقالهي اول از فرضيات نجومي و روشهاي رياضي بحث و كرويت
زمين را ثابت ميكنند؛ مقالهي س��وم در بارهي طول س��ال و حركت
خورش��يد؛ مقالهي چهارم در بارهي طول ماهها و فرضيهي مربوط به
ك��رهي ماه؛ مقالهي پنجم در بارهي س��اختمان اس��طرالب؛ مقالهي
ششم خسوف و كسوف و مقاالت هفتم و هشتم در موضوع ستارگان
و تبادر اعتدالين است؛ از مقالهي نهم تا سيزدهم نيز حركت سيارات
تش��ريح ميشود .خواجهي طوس��ي اين كتاب (=مجسطي) را تحرير
كرده است.
 -5تحرير كتاب ماناالوس فياالشكال الكريه

اين كتاب تأليف مناالوس اس��ت كه در رتب��هي آموزش پس از
مجس��طي بطلميوس قرار دارد و خواجه
اصول اقليدس و قبل از كتاب
ِ
اين كتاب را تحرير كرده است.
 -6تحرير كتاب اال ُكر

كتاب االكر نوشتهي ثاوذوسيوس رياضيدان ،است .اين كتاب از

كتابماه علوم و فنون
خرداد 1388

 -2كتاب الشكل و القطاع

خود را در علم مثلثات مفص ً
ال شرح داده است .تئوري مناسبات را بسط
و توس��عه داده و تئوري اش��كال كامل يا چهار ضلعي را تكميل كرده
و ط��رق حل مثلثهاي مس��لّح ،كروي و غيره را توضيح داده اس��ت.
همچنين وي با اتكا به مطالعات و تحقيقات خود ثابت كرده كه مثلثات
مسطحه علمي مستقل است.
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خواجه در الشكل و القطاع ،تمام موفقيتهاي خود را در علم مثلثات مفص ً
ال شرح
داده است .تئوري مناسبات را بسط و توسعه داده و تئوري اشكال كامل يا چهار
ضلعي را تكميل كرده و طرق حل مثلثهاي مسلّح ،كروي و غيره را توضيح داده
است .همچنين وي با اتكا به مطالعات و تحقيقات خود ثابت كرده كه مثلثات
مسطحه علمي مستقل است
بهترين كتب متوس��طات بين اصول اقليدس و كتاب مجسطي است.
«مقصود از متوسطات ،كتابهايي بوده كه در مرتبهي تعليمي پس از
اصول اقليدس و قبل از كتاب مجسطي بطلميوس خوانده ميشدند».
اين كتاب مش��تمل بر سه مقاله و  59شكل است كه خواجهي طوسي
در تاريخ  651ق از تحرير آن فارغ شد.
 -7مأخوذات ارشميدس

اي��ن كتاب تألي��ف ارش��ميدس و ترجمهي ثابتبنقره اس��ت،
مش��تمل بر يك مقاله و پانزده ش��كل در اصول هندسه كه خواجهي
طوسي در سال  653ق آن را تحرير كرد.
 -8كتاب المناظر

اين كتاب مشتمل بر  64شكل است كه اقليدس آن را تأليف كرد،
اس��حاقبنحنين آن را به عرب��ي برگرداند و ثابت بنقره اصالحش
كرد .خواجهي طوسي تحرير آن را در سال  653ق تمام كرد.
 -9كتاب المساكين

اين كتاب  12شكل دارد كه ثاوذوسيوس آن را تأليف و قسطا بن
لوقا آن را از يوناني به عربي نقل كرد و خواجهي طوسي در سال 653
ق تحريري بر آن نوشت.
 -10كتاب الكره المتحركه

تأليف اطولوقس كه ثابت بنقره آن را ترجمه و خواجهي طوسي
آن را تحرير كرد .اين كتاب يك مقاله و دوازده شكل دارد.
 -11كت�اب في االيام و الليالي و في بعض النس�خ في اليل
و النهار

اين كتاب تأليف ثاوذوس��يوس اس��ت و خواجه در  653ق آن را
تحرير كرده است كه مشتمل بر دو مقاله و  33شكل است.
كتابماه علوم و فنون
خرداد 1388
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 -12كتاب ظاهرات الفلك

اين كتاب ش��امل  23يا  25ش��كل ،تأليف اقليدس اس��ت
ك��ه ثابت بن قره آن را ب��ه عربي ترجمه و خواجهي طوس��ي
آن را تحرير كرده اس��ت.

 -13كتاب طلوع و غروب

تأليف اطولوقس كه قس��طا بنلوق��ا آن را ترجمه و ثابت بنقره
آن را اصالح و خواجهي طوس��ي آن را تحرير كرده است .اين تحرير
مشتمل بر دو مقاله و  36شكل است.
 -14كتاب مطالع

اين كتاب تأليف ابس��قالوس اس��ت كه قس��طا بنلوقا آن را از
يونان��ي به عربي ترجمه كرد .يعقوب بن اس��حاق كندي آن را اصالح
و خواجهي طوس��ي تحريرش كرده است و مشتمل بر سه مقدمه و دو
شكل است.
 -15جرمي النيرين و بعديهما

اين كتاب تأليف ارس��طرخس و مش��تمل بر هفده ش��كل است.
خواجهي طوسي در  653ق آن را تحرير كرد.
 -16كتاب المفروضات

تأليف ارش��ميدس كه ثابت ب��ن قره حراني ( 288-221ق)
آن را ترجمه و خواجهي طوس��ي آن را در س��ال  653ق تحرير
كرده اس��ت .بعضي نسخ آن  36ش��كل و بعضي ديگر  34شكل
دارن��د.
 -17كتاب معرفه مساحه االشكال البسيطه و الكريه

حاجي خليفه نوش��ته است« :اين كتاب تأليف بنيموسي است كه
قس��طا بنلوقاي بعلبكي آن را به عربي نقل كرده و خواجهي طوسي
آن را تحرير كرده است و مشتمل بر هجده شكل است».
 -18كتاب كره و اسطوانه

تأليف ارش��ميدس ك��ه ثابت بنق��ره آن را از يونان��ي به عربي
برگردانده و خواجه آن را شرح و تحرير كرده است.
 -19كتاب المعطيات فيالهندسه

تأليف اقليدس كه اسحاق بنحنين (متوفي  298ق) آن را ترجمه
و ثاب��ت بنق��ره آن را اصالح و خواجهي طوس��ي آن را تحرير كرده
است .اين كتاب مشتمل بر  95شكل است.

 -20كتاب ترجمه ثمرهالفلك يا ثمره بطلميوس

اين كتاب نتيجهي چند رس��الهي بطلميوس و ش��امل صد كلمه
يا صد گفتار اس��ت كه در تأثير كواكب در عالم تركيب بحث ميكند.
خواجهي طوس��ي اين كتاب را در سال  670ق به فارسي ترجمه كرده
است.
 -21رساله في انعطاف الشعاع و انعكاسه

حاج��ي خليف��ه در كش��ف الظن��ون و جرجي زي��دان در آداب
اللغه ،اين رس��اله را از تأليفات خواجه دانس��تهاند (به نقل از مدرس
رضوي).
 -22تذكره نصيريه در هيأت

اي��ن كتاب را خواجهي طوس��ي به درخواس��ت عزالدين زنجاني،
در  659ق ،در مراغه تأليف كرد و مش��تمل بر چهار باب اس��ت .اين
كتاب مورد توجه بس��ياري از دانشمندان قرار گرفت و شروح چندي بر
آن نگاش��ته ش��د .در اين كتاب از اختالفات حركت ماه و حركت ساير
سيارات بهويژه زهره و عطارد صحبت شده است.

خواجهي طوس��ي اين كتاب را به نام معينالدين ،پسر ناصرالدين
محتشم ،به فارسي نوشت؛ اين كتاب مشتمل بر چهار مقاله و در علم
هيأت است.
 -25شرح رسالهي معينيه

خواجه براي رس��الهي معينيه كه به نام معينالدين نوش��ته بود،
ش��رحي فراهم كرد كه ش��ايد به درخواس��ت خود معينالدين نوشته
باشد.
 -26زيج ايلخاني

زيج در نزد منجمان نام كتابي اس��ت كه احوال و حركات كواكب
و مانن��د آن را ك��ه از رصد معل��وم كنند ،در آن ثب��ت كنند .خواجهي
طوس��ي پس از اتمام رصد س��تارگان ،نتيجهي آن را در كتابي به نام
زيج ايلخاني نوش��ت .اين كتاب مش��تمل بر چهار مقاله است :مقالهي
اول در معرفت تواريخ ،مقالهي دوم در معرفت س��ير كواكب و مواضع
آنها از حيث طول ،عرض و توابع آن ،مقالهي سوم در معرفت اوقات
و مطال��ع هر وقت و مقالهي چهارم در بقيهي اعمال نجوم .خواجه در
مقدم��هي اين كتاب از تاريخ چنگيز و مغول و اوالد وي س��خن گفته
ساختن رصد مراغه در
و از اين مقدمه اس��ت كه معلوم ميشود ،شرو ِع
ِ
سال  657ق بوده است.
 -27بيست باب در معرفت اسطرالب

رسالهي كوچكي اس��ت به فارسي در شناخت اسطرالب و روش

كتابماه علوم و فنون
خرداد 1388

 -23ترجمهي صورالكواكب

مؤل��ف صورالكواكب ابوالحس��ين بن عبدالرحم��ان بن عمر
بن محمد بن س��هل صوفي ( 376-291ق) اس��ت كه خواجهي
طوس��ي آن را به فارس��ي برگرداند.

 -24رساله معينيه
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خواجه توانست بسياري از ترجمههاي قديم در رياضي را تصحيح كند و تأليفي به وجود
آورد كه خالي از هر گونه نقصي باشد تا طالبان اين علم بتوانند كتب رياضي يوناني را كه
پيشنياز مراحل مختلف تحصيل در اين علم بود با ترتيب و نظمي خاص كه به دست خواجه
تحرير شده بود ،مطالعه كنند

كار با آن .خواجه آن را در بيس��ت باب نگاش��ته است .حاجي خليفه در
كشف الظنون ميگويد« :اسطرالب آلتي است كه براي اغلب كارهاي
نجومي از قبيل تعيين ارتفاع خورش��يد و دانس��تن طول و عرض بالد
و معرف��ت بلندي كوهها و پهن��اي رودها طبق اصول و قوانيني كه در
آن مقرر اس��ت ،به كار ميبرند و مجموع اصول و قوانيني را كه براي
اس��تعمال اين آلت مقرر داشتهاند ،علم اسطرالب ناميدهاند و اين علم
از فروع علم هيأت است».
 -28زبده الهيئه

مختصري است در علم هيأت به فارسي و بناي آن بر سي فصل
است.
 -29سي فصل در هيأت و معرفت تقويم

اين كتاب رس��الهاي اس��ت مختصر در بارهي ابت��داي تواريخ و
تأس��يس تقويم و چون مش��تمل بر سي فصل اس��ت ،بدين جهت به
س��ي فصل مشهور شده است .اين كتاب را خواجه هم به عربي و هم
به فارس��ي تأليف كرده اس��ت و بس��ياري از علما شروحي (به عربي و
فارسي) بر آن نوشتهاند.
 -30رساله در حساب ،جبر و مقابله

اين كتاب مش��تمل بر دو باب اس��ت؛ ب��اب اول در اصول قواعد
حس��ابي كه مش��تمل بر يك مقدمه و چهار فصل است و باب دوم در
اس��تخراج مجهوالت اعداد متناس��به به طريق جبر و مقابله كه شامل
دوازده فصل است.
 -31زبده االدراك في هيأت االفالك

رس��الهي مختصري اس��ت به عربي ،مشتمل بر يك مقدمه و دو
مقال��ه .خواجه در اين رس��اله ،خالصهي مطالب كت��ب هيأت را درج
كرده است.
كتابماه علوم و فنون
خرداد 1388
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 -32مدخل في علم النجوم

منظوم��هاي اس��ت به فارس��ي در عل��م نجوم منس��وب به
خواج��هي طوس��ي ،ك��ه ظاه��ر اً اين منظوم��ه را به ن��ام جالل
الدينخورشاه تأليف كرده است.

 -33صد باب در معرفت اسطرالب

خواج��هي طوس��ي اين كتاب را ب��راي حاجي امي��ر محمد نامي
نوش��ته و مختصر اين كتاب همان بيست باب است (به نقل از مدرس
رضوي).
 -34رساله در باب قبله تبريز

رسالهي كوچكي اس��ت كه خواجه در آن با براهين هندسي
س��مت قبلهي ش��هر تبريز را معين كرده اس��ت .اين رس��اله در
ادامهي نس��خهي كتاب مجسطي نوشته ش��ده و فقط دو صفحه
است.
 -35تحصيل در علم نجوم

اين كتاب را خيرالدين زركلي در االعالم و جرجي زيدان در آداب
اللغه از مؤلفات خواجه دانستهاند.
 -36تجريد در هندسه

حاجي خليفه نوش��ته است« :اين كتاب را بعضي به خواجه نسبت
دادهان��د و آن كتاب مختصر لطيفي اس��ت كه مر طالبان تحصيل علم
نجوم را اين مقدار از علم هندس��ه و براهين هندسي كافي است .ولي
كس��اني كه شرح حال و مؤلفات خواجه را نوشتهاند ،نامي از اين كتاب
نبردهاند».

حاجي خليفه ميگويد« :اسطرالب آلتي است كه براي اغلب كارهاي نجومي از قبيل
تعيين ارتفاع خورشيد و معرفت بلندي كوهها و پهناي رودها طبق اصول و قوانيني كه در
آن مقرر است ،به كار ميبرند و مجموع اصول و قوانيني را كه براي استعمال اين آلت
مقرر داشتهاند ،علم اسطرالب ناميدهاند و اين علم از فروع علم هيأت است»

 -37المخروطات

اين كتاب تأليف ايلونيوس و شامل هفت مقاله است .پنج مقالهي
اول را هالل بن ابي هالل حمصي و دو مقالهي ديگر را ثابت بن قره
ترجمه كردهاند .احمد بن موس��ي آن را اصالح و خواجهي طوسي آن
را تحرير كرده است.
 -38رساله در احوال خطوط منحنيه

اي��ن كتاب تأليف ابلونيوس حكيم رياضي اس��ت كه وقتي همراه
كتب حكمت از روم به بغداد آورده شد ،شامل هفت مقاله بود و خواجه
به تحرير آن پرداخت.
 -39تربيع الدائره

محمد بن ش��اكر در فوات الوفيات و نيز ديگران ،نام اين كتاب
را جزو مؤلف��ات خواجه آوردهاند ،ولي در تاريخ الحكماء نوش��تهي
قفطي كتابي به نام تربيعالدائره از تصانيف ارش��ميدس ذكر ش��ده
كه ظاهراً اصل آن از ارش��ميدس است و خواجه آن را تحرير كرده
است.
 -40جوامع الحساب بالتخت و التراب

جوامع الحساب بالتخت و التراب از جمله تأليفات خواجه است در
موضوع علم حس��اب و كيفيت اعمال حسابي با ارقام چندي كه آن را
ارقام هندس��يه و به اصطالح امروزه ارق��ام هنديه گويند و اين علم از
اقس��ام علم عدد اس��ت و آن را علم تخت و ميل ،يا تخت و تراب نيز
خواندهاند.
 -41رساله در علم مثلث

ظاهراً همان علم مثلثات است كه به خواجه نسبت دادهاند.
 -42رساله در تحقيق قوس و قزح

 -43تسطيح الكره و المطالع

ن��ام اين كت��اب را در فهرس��ت تأليف��ات خواج��ه آوردهاند ،ولي

 -44رساله در تقويم و حركت افالك

رسالهاي اس��ت مختصر به فارسي كه به خواجه نسبت داده شده
است.
 -45كتاب البارع در علوم تقويم

جرجي زيدان و زركلي ،اين كتاب را از مؤلفات خواجه ش��مردهاند
و گفتهاند كه در حركت افالك و احكام نجوم و بلدان اس��ت .سارتون
نيز آن را از تأليفات خواجه دانس��ته و گفته كتابي است بسيار عالي در
تقويم حركات كرات و علم ستارهشناسي.
 -46كتاب البالغ

فقط حاجي خليفه اين كتاب را به خواجه نسبت داده است و گفته
كه البالغ از ش��روحي است كه بر كتاب تحرير اقليدس نوشته شده و
خواجه نصير آن را نوشته است.
 -47اختيارات مسيرالقمر

اي��ن كتاب در ب��ارهي حاالت گوناگون ماه اس��ت كه منجمان از
روي آنه��ا حكم ميكنن��د ،انجام چه كاري در چ��ه وقتي نيك و در
چه وقتي بد اس��ت .البته در صحت انتس��اب اين كتاب به خواجه جاي
ترديد است.
 -48مقالهي ارشميدس در تكثير دايره

اين مقاله را خواجه تحرير كرده و داراي سه شكل است.

 -49تقويم عالئي

اين تقويم را خواجهي طوس��ي به نام عالءالدينمحمد ،پادش��اه
اسماعيلي ،در وقت اقامت در ميموندز ساخته است.
 -50كتاب الظفر

حاجي خليفه در كشفالظنون و طاشكبريزاده در مفتاحالسعاده
كتاب��ي را به نام الظفر در جبر و مقابله به خواجه نس��بت دادهاند ،ولي
در اين كه آيا الظفر همان كتاب جبر و مقابله خواجه است يا نه ،جاي

كتابماه علوم و فنون
خرداد 1388

رس��الهي مختصري است كه در آن گفته ش��ده« :شعاع كيفيتي
است كه اقتضاي ظهور هر جسمي كثيف كند كه در محاذي جسم ّنير
باشد بر وجهي كه ميان ايشان جسمي ديگر كثيف حائل نشود».

حاجيخليفه نوش��ته است كه از تأليفات بطلميوس قلوذي است .ثابت
بن قره اين كتاب را به عربي برگرداند.

91

پيشينيان فرهيخته

ترديد است.
 -51مختصر كراه ارشميدس

جرج��ي زيدان در آداب اللغه ،اين كتاب را از آثار خواجه دانس��ته
است.
 -52رساله در شكل قطاع سطحي

در فهرس��ت نس��خ عربي كتابخانهي ملي پاريس نس��خهاي به
اي��ن نام در مجموع��هاي از آثار خواجه آمده اس��ت (به نقل از مدرس
رضوي).
خواجه نصير و پزشكي

كتابماه علوم و فنون
خرداد 1388
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تعداد آثار خواجهي طوس��ي در موضوع پزش��كي چندان نيست.
اص��و ًال خواجه آنطور كه به رياضي ،نجوم ،منطق و فلس��فه پرداخته،
به طب توجه نكرده اس��ت .خواجه نصير مدتي طب را نزد قطبالدين
مصري ،از علماي بزرگ طب و حكمت و از شاگردان امام فخر رازي،
آموخ��ت و ظاهراً قانون را نزد وي خوانده اس��ت .خواجه در طب ك ً
ال
با نظر اطب��اي متقدم يعني رازي ،اهوازي ،ابنس��ينا و مترجمان طب
اس�لامي هم عقيده بوده اس��ت .او مانند اطبا و حكماي س��لف خود،
همچون رازي و ابنس��ينا ،به درمان بيماران و ممارست در بيمارستان
نپرداخت و بيشتر به ساير علوم از قبيل رياضي ،نجوم و فلسفه عالقه
داشت.
آث��اري ك��ه خواجه در طب تألي��ف كرده يا به وي منس��وب اند،

عبارتاند از:

 )1رسالتي در جواب سؤاالت نجمالدين دبيران كاتبي

كاتبي قزويني از خواجه پرس��يده بود كه مقصود شيخ ابوعليسينا
از اين مطلب چيست كه گفته است حرارت در تَري سبب سياهي و در
خش��كي ،كه ضد آن است ،سبب سفيدي و نيز برودت در تَري مايهي
س��فيدي و در خش��كي موجب سياهي اس��ت .خواجه پرسش او را در
رسالهاي كوچك در حدود چهار صفحه پاسخ داده است.
 )2جواب خواجه به سؤال يكي از حكما در بارهي تنفس

ابوعليس��ينا در كتاب قانون در ب��ارهي تنفس بحث كلي كرده و
يكي از دانش��مندان بر كالم ش��يخ اعتراض و ايرادي وارد دانسته و از
خواجه سؤال كرده است و خواجه به پرسش او پاسخ داده است.
 )3جواب خواجهي طوس�ي به پرس�ش يكي از دانشمندان
در بارهي مزاج اعضا

ابوعليس��ينا در كت��اب قانون در م��زاج اعضا ،چه��ار دليل براي
خش��كتر بودن مو از استخوان آورده اس��ت .يكي از حكماي معاصر
خواج��ه ،س��ؤالي در اين باب از او ك��رده و خواجه به آن پاس��خ داده
است.
 )4ضوابط الطب

رس��الهي كوچكي است در بعضي از ضوابط پزشكي .احتمال دارد
اين همان رس��اله قوانين الطب باشد كه حاجي خليفه آن را به خواجه

سبك تحرير خواجهي طوسي بر خالف نويسندگان دورهي مغول ،سهل ،روان
و ساده بود و از نوشتههاي خواجه برميآيد كه وي در اسلوب نثرنويسي زمان
خود ،استادي و مهارت كامل داشته است

نسبت داده است.
 )5حواشي بر كليات قانون بوعلي

كتاب قانون ابنس��ينا ك��ه از مهمترين كتب در فن طب اس��ت
همواره مورد توجه اطبا بوده و افراد بس��ياري به توضيح مشكالت آن
پرداخته و بر آن ش��رح و حاش��يه نوشتهاند ،از آن جمله محقق طوسي
بر بخشي از آن ،كه به «كليات قانون» معروف است ،حواشي نگاشته
است.
 )6كتاب انعكاس سعاعات (پارامديكال).
 )7رساله در ضرورت مرگ

در اين رس��اله كه بسيار مختصر اس��ت ،خواجه با قوانين پزشكي
ضرورت وقوع مرگ را بيان كرده است.
 )8رسالهاي در مباحث طبي درباره نضج

رسالهاي است مختصر در دو صفحه كه خواجه نوشته است.

 )9جوابي خواجه طوس�ي در رفع تناقض س�خن حنين و
ابنسينا راجع به رنگ بول.

برخي اعمال جراحي را نيز به خواجهي طوس��ي نس��بت دادهاند؛
مانند عمل جراحي ش��كم ايلخان مغول ،اباقاخان ،كه در ش��كارگاه از
شاخ گاو وحشي ضربه خورد ،جراحتش ورم كرد و دملي پديدار شد كه
هيچيك از اطباي دربار جرأت شكافتن آن را نداشتند تا آن كه خواجه
آن را ش��كافت و خان ش��فا يافت .همچنين ختنه كردن ايلخان بزرگ
مغول ،هالكوخان را به وي نسبت دادهاند.
خواجهي طوسي و ادبيات

خواجهي طوسي و فلسفه و حكمت

خواجه نصيرالدين در فلس��فه ،تابع ابوعليسينا بود و در اين زمينه
آثاري از خود به يادگار گذاش��ت كه از آن جمله ميتوان به موارد زير
اشاره كرد:
 -1اخالق ناصري

كتابي است به فارس��ي در حكمت عملي و اخالق كه خواجه آن
را به خواهش ناصرالدين محتش��م ،حاكم قهستان ،تأليف كرد .وي در
ابت��دا ديباچهاي ب��راي كتاب ترتيب داد كه با اس��لوب و فكر باطنيان
س��ازگار ب��ود .او در آن از عالءالدين محمد و ناصرالدينمحتش��م با
تجلي��ل و احترام تمام نام برده ،ولي پس از آزادي از قلعهي ميموندز
و رهايي از دس��ت مالحده ،ديباچ��هاي را كه به نام عالءالدينمحمد،
پادشاه اسماعيليان و ناصرالدينمحتشم ساخته بود ،تغيير داد و قسمت
مدح و ستايش بزرگان اسماعيليه را حذف كرد.
 -2شرح اشارات (حل مشكالت االشارات)

متن آن به نام اش��ارات و تنبيهات از حكيم دانش��مند و فيلسوف
بزرگ ابوعليسيناس��ت كه بس��ياري از علما به شرح آن پرداختهاند .از
آن جمل��ه امام فخر رازي كه در اين ش��رح ،اعتراضه��ا و ايرادهاي
فراواني بر شيخ وارد كرده و خواجه شرحي نگاشت و در آن به توضيح

كتابماه علوم و فنون
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خواجه گاهگاهي اش��عاري نيز به زبان عربي و فارس��ي ميسرود.
اغلب تذكرهنويسان و مورخان پس از خواجه ،او را شاعر ميدانستهاند.
خواجه نصير ،نقّادي دقيق در پهنهي ادب بود كه ديدگاههاي استوارش
در خصوص ش��عر در اس��اس االقتباس و معياراالشعار مؤيد اين تبحر
اوس��ت .خواجه از عروضشناسان و شعرشناسان برجستهي زمان خود
به ش��مار ميرفت و ش��اگرداني چون همام تبريزي و اثيرالدين اوماني
نيز داش��ت .وي در عصري ك��ه اكثر دانش��مندان ايراني كتب علمي

خود را به عربي مينوش��تند ،با تأليف كتب ارزشمند فارسي ،به زبان و
ادب فارس��ي خدمتي ارزنده كرد .بالغت و شيوايي كالم خواجه يكي
از مزيتهاي وي بر س��اير حكماس��ت .سبك تحرير خواجهي طوسي
ب��ر خالف نويس��ندگان دورهي مغول ،س��هل ،روان و س��اده بود و از
نوش��تههاي خواجه برميآيد كه وي در اس��لوب نثرنويسي زمان خود،
استادي و مهارت كامل داشته است.
از آثار خواجه نصير در زمينهي فنون ادب و ش��عر ميتوان موارد
زير را برشمرد:
الف) كتاب تجريد منطق تأليف شده در  656ق كه در فصل آخر
آن از شعر سخن رانده است.
ب) كتاب معروف اساساالقتباس كه مهمترين كتاب خواجه در
علم منطق اس��ت و در سال  642ق در نه مقاله به فارسي تأليف شده
كه مقالهي نهم آن در بارهي شعر است.
ج) كتاب معياراالش��عار يا عروض فارسي كه خواجه در سال 649
ق تأليف كرد و اساس ًا در فن شعر است.
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خواجه نصيرالدين طوسي در عصري كه اكثر دانشمندان ايراني
كتب علمي خود را به عربي مينوشتند ،با تأليف كتب ارزشمند
فارسي ،به زبان و ادب فارسي خدمتي ارزنده كرد

سخنان شيخ پرداخت تا اعتراضات امام فخر رازي را رد كند و به آنها
جواب دهد.
 -3رسالهي اثبات جوهر مفارق

رس��الهاي اس��ت مختصر و به عربي كه آن را ب��ه نامهاي اثبات
العقل ،نفساالمر و رسالهي نصيريه نيز خواندهاند.
 -4رساله در موجودات و اقسام آن

رس��الهي مختصري است به فارسي كه در ابتداي آن آمده« :اندر
قس��مت موجودات و اقسام آن ،و آن به نزديك علما از دو گونه بود يا
اولي دارد يا ندارد».

 -9رساله در نفوس ارضيه و قواي آنها

 -5رسالهاي به نام بقاءالنفس بعد فناءالجسد يا بقاءالنفس
بعد بوارالبدن يا بقاءالنفس بعد خرابالبدن

 -10ربط الحادث بالقديم

اين رس��اله را خواجه به درخواس��ت مؤيدالدي��نعرضي ،همكار
رصدياش ،تأليف كرد.
 -6رساله فيالنفي و االثبات

رسالهي مختصري است به فارسي كه در ابتداي آن آمده« :بدان
كه خالف است ميان علما كه آيا معدوم شيء است يا نه».
 -7الرساله النصيريه

اين رس��اله در توضيح اين مطلب اس��ت كه« :فيلسوف چندان به
خوش��يهاي تن نميپردازد و اين خوش��يها تا چه مقدار براي زندگي
الزم است».
 -8فوائد
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موضوع موجبه اس��ت».
فائدهي چهارم :امام نج��م الدين احمد بن ابي بكر بن محمد
نخجواني (متوفي  650ق) نوش��ته اس��ت قول حكم��ا كه گفتهاند
«المجه��ول المطلق يمتنع الحكم عليه» صحيح نيس��ت و مغالطه
اس��ت و خواجه در اي��ن موضوع بحث��ي كرده و مقالهاي نوش��ته
است.
فائدهي پنجم :بحث در عصمت.

بعض��ي از مقاالت مختصر خواجه به ن��ام «فائده» در ُجنگها و
مجموعهها ثبت ش��ده كه به س��بب اختصار ،نميتوان آنها را كتاب
ناميد و بيش��تر آنها جوابي اس��ت ك��ه خواجه به پرس��شها داده ،از
جمله:
فائدهي اول :در تعاريف ارواح پس از مفارقت ابدان.
فائدهي دوم :در فرق بين جنس و ماده.
فائدهي س��وم :ج��واب خواجه به پرس��ش موالن��ا كاتبي در
ب��ارهي گفت��هي حكما ك��ه گفتهاند« :موض��وع س��البه عامتر از

رس��الهي كوچكي است كه از نفس نباتي ،حيواني ،ناطقه و قواي
هر يك بحث كرده است.
رس��الهي مختصري است از خواجهي طوس��ي كه در آن از ربط
موجودات حادث با خداوند و كردگار قديم بحث شده است.
 -11رساله در صدور موجودات از حضرت حق

در اين رساله كه به عربي است ،خواجه از كيفيت صدور موجودات
از مب��دأ فياض و عقيدهي حكما در باب علم ب��اري تعالي به جزئيات
بحث كرده اس��ت و آن را در جواب س��ؤال قاضيالقضاة هرات تأليف
كرده است.
 -12مفاوضات

رس��الهاي در پاسخ به سؤال ش��يخ صدرالدين قونوي ،از بزرگان
عرف��ا و حكماي همعص��ر وي ،در بارهي «وج��ود ،ماهيت و اختالف
صف��ات م��ردم و اين كه آيا وجود واجب امري زائد بر حقيقت اوس��ت
يا نه».
 -13رسالهي مؤاخذات

مفاوضات
ش��يخ صدرالدين قونوي پ��س از مطالعهي رس��الهي
ِ
خواج��ه ،اعتراضاتي بر آن وارد كرد و خواجه رس��الهي مؤاخذات را در
جواب اعتراضات وي نگاشت.
 -14مقالهاي در اين مس��أله كه مفهوم از ادراك تعقل اس��ت يا
غير آن.

خواجه نصيرالدين طوسي از عروضشناسان
و شعرشناسان برجستهي زمان خود به شمار
ميرفت و شاگرداني چون همام تبريزي و
اثيرالدين اوماني نيز داشت

 -15رسالهي خيريت وجود

از خواجهي طوس��ي پرسيده ش��د كه حكما گويند« :وجود ،خير و
عدم ،ش��ر است ،پس چرا مردم گاهي آرزوي مرگ ميكنند» و خواجه
ضمن پاسخ ،گفتهي حكما را تصديق كرده است.
خواجهي طوسي و منطق و كالم

خواجه نصير در منطق و كالم آثار ارزش��مندي تأليف كرده كه از
آن جمله ميتوان آثار زير را برشمرد:
 )1اساس االقتباس

اين كتاب پس از ش��فا مهمترين كتابي اس��ت كه در علم منطق
تأليف ش��ده است .اين كتاب را خواجه به زبان فارسي و مشتمل بر نه
مقاله تأليف كرد.
 )2منطق التجريد

متن مختصري اس��ت در منطق و ب��ه عربي كه خواجه آن را
در س��ال  656ق در نُ��ه فصل مرتب و تأليف ك��رد .بر اين كتاب
چندين ش��رح نوشته ش��د كه مهمترين آن ،ش��رح عالمهي حلّي
(متوف��ي  1325يا  1326م) اس��ت به نام جوهرالنضيد في ش��رح
منطق التجريد.
 )3تجريدالعقايد در علم كالم

 )4قواعد العقايد

رس��الهي مختصري اس��ت در اصول عقايد ،كه ع��دهاي از علما
شروحي بر آن نوشتند.

كتاب كوچكي اس��ت به فارس��ي در اصول عقايد كه شيخ محقق
ركن الدين محمد بن علي فارس��ي جرجاني ،شاگرد عالمهي حلّي ،آن
را به عربي برگردانده است.
 )6تلخيص المحصل يا نقد المحصل در علم كالم

خواجهي طوس��ي اي��ن كتاب را در نقد كت��اب محصل امام فخر
رازي تأليف و به عالءالدين عطا ملك جويني اهدا كرد.
 )7مصارع المصارع

محمد بنعبدالكريم شهرس��تاني در كتابش ب��ه نام مصارعات،
ايرادها و اعتراضهايي بر گفتههاي ش��يخ ابوعليس��ينا وارد كرده كه
خواجهي طوس��ي در كتابش اعتراضات شهرستاني را پاسخ داده و آن
را مصارعالمصارع ناميد.
 )8تعديل المعيار في نقد تنزيل االفكار در منطق

اي��ن كتاب را مفضل ابهري تأليف و خواجهي طوس��ي آن را نقد
كرده اس��ت .از مقدمهي خواج��ه برميآيد كه اين كتاب مش��تمل بر
منطق ،مباحث حكمت و فلسفه بوده است.
 )9فوائدي از خواجهي طوسي

رسالهي كوچكي اس��ت در چند فائده .فائدهي اول رساله عبارت
است از :در اين كه عقل جسم و جوهر و عرض نيست.

كتابماه علوم و فنون
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اي��ن كت��اب از بهترين كتب مختصري اس��ت كه در اصول
عقايد نوش��ته شده اس��ت .خواجه در مقدمهي اين كتاب نوشته
اس��ت« :اين كتاب را بر بهترين اس��لوب ترتيب و تنظيم كردم
و آ نچ��ه ب��ا برهان بر من ثابت ش��ده و به آن معتقد ش��دم در
اين كتاب درج كردم» .اين كتاب بر ش��ش مقصد مرتب ش��ده،
اول در ام��ور عام��ه ،دوم در جواهر و اعراض ،س��وم در اثبات
صان��ع و صف��ات او ،چهارم در نبوت ،پنجم در امامت و شش��م
در مع��اد و اثب��ات آن .اين كتاب از همان زمان تأليف ش��هرت
يافت و عد هي بس��ياري از دانشمندان در رد و قبول آن شرحها
نوشتند.

 )5فصول نصيريه
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جايگاه علمي خواجه چنان است كه وقتي آرمسترانگ در سال  1968ميالدي ،به
عنوان اولين نمايندهي كره زمين ،بر سطح ماه فرود آمد ،لوحهاي را در آنجا نصب
كرد كه بر آن نام دانشمندان مؤثر در رساندن انسان به ماه درج شده بود و نام
خواجه نصيرالدينطوسي در اين لوحه نوشته شده بود

خواجهي طوسي و عرفان

خواجهي طوسي با تأليف كتاب اوصاف االشراف ،مقام خود را به
منزلهي يك عارف تثبيت كرد .خواجه اين رساله را به خواهش خواجه
ش��مسالدين محمد جويني وزير تأليف كرد و در آن از احوال قيامت،
بهشت ،جهنم و غير آن به روش عرفاني بحث كرد.
«رسالهي آغاز و انجام» .اين رساله در بعضي از نسخ به نام مبدأ و
معاد ذكر شده است و در مقدمهي كتاب از آن به نام «تذكره» ياد شده
است .خواجه اين كتاب را به خواهش بعضي از دوستان تأليف كرد و در
آن ،آغاز و انجام خلقت ،قيامت ،بهش��ت ،جهنم و برخي مباحث ديگر
را به روش عرفاني تحليل و بررسي كرد.
خواجهي طوسي و فقه

خواجه در فقه كتابي نوش��ته اس��ت به نام «جواهر الفرائض» كه
بعض��ي آن را «الفرائض النصيريه عل��ي مذهب اهل البيت» خواندهاند
كه اين رسالهاي است مختصر در اصول علم فرائض و مواريث و گويا
يگانه كتابي است در فقه كه از خواجه باقي مانده است.
خواجهي طوسي و تفسير

خواجهي طوس��ي در علم تفس��ير نيز آثاري دارد ،مدرس رضوي
ب��ه نقل از طرائق الحقائق ،تفس��يري از س��ورهي والعصر را به خواجه
نسبت داده است.
خواجهي طوسي و تعليم و تربيت

خواج��ه در آموزش كتابي به عربي دارد به نام آداب المتعلمين كه
در آداب تعليم طالب ،محصالن و مراتب اخالقي آنان نوش��ته شده و
انتساب آن به خواجه محل ترديد است.
(رمل)
خواجهي طوسي و علوم مكنونه َ

كتابماه علوم و فنون
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خواجه در علوم مكنونه چند رساله نگاشته است:
« -1رس��اله در رم��ل» .ظاهراً خواجه اين كت��اب را به خواهش
هالكوخان ابتدا به تركي تأليف كرد و بعد به فارسي برگرداند.
« -2اختص��اري از رس��الهي رمل» .گويا پ��س از آن كه خواجه
رس��الهي رمل را براي هالكوخان نوشت ،مأمور شد كه آن را مختصر
كند و اين رساله دو صفحهاي همان متن مختصر است.
« -3رس��اله در احكام دوازده خانهي رمل» .در ابتداي اين رساله

آمده« :بدان كه خواجه عليهالرحمه دوازده خانهي رمل را احكام نوشته
و هر كس همين دوازده خانه را ضبط كند احتياجش به استاد نبود».
« -4رساله ي استخراج خبايا» .اين رساله در فن استخراج خبي و
دفين است .در اين رساله آمده كه در علم رمل چهار مسأله پيش حكما
مش��كل است :اول ضمير دانس��تن ،دوم خبي ،سوم اسم معلوم كردن،
چه��ارم دفين بيرون آوردن .هر كس كه از عهدهي اين چهار مس��أله
برآيد ،در اين علم كامل اس��ت .البته در اين رس��اله نامي از خواجه يا
مؤلف آن ذكر نشده ،ولي آن را به خواجه نسبت دادهاند.
« -5مدخل الرمل» .رسالهاي است در موضوع علم رمل.
خواجهي طوسي و جغرافي

خواجه در علم جغرافي ،كتاب مسالك و الممالك را ترجمه كرده
اس��ت .در پايان اين كتاب آمده« :اين كتاب را كه مش��هور اس��ت به
مس��الك و الممالك از زبان عربي به فارسي درآورديم تا خوانندگان از
آن مفيد و شنوندگان مستفيذ شوند».
رس��الهي ديگري نيز وجود دارد در بيان صبح كاذب ،كه مباحث
آن ب��ا ك��رهي زمين ارتباط دارد و خواجه ميگوي��د« :صبح كاذب نور
مستطيل است كه در ناحيهي مشرق به آخر شب ظاهر ميشود؛ ممتد
از نزديكي كنارهي افق تا نزديكي وسطالس��ما و آن نور را قاعده نبود
بلكه هوايي كه زير او به افق نزديكتر و باريكتر باشد .از اين جهت،
او را به كذب نسبت دادهاند» .از ديگر كارهاي مهم خواجه در زمينهي
جغرافيا ،تعيين مكان رصدخانهي مراغه اس��ت كه نشان دهندهي اين
بُعد علمي خواجه است.
جايگاه علمي خواجه چنان اس��ت كه وقتي آرمس��ترانگ در سال
 1968ميالدي ،به عنوان اولين نمايندهي كره زمين ،بر سطح ماه فرود
آم��د ،لوحهاي را در آنجا نصب كرد كه بر آن نام دانش��مندان مؤثر در
رساندن انس��ان به ماه درج شده بود و نام خواجه نصيرالدينطوسي در
اين لوحه نوشته شده بود .دانشمندان روسي نيز ضمن مطالعهي جداول
نجوم��ي كه خواجه تنظي��م كرده بود ،دريافتهاند ك��ه خواجه مختصات
قارهي آمريكا را ميدانسته است (به نقل از معظمه اقبالي).
خواجهي طوسي و معدنشناسي

محقق طوس��ي كتاب تنگسوقنامهي ايلخاني يا جواهرنامه را كه
رسالهاي است مختصر و به فارسي ،براي هالكوخان ساخته و مشتمل
بر چهار مقاله اس��ت؛ مقالهي اول در معدنيات ،مقالهي دوم در احجار،

دانشمندان روسي ضمن مطالعهي جداول نجومي كه خواجه
تنظيم كرده بود ،دريافتهاند كه خواجه مختصات قارهي آمريكا را
ميدانسته است
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مقالهي سوم در فلزات و مقالهي چهارم در عطريات.
به خواجه نصيرالدين طوسي كتابها ،رساالت و نامههاي ديگري
نيز نسبت دادهاند كه از آن جمله ميتوان موارد زير را برشمرد:
« )1ش��رح رس��اله العلم» .اصل رس��اله از ابوجعفر احمد بن علي
بن س��عيد بن سعاده است كه شاگردش ،جمالالدين علي بن سليمان
البحراني اس��تاد كمالالدين ميثم ،آن را به خدمت خواجه فرس��تاد و
خواجه در توضيح و تفسير مسائل آن ،شرح ممتازي نوشت.
« )2االسأله النصيريه» .خواجه نصير از حكيم و فقيه همعصر خود،
ش��مسالدين خسروش��اهي ( 652-580ق) ،كه از شاگردان امام فخر
رازي و در علوم حكمت و تاريخ استاد بوده ،سه سؤال در بارهي مسائل
حكمت كرد .ظاهراً خسروشاهي جواب سؤاالت خواجه را نداد و سرانجام
صدرالحكما موالنا آخوند مالصدرا ش��يرازي (متوفي  1050ق) سؤاالت
خواج��ه را در رس��الهاي جواب گف��ت و بعد از آن ني��ز احمد بن زين
العابدين عاملي جبلي (متوفي ميان  1054و  1060ق) ،شاگرد و داماد
ميرداماد ،به اين سه سؤال پاسخ داد.
« )3رس��اله در جواب اسأله محييالدين» .عالمه محييالدين از
ش��اگردان خواجه بود كه سه سؤال از مباحث حكمت از استاد خويش
كرد و خواجه به آن سؤاالت پاسخ داد.
« )4مس��ائل هفتگانه» .عزالدوله س��عد بن منصور كمونه ،كه از
حكماي همعصر خواجه بود ،هفت مسأله از مسائل حكمت را از خواجه
پرسيد و خواجه سؤاالت ابن كمونه را در رسالهاي پاسخ داد.
« )5پاسخ طوسي به پرسش روميان» .شرفالدين محمود رازي
 23پرس��ش در مسائل الهي ،رياضي و طبيعي از روم آورد و خواجهي
طوسي به آنها جواب داد.
س��يد ركنالدين ابوالفضائل» .سيد ركنالدين
« )6جواب سؤال ّ
اس��ترآبادي از ش��اگردان خواجه است كه بيست مس��أله را در مسائل
منطق و حكمت از استاد خود سؤال كرد و خواجه به آنها پاسخ داد.
« )7نام��هي خواجه به اثيرالدي��ن ابهري» .اثيرالدي��ن ابهري از
حكماي معاصر خواجه و از ش��اگردان ام��ام فخر رازي بود كه صاحب
تصانيف مهمي در حكمت ،منطق و رياضي اس��ت .خواجهي طوس��ي
نامهاي براي وي نگاش��ت و سؤاالتي در بارهي مشكالت فلسفه از او
پرسيده است.
« )8رسالهاي در بارهي مقول عليه و مقول و اتحاد آنها».
« )9رساله در بحث از علل و معلوالت مترتبه».
« )10مقاالت الست يا مقاالت شش گانه».

« )11فوائد ثمانيه در حكمت» .اين كتاب به عربي و شامل هشت
فائده است .فوائد هشتگانهي آن عبارتاند از :اول ،در مكان و زمان؛
دوم ،در عل��ل و معلوالت مترتبه؛ س��وم ،در معني عصمت؛ چهارم ،در
معاني طبيعت؛ پنجم ،در آن كه مبدأ اول بيش از يكي نيس��ت؛ ششم،
در افع��ال بندگان؛ هفت��م ،در آن كه مبدأ اول ممكنالوجود نيس��ت؛
هشتم ،در اثبات عقل مجرد.
« )12ذيل جهانگشاي جويني» .تاريخ مختصري است به فارسي
در واقعهي فتح بغداد به دس��ت هالكوخ��ان .با آن كه خود عطا ملك
جويني در فتح بغداد حضور داش��ته و به چش��م خود آن واقعه را ديده،
ولي ظاهراً به سبب مشاغل بسيار ،مجال نوشتن آن را نيافته و خواجه
آن واقعه را نگاشته و ضميمهي جهانگشا كرده است.
« )13رس��الهاي در رسم و آئين پادش��اهان قديم در باب وصول
ماليات و خراج و مصارف آن».
« )14رسالهاالمامه يا بحث در امامت يا وجيزه نصيريه».
« )15رس��الهي جبر و اختيار» .رسالهاي اس��ت به فارسي كه به
نامه��اي قضا و قدر و جبر و قدر نيز خوانده ش��ده كه مش��تمل بر ده
فصل است.
« )16رسالهي جبر و اختيار» .رسالهي مختصري است به عربي.
« )17رسالهي اثبات عقل فعال» .ابن شاكر و صفدي رسالهاي را
با اين نام به خواجه نس��بت دادهاند .احتمال دارد كه اين رس��اله همان
رس��الهي اثبات جوهر مفارق باشد كه بعضي آن را به نام اثبات العقل
خواندهاند (به نقل از مدرس رضوي).
« )18اقس��ام الحكمه» .رسالهاي اس��ت به عربي در بيان اقسام
حكمت به طريق ايجاز.
« )19نصيحتنام��ه» .پس از مرگ هالكوخان مغول ،پس��رش،
اباقاخان ،از قبول س��لطنت خودداري كرد و خواجه رسالهاي بر ترغيب
وي به قبول س��لطنت نگاش��ت و در آن اباقاخان را نصيحت كرد كه
مصلح��ت مملك��ت را در نظر بگيرد و قبول س��لطنت كن��د .اباقاخان
نصيحت خواجه را پذيرفت و بر تخت سلطنت نشست.
« )20ترجمهي اخ�لاق ناصرالدينمحتش��م» .ناصرالدين بن ابي
منصور ،محتش��م قهستان ،كه خواجه ساليان دراز در نزد او بود ،كتابي در
مكارم اخالق ،مشتمل بر آيات قرآني و اخبار نبوي و آثار علوي و بعضي
از ائمهي دين و كلماتي از داعيان اسماعيلي و سخنان حكما و دانشمندان
جمعآوري كرد ،ولي به علت كثرت كار ،فرصت تكميل و ترجمهي آن را
نيافت؛ از اين جهت خواجه به درخواست وي آن را تكميل و ترجمه كرد.
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« )21اثبات واجب» رسالهي مختصري است به فارسي كه در آن
خواجهي طوسي براي اثبات واجب به چهار وجه به طريقهي متكلمان
و سه وجه به روش حكما دليل آورده است.
« )22اثب��ات واجب به طريق مناظره» .در اين رس��اله خواجهي
طوسي به طريق مناظره ،واجبالوجود را ثابت كرده است.
« )23ترجم��هي ادب الصغير ابن المقفع» .خواجهي طوس��ي اين
رس��اله را به فرمودهي ناصرالدينمحتش��م ،حاكم قهستان ،به فارسي
ترجمه كرد.
« )24س��اقينامه» .حاجي خليفه در كشفالظنون اين كتاب را از
مؤلفات خواجه دانسته است.
« )25قانوننامه» .حاجي خليفه اين كتاب را جزو تأليفات خواجه
آورده است.
« )26تبرانامه» .مختصري اس��ت در لعن و طعن بر دش��منان آل
محمد (ص) كه در چهارده بند است .هر بند مخصوص لعن بر يكي از
معاندان و ظالمان بر آل محمد است.
« )27آداب البح��ث» .صاح��ب الذريعه كتابي به اين اس��م را از
مؤلفات خواجه برشمرده است.
« )28اثب��ات الفرق��ه الناجي��ه» .اين كتاب را صاح��ب الذريعه از
مؤلفات خواجه دانسته است.
« )29رسالهاي در فضيلت اميرالمومنين علي (ع)».
« )30رس��الهي خلق اعمال به فارس��ي» .صاحب كتاب كش��ف
الحجب و االستار و نيز آقا باقر خوانساري در روضات الجنات آن را از
مؤلفات خواجه دانستهاند.
« )31رساله در حكم كردن بر شانهي گوسفند».
« )32رساله في احكام الكتف».
« )33ش��رح اصول كافي» .س��يد محس��ن عامل��ي در كتاب
اعيان الش��يعه ،كتاب فرائض و ش��رح اصول كاف��ي را از تأليفات
خواجه بر شمرده است.
« )34كتاب المس��اطير» .زركلي در االعالم ،كتابي به اين نام را
به خواجه نسبت داده است.
« )35رس��الهي توال و تبرا» .اين رس��اله را خواجهي طوس��ي به
درخواس��ت نجيبالدين نامي در قهس��تان ،به فارس��ي و بر مش��رب
تعليميان نوشته است.
« )36رس��الهي سير و سلوك» .اين رساله بر مشرب اسماعيليان
نگاش��ته شده است .در بعضي نسخ آن در ديباچه ،مؤلف خود را محمد

طوس��ي معرفي كرده است .ش��ايد خواجه زماني كه در قالع مالحده
اقامت داشت ،بر حسب ضرورت به تأليف آن پرداخته است.
« )37رسالهي بقاي نفس».
« )38رس��الهاي در حقيقت روح» ،منس��وب به خواجهي طوس.
رس��الهاي اس��ت به فارسي ،با آغاز« :حمد و س��پاس و شكر بيقياس
خداون��دي را كه تكوين كائنات و تصوير موجودات فيض جود و فضل
وجود است».
« )39ترجمهي كتاب زبدهالحقايق عين القضات همداني».
« )40صلوات خواجه نصير يا دوازده امام خواجه نصير» .رسالهي
كوچكي اس��ت كه در الذريعه ب��ه نام انش��اءالصلوات و التحيات آمده
است.
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