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به مناسبت این روز با . باشدشیعه، خواجه نصیرالدین طوسی می وفات عالم بزرگوار  یازدھم جمادی االول سالروز

در دوران گذشته به  بررسی ویژگیھای آن عالم فرھیخته، عالوه بر آشنا شدن به توانائی عالمان شیعی  معرفی و

در این مقاله با در نظر . باشددیگر مذاھب اسالمی نیز می بریم که مورد اعترافمی میراث گرانسنگ علمی شیعه پی

در مورد شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی به بررسی ابعادی از زندگی و خدمت علمی  گرفتن دیدگاه عالمان اسالم

  .پردازیمبرجسته شیعه می آن شخصیت

   رشد علمی و منازعات سیاسی 

از بزرگان  [1]محقق طوسی یا خواجه نصیرالدین طوسی  ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی مشھور به   

از زمان   وی . ھجری در شھر طوس دیده به جھان گشود ۵٩٧علمی و سیاسی امامیه در یازدھم جمادی االولی سال 

شود تربیت شد و نیز نزد کودکی به تعلم پرداخت و نزد پدرش محمد بن الحسن که از فقھا و محدثین محسوب می

، نصیر الدين أبو طالب عبد اهللا بن  و عالمانی چون نور الدين علي بن محمد الشیعي [2]نصیرالدین طوسی شارحی

، سراج الدين القمری، و قطب الدين السرخسي، و أبی السعادات اَألصبھانی، و فريد الدين  حمزة الطوسي

ين موسى بن يونس بن محمد الموصلي الشافعي، محمد النیشابوری، معین الدين سالم بن بدران المصري، كمال الد

بعد از  [3].پرداخت...بن محمد الحمداني القزويني به تعلم علوم مختلف چون لغت، حدیث، فقه، اصول، کالم، ریاضیات و

ق به ایران حمله کردند، محقق طوسی به دعوت والی اسماعیلی ھـ۶١٧اینکه مغوالن به رھبری چنگیز در سال 

منصور به آن شھر ھجرت کرد و با فراغ بال به مطالعه و تحقیقات علمی مشغول قھستان، ناصرالدین عبدالرحیم بن ابی

خواند » مبون در«یدن خبر ورود خواجه به قھستان، او را نزد خود در قلعه حاکم اسماعیلیه، عالءالدین محمد با شن. بود

بعد از قتل عالءالدین حاکم اسماعیلیه و به قدرت رسیدن رکن الدین خورشاه . و با احترام از وی حمایت کرد

- ضایت کامل نبودهالبته این حضور بدون تھدید و با ر. دادوی به حضور خود در کنار اسماعیلیه ادامه می  اسماعیلی،

. ھای خود چون اخالق ناصری و رساله معینیه را در کنار اسماعیلیه نوشته استمحقق طوسی، برخی از کتاب. است

با حضور ھوالکوخان و سقوط حکومت اسماعیلیه توسط مغول، محقق به دلیل علم و لیاقتش مورد توجه و تقرب 

پرداخت و   به دفاع از اسالم و عالمان دین و به خصوص شیعیان ھوالکوخان واقع شد و به عنوان مشاور در کنار او

از حد مغول بایستد و با سیاست به کنترل و مدیریت بحران مغول  توانست جلوی خونخواری و فساد بیش

        [4].بپردازد،شاھد این سیاست کتابخانه و رصد خانه مراغه است

  محقق طوسی در کالم دانشمندان 

شناخت شخصیتھای بزرگ علمی از زبان عالمان و دانشمندان کمتر از شناخت دانشمندان از روی آثار علمی ایشان   

به این . کنندعلمی، نظر خود را بدون پیش داوری بیان می نیست؛ چراکه عالمان با توجه به درک محضر استاد و یا آثار
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ترتیب برای شناخت بھتر محقق طوسی، عالوه بر بیان آثار و خدمات او، باید به شناسائی او در کالم دانشمندان نیز 

قق عالمه حلی که بزرگترین و برترین شاگرد مح. توجه داشت تا بعد شخصیت و علمی او را از نظر عالمان دریافت

  : استباشد در مورد ایشان فرمودهطوسی می

كان أفضل أھل زمانه في العلوم العقلیة و النقلیة، وله مصّنفات كثیرة في العلوم الحكمیة و اَألحكام الشرعیة على «

او برترین عالم زمان خویش در علوم عقلی و نقلی بود و  »  مذھب االمامیة، و كان أشرف من شاھدناه في االخالق

ترین شخصیت در اخالق است و او شریفیفات بسیاری در علوم عقلی، و احکام شرعی بنا بر مذھب شیعه نوشتهتأل

ھمچنین صفدی از درباره محقق . او استاد بشر و عقل یازدھم است: استدر جائی دیگر گفته. ایماست که ما دیده

او : است بروکلمن آلمانی گفته. تاو در سرآمد در علوم گذشته بخصوص در رصد و مجسطی اس: استگفته

چنانکه فاضل جلبی در مقدمه کشف الظنون نام محقق طوسی را در صدر . و مولف قرن ھفتم است  مشھورترین عالم

او حکیم عظیم : استگونه یاد نمودهابن عبری در کتاب مختصر الدول از محقق این. است آورده  سلسله مولفین معتبر

      [5].حکمت استالشأنی در تمام فنون 

او کسی است که رصد خانه مراغه را بنا نھاد و فالسفه و متکلمین و فقھاء و محدثین  :ابن کثیر در مورد او گفته است

      [6]. ھای بسیار زیادی قرار دادای ساخت و در آن کتابآن جا جمع کرد و در آنجا کتابخانهرا در  و اطباء 

   آثار علمی و فرھنگی

عمر خویش عالوه بر تأثیر شگرف سیاسی در جامعه اسالمی، آثار علمی و  این نابغه شیعی در دوران پر برکت

فرھنگی بسیار مھمی از خود برای دانشمندان به یادگار گذاشت که تا به امروز نیز جامعه علمی از بسیاری از آن 

   [7]:عبارتند از برخی از آثار مکتوب وی از تألیف، تحریر و رساله و جواب مسائل . کنداستفاده می

تجريد االعتقاد، تلخیص المحّصل، الجبر و االختیار، جوابات الطوسي لصدر الدين القونوي، الفصول النصیرية، قواعد «

في علم الھیئة، الفرائض النصیریه، شكل القطاع ، تحرير ُأصول أقلیدس، التحصیل في  العقائد، اخالق ناصری، التذكرة

النجوم، المخروطات، بقاء النفس بعد بوار البدن ، المقاالت الست، جواھر الفرائد في الفقه، آداب المتعلمین، رسالة في 

اثبات الجوھر (آغاز و انجام، اثبات العقل االمامة، رسالة في العصمة، حل مشكالت االشارات و التنبیھات البن سینا،

، تحرير المناظر،  ، تحریر المجسطی، تحریر المطالع، تحریر الھندسیات، تحرير المفروضات ، تحرير أكر ماناالوس)المفارق

یر و ، تعديل المعیار في نقد تنزيل األفكار، التقویم العالئی، رساله الس ترجمه صور الکواکب، ترجمة مساكن ثاوذوسیوس

   »...السلوک، توضیح االخالق، تھافت الفالسفه، جامع الحساب في التخت و التراب و الكرة و األسطرالب و

شد و به این ترتیب میراث مکتوب وی عالوه برتدریس در جامعه اسالمی توسط عالمان دینی توضیح و شرح داده می

   [8]:ی از این شروح و حواشی عبارتند ازبرخ. شودتأثیر علمی وی در نظریات دانشمندان دیگر روشن می

  . االنوار الجاللیه للفصول النصیریه، نوشته فاضل مقداد در شرح کاتب فصول .١

     .توضیح اخالق عبداهللا شاھی، نوشته شیخ محمد بن علی العاملی در شرح اخالق ناصری .٢

   .حاشیه برتجرید االعتقاد، نوشته حسن بن محمد رکن الدین استرآبادی شافعی .٣
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  . کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، نوشته عالمه حلی .۴

وھاب االستر آبادی، کمال الدین شرح الفصول ، نوشته ابوالحسن کشمیری، ابوجعفر کرکی، عبدال .۵

      .االسترآبادی، علی بن یوسف نیلی، عبداهللا بن عمر بیضاوی شافعی

        .شرح التذکره، نوشته عبدالوھاب خراسانی .۶

        .بیان اآلداب، نوشته محمد مؤمن بن محمد قاسم الجزائري .٧

   . زاق بن المولى میر الجیالنيتحرير القواعد الكالمیة في شرح الرسالة االعتقادية، نوشته عبد الر .٨

    أبو الحسن ابن أحمد األبیوردي  شرح رساله الفرائض، نوشته  .٩

  السید األمیر أبو الحسن شرقة شرح فارسی بر رساله فرائض خواجه، نوشته   .١٠

   رصد خانه و کتابخانه مراغه

شد فرھیخته و مورد قبول شناخته میگذاری، به عنوان یک عالم وجود خواجه نصیر در حکومت مغول عالوه بر سیاست

استفاده او از سیاست به عنوان ابزاری برای . و او از ھمین رھگذر به میراث علمی جھان اسالم و شیعه خدمت کرد

اھداف متعالی دینی و انسانی بود و به ھمین جھت او توانست مرکزیت علمی جھان اسالم را در زمان خویش بنیان 

این مطلبی است که جرجی زیدان نویسنده مشھور . علم در زمان تاریک حکومت مغول شودو مھد نورافشانی   نھد

رصدخانه مراغه که یک سال بعد از  [9].زندمعاصر به آن معتقد است و کتابخانه و میراث علمی در مراغه را مثال می

ھان به چنانکه گفته شده اولین رصدخانه در ج [10].شودفتح بغداد توسط مغول به دستور محقق در مراغه ساخته می

در یونان قبل از میالد ساخته شده است و بعد از آن، رصدخانه بطلمیوس در اسکندریه و بعد از اسالم، »ابرخس«نام 

-اولین رصدخانه در بغداد به دستور مأمون عباسی و بعد از آن، در اواخر قرن سوم در شام و مصر و بغداد نیز رصدخانه

رفته است که ترین مراکز علمی به شمار میغه در زمان خود یکی از مھمبنابراین رصدخانه از مرا. ھایی تأسیس شد

بعد از اجازه ساخت آن از ھوالکوخان، با عالمان بسیاری در ساخت و طراحی و عملکرد آن به ھمکاری  ۶۵٧در سال 

    [11].پرداخت

ترین خدمات فرھنگی خواجه نصیرالدین طوسی به جھان ھمچنین کتابخانه مراغه با وجود چھارصد ھزار کتاب از بزرگ  

 [12].گسترانیدندسنت نیز برای استفاده از آن رحل اقامت در آن دیار میاسالم است که عالمان بزرگ شیعه و اھل

محقق طوسی با دعوت از عالمان و دانشمندان فلسفه و طب و فقه و حدیث و تعیین شھریه برای ایشان آسیب 

عث شد تا با حضور عالمان و دانشمندان به مراغه مرکز حمالت مغول به جامعه علمی مسلمین را ترمیم کرد و با

رآبادی از جمله این افراد حسن بن محمد رکن الدین است [13].علمی مھمی در مرکز جھان اسالم تأسیس شود

ابن فوطی که خود  [14].فوطی حنبلی، سید کمال الدین ابومحمد آبی، استشافعی، ابراھیم بن محمد حموی، ابن

عالمه حسن بن یوسف بن  [15].استبی به نام تذکره الرصد به این امور پرداختهکلیددار کتابخانه مراغه شد در کتا

است و از محضر علمی آن استاد بزرگ در دهعلی بن مطھر حلی از بزرگترین نوابغ امامیه مدت زیادی شاگرد خواجه بو

حمد میثم بحرانی، عبد الكريم بن جمال الدين أ [16].استکردهھای مختلف به خصوص علوم عقلی استفاده میزمینه

بن طاوس الحلی،قطب الدين محمد بن مسعود الشیرازي، شھاب الدين أبو بكر الكازروني، أبو الحسن علي بن عمر 

   [17].شونداز دیگر شاگردان خواجه محسوب می... القزويني الكاتبي، حسن بن علي بن داود الحّلي و

   دشمنی با محقق
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ھای ھای محقق طوسی، نفوذ در حکومت مغول برای جلوگیری از آسیبطور که گفته شد یکی از سیاستھمان

دند و خونریزی بی ضربه ز  ترین اقوام کافری بودند که به اسالمکه در تاریخ آمده قوم مغول از وحشیچنان. ایشان بود

عباس نتوانستند با آنھا مقابله با این حال و اوضاع حکومتھای محلی و حکومت مرکزی بنی. حد و حصری انجام دادند

دعوت سران و حاکمان مغول به اسالم از . کرد تا با سیاست جلوی این فساد گرفته شوداین مسأله ایجاب می  کنند و

به » تکودار«فرزند ھالکوخان ) قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی(ت که دیگر برکات شاگردان محقق طوسی اس

 [19].ده را به اسالم و تشیع فراخواندو عالمه حلی سلطان خدابن [18].اسالم گروید و نام خود را احمد تکودار گذاشت

باعث نشد تا برخی اما این ھمه خدمات . و با این تدبیر حکومت مغوالن به حکومت اسالمی تغییر ماھیت داد

کفایت سنت از محقق طوسی با عناوین تند و نامربوط یاد نکنند؛ چرا که انقراض سلسله بینویسندگان متعصب اھل

عباسی و در امان ماندن شیعه در عراق با کمک محقق و عالمان دیگری چون حسن بن یوسف حلی به مذاق این 

کنند و اء و اھانت به بدگویی از آن شخصیت موثر دینی یاد میاست و با تھمت و افترنویسندگان خوشایند نبوده

قیم از جمله تیمه و شاگردش ابنابن. اند مفاسد مغوالن را در قتل عام بغداد و عقاید فاسده به او نسبت دھندخواسته

بعد از آن  تیمیهبا این تفاوت که ابن. کندکسانی ھستند که در افترا و تھمت نسبت به محقق طوسی کوتاھی نمی

. ولی ابن قیم قائل است که او در آخر عمر به بت پرستی رو آورده است! ھمه افتراء گفته محقق در آخر عمر توبه کرد

شاكر الكتبي، الصفدی، الفداء، ذھبی، ابنطقطقی، ابیفوطی، ابنرخین و عالمانی چون ابناما طبق گفته مو [20]

- کثیر، محقق طوسی ھیچ نقشی در سقوط بغداد و قتل مستعصم عباسی و کشتار اھلخلدون، سیوطی، ابنابن

   [21].تیمه افترائی بیش نیستسنت نداشته و کالم ابن

ای از مخالفان وی به با توجه به موقعیت خواجه در زمان خویش و ریاست علمی و وزارت حکومت مغول، به ناچار عده

ان حیات و نیز پس از دوران حیات خواجه ھا ھم در دوراین جسارت. اندبدگوئی و اھانت به این شخصیت کشیده شده

میان برخی دشمنانش وجود   این کینه در دوران بعد او نیز در. وجود دارد که نشان از جھل و یا کینه این افراد است

کردند، مانند شعری که از شروع خوب تجرید االعتقاد سخن گفته و پایان بدی برای آن داشت و با شعر او را ھجو می

   [22].کندمی کتاب تصور

    لكّنـــــــه فیه أســـــاء الخاتـــمه              له» تجريد«فاق النصیر بحسن               

    أو ما خشیت علیك سوء الخاتمه              ـــــن كتابهيا خاتما بالقبح حس              

جواب این ھجو را اینگونه بیان  ١٣حمد بن ناصر بن حسین آل عیسى الطائي، النجفي از عالمان قرن   اما عالم شیعه

   :کرده است

    يھجو فتى رفع اإلله دعائــــــمه              يا من ترّدى في الھجاء و قد غدا             

    مسك، و بالفردوس بّشــر خاتمه              ھذا الكتاب ھو الرحیق، ختامه              

    و المسلمون لفضله متســـــالمه              و لحسنه قد أذعنت فضالؤكم              

    فصدفت عنه، و ما أظّنك فاھمه              و تنافست أشیاخكم في فھمه              
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۵ 
 

را با متانت جواب  دادند اما او نامهسخیف مورد اھانت قرار می   ھای ھجو آمیز وخودش نیز برخی او را با نامه در زمان

   [23]. دادمی

   وفات

الحجه سال ذی ١٨د از عمری تالش و خدمت به فرھنگ و جامعه اسالمی در بغداد در عید غدیر، محقق طوسی بع

در کاظمین ) علیه السالم(و امام جواد) علیه السالم(ھـ ق وفات کرد و به وصیت خود در جوار حضرت امام کاظم  ۶٧٢

     [25].اندذی الحجه بیان کرده١٧برخی نیز رحلت ایشان را غروب روز دوشنبه  [24].دفن شد

  

  .بیروت  ھـ ق، ١۴٠۶ ، دار التعارف للمطبوعات، ۴١۴، ص ٩أعیان الشیعة،ج سید محسن، امین،  - [1]

   .ھـق، قم١۴١٨، )ع(، موسسه امام صادق١٣٨، ص ٧ھاء، جشیخ جعفر، سبحانی، موسوعة الطبقات الفق - [2]

   . ق، بیروت ھـ  ١۴٠٨،  ، دار التعارف للمطبوعات١٩٩، ص ١ الشیعة، ج أعیان ، مستدركات سید حسن، امین - [3]

   .بیروت ھـ ق، ١۴٠۶ ، دار التعارف للمطبوعات،  ۴١۶، ۴١۶و  ۴١۵، ص ٩أعیان الشیعة،ج سید محسن، امین،  - [4]

   .بیروت ھـ ق، ١۴٠۶ ، دار التعارف للمطبوعات،  ۴١۴، ص ٩أعیان الشیعة،ج سید محسن، امین،  - [5]

   .٢٧۶، ص ٣ابن کثیر، دمشقی، البدایه والنھایه، ج - [6]

شیخ  -ھـق، قم و ١۴٢٢، انتشارات دلیل ما، ۶۶٣، ص١ تراث، جال سید محمد حسین، حسینی جاللی، فھرس - [7]

ھـق، قم و شیخ آقا بزرگ، ١۴١٨، )ع(، موسسه امام صادق٢۴۶، ص ٧جعفر، سبحانی، موسوعة الطبقات الفقھاء، ج

، ١٣۴، ١١۴،ص ۴و ج ٣٠٣، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨۴،٣٩٠، ص ٣ و ج ٩٨، ٢٧،٣۶، ص ١، الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج  تھرانى

ھـ ق، ايران، قم و تھران و سید محسن،  ١۴٠٨ ، اسماعیلیان و كتابخانه اسالمیه، ۴٨، ص ۵، ج ۵٠٢،۴٩٠، ٣٩٧،  ٢١٠

   .بیروت ھـ ق، ١۴٠۶ ، دار التعارف للمطبوعات، ۴١٩، ص ٩أعیان الشیعة،ج امین، 

ھـ ق،  ١۴١٠ ، كتابخانه آيت اهللا مرعشى نجفى، ٣٢٠و٧۴تعلیقة أمل اآلمل، ص  میرزا عبد اهللا افندى اصفھانى،  - [8]

، ص ١٣و ج ٢١٩، ٩٨،١۴٢، ص٩ج  و١۶۴، ص ٨وج ١۴٣، ص ٧قم و شیخ جعفر، سبحانی، موسوعة الطبقات الفقھاء، ج 

، الذريعة  ھـق، قم و و شیخ آقا بزرگ، تھرانى١۴١٨، )ع(، موسسه امام صادق١٠۵٣،  ۵۴٧، ص ٢، قسم١۴و ج ٧٣٣

سید   ھـ ق، ايران، قم و تھران و ١۴٠٨ اسماعیلیان و كتابخانه اسالمیه،  ١٧۵،٣٨٧، ص ٣إلى تصانیف الشیعة، ج 

   .بیروت ھـ ق، ١۴٠۶ ، دار التعارف للمطبوعات،  ٣٢٧   ،٣٢٢، ص ٢أعیان الشیعة،ج محسن، امین، 

   .ھـق، قم١۴٢٢، انتشارات دلیل ما، ٣٩: ، ص١ التراث، ج سید محمد حسین، حسینی جاللی، فھرس  - [9]
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ھـ  ١۴٠٨ ، اسماعیلیان و كتابخانه اسالمیه، ٣٣، ص،۴ ، الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج شیخ آقا بزرگ، تھرانى - [10]

   .ق، ايران، قم و تھران

   بیروت ھـ ق، ١۴٠۶ ، دار التعارف للمطبوعات، ۴١٧، ص ٩أعیان الشیعة،ج سید محسن، امین،  - [11]

   .٣۴۵، ص ٣جرجی، زیدان، تاریخ آداب اللغه العربیه، ج - [12]

   .بیروت ھـ ق، ١۴٠۶ ، دار التعارف للمطبوعات، ۴١٧، ص ٩أعیان الشیعة،ج سید محسن، امین،  - [13]

، موسسه امام ١٠۵٢، ص ٢، قسم١۴و ج ٧۴ص ، ٨شیخ جعفر، سبحانی، موسوعة الطبقات الفقھاء، ج - [14]

   .ھـق، قم١۴٢٢، انتشارات دلیل ما، ٧٠٠و۶٩٩: ، ص١ التراث، ج ھـق، قم و فھرس١۴١٨، )ع(صادق

ھـ  ١۴٠٨ ، اسماعیلیان و كتابخانه اسالمیه، ٣٣، ص،۴ ، الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج بزرگ، تھرانىشیخ آقا  - [15]

، انتشارات دلیل ما، ٧٠٠، ص١ التراث، ج سید محمد حسین، حسینی جاللی، فھرس - ق، ايران، قم و تھران و 

   .ھـق، قم١۴٢٢

    .ھـ ق، قم١۴١٨، )ع(، موسسه امام صادق٧٨، ص ٨شیخ جعفر، سبحانی، موسوعة الطبقات الفقھاء، ج - [16]

-ھـ١۴١٨، )ع(، موسسه امام صادق٢٨۵، ٢۵۴، ١٢٣، ص٧شیخ جعفر، سبحانی، موسوعة الطبقات الفقھاء، ج - [17]

    .ق، قم

   .بیروت ھـ ق، ١۴٠۶ ، دار التعارف للمطبوعات، ۴١٧، ص ٩أعیان الشیعة،ج د محسن، امین، سی - [18]

ق، ھـ١۴١٨، )علیه السالم(، موسسه امام صادق٩٧، ص٨شیخ جعفر، سبحانی، موسوعة الطبقات الفقھاء، ج - [19]

  . قم

لدين الطوسي و آیه اهللا سید علی، میالنی، الشیخ نصیر ا  ۴۴۵ ، ص ٣ابن تیمه، حرانی، منھاج السنه، ج - [20]

   .٣٠وسقوط بغداد، ص

   .٢٧الی  ٩آیه اهللا سید علی، میالنی، الشیخ نصیر الدين الطوسي وسقوط بغداد، ص - [21]

     ھـ ق، قم١۴١٨، )ع(، موسسه امام صادق۵٩۶، ص ١۴شیخ جعفر، سبحانی، موسوعة الطبقات الفقھاء، ج - [22]

   ٣۴.آیه اهللا سید علی، میالنی، الشیخ نصیر الدين الطوسي وسقوط بغداد، ص - [23]

   .بیروت ھـ ق، ١۴٠۶ ، دار التعارف للمطبوعات، ۴١٨،  ۴١۴، ص ٩أعیان الشیعة،ج سید محسن، امین،  - [24]

  .، موسسه الوفاء، لبنان، بیروت٣١٨، ص۴٨عالمه محمد باقر، مجلسی، بحاراالنوار، ج - [25]

 


