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 یرانیدان ا پرداز و ریاضی خواجه نصیرالدین طوسی، سیاست
 پرویز اذکائی          

 
در بخش اول این مقاله به معرفی شخصیت خواجه          : چکیده

نصیرالدین طوسی و نفوذ او در میان اسماعیلیان پرداخته شده           
مؤلف موضعگیریهای سیاسی خواجه را بررسی کرده و        . است

عباسی و رواج علم و فرهنگ در         آنها را در زوال حکومت       
در بخش دوم، آثار ریاضی خواجه       .  است ایران مؤثر دانسته  

نصیر و ابوریحان بیرونی و تأثیرپذیری خواجه از آثار                 
 .شود ابوریحان در مثلثات کروی بررسی می

 
 نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، اسماعیلیه،         :کلیدواژه

 .الجماهر، تنسوخنامه
 

672(طوسی  حسن    محمّد بن   محمّد بن     نصیرالدین خواجه  
استاد ”محقّق طوسی ، و منعوت به           مشهور به     )ق597ـ

 معرفتی وی متعدّد     جوانب که  “ عشر حادی عقل  ”و  “ بشر
 نظری قدیم از علوم تعلیمی و           است، یعنی در معارف    

 تا فروع حکمت و کالم ، نیز در اقسام                ریاضی گرفته 
عملی و فنون مدنی و اخالق، به ویژه در سیاست، استادی           

ساز بود، به    ، بلکه واقعاً مردی دوران     برجسته و بلندپایه   
عقیدۀ ما از دو نیمرخ یا دو سیمای شخصیّتی وی یکی              
چهرۀ حکْمی ـ علمی او بسیار نمایان و درخشان و                

کمابیش در   او که   “ سیاسی”پرآوازه است؛ دو دیگر نیمرخ      
تاریکی مانده و یا خطوط اساسی و بارز سیمای خواجه از           

 سزاست نموده نشده و حتّی        این منظر چنان که باید و       
 .مغفول گشته است

      نگارنده ابتدا، به عنوان مقدمه، در باب جنبۀ  سیاسی ـ          
تاریخی خواجه نصیرالدین طوسی بحث خواهد کرد و           

به موضوع اصلی و مقبول طباع فضال، یعنی موقعیت          سپس
خواجۀ  طوسی در برابر ابوریحان،  باالخص تأثّر از وی در          

 .ثّات کروی و جز اینها خواهد پرداختقضایای مثل
      نصیرالدین طوسی، چنان که دانسته است، همچون          

، و   اسماعیلی داشت   شیعی    مذهبسینا   استاد مکتبیش ابن  
 تا زمان خواجه چهار     اسماعیلیهنیز دانسته است که فرقۀ       

 خالفت عبّاسی و برپایی           قرن تمام برای براندازی      
 که نکردند، چه مجاهدتها و        ها حکومت ملّی ایرانی چه    

قرون و اعصار ابراز داشتند      جانفشانیها و شهادتها که طی      
. نتوانستند جز دربعضی  از مواردمحلّی توفیق بیابند        ولیکن  

دستگاه سیاسی عباسیان در سریکی از پیچهای تاریخی ـ          
 مغول را تحریک کرد تا از         چنان که معروف است ـ  قوم      

ن زمین جنبشهای ملّی شیعی و       سر و با تصرف ایرا      پشت
شده است   اسماعیلی را درهم شکنند،  که باز دانسته              

گریختگان  اسماعیلیه مأمن   شد؛ ولی قالع    هم کمابیش چنین 
مشهور  بود، قالع     یافتگان ازتیغ خونریز مغوالن     و رهایی 

 .دفاع پرداختند و مقاومت کردند ایشان در برابر تاتارها به 
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، مشهور است که مهاجمان تاتار مانند               در عین حال  
عربهای ششصد سال پیش، خود مغلوب ایرانیان شدند؛           

اقتصادی ـ اجتماعی وآداب        لحاظ نظام       اینکه به  چه  
   مدنیّت و فرهنگ    سیاست و کشورداری، اصوالً از حیث       

بشری چندین مرحلۀ  تکاملی از ایرانیان عقب بودند؛             
 که   تدبیر ایرانی،    صاحب  بنابراین، فرهیختگان و حکیمان   

خواجه  نصیر نمونۀ واالیی از ایشان است، بر سران                
جنگجوی آن قوم خونریز غالب گشتند،  چندان که شمشیر          

مراد در اینجا   . آنها به خدمت قلم و اندیشۀ ایشان درآمد        
همانا اندیشۀ سیاسی است که، بجز خاندان جوینی               

یابد؛  تجلّی می خراسان، به ویژه در نبوغِ خواجۀ  طوسی          
چه هدف نزدیک در رسیدن به آماجهای راهبُردی  در آن            
زمان همانا برچیدن خالفت عبّاسیان در بغداد بود و اینک           

 .گرفت براندازی آن سالله به دست کفّار مغول صورت می
شاهکار سیاسی است، اگر چه تا         گمان این یک            بی

 کرد؛ ولی    طریق ماکیاولی عمل    حدّی خواجه ظاهراً به       
 تنها به   653باید دانست که هوالکوخان مغول در ذیحجّۀ         

قصد سرکوبی اسماعیلیه در ایران از جیحون عبور کرد؛            
پس خواجۀ طوسی وجمعی دیگرکه درخدمت ناصرالدین       

  بودند، صرفا ًاز روی     ) در خراسان (اسماعیلی   محتشم  
بینی ازقلعه فرود    اندیشی و با درایت کامل و واقع       مصلحت

الدین خورشاه اسماعیلی صاحب ـ       همچنین، رکن . آمدند
سیاسی وادار به تسلیم     الموت را برحسب همان مصلحت      

خواجه از همین جا    . باید گفت که کارپایۀ  سیاسی    . کردند
اندیشان وی، عالوه بر       ریزی شد، همگامان و هم       طرح

وزرای اسماعیلی، برادران همدانی، رئیس الدوله و              
 رشیدالدین   یعنی پدر وعموی خواجه     دند،الدوله بو  موفّق
اهللا همدانی، احیاگر بزرگ اقتصاد ملّی ایران و مصلح          فضل

خدمت هوالکو   به    جملگی     آنان، .اجتماعی ـ سیاسی   
دلی و درستی ایشان     راست«پیوستند، و به قول جوینی چون        

وخدَم بنواخت   و روشن گشته بود، ایلخان همه را با حواشی          محقّق
 .»رکاب خویش گردانیدو مالزم 

استقالل واقتدار سیاسی ایران     سان،انجمن احیای        بدین
 و اصالح نظام اقتصادی ـ اجتماعی، وتجدید حیات علمی 
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زمین از همین جا با اهداف مشخّص و          و فرهنگی ایران    

، »طرّاحی شده « مقاصد کامالً معیّن و به اصطالح امروز          
سازی آگاهانه واندیشمندانه،    یعنی باکارپایه وبرنامه وزمینه   

گاه در تحریض    آن. به ریاست خواجۀ  طوسی تأسیس شد     
هوالکو به فتح دارالخالفۀ بغداد، که خود حکایتی مشهور          

آن مغول متوهّم را با علم ودرایت        است، خواجه تردیدهای  
کام شناسانه، حتّی با اظهار مساعدت و موافقت اح           روان

در «نجوم برطرف ساخت؛ و به قول خواجه رشید همدانی          
این باب چنان مبالغه کرد که هوالکو، برگفتۀ خواجه                   

، و دانسته    »اعتمادنمود و با اطمینان خاطر متوجّه بغدادشد         
 .است که سرانجام آن سلطۀ پانصد ساله یکسره برافتاد

       خواجه با اهتمام در برپاییِ رصدخانۀ مراغه، تمام           
علوم و علمایی را که در مرکز خالفت بغداد گرد آمده               

شمار بسیاری از   .  یکباره به داخل ایران انتقال داد       ،بودند
 هم در مراغه گردآمد؛     اند، که تا چهارصدهزار گفته   کتابها ، 

تبریز جمع  » رَبْع رشیدی «وسپس آنچه در کتابخانۀ مشهور      
ی وادبی  های بغداد بود، مرکزیّت علم      شد هم از کتابخانه   

بدین تدبیر خواجۀ  طوسی به         چندصد سالۀ بغداد، هم     
سان، با آن همه آثار      بدین.  زمین منتقل گردید    داخل ایران 

مکتوب و با گردآمدن دانشمندان بزرگ ایران وسایر              
علوم و     فرهنگستان از جمله چین،   زمین،   ممالک مشرق 

 پس از آن واقعۀ هالکت مردم و خرابی              آداب ایران، 
الدین اصفهانی به درستی در      قاضی نظام . احیا شد کشور،  

 :حقّ خواجه از جمله گفته است که
  تکفّلَ دفعَ الجور عنهم وانّه
 مواعید صدْق صُبحها یَتَبَلَّجُ

      طولی نکشید که امپراتوری ایران باستانی به مفهوم           
سیاسی و با مصداق یا به مدلول جغرافیایی آن در عهد              

زمین، باالخص در     پادشاهان مغولی ایران   ایلخانان ـ یعنی ـ   
زمان غازان خان وطیّ وزارت وزیرنابغه وحکیم بزرگ           

 انجمن خواجۀ طوسی،  از اعضای ، همدانی رشیدالدین خواجه
خواجۀ  طوسی بانی و      اگر بگویم که   . واقع احیا شد    به

گزاف  پهناوری بود، هرگزسخنی به    معمار چنان امپراتوری  
در وی از این نظر شناخته نیامده         نیست که البته هنوز ق     

هرگز هم از باب مجامله و      . ومتأسفانه مجهول مانده است   
 اغراق یامبالغه در مدح و ثنا نبوده است، که او را موصوف
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 نور، سال اول، شماره دو پیک    20
 

 .اند نموده» خواجۀ کائنات«و موسوم به 
       باری، احیای مواریث فرهنگی ایرانیان که خواجه          
بدان همّت گماشت، دل همۀ دشمنان ایران را به درد آورد           

االسالم زمان ابن تیمیۀ     که تهمتها بر او زدند؛ چنان که شیخ       
ستیز معروف، باطنیان واسماعیلیان را کافرتر از یهود          شیعی

جوزیه  ضمن ناسزا ـ      قیّم  دانسته؛  شاگردش ابن    و نصاری 
انداخت، از  گویی به آن وزیر مالحده که خالفت را بر            

جمله شکوه و شکایت نموده که همۀ  قاضیان و فقیهان و            
متشرّعان و محدّثان را برکنار نموده، در عوض فیلسوفان          

اوقاف مدارس و   .دانان را برکشیده است    و منجّمان وطبیعی  
رسید، مصروف   مساجد را که باید به همان متشرّعان می         

زمان کرد؛  مدارس علمی اسماعیلیان و حکیمان و متفکّران        
پیشوای ایشان  اشارات  و گوید که خواست تا کتاب           

 خواص   سینا را به جای قرآن نهد،  چه آن را قرآن               ابن
شمرد؛  الناس می  دانست، و قرآن متداول را مال عوام          می

خیال داشت که نماز را هم عوض کند، و آن را به دو                 
 .رکعت تقلیل دهد

حریرکتابهای علمی        باید افزود که تألیف یا ترجمه و ت       
اندیشان وی   و فلسفی به فارسی،که نیزخواجۀ  طوسی وهم      

های دیـرین    بـدان قـیام کـردند، هـم از بـرنامه         مـجدّانه
اما . اسماعیلیان در احیای مĤثر ایرانی بوده است و بس            

نکتۀ بدیع وبس عمیق و قابل توجّه بلیغ دیگری که باید             
ساسانیان نام کشورعزیز   در خاتمه بیفزایم، اینکه در عهد        

جز در تواریخ    »ایران«بود که پس از آن اسم       » ایرانشهر«ما
  خواجۀ راجع به عهد باستان کاربردی نداشت، چه تا زمان          

گفتند و   می» بالد عجم    «  را      زمین  طوسی اغلب ایران   
را » ایران«نوشتند؛ ولی هم آن بزرگوار نخستین بار اسم          می

ی در مفهوم تاریخی ـ جغرافی و       با درک و شعور کامل ملّ     
سیاسیش رسماً تجدید تسمیه و احیا و استعمال نمود،             

 کار برد    سپس خواجه رشید همدانی نیز این تسمیه را به         
 .که تا این زمان هم تداول دارد

 تأثیر بیرونی بر خواجۀ طوسی
لحاظ اندیشه و مکتب به       دو به    این  که          باید دانست 

   و در مـقابل یکدیگر هستند؛ چه بیرونی       جدا کـلّی ازهـم   
 ایـرانی و ضـدّ ارسـطویی و  حکمی ـ طـبیعی  پیرو مکتب 

 
 

درست .  زکریای رازی است      محمّد بن   غیرمشّائی حکیم 
خواجۀ  سینا که      ابن  ارسطوگرای  مشّائی      مکتب  در مقابل 

. دهندۀ آن است     طوسی شاگرد وفادار و پیرو و ادامه           
است که  منازعات مشهور بین بیرونی و           نگارنده برآن    

آراء وعقاید و    نسبت به  سینا، در دیدگاه خواجۀ  طوسی      ابن
امروز  اصطالح   تأثیر نبوده و به        بی حتّی آثار ابوریحان      

گشته  دخیل    محض هم     در امور علمی   جناحی   گرایشهای  
  .است 

ـ  ارسطویی ـ ابن    مشّایی   مکتب         بنابراین،   ه سینایی، ب
  سبب ایستاییِ ذاتی و جزمیّت منطقی ـ فلسفی چاره              

گونه نوآوری در اندیشه و طرح          ناپذیرش، امکان هیچ   
و  پیروان   به   ـ علمی     جدید حکمی  و فرضیّات     مسائل  

دهد؛ در نتیجه     اندیشمندان وابسته به خود نداده و نمی         
تجلّی نبوغ و نوآوری خواجۀ طوسی را بایستی در جای            

مالحظه . کرد که پیشتر نیز بدان اشاره رفت      دیگر جستجو   
گویی المثنّای   شود که خواجۀ طوسی در منظر کلّی           می

سینا در   ابن جلد دوم    کامل و یا تالی صالح،  و به اصطالح،         
است، هرچند به عقیدۀ     همۀ ابعاد معرفت و جوانب علمی      

تر و   ما به مراتب از او عالمتر و به بیرونی کمابیش شبیه             
  مانند پیشوا و استاد خود یک       است؛ چه وی به      نزدیکتر  
حسب توقّعات زمانۀ   . نویس علمی و حکمی بود     دانشنامه

ما نباید از وی انتظار یک حکیم مستقلّ و متجدد و مبدِع             
داشت که چندان حرفهای تازه یا مسائل دیگری                  
درحکمت و کالم به میان آورده باشد؛ چه اصوالً و، به              

د زمان خویش بوده، همان وظیفه       طور کلّی، خواجه فرزن   
و رسالت بس عظیم ومهمّی که روزگار برعهدۀ  وی               
گذاشت، آن را به نحوی عالی و مطلوب و جانانه به انجام            
رساند؛ از جمله و، به طور عمده، اهتمام بلیغ در                   

آوری علوم و معارف ایرانی متفرّق و حکمتهای              جمع
تدوین یا  متروک یا دورمانده از اصل خویش، ترتیب و            

 در یک کلمه      اصالح و تحریر مجدّد آنها؛ چنان که هم          
نظیر  و حتی بی   منازع   گفت خواجۀ  طوسی استاد بی      توان  
بوده است؛ چه او حتّی زیاد هم مجال              » تحریر«در  

 اش اوعالّمۀ  حکم و شرایط زمانه نداشته، بلکه به » تألیف«
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رجمه و  و هـمانا تحریر در اختیار و تهذیب وت         » تحریر«

المعارفیِ پرکار وبا      دانشمند دایره     اختصار، بسان یک    
 .کند انگیز جلوه می پشتکارِ شگفت

       یک سوم آثار عمدۀ  موجود و معروف علمی خواجه         
بر خود دارد، یک چندم هم        » ترجمه«و  » تحریر«عنوان  
 تلخیص و تکمله و تنقیح و تهذیب آثار علمای               عنوان

توان از مقولۀ تصنیف یا        راهم نمی پیشین، بیشتر مابقی     
  باری، از جملۀ تحریرات    . تألیف مستقلّ به حساب آورد     

 تئودوسیوس  ُکَرِقلیدس،ااصول ا مشهورکتب ریاضی، همانا    
بطلمیوس مجسطیاَرشمیدس،کُره واسطوانۀ و ماناالئوس،    

نظر ماست کتاب     وجز اینهاست؛ ولی آنچه اینک مطمح         
)  ق 1309چاپ استانبول،    (قِطاعالقناع عن اَسرارشَکل ال    کشف

. ماناالئوس است  ) های کره = (»اُکر«که دربارۀ شکل اوّل از    
خود گوید پیشتر آن را به فارسی نوشته، سپس به                  

 .اش کرده است خواهش یکی از دوستان به عربی ترجمه
 این اثر در باب مثلّثات کروی است، اگر                به طور کلّی  

 ومتداول است، در عنوان       چه در نزد اهل فنّ متعارف        
کتاب هم نظر به تسجیعات معمول صریح است که کلمۀ           

از مقولۀ  جناس تامّ و هموزن باشند؛       » قناع«با کلمۀ   » قطاع«
ولی متأسفانه استاد نالینوی ایتالیایی در متن عربی کتاب           

ضبط نموده،  که   ) با تشدید (» قَطّاع«خود، آن را به صورت      
بان فارسی کمابیش رایج شده ؛       هم به تأسّی از وی در ز       

» قطاع  «  صحیح همان   . لیکن این اصطالح درست نیست    
است  و آن شکلْ محدود به قوسی از یک            ) به تخفیف    (

باشد؛ قطاع کروی عبارت است از         دایره و دو شعاع می     
حجم حادث برحسب دَوَران قطاعی از یک نیم دایره،             

گاه  س آن هرگاه که یک دَور به حول قطر خود بگردد؛ پ           
منطقۀ کروی حادث از دَوَران که ممکن است دارای دو             

به یک یا دو سطح مخروطی محدود           قاعده باشد، هم     
که  چنان   ،   Spherical Trigonometry)(مثلّثات کروی . است

کرۀ زمین  ( جغرافیای نجومی      ریاضی  است ،  بنیان   دانسته   
ت، و علم محاسبۀ اَجزای مثلّث کروی اس       ) و کرۀ آسمان  

که یک زاویۀ  سه وجهی و رأس آن در مرکز کره باشد،               
 محلّ تقاطع وجوه آن با سطح کـره خـود مثلّث کـروی را 
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حسب  ترتیب اضالع و زوایای مثلّث کروی     .دهد می تشکیل
 اَجزاء متناظرِ با آنها در سه وجهی محاسبه شوند، مـجموع 

کـروی بـا دو قائمه برابر نیست، بلکه       زوایای یک مـثلّث    
میان دو قائمه تا شش قائمه متغیّر است، که حالت خاص            

 .آن همانا مثلّث کروی سه قائمه است
ریاضی ابتکاری خواجه      نوین و اَعمال        های نگره      

نظران، بیشتر در    نصیر، به اجماع مورخان علم و صاحب        
که از جمله    مطرح شده، چنان       شکل قطاع همین کتاب     

گوید که اشتهار وی     جورج سارتون در این خصوص می      
قدما  در وهلۀ اول به دلیل مثلّثات اوست، که اوج مَساعی            

دهد؛ چه   و قرون وسطی را در این جهت خاص نشان می          
های سوم و چهارم در        این کتاب در پنج مقاله ـ مقاله         

مثلّثات مسطّحه و فضایی است ـ نخستین کتاب درسی            
ه در آن مثلّثات جدای از نجوم مورد بحث واقع            است ک 

 اولین   شده و با بیان کامل شکل قطاع در سراسر کتاب            
دقیق قانون مثلّثهای مسطّحۀ همپر با دو اثبات،             تنظیم   

الزاویۀ  مثلّثهای قائم  سپس شش قاعدۀ اساسی برای حل         
مرکزی بیان شده است؛ به عالوه در کتاب نشان داده               

و ازجمله مثلّثهای   (توان سایر مثلّثها     ه می شود که چگون   می
را، در صورت لزوم، با توجّه به اضالع به جای            ) قطبی  

 .  زوایا و برعکس حل کرد
 اما شالودۀ درست و روش به قاعده در حل مثلّثات                  

است ؛ یعنی شکلی که در         » شکل مُغنی «کروی همانا    
یازی ها دیگر به شکل قطاع ن      ) سینوس  =(“ جیب” قضیۀ  

408ح(همانا از امیرابونصرعراق     نباشد؛ وکشف وابتکار آن     
دان بزرگ خوارزم و استاد ابوریحان بیرونی،  ریاضی،  )ق350ـ

 الشکلُ القطاع  در کتاب    خود خواجۀ  طوسی هم   . بوده است 
فرماید که اصل دعاوی شکل مُغنی این است         می) 108ص  (

قوسهای که نسبتهای جیبهای اضالع مثلّثی که از تقاطع            
شود، مساوی    دوایر عظیمه بر سطح کُره حاصل می            

های زوایای مقابل این قوسهاست؛ و عادت بر آن            نسبت
جاری شده است که این حکم را ابتدا در مثلث                    

و در اقامۀ برهان برای آن بر       . الزاویه به اثبات برسانند    قائم
 اند، که همۀ  آنها را ابوریحان بیرونی  گوناگون رفته روشهای
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) ما یحدث فی بسیط الکره     (مَـقالید عـلم الهئیه  در کـتاب   
گرد آورده است؛ پس من از آن میان آنها را که با یکدیگر              

  بیشتر داشت، برگزیدم تا این کتاب، با رعایت            مباینت  
گاه از روش امیر ابونصر       آن. شرط اختصار، جامع باشد    

 و البته این هست که هریک از دو             پیشی داشته است؛   
دانشمند دیگر، یعنی ـ ابوالوفاء بوزجانی و ابومحمّد              
خجندی، نیز مدّعی بوده است که نخست این طریقه را به           

 .کار بسته است
مزبور “ دعاوی”       شایان ذکر است که نگارنده مراتب        

راجع به ابتکار شکل مُغنی ، طیّ سه         ) به قول خواجه  (را  
کتاب ابوریحان بیرونی، شرح حال ابونصر عراق و           (شاثر خوی 
ام؛ اینک بر این نکته تأکید          پژوهیده) اآلثار الباقیه تعلیقات  

گذشت،  کنم که حَسَب اذعان محقّق طوسی، چنان که          می
وی اَهَمّ قضایای مثلّثات کروی و از جمله قواعد شکلهای          

استاد  اثر   1مَقالید علم الهئیه  قطاع ومغنی را هم از کتاب         
به طریق معهود و معتاد         ابوریحان بیرونی برگرفته و        

 ملخّصاً   کشف القِناع خویش، در واقع، آن را با عنوان            
 .تحریر کرده است

      اکنون، در زمینۀ اخذ و اقتباس، یا صحیحتر آن،               
خواجۀ  طوسی از آثار علمی سلف،        » تحریر و تلخیص  «

خنامۀ  ایلخانی  تنسوتوان از کتاب مشهور دیگر وی        نیز می 
یا شرح اَحجار کریمه و     »  جواهرنامه«یاد کرد، که در واقع      

الجماهر فی معرفه   فلزات و کانیهاست؛ ـ چنان که کتاب         
خود از   در جواهرشناسی      بیرونی هم      ابوریحانالجواهر  

رود ـ  و هم از مطالعۀ       همتا و مانند به شمار می      کتابهای بی 
یداست که وی در تحریر      پ   خواجه نیک   تنسوخنامۀ کتاب  

 بیرونی تا چه حد بهره برده        الجماهر  این اثر نیز از کتاب    
شادروان محمد تقی مدرس رضوی ، طابع  محقق          . است

: آورده است  ) 4ص(در شرح مĤخذ کتاب      تنسوخنامه   
خواجه در این کتاب ذکری از مĤخذی که از آنها بهره              «

ز ا” :برده نکرده، ودر مقدّمه همین قدر گفته است              
گفتارحکماء متقدّم و آنچه این بنده را به تجربه معلوم              

 ممارست و آنچه از معتمدان و اصحاب         شده بود، به حکم   
 “طریق تسامع معلوم شده است بدان الحاق کرد تجارب به

 
 

و اما از مطالعۀ کتاب به خوبی پیداست که مأخذ عمدۀ              
بیرونی بوده  الجماهر  وی در ترتیب این رساله کتاب           

 مسلمـاً هنگام تألیف آن را در نظر داشته و از آن               .است
بهره برده است؛ وی آنچه را هم که از حکما و دانشمندان            
دیگر مانند یعقوب کنْدی و نصر دینوری و محمّد زکریای          
رازی نقل نموده، عیناً همان منقوالت بیرونی است که در           

 ».شود  دیده میالجماهرکتاب 
ام،   طوسی تأمّل نموده     نامۀتنسوخ      این بنده که در        

ام که خواجه شش بار از ابوریحان به اسم یاد کرده              دیده
نسبتِ  « و از جمله در فصل        ) 33،34،46،51،52 و 60ص(

گویدکه ابوریحان در این باب      ) 52ص(»جوهرها در وزن  
که مراد همانا تعیین وزن مخصوص یا         .رنجها برده است  

این امر خود   . چگال سنجی بیست و اند فلز و کانی است        
باشد؛  بسیار مشهور و منسوب به بیرونی می        در عالم علم    

ولی بجز مواضع مزبور، شادروان مدرّس رضوی بیش از           
 فقرۀ دیگر نشان داده است که خواجه از بیرونی،                15
 که در این موارد مبادا         گوییم. ذکر نام، برگرفته است     بی

حقّق رود،  توهّم سَلْخ یاانتحال به ساحت مقدّس خواجۀ م       
بل به درستی همان است که خود مکرّر نموده و ما هم بر             

نظیر در   آن تأکید داریم که وی عالّمه تحریر و دانشگر بی          
 رعایت   امر  تحریر و  تلخیصِ آثار علمی بوده و از حیث            

سینا  فضل تقدّم دیگران، هزار مرتبه بر پیشوایش ابوعلی           
 .  برتری و معرفت داشته است

 

 کتابنامه
  .304، ص تاریخ نجوم اسالمی ،)ترجمه(احمد، آرام،

  .324 ـ 326 ص  تاریخنگاران ایران،،)1373تهران  (اذکائی، پرویز،
 .245م، ص1911 روم علم الفلک و تاریخه،

  احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی،       ،)1354(مدرّس رضوی، محمدتقی ،   
 .39ـ 51، 40 ـ82، 7  ـ37از انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران ، ص 

 .245ص علم الفلک، نالینو،
به کوشش محمد تقی    تنسوخنامۀ ایلخانی،  ،  )1348(خواجه،   نصیرالدین طوسی، 

 ■ .13مدرس رضوی،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران  ، مقدمه، ص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسوی  ماری تیریز دی بارنو در دمشق           این کتاب به تحقیق و ترجمۀ  فر        . 1
چاپ شده، که سزاست یکی از فضالی اهل فنّ آن را            ) 1985المعهد الفرنسی،   (

  .به فارسی ترجمه کند
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، چاپ مطبعۀ    کتاب الخراج ، قدامه بن جعفر،       کاتب بغدادی 
 .المثنی بغداد

، ترجمه و    ک، دیوان لغات التر     ) ش 1376(،کاشغری، محمود 
تصحیح سید محمد دبیرسیاقی، انتشارات پژوهشگاه              

 .انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران  علوم
 انتشارات دانشگاه    مینودر،،  )ش1337(،گلریز ، سید محمدعلی    

 .تهران، تهران
 ،  به تصحیح        ، تاریخ گزیده    )ش1339(مستوفی، حمداهللا،  

 .عبدالحسین نوائی، انتشارات امیرکبیر، تهران 
، ترجمۀ    مسافرت به ایران    ،   )م1938(،برت، سر توماس    هر

 ■.یار و شعبانیان، لندن خواجه
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