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 حوزه در کاشانی الدینغیاث و طوسی نصیرالدین علمی عملکرد و آثار زمانه، عرفیم

 تیموریو مغول دوران در نجوم و ریاضیات

 

 کوچکسرایی طبری سپیده

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ دکتری دانشجوی

Sp.tabari301@gmail.com 

 

   چکیده

 در مهم مباحث جمله از تاریخ، دشوار و انگیزغم هایرهدو از یکی عنوان به تیموریان و مغوالن دوران مطالعه

 این تصرف در نیز دیگری اقوام اعراب، هجوم بر عالوه فتوحات دوره درآغاز شود.می محسوب زمینایران تاریخ

 اند.دسته آن از تیموریان و مغوالن که اندداشته نقش سرزمین

 از اسالم جهان که فضایی چنین در بود. وغارت قتل و پریشانی آوارگی اختناق، آشوب، عصر این بارز ویژگیهای از

 و آورده ارمغان به آمدنشان با را امید هایبارقه کردند،که ظهور مردانی برد،می سربه خاموشی به رو جهات تمامی

 ماسال به را بشریت دیرین دشمنان هایدل بلکه ،ساختند روشن را دانش و علم فرهنگ، تمدن، چراغ تنها نه

 و گرویدند اسالم مبین دین به  آنان خوانین و مغوالن دور چندان نه ایدرآینده که ایگونه به ساختند؛ متمایل

 این گشت. پدیدار اخترشناسی و ریاضیات  ویژه به متعدد، علوم زمینه در درخشانی آثار آنان حمایت پرتو در

 کاشانی جمشید الدینغیاث و طوسی نصیرالدین جهخوا چون بزرگی دانشمندان اقدامات و آثار دارد سعی پژوهش

-نقش تیموری و ایلخانی دوران در که ریاضی، و نجوم دانش در ویژه به اسالمی علوم هایچهره ترینبرجسته از

 بازشناساند. را اندکردهآفرینی

 

 نجوم. ریاضیات، ، مغوالن کاشانی،الدینغیاث طوسی، نصیرالدین :کلیدی واژگان
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 قدمهم

 شده انجام علوم اندیشمندان و محققان توسط نجوم و ریاضیات علوم خصوص در بسیاری هایپژوهش و تحقیقات امروزه 

الدین طوسی و غیاثخواجه نصیر عملکرد تفاوت و تشابه خصوص در مستقل پژوهش یک صورت به جستاری تاکنون اما است.

 آثار و اقدامات ،زندگی، زمانه به متفاوت نگاهی با تاراین نوش است. تهنپذیرف صورت ریاضی و نجوم حوزه در جمشید کاشانی

 پردازد.می مشاهیر این دو متفکر بزرگ سده هفتم و نهم هجری علمی
 با خویش زمان در یک هر که هستند اسالمی علوم هایچهره و دانشمندان ترینبرجسته از کاشانی جمشید و طوسی شیخ   

 حاصله هایبحران و دوران رنج از خود نوبه به و بردارند علوم احیای جهت در بلندی گام توانستند ونگوناگ هایعرصه به ورود

 و علما کشتار روستاها، و شهرها ویرانی موجب  نصیرالدین خواجه دوره در که بحرانی بکاهند. تیموریان و مغوالن حضور از

 آنان تدبیر و درایت برکت به بود، شده بسیاری تمدنی آثار و ادب و علم زمراک رفتن بین از ها،کتابخانه و هاکتاب نابودی فضال،

 در نیز کاشانی جمشید الدینغیاث داد. آرامش و امنیت به را خود جای زمانی اندک از پس اسالمی اخالق و تمدن  سایه در

 خویش دانش کمک به اما شدن وارد سیاست در چه اگر بود؛ تیموری حاکمان سلطه تحت ایران که زمانی هجری نهم قرن

 متفکران و مسلمان اندیشمندان میان در بعد هاقرن تا نامش که ایگونه به  بردارد خویش زمان علوم پیشرفت در موثری نقش

-غیاث و طوسی نصیرالدین خواجه اقدامات مهمترین دارعهده حاضر مقاله بماند. هازبان سر بر همچنان غربی  دانشمندان و

 نجوم دانش در دانشمندان این اشتراک وجود با بود. خواهد ریاضیات و نجوم عرصه در هاآن عملکرد و کاشانی دجمشی الدین

 پردازد.می مشاهیر این زندگی به متفاوت نگاهی با پژوهش این سیاست، به اشتغال در آنان افتراق و ریاضی و
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   خواجه نصیر طوسی زندگی و زمانه   

ه.ق در شهر طوس متولد  195جمادی االول سال  51 در ،استاد البشره نصیرالدین طوسی، معروف به محقق طوسى و خواج 

طوسی  شیخ 5کاظم به خاک سپرده شد.چشم از جهان فرو بست و در کنار آرامگاه امام موسی ه.ق در بغداد256سال بهشد و 

رود که عالوه بر تبحر در ریاضیات و اخترشناسی، آثار ه شمار میهای سده هفتم هجری باز بزرگترین و پرنفوذ ترین چهره

های فقه، کالم، فلسفه و عرفان دارد. نصیرالدین در جوانی در پی سفر به مراکز علم و فرهنگ چون نیشابور، متعددی در حوزه

رالدین عبداهلل بن حمزه اصفهان، قم، ری و بغداد نزد علمای مشهور عصر خویش چون نورالدین علی بن محمد شیعی، نصی

  3فهانی و بزرگانی دیگر علم آموخت.الدین مصری، ابوالسعادات اسعد اصفریدالدین داماد نیشابوری و قطب 6طوسی،

آوارگی  قدم نهادند چیزی جز ویرانی و به هر مکانی که ، این قوم ایرانبه هجری  259مغول درسال ویرانگر  پس از حمله  

گریخت. خواجه صحرا میناچار به در پی پناهگاهی امن به  شدچنانچه فردی موفق به فرار می برجای نگذاشتند و اگر

جا و درآن1برد از جمله کسانی بود که جان سالم بدر برده و به بیابان گریختبه سر می 4نصیرالدین که در آن زمان در نیشابور

از جانب حاکم اسماعیلی مذهب خراسان کرد و ناصرالدین مالقات  منصور محتشم قهستانناصرالدین عبدالرحیم بن ابیبا 

در سال از پربارترین دوران عمر خویش را خواجه نصیر قریب به سی 5خواجه را به قلعه قهستان دعوت کرد. 2 عالءالدین محمد،

امام  نزد آخرین، هالکوحمله  در زمان 8قسمت اعظم آثار فلسفی خویش را نزد آنان نگاشت. قالع اسماعیلیان سپری کرد و

  9اقامت داشت.  الدین خورشاهاسماعیلی رکن

و به قصد نابودی اسماعیلیان به سوی رودبار شتافت. در آن  50ق( مغول به ایران آمد215-223ه.ق هالکوخان)214در سال    

یه مشاوراخترشناس و الدین خورشاه بنا به توصرکن55دز اقامت داشتند.زمان خواجه نصیر و امام اسماعیلی در قلعه مینون

ای شد برای نابودی کامل اسماعیلیه که تا منجمش خواجه نصیر، با هالکو از در صلح درآمد و تسلیم وی شد و این خود مقدمه

                                                           
   

  1.مدرس رضوی، ص 55. 
6 .نورالدین علی بن محمد شیعی دایی خواجه نصیر که از دانشمندان نامور در ریاضیات، حکمت و منطق بود و نصیر الدین عبداهلل بن حمزه طوسی   

بود . حدیث استاد علوم رجال، درایه وکه دایی پدرش و   

  3. امین ، ص 55و52. 
 4.  نیشابور به عنوان پایگاه  مهم علم و دانش محسوب میشد و دارای مدارس علمیه و علمای بسیاری بود. امین ، ص 45.  

  1. همان، ص 46و45.
 2. رشیدالدین فضل اهلل همدانی ورود خواجه نصیر به قالع اسماعیلیه را نه با رضایت، بلکه با قهر و اجبار توصیف میکند. همدانی، ص 558. 

5. تاریخ دقیق ورود خواجه نصیر به قهستان معلوم نیست و اگر به دعوت ناصرالدین رفته باشد باید بعد از سال 264 هـ.ق باشد. مدرس رضوی، 
  همان،ص51و54. 

8 .DAIBER,P,747. 
  9 . دفتری، ص422. 

  50. جوینی، .ج5، )نک، مقدمه مصحح، ص کپ(. 

ر را سو لم . در آغاز خورشاه برای ممانعت از هجوم مغول، برادر و پسرش را نزد هالکو فرستاد تا یک سال از او مهلت گیرد تا در آرامش، قالع الموت55 
 تخلیه کند. شیرازی ، ج4، ص444. 
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آن زمان کسی را یارای براندازی آنان نبود. پس از آن هالکو آخرین امام اسماعیلی و خانواده و پیروانش همه را از دم تیغ 

  56گذراند.

گان به قالع اسماعیلی تنها شیخ طوسی و دو تن از پزشکان از حمله مغول جان سالم بدر بردند. هالکو از میان پناهنده شده    

داد. از این رو خواجه نصیرالدین مورد احترام به علم نجوم از آن جهت که برای رصد فلکی بدان نیازمند بود توجه نشان می

بعضی از مصادر تاریخی پذیرش منصب وزارت را خیانت بزرگ  53ور و وزارت او درامد.خان مغول واقع شد و به منصب مشا

غافل از آن که خواجه  توانست در پرتو علم و دانش و درایت خویش جهان اسالم را در آن برهه  54کنند.خواجه نصیر تلقی می

بودی شهرها و قتل و غارت و آوارگی، تمام مظاهر تاریخی از درد و رنج برهاند. چرا که در دوران حمالت پیاپی مغول در کنار نا

زمام امور  به هالکو توانست اعتماد او را بدست آورد و طوسی با نزدیک شدنتمدن، فرهنگ و دانش نیز از بین رفته بود. شیخ 

در را از معرض از این طریق بسیاری از مردم را از کام مرگ رهانید و تعداد زیادی کتابها و نسخ خطی نا را بدست گیرد. وی

بنابراین  گشت.نظارت برامور فرهنگ و اوقاف اسالمی هالکو مامور  اخذ مجوز ازبا بعد از اندک زمانی و  51نجات دادانهدام 

مرحله  . درهمچون فلسفه، طب، فقه و حدیث بودایجاد مرکزی برای احیای فرهنگ دینی و آموزش علوم اسالمی  ،گاماولین

از این رو تالش کرد تا  ها بر مشکالت بعدی فائق آیدر آنعالم و باکفایتی نیاز بود تا بتواند با تکیه ببعد به افراد اندیشمند، 

  52علمی به نام رصدخانه، بدست آورد. پایگاه رضایت هالکو را جهت تاسیس یک 

این راستا  با اهمیت بود درشناسی نزد مسلمانان به جهت تعیین قبله و اوقات شرعی بسیار جایی که علم نجوم و ستارهاز آن 

رفت و این مهم جز با درایت و دانش علمای اخترشناسی و حمایت امرا شمار میمورد توجه حکومت به ساخت رصدخانه از امور

علمی  مرکز یک ی برآمد که به عنوانادر صدد تاسیس رصدخانه خواجه نصیرالدین از این رو 55و سالطین امکان پذیر نبود.

از این رو در  58را گرد هم آورد. حمالت مغول جالی وطن کرده بودند ی علما و دانشمندانی را که در گذشته در پیبزرگ، تمام

ساختمان رصدخانه در شمال غربی شهر  ،و با حمایت مالی هالکو و فرزندش اباقان شیخ طوسیهجری به دستور  215سال

به عنوان یک بنای رصدخانه  60بنا شد. معروف است صد داغیربه  که اکنون 59)جبل رصد(به نام  مرتغعمراغه در محلی 

های شیخ طوسی در آن دوران وششسهم مهمی در جهت رشد و شکوفایی علوم و پیشبرد اهداف اسالمی داشت و ک دانشگاه،

  خشد.اسالمی را از خطر نابودی نجات ب فرهنگ و تمدندر سایه عقل و درایت، توانست  ویبه ثمر نشست و  ،تاریخ کریتا

                                                           
  12. لوییس، ص 131.

  13. مرعشی، ص34.  

  .551تامر، ص ..54

  51. اقبال ،ص55و52.

  52. سیدحسن امین، ص51و54.

  55.ظهوریان، ص603 . 
  58. سید حسن امین، همان، ص51. 

  59. مدرس رضوی، ص46.

  20. مدرسی زنجانی، ص92. 
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 شانیجمشیدک غیاث الدین زندگی و زمانه  

برای چندمین بار اوضاع کشور لشکرکشی تیمورلنگ به ایران،  یعنی کمتر از یک سده با قرن هشتم هجری اوایل دراما    

ات با تدابیر صحیح  و نی پس از مدتیشد. اما درآغاز این دوره دچار صدمات فراوانی 65 ناحیه خراسان ویژهبه  شدآشفته 

غیاث الدین  66خود را بازیافت. رونق و شکوفاییاین ناحیه خیرخواهانه جانشینان تیمور و حمایت آنان از اهالی علم و دانش، 

محمد تراغای معروف به الغ تیموری و در پناه حمایت جمشید کاشانی نیز از جمله دانشمندانی بود که مورد توجه خاندان 

الغ بیگ از طرف پدرش شاهرخ  واقع شد. ،فردی دانشمند و فرهنگ دوست بود دهق( نوه تیمور که خو 591-813بیگ)

در این زمان سمرقند به عنوان یکی از مراکز  63هق( به حکومت ماوراء النهر و سمرقند منصوب شد. 805-810تیموری)

ای برای تاسیس موسسههق اقدام به  860در سال  خبره بود؛الغ بیگ که در ریاضیات و نجوم  .شدفرهنگی شرق محسوب می

در سال  تاسیس مدرسهپس از وی 64را در راس دروس تعلیمی قرار داد. علم نجومکرد و در آن در سمرقند تحصیالت عالی 

ای باشکوه شد و از دانشمندان و علمای بزرگ ریاضی و نجوم از جمله غیاث هق در سمرقند، مصمم به ساخت رصدخانه 864

در  61الدین کاشانی و همکارانشغیاثتوسط  ،طوسیسنت رصدخانه مراغه خواجه نصیرالدین  رد.آوکاشانی، دعوت بعمل الدین

پس از تاسیس این پایگاه علمی، کاشانی مدیریت آن را برعهده  62.یافتسمرقند تحت حمایت حاکم دانش دوست آن ادامه 

شاگردان و درگذشت. پس از او سالگی  46هجری در سن  836گرفت. اما  عمر مدیریت او بیش از پنج سال نبود و در سال 

  65همکارانش رسالت وی را عهده دار شدند.

 ابداعات و آثار   

 های عربی و فارسی معروف بود.محقق طوسی در میان علمای هم عصرش به کثرۀالتالیف در علوم و فنون متعدد به زبان

اند. شمرده 590برخی نیز آثار خواجه را تا  68اند.ردهاثر برشم 510مجموع رساالت و تالیفات خواجه نصیرالدین را بیش از 

-ها عبارتند از: زیجترین آنطوسی به علوم اخترشناسی و ریاضیات اختصاص دارد که مهم نصیرالدینبیشترین تالیفات و آثار 

-االفالک، تربیعدرایهفیاالدراکصورالکواکب، تحریراقلیدس، نهایه 69الهیئه،فیالنصیریهتحریرمجسطی، تذکره ایلخانی،

والنهار، اختیارات الفلک، المخروطات،تسطیح الکره والمطالع، تحریراللیلالدائره،التسهیل فی النجوم، االستوانه، تحریرظاهرات

                                                           
  65 . شامل تمام نواحی سیستان و افغانستان میشد که تحت سیطره خاندان تیموری  بود. ناصری داوودی، ص32.

  66.ناصری داوودی، همان.   

  63. یوشکه ویچ، همان، ص50.

  64. رنان، ص 303.

  61. قاضی زاده رومی، عالءالدین قوشچی و معین الدین کاشانی خواهرزاده غیاث الدین کاشانی.  

  62. نصر، ص558.

  65. رنان،ص304.
28 .Ragep,P,751. 

  69. دراین اثر خواجه نصیر آشکارا با نظریه بطلمیوس درباره حرکت سیارات مخالفت میکند. نصر، ص 552.  
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اما از مهمترین  30نما و بسیاری دیگر است.گیتینجوم، رساله درجبر و مقابله، استخراج تقویم، تحریر الطلوع والغروب و جام

 .امات شیخ طوسی بنای رصد خانه مراغه و زیج ایلخانی بوداقد

کمالیه یا رساله35کاشانی نیز ابداعات وآثار ارزشمندی درحوزه ریاضات و نجوم داشت که عبارتند از: زیج خاقانی،الدینغیاث    

، زیج تسهیالت، مختصر در آالت رصدشرح 33نزهه الحدایق، رساله وتر وجیب، المفتاح،، تلخیص36السماء، مفتاح الحسابسلم

الدین در رساله محیطیه با دقتی بسیار مقدارعدد پی یعنی نسبت محیط دایره به قطر آن غیاث34علم هیئت و رساله محیطیه.

 محاسبه اُم عدد دلخواه و همچنین n یاختراع روش کنونی پیدا کردن جذر ریشه عالوهبه  31رقم محاسبه کرد. 52را تا 

مهمترین دستاوردهای نجومی  و  ها ازبدست آورده است. این  وتر و جیب  در رسالهرقم اعشار  55تا  را سینوس یک درجه

 ریاضی کاشانی در آن عصر و پس از آن بود.

 

 در آثار اشتراک و افتراق وجوه

ارت و اشتغال وی اما چنانکه پیشتر گفته شد آنچه که خواجه نصیر را در رسیدن به اهدافش یاری کرد بدون تردید منصب وز 

الدین وضع چنین نبود چرا که او در امور دولتی و سیاسی شرکت نجست و عمر خویش در امورسیاست بود؛ اما در مورد غیاث

را تنها صرف تعالی دانش و فرهنگ عصر تیموری کرد. عدم حضور کاشانی در عرصه سیاسی عامل افتراق وی با خواجه نصیر 

شتغال به علومی چون ریاضیات و نجوم بود. چنانکه ذکر شد هریک از این دانشمندان  به نوبه خود است. اما  اشتراک آنان در ا

در این علوم درخشیدند وآثار و تالیفات و ابداعات بسیاری بر جای نهادند. در این رابطه یکی از آثار نجومی بسیار ارزشمند زیج 

مقاله اول درشناخت تاریخ، مقاله دوم در حرکت کواکب وموقعیت در چهار مقاله تنظیم شد. که  ایلخانی خواجه نصیر بود

ها، مقاله سوم در اوقات شرعی و مقاله چهارم دربقیه اعمال نجوم و جداول و حرکات خطوط طولی و عرضی و توابع آن

ی از افرادی بود شد. کاشانی یک آنبر ی بسیارینقدها اما در این اثر خواجه نصیر دچار خطاهایی شد که سبب ایجاد 32کواکب.

 خودی اشانی در مقدمهکه آن را مورد نقد قرار داد و هدف از تالیف زیج خاقانی را تصحیح اشکاالت زیج ایلخانی دانست. ک

های حرکت وسط کواکب را بر اساس زیج ایلخانی جدول کرده وتدوین های ماه را بر اساس رصدهای خودکه جدولاظهار دارد

های زیج ایلخانی و بدین ترتیب میان مقادیر جدول است. را بر اثر محاسبات خود تنظیم نموده های این کواکبو تعدیل

هایی زیج ایلخانی را که خواجه نصیر استخراج کرده . وی تمامی جدولوجود دارد اتیاختالف، مقادیری که او به دست آورده

ثبت « زیج الخاقانی فی تکمیل الزیج االیلخانی»به نام بود، دوباره استخراج و تصحیح کرد و حاصل تالش خود را در کتابی 

                                                           
  30. امین، ص45-65.

. وی این نامید «زیج خاقانی»ملقب به خاقان، ی تیمور به نام شاهرخو آن را  پدید آورد  در  نجومی مهمه.ق اثر  852درسال  .غیاث الدین کاشانی 13

االت کاشانی زیج خاقانی را نیز در تصحیح اشک هدیه کرد.تبحر داشت دانش ریاضیات و نجوم  درکه ق( فرزند شاهرخ  591-813) اُلُْغ بیگکتاب را به 

.همان زیج ایلخانی نوشت.  
  12»مفتاح الحساب« کاشانی مهمترین و مفصلترین اثر دربارهی ریاضیات عملی و حساب در دورهی اسالمی است.

  33. کاشانی در این رساله، چگونگی محاسبه جیب)سینوس( یک درجه را  تا 55 رقم اعشار نوشته است. بحرانی پور، همان، ص54. 

  34. یوشکه ویچ و دیگران، ص53-52.
31 .Vernet,P,702. 

   32.امین، ص62. 
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کند. از این رو پیشرفت و البته کاشانی علی رغم انتقاد از زیج خواجه نصیر، در مقدمه از وی با احترام بسیار زیاد یاد می 35نمود.

آوری چون و عالمان نام بدون تردید مدیون اندیشمندان گ اسالمی در قرون هفت تا نه هجریشکوفایی دانش، تمدن و فرهن

 الدین جمشید کاشانی است.   نصیرالدین طوسی و غیاث

 

 

 گیرینتیجه 

طی سده هفتم هجری ایران زمین دو بار در فاصله سی واندی سال دستخوش حمالت مغول شد. یکی در زمان چنگیز )   

مه نخست قرن هفتم هجری چیزی به هق(. در حمله اول در نی223-215هق( و دیگر در زمان جانشینش هالکو)214-252

های چنگیز نبود. مسلمانانی هم که در لشکر او حضور گریجز خاک از ایران باقی نماند؛ زیرا کسی را یارای مقابله با وحشی

کرد. اما کردند چرا که چنگیز با هر پیروزی منافع آنان را تامین میداشتند؛ به دلیل ضعف نفس و حفظ منافع، سکوت می

پیشگی همانند جدش ع در نیمه دوم  همان قرن در زمان حمله هالکو تغییرکرد. هالکو نیز به لحاظ خلق و خوی ستماوضا

ی اای وجود داشت که عنانش را بدست گرفت تا کشور همچون گذشته به ویرانهبود اما در حکومت او یک نیروی بازدارنده

شد. خواجه نصیر عالوه بر ی چون خواجه نصیرالدین طوسی هدایت میمردتبدیل نشود. این جریان با کوشش و درایت بزرگ

شد. عالوه بر این وی توانست زیر نظر حاکمان نجات جان بسیاری از افراد، مانع از به آتش کشیدن شهرها پس از فتح آنان می

انشمندان و علما را از تمام نقاط هایی تاسیس کند و دمغول که تا آن زمان از علم و دانش بی بهره بودند، مدارس و کتابخانه

آورد. از این رو قوم مغول با فرهنگ و تمدن اسالمی مانوس شد و بدن گونه تعداد زیادی از جهان اسالم در آن مکان گردهم

مغوالن و خوانین آنان به دین اسالم گرویدند. در اواخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم هجری نیز که ایران تحت سلطه تیموریان 

الدین جمشید کاشانی با کفایت و تدبیر خویش توانست تمدن و فرهنگ اسالمی را در برد، اندیشمند بزرگی چون غیاثبسر می

 ای که از جانشینان تیمور به عنوان دوستداران علم و فرهنگ در جهان یاد شود.میان اقوام تیموری اشاعه دهد به گونه

 

   

 

 

 

                                                           
  37. بحرانی پور، ص55.
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