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 سخن پژوهش�اه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر ت، برنامهبه منظور شناخ[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. نه پژوهشگو نیا ییاراكو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیارآمد در جامعه اكپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یآن در پژوهش، بـازنگر  از یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
فــراهم ســاخت و بــا  1361حــوزه و دانشــگاه را در ســال   یاركــدفتــر هم یریــگ لكشــ نــهیزم

ـ د حـوزه و دانشـگاه، ا  یشان و همـت اسـات  یات یعنا و ییراهنما ـ  ن نهـاد ی ـ  یعلم ل گرفـت.  كش
ـ موفـق ا  تجربه ـ گسـترش فعال  ینـه را بـرا  ین نهـاد، زم ی ب یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی
ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش« 1377در سال  یآموزش عال گسترش یشورا س شـد و در  یس
پژوهشـگاه حـوزه و   «بـه   1383سـال  ر دو  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش«به  1382سال 

 افت.یارتقا  »دانشگاه

ـ  یرسالت سنگ یفاینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم
ـ یتـاب و نشـر  كها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده  یه علم
  رد.كاشاره 
  

 سه



  

های فلسـفه و   نبعی درسی برای درس حكمت مشاء در رشتهتواند به عنوان م میكتاب حاضر 
منـدان فلسـفه اسـالمی     الهیات در مقطع كارشناسی ارشد مورد استفادۀ دانشجویان و دیگر عالقه

  قرار گیرد.
شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا مـی  از استادان و صاحب

اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت 
  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

های آقای دكتر علی شـیروانی مؤلـف محتـرم و آقـای      از تالش داند در پایان پژوهشگاه الزم می
  شید ناظر و ویراستار علمی این اثر تقدیر و تشكر كند. دكتر حسینعلی شیدان

  
   

 چهار
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 دیباچه
  

شـك   بـی اگر بخواهیم تنها ده كتاب از برترین آثار مكتوب در حوزۀ حكمت مشّاء را نـام ببـریم،   
بر آن در میان آن ده كتاب خواهند بـود،   طوسیا همراه با شرح خواجه نصیرالدین سین ابن اشارات

شـمار   سلمان بهم ترین حكیمان ترین یا از برجسته كه نویسندگان این دو كتاب نیز برجسته چنان
انـد، امـا    سیناست، و بـر ایـن اثـر شـروح متعـددی نگاشـته       از شاهكارهای ابن اشاراتروند.  می

  كدام مقام و منزلت شرح خواجه را ندارد. هیچ
بارها به فارسی ترجمه و حتی شرح شده است، امـا شـرح خواجـه بـر آن، بـا همـۀ        اشارات

تاكنون به فارسی ترجمه و یـا شـرح    __ داند ده میتا آنجا كه نویسن _اهمیت و تأثیری كه داشته _
رود دانشـجویان و   نشده است و نوشتار حاضـر اولـین نمونـه از ایـن كـار اسـت، كـه امیـد مـی         

  مندان فلسفۀ اسالمی را مفید افتد و مقبول نظر استادان این فن واقع گردد. عالقه
  اختصار عبارت است از: های این نوشتار به ویژگی

  طور كامل ترجمه و شرح شده است. و شرح خواجه به تاشارامتن   .1
ای نیازمنـد ایضـاح    ای توضـیح داده شـود كـه نكتـه     گونه سعی شده موارد دشوار متن، به  .2

  نماند. باقی
  ای نكات انتقادی در پاورقی یا داخل متن بیان شده است. پاره  .3
است، و با عالمت » شرح مزجی«ا و خواجه، به صورت سین بنشیوۀ كار در شرحِ عبارات ا  .4

قالّب [] شرح از ترجمه متمایز گشته است. با استفاده از این شیوه در كمتـرین عبـارات،   
شود و فایدۀ آموزشی بیشتری در جهت تسلط بـر   بیشترین نكات الزم در متن گنجانده می

  آید. متن اصلی به دست می
  تر مطالب استفاده شده است. موارد لزوم، از نمودار برای ارائۀ آسان در  .5
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  پیش از آغاز نمط، گزارشی اجمالی از مجموعۀ مطالب آن عرضه شده است.  .6
  در ترجمه و شرح، سعی بر رعایت توأمان دقت و سالست بوده است.  .7
  1متن عربی، با تصحیح و اعراب الزم در ضمن شرح آورده شده است.  .8
  ا بررسی و ارزیابی شده است.سین های گوناگون در شرح كالم ابن در موارد الزم، دیدگاه  .9

را  هـات یشرح االشـارات والتنب مخاطبان اصلی این كتاب دانشجویان و طالبی هستند كه   .10
ن را در فهمِ صحیح مطالب و دقت بیشـتر  گیرند. هدف آن بوده است كه این اثر آنا فرامی

  در نكات آن یاری رساند و كمبودهای احتمالی درس را جبران كند.
، حـال و آرای خواجـه نصـیرالدین طوسـی     ای نسبتاً بلند، دربـارۀ شـرح   در ضمن مقدمه  .11

 اشـارات در بـاب   نوشتۀ او محور اصلی این اثر است، سـخن رفتـه و سـپس نكـاتی     كه
و در پایـان، گزارشـی از مباحـث نمـط چهـارم ارائـه       شرح خواجه بـر آن بیـان شـده     و

  است.  شده
مطالبی كه ممكن است بیشتر به كار اساتید بیاید تـا دانشـجویان در پـاورقی آمـده و یـا        .12

  داخل كادر قرار گرفته است.
كـه بزرگوارانـه    رپـو  و استاد محمدحسین حشـمت  تاد غالمرضا فیاضیدر اینجا الزم است از اس

را در اختیـار نگارنـده قـرار دادنـد، صـمیمانه تشـكر و        شرح اشـارات تعلیقات ارزشمند خود بر 
  قدردانی نمایم.

كه با دقت سراسـر ایـن نوشـتار را مطالعـه و ویـرایش       _د _شی آقای دكتر حسینعلی شیدان از
كنم. همچنین از اعضای گـروه   علمی كرده و نظارت بر آن هم بر عهدۀ او بوده است نیز تشكر می

، مـدیر محتـرم   خـانی  فتحعلیمحمد ویژه آقای دكتر  فلسفه و كالم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به
نحـوی   ، كارشناس محترم گروه سپاسگزارم و نیز از همۀ كسانی كه بهگروه و آقای حسن نصرالهی

  كنم. در به سامان رسیدن این اثر نگارنده را یاری دادند، تشكر می
هـون نظـام جمهـوری اسـالمی و     رونق بازار حكمت اسالمی در سـرزمین ایـران معاصـر مر   

و همۀ كسانی است كه ایثارگرانه بـرای بـه    های بنیانگذار آن، حضرت امام خمینی(ره) مجاهدت
ها خوردند؛ و در این میان، البتـه نقـش    دل ها كشیدند و خون ثمر نشاندن این نهال مقدس سختی

                                                           
ی فراهم شده است، جز در ه آملزاد حسن شده توسط استاد و شرح آن با استفاده از نسخۀ تصحیح اشارات. متن عربی 1

شده تا آنجا كه  ایم. در هرحال، تالش شده است نسخۀ عرضه ای دیگر را ترجیح داده مواردی معدود كه به سببی نسخه
  غلط باشد. ممكن است بی
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بـا تـدریس و تـألیف و پـرورش اسـاتید       __ چشمگیر عالمـه سیدمحمدحسـین طباطبـایی(ره)   
نشدنی است. از خدای حكیم برای ایشـان و همـۀ    _ در این رونق و شكوفایی، فراموش_ برجسته

ویژه اساتید بزرگواری كه از خرمن دانششان خوشـه   شیعی، به _ خدمتگزاران معارف غنی اسالمی
  ت مسئلت دارم.چیدم، روح و ریحان و كرام

  و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  1393فروردین 

  1435الثانی  جمادی

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  علی شیروانی

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درآمد
  
  یالدین طوس حال خواجه نصیر شرح

  ها و آرای خواجه دیدگاه

  بر آن در باب اشارات و تنبیهات و شرح خواجه

  گزارش مباحث نمط چهارم

  
  





  
  
  

 فصل اول
  

 نصیرالدین طوس� حال خواجه شرح

 زادگاه
یـا خواجـۀ    طوسی، مشـهور بـه محقـق طوسـی     بن حسن بن محمد نصیرالدین ابوجعفر محمد

االولـی، سـال    جمـادی  11، شـنبه  عشر، و معلم ثالـث  یطوسی، و ملقّب به استادالبشر، عقل حاد
جهـرود   م)، مقارن طلوع آفتاب در طـوس بـه دنیـا آمـد. اصـل او از     1201ق (برابر با فوریۀ 597

ای اسـت   رود) است كه نام فعلی آن دستجرد، از توابع خلجستان قم، است و منطقه چاه (چهرود/
نزدیك به تفرش كه البته فاصلۀ چندانی با ساوه ندارد. نیاكان او از آنجا به طوس رفتـه و خواجـه   

  1ته است.رو، به محقق طوسی شهرت یاف نیز در طوس به دنیا آمده و رشد یافته است و از این
                                                           

از  مسـتدرك الوسـائل  صاحب «نویسد:  می . مدرسی زنجانی3، صخواجه نصیرالدین طوسی احوال و آثار، ر.ك: مدرس رضوی. 1
اه [ظاهراً غلط اسـت و صـحیح آن وشـاره اسـت] كـه از      نقل كرده است كه اصل خواجه از دهی بوده به نام ورش ریاض العلماء

باشد كه در آن زمان جزء ساوه بـوده اسـت و چـون در طـوس متولـد شـده بـه         بلوك دستگرد از توابع جهرود از والیات قم می
 4). ده وشـاره  22، صسرگذشت و عقاید فلسفی خواجـه نصـیرالدین طوسـی   طوسی معروف گردیده است (مدرسی زنجانی، 

شده و از توابع خلجستان است، فاصله دارد. مردم وشـاره بـه زبـان     كیلومتر تا دستگرد یا دستجرد كه در قدیم جهرود خوانده می
انـد و در قـم بـه     آمـده دانند كه در قدیم از آنجا به شهر مقدس قم  گویند و اصل خود را از یزد می فارسی و لهجۀ یزدی سخن می

كنی و برای قنات زدن به دستجرد یا جهـرود (چهـرود) درآمـده، سـپس      اند و سپس از آنجا به عنوان چاه گری اشتغال داشته مقنّی
اند. در شمال وشاره ارتفاعاتی به نام كوه خواجه نصیر قرار دارد كه در دامنـۀ آن   در وشاره اقامت كرده و به كار كشاورزی پرداخته

ایای قلعۀ خواجه نصیر كه بر اثر زلزله خراب شده، موجود است و اكنون از آنجا ظروف سـفالینه و آثـار باسـتانی دیگـر بیـرون      بق
  نامند. جا هست كه آن را قبرستان كهنۀ وشاره می آید. قبرستان قدیمی بزرگی نیز در همان می

وشاره و اشتغال به كشاورزی در امر كشـت و كـار بسـیار    گویند: نیاكان یزدی خواجه نصیر پس از اقامت در  مردم وشاره می
بوده و تا قبل از انقالب اسالمی ایران، عایدی آنها به نجـف   اند. امالك وشاره همه وقف بر حضرت امام علی(ع) موفق بوده
خلجستان و معلم بازنشسته آمـوزش و پـرورش تهـران، بـه     از اهالی دستجرد  شده است (گزارش اقدس امیرخانی ارسال می

 ).10_9، صین طوسیرالدیخواجه نص یو كالم یفلسف یها شهیاند، نقل از پاورقی این اثر: فرحات
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ن را بـه خطـا   مـا  برخی از محققین از جمله ویده خلط میان محل تولد و اصل و ریشۀ خواجه
انداخته است. او معتقد است كه خواجه در ساوه به دنیا آمده و از آنجـا بـه طـوس رفتـه و رشـد      

  1طوسی شهرت یافته است.رو به  یافته و بالیده و از این

 تعلیمات
و محـدثین طـوس بـود و خواجـه در دامـن وی       ، از فقهای امامیـه بن حسن پدر خواجه، محمد

را آموخت و انواع گوناگون علوم ادبی (صـرف، نحـو،    پرورش یافت. در همان آغاز كودكی، قرآن
شتقاق، لغت و... ) را فراگرفت و نزد پدر بزرگوارش بـه تحصـیل علـم فقـه و اصـول و حـدیث       ا

  پرداخت و بنا بر گفتۀ برخی، مقدمات منطق و حكمت را نیز نزد دایی خویش آموخت.
خوبی فراگرفـت و سـپس،    در این میان، علوم ریاضی (حساب، هندسه، جبر و موسیقی) را به

  ۀ تحصیل از زادگاه خود (مشهد طوس) به نیشابور رفت.در آغاز جوانی، برای ادام

 در نیشابور
نیشابور در آن دوران یكی از چهار شهر بزرگ خراسان (سـه شـهر دیگـر مـرو، هـرات و بلـخ) و       

و دیگر پادشاهان بود و در طول چند قـرن، یكـی از مراكـز مهـم علمـی       ها پایتخت طاهریان سال
به آن رسیده  های فراوانی كه در حملۀ طایفۀ غُز آمد، و با وجود آسیب ار میشم ممالك اسالمی به

های مهم آن به تاراج رفتـه   ، و كتابخانهشده و بیشتر مدارس و مساجد آن در این واقعه ویران 2بود
ه بودنـد،  و یا از آنجا هجرت كـرد شده و یا در آتش سوخته بود و بسیاری از دانشمندان آن كشته 

اهمیت علمی خـویش را حفـظ كـرده بـود، و همچنـان فقیهـان و راویـان         تا زمان حملۀ مغوالن
  زیستند. و طبیبان و دانشمندان بسیاری در آن می حدیث و حكیمان

تبحـر  خواجه مدتی در نیشابور بماند و از عالمان بسیاری بهره برد تا آنكه در علـوم گونـاگون   
  3یافت و سرآمد اقران خویش شد.

                                                           
 .19، صدانشمند طوس، و وسل ، در: پورجوادی»استاد بشر«، . ر.ك: معصومی همدانی1
ابـی شـهر انجامیـد. قسـمت عمـدۀ      ر و خرسـنج  ق روی داد كه به اسارت سلطان548به نیشابور در سال  . تاخت و تاز غُزها2

، بخـش  2، جیالمعارف فارس 6دائر، نزدیك شهر به نام شادیاخ كوچ كردند (مصاحب  ساكنان نیشابور در این هنگام به محلۀ
 »).نیشابور«دوم، ذیل 

 .7_3، صنصیرالدین طوسیاحوال و آثار خواجه ، . ر.ك: مدرس رضوی3
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 استادان
آموخت.  را نزد فریدالدین داماد نیشابوری  __ بوعلی اشاراتو از جمله كتاب  _خواجه حكمت _

ـ   ، و او شاگرد افضلبن ناصر سرخسی فریدالدین خود شاگرد صدرالدین علی ی، و او الـدین غیالن
از شـاگردان معـروف بـوعلی اسـت.      بـن مرزبـان   ، و او شـاگرد بهمنیـار  شاگرد ابوالعباس لوكری

  رسد. می ۀ اساتید خواجه با پنج واسطه به بوعلیبنابراین، سلسل
اسـت كـه    ترین شاگردان امام فخر رازی ی، از بزرگالدین مصر از دیگر اساتید خواجه، قطب

  او آموخته است. بوعلی را نزد قانونزیسته و خواجه ظاهراً  در نیشابور می
ویژه ریاضـی، از   ی است كه در بیشتر علوم، بهبن یونس موصل الدین استاد دیگر خواجه، كمال

  ترین دانشمندان روزگار خویش بوده است. برجسته
بوده اسـت   ی است كه از عالمان بزرگ امامیهبن بدران مصر الدین سالم استاد دیگر او، معین

 ق دریافت كرده اسـت كـه مجلسـی   619ای از او در سال  نامه و خواجه نزد او فقه آموخته و اجازه
  آورده است. بحاراالنوارآن را در كتاب اجازات 

و  بـن طـاوس   است كه خواجه به همراه سیدعلی هانیاستاد دیگر او، شیخ ابوالسعادات اصف
  1یافته است. در درس او حضور می شیخ میثم بحرانی

 به طوس و گریختن خواجه حملۀ مغول
بـه سـرزمین     مغـول  خواجه در نیشابور مصادف شد با هجوم وحشیانۀ چنگیزخـان ایام تحصیل 

ق آغاز شد و در طی چند سـال، شـهرهای آن را یكـی پـس از دیگـری،      615خراسان كه از سال 
سرزمین حـاكم بـود.    ویران ساخت. در این مدت، آشوب و قتل و وحشت و آتش و غارت در آن

قرار گرفت و ویران گشت. خواجـه كـه    وتاز مغوالن ق نیشابور نیز در معرض تاخت618در سال 
در  كه از این حمله جان سالم به 2كسانی بود ساله بود، در میان اندك21در این هنگام دانشمندی 

در جسـتجوی پناهگـاهی امـن، بـه طـوس كـوچ كـرد و در آنجـا          برده و گریخته بودند. خواجه
سـال) در گوشـۀ انـزوا، بـه تحقیـق و       6زده، دردمند، و نگران آینده، چند سـال (حـدود    مصیبت

  پرداخت. پژوهش و تأمل در ژرفای آثار شیخ
                                                           

احـوال  ، آموخته است (ر.ك: مدرس رضوی خوانده و شیخ میثم نزد او حكمت می م فقه میمیث اند خواجه نزد ابن . برخی گفته1
   اند. تن دانسته 400. برخی آنان را حدود 2  ).  7، صرالدین طوسیو آثار خواجه نصی
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 ن به اسماعیلیهکوچیدن به قهستان و پناه آورد
سكنا گزید و تـا سـال    های اسماعیلیان كوچید و در قلعه 1ق خواجه به قُهِستان625در پایان سال 

  سربرد. سال) در آنجا به 28ق (حدود 654

 نزد اسماعیلیه حال و وضع خواجه
اش در میان آنان آیا به میـل   ساله28و اقامت  های اسماعیلیه بارۀ اینكه كوچیدن خواجه به قلعهدر

انـد و او   و رغبت وی و خواست قلبی خود او بوده یا آنكه او را بـه اجبـار و اكـراه بـه آنجـا بـرده      
  نی وجود دارد.های گوناگو درواقع، در میان آنان محبوس و محصور بوده است، دیدگاه

اسماعیلی صادر شده بود دایر بـر آنكـه طوسـی را     هایی به فداییان یك قول آن است كه امریه
از  _هـای نیشـابور _   های اطراف و بوسـتان  دستگیر كنند و به قلعۀ الموت ببرند. فداییان در ییالق

ی خواسـتند كـه همراهشـان بـه     به كمین نشستند و به او دست یافتنـد و از و  __ جمله در طوس
اجبار وی را همراه خود بردند  باززد، اما به كشتن تهدیدش كردند و به الموت برود. او نخست سر

  2زیست. و او در آنجا چند سالی شبیه به یك اسیر می
برخی نیز معتقدند كه طوسی در آغاز به اختیار خود به سوی آنان رفت و از آن پس پیشامدی كرد 

در قهسـتان، اختالفـی پیـدا شـد و در      هـای اسـماعیلیه   ، حاكم قلعهمحتشم و ناصرالدین كه بین او
دوستی آنان رخنه افكند و از آن پس ناصرالدین او را همچون اسیری نزد خود نگاه داشت و مجبـور  

  3گذرانید. ژ برد و خواجه در آنجا چونان یك زندانی روزگار میبه مصاحبت با خود كرد و به میمون د
                                                           

ای اسـت تـاریخی در خراسـان بـزرگ، كـه از جنـوب نیشـابور تـا          قُهستان یا قوهستان (معرّب كُهستان یا كوهستان) ناحیه. 1
رقی امتداد داشته و از غرب و جنوب در كویر محصور بوده است. قـاین شـهر عمـدۀ قهسـتان در دورۀ     سیستان در جنوب ش

هـای   های دوردست، در آغاز رواج اسالم در ایران، پناهگاهی برای زردشتیانی بود كه از زادگـاه  اسالمی بوده است. این ناحیه
شـد و بـه    بود، پناهگاه مالحدۀ اسـماعیلیه  قهستان كه پناهگاه سابق زردشتیان، خود متواری شده بودند. در دورۀ سلجوقیان

هـایش   هایی برای خود در این ناحیه ساختند كه ویرانـه  قلعه نامیدند. این اسماعیلیان می همین جهت آنان را مالحدۀ قوهیه
قی است. خوارزمشاهیان بارها برای قلع و قمع اسماعیلیه به آنجا لشكركشی كردند، ولی توفیقی در این امـر نیافتنـد.   هنوز با

تسـخیر شـد    ق به دست هوالكوخان654نیز مصون ماند تا آنكه در سال  وتاز مغوالن ها از گزند تاخت این سرزمین تا مدت
، 2، جدائر6المعـارف فارسـی  ، ، دوران نفوذ و سلطۀ اسماعیلیه در این سرزمین پایان یافـت (ر.ك: مصـاحب  صورت و بدین

 »).قهستان«، مدخل 1 شخب

نیز در تـاریخ خـود ایـن     ). سرجان ملكم284، صعهیفالسفۀ شدهد (ر.ك: عبداهللا نعمه،  این نظر را ترجیح می . عبداهللا نعمه2
 (همان). شد ناچار به اقامت در نزد اسماعیلیان كند كه طوسی دیدگاه را تأیید می

نیز همین رأی را درست دانسته و بر آن تأكید كـرده   . سیدحسن صدر333و  332، ص47ج ،مجلة العرفانبه نقل از:  ؛همان. 3
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كنند، مطلبـی اسـت كـه در پایـان      ترین شواهدی كه طرفداران این نظر بدان استناد می از مهم
از جمله آثاری است كه خواجه در زمـان اقامـت    اشاراتشرح خواجه آمده است.  اشاراتشرح 

ای است جانسوز كـه حـاكی از    نامه نگاشته است. این متن پایانی درواقع رنج میان اسماعیلیاندر 
شـده   عمق گرفتاری و ناخشنودی نگارندۀ آن و فشارهای روحی فراوانی است كه بـر او وارد مـی  

  است. این متن چنین است:
بالٍ،  ة@کدور ة@؛ و رسمت� أغلبها ف� مدمKن أصعب منها حالی رقمت� أکثر�ها ف� حالٍ صعبٍ ال

 ة�م، و أمKنـیعظـ ة�و حسـر ة�م، و ندامـیو عـذابٍ ألـ ة�Kون کلo جزء منها ظرفاً لغصoی ة�بل ف� أزمن
ه یـنـ� فیس عیوقـت� لـ �م. مـا مضـیص�ب� من فوقها حمیم، و ینار جح یةُها زبانیتُوقَدُ کل� آنٍ ف

ضاعف هم�o و غم�o. نعم مـا قـال یو لم  Gزد ألمین� لم یح ءGجیم�قط@راً و ال بال� مKدَّراً، و لم 
  :یةالشاعر بالفارس

ــتر     نمیبه گرداگرد خود چندان كه ب ــال انگش ــن نگ یب ــو م   نمی
 ةوالحسر ةالدائم ةللنّدام ةس مملو�اً بالحوادث المستلزمیات� زمانٌ لیامتداد ح Gس فیو ما ل� ل

 وشُه� غموم�، و عساکر�ه هموم�.یر� جیش� أمی؟ و کأنَّ استمرار� عیةاألبد
و وصـیه  اللّهم� نجoنـ� مـن تـزاحم أفـواج الـبالء و تـراکم أمـواج العنـاء، بحـقo رسـولw المجتبـٰى

  1.ال�oه علیهما و آلهما، و فرoج عنGّ ما أنا فیه بال إله إال� أنت، و أنت أرحم الراحمین ، صلGّالمرتض�
و غـالبش را   __ كه دشوارتر از آن ممكن نیسـت  _بیشترینش را در وضعیتی دشوار نوشتم _

اش سرشـار از   هایی آن را رقم زدم كه هـر لحظـه   در زمانی دلگیر تحریر كردم، بلكه در زمان
هایی كـه در هـر آن،    ای دردآور و پشیمانی و افسوسی عظیم بود، و در مكان اندوه و شكنجه
  ریخت. كشید، و از فرازش آب جوشان فرومی شد و زبانه می فروخته میآتش دوزخ برا

بارید و دلـم افسـرده بـود و هـیچ      شد مگر اینكه چشمم اشك می هیچ وقتی سپری نمی
كـرد؛   ام را دو چندان می فزود و اندوه و غصه هایم می رسید مگر آنكه بر رنج زمانی فرانمی

  :و چه نیكو سروده است شاعر به زبان فارسی
ــتر     نمیبه گرداگرد خود چندان كه ب ــال انگش ــن نگ یب ــو م   نمی

ام زمانی نیست كه از رویدادهایی كه پشیمانی همیشگی  از چیست كه در گسترۀ زندگانی
آورند، سرشار نباشد؟ گویا گذران زنـدگانیم امیـری اسـت كـه      بارمی و حسرت ابدی به

  هاست. ها و سپاهیانش اندوه لشكریانش غم
اش، كـه درود پیوسـتۀ    ات، و به حـقّ جانشـین پسـندیده    به حقّ پیامبر برگزیدهبارخدایا 
ها و از امواج پشـت   ی بر آن هر دو و بر خاندانشان باد، مرا از خیلِ انبوه گرفتاریخداوند

                                                                                                                                              
 زندانی شد و چون تركان [مقصـود مغـوالن   در قلعۀ دیلم به امر خورشیدشاه قرمطی اسماعیلی«گوید: خواجه  است. وی می

» را از حبس نجات دادند و به او احترام كردنـد  ر خورشیدشاه غالب شدند و قلعۀ دیلم را گرفتند، نصیرالدین طوسیاست] ب
  .421و  420، ص3، جهاتینبوالتّ شاراتاإل شرح. طوسی، 1  ). 397ص ،لعلوم االسالم ةتأسیس الشیع(صدر، 
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ام فرمـا! بـه    ام، گشایشی بهـره  ها برهان! و از وضعیتی كه در آن گرفتار آمده در پشت رنج
  1تری! ، كه تو از هر مهربانی مهربان» اله االّ انتال«حق 

انـد و آن را شـاهدی بـر آن     اند، آورده سخن گفته متن فوق را بسیاری از كسانی كه دربارۀ خواجه
بـرده،   سـرمی  بـه  های اسـماعیلیه  كه در قلعه اشاراتشرح اند كه خواجه در زمان نگارش  دانسته

  2گذرانده است. روزگاری سخت می
خواجـه كـه بـا     اشـارات شرح در آخرین تعلیقۀ خود بر  ه آملیزاد در عین حال، عالمه حسن

ـ  تصحیح و تحقیق ایشا ه را نفـی  ن انتشار یافته است، به نحو قطعی انتساب این مؤخّره بـه خواج
هـایی از ایـن    كه نسـخه  داند، چرا می شرح اشاراتنویس  به كاتب و نسخهكند و آن را متعلّق  می

فاقد ایـن مـتن اسـت.     __ كه متجاوز از ده نسخه خطی است _كتاب كه ایشان در اختیار داشته _
  3ین متن و نحوۀ نگارش آن با كالم خواجه متفاوت است.افزون بر آن، عبارات ا

                                                           
های فلسـفی   اندیشه، ام (ر.ك: فرحات اول صورت گرفته كه با تصرفی اندك آورده . ترجمۀ این متن توسط آقای جمشیدنژاد1

  ).15، صیو كالمی خواجه نصیرالدین طوس
گردد كـه خواجـه    است... معلوم می شرح اشاراتاز این عبارت كه در آخر بعضی نسخ «نویسد:  می . از جمله مدرس رضوی2

و به اختیار خود آنجـا اقامـت نكـرده، بـل از روی اكـراه و اضـطرار، و درواقـع در        در رنج و زحمت بوده  در قالع اسماعیلیه
خواهد او را هرچه زودتر از آن حـال نجـات دهـد و از حـبس اسـماعیلیه       می و حبس بوده، و این است كه از خداوند زندان

ـ  (مدرس رضوی، » آزاد گرداند ـ یرالدیاحوال و آثار خواجـه نص در گـواهی خـود   «نویسـد:   مـی  ). فرحـات 13، صین طوس
ان اجبارش وجود دارد، زیـرا  تألیف كرده است، دلیلی بر داست ، كه آن را در دژهای اسماعیلیانشرح اشاراتدر پایان  طوسی

اش در زنـدگانی سـخن    حـالی و نومیـدی   كنـد و از آشـفته   كنیم كه سوگمندانه حالت خود را بیان مـی  كه در آن مالحظه می
و  یفلسـف  یهـا  شـه یانددارد (فرحـات،   هایش پرده برمـی  های درونی خود با اشك ها و افسردگی گوید و همچنین از رنج می

خـود كـه در    شـرح اشـارات  خواجۀ طوسـی در آخـر   «نویسد:  می ). عبداهللا نعمه15، صیطوس نیرالدیخواجه نص یكالم
یه كنـد كـه اجبـار او را در اقامـت میـان اسـماعیل       ق تألیف كرده است، اشاره به این مطلب می 640اسماعیلیه به سال  قالع
فالسـفۀ  (نعمـه،  » كنـد  ها و آالم او حكایت می رساند و از دردها و سختی كند و ناراحتی و دلتنگی او را از زندگی می می تأیید

  ).285، صعهیش
را  شـرح اشـارات  حتـرم بـوده اسـت مـتن پایـانی      ظاهراً معـزّز و م  كه معتقد است خواجه نزد اسماعیلیه اما محمد مدرسی

شـده در   چون از لحاظ عقیده با آنان مخالف بوده و گاهی برخالف میـل بـاطنی خـود مجبـور مـی     «كند:  گونه توجیه می این
كـه در   شـرح اشـارات  كه در آخر  ستایش زعمای آن قوم تألیفاتی بكند، روحاً در عذاب بوده است و این موضوع از عبارتی

ـ یرالدیخواجه نص ید فلسفیسرگذشت و عقا، (مدرسی زنجانی» شود ق نوشته شده ثابت می644تاریخ  )، 48، صین طوس
(ره) در رسد نویسندۀ چنین عبارتی در وضعیتی با اعزاز و احترام زیسته باشـد. شـهید مطهـری    یكه باید گفت: بعید به نظر م

 اشـارات یك زندگی پرماجرا داشته است. در آخـر   خواجه مانند بوعلی«نویسد:  كند و می عبارتی كوتاه به این متن اشاره می
 ).498، صرانیخدمات متقابل اسالم و ا، 14، جمجموعۀ آثار(مطهری، » دهد می به شكل دردناكی ناله سر

 .1168ص ،3، جهاتینبوالتّ شاراتاإلشرح . ر.ك: طوسی، 3
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داند.  را واجد این مؤخّره می شرح اشاراتهای  برخی از نسخه كه گذشت، مدرس رضوی چنان
بـع رسـیده   به ط قطب رازی محاكماتدر ایران كه به همراه  شرح اشاراتجلدی اخیر  در چاپ سه

تر از همه، همان ناهماهنگی سیاقت  ، این مؤخّره وجود دارد. اما مهماست و نیز در چاپ سلیمان دنیا
  گردد. است كه با دقت و تأمل معلوم می این متن و عدم مشابهت آن با عبارات خواجه

ترین دلیل بر اینكه حضور خواجـه در   شاید مهم 1ن اشاره كرده است،مكا گونه كه ملك همان
توأم با نارضایتی قلبی، و به واسطۀ شرایط اجتماعی خـاص آن روزگـار بـوده و او     میان اسماعیلیه

كـرده   رو، تقیـه مـی   ناچار بوده است كه همراهی و همدلی با عقاید اسماعیلیه نشان دهد و از این
_ پـس  _ یا اندكی كمتـر  _حدود سی سال _ اخالق ناصریاست، مقدمۀ جدیدی باشد كه وی بر 

كنـد كـه بـه حكـم اضـطرار نـزد        از نگارش آن نوشته است. خواجه در این مقدمه تصـریح مـی  
ن و نه اهل شریعت و سنّت نگاشـته  رفته و مقدمۀ نخستینِ كتاب را بر طبق عقیدۀ آنا اسماعیلیان

  است. آن مقدمه چنین است:
اخـالق  محرّر این مقاله و مؤلّف این رساله گوید: تحریر این كتاب كه موسوم اسـت بـه   

در وقتی اتّفاق افتاد كه به سبب تقلّب روزگار، جالی وطـن بـر سـبیل اضـطرار      ،یناصر
یر او را به مقام خطّۀ قهستان گردانیـده، و چـون آنجـا، بـه     اختیار كرده بود، و دست تقد

  سببی كه در صدر كتاب مسطور است، در این تألیف شروع پیوست، به موجب قضیۀ:
ــــت� فــــ� دارهــــم ــــم  ماد�م  ـهم مــا کنــت� فــ� أرضــهم  و دارِه@  و أر ضـ@

 ما «و نص oبه نفس�ه و ع@رض�ه ک¡ت@ب� له به صـدققّویکل �سـتخالص نفـس و   ، جهت ا»ةٌ� المرء
عرض، از وضع دیباجه بر صیغتی موافق عادت آن جماعت در اثنـا و اطـرای سـادات و    

و اگرچه آن سیاقت مخالف عقیده و مباین طریقۀ اهل شریعت و سـنّت   _كبرای ایشان _
_ چاره نبود، به این علّت كتاب را خطبه بر وجه مذكور ساخته شـد. و بـه حكـم    _  است

مل بر فنی از فنـون حكمـت اسـت و بـه موافقـت و مخالفـت       آنكه مضمون كتاب مشت
مذهبی و نحلتی تعلّق ندارد، طالّبِ فواید را با اختالف عقاید به مطالعۀ آن رغبت افتـاد  

  2های بسیار از آن كتاب در میان مردم منتشر گشت. و نسخه

، به مذهب اسـماعیلیه  در عین حال، باید میان دو امر تفكیك كرد: یكی عدم گرایش قلبی خواجه
هـای اسـماعیلیه. نوشـته بـاال امـر نخسـت را تأییـد         و دوم محصور و محبوس بودن وی در قلعه

رو، شاید این نكته دور از صواب نباشد كه  دهد. از این وجه نشان نمی هیچ كند، اما امر دوم را به می
                                                           

 .525و  524، صهیلیاسماع، در: گروه مذاهب اسالمی، »و اسماعیلیان خواجه نصیرالدین طوسی«ن، مكا . ملك1
 .35و  34، صیاخالق ناصر، . طوسی2
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زیسته و از  به مذهب اسماعیلیه، در میان آنان در كمال اعزاز و اكرام می خواجه با تظاهر به گرایش
  جسته است. آمده برای تحقیق و تألیف و پرداخت آثاری ارجمند بهره می دست فرصت به

اثناعشـری، در مـدت اقامـت در میـان      درواقع، نه اعتقـاد قلبـی خواجـه بـه مـذهب امامیـۀ      
، مستلزم محصور و محبوس بودن وی در آن مدت است و نه معزَّز و محتـرم بـودن وی   اسماعیلیه

در آن دوران، مالزم با باور قلبی وی به مذهب اسماعیلیه. از اینجا، ضعف سخن كسانی كه یكـی  
انـد از طریـق    شود: هم كسـانی كـه كوشـیده    اند روشن می از این دو امر را دلیل بر دیگری دانسته

مـذهب بـوده اسـت و هـم كسـانی كـه        بودن او در این دوران، نشان دهند كه او امـامی محبوس 
اند به واسطۀ محترم و معزّز بودن خواجه در میان اسماعیلیه، گرایش قلبـی او بـه مـذهب     خواسته

  اسماعیلیه را اثبات كنند.
است، اما نه بـه خـاطر تمایـل بـه      رفته رسد اوالً خواجه با میل خود نزد اسماعیلیه به نظر می

و دیگـران؛ ثانیـاً در میـان اسـماعیلیه تقیـه       مذهب ایشان، بلكه برای فرار از تهدیدهای مغـوالن 
داده است؛ و ثالثاً در میـان اسـماعیلیه بـا احتـرام و در      كرده و عقاید باطنی خویش را بروز نمی می

  1زیسته است. شرایط مناسب می
، آموخـت كـه او شـاگرد    بن حسـن  نبریم كه خواجه علوم نقلی را نزد پدر خود، محمداز یاد 

كـه هـر دو از    ی و شـیخ طوسـی  الهـد  ی بوده و او نیز از شاگردان سیدمرتضی علماهللا راوند فضل
مذهب پرورش یافت و پـس از   ای شیعی اند، بوده است. بنابراین، خواجه در خانواده هبزرگان امامی

 ق، بـه تـرویج مـذهب امامیـه    654در سـال   توسـط هوالكوخـان   های اسماعیلیه فروریختن قلعه
است  تجرید االعتقادأس همۀ آنها پرداخت و آثار ارزشمندی در این خصوص پدید آورد كه در ر

تـرین و تأثیرگـذارترین اثـر در     هیچ تردید مهم و بی شود قلمداد میكه نقطۀ عطفی در كالم شیعی 
  رود. شمار می این حوزه از دانش به

  

                                                           
بیان كرده هماهنگ اسـت. وی   در آخرین یادداشت خود دربارۀ رابطۀ خواجه با اسماعیلیه . این دیدگاه با آنچه مجتبی مینوی1

اسـماعیلیه ماننـد محبـوس و بـرخالف مـیلش نگـاه        گفته باشد كه مرا در دستگاه این را كه خواجه نصیرالدین«نویسد:  می
كننـده   مردی آفریننده و ابداع مانند حكیم ابوالقاسم فردوسی دانم... خواجه نصیرالدین طوسی داشته باشند، بنده درست نمی

دانسته است كه احتیاج به دستگاه حكومتی صاحب ثروت و قدرت است كـه   یبوده است و مانند كلیۀ مردان مبدع از ابتدا م
. در آن زمان در طوس قدرتی كه از عهـدۀ چنـین كـار خطیـری برآیـد       هرچه را او ابداع خواهد كرد به منصۀ ظهور بنشاند...

ب یاری كند دولت اسـماعیلیه بـوده،   شد به آن امیدوار بود كه با او در این با موجود نبود و در پهنۀ خراسان تنها دولتی كه می
 ).31و  30، صیاخالق ناصر(مقدمۀ مینوی در: طوسی، » گرم شود ای جز این نداشت كه به ایشان پناهنده و پشت چاره
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 دینداری و پرهیزگاری خواجه
و  بغداد و سرنگونی خالفت عباسـی مذهب كه خواجه را در فتح  به جز تنی چند از مورخان سنّی

اند  هایی ناروا به وی داده رو، نسبت دانند و از این دخیل می ، توسط هوالكوقتل خلیفه، المستعصم
را مـردی دینـدار، بـا     دیگر مورخان عموماً محقق طوسی 1اند، و گاهی او را كافر و شیطان خوانده

انـد كـه در فـتح     اند و جمعی نوشـته  ایمان، پرهیزگار، پیرو حق و حقیقت، و مروج مذهب دانسته
شماری از عمـوم   بغداد، وجود او برای حفظ جان و مال مسلمانان سودمند بود و توانست افراد بی

  2نجات دهد. را از تیغ لشگر ویرانگر مغول دانشمندان و حكیمان و و علویان ویژه شیعیان مردم به

 به اسماعیلیه حملۀ هوالکو
 قروم به تخـت امپراطـوری مغـول   ، در قران، فرزند چنگیزخانخا ، پسر تولیپس از آنكه منكوقاآن

را به مشرق امپراتوری (چین) فرستاد و هوالكو، برادر دیگر خود  نشست، برادر خود قوبالی قاآن
را، برای اتمام فتح آسیای غربی و مصر برگزید. هوالكو به فرمان منكوقاآن سـپاهی بـزرگ فـراهم    

همۀ فرزندان چنگیز در آن حضـور یافتنـد. وی دسـتور داد     پنجم لشكرِ كرد كه به دستور قاآن یك
كه سپاهیان مغولِ مقیم ایران و هند نیز جزء سپاه هوالكـو شـوند. تهیـۀ مقـدمات و وسـایل ایـن       

و برانداختن خالفت بغداد و درواقع،  ظاهر برانداختن اسماعیلیه لشكركشی بزرگ كه هدف آن به
  بینی تمام صورت گرفت. امل آسیای غربی و مصر بود، با دقت و پیشتسخیر ك

ق به سمرقند رسـید. در آنجـا امـرا و    653ق به راه افتاد و در شعبان 651حجۀ  هوالكو در ذی
 ها و مراكـز اسـماعیلیه   سالطین ایران و آسیای صغیر به حضور او آمدند. هوالكو ابتدا به فتح قلعه

ـ   شـمس  ، محتشم قهستان، در مصاحبت ملكسان پرداخت و ناصرالدیندر خرا رت، بـه  الـدین ك
                                                           

ق) مشـاهده كـرد   728_661ه (تیمی گرد ابنق) شا751_691ه (القیم جوزی توان در نوشتۀ ابن . اوج این تعابیر ناشایست را می1
الـ� نصـیر الشـرک وال�فـر، الملحـد،  ةو لما انتهـت النوبـ«باشد:  می كه بیانگر نهایت دشمنی و تعصب ایشان نسبت به خواجه

ا نفس<ه من أتباع الرسول و اهل5 دینه. فعرضهم علـ� السـیف حتـ� شـفا إخوانـه ، شف، النصیر الطوس%، وزیر هوالکوةوزیر المالحد
و إخوانـه والمنجمـین والطبـائعیین  ةَاسـتبق� الفالسـف والفقهاء< والمحـدّثین، و ةَوالقضا ةَو اشتف� هو، فقتل الخلیف ةالمالحد من

الخـواص و ذلـO  ا م�ـان القـرآن؛ فلـم یقـدر علـ� ذلـO. فقـال هـ% قـرآنسـین ... ورام جعل إشارات إمام الملحدین ابنةالسحر و
القـیم   (ابـن » وجعلها صالتین فلم یتم له األمر. و تعلّم السحر آخر األمر فکان ساحراً یعبـد األصـنام ةالعوام. ورام تغییر الصال قرآن

، احوال و آثار خواجه نصـیرالدین طوسـی  ، مدرس رضوی :به نقل از ؛26، ص2، جید الشیطاناغاثة اللهفان من مصاه، جوزی
 ).86و  85ص

 .88و  87، صال و آثار خواجه نصیرالدین طوسیاحو ،. مدرس رضوی2
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رسید و قهستان فتح شد. هوالكو پس از گرفتن شهر تون، از راه خبوشان (قوچان)  حضور هوالكو
، آخـرین رئـیس اسـماعیلیه، و    الـدین خورشـاه   ركن به بسطام رسید و در این میان، رسوالن میان

را از  كرد تـا بـه هـر وجهـی باشـد مغـول       كردند و خورشاه سعی می رفت و آمد می دربار هوالكو
ـ     تصرّف قلعه ه و الـدین خورشـا   نهای اسماعیلیه بازدارد، ولی هوالكو جز بـه آمـدن شـخص رك

داد. سرانجام سپاهیان مغول از طرف مازندران و خوار و سـمنان و ری   تخریب دژها رضایت نمی
رآمـد و  ناچـار از در تسـلیم د   بـه  الـدین خورشـاه   های اسماعیلیه آوردند. ركن و قزوین رو به قلعه

و دیگـر اطرافیـان از    نصـیرالدین طوسـی   ق بـه همراهـی خواجـه   654قعده  یكشنبه اول ذی روز
قعـدۀ   ذی 26میمون دز (میمون دژ) فرود آمدند و خود را تسلیم هوالكو كردند. روز دوشـنبه   قلعۀ

یـب، حكومـت اسـماعیلیه بـر     همان سال قلعۀ الموت نیز به تصرف مغول درآمـد و بـه ایـن ترت   
خواجـه نصـیر از آن پـس، بـه دربـار       1سال به پایـان رسـید.   170های البرز پس از  های كوه قلعه

درآمد و توانست با استفاده از قدرت و ثروت او خدمات فرهنگی و اجتماعی فراوانی  هوالكوخان
  انجام دهد.

 ادبه بغد حملۀ هوالکو
كه خواجه را نیز در كنار داشت، با سـپاهیان خـود    حالی ، هوالكو درپس از فراغ از كار اسماعیلیه

بود، خلیفه را به تسـلیم دعـوت كـرد و چنـدی      كه رسم مغوالن عازم فتح بغداد شد. ابتدا، چنان
از هـر   به جایی نرسید، سـپاهیان مغـول   رسوالن میان دو طرف رفت و آمد كردند. چون مذاكرات

ق به همراه 656صفر  4روز یكشنبه  جانب بغداد را در محاصره گرفتند. سرانجام خلیفه مستعصم
تن از بزرگان شهر نزد هوالكو رفتند و خود را تسلیم كردند. شهر بغـداد در   3000سه پسر خود و 

ق بـه  656صـفر   14ویرانی قرار گرفت و خود خلیفه نیـز چهارشـنبه   م و غارت و عا معرض قتل
  2به پایان رسید. ساله خلفای عباسی500دست مغوالن كشته شد و به این ترتیب، خالفت 

می بود؛ و پس از آنكـه او در  عبداهللا خوارز الدین بیتكچی بهادر ابن وزیر هوالكو ابتدا امیرسیف
الدین جـوینی معـروف بـه     ق به سعایت دشمنان به قتل رسید، وزارت به شمس661اوایل محرم 
  3، وزیر و مدبر كارهای او بود.ن رسید كه تا زمان مرگ هوالكوصاحب دیوا

  

                                                           
 ».هوالكوخان«، مدخل 2، بخش 2، جالمعارف فارسی6دائر، . مصاحب1
  همان.. 3    همان.. 2



 17      نصیرالدین طوسی حال خواجه شرح

 در حمله به بغداد نقش خواجه
تصـمیمی   كه اشـاره شـد حملـه بـه عـراق و فـتح بغـداد و برانـداختن خالفـت عباسـی           چنان

ای داشـته باشـد.    كننـده  شده بود و چنان نیست كه خواجه در این باره تـأثیر تعیـین   گرفته ازپیش
بـه   نسبت بـه خواجـه، بـه بهانـۀ تحریـك هوالكـو       سنت اهلبنابراین، خشم برخی متعصبان از 

در آن  و قتل خلیفه، پایه و اساسی ندارد، هرچنـد كـه خلیفـۀ عباسـی     برانداختن خالفت عباسی
اراده،  اند، مـردی بـی   كه نوشته چنان وجه شایستگی زمامداری مسلمانان را نداشت و هیچ زمان به
  1دوست بود. الرأی، و مال ضعیف

با اشاره به اینكه بعضی از مورخان كشـته شـدن خلیفـه را بـه سـعی خواجـۀ        مدرس رضوی
اند، و بعضی دیگر او را از این اتهـام   عباس پنداشته طوسی دانسته و او را سبب برافتادن خاندان آل

اند: آنچه در این قضـایا بـه او نسـبت داده شـده، بیشـتر از طـرف مخالفـان و         ته و گفتهبری دانس
  گوید: دشمنان وی است و او را در این امر دخلی نبوده است، می

دانسـت،   توان او را سبب اصلی در انقراض عباسیان حقیقت امر آن است كه اگرچه نمی
. با این حال شـكی نیسـت كـه در واقعـۀ      ر نبوده است...تأثی ولی در این امر وجود او بی

بغداد، وجود خواجه در جلوگیری از كشتن و غارت كـردن مـردم بسـیار مـؤثر بـوده، و      
جماعت كثیری از علما و اهل فضل و هنر را حمایت كرده، و جان آنها را از شمشـیر آن  

  2گروه خونخوار حفظ نموده و از مرگ رهانیده است.

 هسفر به ح;لّ
، خواجـه مسـافرتی بـه حلّـه كـرد. حلّـه در آن زمـان        پس از فتح بغداد و سقوط خالفت عباسی

_ بـوده  _ بزرگشـان محقـق حلّـی (محقـق اول)     __ و فقهـای امامیـه   اجتماع عالمان شـیعه  محل
محقـق اول درآمـد. محقـق بـرای احتـرام،       خواجه پس از ورود به حلّه، به مجلـس درس  است.
، آن را ادامـه داد. بحـث دربـارۀ اسـتحبابِ میـل      را متوقف كرد، اما بـه خـواهش خواجـه    درس
كنـد كـه ایـن اسـتحباب      اهل عراق از قبله به جانب یسـار بـود كـه خواجـه اشـكال مـی       كردن

                                                           
 .20_18، صآثار خواجه نصیرالدین طوسی احوال و ،. ر.ك: مدرس رضوی1
بـه بغـداد    در یـورش مغـوالن   آیا خواجـه نصـیرالدین طوسـی   «، باره ر.ك: حائری . برای مطالعۀ بیشتر در این27صهمان، . 2

، پــاییز و 67، ش)(جســتارهای ادبــی مشــهد یات و علــوم انســانیــدانشــكدۀ ادب  مجلــۀ، »برعهــده داشــته اســت؟ نقشــی
ــتان ــان502_479، ص1363 زمس ــیع«، ؛ جعفری ــدا تش ــقوط بغ ــان اندیك، »دو س ــهیه ــفند 22، شش ــن و اس ، 1367، بهم
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شدن به سمت چپ) از قبلـه بـه غیـر قبلـه باشـد حـرام        متمایل ندارد، زیرا اگر تیاسر (= وجهی
و اگر از غیر قبله به قبله باشد واجـب اسـت. پـس وجـه اسـتحباب چیسـت؟ محقـق در         است،
  گوید: می  پاسخ

گویـد و ظـاهراً پاسـخ را     تیاسر از قبله به سوی قبله است. خواجـه دیگـر چیـزی نمـی    
در حـل ایـن اشـكال كـه دربردارنـدۀ      ای  یابد، اما پس از آن محقق رسـاله  كننده می قانع

  2و 1فرستد. به خدمت خواجه میو نگارد  های متعددی به آن است، می پاسخ

 وفات و مرقد
 ی درفـوط  ق در بغـداد درگذشـت. ابـن   672الحجۀ سال  خواجه در شام روز دوشنبه هجدهم ذی

  گوید: ق، می672ل ضمن حوادث سا هالحوادث الجامع
بـرای   بـه اتفـاق امـرا و لشـكریان و خواجـه نصـیرالدین طوسـی        در این سال آباقاخان

گذراندن زمستان به بغداد آمد. پس از انقضای زمستان پادشاه به پایتخت تابستانی خود 
موقوفات سركشی كرد و حقوق فقهـا و  بازگشت، ولی خواجۀ طوسی در بغداد ماند و به 

را تعیین فرمود و قوانینی برای وقف وضـع كـرد تـا اینكـه اجـل او را       مدرسین و صوفیه
  3درك كرد.

  این رباعی را سروده است: در تاریخ وفات خواجه حمداهللا مستوفی
  كه چو او مادر زمانـه نـزاد   یا گانهی  ن پادشاه كشـور فضـل  یر ملت و دینص
  4به روز هیجدهم درگذشت در بغداد  الحجه به ذی سال ششصد وهفتاد و دو به

  آمده است كه: رشیدی جامع التواریخدر 
فرمود كه او را در جوار مزار فیض آثـار امـام بزرگـوار    وصیت  خواجه نصیرالدین طوسی

السالم، دفن كنند و در پایان مرقد عطرنشان، جهت او آغاز قبر كندن  ، علیهالكاظم  موسی
كاری پیدا شد و بعد از تجسس و جستجو معلوم شد كـه   ای كاشی نمودند. ناگاه سردابه
برای خود ساخته بود و پسرش به خالف امر پـدر، او   خلیفۀ عباسی آن گور را ناصر باهللا،

را در رصافه دفن كرده و آنجا خالی مانده بود. از غرایب اتفاقات آنكه تاریخ تمام شـدن  
                                                           

 .28و  27صهمان، . 1
موجود اسـت. در آغـاز ایـن رسـاله حكایـت       2798. نسخۀ خطی این رساله در كتابخانۀ آستان قدس رضوی جزء مجموعۀ 2

 (همان). تفصیل آمده است لیف رساله بهحضور خواجه به مجلس درس محقق و اشكال خواجه و جواب محقق و علّت تأ

 .75، صین طوسیرالدیخواجه نص ید فلسفیسرگذشت و عقا، . مدرسی زنجانی3
 . همان.4


