
 أ

 

  



 ب

 

 

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی

 گروه علوم سیاسی

 

 

 رساله دکتری رشته علوم سیاسی
 

الدین طوسی با تاکید بر بازسازی جوامع  نصیر بازخوانی فلسفه مدنی خواجه

 پس از فروپاشی

 

 :استاد راهنما

 دکتر موسی نجفی

 :مشاور اناستاد

 فر دکتر شهرام یوسفی

 دکتر موسی فقیه حقانی

 :پژوهشگر

 پور ابراهیم شفیع

 

 69 مهر



 ج

 

 سپاسگزاری 

 .مهر تو رب من میسور نبود، الحمدهلل این مرحله از زندگی نیز بی. شکرگزارمای،  رپوردگارا؛ تو را هب پاس همه توفیقاتی هک رد زندگی رب من روا داشته

تحصیلی از مدرهس مهد دانش شهر بابل، مدرهس شهید کاظم رب خود واجب می
بیگی شهر بابل، دااگشنه مازندران، دااگشنه  دانم از زحمات همه کسانی هک رد همه مقاطع 

گاه علوم انسانی و مطالعا  .ت فرهنگی هب من ردس زیستن آموختند، تقدری و تشکر نمایمتهران ات ژپوهش

همچنین از اساتید محترم . از استاد زبرگوار جناب آاقی دکتر نجفی هب سبب پذریش راهنمایی رساهل و تمام زحماتی هک رد راه تدوین این رساهل کشیدند سپاسگزارم

 .کشیدند امکل سپاسگزاری را دارمفر و دکتر حقانی هک زحمت مشاوره را  آاقیان دکتر یوسفی

ات ارزشمندی رد از اساتید محترم جناب آاقیان دکتر رجبی دوانی، دکتر مقدم حیدری و دکتر شجاعی هک با ارزیابی خود ضمن کاستن از نواقص رساهل، پیشنهاد

 .اند، سپاسگزارم راستای ارتقای این ارث داشته

همچنین از زعزیانم هک رد همه مراحل زندگی ی
تحصیل انهمواری . کنم اند، سپاسگزاری می ار و همراه من بوده

اه را رب من هموار نمودند، از  از پدر و مارد زعزیم هک رد مسیر 

همیشگی
گزاری را از خانواده محترم همسرم نیز هب واسطه همه زحماتشان امکل سپاس . کنم شان ردکنارم سپاسگزاری می رباردان زعزیم و خواره مهربانم هب واسطه حضور 

 .دارم

 .کنم اهی زندگی مشترک رد کنار بنده حضور دادنتش و مرا یاری رساندند، تشکر می رد پایان از همسر زعزیم هک با تمام دشواری 
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 : چکیده

خواجه نصیرالدین با توجه به تحوالت اجتماعی ـ سیاسی آن دوران در پاسخ به ضعف نهاد خالفت،   

با اتکاء به نظریه امامت شیعی برای پاسخ به بحران هویت در جامعه و همچنـین بـا تادیـد بـر ضـرورت      

ی به بحران استقرار حکومت عادل با عناصری چون محبت، صداقت، عدالت، تدبیر و قانون برای پاسخگوی

زوال عنصـر  . مشروعیت و نادارآمدی ناشی از نبود نهاد خالفت، فلسفه مدنی خـود را رـرر ریـنی نمـود    

خالفت و به تبع آن شکل گیری بحران و حضور مغوالن و حکومت آنان، خواجه را به تدوین منظومـه ی  

خواجـه در آن برهـه    توجه به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی. فکری جدیدی حول مفهوم عدالت سوق داد

. زمانی و بازتاب این اقدامات در نظام معرفتـی خواجـه از مهمتـرین مسـارل در شـناخت آن عصـر اسـت       

پژوهش حاضر با مطالعه این نظام معرفتی سعی در تبیین و شناخت عوامل موثر در بازسازی نظام سیاسی 

امل زوال خالفت و پاسخ خواجه بـه  به عبارتی، شناسایی عو. نوین پس از فروپاشی ساختار سابق آن دارد

بحران زوال از رهگذر اراره ی فلسفه ی مدنی مورد نظر خود و راهکار خواجه برای نظـام پسـا خالفـت،    

 .هدف اصلی پژوهش حاضر خواهد بود

 

 . خواجه نصیر، فلسفه مدنی، سقوط خالفت، عدالت و سیاست :واژه ها کلید
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 بیان مسئله .1

حیاتسیاسیوعلمیخواجهنصیرالدینطوسیدربحبوحههزوالعنصهرخالفهتوورودعنصهر

وجهاهمیتایناندیشمندسیاستمداردرتاریخاسهالموایهران.هایاسالمیاستمغوالنبهسرزمین

وجهبهضعفمفرطخالفهتدرآنروزگاربات.یعنیفتحبغداداستقرارگرفتندراینلحظهتاریخی

معرفتهی اجتمهاعیودرممالکاسهالمی نهوعیبهیهنجهاریعباسیوچنددستگیبهوجودآمده

درقهرن(تشهیعواههلسهنت)ضعفنهادخالفت درگیریمیانمهذاه .سیاسیبهوجودآمدهبود

درفضهایهفتمهجری فضاییرارقمزدکهآمدنعنصرجدیهدیچهونمغهوالن بههدلیهلنبهودن

.توانستسرنوشتسازباشدمیاسالمی

خالفتبغدادبهدلیلعدمکیاستوتدابیراساسیدرادارهامورنظامسیاسهیخهودوهمینهین

 درحفه موجودیهت(بحرانمشروعیتومقبولیتبهطهورتوأمهان)عدمتدبیردرامورزندگیمردم

اَبهاینکهوجودجریانههاییچهوناسهماعیلیانتهاخودحتیدرمحدودهبغدادنیزناتوانبودومضاف

هایی فقطنیازمندیکعاملبیرونهیهایخالفترامتزلزلکردهبود وجودچنینزمینهحدودیپایه

هایاسالمیبودوآنعاملعزممغوالنبرایازسرزمین(دستگاهخالفت)برایبرچیدهشدنایننهاد

.فتحبغدادبود

نظهاماسهتوینکنندهتاریخیباوجودخواجهنصیرالدینطوسهیتهوأمشهدهچنینمقطعتعی

فلسفی کالمی سیاسیواخالقیخواجهتحتتاثیراینتحولبزرگدرحالوقوعبودوبهنوبهخود

ههایاسهالمی بهدنبالتعطیلهینههادخالفهتدرسهرزمین.براینتحوالتنیزتاثیرگذاربودهاست

گذارینهضتیعلمیدرجههتتبیهینومعرفتیخوداقدامبهپایههبهمنظومهفکریخواجهباتوجه

.نمایدمیامامینشرتعالیممذه تشیعدوازده

نقطهعزیمتومقصدنهاییاندیشهخواجهدرآنفضایتاریخیبهوجودآمهده اسهتمرارهمهان

خواجهبااثبات.هایاسالمیاستزمینساختارفلسفهمدنیفارابیدرروزگارحذفنهادخالفتازسر

اندیشهامامتونقشمحوریکهاماممعصومدربقایسنتانسانیوفطریفلسفهمدنیدارد نشهان

درواقعبااینپشتوانه.دادکهالگویآرمانیفلسفهمدنی تنهابرمحورامامت دارایوجودموثراست
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امبهبعدنقشمحوریدرایجاداندیشهوتمهدناسهالمیمعرفتیقویجوامعشیعیازآناینظریو

.اندداشته

واستمرارحکمتمدنیدرنظر(عج)تقریروارائهفلسفهمدنیبراساستصرفاتدائمامامغای 

حهذفخالفهتزمینههرا)سیاسیآندوران-تپاسخبهتحوالتاجتماعیخواجهابتکارینودرجه

.بهود(اازطریقنظریهامامتتشیعبهبحرانهویهتآنعصهرپاسهخدههدبرایخواجهفراهمنمودت

کهدچاربحران)هایشیعیدراندیشهخواجهبهسوالجامعهعصرخودفلسفهمدنیمنبعثازآموزه

ویجایگهاه.دردخالتیاعهدمدخالهتامهامغایه وچگهونگیتصهرفامهامپاسهخداد(هویتشده

خالفتراردنمودومفهوممشهروعیتوهویهترادرنظهاممعرفتهیمشروعیتدهیوهویتبخشی

.شیعیانوفلسفهعملیمنبعثازآندنبالکرد

ههایآتهیطرحنظریهامامتوحذفنهادخالفت مقدمهایبرایطرحمباحهثشهیعیدردوره

تلفیقهیازخواجهه.خواجهپلیستکهفلسفه سیاست فقهوکالمرابهههممتصهلمیکنهد.گردید

درواقهع تفکهر.فارابیوابنسیناستکهبااستفادهازکالم فلسفهمدنیخودراطرحریزیمیکنهد

فلسفیخواجهبهدنبالاتحادبادرکدینیوکالمشیعیاستوازدرونآننظریههامامهتوقاعهده

.استشودکهوجهتمایزحکمتعملیخواجهباعلممدنییونانیلطفمستخرجمی

ملیتخواجهاندیشمنددورهگذاراستدورهگذارازسنتخالفتبهجریانشکلگیریهویتو

شناسدوفرایندمشروعیتدهیراخواجهجایگاهمشروعیتدهیخالفترابهرسمیتنمی.ایرانیست

رخواجههتهدبیرسیاسهیازنظه.نگهردنهدرتاییدنهادخالفت بلکهدرکارکردهاینظامسیاسیمهی

وجودسیاستورعایتعدالتوموانستدرجامعهاستواینمسئلهحاکیمعطوفبهحف قوانینو

توجهبهدرونیبودنفرایندمشروعیتحکومهت شهروعی.ازیکنظاممشروعیتبخشیدرونیاست

.هایسیاسیملیستبرایتحققنظام

دانبههمراته بهرخلفهایفاسهقعباسهیتازدیدگاهخواجه مغوالنبیدیناماعادلوسیاس

نبودخالفتمانعادامهحیاتسیاسیمسلماناننیستبلکهبااستفادهازعواملثبهات.ارجحیتدارند

توانقهواممندیومحبتوتعاونمیانافرادجامعهمیدهندهنظامسیاسینظیررعایتعدالت قانون
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.ملکومالکراتضمینکرد

ههداریومسائلاجتماعیبهترینراهبهرایاسهتمرارحیهاتاجتمهاعیحکومتخواجهدرعرصه

خواجههلهوازم.سیاسیجامعهخودرادرضرورتاستقرارحکومتعادالنهبهجایساختارخالفتدید

دیدوبرآنبودمی(قدرتمالی)ودینار(دولت) حاکم(قانون)سیاستدراجتماعرادرقال ناموس

.توانحکومتیعادالنهبناکردمیراینسهاصلباتکیهب

:شود؛شاملمواردذیلاستمیسیاسیوبقاینظامدرنظرخواجهعواملیکهموج ثبات

 عنصر محبت. 1

شهود خواجهمعتقداستنیازهایضروریواولیهموج برقراریاولینارتباطاتمیانافرادمهی

مرات عالیهبعدازرفعنیازهایاساسهیحفه میکنهد محبهتافهراداماآنیهکهاینارتباطرابرای

خواجهحف محبترادرروابطمیانمردمبهجهتنقشآندرایجادتمهدن.نسبتبهیکدیگراست

.داند زیرابهعقیدهویمحبتنقشاساسیدرمحافظتنظامتألفدرجامعهداردمیمهم

 عنصر صداقت. 1

.صداقتازنظرخواجه نوعیازمحبتاستکهمقومنظامتألفدرجامعهاست

 عنصر عدالت. 3

اینمفههومبهاایجهادوحهدت.عدالتازدیگرعواملهمبستگیوانسجامیکنظامسیاسیاست

شودوصفتیاستکههمافرادوهماجتماعونهادهایآنمتصفبهآنندوتهاموج حف نظاممی

انهد زیهراعهدالتاکمهلفضهایلاسهتواگهرکهچنینباشدآنانبهاکملفضایلدستیافتههزمانی

اجتماعاتبشریدچارفقدانمحبتشوند تنهاعاملحف نظامآنهاعدالتاست؛یعنیاضطرارمردم

.بهاقتضایفضیلتعدالتبهسب فواتشرفمحبتاست

 (درایت حاکم)عنصر سیاست . 6

سیاستوتدبیربرایبقاواستحکامیکجامعهضروریاست وجودحاکمبهعنوانعلهتفهاعلی

درواقع قواممدنبهملکاسهتو.سیاستکهمدبر سیاستپردازوسیاستمدارباشد ضروریاست

.قوامملکبهسیاست
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 عنصر قانون. 5

یهخلقشدهباشد بهناچاربایهددرخواجهمعتقداستمادامیکهانسانبادوقوهشهویهوغضب

پیشگیریازتجاوزبهحقوقیکدیگروظلموتعدیبهقانونیکهبرعهدالتورعایهتانصهافمبتنهی

.هایاینقواواعمالوافکارحاصلازآنراتعدیلنمایداست تمسکجویدتاگرایش

-تیجهرسیدکهتحهوالتاجتمهاعیتوانبهایننمیبامطالعهاندیشهخواجهنصیرالدینطوسی 

هایاسالمیدرنتیجهحذفنهادخالفهت ورودسیاسیچونحذفخالفت بحرانهویتدرسرزمین

عنصرمغوالنبهسرزمینهایاسالمیتاثیرشگرفیبرنظهامفلسهفی کالمهی سیاسهیواخالقهیوی

.داشتهاست

بناکند زیهراقهوامبنیانخودرابرعقالنیتدکهاساسوتواندقوامیاببهنظرخواجه نظامیمی

بههعقهلجامعهبهوجودقدرتفائقهدولتبودهوقوامویبهسیاستوتدبیراستوقهوامسیاسهت

دردیدگاهخواجه .باشدوسیاستهایعملیویبراساسنظم عدالتومحبتمیانافرادجامعهباشد

افرادجامعه زمینهتحققیکنظاممنسجموباقواماجتمهاعیقوانینعادالنهومحبتواحسانمیان

توانگفتکهفلسفهمدنیخواجههدرصهددتبیهیناجهزاومی.کندمیوسیاسیدرجامعهرافراهم

اجتماعیمطلوباستوبهباورویهرنظامسیاسیبهرایحفه وثبهاتهساختاریکنظامسیاسی

ساختارهایخودآننظاماستونهمشروعیتدهیعنصهریچهونخودنیازمندتوجهبهکارکردهاو

.خالفت

 اهمیت و ضرورت پژوهش .1

اجتماعیپهسازفروپاشهینظهامخالفهتدرفلسهفهمهدنیخواجهههطرحریزینظامسیاسی

توجهه.تواندتبیینکنندهاصولیمهمبرایمطالعاتعلمسیاستدرایرانمعاصرباشدمینصیرالدین 

الیتهایسیاسیواجتماعیخواجهدرآنبرههزمانیوبازتهابایهناقهداماتدرنظهاممعرفتهیبهفع

پژوهشحاضربامطالعهایننظاممعرفتیسهعی.خواجهازمهمترینمسائلدرشناختآنعصراست

.درتبیینوشناختعواملموثردربازسازینظامسیاسینوینپسازفروپاشیساختارسابقآندارد
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مضافااینکهدرفضایعلمیودانشگاهیمعاصر کمتربهعواملمحیطیدخیلدریکمنظومه

مستقلومطلقدیدنتفکرباعثچشمپوشیازبسهیاریابعهادنهفتههدر.فکریپرداختهشدهاست

یشود لذاپرداختنبهرابطهمیانعواملمحیطیومنظومههایفکهرمیتفکراتواندیشههایمهم

.مانباشدهایجدیدتریبهنظاممعرفتیتواندنویدبخشظهوروبروزبخشمی

 اهداف پژوهش .3

سیاسیدورانحیات-نخست؛تشریحنسبتفلسفهمدنیخواجهنصیرالدینباتحوالتاجتماعی

 وی

ایخواجهنصیرالدیندوم؛ارائهساختاریمنسجمازنظاماندیشه

ههایازمیزانتاثیرپذیریوتاثیرگذاریعواملمحیطهیواندیشههسوم؛ارائهساختاریمنسجم

اجتماعیبعدازفروپاشی-سیاسیخواجهدربسترنظامسیاسی

 پرسش پژوهش .6

فلسفهمدنیخواجهنصیرالدیندرپاسهخبههفروپاشهی»سوالاصلیدراینتحقیقآناستکه

درحهینبررسهیپرسهشفهوق«؟پردازدفتمیچگونهبهبازسازینظامسیاسیپساخالنظامخالفت

:شودمیضرورتپاسخگوییبهبرخیسواالتجانبیاحساس

 منظومهفکریخواجهنصیرالدینازچهمنابعوآبشخورهایفلسفیومعرفتیبهرهبردهبود؟

حکمتمدنیخواجهدارایچهمولفههایاستواینمولفههایحکمتعملیویچهتهاثیری

 داندیشهسیاسیشیعیداشتهاست؟برپیشبر

 سیاسیحاکمبرقرنهفتمبانظامفکریخواجهچگونهبودهاست؟هنسبتعواملاجتماعی

 هایبهوجودآمدهدردورانمغوالنچهبودهاست؟پاسخخواجهبهبحران

خواجههآندورانوفلسفهمدنی(اعمازاجتماعی سیاسیوتاریخی)تاثیروتاثرعواملمحیطی

نصیرالدینطوسیچهبودهاست؟
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 فرضیه .5

سیاسهیآندوراندرپاسهخبههضهعفنههادهخواجهنصیرالدینباتوجهبهتحهوالتاجتمهاعی

درجامعهوهمینینبهاتاکیهدبهرهویتخالفت بااتکاءبهنظریهامامتشیعیبرایپاسخبهبحران

ضرورتاستقرارحکومتعهادلبهاعناصهریچهونمحبهت صهداقت عهدالت تهدبیروقهانونبهرای

کارآمدیناشیازنبودنهادخالفت فلسفهمهدنینهوینیراطهرحنامشروعیتوپاسخگوییبهبحران

.ریزینمود

 روش پژوهش . 9

حلیلیوتفسهیریازروشهایتاریخی ت.شکیفیاستروشتجزیهوتحلیلدرایننوشتار رو

ای مطالعهمتنآثارخواجهنصیرالدینطوسیوهمینینمطالعهههایکتابخانهروش.شدنیزاستفاده

آوریاطالعاتاینپهژوهشهایجمعآثارتاریخیووقایعنگاریمربوطبهقرنهفتمهجری ازروش

ههاوعوامهلدیشمندینیازبهشهناختمهتناندیشههآنوزمینههبرایدرکاندیشههران.بودهاست

شرایطسیاسی اجتماعی ههویتیوفرهنگهی.شودمحیطیموثردرشکلگیریآنتفکراحساسمی

هاهایشکلگیریاندیشهبنابراینبرایدرکزمینه.دورهحیاتهرمتفکریبسیارحائزاهمیتاست

وزمانههمتفکهربایستبهزمینههمیتسیاسیواجتماعیآندورانومیزانتاثیرگذاریآندرتحوال

ههایمتفکهرانیهکدورهزمینهگراییاینامکانرابرایدرکنظریهیاشهناختاندیشهه.رجوعکرد

اعمازاجتماعی سیاسهی )هایمحیطیدراینپژوهش شرایطوزمینه.یدنمامیزمانیخاصفراهم

فتمهجریدرسهرزمینههایاسهالمیبههخصهوصتحهوالتمنتههیبههقرنه(تاریخیوفرهنگی

.گیردمیفروپاشیخالفتواستقرارنظامپساخالفتموردتوجهقرار

 تعریف مفاهیم .7

 خواجه نصیرالدین طوسی .7-1

.استقمریهفتمقرنوسیاستمدارمتکلم حکیم.(ق672-597)خواجهنصیرالدینطوسی
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 فلسفه مدنی  .7-1

موضوعفلسفه.یاحکمتعملیمشتملبراخالق تدبیرمنزلوسیاستمدناستفلسفهمدنی

مدنیکنشارادیانساناستکهباخردوآزادیاوبستگیتامداردوهدفشایجادتحولبنیادیندر

درایننوشتارتمرکزبربخشسیاستمدنحکمتمدنی.باشدآدمیبراینیلبهسعادتحقیقیمی

.واجهاستخ

 سقوط خالفت .7-3

ایتاریخیکهدرقرنهفتمبهواسطهحملهمغوالندرشهربغدادبهوقهوعسقوطخالفت واقعه

.پیوست

 پسا خالفت .7-6

.شوداطالقمیخالفت بهدورهبعدازسقوطخلیفهالمستعصمباهللپسا

 عدالت .7-5

 ازعهدالتفهارابیدیهدگاهدر.اسهتتناسه ومرتبتدرعدالتارسطووافالطوننظرازعدالت 

قهوهسههمیهاناعتدالغزالی وطوسینصیرالدینخواجهاندیشهدر.شودمیناشیحکمتوفضیلت

مطههریشههید.شهودمهیمعرفهیانسهانسعادتایهراهاز«شهوانی»و«بیهغض» «ناطقه»متباین

اسهتحقاقرعایهتودانسهتهحهقذیبههحهقاعطهایوافرادحقوقرعایتعنوانبهراعدالت وهها

.استدانستهعدالتشرطراهااولویت

 ادبیات پژوهش . 8

کته .پژوهشحاضربهمطالعهابعادگوناگونیازسهیرزنهدگیتهاآثهارخواجههپرداختههاسهت

مطالعهاینآثاردیدوسیعیازآن.اندگوناگونیازنقطهنظرهایمتعددیبهخواجهوآثارویپرداخته

ههایاباندیشههدربیکیازاینآثار.بهوجودآوردهاستدورانوآثارخواجهبراینگارندهاینرساله

.خواجهنصیرالدینطوسی کتابنصیرالدینطوسیفیلسوفگفتگونوشتهدکترابراهیمیدینانیاست
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دهدکهویهموارهبهااههلمیآثاربرجایماندهازنصیرالدینطوسینشاناستدکتردینانیمعتقد

دکتهر.پرداختهاستمیفکرروزگارخودچهبهصورتحضوریوچهازطریقمکتوباتبهتبادلنظر

کههمانخصیصهاصلی)دینانیدراینکتاب نصیرالدینطوسیرادرمقاماندیشمندیکهراهگفتگو

 درنظرگرفتهاسهتوبههارزیهابیآثهارویازایهنمنظهراستمبنایزندگیوی(هستفلسفهنیز

 .پرداختهاست

الهدینطوسهیدرسهنگردفهاعازفلسهفه خواجهنصیر:برخیازفصلهایاینکتابعبارتنداز

نقطهآغازدرپیدایشنظر نگاهعقلازجایگاهناکجا بالغتوحکمتدرآثارحکهیمطهوس حکمهت

.عملیدرنظرحکیمطوس تاویلدراندیشهخواجهنصیرالدینطوسی

از.اسهتآمهدهنصیرالدینطوسیبهرشهتهنگهارشدراندیشههایسیاسیخواجهآثاریدرباب

موضوع.جملهاینآثارکتاباندیشهسیاسیخواجهنصیرالدینطوسینوشتهمرتضییوسفیراداست

ازدراینکتابآمهدهاسهت .اینکتاب بررسیآراءونظریاتسیاسیخواجهنصیرالدینطوسیاست

بهههجریاستکههتوانسهتحیهاتیدیگهر7ه6یکطرفخواجهطوسیازفیلسوفانسیاسیقرن

.فلسفهسیاسیبدمدفلسفهو

آمهدههایسیاسیخواجهنصیرالدینطوسهیبههنگهارشدرمقاالتمتعددینیزدرباباندیشه

ازجملههایهنآثهار کتهاب.هاییازاندیشههایخواجهرامدنظرقراردادهانداستکههریکبخش

وههامجموعهمقاالتیدرباباندیشهاستادبشربهاهتمامآقایمعصومیهمدانیگردآوریگردیدکه

.استدرعلومیچونریاضی نجوموادبیاتآرایخواجهنصیرالدینطوسی

کتهابایهن.اسهترضهویمدرسمحمدتقیبهقلمطوسینصیرالدینخواجهآثارواحوالکتاب

وههااندیشهاحوال زندگی دربارهارزشمنداستپژوهشیکتاب این.باشدمیصفحه747برمشتمل

هفهتمقهرنایرانهیبرجستهدانشمندوفیلسوف «الطوسیالحسنبنمحمدبنمحمد»مختلفآثار

خوانهدهنیهز«ثالهثمعلهم»و«عشهرحهادیعقهل» «البشراستاد»چونالقابیبهکهقمریهجری

نوشتهازعمدهطوربهکتابمطال .استشدهمی معاصرینهایگفتهازیاو«نصیرخواجه»آثاروها

هردرنویسنده.استشدهتدوینوگردآوریها تذکرهورجالکت ومعتبرتاریخهایکتابازیاو
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کههحاضرکتاب.استکردهاستنادواضحشواهدوروشندالیلبهبودهالزمتحقیقیوبحثکهکجا

نصهیرالدینخواجهه»ههایاندیشههوآثارباآشناییبرایفارسیزبانماخذومنابعترینمهمازیکی

ایهنبامختلفیهایبخشدارایورسیده چاپبهپیشسالسیحدودبارنخستیناست «طوسی

دسهتیارانوهمکهارانوی معاصهرفضهالءازنفهرچندخواجه اساتیدخواجه معاصران:استعناوین

.خواجهاشعارخواجه آثارخواجه شاگردانمراغه رصددرخواجه

کتهابایهن.استیغماییاقبالنوشتهطوسینصیرالدینخواجه سیاستودانشخداوندکتاب

وادیه مهدار سیاسهتدانشهمند نظریهاتوافکهارآثهار زمانهه زندگی ازایینگاریتکوگزارش

اسهت؛شهدهتشهکیلبخهشهشتازحاضرکتاب.باشدمیطوسینصیرالدینخواجهایرانیفیلسوف

تصهنیف:دومبخهشاو کارهایووسیاستخواجهاندوزیدانشدوران:اولبخش وههاترجمههوهها

بخهشانهد پرداختههطوسینصیرالدینخواجهدربارهکههاییافسانه:سومبخشخواجه تحریرهای

:ششهمبخهشمراغهه یرصهدخانهایجهاددرخواجهههمکاران:پنجمبخشخواجه استادان:چهارم

توضیحاتبخشهمراهبهخواجهاشعار:هشتمبخشوخواجهمعاصران:هفتمبخشخواجه شاگردان

.کتابانتهایدراستدراکاتو

ازمدرسهیمحمدبهنگارشطوسینصیرالدینخواجهفلسفیعقایدوسرگذشتهمینینکتاب

کته ومقهاالت.دیگرکتابهایستکهدرشرححالزندگانیخواجهبههرشهتهتحریهردرآمهدهاسهت

اجتماعیقرنهفهتمودورانزنهدگانیخواجههنصهیرالدینطوسهیهمتعددیدرباباوضاعسیاسی

امیداست.نگاشتهشدهاستکههریکبهفراخورموضوعاتوعناوینایننوشتاراستفادهخواهدشد

بانوآوریدرموضوعرسالهوبادرنظرگرفتنکت ومنابعمرتبطونزدیکبههپهژوهشحاضهر اثهر

.شایستهومطلوبیتدوینگردد

 بندی پژوهش فصل .6

همینهین.درفصلدومنگاهیمختصربرزندگیوآثارخواجهنصیرالدینطوسیخواهیمداشت

.درطولقرونپسازحیاتویخواهیمپرداختگذاریخواجهدرایامخودوبهنفوذوتاثیر



11 

 

بهبررسیتحوالتسیاسیواجتماعیقرنهفتمهجریازجملهزوالنهادخالفت درفصلدوم

هایمذهبی سقوطدستگاهخالفت هایاسالمی سقوطاسماعیلیه درگیریورودمغوالنبهسرزمین

.پرداختهشدهاستوسعهآبادانیمملکتاهتمامخواجهبهساماندهیاوضاعملک توجهبهت

فلسفهمدنیخواجهبهطورخاصونظامفلسفیویبهطورعامموردمداقههقهرارسومدرفصل

برایتشریحفلسفهخواجهنصیربهبررسینظامفلسفیفارابیوابنسیناپرداختههشهده.گرفتهاست

دربابمدینهفاضلهوارکانآنازنظرخواجهبهتفصیلدرذیلعنهوانفلسهفهمهدنیخواجهه.است

.دبحثقرارگرفتهاستنصیرمور

خالفهتبهبازخوانیفلسفهمدنیخواجهباتاکیدبربازسازینظهامسیاسهیپسهاچهارمدرفصل

عواملانسجامنظامسیاسیازدیدگاهخواجه بررسیقاعدهلطفونظامامامتدر.پرداختهشدهاست

دیگرعناویناینفصلبهازچارچوبنظامفکریشیعیوهمبستگیوانسجامدرعصرفقدانخالفت

درانتهایاینرسالهنیزبهتفکرخواجهبرایحلمشهکالتجامعههدرعصهرمغهوالن.آیدحسابمی

 .خواهیمپرداخت
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