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.0202معهد الدراسات اإلسماعيلية  جديد: المصدر  

 الطوسي الدين ريصقدم ن. يقدم هذا المقال تاريخًا إعالميًا مختصرًا عن حياة نصير الدين الطوسي، وتعليمه وعمله :موجز

 في المعيار أعماله من كثيرت الوأصبح إلسالم،الثالث عشر ل القرنالفكري لمرحلة ما بعد  تاريخال إلىعظيمة  مساهمة

وخصوصًا، المقالة التي تركز على عمل الطوسي في مجال علم  .الحديثة العصور حتى التخصصات من متنوعة مجموعة

 .الفلك وتأثيره على التاريخ الالحق لهذا المجال من العلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 . تم الحصول على حقوق النشر من الناشر المذكور
 
 
. ستخدام هذه الموادن استخدام المواد الموجودة على موقع معهد الدراسات اإلسماعيلية يشير إلى القبول بشروط معهد الدراسات اإلسماعيلية إلإ

. الملف الذي يتم تحميله من الموقعالتي تظهر في  حقوق النشر التي تظهر على الشاشة أوكل نسخة من  المقال يجب أن تحتوي على نفس نص 
المعلومات ودائمًا ذكر ( أو إعادة استخدام)ستخدام إبالنسبة لألعمال المنشورة فإنه من األفضل التقدم بطلب اإلذن من المؤلف األصلي والناشر إل

 . ومصادر المعلوماتمؤلفين أسماء ال
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 نصير الدين الطوسي والفلك

 ألنور ميرشانت

.0202معهد الدراسات اإلسماعيلية  جديدهذه نسخة منقحة من مقال نشر في   

 مثل بارزة شخصيات وجود حياته شهدت .0014 حزيران في بغداد في وتوفي 0020 شباط في الطوسي الدين ريصن ولد

. جيرسون بن ليفيكيونيديز و وغريغوري تيمية، ابن ويني،قاأل ستوما ميمون، بن موسى عربي، ابن بيكون، روجر

 فياستمر تأثيره  وفاته، بعدوحتى (. المتميز والمعلم الباحث) ‘الخواجة’ الشرف لقب حياته على الطوسي في حصل

 المعلم’و ‘رأستاذ البش’إليه بألقاب وأصبح يشار  والفلك، والمنطق والرياضيات والفلسفة ،ياتاألخالق مثل متنوعة مجاالت

  (.والفارابي أرسطو عدب)‘الثالث

 والمذاهب الطوائف أتباع آراء إلى ستماعواإل المعرفة فروع" جميع دراسةل ًاصغير ًاصبيعندما كان  والده هجعّش

 رعاية علىوحصل  دراساته، الطوسي أكمل. هختيارإ من معلمينبعيدًا ليتعلم على يد  الطوسي سافر ،وهكذا ؛"ةمختلفال

: "... ريجب ذلك إلى أشار كما. أعماله أهم من ًابعض يؤلف عديدة سنوات قضى حيث لموت،آ فياإلسماعيليين  الحكام

في [ اإلسماعيليين رئيس] محتشم الدين ناصرته لخدم األصيلة واإلبداعية أثناء الطوسي لاعمأكثر أ من ُأنجزت العديد

األعمال  هذه بين من (.م 0040أو  0041/ هـ 043حوالي العام  -م 0033أو  0030/ هـ 032 العام حوالي)قوهستان 

 ةالجديد الدين ريصن نماذج المرءفيها  يجد التيو‘ حل المشكالت المعينية’وتتمتها ‘ الرسالة المعينية’ ،‘الناصري خالقأ’

اإلشارات ’ سينا ابنعمل  على التعليق على عمل ،كذلكو. ‘أساس اإلقتباس’كتابه في المنطق و والكواكب، القمر عن

 0040 ،0041/  ـه 044 أو 043 العام حوالي) لموتآ إلى الذهاب بعد: "... ريجب يتابع .السنوات هذه خالل ‘والتنبيهات

 العديدوتعود  .واإلسالمية المبكرة ليونانيةلتحرير األعمال العلمية ا كبير حد إلى نفسه الطوسي كرس أن يبدو ،(م 0041 أو

 :المصدر]." الفترة هذهإلى  ،‘عناصرال’و ‘المجسطي’ نع منشوراته إلى باإلضافة، ‘الكتب المتوسطة’كتبه التي تدعى  من

 ، نيويورك) األول المجلد ،(‘التذكرة في علم الحياة’)‘الفلك علم في الطوسي الدين ريصن مذكرات’ ،ريجب. ج. ف

 .[00 صفحة ،(0993

وأسندت إليه  ما بعد،في ‘ًاوزير’ُنّصب وهوالكو  المغولي لحاكمل الطوسي مستشارًا أصبح م، 0010 عام لموتآ سقوط مع

 مرصد بناء كان المغول مع الطوسي أثناء إقامة الرئيسية الفعاليات ضمنومن (. األوقاف) ‘الوقف’ مهمة اإلشراف على

البارزين  المعروفين العلماءوالذي شارك في نشاطاته وأبحاثه العلمية العديد من  ،تحت إشرافه المراغةفي  أذربيجان في

 بغداد،إلى  طالبه من مجموعة مع المراغة الطوسي ترك م، 0014 فيو. الصين من فلك علماء ذلك في بما الوقت، ذلك في

 .العام نفس في توفي حيث

 كثيرت الوأصبح ،إلسالمالثالث عشر ل القرنالفكري لمرحلة ما بعد  تاريخال إلىعظيمة  مساهمة الطوسي الدين ريصقدم ن

التذكرة في ’ الفلك علم في مؤلفاته بين من. الحديثة العصور حتى التخصصات من متنوعة مجموعة في المعيار أعماله من

في هذا المجال  للطالب بالنسبة مفيدًا كونلي الفلك لعلم وموحد متماسك عتبارتقديم إ الطوسي والذي حاول فيه‘ علم الحياة

 هكتب الذي ،‘الرسالة المعينية’ ،ةالفارسي هأعمال من واحد بعد‘ التذكرة’ لقد جاء كتابه. المتخصصين غيروكذلك القراء 

 الالحق التاريخ على هائل تأثير‘ التذكرة’لكتاب  كان .قوهستان في اإلسماعيلي معقلال في قامتهإ من المبكرة الفترة خالل

عنه شهادة  المكتوبة التعليقات من كبيرال عددال عن فضاًللهذا الكتاب  المخطوطة نسخال من كبيرال ويمثل الكم ؛الفلك لعلم

 هذه بعضتناقش . وشرحًا هامة عنه تعليقًا عشر أربعةأنه يوجد على األقل  المعروف ومن. صامتة عن هذا التأثير

 بين العالقة مثل لموضوعات جديدة حلواًلتقدم  للغاية ةليأص أعمااًل وجعلها الطوسي، ليهاإ تطرق التي المسائل التعليقات

 بيرجنديال حسين نب العلي محمد عبدل أحد أمثلة هذه التعليقات كتاب. الفلك علم في الفيزياء ودور والمالحظة، النظرية

 تعليقمن  م، 0014-0013 مؤرخة مخطوطة،توجد  .م 0121-0121 عام في اكتمل الذيو ،‘التذكرة شرح’ بعنوان

 .اإلسماعيلية الدراسات معهدمقتنيات  ةعوجمم في بيرجنديال

المجسطي ’تحرير  :العربيةب أعماله ترجمت وقد. اإلسالم حدود خارج ثقافات في الفلكية الطوسي لاعمأ تأثير ونرى أيضًا

 اللغةب ترجمة واألهم من ذلك. 0132 و 0102 عام في السنسكريتية اللغة إلى ،‘عناصر إقليدس’وتحرير  ‘بطليموسل

الترجمة، والتي أنجزت على يد العالم  تشمل هذه لم. ‘التذكرة’كتاب  على بيرجندي عليقت من لجزء السنسكريتية



 الدين ريصتعامل فيه ن الذيو الثاني، الكتاب منفقط  عشر الحادي الفصلالسنسكريتي نياناشوكا، كامل الكتاب وإنما 

 في‘ التذكرة’كتاب  ريأثأيضًا عن ت الكشف ويمكنكما  .اتتطبيقما له من و ‘الطوسي مزدوجة’  يسمى جهاز مع الطوسي

 اإلسالمية الوسطى القرون أواخر بينجرت في  تصاالتعلى إ أدلة مؤخرًا أجريت التي قدمت البحوثحيث  لغرب،ا

 كوبرنيكوسكتاب  في‘ الطوسي مزدوجة’  نجد المثال، سبيل علىف. الغربي فيما يتعلق في علوم الفلك النهضة وعصر

 نظريةدراسة عن  شملوي م، 0411 عام إيطاليا في كان الذي آخر، فلكي وفي مخطوط ،‘السماوية األجرام دوران’

 في الطوسي ر الدينيصن وتأثير دورإن . القمر ونموذج ‘الطوسي لمزدوجة’ تخطيطية رسومات على تحتوي التي الكوكبية

 .الغربي النهضةعصر وفي اإلسالم  الفلكعلم  بين العالقة بشأن النقاش نتيجة كانت مهما يبقى ثابتًا الفلك علم تاريخ

 


