
 

 خواجه نصیرالّدین  طوسی
  
 

ق   ۵۷۵اسفند   ۵شنبه،   :تولد   

ق    ۳۵۶تیر  ۱۱دوشنبه   :وفات  
 

 

دکتر کیارش آرامش: سخنران مهمان    
 مدیر و عضو هیأت علمی مؤسسه اخالق زیستی

پنسیلوانیا -دانشگاه ادینبورو    

M.D., Ph.D., is the director of The James F. Drane Bioethics Institute at  

Edinboro University of  Pennsylvania  

اخالق مولوی   تااخالق ناصری  از     » : عنوان سخن  «  

“موالنا  ” و  “خواجه نصیر” بررسی مقایسه ای مکاتب  اخالقی     
 

https://zoom.us/j/93428863474 
Meeting ID: 934 2886 3474  

(بوقت هیوستن تگزاس ) شب   8/30   -فوریه   23   :سه شنبه  
 

Tuesday February 23rd
, 2021   8:30 pm       Zoom Meeting 

های تاریخ ایران است. علوم دینی و عقلی را زیر نظر پدرش و منطق  ترین شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی یکی از سرشناس   

اش آموخت. تحصیالتش را در نیشابور به اتمام رساند و در آنجا به عنوان دانشمندی برجسته آوازه یافت و حکمت طبیعی را نزد دایی   

او با پرورش  است. وجود آورد که نزدیک به چهل هزار جلد کتاب در آن بوده ای به او رصدخانه مراغه را ساخت و در کنار آن کتابخانه   

های ایران پیش از مغول به آیندگان شد. شاگردانی )همچون قطب الدین شیرازی( و گردآوری دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانش   

های مثلثات او به زبان فرانسه ترجمه گردید. میالدی کتاب ۶۱که در سده  وی یکی از گسترش دهندگان علم مثلثات است   

هایی از خود  های دانش و فلسفه، تألیفات و رساله زندگی او بر پایه دو هدف اخالقی و علمی بنا نهاده شده بود. او در بیشتر زمینه   

اند. های وی به زبان پارسی بوده درصد نوشته ۵۲به یادگار گذاشته که بیشتر عربی هستند، اما    

   Nasir al-Din al-Tusi   Persian polymath   ( خواجه نصیرالدین طوسی )   
            

Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Tūsī, better known as Nasir al-Din al-Tusi, was a   
Persian polymath, architect, philosopher, physician, scientist, and theologian. Nasir al-Din al-Tusi 

was a well published author, writing on subjects of math, engineering, prose, and mysticism. 
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10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

 لطفا سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید

iricf@bonyadnameh.com 
پیامک را به تلفن  و   8849-466 (832)   بفرستید  


