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  ∗شماری آثار شیخ طوسیگاه
  

  1علیّه رضاداد
  دانشگاه فردوسی مشهد ،ارشدیکارشناسدانش آموختۀ 

Email: rezadad@gmail.com   
  دکتر سید کاظم طباطبایی
  استاد دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 
Email: tabatabaei@ferdowsi.um.ac.ir 

  چکیده
آثار متفکران و دانشمندان فواید بـسیاری در   )  chronology(شماری  شناسی یا گاه  تاریخ

یـابی  توانـد در بررسـی و تحلیـل و ریـشه          ار آن است کـه مـی      ـد این ک  ـاز جمله فوای  . پی دارد 
چه، دانشمندان معمـوالً در ادوار مختلـف حیـات          . های آنان، پژوهندگان را یاری رساند     دیدگاه

 مسألۀ علمـی گـاه نظریـاتی متفـاوت و           علمی خود با طیّ مراحل پختگی و کمال، در باب یک          
های تعیین کنندۀ تاریخ    این نکته با تتبّع در آثار ایشان و یافتن قرینه         . کنندبعضاً متهافت ابراز می   

  . گرددتألیف کتب و یا تقدّم و تأخّر هر یک بر دیگری آشکار می
اند در  تودر این جهت بررسی آثار شیخ طوسی و تاریخگذاری آنها تالشی است که می             

های احتمالی مؤثر واقع شده و تحوالت و تعمیق         فهم دقیق آراء و نظریات شیخ و رفع تعارض        
آنچه در این میان توجه محقـق را        . مبانی فکری وی را در بستر زمان و مکان بر ما آَشکار سازد            

ه ی در بغداد بـه ویـژه در فاصـل   نماید آن است که بیشتر آثار شیخ در زمان زندگانی و     جلب می 
نگاشته شده و این امر بیانگر کوشش عظیم شیخ طوسی در تبیین مبانی         .  ق 448 تا   436های  سال

  .  باشد شیعه و اهل سنت بغداد میۀضای آشوبها و اختالفات میان جامعتشیع، در ف
شـماری آثـار وی بـه رشـته         مقالۀ حاضر با هدف تعیین تقدّم و تأخّر کتب شیخ و گـاه            

  .   تر آثار وی فراهم آیددمه ای برای تحلیل عمیقتحریر درآمده است تا مق

                                                      
  .6/10/1386:؛ تاریخ تصویب نهایی29/5/1386 :تاریخ وصول*.
  .لونویسنده مسؤ .1
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 80شمارۀ                                                      مطالعات اسالمی                                    50
  .  شماری، مصنّفات شیعهمحمد بن حسن طوسی، گاه :هاکلید واژه

  درآمد 
جو در ادوار مختلف حیـات      تردید و بدون استثناء دانشمندان و متفکران کمال       بی

فکری خود، به تناسب طیّ مراحل کمـال و پختگـی، در بـاب مـسائل علمـی نظریـاتی                    
این نکته چنـان بـدیهی اسـت کـه مـا را از آوردن               . کنندتفاوت و گاه متهافت ابراز می     م

تألیف ه در آثار دانشمندان سختکوش و پر      ویژمسألۀ مورد بحث به   . نیاز می کند  نمونه بی 
این دانشمندان بررسی سیر تحول آراء از این رو، در    . بیش از دیگران به چشم می خورد      

شناسی تألیفات ایشان   خّر تاریخ تألیف آثار آنان توجه و بر تاریخ        الزم است به تقدّم و تأ     
  . تکیه گردد

یکی از دانشمندان شیعه که در زندگی پربار خود آثار پرشماری از خود برجـای               
وی که طبعاً بسان همۀ متفکران      . نهاده، بزرگ طایفۀ امامیّه محمد بن حسن طوسی است        

وده است، بسا که در آثـار پرشـمار خـود در            مراتب پیشرفت را یکی پس از دیگری پیم       
توان به  از باب نمونه می   . مسائل مهمّ علمی نظریاتی ناسازگار از خود برجای نهاده باشد         

زیرا آن گونه که از بررسی      . نظر او در باب حجیت و عدم حجیت خبر واحد اشاره کرد           
گاه اسـتادان   از دیـد   ، آغـاز  رسـد وی در   آید، بـه نظـر مـی      آثار شیخ طوسی به دست می     

تهـذیب  تألیف کتاب    در    وی .ه است  کرد پیروی -خویش، شیخ مفید و شریف مرتضی     
شیخ مفیـد بـوده و آن را در ابتـدای روزگـار سـکونتش در                 ۀلمقنعا که شرح    -االحکام  

 به عدم حجّیّت خبـر واحـد        -بغداد و دوران حیات استاد بزرگوارش شیخ مفید نگاشته          
توان شرح مهمترین کتاب فقهی شـیخ مفیـد را،          التزامی می  و به دلیل     1باور داشته است،  

                                                      
 سـوی هـذه     ةو لیس فی الشرع ما یوجب الطهار      « : چنین می نگارد   » ة للطهار جبةاألحداث المو «  وی در باب     . 1

تهـذیب  طوسـی،   (» اد التی ال توجب عنـدنا علمـا و ال عمـال              االشیاء، الن ما عداها الطریق الیه اخبار اآلح        ةالعشر
  . 76، 72، 69، 66 /2؛ 112 /1، االستبصار؛ همو، 176، 172، 169 /4همان، : ک. ، نیز ر5 /1، االحکام
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 51                                              شماری آثار شیخ طوسیگاه                        87تابستان  

نیـز شـیخ طوسـی در نگـارش         . مستلزم همسان بودن عقیدۀ او با استادش به شمار آورد         
   با استادان خود اختالفى نداشتهدم حجّیّت خبر واحد،ـۀ علأـ در مس ظاهراً ةينهاالکتاب 
   1.است

 شیخ مفید خبر را به متـواتر و          به پیروی از   تهذیبهمچنین وی در مقدّمۀ کتاب      
 کـه   - االستبـصار اما در   ). 1/3،  تهذیب االحکام طوسی،  ( محفوف به قرینه تقسیم کرد    

 خبر را به متواتر و غیر متواتر تقسیم نموده و خبـر غیـر               -نگاشته  تهذیب  آن را پس از     
  : متواتر را در دو بخش سامان داد

ای، به مفاد آن علـم و یقـین         رینهخبر غیرمتواتری که به علّت همراه بودن با ق         .1
  شود و عمل به آن مانند خبر متواتر واجب است؛ حاصل می

خبری که متواتر نبوده محفوف به قراین نیز نباشـد، کـه اصـطالحاً بـه خبـر                   .2
 ). 4 /1 ،االستبصارهمو، ( واحد بدون قرینه نامبردار است

. ض می تـوان پـذیرفت     به عقیدۀ او قسم اخیر را با شرایطی از جمله نیافتن معار           
پس از گذشت این دوره، بر اثر شرایط اجتماعی و تحت تأثیر عـواملی همچـون مـتّهم                  
ساختن شیعه به نداشتن فروعات فقهی گسترده، برای پاسداری از کیان تشیّع، رأی شیخ              

را المبسوط  او در پی این کتاب      . طوسی بر حجّیّت خبر واحد بدون قرینه مستقر گشت        
  االصـول  ةعـد وی در کتاب    .  استداللی و تفریعی به رشته تحریر درآورد       با رویکرد فقه  

 ةعـد همـو،  ( خبر را به خبر واحد محفوف به قرینه و خبر واحـد محـض تقـسیم کـرد        
ان، ـهمـ : ک.ر(ت  ـد معتبـر دانـس    ـ و قراینی را در پذیرش خبر واحـ        )1/145،  ولـاالص

1/143-147.(  

                                                      
بـا    يـة النهـا ؛ مـشابهت آرای شـیخ طوسـی در    77 – 74، 54 – 53/ 2، السرائرابن ادریس،   : ک.  در این باره ر    . 1

که احتماالً از منکران حجّیّت خبر واحد       .)  ق 448. د( اثر سالر دیلمی     يةالمراسم العلو مفید، در کتاب     شیخ   املقنعة
  . 155، 133، 56، 34، 32، ص يةالمراسم العلو، سالّر دیلمی: نمونه های آن را بنگرید به. بوده بعضاً آمده است
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 80شمارۀ                                                      مطالعات اسالمی                                    52

نماید، یّت خبر واحد اقامۀ دلیل می     ر حجّ گفته ب  طوسی در موارد پیش    اگرچه شیخ 
به عنوان نمونه وی در . امّا در مواضعی، آهنگ عدم حجّیّت چنین خبری را نواخته است       

  : مبحث نسخ سنّت به سنّت می گوید
  ت االولی منـانـفان ک. لةدالـ ایضا اذا تساویا فی اللسنة فانما تنسخ بالسنةو اما ا«

  ). 2/538همان، (» اقط، النا ال نعمل بهاخبار اآلحاد، فعلی مذهبنا ذلک س
و عمل باشد، دالّ بر این است که امی ةالعداین مطلب که از مباحث پایانی کتاب 

جز آن که بگوییم شیخ طوسی در این موضـع بـه دلیـل              . داندبه اخبار آحاد را الزم نمی     
  . ستمخالفت با مبنای عامّه در حجّیّت خبر واحد، چنین مطلبی را بیان کرده ا

نمونۀ دیگر از مواردی که شـیخ طوسـی بـه اخـتالف از آن سـخن گفتـه اسـت                  
) 351؛2/181( التهـذیب وی در آثار حدیثی خود نظیر       . است» )ص(سهو النبی «موضوع  

تباه را بـرای پیـامبر      به پیروی از شیخ مفیـد هرگونـه سـهو و اشـ            ) 1/371 (االستبصارو  
را مطـابق نظـر     ) روایت ذوالیـدین  (مانند  داند و روایات مؤیّد سهو      جایز نمی ) ص(اکرم
إذا رأیـت الـذین یخوضـون فـی آیاتنـا         و«شمرد، امّا همو در تفسیر آیـۀ        سنت برمی اهل

فاعرض عنهم حتى یخوضوا فی حدیث غیـره وإمـا ینـسینک الـشیطان فـال تقعـد بعـد                 
کـه  را در امـوری  ) ص( سهو و نسیان پیامبر اکـرم   )68/انعام (»الذکرى مع القوم الظالمین   

به ادای رسالت ایشان مربوط نباشد، پذیرفته است و از این جهت بر ادّعای جبـائی کـه                  
همـو،  (گیـرد   دانـد خـرده مـی     می) ص(طائفۀ امامیه را معتقد به نفی سهو از پیامبر اکرم         

  ).166-4/165، التبیان
 لذا برای آگاهی از سیر تحوّل فکری او در باب مسائل مختلف علمی و شناخت            

ی وی در هـر مـسأله، ضـروری دانـسته شـد تـا طـیّ پژوهـشی گـاه شـماری                 رأی نهای 
)chronology (       این جنبه از پژوهش جز در مواردی       . دقیقی از آثار وی به دست داده شود
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 53                                              شماری آثار شیخ طوسیگاه                        87تابستان  

 تـاکنون مـورد عنایـت      1معدود که به مهمترین کتـب فقهـی شـیخ منحـصر مـی گـردد،               
 مقالۀ حاضـر    استی ک ران این از این رو، برای تدارک و جب      . پژوهندگان قرار نگرفته است   

  .  به این موضوع اختصاص یافت
  مروری اجمالی بر زندگانی شیخ طوسی

ابوجعفر محمد بن حسن بـن على طوسى، معروف به شـیخ الطائفـه در رمـضان         
بیـست و سـه   وی  .جهـان گـشود  خراسان دیده به ز خطۀ    ا در شهر طوس  . ق 385سال  

جـا  همـان تـحـصیالت مقدماتى را در     د و   سال آغازین عمر خود را در زادگاهش گذران       
مهاجرت کرد و پس از استادش سید مرتضى         به بغداد  . ق 408 سال به پایان رساند و در    

خ طوسـی   شی. گردید ى شیعه به او منتقل    یریاست علمى و فتوا   ،  .) ق 436. د(علم الهدى   
یخ کسب علم نمود و پس از وفات شـ        .)  ق 413. د(مدت پنج سال از محضر شیخ مفید        

ایـن  سـیــد مرتـضى کـه در        . مند شد ، سـید مرتضى بهره   اومفید از محضر شاگرد مبرز      
 را مـورد عنایـات و توجهـات خـاص خــود      ی، وا دید لیاقت و استعداد کامل ر شاگرد

براى او تعیین   )  دینار در ماه   12(ى  شایانواداشت و مقررى    س  قـرار داد و او را بـه تدری      
 سال نیز درمالزمت آن عالم بزرگوار به سـر بـرد تـا              23طوسى   بدین ترتیب شیخ   .نمود
  . درگذشت.ق 436سال  االوله سید در ربیعکاین

 را رهبـرى و پرچمـدارى شـیعه      خیشـ بعد از رحلت سید مرتضى علـم الهـدى،          
 - 422(عهده گرفت و بر کرسی تدریس علم کالم که خلیفـۀ عباسـی القـائم بـامراهللا                  بر

 کـرخ   ۀ در ایـن هـنـگام منزل شیخ در محل       .د، تکیه زد  به وی تفویض کرده بو    .)  ق 467
 شـاگردان وى از فقهـا و        ۀشـمار  در ایـن سـالها    .  بود محل آمد و رفت مسلمانان     ،بغداد
 از  تـن ت چند صـد     قو سیصد تن رسید و در همان       شیعه، به بیش از    ین و علما  امجتهد

تـوان از کـسانی      از آن جملـه مـی      .کردنـد استفاده مـى   سنت نیز از محضر او    علماى اهل 

                                                      
؛ صـدر،  223 –6/222، روضـات الجنـات   انـساری،   خو: توان از این آثار نـام بـرد       باره به طور عمده می     دراین . 1
   .  317 –3/264،  شیخ طوسیۀیادنام، »نگاهی به آثار فقهی شیخ طوسی«
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 80شمارۀ                                                      مطالعات اسالمی                                    54

، ابـوعلی   .) ق 449.د(، محمد بن عثمـان کَراجَکـی        .) ق 481.د(همچون قاضی ابن بَرّاج     
، )فرزند ایشان و ملقّـب بـه مفیـد ثـانی          .) ( ق 511.د(حسن بن محمد بن حسن طوسی       

، اسماعیل بن محمد بن بابویـه       .) ق 480.د(احمد بن حسین بن احمد نیشابوری خزاعی        
  .  کسان دیگر نام بردو بسیاری.)  ق500. د(

  ان با انحطاط دولت قدرتمند شیعیـداد همزمـوسی در بغـت شیخ طـدوران اقام
بعـد از   .  ق 448در سـال    . بـوده اسـت   سلجوقى   سنی   بویه و روى کار آمدن خاندان      آل

گیـری  بویـه،  شـکل    حادثۀ بساسیری و یورش طغرل سـلجوقی بـه بغـداد و سـقوط آل              
کردند موجب غارت محلـۀ کـرخ و        یان آن را رهبری می    های ضد شیعی که حنبل    ائتالف

آنها خانه و کتابخانۀ شیخ طوسی را آتش زدند و او ناگزیر به پناهگاهی              . باب الطاق شد  
 شیخ حمله کردند تا وى را به        ۀعد از این حادثه، اراذل و اوباش به خان        ب. در نجف رفت  

 نـد و ابهـاى او را بـه بـازار آورد    وسایل منـزل و کت ، ولى چون او را نیافتند    ،برسانند قتل
 و  نـد  بر آنها افزود   ،نمودند که شیعیان در عاشورا از آن استفاده مى         را هایىها وعلم پرچم
   .دند و نابود ساختنیدرا به آتش کشی همگ

در .)  ق 460 یا   458(تا زمان وفاتش    ، شیخ   آتش منازعات بـعد از فروکش کردن     
 علمیـه در میـان شـیعیان        ۀد که بزرگترین حوز   نمو اى تأسیس  علمیه ۀ حوز نجف ماند و  

 شکی نیست که اقامت شیخ در نجف و شهرت و آوازۀ او سبب شد بـسیاری از                 .گردید
گیری و کسب دانش از حـضور شـیخ بـه نجـف                و اهل فضل به منظور بهره      طالبان علم 

مـد  مهاجرت کنند و به تبع آن زمینۀ اسکان شیعیان در آن محل نیز بیش از پیش فراهم آ                 
   .وآمد تبدیل شد نجف به یک حوزۀ علمی پر رفت،و بدین ترتیب با گذشت زمان

آثـار فراوانـی در همـۀ       های عظیم بغداد      با در اختیار داشتن کتابخانه    شیخ طوسی   
نویـسان دربـارۀ    محققان و فهرست  . های علوم اسالمی از خویش برجای گذاشت      عرصه

 الفهرسـت شیخ طوسـی در     . مختلفی دارند تعداد مؤلَّفات و مصنّفات شیخ طوسی اقوال        
، اما ایـن  )242 – 240، الفهرستطوسی، : ک. ر( اثر از آثار خویش را نام برده است    42
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نِ بهتـرین تحقیـق دربـارۀ مؤلّفـات شـیخ از آ           . فهرست شامل تمامی آثار وی نمی گردد      
 وی در مقالۀ مفصلی که دربـارۀ زنـدگی شـیخ طوسـی نگاشـته،              . آقابزرگ تهرانی است  

 کتاب و رساله ذکر می نماید و دربارۀ هـر یـک از آن               47تعداد کتب و رسائل ایشان را       
 الـشیخ   ةحیـا «آقابزرگ الطهرانـی،    : ک. ر (طالعات سودمندی را به دست می دهد      آثار ا 

 محمـد واعـظ زاده      آقایافزون بر این تحقیق،     ). 33 –1/17،  التبیان ۀ، در مقدم  »الطوسی
 با عنایت به تحقیقات شیخ آقابزرگ به تقـسیم          یخ الطوسی  الش ةحیاخراسانی در رسالۀ    

: ک. ر( کتـاب برمـی شـمارد        48ب شیخ پرداخته و شمارۀ آثـار شـیخ را           ـموضوعی کت 
   ).45 – 40زاده، واعظ

حدود بیست عنوان از آثار شیخ طوسی امروزه در دست نیـست و تاریخگـذاری     
بایـد  . خ نگـارش آنهـا، امکـان نـدارد    شماری از آنها، به دلیل فقدان قراین در تعیین تاری        

امل آنها هدف ایـن نوشـتار   توجه داشت که ترسیم محتوای آثار شیخ طوسی و معرفی ک   
رو، پس از معرفی اجمالی آثار شیخ طوسی، توجه خود را به تقدّم و تأخّر               از این . نیست

    1.نماییمتاریخی کتب وی معطوف می
  

  شناسی آثار شیخ طوسی  تاریخ
قویم تاریخی آثار شیخ طوسی نظریۀ مشهور آن است که او آثار خـود را              دربارۀ ت 

امـا بـا دقـت و       ). 302،  266 / 3صدر،   (ذکر کرده است  الفهرست  به ترتیب نگارش در     
گـردد، اگرچـه شـیخ      مـی وکاو در مؤلّفات شیخ طوسی دقیق نبودن این نظریه ثابت           کند

  . ترتیب تقریبی نگارش کتب را رعایت نموده است
  :توان استفاده کردتاریخ شناسی آثار وی از چند قرینه میدر 

  تصریح شیخ به تاریخ تألیف کتاب؛) الف
                                                      

؛ 167 – 159 / 9؛ امـین، محـسن،      249 – 216 / 6خوانـساری،   : ک.  برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ شیخ طوسی ر       . 1
؛ 74- 3 / 1؛ انـصاری قمـی،      62 -5خراسـانی،   زاده  ؛ واعـظ  74-1 / 1،  » الـشیخ الطوسـی    ةحیا«آقابزرگ طهرانی،   

  . 216 – 180گرجی، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 80شمارۀ                                                      مطالعات اسالمی                                    56

چنان که مالحظـه خواهـد شـد از         (ذکر عنوان برخی از کتب در کتب دیگر         ) ب
  ؛)ایماین قرینه بیشترین بهره را در تعیین تاریخ نگارش کتب برده

ـ    .) ق 450 .م(نجاشیال  ـرجذکر عنوان کتاب در     ) ج اشی ـه اینکـه نجـ    ـ؛ نظـر ب
آورده اسـت، از ایـن رو       الفهرسـت    آثار شیخ طوسی را با ترتیبی تقریباً مشابه          ترینمهم

ای بر نگاشته شدن آن اثـر بعـد         تواند قرینه  نجاشی می   رجال عدم ذکر برخی از کتب در     
کتـب  باره باید توجه داشت کـه ظـاهراً نجاشـی از ذکـر              البته در این  . از وفات وی باشد   

مسائل و استفتائات صرف نظر نموده است، از این رو، این قرینه فقط در غیـر از کتـب                   
  آید؛ مزبور به کار می

از جانب شـیخ بـرای      » ادام اهللا علوه  «یا  » رحمه اهللا «به کارگیری عباراتی نظیر     ) د
وجـه بـه تـاریخ وفـات ایـن           تعیین تاریخ نگارش کتاب با ت      ای برای نشانهاستادانش که   

  باشد؛ گان میبزر
از ایـن قرینـه در مـواردی        (شـیخ طوسـی   الفهرست  ترتیب عناوین کتب در     ) هـ
  ).  گذاری آنها با قراین دیگر به تنهایی میسر نبوده استشود که امکان تاریخاستفاده می

البته با وجود به کارگیری این قراین، به دلیل در دسـترس نبـودن برخـی از آثـار             
 عنـوان از مؤلفـات   14که حـدود   مسائل  از آنها، به ویژه کتب      شناسی برخی   شیخ، تاریخ 

  .   پذیر نیستشود، امکانشیخ را شامل می
  : پردازیماینک به سیر تاریخی نگارش کتب شیخ طوسی می

این کتاب نخستین تألیف شیخ طوسی است کـه آن را در            : تهذیب االحکام   - 1
، تهذیب االحکـام  طوسی،  (ته است   نگاش.)  ق 413. م( استادش شیخ مفید     ۀمقنعلاشرح  

که ابتـدای   .  ق 408 را در زمان حیات استادش مفید در سال          تهذیبشیخ نگارش   ). 1/3
بـه پایـان    .  ق 413 را تا سـال      ۀورود وی به بغداد بود، آغاز کرد و کتاب طهارت و صلو           

که وی به نجف منتقل شـد ادامـه داشـته اسـت             .  ق 448رسانید، اما اتمام کتاب تا سال       
بـرد   نام میالفهرستشیخ طوسی در این کتاب از ). 4/504، عـة يالذرآقابزرگ طهرانی،  (
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 اولـین کتـابی اسـت کـه شـیخ بـه             تهذیب االحکام ، البته این موضوع با اینکه       )10/88(
 تا پایـان    تهذیبنگارش آن پرداخته منافاتی ندارد، زیرا همان طور که گفته شد نگارش             

  . ته استاقامت شیخ در بغداد ادامه یاف
 يـة النهـا از جمله کتب فقهی شیخ کتـاب        :  فی مجرد الفقه و الفتوی     يةالنها - 2

توان گفت این کتاب    به همین دلیل می   . رودنمیفراتر  است که در آن از ذکر متون اخبار         
اگرچه برخی این کتاب را به دلیل عنوان        . استبر طبق مذاق علمای حدیث نگاشته شده      

، اما بـا بررسـی      )145 /3فیض،  (اند  از آخرین آثار او برشمرده    آن و برخی نظریات شیخ      
دومین تألیف شیخ است و حتی بایـد گفـت    يةالنهاتوان گفت که کتاب     دیگر آثار او می   

 زیرا چنانکه خـواهیم گفـت      ؛گردد باز می  االستبصارنگارش آن به زمانی پیش از تألیف        
 يـة النهـا  تنظیم ابواب آن را بر اسـاس  کند واز این اثر یاد می االستبصار  شیخ در مقدمۀ    

کند می به این مطلب اشاره   المبسوط  مرحوم شیخ نیز خود در مقدمۀ       ). 1/5(دهدقرار می 
 ).1/2(» يةالنهاو کنت علی قدیم الوقت کتاب «: فرمایدو می

 ۀلّف، این کتاب را که از کتـب اربعـ      مؤ: االستبصار فیما اختلف من االخبار     - 3
آید بـه اخبـار مختلـف و طریقـۀ جمـع و سـازش میـان آنهـا                  شمار می  شیعه به    حدیثی

 نگاشـته  يةالنهاو آن را به ترتیب ابواب کتاب  ) 1/3،   االستبصار طوسی،(اختصاص داده   
تهـذیب  ز تـألیف   پـس ا   االستبـصار به تصریح مؤلّف در این کتـاب،        ). 5همان،  (است  

  ).4/305؛ 5، 1/2همان، ( تحریر درآمده است ۀ به رشتيةالنهاو االحکام 
، تهـذیب شـیخ در ایـن کتـاب از         :  االصـول  ةعـد یـا    فی االصـول     ةالعد - 4

به دلیل آنکه تـاریخ     . نام می برد  ) 634،  602/ 2 (تلخیص الشافی و  ) 1/137 (االستبصار
نام بـرده شـده اسـت       تلخیص  نیز در    ةالعدبوده و از    .  ق 432سال  تلخیص  اتمام کتاب   

و در تلخـیص  توان گفت که این اثـر بـه مـوازات           می ،)167/ 1،تلخیص الشافی همو،  (
  . نگاشته شده است.  ق432حدود سال 
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 اثر سید مرتضی، قرینۀ دیگری است که        لذریعۀا تاریخ تألیف کتاب     ۀدربارکاوش  
بنـابر یکـی از     . رسـاند تر نظریات وی یاری مـی      و فهم دقیق   ةالعدگذاری  ما را در تاریخ   

باشـد  مـی .  ق 400یخ اتمـام نگـارش ایـن کتـاب سـال            ، تار لذریعۀانسخ به دست آمده     
ـ  االمـا  ۀلشیعاضواء علی عقائد ا   سبحانی،  ( جوابـات  نیـز سـید مرتـضی در        ). 281،  ۀمی

اصـول  به کتاب ) 379ص ( به اتمام رسیده است 429 که در سال      االولی ةيسمسائل الر 
براین تردیـدی   بنـا ) 1/75،  لذریعـۀ اهمو،  : ، مقایسه کنید با   318ص  . (دهد احاله می  الفقه

 نگاشـته شـده و شـیخ طوسـی آن را در              االصـول  ةعد پیش از    الذریعۀنیست که کتاب    
 1.محـسوب کـرد   االصـول  ةعـد توان آن را از منابع طوری که می  اختیار داشته است؛ به   

بـرد  را نـام مـی    الذریعـۀ   ضمن آنکه شیخ طوسی در مقام برشمردن آثـار سـید مرتـضی              
ص (کنـد    هم از آن یـاد مـی       تمهیداالصوله بر آن در     و عالو ) 165،  الفهرستطوسی،  (

419 ،820  .(  
 ایـن اسـت کـه       ةالعدبر این اساس، بهترین نظریه در تعیین تاریخ نگارش کتاب           

بگوییم شیخ بخشی از آن را در حیات سید و بخش دیگری را بعد از وی نگاشته اسـت              
؛ امـین، محـسن،   1/24، التبیـان در مقدمـۀ  »  الـشیخ الطوسـی  ةحیـا «آقابزرگ الطهرانی،   (
 است که در مواردی     ةالعدمؤید این دیدگاه برخی از نسخ خطی        ). 30زاده،؛ واعظ 9/166

قـدس اهللا   «و در موارد دیگـر بـا        ) 82،  71،  1/4(» ادام اهللا علوه  «از سید مرتضی با تعبیر      
یـان  کند، البته در این بـاره م      یاد می ) 631،  469،  2/462؛  172،  1/34(و مانند آن    » روحه

  . خوردنسخ خطی موجود اختالفاتی به چشم می
 از آن در دست نیـست،       ایاین کتاب که امروزه نسخه    : مةاالستیفاء فی االما   - 5

طوسی، (آمده است    تحریر در  ۀبه رشت المفصح  مرتضی و پیش از نگارش      در حیات سید  
لـشافی  تلخـیص ا  اند که این کتاب همان      برخی گمان کرده  ). 129 ،مةالمفصح فی االما  

                                                      
 2، الذریعۀسید مرتضی، :  مقایسه شود با719 – 649، ص  فی اصول الفقهة العدطوسی،: ک.  به عنوان نمونه ر. 1
  . اقتباس کرده استالذریعۀ در آن جا شیخ به صراحت می گوید که مطالب را با تصرفات اندک از . 791 – 673/ 
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ال «: گویـد که می  تلخیص، اما احتماالً ناسخ کتاب از عبارت مقدمۀ         )316کلبرگ،  (است  
اشتباهاً چنین برداشتی کرده و عنوان  االستیفاء فی تلخیص الشافی           » بد من استیفاء ذلک   

افزون بر این،   ). 2/36،  عةيالذرآقابزرگ الطهرانی،   (را بر پیشانی نسخه درج نموده است        
نـام بـرده     مـة االسـتیفاء فـی االمـا     از کتاب مزبور با عنـوان         المفصح  ر  شیخ طوسی د  

بـا ایـن   . تواند مؤید دیگری بر عدم اتحاد این دو عنوان باشـد و این می ) 129ص  (است
رغم آنکه از آثاری    شیخ، علی فهرست   نجاشی و    رجالحال، مذکور نبودن این کتاب در       

ای بر اتحاد ایـن     تواند قرینه ، می است است که در ابتدای حیات علمی شیخ نگاشته شده        
  . دو عنوان باشد

 21در  الرسـائل العـشر     این کتاب که ضمن مجموعۀ      : مةالمفصح فی االما   - 6
صفحه به چاپ رسیده از جمله آثار شیخ طوسی است کـه در موضـوع امامـت نگاشـته         

انی، ؛ سـبح  1/94االمـین، حـسن،     (شیخ این کتاب را به درخواست ابن برّاج         . شده است 
و در حیـات سـید مرتـضی نوشـته اسـت            ) 25،  »5 و   4تطور الفقه الشیعه فی القـرنین       «
) 129ص (مةاالستیفاء فی االما  و در آن از دو اثر دیگرش با عنوان          ) 30زاده، ص واعظ(

قبـل از   المفـصح   برخـی بـراین باورنـد کـه         . کنـد یاد می ) 124ص(تلخیص الشافی   و  
اما این  ) 1/273؛ رسولی محالتی،    2/517نصاری،  اال(نگاشته شده است    تلخیص الشافی   

  . نظریه چنانکه توضیح خواهیم داد، از دقت کافی برخوردار نیست
الـشافی فـی    ای همـراه بـا اضـافات از         این کتاب گزیـده   : تلخیص الشافی  - 7

، چهار سـال قبـل      . ق 432شیخ طوسی این اثر را در سال        . اثر سید مرتضی است    مةاالما
چـون  ). 4/227، الـشافی تلخـیص طوسی، (است تضی، به اتمام رساندهاز وفات سید مر   

های سید مرتضی بر ایرادهای قاضـی عبـدالجبار          به واسطۀ اشتمال بر پاسخ     شافیکتاب  
 منسجم و مرتب نبوده و مطالب تکراری در آن به چشم می خورد، شیخ               مغنیدر کتاب   

 جدیـد مرتـب نمایـد       طوسی در صدد برآمد که کتاب را با حذف مکـررات بـه سـبکی              
  ).1/52همان، (
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 نام برده و مـوارد بـسیاری را بـه آن            المفصحشیخ طوسی در پایان این کتاب از        
تلخـیص  نیـز از    المفـصح   از این رو، به دلیل آنکه در        ). 227 / 4(دهد  کتاب ارجاع می  

 نام برده شده، شاید بتوان گفت که این دو کتاب به موازات یکدیگر نگاشته شده الشافی
  . و نسبت به یکدیگر تقدّم و تأخّر زمانی نداشته باشند

نـام بـرده و     اصـول الفقـه     نیز چنانچه گفته شد، شیخ طوسی در ایـن کتـاب از             
 نیز از این اثر نام      ةالعداگرچه در   ). 1/167(کند   را به طور کامل نقل می      ةالعدعباراتی از   

 آمـده و در     تلخـیص ر ابتـدای     د ةالعدبرده شده است اما به دلیل آنکه عبارت منقول از           
توان های پایانی کتاب آمده است، از این رو، می در بخش  ةالعدمقابل، عبارت مذکور در     

و پیش از به پایان بردن آن  ةالعدگفت که شیخ نگارش این کتاب را بعد از شروع کتاب       
  . آغاز کرده است

ته شده است   این کتاب که در معرفی مصنّفات و اصول شیعه نوش         : الفهرست - 8
از آثاری است که هم در علم رجال و هم در کتابشناسی مصنّفات شـیعه بـه آن اعتمـاد                    

همـو،  (شـیخ طوسـی بخـشی از ایـن اثـر را در دوران حیـات سـید مرتـضی                     . شودمی
 ). 165همـان، ص  (و بخشی دیگر را بعد از وفات او نگاشـته اسـت             ) 38،ص  الفهرست

آید اما با تکیه بـر   بعید به نظر نمیرجال و   ستالفهراحتمال همزمانی نگارش دو کتاب      
) 134ان، ص ـهمـ (» الیـ ان شـاء اهللا تعـ      الرجالنذکرهم فی کتاب    ...«ارت شیخ   ـاین عب 

ضـمن آنکـه    .  آغاز شده اسـت    رجال زودتر از نوشتن     الفهرستتوان گفت، نگارش    می
  . کند یاد میرجالجا از کتاب تنها در همینالفهرست باید گفت شیخ در 

یادآوری این نکته الزم است که آمدن فهرست تقریباً جامعی از آثار شیخ طوسی              
در این کتاب با نگاشته شدن آن در اوایل حیات علمی شیخ منافاتی ندارد؛ زیرا احتمـاالً                 

وط به شـرح    شیخ طوسی اسامی کتبی را که پس از این زمان تألیف کرده و یا بخش مرب               
  . به آن افزوده استالفهرست  پایان تألیف حال خویش را پس از
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 نیز  کتاب االبواب این کتاب را به دلیل اینکه در ابوابی ترتیب یافته،           : رجال - 9
گـردد، در   رجـالی محـسوب مـی      ۀاین اثر که از کتب اربع     ). 3/231 بحرالعلوم،(نامند  می

زیرا مؤلّف در شرح حال سیدمرتـضی بـا         . دوران حیات سید مرتضی نگاشته شده است      
طوسـی،  (از وی یـاد کـرده اسـت         » مد اهللا فـی عمـره     «و  » ادام اهللا تعالی ایامه   «ات  تعبیر
ارجاع داده است   الفهرست  شیخ طوسی در موارد متعددی از این کتاب به          ). 434 ،رجال

)335  ،408  ،409  ،410  ،411  ،414  ،415  ،417  ،418  ،421  ،423  ،425  ،427  ،432 ،
434 ،438 ،439 ،440 ،443.(  

لۀ أجـواب در مـس    ه شامل پانزده سـؤال و       این مجموعه ک  : يةل الراز المسائ - 10
مرتـضی و  از نمونه پرسـشهایی اسـت کـه سید      ) 241،  الفهرستهمو،  (وعید بوده است    

 الـشیخ   ةحیـا «آقـابزرگ الطهرانـی،     (انـد   طور مشترک به آن پاسـخ گفتـه       سی به شیخ طو 
جه آنکه مضمون سؤاالتی که     شایان تو ). 31زاده،؛ واعظ 1/30،  التبیان ۀمدر مقد » الطوسی

به چاپ رسیده در موضـوع      رسائل الشریف المرتضی    در   يةالمسائل الراز تحت عنوان   
بنابراین، به دلیل آنکـه  . توان آن اثر را به شیخ طوسی منتسب نمودباشد و نمیوعید نمی 

تنهـا  . باشـد ذاری دقیـق آن ممکـن نمـی       گای از این کتاب در دست نیست، تاریخ       نسخه
 . بوده است.  ق436توانیم بگوییم که تاریخ تألیف آن پیش از سال مقدار میهمین 

ایـن کتـاب شـرح بخـش        ): تمهید االصـول   (شرح جمل العلم و العمل     - 11
 تمهید االصـول  سید مرتضی است که نجاشـی آن را  جمل العلم و العمل   تاب  ک یکالم
ایـن کتـاب بعـد از       ). 13/178،  عـة يالذر؛ آقابزرگ الطهرانی،    403 نجاشی،(یده است   نام

و در زمان حیات نجاشی یعنی      ) 31زاده،  واعظ. ( ق 436درگذشت سید مرتضی در سال      
  االصـول  ةعـد شیخ طوسی در ایـن کتـاب از         . نگاشته شده است  .  ق 450پیش از سال    

، 792،  786،  778ص   (تلخیص الـشافی  و  ) 914ص   (المفصح،  )786،  778،  609ص(
  .کندد مییا) 915، 909، 871، 843، 836
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شیخ طوسی این کتاب را در ابواب فقـه بـه درخواسـت             : الجمل و العقود   - 12
؛ 1/23،  التبیـان در مقدمـۀ    »  الـشیخ الطوسـی    ةحیـا «آقابزرگ الطهرانی،   (قاضی ابن برّاج    

المبـسوط  و پـیش از اتمـام   ) 25، »5 و   4 فـی القـرنین      عةي الش تطور الفقه عند  «سبحانی،  
ـ النهاوی در این اثر از ). 155، الجمل و العقودطوسی، (نگاشته است   ، 155،170ص( ةي

ایـن کتـاب در     . بـرد نام می ) 245ص (تهذیب االحکام و  ) 246،  245،  236،  229،  216
  .  به چاپ رسیده استالرسائل العشرضمن مجموعۀ 

 يـة النهـا شیخ طوسی در این کتـاب از        : االیجاز فی الفرائض و المواریث     - 13
ایـن اثـر در حـالی       ). 269ص  ( یـاد کـرده اسـت        الجمل و العقـود    و) 276،  269ص  (

زیـرا وی در مقدمـۀ ایـن        .  اسـت  هنوز به اتمام نرسیده   المبسوط  نگاشته شده که کتاب     
المبـسوط  دهد، در حـالی کـه اگـر         کتاب تفصیل مطلب را به دو اثر پیشگفته ارجاع می         

ـ               تـرین مطلـب در     ر مفـصل  نگاشته شده بود شایسته بود که وی از این اثر که مـشتمل ب
  . کردخصوص این موضوع است یاد می

ت سید نگاشـته  اثر را در فقه مقارَن و بعد از وفا       شیخ طوسی این    : الخالف - 14
اند که شیخ به صراحت اگرچه برخی گفته). 437 ،3/425؛ 258/ 1، الخالفهمو، (است 

؛ 166 /9 ن، محـسن،  امـی ( نوشته اسـت     استبصار و   تهذیبگفته که این کتاب را قبل از        
ایـن مفهـوم را   خالف  اما عبارت شیخ در ابتدای   1)23،  التبیان ۀآقابزرگ الطهرانی، مقدم  

 دیگـری نیـز از دو       جاهای عالوه بر این، وی در       2).46/ 1،  الخالفطوسی،  (رساند  نمی
وی در  ). 6/96،330؛  108،  4/15؛  2/399؛  1/368(کنـد   یاد می استبصار   و   تهذیبکتاب  

، 4/5؛ 3/434؛ 2/399؛ 479، 462، 1/368 (یـۀ النها افزون بر دو اثر پیشگفته از   این کتاب 
الجمـل و   ،  )4/184 (تلخـیص الـشافی   ،  )6/330 (المبسوط،    )6/330؛  307،  108،  15

                                                      
شاید بتوان گفت در . »...االستبصار و التهذیبو قد صرح فیه بانه الفه قبل کتابیه ... «: نگارد آقابزرگ تهرانی می. 1

 . » االستبصاروالتهذیب الّف قبله کتابیه «: خواسته بنویسداین جا سهوی رخ داده و مؤلّف می
و کتـاب    بتهذیب االحکـام  ک فی کتابنا المعروف     و قد ذکرنا طرفا کثیرا من ذل      «:  عبارت مورد نظر چنین است     . 2

 .»االستبصار
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یـاد  ) 6/162(التفـسیر   ،  )6/154؛  3/362؛  2/258؛  1/631 (اصول الفقه ،  )1/462 (العقود
 شیخ طوسی احتماالً در مراحل پایـانی نگـارش          دربارۀ کتاب اخیر باید گفت که     . کندمی

ضمن آنکه در همین دوران، نوشـتن       . ، به نگارش کتابی در تفسیر پرداخته است       الخالف
آمـد کـه در مـوارد       زیرا در غیر این صـورت الزم مـی        . ت را نیز آغاز کرده اس     المبسوط

 از این کتاب ارجاع دهد، در حالی که جز مورد یاد شده نامیالمبسوط بسیاری به کتاب 
  .به میان نیامده است

گیـرد  شیخ این کتاب را که تمام ابواب فقه را دربر می          : المبسوط فی الفقه   - 15
؛ 4/120 (االستبـصار  وتهذیب  وی در این کتاب از      . استبه شیوۀ اجتهادی تألیف کرده    

، 7/77؛  5/211؛  246،  4/120؛  269،  3/237؛  2/166؛  234،  42،  3،  1/2 (يـة النها،  )7/193
؛ 364،  344،  111،  4/63؛  3/221؛  1/3(مسائل الخالف   ،  )8/258؛  249،  223،  141،  125

، 143،  75،  7/42؛  246،  185،  6/91؛  257،  252،  240،  236،  155،  154،  134،  5/115
. کندیاد می ) 4/120(االیجاز و) 132،  1/117( مصباح المتهجد  ،)8/70؛  178،  157،  148

 به دلیل آنکه در مقدمۀ      هم نام برده است،   باح المتهجد   مص اگرچه شیخ در این کتاب از     
شمرد و در خالل آن فهرست از   ترین آثار فقهی خویش را بر می       فهرستی از مهم   مصباح

، شاید بتوان گفت که ایـن دو کتـاب          )4،  مصباح المتهجد همو،  (کند  نیز یاد می  مبسوط  
ین کتاب مفـصّل شـیخ در       توان آخر این کتاب را می   . به طور همزمان نگاشته شده است     

  .علم فقه محسوب کرد
شیخ طوسی این کتاب را در مدت سـکونتش در          : التبیان فی تفسیر القرآن    - 16

چه، در مقدمـۀ کتـاب از خداونـد         . بغداد و بعد از درگذشت سید مرتضی نگاشته است        
 ةعـد  شیخ طوسی در ایـن کتـاب از   .)1/3،  التبیانهمو، (رزش خواسته است برای او آم  

، 128،  2/17؛  1/384(الخالف  ،  )3/64 (االستیفاء ؛)237،  3/157؛  394،  1/303 (صولاال
، 308،  295،  293،  142،  134،  129،  3/118؛  537،  275،  273،  176،230،  154،  137
، 154،  137،  2/104؛1/196 (المبـسوط ،  ) و بسیاری موارد دیگـر     409،  360،  342،  310
ـ النها،  )538،  209،  3/137؛  380،  377،  362،  248،  159 ، 154،  137،  2/104؛  1/196 (ةي
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، )3/137(االیجاز فـی الفـرائض  ،  )538،  209،  3/137؛  377،380،  362،  248،  159،230
ــل  ــرح الجم ــل و ،)403، 338، 47، 3/9؛ 549، 2/49؛ 171، 170، 25، 1/3 (ش  الجم

  .یاد کرده است) 2/558(تلخیص الشافی و ) 2/154(، العقود
 1م کالم نگاشته شـده    ـاالً در عل  ـاب احتم ـاین کت :  یعلل ا ال ـا یعلل و م   ـم – 17

  امروزه از این کتاب ). 403نجاشی، (باشد ات نجاشی میـان نگارش آن قبل از وفـزم و
  . ای در دست نیستنسخه

این کتاب نیز که همانند اثر پیشگفته یـک         : ما ال یسع المکلف االخالل به      - 18
). همـان (گردد   به پیش از درگذشت نجاشی باز می       اثر کالمی بوده است زمان تألیف آن      
 ایـن   ، باشد ما ال یسع المکلف   ای که احتماالً رسالۀ     بنابر گزارش شیخ آقابزرگ از نسخه     

آقـابزرگ الطهرانـی،    (اثر با استدالل بر توحید با مسألۀ حدوث اجسام آغاز شـده اسـت               
ثر مورد بحـث یکـی از       شاید بتوان گفت به دلیل مشابهت مضمونی، ا       ). 19/26،  عةيالذر

الرسـائل   در مجموعۀ     فی االعتقادات  لۀرساو   میۀمسائل کال ای که به نامهای     دو رساله 
اند نـامی   به چاپ رسیده باشد، زیرا در هیچ یک از کتبی که آثار شیخ را برشمرده              العشر  

  .  از این رسائل به میان نیامده است
تاب بـه امـالء شـیخ طوسـی         این ک :  فی المدخل الی علم الکالم     مۀالمقد - 19

 آن در سـال  نوشـتن و ) 87،  66،   فی المدخل الی علـم الکـالم       مـۀ  المقد همو،(است  
زیرا کاتب این اثر نظام الدین محمود بن علی الخـوارزمی           . به اتمام رسیده است   . ق444

ضمن آنکـه، از    ). 32 زاده،واعظ(کند  ذکر می .  ق 444 رجب سال    26تاریخ کتابت آن را     
کـه در پـشت نـسخۀ ایـن کتـاب           .  ق 445 محرم سـال     26توب شیخ به تاریخ      مک ۀاجاز

                                                      
و ال یعلم بالـضبط     ... «:  می نویسد  ما الیسع المکلف االخالل به    زاده در معرفی این کتاب و کتاب         استاد واعظ  . 1

در امـا دیگـران ایـن کتـاب را      ). 42 ،الرسـائل العـشر   ،  » الـشیخ الطوسـی    ةحیا«زاده،  واعظ(» کونهما فقها او کالما   
؛ االمـین، محـسن،   1/27، التبیـان در مقدمۀ » الشیخ الطوسی ة  حیا«آقابزرگ الطهرانی،   (اند  موضوعات کالمی دانسته  

9/166.( 
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حدود دارالـسالم   در  آید که شیخ در این تاریخ       نوشته شده است این آگاهی به دست می       
 ).همان(از نواحی بغداد بوده است 

 از آنجـا کـه    ):  فی المدخل الی علم الکالم     مةشرح المقد  ( العقول ضةریا - 20
  توان  می،)403نجاشی، (کند این اثر در احوال شیخ طوسی یاد میاز .) ق450.م(نجاشی 

  . تعیین نمود.  ق450 تا 445تاریخ تألیف آن را در فاصلۀ سالهای 
از » حـة يمل«این کتاب که شیخ طوسی خود با وصـف          :  فی االحوال  لةأمس - 21
ت ، در زمان حیات نجاشی نگاشته شده اسـ        )241، ص الفهرستطوسی،  (کند  آن یاد می  

  ).جانجاشی، همان(
  ةيحجشیخ آقابزرگ از این کتاب با عنوان :  فی العمل بخبر الواحدلةأـمس – 22
باشـد امـا    ای موجود نمی   امروزه نسخه  از این کتاب  ). 6/270همان،  (کند   یاد می  االخبار

  ).  403 نجاشی،(گردد تاریخ نگارش آن به زمان حیات نجاشی باز می
، )152ص   (المبـسوط  شیخ در این کتاب از       :لةيلو  مختصر فی عمل یوم      - 23

اما بـه قرینـۀ ذکـر آن در         . نام برده است  ) جاهمان (الجمل و العقود  و  ) جاهمان (يةالنها
  . باید گفت پیش از آن کتاب به نگارش در آمده استالمصباح

های پیش از هجرت شـیخ      تاریخ تألیف این کتاب به سال     : مصباح المتهجد  - 24
گردد، زیرا بنابر یک گزارش تاریخی، در پـی اختالفـات           باز می .)  ق 448ال  س(به نجف   

.)  ق 467 –422(شیعه و سنی در بغداد، یکی از مخالفان شیخ نزد خلیفه القـائم بـامراهللا                
عمـر، ابـوبکر و عثمـان را لعـن کـرده اسـت        مـصباح  شکایت بـرد کـه وی در کتـاب     

خ در نجف ه در اواخر دوران اقامت شی   این واقع ). 3/238؛ بحرالعلوم،   1/481شوشتری،  (
 حمله به خانۀ شیخ طوسی و مهاجرت وی به نجف را معلول ایـن               اتفاق افتاده و برخی   

  ). p.287،Donaldson(دانند جریان می
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تـرین مؤلفـات   که پیش از این نیز گفته شد، شیخ طوسی در این اثر از مهـم            چنان
ـ النها ، المبسوط ،مسائل الخالف : فقهی خویش از قبیل    ، )4ص   ( الجمـل و العقـود     ،ةي

  .نام برده است) 399، 361ص (لةيلعمل یوم و 
این کتاب در اصول عقایـد و عبـادات       : االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد     - 25

شیخ در این کتاب از     . ای که بر بندگان واجب است، به اختصار نوشته شده است          شرعیه
ـ النهـا ،  )316،  239ص   (المبسوط: کندآثار ذیل یاد می    ، )316،  302،  253،  239ص  ( ةي

، 229،  226،  222،  186،208،215ص  ( تلخیص الشافی    ،)215ص (مةالمفصح فی االما  
ص  ( فی المدخل الی علـم الکـالم       مةالمقد،  )275ص (مصباح المتهجد ،  )236،  232
، 143، 133،135، 130، 110،119، 75، 73، 57، 47، 37، 27ص  ( شــرح الجمــل،)47

  ).188ص(اصول الفقهو ) 162ص(التفسیر، )215، 173، 168، 159، 153، 147، 145
  امـه امـاب را بـتصری از این کتار مخـش بسیـی بخـوسـه شیخ طـه آنکــنظر ب

تلخـیص  و غیبت آن حضرت اختصاص داده و تفصیل مطلب را بـه کتـاب               ) عج(عصر
را پیش از   االقتصاد  توان گفت که وی     ، می )236،  االقتصادهمو،  (دهد   احاله می  الشافی

بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت، زیـرا در صـورت               بةيلغانگارش اثر دیگرش با عنوان      
  . شایسته آن بود که به تألیف مستقل در این موضوع ارجاع داده شودالغیبۀ تألیف کتاب 

به قید کتابت   .  ق 447 به تصریح مؤلّف بخشی از این کتاب در سال           :بةيالغ - 26
، 10،  5ص  (تلخـیص الـشافی     شیخ در این کتاب از      ). 112،  ۀالغیبمو،  ه(درآمده است   

  . یاد می کند) 5ص  ( شرح الجملو) 96، 14، 12
در ردیـف   الفهرست  نام این کتـاب در      :  المتعبد ة المسترشد و بصیر   ةيهدا - 27

به گزارش کتب تراجم اثر مزبور در موضـوع ادعیـه و            . آخرین مؤلّفات شیخ آمده است    
متونی را از  ) 242،  177ص   (فتح االبواب ابن طاووس نیز در     . ته شده است  عبادات نوش 

امروزه از این کتاب نسخه ای در دسـت         .  استخاره نقل نموده است     باب کتاب مزبور در  
.  ق 599ای که عالمۀ مجلسی نقل می نماید ظاهراً در سال           نیست اما بنابر صورت اجازه    
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تاریخ نگارش این کتـاب احتمـاال       ). 39/ 106مجلسی،  (به طور کامل موجود بوده است       
  .  وی نیامده استرجالباشد، زیرا نامی از اثر مزبور در پس از وفات نجاشی می

این کتاب مشتمل بر درون مایۀ رجال کشی موسـوم       : اختیار معرفه الرجال   - 28
شـیخ طوسـی اغـالط موجـود در کتـاب      . اسـت  الصادقین ئمة الناقلین عن االفۀمعربه  

بنـا بـه گفتـۀ ابـن طـاووس وی از      . را اصالح و مطالب آن را مرتب نموده است       مذکور  
در نجف اشرف امالی این کتاب را بـه شـاگردان         .  ق 456 صفر سال    26تاریخ سه شنبه    

نـام  الفهرست  شیخ طوسی در این کتاب از       ). 130،فرج المهموم ( خود آغاز کرده است     
  ).822، 814/ 2(برد می

این کتاب مشتمل بر مجالس امالئی است : الس فی االخبار  المج یا   االمالی - 29
ادامه پیدا کرده است    .  ق 458که در بغداد آغاز شده و بخش مفصل آن در نجف تا سال              

این اثر در هجده جزء و بیست و هفـت مجلـس سـامان یافتـه                ). 733،  االمالیطوسی،  (
 امـالء ابـوعلی طوسـی       بنابر آنچه مشهور بوده، اجزاء هجده گانۀ قبل از مجالس،         . است

 امالء خـود شـیخ طوسـی    فرزند شیخ است و بیست و هفت مجلس بعد به .)  ق 515.م(
 آقابزرگ طهرانی اعتقاد دارد تمامی کتاب که مشتمل بر چهـل و پـنج مجلـس                 اما. است

است، امالء شیخ طوسی است و شیخ ابوعلی آن اجزاء هجده گانه را که بـه امـالء پـدر              
آقابزرگ الطهرانی،  (برای شاگردانش امالء نموده است      .  ق 509ل  بزرگوارش بوده در سا   

  ).2/309، عةيالذر
 فـی   النقض على ابن شـاذان      -31 ،ۀمختصر اخبار المختار بن أبی عبید      -30

، به جـز    مقتل الحسین  -34 ، الوحید نسکتاب ا  -33 ،مناسک الحج   -32،   الغار مسئلة
جاشی از آنهـا نـام نبـرده اسـت و ایـن             ، از دیگر مؤلَّفات طوسی است که ن       مسائلکتب  

بـه رشـتۀ    .)  ق 450.م(حاکی از آن است که کتابهای مذکور پس از درگذشـت نجاشـی              
 در  الفهرسـت گواه دیگر این مدّعا آن است که آثـار یـاد شـده در               . تحریر درآمده است  

  ). 242 –241، الفهرستطوسی، (ردیف آخرین مصنّفات شیخ مذکور است 
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از آخرین اثر خویش    الفهرست  شیخ طوسی در    :  االصول شرح الشرح فی   - 35
و له کتاب فی االصول کبیر، خرج منه الکالم فـی التوحیـد و              «: کندبا این عبارت یاد می    

شـرح الـشرح    ظاهراً مقصود مؤلّف از این کتاب       ). 242همان،(» بعض الکالم فی العدل   
تمهیـد  همـو،    (ت وعـدۀ نوشـتن آن را داده اسـ         شرح جمل العلـم   است که در ابتدای     

 اصـول   برخی از محققان معتقدند این اثر همان کتاب دیگر شیخ با عنـوان         .)4،  االصول
، امـا   )43زاده،  واعـظ ( است که در توحید و مباحثی از عدل نگاشته شده اسـت              العقاید

به هر حـال، ایـن      ). 2/198،  عةيالذرآقابزرگ الطهرانی،   (آقابزرگ این نظر را قبول ندارد       
به گفتۀ حسن بن مهدی السلیقی، از امالءات شیخ بر شاگردانش بـوده کـه بـا                 کتاب بنا   

 ةحیـا « ؛ آقـابزرگ الطهرانـی،       6/222خوانـساری،   (درگذشت وی ناتمـام مانـده اسـت         
  بنابراین می توان اثر مزبور را آخرین تألیف شیخ). 1/24، التبیاندر مقدمۀ » الطوسی

  . طوسی قلمداد کرد
  نتیجه 

مالحظـۀ دوران زنـدگی     آثار شیخ طوسی و بـا        ی سیر نگارش  اینک پس از بررس   
توان گفت که آثار شیخ به سه مقطع زمانی و سه گرایش متفـاوت مربـوط                میپربار وی   

  : گرددمی
هجـرت بـه بغـداد تـا وفـات سـید مرتـضی و               . ( ق 436 تا   408های   سال -الف  

ر با رویکرد حـدیثی     آثار نگاشته شده در این دوره بیشت      ): مرجعیت بالمنازع شیخ طوسی   
به طوری کـه آن آثـار را        . و کالمی، در دفاع از مبانی تشیع به رشته تحریر درآمده است           

توان در جهت مؤلّفات استادان بزرگوارش همچون شـیخ مفیـد و سـید مرتـضی بـه                  می
هـای وی در   مـشغولی شمار آورد، بدان حد که شرح و تلخیص برخی از این آثار، از دل             

 . استاین مقطع زمانی
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مرجعیت شیخ طوسی تا هجرت وی بـه نجـف          . ( ق 450 تا   436های     سال –ب  
این . در این دوره شیخ طوسی، بیشترین و پربارترین آثار خود را نگاشته است            : 1)اشرف

درحالی است که در این بازۀ زمانی آشوبها و درگیریهای بسیاری در بغداد رخ داده، امـا                 
 مذهبی و کرسی تدریس کـالم را نیـز عهـده دار           شیخ طوسی با آنکه مرجعیت علمی و        

  . بوده، یک لحظه از فعالیت علمی و نگاشتن کتب بازننشسته است
اکثر آثار وی در این دوره با رویکرد فقهی نگاشته شده اسـت، بـه گونـه ای کـه           

توان از دستاوردهای تالشـهای شـیخ طوسـی در          تأسیس فقه مقارن و فقه تفریعی را می       
افـزون بـر ایـن، تمـامی آثـار ایـن دوره از جامعیـت خاصـی                  . ار آورد این دوره به شـم    

ای که امروزه دانشمندان اسالمی ناگزیر از مراجعه بـه آثـار             به گونه   است برخوردار بوده 
مرجعیت علمی خود را    ) اعم از فقهی، کالمی، تفسیری و غیره      (شیخ هستند و این کتب      

  . اندحفظ کرده
این مقطع ): جرت به نجف تا وفات شیخ طوسی      ه. ( ق 460 تا   450های   سال –ج  

چنانچه از آثار شیخ طوسی به دست می آید، بیشتر بـه فعالیتهـای آموزشـی و تأسـیس                   
حوزۀ علمیۀ نجف اشرف اختصاص داشته و کتب وی در این سالها بیشتر به شیوۀ امالء           

ی در اندیـشی و  اقدام شیخ طوسـی را بتـوان در دور  شاید توجیه این  . نگاشته شده است  
انی ـۀ زمـ  ـزیرا اگر شیخ در این بره     . جهت مقابله با حکومتهای سنّی عصر خود جست       

هـای  سـوزی ود کتابخانـه  ـا وج ـه ب ـد نبود ک  ـال بعی ـپرداخت این احتم  ه تألیف می  ـنیز ب 
بغداد به دست ترکان سلجوقی، این واقعه دگربار اتفاق افتد و آثار نگاشته شدۀ شیخ در                

 به ورطۀ نابودی و فراموشی سپرده شود، چنانچه بسیاری -ش نبود که قریه ای بی-نجف
از ایـن رو،  . از آثار مکتوب در گذر زمان دستخوش حوادث شـده و از میـان رفتـه انـد                 

                                                      
تـاریخ وفـات    . ( ق 450ثبت کرده اند اما ما با اندکی تسامح تاریخ          .  ق 449 یا   448 تاریخ هجرت شیخ را سال       . 1

 . ثار شیخ نقش تعیین کننده داردرا در نظر گرفتیم که در تاریخ شناسی آ) نجاشی
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تربیت شاگردان و تأسیس حوزۀ نجف از بهترین راهکارهـای شـیخ بـرای حفـظ کیـان                  
  . تشیع و مواریث گذشتگان بوده است

  
  منابع 

 ،بیروت،    عةيلش الی تصانیف ا   عةيالذر،  )1348  -1255(نی، محمد محسن  آقا بزرگ طهرا  
 .ق1403داراالضواء، 

، تحقیـق احمـد حبیـب    تفسیر التبیان، مقدمه بـر  » الشیخ الطوسی ةحیا«ـــــــــــ ،   ـــ
 .74 -1، ص 1 ق، ج 1409قصیر عاملی، مکتب االعالم االسالمی، 

 قـم، ،     الحاوی لتحریـر الفتـاوی     السرائر): .ق598  -543(ابن ادریس، محمد بن احمد      
  . ق1410النشر االسالمی، سسۀ مؤ

 آل البیـت    سـسۀ مـؤ  بیروت،،  فتح االبواب ،  ).ق664  -589(ابن طاووس، علی بن موسی    
  . ق1409الحیاء التراث، 

منـشورات الـشریف    قـم،   ،  فرج المهموم فی تاریخ علمـاء النجـوم       ـــــــــــ ،   ــــ
 .ش1363الرضی، 

دار التعـارف   بیروت،  ،  مینا تحقیق حسن    ،عةيلشاعیان ا ،  ).م1952  -1865(ن  امین، محس 
 .ق1403ت، للمطبوعا

  .ق1416دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ، عةيلشمستدرکات اعیان اامین عاملی، حسن، 
ة يلفالذکری اال  ،» ابوجعفر الطوسی حیاته و مؤلفاته     ئفةشیخ الطا «انصاری، محمد اقبال،    

  . 527 – 480، ص 2 ش، ج 1350دانشگاه فردوسی،  مشهد، ،للشیخ الطوسی
 ةالعـد مقدمه بـر    ،  » الشیخ الطوسی و آثاره    ة من حیا  سةدرا«انصاری قمی، محمد رضا،     

  .ق1417، به تحقیق محمدرضا انصاری قمی، قم، فی اصول الفقه

 ، تحقیق وتعلیـق   ةيلالفوائد الرجا ،  ).ق1212 -1155 (بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی   
 . ش1363 الصادق، مکتبةتهران، محمد صادق بحرالعلوم و حسین بحر العلوم، 
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روضات الجنات فی احوال    ،  ).ق1313 -1226(العابدین    خوانساری، محمد باقر بن زین    
 .اسماعیلیانمکتبۀ  ،قم، تحقیق اسداهللا اسماعیلیان، العلماء و السادات

،  شیخ طوسیۀیادنام، »خ طوسـی مؤلّفات چاپی وغیر چاپی شی«رسولی محالتی، هاشم،   
   .ش1348دانشگاه فردوسی،  مشهد،

ـ م االمـا  عةيلـش اضواء علـی عقائـد ا     سبحانی تبریزی، جعفر،      االمـام   سـسة مـؤ قـم،   ،  ةي
  .   ق1421، )ع(الصادق

 . ق1406، تراثنا ،»5 و 4 فی القرنین ةيعلشتطور الفقه ا «ـــــــــــ ،ـــ

 تهــران،، مجــالس المــؤمنین، ).ق1019 -956(شوشــتری، نــوراهللا بــن شــریف الــدین 
 .ش1354، ةيمکتابفروشی اسال

  دانشگاه مشهد،،  شیخ طوسیۀیادنام، »نگاهی به آثار فقهی شیخ طوسی«صدر، رضا، 
  .ش1354فردوسی، 

  روف برجالـال المعـ الرجةـفاختیار معر، ).ق460 -385(ن ـد بن حسـوسی، محمـط
 آل  سـسۀ مـؤ  ،قـم دی، تحقیق مهدی رجـائی،      ، تصحیح وتعلیق میر داماد استرابا      الکشی

  . ق1404الحیاء التراث، ) ع(البیت 
، تحقیـق سـید حـسن موسـوی         االستبصار فیما اختلف من االخبـار     ـــــــــــ ،   ــــ

 .ق1376، ةيمدارالکتب االسالنجف، ، ةين الثالطبعةخرسان، ا

ـ ات  منـشور ،  هـران ت ،االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد    ــــــــــــ ،    ـــ جـامع   ۀمکتب
  . ق1400چهلستون، 

  . ق1414، فةدارالثقاقم،  االولی، لطبعة، ااالمالیـــــــــــ ، ـــــ
 قـم، ، در مجموعۀ الرسـائل العـشر،        االیجاز فی الفرائض و المواریث    ـــــــــــ ،   ـــ
 .النشر االسالمیسسة مؤ

صیر عـاملی، مکتـب     ، تحقیق احمد حبیـب قـ      التبیان فی تفسیر القرآن   ـــــــــــ ،   ـــ
 .ق1409االعالم االسالمی، 
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دارالکتـب   قـم،  ،، تحقیـق سـید حـسین بحرالعلـوم    تلخـیص الـشافی  ــــــــــــ ،  ــ
 .ق1394، ةيماالسال

، ترجمـه و تعلیـق عبدالمحـسن        تمهید االصول در علم کالم اسـالمی      ـــــــــــ ،   ــ
 .ش1358انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران، تهران،  الدینی، ةمشکو

دارالکتـب  تهران،  ،  سید حسن موسوی خرسان   ، تحقیق   تهذیب االحکام ـــــــــــ ،   ــ
  .ش1364، ةيماالسال

 النـشر   سـسة مـؤ  قـم،  الرسـائل العـشر،      ۀعـ ، در مجمو  الجمل و العقود  ــــــــــــ ،    ــ
  .االسالمی

 .  ق1407 النشر االسالمی، سسةمؤقم، ، الخالفـــــــــــ ، ــ

 النـشراالسالمی،  سـسة مـؤ  قـم، ، تحقیق جـواد قیـومی اصـفهانی،       رجالـــــــــــ ،   ــ
 . ق1415

  سسة مؤ قم، الرسائل العشر، عة، در مجمولةيلل فی عمل الیوم و الةرساـــــــــــ ، ــ
  .النشر االسالمی

 سـسة مـؤ  قـم، ،  نصاری قمـی  احقیق محمد رضا    ت ، فی اصول الفقه   ةالعدـــــــــــ ،   ـ
  .ق1417، لبعثةا
 المعـارف   سـسة مؤ قم،،  عباد اهللا طهرانی، علی أحمد ناصح     ، تحقیق   بةيالغــــــ ،   ــــــ

 . ق1411، ةيماالسال

 .ق1417 النشر االسالمی، سسةمؤقم، ، تحقیق جواد قیومی، الفهرستـــــــــــ ، ـ

 تهـران،  ، تصحیح سید محمـد تقـی کـشفی،        ةيمالمبسوط فی الفقه االما   ـــــــــــ ،   ــ
  . ق1387، ةيضو المرتملکتبةا

  . ق1411، عةيلش فقه اسسةمؤ بیروت،، مصباح المتهجدـــــــــــ ، ـــ
النـشر  سـسة   مـؤ  قم، الرسائل العشر،    عةدر مجمو  ،المفصح فی االمامه  ـــــــــــ ،   ـــ

  .االسالمی
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 الرسـائل   عـۀ ، در مجمو   علـم الکـالم    عـة  فی المدخل الی صنا    مةالمقدـــــــــــ ،   ـ
 .النشر االسالمی سسةمؤقم، العشر، 

، در   االولـی  ةيسـ جوابـات مـسائل الـر     ،  ).ق 436  -355(الهدی، علی بن حـسین        علم
دارالقـرآن الکـریم،     قـم،  رسائل الشریف المرتضی، به نظارت احمـد حـسینی،           عۀمجمو
 . ق1405

دانـشگاه  تهران، ، تصحیح ابوالقاسم گرجی، عةيالی اصول الشر عة  يالذرـــــــــــ ،   ـــ
 . ش1346تهران، 

یادنامـۀ  ،  »شیخ الطائفه ابوجعفر الطوسی و نقـش وی در علـوم اسـالمی            «فیض، عباس،   
  .ش1354دانشگاه فردوسی، مشهد، ، شیخ طوسی

 قـم، ، ترجمۀ سید علی قرائـی و رسـول جعفریـان،            کتابخانۀ ابن طاووس  کلبرگ، اتان،   
 . ش1371 اهللا العظمى مرعشی نجفی، يةکتابخانۀ عمومی آ

سازمان مطالعه و تدوین کتـب    تهران،  ، چاپ پنجم،    تاریخ فقه و فقها   ،  گرجی، ابوالقاسم 
 .ش1382، )سمت(علوم انسانی 

تحقیـق عبـد الـرحیم      ،  بحاراالنوار،  ).ق1111 -1037 (مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی   
 . ق1403داراحیاء التراث العربی،  بیروت،، ربانی شیرازی

 المـشتهر   عةيلـش سـماء مـصنفی ا    فهرسـت ا  ،  ) .ق450  -372(نجاشی، احمدبن علـی     
  . ق1416 النشر اإلسالمی، سسةمؤقم، ، تحقیق موسی شبیری زنجانی، بالرجال

 قـم، ، الرسـائل العـشر،      » الشیخ الطوسی  ة حول حیا  لةرسا«واعظ زاده خراسانی، محمد،     
  . النشر االسالمیسسةمؤ

Donaldson , Dwight , THE SHI'ITE RELIGION , A history of islam in Persian and 
Irak , London , 1933. 
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