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تداوم و تحول در ادبیات
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چکیده:با تألیف مصباح المتهجد (بین سالهای  ۴۴۴ /۴۴۱تا ۴۴۷ق)
دوره جدیدی در ادبیات دعایی امامیه آغاز میشود .ویژگیهای
کتاب مصباح المتهجد یعنی جامعیت ،تبویب نوآورانه و اتقان
آن ،و نیز اعتبار و اهمیت شخصیت شیخ طوسی (۴۶۰ق) سبب
شد از جنبههای مختلف توجه علما و دانشمندان امامیه به این
کتاب جلب شود و قبول عام یابد .بدین ترتیب کتاب یا به عبارت
دیگر قرائتی معیار از میراث دعایی پراکنده شیعه عرضه شد.
مصباح المتهجد مهمترین و معتبرترین دعانامه شیعی است
و همه کتابهای نوشتهشده در ادبیات دعای امامیه پس از آن به
صورت مستقیم یا غیرمستقیم وامدار آن هستند .در این مقاله
نخست تأثیر تألیف مصباح المتهجد در حوزه ادبیات دعا بررسی
شده است .سپس درباره زمینهها و انگیزه تألیف ،نام دقیق کتاب،
هویت مهدی الیه ،تاریخ تألیف و تحریرهای مصباح المتهجد به
تفصیل بحث شده است .آن گاه با بررسی نسخهها و نگارشهای
پیرامونی و ترجمههای کهن ،سیر گسترش و تداول این کتاب تا
قرن نهم هجری گزارش شده است .شواهدی نیز از تأثیر این کتاب
بر مجامی�ع دعایی سایر مذاهب مانند شافعیان و زیدیه ارائه شده
است.
همچنین به ضرورت بررسی تاریخ تألیف مصباح المتهجد ،بحثی
درباره تاریخ تألیف آثار دیگر شیخ طوسی مطرح شده است.
کلیدواژه :شیخ طوسی ،مصباح المتهجد ،دعا ،امامیه ،ادبیات
دعای امامیه تا قرن نهم.

Continuity and Evolution in the literature of
Imamiya Supplication: Miṣbāḥ al-Mutuḥajid
by Sheikh Țūsī
Seyyed Mohammad Hossein Hakim
Abstract: With the writing of Miṣbāḥ al-Mutuḥajid (between the years 441 444/and 447
AH), a new era in Imamiya supplication
literature begins. The characteristics of Miṣbāḥ
al-Mutuḥajid, i.e. its comprehensiveness,
innovative chaptering and its proficiency, as
well as the credibility and importance of Sheikh
Tusi (460 AH) caused the attention of Imamiya
scholars to be drawn to this book from various
aspects and it was widely accepted. In this way,
the book or in other words a standard reading of the scattered Shiite prayer heritage was
presented.
Miṣbāḥ al-Mutuḥajid is the most important
and most reliable Shiite prayer book, and all
the books written in Imamiya prayer literature
after it are directly or indirectly indebted to it.
In this article, at first, the influence of Miṣbāḥ
al-Mutuḥajid›s authorship in the field of prayer
literature has been examined. Then, the context
and motivation of the author, the exact name of
the book, the date of authorship and the different scribing of the book have been discussed in
detail. Then, by examining the manuscripts and
old translations, the course of expansion and
circulation of this book until the 9th century has
been reported. There are also pieces of evidence
of the influence of this book on the prayer
collections of other schools of thought such as
Shafi›i and Zaidiyyah.
Also, due to the necessity of examining the date
of writing of Miṣbāḥ al-Mutuḥajid, a discussion
has been raised about the date of creation of
other works of Sheikh Tusi.
Keywords: Sheikh Tusi, Miṣbāḥ al-Mutuḥajid,
supplication, Imamiya, literature of Imamiya
prayer until the 9th century.
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کتـاب مصبـاح المتهجـد پرارجتر یـن و مهمتر یـن و معتبرترین دعانامه شـیعی اسـت؛ به صورتی که همه
کتابهـای نوشت هشـده در ادبیـات دعـای امامیـه بعـد از آن بـه صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم وامـدار آن
هسـتند .ایـن سـخن محـدث نـوری در عیـن کوتاهـی بـهدرسـتی جایـگاه این کتـاب را در ادبیـات دعای
ً
1
امامیه نشان میدهد« :کتاب المصباح کاسمه صار علما بین العلماء و قدوة لجملة من المؤلفات».
ً
متون دعایی شیعی پیش از شیخ طوسی (۴۶۰ق) ،کتابهای جامعی نبودند و معموال دعاهای یک امام
یا یک موضوع یا زمان خاص را در بر میگرفتند 2.شـماری از آنها هم نظم و ترتیب مشـخصی نداشـتند.
اما شیخ طوسی در مصباح المتهجد بنیان جدیدی پی افکند و کتاب جامعی شامل مجموعه ادعیه
و عبـادات یـک سـال قمـری کامـل تدو یـن کـرد کـه پیـش از آن بیسـابقه بـود .خـود او در مقدمـه مختصـر
مصباح المهتجد به هر دوی این نکات اشاره میکند و کتابش را هم از لحاظ جامعیت و هم از لحاظ
تبو یـب میسـتاید« :جمع ُ
ـت فیـه مـن العبـادات و مختار األدعیة ما ال یـکاد یوجد فی کتاب ّ
مصنف و ال
ّ
ُ
ّ
مظان متباعدة ،و کان ذلک غایة االمنیة لمن اراد
فی مجموع مؤلف ،ألنی جمعتها من مواضع متفرقة و
هذا الجنس و مال الی هذه الطریقة».

3

بدیـن ترتیـب او میـراث دعایـی پراکنـده شـیعه را در قالـب کتابی جامع و منظم تدویـن و به طبقه بعد از
خـودش منتقـل کـرد .ماننـد همـان کاری کـه با سـایر آثـارش در حوزههای حدیث و تفسـیر و کالم و فقه و
رجال انجام داد؛ یعنی قرائتی معیار از عقاید و میراث امامیه عرضه کرد.
تأثیـر تألیـف مصبـاح المتهجـد در حـوزه ادبیات دعا با تألیف کتـب اربعه در حوزه احادیث فقهی قابل
مقایسـه اسـت .بـه همـان سـان کـه تألیـف کتـب اربعـه سـبب شـد کـه سـایر اصـول و مصنفـات و کتـب
حدیثـی فقهـی علمـای امامیـه متقـدم مـورد بیتوجهـی قـرار بگیـرد و در نتیجه بـه مرور از دایره استنسـاخ
و نقـل و اجـازه و توجـه خـارج شـود؛ مصبـاح المتهجـد نیـز باعـث شـد قسـمت عمـده کتـب دعایـی
تألیفشده پیش از آن به همان سرنوشت دچار شود.

4

همچنین همچون آرا و آثار فقهی شیخ طوسی که تا قریب دو قرن بر حوزههای علمی شیعه مسلط بود
یشـدند ،مصبـاح المتهجـد نیـز تـا زمـان ابـن طـاووس (۶۶۴ق)
و فقهـای بعـدی مقلـدان آن محسـوب م 
متداولترین کتاب دعای امامیه محسوب میشد .در این فاصله هیچ کتاب دعای مهمی تألیف نشد
 .1خاتمة مستدرک الوسائل ،ج  ،۳ص .۱۷۹
 .2برای فهرسـتی از متون دعای شـیعی که پیش از شـیخ طوسـی نوشـته شـده بودند و گزارشـی درباره انواع آنها رک :الشـیخ النجاشـی:
دراسة فی السیرة و العقیدة ،ص ۳۸۷-۳۸۲؛ «گونهها ،سیر نگارش و انگیزههای تألیف کتب ادعیه در پنج قرن نخست بر اساس
دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی».
 .3مختصر مصباح المتهجد ،ص .۸۶-۸۵
 .4محمدتقـی شوشـتری از همیـن زاو یـه بـه شـیخ طوسـی انتقـاد کـرده اسـت کـه تبویـب و جامعیـت کتابهـای او سـبب انـدراس کتـب
متقدمین و محرومشدن از فوائد آنها شد .رک :قاموس الرجال ،ج  ،۹ص .۲۰۹
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و آثار نوشتهشده هم قبول عام نیافت.
شـیخ آقا بزرگ تهرانی کمتعداد بودن کتب دعا در فهرسـت منتجبالدین رازی ( -۵۰۴زنده در ۶۰۰ق)
را گواهـی بـر رواج و اهمیـت مصبـاح المتهجـد در قـرون پنجـم و ششـممیدانـد 5.در واقع بـا وجود کتاب
مصباح المتهجد مخاطبان نیازی به تألیفی جدید در این موضوع احساس نمیکردند .از همین روست
که کتب دعایی نوشتهشده در این دوره یا از بین رفتهاند یا از آنها تنها نسخههای محدودی باقیمانده
است .و این هر دو نشانههای عدم تداول این کتابهاست .در حالی که از همین زمان نسخههای کهن
متعددی از مصباح المتهجد باقیمانده است.
بدیـن ترتیـب مصبـاح المتهجـد بـر آثـار نوشتهشـده در حـوزه دعـای امامیـه ،پیـش و پـس از خـود تأثیـری
قاطع و ماندگار داشـت .این تأثیر تا پیش از تألیف و تکثیر آثار ابن طاووس (۶۶۴ق) و ابراهم بن علی
کفعمی (۹۰۵ق) مستقیم بود و بعد از آن اغلب به صورت غیرمستقیم تا روزگار ما ادامه دارد.

مصباح المتهجد و مختصر آن
شـیخ طوسـی به درخواسـت شـماری از شـاگردانش عبادات و ادعیه مأثوره یک سـال قمری را در کتاب
«مصبـاح المتهجـد فـی عمـل َ
الس َـنة» گـرد آورد تا مؤمنان برای انجام اعمال عبـادی خود کتابی جامع در
اختیار داشته باشند.
ّ
او در ایـن کتـاب تنهـا در حـد ضـرورت بـه ذکـر احـکام فقهـی پرداختـه و تفصیـل ایـن مباحـث را به چهار
کتاب دیگرش یعنی :المبسوط ،الجمل و العقود ،النهایة و الخالف ارجاع داده است.

6

در خود متن نام کتاب ذکر نشده است؛ اما شیخ در فهرست کتب الشیعة و اصولهم و سایر تألیفاتش
آن را بـا نـام مصبـاح المتهجـد فـی عمـل َ
الس َـنة خوانـده اسـت 7.همچنیـن در بخـش باقیمانـده از کتـاب
المبسـوط بـه خـط خـود شـیخ ،نـام کتـاب بـه همیـن صـورت ذکر شـده اسـت 8.بنابراین عبارت «و سلاح
المتعبد» جزء نام کتاب نیست و از افزودههای دیگران است ،نه خود شیخ.
لبـودن کتـاب باعـث شـد کـه بعـد از زمانـی نـه چنـدان دراز  ،شـیخ بـه درخواسـت یکـی از شـرفا بـه
مفص 
 .5الذریعـه ،ج  ،۸ص  .۱۷۷-۱۷۶از بیـش از  ۲۳۰کتـاب مذکـور در فهرسـت منتجبالدیـن ،کمتـر از  ۱۰کتـاب در موضوع دعا اسـت:
المصباح فی العبادات (ص  ،)۸الکفایة فی العبادات و عمل یوم و لیلة (ص  ،)۳۷کتاب العبادات (ص  ،)۴۲کتاب الدعوات
عـن زینالعابدیـن از ابوالقاسـم ز یـد بـن اسـحاق جعفـری (ص  ،)۸۰غنیـة العابـد و منیة الزاهـد (ص  ،)۱۴۵العبـادات الدینیة (ص
 ،)۱۷۲کتاب فی ادعیة زین العابدین علی بن الحسین( ع) از ناصر بن رضا بن محمد بن عبداهلل علوی حسینی (ص .)۱۹۲
 .6مصباح المتهجد ،ص .۴
 .7فهرست کتب الشیعة و اصولهم ،ص ۴۵۰؛ االقتصاد فیما یجب علی العباد ،ص .۵۳۵
 .8المبسوط ،کتابخانه روضه غرویه نجف ،ش  ،۳۰گ ۸۱ب .در المبسوط چاپ تهران ،ج  ،۱ص  ۱۳۲نام کتاب به اشتباه به صورت
«فی مصباح المتهجد و فی عمل السنة» آمده است .این ضبط موهم آن است که مصباح المتهجد نام یک کتاب است و عمل
السنة نام کتابی دیگر  .در المبسوط چاپ قم ،ج  ،۱ص  ۱۹۳نام کتاب صحیح ضبط شده است.
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صرافت اختصار کتاب خود بیفتد تا عمل و مراجعه به آن آسانتر باشد .او در مقدمه نامی بر این گزیده
ننهـاده؛ امـا در الفهرسـت آن را بـه نـام «کتـاب مختصـر المصبـاح فـی عمـل َ
الس َـنة» خوانـده اسـت 9.ایـن
یشـود (در مقابـل مصباح کبیـر خواندن مصبـاح المتهجد).
کتـاب بـا نـام مصبـاح صغیـر نیـز شـناخته م 
اگرچـه منشـأ ایـن نامگـذاری مشـخص نیسـت؛ امـا سـابقه آن دسـتکم بـه قـرن ششـم بـاز میگـردد.
عبدالجلیل رازی در کتاب نقض (تألیف حدود ۵۶۰ق) 10و ابن شهر آشوب (۵۸۸ق) در اجازه خود به
ابوالحسن علی بن جعفر بن شعره حلی جامعانی مورخ منتصف جمادی اآلخر ۵۸۱ق دو کتاب شیخ
را به نامهای مصباح کبیر و مصباح صغیر خواندهاند 11.همچنین در قرن هفتم کسانی چون ابن طاووس
(۶۶۴ق) و علی بن انجب معروف به ابن ساعی (۶۷۴ق) هر دو کتاب را با همین نامها ذکر کردهاند.

12

ً
ظاهرا با نام عمل َ
الس َـنة هم شـناخته میشـد و عبدالجلیل رازی 13و ابن شـهر آشـوب
مختصر مصباح

14

و عمادالدیـن حسـن بـن علـی طبـری (زنـده در ۷۰۱ق) 15و نیـز یکـی از مترجمـان قدیمـی کتـاب 16از ایـن
نام اسـتفاده کردهاند .این شـواهد نشـانه رواج بیشـتر این تسـمیه نزد فارسـیزبانان و در متون نویسندگان
ایرانی است.
ً
در ایـن اختصـار شـیخ طوسـی سـاختار کتـاب را بـه همـان صـورت حفـظ کـرده 17و حجـم آن را تقریبـا بـه
نصـف تقلیـل داده اسـت .او در مصبـاح صغیـر بنایـی بـر افـزودن مطالب جدید نداشـته اسـت و تنها در
 .9فهرست کتب الشیعة و اصولهم ،ص .۴۵۰
 .10نقض ،ص .۶۴۴
 .11ریاض العلماء ،ج  ،۳ص .۳۸۳
 .12مصباح الزائر ،ص ۲۷۸؛ الدرّ الثمین فی اسماء المصنفین ،ص .۱۵۸
 .13نقض ،ص .۳۹
 .14ریاض العلماء ،ج  ،۳ص  .۳۸۳نام کتاب در اجازه ابن شـهر آشـوب به صورت «المصباح الکبیر ،و عمل السـنة و هو المصباح
الصغیـر» نقـل شـده اسـت .در ایـن صـورت عمـل السـنة نـام دیگـر مصباح صغیر اسـت .ولی ممکن اسـت این نقل ناشـی از بیدقتی
ً
کاتبان باشـد .چون در همین بخش نام «مصباح النور » هم به عنوان یکی از آثار شـیخ طوسـی آمده که بیتردید خطاسـت .احتماال
عبارت صحیح متن چنین بوده است« :مصباح المتهجد فی عمل السنة ،و مصباح الصغیر».
نام مصباح المتهجد در معالم العلماء به صورت «مصباح المتهجد عمل السـنة» ذکر شـده اسـت .سـید محمدصادق بحرالعلوم،
در تصحیـح خـود از معالـم العلمـاء ،ص  ۱۱۵بـا گذاشـتن ویرگـول بیـن دو اسـم آنهـا را دو کتـاب جداگانـه محسـوب کـرده؛ ولـی سـید
محمد طباطبایی ،در تصحیح خود از این کتاب ،ص  ۱۴۶بدون هیچ نشانهگذار یای ،مجموع آن را نام یک کتاب دانسته است.
بـا توجـه بـه عبـارت الفهرسـت شـیخ طوسـی مشـخص اسـت کـه حـرف «فـی» در ایـن جـا از نسـخههای معالـم العلمـاء از قلـم افتاده
اسـت؛ ولـی هیـچ یـک از مصححـان کتـاب آن را بـه متـن نیفزودهاند .فهرسـت کتابهای شـیخ طوسـی در این جا مأخوذ از الفهرسـت
ً
خـود شـیخ اسـت و ابـن شـهر آشـوب نـام کتابهـا را در ایـن بخـش تقریبـا به همـان ترتیب مذکـور در آن کتاب آورده اسـت (البته به جز
چند کتاب اول).
 .15معتقد االمامیة ،ص  .۲۲۴ ،۲۰۰مؤلف این کتاب در زمان انتشـار مشـخص نبود و کتاب بدون نام مؤلف منتشـر شـده اسـت .برای
مؤلف رک :مقدمه اخبار و احادیث و حکایات در فضائل اهل بیت رسول و مناقب اوالد بتول ،ص ۱۸-۱۷؛ الذریعه ،ج  ،1ص .211
« .16دو ترجمـه کهـن از مصبـاح صغیـر » ،ص  .۹۹البتـه عبـارت مقدمـه ترجمـه بـه صورتـی اسـت کـه ایـن گمـان را نیـز نفـی نمیکنـد کـه
مترجم این نام را برای گزارش فارسی کتاب انتخاب کرده است.
در صفحـه عنـوان نسـخهای از مختصـر مصبـاح المتهجـد ،مـورخ ۹۰۶ق ( کتابخانـه رئیسالکتاب اسـتانبول ،ش  )۳۷۸نام کتاب به
صورت« :کتاب عمل السنة و هو مختصر مصباح المتهجد» ذکر شده است.
 .17به جز دو جا به جایی جزئی .رک :مقدمه مختصر مصباح المتهجد ،ص .۲۲
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چند مورد بسـیار محدود دعاهایی به کتاب افزوده اسـت 18.ابن طاووس به تفاوت زیارت عاشـورا در دو
کتـاب مصبـاح کبیـر و مصبـاح صغیـر اشـاره کـرده اسـت .او به دلیل این تفـاوت این زیـارت را از مصباح
صغیر در کتاب خود نقل کرده است.

19

علـی رغـم آن کـه مختصـر مصبـاح المتهجـد کتابـی جنبـی و وابسـته بـه اصلـی مفصلتر بود؛ امـا جایگاه
و شـأن خـاص خـود را هـم داشـت .افـزون بـر نسـخهها و شـروح و ترجمههـای متعـدد ،اجـازات و قرائـات
صادرشده برای این کتاب نیز نشانه توجه علمای امامیه به آن است.
بـه جـز مصبـاح و مختصـر مصبـاح کتـاب دیگـری در دعـا از شـیخ طوسـی در دسـت نیسـت .بعضـی از
پژوهشگران بر اساس یک نقل ابن طاووس حدس میزنند که موضوع کتاب هدایة المسترشد و بصیرة
ّ
المتعبـد هـم دعـا باشـد ؛ امـا ایـن مطلـب بـه درسـتی روشـن نیسـت 20.بعضـی هـم رسـاله کوتاه عمـل الیوم
و اللیلـة را در شـمار کتـب دعایـی شـیخ طوسـی ذکـر کردهانـد؛ امـا ایـن رسـاله بیـش از آن کـه دعـا باشـد،
رسالهای فقهی است.

21

مهدی الیه
شیخ طوسی اکثر تألیفات خود را به درخواست معاصرانش نوشته؛ اما در هیچ یکاز آنها به نام ایشان
تصریح نکرده است .روال او چنان بود که از خواستاران آثارش با عباراتی کلی و محترمانه نام میبرد.

22

 .18مانند «الصال ة المنسوبة الی ابیعبداهلل الحسین بن علی علیهما السالم» در مختصر مصباح المتهجد ،ص  .۳۴۷-۳۴۴افزوده
مهـم مختصـر اعمـال و دعـای نـوروز اسـت کـه در آخـر بیشـتر نسـخههای کتـاب آمـده اسـت .محققـان کتـاب بـر آنند که ایـن دعاها
از افزود ههـای دیگـران بـه کتـاب اسـت و ارتباطـی بـه شـیخ نـدارد (مقدمـه کتـاب ،ص  .)۳۵-۳۴اما باید توجه داشـت کـه این دعاها
در نسـخههای مهـم کتـاب ،یعنـی نسـخههای ابـن سـکون و ابـن ادر یـس و عمیدالرؤسـاء ،موجـود اسـت .و علمایی چـون ابن ادریس
و کفعمـی آن را بـه نقـل از مختصـر مصبـاح در کتابهـای خـود نقـل کردهانـد (السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتـاوی ،ج  ،۱ص ۴۵۷؛ البلد
االمین و الدرع الحصین ،ص .)۳۱۱
 .19مصباح الزائر ،ص .۲۷۸
 .20تنها بخش باقیمانده از این کتاب مربوط به احکام استخاره است و بر همان مبنا حدس زدهاند موضوع کتاب ادعیه و عبادات
باشد .رک :کتابخانه ابن طاووس ،ص .۲۹۳
 .21شـیخ طوسـی در مختصر مصباح المتهجد مطالب بیشـتر درباره مسـجد کوفه و ز یارت امام حسـین( ع) و عید غدیر را به کتاب
المـزار و مصبـاح المتهجـد حوالـه داده اسـت (ص  .)۵۶۵ ،۵۶۴ ،۵۵۶ ،۵۵۵از توضیحـات او در مصبـاح المتهجـد ،ص ۷۱۷
مشخص میشود منظور او از کتاب المزار ،همان کتاب الزیارات تهذیب االحکام است و نه کتابی مستقل .با این همه حسین بن
علـی بـن جمالالدیـن بـن ابیالحسـین حماد لیثی واسـطی در اجـازه خود به نجمالدین خضر بن محمد بـن نعیم مطارآبادی (مورخ
 ۳شـوال ۷۵۶ق) ضمن برشـمردن کتب شـیخ طوسـی از کتاب المزار به صورت مسـتقل یاد کرده اسـت (اجازات علماء موجود در
نسخههای خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ،ص  .)۲۰۷آیا کتاب المزار کتاب مستقلی از تهذیب االحکام است؟ عدم
ذکر نام این کتاب در فهرست خودنوشت آثار شیخ طوسی دلیل قاطعی بر نادرستی این احتمال است.
ً
اطالعات مندرج در اجازه نیز نشانه دقت لیثی است .لذا در این جا سهوی از سوی کاتبان رخ داده است .مخصوصا که تنها نسخه
یشـده از این اجازه بسـیار مغلوط اسـت ( کتابخانه آسـتان قدس رضوی ،ش  ،۲۰۰۹۵گ ۳۲۸ب – ۳۳۹ب) و متن اجازه
شناسای 
بر اسـاس همان نسـخه با اغالط متعددی منتشـر شـده اسـت .برای نمونه این اشـتباهات در ذکر نام کتابهای شـیخ طوسی رخ داده
است :البیان به جای التبیان ،المجتهد به جای المتهجد ،العمدة به جای العدة ،الجایریة به جای الحایریة.
 .22تحقیق درباره «خواستاران » تألیفات شیخ طوسی به عنوان یکی از عوامل مهم دخیل در فرآیند تألیف کتابهای او نیاز به پژوهشی
جداگانه دارد؛ اما در یک بررسی مقدماتی آنها به چند بخش تقسیم میشوند:
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او کتاب مصباح المتهجد را به درخواسـت گروهی از شـاگردان یا اطرافیانش نوشـته که در مقدمه هیچ
توضیحـی در بـاره آنهـا نیـاورده اسـت23؛ امـا مختصـر مصبـاح المتهجـد بـه درخواسـت یک فرد مشـخص
نوشته شده است.
شیخ طوسی طبق رویه خود از شخصی که به خواست او این گزیده فراهم شده است ،نام نبرده و تنها
ّ
متدیـن و دوسـتدار کارهـای خیـر و از عالقهمنـدان بـه انجـام اعمـال
او را یکـی از شـرفای جلیلالقـدر و
نیـک معرفـی میکنـد کـه عمـل بـه توصیـه وی را الزم و کسـب رضـای او را بـر هـر چیـزی ترجیـح میدهـد:
شـماری از کتابهـای شـیخ بـه درخواسـت یـک فـرد مشـخص نوشـته شـده کـه البتـه در هیچ یـک از آنها نام آن شـخص بـه صراحت ذکر
نشـده اسـت؛ ماننـد تهذیـب االحـکام بـه درخواسـت یکـی از دوسـتان کـه گـزاردن حقش واجـب بود «بعـض االصدقـاءّ ...
ممن اوجب
حقـه علینـا» (تهذیـب االحـکام ،ج  ،۱ص  .۱بـرای حدسـی کـه او را یکـی از دبیـران خانـدان نوبختـی معرفـی میکنـد و البتـه بـه نظـر
درست نمیرسد رک :گزیده تهذیب ،ج  ،۱ص )۱۴-۱۳؛ الرجال و الفهرست و المفصح فی االمامة به درخواست «الشیخ الفاضل»
که مشـخص نیسـت هر سـه کتاب برای یک نفر نوشـته شـدهاند یا منظور شـیخ از این تعبیر افراد مختلفی بوده اسـت (الرجال ،ص
۱۷؛ فهرست کتب الشیعة و اصولهم ،ص ۴-۳؛ الرسائل العشر ،ص )۱۱۷؛ رساله عمل الیوم و اللیلة به درخواست «سیدنا الرئیس
اطـال اهلل بقـاءه» (الرسـائل العشـر ،ص )۱۴۲؛ االقتصـاد فیمـا یجـب علـی العبـاد به درخواسـت «الشـیخ االجل اطـال اهلل بقاه و عضد
ّ
محبـة العلـم و اهله و ایثـار الدین و صـرف ّ
کافـة اولیائـه بطـول ایامـه و امتـداد زمانـه و جعـل مـا ّ
الهمة الیه ،و ّ
خولـه مـن ّ
حبـه لدیه ،مما
ً
ً
یکسـبه الجمـال عاجلا و یثمـر الخلاص آجلا » (االقتصـاد ،ص )۳۴-۳۳؛ الغیبـة بـه درخواسـت «الشـیخ الجلیل اطـال اهلل بقاءه»
(الغیبة ،ص .)۱
شـماری دیگـر در پـی تقاضـای گروهـی از شـاگردان یـا اطرافیـان شـیخ طوسـی تألیف شـدهاند .نحوه یادکـرد از این افراد بسـیار مبهم و با
عباراتی کلی است .شیخ برای اشاره به ایشان به ذکر عباراتی چون «سألتم ّایدکم اهلل» (العدة فی اصول الفقه ،ج  ،۱ص ۳؛ الخالف،
ج  ،۱ص ۴۵؛ المقدمـة فـی المدخـل الـی علـم الـکالم ،ص  )۳و «جماعـة من اصحابنا» (االسـتبصار ،ج  ،۱ص ۱؛ تلخیص الشـافی،
ج  ،۱ص ۶۲؛ التبیان ،ج  ،۱ص  )۱۰و «سألت ّایدک اهلل» (االیجاز فی الفرائض در الرسائل العشر ،ص  )۲۶۹بسنده کرده است.
بیشـترین اطالعـات شـیخ طوسـی در بـاره مهـدی الیـه یـک کتـاب ،مر بـوط بـه رسـاله تحریـم الفقـاع اسـت .او این رسـاله را پـس از حضور
در مجلـس وز یـر «الحضـرة العادلـة القاهـرة المنصـورة ولیة النعم الوزیریة السـلطانیة ّ
شـید اهلل ارکانها ...کهـف اهل العلم و ملجأ اهل
الفضـل »...و بـرای او نوشـته اسـت .البتـه در ایـن جـا هـم نـام ایـن وزیر به صراحت ذکر نشـده و هویت او همچنان نامشـخص اسـت
(الرسائل العشر ،ص .)۲۵۵
تکلیـف دو رسـاله پاسـخ بـه سـؤاالت شـیخ مشـخصتر اسـت .نـام کتـاب مسـائل ابـن البـراج گویاسـت کـه در پاسـخ بـه پرسشـهای او
ً
نوشـته شـده اسـت .المسـائل االلیاسـیة هم طبعا به درخواسـت شـخصی با همین نام نوشـته شـده اسـت .شـخصی که البته هویت
او مشخص نیست.
نام سـه تن از خواسـتاران آثار شـیخ طوسـی را هم میشناسـیم که هر سـه آنها بهواسـطه اطالعاتی اسـت که در منابع بعدی آمده اسـت
و نه نوشـتههای خود شـیخ طوسـی .ابن ادریس پرسشـگر المسـائل الحائریات را شـخصی به نام ابوالفرج ابن الرمیلی معرفی میکند
یشـناخته و با تردید درباره او سـخن گفته اسـت (السـرائر الحاوی لتحریر
کـه در بـاره او هیـچ نمیدانیـم .خـود ابـن ادر یـس هـم او را نم 
الفتـاوی ،ج  ،۱ص  ۲۹۸و ج  ،۳ص  .)۴۵۸همچنیـن بـه احتمـال ز یـاد شـیخ طوسـی المسـائل الحلبیـة را در پاسـخ بـه پرسشـهای
شـاگردش ،کردی بن عکبر بن کردی فارسـی ،سـاکن حلب ،نوشـته اسـت .منتجبالدین رازی در شـرح حال فارسـی به مکاتبات و
سؤال و جوابهای این دو نفر به صورت خاص اشاره کرده است (فهرست اسماء الشیعة و مصنفیهم ،ص .)۱۴۸
بنـا بـر نوشـته حـل المعقـود مـن الجمـل و العقـود تألیـف قطبالدیـن راونـدی (مجموعـه جباعـی ،کتابخانـه مجلـس ،ص  )۹۶و نیـز
یادداشـت حاشـیه بعضـی از نسـخههای الجمـل و العقـود ،مـراد از شـیخ فاضلـی کـه ایـن کتـاب بـه درخواسـت او نوشـته شـده،
عبدالعز یـز بـن َن ْحر یـر بـن عبدالعز یـز بـن َبـ ّراج طرابلسـی (۴۸۱ق) اسـت (الذریعـة ،ج  ،۵ص  ۱۴۵و ج  ،۱۱ص  .)۲۸۳جعفـر مهاجـر
گمان برده است که کتابهای الرجال و الفهرست و المفصح فی االمامة و الغیبة هم به درخواست ابن ب ّراج نوشته شدهاند؛ اما دلیل
قانعکننـدهای بـرای ایـن گمـان ارائـه نکـرد ه اسـت (ابن ّ
البراج الطرابلسـی :عصره ،سـیرته و مصنفاته ،ص  .)۶۴-۶۱باید توجه داشـت
که صرف اسـتفاده از لفظ «الشـیخ الفاضل» در این کتابها دلیل بر یکسـانبودن خواسـتاران آنها نیسـت و برای هر یک از این کتابها
دلیل جداگانهای باید اقامه کرد .عدم توجه به این مطلب باعث استنتاجات نادرست مهاجر درباره رابطه شیخ طوسی و ابن ب ّراج
ً
مخصوصا درباره کتاب الغیبة شده است.
 .23با عبارت «سألتم ّایدکم اهلل» (مصباح المتهجد ،ص .)۴
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ّ
ّ
ّ
االجل ء ّ
ّ
المحبین للتوفر علی صالح االعمال ...و هو
الدیانین المؤثرین ألفعال الخیر و
«بعض االشـراف
24
ّ
ممن أوجب حقه و أوثر مرضاته» ؛ اما خوشبختانه سید بهاءالدین علی بن عبدالکریم بن عبدالحمید
نیلـی نجفـی (زنـده در ۸۰۳ق) در آغـاز شـرح خـود بـر مختصـر مصبـاح المتهجد او را «ابومحمد حسـن،
نقیب شهر سورا» معرفی و نسبش را به صورت کامل ذکر میکند:
ب
یرید ببعض االشراف السید العالم الزاهد النقیب بسورا و هو أبومحمد الحسن بن أبیتغل 
ّ
األصـم بـن الحسـن الفـارس بـن یحیـی بـن الحسـین النقیـب
علـی ،نقیـب سـورا ،بـن الحسـن

ّ
ن
النسـابة بـن أحمـد بـن عمـر بـن یحیـی بن الحسـین ذی الدمعة بن زید الشـهید بـن علی زی 

العابدین بن الحسین السبط الشهید بن امیرالمؤمنین علی بن أبیطالب علیهم السالم.

25

از ابومحمـد حسـن ،نقیـب شـهر سـورا 26،در کتـب تراجـم و انسـاب ذکـری بـه میـان نیامـده اسـت؛ امـا نام
پـدرش و اجـدادش در منابـع متعـددی مذکـور اسـت .علمـای انسـاب چهـار پسـر بـرای پـدر او  ،ابوتغلب
علی ،معرفی کردهاند که بین آنها اسم ابومحمد حسن نیست.

27

ً
بـا ایـن همـه عـدم ذکـر نـام او در کتـب انسـاب دلیـل نادرسـتبودن سـخن نیلـی نیسـت .زیـرا اوال منابـع
انسـاب بیشـتر بـر سـاداتی متمرکـز بودنـد کـه از آنها نسـلی باقی مانده بود و ذکر چهار پسـر بـرای ابوتغلب
علی دلیل بر انحصار پسران او به همین چهار تن نیست .همان طور که ابن َط َ
قطقی (۷۰۹ق) در همان
جـا تصر یـح کـرده اسـت کـه نسـل ابوتغلـب علـی از چهار نفـر ادامه یافت (أعقـب) 28.ابوالحسـن علی بن
محمد عمری معروف به ابن صوفی (ح  - ۳۹۰ح ۴۶۶ق) نیز که خود ابوتغلب علی را مالقات کرده بود،
تعداد فرزندان او را به صورتی مبهم و غیردقیق «له عدة اوالد» ذکر کرده است.

29

ً
ثانیا خود نیلی از یک سـو «نقیب» و ّ
و
«نسـابه» بود 30و میدانیم که آ گاهی از انسـاب شـرط مهمی برای
ََ
ََ
31
تصدی مقام نقابت بوده اسـت .و از سـوی دیگر نسـب او با نسـب ابومحمد حسـن از جد دوازدهمش

 .24مختصر مصباح المتهجد ،ص .۸۶
 .25ایضاح المصباح الهل الصالح ،نسخه دانشکده ادبیات تهران ،گ ۳ب؛ نسخه مرعشی ،ش  ،۴۵۶۸برگ ۴ب .در هر دو نسخه
بعضی از نامها با اغالط مشابهی نوشته شده بود که آنها را بر اساس کتب انساب اصالح کردیم.
 .26سورا شهری متوسط از شهرهای نواحی کوفه در نزدیکی نیل و حله بود .برای اطالعات بیشتر درباره این شهر رک :االمارة المزیدیة
االسدیة فی الحلة:دراسة فی احوالها السیاسیة و الحضاریة ،ص .۲۸۵-۲۸۲
 .27رک :الثبت المصان المشرف بذکر ساللة سید ولد عدنان ،ص ۱۷۲-۱۷۱؛ عمدة الطالب الصغری فی نسب آل ابیطالب ،ص
۱۶۱؛ االصیلـی فـی انسـاب الطالبییـن ،ص  .۲۵۱ایـن منابـع در ذکـر نـام ایـن چهـار پسـر با هـم اختالفاتی دارند .سـید مهـدی رجائی با
ّ
تجمیع اسامی مذکور در این منابع تعداد فرزندان او را  ۵نفر دانسته است .رک :المعقبون من آل ابی طالب ،ج  ،۲ص .۵۶۴-۵۶۳
 .28االصیلی فی انساب الطالبیین ،ص .۲۵۱
 .29المجدی فی انساب الطالبیین ،ص .۳۷۱
 .30ریاض العلماء،ج  ،۴ص  .۱۳۰ ،۱۲۵-۱۲۴پدر او نیز ّنسابه و نقیب البالد الفراتیة بود .نقابة االشراف فی الحلة ،ص .۵۷
 .31رک :دیوان نقابت ،ص .۱۴۶ ،۱۴۳
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ً
یعنـی «یحیـی بـن الحسـین النقیـب بـن احمـد »...بـه بعـد مشـترک اسـت .32طبیعتـا اگـر ایـن سلسـله
یکـرد کـه او بـه سـبب اطالعـات خانوادگـی خـود آن را اصلاح کنـد.
نسـب اشـتباهی داشـت ،اقتضـا م 
هیـچ اطالعـی در بـاره زمـان زندگی یا نقابت ابومحمد حسـن دانسـته نیسـت تا بهواسـطه آن ،زمان تألیف
ً
کتـاب مختصـر المصبـاح مشـخصشـود .احتمـاال پـدرش تـا زمـان تألیـف کتـاب المجـدی یعنـی سـال
۴۴۳ق زنده و عهدهدار نقابت شهر سورا بوده است 33.به احتمال فرزند ،بعد از درگذشت پدر به نقابت
این شهر رسیده است.
نقابـت در ایـن خانـدان از نیمـه قـرن سـوم شـروع شـد 34و بنـا بـر اطالعـات موجـود دسـتکم تـا قـرن دهـم
ادامـه یافـت 35.وجـود نقبـای متعـدد در نسـلهای مختلـف ایـن خانـواده نشـانه اهمیـت ایـن خانـدان در
تشکیالت نقابت سادات است.
با توجه به قدرت و منزلت اجتماعی و مقبولیت نقبا ،ارتباط شـیخ طوسـی در مقام مرجع وقت امامیه،
بـا نقبـای هـمروزگارش امـری طبیعـی و بلکـه ضـروری بـود .او شـاگرد نقیـب بـزرگ روزگار خویـش شـریف
مرتضی (۴۳۶ق) بود و با نقبای بزرگ دوران خود همچون ابوالحسن مطهر بن ابوالقاسم علی بن محمد
حسینی دیباجی که منصب نقابت و ریاست عراق بدو ختم میشد ، 36در ارتباط بود .تألیف مختصر
مصبـاح المتهجـد بـه درخواسـت نقیب شـهر متوسـطی چون سـورا هم نشـانهای از نحوه ارتبـاط و تعامل
شیخ طوسی با نقبا و کارگزاران شیعی شهرهای شیعهنشین مجاور مرکز خالفت است .از ستایش شیخ
طوسـی بـر میآیـد کـه او ابومحمـد حسـن نقیـب سـورا را به خوبی میشـناخت .اسـتفاده از عبـارت «و هو
37
ّ
ممن اوجب حقه و اوثر مرضاته» نشانه احترام شایان شیخ طوسی برای اوست.

تاریخ تألیف
شـیخ طوسـی مانند بیشـتر آثارش تاریخ تألیف دو کتاب مصباح المتهجد و مختصر آن را ثبت نکرده
اسـت .بنابرایـن بـرای مشـخصکردن زمـان تألیـف آنهـا بایـد از منابـع دیگر همچون فهرسـت خودنوشـت
آثار شیخ طوسی در فهرست کتب الشیعة و اصولهم و سایر آثار او بهره برد.
خگـذاری آثـار شـیخ طوسـی هنـوز نیازمنـد بررسـیهای جدیتـر و دقیقتر اسـت و این کار بیشـتر برای
تاری 
 .32رک :ریاض العلماء ،ج  ،۳ص  ۱۸۱که در شرح حال پدر بهاءالدین علی نجفی نسب او به صورت کامل ذکر شده است.
 .33المجدی فی انساب الطالبیین ،ص .۳۷۱
 .34نخسـتین نقیـب ایـن خانـدان ،ابوعبـداهلل حسـین بـن احمـد محـدث بـن عمـر بـن یحیـی بـن حسـین بـن ز یـد الشـهید بـن امـام
زینالعابدیـن( ع) ،بنـا بـر بعضـی از منابـع نخسـتین کسـی بـود کـه بـه منصـب نقیبالنقبایـی طالبیـان منصـوب شـد .او در روزگار
المستعین عباسی (خالفت۲۵۲-۲۴۸ :ق) میزیست .رک :دیوان نقابت ،ص .۲۰۱ ،۱۰۵-۱۰۴ ،۱۰۳ ،۹۳-۹۲
 .35نقباء االشراف فی الحلة ،ص .۷۶-۶۸ ،۶۲-۵۷
 .36فهرست اسماء الشیعة و مصنفیهم ،منتجبالدین رازی ،ص .۱۵۳
 .37تعداد آثاری که با حمایت نقبا یا به خواهش و سفارش آنها نوشته شده ،بسیار زیاد است .برای گزارشی از آنها رک :دیوان نقابت،
ص .۲۱۰-۲۰۷
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کتابهای فقهی او انجام شده است.
اختالف آراء و فتاوای شیخ طوسی در کتب مختلف او و تغییر برخی از آرایش در طول زمان  ،مهمترین
انگیـزه گروهـی از فقهـا بـرای دانسـتن زمان تألیف آثار شـیخ طوسـی بوده اسـت 38.برای نمونـه ابن ادریس
(۵۹۸ق) ،39وحید بهبهانی (۱۲۰۵ق) ،40شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) 41و سید حسین بروجردی (۱۳۸۰ق)

42

ضمن بررسـی مباحث فقهی و به ضرورت ،اشـاراتی درباره تقدیم و تأخیر تألیفات شـیخ طوسـی دارند.
شـماری از ایـن بحثهـا بـدون ذکـر دلیـل و در نتیجـه گاه همـراه بـا نتیجهگیریهـای نادرسـت اسـت43؛ امـا
بنیـان عمـده تالشـهای انجا مشـده بـرای تنظیـم تاریخـی آثـار شـیخ طوسـی بـر ارجاعـات شـیخ بـه آثارش
متمرکز بوده است.

44

ً
ظاهـرا نخسـتین کسـی کـه بـه اهمیت دانسـتن تاریخ تألیف آثار شـیخ طوسـی توجه کـرده ،محمدمهدی
بحرالعلوم (۱۲۱۲ق) اسـت .او بر اسـاس ارجاعات شـیخ به آثار خودش ،تألیفات فقهی شـیخ طوسـی را
بـه ترتیـب تاریخـی منظـم کـرده اسـت .بحرالعلـوم دلیـل اهمیـت ایـن مطلب بـرای فقیه را چنیـن توضیح

 .38بـرای نمونـه دو گـزارش ابـن ادر یـس و شـهید ثانـی از ایـن تفاوت آرا شایسـته ذکر اسـت .ابـن ادر یس درباره حـدود  ۲۰۰مورد از فتاوای
شیخ طوسی که در کتب مختلف او اختالف و تناقض دارد ،سخن گفته است .رک :زندگی و اندیشههای ابن ادریس ،ص -۳۳۷
۳۳۸؛ مقدمة تفسیر منتخب التبیان ،ص .۱۱۲-۱۰۶
شـهید ثانـی (۹۶۵ق) نیـز رسـال ه کوتاهـی در بـاره مسـائلی نوشـته اسـت کـه شـیخ طوسـی در برخـی از کتابهـای خـود دربـاره آنهـا ادعـای
اجمـاع کـرده و در کتابهـای دیگـرش بـا مخالفـت کـرده اسـت .ایـن مسـائل بـه  ۳۶مـورد بالـغ میشـود .ایـن رسـاله دو بـار منتشـر شـده
اسـت« :رسـالة حـول اجماعـات الشـیخ الطوسـی» ،تصحیـح محمدتقـی دانشپژوه ،الذکری االلفیة للشـیخ الطوسـی۱۳۵۱ ،ش ،ص
۷۹۸-۷۸۹؛ «مخالفة الشـیخ الطوسـی رحمه اهلل الجماعات نفسـه» ،تصحیح رضا مختاری ،رسـائل الشـهید الثانی۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۲
ص .۸۵۸-۸۴۵
 .39السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج  ،۲ص  .۲۳۲ابن ادر یس نوشته است که المبسوط آخرین کتاب فقهی شیخ طوسی است و
او آن را بعد از النهایه و التهذیب و االستبصار و الجمل و العقود و الخالف نوشته و شامل آخرین فتاوای اوست.
 .40مصابیح الظالم فی شرح مفاتیح الشرایع ،ج  ،۹ص .۲۱۳
 .41کتاب المکاسب ،ج  ،۳ص .۳۷۰
 .42ز بـدة المقـال فـی خمـس الرسـول و اآلل ،ص ۸۴-۸۳؛ الـدروس الدرریـة الفقهیـة ،ص  .۵۲بـا وجـود آن کـه هـر دو کتـاب تقر یـرات
مبحـث خمـس آیـتاهلل بروجـردی هسـتند؛ امـا در بخـش مربـوط بـه آثـار شـیخ طوسـی چنـد تفـاوت جـدی بیـن آنهـا دیـده میشـود.
از جملـه در ترتیـب تألیـف آثـار شـیخ طوسـی کـه نشـانه اشـتباه یکـی از دو تقریـر اسـت .در کتـاب اول مطلـب بیپایـهای هـم در بـاره
مهاجرت شیخ طوسی از بغداد به موصل و از آن جا به نجف نوشته شده است.
 .43برای نمونه ابن ادریس بعد از نقل فتوای شیخ در جواز خوردن ِگل در عید فطر بر اساس کتاب مصباح المتهجد مینویسد شیخ
طوسـی در کتاب نهایه از این نظر خود عدول کرد (السـرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج  ،۵ص )۱۹۰؛ در حالی که میدانیم نهایه از
اولین کتابهای شیخ طوسی است و مصباح المتهجد سالها بعد از آن تألیف شده است .یا شیخ انصاری احتمال داده است که
ّ
النهایة آخرین تألیف شـیخ طوسـی باشـد (کتاب المکاسـب ،ج  ،۳ص  .)۳۷۰یا با حدسـی عجیب نوشـتهاند تأخر تألیف کتاب
النهایة از نام این کتاب مشخص است و حاکی از آخرین نظریات و استنباطات و اختیارات شیخ است («شیخالطائفة ابوجعفر
الطوسی و نقش وی در علوم اسالمی» ،ص .)۱۴۶
و در نمونـهای دیگـر نوشـتهاند کـه شـیخ طوسـی اثـر بـزرگ و مهـم فقهـی خود یعنی مبسـوط را در نجف نوشـت و اگر جـو علمی آن جا تا
ّ
ایـن حـد فراهـم نبـود ،تألیـف چنیـن کتابـی ،امری عجیب به نظر میآمد (موسـوعة طبقات الفقهاء ،مقدمـه ،ص  )۳۰۱و این همه در
حالی است که میدانیم تألیف المبسوط چندین سال قبل از مهاجرت شیخ به نجف آغاز شده بود.
 .44برای نمونه رک :دانشنامه آثار فقهی شیعه از آغاز تا قرن هفتم ،ص .۳۲۹-۳۲۸ ،۳۱۹ ،۳۰۵-۳۰۴ ،۳۰۰ ،۲۷۲ ،۲۵۷
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میدهد« :و معرفة ترتیب تصانیف امر مهم یحتاج الیه الفقیه فی االجماع و الخالف».

45

مهمتر یـن منبـع بـرای تنظیـم تاریخـی آثـار شـیخ طوسـی ،فهرسـت خودنوشـت آثـار او در کتـاب فهرسـت
کتب الشیعة و اصولهم است .منبعی که قدما از آن غفلت کردهاند و تنها در دوران معاصر در مبحث
تاریخگذاری کتابهای شیخ طوسی مورد توجه قرار گرفته است.
ً
تحر یـر اولیـه فهرسـت کتـب الشـیعة و اصولهـم احتمـاال در حـدود سـال ۴۱۵ق در بغـداد نوشـته شـده
اسـت ؛ امـا شـیخ طوسـی تـا اواخـر عمـر نـام کتابهـای دیگـر خـود را بـه آن افـزوده اسـت 46.او در شـرح حال
خودنوشتش از  ۴۶کتاب خود نام میبرد و درباره بعضی از آنها توضیحات کوتاهی میآورد.

47

ً
سـید حسـین بروجردی (۱۳۴۰ش) ظاهرا نخسـتین شـخصی اسـت که حدس زده است ترتیب تألیفات
شـیخ در فهرسـت ،مطابق ترتیب تألیف آنهاسـت .او در شـرح حال شـیخ طوسـی با احتیاط از فهرسـت
ّ
ّ
شـیخ بـرای ذکـر تقـدم و تأخـر زمـان تألیـف آثـار او اسـتفاده کرده اسـت 48.البته او دالیل خـود را برای این
مطلب توضیح نداده است.
بعـد از او  ،سـید رضـا صـدر (۱۳۷۳ش) در مقـام معرفـی آثار فقهی شـیخ طوسـی همین نکتـه را اصل قرار
داده و برای مشخصکردن زمان تألیف آثار او چند بار به آن اشاره کرده است 49.او نیز دلیلی برای این
استناد عرضه نکرده است .البته او شاگرد مرحوم بروجردی بود و احتمال دارد این مطلب را از استادش
گرفته باشد.
ّ
علیه رضاداد و سـید کاظم طباطبایی در مقالهای به تاریخگذاری آثار شـیخ طوسـی پرداختهاند .آنها با
در نظرگرفتن مواردی چون تصریح شیخ به تاریخ تألیف ،ذکر نام کتابها در دیگر آثار شیخ ،فهرست آثار
شیخ در رجال نجاشی ،و عبارات دعایی استفادهشده برای اشخاص مختلف با توجه به تاریخ وفات
آنها ،ترتیب عناوین کتب در الفهرسـت شـیخ طوسـی را هم لحاظ کردهاند .البته ایشـان تأ کید کردهاند
کـه از ایـن قرینـه در مـواردی اسـتفاده شـده اسـت کـه امـکان تاریخگـذاری آنهـا بـا قرایـن دیگـر بـه تنهایـی
ّ
میسر نبوده است 50.به عبارت دیگر آن را مسلم ندانستهاند و از آن به عنوان شاهدی برای تقویت سایر
ّ
ادله استفاده کردهاند.
 .45رجال السید بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجالیة،ج  ،۳ص .۲۳۴
« .46شـیخ طوسـی :نگاشـتههای کالمـی او و سـنت تـداول آنهـا» ،ص  .۱۱بـه جـز ذکـر آثـاری کـه بـا اطمینـان میدانیـم در نجـف تألیـف
شـدهاند و اسمشـان در الفهرسـت آمـده اسـت ،تفـاوت دعاهـای استفادهشـده بـرای شـریف مرتضـی در بعضی از نسـخههای کتاب
هم نشـانه دیگر افزودههای شـیخ به کتاب اسـت .رک« :الشـیخ الطوسـی و تکمیل کتاب الفهرسـت» ،ص  .۱۰۱-۱۰۰در همان جا این
احتمال هم مطرح شده است که شیخ طوسی موفق به تکمیل و تحریر نهایی الفهرست نشده است .رک :ص .۱۰۰-۹۷
 .47فهرست کتب الشیعة و اصولهم ،ص .۴۵۱-۴۴۷
 .48ترتیب اسانید کتاب التهذیب للشیخ الطوسی ،ص .۴-۳
« .49نگاهی به آثار فقهی شیخ طوسی» ،ص .۳۱۷ ،۳۰۲ ،۲۷۳ ،۲۶۶
« .50گاهشماری آثار شیخ طوسی» ،ص .۵۶-۵۵
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اما حسن انصاری و زابینه اشمیتکه در بررسی آثار کالمی شیخ طوسی همین مبنا را پذیرفته و بر اساس
آن و نیز با توجه به سایر ارجاعات شیخ به تاریخگذاری آثار کالمی او پرداختهاند.

51

با در نظرگرفتن این سـابقه ،به دالیلی چند ترتیب آثار مذکور در شـرح حال خودنوشـت شـیخ طوسـی در
فهرست کتب الشیعة و اصولهم به احتمال فراوان مطابق با ترتیب تألیف آنهاست:
ً
یـک .تار یـخ دقیـق تألیـف چند کتاب شـیخ طوسـی مشـخص اسـت .ایـن کتابهـا دقیقا به همیـن ترتیب
تاریخی در این فهرست ذکر شدهاند :تلخیص الشافی در رجب ۴۳۲ق( 52ش  ،)53 ۵التبیان فی تفسیر
القرآن در ۴۴۴-۴۴۱ق( 54ش  ،)۲۴الغیبة در ۴۴۷ق( 55ش  ،)۳۸اختیار معرفة الرجال معروف به رجال
کشی در ۴۵۶ق( 56ش  ،)۴۱و االمالی (المجالس) در ۴۵۸-۴۵۵ق( 57ش .)۴۲
همچنین بنا بر شواهد متعدد میدانیم که تهذیب االحکام نخستین کتاب شیخ طوسی بوده است.

58

این کتاب در آغاز این لیست ذکر شده است.
دو  .ارجاعـات شـیخ طوسـی بـه آثـار دیگـرش نشـانه مهمـی در تقدیـم و تأخیـر تألیـف کتابهـای اوسـت.
عمـده ایـن ارجاعـات بـا ترتیـب فهرسـت خودنوشـت آثـار او منطبـق اسـت 59.البتـه باید توجه داشـت که
شـیخ طوسـی بعضی از کتابهایش را به موازات هم و همزمان نوشـته اسـت .به عبارت دیگر تألیف این
کتابها در عرض یکدیگر جریان داشته است؛ از این رو در آنها ارجاعات متقابلی دیده میشود .نام این
ً
کتابها در فهرسـت خودنوشـت آثار شـیخ طوسـی غالبا در کنار هم آمده اسـت .مانند ارجاعات متقابل
در کتابهـای المفصـح و تلخیـص الشـافی (شـمارههای  ۴و  ،)۵کتابهـای تلخیـص الشـافی و العـدة فـی
اصـول الفقـه (شـمارههای  ۵و  ،)۷کتابهـای الرجـال و الفهرسـت (شـمارههای  ۸و  ،)۹کتابهای الخالف
و المبسوط (شمارههای  ۱۰و .)۱۱
سـه .ا گـر فهرسـت آثـار شـیخ طوسـی بـه صـورت تاریخـی نبـود ،انتظـار میرفـت کـه از دو کتـاب مصبـاح
المتهجد و مختصر آن (شمارههای  ۳۲و  )۳۵در کنار هم یاد شود؛ چون ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.
امـا در فهرسـت کنونـی بیـن ایـن کتابهـا دو کتـاب انـس الوحیـد (ش  )۳۳و االقتصـاد فـی مـا یجـب علـی
« .51شیخ طوسی :نگاشتههای کالمی او و سنت تداول آنها» ،ص .۱۴-۱۱
 .52تلخیص الشافی ،ج  ،۴ص .۲۲۷
 .53شـمارهها بـر اسـاس ترتیـب ذکـر نـام کتابهـای شـیخ طوسـی در شـرح حـال خودنوشـت او در فهرسـت کتـب الشـیعة و اصولهـم
(تصحیح سید عبدالعزیز طباطبایی) است .رک :جدول آثار شیخ طوسی به ترتیب تألیف.
 .54رک :بعد از این.
 .55الغیبة  ،ص .۳۵۸ ،۱۱۲
 .56فرج المهموم ،ص .۱۳۱-۱۳۰
 .57کتاب االمالی  ،طوسی ،ص .۲۳-۲۲
« .58تهذیب االحکام» ،ص .۶۹۲
 .59برای گزارش این ارجاعات رک« :گاهشماری آثار شیخ طوسی».
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العباد (ش  )۳۴ذکر شدهاند که از لحاظ موضوعی با آن دو کتاب بیارتباط هستند.
ً
این ترتیب با ارجاعات شـیخ طوسـی در سـایر آثارش به کتاب مصباح المتهجد نیز سـازگار است .مثال
در کتاب االقتصاد فیما یجب علی العباد (ش  )۳۴تفصیل «ذکر الصلوات المرغبة فی شـهر رمضان»
بـه کتـاب مصبـاح المتهجـد (ش  )۳۲ارجـاع داده شـده اسـت 60.در فهرسـت خودنوشـت شـیخ نیـز ایـن
کتاب بعد از مصباح المتهجد ذکر شده است.
همچنیـن شـیخ طوسـی در مصبـاح المتهجـد از پنـج کتـاب دیگـرش نـام بـرده اسـت :تهذیـب االحـکام
(ش  ،)۱النهایـة (ش  ،)۳الخلاف (ش  ،)۱۰المبسـوط (ش  ،)۱۱الجمـل و العقـود (ش  61.)۱۵در فهرسـت
خودنوشـت آثـار شـیخ طوسـی هـر پنـج کتـاب پیـش از مصبـاح المتهجـد (ش  )۳۲قـرار دارنـد .این بدان
معنی است که همه آنها پیش از مصباح المتهجد تألیف شدهاند.
البتـه در دو کتـاب مصبـاح المتهجـد (ش  )۳۲و المبسـوط (ش  )۱۱ارجاعـات متقابل وجود دارد .یعنی
همـان طـور کـه در مصبـاح المتهجـد در  ۵مـورد بـه المبسـوط ارجـاع داده شـده ،62دو بـار هـم در کتـاب
المبسوط تفصیل مطلب به کتاب مصباح المتهجد واگذار شده است 63.فاصله دو کتاب در فهرست
خودنوشـت آثار شـیخ طوسـی ممکن اسـت گمان خدشه در تاریخیبودن این فهرست را به ذهن متبادر
کند؛ اما درباره کتاب المبسوط باید به چند نکته توجه کرد:
ً
المبسوط در شمار مفصلترین کتابهای شیخ است و زمان تألیف آن احتماال طوالنی مدت بوده است
و شـیخ در این فاصله کتابهای دیگری نیز نوشـته اسـت .برای نمونه خود او در مقدمه الجمل و العقود
(ش  )۱۵مینویسـد که در این ایام تألیف کتاب مفصلی در فقه تفریعی یعنی مبسـوط را آغاز کردهام.

64

از ایـن سـخن روشـن میشـود کـه شـیخ طوسـی در اوایـل شـروع تألیـف کتـاب المبسـوط ،تألیـف کتـاب
دیگرش یعنی الجمل و العقود را آغاز کرده بود.
افـزون بـر آن ،رو یـه شـیخ طوسـی چنـان بـود کـه بعـد از نـگارش اولیه ،به مـرور و در طول زمـان مطالبی را به
کتابهایش میافزود.

65

همچنین به نظر سـید احمد مددی کتاب مبسـوط تحریر نهایی نیافته اسـت .او تکرارهای کتاب (گاه
 .60االقتصاد فیما یجب علی العباد ،ص .۵۳۵
 .61مصباح المتهجد ،ص .۸۵۸ ،۸۵۵ ،۷۱۷ ،۵۴۰ ،۲۲ ،۱۳ ،۴
 .62همان.۸۵۸ ،۸۵۵ ،۵۴۰ ،۱۳ ،۴ ،
 .63المبسوط ،ج  ،۱ص .۱۹۳ ،۱۷۲
 .64الرسائل العشر ،ص .۱۵۵
 .65بـرای شـواهدی در بـاره افزود ههـای شـیخ بـر تهذیـب االحـکام رک :دانشـنامه آثـار فقهـی شـیعه از آغـاز تـا قـرن هفتـم ،ص ۲۸۹؛ نیـز
ّ
در بـاره کتـاب العـدة فـی االصـول رک« :رابطـه ذریعـه سـید مرتضـی با عده شـیخ طوسـی» ،ص ۴۴۴-۴۴۳؛ و درباره کتاب الفهرسـت
رک« :الشیخ الطوسی و تکمیل کتاب الفهرست»  ،ص .۱۰۱-۱۰۰
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ً
تـا چهـار بـار ) و عـدم نظـم در مباحـث را دلیـل ایـن مطلـب میدانـد 66.مخصوصـا نامنظمبـودن مباحـث
بخش غیرعبادی سـبب دشـواری فهم فتواهای شـیخ در المبسـوط شـده اسـت و در نتیجه فقها فتاوای
مختلفی را به شیخ در المبسوط نسبت دادهاند 67.فتواهای متعارض و مخالف شیخ در این کتاب هم
دلیل دیگری بر نهایینشدن تألیف کتاب است.

68

بخشـهای باقیمانده از کتاب المبسـوط به خط شـیخ طوسـی نیز این احتمال را تقویت میکند که تنها
بخش کوتاهی از آغاز این کتاب پاکنویس شده باشد (نسخه خزانه غرویه نجف ،ش .)۳۰
اوراق ایـن نسـخه آشـکارا بـه دو بخـش تقسـیم میشـود :بخـش نخسـت نسـخه (شـامل کتابهـای الطهارة
و الصلاة ،برگهـای  ۱۰۴-۱و  )۲۰۳-۱۸۶منظمتـر و خوشـخطتر اسـت .متـن بـا فاصلـه مناسـب از حاشـیه
اوراق نوشـته شـده و کمتـر خـط خوردگـی دارد .و بخـش دوم کـه بدخطتـر اسـت .متـن فشـردگی بیشـتری
دارد .مطالـب بیشـتری در حاشـیه صفحـات افـزوده شـده اسـت .در انتهـای فصلهـا و بخشـها فضاهـای
بیشتری برای افزودن مطالب ،سفید گذاشته شده است و خط خوردگیهای آن هم بیشتر است (شامل
کتابهای الزکاة ،الفطرة ،قسمة الزکوات و االخماس و االنفال ،الصوم ،الحج).
ِصـرف وجـود ایـن تفاوتهـا در یـک دسـتنویس به خط مؤلـف ،دلیلی برای متفاوتدانسـتن دو بخش یک
نسخه نیست؛ اما آنچه سبب تمایز جدی این دو بخش میشود ،نوع خط خوردگیهای آنهاست.
ً
ً
در بخش اول کلمه یا کلمات یا یک سطر و گاه حتی دو سطر از متن به اشتباه عینا تکرار شده که بعدا
روی ایـن بخشـهای تکـراری خـط کشـیده شـده اسـت 69.ایـن اشـکال از نـوع بازنویسـیهای مؤلف نیسـت
و بـه نـدرت در هنـگام تألیـف شـبیه آن پیـش میآیـد .بلکـه فقـط در هنـگام رونویسـی ممکـن اسـت کـه
ً
جمالت یا سـطوری در کتابت سـهوا تکرار شـوند .اما در بخش دوم هیچ یک از خط خوردگیها ناشـی از
تکرار نیست ؛ بلکه برای اصالح یا حذف عبارت است .این اختالف در نوع عبارات خط خورده نشان
میدهد بخشی از اوراق این نسخه پاکنویس کتاب المبسوط است و بخشی دیگر پیشنویس.
از قضا دو ارجاع به مصباح المتهجد هم در بخش پاکنویس نسخه قرار دارد 70.شیخ طوسی در مقدمه
المبسـوط تصر یـح کـرده اسـت کـه در ایـن کتـاب تنهـا بـه فقـه میپـردازد و از ذکـر دعـا و آداب خـودداری
 .66درس خارج فقه ،سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ش ،جلسه  .۳۹قابل دسترسی در نشانی (باز یابیشده در فروردین ۱۴۰۱ش):
خارج فقه  -مکاسب » مکاسب  » 1384-85خارج فقه )ostadmadadi.ir( )39( 85-1384
 .67دانشنامه آثار فقهی شیعه از آغاز تا قرن هفتم ،ص .۳۲۳
 .68برای نمونههایی از این تناقضها رک :السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج  ،۲ص  ۳۶۳و ج  ،۳ص  ۵۱۰-۵۰۹و ج  ،۶ص ۹۰-۸۹؛
زندگی و اندیشـههای ابن ادریس ،ص ۳۳۷؛ «مخالفة الشـیخ الطوسـی رحمه اهلل الجماعات نفسـه» ،ص  ،۸۴۹ش  ۵و ص ،۸۵۶
ش ۳۱؛ دانشنامه آثار فقهی شیعه از آغاز تا قرن هفتم  ،ص .۳۲۶-۳۲۵
 .69مانند گ ۴۴ب (یک سطر و نیم)۴۷ ،أ۵۰ ،أ۶۰ ،ب (دو سطر )۷۵ ،أ۹۹ ،أ۱۰۰ ،ب (به خاطر تکرار کلمه الفقه در دو سطر پشت سر
هم ،در این جا چند کلمه به اشتباه تکرار شده است)۱۰۱ ،أ۱۰۲ ،أ۱۸۸ ،ب .رک :بخش تصاویر مقاله.
 .70گ ۸۱ب (پایان فصل فی ذکر النوافل من الصال ة)۱۹۹ ،ب (در پایان فصل فی ذکر التشهد و احکامه).

 194آینۀپژوهش

سال سیوسوم ،شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401

79

هــــــلاــقــم

یسوط خیش دجهتملا حابصم :هیماما یاعد تایبدا رد لوحت و موادت

میکند (واقتصر علی مجرد الفقه دون االدعیة و اآلداب) .71لذا طبیعی است که در بازبینی متن ،بعد از
تألیف مصباح المتهجد ،دعاهای بعضی از اعمال را به آن کتاب ارجاع بدهد .اما چون پاکنویسکردن
کتـاب در همـان اوایـل کار متوقـف شـده ،ایـن ارجاعـات در دیگر بخشـهای کتاب وجود نـدارد .وگرنه در
کتاب الحج هم شایسته بود که بعضی از دعاها به مصباح المتهجد احاله شود؛ ولی چنین مطلبی در
سایر بخشهای المبسوط دیده نمیشود.
بنابرایـن ارجاعـات متقابـل دو کتـاب مصبـاح المتهجـد و المبسـوط خللـی در اسـتداللهای مربـوط بـه
تاریخیبودن فهرست خودنوشت آثار شیخ طوسی وارد نمیکند.
بـا ایـن مقدمـات همـان طـور کـه پیشـتر اشـاره کردیـم ،مشـخص شـد کـه فهرسـت خودنوشـت آثـار شـیخ
طوسـی بـه احتمـال بسـیار بـه ترتیـب تألیـف آنهـا مرتـب شـده اسـت .بـر ایـن اسـاس تحدیـد زمـان تألیف
مصبـاح المتهجـد و مختصـر آن تـا حـدود ز یـادی ممکـن میشـود .تاریـخ تألیف دقیـق دو کتاب پیش و
پس از مصباح المتهجد و مختصر آن مشخص است :التبیان فی تفسیر القرآن (ش  )۲۴و الغیبة (ش
.)۳۸
بر اساس نسخه کهنی از کتاب التبیان فی تفسیر القرآن (کتابخانه خراجچی اوغلی بورسای ترکیه ،ش
 72)۱۲۹میدانیم که شـیخ طوسـی تألیف این کتاب را در  ۲۱رجب ۴۴۱ق تمام کرد و در مدت سـه سـال
آن را پاکنویس کرد و این کار را در روز یکشنبه  ۱۴جمادی اآلخر ۴۴۴ق به پایان رساند 73.کتاب الغیبة
نیز به تصریح شیخ در دو جای کتاب در سال ۴۴۷ق تألیف شده است.

74

بنابرایـن مصبـاح و مختصـر آن بیـن سـالهای ( ۴۴۱یـا  )۴۴۴تـا ۴۴۷ق تألیـف شـدهاند و ایـن ایـام مقارن

 .71المبسوط ،ج  ،۱ص .۱۵
 .72کتابـت ایـن نسـخه در شـنبه  ۲۶جمـادی االول ۵۸۱ق بـه خـط محمـد بـن علی محمد ( کذا) بن حسـن بن حیدر به پایان رسـیده و
شامل جلد نهم (آخرین جلد ) تبیان است.
بـرای معرفـی ایـن نسـخه رک :فهرسـت میکروفیلمهـای کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهـران ،ج  ،۱ص ۸۰۶؛فهرسـت نسـخههای عکسـی
کتابخانـه عمومـی حضـرت آیـةاهلل العظمـی مرعشـی نجفی ،ج  ،۱ص ۳۶۶-۳۶۵؛ فهرسـت نسـخههای عکسـی مرکـز احیاء میراث
اسلامی قـم ،ج  ،۱ص ۳۰۸؛ مختـارات مـن المخطوطـات العربیـة النـادرة فـی مکتبـات ترکیـا ،ص ۱۹۹-۱۹۸؛ «شـخصیت علمـی و
مشایخ شیخ طوسی» ،ص ۳۶۷؛ مقدمه التبیان فی تفسیر القرآن ،مؤسسة آل البیت ،ج  ،۱ص .۶۸ ،۳۳
نسـخههای مجموعـه خراجچـی اوغلـی اکنـون در کتابخانـه آثـار خطـی و چـاپ سـنگی بورسـا (bursa yazma ve eski basma eserler
) kütüphanesiنگهداری میشود.
ً
احتمـاال نسـخهای از جلـد ششـم تفسـیر التبیـان بـه خـط همیـن کاتـب در کتابخانـه ملـک ،ش  ۱۷۴نگهـداری میشـود .آن نسـخه در
ً
سـال ۵۶۶ق کتابت شـده اسـت .به علت آسـیبدیدگی صفحه آخر نسـخه ،بخش عمده نام کاتب از بین رفته؛ ولی خط آن کامال
مطابق نسخه بورساست.
« .73تم الکتاب بحمد اهلل و وافق الفراغ من عمله یوم العشرین و الواحد من رجب سنة احدی و اربعین و اربعمائة و وافق الفراغ من
تبییضه یوم االحد الرابع عشر من جمادی اآلخر من سنة اربع و اربعین و اربعمائة» ( گ ۳۴۰أ).
 .74الغیبة  ،ص .۳۵۸ ،۱۱۲
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است با ایام حضور شیخ طوسی در بغداد و مرجعیت مطلق او .

75

با این تفاصیل این پرسش مطرح میشود که چرا نجاشی در رجال خود نام مصباح المتهجد و بعضی از
دیگر کتابهای مهم شیخ طوسی مانند الغیبة را که در همان بغداد تألیف شدهاند ،ذکر نکرده است؟

76

ً
در جواب باید توجه داشـت که اوال مأخذ نجاشـی در ذکر آثار شـیخ طوسـی ،همین فهرسـت خودنوشت
ً
شیخ است .او  ۱۹کتاب از آثار شیخ طوسی را عموما به همین ترتیب مذکور در الفهرست شیخ طوسی
نقل کرده است 77.کتب مذکور در رجال نجاشی تا کتاب التبیان (شماره  )۲۴ادامه پیدا کرده است

78

و بعد از آن هیچ کتاب دیگری از شـیخ طوسـی ذکر نشـده اسـت .از این جا مشـخص میشود که نسخه
مورد استفاده نجاشی از کتاب الفهرست ،شامل نام همین کتابها بوده است.

79

ً
ثانیا زمان تألیف مصباح المتهجد مقارن با واپسـین سـالهای عمر نجاشـی (د .جمادی االول ۴۵۰ق)
ً
بـود .نجاشـی ظاهـرا در اواخـر عمـر بـه جهـت شـرایط ضـد شـیعی و اوضـاع آشـفته و نابسـامان سیاسـی،
ً
بغداد را ترک کرد و احتماال در حدود سـالهای  ۴۴۷تا ۴۵۰ق سـاکن مطارآباد ،در حوالی حله ،شـد و در
همان جا درگذشت 81.بنابراین طبیعی است که او بهواسطه دوری از بغدادِ ،ک َبر سن و شرایط نامساعد

80

زمان ،از تألیفات شیخ در اواخر ایام حضورش در بغداد بیاطالع مانده باشد.

82

افزودههای مؤلف
نظامالدیـن سـلیمان بـن حسـن صهرشـتی (قـرن  )۵و ابـن ادریـس حلـی (۵۹۸ق) در کتابهـای قبـس
المصبـاح و السـرائر الحـاوی لتحر یـر الفتـاوی مطالبـی را از مصباح المتهجد و مختصـر آن نقل کردهاند
که در نسخههای موجود مصباح نشانی از آنها نیست.
 .75در مجالس المؤمنین ،ج  ،۳ص  ۳۶۸-۳۶۷گزارشی درباره پاسخ شیخ طوسی به خلیفه عباسی درباره لعنهای ز یارت عاشورا
در مصباح المتهجد آمده است؛ اما این گزارش مستند نیست و قرائن نیز وقوع آن را تأیید نمیکند.
 .76نوع رابطه شیخ طوسی و نجاشی علی رغم حضور همزمان هر دو نفر آنها در بغداد و شهرتشان ،در پردهای از ابهام قرار دارد .برای
احتماالتی در این موضوع رک :مقدمه الرسائل العشر ،ص .۳۶-۳۲
 .77در رجـال نجاشـی ،ص  ۴۰۳تنهـا ترتیـب  ۳یـا  ۴کتـاب بـا الفهرسـت شـیخ طوسـی متفـاوت اسـت .تردیـد بین عـدد  ۳و  ۴به خاطر
ّ
ّ
تفـاوت نسـخهها در محـل ذکـر کتـاب مـا یعلـل و مـا ال یعلـل اسـت .در بعضـی از نسـخههای رجـال نجاشـی جـای آن مطابـق ترتیب
فهرست شیخ است و در بعضی دیگر مغایر آن.
 .78نجاشی از ذکر رسالههای پرسش و پاسخ شیخ طوسی در فهرست آثار او صرف نظر کرده است .به همین دلیل شمار آثار مذکور
در رجال نجاشی کمتر از آثار مذکور در الفهرست خود شیخ است.
 .79در نسـخههای موجود رجال نجاشـی ،آخرین کتاب شـیخ طوسـی به صورت ناقص «مسـئلة »...ذکر شـده که نشـانه ناتمامی شـرح
ً
احوال شـیخ در این کتاب اسـت .سـید حسـن صدر سـهوا نوشـته اسـت که نجاشـی همه تصنیفات شـیخ طوسـی را ذکر کرده است
(تأسیس الشیعة  ،ج  ،۲ص .)۹۱۵
 .80در بـاره دالیـل صحـت همیـن تار یـخ بـه عنـوان تاریخ وفات نجاشـی و ّرد زندهبودن او تا سـال ۴۶۳ق رک :جرعـهای از دریا ،ج  ،۱ص
۱۰۹-۷۸؛ «بازپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی» ،ص .۲۰-۱۸
 .81خالصـة االقـوال فـی معرفـة الرجـال ،ص ۷۳؛ الوافـی بالوفیـات ،ج  ،۷ص ۱۸۷؛ «باز پژوهـی حیـات شـخصی ابوالعباس نجاشـی»،
ص .۱۸ ،۱۵-۱۴
 .82جرعهای از دریا ،ج  ،۱ص .۱۰۱-۱۰۰

 194آینۀپژوهش

سال سیوسوم ،شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401

81

هــــــلاــقــم

یسوط خیش دجهتملا حابصم :هیماما یاعد تایبدا رد لوحت و موادت

صهرشـتی شـاگرد شـیخ طوسـی بـود و بـر کتـاب دیگـر اسـتادش ،النهایة ،شـرح نوشـته بود 83.ابـن ادریس
نیز بر میراث علمی شـیخ طوسـی احاطه کامل داشـت 84و شـمار قابل توجهی از دسـتخطهای شـیخ در
اختیارش بود 85.لذا سخن هر دو نفر آنها در این موضوع شایان توجه جدی است.
صهرشـتی در کتـاب قبـس المصبـاح ،قضیـه رقعـه کشـمردیه را از مصبـاح المتهجـد و مختصـر آن نقـل
کرده است:

فهذه الرقعة معروفة بین اصحابنا یعملون بها و ّ
یعولون علیها فی االمور العظیمة و الشـدائد،
و الرواة فیها مختلفة ،لکنی اوردت ما هو سماعی ببغداد و قد ذکر شیخنا الموفق ابوجعفر
ً
الطوسـی رحمـه اهلل فـی کتـاب المصبـاح و مختصـر المصبـاح ایضـا انهـا تکتـب و تطـوی ثم
تکتـب رقعـة اخـری الـی صاحـب الزمـان و تجعـل الرقعـة الکشـمردیة فـی ّ
طـی رقعـة االمـام و
تجعل فی الطین و ترمی فی البحر او البئر یکتب...

86

امـا شـگفت اسـت کـه گـزارش ایـن مطلـب نـه تنها در مصبـاح المتهجد و مصبـاح صغیر؛ بلکـه در هیچ
یک از کتابهای موجود شیخ طوسی نیست.
به دالیلی چند این ادعای صهرشتی نمیتواند خطا باشد:
ً
 .۱صهرشتی شاگرد شیخ طوسی بود و طبیعتا کتابهای شیخ را بیواسطه از خود او گرفته بود .لذا تصور
الحاقیبودن این مطلب در نسخه او بیوجه است.
 .۲کتاب قبس المصباح ،گزیده مصباح المتهجد شیخ طوسی است .بنابراین انتساب این مطلب به
ً
مصباح از سـوی صهرشـتی با علم انجام شـده اسـت .مخصوصا که او در این جا از هر دو کتاب شـیخ،
یعنـی مصبـاح و مختصـر آن ،یـاد کـرده اسـت و این مطلب احتمال خطای انتسـاب از سـوی صهرشـتی
 .83برای منابع شرح حال او رک :بعد از این.
 .84برای توضیح جنبههای مختلف تأثیرپذیری ابن ادریس از شـیخ طوسـی رک :زندگی و اندیشـههای ابن ادریس ،ص ،۲۲۶-۲۲۴
.۳۴۶-۳۲۵
 .85ماننـد کتـاب االسـتبصار بـه خـط مؤلـف (السـرائر الحـاوی لتحر یـر الفتـاوی ،ج  ،۶ص )۱۹۲؛ کتـاب النهایـة بـه خـط مؤلـف کـه
نسـخه ابن سـکون را با آن مقابله کرده بود («فهرسـت نسـخههای خطی کتابخانه خصوصی دکتر اصغر مهدوی» ،ص ۱۷۴؛ مقدمه
النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،ص ۲۷-۲۱ ،۳-۱؛ فهرسـت نسـخههای خطی کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشـی نجفی ،ج ،۸
ص ۳۵۹-۳۵۸؛ فهرسـت آثار دسـتنویس شـیخالطائفة محمد بن حسـن طوسـی (۴۶۰ق) در کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشـی
نجفی ،ص )۲۱۳-۲۱۲؛ کتاب رجال شیخ که به خط خود از روی آن نسخهای تهیه کرد (رجال الطوسی ،نجف ،ص )۵۲۱؛ نسخه
دو کتـاب از تألیفـات دیگـران بـه خـط شـیخ :نـوادر المصنـف از محمـد بـن علی بن محبوب اشـعری جوهری قمـی« :و هذا الکتاب
کان بخـط شـیخنا ابـی جعفـر الطوسـی مصنـف النهایـة فنقلـت هـذه االحادیـث مـن خطـه مـن الکتـاب المشـار الیـه» (مسـتطرفات
السـرائر ،ج  ،۷ص  )۱۸۲-۱۸۱و الموجـز تألیـف ابـن اللبـان الفرضـی (۴۰۲ق) «و رأیـت الموجـز بخط شـیخنا ابـی جعفر جمیعه ،و هو
کتاب صغیر فی الفرائض فحسـب» (السـرائر ،ج  ،۵ص )۴۳۹؛ نسـخهای از کتاب اسـماعیل بن ابیز یاد سـکونی دارای اجازه شـیخ
برای فرزندش ابوعلی و گروه دیگری از شـاگردانش (همان ،ج  ،۵ص )۴۴۰؛ نسـخهای از الفهرسـت دارای بالغ قرائت شـیخ (تکملة
طبقات اعالم الشیعة ،ص .)۱۲۶
 .86بحار االنوار ،ج  ،۹۱ص .۲۷
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را کمتر میکند.
 .۳محمـد بـن علـی جباعـی (۸۸۶ق) و محمدباقـر مجلسـی (۱۱۱۰ق) ایـن مطلـب را بـه نقـل از کتـاب
صهرشـتی نقل کردهاند .مجلسـی به این کتاب دسترسـی مسـتقیم داشـت و آن را در مقدمه بحار االنوار
ً
88
جزء منابع خود معرفی کرده است 87.مأخذ جباعی هم در این قبیل منقوالت معموال شهید اول است.
اگرچـه اکنـون اصـل کتـاب قبـس المصباح در دسـت نیسـت ؛ اما مجموعه این گواهیهـا و دالیل ،هر نوع
شکی را درباره صحت این نقل قول بر طرف میکند.
ً
هـر چنـد ا گـر فـرض کنیـم جباعـی و مجلسـی در انتسـاب این کتاب به صهرشـتی اشـتباه کـرده و احیانا
مطالـب کتـاب دیگـری را بـه عنـوان تألیـف صهرشـتی نقـل کـرده باشـند ،هـم بـه اصـل مطلب خدشـهای
وارد نمیشود .زیرا حتی در صورتی که این منقوالت از کتاب صهرشتی نباشد ،رجال مذکور در سلسله
اسناد این منقوالت نشان میدهد که مؤلف در طبقه شاگردان شیخ طوسی بوده است .در این صورت
نیز یکی از شاگردان شیخ طوسی مدعی وجود مطالبی در مصباح و مختصر آن است که در نسخههای
موجود این دو کتاب نیست.
ً
لذا این گمان قوت میگیرد که احتماال شـیخ طوسـی بعد از انتشـار کتاب مصباح المتهجد و مختصر
آن ،بخشی یا فصلی درباره رقعهنویسی به ائمه را به دو کتاب خود افزوده است .البته نسخههای موجود
هر دو کتاب فاقد این بخش هستند.
همچنیـن ابـن ادر یـس حلـی در السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتـاوی ،جـواز خـوردن ِگل در عیـد فطـر را از
مصباح شیخ طوسی نقل میکند؛ اما این مطلب در مصباح المتهجد و مختصر آن نیست.
فانـه یجـوز ان یـؤکل منـه [طیـن قبـر الحسـین] الیسـیر لالستشـفاء فحسـب دون غیـره ،و ال
یجـوز اال کثـار منـه ،و ال االفظـار علیـه یـوم عید الفطـر علی ما ذهب الیه شـیخنا ابوجعفر فی
مصباحه.

89

از سـوی دیگـر گروهـی از نسـخههای کتـاب االقبـال باالعمـال الحسـنة فیمـا یعمـل ّ
مـرة فـی السـنة ابـن
طـاووس (۶۶۴ق) افزودگیهایـی دارد کـه بـه نظـر نمیرسـد از الحاقـات دیگـران باشـد .توجه به نـام کتابها
و افـراد ذکرشـده در ایـن افزود ههـا نشـان میدهـد که ایـن مطالب هم باید از خود ابن طاووس باشـد .میرزا
عبداهلل افندی و شیخ آقا بزرگ طهرانی از نسخههای این گروه استفاده کرده و در کتابهای خود مطالبی
 .87بحار االنوار ،ج  ،۱ص  .۳۳ ،۱۵منقوالت افندی از کتاب قبس المصباح هم نشانه دسترسی مستقیم او به کتاب است و هر نوع
شک درباره دسترسی مستقیم او و مجلسی به اصل کتاب صهرشتی را بر طرف میکند .رک :ریاض العلماء ،ج  ،۲ص .۴۴۶-۴۴۵
 .88مجموعـه جباعـی ،ص  .۵۶-۵۵بـرای دیگـر منقـوالت جباعـی از کتـاب صهرشـتی رک :همـان ،ص  .۱۳۸-۱۳۷ ،۵۷در بـاره
مجموعه شهید و رابطه آن با مجموعه جباعی رک :الشهید االول :محمد بن مکی العاملی حیاته و آثاره ،ص .۴۹۷-۴۸۷
 .89السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج  ،۵ص .۱۹۰
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را از آنهـا نقـل کردهانـد 90.در ایـن گـروه از نسـخهها روایـت کوتاهی درباره ذکر هـر روز ماه رمضان از «کتاب
ً
زیادات مصباح المتعبد»  91نقل شـده اسـت 92.کامال محتمل اسـت که کلمه «المتعبد» در این عبارت
تصحیف «المتهجد» باشد.
«زیادات مصباح المتهجد» میتواند دو معنا داشته باشد:
 .۱کتابـی در تکمیـل مصبـاح المتهجـد از مؤلفـی کـه نامش را نمیدانیم .در این صورت انتظار آن بود که
ابـن طـاووس از ایـن کتـاب بیشـتر اسـتفاده کنـد و نـام آن را در مواضـع دیگـری از کتابهایـش ببینیـم .زیـرا
ً
اساسا مجموعه کتابهای دعایی او به هدف تکمیل مصباح المتهجد نوشته شده است.
 .۲افزود ههـای خـود مؤلـف کـه در آن صـورت تأییـدی اسـت بـر افـزودن مطالبـی از سـوی شـیخ طوسـی بـه
مصباح المتهجد.
در نمونـهای دیگـر در کتـاب الوسـائل القرآنیة و االدعیة النبویة (الوسـائل العظمـی و رایة االدعیة الخافقة
فی افق السماء) تألیف مجدالدین یحیی بن مهدی بن قاسم بن مطهر حسینی زیدی (زنده در ۷۹۵ق)
هم دعایی به نقل از مصباح المتهجد ذکر شـده که در نسـخههای متداول این کتاب نیسـت 93.مؤلف
این کتاب زیدی و ساکن یمن بود .این نقل قول نشانه وجود نسخهای متفاوت از مصباح المتهجد در
دسترس اوست.
شاید نقل «الصالة المنسوبة الی ابی عبداهلل الحسین بن علی علیهما السالم» در بعضی از نسخههای
مصباح صغیر هم از افزودههای خود شـیخ طوسـی به کتاب باشـد .نسـخههای موجود مصباح صغیر از
حیـث ذکـر یـا عـدم ذکـر ایـن دعـا بـه دو گـروه تقسـیم میشـوند و در هـر دو گـروه هـم نسـخههای قدیمی و
قابل توجهی قرار دارند 94.لذا به درسـتی مشـخص نیسـت این دعا از افزودههای شـیخ به کتاب اسـت یا
از الحاقات دیگران.
 .90برای این تفاوتها رک :کتابخانه ابن طاووس  ،ص .۴۳۰ ،۱۷۱ ،۷۲
 .91ایـن دعـا در االقبـال ،تصحیـح جـواد قیومـی ،ج  ،۱ص  ۲۰۲-۲۰۱و چـاپ سـنگی سـال ۱۳۱۴ق (ص  )۳۳۷نیامده اسـت؛ اما چاپ
دارالکتب االسالمیة ،تهران۱۳۶۷ ،ش ،ص  ۸۹آن را دارد.
شـمار کمـی از نسـخههای اقبـال بـه ایـن گـروه تعلـق دارنـد .از آن جملـه نسـخه کتابخانه بروجردی قـم (ش  ،۲۸گ  ۱۸۶أ) اسـت که این
نام در آن جا بدون کلمه زیادات و به همان صورت «مصباح المتعبد» ضبط شده است .مصحح این نسخه در حاشیه تذکر داده
است که در نسخه طرف مقابلهاش این دعا نیامده است.
 .92کلبرگ به ذکر نام این کتاب بسنده کرده و درباره آن هیچ اظهار نظری نکرده است .رک :کتابخانه ابن طاووس ،ص .۶۱۰
 .93درباره این کتاب و این نقل قول رک :بعد از این.
 .94از گـروه نسـخههایی کـه ایـن دعـا را ندارنـد ،ایـن نسـخهها شـایان ذکرنـد :نسـخه ابـن سـکون ،گ ۷۸أ؛ نسـخه عمیدالرؤسـاء مـورخ
۵۷۸ق ،گ ۲۳۵أ؛ کتابخانه مجلس ،ش  ،۱۲۵۶مورخ ۷۸۷ق ،گ ۸۲ب؛ و ایضاح المصباح ،گ ۲۵۳ب.
یتـوان اشـاره کـرد :آسـتان قـدس ،ش  ،۹۶۰۷قـرن  ،۶گ ۸۱ب؛
و از نسـخههای گـروه دوم کـه شـامل دعـا هسـتند ،بـه ایـن نسـخهها م 
دانشکده ادبیات تهران۷۵۶ ،ق؛ کتابخانه مرعشی قم ،ش  ،۷۳۰۹قرن ۸؛ کتابخانه گلپایگانی قم ،گ ۹۹ب.
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و در نهایت همان گونه که پیشـتر گذشـت باید توجه داشـت درباره سـایر کتابهای شـیخ نیز شـواهدی
در دسـت اسـت کـه نشـان میدهـد او آثـارش را بـه مرور زمان تکمیـل میکرد و مطالبی بـه آنها میافزود.

95

بر این اسـاس و با توجه به شـواهد ارائهشـده ،مصباح المتهجد نیز از جمله کتابهایی اسـت که از سـوی
مؤلف مطالبی به آن افزوده شده است.

تداول مصباح المتهجد و آثار پیرامونی آن

96

مصبـاح المتهجـد و اختصـار آن کوتاهمدتـی بعـد از تألیـف در دو منطقـه عـراق و ایـران مـورد توجـه قـرار
ً
گرفت و نسخههای آن ب ه طرق مختلف تکثیر شد .در عراق و مخصوصا حله علمای نامآور و مشهوری
چون ابن ادریس حلی (۵۹۸ق) ،ابن سـکون حلی (ح ۶۰۶ق) ،عمیدالرؤسـاء حلی (۶۰۹ق) 97و یحیی
بـن سـعید حلـی (۶۸۹ق) 98بـه خـط خود نسـخههایی از آن تهیه کردند .ابن طـاووس (۶۶۴ق) مجموعه
ی افکنـد .و علمایـی چـون فاضـل مقـداد (۸۲۶ق) و ابـن فهـد حلـی (۸۴۱ق) به
سـترگی در تکمیـل آن پـ 
قرائـت و تصحیـح نسـخههایشپرداختنـد .99مصبـاح علاوه بـر کارکـرد نیایشـی ،در حلقههـای درس و
بحـث نیـز حضـور داشـت .بـرای نمونـه شـهید اول (۷۸۶ق) پـس از قرائـت مختصـر مصبـاح المتهجـد،
اجـازه روایـت آن را بـه شـاگردش شـمسالدین محمـد بـن عبدالعلـی بـن نجـده داد (مـورخ  ۱۰رمضـان
۷۷۰ق) .100سـخن بهاءالدیـن علـی نیلـی (زنـده در ۸۰۳ق) ،شـارح مختصـر المصبـاح ،دربـاره مبنـای
شـیخ طوسـی در ذکـر ادعیـه ،هـم نشـانه حضـور کتـاب در حلقههـای درسـی و هم عالمت توجـه علمای
همروزگار او به مصباح است:
اعلـم ان بعـض مشـایخنا ذکـر لـی مـن اثنـاء البحـث ان طریقـة مصنـف المصبـاح رحمـه اهلل
انـه یقبـل روایـة اهـل الخیـر و الصلاح فیمـا ال یخالـف المذهب و ان کان رأیهـم خالف اهله،
ً
و هـذا ال حـرج فیـه النهـم اذا رووا مـا ال یخالـف رأی المحققین قبلناه ّاتـکاال علی انهم خیرین
اتقیاء صالحین.

101

در ایـران عبدالجبـار بـن علـی بـن منصـور نقـاش رازی در سـال ۵۰۲ق در مشـهد رضـوی نسـخهای از
 .95برای شواهد این موضوع رک :پیش از این ،بخش تار یخ تألیف مصباح.
 .96در ایـن مقالـه تار یـخ کتـاب مصبـاح المتهجـد تـا قرن نهم را پی میگیریم و گزارش گسـترش نفوذ مصباح المتهجد در دوره صفویه
در مقاله دیگری باید بررسی شود.
 .97درباره نسخههای تهیهشده به دست این سه نفر رک :بعد از این.
 .98در ایضاح المصباح الهل الصالح به نسخه او و یکی از ضبطهای آن اشاره شده است .رک :نسخه مرعشی۲۵۲ ،ب (و فی نسخة
اخری بخط الشیخ العالم الفاضل السعید یحیی بن سعید :و یسرک بالیاء المنقوطة من تحت.)...
« .99فهرسـت نسـخههای کتابخانـه آقـای حـاج سـید محمدعلـی طباطبائـی قاضـی تبریـزی» ،ص ۵۲۳؛ مختصـر مصبـاح المتهجد،
مجلس ،ش  ،۱۳۵۴۷گ ۱۸۰پ (حاشیه محمدسعید جونپوری).
 .100الشهید االول حیاته و آثاره  ،ص .۴۴۱
 .101ایضـاح المصبـاح الهـل الصلاح ،نسـخه مرعشـی ،گ ۹۶أ .او نسـخههای متعـددی از مصبـاح کبیـر و صغیـر را در اختیار داشـت و
ً
در مـوارد الزم بـه ضبطهـای آنهـا هـم اشـاره کـرده اسـت« :اعلـم انـی اعتبـرت کثیرا من نسـخ هـذا المصبـاح الصغیر و المصبـاح الکبیر
فوجدت فیها کلها ما صورته» (ایضاح المصباح ،نسخه دانشکده ادبیات تهران ،گ ۸۵أ).

 194آینۀپژوهش

سال سیوسوم ،شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401

85

هــــــلاــقــم

یسوط خیش دجهتملا حابصم :هیماما یاعد تایبدا رد لوحت و موادت

مصباح المتهجد را به خط خود نوشـت (آسـتان قدس رضوی ،ش  .)۸۸۲۲این نسـخه کهنترین نسـخه
یشـده از این کتاب اسـت .دو مجموعه دعای فارسـی به نامهای ذخیرة اآلخرة تألیف علی بن
شناسای 
محمد تمیمی سبزواری (زنده در ۵۳۳ق) و نزهة الزاهد از مؤلفی ناشناخته از سده ششم در تألیف به
وضـوح تحـت تأثیـر مصبـاح المتهجـد هسـتند و این امر در ترتیب بسـیاری از مباحـث و نیز ترتیب نقل
ً
برخـی روایـات در بعضـی از ابـواب کاملا آشـکار اسـت 102.ترجمههای فارسـی کهن قرون ششـم و هفتم از
مختصر مصباح المتهجد نیز از دیگر نشانههای رواج کتاب در ایران است.
جلـوه دیگـر توجـه بـه کتـاب مصبـاح ،انـس و توجـه بعضـی از علمـای شـیعه به قرائـت دائمی ایـن کتاب
اسـت تا جایی که در شـرح حالشـان به این خصلت سـتوده شـدهاند .ابن فوطی (۷۲۳ق) در شـرح حال
فریدالدین ابومحمد یحیی بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن آملی طبری از شعرا و فقهای شیعه نوشته
ً
ً
اسـت « :کان فقیهـا عاملا بمـا فـی کتـاب المصبـاح الکبیـر ،دائم القراءة له و االشـتغال بـه ،و التفکر فیه و
االقتباس منه».

103

ویژگیهـای کتـاب مصبـاح المتهجـد یعنـی جامعیـت ،تبویب نوآورانه و اتقـان آن ،و نیز اعتبار و اهمیت
شـخصیت شـیخ طوسـی سـبب شـد از جنب ههـای مختلـف توجـه علمـا و دانشـمندان امامیـه و حتـی
غیرامامیه به این کتاب جلب شود .گزارشی از نسخهها و نگارشهای پیرامونی و ترجمههای این کتاب
به صورتی دقیقتر نشانههای توجه به این کتاب را آینگی میکند.

 .۱نسخههای کهن
از نسـخهها و اسـناد برجای مانده به هیچ وجه مشـخص نمیشـود اصل دسـتنویس شیخ طوسی از این
کتاب تا چه زمانی باقیمانده بود .ابن ادریس حلی (۵۹۸ق) کتابت نسخه مصباح المتهجد خود را در
جمـادی االول ۵۷۰ق بـه پایـان رسـاند و نسـخه خـود را بـا نسـخه دسـتخط مؤلف در سـال ۵۷۳ق مقابله
کـرد 104.و ابـن طـاووس (۶۶۴ق) هنـگام تألیـف مصبـاح الزائـر بـه نسـخهای از المصبـاح الکبیـر اسـتناد
میکند که با نسخه مؤلف مقابله شده بود.

105

عبداهلل بن محمد بشروی خراسانی (۱۰۷۱ق) ،صاحب الوافیة فی علم االصول ،در سال ۱۰۵۷ق نسخه
خود را با نسخهای عتیق مورخ ۷۳۲ق مقابله کرده بود که روی آن نوشته شده بود« :قابلت هذا المصباح
فـی الحلـة فـی مقـام موالنـا جعفـر الصادق علیه السلام مع نسـخة االصـل الذی هی بخـط مصنفه رحمه
اهلل تعالی و انا الفقیر عبدالرحمن بن محمد الجزائری» .از هویت نویسنده این یادداشت ،عبدالرحمن
 .102مقدمه نزهة الزاهد ،ص .۴۴
 .103مجمع اآلداب فی معجم االلقاب ،ج  ،۳ص .۲۴۹
 .104الفوائد الطریفة ،ص ۵۵۶-۵۵۵؛ ریاض العلماء ،ج  ،۳ص .۳۴۳-۳۴۲
 .105مصباح الزائر ،ص  .۲۷۸کلبرگ معنای این عبارت را اشـتباه فهمیده و نوشـته اسـت که ابن طاووس از نسـخهای اسـتفاده کرده
است که شیخ طوسی آن را تصحیح کرده بود (کتابخانه ابن طاووس ،ص .)۴۳۱
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جزائری ،و زمان زندگی او بیاطالعیم .به همین دلیل مشخص نمیشود که او در چه زمانی نسخه اصل
مصنف را در شهر حله در اختیار داشت .تونی همچنین نسخه دیگری مورخ ۹۶۳ق در دست داشت
حشـده از سـوی مصنـف مقابلـه شـده بـود .ایـن کار را عبدالعلـی کلینـی حلـی در
کـه بـا نسـخهای تصحی 
نجف انجام داده بود:
کتبـت الحواشـی علـی هذا الکتاب الشـریف العزیز فی مشـهد سـیدنا و موالنـا امیرالمؤمنین
مصححـة بتصحیح ّ
ّ
مصنفه ،رحمـة اهلل علیه ...،و علیه
علیـه السلام و بلـغ مقابلتـه بنسـخة
ً
106
ایضا خط الشهید الثانی فی اول عمل شهر رمضان.
از نسـخه اصل به خط مصنف که بگذریم ،شـمار نسـخههای کهن باقیمانده از مصباح کبیر و مصباح
صغیـر در خـور توجـه اسـت .البتـه اگرچه تعداد نسـخههای کهـن این کتاب و مختصر آن از نسـخههای
کهن کتابهای فقهی و تفسـیر شـیخ طوسـی کمتر اسـت؛ اما همین تعداد باقیمانده به حدی هسـت که
توجه به آن را نشان بدهد.
از مصباح المتهجد این نسخههای کهن تاکنون شناسایی شده است:
نسـخه مورخ ۵۰۲ق به خط عبدالجبار بن علی بن منصور نقاش رازی در مشـهد رضوی (آسـتان قدس،
ش )۸۸۲۲؛ قرن ( ۶مرعشی ،ش )۱۳۲۴۱؛  ۲۰رمضان ۶۲۷ق به خط حسن بن محمد بن یحیی بن علی
بـن ابیالجـود بـن بـدر بـن در بـاس  ،همراه با اجازه قرائـت کمالالدین حیدر بن محمد بـن زید بن محمد
بـن محمـد بـن عبـداهلل حسـینی نقیـب موصـل بـرای کاتـب نسـخه در جمـادی االول ۶۲۹ق (کتابخانـه
سـید محمدعلـی روضاتـی اصفهـان)؛ نسـخههایی از قـرن ( ۷مرعشـی ،ش ۷۳۰۹ ،۴۸۶۷ ،۱۴۲۰ ،۲۵۳؛
بروجـردی قـم ،ش )۳۹۴؛ قـرن ( ۸مرکـز احیـاء میـراث ،ش ۲۰۳۹؛ مجموعـه فرهـاد معتمـد تهـران ،ش ۲۱؛
مرعشی ،ش .)107 ۱۴۲۲۶ ،۷۳۰۹
 .106المصباح المتهجد ،کتابخانه مرعشی ،ش  .۱۱۰۲۳رک :فهرست آثار دستنویس شیخ طوسی ،ص .۲۰۵-۲۰۴
 .107این نسـخه در فهرسـت نسـخههای خطی کتابخانه آیتاهلل مرعشـی ،ج  ،۳۶ص  ۳۶-۳۵بر اسـاس یادداشـت صفحه عنوان از
قرن ششم هجری دانسته شده است .بنا بر آن یادداشت نسخه به رسم خزانه اتابک عزالدین مسعود بن مودود بن زنگی بن آق سنقر
(۵۸۹ق) ،ملـک موصـل در فاصلـه سـالهای ۵۸۹-۵۷۶ق ،کتابـت شـده اسـت .امـا بـه دالیـل متعدد این یادداشـت الحاقی اسـت و
نسخه هیچ ارتباطی به او و روزگار او ندارد.
یـک .عزالدیـن مسـعود بـر مذهـب اهـل سـنت بـود .مدرسـ ه بزرگی در موصل سـاخت و بر فقهای شـافعی و حنفی وقف کـرد و در همان
مدرسه هم دفن شد (وفیات االعیان ،ج  ،۵ص  .)۲۰۷چگونه ممکن است مجلدی از مصباح المتهجد که شامل ز یارت عاشورا
و لعن خلفاست ،برای خزانه او نوشته شده باشد؟ این مطلب با رویکردهای ضدشیعی شماری از حاکمان آل زنگی نیز مغایرت
دارد.
دو  .در صفحه عنوان دو بیت شعر با امضای مسعود بن مودود نوشته شده است:
اموت و یبقا کل شی کتبته
فیا لیت من یقرأ کتابی دعالیا
لعل الهی یعف عنی بفضله
و یغفر لی ذنبی و سوء فعالیا
و کتب العبد الفقیر الی رحمة ربه مسعود بن مودود بن زنگی.
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و ایـن نسـخههای قدیمـی از مصبـاح الصغیـر در دسـت اسـت :نسـخه مـورخ ۵۵۸ق بـه خـط ابن سـکون
حلی (مرعشی ،ش  ،)۱۳۰۵۶نسخه مورخ صفر ۵۷۸ق به خط عمیدالرؤساء هبةاهلل بن حامد بن احمد
بـن ايـوب حلـی (مجلـس ،ش )۱۳۵۴۷؛ نسـخه قـرن  ۶بـا اجـازه عمادالدیـن ابوالرضـا احمـد بـن علـی بـن
ابیالحسن بن ابی زنبور نیلی (۶۱۳ق) برای حسن بن محمد بن یحیی بن علی بن ابیالجود در ۶۰۷ق
(آسـتان قـدس ،ش )۹۶۰۷؛ قـرن  ۶و ( ۷مدرسـه امـام صـادق قزویـن ،ش )۸۰۸؛ مـورخ  ۲۰صفـر ۷۵۶ق
بـه خـط محمـود بـن حسـن بیهقـی (دانشـکده ادبیات تهـران ،ش ۴۱ج)؛ مـورخ ۷۸۷ق به خـط احمد بن
عبدالحـی صوفـی تبر یـزی بـرای شـمسالدین محمـد بـن عبدالعزیز بـن محمد بن عـ ...که بقیـه نام او در
حاشیه از بین رفته است (مجلس ،ش )۱۲۵۶؛ قرن ( ۸کتابخانه کاشفالغطاء نجف ،ش .)۷۵

108

 .۲گزارشها ،گزیدهها ،افزودهها
چند شرح و استدراک و اختصار میشناسیم که در فاصله تألیف مصباح المتهجد تا پایان قرن هشتم
نوشـته شـدهاند .بعـد از ایـن زمـان بـه علـت رونـق کتب افرادی چـون ابن طـاووس و کفعمی آثـار پیرامونی
کمتری حول مصباح المتهجد تألیف شد.
نام و مشخصات اجمالی این آثار چنین است:
قبـس المصبـاح (گز یـده مصبـاح الکبیـر ) اثـر نظامالدیـن سـلیمان بن حسـن صهرشـتی (قرن  ،)۵شـاگرد
اسـتفاده از مرکـب غیرمتعـارف و نامعمـول آبـی بـرای نوشـتن ایـن یادداشـت بـه خودی خود نشـانه الحاقی بودن این یادداشـت هسـت.
عالوه بر آن جای نوشتن این یادداشت ،یعنی فاصله بین نام کتاب و یادداشت بهرسم خزانه در صفحه عنوان ،ابهامبرانگیز است.
ً
طبعا در صورت اصالت یادداشت بهرسم خزانه پیش از تقدیم نسخه به اتابک نوشته شده است و باید در باالی صفحه قرار بگیرد؛
نـه آنکـه دسـتخط اتابـک قبـل از ایـن یادداشـت نوشـته شـده باشـد .همچنیـن مضمون ایـن ابیات ،زبان حال کاتبی اسـت کـه بعد از
مرگ از او فقط نسخههای کتابتشدهاش به میراث میماند .مگر اتابک مسعود کاتب این نسخه بوده است که این ابیات را روی
ْ
نسخه ِملکی خودش بنویسد؟
سـه .در بـرگ ۱۶۴ب بلاغ مقابلـهای بـه خـط عبدالـرزاق بـن احمـد بـن محمـد بـن فوطـی شـیبانی (۷۲۳-۶۴۲ق) مـورخ ۷۰۰ق نوشـته
شـده اسـت« :بلغ عبدالرزاق بن احمد بن محمد الفوطی الشـیبانی عفا اهلل عنه و عن والدیه بحق محمد صلی اهلل علیه کتبه سـنة
ً
ً
ً
سبعمائة حامدا مصلیا مسلما» .این بالغ هم الحاقی است .زیرا در برگهای پیش از این بالغ هیچ نشانهای از تصحیح نسخه وجود
نـدارد .ابنفوطـی حنبلـی یـا شـافعی مذهـب بـود و دلیلی ندارد که به مطالعه و مقابله یک مجموعه دعایی شـیعی بپردازد .همچنین
ایـن دسـتخط بـا سـایر خطـوط شناخت هشـده ابن فوطی از جمله نسـخههای القانـون الواضح فی معالجات الجـوارح (مورخ ۶۶۶ق،
کتابخانـه کوپریلـی اسـتانبول ،ش  ،)۹۷۸اقاو یـل المنجمیـن فی احکام تحاویل سـنی الموالید (مـورخ ۶۸۰ق ،کتابخانه ملی ایران،
ً
ش  /۱۱۱۲ع ) و الکامل فی التاریخ ابن اثیر (مورخ ۶۹۱ق ،کتابخانه ملی فرانسه ،ش  )Arabe. 1499کامال مغایرت دارد.
بنابراین همه این یادداشتها الحاقی و جعلی است و با توجه به ظواهر فیزیکی و نوع خط و کاغذ ،کتابت نسخه به قرن هشتم هجری
باز میگردد.
ً
تشـکیک نویسـنده ز یـارة عاشـوراء فـی المیـزان ،ص  ۲۷۶-۲۷۵در بـاره تار یـخ ایـن نسـخه کامال به جاسـت؛ ولی حـدس او درباره تار یخ
کتابت نسـخه ،یعنی قرن دهم هجری ،درسـت نیسـت .این نسـخه بنا بر یادداشـت باالی صفحه عنوان تنها «الجزء الرابع من کتاب
المصباح الکبیر» را شـامل میشـود .تصویر رنگی صفحه عنوان این نسـخه روی جلد مجله میراث شـهاب ،ش ( ۷۷-۷۶تابسـتان
و پاییز ۱۳۹۳ش) منتشر شده است.
 .108در بعضـی از منابـع ماننـد «التحـف مـن مخطوطـات النجـف» ص۲۸؛ معجـم المخطوطـات النجفیه،ص ،790نسـخهای از این
کتاب مورخ ۷۱۵ق به خط محمد بن ناسخ بغدادی معرفی شده است ( کتابخانه حکیم نجف ،ش  .)۱۳۶۴باید توجه داشت که
این نسخه در سده یازدهم هجری کتابت شده است و انجامه آن از نسخه اصل به این نسخه منتقل شده است.
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شیخ طوسی .109اگر دعای «رحمه اهلل» برای شیخ طوسی در عبارت منقول از صهرشتی در بحار االنوار،
از خـود صهرشـتی باشـد ،کتـاب قبـس المصبـاح بعـد از وفـات شـیخ طوسـی نوشـته شـده اسـت 110.بنا بر
نوشته افندی این کتاب تنها خالصهای از مصباح کبیر نیست و فواید ارزنده زیاد دیگری هم دارد.

111

بخشـهای کوتاهـی از ایـن کتـاب را جباعـی در مجموعـه خـود نقـل کـرده اسـت 112.همچنین بنا بر نوشـته
افنـدی ،نسـخهای عتیـق از ایـن کتـاب در اختیـار مجلسـی بـود کـه البتـه جزئـی از آن افتـاده بـود.
ً
مجلسـی بخشـهایی از ایـن کتـاب را در موسـوعه بحـار االنـوار نقـل کـرده اسـت 114.افنـدی ظاهـرا به همین
113

نسـخه مجلسـی دسترسـی داشـته و از آن در کتابهـای خـود اسـتفاده کـرده اسـت 115.میـر محمدمؤمن بن
ملکمحمد حسینی متخلص به واضح در کتاب دعای خود ،نوشتهشده در زمان شاه سلیمان صفوی
(حکومت۱۱۰۵-۱۰۷۷ :ق) ،کتاب قبس المصباح را به عنوان یکی از منابع خود ذکر کرده اسـت؛ 116اما
در آن کتـاب ،دعـا یـا روایتـی را ندیـدم کـه از ایـن کتـاب نقـل شـده باشـد .شـیخ آقـا بزرگ نوشـته اسـت که
نسخهای از قبس المصباح را در خزانه سید مهدی بن احمد آل حیدر کاظمی (۱۳۳۶ق) در کاظمین
دیده است117؛ اما اکنون از سرنوشت این نسخه اطالعی در دست نیست.
یـک گز یـده ناشـناخته از مصبـاح المتهجـد کـه بـه اشـتباه بـه عنـوان نسـخهای از خـود کتـاب مصبـاح
المتهجـد معرفـی شـده اسـت 118.گزینشـگر ایـن گزیـده بـه دلیـل افتادگـی آغـاز و انجـام نسـخه مشـخص
یشـده از آن متعلق به قرن ششـم هجری اسـت (کتابخانه مرعشـی ،ش
نیسـت؛ اما تنها نسـخه شناسای 
.)۱۳۲۴۱
اختیـار المصبـاح الکبیـر تألیـف مجدالدیـن علی بن حسـین ابن باقی قرشـی حلـی در ۶۵۳ق .به همراه
افزودههایی فراوان به آن.

119

 .109بـرای شـرح حـال او رک :معالـم العلمـاء ،ص ۷۴؛ ریـاض العلمـاء ،ج  ،۲ص ۴۵۰-۴۴۵؛ فهرسـت اسـماء الشـیعة و مصنفیهـم،
منتجبالدین رازی ،ص .۸۶-۸۵
 .110بحار االنوار ،ج  ،۹۱ص .۲۷
 .111ریاض العلماء ،ج  ،۲ص .۴۴۷
 .112مجموعه جباعی ،کتابخانه مجلس ،مورخ ۸۵۲ق ،ص .۱۳۸-۱۳۷ ،۵۷-۵۵
 .113الفوائد الطریفة ،ص .۲۶۶
 .114رک :بحار االنوار ،ج  ،۱ص  ۳۳ ،۱۵و ج  ،۲ص  ۱۸۰و ج  ،۹۰ص  ۱۴۸و ج  ،۹۱ص  ۳۵-۲۳و ج  ،۹۹ص .۲۵۴ ،۲۴۷-۲۴۵ ،۶
 .115لسان الواعظین و جنان المتعظین ،نسخه مرعشی ،گ ۶۰أ – ۶۱أ و همان نقل در بحار االنوار ،ج  ،۹۹ص ۲۴۶-۲۴۵؛ تعلیقة امل
اآلمل ،ص ۱۵۹؛ ریاض العلماء ،ج  ،۲ص .۴۴۶-۴۴۵
 .116مجموعة الدعوات ،گ ۲أ.
 .117الذریعة ،ج  ،۱۷ص .۳۰
 .118فهرست نسخههای خطی کتابخانه آیتاهلل مرعشی ،ج  ،۳۳ص .۴۵۹-۴۵۸
 .119منتشرشده با تصحیح مهدی دلیری گلپایگانی ،قم ،مکتبة العالم ة المجلسی۱۴۳۲ ،ق .افزودههای ابن باقی بر کتاب مصباح به
صورت جداگانه نیز استخراج و منتشر شده است« :ز یادات اختیار المصباح» ،تحقیق :محمدجواد شعبانیمفرد ،میراث حدیث
شیعه ،ج  ،۲۱ص .۳۳۴-۱۹۷
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مجموعهای ده جلدی با نام المهمات فی اصالح المتعبد یا ّ
تتمات لمصباح المتهجد که ابن طاووس
(۶۶۴ق) آن را بـرای تکمیـل و تتمیـم کتـاب شـیخ طوسـی پیریـزی کرد ،شـامل این کتابها :فالح السـائل
(دو جلد) ،زهرة الربیع ،جمال االسبوع ،الدروع ،المضمار ،مسالک ،االقبال (دو جلد) ،السعادات.

120

منهاج الصالح فی اختصار المصباح تألیف عالمه حلی (۷۲۶ق) به درخواست وزیر ابومنصور محمد
بـن محمـد قوهـدی رازی در ذیحجـه ۷۲۳ق .کـه ضمن اختصار و تبویـب و تنظیم مطالب کتاب ،بابی
هـم در بـاره اعتقـادات کالمـی امامیـه بـه انتهای کتـاب افزود .این باب مسـتقل از کتـاب منهاج الصالح،
خـود شـهرتی بسـزا یافـت (بـا نـام البـاب الحـادی عشـر) و شـروح و حواشـی و تعلیقـات فراوانـی به صورت
اختصاصی بر آن نوشته شده است.

121

ایضاح المصباح الهل الصالح تألیف سید بهاءالدین علی بن عبدالکریم بن عبدالحمید نیلی نجفی
(زنـده در ۸۰۳ق) .شـرح مفصـل مختصـر مصبـاح المتهجـد با بررسـی جنبههای مختلـف لغوی ،ادبی،
بالغـی ،حدیثـی ،فقهـی ،تاریخـی ،عرفانـی و  ...در دو جلـد 122.تألیـف ایـن شـرح در  ۷ذیقعـده ۷۸۴ق
در کاظمیـن 123شـروع و در  ۱۰رمضـان سـال بعـد بـه پایـان رسـید 124.ایـن شـرح در اختیـار علـی بن اسـداهلل
مرعشـی شوشـتری (قبـل از ۹۸۸ق) ،125قاضـی نـوراهلل شوشـتری (۱۰۱۹ق) ،126محمدتقـی بـن محمدرضـا
رازی (قرن  127)۱۱و احمد بن محمدمهدی نراقی (۱۲۴۵ق) 128بوده است.
علـی بـن عبدالکر یـم نیلـی بـه جـز شـرح مصبـاح صغیـر ،کتاب تحفـة اهل الصلاح فی تتمـة المصباح را
هـم در تکمیـل مصبـاح المتهجـد نوشـته اسـت .او در ایـن کتاب زیـارات ائمه و اعمال مسـاجدی چون
مسجد کوفه و قبرستان بقیع را ذکر کرده است .تاکنون نسخهای از این کتاب به دست نیامده است و
اطالع ما درباره آن بنا بر اشارات خود او در کتاب ایضاح المصباح است.

129

 .120کتابخانه ابن طاووس ،ص .۹۰-۸۷
 .121منتشرشده با تصحیح السید عبدالحمید المیردامادی ،قم ،مکتبة العالمة المجلسی۱۴۳۰ ،ق.
 .122ریاض العلماء ،ج  ،۴ص ۱۳۱-۱۲۹ ،۱۲۷؛ الذریعة ،ج  ،۲ص  ۵۰۰و ج  ،۱۴ص ۶۹-۶۸؛ طبقات اعالم الشیعة ،قرن  ،۸ص ۱۴۳
و قرن  ،۹ص ۹۵؛ فنخا ،ج  ،۵ص .۵۰۶-۵۰۵
 .123ایضاح المصباح الهل الصالح ،نسخه مرعشی ،ش  ،۴۵۶۸یادداشت صفحه عنوان.
 .124همان ،نسخه مرعشی ،ش  ،۱۳۶۹۷گ ۳۴۸ب – ۳۴۹أ.
 .125منتخب ادعیه ،گ ۸ب.
 .126مجالـس المؤمنیـن ،ج  ،۱ص ۴۲-۳۹؛ و متـن همیـن حدیـث در ایضـاح المصبـاح ،گ ۱۱۶أ – ۱۱۶ب .عبـارت قاضی نوراهلل کمی
تعقید دارد و به صورتی اسـت که خواننده گمان میکند او شـیخ مفید را مؤلف کتاب مصباح المتهجد معرفی کرده اسـت ؛ اما در
واقع مؤلف شـرح مصباح المتهجد در این بخش از کتاب خود ،حدیث مذکور را از قول شـیخ مفید نقل کرده اسـت .این تعقید در
عبـارت باعـث شـده اسـت کـه حتـی مصححـان مجالـس المؤمنین هم تصور نخسـت را ملا ک بدانند و برای رفع اشـتباه توضیحی
درباره انتساب مصباح المتهجد به شیخ طوسی در پاورقی بیفزایند.
 .127نوروزیه ،مرکز احیاء میراث اسالمی ،ش  ،۵۹۷۵گ ۳۲ب.
 .128خزائن ،ص  ۵۶۹-۵۶۸و همان مطلب در ایضاح المصباح ،نسخه مرعشی ،گ ۶۱ب.
 .129ایضـاح المصبـاح الهـل الصلاح ،دانشـکده ادبیـات تهـران ،ش  ،۴۳۴گ ۴ب۱۸۶ ،أ۲۲۲ ،أ که کتاب خود را چنین سـتوده اسـت:
«و هو کتاب ّ
جید الیق باهل الطاعات»؛ همان ،نسخه مرعشی ،ش  ،۱۳۶۹۷گ ۱۲۰ب۱۲۹ ،ب۲۰۶ ،ب.
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میـرزا عبـداهلل افنـدی هـم بـه جـز اختصـار ابن باقـی از دو تلخیص دیگـر مصباح یاد کرده اسـت که یکی
از آنهـا دو جلـد بـود .در هـر دو اختصـار دعاهایـی افـزون بـر متـن مصبـاح آمـده بـود کـه بسـیاری از آنهـا را
افندی در کتاب خود نقل کرده اسـت .افندی به مؤلف این کتابها اشـارهای نکرده و هویت آنها برای او
هم ناشناخته بود.

130

 .۳ترجمههای کهن فارسی
دسـتکم سـه ترجمـه کهـن فارسـی از قـرون  ۶و  131 ۷و شـماری ترجمـه دیگـر از دوره صفویـه از مصبـاح
صغیـر در دسـت اسـت .ایـن ترجم ههـا نشـانه توجـه عامـه مـردم مناطـق فارسـیزبان بـه ایـن کتـاب بـرای
قرائت دعا و انجام احکام شرعیشان است.
مترجمان برگردانهای کهن کتاب ناشناختهاند و تاریخگذاری ترجمه آنها بر اساس خصوصیات سبکی
و لغوی و زمان کتابت نسخههای برجایمانده از آنها انجام شده است .یکی از این ترجمهها در اختیار
مصحح ناشـناخته نسـخهای از مختصر مصباح المتهجد (کتابخانه ممتازالعلماء  ،ش  132)۵۱۴بوده و
او چند جا این ترجمه را به خود شـیخ طوسـی نسـبت داده اسـت« :فی النسـختین المصححتین و فی
الترجمـة للشـیخ المصنـف رحمـة اهلل علیـه» 133و «فـی المصباح الکبیر و هکذا فی النسـخة المصححة
و کذا فی الترجمة الفارسـیة للشـیخ الطوسـی رحمه اهلل» 134و «و فی الترجمة للمصنف رحمه اهلل :فضل
ً
ً
ً
ً
بسـیار اسـت» (در ترجیح ضبط فضال کثیرا بر فضال کبیرا)« ،135لیس فی الکتابین؛ لکن موافق لترجمة
الشیخ»« 136و فی المصباح الفارسی لشیخ».137
قبول انتسـاب این ترجمه به شـیخ طوسـی بسـیار دشـوار اسـت .زیرا هیچ نوشـته فارسـی از شـیخ طوسـی
سـراغ ندار یـم و خـود شـیخ هـم در فهرسـت خودنوشـت آثـارش در الفهرسـت از چنیـن کتابـی یـاد نکـرده
 .130لسان الواعظین و جنان المتعظین ،نسخه مرعشی ،گ ۱۷أ۲۸ ،ب۲۹ ،ب۳۳ ،أ۳۶ ،ب۳۷ ،أ۳۸ ،ب۴۱ ،ب۴۲ ،أ و . ...
 .131برای خصوصیات دو ترجمه کتاب و نسـخههای آن رک :فهرسـتواره فقه هزار و چهارصد سـاله اسلامی در زبان فارسـی ،ص ۹۴؛
«دو ترجمـه کهـن از مصبـاح صغیـر » .بعـد از مقابله و تطبیق مشـخص شـد نسـخه کتابخانه آسـتانه حضـرت معصومه قم ،ش ۱۲۳۲
ترجمه سومی از کتاب مصباح صغیر است که به اشتباه در مقاله اخیر جزء نسخههای ترجمه اول معرفی شده است .برای معرفی
این نسخه رک :فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه مقدسه قم ،ص .۸۹-۸۸
 .132وجه امتیاز این نسـخه در آن اسـت که با نسـخههای ممتاز متعددی مقابله شـده اسـت .مصحح ناشـناخته این نسـخه متن آن
را به دقت با نسـخه ابن سـکون ،نسـخه ابن ادریس ،یک نسـخه قدیمی دیگر از کتاب بدون ذکر جزئیات بیشـتر درباره آن ،دو نسـخه
حشـده از کتـاب ،ترجمـه مختصـر مصبـاح المتهجـد و مصباح کبیر مقابله کرده اسـت .این نسـخه در قـرن یازدهم هجری در
تصحی 
ً
هند کتابت و در همان زمان و احتماال همان جا مقابله و تصحیح شده است.
 .133مختصر مصباح المتهجد ،ص ۳۰۹؛ نسخه ممتازالعلماء ،ص .۱۶۱
 .134همان ،ص .۵۰۸
 .135مختصـر مصبـاح المتهجـد ،نسـخه ممتازالعلماء ،ص ۳۵۵؛ نسـخه گلپایگانـی ،گ ۱۸۵أ .مصحح مختصر مصباح المتهجد،
ص  ،۵۵۴پاورقی  ۶در نقل این عبارت اشاره به ترجمه مصباح را از قلم انداخته است.
 .136مختصر مصباح المتهجد ،ص ( ۵۶۷با تصحیح یک کلمه)؛ نسخه ممتازالعلماء ،ص ۳۶۵؛ نسخه گلپایگانی ،گ ۱۹۰ب.
 .137مختصر مصباح المتهجد ،نسـخه ممتازالعلماء ،ص ۳۶۹؛ نسـخه گلپایگانی ،گ ۱۹۷أ .و نیز مختصر مصباح المتهجد ،ص
 ۵۷۲که بدون نام نویسنده تنها به ترجمه اشاره شده است.
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اسـت .همچنین مصحح آن نسـخه دلیلی برای این انتسـاب ارائه نکرده اسـت و در نسـخههای موجود
نیـز قرینـهای بـر ایـن مطلـب وجـود نـدارد 138.بـا توجـه بـه تصحیـح و مقابله نسـخه ممتازالعلمـاء در هند،
اشـاره مصحـح نسـخه بـه ترجمـ ه کتـاب مختصـر مصبـاح نشـانه حضور ایـن ترجمه در آن منطقه اسـت.
َ
در همان زمان عبدالرشـید ت َتوی از این ترجمه به عنوان یکی از منابع فرهنگ رشـیدی ،تألیف ۱۰۶۴ق ،
استفاده کرده است.

139

 .۴مصباح المتهجد و سایر مذاهب
تأثیـر مصبـاح المتهجـد تنهـا بـر ادبیـات دعایی امامیه منحصـر نماند و اثر آن در مجامیع دعایی سـایر
مذاهـب هـم قابـل پیگیـری اسـت .اگرچـه ایـن تأثیـر بـه هیـچ وجـه قابـل مقایسـه بـا کتـب شـیعه نیسـت و
نمونههای آن بسیار محدودتر است.
برای نمونه محمد بن علی ناموس ُخواری فریومدی ،از ّ
مترسالن و دبیران شافعی مذهب دورۀ ایلخانی،
در مجموعـه دعایـی پر بـرگ خـود یعنـی کتـاب الحکمـة فـی االدعیـة و الموعظـة لالمـة ،تألیفشـده بیـن
سـالهای ۷۳۷-۷۲۷ق بـه نـام وز یـر عالءالدیـن محمـد بـن عمادالدین محمد بن تاجالدیـن محمود بن
زنگـی بـن طاهـر فریومـدی (۷۴۲-۶۷۹ق) ،از مختصـر مصبـاح اسـتفاده کـرده اسـت 140.او دعـای امـام
صـادق( ع) در وقـت «نیـروز الفـرس» را از ایـن کتـاب نقل کرده و در آخر نوشـته اسـت« :ایـن نماز و دعا از
کتـاب مصبـاح صغیـر نقـل کرده شـد .عهده صحت بر مصنف آن کتاب اسـت» 141.بـه این ترتیب او هم
مصبـاح صغیـر را قابـل اسـتفاده دانسـته ،و هـم بـا جمله آخـرش فاصله مذهبی خـود را از مؤلف آن حفظ
کرده است.
در نمونهای دیگر  ،در کتاب الوسائل القرآنیة و االدعیة النبویة (الوسائل العظمی و رایة االدعیة الخافقة
فـی افـق السـماء) تألیـف مجدالدیـن یحیـی بـن مهـدی بـن قاسـم بـن مطهـر حسـینی زیـدی (زنـده در
۷۹۵ق) ،جامعترین مجموعه دعاهای زیدی ،142دو دعا از کتاب مصباح المتهجد نقل شده است:
 .۱آداب نماز شب امام سجاد( ع) و دعای ایشان بعد از نماز به روایت امام باقر ( ع) .143تفاوت متن دعا
 .138در بعضـی از منابـع ترجمـه کهـن النهایـه شـیخ طوسـی نیـز بـه خـود او نسـبت داده شـده اسـت .بـرای دالیـل رد ایـن انتسـاب و نیـز
حدسـهایی در بـاره مترجـم آن رک :النهایـة فـی مجـرد الفقـه و الفتـاوی ،ج  ،۳ص ۲۷؛ «نگاهـی یـه آثـار فقهـی شـیخ طوسـی» ،ص
.۲۸۹-۲۸۸
 .139تته در ایالت سند در مغرب هندوستان (پاکستان کنونی) است .رک« :منابع فرهنگ رشیدی» ،ص .۶۸
 .140در بـاره مؤلـف و تمایلات مذهبـی و کتابـش رک« :صحیفـه سـجادیه کاملـه در خراسـان تـا قـرن نهـم هجـری» ،ص  .۷۹-۷۸او در
ُ
فریومد سبزوار متولد شد و رشد یافت و در خوار (از نواحی بیهق) زیست.
 .141کتاب الحکمة فی االدعیة و الموعظة لالمة ،گ ۱۶۶ر .
 .142در بـاره کتـاب و مؤلـف رک :اعلام المؤلفیـن الزیدیـة ،ج  ،۲ص  ۴۸۳-۴۸۲کـه با دو عنوان تکرار شـده اسـت؛ مؤلفات الزیدیة ،ج
 ،۳ص  ۱۴۸-۱۴۷کـه در ایـن جـا نیـز نـام کتـاب بـا دو عنـوان مختلـف پشـت سـر هم تکرار شـده اسـت؛ طبقات الزیدیـة الکبری ،ج
 ،۳ص .۱۲۷۲-۱۲۶۶
 .143الوسـائل القرآنیـة و االدعیـة النبو یـة ،کتابخانـه جامـع کبیـر صنعـاء ،ش  ،۲۰۷۶مـورخ ۱۱۱۲ق ،گ ۳۷۲ب؛ نسـخه دیگـر کتـاب،
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و دسـتورالعمل و زمـان قرائـت آن در الوسـائل القرآنیـة بـا مصبـاح المتهجـد 144نشـان میدهد نسـخه مورد
اسـتفاده یحیـی حسـینی ز یـدی از کتـاب مصبـاح المتهجد با نسـخههای موجود این کتـاب اختالفاتی
داشته است .دعا در مصباح المتهجد مفصلتر است و در آن جا به عنوان بخشی از دعای بعد از نماز
حفظ قرآن در شب جمعه نقل شده است.
 .۲دعایی از فاطمه زهرا( ع) به روایت زید بن علی که در نسخههای موجود مصباح المتهجد نیست.

145

منابع

ابن البراج الطرابلسی :عصره ،سیرته و مصنفاته (م  )۴۸۱و بذیله سیرة و اعمال تلمیذه اسعد بن ابیروح الطرابلسی (م
 ،)۵۰۴جعفر المهاجر ،قم ،مؤسسة تراث الشیعة۱۳۹۲ ،ش.
اجازات علماء (اجازه ،صورت اجازه ،انهاء ،سماع ،تقریظ ،دستخط تملک ،تصحیح و مقابله ،نقش مهر) موجود در
نسخههای خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ،براتعلی غالمی مقدم ،مشهد ،سازمان کتابخانهها موزهها و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی۱۳۹۴ ،ش.
اخبار و احادیث و حکایات در فضائل اهل بیت رسول و مناقب اوالد بتول ،عمادالدین حسن بن علی طبری ،مترجم:
عبدالملک بن اسحاق بن فتحان واعظ قمی ،به کوشش :رسول جعفریان ،تهران ،مشعر1393 ،ش.
ّ
االستبصار فیما اختلف من االخبار ،ابیجعفر محمد بن الحسن الطوسیّ ،
صححه و علق علیه :علی ا کبر الغفاری ،قم،
دارالحدیث۱۳۸۰ ،ش.
ّ
االصیلی فی انساب الطالبیین ،صفیالدین محمد بن تاجالدین علی المعروف بابن الطقطقی الحسنی ،جمعه و رتبه و
ّ
حققه :السید مهدی الرجائی ،قم ،مکتبة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی العامة۱۴۱۸ ،ق.
اعالم المؤلفین الزیدیة ،عبدالسالم بن عباس الوجیه ،صنعاء ،مؤسسة االمام زید بن علی الثقافیة ،الطبعة الثانیة مزیدة و
منقحة۱۴۳۹ ،ق.
ّ
االقبال باالعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة ،السید رضیالدین علی بن موسی بن جعفر بن طاووس ،المحقق:
جواد القیومی االصفهانی ،قم ،مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی۱۳۷۶ ،ش.
االقتصاد فیما یجب علی العباد ،شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی ،تحقیق :السید محمدکاظم
الموسوی ،قم ،دلیل ما۱۴۳۰ ،ق.
االمارة المزیدیة االسدیة فی الحلة:دراسة فی احوالها السیاسیة و الحضاریة ،عبدالجبار ناجی ،قم ،نشر مورخ۱۳۸۹ ،ش.
ایضاح المصباح الهل الصالح ،سید بهاءالدین علی بن عبدالکریم بن عبدالحمید نیلی ،کتابخانه دانشکده ادبیات تهران،
ش  ۴۳۴امام جمعه ،قرن  ،۱۱جلد اول.
ـ ـ ـ ــ ،کتابخانه مرعشی ،ش  ،۴۵۶۸قرن  ،۱۱جلد اول.
ـ ـ ـ ــ ،کتابخانه مرعشی ،ش  ،۱۳۶۹۷قرن  ،۱۱جلد دوم.
«بازپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی» ،سعید طاووسی مسرور و رسول جعفریان  ،مطالعات اعتبارسنجی حدیث،
س  ،۱ش  ،۱بهار و تابستان ۱۳۹۸ش.
کتابخانه عالمه محمد بن حسن عجری (شهر ضحیان یمن) ،ش  ،۳۶تصویر از نسخهای کتابتشده در قرن  ،۱۲ص ۳۲۲؛ نسخه
دیگر کتاب ،همان کتابخانه ،ش  ،۳۷مورخ ۱۳۵۷ق ،ص .۱۶۵
 .144مصباح المتهجد ،ص .۲۶۴
« .145من کتاب مصباح المتهجد و من دعا ء فاطمة الزهراء الطاهرة الغرا ء علیها السلام عن زید بن علی علیهم السلام باسـناد قال
ّ
علم رسول اهلل ابنته فاطمة علیها السالم .»...رک :الوسائل القرآنیة و االدعیة النبویة ،کتابخانه جامع کبیر صنعاء ،گ ۳۶۸أ؛ نسخه
دیگر کتاب ،کتابخانه عالمه محمد بن حسن عجری (شهر ضحیان یمن) ،ش  ،۳۶ص .۳۱۸
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بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ،محمدباقر بن محمدتقی المجلسی ،بیروت ،مؤسسة الوفاء۱۴۰۳ ،ق.
ّ
البلد االمین و الدر ع الحصین ،تقیالدین ابراهیم بن علی العاملی الکفعمیّ ،
قدم له و علق علیه :عالءالدین االعلمی،
بیروت ،مؤسسة االعلمی۱۴۲۵ ،ق.
تأسیس الشیعة الکرام لعلوم االسالم ،السید حسن الصدر الکاظمی العاملی ،تحقیق :محمدجواد المحمودی ،تعلیق و
مراجعة :السید عبدالستار الحسنی ،قم ،مؤسسة تراث الشیعة1438 ،ق.
التبیان فی تفسیر القرآن ،ابیجعفر محمد بن الحسن الطوسی ،قم ،مؤسسة آل البیت الحیاء التراث۱۳۸۸ ،ش.
ترتیب اسانید کتاب التهذیب للشیخ الطوسی رحمه اهلل ،السید حسین الطباطبائی البروجردی ،بخط و تحریر :حسن
النوری الهمدانی ،مشهد ،مجمع البحوث االسالمیة فی اآلستانة الرضویة المقدسة۱۴۱۴ ،ق.
تکملة طبقات اعالم الشیعة  ،السید محمدعلی الروضاتی ،اعداد :محمد برکت ،تهران ،مکتبة متحف و مرکز وثائق مجلس
الشوری االسالمی۱۳۹۱ ،ش.
ّ
ّ
تلخیص الشافی ،شیخ الطائفة ابی جعفر الطوسی  ،حققه و علق علیه :السید حسین بحرالعلوم ،نجف ،مطبعة اآلداب،
۱۳۸۳ق.
«تهذیب االحکام»،سید محمدجواد شبیری ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ۱۳۸۳ ،۸ش.
ّ
تهذیب االحکام فی شرح المقنعة ،ابیجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیّ ،
صححه و علق علیه :علی ا کبر الغفاری،
تهران ،مکتبة الصدوق۱۴۱۷ ،ق.
ّ
المشرف بذکر ساللة سید ولد عدنان ،ابی النظام مؤیدالدین عبیداهلل االعرجی الحسینی الواسطی ،تحقیق:
الثبت المصان
السید مهدی الرجائی ،قم ،مکتبة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی العامة۱۴۳۷ ،ق.
جرعهای از دریا ،سید موسی شبیری زنجانی ،قم ،مؤسسه کتابشناسی شیعه۱۳۸۹ ،ش ،ج .۱
خالصة االقوال فی معرفة الرجال ،العالمة الحلی ابیمنصور الحسن بن یوسف بن المطهر االسدی ،التحقیق :جواد
القیومی ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی۱۴۱۷ ،ق.
الخالف ،ابیجعفر محمد بن الحسن الطوسی ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،
۱۴۰۷ق.
دانشنامه آثار فقهی شیعه از آغاز تا قرن هفتم ،تحت اشراف :سید محمود هاشمی شاهرودی ،قم ،مؤسسه دایرةالمعارف
فقه اسالمی۱۳۹۵ ،ش.
الدر الثمین فی اسماء المصنفین ،علی بن انجب بن عثمان بن عبداهلل ابن الساعی ،تحقیق و تعلیق :احمد شوقی بنین و
محمد سعید حنشی ،تونس ،دارالغرب االسالمی۱۴۳۰ ،ق.
الدروس الدرریة الفقهیة ،عبدالکریم المالئی التبریزی ،قم ،حاذق۱۴۱۱ ،ق.
«دو ترجمه کهن از مصباح صغیر» ،سید محمد عمادی حائری ،معارف ،س  ،۲۳ش  ،۶۸مرداد – آبان ۱۳۸۸ش.
دیوان نقابت :پژوهشی درباره پیدایش و گسترش اولیه تشکیالت سرپرستی سادات ،محمدهادی خالقی ،قم  ،پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی۱۳۸۷ ،ش.
الذریعة الی تصانیف الشیعة ،شیخ آقا بزرگ طهرانی ،بیروت ،داراالضواء۱۴۰۳ ،ق.
«رابطه ذریعه سید مرتضی با ّ
عده شیخ طوسی» ،محمدباقر ملکیان ،کتاب شیعه ،س  ،۵ش  ،۲-۱بهار – زمستان

۱۳۹۳ش.
ّ
ّ
رجال السید بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجالیة ،السید محمد المهدی بحرالعلوم الطباطبائی ،حققه و علق علیه :محمد
صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم ،تهران ،مکتبة الصادق۱۳۶۳ ،ش.
رجال الطوسی ،ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی ،تحقیق :جواد ّ
القیومی االصفهانی ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی
التابعة لجماعة المدرسین۱۳۷۳ ،ش.
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ـ ـ ـ ــ ،نجف ،منشورات المکتبة و المطبعة الحیدریة۱۳۸۰ ،ق.
«رسالة حول اجماعات الشیخ الطوسی» ،تصحیح محمدتقی دانشپژوه ،الذکری االلفیة للشیخ الطوسی ،مشهد ،دانشگاه
مشهد۱۳۵۱ ،ش.
الرسائل العشر ،ابیجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی،قم ،مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم
المشرفة۱۴۱۴ ،ق.
ریاض العلماء و حیاض الفضالء ،المیرزا عبداهلل افندی االصبهانی ،تحقیق :السید احمد الحسینی ،قم ،مکتبة آیة اهلل
المرعشی العامة۱۴۰۱ ،ق.
ً
زبدة المقال فی خمس الرسول و اآلل ،تقریرا لبحث آیة اهلل العظمی السید حسین البروجردی ،السید عباس القزوینی،
تحقیق :عبدالسالم کاظم الجعفری ،قم ،پیام آزادگان۱۴۲۹ ،ق.
زندگی و اندیشههای ابن ادریس ،علی همت بناری ،قم ،بوستان کتاب قم۱۳۸۱ ،ش.
«زیادات اختیار المصباح» ،سید علی بن حسین بن حسان بن باقی قرشی ،تحقیق :محمدجواد شعبانیمفرد ،میراث
حدیث شیعه ،ج  ،۲۱قم ،دارالحدیث۱۳۸۹ ،ش.
ً
ً
زیارة عاشوراء فی المیزان :دراسة لزیارة عاشوراء سندا و متنا و ما طرأ علیها من تزوید و تحریف ،حسین الراضی ،بیروت ،دار
المحجة البیضاء۱۴۲۹ ،ق.
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ابیعبداهلل محمد بن احمد بن ادریس العجلی الحلی ،تحقیق و تقدیم :السید
محمدمهدی السید حسن الموسوی الخرسان ،قم ،دلیل ما۱۳۸۶ ،ش.
«شخصیت علمی و مشایخ شیخ طوسی» ،سید عبدالعزیز طباطبائی ،میراث اسالمی ایران ،ج  ،۲قم ،کتابخانه آیتاهلل
مرعشی نجفی۱۳۷۴ ،ش.
ّ
شرح المقدمة فی علم الکالم ،نجیبالدین ابوالقاسم عبدالرحمن بن علی بن محمد الحسینی ،نسخة مصورة من
مجموعة عاطف افندی رقم  ،۱۳۳۸ /۱مع المقدمة فی الکالم ،الشیخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی ،تحقیق
و تقدیم :حسن انصاری و زابینه اشمیتکه ،تهران ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،برلین ،مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه
آزاد برلین۱۳۹۲ ،ش.
الشهید االول محمد بن مکی العاملی :حیاته و آثاره ،رضا المختاری ،قم ،مؤسسة تراث الشیعة۱۴۳۷ ،ق.
ظ
«شیخالطائفة ابوجعفر الطوسی و نقش وی در علوم اسالمی» ،عباس فیض ،یادنامه شیخ طوسی ،به کوشش محمد واع 
زاده خراسانی ،مشهد ،دانشگاه فردوسی۱۳۵۴ ،ش.
«شیخ طوسی :نگاشتههای کالمی او و سنت تداول آنها» ،حسن انصاری و زابینه اشمیتکه ،ترجمه :حمید عطائی نظری،
آینه پژوهش ،س  ،۳۰ش  ،۱۸۰بهمن و اسفند ۱۳۹۸ش.
«الشیخ الطوسی و تکمیل کتاب الفهرست»  ،محمدباقر ملکیان ،االجتهاد و التجدید ،س  ،۱۱ش  ،۴۳صیف ۲۰۱۷م.
الشیخ النجاشی ابوالعباس احمد بن علی بن العباس االسدی :دراسة فی السیرة و العقیدة ،حسن عیسی حکیم ،کربالء،
مرکز کربالء للدراسات و البحوث۱۴۳۵ ،ق.
«صحیفه سجادیه کامله در خراسان تا قرن نهم هجری» ،سید محمدحسین حکیم ،الصحیفة السجادیة الکاملة :کهن
ترین نسخه موجود صحیفه سجادیه ،نسخه برگردان دستنویس شماره  ۱۲۴۰۵کتابخانه آستان قدس رضوی کتابت
۴۱۶ق ،تهران ،میراث مکتوب۱۳۹۹ ،ش.
طبقات اعالم الشيعة ،شيخ آقا بزرگ تهرانى ،تحقيق علىنقى منزوى ،قم ،اسماعيليان ،بى تا.
طبقات الزیدیة الکبری (القسم الثالث) و ّ
یسمی بلوغ المراد الی معرفة االسناد ،ابراهیم بن القاسم بن االمام المؤیدباهلل،
تحقیق :عبدالسالم بن عباس الوجیهّ ،
عمان ،مؤسسة االمام زید بن علی الثقافیة۱۴۲۱ ،ق.
العدة فی اصول الفقه ،ابیجعفر محمد بن الحسن الطوسی ،تحقیق :محمدرضا االنصاری القمی ،قم۱۴۱۷ ،ق.
عمدة الطالب الصغری فی نسب آل ابیطالب ،جمالالدین احمد بن علی الحسنی الداووی المعروف بابن عنبة ،تحقیق:

 194آینۀپژوهش

سال سیوسوم ،شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401

95

هــــــلاــقــم

یسوط خیش دجهتملا حابصم :هیماما یاعد تایبدا رد لوحت و موادت

السید مهدی الرجائی ،قم ،مکتبة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی۱۴۳۰ ،ق.
الغیبة ،ابیجعفر محمد بن الحسن الطوسی ،تحقیق :عباداهلل الطهرانی و علی احمد ناصح ،قم ،مؤسسة المعارف
االسالمیة۱۴۱۱ ،ق.
فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم ،رضیالدین ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسنی
الحسینی ،قم ،دارالذخائر ،بیتا.
الفوائد الطریفة ،عبداهلل االفندی االصفهانی ،تحقیق :السید مهدی الرجائی ،قم ،مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی الکبری،
۱۴۲۷ق.
فهرست اسماء الشیعة و مصنفیهم ،منتجبالدین ابیالحسن علی بن عبیداهلل ابن بابویه الرازی ،تحقیق :السید
عبدالعزیز الطباطبائی ،قم ،مجمع الذخائر االسالمیة۱۴۰۴ ،ق.
فهرست اسماء ّ
مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی ،ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن العباس النجاشی االسدی
الکوفی ،تحقیق :السید موسی الشبیری الزنجانی ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی لجماعة المدرسین بقم المشرفة۱۴۱۸ ،ق.
فهرست آثار دستنویس شیخالطائفة محمد بن حسن طوسی (م ۴۶۰ق) در کتابخانه بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی
مرعشی نجفی ،میر محمود موسوی ،زیر نظر :سید محمود مرعشی نجفی ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی۱۳۹۱ ،ش.
فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب االصول ،شیخ الطائفة ابیجعفر محمد بن الحسن الطوسی،
تحقیق :السید عبدالعزیز الطباطبائی ،اعداد :مکتبة المحقق الطباطبائی ،قم ،مکتبة المحقق الطباطبائی۱۴۲۰ ،ق.
فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،محمدتقی دانشپژوه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،
۱۳۴۸ش ،ج .۱
فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه مقدسه قم ،محمدتقی دانشپژوه ،قم ،آستانه مقدسه قم۱۳۵۵ ،ش.
فهرست نسخههای خطی کتابخانه حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی ،سید محمود مرعشی نجفی با همکاری سید
محمد اصفیائی ،قم ،کتابخانه آیةاهلل مرعشی نجفی۱۳۸۹ ،ش ،ج .۳۶
«فهرست نسخههای خطی کتابخانه خصوصی دکتر اصغر مهدوی» ،محمدتقی دانشپژوه ،نسخههای خطی :نشریه
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران  ،ج ۱۳۴۱ ،۲ش.
فهرست نسخههای عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیتاهلل مرعشی نجفی ،محمدعلی حائری ،قم ،کتابخانه آیتاهلل
مرعشی نجفی۱۳۶۹ ،ش ،ج .۱
فهرست نسخههای عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی ،سید جعفر حسینی اشکوری و سید صادق حسینی اشکوری ،قم،
۱۴۱۹ق ،ج .۱
فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا) ،مصطفی درایتی ،تهران ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی
ایران۱۳۹۵-۱۳۹۳ ،ش.
فهرستواره فقه هزار و چهارصد ساله اسالمی در زبان فارسی ،محمدتقی دانشپژوه ،تهران  ،انتشارات علمی و فرهنگی،
۱۳۶۷ش.
قاموس الرجال ،محمدتقی التستری ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة۱۴۱۵ ،ق.
کتاب االمالی ،لشیخ الطائفة ابیجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی والبنه ابیعلی الحسن بن محمد بن الحسن
الطوسی ،تحقیق و تصحیح :بهراد الجعفری و علیا کبر الغفاری ،تهران ،دارالکتب االسالمیة۱۳۸۰ ،ش.
ُ
کتاب الحکمة فی االدعیة و الموعظة لالمة ،محمد بن علی ناموس خواری فریومدی ،مورخ یکشنبه  ۲۹ذیحجه ۷۸۴ق،
کتابخانۀ ایاصوفیا استانبول ،ش .۱۷۶۴
کتاب المکاسب ،مرتضی االنصاری ،اعداد :لجن ة تحقیق تراث الشیخ االعظم ،قم ،مجمع الفکر االسالمی۱۴۲۲ ،ق.
کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ،اتان کلبرگ ،ترجمه :سید علی قرائی و رسول جعفریان ،قم ،کتابخانه آیتاهلل
مرعشی نجفی۱۳۷۱ ،ش.
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«گاهشماری آثار شیخ طوسی»ّ ،
علیه رضاداد و سید کاظم طباطبایی ،فصلنامه مطالعات اسالمی ،ش  ،۸۰تابستان
۱۳۸۷ش.
گزیده تهذیب ،محمدباقر بهبودی ،تهران ،کویر۱۳۷۰ ،ش.
«گونهها ،سیر نگارش و انگیزههای تألیف کتب ادعیه در پنج قرن نخست بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی»،
نصرت نیلساز و نهله غروی نائینی و ابوالفضل رجائیفرد ،حدیث و اندیشه،ش  ،۲۵بهار و تابستان ۱۳۹۷ش.
لسان الواعظین و جنان المتعظین ،میرزا عبداهلل افندی اصفهانی ،کتابخانه آیةاهلل مرعشی ،ش  ،۱۳۱۸۹به خط مؤلف.
المبسوط فی فقه االمامیة ،شیخ طوسی ،به خط مؤلف ،کتابخانه روضه غرویه نجف ،ش .۳۰
ّ
ـ ـ ـ ــّ ،
صححه و علق علیه :السید محمدتقی الکشفی ،تهران ،المکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار الجعفریة۱۳۸۷ ،ق.
ـ ـ ـ ــ ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة۱۴۲۲ ،ق.
مجالس المؤمنین ،قاضی نوراهلل شوشتری ،مقدمه تصحیح و تعلیقات :ابراهیم عربپور ،منصور ستایش ،محمدرضا
محمدیان ،محمدحسن خزاعی ،محمدعلی علیدوست ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.۱۳۹۲ ،
المجدی فی انساب الطالبیین ،نجمالدین ابیالحسن علی بن محمد بن علی بن محمد العلوی العمری ّ
النسابة ،تحقیق:
احمد المهدوی الدامغانی ،قم ،مکتبة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی العامة۱۴۲۲ ،ق.
مجمع اآلداب فی معجم االلقاب ،کمالالدین ابوالفضل عبدالرزاق بن احمد المعروف بابن الفوطی الشیبانی ،تحقیق:
محمد الکاظم ،تهران ،وزارة الثقافة و االرشاد االسالمی۱۴۱۶ ،ق.
مجموعة الدعوات ،میر محمدمؤمن بن ملکمحمد حسینی ،قرن  ،۱۲کتابخانه ممتازالعلماء لکهنو ،ش .۸۷۷
مجموعه جباعی ،شمسالدین محمد بن علی جباعی ،مورخ ۸۵۲-۸۵۱ق ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،ش .۸۹۳۲
«مخالفة الشیخ الطوسی رحمه اهلل الجماعات نفسه» ،زینالدین بن علی العاملی المشهور بالشهید الثانی ،رسائل الشهید
الثانی ،المحقق :رضا المختاری ،قم ،بوستان کتاب قم۱۴۲۲ ،ق.
مختارات من المخطوطات العربیة النادرة فی مکتبات ترکیا ،رمضان ششن ،استانبول ،ایسار۱۹۹۷ ،م.
مختصر مصباح المتهجد فی عمل السنة الشهیر بالمصباح الصغیر ،ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی ،تحقیق:
محمدجواد الشعبانی و محمدحسن آموزگار ،قم ،مکتبة العالمة المجلسی۱۴۳۵ ،ق.
ـ ـ ـ ــ ،به خط عمیدالرؤساء هبةاهلل بن حامد بن احمد بن ايوب حلی ،مورخ صفر ۵۷۸ق ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی،
ش .۱۳۵۴۷
ـ ـ ـ ــ ،قرن  ،۱۱کتابخانه آیتاهلل گلپایگانی قم ،ش .۳۰ /۱۰۶
ـ ـ ـ ــ ،قرن  ،۱۱کتابخانه ممتازالعلماء لکهنو ،ش .۵۱۴
الوسائل و مستنبط المسائل ،میرزا حسین النوری الطبرسی ،قم ،مؤسسة آل البیت الحیا ء التراث۱۴۰۸ ،ق.
مستدرک
ِ

مصابیح الظالم فی شرح مفاتیح الشرایع ،محمدباقر الوحید البهبهانی ،تحقیق و نشر :مؤسسة العالمة المجدد الوحید
البهبهانی ،قم۱۴۲۴ ،ق.
مصباح الزائر ،رضیالدین السید علی بن موسی بن طاووس ،قم ،مؤسس ة آل البیت الحیاء التراث۱۴۱۶ ،ق.
مصباح المتهجد ،ابیجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی الشهیر بشیخ الطائفة و الشیخ الطوسی ،مقدمه :علی
اصغر مروارید ،بیروت ،مؤسسة فقه الشیعة۱۴۱۱ ،ق.
ـ ـ ـ ــ ،به خط عبدالجبار بن علی بن منصور نقاش رازی۵۰۲ ،ق ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،ش .۸۸۲۲
ً
ً
معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و اسماء المصنفین منهم قدیما و حدیثا ،محمد بن علی بن شهر آشوب
المازندرانی[ ،التحقیق :السید محمد صادق آل بحرالعلوم] ،النجف ،المطبعة الحیدریة۱۳۸۰ ،ق.
ـ ـ ـ ــ ،التحقیق :محمد الطباطبایی الیزدی ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.۱۳۹۳ ،
معتقد االمامیة :متن فارسی در کالم و اصول و فقه شیعی از قرن هفتم ،دیباچه و تصحیح محمدتقی دانشپژوه ،تهران،
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چاپخانه دانشگاه تهران۱۳۳۹ ،ش.
ّ
المعقبون من آل ابیطالب  ،السید مهدی الرجائی الموسوی ،قم ،مؤسسة عاشوراء۱۴۲۷ ،ق.
مقدمة تفسیر منتخب التبیان ،ابیعبداهلل محمد بن احمد بن ادریس العجلی الحلی ،تحقیق و تقدیم :السید
محمدمهدی السید حسن الموسوی الخرسان ،قم ،دلیل ما۱۴۲۹ ،ق.
المقدمة فی المدخل الی علم الکالم .رک :شرح المقدمة فی علم الکالم.
«منابع فرهنگ رشیدی» ،آسیه کازرونی ،فرهنگنویسی ،ش ۱۳۹۴ ،۱۰ش.
منتخب ادعیه ،علی بن اسداهلل حسینی مرعشی معروف به صدر شوشتری ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،ش ،۳۲۷۸
قرن .۱۱
منهاج الصالح فی اختصار المصباح ،عالمه حلی ،تصحیح السید عبدالحمید المیردامادی ،قم ،مکتبة العالم ة المجلسی،
۱۴۳۰ق.
موسوعة طبقات الفقهاء ،جعفر السبحانی ،قم ،مؤسسة االمام الصادق(ع)۱۴۱۸ ،ق.
مؤلفات الزیدیة ،السید احمد الحسینی ،قم ،مکتبة آیةاهلل العظمی المرعشی النجفی۱۴۱۳ ،ق.
نزهة الزاهد (ادعیه مأثور از امامان معصوم با توضیحات فارسی سده ششم) ،از مؤلفی ناشناخته ،به کوشش رسول
جعفریان ،تهران  ،اهل قلم۱۳۷۶ ،ش.
نقابة االشراف فی الحلة :دراسة تاریخیة ،کامل سلمان الجبوری ،الحلة ،دارالفرات للثقافة و االعالم فی الحلة۲۰۱۶ ،م.
نقض معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض ،نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل قزوینی رازی،
تصحیح :میر جاللالدین محدث ،تهران ،انجمن آثار ملی.۱۳۵۸ ،
«نگاهی به آثار فقهی شیخ طوسی» ،سید رضا صدر ،یادنامه شیخ طوسی  ،به کوشش محمد واعظ زاده خراسانی ،مشهد ،
دانشگاه فردوسی۱۳۵۴ ،ش.
نوروزیه ،محمدتقی بن محمدرضا رازی ،قرن  ،۱۳مرکز احیاء میراث اسالمی قم ،ش .۵۹۷۵
النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی ،با ترجمه فارسی آن ،ابیجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی ،به کوشش:
محمدتقی دانشپژوه ،تهران ،دانشگاه تهران.۱۳۴۲ ،
الوافی بالوفیات ،صالحالدین خلیل بن ایبک الصفدی ،باعتناء :رمزی بعلبکی ،فیسبادن ،دارالنشر فرانزشتاینر۱۴۰۴ ،ق.
وفیات االعیان و أنباء أبناء الزمان ،ابوالعباس شمسالدین احمد بن محمد بن ابراهیم بن ابیبکر ابن خلکان البرمکی،
المحقق :احسان عباس ،بیروت ،دارصادر۱۹۹۴ ،م.
الوسائل القرآنیة و االدعیة النبویة ،مجدالدین یحیی بن مهدی بن قاسم بن مطهر حسینی زیدی ،کتابخانه جامع کبیر
صنعاء ،ش  ،۲۰۷۶جمعه  ۲۰رجب ۱۱۱۲ق.
ـ ـ ـ ــ ،کتابخانه عالمه محمد بن حسن عجری (ضحیان یمن) ،ش  ،۳۶تصویر از نسخهای کتابتشده در قرن .۱۲
ـ ـ ـ ــ ،کتابخانه عالمه محمد بن حسن عجری (ضحیان یمن) ،ش  ۳ ،۳۷رجب ۱۳۵۷ق.
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آثار شیخ طوسی به ترتیب تألیف
ترتیب معرفی
کتاب در
الفهرست شیخ
طوسی

نام کتاب

ذکر در
سال تألیف رجال
نجاشی

ارجاع به سایر کتابهای شیخ
طوسی

۱

تهذیب االحکام

*

الفهرست (در بخش مشیخه)

۲

االستبصار فی ما اختلف من
االخبار

*

تهذیب االحکام ،النهایة

۳

النهایة فی مجرد الفقه و
الفتاوی

*

۴

المفصح فی االمامة

*

تلخیص الشافی (االستیفاء)

*

المفصح ،العدة

۵
۶

تلخیص کتاب الشافی
(االستیفاء)
ّ
مختصر ما ال یسع المکلف
االخال ل به

رجب ۴۳۲ق

*

۷

العدة فی اصول الفقه

*

التهذیب ،االستبصار  ،تلخیص
الشافی

۸

الرجال

*

الفهرست

۹

فهرست کتب الشیعة و
اصولهم

*

الرجال

۱۰

الخالف

۱۱

المبسوط

۱۲

التهذیب ،االستبصار  ،المبسوط،
النهایة ،تلخیص الشافی ،الجمل
و العقود ،اصول الفقه (العدة)،
التفسیر (التبیان)
*

ّ
ّ
کتاب ما یعلل و ما ال یعلل

146

التهذیب ،االستبصار  ،النهایة،
الخالف ،االیجاز  ،مصباح
المتهجد

*

 .146نـام ایـن کتـاب در بعضـی از نسـخههای الفهرسـت بعـد از شـماره  ۱۸ذکـر شـده اسـت .نسـخه در اختیـار نجاشـی هـم بـه همیـن
ترتیب بوده است.

 194آینۀپژوهش

سال سیوسوم ،شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401

99

هــــــلاــقــم

یسوط خیش دجهتملا حابصم :هیماما یاعد تایبدا رد لوحت و موادت

ترتیب معرفی
کتاب در
الفهرست شیخ
طوسی

نام کتاب

۱۳

مقدمة فی المدخل الی علم
الکالم

*

۱۴

شرح المقدمة

*

۱۵

الجمل و العقود

*

۱۶

مسألة فی االحوال

*

۱۷

االیجاز فی الفرائض

*

۱۸

مسألة فی العمل بخبر
الواحد

*

۱۹

شرح ما یتعلق باالصول من
جمل العلم و العمل (تمهید
االصول)

*

۲۰

مسألة فی تحریم الفقاع

۲۱

المسائل الجنبال ئیة

۲۲

المسائل الرجبیة فی تفسیر
آی من القرآن

۲۳

المسائل الدمشقیة

۲۴

التبیان فی تفسیر القرآن

۲۵

المسائل الرازیة فی الوعید

۲۶

المسائل فی الفرق بین النبی
و االمام

۲۷

المسائل الحلبیة

۲۸

النقض علی ابن شاذان فی
مسألة الغار

۲۹

مختصر فی عمل یوم و لیلة

۳۰

مناسک الحج

ذکر در
سال تألیف رجال
نجاشی

۴۴۴-۴۴۱ق

*

ارجاع به سایر کتابهای شیخ
طوسی

النهایة ،التهذیب ،المبسوط
النهایة ،الجمل و العقود

العدة ،المفصح ،تلخیص الشافی

عدة االصول ،الخالف ،المبسوط،
النهایة ،االیجاز  ،شرح الجمل،
الجمل و العقود ،تلخیص الشافی
(االستیفاء)

کتاب االمامة ،المسائل الحلبیة

المبسوط ،النهایة ،الجمل و العقود
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ترتیب معرفی
کتاب در
الفهرست شیخ
طوسی

نام کتاب

۳۱

مسائل ابن البراج

۳۲

مصباح المتهجد فی عمل
السنة

۳۳

انس الوحید

۳۴

اال قتصاد فی ما یجب علی
العباد

المبسوط ،النهایة ،المفصح،
تلخیص الشافی ،المقدمة فی
المدخل الی علم الکالم ،شرح
الجمل ،التفسیر (التبیان) ،اصول
الفقه (العدة)  ،مصباح المتهجد

۳۵

مختصر مصباح المتهجد

مصباح المتهجد ،تهذیب
االحکام ،المبسوط ،النهایة ،الجمل
و العقود

۳۶

المسائل اال لیاسیة

۳۷

مختصر اخبار المختار

۳۸

الغیبة

۳۹

المسائل الحائریة

۴۰

هدایة المسترشد و بصیرة
ّ
المتعبد

۴۱

اختیار رجال الکشی

۴۵۶ق

۴۲

المجالس (االمالی)

۴۵۸-۴۵۵ق

۴۳

مسألة فی وجوب الجزیة
علی الیهود و المنتمین الی
الجبابرة

۴۴

مقتل الحسین

۴۵

کتاب فی االصول

۴۶

المسائل القمیة

ذکر در
سال تألیف رجال
نجاشی

ارجاع به سایر کتابهای شیخ
طوسی

تهذیب االحکام ،الخالف،
المبسوط ،النهایة ،الجمل و العقود

۴۴۷ق

تلخیص الشافی ،شرح الجمل
التفسیر (التبیان)
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التبیان فی تفسیر القرآن ،در پایین صفحه یادداشت تاریخ تألیف کتاب آمده است ،کتابخانه خراجچی اوغلی
بورسای ترکیه ،ش  ،۱۲۹گ ۳۴۰أ.
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المبسوط ،شیخ طوسی ،به خط مؤلف ،نام کامل کتاب مصباح المتهجد فی عمل السنة در وسط صفحه ،خزانه
غرویه نجف ،ش  ،۳۰گ ۸۱ب.
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برگ ۴۴أ

برگ ۵۰ب

برگ ۶۰ب

همان نسخه ،خط خوردگیهای ناشی از انتقال مطالب از پیشنویس به پاکنویس به خط شیخ طوسی.
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برگ ۹۹أ

برگ ۱۰۰ب

برگ ۱۰۱أ

برگ ۱۸۸ب

