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ق، محمد بن حسن بن علی  145در یكی از روزهای ماه رمضان سال 

مفسّر، محدّث بزرگ قرن پنجم هجری پا به عرصه  فقیه،  طوسی؛ متكلِّم، 

علوم مقدّماتی را  در وطن خود، گیتی نهاد. او در طوس به دنیا آمد و 

 .فراگرفت

اند. شیخ طوسی، در  خاندان وى تا چند نسل همه از علما و فقها بوده

ترین مقام و جایگاه  زندگی پُر برکت خود با رنج فراوان توانست به بزرگ

 د.ندیشمندان شیعه شواترین  از بزرگعلمی اجتماعی زمان خود برسد و 

مفسّر  فقیه،  ق(؛ متكلِّم، 806 - 145محمد بن حسن بن علی طوسی)

 جا همان در و آمد دنیا به طوس در   و محدّث بزرگ جهان اسالم است.او

بغداد در آن  0.رفت بغداد به 864 سال در و فراگرفت را مقدّماتی علوم 

مرکز علمی جهان اسالم و پایتخت حكومت اسالمی بوده و شیخ  روزگار، 

 .در آن زمان بر عهده داشتمفید، زعامت مذهب جعفری را 

یعنی تا زمان وفات شیخ مفید در سال  مدت پنج سال؛  شیخ طوسی، 

قدر بهره جست. پس از انتقال زعامت دینی از محضر آن زعیم عالی 801

 سال، تا زمان  41و ریاست مذهب شیعه به سیّد مرتضی؛ شیخ طوسی، 

                                                 
ق؛ 0804قم، مؤسسه امام صادق)ع(،  ،479 ص ،5  جسبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء،  . 0

ق؛ 0844، قم، انتشارات دلیل ما، 545، ص 0 حسینی جاللی، سید محمد حسین، فهرس التراث، ج 

 .م0949چاپ هشتم،  ، بیروت، دار العلم للمالیین،48، ص 0 زرکلی، خیر الدین، االعالم، ج 
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اده کرد و از مكتب علمی او استف  810درگذشت سیّد مرتضی در سال 

به  بیش از دیگر شاگردان،  که سیّد مرتضی،  از شاگردان خاص او بود؛ چنان

 .او عنایت داشت

وی پس از درگذشت سیّد مرتضی، زعامت شیعیان را به عهده 

ها و شبهات  گویی به پرسش تألیف و پاسخ ،و در بغداد به تدریس، 0گرفت

به  قمری  887ال که طغرل در س اعتقادی و فقهی همت گماشت. تا این

بغداد آمد و شیعیان را مورد حمله قرار داد. در این حادثه منزل، کتابخانه 

 .و محفل درس شیخ نیز سوخت

سرانجام در اثر دگرگونی اوضاع سیاسی و حوادث پیش آمده شیخ 

 4طوسی، به نجف مهاجرت کرد

 طوسی شیخ خاندان و نسب

اند. نام پدر  قها بودهخاندان شیخ طوسى تا چند نسل همه از علما و ف

بن علی طوسی از اهالی شهر طوس خراسان است. نجاشی نام و   او حسن

 ت:کرده اس گونه درج  خ طوسی را ایننسب شی

                                                 
 .446، ص 5 الفقهاء، ج  موسوعة طبقات  . 0
 ، للمطبوعات التعارف دار بیروت، ،006 – 059، ص 9 ، سید محسن، أعیان الشیعة، ج  امین عاملی . 4

 .444، ص 5 ج  الفقهاء،  طبقات موسوعة ق؛0860
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بن علی الطوسی، أبو جعفر جلیل فی أصحابنا، ثقة   بن الحسن  محمد»

 0«عین

 طوسی شیخ مشهور القاب

فقیه »اوینی مانند:نگاران اهل سنّت، از او با عن مورّخان و تراجم

در میان امامیه؛ . اند یادکرده 1«شیخ الشیعه و عالمهم»4،«الشیعه

  8.است« الطائفه شیخ »مشهورترین لقب او 

   طوسی شیخ تجارب و تحصیل

شیخ طوسی، از جمله کسانی است که در زندگی پُربرکت خود رنج و 

های بسیاری را متحمل شد و تحت شرایط سخت اجتماعی و  مشقت

ترین مقام و جایگاه علمی اجتماعی زمان خود  یاسی توانست به بزرگس

 .برسد

 

                                                 
، قم، دفتر نشر 861 ص بن علی، فهرست أسماء مصنفی الشیعة )رجال نجاشی(،   نجاشی، احمد . 0

 .ش0105اسالمی، چاپ ششم، 
 .ق0867، بیروت، دار الفكر، 97 ، ص 04 کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج  ابن  . 4
، بیروت، دار الكتاب العربى، چاپ دوم، 896، ص 16 بن احمد، تاریخ االسالم، ج   ذهبی، محمد . 1

 .ق0801
 ،0  ج التراث،  فهرس ؛446 – 479، ص 5 الفقهاء، ج  ؛ موسوعة طبقات 059، ص 9  الشیعة، ج أعیان  . 8

 .545 ص
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در آن زمان، بغداد کانون مباحث علمی و تبادل آزاد عقاید بین 

ترین و سرآمد همه آنها، محمد بن  دانشمندان شیعه و سنی بود که بزرگ

 .محمد بن نعمان)شیخ مفید( بود

حضر شیخ مفید شروع هنگامی که شیخ طوسی وارد بغداد شد، در م

به فراگیری علم پرداخت و در اندک زمانی توجه استاد را به خود جلب 

 .کرده و بر دیگر شاگردان استاد برتری یافت

های پیگیر او در رسیدن به هدف عالی از طریق علم و  استعداد و تالش

دار دو  دانش موجب شد تا لیاقت او توسط دیگران نیز درک شده و عهده

و حساس شود؛ یكی ریاست علمی و دینی جامعه شیعه، آن پست مهم 

هم در بغداد، مرکز مخالفان و در میان دانشمندان بزرگ شیعه و سنی؛ 

دیگری تصاحب کرسی علم کالم از جانب خلیفه وقت که مقامی بس باال 

شد به آن رسید. این مقام کسی بوده که سرآمد تمام  بود و به راحتی نمی

بوده است و شیخ طوسی به همگان نشان داد که دانشمندان آن عصر 

   0.دست آورد را به حق به لیاقت این مقام را دارد و آن

                                                 
هایی به  ها و خطابه ر.ک: دوانی، علی، سیری در زندگی شیخ طوسی، )هزاره شیخ طوسی؛ مقاله . 0

 امیرکبیر، انتشارات مؤسسه تهران، ،06 – 89مناسبت هزارمین سال والدت شیخ طوسی(، ص 

 .ش0140
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را که از کتب معروف و مورد « تهذیب االحكام»شیخ طوسی کتاب 

که این خود سند  0.توجه شیعه است، در دوره جوانی خود تألیف کرد

 .محكمی بر اجتهاد او در عنفوان جوانی است

از محققان، شیخ را تدوین کننده اساسنامه تشیّع در فرهنگ  بسیاری

 .دانند و تمدن اسالمی می

شیخ طوسی پیشوای دانشمندان »د:گوی باره می عالمه حلی در این

شیعه و رئیس طایفه امامیه صاحب نظر در علوم اخبار، رجال، فقه، اصول، 

بندی  آن دسته کالم و ادب بوده است... او عقاید شیعه را در اصول و فروع

   4«و اصالح کرده است

شیوه نوین شیخ طوسی در علم کالم، دانشجویان بسیاری را از سراسر 

کرد و آنها را از دورترین نقاط به  مملكت اسالمی تشویق به فراگیری می

نمود. حتی دیگر دانشمندان و فقیهان نیز مسائل و  سمت خود جذب می

ند تا ایشان درستی یا نادرستی برد مشكالت پیش آمده را نزد شیخ می

 .مطالب را تشخیص دهند و یا راه حلی را از ایشان جویا شوند

سوزی از دست  های خود را در آتش شیخ که کتابخانه و دست نوشته

داده بود، از باقی مانده عمر خود حداکثر استفاده را کرده و با جدیت 
                                                 

 تهران، قم،  ،568، ص 8آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج  . 0

 .ق0864 اسالمیه، کتابخانه اسماعیلیان،
، نجف، دار الذخائر، چاپ 084، خالصة االقوال فی معرفة الرجال، ص  عالمه حلی، حسن بن یوسف . 4

 . ق0800دوم، 
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جود یک پایگاه بیشتری به تدریس و تحقیق در علوم اسالمی پرداخت. و

علمی در نجف و وجود استاد بزرگی چون شیخ طوسی چنان بر اهمیت 

ها استحكام و پایداری آن قابل  جا افزود که هنوز بعد از گذشت قرن آن

    0مشاهده است.

 طوسی شیخ اساتید

 )متوفای ترین و تأثیرگذارترین استادان شیخ طوسی؛شیخ فید مهم

   4.ق( در فقه و کالم بودند810 فایمتو الهدیق(و سیدمرتضی علم801

همه »نویسد: شیخ طوسی پس از ذکر آثار متعددی از شیخ مفید، می

ها را بارها از او شنیده و از آن میان، بعضی را خود بر او خوانده  این کتاب

  1«اند و او شنیده است است و برخی را دیگران بر او خوانده

بیشتر »نویسد: ید مرتضی، میهمچنین پس از یادکرد آثار بسیاری از س

ها را بر او خوانده و برخی از آنها را نیز در حالی که بر او خوانده  این کتاب

  8«شده بارها شنیده است می

                                                 
 .077 – 009، ص 06لمعارف تشیع، ج صدر حاج سید جوادی، احمد، دایرة ا . 0
 .446، ص 5 الفقهاء، ج  موسوعة طبقات  . 4
بن حسن، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب   شیخ طوسی، محمد . 1

 . ق0846،  ، چاپ اول ، قم، مكتبة المحقق الطباطبائی04، مقدمه، ص  األصول
 .496 همان، ص  . 8
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أبو عبد اهلل حسین : برخی از اساتید دیگر شیخ طوسی)ره( عبارتند از

ه بن عبید اهلل غضائری، أبو عبد اهلل أحمد بن عبد الواحد البزار معروف ب

ابن عُبدون، أحمد بن محمد بن موسى معروف به ابن صلت اهوازی، أبو 

اسم علی بن الق أبو قمی، جید أبی بن محمد بن أحمد   الحسین علی بن

  0.شبل بن أسد الوکیل، جعفر بن حسین بن حسكة قمی

  طوسی شیخ وفات

البته برخی ت در نجف درگذش 806محرّم سال  44شیخ طوسی در 

 2.اند اعالم کرده800و یا سال  854ر محرّم سال وفات او را آخ

 طوسی شیخ شخصیتی های ویژگی

های شخصیتی شیخ طوسی تنها به سخنان برخی  درباره ویژگی

 :کنیم بزرگان اشاره می

او از علماى امامیه و مورد اعتماد و از (: » ق856نجاشى)متوفای  .0

د ما ابوعبداللّه هاى سرشناس زمان ما است. وی از شاگردان استا  چهره

 1مفید بوده و آثارى چند تألیف کرده است

                                                 
 .440 – 446، ص 5 الفقهاء، ج   موسوعة طبقات . 0
، منشورات المطبعة  ، نجف اشرف008 ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، معالم العلماء، ص  . 4

 .ق0146الحیدریة، 
، بیروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، 015 ، ص 5 حجر، لسان المیزان، ج  به نقل از: عسقالنی، ابن . 1

 .ق0196چاپ دوم، 
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قدر مذهب امامیه،  رئیس و شیخ گران(:» ق740عالّمه حلّى)متوفای  .4

گو، آگاه و عالم به اخبار و رجال و فقه  مورد اطمینان، معروف، بسیار راست

 0و اصول و فروع و جامع کماالت نفسانى در علم و عمل بوده است

تر از  )روشن فضل و زهد او أظهر من الشّمس»الجلیل قزوینى: شیخ عبد .1

 4آفتاب(است

که؛ شیخ طوسی از نظر ابعاد مختلف علمی؛ مانند بُعد  خالصه این

، اصولى، حدیثى، کالمى، رجالى و ادبى در باالترین جایگاه قرار  فقهى

، دارد. وى در تمام علوم اسالمى و قرآنى، فقه، اصول، کالم، رجال، حدیث

 .تفسیر و ادبیات، متبحّر و صاحب نظر بود

زبان نبود؛  که وی عرب درباره جنبه ادبی شیخ طوسی باید گفت: با این

ولی با استعداد سرشار و ذوق خود، جایگاه با شكوهى در ادبیات عرب 

توان در اثر گرانمایه تفسیر شریف  را می احراز نمود که جلوه نمایان آن

 1.تبیان باز یافت

 

 

                                                 
  .861النجاشی، ص رجال  . 0
 .084خالصة االقوال فی معرفة الرجال، ص  . 4
 .ش0154،  ، تهران، انتشارات انجمن آثار ملى86قزوینی رازی، عبدالجلیل، نقض، ص  . 1
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  نجف علمیه حوزه بنیانگذار سى،طو یخش

به بحث و تحقیق و تألیف شیخ بزرگ در جوار بارگاه امیر مؤمنان

خودادامه داد و خدمت شایانى به اسالم نمود و گام بلندى در احیاى 

فرهنگ غنى تشیع برداشت و آن، تأسیس نخستین دانشگاه اسالمى در 

 نجف است.

  شیعه نامدار هاى حوزه

شن تر شدن جایگاه حوزه علمى شیخ طوسى اشار ه دراینجا براى رو

 هاى شیعى مى اندازیم.اى اجمالى به ادوار مختلف حوزه

  حوزه مدينه -1

باب مدینه » این حوزه را پیامبر گرامى اسالم بنیان نهادند و توسط

السالم گسترش و تكامل یافت. آن حضرت برخالف  امام على علیه« العلم

به « 0» کرد، یاتى که کتابت حدیث را منع مىجوّ موجود و به رغم روا

آورى احادیث پرداخت. افزون بر این، شاگردان آن حضرت  تدوین و جمع

وآله، سلمان، ابوذر، اصبغ بن  علیه اهلل مانند: ابورافع مولى رسول اللّه صلى

رافع) کاتب امیرالمؤمنین  نباته، حارث بن عبداللّه همدانى، عبیداللّه بن ابى

آورى  سالم(، میثم تمار و سلیم بن قیس هاللى به تدوین و جمعال علیه

 احادیث مبادرت کردند.
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این حوزه در عهد امامان شیعه مردان نامدارى چون: سعید بن مسیب، 

بكر، و دو ابوخالد کابلى اصغر و اکبر  سعیدبن جبیر، قاسم بم محمدبن ابى

لسالم به نقطه اوج ا و جز آنان پرورد، تا این که در زمان صادقین علیهم

اى درخور،  هاى اصیل اسالمى و شیعى را به گونه خود رسید و اندیشه

 تبیین و تدوین کرد.

  حوزه كوفه -2

السالم به مرکزیت کوفه، این شهر را  حكومت پنج ساله امام على علیه

درگیر جنگهاى متوالى و عرصه برخورد و مبارزه بین امویان و کوفیان 

ن سالهاى اندک، بذر علم و دانش را نیز در این سرزمین کرده بود، اما همی

 اى که عالمان بزرگى از آن شهر به جهان اسالم اهدا شد. پاشید، به گونه

کند  تن از اصحاب پیغمبر را ذکر مى 084براقى در تاریخ کوفه نام »

کردند و این جز هزاران  که به کوفه مهاجرت کرده و در آن جا زندگى مى

بردند و در فقه و سایر علوم  ت که در آن جا به سر مىتن از علماس

تن از  456سعد در طبقات شرح حال  اسالمى ورود داشتند و نیز ابن

 0«تابعین را آورده است که در کوفه سكونت گزیده بودند.
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  حوزه قم -3

این حوزه در عهد ائمه ثالثه امام جواد، امام هادى و امام عسكرى 

اده شد و در آن، خاندان اشعرى قمى بویژه سعدبن السالم بنیان نه علیهم

بن ابراهیم قمى، محمدبن حسن صفار  عبداللّه قمى اشعرى و نیز على

 قمى و ... حضور داشتند.

عالمان شیعه در ایران بویژه قم و رى که تحت فرمانروایى حاکمان 

 بویه قرار داشت، نشو و نما یافتند و اقتدار آنان باعث شده بود شیعى آل

که این دو شهر به عنوان کانونهاى نشر فرهنگ شیعه در میدان فرهنگى 

 آن روزگار ظهور و تجلى یابند.

در این دو شهر خاندان بابویه، على بن حسین بن بابویه، صاحب 

االنساب، کتاب التفسیر و  کتابهاى فقهى متعدد و نیز کتابهاى االمامه، قرب

ق و مؤلف کتاب معروف ... فرزند او محمّدبن على ملقب به صدو

الیحضره الفقیه و نیز برادر او حسین بن على و برادرزاده او حسن بن  من

 حسین بن على و محمدبن یعقوب کلینى رازى ظهور کردند.

مرحله دوم در حیات حوزه علمیه قم پس از ورود فقیه بزرگوار و عالم 

ست ارجمنددمرحوم شیخ عبدالكریم حائرى است که در این دوره توان

 نقشى ارجمند و بایسته در تاریخ اسالم و حوزه ایفا کند.
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 حوزه بغداد -4

بغداد به عنوان پایتخت عباسیان از جمله شهرهاى فرهنگى عهد 

 رفت. شمار مى عباسى به

این شهر در بدو امر کانون سیاست، فرهنگ و اقتصاد بود. اقتدار 

بغداد مرکز  عباسیان در دوران نخست حكومت عباسى باعث شده بود که

عالمان اهل سنت باشد، اما پس از افول ستاره عباسیان و تضعیف قدرت 

آنان توسط ترکان، دیگر فرق اسالمى نیز در آن راه یافتند. این امر در 

که حاکمان شیعه جزیره و موصل « حمدان آل» مورد شیعه با قدرت یافتن

نى به عنوان امیر حمدا« ناصرالدوله» بودند تسهیل گردید و با انتخاب

و پس  0امیراالمراى خلیفه عباسى، کفه قدرت به نفع شیعیان سنگین شد

بویه) عضدالدوله دیلمى( بر بغداد، زمینه براى فعالیت  از استیالى آل

علمى شیعیان مساعد گردید و در همین برهه اندک، عالمان بزرگى در 

را  دنیاى تفكرات شیعى پا به عرصه نهادند و حوزه علمى ارجمندى

 گذارى کردند. پایه

در این حوزه، مردان نامدارى چون شیخ مفید، سیدمرتضى، سید 

عقیل، ابن جنید اسكافى، ابن قولویه و ... ظهور کردند. این  رضى، ابن ابى

اى استداللى بود و در آن علم اصول براى  حوزه برخالف حوزه قم، حوزه

                                                 
  ان امیراالمرایىبراى اطالع بیشتر، بنگرید به: تاریخ سیاسى اسالم، حسن ابراهیم حسن، فصل دور . 0
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ه، توسط سید مرتضى بار در قالب کتاب الذریعه الى اصول الشریع اولین

تدوین گردید و نیز کتابهاى المقنعه) از شیخ مفید( و االنتصار) از سید 

مرتضى( تألیف گردید که در آن مسائل فقهى به صورت تطبیقى و مبوب 

 آورى گردیده است. جمع

شخصیت عظیم و ارزشمند شیخ مفید و سیدین به ویژه سیدمرتضى 

ایگاه بلند اجتماعى نیز برخوردار که عالوه بر مكانت ارجمند علمى از ج

هاشمیان معرفى و انتخاب گردیده « نقیب» بود و از سوى خلیفه به عنوان

بود، باعث شد که حوزه بغداد در مدت عمر نسبتاً کوتاه خود منشأ اثرى 

هاى علمى شیعیان گردد و استداللى شدن  عمیق و واال در تاریخ حوزه

اصول جایگاهى ویژه براى شیعیان و  فقه شیعه و نیز تألیف و تدوین علم

 هاى شیعى فراهم کرد. اندیشه

  حوزه نجف -5

شهر نجف قبل از هجرت شیخ طوسی، سرزمینی بود که برخی از 

را در خود جای داده بود، ولی با علویان و شیعیان خاص امام علی

هجرت ایشان، دانشجویان علوم اسالمی، نجف اشرف را به مرکز و دانشگاه 

شیعه امامیه تبدیل کردند و پس از آن، هزاران دانشجو و متفكر بزرگ 

همت شیعی در این دانشگاه پرورش یافته به نشر معارف اهل بیت

های بحث و درس در جوار  گماردند. اگر چه پیش از شیخ طوسی نیز حلقه

 .برقرار و حوزه علمیه شكل گرفته بوده استمرقد امیرالمؤمنین
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 :میه نجف دو نظر اساسی وجود دارددرباره تأسیس حوزه عل

گروه نخست بر این باورند که پس از هجرت شیخ طوسی در سال 

 .قمری از بغداد به نجف، وی حوزه علمیه را بنا نهاد 884

های بحث و   ای دیگر معتقدند پیش از آمدن شیخ، در نجف حلقه عده

ته برقرار و حوزه علمیه شكل گرفدرس در جوار مرقد امیرالمؤمنین

 0بوده است

با این همه، گروه دیگر، ضمن اذعان به حضور و آمد و شد دانشمندان 

به نجف و تالش علمی ایشان پیش از شیخ طوسی، معتقدند اقدام اساسی 

برای تشكیل جامعه علمی در نجف چندان که بتوان نام حوزه علمیه بر 

 4آن نهاد، پس از مهاجرت شیخ تحقق یافته است

ر شیخ طوسی در نجف مقارن است. اندکی پس از این دوره با حضو

 1ورود طغرل بیک سلجوقی به بغداد، خانه و کتابخانه او را آتش زدند

پس از پدید آمدن اغتشاشهایى که بغداد را براى شیعیان ناامن کرد و 

اهلل گردید، آن  الطائفه طوسى رحمه سبب سوختن کتابخانه و خانه شیخ

                                                 
، بیروت، مؤسسة االعلمی للمطبوعات 00، ص 0بحرالعلوم، محمد، الدراسة و تاریخها فی النجف، ج  . 0

 .ق0848 بیروت، ،04 – 07، ص 0الدین، محمدرضا، بهجة الراغبین، ج  ق؛ شمس0867
وت، داراالضواء، ، بیر16ـ  09، ص 0ر.ک: غروی، سید محمد، الحوزه العلمیة فی النجف االشرف، ج  . 4

  ق.0808چاپ اول، 
، سال 011، ص 0جواد بغدادی، مصطفی، نظرات فی الذریعة الی تصانیف الشیعة، مجله البیان، ج  . 1

  ق. 0105، 5اول، شماره 
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هاد و بحق این حوزه، در تاریخ شیعه اثرى مرحوم، حوزه نجف را بنیان ن

ماندگار و ارجمند داشته است. بنیانگذار این حوزه مرحوم شیخ طوسى از 

چنان مكانت و موقعیتى در میان امامیه برخوردار است که کمتر نصیب 

کسى گردیده اسیت. مرحوم شیخ در راه تدوین و تنظیم اصول و فقه 

یز به تعظیم در برابر عظمت و چنان درخشید که حتى معاندان را ن

 موقعیت علمى خویش وادار ساخت.

الطائفه بنیان نهاد، از جهات بسیارى قابل توجه است.  اى که شیخ حوزه

اى کامل بود، زیرا توانسته بود استدالل و عقل را همپاى  این حوزه، حوزه

نقل و حدیث ارج بخشد و در عین حال در راه استدالل و خردگرایى راه 

هاى پیشین معمولًا گرفتار یكى از این دو  اط نپوید، در حالى که حوزهافر

 شده بودند.

در این حوزه فقه مقارن و تطبیقى که در حوزه بغداد متولد شده بود، 

با کتاب الخالف شیخ طوسى به کمال رسید و اهل سنت را در مقابل 

شیعه عظمت فقه شیعه به تعظیم واداشت. افزون بر این، دو کتاب مرجع 

حدیث و  01596تهذیب و االستبصار، توسط شیخ تدوین گردید که اولى 

 حدیث را گرد آورده است. 5500دومى 

حوزه علمیه نجف در اثر آشوبها و درگیریهایى که اواخر عهد عباسیان 

را در برگرفت و به حمله مغوالن به بغداد انجامید، از رونق افتاد و 

آن شد، اما پس از آن این حوزه با  هاى حلّه و اصفهان جایگزین حوزه
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آورى چون وحید بهبهانى، سید بحرالعلوم، کاشف الغطاء،  ظهور مردان نام

 0مال احمد نراقى و بویژه شیخ مرتضى انصارى بازدرخشید.

و اما حوزه اى که شیخ طوسى، خشت اول آن را گذاشت در خالل 

قهاى بزرگ و قرنها ثمره اش هزاران مولف و مصنف از بزرگان دین و ف

فالسفه با عظمت و متكلمین نابغه و مفسرین بى نظیر و لغویون بى مانند 

 و سایرینى شد که از این سفره بهره مند گشتند.

 طوسی شیخ علمی آثار

های گوناگون علوم دینی تألیف و   شیخ طوسی آثار فراوانی در حوزه

 .تصنیف کرد

ر فنون گوناگون علمی قزوینی رازی آثار وی را بیش از دویست جلد د

 4.برشمرده است

فهرست  1همچنین فهرستی از آثار شیخ را در الفهرست خود او،

 .توان دید می 5شهر آشوب العلماء ابن  و معالم  8نجاشی

 :شود های معروف ایشان اشاره می جا به برخی از کتاب در این

                                                 
  ، نقد و ارزیابى حوزه؛ ماضى و حال05، مجله اندیشه حوزه، شماره 0177زاهدى، حسین، زمستان  . 0
 .090، ص 1 الشیعة، ج  ؛ أعیان 018، ص 4 الشیعة، ج  یف تصان الذریعة إلى  . 4
 .406 نقض، ص  . 1
 .850 - 887 ، ص 0فهرست کتب الشیعه و اصولهم، ج  . 8
  .861فهرست اسماء مصنّفی الشیعة، ص  . 5
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 .0التبیان فی تفسیر القرآن. 0

هاى روایى  ى از معتبرترین مجموعهتهذیب األحكام: این کتاب، یك. 4

شیعه و سومین کتاب از کتب اربعه است. شیخ طوسى، این کتاب را در 

شیخ مفید، استاد بزرگ خود نگاشته « المقنعة»شرح و توضیح کتاب 

 .است

اإلستبصار فیما اختلف من األخبار: یعنی مجموعه روایات اختالفى که . 1

ى در این کتاب کلیه روایاتى روایت شده است. شیخ طوساز اهل بیت

را که در مباحث گوناگون فقهى وارد شده و روایتى نیز بر خالف آن آمده، 

 .جمع کرده است

األمالی: این کتاب، شامل روایاتى است که شیخ طوسی در نجف . 8

 .کرده است طى جلسات منظمى براى شاگردان خود امالء می

کتاب از معتبرترین آثار فقهى لنهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی: این .ا5

 دوره یک که است طوسی شیخ از بجامانده آثار  قدماء و از مشهورترین

 .است دیات تا طهارت کتاب از فتوایى فقه

باشد؛  اى می المبسوط: سبک فقهى این کتاب، فقه استداللى مقارنه .0

زیرا مؤلف در سراسر کتاب به بررسى و طرح نظریات اهل سنت و انطباق 

 .ن با فقه شیعی پرداخته استآ

                                                 
 .005 – 008 معالم العلماء، ص  . 0
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مصباح المتهجد: شیخ طوسى در این کتاب، دعاها و عباداتى که در .7

طول سال مستحب است و نیز بخشى از احكام فقهى مربوط به عبادات را 

 .آوری کرده است جمع

به زبان عربى و درباره غیبت امام مهدی)عج( و  «0کتاب الغیبة. 4

هایى است که  کتاب، از بهترین کتابمسائل مربوط به آن است. این 

توسط علماى شیعه، درباره امام زمان)عج(، نگاشته شده و شامل بهترین 

حضرت در  دالیل عقلى و شرعى بر وجود امام زمان و غیبت و ظهور آن

 .آخر الزمان است

این کتاب، از زمان نگارش تا به حال در طول هزار سال، پیوسته مورد  

شیعه بوده و بزرگان، در تألیفات خود بسیار به آن توجه علما و فقهاى 

 .اند استناد کرده و از آن نقل نموده

شیخ طوسى، در مقدمه کتاب، انگیزه خود را از نگارش این کتاب، 

من، این کتاب را به درخواست شیخى بزرگوار که »کند: گونه بیان می این

خواست فرموده خداوند عمر ایشان را طوالنى گرداند نگاشتم؛ ایشان، در

بودند تا کتابى درباره غیبت صاحب الزمان امال نمایم و در آن، سبب 

که چرا  حضرت، علت طول کشیدن آن و... را بیان کنم و این غیبت آن

کند؟ آیا مانعى در کار است؟ آن مانع چیست؟ و...  حضرت ظهور نمی آن

                                                 
 .79، ص 00 الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج  . 0
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را اطاعت  من هم درخواست این شیخ بزرگوار را اجابت نموده و امر ایشان

 0.کردم

من، اگر چه وقتم کم و فكرم مشغول و مشكالت و »گوید: همچنین می

موانع زندگى نیز فراوان است و حوادث ناگوار در این دوران، یكى پس از 

افتد... به نكاتى اشاره خواهم داشت که هیچ جاى شک و  دیگرى اتفاق می

اصحاب و  چرا کهکنم،  تردیدى باقى نگذارد و سخنم را نیز طوالنى نمی

اند و در آن، به  هاى فراوانى نگاشته باره کتاب اساتید و مشایخ ما در این

اند. من، در این کتاب، در صدد  شرح و بسط کامل مسئله امامت پرداخته

باره هستم و براى تأیید سخنان  گویى به سؤاالت گوناگون در این پاسخ

جب تأکید و پذیرش خود، به برخى از روایات نیز استناد خواهم کرد تا مو

مندان به روایات گردد و از خداوند متعال در انجام این  آن از جانب عالقه

 4.جویم مهم یارى می

هایى نو و  بها شیوه شیخ طوسى، در نگارش این اثر ارزشمند و گران

ابتكارى به کار گرفته و به تمام جوانب غیبت امام زمان)عج( اشاره نموده 

و حكم روایات پیامبر اسالم)ص( و ائمه اطهار و با استدالل به قرآن و

 .گویى شبهات و اشكاالت مخالفین پرداخته است عقل، به پاسخ

                                                 
 قم، ،4 – 0لغیبة، محقق: تهرانی، عباد اهلل، ناصح، علی احمد، مقدمه مؤلف، ص شیخ طوسی، کتاب ا . 0

 .ق0800 اول، چاپ اإلسالمیة، المعارف دار
 .4همان، ص  . 4
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 طوسی شیخ شاگردان

شمار شاگردان وی از فقها و مجتهدین و علمای شیعه، به بیش از 

رسد و همزمان با شاگردان شیعه مذهب او، چند صد نفر از  صد تن می سی

 .0کردند ز محضر او استفاده میعلمای اهل سنت نیز ا

 :برخی از شاگردان او عبارتند از

 آدم بن یونس بن ابی مهاجر نسفی .0

 احمد بن حسین خزاعی نیشابوری. 4

 ابو الخیر برکه بن محمد بن برکه اسدی. 1

  عبد الجبار بن عبد اهلل مقرئ رازی.8

 أبو عبد اهلل حسین بن مظفر ابن علی حمدانی .5

      4رّاج طرابلسیقاضی ابن ب .0

 ابن شهر آشوب مازندرانی .7

 .1جمال الدین محمد بن أبو القاسم طبری آملی .4

 

                                                 
، نكت النهایة)النهایة و نكتها(، مقدمه آقابزرگ تهرانی، محمد محسن،  محقق حلّى، جعفر بن حسن . 0

 . ق0804،  چاپ اول ، قم، دفتر انتشارات اسالمى،85، ص 0 ج 
 .440، ص 5 الفقهاء، ج  موسوعة طبقات  . 4
 .84 – 80، ص 0 ر.ک: نكت النهایة)النهایة و نكتها(، ج  . 1
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  طوسى شیخ عصر در شیعه فقه وشكوفایى درخشش

تاریخ علم فقه گواه این نكته است که فقه شیعه و ادله استنباط احكام 

شرعى در زمان شیخ طوسى دستخوش تحول عظیمى شد. قبل از شیخ 

 قع دو جریان عمده در فقه وجود داشت:در وا

 فقه اصحاب حدیث)افرادى همچون شیخ کلینى، شیخ صدوق و...(. -0

فقه متكلمان)افرادى چون ابن ابى عقیل، شیخ مفید و سید  -4

 مرتضى و...(.

 0فقه شیخ طوسى را مى توان پلى میان این دو جریان به شمار آورد.

تفریع و تطبیق فروع بر اصول  شیخ طوسى، اولین بار به طور وسیع به

پرداخت و فقه اجتهادى را عمال به کار گرفت و به کمال رسانید. همان 

امرى که خود شیخ در مقدّمه کتاب المبسوط فى فقه االمامیه آن را یک 

کند و با درک نیاز عصر  خأل در فقه شیعه و موجب طعن مخالفان ذکر مى

 :گوید خویش، در صدد رفع آن برآمده و مى

شنیدم که فقهاى اهل سنت و جماعت،  من همیشه مى»

فقه ما شیعیان امامیه را تحقیر کرده و به قلّت فروع و نارسایى 

بردم که کتابى  متّهم مى کنندو همواره در اشتیاق به سر مى

هایى مانع  متضمّن فروع تألیف کنم ولى اشتغاالت و گرفتارى

کرد این  ا سست مىاین کار بود و از جمله چیزهایى که عزم مر

                                                 
 .854 ص ،4 ج اسالمى، بزرگ المعرف دائره پاکتچى، احمد مقاله کاظم، بجنوردى، موسوى . 0
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دادند؛  بود که اصحاب ما کمترین رغبت به این کار نشان نمى

زیرا با متون اخبار و الفاظ صریح روایات خو گرفته بودند و حتى 

اى که اگر لفظى به جاى  حاضر نبودند لفظى تغییر کند؛ به گونه

شدند و فهمشان از  گرفت در شگفت مى لفظى دیگر قرار مى

 «.شد ر مىدرک آن معنى قاص

تألیف این کتاب به فقه امامیه استقالل داد » شیخ در ادامه مى گوید:

گویى فقه نسبت به  وآن را از انزوا بیرون آورد و جامعیت و قدرت پاسخ

مسائل مختلف را تتبین کرد و این نكته را مبرهن ساخت که برخالف 

ناقص  گفته مخالفان، فقه شیعه به دلیل عدم استفاده از رأى و قیاس،

نیست و به برکت احادیث وارده از ائمّه علیهم السالم و تفریع و تحلیل 

تواند تمام مسائل و احكام فرعى را استنباط کند، بدون  عقلى، شیعه مى

 0«.ها باشد اینكه نیازى به إعمال قیاس و رأى و امثال این روش

 خود از بعد فقهاى آراى بر طوس شیخ شخصیتى جاذبه تأثیر

منابع علوم نقلى) علوم حدیث، فقه و اصول، تفسیر و کالم(  ترین مهم

 4در شیعه از آثار و تألیفات شیخ طوسى است.

                                                 
 .4 -0 ص ،0 ج ه،االمامی فقه فى المبسوط حسن، بن محمد جعفر ابو طوسى، . شیخ 0
 .11 ص ،0 ج الفتوى، و الفقه مجرد فى النهایه بر مقدمه تهرانى، بزرگ . آقا 4
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گوید: ویژگى خاص مؤلّفات شیخ در تألیفات  شیخ آقا بزرگ تهرانى مى

شود در این است که منبع اوّل و تنها  علماى شیعى قبل از او یافت نمى

 0اسالمى است. مصدر براى بیشتر مؤلّفان قرن میانه

گوید: تمام فقهاى  سید مهدى بحرالعلوم در کتاب الفوائد الرجالیه مى

هاى وى تفقّه کرده و از آنها  اند در کتاب بزرگى که بعد از شیخ آمده

 4اند. استفاده برده و مقصود خود را بر گرفته

کند؛ زیرا  ولى تاریخ، آغاز دوره بعد از شیخ را به گونه دیگرى نقل مى

ز وفات شیخ تا حدود یک قرن، همه فقهاى شیعه از فتاوى او تقلید پس ا

کردند و به دلیل عظمت علمى و کماالت نفسانى و اعتماد به آرا و  مى

احساس عجز در مقابل استحكام مبانى شیخ، هرگونه اظهار نظر در قبال 

فتاوى او را نوعى جسارت و گستاخى و چه بسا اهانت به شخصیت شیخ 

گونه انتقاد و مخالفت وردّى بر آراى شیخ  از این رو هیچ 1دند.کر تلقى مى

شد. این دوره به  هاى زیادى در فقع تألیف نمى گرفت و کتاب صورت نمى

 8نامیده شده است.« مقلّده» علت تقلید از نظر آرا و فتاوى شیخ، دوره

                                                 
 .08 ص همان، . 0
 .444 ص ،1 ج الفوائدالرجالیه، ،(بحرالعلوم) سیدمهدى . طباطبایى، 4
 الفقه ردمج فى النهایه بر مقدمه تهرانى، بزرگ آقا و ؛01 ص الجدیده، المعالم محمدباقر، سید . صدر، 1

 .06 ص ،0 ج الفتوى، و
 .04 ص ،0 ج القواعد، شرح فى المقاصد جامع الحسین، بن على کرکى، . محقق 8
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چون شاگردان و نسل بعد از شیخ بیش از حد به او احترام گذارده و 

دیدند که  ظمت او بودند، در نتیجه آنان شیخ را باالتر از این مىمقهور ع

بخواهند فتاوى و نظر او را نقد کنند. از این رو صرفا به نقل و شرح و 

 پرداختند. توئضیح آراى شیخ مى

کند که اکثر فقهاى پس  نقل مى -شهید ثانى -صاحب معالم از پدرش

داشتند در فتاوى او تقلید از شیخ به سبب اعتقاد و حسن ظنّى که به او 

و سیدبن طاووس از قول سدید الدین حمصى، دانشمند آن  0کردند مى

براى امامیه مفتى واقعى باقى نمانده، » کند که گفته است: دوره نقل مى

 4کنند. بلكه همه فتواى دیگران را نقل مى

 -شهید صدر در المعالم الجدیده ضمن اشاره به توقف حرکت فقهى

، عظمت مقام علمى شیخ را علت «مقلّده» در دوره موسوم به اصولى شیعه

 گوید: مستقل این رکود نسبى ندانسته مى

منزلت علمى فقیه عادتا هر قدر باشد کافى نیست که بر دیگران 

درهاى رشد و نمو را ببندد و علت این رکود این است که پس از فتنه و 

شیخ طوسى از بغداد هاى بین شیعه و سنى در بغداد و مهاجرت  درگیرى

                                                 
 ص المجتهدین، مالذ و الدین معالم الدین، زین بن حسن الدین جمال( معالم صاحب) جباعى . عاملى 0

079. 
 .047 ص المحجه، کشف سیدعلى، طاووس، ابن . 4
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شاگردان مدرسه بغداد به همراه شیخ به نجف کوچ نكردند. ازاین 0به نجف

رو پس از شیخ یک خأل فرهنگى و علمى براى شیعه پدید آمد که 

موجبات این رکود را فراهم آورد، از یک طرف مدرسه بغداد، استاد ماهر 

اى نجف هنوز خود، شیخ را از دست داده بود و از طرف دیگر مدرسه نو پ

 کامال به بار ننشسته بود.

 نویسد:وى درباره عامل دیگر این رکود می

رشد و نمو فكر اصولى در شیعه، جداى از عامل خارجى مساعد و 

ساز این رشد نیست و از جمله این عوامل، فكر اصولى سنّى است  زمینه

گو و  که در این زمان از رشد باز ایستاده در نتیجه به واسطه عدم گفت و

 4تضارب آرا و افكار علماى فریقین، فكر اصولى شیعه نیز متوقف شده بود.

با این حال باید گفت که انسداد و توقف در فكر اصولى سنى چیزى 

نبود که از زمان بعد از شیخ طوسى پیدا شده باشد، بلكه از اواسط قرن 

رشد چهارم شروع شده بود و حال آنكه دوران مذکور تا زمان شیخ، اوج 

 شود. وتحول فقهى در شیعه محسوب مى

 

 

                                                 
 .49 ص ،04 ج والنهایه، البدایه اسماعیل، دمشقى، کثیر ابن . 0
 .05 و 01 ص الجدیده، المعالم محمدباقر سید . صدر، 4
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 تقلید عصر دهنده پایان ادریس، ابن

برخى از فقها بعد از شیخ در عصر معروف به مقلّده مانند سید ابو 

المكارم بن زهره و سدید الدین حمصى در مواردى با نظر شیخ مخالفت 

 0اند. کرده، به طرح فروع جدیدى پرداخته

اى  ترین چهره شخصیت نقّاد خود، روشن ولى بدون شک، ابن ادریس با

 است که به شكل جدّى با آرا و نظریات شیخ به مخالفت برخاست.

شیخ آقا بزرگ تهرانى در مقدمه کتاب النهایه اثر شیخ طوسى 

گوید: ابن ادریس اولین کسى است که با بعضى از آرا و فتاوى شیخ  مى

 4مخالفت کرد و باب ردّ بر نظریاتش گشود.

بزرگ ابن ادریس، اجتهاد و فقه استداللى است. او اولین کسى ویژگى 

است که قفه را به طور وسیع وارد مرحله استدالل کرد. وى با انكار 

حجیت اخبار آحاد، مكتب فقهى متكلمان قبل از شیخ) شیخ مفید و سید 

مرتضى( را احیاء کرد. هرچند او در این کار توفیق نیافت، از این جهت که 

                                                 
 صدر، پاکتچى؛ احمد مقاله ،854 ص ،4 ج اسالمى، بزرگ المعرف دائره کاظم، بجنوردى، . موسوى 0

 .75 و 78 ص الجدیده، المعالم باقر، سیدمحمد
 06 ص ،0 ج الفتوى، و الفقه مجرد فى النهایه بر مقدمه تهرانى، بزرگ آقا . 4
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نبشى در راه خارج ساختن فقه شیعه از رکود و تحجّر ایجاد حرکت و ج

 0کرد، خدمتى شایسته به اجتهاد و پویایى فقه نمود.

از این رو، ابن ادریس، رهبرى فكرى فقه اجتهادى در عصر خودش 

شود؛ کسى که با نقش سازنده و سعى و تالش فراوان، فضاى  شمرده مى

ت تقلید از نظر شیخ را در هم موجود را بر هم زد و با شجاعت علمى سن

 شكست و مجددّا فقه اجتهادى را در مسیر توسعه و گسترش قرار داد.

کى دیگر ازنتایج تالش ابن ادریس احیاى مجدد فقه مقارن بود که در 

زمان شیخ طوسى با تألیف کتاب الخالف شروع شده بود و به دست عالمه 

 4حلّى در تذکره الفقهاء دنبال شد.

 طوسی خشی کرامات

هایی که برای شیخ طوسی نقل شده است؛کرامتی است یكی از کرامت

شیخ آمده « النهایه»شود: در مقدمه کتابکه در این جا به آن اشاره می

است: گروهی از بزرگان شیعه؛ مانند حمدانی قزوینی، عبدالجبار بن 

 ثهمباح با را کتاب این  عبداللّه مقری رازی و حسن بن بابویه، در بغداد

 و ابواب ترتیب به ایراداتی آنها از کدام هر مباحثه ضمن در. کردند می

 کردندمی وارد کتاب به آن مانند و سندی اشكاالت همچنین وفصول آن 
                                                 

 ترجمه ،54 ص کتابشناسى، و کلیات شیعه، فقه بر اى مقدمه حسین، طباطبایى، . مدرسى 0

 .فكرت محمدآصف
 .07 ص ،0 ج القواعد، شرح فى المقاصد جامع الحسین، بن على کرکى، محقق . 4
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 افتاد اتفاق زمانی در جریان این البته. بودند معترض او به شیخ غیاب در و

 .بود کرده مهاجرت نجف به طوسی شیخ که

جمع شده، قرار بر این گذاشتند که به نجف  در نهایت همه علماء

اشرف مشرف شده و سه روز، روزه بگیرند و غسل کنند و شب جمعه در 

بمانند و مشغول عبادت شوند، تا شاید حرم حضرت امیرالمؤمنین علی

 مطلب برای همه روشن گردد.از طرف حضرت علی

ادت، پس دسته جمعی به نجف اشرف رفته و پس از سه روز روزه و عب

متوسل شدند. اوآخر شب به خواب رفته و شب جمعه در حرم به علی

را در خواب دیدند. آن حضرت به همگی آنها حضرت امیرالمؤمنین

، کتابی که سزاوار اعتماد و اقتداء و آنها فرموده بود: در فقه اهل بیت

رجوع کردن به آن باشد؛ مانند کتاب النهایه تصنیف نشده؛ یعنی کتاب 

از تمام کتب فقهی شیعه معتبرتر است. علت آن هم این است که  نهایه

مصنف او با قصد خلوص برای خدا و بدون هیچ گونه غرض دیگری آن را 

نیاز کننده شما از کتاب های   نوشته است. پس آن کتاب، از هر جهت بی

 دیگر است، در صحت آن شک نكنید و به آن عمل کنید.

اند که  د، هریک اظهار نمودند خوابی دیدهآنها وقتی از خواب بیدار شدن

دلیل بر صحت کتاب نهایه است، ولی قرار گذاشتند که هیچكدام 

خوابشان را نقل نكنند، بلكه روی کاغذی بنویسند و بعد تطبیق نمایند تا 
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ها معلوم شود. وقتی همه آنچه را در خواب دیده بودند چگونگی خواب

ها نیز با هم یكی بوده، حتی عبارتروی کاغذ نوشتند، دیدند خواب همه 

هیچ فرقی نداشته است؛ برای همین، همگی خوشحال به منزل شیخ 

طوسی آمدند که داستان را به شیخ خبر دهند. وقتی وارد منزل شدند، 

شیخ به محض این که آنها را دید، فرمود: حرف و گفته مرا درباره کتاب 

تعریف و مدح آن را قبول نكردید، تا از حضرت امیرالمؤمنین علی

    0شنیدید؟

 طوسی شیخ مخالفان و موافقان

شیخ طوسی از بزرگترین عالمان دینی و رهبر مجتهدان اسالم و امام 

بنیان گذاران جوامع علمی و سرآمد فقیهان شیعه دوازده امامی است که 

شیوه اجتهاد مطلق در فقه و اصول را رائج کرد و استنباط را بر پایه فقه 

 عالمان، از بسیاری با طائفه شیخ تمایز وجه 4به کمال رساند.  جعفری

 و موافقان دارای شخصیتی چنین که است طبیعی. است او جامعیت در

 .باشد مخالفانی

موافقان ایشان شامل موافقان مكتب و اندیشه علمی ایشان در زمان 

حیات او و نیز همه مجتهدانی که سال های طوالنی بعد از رحلت آن 

                                                 
 . 00 ، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص طوسى . 0
 ٫47ص  دفتر دوم،  شیخ طوسی و العده فی اصول الفقه، مقاالت و بررسی ها،  ابوالقاسم،  گرجی،  . 4
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رگوار همچنان تابع فتاوای ایشان بوده و خود را مانند یک فرد مقلِّد در بز

برابر او به حساب می آوردند، می شود. دانشمندان شیعه امامیه، سالیان 

متمادی پس از درگذشت شیخ، همه آرای او را مسلّم دانسته و از فتاوای 

کتاب و  تألیف شیخ پیروی می کرده اند و اظهارنظر درباره فتاوای او، 

1صدور فتوا در برابر آرای وی را اهانت به او تلقی می کردند.
 وجود با 

 زاده خواهر و حلّی محقّق حتی  دیگر، علمای ادریس، ابن های مخالفت

 وضع همان و کرده پیروی طوسی شیخ آرای از همگی  حلّی، عالمه اش

 4.گرفتند پیش در را گذشته

 مخالفان ایشان دو گروه هستند:

 او حیات زمان در که هستند کسانی شیخ مخالفان از گروه لیناو 0٫

قمری طغرل بیک  887 سال در. داشتند را او بردن بین از و کشتن قصد

به بغداد آمد و شیعیان را مورد حمله قرار داد. گفتنی است  سلجوقی 

کتابخانه ای که توسّط ابونصر شاپوربن اردشیر، وزیر بهاء الدوله دیلمی در 

در یكی از محالت کرخ ساخته شد و از مراکز مهم علمی  ری، قم 140

با آتش سوزی محالت  بغداد به شمار می رفت، با ورود طغرل به بغداد، 

                                                 
 ٫40ص  همان،  . 0
 ٫4، سید محمد باقر، ص  محمد بن حسن، النهایه، مقدمه و ترجمه: سبزواری طوسی،  . 4



 

10 

 

کرخ، در آتش سوخت. در این حادثه منزل، کتابخانه و محفل درس شیخ 

  0طوسی نیز سوخت.

شیخ برای حفظ موقعیت خود و نابود نشدن زحمات چندین ساله اش 

  4ار به ترک بغداد شد و قدم به سرزمین مقدس نجف گذاشت.ناچ

 هستند، او فقهی آرای مخالفان شیخ؛ مخالفان از گروه دومین 4٫

و ردّ نظرات او پرداختند. اولین کسی که با نظرات  مخالفت به که کسانی

ابن ادریس،  قمری( بود.  594وی مخالفت کرد، ابن ادریس حلّی )متوفّای 

  1و عصر خویش را مقلّد می نامد. علمای بین شیخ

 طوسی شیخ میراث

او از جمله شخصیت هایی است که آثار و میراث گران بهای فراوانی؛ 

مانند تأسیس حوزه علمیه نجف، تربیت شاگردان عالم و تألیف کتاب های 

علمی از خود به یادگار گذاشته که هر کدام جای بحث مفصل دارد و 

 رد بحث و تحقیق عالمانه قرار گیرد.البته باید در جای خود مو
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 طوسی شیخ دوره در اثرات

او در زمان خود تحولی شگرف در باب فقه و کالم اسالمی، تفسیر و 

 اختیارات حوزه تبیین در طوسی شیخ سیاسی اندیشه. آورد وجود به …

 این در همچنین وی. است قوی و مؤثر بسیار کالم، و فقه زاویه از حكومت

یفی ارائه کرده و بعضی از موارد در حیطه تكال خود هروانر برای زمینه

، «حكومت جائر»حكومتی دولت نامطلوب، به تعبیر فقهای شیعه، 

  0راهكارهایی را برای مردم و فقهای دین مطرح کرده است.

آنچه که مسلم است ایشان در همه زمینه هایی که کار کرده، 

 تأثیرگذار بوده است.

 او زا بعد طوسی شیخ اثرات

 مانده باقی وی از …آنچه از آثار؛ مانند حوزه علمیه نجف، کتاب ها و 

 علما، و مجتهدان شود، می گفته وقتی. باشد می او از بعد اثرات از نشانی

د از رحلت آن بزرگوار همچنان تابع فتاوای ایشان بع طوالنی های سال

د گذاشته است. بوده اند، این همان اثری است که او بر آیندگانِ بعد از خو

این تأثیرگذاری تا جایی پیش رفته است که یكی از شاگردان آخوند مال 

محمد کاظم خراسانی )صاحب کتاب کفایه االصول( نقل می کند: مرحوم 
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باید پنج انگشت را فرا  پا،  معتقد بود، مسح  آخوند در تدریس مبحث وضو، 

شت را کافی می دانست. یک انگ گیرد، اما در رساله عملیه و در مقام فتوا، 

پافشاری  به ایشان گفتم: چرا شما برخالف آنچه در مجلس درس،  من 

یک  چون شیخ طائفه،  دهید؟ ایشان در پاسخ گفتند: فتوا می داشتید، 

انگشت را کافی دانسته، من جرأت نمی کنم برخالف شیخ، فتوا بدهم. 

 0جایز دانسته است.دلیلی بوده که اکتفا به یک انگشت را  البد شیخ را  
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