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 مقدمه

های خیزوبوده اسر. افر بسیاریتغییر و تحوالت ، دستصوش کال  امامیه در طول تاریخ
از  و تأثرهای فشری گذاری بر گروهها، تأثیرها و به حاشخخیه رفتنمتعخدد، به اوج رسخخیدن

باشخخد. با توجه به اهمیر کال  امامیه و این تحوالت می ۀکالمی، از جمل مذاهببرخی 
از تاریخ کال  امامیه  ۀضخخرورت بررسخخی دقیق مراحخل مصتلف تطور آن، پژوهش دربار

 . ای برخوردار اسرهویژاهمیر 
یاری بسو  رو بودهههای متعددی روببا چالشدر طول تاریخ، بررسی تاریخ کال  امامیه 

برخی از متون  یابی بهدسر. از سوی دیگر خود را از دسر داده اسراز منابع مهم کالمی 
ولی مششالت  -ای راهگشخا بوده اسر تا اندازهگرچه  - های اخیرکالمی امامیه در سخال

نا  متن، نا  نویسخخنده، تاریخ تألیف، و برخی دیگر از تا شخخد  سخخببهای خطی نسخخصه
صخخورت گرفر تا  ین متونۀ اهایی درباربحث رو،ز اینبماند. ا آن، نخامعلو  هخایویژگی

 خالصةکتاب  ،این متون ۀاز جمل ا کهدشخوبرطرف  امشاندر حد موجود برخی ابهامات 
 .اسر اونظر

 از سوی 2082در سال  ،قرار گرفته مستشرقان اسالمیمورد توجه برخی  کهاین کتاب 
آن در اصلی  ۀنسص که پروفسور زابینه اشمیتشه و آقای حسن انااری تاحیح و منتشر شد

  .(1 :2082، ناشناسنشود نگهداری می 1کتابصانه ملی پاریس
 ، ابهامات پیرامون این کتابآن ۀنویسند ماهیر کتاب وبا بررسی یم آن در این مقاله بر

 نماییم. را برطرف

 نام کتاب

نباید نا  آن مشخصص باشخد، ولی ماححان  طبیعتا  با توجه به افتادگی اول و آخر کتاب، 
های آن را به این ، بصشکتاباین نسخخصه خطی به چند بصش بودن اشخخاره  ضخخمنکتاب 

صش ... ، و در بوث نکه درسر آن: ثالثة(، رابعة، خامسة : ثانیة، ثالاندصورت تقسیم کرده
نهمان، مقدمه  «عاشر  من الصالصة النظر»: ه اسخراز نسخصه خطی آمد ،آ85صخفحه دهم، 

 مشصص نیسر که ،باشد. البته «عاشر  من خالصة النظر» باید آن صحیحع که  (xvi :انگلیسخی
                                                        

 MS Arabe 1252 :به شماره. 1
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جه . به هرحال، با توی بوده اسراری از نویسنده یا شصص دیگرذبندی و نامگاین تقسیم
در صخخورت  ،را ترجیح داد. البته خالصررة اونظرتوان نا  به آنچه در نسخخصه خطی آمده، می

آغاز  «ةمسأل»با کلمه  که - های کتابفال تمامی با در نظر گرفتنو واقعی نبودن این نا  
 «...ال اوا ا ل»ا ، ی«...م ا ل في»: صورتکه عنوان کتاب به این رود گمان می - شودمی

 بوده اسر.

 تاریخ نگارش

(، 420نف از جمله شخخیخ مفید - ها و متشلمانکه نا  برخی از شخخصاخخیربا توجه به این
در متن  - (413نف (، شیخ طوسی443نف (، ابوالاالح حلبی401نف سخید مرتضی

 رحدس زد. متأخرترین شخخصاخخیر از نظتوان میتاریخ تألیف کتاب را تا حدودی آمده، 
 لیدر اوا که (282، 85 :نهمان اسخخرالدین حماخخی رازی زمانی که نا  او در متن آمده، سخخدید

از سخوی دیگر، مفاهیم و اصطالحات  .(25 :2ج ،2425نحماخی، از دنیا رفر هجری هفتم  سخدۀ
در این اثر دیده  - که از زمان خواجه ناخخیرالدین طوسخخی وارد کال  امامیه شخخد - فلسخخفی

 هجری هفتم سخخدۀاز  پسآن تألیف و کتابر  ، به این ترتیب،(1 :2082 ،نخاشخخناسنشخخود نمی
 .نیسر

 شخخیخ و اندازۀ این دوره گرچه شخخاهد بروز متشلمان امامی برجسخخته و تأثیرگذار در حد
طوسخخی نبوده، ولی در عین حال خالی از وجود بزرگانی  مفید، سخخید مرتضخخی، و شخخیخ

 الدین رازی(، جلیل288نف ابن شخخهرآشخخوب(، 230نف الدین راوندیقطب چونهم
 این در که البته نا  اینها ه اسر( و دیگران نبود282نف بن زهره حلبی نقرن شخشم(، سید

 اسر. نکر نشده کتاب

 بندی کتابفصل

 چهار  و پنجم سخخدۀهای برخی از متون کالمی شخخبیه فاخخل ،بندی و چینش کتابفاخخل
: نظر، اثبات صخخانع، صخخفات، عدل، ازند ارتآن عبهای ترین فاخخل. مهماسخخرهجری 

مر به معروف و نهی از منشر، آجال و أرزاق. این اتشلیف، وعخد و وعیخد، نبوت، امامر، 
مر به معروف، شخخبیه اهای آجال و أرزاق و بندی در مطالب اصخخلی، به جز بحثفاخخل
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بات چنین اسر: نظر، اث آن بندیفالاسر که شیخ طوسی  اال تصرادبندی کتاب فاخل
مر به معروف و نهی از منشر، اصانع، صفات، عدل، تشلیف، آجال و آرزاق، وعد و وعید، 

 نبوت و امامر.
می الدین حمای کسدید اوانقه من اوتق ید  با  خالصة اونظربندی از سوی دیگر، فال

یف، ل، تشلشخرح اسر: اثبات صانع، صفات، عد دینب اوانقهبندی . فاخلدارد تفاوت
با  اوانقهکتاب بندی فاخخل ،نظر، آجخال و ارزاق، نبوت، وعد و وعید، و امامر. در واقع

 . شباهر داردسید مرتضی  جال اوع م واوعال بندیفال
فاوت ابن مالحمی نیز تاوفا ق  بندی کتاببا فال خالصة اونظربندی همچنین فاخل

صانع، صفات، عدل، تشلیف، آجال و  اسر: اثباتبدین شخرح  اوفا قبندی دارد. فاخل
 به معروف و نهی از منشر و امامر.  امرارزاق، نبوت، نظر، وعد و وعید، 

حث ب ۀادام ۀکه برخی از فاول همراه با وعداسر  فاول کتاب این ۀمطلب دیگر دربار
تحدی  ن انهوسخخنبیّ »یابد: می پایانهایی شخخبیه به این عبارت در فرصخخر دیگر با عبارت

 دهدنشان می ظاهر این عبارت .(242 :نهمان «العرب به في مسخألة مفرد  ان شخاء الله تعالی
 هپی گرفتکتاب،  این های آتیع بحثجداگانه یا در  ایدر رساله «تحدی عرب»مسخئله که 
 رار گرفتهق بحث مورد از عبارت قبلی بعدمسئله بالفاصله ، ولی در این کتاب، این شودمی

شخخبیه این  .نهمان( «تحدی العرب بهذا القرآنمسخخألة في ان النبي»شخخود: می و عنوان
   .(282، 233، 245، 203، 202-203 :نهمان ه اسرشد تشرار نیز حالر در موارد دیگر این کتاب

درس به شاگردان  در قالب کتاب این که هر فال از علر آن این اسررسد به نظر می
وعده داده  «الله تعالیان شخاء» عبارتدر پایان هر درس، موضخوع بحث بعدی، با  ه وارائ
پیوسته و پشر سر به ششل ها این درسدر ادامه، . شدبحق میشخد و در درس بعدی می

ل مستقیم در فابه صورت وعده داده شده،  ۀمسئل تا شد سببو  قرار گرفرهم در کتاب 
 بعد آورده شود.

 منابع کتاب

اشاره  ، به منابع خودقدیمیهای کالمی بسیاری از کتاب و سیاق نویسخنده کتاب به سبک
ه در این ، که اسرصرفه اشاره کرد ۀشیخ طوسی دربار اال تصرادتنها به عبارتی از  ه ونشرد
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اع ارجسید مرتضی  جال اوع م واوعال شیخ طوسی و تا ید االصرقلعبارت به دو کتاب 
 . ه اسردسترسی مستقیم به دو کتاب یاد شده نداشت ظاهرا  و  (241 :2082 ،ناشناسن داده

ی الدین حماسدید و کالمی سخید مرتضی، ابوالاالح حلبی هایدیدگاهبه برخی  او
ا از ی هدکرهای آنان استصراج را از کتاب هادیدگاه که آیا این مشصص نیسر ه واشخاره کرد

 .داشاره خواهد ش به منابع اوبه دسترسیع اندف  ،منبع دیگری بهره برده اسر. در این مقاله
ی هانویسخخنده، هیچ ارجاعی به کتاب این اسخخر که توجهشخخایان نشتۀ از سخخوی دیگر، 

قبل از اینشه  و جوانی را در خالصررة اونظرکه  بخه این دلیل . شخخایخدنخداردکالمی خود 
دهای کالمی دیگر را به رشته تحریر درکتاب را  . ه اسرنوشت - آوا

های مؤلف بدانیم، شخخاید با جوان بودن او درس را مجموعه خالصررة اونظراگر  ،البته
اندف  ،شهایکتاب دیگر کنارهای کالمی او در که کتابسخازگار نباشد. احتمال دیگر این

به  توانمی . در این زمینهاسخخر های او حاکم بودهکتابدیگر بوده، و جنبخه غیرکالمی بر 
 های کالمی او اندفکتاب اما ند،اهرا نوشت گوناگونیهای که کتاب اشاره کرد،محقق حلی 

و  ، حاکماوهای های دیگرع کتاببر جنبه - فقهی بخه ویژه جنبخۀ - غیرکالمی ۀبوده و جنبخ
 بود. غالب

 ایرادهای تصحیح

توجه  با به ویژه -الز  اسر  در این زمینه هایی کهکار تاحیح و دقر دشخواریع با توجه به 
ه باید گفر ک - کند، که سخخصتیع کار تاخخحیح را دوچندان میبه تک نسخخصه بودن کتاب

 یاولی هر کار علمی ه،صورت گرفت خالصرة اونظرهای قابل توجهی در تاخحیح تالش
 :شودها اشاره میاز این ایراد هاییبه نمونه یسر. در ادامه،خالی از ایراد ن

ان ماحح کتاب افتادگی دارد. معموال  این  ۀو آخر نسص گزارش ماححان، اول . بنابر2
و  - مانده از نسصه را در اول کتابباقی صخفحه اول و آخرع  کتاب در چنین مواردی، عشسع 

رف ادعا خارج از صع  نسخصه را نشخان دهند و آورند تا افتادگیع می - پس از مقدمه ماخحح
ه تنها ، بلشه اسرصورت نگرفت کتابو پژوهشگرانع این محققان  از سویاین کار ، اما شود

را در آغاز ، ندارد هم خاصی اهمیرکه  خطی  ۀنسصصفحات میانی دو صفحه از  عشسع 
 ونظرخالصة اای که در آن نا  شایسته بود، عشس صفحه بجا و همچنین ند.اهکتاب گذاشت

ی اسر مدرکزیرا این صخفحه تنها  دادندامیآمده را نیز در اول کتاب، در معرض دید قرار 
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 سازد.نا  کتاب را مشصص می که
ر، ئخطی دارای بالغ قرا ۀکتاب، صفحاتی از نسص گزارش محققانع بنابر عالوه بر این، 

، أّیده الله»: صخخورتبه این  که باز هم  (xvi :مقدمه انگلیسخخی :2082 ،ناشخخناسنباشخخد می «بلغر قراء  
آن  متن، عشس برخی از ها در پاورقیع بر تشصیص جای دقیق این بالغ شخایسته بود افزون

 در آغاز کتاب آورده شود.  نیز صفحات
های ، افتادگیوجود دارد خطی ۀآغاز و انجا  نسخخص که در ییهخاعالوه بر افتخادگی .5

صخخورت  تاخخحیح شخخده به ها در متنع . این افتادگیشخخودمشخخاهده میدیگری نیز درون آن 
 در برخی موارد نویسندۀ کتاب چین ن...( نشخان داده شده، که کار دقیقی اسر. ولینقطه

 از سخخویشخخود که شخخایسخخته بود، بحث جدید پس از افتخادگی، وارد بحخث دیگری می
 سبب ه وشد، که چنین کاری صورت نگرفتحان محتر  میان دو کروشخه عنوان میماخّح 

در  کتاب ۀباشد: نویسندمی 55فحه صاین مطلب در  ۀد. نمونوشسخردرگمی خواننده می
به اندازه یک  افتادگی ه که در این متن،وجوب معرفر خداوند را مطرح سخخاخت ،بحثاین 

تادگی، اف این وجود دارد. پس از - نقطه چین نشان داده شد به صورتکه  -صفحه یا بیشتر 
 از سخخوی، که این مطلب (50-55 :2082 ،ناشخخناسنشخخود نویسخخنده وارد بحث حدوث عالم می

د که بحث وجوب عادی گمان می ۀخوانند به همین خاطر .اشاره نشده اسرماححان  را با
 چنین نیسر.اینمعرفر همچنان ادامه دارد، در حالی که 

... و ثةبه صورت: ثانیة، ثال و کتاب به چند بصش این خطی ۀگذشر که نسصپیشتر  .0
عشاس پیدا انبه خوبی  تاحیح شده بندی در متنع این تقسیم اسر، ولی بندی شدهتقسیم

جای هرکدا  از این هرچند . شده اسرطور کامل از متن یا حتی پاورقی حذف ه و به نشرد
ها در این بصشبهتر بود که ، ولی شدهانگلیسی مشصص  ۀدقیق در مقدم طور بهها بصش

 ۀآنچه در نسص یک ماخحح انعشاس دادنع  ۀوظیف ،واقع شخدند. درمشخصص می نیز متن
 تحقیق بسنده کرد. ۀبه آن در مقدم ۀباشد و نباید به اشارخطی وجود دارد، می

توان یافر که متأثر از خطی بودن آن اسخخر و اشخختباهات اندکی در این کتاب می .4
ز ا نها به دو نموجشد. در ایناز سوی ماححان مورد توجه واقع میاین موارد شایسته بود 

 کنیم: اشاره می آن
 . اسر «الراد  اخری»آن  صحیح، که 2طر، س40فحه ، ص«االراد  االخری»الف( عبارت 

لزیاد  »آن  صخخحیح، که 5سخخطر، 40فحخه ، صخخ«الزیخاد  داعی الفعخل»عبخارت  (ب
 .اسر «الفعل داعی
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صفحات کتاب  ۀدر بسخیاری از موارد، شخماره صفحات فهارس آخر کتاب با شمار .2
 همصوانی ندارد. 

 شخصیت نویسنده 

های انجا  شده بررسیهمچنین با  نشخده اسر. ای به نا  نویسخندههیچ اشخارهدر این اثر 
تابی به ک ایهیچ اشاره ،، عالوه بر ایننیسرهای دیگر هیچ ارجاعی به این کتاب در کتاب

ه اطالعی از شصایر نویسندهیچ د. بنابراین،دسر نیامدر فهارس به خالصة اونظربا نا  
 .اسرروی ما برای شناختن وی، تأمل در مطالب کتاب  و تنها راه پیشع  نیسر در دسر

 به اثبات امامر اثردر این و  اسرن امامیه اثنی عشخری ااز متشلمکتاب  این ۀنویسخند
 .(233، 211 :2082 ،ناشناسن بحث کرده اسر غیبر اما  دوازدهم پرداخته و ازائمه

های نویسنده با مقداری تندروی همراه اسر. او یابیم که اندیشهمی درکتاب  ۀبا مطالع
ها، و روش برخورد با اندیشخه یفشر شخیوۀاین  .(51 :هماننداند را کافر می «أکوان»قائلین به 

 عد  شیئیر شیء در ۀکسانی را که قائل به نظریکه او  اندازدخواننده را به یاد ابن عودی می
 .(234-230: 2ابن عودی، جن دانسرآنان را مستحق زکات نمی دانسر وکافر می بودند،

 بحث همچون -یان معتزلآراء با برخی از  خالصررة اونظر ۀنویسخخندبخا توجه به اینشه 
قول به وجوب آن را به معتزله نسبر  وه منشر وجوب اصلح شد آشنا نبوده، -وجوب اصلح

به طوری  مسئله اختالف نظر دارند،که معتزله در این حالی در ا(03 :2082 ،ناشناسن ه اسخرداد
شیخ نباره منشر آن بودند  ۀمعتزل ،در مقابلو بغداد قائل به وجوب اصلح شدند  ۀمعتزل که

 .(20 :2420مفید، 
 ها محرو  بودهکتاب از دسخترسی به برخی کتاب ۀنویسخند آنچه از شخواهد پیداسخر،

 ،ناشناسن منشر شده اسرنفس به شخیخ مفید را  قول به تجردع  برع نسخبه همین دلیل،  .اسخر

 - اردد اختیار انسان منافات نفس با عدل و قول به تجردع  که اسختدالل با این او .(88-80 :2082
کتاب  ۀاگر نویسند ه اسر کهبه شیخ مفید نسبر دادرا قول به مادی بودن حقیقر انسخان 

-28صن اوا ررا ل او رررویة، یا (33صن اوا ل اواقاالتمانند  - های شخخیخ مفیدبه کتاب

 ،راحتصتجرد نفس به ۀنظری نوعیزیرا  اکردنمی قضاوتیدسترسی داشر، چنین  -( 20
ه و شخیخ مفید در هیچ کدا  از آثار خود، به جسمانیر نفس شخد فتهدر این دو کتاب پذیر

 .نظر نداده اسر
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 کتاب ۀبررسی معتزلی بودن نویسند

ان سعی های زابینه اشمیتشه، ایشی پژوهشگران تاریخ کال  امامیه با اندیشهیآشنابا توجه به 
ان متشلم به ویژه - کخه برخی از متشلمخان امامیهاین اثبخات قخابخل توجهی در پیو تالش 

خاخوص از مشتب ابوالحسخین باری و به  - از معتزلیان متأخر - های ری و حلهمشتب
ین پیروان اترین شاخصبه نظر او، . ، داشتندکردندمی پیروی - ابن مالحمی آن ازپس از 

ها  شهاندیاشمیتشه کتاب  هستند. حتی زابینهالدین حمای و عالمه حلی ، سدیدنظریه
ر از این رویشرد، افرادی دیگ بنابررا برای دنبال کردن این نظریه نوشر.  کالمی عالمه ح ی

خاندان ابن عودی، خواجه طوسی،  ،اویا قت صخاحب نوبصتیهمچون متشلمان امامیه، 
مقدمه  :2082 ،ناشخخناسن بودند باخخری ابن میثم و فاضخخل مقداد نیز از پیروان مشتب ابوالحسخخین

نتی س ۀ، اندیشبنا بر این دیدگاهرسد، این بزرگان . به نظر می(24: 2003ابن مالحمی، ا xi-xii :انگلیسخی
های هبه اندیش کرده و رهابود مرتضی  مفید و سخید های شخیخاندیشخه برگرفته ازامامیه که 

 ند. اهدرآو یروباری  ابوالحسین
حیح این تا چه بسا دلیلع نیز سرایر کرد.  خالصة اونظرکتاب  ۀبه نویسخند دیدگاهاین 

این  اثبات ه ودیدگابصشخخی به این برای عمق تالشکتاب از سخخوی اشخخمیتشه و اناخخاری، 
گیرد، یرا در بر متری از متشلمان امامیه طیف وسیع باری مطلب که پیروی از ابوالحسین

 . باشدمی
ای به هیچ اشخخاره خالصررة اونظرمبنی بر اینشه در کتاب اشخخمیتشخه  بخه رغم ادعخای

تأثر م باری او از ابوالحسین، با این حال نشده اسر مالحمی یا ابنباخری  ابوالحسخین
 .(xvii :مقدمه انگلیسی :2082 ،ناسناشنباشد به نمایندگی ابن مالحمی می شو مشتباسر 

 عنواندن یا دا باخخری کتاب از ابوالحسخخین ۀاشخمیتشه بر پیروی نویسخخند اصخخرار ،البته
معتزله  ۀانگنیسر که نویسنده به اصول پنجبه این دلیل روی جلد کتاب،  او به «معتزلی»

 ۀکه نویسنداسخر  اعتقاد داشخر یا امامر را همانند معتزله منشر بود، بلشه دلیل آن، این
سر و متمرکز ا لی از توحید و عدلیکه بیشختر آن بر مسا -مسخائل کالمی  برخیکتاب در 

. همان(نموضخعی شخبیه موضع ابوالحسین داشته اسر  -الشال  ل لطیفیبرخی از مسخا نیز
 :اند ازاین مسایل عبارتخود بر کتاب،  انگلیسیع  ۀگزارش اشمیتشه در مقدم بنابر

 نکتاب از برهانی که ابوالحسی ۀاشمیتشه، نویسند اعتقادبه  بات وجود خدا:برهان اث. 4
وهذا المذهب عندی صحیح »: گویدگرفته اسر و میبهره  هآن بودو مبتشر  مبدع باخری

یابیم که نویسنده، از برهانی بسیار ساده برای میدر ولی با مراجعه به کتاب، ،نهمان( «معتبر
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برهان حضرت » ا عنوانب ، که ظاهرا  (02 :2082 ،ناشخناسن کرده اسر اثبات وجود خدا اسختفاده
 ،حالعین در  .(2024، عالمه حلیننطریقة ابراهیم( شخخناخته شخخده اسخخر  «ابراهیم خلیل

 وجوه ۀکه بر مالحظ اسردهد برهان مفالی برهانی که ابن مالحمی به باری نسبر می
 .(222 :2081مالحمی، ابن ن اسر مبتنی اشتراف و اختالف اجسا 

یشی دیگر از مواردی که اشمیتشه به آن اشاره کرده، : وجود و ذات )حقیقت معدوم( .۲
. اسخخر او به وجود و نوات اعتقاد در باخخری الحسخخینوکتاب با اب ۀهمراهی نویسخخنخد

 و 1اشیاء و وجود یک شیءاند ،وجود داشخر: نصسر ۀابوالحسخین باخری دو ایده دربار
به نظر  2.که اشخیاء در عد ، دارای نوات هسختنداین بهشخمیان مبنی بر ۀنفی نظری ،دیگری

 :2082 ،ناشناسن پیروی کرده اسر باری الحسینوکتاب در این نگاه از اب ۀنویسنداشمیتشه، 

این نظریه  اسر که الیاین در ح. (45، 50 :2082 ،ناشناس ا41 :2081 مالحمی، ابن، نیز نک: xvii :مقدمه انگلیسخی
جود ومعتقد بود که او  .شیخ مفید به این نظریه اعتقاد داشرو  در کال  امامیه ریشخه دارد

 .(08 :2420شخخیخ مفید، ندار نیسخختند راز شخخیئیر برخو ،عین نات اسخخر و اشخخیاء در حال عد 
 ردانس مامیهمتشلمان ا ۀاندیشبرگرفته از کتاب را  ۀنویسند ۀاندیش ۀتوان ریشخبنابراین، می

 . باری نه ابوالحسین
به  کتاب حقیقر سمع و بار را ۀنویسندبه اعتقاد اشمیتشه،  حقیقت سلم  و بصر: .9

گرچه موضخخع مشخخصاخخی در این رابطه از سخخوی ، (40 :2082 ،ناشخخناسنگردانخد علم بر می
از پیروان  -مالحمی  با آنچه ابن ش،گزارش نشخخده، ولی نظر اخیر باخخری ابوالحسخخین
ولی با ، (xvii-xviii :مقدمه انگلیسی :2082 ،ناشخناسنباشد میمطابق به آن اعتقاد داشر،  - ابوالحسخین

یابیم که ایشخان نظر دیگری را انتصاب درمی اوفا قهای ابن مالحمی چون رجوع به کتاب
 (.43: 2081 مالحمی، نابناند کرده و سمع و بار را به علم تفسیر نشرده

مع و س و. ااعتقاد داشربه این نظریه نیز شخیخ مفید  که از سخوی دیگر، بر این باوریم
 بکتا ۀتوان گفر که نویسندبنابراین، می .(24 :2420شیخ مفید، نگرداند می بار را نیز به علم بر

 .ه اسرکردپیروی می از متشلمان امامیه تنها
مسخختحق  «نات الهی لنفسخخها» ،کتاب ۀنویسخخندبه اعتقاد  ذات الهی و صللفات: ۀرابط .1

او از و  بودهباخخری ابوالحسخخین  ۀین نیز عقیدکه ا( 41 :2082 ،ناشخخناسنباشخخد صخخفات خود می
                                                        

 .«عن الموجود االشیاء عبار » .1

 .«الذوات فی العد  نوات ألنفسها» .2
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 ۀولی با مراجعه به تاریخ اندیش ،(xviii :مقدمه انگلیسی :2082 ،ناشناسن ه اسخرکردمی ایشخان پیروی
 هانآاز طرف  بجا صفات، یک نگاه کامال  دیدگاه در باب یابیم که این می درکالمی امامیه 

از ابوالحسین باری،  پیرویبه جای ادعای  ،بنابراین .(48 حلبی:ا 25 :2420مفید، شیخ ن ه اسخربود
 .ه اسرکردکتاب از سنر امامیه پیروی می ۀتوان گفر نویسندمی

این نظر را مقابل اعتقاد داشر و  کتاب به عد  زیادت اراده بر داعی ۀنویسخند اراده: .3
کرد کخه قائل به زیادت اراده بر داعی بودند و اراده را حادث ال فی محل می کسخخانی طرح

 ابنن منسخوب شده اسر باخری نیز به ابوالحسخین یهاین نظر ا(48 :2082 ،ناشخناسندانسختند می

 :2082 ،ناشخناسن اسربغداد  ۀمتعلق به ابوالحسین کعبی و معتزل ، در حالی که(40 :2081 مالحمی،

 ۀرخود دربا ۀکتاب هنگا  مطرح کردن نظریۀ ولی باید گفر که نویسند، (xviii :مقدمه انگلیسخی
 ،بنابراین .(48 :2082 ،ناشخخناسن 1ه اسخخرامامیه نسخخبر داد تشلمانها و ماراده، آن را به بغدادی

 .باریابوالحسین  پیروی کرد نه از توان گفر او از امامیهمی
حسخخین از ابوال پیرویکتاب نیز به  ۀگزارش اشخخمیتشه، نویسخخندبنابر  افعال انسللان: .5

نسصه  صفحاتاز  29aصفحه  داند. او بهباری، داعی و قدرت را دو شرط فعل انسان می
ولی با مراجعه به این قسمر ، (xviii :مقدمه انگلیسی :2082 ،ناشخناسن ه اسخرکتاب ارجاع داد خطیع 

گزارش ماححان، خالف  یابیم که برمی در ،که در بحث کال  الهی مطرح شخد از کتاب
قدرت همراه با  داند و قول به اشخختراطع کتاب، تنها شخخرط فعل انسخخان را داعی می ۀنویسخخند

 .(18-13 :2082 ،ناشناسن 2کندداعی را رد می
برخی از متشلمان، شخخرط فعل را در برخی از توان گفر که می توضخخیح این مطلبدر 

و در برخی دیگر، شخخرط آن را قدرت تنها  انگیزه بر فعل، با داعی وهمراه شخخرایط، قدرت 
گاهبدون داعی می ، که برای انجا  فعل به قدرت گیردمی را در بر دانستند. بصش اول افراد آ

گاه، مانند اطفال، مجانین، افراد خواب و  او داعیع علم نیخازمنخدند اما بصش دو  افراد ناآ
برای انجا  فعل  ،قدرت تنهارت صوکه داعی علم ندارند، در این گیردرا در بر می سخاهی

 یرشذمطرح اسر که مورد پ نیز گاه دیگریدیداین نظریه،  این افراد شرط اسر. در مقابلع 
گاه - افراد ۀبا این توضیح که هم شده اسر. کتاب واقع ۀنویسند گاه و چه ناآ ای دار - چه آ

                                                        
 «.االمامیه الی ان الداعي کاٍف فی وقوع الفعل ونهب البغدادیون مع محققي» .1

المتشلم: من وقع منه الشال  بحسخخب دواعیه...فال نحتاج الی أن نحّدد من وقع منه الشال  بحسخخب  حقیقخة» .2
 «.دواعیه وقدره، ألن من نهب الی هذا الحّد...
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همیشخخه داعیع علم نیسخخر، بلشه گاهی داعی علم و  هاداعی آن اماداعی بر فعل هسخختند، 
توان می ،باشخخد. بنابراینمی، که در اطفال و مجانین وجود دارد گاهی داعی ظن یا جهل

و  نیازمندیم - ظن یا جهلداعی  و چه داعی علم چه - تنها به داعی ،افعال ۀگفر که در هم
 .ان(نهم ی نیسرگذشر، نیاز پیشتربه قدرت به معنای آنچه که 

 تفریق و جداسخخازی ،حقیقر فناء ،کتاب ۀنویسخخند اعتقادبه  حقیقت فناء و اعاده: .8
 :2082 ،ناشناسناجزاء اسر  ۀآوری دوباربه معنای تألیف و جمع در مقابل، اعاده اسر.اجزاء 

 ۀاعاد»، و «فناء خروج از وجود به عد »ارائه شخد که به کسخانی در مقابل  یهاین نظر .(251
 ای شبیهه نظریهابوالحسین باری نیز ب .(252: نهمان اعتقاد داشختند« خروج از عد  به وجود

 .اسرکتاب  ۀکه همان نظر نویسند (xviii :مقدمه انگلیسی :همانننظریۀ نصسر اعتقاد داشر 
 کتاب با ۀنویسخخندهای جخا الز  اسخخر مسخخائلی دیگر از موارد اتفاق دیدگاهاز همین
 :را مطرح کنیمباری  ابوالحسین

 ا(41 :2082 ،ناشناس ا24 :5331باری، ن انمار معانی .3
  .(243 :2082 ،ناشناس ا028 :2081 مالحمی، ابنن جواز ظهور معجزه به دست غیر نبی یا غیر معصوم .3

. (18: 2420، مفیدشیخ نرأی اسر  هم نیز مسئله با شیخ مفیدکتاب در این دو  ۀنویسخند ،البته

نقاط  ،باخخری ابوالحسخخین کتاب و ۀنویسخخند بر این، عالوه بر نقاط اشخختراف میانافزون 
 کنیم:اشاره می آنهاجا به برخی از اینوجود دارند که در نیز  یاختالف

تعال ماهیتی مکه خداوند  معتقد اسرابوالحسخین باری  ماهیت داشلتن خداوند:. 4
در  ،(010: 2، ج2038موسخخوی بجنوردی، ا 21 :2452، نمناخخور باللهدارد که علم ما از درف آن قاصخخر اسخخر 

 .(25 :2082 ،ناشناسن اسرخداوند  داشتنع  ماهیر کتاب منشر ۀکه نویسند حالی
ور حضمشروط به تعال م خداوندباری، علم ابوالحسخین به نظر  علم باری تعالی: .۲

خداوند نیز علم بنابراین شخخوند، چون معلومات دگرگون میا به این معنا که معلو  اسخخر
خداوند محل حوادث خواهد  رو،و از این آید،وجود میشود و علم جدیدی بهدگرگون می

موافق این نظر با کتاب  ۀولی نویسند ،(010: 2، ج2038موسوی بجنوردی، ا 208-203 :5330فصر رازی، نشخد 
 .(48-41 :2082 ،ناشناسن نیسر

عبارت از کالمی اسر  ،حقیقر خاطر ۀ کتاب معتقد اسرنویسند حقیقت خاطر: .9
 اسرایجاد ترس در نفس او به علر ترف نظر  سبب وشود که در سخمع انسخان ایجاد می

از  ،که حقیقر خاطرباخخری معتقد اسخخر  که ابوالحسخخین در حالی ا(55-52 :2082 ،ناشخخناسن
 جنس کال  یا ظنون و اعتقاد نیسخر، بلشه خاطر عبارت اسر از خطور شی  نمعنی( در
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   .(083 :2081 مالحمی، ابنننهن فرد 
، انشارع وجوبع اصلح در کتاب ۀنویسند به اعتقاد انمار وجوب اصلل  در امور دنیا: .1

که  به این معنا ،اسرقائل به تفایل  باری ابوالحسین اما ،(03 :2082 ،ناشخناسنسر امور دنیا
 .(500 :2081 مالحمی، ابننشود اصلح گاه واجب و گاه واجب نمی

 دفع ضرر اسر و ،کتاب، حقیقر شخفاعر ۀنویسخند اعتقادبه  حقیقت شلفاعت: .3
که حقیقر  باخخری ، برخالف ابوالحسخخین(220 :2082 ،نخاشخخناسن گیردمیرا دربر کاران گنخاه

طرح مورد ماشخخشالی که در این  و ددانشخخامل افراد مطیع می زیادت منافع وشخخفاعر را 
 .(432-433 :2081 مالحمی، ابنن دهدمیشود را جواب می

ین کتاب از مشتب ابوالحسخخ ۀنویسخخند پیرویتوان ، نمیگفتهمطالب پیشبخا توجه به 
ات باخخری در برخی نظری ابوالحسخخین زیرا او با ااثبات کرد طور قطع و یقینبهباخخری را 

طور که با کتاب همان ۀنویسخخنخد - در موارد اشخختراف -این  افزون بر .اختالف نظر دارد
باشد. سو میباری اشتراف نظر دارد، در خیلی از موارد با شیخ مفید نیز همابوالحسخین 

 نفی کرد. نیز او از شیخ مفید راپیروی توان نمی ،بنابراین

 کتاب با دیگر متکلمان امامی ۀمقایسه آراء نویسند

زله(، تکتاب با مشتب ابوالحسین باری نمشتب متأخر مع ۀنویسند ۀاندیش ۀپس از مقایس
ا میزان ت بپردازیم او با دیگر متشلمان امامیه ۀاندیشخخ ۀجا به مقایسخخدر این اسخخر شخخایسخخته

شخیخ مفید، سخخید  ، یعنیجا ما سخخه متشلم امامید. در اینشخومشخصص  او نیزثرپذیری ا
. علر انتصاب دو متشلم نصسخخر کنیمرا انتصاب می الدین حماخخیمرتضخخی، و سخخدید

های کالمی امامیه بدل شد. از ترین اندیشهکالمی آن دو، به مهم ۀزیرا اندیش اروشن اسر
که به اعتقاد اشمیتشه، حمای اسر  این الدین حمایسوی دیگر، علر انتصاب سدید

 .ه اسرکرداز او پیروی می و بوده باری از نمایندگان مشتب ابوالحسین

 شیخ مفید .1

 موارد اتفاق 

  ا(00-08 :2082 ،ناشناس ا25 :2420 شیخ مفید،نانشار احوال 
  ا(41 :2082 ،ناشناسا 25: 2420نشیخ مفید، عینیر صفات االهی و نات 
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  ا(40 :2082 ،ناشناس ا24 :2420 شیخ مفید،نبرگرداندن دو صفر سمع و بار به صفر علم  
  ا(24 :2082 ،ناشناس ا23 :2420 شیخ مفید،ننفی رُیر  
  ا(45و50 :2082 ،ناشناس، 08 :2420 شیخ مفید،ننحقیقر معدو ( وجود شیء، عین نات اوسر 
 ا(243 :2082 ،ناشناس ا10-18 :2420 شیخ مفید،نمعاو   نبی یا غیر ظهور معجزه به دسر غیر 
 شودکاران از اهل معرفر نمیوعید به خلود در جهنم مصاوص کفار بوده و شامل گناه 

 .(222-223 :2082 ،ناشناس ا41 :2420 شیخ مفید،ن
  ا(253-221 :2082 ،ناشناس، 80-85 :2420 شیخ مفید،نموافات  ۀتحابط و انتصاب نظریبطالن  
 شامل افراد مطیع  منافع و زیادتع آن را  برخالف معتزله که حقیقر - حقیقر شخفاعر

 .گیردمی را دربر کاراندفع ضرر اسر و گناه - (220 :2082 ،ناشناس ا43 :2420 شیخ مفید،ن دانندمی

 موارد اختالف 

 حقیقر انسخان عبارت اسر از مجموع جسم ۀ کتابحقیقر انسخان: به نظر نویسخند ،
حقیقر  که شخخیخ مفید به تجردع در حالی (80-88 :2082 ،ناشخخناسنه( دا شخخاها مله مُ مادی نُج 

 ا(33 :2420شیخ مفید، ن اعتقاد داردانسان 
  :ولی (03 :2082 ،ناشناسنکتاب اسر  ۀنظر نویسند که اینانشار وجوب اصلح در امور دنیا ،

  ا(20 :2420 شیخ مفید،ن اعتقاد دارد شیخ مفید به وجوب آن
 که ، در حالی(243-242 :2082 ،ناشناسنکتاب منشر صرفه اسر  ۀجهر اعجاز قرآن: نویسند

 .(10 :2420 شیخ مفید،ن اعتقاد داردشیخ مفید به آن 

 . سید مرتضی2

   موارد اتفاق

 ا(24 :2082 ،ناشناس ا553 :2082مرتضی،  سیدنفی رُیر ن  
  2422، مرتضی نسخید نجمله مشاهده(حقیقر انسخان که عبارت اسخر از مجموع جسم مادی: 

  ا(03 :2082 ،ناشناس ا532 :2422 مرتضی، سیدنعد  وجوب اصلح در دنیا و  (88 :2082 ،ناشناسا 224
   ا(243 :2082 ،ناشناس ا005 :2422 مرتضی، سیدنظهور معجزه به دسر غیر نبی یا غیر معاو  
  ا(200 :2082 ،ناشناس ا008-003 :2422 مرتضی، سیدنعامر پیامبران از گناهان صغیره و کبیره 
 2422 مرتضی، سیدنشود عبارت اسر از کالمی که در سمع انسان ایجاد می ،حقیقر خاطر: 
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  ا(55-52 :2082 ،ناشناس ا235
  ا(222-223 :2082 ،ناشناس ا2422 مرتضی، سیدنگذشر تر پیشحقیقر وعید به خلود در جهنم که 
  ا(253-221 :2082 ،ناشناس ا035 :2422 مرتضی، سیدنبطالن تحابط 
  ناشناس ا232 :2422 مرتضی، سیدن گذشخرحقیقر شخفاعر که در بصش مربوط به شخیخ مفید، 

2082: 220). 

   موارد اختالف

   گرداند ورا به ادراف بر میحقیقر صخفر سخمع و باخر: سخید مرتضخی سمع و بار 
کتاب،  ۀنویسند کهدر حالی، (00-02 :2082سخید مرتضی، ن ددانآن را صفر حیات می مقتضیع 

  دهداسمع و بار را به صفر علم ارجاع می
   در (242: 2422نسخید مرتضی، حقیقر فناء: به اعتقاد سخید مرتضی حقیقر فناء، عد  اسر ،

 ،ناشناسنکه به اعتقاد نویسخندۀ کتاب حقیقر فناء، تفریق و جداسازی اجزاء اسر حالی
 (ا251 :2082

  خلق عرض نفناء(  از سخخویجواهر  یجواهر: به نظر سخخید مرتضخخی، فنا یکیفیر فنا
منشر این نظریه ۀ کتاب نویسخخند کهدر حالی، (223-240 :2422 مرتضخی، سخیدن شخودمحقق می

  ا(253 :2082 ،ناشناسن اعتقاد داردبدون نیاز به ایجاد هیچ عرضی  یو به فنا اسر
   اکندکه خداوند، ظالم را نسبر به ظلم تمشین نمی معتقد اسرعوض: سخید مرتضی 

کتاب  ۀ، ولی نویسند(544 :2422 مرتضی، سخیدنکه در همان حال دارای عوض باشخد مگر این
  ا(85 :2082 ،ناشناسن شده اسرآن   منشر لزو

   : ر اشیاء در شیئیمنشر  ۀ کتابنویسند گفته،بنابر مطالب پیششخیئیر اشخیاء در عد
 ا(004: 0، ج2432مرتضی،  سیدن اعتقاد داردکه سید مرتضی به آن اسر، در حالی عد 

  به آن سید مرتضی کتاب منشر صخرفه اسر در حالی که جهر اعجاز قرآن: نویسخنده 
 .(038 :2422 مرتضی، سیدن اعتقاد دارد

 الدین حمصی. سدید3

 موارد اتفاق 

   ا(45، 50 :2082 ،ناشناس ا45: 2ج ،2424 ،حماینانشار شیئیر اشیاء در عد  
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  ا(88 :2082 ،ناشناس ا502: 2ج ،2424 ،حماینحقیقر انسان که در بحث سید مرتضی گذشر  
 ا(243 :2082 ،ناشناس ا432: 2ج ،2424 ،حمایننبی یا غیرمعاو   ظهور معجزه به دسر غیر  
  ا(200 :2082 ،ناشناس ا454: 2ج ،2424 ،حماینعامر پیامبران از صغائر وکبائر  
 253-221 :2082 ،ناشناس ا30، 45: 5ج ،2424حمای، نانتصاب نظریه موافات  بطالن تحابط، و). 

 موارد اختالف 

 در (00-08: 2، جحماین 1را انشار کرده اسر حمای هرگونه تعریف از صفر علم یا عالم ،
 ا(00 :2082 ،ناشناسن کرده اسرکتاب برای علم تعریفی انتصاب  ۀکه نویسندحالی

  :لم کتاب، سمع و بار را به صفر ع ۀگذشر که نویسندپیشتر حقیقر سخمع و بار
حمای، ناعتقاد دارد حمای به زیادت این دو صفر بر علم  در حالی که ،دداارجاع می

 ا(12: 2، ج2424
  :یه شب ،کتاب با حمای در مورد حقیقر خاطر ۀاختالف نظر نویسخندحقیقر خاطر

رده ک باشد. حمای نظر ابوالحسین را انتصاباختالف نظر او با ابوالحسین باری می
 .(580، ص2ج ،2424 ،حماین اسر

 ،مرتضی کتاب با شیخ مفید، سید ۀنویسند یآرا. در این جدول به جدول زیر توجه کنید
نقاط اشتراف با عالمر و  ه اسرالدین حماخی مقایسه شدیدابوالحسخین باخری و سخد

. در مواردی که نظر مشصای ه اسرنشان داده شد «-»با عالمر  آن نقاط اختالفو  »+«
 . شده اسرهیچ عالمتی گذاشته ن د،نش پیدامورد نظر  از متشلمع 

 نظر
 نویسنده کتاب 

 شیخ 
 مفید

سید 
 مرتضی

  ابوالحسین
 بصری

  الدینسدید
 حمصی

    + انشار احوال

 + + + + عینیر صفات الهی و نات

 بازگردادن دو صفر سمع و بار

 -  - + به علم 

                                                        
 .(08: 2، ج2424مای، نح« قد ُحّد العالم بحدود ال تاح، فاألولی أن ال ُیحّد العالم والعلم» .1
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 نظر
 نویسنده کتاب 

 شیخ 
 مفید

سید 
 مرتضی

  ابوالحسین
 بصری

  الدینسدید
 حمصی

  +   اراده عین داعی

   + + نفی رُیر

 - - +  حقیقر خاطر

 عینیر وجود و نات

 + + - + نحقیقر معدو ( 

  + -  جواهرفناء حقیقر 

   -  کیفیر فناء

  - + - دنیااصلح در وجوب انشار 

   -  عوض

 +  + - حقیقر انسان

 +  +  عامر پیامبران

 + + + + انبیاء ظهور معجزه به دسر غیر

   - - جهر اعجاز قران

   + + وعید به خلود در جهنم

 +  + + بطالن تحابط

  - + + حقیقر شفاعر

 یبندجمع

. اسخخر هجری شخخشخخم و هفتم سخخدۀ یشی از علمای امامیه اثر خالصررة اونظرکتاب  .2
 ۀشخیخ طوسخی اسر. نویسنداال تصراد بندی کتاب فاخل همانندکتاب  این بندیفاخل

ر متن که د اسرها متوجه تاخحیح کتاب برخی ایراد و کتاب به منابع اندکی اشخاره کرده
 .شدها اشاره بدان ،مقاله
اب، از پیروان مشتب محققان کت و بنابر اعتقاد مذهبکتخاب امامی ۀ ایننویسخخنخد .5
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ندی بشد و در نهایر، به این جمع مقاله بررسی این در یهباشد. این نظرمتأخر معتزله می
 کتاب و مشتب ابوالحسخخین ۀکالمی نویسخخند ۀکه میان اندیشخخرسخخیدیم که موارد تشخخابهی 

 ویژههداشته باشدا ب - غیر از اثرپذیری - های دیگریتفسیرتواند وجود داشر، میباری 
 ،. بنابراینراس نداشته باری ای به مشتب ابوالحسینهیچ اشاره نیز کتاب ۀکه نویسنداین

 .ر کردثابکتاب به مشتب متأخر معتزله را  ۀنویسند وابستگی یر،اطعقتوان با نمی
 به این نتیجه رسخخیدیم که او ،ناکتاب با برخی از متشلم ۀنویسخخند یآرا ۀبا مقایسخخ .0

ر امامیه توان گفر که او از سنبنابراین می ،شیخ مفید داشر ۀاندیشی با بسیارمشترکات 
 . فاصله نگرفته اسر

 نامهکتاب

جعفر بن حسخن بن سعید  ا محقق حلی،محمد عودی اسخدی حلی حسخین بنن عودی، اب .2
 رد ، به کوشش: سید حسین مدرسی طباطبائیم ئ ه شیئیت عدما  در مفاوضره(، 2030ن

، دفتر اول، به کوشخخش: رسخخول جعفریان، قم: کتابصانه آیر اسررالمی ایراطمیراث مجموعه 
 الله مرعشی نجفی.

، تحقیق: فی اصررقل اوردین اوفرا ق ،(2081ن مالحمی خوارزمی، محمود بن محمخدابن  .5
ویلفرد مادلونگ، مارتین مشدرموت، تهران: مؤسخخسخخه پژوهشخخی حشمر و فلسخخفه ایران و 

 آلمان. -ن مؤسسه مطالعات دانشگاه آزاد برلی
 :تهران، تحقیق و تقدیم: ویلفرد مادلونگ، اواعتاد فی أصقل اودین، (2003ن خخخخخخخخخخخخخخ .0

 میراث مشتوب.
ه، زابینه اشمیتش و لفرد مادلونگیح: وتاحی، تصفا األدوة، (م5331ن باخری، ابوالحسخین .4

 ویسبادن.

: هرانتحسن انااری،  و ، تحقیق و مقدمه: زابینه اشمیتشهخالصة اونظر، (2082نناشخناس  .2
   .مؤسسه پژوهشی حشمر و فلسفه ایران و مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین

: قمح: رضخخا اسخختادی، یاخخحت، تقریب اواعارف، (2010ن الدین ابوالاخخالححلبی، تقی .1
 جامعه مدرسین.انتشارات 

مؤسخسة النشر  ، تحقیق:اوانقه من اوتق ید، (ق2424ن الدین محمودحماخی رازی، سخدید .3
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 االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
، تاحیح: رسا ل اوشری  اوارتضی، (ق2432ن سخید مرتضخی، علی بن الحسخین موسوی .8

 : مدرسة القرآن الشریم.قمی، یمهدی رجا
: تهران، تاحیح: محمدرضا انااری قمی، اوا خص فی اصقل اودین، (2082ن خخخخخخخخخخ .0

 و کتابصانه مجلس شورای اسالمی. مرکز نشر دانشگاهی
: مؤسسة قم، تاحیح: سید احمد حسینی، اوهخیرة فی ع م اوکالم، (ق2422ن خخخخخخخخخخخخخ .23

 النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
، تاخحیح: سید اال تصراد فی ما یجب ع ی اوعباد، (ق2403ن طوسخی، محمد بن الحسخن .22

 : دلیل ما. قم ،بجنوردی محمد کاظم موسوی
، ، ت  یی اونفس اوی حضیرة اوقدس(ق2421ن عالمه حلی، حسخن بن یوسخف بن المطهر .25

 .: مؤسسه اما  صادققمح: فاطمه رمضانی، یاحت
، تاخخحیح: محمود کتاب االربعین فی اصررقل اودین، (م5330ن فصر رازی، محمد بن عمر .20

 .ه: دارالشتب العلمیبیروتعبدالعزیز محمود، 
، تاخخحیح: ابراهیم اناخخاری أوا ل اواقاالت، (ق2420ن حمد بن النعمانمفید، محمد بن م .24

 : المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید.قمزنجانی خوئینی، 
 .: دارالمفیدبیروت، تاحیح: صائب عبدالحمید، اوا ا ل او رویة، (ق2424ن خخخخخخخخخ .22

: مرکز تهران ،دا رة اواعارف بررگ اسالمی، (2038نسخید محمدکاظم  ،موسخوی بجنوردی .21
 .، چاپ دو دائر  المعارف بزرگ اسالمی

کتاب االسرراس وعقا د ، (  5333-ق 2452ن مناخخور بخالله، القاسخخم بن محمد بن علی .23
  .: مشتبة لتراث االسالمیصعده -یمن، تعلیق: محمد قاسم عبدالله الهاشمی، االکیاس

 




