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Abstract
The theory of the Ayan Sabitah (Fixed Entities) is one of the ideas of Ibn Arabi in the
field of mystical mysticism, which explains many other teachings, such as God's
knowledge of the details, the issue of Predestination, Good and Evil, Unity of The
Divine Acts, and the theory of the unity of existence. It is the scientific manifestation
of the names and traits of God and the creation of beings along with effective destinies
with them. From the point of view of Ibn Arabi, after the state of inherent oneness, in
the rank of unity, all divine names and their attributes and forms appear in the
knowledge of God. Accordingly, in the rank of unity, due to the plurality of names and
the traits of the truth, the plurality of scientific forms of the creatures appear in the
Hazrat-e-Elmieh. The external manifestation of the creatures after the foundation of the
object occurs through the sacred grace of God, and after that, the existential object of
creatures is manifested. In this article, it is determined that God's knowledge of the
beings is not restricted to fixed entities towards creation and before it. But, in the fixed
(eternal) entities of the beings, there exists the knowledge about their way of life and
destinies of their eternal life. The purpose of this research is to reveal the active and
continuous connection between External Entities and Fixed (Eternal) Entities. The acts
and behaviors and the ethics of the fixed entities of human beings are capable of
changing in many of the predictions in them. Consequently, there is a mutually active
interaction between external beings and fixed entities. This, while denying absolute
determinism of the mysticism, exemplifies the role of man's power in mapping his fate
and changing his destiny. The methodology of this research is descriptive-analytical
based on the documentary method and based on content analysis. In this study, based
on the interpretive language, it becomes clear that a two-way relationship of the
language and the concepts of the mind is present about True Lords and Foreign Lords.
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چکيده
اعيان ثابته يکي از نظريههای ابنعربي در حوزة جهانشناسي عرفاني است که عامل تبيين معارف بسيار ديگری مانند
شيوة علم خ اون به جزئيات و مسئلة قضا و ق ر و خير و شر و توحي افعالي و نظرية وح ت وجود اسدت .اعيدان
ثابته مظاهر علميِ اسماء و صفات خ اون و پيش زمينة خلقت موجودات و مق رات مؤثر همدرا آندان اسدت .ازنظدر
ابن عربي پس از مرتبة اح يت ذاتي در مرتبة واح يت ،همة اسماء الهي و لوازم و صور آنها در علدم خ اوند ظداهر
ميشود .بر اين اساس در مرتبة واح يت به واسطة کثرت اسماء و صفات حد ،،کثدرت صدور علمدي موجدودات در
«حضرت علميه» ظهور ميياب  .تجلي خارجي موجودات بع از شيئيت ثبوتي به واسطة فيض مق س خ اوند اتفدا
ميافت و شيئيت وجودی موجودات تجلي ميياب  .در اين مقاله مشخص ميشود که علم خ اون به موجودات برپاية
اعيان ثابته به خلقت و پيش از آن مح ود نميشود؛ بلکه در عين ثابت موجودات ،علم به شيوة زن گي و حيات آنهدا
و مق رات طول زن گي و حيات اخرويشان نيز وجود دارد .ه ف اين پژوهش آشکارکردن پيوند و ارتبدا فعدال و
م اوم بين اعيان خارجي و اعيان ثابته است .اعمال و رفتار و اخال وجود خارجي اعيان ثابتة انسان ها قابليدت تغييدر
در بسياری از مق رات پيش بيني ش

در عين ثابت آنها را فراهم مي آورد؛ درنتيجه يک تعامدل دوسدويه و فعدال بدين

موجودات خارجي و اعيان ثابته برقرار است که ضمن انکار جبرگرايي مطل ،از ساحت عرفان ،نقش اختيار انسدان را
در ترسيم سرنوشت خود و تغيير مق رات به نمايش ميگذارد .روش پژوهش در اين مقالده توصديفي دد تحليلدي بدر
مبنای روش اسنادی و برپاية تحليلِ محتواست .در اين پژوهش برپاية زبانِ تأويلي روشن مدي شدود ارتبدا دوسدوية
زبان و مفاهيم ذهني دربارة اعيان ثابته و اعيان خارجي نيز برقرار است.
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1ـ مقدمه 
1ـ 1بيان مسئله و مباني نظری
اصطالح اعيان ثابته متشکل از اعيان و ثابدت اسدت« .اعيدان» جمد عدين بده معندي ذات ،وجدود و
حقيقت هر چيز و «ثابت» نيز به معني ثابت در علم خ اون است .هرچه در ندزد پروردگدار وجدود
دارد ،ثابت و باقي و اليدزال اسدت و هرچده در عدوالم مخلوقدات اسدت ،فناپدذير و نابودشد ني و
مرگ پذير است؛ چنانکه خ اون مي فرماي « :مَا عِنْ َکُمْ يَنْفَ ُ وَ مَا عِنْ َ اللَّهِ بَا ٍ» (آنچده ندزد شماسدت
فاني مي شود؛ اما آنچه نزد خ است باقي است) (نحدل .)31 :قيصدری اعيدان ثابتده را صدورتهدای
معقول در علم ح ،تعالي مي دان (قيصری .)12 :2911 ،اعيان ثابته حقاي ،ممکندات و صدور علمدي
اشياء است که بطونشان هميشگي است؛ آنها شدئون مند ر در ذات حد ،اند (جهدانگيری:2913 ،
 .)113ازنظر ابن عربي تجلي اولِ حضرت ح ،يا فيض اق س او اعيان ثابته را رقدم زد .اعيدان ثابتده
همان صور اسماء الهي است که در علم حضرت حد ،بده صدورت حقداي ،موجدودات و ممکندات
درآم

است .در تجلي دوم يا فيض مق س ،آن صور علميه به عرصة وجود مدي آيند و از قدو بده

فعل تب يل مي شون (ابن عربي)121 :2983 ،؛ پس مي توان گفت حضرت حد ،صدور علميدة اعيدان
ثابته را ظاهر کرد و سپس با تجلي دوم با توجه به اعيان ثابتده ،اعيدان خارجيدة مخلوقدات را پ يد
آورد .اعيان ثابته امور معقولي هستن که وجود خارجي ن ارن ؛ اما با وجود خارجي خود در ارتبدا
هستن و در آنها مؤثرن ؛ همچنين از آنها تأثير ميپذيرن .
بر اين اساس اعيان ثابته را مي توان برنامهريزی حضدرت حد ،بدرای همدة موجدودات دانسدت.
وجود و حقيقت اين موجودات بهطور ثابت در علم خ اوند وجدود دارد .ايدن محاسدبة وجدودیِ
موجودات همرا با مق رات آنها در علم خ اون به صورت هميشگي ثبت است .در مق رات امکدان
تغييرات وجود دارد؛ ولي اصل وجود موجودات در عالم علم الهي ثابت است.
اعيان ثابته به دو دستة ممکنه و ممتنعه تقسيم ميشود :اعيدان ممکنده افدزونبدر مظداهر علمدي،
مظاهری خارجي نيز دارد؛ ولي اعيان ممتنعه طالب بطون است و هرگدز تعدينن خدارجي نمدي يابد .
اعيان ممتنعه جلوة خلقي ن ارد و تنها پيامبر (ص) و وارثان او يعني ائمه علديهم السدالم ايدن اسدماء و
صور را در تعينن ثاني درک ميکنن  .خ اون براساس اسم وهاب و جدواد بده اعيدان ممکنده وجدود
ميبخش  .اعيان ثابته جلوة اسماء و صفات الهيان و به همين سبب مراتبي دارن  .اعيان ثابتده صدور
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و ماهيات همة اشياء و تعينات خلقي در علم تفصيلي خ اون است؛ اين اعيان ثابته را ميتدوان هدم
بهشکل کلي و نوعي و هم بهشکل جزئي و فردی بهصورت ان راجي در يک يگر تلقي و فهم کرد.
ازنظر عارفان ،اسمای الهي با ش ت و ضعف خود ،گونه های مختلف اعيدان ثابتده را در صدحنة
علم خ اون ظاهر مي کنن  .در عين ثابت و وجود خارجي ،اسمای الهي نقدش ظداهر و موجدودات
نقش مظهر دارن  .موح در شرح فصن حکمت الهي در کلمة آدمي مينويس « :منظور از عين ثابدت
نوعي همان است که به امور کلي تعبير ش و به گفتة شيخ نسبت آن بده امدور و مصدادي ،خدارجي
يکسان است؛ ازطرف ديگر گاهي چنان است که گويي ابن عربي عين ثابت فردی را در نظدر دارد و
معتق است که هر موجودی در عين ثابت خاص خود را دارد که به مقتضای آن عين ثابدت ،اعمدال
و حرکات و آثار و فعاليت هايي از خود بروز مي ده » (همدان .)123 :در بيشدتر مدوارد نيدز منظدور
ابنعربي از عين ثابت همان عين ثابت فردی است.
اسم جام «اهلل» نخستين و کلي ترين اسم حضرت ح ،است؛ از اينرو عين ثابت انسانِ کامل کده
مظهر اسم جام اهلل است ،نخستين عين ثابتي است که در حضرت علميه ظهور مي يابد ؛ بده همدين
سبب پيامبر (ص) فرمود« :اول ما خل ،اهلل نوری» .چون در ازل اآلزال حضرت حد ،مديخواسدت در
کند  ،حقيقدت محم يده و عدين ثابدت

مظهری جام جمي اسماء کليه و جزئيدة خدود را مشداه

حضرت خاتماالنبياء را نخستين ظهور و نور طال از غيبالغيوب قرار داد ،و از اين منظر که در اين
عين ثابته جمي اسماء و صفات حضرت ح ،متجلي ش

است ،عين ثابت محمد ی (ص) بدر ديگدر

اعيان ثابته سمت سيادت مطلقه و شهود را دارد و فيض حضرت ح ،بر تمام هستي از ناحية ايشدان
تحق ،ميياب  .امام خميني

(ر )

در اين بار ميفرماي « :حقيقت کمال اسمائي جز از طري ،ظهور ح،

در عين ثابت انسان کامل تحق ،نپذيرد و کلية ماليکة سکنة جبروت و ملکوت و عدالم شدهادت از
ابعاض و اجزای اين حقيقت کليِ جمعيِ اح ی محسوب ميشون ؛ و حقيقت ح ،به جمي مظداهر
و اسماء ،حاکم بر مظاهر عالم است» (خميني.)99 :2981 ،
در مبحث اعيان ثابته ،ص رال ين قونوی ح يث ق سي «کندتُ کندزا مخفيدا فأحببدتُ أن أعدرف
فخلقتُ الخل َ،لکي أعرَف» را دليلي نقلي بر اين موضوع مي دان  .از نظر او گنج مخفي همان اسدماء
الهي و صور علمي موجودات است؛ همچنين ح يث منسوب به پيامبر (ص) را که فرمودن « :إِنَّ اللَّدهَ
خَلَ َ،الْخَلْ َ،فِي ظُلْمِهِ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُدورِ ِ» ،بده ايدن شدکل تفسدير کدرد اسدت کده منظدور از
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«ظلمت» ،مرتبة اعيان ثابته و تعيين مق رات پيش از خلقت آنها و مرتبة «نورپاشي» تجلي وجودی و
اعيان خارجي آنهاست (ص رال ين قونوی .)118 :2912 ،باي توجه داشت که وجود اعيان ثابته قبل
از خلقت اشياء ،ب ون برنامه و ان از گيری آن موجود و ارادة آن غيرممکن است .فاعدل بايد ابتد ا
شيء و ويژگي های آن را مق ر کن تا آن چيز از ع م بازشناخته شود و در مرحلة بع  ،آفدرينش آن
ممکن ميشود.
منظور از اينکه گفته مي شود اعيان ثابته در ع م هستن  ،ع م محض نيست؛ بلکه عد م خدارجي
است .اعيان ثابته ثبوت علمي در صق ربوبي دارن ؛ ولي ازنظر وجودِ خارجي مع وم هستن ؛ يعندي
خود آنها هيچ گا به عرصة وجود نميآين  .عين خارجيِ مخلوقات در زمان خلقت و پدس از مدرگ
و رستاخيز با اعيان ثابتة خودشان ارتبا دارد و هيچ گا اين ارتبا و علدم حضدرت حد ،بده آنهدا
منقط نمي شود .باي توجه داشت که اعيان خارجي مظهر اعيان ثابته هستن و بنابر وح ت ظداهر و
مظهر ميتوان گفت دارای اينهماني هستن ؛ همچنين وح ت ح ،و خل ،در اين راسدتا تفسديرپذير
است؛ زيرا اعيان ثابته مظهر اسماء حسنای خ است و چون اسمْ عين مسمي اسدت ،جهدان و اعيدان
خارجي نيز ازنظر ابنعربي چيزی جز جلوة تفصيلي خ اون نيست (کاکائي.)114 :2982 ،
1ـ 2پيشينه و ضرورت پژوهش
ابنعربي برای نخستينبار اصطالح اعيان ثابته را وض کرد .عارفان و فيلسوفانِ پيرو نظريدههدای
ابن عربي پس از او برای مسائل مربو به آفرينش و تجلي الهي و علم خ اوند و اسدماء و صدفات
حضرت ح ،از اين اصطالح استفاد کردن  .پيروان رمزگشای ابن عربي دد افدرادی مانند قوندوی و
جن ی و فرغاني د مسائل آن را تشريح کردن  .شارحان فصوصالحکم نيز ،مانن کاشاني و قيصری،
به دسته بن ی اين نظريه کمک شاياني کردن  .سدرانجام نيدز نق النصدوص نتيجدة تدالش چند قدرن
محققان را در خود جم کرد .در قرون بع با آميزش عرفان و فلسدفه در معدارف شديعي ،حکمدت
متعالية مالص رای شيرازی زوايای ديگری از اين نظريه را آشکار کرد .اعيدان ثابتده يکدي از مسدائل
مهم هستيشناسي اسالمي است که در حوزة فلسفه و کالم و عرفان را يافته اسدت .در چند سدال
اخير نيز دربارة اعيان ثابته پژوهش هايي در قالب پايان نامه و طرح پژوهشدي انجدام شد

کده از آن

جمله است :بررسي تطبيقي اعيان ثابته نزد ابن عربي با آيات و روايات (معظمدي گدودرزی)2931 ،؛

اعيان ثابته از دي گا ابنعربي و امام خميني (س) (سهيلي)2931 ،؛ بررسي تطبيقدي ثبوتدات ازلدي در
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نزد معتزله ،صور مرتسمه در نزد ابنسينا و اعيان ثابته در نزد ابنعربي (بد ری)2932 ،؛ اعيدان ثابتده
در آثار شبستری (شجاع تقيآباد)2933،؛ همچنين چن مقاله با موضوع اعيان ثابته نيز در مجله هدای
مختلف انجام ش

است؛ مانن «بررسي اعيان ثابته و صور مرتسمه همرا با نقد ايدرادات مالصد را

به صور مرتسمه» (ايرجدي نيدا و حسدني)2931 ،؛ «اعيدان ثابتده از ديد گا ابدن عربدي و مالصد را»
(شجاری )2913 ،و . ...برپاية اين مطالعات و جستجوها تداکنون دربدارة آنچده در ايدن مقالده بيدان
مي شود ،پژوهش مستقلي ارائه نش

است و بيشتر پژوهشگران به مقايسة مشترکات و تفداوت هدای

نظرية اعيان ثابتة ابن عربي با ديگر ان يشمن ان پرداختهان  .اين پژوهش با پرداختن بده علدم پيشدين
ح ،به مخلوقات با استناد به نظرية اعيان ثابته ،بسياری از مشکالت متفکران معارف توحيد ی را دد
ازجمله محال بودن تعل ،علم به مع وم د حل مي کن و ازسوی ديگر با تبيين ارتبا دوسوية اعيدان
ثابته با اعيان خارجي ،مسئلة اختيار انسان و تأثير او در مق رات را پس از خلقت بدرای خوانند گان
روشن ميکن ؛ همچنين انجام اين پژوهش در راستای غنيسدازی تحقيقدات ديگدر پژوهشدگران در
حوزة ابنعربيشناسي مؤثر خواه بود.
2ـ شيئيتِ ثبوتي و شيئيتِ وجودی
برپاية نظرية اعيان ثابته ،از دي گا ابنعربي وجود را مي توان به دو نوع تقسيم کدرد :وجدود اول در
صق ربوبي و در صحنة الهي و وجود دوم در خار از صق ربوبي و در عوالم هستي است که بين
آنها ارتبا هايي وجود دارد؛ درحقيقت ،وجودِ اولْ برنامه ريزی علمي برای وجود حقيقيِ دوم اسدت
که ابنعربي برای نامگذاری آنها از دو اصطالحِ «شيئيت ثبوتي» و «شيئيت وجودی» استفاد ميکند .
اين دو اصطالح برگرفته از قرآن کريم است؛ آنجا که مي فرماي « :إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا ُ أَنْ نَقُولَ
لَهُ کُنْ فَيَکُونُ» (وقتي چيزی را اراد ميکنيم ،فقط به آن چيز ميگوييم باش پس موجدود مديشدود)
(نحل .)43 :خ اون در اين آيه از اصطالح شيء برای وجودی نام مي برد کده هندوز موجدود نشد
است .ابنعربي اين شيئيت را شيئيت ثبوتي اشياء در علم حضرت ح ،مي دان و وقتي اين شيء در
هستي وجود خارجي بياب به آن شيئيت وجودی ميگويد  .البتده ازنظدر ابدن عربدي اعيدان در علدم
حضرت ح ،ثابت و متکثر هستن و نباي آنها را مانن ماهيت و يا کمداالت وجدودی دارای تحقد،
اجمالي دانست .فناری در مصباحاالنس در شرح ايدن دو اصدطالح مدي گويد « :أَنَّ الْوُجُدودِ الْعَيْنِدي
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يُسَاوِ َ

الْوُجُودِ وَ الْوُجُودِ الْعِلْمِي يُسَاوِ َ

الثُّبُوتِ» (همانا وجدود عيندي مسداو شديئيت

وجودی و وجود علمي مساو شيئيت ثبوتي است) (فناری.)12 :2919 ،
2ـ 1شيئيت ثبوتي معينالقدر
اعيان ثابته در صق ربوبي و بي بهر از وجود عيني هستن ؛ ولي به سبب آنکه افاضة ح ،تعالي به
موجودات تاب علم او به اعيان ثابته است ،در تفکر ابنعربي نقش مهمدي دارند (رحيميدان:2911 ،
 .)131به نظر مي رس همان گونه که اشياء در علم حضرت حد ،و قبدل از خلقدت ،شديئيت ثبدوتي
داشته ان  ،برای آنها برخي مق رات نيز در نظر گرفته ش

باش ؛ زيرا تفداوت مقد راتْ عامدل تمدايزِ

عين ثابتِ فردی اشياء و موجودات است؛ برای نمونه عين ثابتِ يک انسان در علم ح ،تعالي فدار
از تعيين زمان تول و مکان و ويژگيهای فيزيولوژيکيِ مخصوص و پ ر و مادر و  ...قابل شناسدايي
از ديگر اعيان ثابتة انسانها نيست .مق رات برای موجوداتِ پيش از آفرينش به معنای تعيين حد ود
و ان از و ويژگي های آنهاست .بر اين اساس علم خ اون را مي توان به سه بخش تقسيم کرد :علدم
به ذات خود به صورت حضوری؛ علم به مخلوقات پيش از آفرينش (اعيان ثابته)؛ علم به مخلوقدات
پس از آفرينش (اعيان خارجي).
برپاية علم خ اون  ،مق رات را نيز ميتوان به دو دسته تقسيم کرد؛ دسدتهای از مقد رات قبدل از
خلقتِ هر چيز مشخص مي شود که الزم تفاوت عدين ثابدت فدردی موجدودات اسدت .دسدته ای از
مق رات نيز پس از خلقت و بسته به اعمال و نينت ها و دعاهای افراد برای آنها مق ر مدي شدود و در
زمان و مکان مشخص به آنها مي رس ؛ با توجه به آنکه عين ثابت قبل از آفرينش انسان ها مشدخص
ش

است ،قَ َر الزمة هر وجودی است تا با آن از غير خود مشخص و متمايز شود؛ در ضمن قد َرْ

عامل مح وديت آن موجود و احاطة خ اون بر او مي شود؛ درواق خلقت ب ون ق َر ممکن نيست؛
زيرا اگر در آغازِ خلقت پرسي

شود چه چيزی خل ،شود ،پاسخ آن ناگزير بيان حد ود و اند از و

ويژگي های آن قبل از خلقت است؛ پس برخي از مق رات بهطور الزامي پيش از خلقتِ هر چيدز در
عين ثابت او وجود دارد؛ چنانکه خ اون مي فرماي « :قَ ْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَيْءٍ قَ ْرًا» (خ ا بدرای هدر
چيزی ان از ای قرار داد است) (طال  .)9 :ق َرْ خصوصيت وجودی و کيفيدت خلقدت و ظرفيدت
وجودی هر موجود است که مقارن با آن و تفکيکناپذير از آن وجود است .دربارة تعيدين مقد رات
قبل از خلقت هستي ،از پيامبر (ص) روايت ش

است که فرمود« :خ اون پنجا هدزار سدال پديش از
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آفرينش آسمانها و زمين ،ح ود و ان از ها را تعيين و تق ير نمود» (رشاد،2981 ،

 .)113 :2امدام

رضا عليهالسالم نيز شيئيت وجودی اشياء را به مق رات قبل از خلقت مشرو ميدان و ميفرمايد :
«اليکون إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَ َّرَ وَ قُضِيَ» (چيزی تحق ،نمي ياب مگر آنچه خ ا بخواهد و اراد
کن و تق ير کن و به آن فرمان ده ) (همان،

 .)113 :1عالمه طباطبايي در ذيل آية «هَلْ أَتَى عَلَى

الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ ال َّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَيْئا مَذْکُورًا» (آيا زمان طوالني بر انسان گذشت که چيز قابل ذکدری
نبود) (انسان )2 :مي فرماي « :يعني انسان قبل از خلقتش در علم خ ا ثبوتي داشت و سپس مخلدوقي
بالفعل ش و جزو خالئ ،مذکور شد و در کدافي بده سدن خدود از مالدک جهندي از امدام صداد
عليه السالم روايت کرد که در تفسير اين جمله فرمود :مقد ر بدود ولدي مدذکور نبدود» (طباطبدايي،
،2933

 .)128 :13ما اصطالح «شيئيت ثبوتي معين القَ َر» را برای اعيان ثابته به کدار مدي بدريم تدا

ارتبا اين اعيان با مق رات پيش و پس از خلقت آنها مشخص شود.
2ـ 2شيئيت وجودی یا اعيان خارجي
در فيض مق س ،وجود عيني موجودات براساس اعيان ثابته شان از خزانة غيبِ صق ربدوبي بدر
عرصة شهود پا مي گذران و کسوت وجود حقيقي مي پوشن  .ابن عربي در فدصن شديثيه از گسدترش
وجود بر اعيان ثابته با تعبير «دمي ن فيض رحماني» ياد مي کن و شيث را رمز فيض مقد س و اسدم
وهاب ح ،مي دان ؛ همانگونه که آدم عليه السالم را رمز فيض اق س و مرتبه الهيت ح ،مي دان ؛ اما
پرسش اينجاست که آيا با خلقت موجودات ارتبا آنها با عين ثابتشان قطد مدي شدود؟ ابدن عربدي
اعتقاد دارد که عطاها و افاضات حضرت ح ،به هر موجود در قالب مق رات و براسداس مقتضديات
عين ثابت آن موجود است که پس از خلقت نيز ادامه مي ياب ؛ او معتق است علم ح ،با عين ثابدت
موجودات در ارتبا است و عطاها و داد های خ اوند برپايدة اسدتع اد و قابليدت عدين ثابدت آن
موجودات مقرر مي شود .ابن عربي در فصن شيثيه مي نويس « :کسي که مي دان که علم خ ا به او ،در
جمي احوال ،تاب چيزی است که پيش از وجود در عين ثابت او بود است و مي دان کده دادِ حد،
برحسب علمي است که عين خود او به ح ،داد  ،و همان است که او در حال ثبدوت خدود بدر آن
بود ،پس ميدان که علم خ ا به او از کجا حاصل ش

است» (ابن عربدي .)134 :2983 ،برپايدة آراء

ابن عربي بخشش به هر موجودی برپاية قابليت و پذيرن گي و استع اد ازلي و عين ثابت آن موجود
است (همان.)199 :
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3ـ نقش اختيار در اعيان ثابته
باي توجه داشت که بين عملکرد انسان و بخشش های ح ،ارتبا های دنيدوی و اخدروی محکمدي
وجود دارد .در باب ارتبا عملکرد انسان با پاداش و عذاب اخروی قضيه کامال روشدن اسدت و از
آن ميتوان به تأثير عملکرد انسان بر مق رات اخروی انسان نام برد؛ اما بين عملکرد انسدان و اعيدان
ثابته در همين دنيا نيز ارتبا فعال و دوسويه ای وجود دارد .تأثير عملکرد انسان بر مق رات دنيدوی
را ميتوان در آيات و روايات مختلف پيگيری کرد .مق رات اعيان ثابته را مي تدوان بده سده قسدمت
تقسيم کرد )2 :مق رات پيش از خلقت اعيان ثابته؛  )1مق رات دنيوی در اعيدان ثابتده؛  )9مقد رات
اخروی اعيان ثابته.
اين تصور که مق رات اعيان ثابته تغييرناپذير و براساس استع اد ازلي است ،امي انسدان را بدرای
تغيير سرنوشت از بين ميبرد .بعضي از مق رات بهطور پيشفرض در اعيان ثابته برای حيات دنيوی
و اخروی انسان در نظر گرفته ش

است که امکان تغيير بعضي از اين مق رات وجود ن ارد؛ از ايدن

مق راتِ ناگزير و تغييرناپذير و حذف ناش ني در قرآن به «ام الکتاب» يدا لدوح محفدو تعبيدر شد
است؛ اما بسياری از اين مق رات برپاية اعمال انسان در حيات دنيوی و پيش از تحق ،يافتن ،قابليت
افزايش و کاهش و حذف را دارا هستن  .خ اون در نوشته ها و مق رات موجود در اين کتابها هدر
وقت بخواه تغيير ايجاد مي کن  .برپاية آية «يمحو اهلل مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِدتُ وَ عِنْد َ ُ أُمُّ الکتداب» (خد ا
هرچه را بخواه محو و هرچه را بخواه اثبات ميکن و ام الکتاب نزد اوست) (رعد  )93 :عارفدان
کتابي را که مق رات در آن امکان تغيير دارن « ،لوح محو و اثبات» نام نهاد ان  .عالم علم الهيْ تجلي
اولِ ح ،است که مخزن حقاي ،ممکنات و اعيان ثابته است و اين حقاي ،کلدي و جزئدي خميرمايدة
کل عالم امکان است .در شيئيت ثبوتي هر انسان دو لدوح شخصدي مقد رات محتدوم و غيرمحتدوم
وجود دارد و عملکرد انسان در تغيير مق رات لوح محو و اثبات تأثيرگذار است.
مق رات به دو دستة موقوف و محتوم تقسيم ميشود که در موقوفها امکان محو واثبدات و بد ا
وجود دارد؛ ولي در مق رات محتوم امکان تغيير نيست .البته زماني که اين مق رات به مرحلدة اجدرا
و قضا برس  ،ديگر بازگشتي در کار نيست .امام صاد (ع) مي فرماي « :برخدي از امدور حتمدي اند و
بي گمان تحق ،مي يابن و برخي نزد خ ا مشرو ان و خ ا آنچه را بخواه پيش مي اند ازد و آنچده
را بخواه محو مي کن و آنچه را بخواه ثبت مي کن » (رشداد،2981 ،

 .)114 :1تقد م تقد يرات
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بر تحق ،پ ي ها عامل پيون آنها با اعيان ثابته است .اعمدال اختيداری انسدان بيشدترين سدهم را در
تغيير مق رات غيرحتمي انسان دارد .کارهای ناپسن و گنا و کفر انسان موجب حذف مق رات خير
و نزول بال مي شود و انجام کارهای خير مانن صله رحم ،ص قه ،دعدا و تقد يرات شدر را حدذف و
تق يرات خير مانن طول عمر ،افزايش روزی ،سالمتي و  ...را برای انسان مق ر مي کن ؛ برای نمونده
امام باقر (ع) مي فرماي « :صلة ارحامْ اعمال را پاکيز  ،اموال را بالند  ،بدال را دور و حسداب را آسدان
ميکن و اجل را به تأخير ميافکن » (کليني،2933 ،

.)911 :4

رابطة انسان با اعيان ثابته رابطه ای دوسويه است؛ ما در چارچوب مق رات بده ايدن هسدتي وارد
ش ايم و در مجموعه ای از قوانين جهدان طبيعدي و مجموعده ای از قدوانين شدرعي خ اوند قدرار
گرفته ايم .ن اشتن ارتبا صحيح با قوانين طبيعي به مشکالتي برای انسان ميانجام  .ن اشتن تعامدل
صحيح با قوانين تشريعي نيز موجب نقص در بلو استع ادهای عين ثابت و تغييدر مسدير مقد رات
مي شود .م ت عمر ،روزی ،فرزن صالح يا ناصالح و بسياری از موارد ديگرْ ارتبا مستقيم و فعدالي
با قوانين طبيعي و تشريعي دارد .خ اون ْ قبض و بسط هايي در زن گي برای ه ايت انسدانهدا قدرار
داد است تا با آنها به زن گي صحيح الهي تشوي ،شون ؛ اما اگر انسان شقيای عام انه ايدن قدوانين
را نقض کن و دستورات الهي را تمسخر کن و امي ی به ه ايت او در درگدا الهدي نباشد  ،دچدار
مکر الهي ميشود .پس خ اون با دو صفت هادی و مضل ،بسته بده اعمدال و اخدال و عقايد مان،
مق راتي را برای ما در نظر مي گيرد .خ اون برپاية صفت های خود ممکن اسدت فدردی گريدزان از
ح ،را به فقر و بيماری و  ...دچار کن تا فرد به درگا خ اون رو آورد؛ اين فقر برای او خير است
و يا براساس صفت مضل ممکن است بر ثروت فردِ فاجر و گنهکاری بيفزايد کده بدرای او مکدر و
خسران اخروی را به همرا دارد.
پس اعمال اختياری دنيوی انسان ارتبا تنگاتنگي با مق رات دارد و اين خود انسدان اسدت کده
سرنوشت خود را برای خود رقم ميزن  .درواق خ اون انسان را با مق رات به سعادت يا شدقاوت
مجبور نکرد است؛ بلکه مق رات حضرت ح ،ياريگر انسان در رسي ن به اه اف و آمال دنيدوی و
اخروی اش است .خ اون در سورة شوری در اين بار ميفرماي « :مَن کَانَ يرِي ُ حَرْثَ الْدخخِرَ نَدزِدْ
لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن کَانَ يرِي ُ حَرْثَ ال ُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْخخِرَ مِن نَّصِيبٍ» (هرکس که زراعت
آخرت را بخواه  ،برای وی در کشتهاش مي افزاييم و کسي که کشت اين دنيا را بخواه به او از آن
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ميدهيم و در آخرت او را نصيبي نيست) (شوری.)13 :
يکي از عوامل مؤثر در ايجاد و يا تغيير مق رات دعداکردن و درخواسدت از حد ،تعدالي اسدت.
خ اون در آيات متع دی از قرآن کريم انسان را به دعاکردن فراخوان

است؛ ازجملده مدي فرمايد :

«ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لکم» (غافر )13 :و در جايي ديگر ميفرماي « :اذَا سَأَلَک عِبَادِی عَنِّدي فَدإِنِّي قَرِيدب
أُجِيبُ دَعْوَ ال َّاعِ إِذَا دَعَانِ» (بقر  .)281 :ابن عربي اين طلب و خواهش ها از خ اون را به سه دستة
طلب زباني و حالي و استع ادی تقسيم ميکن (ابن عربي .)139 :2933 ،دعا در جايگدا يدک عمدل
عبادی غيرمؤثر ظاهری با تغيير در مق رات غيرمحتوم ،زمينة گشايش در زند گي دنيدوی و اخدروی
انسان ها را فراهم مي کن  .دعا برای تغيير در آين

صورت مديگيدرد؛ پدس مشدخص مدي شدود کده

بسياری از امور در نزد خ اون و انسان قابليت تغيير دارن ؛ درنتيجه زميندة درخواسدت خ اوند از
انسان برای دعا عالقة خ اون به تغيير مق رات به نف حقيقدي انسدان اسدت .رابطدة اعيدان ثابتده و
وجود حقيقي انسان مانن رابطة جان و تن و رابطة غيب و شدهادت اسدت کده بدهطدور مسدتقيم و
ناملموس در ارتبا هستن  .انسان با اختيار خود به اعمالي دست مي زن  ،آن اعمال نيز جذب کنند
و تغييردهن ة مق رات به نف و يا به ضرر انسان مي شود .ان يشة قرآني و عرفدان حقيقدي انسدان را
موجودی در فضايي آميخته از مق رات و اختيار ميدان کده بسدياری از آن مقد رات نيدز بده سدبب
عملکرد انسان برای او به وجود آم

است.

4ـ شهود اعيان ثابته توسط انسان
آدم ،اشرف مخلوقات و آينة تمام نمای اسماء و صفات الهي ،برای دريافت فيوضات حضدرت حد،
در عالم هستي بيشترين قابليت را دارد .ابن عربي اين اهليت و قابليت را بدهسدبب ارتبدا سده گاندة
انسان با خ اون ،

الحقاي ،و طبيعت مي دان  .اين جامعيت و ارتباطات برای هيچ کس در هستي

بهجز انسان ميسر نش

است.

الحقاي ،را تعينن اول نيز مي گوين ؛ زيرا تعينن اول جام همة تعيننات ديگر و جام حقداي،
ممکنات و اعيان ثابته است .البته برای ذات ح ،نيز لفظ
ذات

الحقاي ،را بده کدار مديبرند و از آن

الحقاي ،وجودی را متوجه مي شويم؛ ولي در اينجدا منظدور از

اعيان ثابته است .تق ير همة موجودات مشخص ش

الحقداي ،علمدي در

است و چگونگي اين تقد يرات و احاطده بده
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آنها از دسترس انسان خار است؛ فقط خ اون است که گاهي برای بن گانش گوشده هدايي از مقد رات
اعيان ثابته را در شکل خواب با مکاشفه يا خلسه به آنها نشان مي ده و اين از نعمدت هدای خ اوند بدر
بن گانش است .انسان کامل با اتصال به منب

الحقاي ،به اعيان ثابتة همه موجودات در ملکوت اعلدي

و سفلي و عالم ناسوت دسترسي مي ياب  .اين احاطة علميْ زمدان و مکدان را نيدز درمدي ندوردد و شدامل
گذشته و آين و حال نيز مي شود .آدم به نيابت از حضرت ح ،و در مقام خليفگي ،حافظ خزاندة اسدرار
الهي است .اطالع از مق رات اعيان ثابته ممکن است به طور فردی و يا جمعي باشد ؛ مانند حدوادثي کده
برای يک فرد و يا برای يک شهر و يا کشور رخ مي ده  .پس انسان به اذن خ اون ميتواند مقد اری از
عين ثابت خود و يا ديگری را مشاه کن  .اين اطالع غيبي برپاية استع اد و روشدني و کد ورت دلهدا
متفاوت است .ابنعربي انبياء و رسوالن و اولياء را واقفان سرّ ق ر ميدان کده در ميدان خودشدان مراتبدي
دارن  .او خاتم انبياء و خاتم اولياء را دارای مقام بااليي مي داند ؛ بده گوندهای کده ديگدر انيبداء و اوليداء از
مشکات اين دو نفر بر سرّ ق ر آگا ميشون (همان.)199 :2983 ،
عارف در سير صعودی خود به مرحله ای مي رس که به عين ثابت خود و ديگران ق رت شدهود
مي ياب و همة مق رات عين ثابت را مينگرد؛ علم عارف به احوال و اعيان تدا قبدل از ايدن مرحلده
بهصورت اجمالي و در قالب مکاشفه و واقعه و خواب بود است؛ ولي در اين مرحله علم تفصديلي
به احوال وجودی قبل از تحق ،در خار  ،به وسيلة شهود اعيان ثابته در حضرت علميه برای عدارف
به دست ميآي (همان ،بيتا،

.)111 :9

عالمه طباطبايي (ر ) در الميزان روايتي را از تفسير عياشيء نقل مي کند کده «علدي بدن الحسدين
هموار ميگفت :اگر آيهای از کتاب خ ا نبود هرآينه شما را به آنچه که بود و آنچه کده تدا قيامدت
خواه ش خبر مي دادم پرسي م کد ام آيده؟ فرمدود :آيدة «يمحدو اهلل مَدا يَشَداءُ وَ يُثْبِدتُ وَ عِنْد َ ُ أُمُّ
الکتاب»» (طباطبايي،2911 ،

 .)112 :22براساس اين دست روايات ،ائمه و پيدامبر (ص) بدر اعيدان

ثابتة گذشتگان و آين گان ق رت شهود دارن  .پيش بيني هدای آخرالزمداني دسدته ای از ايدن روايدات
است که حوادث آين ة جهان را براساس اعيان ثابته افرادی که هنوز خل ،نش ان  ،بازگو ميکن .
قيصری در شرح فصوص در اين بار مينويس « :حقيقت واليت کليه ،حاکم بدر جميد اسدماء
است و عين ثابت کُمَل ،سمت سيادت بجمي اعيان ثابتدة ممکندات را دارد ،بلکده مقدام واحد يت،
ناشي از تجلي ح ،در عين ثابت حقيقت محم يده «ص» اسدت» (ابدن عربدي .)919 :2911 ،شدهود
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اللهدي اسدت؛ زيدرا هد ايت بد ون علدم بده

اعيان ثابته و علم به حقيقت اشياء يکي از لوازم

استع ادها و حقيقت و آين ة موجودات بهشکل کامل صورت نميگيرد .تفاوت علم انسان کامدل بده
اعيان ثابته با خ اون در آن است که انسان کامل در مرتبة واح يت و پدس از تعيدين علمدي اعيدان
ثابته آنها را به اذن خ اون مشاه

مي کن ؛ اما اين اعيان قبل از مرتبة واح يت معلوم ح ،بود ان و

همچنين دخل و تصرف در مق رات اين اعيان ثابته نيز در اختيار پروردگار است.
5ـ رابطه تأویلي اعيان ثابته با اعيان خارجي 
فهم صحيح قرآن برپاية نيت خ اون هميشه دغ غة اساسي عارفان مسلمان ازجمله ابن عربدي بدود
است .شالير ماخر ،پ ر علم هرمنوتيک م رن ،به ذهنيت خداص مؤلدف و قصد و نيدت نويسدن
بسيار اهميت مي ده  .ازنظر او کالم نسبتي دوسويه با کل زبان و بدا مجموعده تفکدر گويند
درنتيجه برای فهم کالم باي آن را امری برآم

دارد؛

از زبدان و همچندين امدری واقد در تفکدر گويند

دانست (پالمر .)33 :2984 ،اين نظرية هرمنوتيک بهسبب اهميت به عنصر زبان با نظرية زبانشناسدي
شناختي تناظر دارد .ابن عربي مانن شالير ماخر و ديلتای هموار به دنبال آن بود است که بده فهدم
مفاهيم قرآني براساس نيت نازلکنن ة آن دست ياب  .ايدن ديد گا ابدنعربدي بدرعکس نظريدههدای
فيلسوفاني مانن هاي گر و گادامر است؛ زيرا آنان معتق ن مخاطب با پيش فرضهای خود بده سدرا
متن مي رود؛ درنتيجه فهم نيت مؤلف را غيرممکن مي دانن  .درحقيقت شخصي مانن گادامر مکالمدة
ميان دو اف ،متن و تأويل را مستلزم مکالمة دو اف ،گذشته (مؤلف و متن) و افد ،حاضدر (مفسدر و
تفسير) مي دان (واينسهايمر .)91 :2982 ،از اين روش که برخالف عقي ة ابنعربي اسدت بدا عندوان
هرمنوتيک فلسفي و يا مفسرمحوری ياد ميشود .ابنعربي در فتوحات بهسدبب مخالفدت بدا تأويدلِ
را نادي

مي گيرد ،بدر اهدل تأويدل کده بده گمدان او فالسدفه و

مفسرمحور که قص و نيت گوين

متکلمان هستن  ،ميتازد (ابن عربي ،بي تا،

)431 :1؛ ولي درمجموع با پذيرش درک معداني بداطني

برای عارفان و اهل کشف ،اصطالح «اشارات» را برای تأويلِ صحيح به کدار مدي بدرد (همدان،

:2

 .)113آياتي از قرآن به حقاي ،ماورای اين عالم مي پردازد که فهم بسياری از اين حقداي ،و معدارف
نيازمن تفسير و تأويل آنهاست .با دقدت در متدون تدأويلي و تفسديریِ عارفدان مسدلمان مشدخص
مي شود که آنان با استفاد از هرمنوتيک روشي (غيرفلسفي) به دنبال دستيابي به مراد و پيدام مؤلدف
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قرآن هستن (رجبي .)23 :2989 ،اختيار انسان در اعيان خدارجي بدرای تغييدر سرنوشدت ،از منظدر
شناختي به اختيار خ اون در تغيير مق رات در اعيان ثابته برمي گردد« :إِنَّ اللّهَ الَيغَيرُ مَدا بِقَدوْمٍ حَتَّدى
يغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رع  )22 :و ارتبا دوسويه ای بين آنها برقرار مي شدود .ايدن تغييدر رفتدار ابتد ا
توسط انسان و با اختيار انسان صورت مي گيرد و خ اون نيز در مق رات انسان بهسبب تغيير رفتدار
او تغيير ايجاد مي کن  .ابن عربي با استفاد از هرمنوتيک روشي به دنبال کشف حقيقت روابط هستي
از دي گا خ اون است .متن قرآن راهنمای انسان به قص گوين ة آن است .ازسوی ديگدر بده نظدر
ابن عربي تمام هستي مانن متني است که با کاوش در اين متن (اعيان خدارجي) مديتدوان بده نيدت
آفرينن

(اعيان ثابته) دست يافت.

زبانشناسي شناختي نيز يکي از رويکردهای مطالعة زبان است که رابطة زبدان و ذهدن انسدان را
بررسي ميکن  .اين رويکرد زبان را بازتاب ان يشه و ويژگيهای ذهن گوين
اين دانشمن ان مطالعة زبان مطالعة افکار ذهن گويند

معرفي ميکن  .ازنظدر

و الگوهدای مفهدوم سدازی آن اسدت .برپايدة

تطبي ،آراء ابن عربي با نظريه های شناختي مي توان تحليلي مناسب برای فهم بهتر نظرية اعيدان ثابتده
به دست آورد .زبان شناسان شناخت گرا زبان را ابزاری برای سامان بخشي و پردازش اطالعات ذهدن
انسان مي دانن  .هنگامي که کاربران زبانْ موقعيتي را توصيف ميکنن  ،زبانشناسدان شدناختگدرا بده
بررسي چگونگي سامان هي و مفهوم سازی اطالعات ذهن افراد در توصيف آن موقعيت مي پردازند
(قائمي نيا .)44 :2933 ،زبان در اين دي گا بازتابکنن ة مستقيم شناخت و ساختار مفهومي ذهن بده
دنيای خار از ذهن است و از اين طري ،مي توان به ماهيت و ساختار افکار ذهدن انسدان پدي بدرد
(راسخ مهن  .)1 :2939 ،برپاية تطبي ،اين نظرية شناختي با آراء ابنعربي ،مخلوقات و اعيان خدارجي
مانن زبان ،ابزار تحليل مناسبي برای بازتاب و درک مفاهيم کلي و ساختار عالم اعيدان ثابتده اسدت.
درواق فيض مق س در همان جهت فيض اق س که ظهور علمي اسم های خ اون بود ،ظهور عيني
و وجودی نام های خ ای سبحان است و به واسطة فيض اق س ،اعيان ثابتده و اسدتع ادهای اصدلي
آنها در مرتبة علم (تعينن ثاني) حاصل مي شود و به واسطة فيض مق س ،همان اعيان همرا با لدوازم
و توابعشان در عالم خار حاصل مي شون  .درواق پيون محکمي بين اعيان ثابته در صق ربدوبي و
اعيان خارجي وجود دارد که اگر بخواهيم به شدناخت اعيدان ثابتده برسديم بايد بده بررسدي اعيدان
خارجي بپردازيم .از اين منظر ،صفات الهي در خلقت موجدودات مدنعکس شد

اسدت و بندابراين
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برخي عارفان مانن ابن عربي ب ون تعيين شرايط و مح ود  ،عالم هستي و انسان را آينة تمدام نمدای
صفات ح ،تعالي در نظر گرفته ان  .بر اين اساس صفات حضرت ح ،بده عندوان مفداهيم در عدوالم
ديگر نمود عيني يافته است و رابطة دوسوية زبان و مفاهيم ذهني دربارة اعيان ثابته و اعيان خارجي
نيز برقرار است .ابن عربي واژ های قرآن را به مثابة ديگر ان يشدههدای خدود دارای دو رو مدي داند ؛
ازاينرو که از آغاز و ازل در علم خ اون بود ان  ،قرآن را ق يم مي دان و از اين نظدر کده قدرآن در
چهرة پ ي های جهان پ ي ار ش  ،حادث است (ابوزي  .)933 :2981 ،پدس قدرآن نيدز در ان يشدة
ابن عربي مانن انسان و هستيْ جام ح وث و ق م و ظاهر و باطن است .درواق در جهدان شناسدي
ابنعربي قرآن و هستي و انسان همگي سخن خ ا هستن که با امر «کن» به وجود آمد اند و همدة
آنها ارتبا فعال و پيوستهای با اعيان ثابته دارن .
6ـ نتيجهگيری
عين ثابتْ شيء و وجود در مرتبة علم الهي است که بهواسطة خطاب ارادی خ اون تحق ،خارجي
ميياب ؛ اما ارتبا عين ثابت و وجود خارجي در اينجدا پايدان نمدييابد  .مقد رات خ اوند بدرای
موجودات برپاية علم او به اشخاص و اشياء تعل ،ميگيرد کده مدا در ايدن تحقيد ،عندوان «شديئيت
ثبوتي معين القَ َر» را برای آن برگزي يم؛ همچنين ق َر نيز به دو نوع محتوم و غيرمحتوم تقسيم ش .
هر وجودی براساس استع اد و قابليت و تالشدي کده انجدام مديدهد  ،شايسدتة دريافدت مقد راتي
غيرمحتوم مانن طول عمر يا کوتاهي عمدر ،گسدترش روزی يدا تنگدي روزی و  ...مدي شدود .علدم
خ اون به سرنوشت هرکس اعم از ه ايت يافتگان و گمراهان در اعيان ثابته موجود اسدت کده ايدن
نظر به جبر نيز نمي انجام ؛ زيرا نقص و کمال اعيان ثابته بهسبب درخواست آنهدا بده زبدان حدال و
استع اد از خ اون اسدت .درحقيقدت خ اوند ْ مبد أ فديض و عنايدت و اسدتجابت بدرای سدؤال و
درخواست موجودات در فيض اق س و فيض مق س است .اعيان ثابته قبدل از خلقدت ،از خ اوند
برای ظهور خود و ويژگي های خود به زبان حال سؤال مي کنن  .پس از خلقت نيز بدا انتخداب هدای
خود و با زبان حال و همچنين با زبان قال از خ اون به مقتضدای اسدتع اد قابليدت خدود تقاضدای
سعادت و يا شقاوت را دارن و خ اون نيز براساس اسم مضل و هادی خود بر آنها افاضه مدي کند
و به آنها ياری مي رسان  .برپاية آيدات و روايدات ،مقد رات در عدين ثابدت نسدبت بده عدالم عيندي
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به صورت اجمالي و غيرمفصل موجودن ؛ ولي در شب ق ر صورت تفصيلي اين مقد رات مشدخص
مي شود .اسم جام «اهلل» نخستين و کلي ترين اسم خ اون است که در تعينن ثاني ظهدور مدي کند و
حقيقت محم يه صورت اين اسم جام است؛ بنابراين همان گونه کده اسدم اهلل بدر همدة اسدماء اهلل
فيض و استم اد و احاطه دارد ،حقيقت انسان کامل نيز ق رت شهود و فياضيت و سيادت بدر اعيدان
ثابته را داراست .الزمة ه ايتگری جام و مان خليفة خ اوند اطدالع از اسدتع اد و اقتضدای ذاتدي
انسانها و شهود عين ثابت آنهاست .ابن عربي با استفاد از هرمنوتيک روشدي بده دنبدال درک مدتن
قرآن است؛ به نظر او همة هستي مانن قرآن متني است که با کاوش در اين مدتن (اعيدان خدارجي)
ميتوان به نينت آفرينن

(اعيان ثابته) دست يافت.

منابع

 -2قرآن کريم .
 -1ابنعربي ،محم بن علي ( .)2913شرح مق مة قيصری بر فصوصالحکدم ،ترجمدة سدي جدالل
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