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  تحلیل و مقایسۀ فنا و بقا در سنت عرفانی اول و دوم
  

  *اصغر میرباقري فرد سید علی 
  **زینب رضاپور 

  
  : چکیده

 ترین مباحث مشترك در دو سنت عرفانی اول و دوم است که با دو رویکرد متفـاوت  فنا و بقا از مهم
عرفاي نخستین، فنا را پاك شدن از صـفات نکوهیـده و بقـا را تحصـیل     . بدان پرداخته شده است

در سنت اول عرفانی، انسان و خدا دو وجود متمایز از یکدیگرند که ذات و . اند اوصاف ستوده دانسته
ـ   شود، اما ابن فانی می) حق تعالی(در دیگري) انسان(صفات و افعالِ یکی ا را بـا  عربی اعتقاد بـه فن

خوانند و براي خود نیز وجودي  از نظر او آنچه افراد از روي جهل، ماسوي اهللا می. داند شرك برابر می
گیرند، پنداري باطل است و این پندار در نهایت سلوك و با اعتقاد بـه وحـدت    سواي حق در نظر می

  . ردشود نه خود ف در این فرایند، جهل فرد فانی می. وجود از بین خواهد رفت
شود، زیرا صـفاتی در کـار نبـوده     عربی، نباید تصور کرد که در فنا ترك صفات می به عقیدۀ ابن

تمایز . شود حق، عین آن صفاتی است که به خلق نسبت داده می. است که بخواهیم آن را ترك کنیم
قایسۀ فنا به تحلیل و تطبیق و م  در این مقاله،. بندگان خاص از غیرخاص، در علمِ بدین مطلب است

  .شود و بقا در دو سنت عرفانی اول و دوم پرداخته می

  .فنا، بقا، سنت عرفانی اول و دوم، خودشناسی، خداشناسی :ها کلیدواژه
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  مقدمه 

توانـد تـا    است مختار و انتخابگر که در دو قوس صعود و سقوط می يانسان موجود
هـا   آن ارد که عرفا ازخود د يرو شیپ یموانع ،کمال قیدر طر وي .رود شیانتها پ یب

سدها  نینزند و ا ناتیتع نیو تا پشت پا به ا ندنک می ریتعب »يفرد اتیو ان ناتیتع«به 
 يهـا  همان غبار راه و حجاب نهایا .ازدیدست  شیتواند به اهداف خو را نشکند، نمی

  .ندشو حق بر بنده می ورتابش ن اند که مانع یظلمان
ـ ب يرو نمی عتیطب يکز سرا تو   ونری
  

  کـرد  یگذر توان قتیطر يبه کو کجا  
  یرده ولـاب و پـدارد نقـن اریـ جمال  

  
  کـرد  یوانـت ـظـران تا نـره بنش ارـغب  

  )195 دیوان حافظ، ص(  
از  گـر یتا آنجـا کـه د   دیمایبپ يگریپس از د یکیها را  هرگاه سالک منزل نابراین،ب
ك و و منـد  شـود لع و جـدا  خ يمعنو یو حت يو تعلقات ماد ناتیو تع اتیان عیجم

اسـت   یحـالت  نیدر چن. است افتهیبه مقام فنا دست  ،شود تیذوب در حضرت احد
 ،نگرد می را فراموش نموده محو جمال معشوق گشته و به هرچه شیخو شتنیکه خو

   .و بس ندیب فقط و فقط او را می
می، قـر   ن سـوم و هفـتم از اهمیـت زیـادي     ودر سیر تطور عرفان و تصوف اسـ

ها، سـمت و سـوي حرکـت     برخوردارند و مبانی نظري و عملی عرفانی در این دوره
می ف نظرهـا در   . هاي بعد تبیین کرد را در دوره  عرفان اس تا قبل از قرن هفتم اخـت

هاي عرفانی انجامیـد، امـا ایـن     ها و مکتب گیري سلسله میان جماعت صوفیه، به شکل
ف ط در حیطۀ فروع و آداب و رسوم تصوف مطرح ها و پراکندگی آرا فق دیدگاه اخت

می   ،نیمۀ قرن ششم و آغاز قرن هفـتم هجـري   شد و از می تی    در عرفـان اسـ تحـو
می   را   پدید آمد که از فروع و آداب تصوف فراتر رفت و مبانی و اصول عرفـان اسـ

و  از یک تحول کامل .عربی مطرح شد ها و آرائی که در مکتب ابن دیدگاه. دربرگرفت
توان سیر تاریخی  کرد؛ از این رو، می بنیادي در قلمرو موضوعات عرفانی حکایت می

میعرفا سنت اول عرفانی، تصوف را از آغاز تا قرن : درا به دو سنت تقسیم کر  ن اس
می هفتم دربرمی را بعـد از قـرن     گیرد و سنت دوم عرفانی، سیر تصوف و عرفان اس

در ایـن دو سـنت،   . کنـد  عربـی دنبـال مـی    یـد ابـن  خصـوص در آرا و عقا  هفتم و بـه 
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حات عرفانی نیز به دو دستۀ خاص و مشترك تقسیم مـی  ي حات  . شـوند  اصط اصـط

خاص، واژگانی هستند که تنها در یکی از دو سنت عرفانی مطرح و در باب آن اظهار 
حاتی مانند فنا و بقا از جمله مفـاهیم مشـترکی هسـتند کـه      نظر شده است، اما اصط

تـاریخ  : ك.ر.(انـد  عارفان هر دو سنت بـه بحـث و تـدقیق در رابطـه بـا آن پرداختـه      
  )10ـ9؛ عرفان عملی و نظري یا سنت اول و دوم عرفانی، ص163، ص)1(تصوف

هرچند موضوع فنا و بقا در دو سنت عرفانی اول و دوم تشابهاتی دارد، در مبـانی  
هـاي اساسـی وجـود دارد کـه      تهاي عرفاي این دو سنت در این باره، تفاو و دیدگاه

  . کند ضرورت تبیین آن را ایجاب می

  فنا و بقا در سنت عرفانی اول. 1
هاي صوفیه از فنا و بقا متفـاوت اسـت و بـا تعـاریف      در سنت اول عرفانی، برداشت

اي  برخی از مراحل سلوك و پـاره «شویم که باید گفت  رو می متعددي از این دو روبه
اراي فنا و بقا هستند که تنها در نام و ظاهر با هم شباهت دارنـد  هاي عرفانی د از مقام

این انواع فنا و بقا در واقع، نتیجـه و ثمـرۀ برخـی از    ... اند و در ماهیت با هم متفاوت
مقامات، احوال و مراحل سلوك است که تنهـا بـا نـام و عنـوان فنـا و بقـا توصـیف        

با تأمـل  ) 273 و 272تاریخ تصوف، ص(».شوند، اما با اصل فنا و بقا تفاوت دارند می
توان به یک نگرش کلی دربارۀ فنا و بقا دست  در متون عرفانی پیش از سدۀ هفتم، می

سـیر مـدارج   گوینـد در   اند و می در این سنت، غالباً براي فنا قائل به سه مرحله. یافت
ول ها و تعینات شخصـی بـه نـوعی تحـ     ها، امیال، خواسته دن هوسفنا، عارف با زدو
قی دست می کند و در اثر تأمل  سپس اندیشۀ خود را در خداوند متمرکز می. یابد اخ

مـدرکات،    و استغراق در مشاهدۀ صفات الوهیت، به نـوعی تجریـد ذهنـی از تمـامی    
ترین مرتبۀ فنا زمانی اسـت کـه شـعور     عالی. یابد افکار، اعمال و احساسات دست می

عنی عـارف از طریـق محـو شـدن در مشـاهدۀ ذات      نیل به مقام فنا هم از بین برود؛ ی
ایـن  . رسـد  مـی » فنـاء الفنـا  «خبري کامل از خویش، به مقام  خودي و بی الوهیت و بی

  1.سازد مهیا می» بقاي در حق«مقام، عارف را براي نیل به مرتبۀ 
» جمع«، »سکر«برخی از عارفان سنت اول، مراحل فنا و بقا را با عناوینی همچون 

م«، »محق«، »محو«، »جمع الجمع« ،»تفرقه«و  سـکر  . انـد  بیان کـرده » صحو«و » اصط
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نتیجۀ تجلی صفت جمال خداوند بر بنده اسـت و او را چنـان از تمییـز امـور غایـب       

؛ 1487 /4 شـرح تعـرف،  .(گرداند که خیر از شر و منفعـت از مضـرت بازنشناسـد    می
و عبارت از رفـع مباینـت   را عین فناء فی اهللا » جمع«) 112ترجمۀ رسالۀ قشیریه، ص

بین حق و خلق و اسقاط اضافات و افـراد شـهود حـق تعـالی دانسـته و در تعریـف       
عوارف .(اند به وجود مباینت و فرق حق از خلق و اثبات عبودیت اشاره کرده» تفرقه«

نیز اشاره به حـالی اسـت   » جمع الجمع«) 128؛ مصباح الهدایه، ص525المعارف، ص
شود و به کلی، از هـر چیـز    ود نفس خویش و خلق غایب میکه سالک در آن، از شه

ي سلطان حقیقت رها می مقصـود از  ) 36ترجمۀ رساله قشـیریه، ص .(گردد جز استی
رسد کـه از خـود فـانی و محـو ذات حـق       اي می این است که عارف به مرتبه» محو«

ان درك شود و فرد، دیگر خـود را ماننـد دیگـر    محو می» او«در » من«گردد؛ یعنی  می
مراد از محق، محو عین ذات و مراد از طمـس، محـو آثـار صـفات و ذات     «. کند نمی

م«) 102مصباح الهدایه، ص(».است فراتر از محو و محق است و عبارت است » اصط
رواح، ص.(»فناي عارف در دوام شهود حق«از  نیـز در نـزد   » صـحو «) 201مشرب ا

. هر دو برتـر از مقـام غیبـت اسـت    » محق«و » محو«. ست»بقا«ایشان تعبیر دیگري از 
، فناست ولی عارف ممکن است از حالت فنا به حالت بقـا بـازگردد،   »محق«و » محو«

، بلکه بـه ایـن معنـی کـه بـه بقـاء بـاهللا        تنزل کند اما نه به آن معنی که در حالت اول
» محـق «بنابراین، . نامند می» صحو«است، » محو«این حالت را که فوق حالت . رسد می
، فناي وجود عـارف اسـت نـزد ظهـور     »محوِ محو«تر است و حقیقت  قوي» محو«از 

ل قدم و حقیقت  شـرح  .(فنـاي عـارف اسـت در حـق از غیـر حـق      » محقِ محق«ج
رواح، ص: ك.؛ نیز ر576شطحیات، ص   )201 و 200مشرب ا

فنـاي  . »فنـاي بـاطن  «و » فنـاي ظـاهر  «: اند در این سنت، براي فنا انواعی برشمرده
گیرد و آنگـاه   ظاهر، فناي افعال است که در نتیجۀ تجلی افعالی حق تعالی صورت می

اي قائـل نیسـت و هـر فعلـی را      سالک براي خود و سایر مخلوقات هیچ فعل و اراده
 او از اختیـار  کنـد،  تجلـی  بنده بر افعال طریق به خداوند اگر. بیند فعل حق تعالی می

چـه در آن  . شـود  می بیگانه آن ضر و نفع و شر و خیر و خلق فعل با و بنده رباید می
کشـف  : ك.ر.(پرهیـزد  خود مـی  به آن دادن نسبت از و بیند می را حق حال، تنها فعل
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 نظـر  منظـور  حـق  ارادۀ در سالک ارادۀ فناي ،»افعالی فناي« در )365المحجوب، ص ي

 گونـه هر بـه  را راه و سـتاند  مـی  بنـده  از را و اختیـار  قـدرت  خداوند که چنان است،
شی فعل حق در بنده فعل و بندد می او بر انحراف و اعتراض  در فـانی  .شـود  می مت

 را فنـا  وادي سـبب،  همـین  به .است خداوند چوگان خم در گویی مانند مرحله، این
 ایـن  در) 413منطـق الطیـر، ص  .(اند گفته بیهوشی و کري و گنگی و فراموشی وادي

 ارادۀ او زنـدگی  در فعـال  و ؤثر    م ارادۀ تنهـا  شـده،  حـق  ارادۀ تسـلیم  سالک مرحله،
اما فناي باطن با تجلی حق تعالی با صفات یا با آثـار عظمـت ذات بـر    . است خداوند

شود سالک بعد از فانی شدن از صفات نفس خـود،   سالک همراه است که موجب می
شـود   وجود حق بر او غالب و مستولی مـی «صفات حق تعالی را شهود نماید و چنان 

در  )427مصـباح الهدایـه، ص  (».باطن او از جمله وساوس و هواجس فانی گـردد  که
 و خداسـت  خـاص  کمال، صفات ۀهم بداند سالک حقیقت، فناي باطن آن است که

 از خداونـد  صـفات  مشـاهدۀ  در و کنـد  مـی  نفی حق جز را دیگر يها موصوف همۀ
  .شود فنا می است، وصول راه حجاب که خود صفات

گونـه کـه    آناسـت   ماسـوي اهللا  و هسـتی  انسان از ذات فناي نايمع به ذاتی فناي
دویی و دوگانگی از میـان برود و بنده مهـر از وجـود خـویش برگیـرد و در دریـاي      

د رخشـان و آفتـاب   گونه که با برآمدن خورشـی  همان ؛ور شـود غوطه ،توحید معشوق
او و در میـان  عظمـت   ۀد و وجودشـان در سـای  شـو  انوار ستارگان زایل می تاب، عالم
 از گـاهی  که فناست برترین درجۀ فنا این .ددگر ش محو میا هاي زیباي کبریایی پرتو

عجـاز، ص  .(انـد  یاد کـرده » فناي محض«یا » محو مطلق«عنوان  به آن ) 227مفـاتیح ا
 این ذات، فانیِ و خداست و بنده میان ییها حجاب منیت، و هستی و وجود ن،بنابرای

  . بنگرد را خدا پرده، پس در تا زند می کنار حجب را
شود، بلکه همۀ تعینات از میـان   شود و حق نیز بنده نمی بنده عین حق نمی ،در فنا

  : به قول عطار. شود برداشته می
ــیچ مخلــوقی    ــه ه ــود ک ــن نب   ممک

  
  یـــا خـــدا گـــردد يگردیـــد خـــدا  

  امـــا ســـخن درســـت آن باشـــد     
  

  کــز ذات و صــفات خــود فنــا گــردد  
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  ن هــر دوز ایــهرگــه کــه فنــا شــود ا 

  
  عـــین یگـــانگی بقـــا گـــردد   در   

  گویــد حضــرت بــه زبــان حــال مــی  
  

ــردد     ــا گ ــی ز م ــود ول ــا نش ــس م   ک
  )134دیوان عطار، ص(  

در سنت اول عرفانی، بقا مقام توحید حقیقی و جمع الجمع است و سالک در این 
مقام، از همۀ صفات بشري رهایی یافته و جامع صفات کاملۀ الهـی شـده اسـت و در    

خورشید حق، خود را همچون پرتوي می بیند که در عین حال هم موجود و هم  قرب
در این مرتبه، هر چند تعین سالک محو گردیده، ذات عبد به سبب اتصاف . فانی است

 بقـا «: به ذات کبریایی حق، بقا یافته است و زین پس، تغییر و تحـول بـدو راه نـدارد   
 از بعـد  را بنـده  که شود محقق آنگاه اهللا ىف سیر و اهللا فى سیر بدایت از ستا عبارت

 اتّصاف عالم در بدان تا دارند ارزانى حدثان لوث از مطهر ذاتى و وجودى مطلق، فناى
قه ب تخلّق و الهى اوصافه ب   )426مصباح الهدایه، ص(».کند مى ترقى ربانى اخ

 ایـت عن و تنهـا  نیسـت  میسـر  الهـی  لطف و جذبه به بقا جز و فنا مقام به رسیدن
 اسـت  جذبه این غایت، همان و برساند عالی مقصد آن به را سالک تواند می روحانی

 بـه  مراحل مجاهـده،  طی بدون و واسطه بی را او و رسد می بنده بر حق جانب از که
  )106ارزش میراث صوفیه، ص.(رساند می حق مشاهدۀ و معرفت

  فنا و بقا در سنت دوم عرفانی . 2
می از آغاز پیدایش تا سدۀصوگفته شد که عرفان و ت دهم هجري به دو دوره  ف اس

آنچـه در سـنت اول مطـرح    . سنت اول عرفانی و سـنت دوم عرفـانی  : شود میتقسیم 
امـا مفـاهیم و موضـوعاتی در سـنت دوم      ،در سنت دوم نیز بدان توجه شده شود، می

ضوعاتی که نظر از مو صرف. شود میدیده نها  آن نشانی از ،سنت اول بیان شده که در
ها پرداختـه شـده، در دو سـنت عرفـانی برخـی موضـوعات،        تنها در سنت دوم بدان

 را در یـک هـا   آن شباهت و اشتراك تام لفظی و معنوي دارند و عرفاي هر دو سـنت 
اشـتراك   رند و گاه موضوعاتی است که با وجودگی معنی و مفهوم و مقصود به کار می

فنا و بقا از جمله موضـوعاتی اسـت   . دار نیستندلفظی از معنا و مفهوم یکسانی برخور
که به سبب تحول عمیق و بنیادینی که سنت دوم عرفانی در مبانی و مفـاهیم عرفـانی   
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در هر دو سنت عرفانی، مقصد عـارف دسـت یـافتن    . پدید آورد، تحول معنایی یافت ي

نچـه در  لـیکن آ  ،دشو فی اهللا و بقاي باهللا محقق میبه معرفت است که از طریق فناي 
آورد، برداشت و تفسـیر   ه وجود میغایت و هدف سالک در دو سنت عرفانی، تمایز ب

بـه  متفاوتی است که از مقصد سلوك یعنی معرفت در پرتو فناي فی اهللا و بقاي بـاهللا  
  .دهند دست می

: که اشاره شد، کمال و معرفت مبتنی بر دو رکن اسـت  چنان ،در سنت اول عرفانی
و خـالق  شود که عارف به درستی جایگاه رب  میت وقتی حاصل معرف. خدا و انسان

لیکن در بینش پیـروان سـنت   . خود را بشناسد و نسبت خود را با خداي خود دریابد
یکی بیش نیست و آن وجـود خداونـد    ،دوم به سبب نگرش وحدت وجودي، وجود

ـ  . است که مراتب و درجاتی دارد تر است و خـود ب ر مرتبـۀ  هر مرتبه، مظهر مرتبۀ با
تفسـیري   ،کمال و معرفت نیز در سـنت دوم عرفـانی   ،بنابراین. شود میفروتر متجلی 

خت خداوند، انسان و جهان حاصل کند و معرفت در این سنت با شنا متفاوت پیدا می
  . گردد می

قـرن هفـتم   ترین چهرۀ سنت دوم عرفانی اسـت کـه در    برجسته الدین عربی محیی
هـاي   اندیشـه . ل تاریخ عرفـان پـس از خـود بگـذارد    در ک توانست تأثیر چشمگیري
ت و آثـار وي بـه عنـوان    ، بر تفکر عارفان ایرانی تأثیر گذاشعرفانی او به طور بارزي

نگـارش   ، سـبب ترین منابع سنت دوم عرفانی در سرتاسـر قـرون هشـتم و نهـم     مهم
ت و تألیفات و شروح متعددي بر مبناي مبانی فکري محیی عربـی   ابن. الدین شد رسا

تفسـیر   ،فنـا و بقـا  از دو مفهـوم  ... و فتوحات مکیـه و  رسالۀ وجودیهدر آثاري چون 
این نوع نگرش . جدیدي ارائه می دهد که با طرز تلقی عارفان سنت قبل تفاوت دارد

کاشـانی،  عبـدالرزاق  وي، سید حیدر آملـی،  حان آثار وي، مانند صدرالدین قوندر شار
عارفان سنت عرفانی دوم  نیز که در جرگۀ... و جامیقیصري، خوارزمی، پارسا، جیلی 

شیخ محمود شبستري تفکـرات و باورهـاي وي را   . بازتاب یافته است ،گیرند قرار می
اي از وحـدت وجـود اسـت، مطـرح کـرده و محمـد        که بیان شـاعرانه  گلشن رازدر 

عجـاز  مکتـب، در  ایـن  هیجی یکی دیگر از متأثران  بـه شـرح آن همـت     مفـاتیح ا
  .ماشته استگ
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تعریف دقیقی از فنا ارائه  ،عربی در بسیاري از آثار خویش ابن :عربی فنا از منظر ابن 

کند و فنا را  به بیان مصادیق آن از دیدگاه صوفیان قبل از خود اکتفا می دهد، بلکه نمی
فناي از دیدن فعـل    ،فناي از معاصی: دهد در هفت مرحله به طور مبسوط توضیح می

آنکه خدا متکفل آن است، فناي از صـفات مخلوقـات، فنـاي از ذات     لیلد  خویش به
فانی گشتن به خدا از   خود، فناي از تمام عالم به سبب شهود بنده حق را یا ذاتش را،

 :ك.ر.(هـا، فنـاي از فنـا    هـاي آن  آنچه غیر خداست، فنـاي از صـفات حـق و نسـبت    
ح فنـا همـواره بـا حـرف     او همچنین معتقد است که اصـط  )2/512فتوحات مکیه، 

واژۀ  ،همچنـین . گویـد  چیزي می »فناي از«لذا عارف سخن از  رود؛ به کار می) از(عن
در . گـوییم  چیزي سـخن مـی   »بقاي با«از  ،بنابراین .رود به کار می) با(بقا با حرف بِ

در طریقۀ صـوفیه، فنـا فقـط از    « :موارد، متعلقِ فنا فروتر و متعلقِ بقا فراتر است ۀهم
ح    ، اما فناي از فراتر، هرتر به فراتر استفرو چند از نظر لغوي صـحیح باشـد، اصـط

در ادامه بـه   عربی نسبت به مقولۀ فنا و بقا دیدگاه خاص ابن) جا همان(».صوفیه نیست
  .دشو تفصیل مطرح می

  عربی مراتب عرفا در فنا از دیدگاه ابن .3-1
شود، بلکه فضلی  ان حاصل نمیفنا همچون سایر احوال عرفانی با کوشش و عمل انس

به تعبیر دیگر، فنا مانند احـوال  ) 2/557فتوحات مکیه، (.از خداوند بر بندۀ خود است
. اسـت کـه بـه وقـت خـاص خـود تعلـق دارد       ) 539ص همان،(»واردي الهی«دیگر، 

عارف، حـال   عف دارد؛ براي مثال، گاهی برايواردات الهی در دل عارف شدت و ض
از ایـن   ؛است که بیشتر یـا تمـام وقـت او را پـر کـرده اسـت        دائمی فنا حالتی تقریباً
  :کند عربی سه مرتبه براي عارفان در فنا بیان می روست که ابن

 مرتبۀ افرادي است که نیروي وارد الهـی، فراتـر از قـوت و طاقـت     ،مرتبۀ اول. 1
این حال تـا  چنانچه  .زدسا ست و این نیرو با غلبه بر فرد، حال او را دگرگون میها آن

  . مانند ابوعقال مغربی خوانند؛ آخر عمر فرد باقی بماند، او را مجنونِ این طریق می
امـا عقـل حیـوانی     ،را گرفتهها  آن کسانی هستند که وارد الهی، عقل ،عدۀ دیگر. 2

نوشند و در کارها بدون تدبیر  خورند و می ایشان می ،شان باقی مانده است؛ از این رو
ء .کنند و تفکر عمل می زیرا مانند حیوانـات    د،نشو المجانین خوانده می این گروه عق
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 . دیگر زندگی طبیعی دارند ي

نیست و این حـال    دائمیها  آن افرادي هستند که حکم این وارد بر ،مرتبۀ سوم. 3
کنند، بـا   ند و امور را تدبیر میا آنگاه با عقل خود در میان مردمشود و  زائل میها  آن از

 .پردازند هاي دیگر به تدبیر و تأمل می شنوند و مانند انسان گویند و می خن میعقل س
ایـن مرتبـۀ    )1/248 همـان، .(و اولیاي صاحب حال است) ص(این گروه شامل پیامبر

یت انسان کامل است جـایی کـه عـارف پـس از طـی      . سوم از فنا، مربوط به مقام و
هـم بـا بصـر و هـم بـا      آنگـاه  بصیرت، ابتدا خدا را با خیال، سپس با  ،منازل مختلف

رسد که همان  کند و سرانجام به مرحلۀ وحدت شاهد و مشهود می بصیرت رؤیت می
یت از فنا می   .گذرد فنا و مقام ولی است؛ در اینجا باید گفت مسیر و

یـت در او بـه      اسمی» ولی« از اسماي خداست، اما بر عبد نیز آنگاه که صـفات و
ق می کمال رسد و به مقام یت واصل گردد، اط تـرین   عربی، مهـم  به نظر ابن. شود و

می،ویژگی  یت اس فناي در خدا و رسیدن به وحدت ذاتـی   در میان خصوصیات و
معرفـت بـه حقیقـت غـاییِ هسـتی و      ) 3/56فتوحات مکیه، .(میان حق و خلق است

ت تجلیـات  ارتباط میان خداوند و جهان یعنی شهود وحدت وجود و اینکه همۀ کثرا
بـه   ياز خود و بقـا  است و این همه جز از طریق فنايترین ویژگی ولی  ند، مهما حق

یابد کـه   رسد، این شایستگی را می که صوفی بدین مقام میآنگاه . شود ر نمیحق میس
عربـی، انسـان بـا     به باور ابـن . از اسماي الهی بنامد  خود را به نام ولی و نیز هر اسمی

بیت و استغراق کامل در حق و عبودیت و قرار گرفتن در جایگاه ربوعبور از مرزهاي 
یت نائل می ،اسماء الهی ۀهم احصاي این مرحلـه، مرحلـۀ   ) جا همان.(شود به مقام و

 »مـوقفی  موقف بی«و ) جا همان(»مقامی مقامِ بی«، )4/13 عربی، ابن(»شهود عدم شهود«
وي . گیـرد  اد شده، در آن آرام میو قیدي آز است که عارف از هر صورت )جا همان(

 ۀه عبـد از همـ  هنگامی ک«: دهد مقامی نفس را چنین توضیح می اسمی و بی ساحت بی
زم هایی که بر آن آفریده شده،  سرشت اوست و از همه صورت ۀاسماي خویش که 

، هـیچ صـفت و اسـمی بـاقی     به کلّی خارج شود، به نحوي که از او به غیر از عیـنش 
بـه اعتقـاد وي ایـن موقـف،     ) جـا  همـان (».نزد خدا از مقرّبان خواهد بود آنگاه ،نماند

بدان اشاره شـده  ) 13/احزاب(»مکُلَ قامإل م بثرِی یا اهلَ« ۀآی است که درمقامی  موقف بی
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چگـونگی   ۀبارهنگامی که از او درزیرا  ،داند وي بایزید را صاحب این مقام می. است 

صـبح و شـام از   . بود که هیچ صبح و شامی ندارده دادصبح کردنش سؤال شد، پاسخ 
 )46 /2، همـان (.مبـرّا از صـفت اسـت    ويکه  ن کسی است که صفتی دارد، درحالیآ
چیزي فراتر از فناي افعالی و توان گفت که صاحب این مقام به نهایت مقامات فنا  یم

ي مراتب توان دارا هرچند خود این مقام را می. ه استرسیدیعنی فناي ذاتی و صفاتی 
وراي آن فناسـت کـه    ۀترین مرتب و به تعبیري مشکّک دانست، لیکن فناي ذاتی، نهایی

هـا   نزد صوفیانِ وحدت وجود، فنا را درجاتی است که هـر یـک از آن  «. فنایی نیست
والولی إسم باقٍ هللاِ تَعـالی، فَهـو لعبیـده تَخَلُّقـاً و     «: اند که گفته خاص دارد؛ چنان  نامی

 سـازد، در مرحلـۀ   ا در فعل حق فانی میآنگاه که صوفی افعال خود ر» تَحقُّقاً و تَعلُّقاً
ق قرار دارد و آنگاه که از صفات بشري خود فانی و بـه صـفات الوهیـت متخلّـق     تعل

و با حق به وحدت رسد، ایـن  شود، این را تخلّق نامند؛ و اگر از ذات خود فانی شود 
شـرح فصـوص الحکـم،    (».ل فنا به مفهوم دقیق کلمـه اسـت  ق گویند؛ این کمارا تحق

شود و بـا   رسد و با علم الهی به عالم آگاه می می 4قرب نوافلاز اینجا ولی به «) 228ص
بـه مثابـۀ واسـطۀ حـق در عـالم متصـرف        قـرب فـرایض  تحقق به بقـا و وصـول بـه    

  )237مبانی عرفان نظري، ص(».گردد می
هر اثري را خلق و احداث کند؛ یعنی  ،لم خارجتواند در عا عارف در حالت فنا می

امـا بـه    ،پس فعل، فعل حق است. کند خداوند به دست او آن اثر مطلوب را خلق می
هـا   آن وساطت عارفی که از صفات بشري فانی شده و با صفات الهی بقـا یافتـه و بـا   

بر اساس این نظریه، عارف چیزي ندارد جز وسـاطت در آشـکار   «. هست شده است
  )131شرح فصوص الحکم، ص(».دن نیروي خلقی که نزد خداستکر

  عربی فروترین مرتبۀ فنا از نظر ابن. 3-2
ترین مرتبۀ فنا را استغراق فکـر انسـان در امـري از امـور دنیـایی یـا در       ی فروعرب ابن
شنود یـا افـرادي را    اگر با چنین انسانی سخن گفته شود، نمی. داند می  اي علمی ئلهمس

ی این است که در عرب دلیل این امر از نظر ابن 3.بیند ل چشمش هستند، نمیکه در مقاب
تـر از حقیقـت    کـه چیـزي تنـگ    تر از حقیقت انسان نیست، چنان هستی، چیزي وسیع

ترین مرتبـۀ آن در   شود و پایین حال فنا با خواست و قصد حاصل نمی«: انسان نیست
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اي  ز امـور دنیـایی یـا در مسـئله    در امـري ا که فکر انسان   هنگامی. حالت تفکر است ي

شنود و اگر در مقابلش باشـی، تـو را    غرق شود، اگر با او سخن بگویی نمیمست علمی
که این آنگاه . ینمای جامد می  زیرا در چشم او و در آن حالتش چون جسمی ،بیند نمی

تـو را  آنگـاه  انسان به مطلوب خود رسید یا امري عارض شد که بـه هشـیاري آمـد،    
ترین مرتبۀ فنا همین است و سـبب   در عالم هستی پایین. شنود د و سخنت را میبین می

تر از حقیقـت انسـان و    در عالم چیزي وسیع. دات حادث استآن، ظرفیت کم موجو
ـ شـیئی   تر از آن نیست، اما دل انسان چندان وسعت دارد کـه هـر چیـزي    چیزي تنگ

است که در آن واحـد، دو خـاطر   چندان تنگ  از سوي دیگرگیرد و  را دربرمی ـ واحد
ت و از ایـن  زیرا انسان داراي ذاتی احدي است و قابل کثـرت نیسـ   ؛گنجد در آن نمی

نیـاز از   خداونـد بـی  : کم الهی اسـت کـه فرمـود   این ح جهت مانند خداوند و به مثابۀ
  )2/515فتوحات مکیه، (».جهانیان است

   عربی بقا از منظر ابن. 3-3
ـ   شـده   فانی  نفسِ  ،در آن  انسان  که  است  اي مرحله ۀ بقامرتب  ،عربی از نظر ابن  ۀدر مرحل

ف .آورد می  دست  را باز به  قبل   شرایط  همان  باخود را   او نفس  که  در اینجاست  اخت
  الهـی   ذات  در آغـوش  خـود را   نفـس   وي ،بـار   ایـن   آورد، بلکـه  نمـی   دست  به  قبلی

  بـا حقیقـت    در وحـدت   جدیـدي   حیات ،خود  زندگی  ادند  او با از دست .یابد میباز
 انـد؛  هاي کامل، از خود موهوم خویش دست کشیده انسان. تاس  آورده  دست  به  الهی

فتوحـات   :ك.ر(.انـد  با فانی کردن قیود انسانی خویش، به عنوان وجـه اهللا بـاقی  ها  آن
  )516ـ515 /2 مکیه،

  برتري بقا بر فنا . 3-4
زم و پیوسـتگی   مانند عارفان سنت اول معتقد است فنا و بقا علی عربی نیز ابن رغم ت

با اینکه شخص در زمان واحد، هر دو حال را با هم . با یکدیگر، در یک مرتبه نیستند
ماند، اما حال بقا بـدان سـبب کـه     دارد و کسی که فانی در حق است همواره باقی می

ـ   منتسب به حق است، او . ه بـه نـوعی بـا خلـق انتسـاب دارد     برتر از حال فنا است ک
) 515ص ،همـان (»الفناء شهود خلـقٍ  إلالبقاء شهود حقٍ و فی نسب إلففی نسب«: گوید می
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در پیونـد خلـق    فنـا . در نسبت بقا شهود حق وجود دارد و در نسبت فنا، شهود خلق 

زمۀ آن، شهود خلق است شود آشکار می ا پـس در بقـ  . تنها به حق اسـت  ، اما بقاکه 
 فنـا نیسـت شـدن از مرتبـۀ    ) جـا  همان.(باقی به حقم: باید حق را شهود نمود و گفت

فنا به واسـطۀ بقـایی   « ،به عبارت دیگر. تر است و بقا مرتبۀ برتر را به دنبال دارد پایین
تجلی حق اسـت و آنچـه    ،ماند آنچه باقی می. شود که با آن همراه است، ارزشمند می

ماند  باقی می هو. است ـ یعنی خودآگاهی محدود فرد ـ زغیر حق و مجا ،شود فانی می
هو زایل می   )99عوالم خیال، ص(».شود و 

است که به حق و خلق اضافه شده هایی  فنا و بقا نسبت ،عربی از نظر ابن ،بنابراین
اند و این مطابق با اعتقاد وي در وحدت  بدان متصفیا اوصافی است که حق و خلق 

هـا ثابـت و    آن هایی است که برخـی از  عربی، نسبت ز نظر ابنکثرت ا. و کثرت است
نسبتی اسـت کـه    .بقا وصفی الهی است«: گوید در ادامه می اند؛ از این رو لی زایبخش

امـا فنـا وصـفی     ،در حق و خلق، حکمش ثابت است .کند شود و تغییر نمی زایل نمی
هر وصفی . شود نسبتی است که زائل می .یانی است و در حضرت حق داخل نیستک

تر و برتر است از وصفی که مخصوص  باشد، تمام) حق و خلق(که منسوب به هر دو
تر و برتر است از  به جانب خلقی است به جز وصف عبودیت که نسبتش به خلق تام

  )516ـ2/515 فتوحات مکیه،(».نسبت ربوبیت و سیادت به خلق
ـ   به اعتقاد ابن :بقا و اعیان ثابته ه هـیچ بـویی از وجـود استشـمام     عربی، اعیـان ثابت

معدوم مطلق نیز  ،ندا چون قائم به خداي ،در عین حال. اند؛ یعنی موجود نیستند نکرده
ذات حق در تجلی نخست، خـود را در مرتبـۀ   . نیستند؛ یعنی نه موجودند و نه معدوم

علم، به صورت اعیان و قابلیت و اسـتعدادات آن اعیـان ظـاهر سـاخت و سـپس در      
ها تحقق بخشـید   هاي آن به احکام و آثار اعیان، مطابق استعدادها و قابلیت ،تجلی دوم

از ایـن  «. اثـر تجلـی حـق اسـت     ن سان، وجود عـالم، و عالم را به وجود آورد و بدی
ً و ابداً مجعول نبـوده و نخواهـد بـود و تنهـا از ثبـوت علمـی        دیدگاه، اعیان ثابته از

احکام و آثار آن اعیان خواهند بود نه خود برخوردارند و موجودات عینی و خارجی،  
عربـی در اثبـات    حال با این مقدمه باید گفـت کـه ابـن   ) 48نقد النصوص، ص(».ها آن
وي بین بحث فنا و بقـا بـا اعیـان ثابتـه     . اصرار دارد فنا و بقادر موضوع » عین ثابت«
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لی ثابـت اسـت،   اند و چون بقـا حـا   عیان ثابته در علم الهی ثابتا. کند پیوند برقرار می ي

شـود، زیـرا عـدم     بقا حال عین ثابت عبد است که زائل نمـی « :وصف این اعیان است
. که اتصاف عینش به عـین وجـود، محـال اسـت     محال است؛ همچنان عین ثابت عبد،

  )516 /2 فتوحات مکیه،(».شود بعد از اینکه نبود وجود وصف عبد می
 فصوص الحکمشرحی که بر  الدین عربی، در یجامی یکی از شارحان مکتب محی

وي در . دهـد  ارائه مـی  دارد، توضیح مناسبی دربارۀ فنا و بقا و ارتباط آن با عین ثابت
ایـن عبـارات را بیـان    » بد من اثبات عـینِ العبـد  «: عربی که گفته ابن ن سخنشرح ای

ه مـراد،  سـت، بلکـ  در اینجا منظور از فنا، انعدام و نیستی مطلق عـین بنـده نی  «: کند می
گـردد   بشریت حاصل نمی ن فنايو ای. جهت بشریت وي در جهت ربانی است فناي

مگر در اثر توجه تام به آستان حق مطلق و با این توجه، جهت حقی تقویـت شـده و   
ماننـد یـک    سازد؛ گردد تا جایی که آن را مقهور و فانی بر جهت خلقی وي غالب می

این زغال، در اثر این مجـاورت و نیـز بـه     .تکه زغال که در مجاورت آتش قرار گیرد
کـم   خاطر استعدادش براي آتشین گشتن و به دلیل قابلیتی که در آن نهفته اسـت، کـم  

شود که آتش، مصـدر   شود و مصدر همان آثاري می مشتعل شده و تبدیل به آتش می
 کـه پـیش از اشـتعال، جسـمی     حالیدر. دادن آن آثار بوده از قبیل سوختن و روشنایی

چنین توجهی، جز در اثر یک محبت ذاتی که در دل بنده نهفتـه   نتیره و سرد بود و ای 
است، ممکن نخواهد بود و ظهور این محبت نیز جز با اجتناب از صـفات متضـاد بـا    

گردد و این اجتناب، همان تقوا و پرهیز از غیـر ایـن محبـت و     ر نمیاین قسمت میس
قه است دد که بنده، تعین حقانی یافتـه و موصـوف   گر موجب آن می ن فناپس ای. ع

در حـال فنـا،    ،بنـابراین . به صفات ربانی شود که همین نکته معناي بقاي بالحق است
در واقع بـه  ) 15همان، ص(».شود به طور کلی و مطلق، از میان برداشته نمی ن بندهتعی

جهـت  «ي نـا بنده نیست، بلکـه مـراد، ف  » عین«نیستی مطلقِ  ، منظور از فنا،گفتۀ جامی
  .است» جهت ربانی«در » بشریت

عربـی دربـارۀ فنـا و بقـا و ارتبـاط آن بـا        دیدگاه هستی شناسانۀ ابن. 4
  نظریۀ خلق جدید

برد و  ، بلکه در هر تجلی خلقی را میاز منظر عارفان، تجلی خداوند تکرارپذیر نیست



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره هفد    

 188      92بهار و تابستان  
 »ی لَبسٍ منْ خَلْقٍ جدیـد بلْ هم ف« نظیرایشان با استناد به آیاتی . کند خلق جدیدي عطا می 
 /الرحمن(»کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍ«و ) 16 /فاطر(»إِن یشَأْ یذْهبکُم ویأْت بِخَلْقٍ جدید«و ) 15 /ق(

گـردد   ، به عالم امکان افاضه میمعتقدند فیض وجود پیوسته است و به طور دائم) 29
یعنی هسـتی بـدون    ؛یت دیگري پدید آیدتا موجود شود میو هر آن موجودیتی خلع 

بلکه ممکنات، پیوسته و لحظـه بـه لحظـه در تغییـر و      ،تغییر، ثابت و پابرجاي نیست
گردنـد و وجـودي تـازه     به تمامی معدوم مـی  ،تبدل و نو شدن هستند و از آنچه بوده

ـ  مکتب ابن بنامعارف و شارح  ٢.یابند می : گویـد  شـیخ عبـدالرزاق کاشـانی مـی     ،یعرب
لق جدید عبارت است از اتصال هستی از نفس رحمانی به هر ممکنـی بـه سـبب    خ«

اش به صورت مستمر تا هر  ش، با قطع نظر از به وجود آورندهمعدوم بودن ذاتیِ خوی
ها و پی در  هاي وجودي به او در لحظه اي در خلقی دگر باشد، به واسطۀ نسبت لحظه

حات صوفیه، (».پی بودن آن در ذات خودش این مقدمه به توضـیح   با) 161صاصط
 »خلـق جدیـد  «عربی دربارۀ فنا و بقا و ارتباط آن بـا نظریـۀ    شناسانۀ ابن دیدگاه هستی

  :پردازیم می
فنا از صفات موجودات حادث و بقا از صفات خداوند است و فنا را بـدان راهـی   

 یابـد و مخلوقـات در آن   بر این اساس، بقاي عالم با حفـظ الهـی تحقـق مـی    . نیست
بعد از اینکه خداوند، عالم را ایجاد کرد و بقاي وجـود بـدان داد، بـه    «: دخالتی ندارند

عبد از نفس خود به خدا و . زیرا بقا بدون حفظ الهی میسر نیست ،حفظ آن اراده کرد
کند، اما حق تعالی رجوعی ندارد جز از عبد بـه عبـد،    از خدا به نفس خود رجوع می

فتوحـات  (».عالم آغاز شد، از نفس خود رجوعی نـدارد  خداوند جز در مرتبۀ اول که
شـود، بازگشتشـان    عربی، همۀ آنچه به عبد نسبت داده می به عقیدۀ ابن) 3/374 مکیه،

. شود، بازگشتش به بقا و وجود است به حق نسبت داده می به فنا و عدم است و آنچه
قول خداي تعـالی   ند نه به خلق؛ و این معنايا پس از کسانی باش که به حق منسوب«

در واقع منظور از بقاي ) 518 /2همان،(»)96/نحل(ما عندکم ینفَد و ما عنداهللاِ باقٍاست که 
عربی، تداوم آن بعد از ایجاد است و در حقیقت، هسـتی جـز بـه     وجود در بینش ابن
  . خداوند بقایی ندارد

ح ابن« شـمار   ي بـی هـا  عربی یعنی تجلـی دایـم الهـی در صـورت     خلق در اصط
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این همان است که گاه بـه آن  . اند موجودات که این صور در هر آنی در تغیر و تحول ي

ق می بلْ هم فـی لَـبسٍ مـنْ    : کنند و قایل است که قول خداي تعالی نام خلق جدید اط
یدد57شرح فصوص الحکم، ص(».به همین نکته اشاره دارد) 15 /ق(خَلْقٍ ج (  

گوید، معنایی فلسفی به معناي متعـارف   ناي صوفیانه سخن میعربی از ف وقتی ابن 
یعنی معناي فنا تنها این  دارد؛ »خلق جدید«افزاید که پیوند استواري با موضوع  آن می

یا او به مقام خاص وحـدت ذاتـی بـا     ات یا ذات سالک از میان برخیزدنیست که صف
بدان گونـه کـه ایـن    ها  حق واصل شود، بلکه فنا تعبیري است از محو صورت پدیده

در جوهر  ها اي از لحظات استمرار دارد و در عین حال این صورت محو در هر لحظه
معنایی متعارض با فعل خلق نیست، بلکه یکـی از دو چهـرۀ    پس فنا. حق باقی است

اي از تجلیـات الهـی    زنجیـره   این فعل است و چهرۀ دیگرش همان بقا است و خلـق، 
هاي هستی  این زنجیره، سرآغاز عیان شدن صورتی از صورتاي از  است که هر حلقه

کـه   ـ یعنی نهان شدن صـورت موجـودات در حـق    ؛و نهان شدن صورتی دیگر است
هاست در صور تجلیات الهی  در همان وقت عین عیان شدن آن ـ هاست همان فناي آن

  ) 126فصوص الحکم، ص :ك.ر.(دیگر که همان بقاست

هـا   فت نفس در سنت عرفانی اول و دوم و شباهترابطۀ فنا و بقا و معر. 5
  هاي آن و تفاوت

ل عـارف،  هرچنـد نهایـت آمـا   . اسـت نفس معرفت  ،محور اصلی آرا و عقاید صوفیه
شناخت نفس خویشـتن    از دیدگاه عرفا تنها راه این شناخت،معرفت پروردگار است، 

منتهـی  شـود و بـه خداشناسـی     معرفت حق تعالی از معرفت نفـس آغـاز مـی   . است
هاي کسی کـه   خصوص در مشرب جنید، از نشانه در سنت عرفانی اول و به. گردد می

به معرفت حقیقی رسیده باشد، آن اسـت کـه فـانی از خـود اسـت و خـود و دیگـر        
کند و توحید واقعی نیز با ایـن معرفـت    بیند و تنها خدا را مشاهده می ها را نمی پدیده

 »من عرَف نفسـه فقَـد عـرَف ربـه    «اس روایت ت هم بر اسعین القضا. یابد تحقق می
نوار،( وید که هرگـاه معرفـت نفـس خـود     گ می) 102 /4 لی،ئاعوالی الل ؛32 /2بحار ا

و بـه قـول   ) 90تمهیـدات، ص (تر حاصل آیـد  تر گردد، معرفت افعال خدا کامل کامل
  :سنایی
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ــاجز    ــود ع ــناخت خ ــده از ش   اي ش

  
ــز     ــداي را هرگـ ــی خـ ــی شناسـ   کـ

  در علـم خـود زبـون باشـی    چون تو   
  

ــی      ــون باشـ ــار چـ ــارف کردگـ   عـ
  )63، صحدیقإل الحقیقه(  
انیت بنده و زدوده شدن  متضمن فناي به طور کلی، معرفت در سنت اول عرفانی،

، بـه  هر که خود را بشناسـد «در واقع  .به صفات الهی يصفات بشري از اوست و بقا
دربـارۀ رابطـۀ    )353وب، صکشـف المحجـ  (». بشناسـد بـه بقـا   فنا، حق را تعالى اهللا

شـود،   که انسان در مقام فنا از آن فـانی مـی  » خودي«آن : خودشناسی و فنا باید گفت
د؛ شـو  اي از صفات نکوهیده را شـامل مـی   خود مذموم و گسستنی است که مجموعه
همان خودي است که » محمود«اما خود  ،...مانند خودبینی، خودخواهی، خودستایی و

نی به خودشناسی برسد، بـاارزش  شود؛ یعنی اگر سالک از خودبی یمنجر به شناخت م
نـوار،  بحـار (»من عرَف نفسه فقَد عرَف ربـه «حدیث است، زیرا خودشناسی مطابق   ا

نه تنها نـاروا نیسـت،    »خود«، این به همین دلیل. شود به خداشناسی منجر می) 32 /2
زیـرا کسـی کـه     ،آمـوزد  از تن را می راه رهایی از اسارت تعلقات و رهایی جانبلکه 

خود را به درستی بشناسد و واقف به موقعیت و موضع خویش در نظام هستی شود، 
گردانـی از اعمـال نـاروا     و به سوي خودداري از گنـاه و روي  گردد بیناي خویش می

، یکی پس را هاي کمال و ترقی و عروج به سوي خداي خویش د و پلهشو متمایل می
نفسانیات و تعلقات و صفات نکوهیـده پـاك و    ۀکند و وقتی از هم می از دیگري طی

اي به دریاي وجود  شود و چون قطره مطهر شد، در خداي خویش مستحیل و فانی می
  .پیوندد ازلی می

. د که بنیان سلوك عارفانه بر معرفت نهاده شده استشو میمعلوم  ،از آنچه گفتیم 
برتـرین مرتبـۀ   «. انجامـد  د و به خداشناسی میگرد معرفتی که از خودشناسی آغاز می

در سیر اولیه که تعینات برداشـته نشـده،   . شناسایی، شناسایی شهودي یا معرفت است
ولـی گرفتـار آمـدن در چنبـرۀ      ،این معرفت به صورت فطري و بالقوه در جان هست

ت در سـیر ثانویـه کـه حجـاب تعینـا     . سـازد  تعینات، بروز و ظهور آن را ناممکن می
، شبسـتري  مجموعـه آثـار  (».شـود  برداشته شده، معرفت فراموش شده بازشناسی مـی 

عربی نیز در آثار خویش ما را به انس با نفس خودمان و معرفت شـهودي   ابن) 23ص
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 ،رسیم این دیدگاهی است که با فکر بدان نمی«: گوید کند و در این باره می دعوت می ي

ن فرمودۀ پیامبر است که هـر کـس خـود را    بلکه راه نیل به آن شهود است و این هما
به ) 101 /3فتوحات مکیه، (»من عرَف نفسه فقَد عرَف ربه« شناسد خدا را می ،بشناسد

 ،هرکس خود را با این معرفت بشناسد، پروردگارش را شناخته است ،عربی عقیدۀ ابن
قـت انسـان   بلکه او عـین هویـت و حقی   ،زیرا خداوند او را به صورت خویش آفریده

  )125 /1فصوص الحکم،  :ك.ر.(است
رسیم که وي به دو صورت به رابطۀ فنـا و   عربی به این نتیجه می با نظر در آثار ابن

از یک نظر، او نیز مطابق با نظر عرفاي سنت اول معتقد اسـت  . پردازد خودشناسی می
ی خـویش  رسد، نفس ملکوت نتیجۀ فنا، معرفت نفس است و سالکی که به مقام فنا می

 مقـامی  ایـن موقـف، مقـامِ بـی     ،عربی از نظر ابن. شناسد را که همان خداوند است، می
اگـر انسـان در طریـق    «در واقع . رسند در این مقام، خدا و نفس به وحدت می. است 

ـ   معلوم، به مقامی  هماهنگی با وجود مطلق پیش رود، به جاي مقامی امعلوم خواهـد  ن
ـ ) 93عوالم خیـال، ص (».نامد مقامی می رسید که شیخ آن را مقام بی س در اینجـا از  نف

 با خداوندي که او نیز تحت هـیچ حکمـی   ،د و در نتیجهره می هر صفت و تعلقی وا
ترین طایفـه کسـانی هسـتند کـه مقـامی     «: شود یکی می ،قرار ندارد  زیـرا   ،ندارنـد   با

ترین طایفا مقامات بر صاحبان مقامات حاکم ه کسانی هسـتند  ند و شکی نیست که با
هیون هستند،. اند ند نه اینکه محکوما که داراي حکم هاسـت و   زیرا حق عین آن آنان ا

بـراي اینکـه بـه خـدا      ،بنـابراین ) 506 /3 فتوحات مکیـه، (».او احکم الحاکمین است
رسیم مگر اینکـه نفـس را    باید به ذات نفس راه پیدا کنیم و به ذات نفس نمی ،برسیم

یعنی از خویشتن محدود و مقیـد   ؛که عاري از هر قید و تعلقی است در حالتی بیابیم
  .یمشو و متعین خویش عاري و در وجود بی تعین و نامحدود خدا فانی می

وه بر آنچه گفته شد، بیان  رسالۀ وجودیهویژه در  و بهعربی در آثار خویش  ابن ع
نا در معناي متداول را نفی سازد که در این میان، ف تري از مبحث فنا را مطرح می دقیق

دربـارۀ فنـا و    او آن را فصل الخطابِ آراي توان  که می رسالۀ وجودیهوي در . کند می
ـ  ن عرضـه مـی  با دیگـرا دیدگاهی متفاوت   بقا به حساب آورد، از نظـر او اینکـه   . دکن

آید، شـرك   بگوییم معرفت خداوند در نتیجۀ فناي وجودي و فناي در فنا به دست می
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بیشتر عارفان معرفـت الهـی را   «: ایم زیرا براي غیر خدا وجود قائل شده ،تمحض اس 

این سخن، اشتباهی محض و سهوي . اند به فناي وجودي در او و فناي فنا ارتباط داده
زیـرا بـراي   . معرفت به خداوند نیازي به فناي وجود و فناي فنـا نـدارد  . واضح است

ایی نخواهد داشـت، زیـرا فنـا بعـد از     اشیاء وجودي نیست و آنچه وجودي ندارد، فن
شناسی و  پس اگر خود را بدون وجود و فنا شناختی، خداي را می. اثبات وجود است

اگر معرفت به خداوند را با فناي در وجود او یا فناي در . گرنه او را نخواهی شناخت
اي، زیرا وجـودي بـراي غیـر او و در مقابـل او ثابـت       شرك ورزیده فنا نسبت بدهی،

 »من عرَف نفسه فقد عرَف ربه«: فرمود) ص(پیامبر. اي و این شرکی واضح است کرده
اثبـات وجـود   . شناسـد  پروردگارش را می ،کسی که نفس خود را فانی کند: و نگفت

ش ا براي غیر خدا بـا فنـاي آن غیـر در خـدا منافـات دارد و چیـزي کـه موجودیـت        
  )36وجودیه، ص ۀرسال(».خواهد بودنیست، فنایش نیز قابل قبول ن پذیرفتنی

بنابراین اگر کسی معتقد باشد که به غیر از خداوند واقعیتی هست، خواه مسـتقل   
یا وابسته به خدا و خواه از وجود خود یا از فنـاي خـود فـانی شـده باشـد، در ایـن       

زیرا کسی که موجـودي غیـر حـق را ممکـن      ،صورت به معرفت نفس نرسیده است
ه حق و فانی در او باشد و فنایش نیز فانی در فنـا باشـد و ایـن فناهـا     بداند که قائم ب

او . یابـد  شود و به معرفت نفس دست نمی ادامه یابد، به شرکی بعد از شرك دچار می
  )جا همان.(مشرکی است که نه خود را شناخته نه خدا را

نـوار،  بحار(»من عرَف نفسه فَقَد عرَف ربه«عربی از احادیث نبوي  ابن  و ) 32 /2ا
حیاء البیضاء إلالمحج(»عرفت ربی بربی« گیـرد کـه    نتیجـه مـی  ) 402 /7 ،فی تهذیب ا

خوديِ شخص، همان رب است و این دو از هم جدا نیستند و در واقع، حقیقتی جـز  
نـه او در تـو داخـل اسـت و نـه تـو در او       « عربی خداوند وجود ندارد و به تعبیر ابن

و نه تو فانی هستی و نه تو  ...و خارج است و نه تو از آن خارجیداخلی و نه او از ت
) 36رساله وجودیه، ص(».تو او هستی و او تو است بدون علتی از این علل. موجودي

 ئـالی العزیزیـإل  عوالی الل(»أرِنی األشیاء کَماهی«  :او همچنین با اشاره به این سخن نبوي
حادیث الدینیه، منظور از اشیاء، همان ماسـواي  : گوید می )228دیث ، ح132 /4 فی ا
 ،گونـه کـه واقعـاً هسـتند     خواست حقیقت آن را همان می) ص(خداوند است و پیامبر
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، وي اشـیاء را همـان   »فرأي األشـیاء کمـاهی  «ببیند و آنگاه که خواستۀ او اجابت شد  ي

ـ  (.ذات خداوند متعال دید بدون هرگونه کیفیت و مکان و نام و نشان ه، رسـاله وجودی
  )37ص

دهر را دشنام ندهید که خداونـد همـان   « :سخن پیامبر کهاین عربی با استناد به  ابن
رسـاله  (.دانـد  وجود دهر را نیز همان وجـود اهللا مـی  ) 607 /3ال، العم کنز(»دهر است

خوانند و  افراد از روي جهل، ماسوي اهللا می ، آنچهبنابراین از نظر او) 38وجودیه، ص
گیرند، پنداري باطل است و ایـن پنـدار    ي سواي حق در نظر میبراي خود نیز وجود

سالک در ابتداي سلوك، هنوز به  ،به عقیدۀ وي. در نهایت سلوك از بین خواهد رفت
سـلوك پـس از    کنـد و در غایـت   معرفت نفس نرسیده و وحدت وجود را درك نمی

، چیـزي  یابد که خـود  شود و درمی ل میاخت خویشتن، به درك وحدت وجود نایشن
در واقع در مسیر این آگـاهی، فـرد وجـودش را فـانی نکـرده بلکـه       . جز خدا نیست

وجود او که همـان وجـود پروردگـار اسـت بـدون هـیچ       . جهلش را فانی کرده است
ماند و نیازي هم به فنا و فناي در فنـا نخواهنـد    تغییري همچنان به حال خود باقی می

بدانـد، ایـن فنـا بـراي او حجـاب حـق        و اگر فرد، خـود را محتـاج بـه فنـا    . داشت
  )41، صهمان.(است

بینی جمیع صفات  می«عربی  پس از دستیابی به چنین بینش و معرفتی، به تعبیر ابن
تو صفات اوست و ظاهر تو ظاهر اوست و بـاطن تـو بـاطن اوسـت و اول تـو اول      

عربـی در   ابـن ) 36ص همان،(».بدون هیچ شک و ریبی ،اوست و آخر تو آخر اوست
شود،  نباید قائل شویم که در فنا ترك صفات می«: گوید نیز در همین باره می فتوحات

حـق عـین آن صـفاتی     ...زیرا صفاتی در کار نبوده است که بخواهیم آن را ترك کنیم
تمایز بندگان خاص از غیرخاص، در علم بدین . شود است که به خلق نسبت داده می

 ۀداند که حق سمع و سمیع اسـت و دربـار   شنود می کسی که با حق می. مطلب است
م و متکلم است پـس تـو کجـایی و    . همه از اوست و به سوي اوست .تکلم، خدا ک

ج و » أنا الحق«او به  )418 /4فتوحات مکیه، (»کیستی؟ سبحانی مـا أعظـم   «گفتن ح
نی بودند  بایزید نیز با همین دید نگاه می» شأنی که کند و معتقد است این افراد، واص

بـدون اینکـه ذات و    ـ صفات خود را صفات حق و ذات خود را ذات خداوند دیدند
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و از این رو چنین سـخنانی را بـر زبـان     ـ صفاتشان داخل در خدا یا خارج از او باشد 

  )37رساله وجودیه، ص.(اند آورده
هیچ  عربی این است که نیز در باور ابن) 88 /قصص(»جهههالک الّا و یءلُّ شَکُ«تفسیر 

عربی براي تبیـین ایـن    ابن) جا همان.(شیئی موجود نیست ظاهراً و باطناً مگر وجه حق
اي محمود که گمان کند اسمش فردي به اسم محمود یا مسم. آورد موضوع، مثالی می

اي محمد است، هنگام معرفت به اینکه محمود است، وجودش باقی است و تنها مسم
نقصی بر محمـود وارد نشـد و محمـد نیـز در      ،لدر این مثا. محمد مرتفع شده است

بعـد از اینکـه   . محمود نه داخل در محمد است و نـه خـارج از او  . محمود فانی نشد
محمود معرفت یافت که محمود است و نه محمد، خود را به خود شناخته است و نه 

ً محمدي وجود نداشت و جز محمـود، وجـودي نبـود     ،بنـابراین . به محمد، زیرا اص
عارف صفت اوسـت  . رف و معروف، رائی و مرئی و محب و محبوب واحد استعا

و معروف ذات اوست و وصف کننده و وصـف شـده، ذات اوسـت پـس صـفت و      
رائی و مرئی و واجـد و موجـود و عـارف و     ،عربی به تعبیر ابن. موصوف یکی است

وجودش بیند آن یکی  معروف و موجِد و موجد و مدرِك و مدرك یکی هستند که می
کنـد وجـودش را بـه     شناسد وجودش را به وجود او و درك می را به وجود او و می

و بـدون وجـود حـروف صـورت     وجود او بدون کیفیت ادراك و رؤیت و معرفـت  
  )41ص ،همان.(یت و معرفتادراك و رؤ

ایـن بگـویی کـه حـق را      اگـر سـخن از  «: عفیفی نیز بر همین اساس گفتـه اسـت  
و یـا   اي، اي و در او فـانی شـده   اي یا از خود رفته او متحد شدهاي یا با  مشاهده کرده

تا آنگاه که مردم سخن . اي تردید در دوگانگی فرو افتاده چیزي مشابه این عبارات، بی
که حق را گویند و از این کنند و از خود سخن می گویند و او را توصیف می از حق می
  )141الحکم، صشرح فصوص (».اند ، اهل دوگانگیکنند ادراك می

بـه   ،بـه طـور مسـتقیم    ،هاي عرفـانی اول و دوم  گفتنی است در هیچ یک از سنت
اما در هر دو سنت، مرتبۀ بقا در کسب  ،اي نشده است بقا و معرفت نفس اشاره رابطۀ

ـ    ،کمال و معرفت ر اسـت نقش اساسی دارد و کمال معرفـت ذات در وادي بقـا میس :
کندگى میان صـفات و ذات، و  ااست با اسقاط پر، معرفت ذات  وجه دیگر از معرفت«
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آن ثابت بود به علم جمع و صافى بود در میدان فنـا، و تمـام شـود در وادى بقـا، تـا       ي

   )133، صطبقات الصوفیه(».مشرف شود بر عین جمع
 بـه  تحقق و خودى يفناه ب موقوف، کمال ۀمرتب حصولدر سنت دوم عرفانی نیز 

 بـین  حـق  سالک پیش از شبهات و ها شک ست که همۀاست و در مرتبۀ بقا الهى بقاى
، بـراي او حاصـل   گونـه کـه سـزاوار اسـت     آن عیـانى  و کشـفى  معرفتخیزد و  میبر

عجاز، .(دشو می تفاوت اینجاست که در سنت اول، در مرتبـۀ  ) 228ـ227صمفاتیح ا
گـردد و ایـن موجـودات، ذاتـی      بر سالک آشکار می ها بقا حقیقت همۀ امور و پدیده

. شـود  میاي حضرت حق دارند و هستی به عنوان مراتب یک وجود واحد تلقی نسو
 بـه  را مـرد  شـود،  مبدل دل و بقا زمین به قالب و فنا زمین چون«: که آمده است چنان
 ...بینـد  مجیـد  عـرش  اى هذر هـر  در و بیند، اى هذر در را مجید عرش که رساند جایى
 ء شـى  فـى  نظرت ما ...بیند زمین هفت و انآسم هفت اى هذر هر در منتهى مرد که دریغا

 چیـز  همـه  از و شـود،  او معاینـه  ۀآین چیز همه که دارد معنى همین فیه اللّه رأیت و الّا
لیکن در سنت دوم عرفانی، به سبب سـیطرۀ  ) 56ص تمهیدات،(».یابد معرفت و فایده

از وجـود   برد کـه غیـر   بقا و سیر باهللا پی می اندیشۀ وحدت وجودي، عارف در مرتبۀ
ـ  ،واحد، هیچ موجود حقیقی دیگري نیست و در واقع بـوده کـه بـه صـورت      یحقیقت

ق و قیـد، همـه       اشیاء مختلف ظاهر شده است و نمود کثرات و کـل و جـزو و اطـ
ند و سریان وجود واحد مطلق در امور مختلف دو جهـان ماننـد   ا اعتبارات آن حقیقت

الک عـارف، یـک حقیقـت و یـک ذات     سـ  ،در این مرتبه. سریان یک است در اعداد
کند که در جمیع مظاهر و مرایا هرجا به خصوصیتى و نـوعى و صـفتى و    مشاهده مى

بیند و از وجهى  اسمى ظاهر گشته است، و تمام اشیا را از وجهى عین آن حقیقت مى
عجاز، ص :ك.ر.(غیر   )417 /4 ،فتوحات مکیه؛ 229ـ227مفاتیح ا

  در دو سنت عرفانی تطبیق و تفاوت فنا و بقا. 5
فنـا و بقـا    مقولـۀ دو عربـی در آثـار خـویش، نسـبت بـه       طور که گفته شد، ابن همان

نخستین خود، چونان عرفاي سنت قبل، به تبیـین   او در آراي. رویکردي متفاوت دارد
» فناي صفاتی«و » فناي افعالی«، »فناي از معاصی«و از  پردازد فنا و بقا و مراتب آن می

متأخر خود، در رویکـردي   گوید، اما در آراي سخن می» فناي از فنا«و » یفناي ذات«و 
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ً متفاوت، به رد و انکار فنا می  » وحـدت وجـود  «پردازد و آن را منافی اعتقاد بـه   کام

پـذیر   فنـا توجیـه   لۀئ، مسـ »وحدت شـهود «در سنت عرفانی اول و از دیدگاه . داند می
کند و فنا و  و وحدت شهود ارتباط برقرار میبراي مثال، جنید بین توحید و فنا  ؛است

ي توحید به شمار می ترین    . آورد وحدت شهود را از مراتب وا وحـدت شـهود بـا
بیند و بـه شـهود واحـد     درجۀ توحید است که عارف در همۀ هستی، فقط خدا را می

در ایـن مقـام، سـالک    . این مقام عرفانی نسبت به فنا در جایگاه برتري است. رسد می
بیند که  با حفظ هویت خویش، خود و همۀ مخلوقات را به صورت یک کل واحد می

سالکی که ) 333مکتب جنیدیه، ص.(یک وجود بیش نیستند و آن حقیقت واحد است
در نهایت سلوك، چیزي جز  ،براي خود افعال و صفات و ذاتی قائل بود در آغاز راه، 

عربـی همخـوانی    ن عقیده با دیدگاه ابناما ای. بیند حق تعالی و صفات و افعال او نمی
زمۀ فنا کثرت است و با اعتقاد به  ،ندارد   . تباین دارد» وحدت وجود«زیرا 

در سنت عرفانی اول، فنا و معرفت حقیقی با هم پیوند تنگاتنگی دارند و  همچنین
بنده از طریق شناخت نفس و زدودن صفات بشري بـه مقـام فنـاي فـی اهللا و سـپس      

تقـاد  عربـی بـر اسـاس اع    اما چنانکه گفته شـد، ابـن   ،دشو ل میتعالی نایمعرفت حق 
نـوار،  بحار(»من عرَف نَفسه فقد عرَف ربه«وحدت وجودي خویش، از حدیث   /2 ا

نتیجۀ دیگري گرفتـه و از طریـق آن، شـرك بـودن      ،که دربارۀ خودشناسی است) 32
اینکه بگوییم معرفت خداوند در نتیجـۀ   ،یعرب از نظر ابن. کند اعتقاد به فنا را اثبات می

 زیرا براي غیر خدا، ،آید، شرك محض است فناي وجودي و فناي در فنا به دست می
خـویش در بـاب فنـا و    از عرفاي سنت عرفانی قبـل   ياو از آرا. ایم وجود قائل شده

کند و تعابیري چون فناي وجود و فناي در فنا و امحاق محـق   نتقاد میمعرفت نفس ا
م را مرادف با شرك می به عقیدۀ وي، سالک در ابتداي سلوك هنوز بـه  . داند و اصط

کند و در غایت سلوك پـس   معرفت نفس نرسیده است و وحدت وجود را درك نمی
یابـد کـه خـود،     شـود و درمـی   از شناخت خویشتن، به درك وحدت وجود نائل مـی 

نه وجودش را بلکه جهلش  در واقع در مسیر این آگاهی، فرد،. چیزي جز خدا نیست
در هر دو سنت، اعتقاد بر این است که معرفت نفس، بـه   ،بنابراین. را فانی کرده است

انجامد با این تفاوت کـه در سـنت اول، نفـس و خـدا دو وجـود       معرفت خداوند می
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اما در سـنت   ،شود فانی می) حق تعالی(در دیگري) نفس(متمایز از یکدیگرند که یکی ي

وحدت وجود، نفس و خدا دو وجود متمایز از هم نیست و این  نظریۀدوم، بر اساس 
شـود، بـر وي آشـکار     حقیقت، در نهایت سلوك، آنگاه کـه جهـل سـالک فـانی مـی     

  .گردد می
نیز همین است کـه  ) 88 /قصص(»هالک الّا وجهه یء لُّ شَکُ«تفسیر  ،عربی در باور ابن

ایـن در حـالی اسـت کـه در     . جه حـق هیچ شیئی موجود نیست ظاهراً و باطناً مگر و
اي دیگـر تفسـیر    چـون جنیـد، چنـین آیـاتی را بـه گونـه      سنت عرفانی اول، عارفانی 

ولیـا، ص  ةتـذکر (»بقا حق راست و فنا مادون او را«کردند؛ بدین شرح که  می ) 387ا
انسان باید خـود را در وجـه اهللا فـانی    : گوید که مولوي نیز در تفسیر این آیه می چنان

زیرا هر چیزي جز وجـه اهللا نیسـت اسـت و آنکـه      بماند، ید، تا به بقاي حق باقینما
کـه دعـوي    اسـت، امـا آن   به بقاي حق زنده است و مسـتثنی  ،خود را در حق فنا کرد

ست و   )13 /4 شرح مثنوي،.(هالک است  انانیت و من و ما دارد در حکم 
 جــز وجـــه او   کــلّ شــیء هالــک  

  
  سـتی مجـو  چون نه اي در وجه او ه  

  انــدر وجـه مــا بـاشــد فـــنا    هرکــه   
  

    نبــود جـــزا   کـــلّ شــیء هالــــک  
ـــذشت    ــت او از  گ ــه در الّاس   زآنک

  
  هر کـه در الّاسـت او فانــی نگشـت      

  زنـد  هر کـه او بـر در مـن و مـا مـی       
  

  ّــی  رد ــر  م ــت او و ب ــاب اس ــد ب   تن
  )3055ـ3052مثنوي معنوي، ابیات (  

کردنـد،   نی، فنا را به فناي ظاهر و فناي باطن تقسیم میهمچنین در سنت اول عرفا
بر آنچه پیشینیان گفته بودند، افزود و آن فنـاي از وجـود غیـر      عربی درجۀ سومی ابن

حق تعالی است و باور به اینکه چیزي جز حق تعالی موجود نیست و توحید حقیقـی  
فنـاي  . اضافی هستنددو مفهوم ) تصوف(بدان که فنا و بقا در این طریق«: همین است

ن ن و بقاي با ف زیـرا در   ،اما فناي از خداي تعالی به هیچ وجه ممکن نیسـت . از ف
پـس   ...گرداند پس اضطرار تو را به سوي او برمی. این میان وجودي غیر از او نیست

شـوي   از خود نیـز فـانی نمـی   . ماند جز آنکه بگوییم فنایت از خودت است راهی نمی
فتوحـات  (».فنـاي اهـل اهللا همـین اسـت    . ۀ اکوان و اعیان فانی شويمگر آنکه از هم

گونـه   بدان ها فنا تعبیري است از محو صورت پدیده ،همچنین از نظر او )45 /4 مکیه،



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره هفد    

 198      92بهار و تابستان  
هـا   این صـورت  ،اي از لحظات استمرار دارد و در عین حال که این محو در هر لحظه 

شناسانه به مقولۀ  ین دید هستیسنت عرفانی اول، با ااما در  ،در جوهر حق باقی است
  .فنا و بقا نگریسته نشده بود

خـودي،   نیز به اعتقاد همۀ بزرگان صوفیه در هر دو سنت عرفانی، حالت فنا و بـی 
است و علت آن رؤیت جمال حق  بنده نتیجۀ فضل و رحمت الهی و خارج از اختیار

ت کـه منجـر بـه    اسـ » حـال «این  .خداوند به قلب است به چشم دل و الهام و افاضۀ
  .گردد ترین مقام عارف و هدف نهایی او یعنی وصال می عالی

 نتیجۀ فنـاي  و حاصل دانند و معتقدند بقا هر دو سنت، مرتبۀ بقا را برتر از فنا می
در اسـت و کمـال معرفـت     آن کردن ترك و فنا از گشتن فنا ،دیگر عبارت به و ذاتی

  .دشو این مرتبه حاصل می

  گیري نتیجه
کاربرد فنا و بقا در دو سنت عرفانی اول و دوم تشابهاتی دارند، اما در مبانی و هرچند 
هاي  در سنت اول عرفانی، برداشت. هاي اساسی وجود دارد هاي ایشان، تفاوت دیدگاه

عارفـان  . صوفیه از فنا و بقا متفاوت است و با تعاریف متعددي از ایـن دو مـواجهیم  
سکر، جمـع و   با عناوینی همچونرا ها  آن اند و ائلسنت براي فنا و بقا مراحلی ق این

م و صحو بیان می   . دکنن تفرقه، جمع الجمع، محو، محق، اصط

قی و تجرید ذهنی از تمـامی  رکات، مـد   سالک در سیر الی اهللا به نوعی تحول اخ
 از را انانیـت  و خـودي  صـفات  ،و در مقام فنا شود میل افکار، اعمال و احساسات نای

 عبـد صـفات   در بقاء باهللا،. گردد بقاي در حق می و مهیاي نیل به مرتبۀ دهد می دست
کند که همچون ذات حق بی  آغاز می نزد وي اي ت تازهحیا گیرد و می خود به را حق

بـه  در سنت اول، انسان و خدا دو وجود متمایز از یکدیگرنـد و  . نهایت و ابدي است
شود، بلکه همۀ تعینـات از میـان    ز بنده نمیشود و حق نی بنده عین حق نمی ،فناهنگام 

  . شود برداشته می
اي شـده   و دوم به معرفت نفس اهتمـام ویـژه   هاي عرفانی اول از سنت هریکدر 

در سـنت اول   .انـد  پـذیر دانسـته   است و معرفت حق را از طریق معرفت نفس امکـان 
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وقتـی حاصـل    معرفت. خدا و انسان: عرفانی، کمال و معرفت مبتنی بر دو رکن است ي

جایگاه رب خود و خالق خود را بشناسد و نسبت خود  ،که عارف به درستی شود می
عربی با رویکرد وحدت وجودي خـویش بـه ایـن     لیکن ابن. را با خداي خود دریابد

در  .موضوع پرداخته و نفس و خداوند را یکی دانسته و از هـم متمـایز نکـرده اسـت    
یش نیست و آن وجود خداوند است که مراتب یکی ب ،بینش پیروان سنت دوم، وجود

عارف صاحب مقام فنا، با حق الیقین به عین خدا بودن نفس خویش  .و درجاتی دارد
  .رسد می

امـا   ،در سنت اول عرفانی، فنا و بقا و معرفت حقیقی با هم پیوند تنگاتنگی دارنـد 
ن را با شرك کند و آ عربی بر اساس اعتقاد وحدت وجودي خویش، فنا را نفی می ابن

اینکه بگوییم معرفت خداوند در نتیجۀ فناي وجودي و  ،عربی از نظر ابن. داند برابر می
وجـود قائـل    زیرا بـراي غیـر خـدا،    ،آید، شرك محض است فناي در فنا به دست می

را در باب فنـا و معرفـت نفـس بـه بـاد       متقدمعرفاي سنت عرفانی  ياو آرا. ایم شده
م  همیري گیرد و تعاب انتقاد می چون فناي وجود و فناي در فنا و امحاق محقّ و اصـط

به عقیدۀ وي سالک در ابتداي سـلوك هنـوز بـه معرفـت      .داند را مرادف با شرك می
کند و در غایت سـلوك پـس از شـناخت     نفس نرسیده و وحدت وجود را درك نمی

خـدا   یابد که خود، چیزي جـز  میشود و در ل میت وجود نایخویشتن، به درك وحد
بلکـه جهلـش را    ،در واقع در مسیر این آگاهی، فرد وجودش را فـانی نکـرده  . نیست

  . فانی کرده است
و در ایـن مرتبـه    در هر دو سنت عرفانی، کمال معرفت در وادي بقا میسـر اسـت  

 و کشـفى  معرفتخیزد و  میبر بین حق سالک پیش از شبهات و ها کش است که همۀ
  . دشو ، براي او حاصل میگونه که سزاوار است آن عیانى

در   شـده   فـانی   نفـسِ   ،در آن  انسـان   کـه   است  اي مرحله بقا مرتبۀ  ،عربی از نظر ابن
  زنـدگی   دادن  بـا از دسـت   ،و در واقـع  یابد میباز  الهی  ذات  را در آغوش  قبل ۀمرحل
ظور از همچنین من. آورد می  دست  به  الهی  با حقیقت  در وحدت  جدیدي  حیات ،خود

عربی، تداوم آن بعد از ایجاد است و هستی جز بـه خداونـد    بقاي وجود در بینش ابن
فعربی نیز مانند عارفان سنت اول معتقد است فنا و بقا  ابن. بقایی ندارد زم   برخ تـ
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ب به حـق  و پیوستگی با یکدیگر، در یک مرتبه نیستند و حال بقا بدان سبب که منتس 

تر از حال ف  است،   .ست که نوعی انتساب به خلق استناوا
  

  :ها نوشت پی
؛ 213، صاللّمـع ؛ 126 و 124، صتعرف؛ 37، صترجمۀ رسالۀ قشیریه؛ 171، صرسالۀ قشیریه: ك.ر. 1

 رسـائل  مجموعـه ؛ 216، صمنـازل السـائرین  ، 366 و 365، صکشف المحجوب، 307، صمرصاد العباد
؛ 140 و 139، 25غزالـی، ص مجموعه آثار فارسی ، 376 و 333، 332خواجه عبداهللا انصاري، ص فارسی

فـوائح الجمـال و فـواتح    ؛ 404ص شرح شـطحیات ؛ ، 324 و 323شیخ اشراق، ص مجموعه آثار فارسی
ل ولیا؛ 137، صالج   .191و  80، صعوارف المعارف؛ 655 و 491، 477، صتذکرة ا

نا و شیخ محمود شبستري نیز به تدقیق در این موضوع پرداخته. 2 شبسـتري تحـت تـأثیر    . انـد  مو
 ،دانـد و معتقـد اسـت خداونـد در هـر تجلـی       اي از ذات الهی مـی  هستی را جلوه عربی، عرفان ابن

رفتن خلق یعنی فنـاي هنگـام تجلـی و     ،بنابراین. آورد برد و خلقی جدید می آفرینشی را از میان می
  .آورد بقاي آنچه تجلی دیگر می

  جهان کـل اسـت و در هـر طرفـإل العـین     
  

ــانین      ــی زمــ یبقــ ــردد و  ــدم گــ   عــ
ــانی     ــدا زمــ ــود پیــ ــاره شــ ــر بــ   دگــ

  
ــمانی      ــین و آسـ ــه زمـ ــر لحظـ ــه هـ   بـ

ــی    ــاعت مـ ــزي دو سـ ــد در او چیـ   نپایـ
  

ــه مـــی   ــد در آن ســـاعت کـ ــرد بزایـ   میـ
  )644ـ641گلشن راز، ابیات (  

  :گفته است گلشن رازهیجی، شارح 
  شـــود هـــر دم فنـــا جملـــه عـــالم مـــی

  
ــی     ــدا مــ ــاز پیــ ــا  بــ ــد در بقــ   نمایــ

ــبس   ه   ــیر و ح ــاً در س ــالم دائم ــت ع   س
  

  نیســت خــالی یــک نفــس از خلــع و لــبس  
  هــیچ کــس را آگهــی زیــن حــال نیســت   

  
ــت      ــري اس ــی ب ــدها کل ــز قی ــر آن ک   غی

عجاز، (     )494 و 493صمفاتیح ا
نا نیز گفته است   :مو

  شــود دنیــا و مــا   هــر نفــس نــو مــی   
  

ــی   ــا    بـ ــدر بقـ ــدن انـ ــو شـ ــر از نـ   خبـ
ــی     ــو م ــوي نون ــون ج ــر همچ ــد عم   رس

  
ــی    ــتمرّي مــ ــد  مســ ــد در جســ   نمایــ

  )1147ـ1/1146مثنوي، (  
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و معتقـد اسـت   پرداخته   ی و مهم مربوط به روح و روان آدمینا نیز در ابیاتی به این اصل کلمو. 3 ي

رهد و در ایـن موقـع ممکـن اسـت      از کمند حواس می ،در امري متمرکز شود  که هرگاه روح آدمی
بیش این  و ها کم همۀ انسان... را احساس نکند و  یا طعمی ، چیزي را نبیندشخص صداهایی را نشنود

حتـی تیـغ و    ،اند و چون تمرکز به صورت کامل صورت بنـدد  له را در زندگی خود تجربه کردهئمس
که زنـان مصـري، وقتـی جمـال حضـرت       چنان. تواند او را متألم و دردمند سازد سنان آبدار نیز نمی

  :خبر شدند غافل و بی ند، از حال خودیوسف را مشاهده کرد
ــی     ــد آدم ــغول باش ــد مش ــه جِ ــون ب   چ

  
ــی     ــد عمـ ــود باشـ ــج خـ ــد رنـ   او ز دیـ

ــمر     ــد سـ ــف شـ ــر یوسـ ــان مصـ   از زنـ
  

ــر    ــد زیشـــان خبـ   کـــه ز مشـــغولی بشـ
  پــاره پــاره کــرده ســاعدهاي خــویش      

  
ــیش    ــه پ ــد ن ــه پــس بین ــه، کــه ن   روح وال

ــراب    ــدر حـ ــجاع انـ ــرد شـ ــا مـ   اي بسـ
  

  د دســت یــا پــایش ضــراب    کــه ببــرّ   
ــ   ــر و دار او همـ ــت آورد در گیـ   ان دسـ

  
ــرار     ــت او برقـ ــه هسـ ــان آنکـ ــر گمـ   بـ

ــرر    ــه در ضـ ــد دســـت رفتـ   خـــود ببینـ
  

ــی      ــیار رفتـــه بـ ــون ازو بسـ   خبـــر خـ
  )1609ـ3/1604مثنوي، (  

د و شـو  دست او و زبان عبد مـی  ،در حدیث قرب نوافل آمده است که حق گوش عبد، چشم او. 4
ف بینـد و تصـر   شـنود، مـی   ا، با حق در حـق مـی  کنند که عبد در حال فن صوفیان چنینش تفسیر می

  )174مبانی عرفان نظري، ص(.کند می
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