
 

 عربیابن ارمغان علمی و معرفتی فناء فی هللا و بقاء بالله از منظر
 

 3احمد بهشتی ،2حسن ابراهیمی ،1نصیرپور فاطمه الزهرا
 (18/6/1401 تاریخ پذیرش مقاله:ـ 28/4/1401)تاریخ دریافت مقاله: 

 
 چکیده

 ۀتحفـ  نیـی تع بقـاء باللـه   و  هللایفـ ء فنـا در موضوع  گرفتهصورت یعلم یهاتالش رغمیعل
! فنـاء ااتـی   حـال  در سـال   ادراک اقضتنـ  به ییگوپاسخ ورهاورد آن  و فنامنزل  ارزشمند
 سال  جان همان منزل  نیا رهاورد ستی امدع مقاله نیا. استاز ابهام  یاهاله در همچنان
 عـار  و ممزوج شده است.  ختهیاز ادراک تام وحدت با حق  با آن آم نینو یمعرفت که است
 معرفـت  حق ااتِ و صفات افعال  در هللایو ماسو شیخو یفنا به پلهپله فنا متعدد منازلدر 
 او نـزد  انسان ظر  وسعت به بنا م یمفاه و رسم و حد ۀواسطیب قت یحق و ابدییم یحضور
رخـت   ییتنـاقض ابتـدا   آن  یدسـتاوردها و  فنـا از  حیقرائت صـح  بنابر. شد خواهد گرجلوه
 از آن خلـو   بـر  ایـ و  استعلم  محملِ ینف بر ای یپارادوکس ظاهر نیا اساس رایز بندد یمبر

 علـم  ظـر   توانـد یمـ است  یباق رییتغ وجان بدون هالکت  یوقت. فناء ااتی حال در معار 
 .بود نخواهد یخال یمعرفت هرگونه از گاهچیو جان ه گردد واقع االهی نامحدود
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 ن به آنضرورت پرداخت انیو ب مسأله طرح

امدـان   یبـرا  یپاسـخ  افتنیـ  گرفتـه   شـدل  آن لیتحل و یبررس قصد به نوشتار نیا آنچه
به دیاـر سـخن     .است فناء ااتی ای فنا از یفنا در هللایال سائر هللا فناء فی در مرتبۀ معرفت

و شـعور و   یاریهشـ   در حـق  سـال   تیـ ان محو و اندکاک با ایآاین سؤال مطرح است که 
 بـه  هـم  یرهـاورد ایـن مقـام    ایـ آ یاریهش عدم صورت در و رود؟یم نیز بهم ا یدرک و

 نیچنـ  از واز محضر االهـی   یخال دست سال که  کندیمنزل حدم م نیا همراه دارد؟ علو 
   ید.نما رابیجان او را س فنا  منزل ناب یهاتحفهبلده  ؛نارددباز یباشدوه ۀتجرب
 داریپدآنچه متأخر از فنا  بهنوشتار  نیدر ا فنا ارمغان که شودیم ادآوری راستا نیا در
 معرفت دو نیا  یتفد چه اگرشده است.  طال معرفت در مقام فنا هر دو ا ایو  گرددیم
خصـو    بـه  ییهر فنـا  که در بر آن است نوشتار نیا نیچن هم .سدرینم نظر به حیصح
  ا در اات حـق ر ماسـوا  اات و شیخـو  اات یفنـا   لعـار  واصـ    فناء ااتی ایتام  یفنا

 اات و کثـرات  ۀهمـ  محـو  و حـق  اات ۀو احاط طرهیس مشاهده.  کندیادراک و شهود م
 ییامـدها یپموجـ    یهسـت  یدپـارچا یو درک وحدت و  ی اومنتهایب یهست در سال 
 از نیا. گرددیم حق یمنتهایب صفات ارید  و اتیح وقدرت   به علم یدسترس همچون
 از االهـی  اات وحـدت  و انـد برده نام فنا مرات  به دتوح درک مرات  از که است رو آن
 .ستین جدا او افعال و صفات و اسماء
 اسـت   ینظـر  عرفـان  سرآغاز و مبدأو  ددار یا ژهیو ااهیعربی در عرفان جا آنجا که ابن از
 نیـ در ا  یاسـالم  حدمـت  و عرفـان  در بقـاء باللـه   و هللا فناء فـی  بحث یگستردگ نیچن هم

و مداقـه قـرار گرفتـه تـا از      یمورد بـازنار  یمتفدر بزرگ اسالم نیاعبارات نوشتار سخنان و 
 ـ  به قدر وسـع ناارنـدگان   ـمالزمت معرفت و فنائلۀ مس یدیبر تار ینور یبازخوان نیرهاذر ا
ـ امـا بـا ا   انـد؛ نوشـته شـده و   گفته سخن اریبس فنا باب در کهشود یادآور می. ردیگ دنیتاب  نی

   .است گرفته قرار توجه مورد کمتر فنا خود ۀمرتبا در وجود مالزمت معرفت و فن
 
    پژوهش ۀنیشیپ

های متعددی بخش نوشته شده و در کتاب بقاء باللهو  هللا فناء فی ۀمقاالت بسیاری دربار
در ایـن مجـال ممدـن نیسـت. ایـن       هـا  آن ۀو فصلی به آن اختصا  یافته که اکر همـ 

اند و تعارض معرفت و فنا به عنـوان یـ    پرداخته به خود فنا و اقسام آن ها غالباًپژوهش
 ند از: ا نبوده است. برخی از این تحقیقات عبارت ها آنمسأله دغدغه 
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-7)مریم فریـدی/ مهـدی تـدین     « موالنا و ابن فارض ۀاز فنا تا وحدت در اندیش». 1
 فنـا بـه   ۀ( در این مقاله با روش توصیفی و بدون توجـه بـه مسـأله معرفـت در مرتبـ     29

 وحدت عاشق و معشو  در پی فنا سال  پرداخته است. 
)مهـدی  « های ابوسعید ابـوالخیر و سـهراب سـپهری   مفهوم فنا در اندیشه ۀمقایس». 2

مفهـوم فنـا    ۀ( این مقاله به مقایس107-90زاده   عرب جعفری محمدآبادی/ مریم شعبان
 از حیث اشتراک و تفاوت میان سپهری و ابوسعید پرداخته است.

)محمـد علـی   « بین غایت سلوک در عرفان اسالمی و بودایی ۀمقایس :فنا و نیروانه». 3
فنـا در دو سـنت عرفـان     ۀشناسـی و مقایسـ   ای بلند است که به مفهـوم  رستمیان( مقاله

نیـز سـخن گفتـه     عربـی  ابـن اقسام فنا از دیدگاه  ۀاسالمی و بودایی پرداخته است. دربار
اقسام فنـا از   ۀنا مورد توجه او نبوده است و آنچه دربارمعرفت و ف ۀمالزم ۀاست. اما مسأل

دهـد.  وی را به نحو توصیفی تشدیل می ۀاکر کرده است بخش کوچدی از مقال عربی ابن
 توان آن را پاسخاوی مسأله مقاله حاضر دانست.  لذا نمی
-139)عبـداللهی  مهـدی    « نألهیاز منظـر صـدرالمت   هللا فناء فـی تحلیل فلسفی ». 4
غایـت کمـالی    ۀمسلمان دربار ۀنویسنده در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فالسف .(160

غایت کمال انسان پرداخته است و ایـن غایـت را    ۀانسان به بررسی دیدگاه مالصدرا دربار
دانسته است. وی اشاره اجمالی به فنا و معرفت نیز دارد امـا بـه عنـوان یـ       هللا فناء فی

 را نداویده است.  عربی ابنچنین دیدگاه ته است. هممسأله مستقل به آن نناریس
در عرفان اسالمی و مدشه در مدت  ادویته ودانته بـا   هللا فناء فیبررسی تطبیقی ». ۵
نویسندگان  .(66-49منش  رضا  االهی)عبدی  حسن/ « و شندره عربی ابنبر آرای  تأکید

ن اسـالمی و مدشـه در مدتـ     وجوه اشتراک و تفاوت فنا در عرفـا  ۀدر این مقاله مقایس
 اند.  هادویته ودانته پرداخت

و اقسـام   بقاء باللهو   هللا فناء فیعرفان نظری نیز مشحون از بحث از  ۀهای حوز کتاب
فنا بـه نحـو مسـتقل و کـافی و وافـی       ۀهستند اما به مسأله امدان معرفت در مرتب ها آن

  پژوهشی در این باره خالی است.اند؛ لذا با وجود آثار یادشده جای چنین نپرداخته
 

 یعربابن منظر از هللایف فناء

 ایـ موجود است  هللا فناء فیدر خصو   یو تابعان و اکبر خیش از که یعبارات یطور کل به
 بـه  فنـا  از کـه  یعبـارات . آن یسـلب  ۀبا توجه به جنب ایو  است آن یجابیا ۀجنببا نظر به 
 اصـطالح : عربـی  ابـن  رسـائل مجموعـه   الـدین    محیـی  عربـی  ابن)بنده از علت  مشاهدۀ
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 عمـل  و فعـل  ۀاز مشـاهد  او یو فنـا  حق به فعلش قوام از بنده مشاهدۀ ایو  (6  الصوفیة
 فتوحـات  عربی  محیـی الـدین    )ابن کنندیم تیحدا او  بر خداوند امیق تیمحور با شیخو
 یجـاب یا فاتیتوصـ  ۀدر دست (417 و 341سراج   ابونصر  ی؛ طوس 220-221 /13ج  هیمد
 از زوال و اضـمحالل عبـد   یحـاک  یکـه بـه نحـو    یدر مقابـل عبـارات   و رنـد یگیم قرار فنا
انعـدام و از   ایـ  (۵6  االلهیة االنوار مطالع و القدسیة االسرار مشاهد  نیالد ییمح عربی  ابن)
 عربی  محیـی الـدین    )ابندر هناام ظهور حال فناست نیرفتن احوال و مقامات سالد انیم
بـه   شیخو یشدن از خلق به اان هللا و از هوا یاز فان ای (220-221 /13ج  هیمد حاتفتو

 ایـ و  (217 /2ج عبـدالرزا     یکاشان) ندیگویم سخن هللا فعل به شیخو ۀامر هللا و از اراد
 ؛227 /1ج  یمحمدعل  یتهانو) دهندیم قرار نظرشدن اوصا  مذموم و ناپسند را مد ساقط
 .دنگرد یم واقع آن یسلب فاتیتوصدر زمرۀ  (288 /1ج داوود   یصریق

شناسی فنا پیرو اهل تصو  است و هفـت گونـه و نـوع از فنـا را در      در گونه عربی ابن
 شمارد:فتوحات بر می

. فنـاء از  3دانستن افعال بر خداوند؛  از افعال بندگان و قائم ء. فنا2از مخالفات؛  ءفنا. 1
 ۀسـال  از کـل عـالم بـه واسـط      ء. فنـا ۵اات خویش؛ سال  از  ء. فنا4صفات مخلوقات؛ 

از صـفات حـق    ء. فنا7از کل ماسوی هللا؛  ء. فنا6شهود حق متعال و شهود اات خویش؛ 
 .(۵1۵-۵12/ 2  محیی الدین   فتوحات مدیه  دار صادر  جعربی ابنو نس  او )
رد. در نظـر او   آوشناسی فنا جزء انواع به حساب نمـی  از فنا را در گونه ء  فناعربی ابن
از فنا است. فانی از این نظر مانند صـاح    ءخود آگاهی نداشته باشد  فنا ءاز فنا اگر فانی

حـال تـابع تمـام     ءاز فنـا  ءداند در حال رؤیادیدن است. بنابراین  فنارؤیایی است که نمی
ست با عمل به د عربی ابنهشتم فنا نیست. چنین حالی از نظر  ۀهای فنا است و گونگونه
  .(۵12شود )همان/ آید و قصد نمینمی
اصـطالحات و مقامـات و    یبرخـ  یمعـان  در یشیاندژر  و دقت و یبررس با چنینهم

 متـون  در کـه  یاصـطالحات  و یاسام از یاریبس که میبریم یمهم پ نیبه ا یمنازل عرفان
 یعلوو جلبه ا ءدر حق و بقا ءاز فنا یمربوط به مرتبه و نوع است  شده اکر معرفت اهل

خصـو  بـه کـار     نیـ هللا و بقاء باللـه در ا  یاصطالح فناء ف که صرفاً ستین نیاست و چن
 و فیتوصـ   اصـطالحات اکـر شـده    نیـ که در خصو  ا ینییرفته باشد. بلده شرح و تب

  هیـ مد فتوحـات    محیـی الـدین   عربـی  ابـن ) 1بقاسـت  ایـ  فنا از یانحوه و مرتبه حیتشر

                                                                                                                             
 دقـت  که دینمایم انیب یمقامات ای التحا یبرا شده جعل اصطالحات و یاسام از یفهرست عربی ابن. 1
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 چـون هـم  بقا و فنا مرات  و منازل که افتیدر توانیم اریعم نیاز هم .(220-13/221ج
  یـ ما تنها بـا   نیبنابرانخواهد داشت.  ییانتها دیتوح قیو منازل طر یمنازل نفس انسان

 روروبـه  بقاءباللـه  عنـوان  بـا  آن بر مترت  یامرتبه ای و هللایفناءف نام به حال  ی ایمقام 
 جملـۀ  از کـه دارد  یمتعـدد  مـدارج  و مراتـ   قح به یبقا و حق در یفنا بلده. میستین
ـ ابـن  منظـر  در منزل هر در بقا و فنا یدگیچیپ هم در. است فناء ااتی ها آن اقتضـا   یعرب
 .  میینما یبررس زینبه حق را  یاز بقا یتا مقصود و کندیم

                                                                                                                             
 جمـع    یثـان  و اول فـر  . دهدیم نشان را بقا ای فنا از ینوع ای  یعرفان حاالت و فاتیتوص نیا در 
 یفنا  ت یرؤ محق    یتجل  یتخل مداشفه  مشاهده  جلوت  صعق  صحو  محو  اصطالم  الجمع  جمع
قل  با حـق    حضورعنوان مثال اصطالح حضور؛ به  هب. است جمله آن از... و یر محق  اهاب  جذب 

  عربـی  ابـن ) گرددیم متصف فنا به حضور نیا هناام قل  کهقل  اطال  شده است  بتِیدر هناام غ
 بـه  اشـاره  جمـع  کـه  الجمـع؛ اصطالح جمع و جمع .(220-221 /13ج  هیمد فتوحات محیی الدین 

 یپ در و گشته وارد جمع حال بر الجمعجمع و شود گرفته نظر در خلق کهنیا بدون است حق شهود
 جمـال  مشـاهدۀ  هناـام  هللا  در یکل محو و استهالک همان الجمعدر واقع جمع .)همان( دیآیم آن
 و اسـت  یربان یتجل هناام در فنا حالت اناریب صعق؛ اصطالح .(61-62  قیصری؛ )همان است یهاال
  هیمد فتوحات   محیی الدین عربی ابن) خو  اهل نه رجاست اهل دهدیم رخ شیبرا صعق که یکس
 یبه معنا بت؛یاصطالح غ .(13  الصوفیة اصطالح: عربی ابن رسائلمجموعه همو  ؛  18۵ -186 /13ج

و  ند یخلق به سب  اشتغال به حس بدان مبتال ریاست که سا یعدم حضور و عدم توجه قل  به علم
 عبـارت  به. اوست متوجه حواسش لذا کندیم است که از حق در قلبش ادراک یبه سب  حضور نیا
 در قلـ   نیهم. هاستآن احواالت و یماسو از بتیغ هناام به حق  با قل  حضور همان بتیغ ارید

؛  220-221 /13ج  هیـ مد فتوحـات    محیـی الـدین   عربی ابن) شودیم متصف فناء به حضور  هناام
ـ   یاز فنا یاصطالح محق؛ حاک .(۵7  ةااللهی االنوار مطالع و القدسیة االسرار مشاهدهمو    یسـال  ال

 فتوحـات    محیـی الـدین   عربی ابن)و خارج  بعد از غلبه و تحدم سحق خواهد بود  نیهللا در عالم ع
 نمـودن  لیـ زا و عـادات  و اوصا  نمودن برطر  یمعنا به ای محو؛ اصطالح .(20۵-206 /13  جهیمد
نمـوده   یکه خداونـد پوشـانده و نفـ    یزیچ آن یمعنا به ای و رودیم کار به یقلب امراض و هایماریب

 بنا و باشد نظر در حق ندهیا بدون است خلق به اشاره همان فر ؛ اصطالح .(217-218 )همان است 
 یو بـه اول و ثـان   .(220-221)همـان   اسـت  جمـع  ضینق و بودن عبد مشاهدۀ فر   یفیضع قول به
 هنـوز  و کننـد یمـ   یتفد حق و خلق انیم تعقل لاه که فناست از شیپ اول فر . شودیم  یتفد
 را عـار   مجددا جمع  و فنا مقام از پس خداوند بقا  همان ای یثان فر  در اما. ندارند را محو یتجربه
 .(62  )قیصـری  دهـد یمـ  پـس  باز بدو شده یحقان اکنون البته که را وجودش ییگو کندیم اریهوش

 مجاهده یجهینت در که است)فنا(  اتحاد حال از پس حق  از عار  زییتم  یعربابن نزد فصل اصطالح
-یف انیاصطالح صحو؛ فان .(206-208 /13ج  هیمد فتوحات   محیی الدین عربی ابن) شودیم حاصل
 نیاز ا بتیو صحو همان رجوع به احساس است پس از غ شوندیم منتقل صحو به سدر حالت از هللا

 ...و .(219 )همان  قسم ادراک
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 یعرباز منظر ابن بالله بقاء

ـ نها قسـمت  در کـه  ستیها آندها مقامات از یدی بقا  ریسـ  منـازل  در کسـلو  اهـل  اتی
 /1ج عبـدالرزا     یکاشـان  ؛ 227 /1ج  یمحمـدعل   یتهـانو ). است شده گنجانده هللا یال

 فاتیدر مقابـل توصـ   اندآن اکر کرده یکه برا یایو در لغت ضد فناست. لذا معان (288
  االلهیـة  االنـوار  مطالع و القدسیة االسرار مشاهد  نیالد ییمح  عربی ابن)فنا خواهد بود. 

 یبـه جـا   دهیاوصا  پسـند  امیکه به ق یفی. چه آن تعاراندیجابیا یبقا هما فیتعار (۵6
 /1ج عبـدالرزا     یکاشـان  ؛227 /1ج  یمحمـدعل   یتهـانو )ناپسند اشـاره دارنـد   صفات 
 طـور  بـه . پردازنـد یمـ  هللا یماسو تیرؤ و مشاهده مرحلۀ انیب به که ها آنو چه  (288
 اشـاره  فـر   چشم با ها آن مشاهدۀ به لیدل نیهم به و دشونیم دهید کثرات بقا در یکل
: گفت توانیم که یتا حد است  یمحور و پررنگ و بارز هللا به ها آن قوام و امیق اما شده
  هیـ مد فتوحات   محیی الدین عربی ابن). ندیبیرا م یتعال یبار بقا  حال در هللا یال سائر
 (6  الصوفیة اصطالح: ربیع ابن رسائلمجموعه همو  ؛  220-221 /13ج

 سـت یکه سزاوار شهود ن یکه با چشم ستا نیاز ا ترمرتبه یعال االهی قتیحق گرچه
 یِنـ یع قتِیحق عار   کند یم طلوع قتیحق دیخورش کهاما در حال فنا و بقا  ؛شود دهید

. گـردد یمـ  حاصل نیقی شیبرا آن از که ینحو به دینمایجمع مشاهده م نیعالم را با ع
کـه   نحو نیا به. است نموده هیتشب عدد به را کثرات در واحد ظهور نیا تیفیک یعربابن
ـ از واحـد پد  هماعداد  نیا نیبنابرا. شودیدر تمام اعداد پس از خود ظاهر م   یعدد   دی
حـق    طِیبسـ  واحـدِ  وجـود  ییگـو . دهنـد یرا نشان م یهر کدام عدد خاص هم و اندآمده
داده اسـت. امـا کثـرات     لیهـا را تشـد   آن یقیحق تیو هو دهیکثرات را قوام بخش یتمام

واحـد را ظـاهر    قتیآن حق  ینحو به کدام هر یهست ۀپهن در که انداالهی یهمان اسما
در مرتبـۀ   فقـط  ااتـش  بـا  د ینما ظهور اسمش با واحد وجود که یهناام پس. سازندیم

 بذاتـه  ت یوحـدان  بـۀ مرت از ریـ غ یامرتبـه  در هرگاه و است نمودهظهور  تیوحدانخا  
 نمـوده  عطا مرتبه آن قتیحق آنچه با مرتبه آن در و گرددیاسمش ظاهر نم د ینما ظهور
. گـردد یمـ  یبـاق  او اات بـه  و گرددیم یفان او اسم به حالت نیا در پس. شودیم دهینام
  «اثنـان »و بـا گفـتن    گرددیم یفان اسم نیا قتیحق با او یسواما «واحد»با اکر  نیبنابرا
ـ نـه بـا اسـمش  در ا    «واحـد »با وجـود اات   قتیآن حق نیع  ابـد ییمـ مرتبـه ظهـور    نی
 (.2  المشاهدة :  الفناءفيعربی ابن رسائلمجموعه   نیالد ییمح عربی  ابن)
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 با حق یدر حق و بقا یفنا و حق اتیتجل

 از اتنهـ  رسـد  یم اهن به ابتدا در چهآن برخال  عربی ابن ها یبررس مجموعه به توجه با
 از یاگسـترده  فیط او مشاهدات بلده  کند ینم نااه بقاء بالله و هللا فناء فی به منظر  ی

 یو نفـ  شـتن یخو یاز نفـ  ؛را یبـا علـم حضـور    دیتوح قیسال  طر نفسِ یِادراک حاالت
 اتیـ تجل یبنـد دسـته  درکـه   ینحو به. ردیگیبه حق در بر م یدر حال بقا یکثرات حت
 عـار    مقـدس  قلـ   بر که یانوار نوع به بسته  یجالل و یجمال اتیتجل از اعم یرحمان
سـال    منظـر    ی از. در واقع گرددیم اطال  او حال بر بقا ای فنا عنوان شودیم یمتجل

بر نفس  االهیظهور انوار  ار؛ید یمنظر ازواقع گشته است و   یانوار غ یدر معرض تجل
بـا حـق نائـل     ءبقـا  مقام درک به ای و بردیم سر به فنا مقام در که است یابه گونه ای  او

مندشـف   نیقلـوب سـالد   یاسـت کـه بـرا    یبیانوار غ از آن یحاک یتجل رایآمده است. ز
مجموعـه  همـو    ؛ 204-20۵ /13ج  هیـ مد فتوحـات    محیـی الـدین   عربی ابن) شود یم

 .(9   الصوفیة اصطالح: عربی ابن رسائل
 عنـوان  بـه ماسـت.   یبر مـدعا  یتأییدمضا    اتیتجل یبرخ از یعربابن قرائت ۀنحو
 شـدن  داریـ پد اثـر  در فناست  از ینوع که را صعق حال ت یرؤ یتجل نییتب در یومثال 
در واقـع   .(49  اتی: التجلعربی ابن رسائل مجموعه  نیالد ییمح  عربی ابن) داندیم تیرؤ
هرگـاه در اثـر    .شودیدر حق منجر م یبه بقا یدر حق و گاه یبه فنا یگاه تیرؤ یتجل
 یبقـا  مرحلـۀ  بـه  ورود وصعق  یِپس از مست یاریهش از دهد رخ فنا و صعقحق   تیرؤ

شـدن سـال  ناشـته     یفـان به  منجرحق  تِیرؤ یتجل هرگاهو  ستین یزیگرپس از آن 
 اسـماء  از و پروردگـار  آنِ از که «شأنشأن عن  شغلهیال »به مقام  ببرد  سر به بقا در بلده
 شیخـو  صـفت  نیهم با حق: شوداست که گفته  حیصححالت  نیا در و. رسدیم اوست
 بـاز  پروردگـارش  از را او یزیـ چ نـه : دیـ گویمـ  عـار   یوقت لذا. است نموده یتجل او بر
را اراده نموده اسـت نـه    حضور قو ت سازد یم مشغول یزیچ از را او او  رب  نه و دارد یم

گشته کـه همزمـان در عـالم وحـدت و     او حاصل  یاشرا  برا یبه حد یعنیمشاهده را. 
 .(۵2  همان) کثرت حضور دارد

 االهـی  اسـماء  از مضطر سال  شدن یفانبه  بردیم نام جذب ءفنا یتجل از که آنااه ای
و  د یـ گویمـ  سخن حق اجابت اثر در هللا به گشتن یباق و فنا مرحلۀ نیعبور او از ا یعنی

شـود  یمـ  یبا حظ نفسش در آن فان  االهی اتیکه سال  در اثر تجل داندیم یآن را منزل
 در او ۀبهـر  و حظ و شودیفنا دعوت م نیمترت  بر ا ءبه مرحله و منزل بقا  و پس از آن
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  .(۵3  همان) ردیگیم تعلق نیع به پروردگار تیعنا اثر
 وسـعت  جـان  ای قل   ی واقع در است  مجرد بعد  ی تنها یدارا انسان ندهیا به توجه با
 یعنـ ی قل که  ثیح نیاز ا یعنی. گرددیانتزاع م یو حاالت از یمختلف یاسام که است افتهی

شـده  خاسـتااه    دهیـ قل  نام یدرپیپ یهایو دگرگون راتییبعد مجرد انسان که به اعتبار تغ
  مختلف قلـ   ی. لذا اسامگرددیم اطال  یو بر یمتفاوت یاسام استواقع گشته  یاتیچه تجل

 .دینمایم نییتبجان سال   بر رار آن در واقع حال فنا و اث
 عـار   قلـ   بر عرفان قیطر در آنچه هر که است یضرور ندته نیا در دقت نیبنابرا
 بـه  بنـا  و اسـت  اتیـ تجل نیا جملۀ از زین فنا یتجل و است اتیتجل سنخ از شودیم وارد
 یاسـام  ارده و اتیـ تجل نوع به بنا و شودیم نااه یمتجل قل  نیا به یاهیزاو چه از ندهیا

ـ    ی. تجلشودیم اطال  افتهی وسعت قل  آن بر یمتعدد  یزیـ چ نیقل  به فنـا و بقـا اول
و بـر   شناخترا  قلبش یوکه  آنااه. لذا گرددیدر آن استوار م یقتیطراست که هر اهل 

 یسـو خـروج از عـدم بـه     گشت  استواراست  دهیبخشقل  که حق آن را وسعت  معرفت
  .(49  نهما) گرددیموجود واقع 

 هـر  در کـه  شـوند  یمـ  میتقس یصفات و یاات و یافعال اقسام به بقا  و فنا اتیتجل نیا
 و گـردد یم نیازیجا شیخو از برتر یفنا با ییبقا نفس  در میتعظ حصول سب  به کدام
رخ نموده اسـت   یوقت یافعال یقل  به فنا ی. تجلگرددیم حاصل آن از برتر ییبقا سپس

و  دینما یفان ا یرا در تحرک و سدون اش ریغ تأثیرسال  و هرگونه  که هرگونه اثر شخص
 شیخـو  از سـال    ینیع مشاهدۀ با هرگاه نی. بنابرادیمشاهده نما یقیحق را محرک حق

پس  یو منزل مرتبه لزوماً که است نموده رخ فناء ااتی به قل  یتجل شود یفان اءیاش از و
 .همان() هد بودخوا یصفات یو فنا یافعال یفنا یاز تجل
 فهـم  دیـ کل خداونـد  ینو به نو و مدام اتیتجلکه  دینمایم حیتصر بارها نیالدییمح
 ینفسـ  هر در خداوند کشف  اهل باور به»: دیفرمایم که آنجا! بقاست و فنا درست یمعنا
اعطا  یدیخلق جد  یشهود هر تجل»و « باشد یدر تجل یتدرار کهآن بدون کندیم یتجل
 اـر ید یفنا و آنچه از تجلـ  نیاست ع یکه رفتن ی. آنچه از تجلبردیم را یقخل و کندیم

 .(126 /1  جالحدم فصو   نیالد ییمح  عربی ابن)« بقاست نیع شودیمکه اعطا 
 است؛ ریز شرح به شودیم استنباط یعربابنعبارات  نیا یفلسف لیتحلاز  آنچه
 کـه  شـود یمـ  یمتجل یدیجددر هر آن به نحو  االهی یمنتهایو ب محض یهست. 1
 .نو شماریب یهادر صورت ای نینو یصورت در است االهی وجه بقاء همان نیا
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 فناء همان نیا که دهدیم نینو یتجل به را خود یجا خود  رفتن با نیشیپ یتجل. 2
 .است یقبل صورت
 .ستین دو نیا از یخال ئيیش چیه و گرددیم نیازیجا فنا با بقا آن هر در. 3
 یو بقـا  فنـاء  ایـ ) خداونـد  اتیـ تجل رفـت  و آمد تأثیر به یعربابنبر جهان   الوهع. 4
ـ ا شـهودِ  و دارد توجـه  االهـی  اات ینمـا تمـام  ۀنی( بر جان انسان به عنوان آاتیتجل  نی

 ییگـو  دانـد؛ یمـ  انسان جان در بقا و فنا حال ۀدآورندیپد را  دیجد خلقت و شدن معدوم
 .  گرددیم یباق آن یبقا با و شودیم یفان حق  اتیتجل یفنا با آن هر در انسان

 سـت ین اعتنا قابل باشد فنا آن از پس که ییبقاکه  بس نیهمبقاء  تیو اهم ارزش در
 ییمح  عربی ابن) ستیقابل اعتنا ن ندارد یپ در ییبقا که ییفنا هر زینو  ندارد یاعتبار و
. هسـتند  بقـاء  حـال  در همـواره  مهه ترقیدق ریتعب به .(8  هیعل عولی ال ما رساله  نیالد
 حال است. نیحضور ا ادراک است مهم آنچه

 یهر سه معنا در ییبه عنوان مبنا تواندیم یعربابن ینیبدر جهان دیجد خلق نظریۀ
 کـه  میبدان یدائم و آن به آن  یهست یاجزا همۀباشد؛ چه فنا را در  نیآفرنقش فنا یکل
 اسـتمرار  کـه  اسـت  تفدـر  و دید در یخطا تنها و کندیم بروز یدیجد خلق یدم هر در

 میبـدان  یجـار  ها ناانس همۀ یروح ریس در را فنا چه و سازد یم متبادر اهن به را وجود
و  مراتـ   بـه  چـه  و انـد  آورده دیپد خود از یدیجد خلق ملداتشان و صفات رییتغ با که
و  وجـود اسـت   که چـون علـم مسـا    میهللا اختصا  ده یسائر ال ریاز س یخاص ازلمن

 نموده است. داریدر سال  پد یدیخلق جد  یهست یقیبه وجود حق نینو معرفتِ
 

 فناء  حاالت ارمغان

 یفـان  را است نبوده گاهچیه آنچه یفان ناظر: که گفت توانیم بقا و فنا باب در یطورکل به
 ۀیـ وع ناـاه و زاو . لذا بسته به نابدییم یباق را بوده یهمواره باق آنچه یباق ناظر و ابدییم
تفاوت خواهـد کـرد.    یاز هست اشمشاهده تیفیک او  یوجود ظر  و هللا یال سال  دید
خـود   شـهود  اسـت و   یفـر  مبتنـ   ایـ حال فنا و بقا بر مشاهده از منظر جمع  فاتیتوص
 موجود کثرت حیتوض و هیتوج در یعربابن .است یحضور علم به معرفت از ییاعال ۀنمون
 وجـود  بـا  کـه  زنـد؛ یمـ  مثال واحد وجود برابر در هانهیآ تعدد به ود وج وحدت قبال در
ـ ا. داشـت  میخواه صورت ها نهیآ تعداد به مختلف  یهانهیآ یرو هروب یءش بودن یدی  نی

وجـود و   یاـانا یهمـان   ایـ وجـود   هیوحـدت شخصـ   نظریـۀ  بـه  میمسـتق  ۀاشار مطل 
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 رایـ عار  بستر ادراک آن اسـت. ز  یاست که منزل فنا یرهاورد نیدارد و ا الوجود واج 
« جـوهرش  ثیـ ااتـش و بقـا وصـف وجـود اسـت از ح      ثیـ فنا وصف عرض اسـت از ح »
عـرض در ایـن عبـارت اشـاره بـه       .(۵16 /2  جهیـ مد فتوحـات   نیالـد  یمحـ   عربی ابن)

از تحقق و ثبوت بی بهره است و جوهر اشـاره بـه    موجودات یا مظاهر وجود است که ااتاً
 ر در حق متعال است و بقا صفت ااتی او است. وجود است که منحص

ـ  قیـ طر دربر تعدد مرات  فنا و بقا  حیضمن تصر معرفت اهل  و مرحلـه  هـر  هللا  یال
 قـت یحق ریرهروان مس زییتم یکه برا دانندیم ییهانشانه و هاعالمت یرا دارا آن مرتبۀ
 شـمارند یمـ فنـا بر  یبـرا که  یآثار نیترمهم از. اندپرداخته آن اکر بهمدتوبات خود  در
 نیـ در ا یفـان  جان سال ِ و است االهیعلم  ۀنیگنج به ورود ۀدروازعنوان  به فناء نییتع

 /2ج عبدالرزا    یکاشان) ردیگ قرار حق یمنتهایبتا ظر  علم  ابدییم تیمرحله صالح
ر  دُ .اسـت هللا  یفنـاء فـ   رهاورد که است یناب گوهر و بهاارمغان گران همان نیو ا .(217
 .  ارزدیممحبوب  قیطر یهارنج و هامرارت تمام به که ای دانه ی 

 در فنـا  از پـس  یرتبـ  لحـا   به یاات ءفنا چوناکر شد  تر شیگونه که پ همان گرچه
 محقـق  زیـ ن االهی کماالت ریسابه  یابیتام دست ءبا ادراک فنا است  االهی افعال و اسماء
 گرچـه . گـردد یمبدل م تیاو به فعل یگشته قوا یاالهفهیخل تام مظهر انسان و گرددیم

 حق همواره تداوم دارد. تِینهایب یهست یاست که در راستا یتینهاال ریس کمال 
 

 بقاءبودن فناء و  یمعرفت ای یوجود

ـ از ا  بقاء بالله آن تبع به و هللا فناء فی بودن یوجود ای یمعرفت نییو تب نییتع جهـت   نی
وحـدت   ایـ  یوجـود  وحـدت در خصـو    ینظـر  اختال  نیمحقق انیمدارد که  تیاهم
وحـدت   ۀبـه وحـدت شـهود بـدون پشـتوان      اعتقاد و 1.دارد وجود یعربابن بودن یشهود
 ثرؤمـ از فنـا   یفنـا  ۀتحفسال  و  تیان ءشبهه فنا شیدایدر پ ینحوبه  توانیم راوجود 
ـ ا  وحـدت شـهود   صـر ِ  به یعربابن دانستن باورمند صورت در رایزدانست.  اشـدال   نی
 است. افتهی یپاسخ
ـ  بـه  پاسـخ  در و بـوده طرح  یبرا یمحمل و بستر ازمندین یاهینظر هر که آنجا از   ی
 وحـدت  نظریـۀ احتمال وجود دارد کـه   نیا گانناارند نظر از د یآیم دیپد یاهن اشدال

                                                                                                                             
 حـ   در عار  شدن غر  را یامشاهده نیچن لیدل و دانندیم شهود وحدت به باورمند را یو یبرخ .1

  .(2۵-26 الحدم  فصو   نیالد ییمح  عربی ابن) کنندیم اکر خود از شدن خودیب و یاله
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 شـدل  آن رهـاورد  و یاات ءفنا ای فنا از ءفنا ۀشبه یبرا ییجوپاسخ خصو  در زین شهود
  فنـا  منـزل  و وجود سال  در تیکه محو ان اندبه آن تصور کرده نیقائل رای. زباشد فتهگر

و بازگشـت و   ایـ اح تیو نه قابل افتیدر گونهچیهنه امدان   یوجود فان رایز ستین ممدن
 .خواهد داشت پس از آن را یوصول به بقا
 یمبــان یبرخــ نــاقص فهــم بــه تــوانیمــ الؤســ نیــا یابیــشــهیر در یطــورکل بــه
-سـتون  از وجـود  وحـدت  که جا. از آننمود اشاره فنا ۀآموز در یعربابن یشناسانه جهان

-ابـن  در شـده  نیـی تب یفنا از ینادرست ریتفس هرگونه بقاست  و فنا نظریۀ نیادیبن یها

وجـود   از عار  شهود نجایا در. گرددیم دست نیا از یشبهات یریگشدل به منجر یعرب
 و یحضور علم در و است اهن کار تنها یانفداک نیچن کهیحالمنف  فرض شده در یو

 حیصـح  یباطن ۀواسطیب یهاتبا معرف ال وحدت جان س سب  به وجود با آن مساوقت
 وخـود   اات  یچشم حضـور  به همسال   یعنی فناء ااتی. وحدت شهود در بود نخواهد

ـ اتحاد  از گرچه مشاهده نیاهم  و د ینمایو مندک در اات حق مشاهده م محو را ریغ  ای
 لـذا ! نـدارد  یقیحق وجود یوحدت نیچن اما است شده حاصل معلوم و عالم و علم وحدت

 .  گرددیم نیضیمنجر به اجتماع نق
 شـهود  و درک و واصل سال  مشهودات یشناختیهست و یوجود جنبۀ به توجه نیبنابرا

 معتقـد  از را مـا  شـده  هاشـار  بـدان  «کنـتم  نمایا معدم هو» ۀمیکر در که االهی یۀومیق تیمع
-افـت یدر یتمـام  صـورت  نیا ریغ در رایز داردیم باز شهود وحدت صر  به یعربابن دانستن

فـروض موجـود     انیـ م ازالزم است  حال. بود خواهد ادیبنیب بودن  فنا از عار  یمعرفت یها
 .میینما مشخص راهللا و بقاء بالله  فناء فی بودنِ یوجود امراز  شیخو مراد

 یمعنـا  بـه   فنـاء ااتـی   حـال  در راتمامه  هسال  ب تیان محوکه  ستا نیااول  فرض
 یبنـ م یاسـالم  ییروا و یقرآن منابع با نه یفرض نیچن اما. میبدان یشدن وجود و معدوم
 یجـا  بـه  کلمات صراحت. بلده یفلسف یعقل لینه با دال است  سازگار روح یجاودانا بر

ـ ا هماننـد . کندینم تأیید را یزیچ نیچن زین معرفت اهل از مانده  دریدحیسـ  سـخن  نی
 میالحد) «ممدن ریفان ال  غ انیاالع یالعرفان ال ف یالفناء عباره عن الفناء ف»که:  یآمل

 شدن در معرفت و نه محو شدن یفنا عبارت است از فان ؛(۵03  یعل بن محمد  یالترمذ
ـ  .اسـت ممدـن   ریـ غ فنـای از حیـث وجـود   که  رایز از حیث اعیان و وجود؛  کـه  آنجـا  ای

 هیالبشـر  جهتهالعبد مطلقا  بل المراد منه فناء  نیالمراد بالفناء انعدام ع سیل»  :دیفرما یم
 عبـد  نیعـ  شـدن  معـدوم  وجـه  چیهـ  به فنا از مقصود ؛(491  همان) «هیجهت الربان یف
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 .آنست تاالهی و تیرب ان در نفس تیبشر جهت شدن محو مقصود بلده ستین
وجـود او   تیـ فیدر ک رییـ تغ ینـوع  بـا  مـالزم  را ال سـ  تیان یناف که نیادوم  فرض
ـ . زنیستحدمت  واهل معرفت  تأییدمورد  زینفرض  نی. اما امیبدان  دردر نظـر آنـان     رای
 زیـ ن یو افعـال  یصـفات  یفنا در یحت و دهدینمرخ  عبددر اات  یرییتغ  فناء ااتی حال
ـ از ا شیه پنخواهد بود. بلده بند اوصفات و افعال  در یرییتغ  و وحـدت  جنبـۀ مقـام    نی
 .دیدیم االهی صر  یجلوه از ریغ را خود و بود ندرده شهود را خود تیربان

بـه اضـمحالل آثـار     واجـ    در ممدن یفنا»: سدینویم بارهنیا در یجام عبدالرحمن
 خیاو  چون اضـمحالل انـوار محسوسـه در نـور آفتـاب. شـ       قتیامدان است نه انعدام حق

 میقـد  با که یهناام حادث؛ «له اثر بقیلم م یبالقد قرن ااا المحدث»: ستده افرمو دیجن
 باشـد  عار  تیانائ یفهیل در االمدان آثار اضمحالل و. ماند ینم شیبرا یاثر شود مقارن
 کـأس  من ولالرض» حدم به اگرچهاو.  تینه در جسم و روح و بشر او  ادراک و هوش در

  (1۵0-1۵1 عبدالرحمن   یجام).« باشد یظح زین را هانیا « ینص الدرام
عرفـا و   مقاصد یکننده نیتامهم  یعنی باشد مانع و جامع که را یفرض سوم دیبا لذا

 صـر   یِوجود ای و( بودن یشهود) صر  یِمعرفتخصو   در مقد رهم مانع از اشداالت 
 .  نمود جستجو باشدحاالت فنا و بقا  بودنِ
 امادانست  یبا حق  امر وجود یدر حق را همانند بقا یفنا توانیم گانناارند نظر از
 چـه آن بلده بود  نخواهد یلیتبد و رییتغ سال  وجود و تحقق تیفیک در که معنا نیا به
 یبه معرفت شـهود  ش یدر مرات  و منازل سلوک خو است بوده محقق وجود عالم در را
. آورد شـمار  به زین یمعرفت یامر ار هللا فناء فی توانیم ثیح نیا از و. است دهیگرد معالِ
 قیآنان به حقا افتنیبه جهت معرفت  ز یحق ن قیاطال  صفت عار  بر سالک طر اصوالً
 است. یبه حق تعال ایربطِ اش تیفیو شهودِ ک یهست
واحد  جمع کثرات را قائم به وجودِ بالله  سیر در عار که:  شده گفته سب  نیهم به
نیست و نمود  یدیار یهیچ موجود حقیق آن که غیر از  ودشیم معلوم شیبراو  بیندیم

و غیریـت   اند حقیقت آن اعتبارات همه قید  و اطال  و ئیتغایت و کلیت و جز یکثرات ب
بیش نیست و سریان وجود واحد مطلق در کثـرات کـونین همچـو     یاشیاء مجرد  اعتبار

 (11  محمد  یالهیج یاسیر)سریان واحد است در اعداد. 
ـ  نـد یبیمـ  را کثرات است  نشده باز سال  نیبوحدت چشم که یمادام نیابنابر  بـا  یول
-یمـ  ادراک را یهست یقیحق و یوحدان جنبۀ  یهستشهود واحد در همۀ  یاحاطه و غلبه
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 سـب   بـه  است یکلبهها  فنا دفع شهود کثرت و اندار آن»سب  گفته شده:  نی. به همدینما
 (44  محمد مراد  ی/ المنزلواحمد  یالسرهندیفاروقال).« واحد شهود الءیاست و غلبه
 یوجـود  یورنـه صـرفا امـ    بقاء بالله نیهمچن و هللا فناء فیمرات   همۀ   یترت نیبد
 یو هـم معرفتـ   یهـم وجـود   یامـر   آن را سـت یبایمـ  بلده یمعرفت منحصرا نه و است

نچـه هرگـز   هـر آ  کـه   او یوجـود  یاحاطه به و حق به یحضور معرفت نیا کهدانست. 
 روح بـذل   جز با موت نفس و خضوع آن است  یباق بوده همواره آنچه و است ینبوده فان

در  یتعـال بـر حـق   ورود بابشده:  گفته لذا. شودینم حاصل خداوند با یمعامله و جان و
 و 1کننـد یم ریتعب نفوس مرگعرفا از آن به  که است یمرگنشئه   نیدر ا یزندگان نیح
 یبـاق  او در  یاریـ اخت و ریتدب و لیم اندک هنوز کهآن رایز. شودیم اصلح اکبر جهاد با

اهـل جهـاد اکبـر خواهـد بـود.       پـاداش . و بهشـت معـار     رسدینم حق وصال به مانده
 (299ـ300العباس احمد بن عجیبة  ابو  یالحسن)

هـر  سـابق و   یبرتر از فنا یی. لذا هر بقاارتقاست و استدمال به رو هموارهمعرفت  نیا
در حق  یهر مرتبه از فنا یِادراک حضور رایسابق خواهد بود. ز یبرتر از بقا  الحق یفنا
ـ ا بـا . آوردیرا در جان سـال  بـه ارمغـان مـ     یاز هست یبه حق  ادراک واالتر یو بقا  نی
 یحجاب و مـانع از درک حـق بـود و بـرا     خلقْ فنا  منزل به نارسیدگان یبرا که حیتوض

 نه و گرددیم خلق حجاب حق نه بقا  در اما. است خلق اهدۀمشصاح  فنا  حق حجاب 
هـر یـ  از حـق و خلـق را در مقـام خـود        فنـا   از بعد یبقا صاح  و. حق حجاب خلق

 در و مجمـوع  هـم  بـا  او در بقـا  و فنا رایز. گردند یدیار حجاب آنده یب کندیممشاهده 
 فنا بقا  ظهور حال در ندهیا جز .یاست و در بقا فان یفنا باق در یعنیند  ا مندرج دیاری 
  یکاشـان ) مندمج علم طریقمندرج است و در حال ظهور فنا  بقا به یدر و علم  طریقبه
 .(428-429  یالدین محمود بن علعز 
 

 یریگجهینت و یبندجمع

 یسـو  بـه  حرکـت  در انسـان . اوست یفنا در انسان کمال حدمت  و معرفت اهل نظر از
 چیهـ  بـه مرات  افعال و اسـماء و اوات اسـت و    همۀ از گذشتن از ریناگز سبحان خداوند
 و یافعـال  یفنـا  دنیچشـ  بـا  یعنـ ی! فنـا  با مار ابدیینم دست کمال درجات از یامرتبه
 یو یبـرا   فنـاء ااتـی   درک با نهایتاً و گرددیم ملبس یصفات و یافعال دیتوح به  یصفات

                                                                                                                             
 .«تموتوا أن قبل موتوا»: معصوم قول از گرفتن الهام با. 1
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 نـد یبیم شیخو تیهو و جان مطلق مال  را یتعال یبار و  ینشان نه و ماندیم یاسم نه
 .(113 ن یدمحمدحسیس  ییطباطبا)

و ثابـت و   یوجـود  یامـور   فقر و قرب یدو اصطالح قرآن همانند حق  در یبقا و فنا
ـ    هایا ای» اتیکه با آ رندیرناپذییتغ  «دیـ الحم یهللا و هللا هـو الغنـ   یالناس انـتم الفقـراء ال

 و نوافل قرباشاره شده است.  آنبه  (16) :  «دیورنحن اقرب من حبل ال»و  (1۵)فاطر: 
 اـاه یعبـد بـر جا   ینیجانشـ  از یحاک است  اات در یفنا ییروا اصطالح که فرائض قرب
کـه   اسـت   یو حقان ینیقی یمعرفت به آن شهود و عبد تام محو و حق ینیجانشو  االهی

 زمـرۀ   آن از در حداقل مراتـ  یحت معرفت نیعمق متفاوت است اما ا یداراگرچه خود 
 . ستین یحصول علم
 از منـزل  نیا مواه  از یو یمندبهره با هللایالسائر  یفنا انیم تناقضوصف   نیا با
 در چـه  یفنا و نابود اساسا رایزباطل است.  موضوع انتفاع به سالبه ۀیقض همانند سلوک 
محمـل و  بـدون   و رنـده یپذ بـدون  االهـی  مواه  تا دیآینم دیپد معرفت در چه و وجود

 معـار   یجـا  نینو یمعرفت بلده. گردد یمعرفت هرگونه از یخال کامال ایموضوع گردد و 
در  یهسـت  همـۀ و  شیافعـال و صـفات خـو    یجان سال  به فنا یعنی. ردیگیم را سابق

هللا در اات  یو همـه ماسـو   شیاات خو یابد یبه فنا نهایتاًو  یتعالافعال و صفات حق 
 آن از برتـر  و نیقـ یالحقو  نیقیالعلمکه از جنس  یمعرفت .ابدییم یحضور معرفتحق 

 نـاب  یهـا تحفـه  از حـق   افعال و صفات و اات با شیاست. و به جهت درک وحدت خو
 برخـوردار  یعلـ وجـل   حـق  صـفات  ریسا و منتهایب اتیعلم و قدرت و ح یعنی فنا منزل
 وجـودش  در یاللهـ هفـ یو خل تیـ وال اسـت  آن در کـه  ییبقا و فنا با متناس و  گردد یم

 شـئونات  و لـوازم  ازبلدـه   ستین جدا انسان جان از  یحضور ادراک نیا. گرددیبالفعل م
 .اوست نفس
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