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(تاریخ دریافت مقاله1401/4/28 :ـ تاریخ پذیرش مقاله)1401/6/18 :

چکیده

علیرغم تالشهای علمی صورتگرفته در موضوع فنـاء فـیهللا و بقـاء باللـه تعیـین تحفـۀ
ارزشمند منزل فنا و رهاورد آن و پاسخگویی به تنـاقض ادراک سـال در حـال فنـاء ااتـی!
همچنان در هالهای از ابهام است .این مقاله مدعی است رهاورد این منزل همان جان سال
است که معرفتی نوین از ادراک تام وحدت با حق با آن آمیخته و ممزوج شده است .عـار
در منازل متعدد فنا پلهپله به فنای خویش و ماسویهللا در افعال صفات و ااتِ حق معرفـت
حضوری مییابد و حقیقت بیواسطۀ حد و رسم و مفاهیم بنا به وسعت ظر انسان نـزد او
جلوهگر خواهد شد .بنابر قرائت صـحیح از فنـا و دسـتاوردهای آن تنـاقض ابتـدایی رخـت
برمیبندد زیرا اساس این پارادوکس ظاهری یا بر نفی محملِ علم است و یـا بـر خلـو آن از
معار در حال فناء ااتی .وقتی جان بدون هالکت و تغییر باقی است مـیتوانـد ظـر علـم
نامحدود االهی واقع گردد و جان هیچگاه از هرگونه معرفتی خالی نخواهد بود.
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طرح مسأله و بیان ضرورت پرداختن به آن
آنچه این نوشتار به قصد بررسی و تحلیل آن شـدل گرفتـه یـافتن پاسـخی بـرای امدـان
معرفت در مرتبۀ فناء فیهللا سائر الیهللا در فنای از فنا یا فناء ااتی است .به دیاـر سـخن
این سؤال مطرح است که آیا با اندکاک و محو انیـت سـال در حـق هشـیاری و شـعور و
درک وی هم از بین میرود؟ و در صورت عدم هشیاری آیـا ایـن مقـام رهـاوردی هـم بـه
همراه دارد؟ علو این منزل حدم میکند که سال دست خالی از محضر االهـی و از چنـین
تجربۀ باشدوهی بازناردد؛ بلده تحفههای ناب منزل فنا جان او را سیراب نماید.
در این راستا یادآور میشود که ارمغان فنا در این نوشتار به آنچه متأخر از فنا پدیدار
میگردد و یا معرفت در مقام فنا هر دو اطال شده است .اگر چه تفدی این دو معرفت
صحیح به نظر نمیرسد .هم چنین این نوشتار بر آن است که در هر فنـایی بـهخصـو
فنای تام یا فناء ااتی عـار واصـل فنـای اات خـویش و اات ماسـوا را در اات حـق
ادراک و شهود میکند .مشاهده سیطره و احاطۀ اات حـق و محـو همـۀ کثـرات و اات
سال در هستی بیمنتهای او و درک وحدت و یدپـارچای هسـتی موجـ پیامـدهایی
همچون دسترسی به علم قدرت و حیات و دیار صفات بیمنتهای حق میگردد .این از
آن رو است که از مرات درک وحدت به مرات فنا نام بردهانـد و وحـدت اات االهـی از
اسماء و صفات و افعال او جدا نیست.
از آنجا که ابنعربی در عرفان جایااه ویژه ای دارد و مبدأ و سرآغاز عرفـان نظـری اسـت
هم چنین گستردگی بحث فناء فـی هللا و بقـاء باللـه در عرفـان و حدمـت اسـالمی در ایـن
نوشتار سخنان و عبارات این متفدر بزرگ اسالمی مورد بـازناری و مداقـه قـرار گرفتـه تـا از
رهاذر این بازخوانی نوری بر تاریدی مسئلۀ مالزمت معرفت و فناـ به قدر وسـع ناارنـدگان ـ
تابیدن گیرد .یادآور میشود که در باب فنا بسیار سخن گفته شـده و نوشـتهانـد؛ امـا بـا ایـن
وجود مالزمت معرفت و فنا در مرتبۀ خود فنا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پیشینۀ پژوهش
مقاالت بسیاری دربارۀ فناء فیهللا و بقاء بالله نوشته شده و در کتابهای متعددی بخش
و فصلی به آن اختصا یافته که اکر همـۀ آنهـا در ایـن مجـال ممدـن نیسـت .ایـن
پژوهشها غالباً به خود فنا و اقسام آن پرداختهاند و تعارض معرفت و فنا به عنـوان یـ
مسأله دغدغه آنها نبوده است .برخی از این تحقیقات عبارتاند از:

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

229

« .1از فنا تا وحدت در اندیشۀ موالنا و ابن فارض» (مریم فریـدی /مهـدی تـدین -7
 )29در این مقاله با روش توصیفی و بدون توجـه بـه مسـأله معرفـت در مرتبـۀ فنـا بـه
وحدت عاشق و معشو در پی فنا سال پرداخته است.
« .2مقایسۀ مفهوم فنا در اندیشههای ابوسعید ابـوالخیر و سـهراب سـپهری» (مهـدی
عرب جعفری محمدآبادی /مریم شعبانزاده  )107-90این مقاله به مقایسۀ مفهـوم فنـا
از حیث اشتراک و تفاوت میان سپهری و ابوسعید پرداخته است.
« .3فنا و نیروانه :مقایسۀ بین غایت سلوک در عرفان اسالمی و بودایی» (محمـد علـی
رستمیان) مقالهای بلند است که به مفهـومشناسـی و مقایسـۀ فنـا در دو سـنت عرفـان
اسالمی و بودایی پرداخته است .دربارۀ اقسام فنا از دیدگاه ابـنعربـی نیـز سـخن گفتـه
است .اما مسألۀ مالزمۀ معرفت و فنا مورد توجه او نبوده است و آنچه دربارۀ اقسام فنـا از
ابنعربی اکر کرده است بخش کوچدی از مقالۀ وی را به نحو توصیفی تشدیل میدهـد.
لذا نمیتوان آن را پاسخاوی مسأله مقاله حاضر دانست.
« .4تحلیل فلسفی فناء فـیهللا از منظـر صـدرالمتألهین» (عبـداللهی مهـدی -139
 .)160نویسنده در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فالسفۀ مسلمان دربارۀ غایـت کمـالی
انسان به بررسی دیدگاه مالصدرا دربارۀ غایت کمال انسان پرداخته است و ایـن غایـت را
فناء فیهللا دانسته است .وی اشاره اجمالی به فنا و معرفت نیز دارد امـا بـه عنـوان یـ
مسأله مستقل به آن نناریسته است .همچنین دیدگاه ابنعربی را نداویده است.
« .۵بررسی تطبیقی فناء فیهللا در عرفان اسالمی و مدشه در مدت ادویته ودانته بـا
تأکید بر آرای ابنعربی و شندره» (عبدی حسن /االهیمنش رضا  .)66-49نویسندگان
در این مقاله مقایسۀ وجوه اشتراک و تفاوت فنا در عرفـان اسـالمی و مدشـه در مدتـ
ادویته ودانته پرداختهاند.
کتابهای حوزۀ عرفان نظری نیز مشحون از بحث از فناء فیهللا و بقاء بالله و اقسـام
آنها هستند اما به مسأله امدان معرفت در مرتبۀ فنا بـه نحـو مسـتقل و کـافی و وافـی
نپرداختهاند؛ لذا با وجود آثار یادشده جای چنین پژوهشی در این باره خالی است.
فناء فیهللا از منظر ابنعربی
بهطور کلی عباراتی که از شیخ اکبر و تابعان وی در خصو فناء فیهللا موجود است یـا
با نظر به جنبۀ ایجابی آن است و یا با توجه به جنبۀ سـلبی آن .عبـاراتی کـه از فنـا بـه
مشاهدۀ بنده از علت (ابنعربـی محیـی الـدین مجموعـه رسـائل ابـنعربـی :اصـطالح
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الصوفیة  )6و یا مشاهدۀ بنده از قوام فعلش به حق و فنـای او از مشـاهدۀ فعـل و عمـل
خویش با محوریت قیام خداوند بر او حدایت میکنند (ابن عربی محیـی الـدین فتوحـات
مدیه ج 220-221 /13؛ طوسی ابونصر سراج  341و  )417در دستۀ توصـیفات ایجـابی
فنا قرار میگیرنـد و در مقابـل عبـاراتی کـه بـه نحـوی حـاکی از زوال و اضـمحالل عبـد
(ابن عربی محیی الدین مشاهد االسرار القدسیة و مطالع االنوار االلهیة  )۵6یـا انعـدام و از
میان رفتن احوال و مقامات سالدین در هناام ظهور حال فناست(ابنعربی محیـی الـدین
فتوحات مدیه ج )220-221 /13یا از فانی شدن از خلق به اان هللا و از هوای خویش بـه
امر هللا و از ارادۀ خویش به فعل هللا سخن میگویند (کاشانی عبـدالرزا ج )217 /2و یـا
ساقطشدن اوصا مذموم و ناپسند را مدنظر قرار میدهند (تهانوی محمدعلی ج227 /1؛
قیصری داوود ج )288 /1در زمرۀ توصیفات سلبی آن واقع میگردند.
ابنعربی در گونهشناسی فنا پیرو اهل تصو است و هفـت گونـه و نـوع از فنـا را در
فتوحات بر میشمارد:
 .1فناء از مخالفات؛  .2فناء از افعال بندگان و قائمدانستن افعال بر خداوند؛  .3فنـاء از
صفات مخلوقات؛  .4فناء سال از اات خویش؛  .۵فنـاء سـال از کـل عـالم بـه واسـطۀ
شهود حق متعال و شهود اات خویش؛  .6فناء از کل ماسوی هللا؛  .7فناء از صـفات حـق
و نس او (ابنعربی محیی الدین فتوحات مدیه دار صادر ج.)۵1۵-۵12 /2
ابنعربی فناء از فنا را در گونهشناسی فنا جزء انواع به حساب نمـیآورد .در نظـر او
اگر فانی از فناء خود آگاهی نداشته باشد فناء از فنا است .فانی از این نظر مانند صـاح
رؤیایی است که نمیداند در حال رؤیادیدن است .بنابراین فناء از فنـاء حـال تـابع تمـام
گونههای فنا است و گونۀ هشتم فنا نیست .چنین حالی از نظر ابنعربی با عمل به دست
نمیآید و قصد نمیشود (همان.)۵12 /
همچنین با بررسی و دقت و ژر اندیشی در معـانی برخـی اصـطالحات و مقامـات و
منازل عرفانی به این مهم پی میبریم که بسیاری از اسامی و اصـطالحاتی کـه در متـون
اهل معرفت اکر شده است مربوط به مرتبه و نوعی از فناء در حق و بقاء به او جلوعلی
است و چنین نیست که صرفاً اصطالح فناء فیهللا و بقاء باللـه در ایـن خصـو بـه کـار
رفته باشد .بلده شرح و تبیینی که در خصو ایـن اصـطالحات اکـر شـده توصـیف و
تشریح مرتبه و نحوهای از فنا یـا بقاسـت( 1ابـن عربـی محیـی الـدین فتوحـات مدیـه
 .1ابن عربی فهرستی از اسامی و اصطالحات جعلشده برای حاالت یا مقاماتی بیان

مینماید که دقـت

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

231

ج .)220-221/13از همین معیار میتوان دریافت که منازل و مرات فنا و بقا هـمچـون
منازل نفس انسانی و منازل طریق توحید انتهایی نخواهد داشت .بنابراین ما تنها بـا یـ
مقام یا ی حال به نام فناءفیهللا و یا مرتبهای مترت بر آن بـا عنـوان بقاءباللـه روبـهرو
نیستیم .بلده فنای در حق و بقای به حق مراتـ و مـدارج متعـددی دارد کـه از جملـۀ
آن ها فناء ااتی است .در هم پیچیدگی فنا و بقا در هر منزل در منظـر ابـنعربـی اقتضـا
میکند تا مقصود وی از بقای به حق را نیز بررسی نماییم.
 در این توصیفات و حاالت عرفانی یا نوعی از فنا یا بقا را نشان میدهد .فـر اول و ثـانی جمـع
جمع الجمع اصطالم محو صحو صعق جلوت مشاهده مداشفه تخلی تجلی محق رؤیت فنای
جذب اهاب محق ری و ...از آن جمله است .به عنوان مثال اصطالح حضور؛ به حضور قل با حـق
در هناام غیبتِ قل اطال شده است که قل هناام این حضور به فنا متصف میگردد (ابـنعربـی
محیی الدین فتوحات مدیه ج .)220-221 /13اصطالح جمع و جمعالجمـع؛ کـه جمـع اشـاره بـه
شهود حق است بدون اینکه خلق در نظر گرفته شود و جمعالجمع بر حال جمع وارد گشته و در پی
آن میآید (همان) .در واقع جمعالجمع همان استهالک و محو کلی در هللا هناـام مشـاهدۀ جمـال
االهی است (همان؛ قیصری  .)61-62اصطالح صعق؛ بیانار حالت فنا در هناام تجلی ربانی اسـت و
کسی که صعق برایش رخ میدهد اهل رجاست نه اهل خو (ابنعربی محیی الدین فتوحات مدیه
ج 18۵ -186 /13؛ همو مجموعه رسائل ابنعربی :اصطالح الصوفیة  .)13اصطالح غیبت؛ به معنای
عدم حضور و عدم توجه قل به علمی است که سایر خلق به سب اشتغال به حس بدان مبتالیند و
این به سب حضوری است که از حق در قلبش ادراک میکند لذا حواسش متوجه اوست .به عبـارت
دیار غیبت همان حضور قل با حق به هناام غیبت از ماسوی و احواالت آنهاست .همین قلـ در
هناام حضور به فناء متصف میشود (ابن عربی محیـی الـدین فتوحـات مدیـه ج 220-221 /13؛
همو مشاهد االسرار القدسیة و مطالع االنوار االلهیة  .)۵7اصطالح محق؛ حاکی از فنای سـال الـی
هللا در عالم عین و خارج بعد از غلبه و تحدم سحق خواهد بود (ابنعربی محیـی الـدین فتوحـات
مدیه ج .)20۵-206 /13اصطالح محو؛ یا به معنای برطر نمودن اوصا و عـادات و زایـل نمـودن
بیماریها و امراض قلبی به کار میرود و یا به معنای آن چیزی که خداونـد پوشـانده و نفـی نمـوده
است (همان  .)217-218اصطالح فر ؛ همان اشاره به خلق است بدون اینده حق در نظر باشد و بنا
به قول ضعیفی فر مشاهدۀ عبد بودن و نقیض جمـع اسـت (همـان  .)220-221و بـه اول و ثـانی
تفدی میشود .فر اول پیش از فناست که اهل تعقل میان خلق و حق تفدی مـیکننـد و هنـوز
تجربهی محو را ندارند .اما در فر ثانی یا همان بقا خداوند پس از مقام فنا و جمع مجددا عـار را
هوشیار میکند گویی وجودش را که البته اکنون حقانی شده بدو باز پـس مـیدهـد (قیصـری .)62
اصطالح فصل نزد ابنعربی تمییز عار از حق پس از حال اتحاد (فنا) است که در نتیجهی مجاهده
حاصل میشود (ابنعربی محیی الدین فتوحات مدیه ج .)206-208 /13اصطالح صحو؛ فانیان فی-
هللا از حالت سدر به صحو منتقل میشوند و صحو همان رجوع به احساس است پس از غیبت از این
قسم ادراک (همان  .)219و...
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بقاء بالله از منظر ابنعربی
بقا یدی از مقامات دهاآن هایست کـه در قسـمت نهایـات اهـل سـلوک در منـازل سـیر
الیهللا گنجانده شده است( .تهـانوی محمـدعلی ج 227 /1؛ کاشـانی عبـدالرزا ج/1
 )288و در لغت ضد فناست .لذا معانیای که برای آن اکر کردهاند در مقابـل توصـیفات
فنا خواهد بود( .ابن عربی محیی الدین مشاهد االسرار القدسیة و مطالع االنـوار االلهیـة
 )۵6تعاریف بقا همای ایجابیاند .چه آن تعاریفی که به قیام اوصا پسـندیده بـه جـای
صفات ناپسند اشـاره دارنـد (تهـانوی محمـدعلی ج227 /1؛ کاشـانی عبـدالرزا ج/1
 )288و چه آن ها که به بیان مرحلۀ مشاهده و رؤیت ماسوی هللا مـیپردازنـد .بـه طـور
کلی در بقا کثرات دیده میشوند و به همین دلیل به مشاهدۀ آن ها با چشم فـر اشـاره
شده اما قیام و قوام آن ها به هللا بارز و پررنگ و محوری است تا حدی که میتوان گفت:
سائر الی هللا در حال بقا باری تعالی را میبیند( .ابنعربی محیی الدین فتوحات مدیـه
ج 220-221 /13؛ همو مجموعه رسائل ابنعربی :اصطالح الصوفیة )6
گرچه حقیقت االهی عالی مرتبهتر از این است که با چشمی که سزاوار شهود نیسـت
دیده شود؛ اما در حال فنا و بقا که خورشید حقیقت طلوع میکند عار حقیقتِ عینـیِ
عالم را با عین جمع مشاهده مینماید به نحوی که از آن برایش یقین حاصل مـیگـردد.
ابنعربی کیفیت این ظهور واحد در کثرات را به عدد تشبیه نموده است .به این نحو کـه
عدد ی در تمام اعداد پس از خود ظاهر میشود .بنابراین این اعداد هم از واحـد پدیـد
آمدهاند و هم هر کدام عدد خاصی را نشان میدهنـد .گـویی وجـود واحـدِ بسـیطِ حـق
تمامی کثرات را قوام بخشیده و هویت حقیقی آنهـا را تشـدیل داده اسـت .امـا کثـرات
همان اسمای االهیاند که در پهنۀ هستی هر کدام به نحوی آن حقیقت واحـد را ظـاهر
میسازند .پس هناامی که وجود واحد با اسمش ظهور نماید بـا ااتـش فقـط در مرتبـۀ
خا وحدانیت ظهور نموده است و هرگاه در مرتبـهای غیـر از مرتبـۀ وحـدانیت بذاتـه
ظهور نماید اسمش ظاهر نمیگردد و در آن مرتبه با آنچه حقیقت آن مرتبه عطا نمـوده
نامیده میشود .پس در این حالت به اسم او فانی میگردد و بـه اات او بـاقی مـیگـردد.
بنابراین با اکر «واحد» ماسوای او با حقیقت این اسم فانی میگردد و بـا گفـتن «اثنـان»
عین آن حقیقت با وجـود اات «واحـد» نـه بـا اسـمش در ایـن مرتبـه ظهـور مـییابـد
(ابنعربی محیی الدین مجموعه رسائل ابنعربی :الفناءفيالمشاهدة .)2
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تجلیات حق و فنای در حق و بقای با حق
با توجه به مجموعه بررسیها ابنعربی برخال آنچه در ابتدا به اهن میرسـد تنهـا از
ی منظر به فناء فی هللا و بقاء بالله نااه نمیکند بلده مشاهدات او طیف گسـتردهای از
حاالت ادراکیِ نفسِ سال طریق توحید بـا علـم حضـوری را؛ از نفـی خویشـتن و نفـی
کثرات حتی در حال بقای به حق در بر میگیرد .به نحوی کـه در دسـتهبنـدی تجلیـات
رحمانی اعم از تجلیات جمالی و جاللی بسته به نوع انواری که بر قلـ مقـدس عـار
متجلی میشود عنوان فنا یا بقا بر حال او اطال میگردد .در واقع از ی منظـر سـال
در معرض تجلی انوار غی واقع گشته است و از منظری دیار؛ ظهور انوار االهی بر نفس
او یا به گونهای است که در مقام فنا به سر میبرد و یا به درک مقام بقـاء بـا حـق نائـل
آمده است .زیرا تجلی حاکی از آن انوار غیبی اسـت کـه بـرای قلـوب سـالدین مندشـف
میشود (ابن عربی محیـی الـدین فتوحـات مدیـه ج 204-20۵ /13؛ همـو مجموعـه
رسائل ابنعربی :اصطالح الصوفیة .)9
نحوۀ قرائت ابنعربی از برخی تجلیات مضا تأییدی بر مـدعای ماسـت .بـه عنـوان
مثال وی در تبیین تجلی رؤیت حال صعق را که نوعی از فناست در اثـر پدیـدار شـدن
رؤیت میداند (ابنعربی محیی الدین مجموعه رسائل ابنعربی :التجلیات  .)49در واقـع
تجلی رؤیت گاهی به فنای در حق و گاهی به بقای در حق منجر میشود .هرگـاه در اثـر
رؤیت حق صعق و فنا رخ دهد از هشیاری پس از مستیِ صعق و ورود بـه مرحلـۀ بقـای
پس از آن گریزی نیست و هرگاه تجلی رؤیتِ حق منجر به فـانی شـدن سـال ناشـته
بلده در بقا به سر ببرد به مقام «ال یشغله شأن عن شأن» که از آنِ پروردگـار و از اسـماء
اوست میرسد .و در این حالت صحیح است که گفته شود :حق با همین صـفت خـویش
بر او تجلی نموده است .لذا وقتی عـار مـیگویـد :نـه چیـزی او را از پروردگـارش بـاز
میدارد و نه رب او او را از چیزی مشغول میسازد قوت حضور را اراده نموده اسـت نـه
مشاهده را .یعنی به حدی اشرا برای او حاصل گشته کـه همزمـان در عـالم وحـدت و
کثرت حضور دارد (همان .)۵2
یا آنااه که از تجلی فناء جذب نام میبرد به فانیشدن سال مضطر از اسـماء االهـی
یعنی عبور او از این مرحلۀ فنا و باقیگشتن به هللا در اثر اجابت حق سخن مـیگویـد و
آن را منزلی میداند که سال در اثر تجلیات االهی با حظ نفسش در آن فانی مـیشـود
و پس از آن به مرحله و منزل بقاء مترت بر این فنا دعوت میشود و حظ و بهـرۀ او در
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اثر عنایت پروردگار به عین تعلق میگیرد (همان .)۵3
با توجه به اینده انسان دارای تنها ی بعد مجرد است در واقع ی قل یا جـان وسـعت
یافته است که اسامی مختلفی از حاالت وی انتزاع میگردد .یعنی از این حیث که قل یعنـی
بعد مجرد انسان که به اعتبار تغییرات و دگرگونیهای پیدرپی قل نامیـده شـده خاسـتااه
چه تجلیاتی واقع گشته است اسامی متفاوتی بر وی اطال میگردد .لذا اسامی مختلف قلـ
در واقع حال فنا و اثر آن را بر جان سال تبیین مینماید.
بنابراین دقت در این ندته ضروری است که هر آنچه در طریق عرفان بر قلـ عـار
وارد میشود از سنخ تجلیات است و تجلی فنا نیز از جملۀ این تجلیـات اسـت و بنـا بـه
اینده از چه زاویهای به این قل متجلی نااه میشود و بنا به نوع تجلیـات وارده اسـامی
متعددی بر آن قل وسعت یافته اطال میشود .تجلی قل به فنـا و بقـا اولـین چیـزی
است که هر اهل طریقتی در آن استوار میگردد .لذا آنااه که وی قلبش را شناخت و بـر
معرفت قل که حق آن را وسعت بخشیده است استوار گشت خـروج از عـدم بـه سـوی
وجود واقع میگردد (همان .)49
این تجلیات فنا و بقا به اقسام افعالی و ااتی و صفاتی تقسیم مـیشـوند کـه در هـر
کدام به سب حصول تعظیم در نفس بقایی با فنای برتر از خویش جایازین میگـردد و
سپس بقایی برتر از آن حاصل میگردد .تجلی قل به فنای افعالی وقتی رخ نموده اسـت
که هرگونه اثر شخص سال و هرگونه تأثیر غیر را در تحرک و سدون اشیا فانی نماید و
حق را محرک حقیقی مشاهده نماید .بنابراین هرگاه با مشاهدۀ عینی سـال از خـویش
و از اشیاء فانی شود تجلی قل به فناء ااتی رخ نموده است که لزوماً مرتبه و منزلی پس
از تجلی فنای افعالی و فنای صفاتی خواهد بود (همان).
محییالدین بارها تصریح مینماید که تجلیات مدام و نو به نوی خداونـد کلیـد فهـم
معنای درست فنا و بقاست! آنجا که میفرماید« :به باور اهل کشف خداوند در هر نفسـی
تجلی میکند بدون آنکه تدراری در تجلی باشد» و «شهود هر تجلی خلق جدیدی اعطا
میکند و خلقی را میبرد .آنچه از تجلی که رفتنی است عین فنا و آنچه از تجلـی دیاـر
که اعطا میشود عین بقاست» (ابنعربی محیی الدین فصو الحدم ج.)126 /1
آنچه از تحلیل فلسفی این عبارات ابنعربی استنباط میشود به شرح زیر است؛
 .1هستی محض و بیمنتهای االهی در هر آن به نحو جدیدی متجلی مـیشـود کـه
این همان بقاء وجه االهی است در صورتی نوین یا در صورتهای بیشمار نو.
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 .2تجلی پیشین با رفتن خود جای خود را به تجلی نوین میدهد که این همان فناء
صورت قبلی است.
 .3در هر آن بقا با فنا جایازین میگردد و هیچ شیئي خالی از این دو نیست.
 .4عالوه بر جهان ابنعربی به تأثیر آمد و رفـت تجلیـات خداونـد (یـا فنـاء و بقـای
تجلیات) بر جان انسان به عنوان آینۀ تمـامنمـای اات االهـی توجـه دارد و شـهودِ ایـن
معدومشدن و خلقت جدید را پدیدآورندۀ حال فنا و بقا در جان انسان مـیدانـد؛ گـویی
انسان در هر آن با فنای تجلیات حق فانی میشود و با بقای آن باقی میگردد.
در ارزش و اهمیت بقاء همین بس که بقایی که پس از آن فنا باشد قابل اعتنا نیسـت
و اعتباری ندارد و نیز هر فنایی که بقایی در پی ندارد قابل اعتنا نیست (ابن عربی محیی
الدین رساله ما ال یعول علیه  .)8به تعبیر دقیقتر همه همـواره در حـال بقـاء هسـتند.
آنچه مهم است ادراک حضور این حال است.
نظریۀ خلق جدید در جهانبینی ابنعربی میتواند به عنوان مبنایی در هر سه معنای
کلی فنا نقشآفرین باشد؛ چه فنا را در همۀ اجزای هستی آن به آن و دائمی بدانیم کـه
در هر دمی خلق جدیدی بروز میکند و تنها خطای در دید و تفدـر اسـت کـه اسـتمرار
وجود را به اهن متبادر میسازد و چه فنا را در سیر روحی همۀ انسان ها جـاری بـدانیم
که با تغییر صفات و ملداتشان خلق جدیدی از خود پدید آوردهانـد و چـه بـه مراتـ و
منازل خاصی از سیر سائر الی هللا اختصا دهیم که چـون علـم مسـاو وجـود اسـت
معرفتِ نوین به وجود حقیقی هستی خلق جدیدی در سال پدیدار نموده است.
ارمغان حاالت فناء

بهطورکلی در باب فنا و بقا میتوان گفت که :ناظر فانی آنچه هیچگاه نبوده است را فـانی
مییابد و ناظر باقی آنچه همواره باقی بوده را باقی مییابد .لذا بسته به نوع ناـاه و زاویـۀ
دید سال الی هللا و ظر وجودی او کیفیت مشاهدهاش از هستی تفاوت خواهـد کـرد.
توصیفات حال فنا و بقا بر مشاهده از منظر جمع یـا فـر مبتنـی اسـت و شـهود خـود
نمونۀ اعالیی از معرفت به علم حضوری است .ابنعربی در توجیه و توضیح کثرت موجود
در قبال وحدت وجود به تعدد آینهها در برابر وجود واحد مثال مـیزنـد؛ کـه بـا وجـود
یدیبودن شیء روبهروی آینههای مختلف به تعداد آینهها صورت خواهیم داشـت .ایـن
مطل اشارۀ مسـتقیم بـه نظریـۀ وحـدت شخصـیه وجـود یـا همـان یاـانای وجـود و
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واج الوجود دارد و این رهاوردی است که منزل فنای عار بستر ادراک آن اسـت .زیـرا
«فنا وصف عرض اسـت از حیـث ااتـش و بقـا وصـف وجـود اسـت از حیـث جـوهرش»
(ابنعربی محـی الـدین فتوحـات مدیـه ج .)۵16 /2عـرض در ایـن عبـارت اشـاره بـه
موجودات یا مظاهر وجود است که ااتاً از تحقق و ثبوت بی بهره است و جوهر اشـاره بـه
وجود است که منحصر در حق متعال است و بقا صفت ااتی او است.
اهل معرفت ضمن تصریح بر تعدد مرات فنا و بقا در طریـق الـی هللا هـر مرحلـه و
مرتبۀ آن را دارای عالمتها و نشانههایی میدانند که برای تمییز رهروان مسیر حقیقـت
در مدتوبات خود به اکر آن پرداختهاند .از مهمترین آثاری که بـرای فنـا برمـیشـمارند
تعیین فناء به عنوان دروازۀ ورود به گنجینۀ علم االهی است و جان سال ِ فـانی در ایـن
مرحله صالحیت مییابد تا ظر علم بیمنتهای حق قرار گیرد (کاشانی عبدالرزا ج/2
 .)217و این همان ارمغان گرانبها و گوهر نابی است که رهاورد فنـاء فـی هللا اسـت .دُر
ی دانهای که به تمام مرارتها و رنجهای طریق محبوب میارزد.
گرچه همانگونه که پیشتر اکر شد چون فناء ااتی به لحـا رتبـی پـس از فنـا در
اسماء و افعال االهی است با ادراک فناء تام دستیابی به سایر کماالت االهی نیـز محقـق
میگردد و انسان مظهر تام خلیفهاالهی گشته قوای او به فعلیت مبدل میگـردد .گرچـه
کمال سیر النهایتی است که در راستای هستی بینهایتِ حق همواره تداوم دارد.
وجودی یا معرفتی بودن فناء و بقاء
تعیین و تبیین معرفتی یا وجودی بودن فناء فیهللا و به تبع آن بقاء بالله از ایـن جهـت
اهمیت دارد که میان محققین اختال نظـری در خصـو وحـدت وجـودی یـا وحـدت
شهودی بودن ابنعربی وجود دارد 1.و اعتقاد بـه وحـدت شـهود بـدون پشـتوانۀ وحـدت
وجود را میتوان به نحوی در پیدایش شبهه فناء انیت سال و تحفۀ فنـای از فنـا مـؤثر
دانست .زیرا در صورت باورمند دانستن ابنعربی به صـر ِ وحـدت شـهود ایـن اشـدال
پاسخی یافته است.
از آنجا که هر نظریهای نیازمند بستر و محملی برای طرح بـوده و در پاسـخ بـه یـ
اشدال اهنی پدید میآید از نظر ناارندگان این احتمال وجود دارد کـه نظریـۀ وحـدت
 .1برخی وی را باورمند به وحدت شهود میدانند و دلیل چنین مشاهدهای را غر شدن عار در حـ
الهی و بیخود شدن از خود اکر میکنند (ابنعربی محیی الدین فصو الحدم .)2۵-26
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شهود نیز در خصو پاسخجویی برای شبهۀ فناء از فنا یا فناء ااتی و رهـاورد آن شـدل
گرفته باشد .زیرا قائلین به آن تصور کردهاند که محو انیت و وجود سال در منـزل فنـا
ممدن نیست زیرا وجود فانی نه امدان هیچگونه دریافت و نه قابلیت احیـا و بازگشـت و
وصول به بقای پس از آن را خواهد داشت.
بــه طــورکلی در ریشــهی ـابی ای ـن س ـؤال م ـیتــوان بــه فهــم نــاقص برخ ـی مبــانی
جهانشناسانهی ابنعربی در آموزۀ فنا اشاره نمود .از آنجا که وحـدت وجـود از سـتون-
های بنیادین نظریۀ فنا و بقاست هرگونه تفسیر نادرستی از فنای تبیـین شـده در ابـن-
عربی منجر به شدلگیری شبهاتی از این دست میگردد .در اینجا شهود عار از وجـود
وی منف فرض شده درحالیکه چنین انفداکی تنها کار اهن است و در علم حضوری و
مساوقت آن با وجود به سب وحدت جان سال با معرفتهای بیواسطۀ باطنی صـحیح
نخواهد بود .وحدت شهود در فناء ااتی یعنی سال هم به چشم حضـوری اات خـود و
غیر را محو و مندک در اات حق مشاهده مینماید و هم این مشاهده گرچه از اتحاد یـا
وحدت علم و عالم و معلوم حاصل شده است اما چنین وحدتی وجود حقیقی نـدارد! لـذا
منجر به اجتماع نقیضین میگردد.
بنابراین توجه به جنبۀ وجودی و هستیشناختی مشهودات سال واصل و درک و شـهود
معیت قیومیۀ االهی که در کریمۀ «هو معدم اینما کنـتم» بـدان اشـاره شـده مـا را از معتقـد
دانستن ابنعربی به صر وحدت شهود باز میدارد زیرا در غیر این صـورت تمـامی دریافـت-
های معرفتی عار از فنا بودن بیبنیاد خواهد بود .حال الزم است از میـان فـروض موجـود
مراد خویش از امر وجودی بودنِ فناء فیهللا و بقاء بالله را مشخص نماییم.
فرض اول این است که محو انیت سال بهتمامه را در حـال فنـاء ااتـی بـه معنـای
معدومشدن وجود وی بدانیم .اما چنین فرضی نه با منابع قرآنی و روایی اسـالمی مبنـی
بر جاودانای روح سازگار است نه با دالیل عقلی فلسفی .بلده صراحت کلمات بـه جـای
مانده از اهل معرفت نیز چنین چیزی را تأیید نمیکند .هماننـد ایـن سـخن سـیدحیدر
آملی که« :الفناء عباره عن الفناء فی العرفان ال فی االعیان فان ال غیر ممدن» (الحدیم
الترمذی محمد بن علی )۵03؛ فنا عبارت است از فانی شدن در معرفت و نه محو شدن
از حیث اعیان و وجود؛ زیرا که فنـای از حیـث وجـود غیـر ممدـن اسـت .یـا آنجـا کـه
میفرماید« :لیس المراد بالفناء انعدام عین العبد مطلقا بل المراد منه فناء جهته البشـریه
فی جهت الربانیه» (همان )491؛ مقصود از فنا به هـیچ وجـه معـدوم شـدن عـین عبـد
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نیست بلده مقصود محو شدن جهت بشریت نفس در ربانیت و االهیت آنست.
فرض دوم این که فنای انیت سـال را مـالزم بـا نـوعی تغییـر در کیفیـت وجـود او
بدانیم .اما این فرض نیز مورد تأیید اهل معرفت و حدمت نیست .زیـرا در نظـر آنـان در
حال فناء ااتی تغییری در اات عبد رخ نمیدهد و حتی در فنای صـفاتی و افعـالی نیـز
تغییری در صفات و افعال او نخواهد بود .بلده بنده پیش از ایـن مقـام جنبـۀ وحـدت و
ربانیت خود را شهود ندرده بود و خود را غیر از جلوهی صر االهی میدید.
عبدالرحمن جامی در اینباره مینویسد« :فنای ممدن در واجـ بـه اضـمحالل آثـار
امدان است نه انعدام حقیقت او چون اضـمحالل انـوار محسوسـه در نـور آفتـاب .شـیخ
جنید فرموده است« :المحدث ااا قرن بالقدیم لمیبق له اثر»؛ حادث هناامی که با قـدیم
مقارن شود اثری برایش نمی ماند .و اضمحالل آثار االمدان در لیفهی انائیت عار باشـد
در هوش و ادراک او نه در جسم و روح و بشریت او .اگرچه به حدم «ولالرض من کـأس
الدرام نصی » اینها را نیز حظی باشد( ».جامی عبدالرحمن )1۵0-1۵1
لذا باید فرض سومی را که جامع و مانع باشد یعنی هم تامین کنندهی مقاصد عرفـا و
هم مانع از اشداالت مقدر در خصو معرفتیِ صر (شهودی بودن) و یا وجودیِ صـر
بودنِ حاالت فنا و بقا باشد جستجو نمود.
از نظر ناارندگان میتوان فنای در حق را همانند بقای با حق امر وجودی دانست اما
به این معنا که در کیفیت تحقق و وجود سال تغییر و تبدیلی نخواهد بود بلده آنچـه
را در عالم وجود محقق بوده است در مرات و منازل سلوک خویش به معرفت شـهودی
عالِم گردیده است .و از این حیث میتوان فناء فی هللا را امری معرفتی نیز به شـمار آورد.
اصوالً اطال صفت عار بر سالک طریق حق نیز به جهت معرفت یافتن آنان به حقایق
هستی و شهودِ کیفیت ربطِ اشیا به حق تعالی است.
به همین سب گفته شده که :عار در سیر بالله جمع کثرات را قائم به وجودِ واحد
میبیند و برایش معلوم میشود که غیر از آن هیچ موجود حقیقی دیاری نیست و نمود
کثرات بیغایت و کلیت و جزئیت و اطال و قید همه اعتبارات آن حقیقتاند و غیریـت
اشیاء مجرد اعتباری بیش نیست و سریان وجود واحد مطلق در کثـرات کـونین همچـو
سریان واحد است در اعداد( .اسیری الهیجی محمد )11
بنابراین مادامی که چشم وحدتبین سال باز نشده است کثرات را مـیبینـد ولـی بـا
غلبه و احاطهی شهود واحد در همۀ هستی جنبۀ وحدانی و حقیقی هستی را ادراک مـی-
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نماید .به همین سب گفته شده« :فنا دفع شهود کثرت و اندار آنها بهکلی است بـه سـب
غلبه و استیالء شهود واحد( ».الفاروقیالسرهندی احمد /المنزلوی محمد مراد )44
بدین ترتی همۀ مرات فناء فیهللا و همچنین بقاء بالله نـه صـرفا امـوری وجـودی
است و نه منحصرا معرفتی بلده مـیبایسـت آن را امـری هـم وجـودی و هـم معرفتـی
دانست .که این معرفت حضوری به حق و به احاطهی وجـودی او کـه هـر آنچـه هرگـز
نبوده فانی است و آنچه همواره بوده باقی است جز با موت نفس و خضوع آن بـذل روح
و جان و معاملهی با خداوند حاصل نمیشود .لذا گفته شده :باب ورود بـر حـقتعـالی در
حین زندگانی در این نشئه مرگی است که عرفا از آن به مرگ نفوس تعبیر میکننـد 1و
با جهاد اکبر حاصل میشود .زیرا آنکه هنوز اندک میل و تدبیر و اختیـاری در او بـاقی
مانده به وصال حق نمیرسد .و بهشـت معـار پـاداش اهـل جهـاد اکبـر خواهـد بـود.
(الحسنی ابوالعباس احمد بن عجیبة 300ـ)299
این معرفت همواره رو به استدمال و ارتقاست .لذا هر بقایی برتر از فنای سـابق و هـر
فنای الحق برتر از بقای سابق خواهد بود .زیرا ادراک حضوریِ هر مرتبه از فنای در حق
و بقای به حق ادراک واالتری از هستی را در جان سـال بـه ارمغـان مـیآورد .بـا ایـن
توضیح که برای نارسیدگان به منزل فنا خلقْ حجاب و مـانع از درک حـق بـود و بـرای
صاح فنا حق حجاب مشاهدۀ خلق است .اما در بقا نه حق حجاب خلق میگردد و نه
خلق حجاب حق .و صاح بقای بعد از فنـا هـر یـ از حـق و خلـق را در مقـام خـود
مشاهده میکند بیآنده حجاب دیاری گردند .زیرا فنا و بقـا در او بـا هـم مجمـوع و در
ی دیار مندرجاند یعنی در فنا باقی است و در بقا فانی .جز اینده در حال ظهور بقا فنا
بهطریق علم در وی مندرج است و در حال ظهور فنا بقا بهطریق علم مندمج (کاشـانی
عزالدین محمود بن علی .)428-429
جمعبندی و نتیجهگیری
از نظر اهل معرفت و حدمت کمال انسان در فنای اوست .انسـان در حرکـت بـه سـوی
خداوند سبحان ناگزیر از گذشتن از همۀ مرات افعال و اسـماء و اوات اسـت و بـه هـیچ
مرتبهای از درجات کمال دست نمییابد مار با فنـا! یعنـی بـا چشـیدن فنـای افعـالی و
صفاتی به توحید افعالی و صفاتی ملبس میگردد و نهایتاً با درک فنـاء ااتـی بـرای وی
 .1با الهام گرفتن از قول معصوم« :موتوا قبل أن تموتوا».
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مطلق جان و هویت خویش میبینـد

نه اسمی میماند و نه نشانی و باری تعالی را مال
(طباطبایی سیدمحمدحسین .)113
فنا و بقای در حق همانند دو اصطالح قرآنی فقر و قرب امـوری وجـودی و ثابـت و
تغییرناپذیرند که با آیات «یا ایها الناس انـتم الفقـراء الـی هللا و هللا هـو الغنـی الحمیـد»
(فاطر )1۵ :و «نحن اقرب من حبل الورید» (  )16 :به آن اشاره شده است .قرب نوافل و
قرب فرائض که اصطالح روایی فنای در اات است حاکی از جانشـینی عبـد بـر جایاـاه
االهی و جانشینی حق و محو تام عبد و شهود آن به معرفتی یقینی و حقانی اسـت کـه
گرچه خود دارای عمق متفاوت است اما این معرفت حتی در حداقل مراتـ آن از زمـرۀ
علم حصولی نیست.
با این وصف تناقض میان فنای سائر الیهللا با بهرهمندی وی از مواه این منـزل از
سلوک همانند قضیۀ سالبه به انتفاع موضوع باطل است .زیرا اساسا فنا و نابودی چـه در
وجود و چه در معرفت پدید نمیآید تا مواه االهـی بـدون پذیرنـده و بـدون محمـل و
موضوع گردد و یا کامال خالی از هرگونه معرفتی گردد .بلده معرفتی نوین جـای معـار
سابق را میگیرد .یعنی جان سال به فنای افعـال و صـفات خـویش و همـۀ هسـتی در
افعال و صفات حق تعالی و نهایتاً به فنای ابدی اات خویش و همـه ماسـوی هللا در اات
حق معرفت حضوری مییابد .معرفتی که از جنس علمالیقین و حقالیقـین و برتـر از آن
است .و به جهت درک وحدت خویش با اات و صفات و افعال حـق از تحفـههـای نـاب
منزل فنا یعنی علم و قدرت و حیات بیمنتها و سایر صـفات حـق جـلوعلـی برخـوردار
میگردد و متناس با فنا و بقایی کـه در آن اسـت والیـت و خلیفـهاللهـی در وجـودش
بالفعل میگردد .این ادراک حضوری از جان انسان جدا نیست بلدـه از لـوازم و شـئونات
نفس اوست.
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 .1۵جامی عبدالرحمن نفحات االنس مترجم :ولیام ناسولیس /مولوی غالم عیسی /مولوی عبدالحمید
کلدته مطبعه لیسی 18۵8.
 .16رستمیان محمد علی «فنا و نیروانه (مقایسه بین غایت سلوک در عرفان اسالمی و بودایی)» هفت
آسمان  1383شماره .24
 .17طباطبایی سیدمحمدحسین طریق عرفان :ترجمه رسالة الوالیة قم نشر بخشایش  1423چاپ اول.
 .18طوسی ابونصر سراج اللمع فی التصو قاهره مطبعه بریل لیدن 1914.
 .19عبداللهی مهدی «تحلیل فلسفی فناء فیهللا از منظر صدرالمتاالهین» اندیشه دینی زمستان
 1393شماره .۵3
 .20عبدی حسن /االهیمنش رضا «بررسی تطبیقی فناء فیهللا در عرفان اسالمی و مدشه در مدت
ادویته ودانته با تأکید بر آرای ابنعربی و شندره» انوار معرفت پاییز  1398شماره .17

242

ادیان و عرفان سال پنجاه و پنجم شماره یدم بهار و تابستان 1401

 .21عرب جعفری محمدآبادی مهدی /شعبانزاده مریم «مقایسه مفهوم فنا در اندیشههای ابوسعید
ابوالخیر و سهراب سپهری» فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی تابستان  139۵شماره .27
 .22فریدی مریم /تدین مهدی «از فنا تا وحدت در اندیشه موالنا و ابن فارض» مطالعات تطبیقی سال
هفتم پاییز  1392شماره .27
 .23قیصری داوود رسائل قیصری کتاب التوحید و النبوه و الوالیه مترجم :سیدجالل الدین آشتیانی/
محمدرضا قمشهای مشهد دانشااه مشهد 13۵7ش.
 .24کاشانی عبدالرزا اصطالحات الصوفیه ج 4مترجم :محمد خواجوی تهران نشر مولی  1391ش.
 .2۵کاشانی عزالدین محمود بن علی مصباح الهدایة و مفتاح الدفایة تهران نشر هما  1382چاپ اول.

