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 بررسی فنا و بقا از منظر سنایی بر مبنای سنت اول عرفانی
 

   حمدرضا نصر اصفهانیم                مانه جاریس

 اصفهان  دانشگاه

 چکيده 
اي دارد  ترین مباحث سنت اول عرفانی است و در عرفان اسالمی جایگاه ویژه فنا و بقا از مهم 

اند تا  هاي گوناگونی متجلی شده است. هریک از عرفا کوشیده و در آثار شعرا و عرفا به شکل 
شخصی خود به بیان این دو موضوع بپردازند. سنایی، شاعر و عارف بزرگ  با استفاده از تجارب  

ي ششم هجري، نیز از این امر مستنثنی نیست. این پژوهش، کوشیده تا به بیان فنا و بقا از  سده 
دیدگاه سنایی بپردازد. در سنت اول عرفانی، انسان و خدا، دو موجود متمایز از یکدیگرند که  

ي ظاهر و  شود. فنا و بقا به دو بخش عمده کی در دیگري فانی می ذات و صفات و افعال ی 
شود و پس  بندي شده است. در فنا، عارف از اراده و وجود خود فانی و نیست می باطن تقسیم 

باقی می از آن به حق  مقدمه تعالی  فنا،  براي دست گردد.  بنده به صفات  اي  به بقاست.  یافتن 
- اسنادي   گفتار،   این   در   تحقیق   یابد. روش یقی دست می شود و به بقاي حق خداوند متصف می 

برداري،  ابتدا مطالب مربوط به فنا و بقا یادداشت .  است   تحلیلی - توصیفی   نوع   از   و   اي کتابخانه 
  و   انواع   بررسی   بقا،   و   فنا   ي درباره   سنایی   دیدگاه   ي ي آن بحث شد. ارائه سپس به تفصیل درباره 

وي از فنا و بقاي ظاهر و باطن    . است   پژوهش   این   هاي نوآوري   از   درجاتشان،   و   بقا   و   فنا   اقسام 
شدن  را فناي ذات بنده و باقی کند و براي هرکدام درجاتی را قائل است و باالترین درجه  یاد می 

 شود.  ها از پیش چشم عارف برداشته می داند که در آن تمامی حجاب به ذات حق می 

 بقا، فنا، سنایی، سنت اول عرفانی.  های کليدی:واژه
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 مقدمه .  1

هجري در غزنه متولد شد. وي نقش مهمی در   473آدم سنایی در سال  بن ابوالمجد، مجدود 

تاریخ تصوف اسالمی دارد؛ زیرا از شعر براي بیان موضوعات متنوع عرفانی استفاده کرد. 

مچون مثنوي، غزل، قصیده هاي متنوعی ههاي عرفانی خویش، قالباو براي تبیین دریافت 

اي که حکیم در (. شیوه 159  -157:  1393فرد،  کاربرده است )رک. دهباشی و میرباقريرا به

ي عطار و موالنا ادامه یافت و تحولی عظیم را در آثار عرفانی پیش گرفت، بعدها به وسیله 

عرفانی را به صورت هاي  اي در شعر ایجاد کرد و اندیشهپدید آورد. او حال و هواي تازه 

 ترین مضامین شعر فارسی شد. شعر بیان کرد. پس از او، مضامین عرفانی از رایج

هاي مرکزي عرفان و تصوف وجود ندارد که  اي از اندیشهتوان گفت هیچ اندیشهمی       

اي که اهل تصوف  نتوان آن را در شعر سنایی مشاهده کرد. به همین دلیل، بیشترین استفاده

آثار او (.  43:  1390کدکنی،  اند، متوجه کارهاي اوست )رک. شفیعیرفان داشته از ع در 

  ي تجارب روحی وي است؛دهنده مفاهیم و معانی عرفانی بسیاري وجود دارد که نشان

   مانند فنا و بقا.

اهمیت در مباحث عرفانی است که بسیاري از عرفا  فنا و بقا، موضوعی ظریف و با     

که فنا و بقا  اند. به دلیل آنیک فراخور احوال خود، آن را بیان کرده   ند و هرا بدان پرداخته

اي دارد. در آثار سنایی  ترین مراحل سلوک است، در متون عرفانی جایگاه ویژهاز اساسی

خورد و پیر غزنه، در بسیاري  نیز مانند دیگر شاعران و عارفان، این موضوع به چشم می

صورت گسترده به فنا و بقا اشاره کرده و به توضیح و تفسیر این  از ابیات و اشعارش به  

است که در    ايي سنایی تا اندازه پردازد. اهمیت جایگاه فنا و بقا در اندیشه مقام می  دو

  بسیاري ، واژگان نیستی و هستی که بیانگر مفهوم فنا و بقاست، بسامد  الحقیقهحدیقهمثنوي  

بخ  دارد در  بهشو  مختلف  مثنوي  حدیقه،بر  خورد. عالوهمیچشمهاي  دیگر  هایش  در 

بسیاري    فصلی به فنا و بقا اختصاص یافته است.  نامه عشقمفهوم فنا و بقا بیان شده و در  

ي آن است که تا  دهندهمفهوم فنا و بقا است و نشان  ياز ابیات دیوانش نیز دربردارنده

 چه اندازه این موضوع براي سنایی اهمیت دارد. 
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کوشد تا به وصال خداوند برسد. براي وصول به حق، باید از خود فانی و به  ی عارف م

اي که اثري از خود نبیند. هرگاه سالک، منازل سلوک را بپیماید، گونهحق باقی گردد، به

تا جایی که از منیت و تعلقات مادي و معنوي جدا و ذوب در حضرت احدیت شود، به  

ها، افعال، صفات و تفکرات عارف، ي فنا خواستهه مقام فنا دست یافته است. در مرحل

رسد. در سیر تطور  گیرد و به بقا میچیز رنگ خدایی میشود و پس از آن، همهنیست می 

ي هفتم تحوالتی پدید آمد که مبانی و اصول عرفان اسالمی را در  عرفان اسالمی، از سده

آید. وجودهاي عرفانی بهموضوعجب شد که تحولی بنیادي در  بر گرفت. همین امر، مو

از این رو سیر تاریخی عرفان اسالمی، به دو سنت تقسیم شده است: سنت اول عرفانی  

گیرد و سنت دوم عرفانی که از قرن هفتم آغاز  که تصوف را از آغاز تا قرن هفتم در بر می

ر نظر شده  اظهاخورد و در باب آن  میچشمنا و بقا در هر دو سنت عرفانی بهف  1شود.می

یکی از عارفان و شاعران سنت اول عرفانی، به بیان دیدگاه   است. سنایی نیز در جایگاه

هاي آن در اشعار  خود در این زمینه پرداخته است. از این رو بررسی فنا و بقا و ویژگی

 اي برخوردار است.    وي از اهمیت ویژه

 

 طرح مسئله . 2

ماندن، نزد عارفان مختلف، تعابیر متفاوتی دارد.  معناي باقیمعناي نیستی و بقا به  فنا به  

عرفانی از منظر سنایی، شاعر و عارف    یمقام   این مقاله به بررسی فنا و بقا در جایگاهدر  

ایم و مراتب و درجات آن را با توجه به آثار این  ي قرن ششم هجري، پرداختهبرجسته

کوشد تا ابتدا فنا و بقا را در سنت  اله میایم. این مقبزرگ، بررسی کرده  و عارف  شاعر

و مشخص کند که از    بپردازدکند؛ سپس به بیان دیدگاه سنایی    تبییناول و دوم عرفانی  

؛ سپس مراتب و مدارج ت عرفانینگاه وي فنا و بقا از احواالت عرفانی است یا از مقاما 

 . کنددر این زمینه بررسی  را فنا و بقا ارائه و دیدگاه سنایی
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 اهداف و روش . 3

  مشخص   و  کند   بررسی   سنایی  دیدگاه  از  را   بقا  و  فنا   که   است  این  حاضر،  پژوهش  يدغدغه

  این   هدف  عرفانی؟  مقامات  از  یا  داندمی  احوال   از  را  سلوک  و  سیر  از  مرحله  این  وي  کند،

  مراتب   رو  این  از.  است  سنایی  حکیم  منظر  از   بقا  و  فنا  درجات  و  مراحل  دادننشان  تحقیق،

  در  او  نظر  بیان  و  سنایی  دیدگاه  تحلیل  به  و سپس  بررسی  سنت اول عرفانی،  در  بقا  و  فنا

ها  بندي ي فنا و بقا، تقسیم بررسی دیدگاه او درباره  . است   شده   پرداخته   موضوع   این   با  ارتباط 

  - اسنادي   پژوهش   این   ها از جمله اهداف این پژوهش است. روش و مراتب هریک از آن 

با کتابخانه  جمله   سنایی   هاي کتاب   که   معنا   این   به .  است   تحلیلی - توصیفی   رویکرد   اي    از 

  و... بررسی   نامه نامه، عشق سیرالعباد، عقل مانند  هاي وي دیوان اشعار و مثنوي   ، الحقیقه حدیقه 

استفاده  و    بندي دسته   با   سپس .  شد   استخراج   ها آن   از   فنا و بقا   به   مربوط   هاي بخش   و   ها جمله   و 

 . شد   پرداخته   گیري نتیجه   و   تحلیل   و   توصیف   شده، به استخراج   از مطالب 

 

 ی پژوهش پيشينه. 4

در برخی    آن مطالبی   يترین مباحثی است که مد نظر عارفان بوده و دربارهفنا و بقا از مهم 

از است.  کتاب  جمله میآثار، مطرح شده  به  و    تاریخ تصوف یک توان  دهباشی  نوشته 

)میرباقري  کتاب،1393فرد  این  در  کرد.  اشاره  بقا،    (  و  و سلوک  فنا  منزل سیر  هفتمین 

ي این اثر، به  . نگارنده شده استهاي عرفانی در این زمینه مطرح  معرفی و برخی دیدگاه

ه که  ی در باب فنا و بقا نوشته شدهایکند. مقالهرفان اسالمی اشاره میانواع فنا و بقا در ع 

( است  1391)  باباپور و دهباشی ي  نوشته «  »ازفنا در خود تا بقا در حقي  از آن جمله، مقاله 

پردازد. در این اثر، مراتب فنا از نگاه برخی عرفا  که به بیان فنا و بقا در عرفان اسالمی می 

نا،  عربی بیان شده و نویسنده از میان اقسام مختلف فمانند قشیري، کاشانی، الهیجی و ابن

  تحلیل »   يها برشمرده است. مقالهترین آنسه نوع افعالی، صفاتی و ذاتی را به عنوان مهم

  ( 1392فرد )میرباقريرضاپور و    ينوشته   ،«دوم  و  اول   عرفانی  سنت   در   بقا  و  فنا   مقایسه   و

ابن و  عرفانی  اول  سنت  عرفاي  دربارهدیدگاه  تفاوتعربی  و  بیان  را  بقا  و  فنا  و  ي  ها 
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عربی در این  دیدگاه ابنکند.  هایشان را در دو سنت اول و دوم عرفانی بررسی میتطابق

سنت اول عرفانی ذکر    هایی از فنا و بقا در آثار عرفايطور کامل بیان شده و نمونهمقاله به

یک، مشرب  عرفا متمایز از یکدیگر است و هر  اما از آنجایی که دیدگاه  و تحلیل شده،

طور جداگانه بررسی کرد و نشان داد که  توان دیدگاهشان را بهدارند، می  ايعرفانی ویژه 

  ي نوشته  ،«عطار  دیدگاه  از  بقا   و  فنا»  يدیدگاهشان مطابق با کدام سنت عرفانی است. مقاله 

(   عطار   منظر  از  افعال   و  صفات  ذات،  فناي  يگانه سه  مراتب  بیان  به  (1388محمودي 

ي فنا  »سیر تاریخی و تکاملی اندیشه   .کندمی   توجه   نیز  تجلی  و  فنا   ي رابطه  به   و  پردازدمی

الح فنا پرداخته و تکامل  ط ( به مبدأ و منشأ اص1393پور )ي علی نوشته   در عرفان اسالمی«

سیر تاریخی فنا از قرن دوم  در این مقاله کند.  مفهومی آن را در عرفان اسالمی بررسی می 

اي  اي به سنایی و دیدگاه او نشده است. در مقالهتا ششم هجري بیان شده، اما هیچ اشاره

( از فنا و بقا 1395ي ابوترابی )نوشتهي عرفانی در اشعار سنایی غزنوي« »تجربه  با عنوان

یاد می  در جایگاه منازل سلوک  از  به  شود؛یکی  باب  این  در  صورت  اما دیدگاه سنایی 

کند که  نیامده است. نگارنده، اشاره می مبسوط، بیان نشده و مراتب و درجات فنا و بقا  

شود و بقاي باهلل  اهلل، بقاي باهلل حاصل میاي عرفانی است و از فناي فیفنا و بقا تجربه

می  یکی  عشق  و  معشوق  و  عاشق  مقام  این  در  که  است  توحید  مقاله همان    ي شوند. 

( به 1395) و ایمانیزاي آتشي نوشته« الحقیقهحدیقه در «سنایی  عید دو» بر هایی»گزاره

عید«    اصطالح »دو  يهایی دربارهپردازد و با آوردن گزارهمی   الحقیقهحدیقهتبیین بیتی از  

شاعري است    بارت، همان فنا و بقا است. سناییکند که مقصود سنایی از این عاثبات می

داند؛ به همین  طلبی را محبوب میبا تأمالت زهدگرایانه که دنیاجویی را مذموم و آخرت

مانند. در تفسیر  دلیل معتقد است که دنیاپرستان از رسیدن به درجات عالی معنوي بازمی 

اصطالح دو عید، اندکی اختالف وجود دارد و آن را به فنا و بقا، نیستی و هستی، محو و  

اند که عارفان با تجرید از خود و تفرید از تعلقات دنیوي به آن نایل  تأویل کرده  اثبات

ارائه    الحقیقهحدیقه ویژه  ی از فنا و بقا در آثار سنایی بهي مذکور، تحلیلشوند. در مقالهمی

 کنند، بسنده شده است. هایی که مفهوم دو عید را بیان می نشده و تنها به ذکر گزاره
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آثار  سن  يدرباره نوشته ایی،  رسیده؛ و  چاپ  به  متعددي  به   هاي  تاکنون  مینظراما  رسد 

از منظر سنایی صورت نگرفته و دیدگادرباره  ی مستقل پژوهش بقا  فنا و  ه این شاعر  ي 

  که   است  آن  درصدد  پژوهش  صورت شفاف بیان نشده است. اینعارف در این زمینه به

 .کند  تبیین  سنایی  نظر   از  را  آن  درجات  و  مراتب   بقا،  و  فنا  از  دقیق  یتعریف  يارائه  برعالوه

 

 فنا و بقا در سنت اول و دوم عرفانی . 5

تعاریف متعددي    با  و  است  متفاوت  بقا  و  فنا   از   صوفیه   هايبرداشت  عرفانی،  اول   سنت  در

هاي  شویم. این اقسام فنا و بقا حاصل برخی از مراحل سلوک و مقاممی  روروبه  دو  این   از

به یکدیگر شباهت دارند؛ اما در ماهیت متفاوتند. »این  استعرفانی   تنها در ظاهر   که 

 که  است  سلوک مراحل و احوال از مقامات،  برخی يثمره و نتیجه  درواقع، بقا و  فنا انواع

« )دهباشی  دارند تفاوت  فنا و بقا اصل با  اما شوند،توصیف می بقا و فنا عنوان و نام با تنها

   .(273 -272: 1393فرد، میرباقريو 

  عارف  مدارج فنا،  سیر  در سه مرحله براي فنا وجود دارد. غالباً سنت اول عرفانی،  در     

  خود   ياندیشه  سپس  یابد؛می   تحول دست  نوعی  به  شخصی  امیال و تعینات  از بین بردن  با

ذهن    الوهیت،  ي صفاتمشاهده  در  استغراق  و  تأمل  اثر  در  و  کندمی  متمرکز  خداوند  در  را

  ي مرتبه   ترینعالی  کند.احساسات پاک می  و  اعمال   مدرکات، افکار،  تمامی  را از  و فکرش

  الفنا برسد برود و به مقام فناء  میل به رسیدن به مقام فنا نیز از بین  که  است  زمانی  فنا،

  سیدن به بقا آمادهدر این مرتبه، عارف براي ر   .(177:  1392فرد،  ک. رضاپور و میرباقري)ر

شدن به صفات  شدن از صفات خود و بقا را متصف است. عرفاي این سنت، فنا را پاک

دانند. هرگاه سالک مراحل سلوک را بپیماید و از تمامی تعلقات مادي و معنوي  خداوند می

تعالی ذوب گردد، به فنا رسیده است. در این مرتبه، اوصاف  جدا شود و در حضرت باري 

شود. تعین سالک، محو شده و به بشري از بین رفته و عارف  به صفات حق، متصف می

شود. »معناي فنا از میان رفتن  یابد، اما بنده عین حق و حق، بنده نمیذات حق، بقا می

صفات نفسانی است. فنا همان است که بنده افعالش را نبیند، به دلیل حضور خدا در جان 
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و جایگزی بنوي  افعال  افعال خدانی  با  بیده  )سراج طوسی،  عبداهلل    .(417تا:  «  خواجه 

»کل من علیها  نگارد: »خداوند مقتدر و بلندمرتبه گفته است:  انصاري نیز در باب فنا می

فنا در این باب از میان رفتن غیرحق است،    .(27-26« )الرحمن/  فان و یبقی وجه ربک

   .(135: ق1417 « )انصاري،یي علمی، سپس جحدي، سپس حقگونهبه

  فناي اند: فناي ظاهر و فناي باطن. فناي ظاهر،برشمرده  انواعی  فنا  براي  این سنت،  در

  سایر   و  خود  براي  سالک  و   گیردمی  صورت  حق،  افعالی  تجلی   يدرنتیجه  که  است  افعال 

  به  خداوند  اگر. بیندمی خداوند را فعل  فعلی  هر و نیست  قائل  اي اراده و مخلوقات، فعل 

  و   بیندمی  را  حق  فعل  تنها  و  بنددرخت برمی  از او  اختیار  کند،  تجلی  بنده  بر  افعال   طریق

 اختیار و قدرت خداوند  پرهیزد. در فناي افعال،قی خلق میو با  خود  به  آن  دادننسبت  از

ي حق  شود. عارف، تسلیم ارادهو فعل بنده در فعل حق متالشی می ستاند می بنده از  را

 آثار با  خداوند با صفات یا  تجلی  باطن، داند. فنايي خداوند را مؤثر میتنها ارادهشده و 

خود،   صفات از شدنفانی  از شود سالک بعدباعث می  است که بر سالک ذات عظمت

خداوند    خاص  کمال را   صفات  ي همه  کند. در فناي باطن، سالک مشاهده  را  صفات الهی

همه  داندمی   صفات   يمشاهده  در  و  کندمی  نفی  حق،  جز  را  دیگر  هاي موصوف  يو 

  حقیقی   توحید  مقام  بقا،  .شودفانی می  است،  وصول   راه  حجاب  که  خود  از صفات  خداوند،

  صفات   جامع  و  رها  بشري  صفات  يهمه  از  مقام،  این  در   سالک  .است  الجمعجمع  و

  هرچند  مرتبه،  این  در.  است  فانی  هم  و  موجود  هم  حق،  قرب  در  وا  شود.می   الهی  يکامله

  و   تغییر  و  یافته  بقا  خداوند،  ذات  به  اتصاف  سبب  به  بنده  ذات  گردیده،  محو  سالک  تعین

 .ندارد راه آن در تحول 

  عنایت خداوند   و  است  میسر  الهی  لطف  و  ي جذبهدر سایه  بقا  و  فنا  مقام  به  رسیدن     

  جانب   از  است که  جذبه  همان  عنایت،  این  برساند.  عالی  مقصد  آن  به  را   سالک  تواندمی

  ي مشاهده  و  به معرفت  مجاهده،  مراحل  طی  بدون  و  واسطهبی  را  او  و  رسدمی  بنده  به  حق

  .(106:  1362کوب، ک. زرینر)رساند می حق
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یافت. هرچند در دو سنت عرفانی غایت        معنایی  تحول  فنا  در سنت دوم عرفانی، 

می محقق  بقا  و  فنا  از طریق  امر  این  و  است  معرفت  به  اما عرفا    شود،عارف، رسیدن 

را  برداشت متفاوتی  تفاسیر  و  مفاهیم  ها  این  میاز  دست  ابنبه  از  دهند.  که  عربی 

است.   ثیر بسزایی در عرفان داشته در قرن هفتم تأفاي سنت دوم است و ترین عر برجسته

گیرد: فنا از معاصی، فنا از دیدن فعل خویش، فنا از  مینا، هفت مرتبه را درنظربراي ف  او

تمام عالم از  فنا  از ذات خود،  فنا  یا ذات حق،    صفات مخلوقات،  به سبب شهود حق 

ها و فناي فنا.  هاي آنبتگشتن به خدا از آنچه غیر خداست، فنا از صفات حق و نسفانی

ي قبل  داند که در مرحلهمی  ، بقا را به دست آوردن نفس فانیفتوحات مکیهعربی در  ابن

اله با حقیقت  این تفاوت که حیات جدیدي در وحدت  با  یافته است.  نیست گشته،  ی 

فانی با  کامل  بهانسان  خویش،  انسانی  قیود  وجهکردن  شدهعنوان  باقی  )ر  اهلل  ک.  است 

ها را با اعیان ثابته،  دهد و آناو بقا را بر فنا برتري می  .(516- 512:  2تا، ج عربی، بیابن

  عبد،   ثابت  عین  عدمِ  زیرا  شود؛ نمی  زایل  که  است  عبد  ثابت  عین  حال   دهد. »بقا،پیوند می

  عبد   وصف  است. وجود،  محال  وجود،  عین  به  عینش  اتصاف  که  همچنان  است؛  محال 

گوید:  ي ارتباط فنا و بقا با عین ثابته میجامی، درباره  .« )همان(نبود  کهاین  از  بعد  شود،می

  وي  بشریت جهت مراد، فناي  بلکه نیست، بنده عین  مطلق  نیستی و انعدام فنا، از  »منظور

  آستان   به   تام  توجه   اثر   در  گردد مگرنمی  حاصل  بشریت   فناي  این   و   است  ربانی   جهت   در

مقصود از فنا، نیستی عین بنده نیست؛ بلکه فناي جهت    .( 15:  1356« )جامی،  مطلق  حق

عربی  بشریت در جهت ربانی است، نه فناي ظاهري ذات و انعدام عین عبد. اگرچه ابن

اما در آثار متأخرش،   ي فنا و بقا نزدیک است،در ابتدا نظرش به عرفاي سنت اول درباره

، دیدگاهی متفاوت را عرضه  ي وجودیهرسالهر کند. او دفنا را در معناي متداول، نفی می

  ارتباط  فنا  فناي  و  او  در  وجودي  فناي  به  را  الهی  معرفت  عارفان،  نگارد: »بیشترکند و میمی

 به   نیازي  خداوند  به  معرفت.  است  واضح  سهوي  و  محض  اشتباهی  سخن،  این.  اندداده

 ندارد،  وجودي  آنچه  و  نیست  وجودي  اشیاء،  براي  زیرا  ندارد؛  فنا  فناي  و  وجود  فناي

  و   وجود  بدون  را  خود  اگر  پس.  است  وجود  اثبات  از  بعد  فنا  زیرا  داشت؛  نخواهد  فنایی



 73    ـــــــــــــــــــ سمانه جاری /بررسی فنا و بقا از منظر سنایی بر مبنای سنت اول عرفانی

 

  را  خداوند به معرفت اگر. شناخت  نخواهی را او وگرنه شناسیمی را خداي شناختی، فنا

  غیر   براي  وجودي  زیرا  اي؛ورزیده  شرک  بدهی،  نسبت  فنا  در  فناي  یا  او  وجود  در  فناي  با

به   .(36م:  2004عربی،  است« )ابن  واضح  شرکی  این  و  اي کرده  ثابت  او  مقابل  در  و  او

خوانند و براي خود، ي او حقیقتی جز خداوند وجود ندارد و آنچه ماسواي خدا میعقیده 

داند. سالک،  شوند، از روي جهل و باطل است و اعتقاد به فنا را شرک میوجودي قائل می

سل پایان  عارفانه در  درمیوک  حقیقت  اش  در  و  نیست  خدا  جز  چیزي  خود،  که  یابد 

 2وجودش فانی نشده، بلکه جهلش از بین رفته است.

 

 تعریف فنا و بقا . 6

بر بقا، به معناي  شدن است و آن را در برات به معناي نیستی، نابودي و سپري فنا، در لغ

اي براي رسیدن به بقا  اسالمی، فنا مقدمه برند. در عرفان  میکارماندن به زندگانی و باقی 

دانند که سالک از وجود خود اهلل میاهلل و بقا را بدایت سیر فی است. فنا را نهایت سیر الی 

شود. کاشانی، اقوال مختلفی را در تعریف فنا و بقا  فانی و به اوصاف الهی متصف می

ن فنا و بقا با توبه  ای  موافقات.  بقاي  بقا،  و  است  مخالفات  کند که فنا، فنايآورده و بیان می

دارد؛ بیدار می  ارتباط  از خواب غفلت  انسان  که  زیرا  آنچه  و  گناهان  تمامی  از  و  شود 

کند. فناي  کند و از معصیت به اطاعت حق رجوع میخداوند نهی فرموده، استغفار می

نهی کرده، بپرهیزد و  مخالفات نیز به معنی آن است که بنده از انجام کارهایی که خداوند  

انجام   در  یعنی  به معناي اطاعت حق است؛  نیز  بقاي موافقات  احتراز کند.  از مخالفت 

کارهایی که خداوند امر فرموده، بکوشد. در تعاریف دیگري، فنا را از بین رفتن حظوظ  

ر  اند. فنا غیبت از همه چیز و بقا، حضوتعالی دانستهدنیا و آخرت و بقا را رغبت به باري

در   .(426  :1390  کاشانی، ک.عریف فنا و بقا مربوط به سکر است )ربه حق است و این ت 

  کند و این ابتداي راه تصوف است. »و فنا، سالک همه چیز را به جز خداوند فراموش می

 اول  به  کند،  فراموش  تعالىحق  جز  هست  چه  هر  و  را  خود  و   شود،  مستغرق  چنین  چون

  هست   چه  هر   یعنى  گویند،  نیستى  و  گویند  فنا  صوفیان  را  حالت   این   و.  رسد  تصوف   راه
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کرد« )غزالی،    فراموش  را  خود  که  گشت  نیست  هم  نیز  او   و  گشت  نیست   وى  ذکر  از

1383:  254 -255).  

ي  کند. مرتبه ي توحید اشاره میداند و به چهار مرتبه غزالی، فنا را با توحید مرتبط می     

انسان عبارت »ال اله اال اهلل« را بر زبان بیاورد؛ اما دلش از آن  اول توحید، آن است که  

ي سوم، مشاهده  ي دوم توحید، بیان آن و تصدیق به دل است و مرتبهغافل باشد. مرتبه 

کند.  ي چهارم توحید معرفی می عنوان مرتبهتعالی است. او فنا را بهي نور حقبه واسطه

بیند. عارف، از  و حتی نفس خود را نیز در میان نمی  بینددر این مقام، بنده جز یکی نمی

پس مقصود از    .(422:  1386الی،  ک. غز )ر  فانی شده و غرق در بحر توحید استخود  

 فنا، فناي جسم و کالبد نیست؛ بلکه فناي دل است. 

شدن از صفات مذموم و نکوهیده و بقا را به دست آوردن صفات  فنا را پاکاي  عده     

  کاشانی، « )جمیله  اوصاف   بقاي   بقا،  و  است  ذمیمه  اوصاف   زوال  فنا »دانند.  ستوده مینیک و  

گوید: »الفناء استعجام الکل  ي فنا میجنید بغدادي، عارف قرن سوم، درباره  .(426: 1390

  از   بپرهیزد  نگارد: »هرکه قشیري می  .« )همان(منک بکلیتهعن اوصافک و إشتغال الکل  

  فانى   چون  و  گشت  فانى  خویش  شهوت  از  گویند  را  وى  شریعت  به زبان  نکوهیده،  افعال 

  اندر   به دل   که  هر  و  خویش  بندگى  در  گشت  باقى  اخالص  و  نیت  به  شهوت،  از  گردد

  انابت   به   گشت،  فانى  رغبت  از  چون  و  گشت  فانى   رغبت  از  گویند   را   او  گشت،  زاهد  دنیا

 تکبّر  و  خشم  و   بخل  و  کین  و  حسد  و  را  خویش  خوى  کند   معالجت  که  هر  و  شد  باقى

  فانى   بد  هاىخوي  از  گویند  خیزد،  نفس  رعونات  از  هافعل  همه  این  و  براند  خویش  دل   از

  تصرف   که  بدید  هر که  فتوت و  و  به صدق  گشت  باقى  گشت،  فانى  از این  چون  و  گشت

  پندار   از   چون   و  خلق  از  و  گشت  فانى   زمانه   گردش  از  گویند  اوست،  به قدرت  احکام  و

  باقى   حق  به صفات  نیست،  چیز  هیچ  ایشان  با  که  بدانست  و  گشت  فانى  خلق  آثار  وجود

درست و فناي از شهوت و بقا، فنا، پرهیز از افعال نا  .(108-107:  1374  « )قشیري،شد

ماندن به بندگی است که با زهد و توبه ارتباط دارد. هرگاه بنده از آثار خلق، فانی  باقی

باقی می   شود، به صفات بقا  حق،  به  به فنا بشناسد، خداوند را  گردد. کسی که خود را 
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  تعریف   در   خراز،  ابوسعید  دانند.می  احوال   را جزو  بقا   و  شناسد. بسیاري از بزرگان، فنامی

  شود   حاضر  که   است  آن  بقا  و  حق  به  خود  از  شود  متالشى  که  است  آن  »فنا :  گویدمی  آن

 گوید:سنایی در تعریف فنا می .(191 :1375 حق« )سهروردي، با

 شود   فنا   اندر  عاشقی  راه  هـــب  وـهرک

 رسید  کسی  نیارد  امــ مق  نــبدی  آري

 

 شود   بال  اندر  همه  او  وقت  جــ رن  اـت  

 شود   سرا  دو  ره  ز  بریده  او  عیش  اــت 

 (   172: 1388 سنایی،)            

رسد که از  داند و در راه عاشقی، کسی به مقام فنا میاو فنا را از مقامات عرفانی می     

هاي  حکیم، پشت پا زدن به هستی و کنارگذاشتن لذتحظوظ دنیا و آخرت دست بکشد.  

داند. بنده، باید تالش کند تا از دنیا که  کشیدن از حظ آن را برابر نیستی میدنیا و و دست

   عبور کند و به عالم علوي برسد:  ت،عالم سفلی اس

   برداري   مهر  تو  اگر  یـفان  مــعال  دال زین

                  

 یابی  بقا  باقی،  سوي  کردي  گذر  فانی  از  چو 

 (615: همان)                        

رسد. سالکی که در راه  اگر بنده از عالم فانی دل بکند و از آن عبور کند، به بقا می

هاي مشروع نیز دست  بلکه باید از لذت  ،دارد، نه تنها باید از گناه دوري کندبرمیحق گام  

بقا و جاودانی  به  تا  معناي پاک   بکشد  به  را  فنا  برخی  و  برسد.  از صفات مذموم  شدن 

کند و معتقد است، بنده باید از  دانند. سنایی نیز به این مفهوم فنا اشاره مینکوهیده می

خواهد به مقام ابوذر برسد، باید انتظار دار را داشته  ی شود و اگر میصفات دنیایی خود فان

 توان به بقاي جاودان رسید: باشد. از نیستی است که می 

دل     بدار   دنیا   از  دست  باید   عقبات   ار   اي 

   شکن را درهم  جمله   هستی و ملک  وتاج تخت 

                    ننگ   نام  از  چشم  بردوز  و  نه  دنیا  بر  پاي

               بوي   و  رنگ  امید  بر  نشینی  کی  تا  زنان  چون

 برگذر   زینجا  توست  جاي  نه  سفلی  عالم

 سقر   ثانی  این  اوصاف  از  فانی  نگردي  تا 

 اختیار   کن  دین  راه  و   گیر  پیشه   بازي پاک 

 نگار  جان  بر   مفلسی  و  نیستی  مهر  و  نقش

 عار   و  فخر  راه  بربند  و  زن  عقبی  بر  دست

 وار مردانه  زن  گام  و  بند  راه  اندر  تــهم

 قرار   علوي  عالم  در  کنی  تا  کن  آن  دــجه

 کردگار   بهشت  در  نبینی  را  ازيـــنیبی
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                                        حشر   روز  داري  تاج  آرزوي  بوذر  چو  گر

 

 دار   تاج  انتظار  حالج  ور ــمنص  ونــچ  دار

 (205  - 204:  همان)                          

نه پاک و عاري از  د، باید در مقابل آن ایستاد و آیکه تصویر در آیینه دیده شوبراي آن     

دهد. اگر آینه آلودگی و ناپاکی باشد. در این صورت آیینه، تصویر را به درستی نشان می

شود.  خوبی دیده نمی نداشته باشد، چهره در آن به بودن را  سه شرِط در برابر بودن، باصفا و تهی 

نماي حق باشد، اولین شرط، آن  ي تمام روح نیز همچون آینه است و براي آن که بتواند آینه 

تعالی نباشد، همواره مردد  است که توجه کلی به خدا داشته باشد. کسی که توجهش به باري 

این امر با صیقل »ال اله اال اهلل« ممکن  ها پاک سازد و  است. سالک باید روحش را از تیرگی 

شود. توحید و بر زبان آوردن عبارت »ال اله اال اهلل« و اعتقاد قلبی به آن موجب صفاي  می 

ها پاک کرد و به شرط صفاي  شود. طبع را باید از آلودگی ها می شدن آن از تیرگی روح و پاک 

   بر خداوند قرارگیرد. کند تا در برا آن، روح انسان قابلیت این را پیدا می 

ها را کنار بزند تا با هاي نورانی و ظلمانی عبور کند و تمام پردهبنده باید از حجاب     

رسد. تا زمانی که از اوصاف خود جدا نگردد،  به مقام فنا ب  ي صفات،شدن از همهفانی 

و    که عشق خداوند در روح او نقش بندد، باید از خودسزاوار عشق نیست و براي آن

بخشی را به بیان فنا و بقا اختصاص    نامهعشقتمامی صفاتش منقطع شود. سنایی در مثنوي  

 کند:داده و به شرایط و مقدمات فنا و بقا اشاره می

ــرط ــوجهی اول  شـ ــی تـ ــت کلـ  اسـ

                 جهتــــی در نیســــت روي را هرکــــه

  ال  صـــــیقل بـــــه ازو زدودن پـــــس

 اوســـت ظلمـــت ز تیرگـــی را روح

                                  پوشـــیده دوســـت بـــه فطـــرت نـــور

ــن طــی بحــر ظلمــت ــث ای    اســت مثل

ــس ــه پ ــرط ب  فــانی شــدن خلــو ش

ــورت ــه روح ص ــورانی گرچ ــت ن                 اس

 اسـت عـالی  بـس  مقـام  کـاین  خـدا  به 

 جهتــــی هــــر بــــه بــــود متــــردد

ــی ــع طبعـ ــه را طبـ ــرط بـ ــفا شـ  صـ

ــی را روح ــت ز خیرگـ ــت نهمـ  اوسـ

ــر ــندیده گــ ــر پســ ــده گــ  نکوهیــ

 اسـت  قبـل  ایـن  از  بعـض  فوق  بعضها

ــود از ــفات وجـــ ــانی صـــ  روحـــ

ــداد در ــاب عـ ــانی حجـ  اســـت ظلمـ
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                 آمــد حجــاب همــه ظلمــت و نــور

ــر ــن زی ــرده ای ــاپ  اســت پنهــان چــو ه

ــن ــه ایـ ــرده همـ ــدد از پـ ــیش تعـ            بـ

ــر ــابی گــ ــن از حجــ ــدازد ایــ   برانــ

ــتی را روح ــطوت ز نیسـ ــت سـ  اوسـ

ــا ــود اوصـــاف ز تـ ــود جـــدا خـ   نشـ

                                                                         

ــورت ــق صـ ــی عشـ ــاببـ ــد نقـ  آمـ

ــی عشــق، صــورت  اســت زان نشــانب

ــته ــور از بس ــت و ن ــدر ظلم ــیش ان  پ

 برانــــــدازد زمــــــین و آســــــمان

 اوسـت  خطـوت  سـعی  بـه  کوشش  ره

 نشــــود ســــزا را عشــــق خلعــــت

 (88:  1389  ،سنایی)                 

تیرگی از  پاکی روح  و  به حق، صفاي طبع  توجه  بقا  و  فنا  به  هاست. شرط رسیدن 

ي فنا برسی و از هستی  کند که تو، او نیستی؛ اما وقتی به مرتبهکید میسنایی بر این امر تأ 

میان نبودن، فنا و او  شوي. در  خود، نیست شوي و در میان نباشی به بقاي حق، باقی می 

شدن، بقا است. سالک در قرب خورشید الهی همچون پرتوي است که در عین حال فانی  

بب اتصاف به  اما به س  مرتبه، هرچند تعین سالک محو شده،  و هم موجود است. در این

 باقی است.  خداوند

ــین ــه دان یق ــو ک ــی او ت ــیکن  نباش  ول

    

ــو   ــو چ ــه در ت ــی میان ــو نباش ــی ت  اوی

 (614:  1388 ،سنایی)                   

رسد. تا  داند. سالک از فنا به بقا میمی  بقا  به  رسیدن  يمقدمه  را  فنا  سنایی  همچنین     

بود   از  که  نمیو  زمانی  باقی  به حق،  نگردد،  فانی  و  نیست  »الزمهوجود خود    ي شود. 

 خود   مقصود   به  مرتبه  این  از  گذر  بدون  تواند سالک نمی   و  است   فنا   طریق   طی  و  سلوک

پیدا کند. مشخص  با  وصال   که ازلی است، دست  ثمرهمعشوق    اهلل فی  اي که فنايترین 

   .(173: 1391« )یزدانفر،  است بااهلل ي بقاي مرتبه  به رسیدن آوردمی فراهم سالک   براي

 سراید: کند و میبه این موضوع اشاره می  الحقیقهحدیقه سنایی در مثنوي 

ــا ــون از فنـ ــوى چـ ــا سـ ــد بقـ   آمـ

 

 آمـــد فنـــا ایـــن زیـــب و زینـــت 

 (80:  1383  ،سنایی)               
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 هسـت  را  او  باشـد  نیسـت،  شـد  هرکه

   

 دســت گیــرد پــاى، ز  افتــد هرکــه

 (103)همان:                       

توان راه حق را پیمود. سنایی، سالکی را که بخواهد بدون رسیدن به فنا  بدون فنا نمی      

براي آرد  داندطی طریق کند، همچون گاوي می کردن گندم به خراس بسته شده و  که 

 باز هم در جاي نخستین است:  حتی اگر هزاران سال بپیماید،

 بســیار  ره   نیست  دوســـت  تا  تو  از

 سال  هــزاران  خــــــودي،  با  تا   راه

 کنـی  باز  چشم  چو   آخــــر  به  پس 

 قیـاس   و  نهــاد  از  بینی  خویشتــن

 کـار   انــــدر  آیی  هیچ   ار   خــود  بی

 آفــــــات  ره  این  در  سکنـــدر   اي

 کانـــت  گـــوهر  آر  پاي  زیـــــــر 

 

 درآر  پـــاي  زیر  به  سر  تـــــویی  ره 

 شمـــــال  و  یمین  شب  و  روز  بروي

 کنـــــــی   دراز   خویشتـــن  بر  کار

 خراس   گاو  همچـــو  گشته  خود  گرد

 بـاز  در  بــــدین   دم   دو  انـــدر  یابی

 ظلمـات   این  در  نبی  خضر   همچـــو

 حیوانـــــت   آب  آیـــد  بـــدست  تا

 ( 116-114)همان:                       

                                     

 بقا     فنا                                                        

 

 مراتب فنا و بقا .  7

هاي مختلفی دارد که هریک از عرفا متناسب با احوال  بنديفنا و بقا در آثار عرفانی، تقسیم

دنیا  بندي، به وجود و هستی انسان در این  اند. در یک تقسیمي آن سخن گفتهخود، درباره

ند و عدم ظهور را نیستی  کنمردم، هستی و مظاهر را وجود تلقی می   يگویند. »عامهبقا می

)الهی دانندمی بنده پا به عرصهپیش از این  .(226:  1393پور،  منش و ولی«  ي وجود  که 

نیز فانی می نیستی است و پس از آن  شود. پس وجود انسان در این  بگذارد، در عالم 

ي دیگري از فنا و بقا، آن است که این جهان  م وجود او، فنا است. درجهجهان، بقا و عد 

ماند، سراي آخرت است. انسان تا زمانی که در این دنیا  دانند و آنچه باقی میرا فانی می
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رسد که به آخرت، کوچ کند. جهان آخرت  کند، فانی است و زمانی به بقا میزندگی می

  و اهل آن، باقی و دنیا فانی است.

باقی و هرچه جز او فانیست. در          هرگز   که  آمده: »بقایى  المحجوبکشفخداوند، 

  ، هجویري« )وى  صفات  و   حق است  بقاي   آن  و  نباشد   که   نباشد   هرگز  و  نبود   نبود که 

بقا، دوام   .(311  :1375 دلیل  به همین  ندارد.  راه  او  در  نیستی  و  بوده  خداوند، همواره 

 وجود اوست و هیچکس در این صفت او شریک نیست. 

 

 هستی در دنیا                                عدم وجود در جهان هستی                      

                          

 سراي آخرت             بقا               جهان هستی                                فنا          
                               

 تعالی حق       ماسواي حق                                                                   

 

فس و اندیشیدن به صفات  شدن از نگیرد: فانیبراي فنا سه مرحله را درنظرمی  قشیري،     

  شدن از شهود و مستهلک ي شهود حق، فانی فات حق به واسطهشدن از صحق، منصرف

خواجه عبداهلل انصاري نیز سه مرتبه را    .(37:  1374ک. قشیري،  شدن در وجود حق )ر

بعدي  ي  شدن علم در معلوم. مرتبهاست؛ یعنی فانی  شمرد: اولین مرتبه »فناي علمی«برمی

کند، ساقط و هرچیزي  »فناي جحودي« است. در این مرتبه هر آنچه در نظر انسان جلوه می

شود. سومین مرتبه، فنا از شهود فنا است؛  که ماسواي خداوند است، از میان برداشته می

رود. این مرتبه  شود و خود فنا نیز از بین میفنا نیز فانی می   يیعنی عارف از مشاهده

  .(136- 135ق: 1417  انصاري،. کر ) است  حقی«همان »فناي 

بقا،      و  فنا  اقسام  میان  درنظرمهم  از  فنا  براي  که  مراتبی  افعال،  گرفتهترین  فناي  اند، 

 شود.صفات و ذات است که منجر به بقا می
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 . مراتب فنا و بقا در سنت اول عرفانی 1.7

گردد و  و انانیتش فانی می  دهد سالک در مقام فنا، اختیار و صفات خود را از دست می

رسد که جز خدا  اي میگیرد و در نهایت به مرتبهدر مقام بقا، صفات حق را به خود می

بیند. در سنت اول عرفانی، به دو مرتبه  کند و حتی فناي خویش را نیز نمیرا مشاهده نمی

 شود. از فنا و بقا اشاره شده است. فناي ظاهر و فناي باطن که به بقا منتهی می

 . فنای ظاهر 1.1.7

شود، مخصوص ارباب قلوب و صاحبان  فناي ظاهر که به آن فناي افعال نیز اطالق می 

ي تجلی  کند و نتیجهاحوال است. در این مرتبه، خداوند به طریق افعال بر عارف تجلی می

خورد و نه  که نه میطوريبیند؛ به افعال الهی است. بنده، فعل و اختیار را از خود نمی

آشامد تا خداوند کسی را بگمارد که به او غذا دهد. اراده و اختیاري از خود ندارد؛ می

داند و هیچ فعلی را به خود و دیگر موجودات و خلق  بلکه اراده را تنها خاص خداوند می

داند. این مرتبه که حاصل تجلی  تعالی میدهد و همه چیز را منسوب به حقنسبت نمی

افعال را در افعال خداوند،    يشود که سالک همه اوند بر بنده است، موجب میافعالی خد 

 فانی ببیند.

 . فنای باطن 2.1.7

  اند. این مرتبه، اختصاص به کسانی دارد که از بود وجود خود فانی شده و به توحید رسیده

شود در نظر سالک همه چیز  فناي باطن، حاصل تجلی صفات و ذات است که باعث می

ماند، نه بهشت و دوزخ و همه چیز را جز فانی و نابود شود. نه دنیا و آخرت باقی می

  بلکه   شود؛نمی  بنده  نیز  حق  و  شودنمی  حق   عین  بنده  فنا،  کند. درخداوند، فراموش می 

شود. سالک از صفات خود فانی شده و صفات خداوند  می  میان برداشته   از   تعینات   يهمه

ي  شود و در مشاهدههاي نفسانی تهی میوسوسه  يباطنش از همهکند و  را مشاهده می

شود.  ي صفات خود که حجاب رسیدن به حق است، فانی میصفات خداوند، از همه

تمام اشیاهمچن فانی می  ین صفات  الوهیت  قائل  را در صفات  براي غیر، صفتی  و  بیند 

  گفته شده که فناي  العجازا مفاتیحداند. در نیست. همه چیز را مجالي صفات خداوند می
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  میان   از   دوگانگی   که طوري به   است؛   اهلل ماسوي   و   هستی   از   انسان   ذات   فناي   معناي   به   ذاتی، 

مستغرق شود. این مرتبه،    معشوق،   توحید   در   و   برگیرد   خویش   وجود   از   مهر   بنده   برود و 

(. عارف  227:  1371الهیجی، گویند )رک.  ي فناست که به آن »فناي محض« می باالترین درجه 

 گردد. شود و وجود حق بر او غالب می ي ذات الهی، غرق فناي ذات خود می در مشاهده 

که سالک به فناي  در ازاي فناي ظاهر و باطن، بقاي ظاهر و باطن نیز داریم. پس از آن     

ها برداشته  باطن، حجابدهد. در بقاي  فعل و اختیار رسید، خداوند به او اختیار و اراده می

ه  شود؛ نه خداوند حجاب خلق است و نه خلق، حجاب خداوند. کسی که به این مرتبمی

ها از پیش  بیند و حجابکه حجاب یکدیگر باشند، میرسیده باشد، هرکدام را بدون آن

بنابراین بقاي ظاهر و باطن،   ؛(428-427:  1390کاشانی،  .  ک)ر   شوندچشم او برداشته می

 فناي ظاهر و باطن است. حاصل

 ظاهر             فناي افعال                                         

 فنا و بقا                 

 باطن              فناي صفات                                         

 ذات فناي                                                              

 . مراتب فنا و بقا در آثار سنایی 2.7

،  سنایی، براي فنا و بقا مراتب مختلفی را بیان کرده است. یک مرتبه از نیستی، پیش از

دیگر، آن است که پس از به پایان رسیدن    يهستی است و مرتبه   يگذاشتن به عرصه پا

اي  سنایی، آن را بقاي عاریهشود. انسان، بین دو نیستی، داراي بقا است که  عمر، فانی می 

 نامد و پایدار نیست:می

                بود خویش   و  بقا  بر   کن  کم تکیه و  اعتماد

   تو را   چندي   یک   دادند   عاریت   کان  بقا   هر

 

 زمان   در  بپرد  عمرت،   از  ماند  باقی  آنچه 

 مدان   فانی  جزبه  غافل  اي  باقی  نباشد  چون

 ( 457:  1388 سنایی،)                       
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بقایی که انسان دارد، بقاي حقیقی نیست؛ زیرا از خاک آفریده شده است. از نیستی       

توان بقاي  کند، را نمیشود. مدت کوتاه عمري که در این جهان زندگی میآمده و فانی می 

ها فناپذیر هستند؛  تمامی آن  حقیقی دانست؛ چون وجود انسان از باد و آتش و گل است و

بنابراین انسان، موجودي فانی است. سنایی، معتقد است که تمامی موجودات فانی هستند؛  

 این جهان باشد:از این رو انسان نباید طمع بقا داشته باشد و پایبند بقا در 

                  فناست   پنبه   از  بافته  تو   صدره   چون

             

 کنی؟  چرا  را   بقا  قباي  عـــطم  دل   در 

 ( 701: 1388، سنایی)                     

بقا و زندگی در جهان هستی، وابسته به مرگ است.  براي ورود به بارگاه بقا باید      

ی تشبیه شده  ، بقا به بارگاهالمعادسیرالعبادالیدربان مرگ را پشت سر گذاشت. در مثنوي  

 که مرگ، حاجب آن است: 

 ا برگ است ــــدگی بقــزنکانک را  

 

 ار این بقا مرگ است ـــب بــــحاج 

 ( 66: 1396،  سنایی)                     

 اي                              فنا بقاي عاریه نا                                ف        

 

         

 هستی                         مرگ  جهان پیش از هستی                   زندگی در 

 

نامد و تفاوتی ندارد که  در جهان هستی را فنا می  نداشتنسنایی در یک مرتبه، وجود

بقا   را  این سراي  در  از مرگ و هستی و وجود  یا پس  باشد  تولد  از  پیش  نیستی،  این 

از سراي فنا،    الحقیقهحدیقهي دیگر، جهان، فانی است و بارها در مثنوي  داند. در مرتبهمی

رفته است؛ یعنی دنیا سراي فنا و آخرت، کارو در برابر آخرت که باقی است، بهیاد شده  

 سراي بقا  یا همان دار بقا است. 

گوید  برد و میسنایی در پرهیز از حرص و آز در دنیا، این دو اصطالح را به کار می     

 گیرند:را میري نکند، در آخرت گریبانش که اگر انسان در دنیا از حرص و آز دو
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 نپرهیـزى  فنـا  در  گـر  دو  زین

 

ــا در  ــان از بقــ ــزى درونشــ  خیــ

 (433:  1383،  سنایی)             

 آورد:و در جاي دیگري می     

 اسـت  تـو  بـراى  بقا  سراى  کان

 

 اسـت  تـو  جـاى  نـه  فنا  سراى  وین 

 (72)همان:                        

  نامه عشقو    نامهعقلداند و در دو مثنوي  بر دنیا، همه چیز را فانی میسنایی، عالوه     

آیهبیان می به  با استناد  باقی است. او  تنها خدا  ي »کل من علیها فان«  ي شریفهکند که 

 شمارد: ( همه چیز را فانی می26)الرحمن/ 

 خــوان مــا بــر چــو خــود شــأن در تــو رو

 

ــه ــاقی وجــ ــال  بــ ــزدان جمــ  دان یــ

 

   شود می   کمتر   سمع   اندر   آیت   این   را   خواجه 

                      

ــت  ــل آیــ ــن »کــ ــا مــ ــان« علیهــ  فــ

 (49:  1389 سنایی،)                    

 فـــان« علیهـــا مـــن »کـــل آن غیـــر

 (59: همان)                             

 مکن   فان« علیها من »کل که  آیت این بشنو

 (                               983: 1388  ،سنایی)                   

می به همان جایی  و  آمده  نیستی  از  میانسان،  نیست  و  آمده  آنجا  از  که  شود.  رود 

شود. بقاي حقیقی، به خداوند اختصاص  وجودش بقایی ندارد؛ از این رو نیست نامیده می

 و غیر از او همه چیز فناپذیر است:دارد 

 شدن   بایدت  همان   به  آمدي   که  زآن در

            جهان  در  نهانست  عیب  که  وــمش  صحرا

 

 شود   خطا  تو   نسب  یــنیست  به  زـــج  پس 

 شود    فنا  عاشق  گردد  بــ غی  بــغی  در

              (                                                          172)همان:                                 

هستی، انسان و هر آنچه ماسواي حق است، فانی و حق، باقی است. از منظر سنایی،      

فنا مترادف با عدم وجود در جهان هستی، جهان و ماسواي حق است و بقا برابر با وجود،  

 تعالی است.سراي آخرت و باري
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تقسیم      باطن  و  ظاهر  به  بقا  و  فنا  عرفانی،  اول  فنبندي شدهدر سنت  ظاهر،  اند.  اي 

تجلی افعال الهی است که در آن سالک هیچ اراده و اختیاري از خود ندارد. سنایی    ينتیجه 

کشد و براي رسیدن به وصال حق، از  معتقد است، زمانی که سالک از خویش دست می

فانی می  میوجود خود  نیز سلب  اختیارش  و شود،  کار خود، دخل  و  فعل  در  و  شود 

 ندارد و این همان فناي ظاهر است:  تصرفی

   ما   فعل  ز  تصرف  و  اختیار  برخاست

                    

 دوست   کام   بهر  از  خویشتن  زدیم  کم  چون 

 (819: همان)                              

 سراید: کند و می بر فناي ظاهر، به فناي باطن نیز اشاره میعالوه    

           شدیم  فانی   خود  بود  از  شدیم  باقی  بدو  چون

 

 شدیم  نادان  علم خود  شدیم از  دانا  بدو  چون

 (418: همان)                                     

باقی می    گردد. یکی از زمانی که سالک از صفات خویش فانی شود، به صفات حق 

ز آن به  رسد که نسبت به علم خود نادان و پس ااي میصفات، علم است. بنده، به مرتبه

 گردد:تعالی، دانا میعلم باري 

  زن   در  خویش  اتـــ صف  هـب  آتش

         

 شو  برون  نــــخویشت   یـــهست  از 

 (1005: همان)                    

اولین مرتبه از فناي باطن، حاصل تجلی صفات الوهیت است و فناي صفات نامیده 

شود. بنده باید تمامی صفات خود را نابود کند و آتش به آن بزند تا به فناي صفات  می

با لطف حق، این حجاب برداشته    ودست یابد. صفات انسان، حجابی است در راه وصال  

میمی خود  سوي  به  را  بنده  که  اوست  لمعهشود.  با  و  را  کشاند  صفات  حجاب  اي، 

 کند: قی میسوزاند و بنده را به صفات خود  بامی
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 لوامــــــع از یابــــــد ايلمعـــــه

  او بــر رســد و آیــد مــراد پــس

 

ــس ــه پ ــرط ب ــدن ش ــانی خلوش  ف

                                                      

ــه  ــوزاندش کـ ــاب بسـ ــفات حجـ  صـ

 او  سـوي  خـود  ز  بـل  رفتـه،  خود  به  نه

 (86:  1389 ،سنایی)                    

ــفات وجـــــود از  روحـــــانی صـــ

 (88: همان)                            

کند. اگر خدا، با نور خود بر  حکیم، سالک را به سایه و خداوند را به آفتاب تشبیه می

باید تالش کند تا  شود. سرشت او فناپذیر است و  بنده بتابد، او از وجود خویش فانی می

 به حق باقی شود: 

   نیســت کــنم خــود میــان ماننــد

ــا ــن ب ــه ت ــنم چ ــ ک ــنم از هن  زمی

ــه ــا از پرداختـــ ــتم فنـــ                          سرشـــ

ــن ــایه مـ ــدم سـ ــو شـ ــابی تـ                      آفتـ

 

ــرا  ــه زیــ ــوز کــ ــانم هنــ  درمیــ

ــا ــان ب ــه ج ــنم چ ــه ک ــمانم ز ن  آس

ــه ــا از انداختــــ ــانم بقــــ  نشــــ

ــک ــرآي راه یــ ــا بــ ــانم تــ  نمــ

 (                                  385:  1388  ،سنایی)             

دومین مرتبه از فناي باطن، فناي ذات است. بنده پس از فناي صفات، به فناي ذات       

آید، تمام  اي باالتر است. در این مرتبه که در اثر تجلی ذات به دست میرسد که مرتبهمی

شود. نه خلق، حجاب و مانع دیدن پروردگار  ها از پیش چشم سالک برداشته میحجاب 

 آمده: نامه عشقهستند و نه خداوند، مانع دیدن خلق است. در مثنوي 

 وجـــود کـــل فنـــاي آمـــد حاصـــل

 بگسسـت  خویشـتن  ز  کلـی  بـه  چون

 شـد  همـه  گشـت  هـیچ  خـود  ز  چون

                             

ــق  ــا عاشـ ــدش اینجـ ــود برآمـ  مقصـ

ــود ــراد خـ ــد مـ ــدو ابـ ــت بـ  پیوسـ

 شـد؟  همـه  هـیچکس  کـه  این  شنید  که

 (86:  1389  ،سنایی)              

شود و به مقصود  کلی فانی می طورفناي ذات، سالک از وجود خود، به  يدر مرتبه       

پیدا می باقی میخود دست  ازلی خود،  به معبود  و  را  کند  نور و ظلمت  گردد. سنایی، 

ها عبور کرد. عشق، باید از این حجابداند و معتقد است، براي رسیدن به  حجاب می
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که سالک از صفات خود جدا و به صفات خداوند باقی گشت، از وجود خویش  پس از آن

 شود:ها از پیش چشم او برداشته میگردد و تمامی حجابنیز پاک می

 اســت نــورانی گرچــه روح صــورت

 آمـــد حجـــاب همـــه ظلمـــت و نـــور

ــر ــن زی ــرده ای ــاپ ــو ه ــان چ ــت پنه  اس

ــن ــه ایـ ــرده همـ ــدد از پـ ــیش تعـ  بـ

ــر ــابی گــ ــن از حجــ ــدازد ایــ  برانــ

 اوســــت ســـطوت ز نیســـتی را روح

ــا ــاف ز تـ ــود اوصـ ــدا خـ ــود جـ  نشـ

 گـــردد منخلـــع پـــاک خـــود ز چـــون

ــه در روح ــرد هرچــ ــس زان بنگــ  پــ

ــن ــه ایـ ــام قدمگـ ــین مقـ ــت تمکـ  اسـ

 فنـــا فنـــاي کـــز اســـت مقـــامی ایـــن

 

ــداد در  ــاب عـ ــانی حجـ ــت ظلمـ  اسـ

ــورت ــق صـ ــی عشـ ــاب بـ ــد نقـ  آمـ

ــورت ــق ص ــی عش ــانب ــت زان نش   اس

ــته ــور از بس ــت و ن ــدر ظلم ــیش ان  پ

ــمان ــین و آســــ ــدازد زمــــ  برانــــ

 اوســت خطــوت ســعی بــه کوشــش ره

ــت ــق خلعــ ــزا را عشــ ــود ســ  نشــ

ــورت ــق صــ ــع عشــ ــردد منطبــ  گــ

ــش ــوق نق ــق و معش ــد عش ــس و بین  ب

ــر ــن غی ــش ای ــاينق ــوین ه ــت تل  اس

ــق ــود متحقـــ ــاي شـــ ــا بقـــ  بقـــ

 (88: همان)                        

دو حجابند و   هاست. نور و ظلمت هري حجابنورانیتش، در زمرهروح، با وجود  

ها به وصال معشوق  ها کنار برود و از پس پردهبراي رسیدن به عشق، باید تمامی حجاب 

رسید. زمانی که سالک از صفات و وجود خود، فانی و به صفات خداوند باقی گردد،  

بقا و  شود. این  ها از پیش چشم او برداشته می ي حجابهمه بقاي  مرحله، فناي فنا و 

شود. ي فنا و بقا است. سالک، از ذات خود فانی و به ذات الوهیت، باقی می باالترین مرتبه

 گوید: کند و میگشتن از نیست یا فنا از فنا اشاره مینیز به نیست حدیقهدر مثنوي 

 مایســت روى هــیچ بــه  ره انــدرین

 

 نیســت گشــتن نیســت ز و گــرد نیســت 

 (126:  1383،  سنایی)            

ه باالترین  از منظر سنایی، انسان براي زندگی دنیوي آفریده نشده است؛ بلکه آمده تا ب      

 درجات فنا و بقا برسد: 
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ــی ــمااو همـ ــراي شـ ــد از بـ  بافـ

 

ــا  ــاي بقــ ــا، قبــ ــاي فنــ  در فنــ

 (14:  1396،  سنایی)             

توان به صورت زیر  فنا و بقا مطرح کرده است، می  يمباحثی را که سنایی در زمینه     

 بندي کرد: دسته

 

 بقاي ظاهر                                       ظاهر                   افعال                                         

 نا ف      

 صفات و ذات                بقاي باطن               باطن                                        

                           

 گيری نتيجه. 8

  شدن متصف   و  خود  صفات  از  شدنپاک   معناي   به  را  آن  که  است   عرفانی  مقامات   از   بقا  و  فنا

  او   بر  نیکو  صفات  کند،  دور  خود  از  را  ناپسند  صفات  کسی  اگر.  دانندمی  الهی  صفات  به

از  .  نیست  جاودانی  و  حقیقی  بقایش،  بنابراین  شده؛  آفریده  خاک  از  انسان.  شودمی  چیره

ي هستی  که پا به عرصه منظر سنایی، انسان بین دو نیستی، داراي بقا است. پیش از آن

  اي و گذراست. نه شود. اما این نوع بقا، عاریه گذارد، فانی است و با مرگ هم فانی می

  در   باید  بقا  به  یافتن دست  براي  انسان  و  هستند  فانی  موجودات،  يهمه   بلکه  انسان،  تنها

  . ذات  و  صفات  افعال،:  کندمی   اشاره  بقا  و  فنا  از  مرتبه  سه  به  او.  شود  نیست  خداوند  وجود

شده است.    گرفتهنت اول عرفانی براي فنا و بقا درنظرها همان مراتبی هستند که در ساین

که همان    افعال   فناي  کند. درها را بیان میاو نیز مانند دیگر عرفاي سنت اول عرفانی، آن

بنده   از   را  افعال   و  اختیار  و  دهدمی  دست  از  را  خود  اختیار  و  اراده  فناي ظاهر است، 

اي قائل نیست و هر فعلی  براي خود و سایر مخلوقات هیچ فعل و اراده. بیندمی خداوند 

تعالی است. فناي صفات و ذات، همان فناي  ي حقبیند و تسلیم ارادهعل خداوند میرا ف

  حق   صفات  به  و  شودمی  فانی   خود  صفات  تمامی  صفات، سالک از  فناي  باطن است. در

ي  داند که تمامی صفات کمال از آن خداوند است و در مشاهده سالک می. گرددمی باقی
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  سالک   ذات، فناي  شود. درحجاب راه است، فانی می صفات خداوند، از صفات خود که 

تعینات    ي همه.  ندارد  قرار   او  برابر   در  حجابی  دیگر  و  شده  فانی   خود  وجود  از  طورکاملبه

که دوگانگی  طوريگردد؛ بهاهلل نیست میاز ماسوي  شود و ذات انساناز میان برداشته می 

 . است  بقا و افن يدرجه باالترین این شود واز میان برداشته می 

 

 ها یادداشت

. عرفان اسالمی، از آغاز تا قرن هفتم، سنت اول عرفانی و از قرن هفتم به بعد سنت دوم عرفانی  1

گیري  ي فروع و آداب و رسوم بود که منجر به شکل در حیطه   هفتم   قرن   از   قبل   است. اختالف عرفا، تا 

تحوالتی پدید آمد که مبانی و اصول عرفان اسالمی را  هاي عرفانی شد؛ اما از آغاز قرن هفتم،  مکتب 

   (. 76- 65:   1391فرد،  ها را مطرح کرد )رک. میرباقري عربی آن در برگرفت و ابن 

ي »سیر تاریخی و تکاملی  ي سیر تحول و تطور فنا در عرفان اسالمی مقاله. براي مطالعه درباره2

  بقا  و  فنا  يمقایسه  و  ي »تحلیل( و مقاله1393پور )ي علینوشته  «ي فنا در عرفان اسالمیاندیشه

 ( در خور توجه است. 1392فرد )دوم« اثر رضاپور و میرباقري و اول عرفانی سنت  در

 

 منابع 

 .اسوه: قم انصاري، حسین يترجمه(. 1383).کریم قرآن

. «الحقیقهحدیقه  در  سنایی   عید   دو  بر  هایی گزاره(. »1395.)ایمانی، بهروز  یحیی؛  زاي،آتش

 .144-129  ، صص30ي شماره  ،10سال ،گویا گوهر

 .بیروت: دارالصادر ،2. جمکیه فتوحاتتا(. )بیالدین.عربی، محیابن

  الشاذلی   الکیالی  ابراهیم  بها   اعتنی   وجودیه.  يرساله (.  م2004)____________.

 العلمیه.الذرقاوي، بیروت: دارالکتب

  ادبیات،   مطالعات .  «غزنوي  سنایی  اشعار   در  عرفانی   يتجربه»  (.1395).خدیجه  ابوترابی،
 . 130- 106  صص ،2/1 يشماره ،2ي دوره ،فلسفه و عرفان
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»وحدت وجود از دیدگاه حکیم (.  1393)چریک، فلور.پور چهارده؛ ولیمنش، رضاالهی

 .240-219، صص  40ي، شماره 10ي، دورهعرفان اسالمیسنایی غزنوي«. 

. محقق و مصحح علی شیروانی، تهران: السائرینمنازل ق(.  1417عبداهلل. )انصاري، خواجه

 دارالعلم.

  ،اسالمی  عرفان.  «حق  در  بقا   تا  خود  در  فنا  از»(.  1391. )دهباشی، مهدي   ؛صغري  باباپور،

 .82-63  صص، 32ي شماره ، 8يدوره

 حکمت  چیتیک، تهران: انجمن  ویلیام  تحقیق  نقدالنصوص.  (.1356).عبدالرحمن  جامی،

 فلسفه. و

 تهران: سمت.   .تاریخ تصوف یک(. 1393)اصغر.؛ میرباقري فرد، سیدعلی دهباشی، مهدي

 سنت  در  بقا  و  فنا  مقایسه  و  تحلیل»(.  1392)اصغر.علیسید  فرد،میرباقري  ؛زینب  رضاپور،

 .204- 175، صص17ي ، شمارهعرفانی مطالعات .«دوم و اول   عرفانی

 امیرکبیر.  تهران: .صوفیه میراث ارزش (.1362)کوب، عبدالحسین.زرین

 الدینی.الثقافهمکتبه: قاهره .اللمع   تا(.)بیابونصر.  طوسی،  سراج

  مدرسمحمدتقی   تصحیح.  الطریقهشریعه و  الحقیقهحدیقه(.  1383.)آدممجدودبن سنایی،

 . تهران دانشگاه تهران: رضوي،

  تهران:  رضوي،مدرسمحمدتقی    تصحیح .  اشعار  دیوان(.  1388) _____________.

 . سنایی

  غالمحسین  و  سیف  عبدالرضا  تصحیح .  سنایی  هاي مثنوي (.  1389) _____________.

 تهران: دانشگاه تهران. مراقبی،

: تهران  رنجبر،  السادات مریم  تصحیح.  المعادسیرالعبادالی   (. 1396) _____________.

 .مولی

  اصفهانی،   ابومنصور   ي ترجمه .  المعارف ف عوار (.  1375)   . ابوحفص   الدین شهاب   سهروردي، 

 . فرهنگی   و   تهران: علمی 

 تهران: آگه.. هاي سلوکتازیانه(. 1390)کدکنی، محمدرضا.شفیعی
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آیین   ي فنا در عرفان اسالمی«.»سیر تاریخی و تکاملی اندیشه (.  1393)پور، حسن.علی 
 . 120-95صص  ، 20ي، شماره6ي، دورهحکمت

خدیوجم،    حسین  محقق  و   ، مصحح1. جسعادت  کیمیاي(.  1383)غزالی، ابوحامدمحمد.

 فرهنگی.  و علمی تهران:

 تهران:  خدیوجم،  حسین  مصحح   ،4ج  .الدینعلوم  احیاء(.  1386).ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 .فرهنگی و علمی

 عثمانی، احمد بنحسن يترجمه.  قشیریه  يرساله (. 1374).هوازن بن عبدالکریم قشیري، 

   فرهنگی. و تهران: علمی فروزانفر، الزمانبدیع  تصحیح

  الدین جالل  تصحیح.  الکفایهمفتاح  و  الهدایهمصباح(.  1390).محمودعزالدین   کاشانی،

 .تهران: هما ،همایی

تصحیح رازگلشن  شرح   فی   االعجاز مفاتیح(.  1371)محمد.  الهیجی،   برزگر   محمدرضا   . 

  کرباسی، تهران: زوار. عفت و خالقی

، 5يدوره  ،ي تخصصی عرفانفصلنامه   »فنا و بقا از دیدگاه عطار«.(.  1388)محمودي، مریم.

 . 126- 108، صص  19يشماره

  . «عرفانی  دوم  و  اول   سنت  یا  نظري  و  عملی  عرفان»(.  1391. )اصغرسیدعلی  فرد،میرباقري 

 . 76- 65صص ،2ي شماره  ،6يدوره ،گویا گوهر

 والنتین  و  ژوکوفسکى  -و  تصحیح.  المحجوبکشف(.  1375).علی  ابوالحسن  هجویري،

 . ، تهران: طهوريیریچ آلکسى

ساره.   و   الحقیقهحدیقه  در  مشترک  عرفانی  اصطالحات  »بررسی(.  1391)  یزدانفر، 

 . 189- 167، 11ي، شماره 3ي، دورهعرفانیات در ادب فارسی «.العارفینمناقب
 


