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 چکیده
ت های اساسی طریقات مهم در عرفان وتصوف است و در بینش تخصصی، فنا از پایهاصطلاح فنا از

نده بفنا به معنی، رفع تعین بوده و این مقام در سنت اسلامی وهندویی مورد بحث قرار گرفته است . 

است و در حقیقت جز تعین و خود بنده، چیز دیگری میان او حضرت حق نیست و انسان تا خویش 

ه ب یابیمولانا با تاکید بر اهمیت دسترد هرگز به این مقام نرسد. را از خود خالی نکند و از خود نگذ

مثنوی به روشنی بیان ، مفهوم فنا را در  وصول به مرتبه کمال که آرزوی هر انسانی است این مقام و

ساخته است. اما در مکتب جینیزیم فنا صرفا برای خارج شدن از چرخه سمساره وحلول در حیاتی 

 کند. است و هیچ هدف متعالی را دنبال نمی از طریق ریاضت شاقه جدید

در هر  مفهوم فنابه طور گسترده  و در این پژوهش هدف آن بوده است که به گونه مقایسه ای

 حوزه به روشنی مورد بررسی قرار گیرد .دو 
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  هقدمم

شناسایی  که برای دست یابی و ،اساسی تصوف و عرفان است م محوری وفنا یکی از مفاهی

نه کند و رسیدن به این مرتبه را اط انسان با خدا تاکید فراوان میارتب پیوند و حقایق هستی و

می رفع تعین امکان پذیر قطع علایق و ،شعور بلکه از طریق کشف و شهود از طریق عقل و

 داند.

، راه های پر پیچ و خمی را باید طی دن به این هدف والا یعنی وصال حقبرای رسی

کرد.گاهی ممکن است در این مسیر راه را به بی راهه رفت و از راه رستگاری دور افتاد و به 

دل سپردن به رهنمودهای بشری  د که دلیل اصلی و ریشه اصلی آن اعتماد وشرک مبتلا ش

 به جای رهنمودهای الهی است.

: بنده ی طالب مشتاق آن گاه به سر منزل مقصود وغایت مولوی بر این نظر است که

ی مراد را آورده است که با مولای محبوب نهال آرزوی او میوه کمال لایق به حال خود رسیده و

های مختلف جسمانی داشته که در ظاهر صورت حقیقت او یگانه شده باشد هرچند در وخود 

اک لباشند. این درجه از اتحاد و یگانگی جز از راه عشق و فنای موجود عاشق در معشوق و استه

 .سالک در پیر راهبر ممکن نیست

ت ده اسای بدعت آمیز شناخته شین هندو زاده شد و به عنوان فرقهجینیزم در بطن د

 ی اصلی این مکتب توجه بسیار آن ها به ریاضتشاخصه دانند وکه  آن را با بـودا هم زمان می

 .است ی سمسارهخارج شدن از چرخه هایی ور ی اصلی آنان نجات وشاقه است و دغـدغه

خویش را به سعادتی جاودان این مکتب با ارائه برخی سلوک سخت سعی دارد سالکان 

 ،ند و با تشویق به دوری از مادیاتها را به دنیا بازگردادر یک حیات متعالی آن کند ورهنمون 

 گرایی پالوده گرداند. های سیاه نفس پرستی و مادیرا از لکهسعی دارد روح مطهر سالک 

از آنجا که مثنوی معنوی به تنهایی از مهم ترین و بحث  انگیزترین متون عرفانی جهان 

های بسیار مهم ادیان هندو است و از سویی دیگر شاخهاز نیز  زم بشری است و مکتب جینی

های صورت گرفته پژوهش توجه به بررسیو با ای در این دو حوزه دارد مساله فنا جایگاه ویژه

تن خ، سعی نگارنده بر روشن ساموضوع  تا کنون صورت نگرفته است مستقلی در مورد این

  .هستند که هر کدام نماینده حوزه مستقلی از عرفانباشد مفهوم فنا در این دو حوزه می



 ناف

ا مسأله فناست و اصولا فرق عارف بمکاتب عرفانی ترین مسایل بی تردید یکی از اساسی

عالم در آن است که هدف عالم، فهم حقیقت است و هدف عارف، فنا در حقیقت است و 

 رسیدن به مرحله بقا.

شدن است اما در اصطلاح به معنای فنای بنده در  فنا در لغت به معنای نیستی و محو» 

وط شعور و . به عبارت دیگر سقگرددت بشریت در جهت ربوبیت حق محو میحق که جه

 (823: 1831)سجادی،« اضمحلال وجود غیر است.

فنا همان رفع تعین بنده است و در حقیقت جز تعین و خود بنده، چیز دیگری میان او 

ا خویش را از خود خالی نکند و از خود نگذرد هرگز به این مقام حضرت حق نیست و انسان ت

 نخواهد رسید.

 نیست ره در بارگـاه کبــریــا    هیـچ کس را تا نگـردد او فنـــا

                                                                                 (8 :282) 

 یک در اول فنا در اندر فناستل  گرچه آن وصلت، بقا اندر بقاست

                                          (8 :9864) 

نهایت سیر عرفان و سلوک، نزدیکی دل انسان و پیوند آن با خداست. این که اگر دل » 

انسان به خدا نزدیک گردد اصل این حال یافتنی است و انسان باید خود آن را وجدان کند تا 

شود چنانچه آغاز و های بین او و خدا برداشته میو تمام حجابف گردد حقیقت بر او مکشو

وقت من کند که هیچ ی مثل امام خمینی ) ره( رفتار میانجام کلامش خداست. عارف حقیق

 (216: 1838مصباح یزدی،« ) داد.یوسته همه چیز را به خدا نسبت میگفت و پنمی

ابی باشد بلکه نوعی از دست دادن است فنا برخلاف سایر مقامات چنین نیست که اکتس

یا نوعی فقر است. اضافه شدنی نیست، کاسته شدن است. داستان سیمرغ عطار در منطق 

 الطیر تمثیل زیبای این امر است.

 لا مکانـی فوق وهـم سالکان  صورتش بر خاک و جان بر لا مکان

 هر دمی در وی خیالی زایدت  لا مکانــی نه که در فهــم آیــدت

                             (1 :1632-1631 ) 



البته در مقام فنا منظور از نیست شدن به این معنا نیست که فرد سالک دارای وجود 

است و سعی نماید که وجود خودش را به عدم رساند بلکه منظور این است که ظهور حق در 

دریا پدیدار می شود و بحر در صورت کثرات و تعینات مانند حباب و امواج است که بر روی 

نمایانند. فی الواقع ـد و امواج و حباب ها غیر بحر مینمایزیر این حباب ها و امواج مخفی می

ها از که هست تا زمانی که امواج و حبابکنیم ا آن جا هیچ نیست اما ما فکـر میغیـر دری

ین اکه گرددنمی ـد و معلومیابو دریا به صرافت و وحدت ظهور نمیشود روی بحر مرتفع نمی

 ( 13: 1883اند. )یثربی،انــد و حقیقت نداشتهنقوش امواج همه امور اعتباری

رنگی است چرا که اتحاد شوق و یک رنگ شدنشان، این رنگ بیدر اتحاد عاشق و مع» 

عاشق و معشوق از روی حقیقت است نه از روی صورت. برای آن که هر دو در صورت متضادند 

نه ی صورت است اما میان آینیازی است چنانچه آینهه یکی منبع نیاز و دیگری منبع بیچرا ک

و صورت اتحادی است؛ اتحادی که نه اتحاد معتقدان اهل الحاد است بلکه آن است که در آینه 

قت تا سالک طری  ( 841: 1899)کاشفی ,« جز جمال دوست مشاهده ننماید.

د خداپرست شود و رهایی بیابد؛ تا پشت به غیر الله نکند به تواناز خودپرستی فارغ نشود نمی

خدا نرسد؛ تا از خود فرار نکند به وصال دست نیابد؛ تا فقیر از همه چیز نشود غنی نشود؛ تا 

 فانی نشود باقی نگردد.

خوشا بر احوال آن سالکی که از حرکت به سوی حضرت دوست از غیر دوست فانی شده 

باقی شود و در این راه اگر از ذره ای از هستی مجازی خود باقی مانده است و بر محبت او 

 (118 :1831حیدرخانی، باشد راه او هرگز پاک نیست و پر از خار و خاشاک غیریت است.)

مرگ و فنا به معنی پایان حیات و سرنوشت هر موجود حادث طبیعی است مقابل آن » 

اند که در عین حیات طبیعی دست اح کردهوک موت و فنای ارادی اصطلرا عرفا و اهل سل

 دهد.می

نامند و مقصود از فنای عرفانی و ولادت دوم نیز می موت ارادی را مرگ تبدیل،

خودگذشتگی و تسلیم شدن نزد اراده و مشیت حق تعالی است. به عبارت دیگر از خویش 

 :1882همایی،) «، به حیات الهی زنده شدن است.رستن و به حق پیوستن یا از خود مردن

737 ) 



ی فنا وقتی است که سالک حتی نداند که به مقام فنا رسیده است و عالی ترین مرتبه

شعور درک این مقام را نیز نداشته باشد. به این مقام فناالفناء می گویند. این مرحله مقام کامل 

 و اشراق است و از این مرحله است که سالک مستعد ورود به مقام بقا است.

اه رسیدن به این مقام والا هرگز نباید افکار خویش را به خیال آلوده کرد چرا که در ر

خیال چیزی است که واقعیت ندارد و سالک در صورت خیال پردازی در این مقامات ممکن 

گیرد و یا ش را نادیده میاست نقش خود را با دیگری همراه یا با هم درآمیزد و یا کار خوی

 ماند چونر رسیدن به مقامات بالاتر باز میکند و دیگری واگذار میعمل خویش را به د حتی

ش را به جای دیگری معطوف ساخته و به جز خدا و وجودش، به افکار دیگری مشغول افکار

 است.

شود که تمام نظام ترین ارکان محسوب میکه فنا در عرفان اسلامی از اصلی همان طور

ای هیا کوالا در تمام آیین 1طراحی شده است؛ نیروانه عرفانی و مراتب سلوک برای نیل به آن

یبانه نکند. نیروانه واژه سنسکریتی است که در زبان پالی، هندو نیز همین نقش را ایفا می

کردن سلبی است و غالبا به معنای خاموش شود که از لحاظ لغوی دارای معنای تلفظ می

 است. 

 انواع فنا

 فنای باطن.فنا دو نوع است: فنای ظاهر و 

نان ا چفنای ظاهر: فنای افعال است و این نتیجه تجلی افعال الهی است و صاحب این فن

هر فعل و ارادت و اختیار فارغ شود که نه خود را نه غیر را از مستغرق بحر افعال الهی می

 بیند.می

 ه درمکاشفه صفات و گاهفنای باطن: فنای صفات و فنای ذات است و صاحب این فنا گا

 (917: 1883ی آثار عظمت ذات. )یثربی،در مشاهده

 فنای افعالی

اگر خداوند به طریق افعال بر بنده تجلی کند، دیگر اختیاری بر انسان باقی نخواهد ماند  

 زند به حق نسبتشود و هر فعلی که از بنده سر میهر چه در این عالم است غریبه می و وی با

 ند.دادهد و خدا را فاعل کار میمی
                                                           

1 Nirvana 



رد و مادی در نظـرش ی مؤثرات و تمامی اسباب و علل مجـسالک در این مرحله همه

 بیند و تمام قدرتقدرت خداوند را در جهان حاکم نمینماید و نفوذ و قدرتی جز بی تأثیـر می

اصطلاح عرفا، این مقام را بیند. در لایتناهی خداوند می و عوامل این جهان را محو در قدرت

 امند.نمحو می

فهمد فعلش ناقص است و فعل حق برد و میاش پی میعبد وقتی به حقیقت بندگی

ول و لا ح »کامل است باید از فعلش فانی شود و به فعل حق باقی باشد و زبان و ذکر شریف 

ها در نزد فعل حق به اندازه  بگشاید. دراین مقام حتی مقرب ترین انسان«  لا قوه الا بالله

 کند.ای نا توان جلوه میپشه

 یکنـمـیـو زاری زاره از مـا نــی ت زنی ما چو چنگیـم و تو زخمه می

 ادر مـا ز تـوستما چـو کوهیـم و ص ما چو ناییـم و نوا در ما ز توست

 ای خوش صفات برد مات ما ز توست، ـم اندر برد و ماتما چو شطرنجی

                        (1 :811-643) 

 این ابیات بیانگر فنای افعالی است» نویسد : ر در شرح ابیات بالا این گونه میفروزان ف

است از آن جهت  که یکی از مراتب فناست و آن سقوط رویت فعل خود و شهود حق تعالی

ست نفسی است ای ابه بدن است و وجههای است الهی که فاعلیت او قائم که انسان را وجهه

م مجاهدت و ریاضت، حق دهد و هرگاه به سبب دواتبار آن افعال را به خود نسبت میکه به اع

( در چشم  17نجم/«)  ما زاغ البصر و ما طغی »ی سالک را روشنی بخشد و سرمه تعالی دیده

ی الهی که اصل است شود و آن وجههن وجهه نفسـی از پیش برداشتـه میکشد و آوی می

ل از وی به بیند و فعکه سالک هیچ خللی را به خود نمی ماند و در آن حالت استقی میبا

شود و کسی به این مرتبه برسد نزد عرفا به مقام افعالی رسیده درستی و صواب صادر می

 (271: 1877)فروزان فر،« است.

 در این مرحله است که سالک باید خویشتن را همچون ابزاری در دست حق بداند و

اش این باشد که این دنیا با ر اختیار خداوند بگذارد و خواستهخویشتن و اعمالش را همگی د

تمام عوامل و اسبابش به یکباره نابود گردد و هیچ نشانی از آن باقی نماند تا به راحتی افکارش 

 از بدعت و شرک رها شود.

 گوید:طور میر در تعریف توکل این این نوع فنا به توکل بسیار نزدیک است.عطا



 ق جهان راـن خلـز خود به خواست  توکل چیست؟ پی کردن زبان را

 ن، آن بـرگرفتــنهمــه انداختـ  از جان بر گرفتن ن، دلـفنا گشت

 (118 :)الهی نامه                    

حقیقت توکل بیرون آمدن است از رویت وسایط و اسباب به کلی؛ بلکه حقیقت آن است »

حضرت حق را در فعل و صفت هیچ شریکی نیست و شرکت خود را در فعل و که بداند که 

امانت صفات و افعال را به صاحب امانت که حق  ،قدرت و جمیع صفات از میانه محو گردانیده

 (228: 1883شبستری،« ) است باز گرداند.

 فنای صفات

و ند بیدر صفات حضرت حق فانی و مضمحل میدر این مرتبه، سالک صفات خلق را 

 یابد.عالم را تجلی گاه صفات الهی می

دارند از صفت خود سرگشته وار در این راه گام برمی آشنایان به اسرار حقیقت که» 

ون خبرند. آنان چز هوشیاری و هستی و نیستی خود بیای که حتی ااند به گونهصفت شدهبی

اند تا ذات معشوق پیراسته گشتهصفات و اوصاف پاک و ی اند از همهقدم در وادی عشق نهاده

 «شوند تا به سرچشمه بقا دست یابند.گردد. آنان به صفات حق متجلی می پذیرای آنان

 (118: 1833،)محمدی

 گوید:وی در مورد فنای صفات این طور میمول

 نیست گشته، وصف او، در وصف هو هســت از روی بقــای ذات او

 د، هست باشد، در حسابـباشـ نیست ی شمـع، پیش آفتاب چون زبانـه

 ررــه بســـوزد زان شبـر نهـی پنب هسـت باشد ذات او، تا تو اگـر 

 ـاکـرده باشــد، آفتــاب او را فنـ  ـد، روشنی ندهد تو رانیست باش

                           (8 :8878-8871 

) 

وندی است و در کند که تمام صفات کمالیه از آن خدادرک میدر فنای صفات، فانی 

ود شیدن به حق و صفاتش هستند فانی میرسیدن به حق از صفات خود که حجاب و مانع رس

 در صفات حق است.گویند که مقام فنای صفات عبد اصطلاح عرفا به این مقام طمس می و در



 فنای ذات 

ی را نفلک هر چه به غیر از حق دانند و سابا حق الیقین می این مرتبه از فنا را منطبق

کند و دیگر از خودش چیزی باقی نمانده است. برای این مقام عطار در الهی نامه تمثیل می

ت: فریاد بلند گفروزی سنگ و کلوخی در دریا افتادند. سنگ با »جالبی بیان ساخته است: 

روم به قعر دریا از سرنوشتم سخن بگویم. اما کلوخ از خود فنا شد و با من غرق شدم و می

توان دید نه جان و نه تن من، از من وجودی نمانده است. آنچه میانی آواز برداشت که زببی

 (161: 1831عطار،« ) بلکه تنها دریاست.

تواند متعلق فنا به مفهوم متداول کلمه باشد به دلیل اینکه اولا عرفان ذات سالک نمی

نان سرانجام سالک را اسلامی و جهان به نوعی به بقای سالک اذعان دارند و هیچ یک از آ

دانند ثانیا فنای سالک و بقای وی که مورد تاکید ی مطلق به معنای متداول کلمه نمینیست

وجه شود مگر با تمتناقض است. فنای بشریت حاصل نمیعرفا به خصوص عرفای اسلامی است 

ث، دد و بر جهت خلقی و حاشواست که جهت حقیقت تقویت می کامل به خداوند. با این توجه

گرداند مانند یک زغالی که در کنار آتش قرار دارد و گردد تا جانی که آن را فانی میغالب می

شود در آن نهفته است کم کم مشتعل می به دلیل تماس با آن و به خاطر استعدادی که بالقوه

شود که آتش مصدر آن بود. مثل سوختن، پختن می شود، مصدر آثاریو تبدیل به آتش می

لی که قبل از آن یک جسم سیاه رنگ و سرد بود. توجهی که در بالا ذکر شد جز در اثر در حا

ظهور این محبت جز با دوری از یک محبت ذاتی که در دل نهفته است ممکن نخواهد بود و 

 شود.این اجتناب همان تقواست.های ضد و نقیض میسر نمیصفت

 تعین حقانی بیابد و موصوف به صفاتشود که بنده به حق باقی باشد و این فنا موجب می

کلی و مطلق از میان برداشته  حق باشد. در نتیجه در حالت فنای ذات، تعین بنده به طور

شود بلکه فنای ممکن در واجب به اضمحلال آثار امکان است نه انهدام حقیقت او. ) یثربی نمی

،1883: 926) 

 بقا

ی ذات الهی است. باشد که در واقع مشاهدهمیفناء الفناء ، مقام بقا به حق مقـام بعد از 

دانند اما باید دانست که تا طالب به مقام ی پایان سلوک سالک میی فنا را نقطهاغلب مرتبه

له شود و سالک وقتی به مقام بقاء بالاء نرسد سیر فی الله وی کامل نمیبقای بعد از فناء االفن



ی راه باد و ی بارانی است که در طمانند قطرهشود همان مقام جمع الجمع است واصل میکه 

شود هر چند که تعین او در دریا محو نند اما وقتی او به دریا متصل میکغبار آن را تهدید می

ان د طالبرسد و سالک دراین مقام برای تکمیل ناقصان و ارشاشود ولی ذاتش به بقا میمی

 آید.بیرون می

د او را وسیله صی سالک مانند مرغی مرده است که صیاد از آن رو است که به تعبیر مولانا

شود تا مرغان زنده را صید دام حق د هر چند فانی است، چون وسیله میسازمرغان مشابه می

 ( 794: 1874سازد، فانی بودنش در حکم بقاست. )زرین کوب، 

شود. ظاهر می تمام صفات انّیت و منّیتای است که انسان بعد از زدودن هبقا در واقع مرتب

و  قی استماند و عبد به حق باصفات خلقیه چیزی جز حق باقی نمی در واقع بعد از تصفیه

 کند.د و به اخلاق ربّانی دست پیدا مییاببه اوصاف الهی تخلّق می

 ای در وجه او هستی مجوچون نـه کل شــیء هالــک جـز وجه او

 زاهالـک نبـود جـکـل شــیء  ــر کـه اندر وجــه ما باشد فناه

 ر که در الاست او فانی نگشتهـ ز آنـکه در الاست او از لا گذشت

                         (1 :8169-8162) 

 بقا را سه درجه است:» 

درجه نخست آن است که پس از فانی شدن علم بنده به حق تعالی، بر اثر اصل وجود 

علم. یعنی حق تعالی از حیث ذات باقی بماند بنده، معلوم از جهت عین باقی بماند نه از جهت 

فی علوم بودن حق تعالی نیز منتنه از حیث معلوم بودن. زیرا با انتفای علم بنده به حق تعالی م

 شود.می

درجه دوم آن است که بعد از شهود بنده، حق تعالی را مشهود از جهت وجود باقی بماند 

 نه از جهت نعت.

ز ازل حق بود، با اسقاط آن چه محو نبوده است باقی درجه سوم آن است که آن چه ا

بماند یعنی با اسقاط آن چه از آغاز نبوده تا محو شود. دراین مقام بنده به وجود حقّانی و باقی 

 ( 813: 1837شیروانی،« ) به بقای حق تعالی است.



  فنا و بقا در مثنوی

وصول الی الله بدون  بدون آن از نظر مولوی در مثنوی فنا از نمود رهایی و امری است که

این گونه خواند و خود را در مرگ ارادی را حاصل عمده سلوک می شود و اینآن ممکن نمی

 داند.مردن و از خویش رستن می

شود از آن رو است که بقا میداند منجر به ارادی که هر عارفی آن را فنا می اگر موت

 »پیوندد و از طرف دیگر اشارت به آیه کریمه میان قطره باران است که به دریا وجود وی هم

 دانده چیز را هالک و محکوم به فنا می. در قرآن کریم وقتی هماست«  کل شی هالک الا وجهه

از  سازد، پس هر کس در وجود حق فانی گردد در حکم این الا کهو وجه حق را مستثنی می

ن )زری. یابدفی الله، بقا، بالله می ع با فناشود و در واقوصف هالک مستثنی است وارد می

 (76: 1874کوب،

د که در عبارت دانداند و آن را مفهومی میفنا را از مقوله تجربه باطنی می مولوی وجدان

آورد و آن به تصور میشود البته فرق است بین آن کس که محبت را ظاهری گنجانده نمی

 کس که محبت حال اوست.

نفس در حق ، قیاس آهن گداخته در آتش را پیش می کشد  وی برای بیان بهتر فنای» 

که آهن خاصیت آتش را به خود می گیرد بدون آن که کاملا جوهر فردی خود را از دست 

بدهد. در این حالت که خود آتش شده است بر خطا نیست چرا که هم آتش است و هم 

را بیا ن می سازد و در عین با بیانی خاص چگونگی اشباع فرد با اعراض الهی  نیست.این قیاس

: 1871عبدالحکیم,« )وجود لا وجود است این فنا نیست بلکه استحاله و اتحاد اعراض است.

168 ) 

کند .بنا به قول او پرواز مولوی همچنین با همین اصطلاحات معراج بیامبر را تفسیر می

سمان ها نمی زید . جسمانی به سوی آسمان ها برای ملاقات خدا با معنی است زیرا خدا در آ

 توانتنها با عاری ساختن خویش از اعراض فردیت محدود می معراج انسان تنها روحانی است و

 1871)عبدالحکیم,. رستن استبه عالم ابدی ناپیدا قدم گذاشت که به گفته مولوی از هستی 

:164 ) 

و قوت ه نیرومند قدرت چ مادامی که کسی با خودش باشد چه خودش را عاجز بیابد و

ب است تا آن که منم حجا خود را جمیعا از خداوند بداند. آن انیت گفتن او در میانه بت و



رسد مگر به مرتبه کمال نایل شود و فنا فی الله . بقای به حق به ظهور نمیگفتن محو شود

 آشکار گردد. 

 ود ـچیست هستی بیش او کوروکب  اید نیست بـود بیش هست از بب

 گرمــی خورشیــد را بشناختــی   گرنبودی کور ز او بگداختــی 

 کی فسردی همچـــو این ناحیت   ور نبودی کبــود از تعــزیت 

                                                                           (1 :622- 621) 

یده باشد عزادار وافسرده ا نچشمولوی در این ابیات کسی را که ذوق فنا و نیستی ر

از دیگران موثر افتاده است چراکه بالاترین مرحله برای هر انسان  کندخواند وتصور میمی

هیچ چیز جز وصال حق برایش مهم  مرتبه فناست که با آن انسان بر کل کاینات تسلط دارد و

 نیست. 

چ حق، هی با وجودیی سعی دارد روشن سازد که هار کتاب مثنوی با بیان تمثیلمولوی د

. داستان از این قرار است که: روزی وقتی اید وجود خویشتن را به حساب آوردموجودی نب

 روباه صیدشان که گاو کوهی، بز وخرگوشی بود برای شیر آوردند .  گرگ و

البته این اشارت  خواهد تا شکار را تقسیم نماید ،کند و از وی میشیر روی به گرگ می

غلبه بر حرص وطمع خویش هنوز  داند گرگ به خاطر عدمکند که میرا بدان سبب می

به کلی در شیر محو و مستهلک نیست، خود را از خاطر تواند خود را هیچ بگیرد و چون نمی

خرگوش خرد برای روباه و بز هم برای  ،گوید : گاو کوهی برای شیربرد و از این رو مینمی

 . خودخواهانه است طور تقسیم آرزوییخودش باشد ولی این 

زند اهانتی ودی قائل است و از من و ما دم میاما برای شیر این که گرگ برای خود وج

 شود و بدون شک لایق طرد ونفی است. محدودش محسوب میآشکار به قدرت نا

 رد بابت او و بر لا می تنــد       هرکه او بر در من وما می زند         

                                                                              (1 : 8166 ) 

 .ی شکار را به شیر تقدیم کردآن چه بر گرگ افتاد عبرت گرفت همهاما روباه زیرک از 

نماد انسان کامل و مظهر عالم  . شیر که در این داستاناه خودرا با این کارش کنار گذاشتروب

د: چون تو خویشتن را در نزد ما نادیده گرفتی و جملگی ما شدی؛ گوینیازی است و شیر میبی

 ( 138: 1832کوب،و را که وجودت جز خود ماست آزرد؟ )زرینچگونه می توان ت



توان دهد که چگونه میمنزلت انسان رهیده را نشان می مولانا در این داستان مقام و

 . خویش را با فنا به حق رساند

ت ؟ گفت آن کس که در یاری را بکوفت از درون گفت کیس در دفتر اول مثنوی قصه

 .دشناسم که او من باشم چرا که هیچ یک از یاران را نمیگشایمنم گفت چون تویی در نمی

 د گفت یارش، کیستی ای معتم  آن یکی آمـد در یـــاری بــــزد 

 بر چنین خوانی مقام خام نیست    ش برو هنگام نیستگفت من ،گفتـ

 ، کی وا رهاند از نفاق کی پـزد  خـام را جــز آتـش هجر وفــراق 

 د از شرر در فراق دوست سوزی  در سفـررفـت آن مسکیـن و سالی 

 رد خانـه ی همباز گشت باز گ  پخته گشت آن سوخته پس بازگشت

                                                                            (1 :8181-8168  ) 

سازد چرا که از روی معشوق را از روی حقیقت بیان می در دفتر پنجم اتحاد عاشق و

 صورت متفاوتند. 

 ن از کوه سنگین است بیـش ترسم زینش                صبر مگفت مجنون من نمی

 ود من پـر است                 این صدف پر از صفات آن در استلیک از لیلی وج

                                                                         (6 :2118-2116 ) 

برد متضمن خود گم کردن در مثنوی به کار می هایی که مولوی برای اینتمام قیاس »

تحاله نفس دانی به خوانند چیزی جز اسکه آن چه عرفا به طور اعم فنا میاین مفهوم است 

خواند که چیزی جز است مولوی آن را تولد دوباره می واقع همان چیزی ، درنفس عالی نیست

م نیستاین من  :ماندا نیست و بسان سخن پولوس مقدس میمرگ در خویش و زندگی در خد

 (69: 1871)عبدالحکیم , «زید.بلکه مسیح است که در من می

کرد  فرایض تشریعی بسندهازنظر مولانا نباید فقط و فقط به اعتقاد قلبی به خدا و انجام 

 .به در جه کمال ایمان باید دانست بلکه اتصال شهودی را شرط تحقق عبودیت و علامت رسیدن

نای وجود ناقص در کامل میسر او معتقد است این اتصال در عالم بشریت جز ازطریق عشق وف

کنیم  جوباشد جستهمین بشر خاکی که انسان کامل می ، یعنی باید مطلوب خود را درنیست

 و هستی ناقص خویش را در وجود همان انسان کامل فانی بگردانیم و حیات جاودانه بیابیم.



 فنا در جینیزم 

ها چهار راه برای رسیدن به رهایی وجود دارد: ریاضت، دانش درست، رفتار از نظر جین

 درست، باور درست.

ضت شاقه است که آن ریاضت: از نظر جین ها بهترین راه وصول به سر منزل کمال، ریا

دهند. تپس در ت مهاویره را سرمشق خویش قرار میرا تپس گویند. راهبان جین عمل و ریاض

ان با رنج بیرون، درون گداخته لغت به معنی داغی و گداخته کردن است و در اصطلاحش

سوزاند. در این مکتب ریاضت فقط گوشه شود و آن چه از کارما انباشته شده یکسره میمی

گیری نیست بلکه به درستی بر خود درد و رنج را هموار کردن است. هرچه این رنج بیشتر 

ت ی ریاضترین گونها جایی که مرگ با ارزشباشد تأثیر و سازندگی اش بهتر خواهد بود ت

 است.

خودآزاری و رها کردن زندگی اجتماعی بهترین راه برای دریافت  از نظر آنان ریاضت،

دانند تمام مادیات را رها کرده باشد ا تلاش واقعی را از آن کسی میآن ه معرفت و خرد است.

ها به سـر ببرد تا بتواند دانش خـوابیاه آزمـایش و آمـرزش و تفکر و بیو عمر خود را در ر

 (712 :1877،خویش را گسـترش بدهند. ) آشتیانی 

 . شودضت رهبانی و غیر رهبانی تقسیم میریاضت به دو دسته ی ریا

دادند و به رغم اختلاف به ریاضت رهبانی اهمیت بسیاری میریاضت رهبانی: جین ها  

نظر بر سر اعمال رهبانی ولی بعضی از اعمال اصلی بین راهبان کاملا مشترک بود که طالب 

نظام روحانی باید از حیث جسمانی و اخلاقی آماده باشد و تحت تعلیم معلم برگزیده قرار 

 بگیرد. 

ه را رها می تازه وارد برای آمادگی به چهار ماه نیاز دارد و تمام اموال و کاشان مرتاض» 

ال و سفره را برای خویش تراشد و تجهیزات یک راهب مثل کاسه، دستمسازد و سر خود را می

 کنند.کند و در طول چهار ماه سرگردانند و شب و روزشان را با راه رفتن سپری میفراهم می

چهار قسمت تقسیم می شود: روز اول و چهارم، شب برای مطالعه و روز  روز و شبشان به

برای راه رفتن با دقت؛ دومین روز و شبش، مدیتیشن؛ سومین شب خواب و روزش صدقه و 

ریشان تا حد مرگ دانی غذاها بسیار دقت دارند و روزهگدایی. آن ها حتی در استفاده از چاش

 (62: 1437)ماهونی،« شود. در نظر گرفته می



سازد و تمام این قواعد ن را برای قبول پنج عهد آماده میفرد طالب در این مرحله خویشت

 بر قاعده اهیمسا یعنی عدم آزار و قطع علایق از جهان و جهانیان استوار است. 

اول: من هیچ موجودی را آزار نخواهم داد و مانع از آزار آنان خواهم شد تا زنده ام آزار 

 گناهی بزرگ خواهم دانست.موجودات را 

کنم. یا خوف و یا فرح باشد پرهیـز می دوم: از هر عملـی که منجـر به غضب، حرص و

 دارم.ویم و دیگران را هم از آن باز میگدروغ نمی

 ( 67: 1437نمایم. )همان،ز تملک چه زیاد چه کم، اجتناب میسوم: من ا

 خواهم.را بر دیگران هم نمیکنم.این عمل چهارم: از لذات و شهوات جنسی دوری می

رای دیگران هم علایق کنم و بدک یا بسیار به همه چیز پرهیز میپنجم: من از هر علاقه ان

 خواهم.مادی را نمی

داند که سعادت را از رین و دلیل اصلی آلام و دردها میمهاویره آخرین پیمان را مهمت

 گیرد.سالک می

رسد که شامل شش عمل الزامی عمل سالک میده، نوبت به بعد از قبول این پنج قاع

 است که شامل ترکیبی از اعمال مرتاضانه و عبادی است. 1اوشیکه

است که بر زندگانی اصیل سایه  ، حالت آرامش و مراقبه مستمر2اولین آن سامایکیه

 افکند که آنان حتی هنگام خواب هم همواره از حرکتشان آگاهند.می

 ، قرائت سرود عبادی و ستایش بیست و چهار معلم.8رویمشتی استوهدومین آن کاتو

، با دومین آن مرتبط است اما از ستایش رهبران رهبانی متشکل است 9سومین آن وندنه

 تا معلمان پیروزمند رها یافته.

 ، مراسمی برای ستایش و کفاره ای برای اعمال ناشایست.6چهارمین آن پرتی کرمنه

                                                           
1 Avashyaka 
2 Samaykia 
3 Caturvimsati Stava 
4 Vandana 
5 Prati Kramana 



های کرمه زایل آیینی از راهبان در اجرای ریاضت های، گزارش1ینهپنجمین آن پرتیه که

 کن خاص است.

نهادن لزامی است که در لغت به معنای وابه عنوان آخرین عمل ا 2ششمین آن کیت سرکه

ها به پهلو و نگاه چشمان متمرکز بر نوک سبکی از مدیتیشن ایستاده با دست جسم است.

 بینی است.

یمود و آن گاه به سن پیری رسید ممکن است مرگ اختیاری، مرگ وقتی سالک راه را پ

 (269: 1834،هیلنزشود. )د و با روزه گرفتن به آن نایل مینام دار 8آیینی که سنکهنه

توانند چنین اعمالی را ی مردم که نمیخاص مرتاضان جینی است. برای عامهاین اعمال 

 اند.ضع کردهملایم تر و انجام دهند پیشوایان قواعد نرم تر و دستورهای

 یاشاره شد ریاضت رهبانی برای طبقهریاضت غیر رهبانی: همان طور که در مبحث قبلی  

 :باشداین نوع ریاضت شامل یازده عهد میباشد که خواص و غیر رهبانی برای عوام می

تن داری از طریق مدیتیشن ( تمرین خویش8( وفای به عهد 2های درست ( باور1

طول  ( خودداری از لذت جنسی در8( پاکی تغذیه 6ری در روزهای مقدس  داروزه(9

نهادن ثروت و (وا4هادن فعالیت مربوط به خانه ن( وا3( کشتن نفس مطلق 7روز 

ترک ارتباط با اقوام. ) (11ی از دل مشغولی های خانوادگی ( کناره گیر11دارایی 

 (266 :1834،همان

توانند به خوبی آن را به انجام برسانند و سعی این چند عهد برای افرادی است که ب

ه با ککنند خویشتن را برای تولد مجدد زمانی که حیات رهبانی را بتوانند تجربه کنند چرا 

توان به رهایی رسید مگر این که خود را برای ریاضت رهبانی رعایت هر کدام از عهود نمی

است برای ورود به مرحله بالاتر یعنی  ایواقع این عهود یازده گانه مقدمه آماده سازد. در

 ریاضت رهبانی و در نتیجه رهایی از چرخه حیات.

                                                           
1 Pratya Khyana 
2 Kayot Sarga 
3 Sanekhana 



اول دانشی که از شنیدن رسایل  باشد.رست: در این مکتب بر چند گونه میدانش د

سوم  2دوم دانشی که توسط قوه ادراک انسان به دست می آید. 1مقدس به دست می آید.

 9آید.ی دیگران به دست میانشی که با بهره گرفتن از اندیشه. چهارم د8دانش و راز طبیعی

 (142:  1841)هیوم ,

باور درست: والاترین راه برای دستیابی به باوری درست بررسی ریشه های سرشتی و  

ها را کی ناب درون پی ببری و این یافتهذاتی نهاد انسانی است و آن که به درستی کمال و پا

 (148:  1841خواهی بود. )همان ,  6. در این صورت انسان کاملدر خود به ثمر برسانی

 رفتار درست: برای دستیابی به این فضیلت باید از پنج مورد خودداری کنید: 

( خودداری از تجاوز به 8( پرهیز از دروغ و نادرستی 2(پرهیز از آزار و اذیت هر موجود زنده 1

      ( پرهیز از دل بستگی و هر نوع تعلقی.6خودداری از برآوردن لذات جنسی (9مال دیگری 

باشد زم هیچ اصلـی مثل ریاضت مهم نمیشود که در جینیـان این اصول روشن میبی با

 دانند.کشه را در آزار و اذیت خویشتن میچرا که آن ها راه رسیدن به مو

                                                           
1 Shruta 
2 Abminibodkika 
3 Avadhi 
4 Manahparyaya 
5 Paramat Man 



 نتیجه گیری 

به  مکتب جینیزم دهد که محو تعین و نابودی در تفکر مولوی ونشان مینتایج بررسی 

ه بقا بالل محو شدن در حضرت حق و ، از نظر مولانا سالک باولی در پایان راه یک معنی است

شود و با خالق خویش ، زندگی که با در خود مردن آغاز میکندای را آغاز میزندگی دوباره

 تواند باشد. هر انسانی میوالای هدف این  و یابدیکی شدن ادامه می

ه انسان ا کتر از مکتب جینیزم است چرمثنوی بسیار گسترده تر و متعالی درمفهوم فنا 

وق سدر مقام بقا بالله می تواند انسان های دیگری را به این مرحله بعد از پایان این سفر، 

اما در مکتب جینیزم مرحله رفع تعین سیدن به سعادت کامل هدایت نماید ها را تا ردهد و آن

و خارج شدن از چرخه سمساره  های دنیوی استمرحله است و هدف فقط رفع تعلق آخرین

هیچ هدف والای دیگری را پیش روی خویش  و امکان پذیر است از راه ریاضت شاقه که 

 ندارند. 
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Abstract: 

Fana (i.e. annihilation of self) is among the most important terms of 

mysticism and Sufism and it is one of the basic foundations of doctrine in 

professional perspicacity. The position has been discussed in Islamic and 

Hindu tradition. Fana(i.e. annihilation of self) is elimination of the human’s 

appointment and in fact there is nothing other than appointment and God’s 

creature   between human and God.  The position cannot be reached until 

human denies himself  completely and annihilates himself . Emphasizing 

on the importance of achieving the position and reaching perfection place, 

which is every one’s wish, Mevlana elucidates concept of Fana(i.e. 

annihilation of self) in Mathnavi. This is while in the School of Jainism, 

Fana is merely known for getting out of Samsara cycle and approaching a 

new life through onerous austerity, following no transcendental goal. The 

aim of the present research study is to examine concept of Fana in the two 

fields, clearly, in a comparative and detailed manner. 

Key words: Fana, Mevlana , School of  Jainism, Samsara cycle  

 


