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   و شرح آن»آينه«تمثيل 
   

و او تو را آفريد تا خود را در تو بيند و تو او را در آينة او ببيني كه همان دل توست كـه عـرش رحمـان             
در هر حال بدان كـه تـو عبـدي و او            . است تا بداني كه به اعتباري تو اويي و به اعتبار ديگر تو او نيستي              

آن كعبة  . توجه دل باش كه كعبة عارف دل و بناي آن از اوست           پس، در نمازت م   . معبود و ال معبود االّ اهللا     
بينديش كه اگـر كعبـه كـه نمـاد          . ديگر خشت است و گل كه ابراهيم علي نبينا و عليه آالف السالم بنا نهاد              

ظاهري عرش است، در ميان نبود، نمازگزاران در حلقة جماعت بـه كـه يـا بـه چـه توجـه داشـتند و نيـز                    
  .كعبه بر مستطيع واجب و عارف مسلمان تابع احكام شرع استفراموش مكن كه طواف 

گونـه؟ بـه    چ. ، ذات بي زوال را مشيت بـرآن بـود كـه شـناخته شـود                مخفي گفته شد بنابر حديث كنز         
به چه صورت؟ به صورت . عرش رحمان استآن دل هي، يعني در دل انساني كه صورت خيال در آينة ال   

چه سان؟ آن سان كه انسان و صورت        . منظور شيخ مي باشد   » وق ايمان خداي مخل « كه همان    فرد انسان 
.  رائي انسان است و مريي صورت بـاطن او         .د يكي است  ومشهود و محمل شه    شاهد و . و آينه يكي است   

و اگـر    بدان كه تو هم صورت رحمـاني      . رائي به صورت باطن او مثل صورت باطن اوست به حق           نسبت
    .  نمادي از مرتبة احديت بر تو آشكار شده است. كرديآينة بي صورت خيال را رؤيت 

 رب االرباب يا    ولياست،  رايي   رب   ريي است، مآنچه  . تصوف يا مكتب وحدت وجود است      اين مشرب      
  :  مي سرايدحافظ. رب العالمين نيست

  .ي كردبي دلي در همه احوال خدا با او بود                  او نمي ديدش و از دور خدايا م
  : شودمي ترجيع بندي دارد كه چنين آغاز صفي علي شاه 

  خواهم اي دل محو ديدارت كنم       جلوه گـــاه  روي  دلدارت كنم
مي تواند  است، يعني با عنايت رب العالمين رب خود را، نه رب العالمين را يشانسان جلوه گاه رب خو

  منظور، يا ناظر همانشاهد عين مشهود. شاهد مشاهده مي شوداين رب به صورت خودِ . مشاهده كند
  :مي كنددر اين بيت بيان را و اين رويداد يعني رائي و مرئي يكي است؛ . است

  دوش كز من گشت خالي جاي من          آمد آن  يكتــــا بتِ  رعنـــــايِ  من
 به انسانيهر . ور ابن عربي هم از حد نهايي امكان شناختِ حق همين باشد     اما چنين مي نمايد كه منظ

، نهايت اين قابليت ديدار صورت خيالي يا رسدمي به معرفت حق يا سرشت ازليش قابليت خود اندازة 
حد نهايي هر كس همان . خود مي توان آب برداشت گفته اند از دريا به قدر ظرف. باطن خويش است

فرد است كه در عين » ستعدادا «به قول او است كه اساس آن يمتسق تصريح دارد  اكبر كه شيخگونه
 الهي ة الهي هم آن را تغيير نمي دهد چون ارادةحتي اراد.  تغيير ناپذير است و او مسجل شدهةثابت

قبت الهي همه از عا«  :انصاري مي گويد اين است كه خواجه عبداهللا.  عمل نمي كنداوازلي خالف مشيتِ 



در اين  DNAتحقيقات و دست آوردهاي فيزيكدانان الهي در مورد . »و عبداهللا از آغاز. كار مي ترسند
  :نك به. مورد نيز بسيار شگفت انگيز است

Perry Marshall\http--www_cosmicfingerprints_com - Origin of the Universe_files  
خود است كه  يمشهود همان شاهدي توصيف مي كند كه حق را آينه ا با توجه به اين كه شيخ اكبر     

، شيخ مي داندغير ممكن صورت منعكس در آن را  و امكان ديدن آينه و  مشاهده مي كندينه آ اينرا در
. نگفته استسخني ، فته باشددر آن انعكاس يااز رائي يا از غير بي آنكه صورتي ، آينهاز امكان مشاهدة

اين . بي صورت باشدة رؤيت آين. ت ممكن استباقي مي ماند كه نهايت معرفي ما پنداشت براپس اين 
نكته را چنين مي توان توجيه كرد كه چون عاشق و معشوق به وحدت صرف برسند نشاني از عاشق 
باقي نخواهد ماند و چون عاشقي در ميان نباشد، معشوق هم مفهوم ندارد، آنچه باقي است عشق است 

 بي صورت را نماد عشق و جلوه اي از احديت ةما آين. چرخدمي بر محور آن ازل تا ابد هستي از كل كه 
  .نمي دانيم ، و اين تجربه را محالمي پنداريم

 و حتي خود آينه هم  استنقشهر گونه خالي از صورت خيال و  از عاري آينه اي را كه چرا نبايد     
  د؟نشو يا تجلي احديت يا فيض اقدس تلقي  نمادي از تجلي اول،باشدمي هندسي شكل مبرا از 
 :كرده اند سه ترك را توصيه«بعضي در كاله ترك :  ديگري در اين مورد متبادر به ذهن استة     نكت

. ستم يادآوري مي كنند كه ترك موال؛ و برخي، ترك چهارمي را ه»ترك دنيا، ترك عقبي، تركِ ترك 
به بياني ديگر اگر . مي شود حق نمودار ةرب فردي است كه در آينشايد منظور از ترك موال، همان ترك 

» فناء في الذات«فقط آينه اي تجلي كند كه صورتي در آن منعكس نشده باشد بايد ناظر هم در آن لحظه 
چون . به گفتاري ديگر تجلي به تحلي تبديل شده است. شده باشد، و نتواند صورت خود را مشاهده كند

ديدار اين چه بسا كه داغ .  فقط يادي از آن آينه در دلش باقي خواهد ماند،از محو به صحو مي آيد سالك
 يگاهاز هر . دوراني كه سالك بعد از اين مرحله مي گذراند، حيرت در حيرت است. بمانداو تا ابد در دل 

ش جنوني است ه انتيج ، عنايت حق بازهم كارسازي كنداگر. با آهي جان سوز ياد آينه را تازه مي كند
او نديده يا باخنده هاي ديوانة الهي را  ةگريه هاي مستان آيا. عاشقانه كه با حركاتي مستانه همراه است

   ايد؟خود تجربه نكرده
  :سرايدمي درد آشنا   بابا طاهر   

  اگر دل دلبره،  دلبر   كدومه                     واگر دلبر دله، دل را چه نومه
  بر به هم آويته وينم                      نذونم دل كدوم دلبر چه نومهدل و دل

در علم فيزيك مي خوانيم كه تصاوير منعكس گاه معكوس نمودار مي شوند و در انكسار نور هم      
 شيء از لةه فاصا توجه بله را بئفيزيك قسمتي از مس. مشاهده مي كنيم كه تصوير شكسته مي شود

قرب و بعد سالك را هم از حق مي شود، با توجه به صفا و كدورت . مي كندوشن رمركز و كانون 
 حق ،»نحن اقرب عليكم من حبل الوريد«البته در هر حال به مصداق . كرد، با همين قياس تبيين  اوروحي

 ديگر نورانيت بي حد حجاب. ستو رؤيت احجاب به قدري نزديك است كه همين قرب خلوقاتمتمام به 
اگر آينه اي به دست . از يك سو و محدوديت قابليت افراد انسان از سوي ديگر است» النور«و حصر 

بگيريم و آن را به قدري به خود نزديك كنيم كه روي صورتمان را بپوشاند، ديدن تصوير محال خواهد 
خود را مرز  و تا .بيابد حق ة آيندر) قابليتش رايعني،   ـحد فاصل خود (پس هر سالكي را بايد . شد

يش باطن خورؤيت ي كه معرفتيعني، چون به آن  ؛مي رسدنبه آرامش ، نشناسدرا حريمش يعني،  نيابد،



العالمين از  و اين ربوبيت با ربوبيت رب. ست يافت و صورت ربوبيت خود را ديد، آرام مي گيردداست، 
اين . است )مؤمن عرش الرّحمنقلب ال (، قلب عارف، وهيبه هر حال، آينة  ال .بندگي تا خدايي فرق دارد

اين در ضمن،  .آگاهانه اي است كه حالوت عبادت را بيشتر مي كند ي، عبوديتمقام ربوبيت انسان
به الكاشاني  واكبر ز زبان شيخ نسان كه ااافراد  » ةعين ثابت« توضيحي است در بارة  تمثيلي اتاظهار

       .ه استشدتفصيل بحث 
مطلق كنز مخفي؛ يعني،  همان حضرت بين آينة بي شكل و بدون صورت خيال گفتيممورد  آنچه در     

 هنوز از مرتبه اي كه . ستنادحضرت احديت  است كه مي توان آن را و حضرت الوهيتآن در اطالق 
و اول ما «  به زعم ما اين همان قضية .، ولي خود بر خود تجلي كرده استخبري نيستاو نمود اسمايي 

  . است » خلق نوري
.  دو وجهي را مي نماياند، كه وجهي به سوي حق داردخر عالم صلي اله عليه و سلم، آينةحضرت ف     

روي ديگرِ موالي ما متوجه خلقي است كه قابليت . در اين وجه ذات اقدس الهي به او افاضه مي كند
 حيات دنيوي او محدود نمي اين بركات بزرگ، تنها به زمان. استفاضه از فيوضات نور محمدي را دارند

رؤياي  .هستند افراد قابلي كه هنوز هم از وجود مقدس محمد صلي اله عليه و سلم فيض مي برند. شود
نمونه هاي ديگر نگاه كنيد به  براي. ستاو اين سخنان زير مؤيد اين گفتار ,  فصوصمنقول ابن عربي در

عين القضات ؛ و حامد دبشي، 1385دانشگاه رازي، ، انتشارات  45، صمكتوباتالشيخ العربي الدرقاوي، 
  . ترجمه و تحقيق حسين مريدي،1385 دانشگاه رازي، ، 81، ص همداني و حال و هواي عقالني او

    در ضمن بدان كه دل را دو دريچه است به نام مردمك چشم كه اگر با آنها حرام نبيني باطن ظواهر 
ني كه بايد مخفي نگه داري تا از اسرار اسم الستار برخوردار اين عالم را در آينة دل منعكس مي بي

  . گردي و اين اسرار را به بهاي سر هم نبايد فاش كني
مرئي را نيز مانند رائي : و اين بي چاره مي گويد » رائي را مانند مرئي مي بيند«:      شيخ اكبر مي گويد

هر وقت بي اختيار « : همسرم، مي گفت» .منالمؤمن مرآت المؤ«مي توان ديد و اين تعبيري است از 
آخرين . چشمانش با چشمان مرحوم حاج مهدي مصادف مي شد، خودش را مي ديد، نه حاج مهدي را

مطلبي كه به ذهنم متبادر است، ولي شايد چندان هم به اين موضوع مربوط نباشد، اما نه فقط خالي از 
، اين است كه همسر مردي اهل سلوك مي گفت لطف نيست، بلكه مصراً خواهان بازگويي مي باشد

لباس و . زن تمام خانه را مي جويد و اثري از او نمي بيند. بعضي شبها شوهرش را در بستر نمي بيند
مرد نيز قسم مي خورد از اين حال . قضيه را با مرد در ميان مي گذارد. كفشها هم سر جاي خود هستند

بعضي دوستان خدا خبر . و هم از اين پيشĤمد مشعوف استو هواي خود بي خبر، ولي هم شگفت زده 
    .وهللا التوفيق. ندارند كه خداوند آنان را به دوستي خود برگزيده است
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