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چکیده
آینه در میان آثار عارفان مسلمان نمودی فراوان داشته است .براساس مستندات تاریخی ،سابقه
استفاده نمادین از آینه ،در تبیین مسأله توحید عرفانی ،به حضرت علی بن موسی الرضا(ع)
می رسد .این واژه درآراء و متون منظوم و منثور عرفای اسالمی ،برای بیان تجلّی و ظهور
حضرت حقّ و توضیح مسأله مهم وحدت وجود به کار رفته است .آینه به عنوان یک نماد
عرفانی ،در آثار عینالقضات همدانی و مولوی نیز بسیار مورد توجّه واقع شده است .بهطور
کلی می توان کاربرد آینه در آثار این دو عارف را ،در سه بخش وجودشناسی عرفانی،
جهانشناسی عرفانی و انسانشناسی عرفانی ،تحلیل و بررسی کرد .توجه عینالقضات به آینه،
بیشتر برای بیان ناتوانی عقل درشناخت حقّ ،وابستگی اشیاء به حقّ ،جایگاه انسان کامل و
صفت آینگی انسان است؛ اما مولوی به نحو بسیار گستردهتری از این مفهوم ،بهره برده و نحوه
بیان متفاوتی نیز نسبت به عینالقضات داشته است .او عالوه بر تأکید بر نقش انسان کامل و
آینگی او ،به مباحثی درحوزه عرفان نظری از اسماء و صفات حق ،وحدت وجود و تجلی حقّ
در اشیاء ،به عوالم وجود نیز اشاره کرده است و از نور و رنگ نیز سخن گفته است که مرتبط
با نماد آینه است.
کلیدواژهها :وجودشناسی عرفانی ،جهانشناسی عرفانی ،انسانشناسی عرفانی ،آینه،
عینالقضات همدانی ،مولوی.
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مقدمه 
مسألة شناخت حق و درک صحیح و درست از آن و کیفیت تجلّی حق در قرآن و
آیات و نشانههای او در جهان ،امری مهم درعرفان اسالمی محسوب میشود.
الزمة تحقّق این شناخت ،برخورداری مؤمنان از صفای باطن و خلوص قلب و
پاکی نفس است .عرفای مسلمان برای بیان این اندیشه ،از نماد آینه استفاده
کردهاند ،البته با توجه به نوع نگرش وگسترة نظر هر عارف درحوزة عرفان
نظری ،کاربردها وکارکردهای آن متفاوت است( .ر.ک .کربن  11 :1423مقدمه)

جایگاه نفس و صفای باطن و مسأله حضور خداوند در جهان -بنابر آنچه در
قرآن آمده است -که عرفا از آن به معیّت سریانی و احاطه سریانی تعبیر نمودهاند،
(قیصری )141 :1474و همچنین مسأله مهم وحدت وجود و تجلّی اسماء و صفات
خداوند ،شناخت نفس و شناخت خداوند از جمله مسائل مهم عرفانی است که با
مدد از آینه فهمپذیر شدهاند .در واقع عرفای مسلمان توجه ویژهای به واژة آینه
داشتهاند و اغلب آنها از نماد آینه برای تبیین اندیشههای عرفانی خود استفاده
کردهاند( .حالج 148 :1456؛ قشیری 137 :1473؛ انصاری 15 :1451؛ غزالی  ،1456ج61 :1؛
مستملی بخاری  ،1464ج1837 :3؛ بقلی شیرازی 24 :1473؛ سهروردی 44 :1478؛ صدرالدین
قونوی 164 :1478؛ ابنترکه  ،1456ج878 :1؛ خوارزمی  21 :1472و ). ...

بر اساس شواهد و قرائن تاریخی ،فضل تقدّم استفاده از این نماد برای بیان
مطالب عمیق عرفانی ،به امام هشتم شیعیان ،حضرت علیبن موسی الرضا(علیه
السالم) میرسد .ایشان در پاسخ به این سؤال که چگونه ممکن است خداوند در
عین علو جایگاه خویش ،در این جهان حضور داشته و همراه مخلوقات باشد،
ولی این امر موجب حلول و نقص و کاستی در او نشود؟ فرمودند« :همانطور که
انعکاس صورت اشخاص در آینه رخ میدهد( ».طبرسی  ،1451ج381-337 :1؛

مجلسی1344 ،ق ،ج )414 :14همچنین به واسطه آنکه آینه ،همه تکثرات ،رنگها و
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صفات متمایز را با یکدیگر جمع میکند ،نمادی از وحدت وجود محسوب
میشود .درمورد عالم خیال منفصل نیز به واسطة خاصیت آینگی آن ،مثال یا
ارض ملکوت یا اقلیم هشتم ،نام گرفته است( .کربن  )141 :1454هانری کربن،
کاربرد آینه در عرفان اسالمی را« ،پدیدار آینه» نامیده است( .همو )88 :1421

عینالقضات همدانی ( 818 -321ه.ق ).و موالنا جاللالدین محمّد بلخی (-643
 671ه.ق ).در آثار خود به شکل چشمگیری به بحث آینه پرداختهاند .مقالة پیش
رو ،به شناخت آینه و نوع کاربرد آن در آثار عینالقضات همدانی و مولوی
میپردازد .هدف از نگارش این مقاله ،مقایسه اندیشههای عینالقضات با مولوی،
درموضوع آینه و کاربردها و کارکردهای آن در سه محور وجودشناسی عرفانی،
جهانشناسی عرفانی و انسانشناسی عرفانی درآثار این دو عارف است.

بازتاب آینه در اندیشة عینالقضات همدانی
عینالقضات همدانی در کتاب دفاعیات (شکویالغریب) ،گزیده حقایق ،پنج
فصل( 31تا  )36را به فوائد و کارکردهای آینه اختصاص داده است .همچنین در
نامههای اوّل ،بیست و پنجم و سی و دوّم خود ،دربارة کارکرد آینه ،مطالبی مطرح
کرده است .عینالقضات همچنین در تمهیدات و لوایح ،بر نقش آینه در
جهانشناسی عرفانی ،تأکید کرده است.
از نظر عینالقضات همدانی ،آینه بسیار ارزشمند است و کاربردهای زیادی
برای شخص اندیشمند و عارف به همراه دارد .او به سورة حدید اشاره میکند که
خداوند سورهای به نام آهن نازل فرموده است و در آیة  18این سوره چنین بیان
کرده است« :و آهن را فرو فرستادیم ،در آن آسیبی سخت و سودهایی برای مردم
است( ».عینالقضات همدانی  )117 :1458به گمان عینالقضات ،تأکید قرآن عظیم بر
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نقش آهن ،نشاندهندة اهمیت آینه است .با دقت در این نکته که در زمانهای
گذشته ،آینه را از فلز میساختهاند و با صیقل دادن آن ،موجب بازتاب نور و
رنگ و تصویر در آن میشدند و برای استفاده بهتر از آن و مصونیتش از نابودی،
آن را از رطوبت و زنگار و گرد و غبار دور نگاه میداشتند .به نظر ما ،منظور
عینالقضات از سودهای آهن ،اشاره به استفاده از آن در ساختن آینه است.
بهطورکلی میتوان ،کارکردها و فواید آینه را از دیدگاه عینالقضات در یک
نگاه روششناسانه ،در سه بخش وجودشناسی عرفانی ،جهانشناسی عرفانی و
انسانشناسی عرفانی جای داد ،که در ادامه ضمن توضیح آنها به آن تقسیمات نیز
اشاره میکنیم.

1ـ تأمّل در آینه و مشخص شدن عجزِ عقلِ آدمی
عینالقضات معتقد است در آینه ،برای صاحبان بصیرت عبرتی بزرگ وجود دارد.
با نگریستن به آینه ،بسیاری از مشکالت شخص و اموری که در آنها شک و
تردید دارد ،برطرف میشود و عجز و ناتوانی عقل انسانی ،برای شخص معلوم
میگردد .به نظر او عقل نه تنها از درک معقوالت ناتوان است ،بلکه از درک
بسیاری از محسوسات نیز عاجز است .او با ترسیم این نکته که وقتی شخص ،در
مقابل آینه قرار میگیرد و تصویرش در آینه منعکس میگردد ،میگوید:
«براى تو این گواهى کافى است که عقل از درک بسیارى از محسوسات ظاهر دور
است تا به معقوالت پنهان چه رسد .آنکس که بخواهد عقل خود را با صورت
عجز آن مشاهده کند ،بیشتر در آینه بنگرد ،که بهترین بینایىبخش عقل به عجز آن
است و دروغ او را در ادعاهاى عریض و طویلش از دریافت حقایق امور الهى ،به
او مىنمایاند .منکر نمىشوم که عقل براى درک امورى بزرگ از مشکالت ،آفریده
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شده است ،ولى تجاوز آن از طور خود ،در دعوى و حدّ خود ،و خطایش ،مرا به
شگفتى وانمىدارد» (عینالقضات همدانی )114 : 1474
« همچنین آینه ،گواه است بر اینکه عقل از دریافت بسیارى از محسوسات آشکارا
ناتوان است ،تا چه رسد به معقوالت پوشیده! پس کسى که بخواهد قدرى از
ناتوانى عقل خود را ببیند ،بایستى در آینه زیاد بنگرد ،که آن بهترین وسیلهایست،
که عقل را به ناتوانى و ادعاهاى بىاساس ،براى دریافت حقایق امور الهى آشنا
مىسازد .انکار نمىکنم که عقل براى دریافت مسائل مهمى از غوامض آفریده شده،
لیکن دوست هم ندارم که در ادعایش از سرشت خود تجاوز کند و از مرتبه طبیعى
فراتر رود( ».همان)111 :

عینالقضات از این مقدمه استفاده میکند تا فواید تأمل در آینه را بیان کند .او
تأکید میکند که خردمند باید صادقانه تأمّل کند ،که اگر آینه نبود و صورتهایى
را که در آن منعکس میشوند نمىدید ،آیا وجود آنها را تصدیق مىکرد یا نه؟ او
تأکید میکند که نمىپذیرم کسى از اهل انصاف یا بصیرت ،نیک بنگرد و با
تردید ،وجود آن را تکذیب و بر محال بودن ،آن دلیل و برهان اقامه کند ،و محال
است که در استدالل او خللى ظاهر شود:
«اکنون عبرتگیر و هر چیز را که خرد ناتوان تو درک نمىکند ،به تکذیب آن
مبادرت نکن؛ زیرا عقل براى درک بعضى از موجودات خلق گشته ،چنانکه چشم
براى ادراک برخى از موجودات آفریده شده است ،و از دریافت شنیدنىها،
بوییدنىها و چشیدنىها عاجز است؛ و عقل نیز از دریافت بسیارى از موجودات
ناتوان است ،آرى ،آن ،در نسبت به چیزهاى فراوانى که آنها را درنمىیابد،
چیزهاى معین و اندکى را درمىیابد ،پس نسبت همه موجودات به علم ازلى،
همچون ذره است نسبت به عرش ،بلکه ذرّه نسبت به عرش ناچیز است و کلّ
هستى در نسبت به علم خدا ،به چیزى شمرده نمىشود( ».عینالقضات همدانی
) 115 :1458

عینالقضات با استفاده از نماد آینه ،به مسألة ناتوانی عقل در شناخت خداوند و
دستیابی به حقایق الهی و امور غیبی میپردازد .او با استفاده از مثال آینه
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میخواهد بگوید عقل انسان ،متوجه این امر میشود که تصویر داخل آینه واقعی
نیست ،بلکه وابسته به شخصی است که در مقابل آینه قرار گرفته است؛ ولی عقل
از شناخت عمیقتر آن عاجز و ناتوان است .چون عقل انسان دارای محدودیت
است و حتی امکان دارد در مسایل بدیهی نیز دچار اشتباه گردد ،چه رسد به امور
معنوی و غیبی .عینالقضات در عین اینکه تواناییهای عقل را انکار نمیکند،
معتقد است عقل از شناخت خداوند عاجز است؛ زیرا عقل انسان جزئی و محدود
است و هرگز جزء و محدود ،بر کل و نامحدود شناخت کامل پیدا نمیکند .این
مورد از کارکرد آینه را میتوان در انسانشناسی عرفانی جای داد.

2ـ تأمّل در آینه و فهم حقیقت وجود موجودات
بر اساس دیدگاه عینالقضات ،آینه ،باعث روشن شدن حقیقت وجودی موجودات
میشود .او با استناد به آیه  55سورة قصص «کُْلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ» میگوید:
«هرچه در وجود هست ،از دید حقیقت فانى است و جز وجود حىّ و قیّوم باقى
نیست چنانکه صورت موجود در آینه ،به واقع ،فانى است و جز صورت خارجى
آن را بقایى نیست( ».عینالقضات همدانی  )116 :1458عینالقضات فقط وجود
خداوند را واقعی و مستقل و باقی میداند و از نظر او سایر موجودات دارای
وجود مستقل نیستند؛ همانطور که تصویر داخل آینه وجود واقعی ندارد و
وجودش وابسته به شخصی است که مقابل آینه ایستاده است .موجودات نیز
وجود اعتباری خود را از وجود خداوند گرفتهاند و هرچیزی غیر از خداوند فانی
است.
«عقل در اولین نگاه و نخستین رأی ،میان وجود خارج و وجود داخل ،تمایز قائل
مىگردد ،که یکى از آن دو تابعیّتپذیر و دیگرى تابع است ،و ممکن نیست که
کسى در آن شک کند؛ حاصل وجود تابع ،به نسبت حاصل بر وجه مخصوص میان
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صورت خارجى و آینه بازمىگردد .وقتى چشم ،نسبت به دست آمده میان آن دو را
دید ،صورت داخلى تابع را درمىیابد که در حقیقت ،معدوم و به ظاهر ،موجود
است .عقل در اینکه وجود صورت داخلى ،ذاتى نیست ،یعنى در ذات خود موجود
و در وجود مستقل نیست ،تردید روا نمىدارد؛ بلکه موجودیّت آن ،به این چهار
چیز بستگى دارد" :آینه"" ،صورت خارجى"" ،نسبت حاصله" و "نگاه بیننده" .به
همین سبب است که وقتى این نسبت باطل شود ،وجود آن صورت داخلى نیز
باطل مىگردد؛ عاقل مىداند که آن صورت ،استقالل وجودى ندارد .اگر وجود
آینه ،آب یا آنچه در بازنمودن صورتها شبیه به آنهاست ،به گونهاى که حاکى از
صورتها باشد ،و تغیرى بر آن متصوّر نشود ،منظور گردد ،هیچ یک از آفریدگان
درنمىیابد که آن صورت داخل در وجود ،تابع صورت خارج است .این ،خاصیت
آینه و آب است ،و هیچ جسمى از اجسام مانند گل ،گچ و امثال آنها ،در خاصیت
آینه و آب شریک نیستند ،ولى هرگاه صورت خارج ،دگرگون شود و نسبت
حاصله نیز تغییر کند ،صورت داخل ،به گونه تغییر صورت خارج و بر یک منوال،
متغیر مىگردد ،شکى در دل عاقالن نمىماند که داخل آینه ،تابع وجود خارج است
و صورت خارج در وجود ،به تقدم رتبى ،نه تقدم زمانى ،بر صورت داخل مقدم
است( ».عینالقضات همدانی )115-117 :1458

عینالقضات ،در این عبارت ،به ناپایداری پدیدهها و موجودات اشاره دارد و
وابستگی تصاویر انعکاس یافته در آینه را نمادی برای انتقال ذهن به ناپایداری
دنیا و آنچه در آن است میداند تا انسان عاقل بفهمد دلبستگی به دنیا شایسته او
نیست و نباید فریفتة ثبات ظاهری دنیا شود .در واقع در اینجا عینالقضات به
بحث وجودشناسی عرفانی ،با استفاده از نماد آینه پرداخته است.

3ـ آینه راهی برای خداشناسی
عینالقضات با ذکر آیه  6سورة فرقان« :یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالَْأَرْضِ» معتقد
است که آینه ،کتابِ وقت ِخردمندان است و صاحبان بصیرت میتوانند راز پنهان
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در آسمانها و زمین را بدانند .او با استناد به حدیث قدسی« :من عرف نفسه فقد
عرف ربّه» به این نکته اشاره میکند که همانطور که وقتی انسان به آینه مینگرد،
خودش را میبیند و میشناسد و با توجه به اینکه از نگاه عرفا ،انسان آینه
خداوند است ،پس آدمی با نگاه کردن به خود ،خدا را میشناسد و معنی این
حدیث قدسی برای او حاصل میشود .چنین شخصی «رأى قلبى ربى» میبیند؛
«أبیت عند ربى یطعمنى و یسقینی» میچشد و «فأوحى إلى عبده ما أوحى»
میشنود( .عینالقضات همدانی )11 :1474 :زمانی تصویر خداوند بر لوح دل انسان
نقش میبندند که حجاب عزت برخیزد و آینه دل صیقل یابد:
در

جام

نیاید

ای

پسر

بحر

این عشوه مخر که بیشمار است
(عینالقضات همدانی )74 :1472

عینالقضات ،معتقد است که خداوند در دل انسان مؤمن جای دارد ،و این دل،
همانند آینه منعکسکننده تصویر زیبای خداوند است .او حدیث قدسی «مَا
وَسِعَنِی سَمَائِیب وَال أَرْضِی ،وَلَکِنِّی وَسِعَنِی قَلَْبُ عَبْدِی الَْمُؤَْمِنِ» را نقل میکند که
خداوند فرموده است« :زمین و آسمان گنجایش مرا ندارد ،ولی دل بنده مؤمنم
گنجایش مرا دارد» ،و سپس به یک بیت شعر از احمد غزالی استناد میکند:
ای خدا آیینه روی جمالت این دل است

جان ما برگ گلست و عشق تو چون بلبل است
( همان)151-154 :

او نقل میکند که روزی خلیفه اول از خداوند میپرسد که در آفریدن من چه
حکمتی بوده است؟ و ندا از جانب خداوند میشنود که حکمت این است که من
خواستم جمال خود را در آینه روح تو نگاه کنم و محبّت خود را در دل تو جای
دهم .عینالقضات از این گفتوگو نتیجه میگیرد که هدف از خلقت انسان این
بوده است که خداوند ،خود را در آینه روح ما نگاه کند (عینالقضات همدانی :1474

 )174بنابراین عینالقضات «نفس را آینه خصال ذمیمه و عقل و دل آینه خصال
حمیده» میداند( .همان )152 :عینالقضات با استفاده از مثال آینه ،به بحث خود
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شناسی که نتیجه آن خداشناسی است ،میپردازد که این خداشناسی نیز
زیرمجموعه جهانشناسی عرفانی قرار میگیرد.

4ـ حضرت محمّد(ص) آینهای برای شناخت خدا
عینالقضات به پیروی از آیه  48سورة نور« :اللَّهُ نُْورُ السَّمَاوَاتِ وَ الَْأَرْضِ»،
خداوند را نور آسمانها و زمین معرفی میکند و یادآور میشود که بدون واسطه،
نمیتوان آفتاب را مشاهده کرد؛ زیرا از شدت نور ،چشم انسان میسوزد؛ بنابراین
به واسطة حضرت محمّد(ص) ،که آینة تمامنمای خداوند است ،میتوان خدا را
مشاهده کرد .با توجه به حدیث پیامبر(ص) ،هفتاد حجاب نورانی و ظلمانی بین
انسان و خداوند وجود دارد؛ بنابراین به آینه نیاز است تا جمال خداوند را برای
ما منعکس کند ،که آن آینه ،وجود حضرت محمّد(ص) به عنوان اولین مخلوق
خداوند است و تمام صفات خداوند در او تجلی یافته است« :آفتاب "اللَّهُ نُْورُ

السَّماواتِ وَ الَْأَرْضِ" بىآیینه جمال محمّد رسول اللّه دیدن دیده بسوزد ،بواسطه
آیینه مطالعه جمال آفتاب توان کردن على الدّوام؛ و چون بىآیینه معشوق دیدن
محالست ،در پرده دیدن ضرورت باشد .عاشقى منتهى را پرده و آینه جز کبریاء
اللّه و عظمت خداى تعالى دیگر نباشد» (عینالقضات همدانی 144 :1474؛ ر.ک.

همان )342:عینالقضات در اینجا نیز به بحث خداشناسی و وجودشناسی عرفانی
اشاره دارد.
عینالقضات در ارتباط با نقش حضرت محمّد(ص) در شناخت خداوند،
میگوید:
«هر کس را راه ندادهاند به معرفت ذات بىچون او ،پس هر که راه معرفت ذات او
طلبد ،نفس حقیقت خود را آینهاى سازد و در آن آینه نگرد ،نفس حضرت
محمّد(ص) را بشناسد .پس از آن نفس حضرت محمّد(ص) را آینه سازد« ،و رأيت
ربى ليلةالمعراج فى أحسنصورة» نشان این آینه آمده است .و در این آینه« ،وُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» مىیابد ،و ندا در عالم مىده که «وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
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قَدْرِهِ»؛ «ما عرفوا اللّه حقّ معرفته» .و این مقام عالى و نادر است ،اینجا هر کس
نرسد ،هر کسى نداند( ».عینالقضات همدانی )82-85 1474

5ـ پیر و مرید آینة یکدیگرند
عینالقضات از جمله شرطهای سالک برای رسیدن به خدا را داشتن پیر و پیروی
از او میداند .او معتقد است که« :پیر آیینه مرید است که در وى خدا را ببیند ،و
مرید آیینه پیر است که در جان او خود را ببیند» (همان )44 :او بر این باور است
که:
«جِرم آفتاب را در آینه میتوان دید؛ زیرا که بىآینه آفتاب نتوان دید ،که دیده
بسوزد .به واسطة آینه ،جمال آفتاب را همیشه میتوان دید ،و بىواسطة نقشى نتوان
دید .از اینجا بود که پیر را مریدى آرزو کند ،و نتواند که اگر آینه خواهد که مطالعه
جمال آفتاب کند ،او را دیده نیست که در آفتاب نگه کند .او را قوت از خود باید
خورد .پیر آینه مرید است که در او خدا را بیند ،مرید آینه پیر است که در او خود
را بیند( ».همو  :1477ج)162 ،1

دل پیر شبیه آبى صاف و آینة شفافى است ،که تصاویر قدوسى و سبّوحى بر دل
او آشکار ،درخشان و روشن ،ظاهر گشته است؛ چون دل مرید در مقابل دل آن
پیر مینشیند ،زمانیکه عکس بر دلش بیاید ،مانند دیوارى مقابله آبى صاف باشد
و عکس آفتاب بر آب میآید ،و عکسِ عکس بر دیوار مینماید .پیر ،مکشوفات
تصاویر قدوسى و سبّوحى در مرید میبیند ،پیر در جان مرید ،خود را میبیند و
مرید در جان پیر ،خدا را میبیند؛ به همین دلیل است که مرید خدا را در دل پیر
میبیند( .همو  )485 :1431عینالقضات در این بخش به بحث انسان شناسی عرفانی
میپردازد که پیر و مرشد نمونه این انسان کامل است که میتوان خدا را در وی
دید.
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عینالقضات معتقد است که ارادت خدا را در آینة جان پیر میتوان دید.
(عینالقضات همدانی  ،1477ج )148 :1او در توضیح این مطلب میگوید:
«اگر کسى خواهد که نور آفتاب بر دیگر دیوار پیدا شود ،تدبیر آن بود که مثال آینه
بیاورد و بر آن دیوار نهد ،که در مقابلة آفتاب بود تا عکس نور آفتاب از آن آینه بر
دیوار دیگر افتد .اکنون بدانکه دلهاى آدمیان منقسم است ،قسمى آن است که خود
در مقابلة قلم اللّه است ،و بر وى مىنویسد ،هرچه نداند با خود رجوع کند تا
بداند .و قسمى دیگر هنوز خام است ،و در مقابلة قلم نیست ،چون سؤال کند او را
معلوم توان کرد .پس این کس هنوز خام است واستعداد آن ندارد که خداى تعالى
با دل او سخن کند ،اما استعداد آن دارد که از پیرى پخته بشنود ،پس هرچه نداند
از خداى عزّ و جلّ به واسطه دلى بشنود و بتواند دانست .اینجا بدانى که خدا را در
آینة جان پیر دیدن چه بود( ».همان ،ج)142-145 :1

6ـ آینه ،وسیلهای برای شناخت نفس خویش
بنابر اعتقاد عینالقضات ،بعضی از مُدرکات بصری به گونهای هستند که غیر از
دیده ،شرط دیگری نیز الزم است تا دیده آن مدرکات را دریابد .همانگونه که
نفس انسان ،خود را بیوجود آینه ،ادراک نمیکند .او یادآور میشود« :آنچه در
آینه همىبینى روى تو است ،و إلّا این اوّلیست که در درون آینه و بیرون آینه
روى تو جز یکى نیست .پس روى تو از مدرکات است در حقّ تو ،که تو آن را
ادراک نتوانى کرد ،الّا به زیادت شرطى که در مُدرکات دیگر به کار نمىباید آن
شرط( ».همان ،ج )3 :1عینالقضات در جایی دیگر شعرها را با آینه مقایسه میکند
و میگوید:
«جوانمردا! این شعرها را چون آینه دان! آخر دانى که آینه را صورتى نیست در
خود؛ امّا هر که در او نگه کند ،صورت خود تواند دید .همچنین مىدان که شعر را
در خود هیچ معنى نیست؛ امّا هر کسى از او ،آن تواند دیدن که نقد روزگار او بود
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و کمال کار اوست .و اگر گویى شعر را معنى آنست که قایلش خواست ،و دیگران
معنى دیگر وضع مىکنند از خود ،این هم چنانست که کسى گوید :صورت آینه
صورت روى صیقل است که اوّل آن صورت نمود( ».عینالقضات همدانی ،1477
ج)116 :1

عینالقضات با استفاده از بحث خودشناسی ،به موضوع وجودشناسی عرفانی
میپردازد که وجود حقیقی و واقعی به شخص مقابل آینه تعلق دارد ،نه به
تصویری که داخل آینه افتاده است؛ بنابراین این جهان نیز به مثابة آینهای است
که وجود واقعی خداوند را نشان میدهد.

7ـ آینه و عشق
عینالقضات معتقد است که کمال حُسن معشوق را میتوان در آینة عشق دید؛
بنابراین وجود عاشق ،برای اظهار حُسن معشوق ضروری است« :اگر چه معشوق
به سرمایه حُسن غنى است ،و از وجود همه مستغنى است؛ اما وى را براى اظهار
خود ،بر خود آینه باید ،تاخود را دریابد:
مـا آینهایم و او جـمالی دارد

او را ز بـرای دیـد او دریابیم»
(عینالقضات همدانی )42 :1472

وقتی عاشق در غلبات عشق معشوق غرق شود ،وجود خود را آینه او میداند،
میتواند او را بشناسد و بعد میخواهد وجود خود را در دریای نیستی اندازد ،تا
خود را به واسطه او بیند .چنانکه آمده است:
یا رب بستان داد من از جان سکندر

کاو آینه را ساخت که در وی نگری تو

بنابراین چون معشوق آینهساز است ،عاشق همیشه از غیرت در گداز است:
خواهم که ز دور در جـمالت نگرم

مـینتوانم از آنکه بـیپـا و سـرم

از عالم خود اگر تو ای مایه حسن

نظّاره حسن خود کنی رشک برم
(همان)34-42 :
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عینالقضات میگوید« :در حال مغلوبى روا بود که عاشق را پرواى رفتن به در
معشوق نبود؛ اگر چه داند که معشوق از کمال جالل به نزد او نیاید ،این از آن
بود که از مغلوبى ،او را در خود یابد ،و این حال به دشوارى دست دهد ،از آنکه
عکس معشوق در آینة مصفاى دل دائمالحضور بود( ».همان )28 :او در ادامه
میگوید« :نیکو گفته است آن عاشق ،که کمال جمال معشوق جز در آینة عشق
نتوان دید؛ چون از این طرف دیگر نقصان زائل شود ،در به دست آوردن کمال
هم تعدّد نیست؛ زیرا که کمال در اسقاط اضافات است و این دقتى دارد عظیم،
در بیان نگنجد و میزان عقلش برنسنجد:
در آیـنة عشـق هـمـیدار نـظـر

تا بو که درو عکس جمالش بینی»
(همان)143 :

عینالقضات با استفاده از موضوع عشق و اینکه عاشق باید در وجود معشوق
فانی شود و انانیت خود را محو کند ،به موضوع وجودشناسی عرفانی پرداخته
است.

بازتاب آینه در اندیشة موالنا
موالنا در مثنوی معنوی ،دیوان شمس ،مجالس سبعه و فیهمافیه ،از نماد آینه بسیار
استفاده میکند .بازتاب نماد آینه در اشعار موالنا را ،در وجودشناسی عرفانی،
جهانشناسی عرفانی و انسانشناسی عرفانی ،در موارد زیر میتوان دستهبندی
نمود:

1ـ آینه نماد دل آدمی
یکی از بیشترین کاربردهای آینه در آثار موالنا ،نماد دل آدمی است .موالنا در
ابیات زیادی آینه را به دل انسان تشبیه میکند:
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عشق خواهد کـاین سخن بیرون بود

آیـنـه غـمـّاز نـبـود چـون بـود

آیـنـهت دانـی چـرا غـمّـاز نیست

زآنکه زنگار از رُخش ممتاز نیست
(مولوی )43-44 /1 /1421

«غمّاز» از نظر لغوی به معنی «سخنچین» است؛ (دهخدا  :1477ذیل غماز) مولوی
میگوید« :کار آینه غمّازی است ،هرچه را در مقابل او قرار میدهند ،تصویر آن را
منعکس میکند؛ ولی به دلیل آنکه زنگار آینه را گرفته است؛ بنابراین نمیتواند
تصویر را نشان دهد .آینه جان آدمی در زنگار هستی نهفته است؛ بنابراین دیگر
دل آدمی غماز نیست( ».خوارزمی )56 :1456

آینه که نماد دل انسان است ،اگر صاف باشد ،میتواند خدا را در خود منعکس
کند .مولوی به حدیث قدسی که خداوند فرموده است« :آسمان و زمین گنجایش
مرا ندارد ولی دل بنده مؤمنم گنجایش مرا دارد» ،اشاره میکند:
کـه نگنجیدم در افـالک و خـال

در عــقـول و در نـفـوس بــا عُـال

در دل مؤمن بگنجیدم چو ضَیف

بـی ز چُون و بـی چگونه بی ز کیف
( مولوی )4473-4474/6 /1421

دل انسانِ مؤمن با عبادت ،تهذیب و سیر و سلوک عرفانی و زدودن تیرگی از
تعیّنات دنیایی صاف میشود و صورتهای غیبی در آن منعکس و نقشهای
پاکنهادی مؤمن عارف و صوفی نمایان میشود( .گلیزاده و گبانچی )7 :1421
آن صفای آینه وصف دل است

کاو نقوش بیعدد را قابل است
(مولوی )4358 /1 /1421

مولوی در ابیات دیگری از مثنوی ،بر رهایی سالکان طریقت از آالیشها و
زنگهای دنیایی تأکید دارد و بر آن است که برای دستیابی به خویشتنی صاف،
باید از اوصاف ظاهری دوری کرد و به ذاتی پاک و وارسته و روانی سالم روی
آورد( .گلیزاده و گبانچی )4 :1421
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ریـاضت

آینة

بـیزنگ

شو

همچو آهن ز آهنی بیرنگ شو

در

خویش را صافی کن از اوصاف خود

تا ببینی ذات پاک صاف خود
(مولوی )4364-4382 /1 /1421

هنگامی که آینه دل از نقش ماسوى پاک و مصفّا شود ،هم نقش اولیاء ،هم
نگارنده نقش ،که خدای تعالی است ،هم فرش دولت را که نسبت اولیاء است و
هم فرّاش را که خدا است ،میبینی( .خوارزمی )145 :1456
آینة دل چون شود صافی و پاک

نقشها بینی برون از آب و خاک

هـم ببینی نقش و هـم نقّاش را

فـرش دولت را و هم فـرّاش را
( مولوی )74-71 /1 /1421

مولوی آینه را کنایه از عقل معاد میداند ،و فاسد بودن آینه را به معنی تیره
بودن عقل معاد گرفته است( .شهیدی  ،1474ج )74 :6اگر عقل معاد آدمی تیره باشد،
متوجه حقیقت الهی نمیشود و بسیار باید آن را صیقل داد ،ولی اگر این عقل
معاد (دل آدمی)« ،خوش مغرس» باشد ،اندکی صیقل دادن ،کافی است:
تــا جــال بـاشــد مــرا آن آیـیـنـه را

کـه صـفـا آیـد ز طـاعـت سـیـنه را

لـیـک گـر آیـیـنـه از بـُْن فـاسد است

صـیقـل او را دیـربـاز آرد بـه دست

و آن گزین آیینه که خوش مَغرِس است

انـدکی صـیقـلگری آن را بس است
(مولوی )385-386 /8 /1421

مولوی در مثنوی حکایتی با عنوان «در بیان آنکه آدم خاکى همچو آهن
نیکوجوهر قابل{قابلیت} آینه شدن است» ،وجود انسان را به آهن تشبیه میکند،
که آهنگر (انسان) میتواند این آهن را صیقل داده و به آینه تبدیل کند ،تا بتواند
در آن ،عالم ملکوت و غیبی را مشاهده نماید:
پس چـو آهـن گرچه تیره هیکلی

صـیقلی کـن صـیقلی کـن صـیقلی

تـا دلـت آیـیـنه گـردد پُــر صُـور

انـدر او هـر سـو مـلیحی سـیمبَـر

آهـن ارچـه تـیـره و بـینـور بـود

صـیقلـی آن تـیـرگـی از وی زدود

صیقلی دید آهـن و خوش کرد رُو

تـا کـه صـورتها تـوان دیدن در او
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گـر تـن خـاکی غلیظ و تیره است

صیقلش کن ،زآنکه صیقلگیره است

تـا در او اشـکال غـیـبـی رُو دهد

عکس حُـوری و مـَلَـک در وی جهد
(همان)1373-1362 /3 /

اگر دل آهنی انسان مثل آینه صیقل داده شود ،هر لحظه تصویری در آن منعکس
خواهد شد ،در صورتی که قبل از صیقل دادن ،کاهل بود و استفادهای نداشت:
پس تو را آیینه گردد این دل آهن چنانک

هر دمی رویی نماید روی آن کاو کاهل است
(مولوی  :1453غزل )344

مولوی با تشبیه کردن دل آدمی به آینه ،به بحث خداشناسی و وجودشناسی
عرفانی و شناخت ذات و وجود حقیقی خداوند اشاره دارد.

2ـ آینه نشاندهندة وحدت
مولوی معتقد است« :نقش هر چیزى که مجازى مىشود ،در آینه نمودار مىگردد.
اگرچه قابلیت آینه بیش از آن است که جز آن نقش دیگر نتواند نمود( ».الهوری

 )424 :1477انسان تصور میکند که آینه از خود نقشی دارد ،در صورتی که آن
تصویر انسان است که در آینه افتاده است و نقش آینه نیست .این بیت اشاره به
وحدت شخص با تصویرش دارد:
نقش توست آن نقش آن آیینه نیست

نقش میبینی که در آیینهای است

( مولوی )1721 /1 /1421

مولوی بیان میکند با وجود اینکه تصویر داخل آینه واقعی نیست ،در واقع این
تصویر با انسان مقابل آینه اتّحاد دارد« :چنانکه آینه بىصورت و ساده است و
بىصورتى ضدّ صورت است و لکن میان ایشان اتّحادى است( ».اکبرآبادی،1454
ج)1114 :8
آینه

بینقش

شد

یابد

بها

زآنکه شد حاکی جمله نقشها
( مولوی )1666 /8 /1421

روی خود را در آینه وجود یار دیدن ،نهایت وحدت و اتّحاد است و مولوی به
اتحاد عاشق و معشوق اشاره دارد:
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عظیم

منوّر

گرفتهای

ای روی خویش دیده تو در روی خوب یار

آیینهای

ای دل چون آهنت ،بوده چو آیینهای

(مولوی  :1453غزل )1254
آیـنه بـا جـان مـن ،مونس دیرینهای

در دل آیینه مـن ،در دل مـن آیـنـه

تن که بود محدثی ،دی و پریرینهای
(همان :غزل )4411

مولوی در اینجا به بحث وحدت وجود و وجودشناسی عرفانی توجه داشته و
معتقد است در عین اینکه وجود حقیقی به خداوند تعلق دارد ،ولی خداوند با
جهان دارای یک نوع اتحادی است و تمام هستی ،آینه وجود خداوند است.

3ـ تشبیه آینه به اسماء و صفات خداوند
مولوی آینه را به اسماء و صفات خداوند و موجودات را که مظاهر اسماء و
صفات هستند به نمد تشبیه کرده است؛ یعنى اینکه اسماء وصفات ذات حق در
حجب تعیّنات است؛ اگر آنها بدون این حجب تجلّى نمایند ،به چه حد هوش را
میربایند( .اکبر آبادی  ،1454ج)1567 :3
برق

آیینهست

المع

از

نمد

گر

نماید

آینه

تا

چون

بود

(مولوی )4165/3 /1421

به این معنی که آنچه ما مشاهده میکنیم و یا بر قلب عارف با مکاشفه آشکار
میشود ،همانند تشعشع بیرون جهیده از نمدی است که بر آینه کشیدهاند و اگر
انعکاس مستقیم آینه به ما افکنده شود ،چه خواهد شد؟
مولوی در بیت دیگری آینه را اسماء و صفات حضرت حق میداند .او به فیض
اقدس و فیض مقدس اشاره میکند .با این توضیح که:
«اعیان ثابته فقط ثبوت علمی دارند و ظهور عینی ندارند ،و به واسطه فیض اقدس
به این مرحله رسیدهاند .ظهور و بروز عینی این اعیان به واسطه فیض مقدس
است .مصراع دوم در بیت زیر ،اشاره به فیض مقدس دارد" .گدایان آینه جود

حقاند" ؛ یعنى گدایان که عبارت از ممکنات است ،در ذات خود فقیر و محتاجاند،
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آینه جود حقّاند ،که جود حقّ در ایشان ظاهر شد .وجود که به حسب ظاهر از
ایشان است ،در حقیقت از حقّ ظاهر است ،نه از مظهر ،و عارف را این ممکنات
آینه است که در آن جود حقّ مشاهده مىکند( ».بحر العلوم :1453 ،ج-483 ،1
)488
چون گدا آیینة جود است هان

دم

بود

بر

روی

آیینه

زیان

(مولوی )1735 /1 /1421

مولوی در اینجا به بحث خداشناسی و شناخت اسماء و صفات الهی توجه
ویژهای دارد و با استفاده از نماد آینه به موضوع خلقت جهان و انسان پرداخته و
موضوعات وجودشناسی عرفانی و جهانشناسی عرفانی را مطرح کرده است.

4ـ آینه نمادی برای تجلّی حق
«تجلّى حق در آینه وجود انسانى ،مقام خالفت کلى و مظهریّت تامه الهىحق ،در
هیکل انسانى تجلّى کرده و او را آینه سرتاپانماى جالل و جمال خویش ساخته
است( ».همایی  ،1458ج)152-155 :1
تــویـی

وی آیـنة جـمـال شــاهی کــه تــویــی

ای

نسـخة

نـامـه

الـهی

کــه

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

در خود بطلب هرآنچه خواهی که تــویـی

(مولوی  :1453رباعی )1761

مولوی در بحث تجلی به عوالم وجود اشاره میکند ،که منظور او از پنجاه
عُرس ،تحقّق مراتب وجود در ده عالم است ،که نُْه عالم علوی فلکی و یک عالم
سفلی عنصری است .شش مرتبه وجود داریم :یکی کون جامع ،یعنی انسان کامل
که همان آینه است و پنج عالم دیگر ،مرتبه احدیت ،واحدیت ،جبروت ،ملکوت
و ملک است( .سبزواری  ،1473ج)336 :4
هر دمی زین آینه پنجاه عُرس

بشنو آیینه ولی شرحش مپرس
(مولوی )4477 /6 /1421
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مولوی دل خویش را همچون آینه میداند که در آن لحظه به لحظه جلوههای
حق تجلی مییابد .البته با توجه به عظمت خداوند ،دل او تا حدی منعکس کننده
خداوند است:
دلم چون

آینه خاموش

گویاست

دست

به

بوالعجب

عجب

نقش

آیینهداری
و

نگاری

ز او در آینه ساعت به ساعت

همیتابد

هر شش جهتم ای جان منقوش جمال تو

در آینه درتابی چون یافت صقال تو

آیینه تــو را بیند انــدازه عـرض خــود

در آینه کی گنجد اشکال کمال تو

(مولوی  :1453غزل )1626

(مولوی  :1453غزل )1174

همانطور که بدون آینه نمیتوان چهره خود را دید ،بدون پدیدههای طبیعت نیز
نمیتوان خدا را دید .مولوی در واقع پدیدههای هستی را آینة وجود خدا میداند:
بیآیینه روی خویش نتوان دید

دریا

نگر

که

اوست

آیینة

تو

(همان :رباعی )1864

مولوی نماد آینه را برای تجلی خداوند به کار برده است و تمام عالم هستی را
تجلی یافته وجود خداوند میداند و تنها یک وجود حقیقی و یگانه در عالم حاکم
است؛ بنابراین در اینجا بحث وجودشناسی عرفانی مطرح شده است.

5ـ آینه نمادی از اخالص در سلوک
برخورداری از اخالص در سلوک و طریقت از جمله لوازم ضروری برای سالک
است و سالک باید همه وجود و توجّه خود را به این امر اختصاص دهد و چیز
دیگری حتی خود سلوک ،او را مشغول خود نسازد .مولوی میگوید:
«صیقل آیینه کلّ است و چون آیینهکلّ درنگرى ،کلّ روى خود را ببینى ،هم بینى
را ،هم چشم را ،هم پیشانى را .هم گوش و هم بناگوش را .اکنون چون مشغول
شوى به جزوى و از آیینه کل فارغ شوى ،شومى آنکه آن ساعت آیینه کل را ترک
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کرده باشى ،آن جزو نیز مفهوم نشود .از این رو مىفرماید که (وَ إِذا قُْرِئَ الَْقُْرَْآنُْ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنَْصِتُْوا) یعنى چون مصطفى قرآن خواند و وحى گزارد شما که
صحابهاید مشغول استماع باشید و هیچ سؤال مکنید (لَعَلَّکُْمْ تُْرَْحَمُونَ) تا به برکت
آن که استماع حقیقت آیینه کل کنید و خموش کنید بر شما رحمت کنند و شما را
از همه اشکالها معین شود که از اشکال بنده را رحمت حق بیرون آرد نه قیل و نه
قال( ».مولوی )45 :1472

یعنی نباید به بخشی توجه نمود و از کل فارغ شد:
من چو طوطی و جهان در پیش من چو آینه است

الجرم معذورم و جز خویشتن میننگرم

هر چه عقلم از پس آیینه تلقین میکند

من همان معنی به صورت در زبان میآورم

تابخانة

طبع

یابی

نزهتم

وز ورای چار طاق چرخ بینی منظرم

دل

یافتم

آب

حیات

گرچه باور نایدت ،هم خضر و هم اسکندرم

از

برون

ساختم

آیینة

(مولوی )81 :1453

مولوی از نماد آینه برای شیوه سیر و سلوک و اخالص در سلوک استفاده
میکند و در واقع سلوک وسیلهای است برای رسیدن به خداوند ،و خود سلوک
هدف محسوب نمیشود .همانطور که آینه هم تصویر شخص را نشان میدهد و
شخص به وسیلة آینه میتواند خود را ببیند.

6ـ توجه به عیوب خویشتن
توجه به عیوب خود و نپرداختن به عیوب دیگران و مشغول نشدن به آنها از
دستورهای سلوک است .مولوی گوید« :پس مادام که در خود دردى و پشیمانى
مىبینى ،دلیل عنایت و دوستى حقّ است ،اگر در برادر خود عیب مىبینى آن
عیب در توست که در او مىبینى ،عالم همچنین آیینه است نقش خود را در او
مىبینى که «المؤمن مرآة المؤمن» آن عیب را از خود جدا کن ،زیرا آنچه از او
مىرنجى از خود مىرنجى( ».مولوی  )46 :1456در اینجا نیز مولوی به بحث
خودشناسی توجه داشته است.
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7ـ حضرت محمّد(ص) و انبیاء و اولیای الهی؛ آینه تمامنمای خداوند
مولوی حضرت محمد(ص) را به مثابة آینة خداوند میداند .او از زبان
پیامبر(ص) بیان میکند« :من آینة صیقلکردة حقّ هستم ،من منزّه از عیوب گشتم
به حسب فطرت خود .هرکسى مرا مىبیند ،به قدر استعداد اوصاف خود مىبیند
و آنچه من هستم نمىبیند ،مگر کسى که مصقول شده باشد( ».بحرالعلوم  ،1453ج:1

 )445پیامبر(ص) خود را آینة صیقلى میداند که هر کس ،هر چه هست ،در
وجود پیامبر(ص) ،همان را خواهد دید (نثری  ،1441ج)161 :1
گفت

من

آیینهام

مصقولِ

دست

ترک و هندو در من آن بیند که هست
(مولوی )1474 /1 /1421

مولوی میگوید« :مرید باید تابع مراد خود باشد .در بیت زیر منظور از "خوب
فطرت"  ،ولى کامل است که سالک ناقص باید خود را تسلیم او کند و دل را
براى وى صافى دارد ،چنانکه آنان سینه صاف و صیقلى دارند و حقیقت از عالم
باال در سینه آنها نقش بسته است.
هر که او از صلب فطرت خوب زاد

آیـنه در پـیش او بـایـد نـهـاد

عـاشـق آیینه بـاشـد روی خـوب

صیقل جان آمد و تقوی القلوب»
(شهیدی  ،1474ج)33 :1

به اعتقاد مولوی ،برای دیدن اولیاء اهلل یا مردان الهی (شاهدان فلک) ،دل انسان،
باید مانند آینه پاک و صیقلی باشد:
خواهی که شاهدان فلک جلوهگر شوند

دل را حریف صیقل آیینة رند کن
( مولوی  :1453غزل )1433

او دل انسان کامل را مانند آینهای میداند که شش جهت (کل مظاهر هستی) را
منعکس میکند:
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به دست دیدبان او ،یکی آیینة شش سو

که حال شش جهت یکیک ،در آیینه بیانستی
(مولوی  :1453غزل )1812

در نهایت مولوی توصیه میکند که انسان به آینة جزئی (انسان کامل) ،اکتفا
نکند و آینة کلی (خداوند) ،را جستوجو کند( .بحرالعلوم  ،1453ج)11 :4
نقش جان خویش میجستم بسی

هـیـچ مـینـنـمود نـقشم از کـسی

گـفتم آخـر آیـنه از بـهر چیست

تـا ببیند هرکسی کاو چیست کیست

آیـنة آهــن بــرای پــوستهاست

آیـنة

سنگینبـهاست

آیـنة جــان نیست الّا روی یــار گفتم

روی آن یـاری کـه بـاشد ز آن دیـار

بـجـو

رو بـه دریــا کــار بـرنـآید بـه جـو...

آیـنة کـلّـی تـو را دیــدم ابــد

دیـدم اندر چشم تـو من نقش خود

گفتم

دل

آیـنة

کـلّی

سیمای

جـان

(مولوی )144 - 24 /1 /1421

مولوی با بهرهگیری از نماد آینه ،در اینجا بحث انسانشناسی عرفانی را مطرح
کرده است و حضرت محمّد(ص) و اولیاء اهلل و انسان کامل را آینة تمامنمای
خداوند میداند که اسماء و صفات الهی را منعکس میکنند.

 8ـ آینه وسیلهای برای خودشناسی
مولوی در مثنوی ،داستانی با عنوان «آمدن میهمان پیش یوسف و آینه بردن برای
ارمغان» را نقل کرده است .خالصة داستان این است که مهمانی نزد حضرت
یوسف(ع) میرود .حضرت یوسف از او تحفهای طلب میکند و او به یوسف
آینهای میدهد و در توجیه کارش میگوید« :هر چقدر فکر کردم که چه چیزی
برای تو بیاورم ،متوجه شدم که بهتر از آن در اینجا وجود دارد ،ولی جز حُسن تو
چیزى بى نظیر در عالم وجود ندارد ،و بهتر دیدم که آینه بیاورم تا تو در آن نگاه
کنی و بهتر از آن را نیابى( ».نثری  ،1441ج)418 :1
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الیق آن دیدم که من آیینهای

پیش تـو آرم چـو نـور سینهای

تا ببینی روی خوب خود در آن

ای تو چون خورشید شمع آسمان
(مولوی )4125-4127 /1 /1421

همچنین در مواردی مولوی صفای باطن و سادگی و روشنی ضمیر را به آینه
تشبیه کرده و سیاهی و تیرگی را مترادف زشتی و شیطانصفتی دانسته است .او
واعظان حقیقی را نیز مصداقی از آینه و بلکه آینهدار میداند و میگوید« :بنده
دشمن دارد؛ زیرا زنگى دشمن آیینه بود ناصحان و واعظان آینهاند یا آینهدارند
عاشقان نفس و طالبان دینى زشترویانند زنگى چهرگانند "وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ

الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ"اما در والیت زنگبار زشتى زنگى که

نمىنماید از آن است که آنجا مرد و زن همرنگ ویاند و جنس ویاند؛ باش تا
ازین والیتش بیرون برند بر مرکب اجل بر خوبچهرگان ترک و روم بروند که

فرشتگان نورانیاند".کرام برره"(عبس /آیه  )16که مسکن ایشان بستان هفت
آسمان است ،آنگاه رسوائى خویش میان روحانیان ببینند .حسرت خورند و هیچ
سود ندارد الجرم ازین سبب دشمن آینه و آینهدارند:
زنگییی

یافت

آینه

در

راه

اندرو

روی

خویش

کرد

نگاه

بینی پخج دید و رویی زشت

چشم چون آتش و رخ از انگِشت

چون برو عیبش آینه ننهفت
کان که این زشت را خداوندست

بر زمینش زد آن زمان و بگفت
نیفکندست
را
نیکیش
بهر

گر چون من خوش نگار بودی این

کی در این راه خوار بودی این»
(مولوی )14 :1472

مولوی در اینجا به بحث خودشناسی توجه داشته است که خودشناسی الزمة
خداشناسی است.

9ـ مؤمنان آینة یکدیگرند
مولوی به حدیث «المؤمن مرآة المؤمن» اشاره میکند و مىگوید« :این حدیث در
شأن مؤمنان حقیقى است که آینة دل را صاف کردهاند .آنها را سزاست که نیک و
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بد را بىشایبة غرض ،از جهت ارشاد ظاهر کنند ،تا اقدام بر امر معروف نموده
باشند( ».الهوری )144 :1477
مومنان

همدیگرند

آیینة

این

خبر را از پیمبر آورند
( مولوی )1415 /1 /1421

در این حدیث گفته شده که مؤمن ،آینة مؤمن است و نگفته کافر ،آئینة کافر
است .روى آینه آنان را غبار کفر گرفته است( .سلماسیزاده  ،1472ج)124 :4
زآلودگی

او

ایـمن

بود

چـون که مؤمن آینة مؤمن بود

روی

یار آیینهست جان را در حَزَن

در رخ آیینه ،ای جان دم مزن
(مولوی )41-44 /1 /1421

پس چون مؤمن نقش آینه دارد ،مولوی توصیه میکند که هرجا ،زیبارویی
میبینی ،مانند آینه مالزم و همنشین او باش ،و هرجا که زشتی میبینی ،وجود
خودت را از آن پنهان کن تا مثل او نگردی .در اینجا نیز بحث خودشناسی از
طریق دل انسان مؤمن مطرح میشود:
هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین

هر جا که بینی ناخوشی آیینه درکش در نمد
(مولوی  :1453غزل )847

11ـ تشبیه پیر به آینه
مولوی ،در دفتر پنجم مثنوى ،داستانی نقل میکند که طوطی در آن توسط آینهاى
سخن گفتن مىآموزد .در پس آینه ،مردى پنهان است که طوطى چون صداى وى
را مىشنود مىپندارد سخن را پرندهاى از جنس خودش مىگوید ،پس مىکوشد
از سخنش تقلید کند (اقبال  )51 :1478و به این بیت میرسد:
همچنان

در

آیینة

جسم

ولی

خویش

را

بیند

مرید

ممتلی

(مولوی )1347 /8 /1421

ممتلى به ضم ،به معنى پُر ،یعنى پر از محبّت مرشد ،یا پر از شوق و طلب الهى
است (اکبر آبادی  ،1454ج )1468-1463 :8حاج مالهادی سبزواری در تفسیر این
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بیت معتقد است که وجود ولی(پیر) ،کامل است ،اما وجود مرید ناقص است و
هنوز بالفعل نشده است( .سبزواری  ،1473ج)111 :4
طــوطـییی در آیـنـه مـیبـیـنـد او

عـکس خــود را پـیـش او آورده رو

در پــسِ آیـینه آن اُْســتا ،نـهـان

حـرف

خـوش

زبـان

طوطیک پنداشته کین گفت پست

گفتن

آینه

است

پس ز جنس خویش آموزد سخن
از پــس آیـینه مــیآمــوزدش

بـیخـبر از مـکـر آن گـرگ کـهن
ورنـه نـاموزد جـز از جنس خودش...

همچنان در آیـیـنه جـسم ولـی

مُـمـتلی

مـیگوید
طوطی

خـویش

ادیب

است

کاندر

را

بیند

مــریــد

تـوانـد

دیـد

وقـت

گـفـتوگـو

عـقـل کـل را از پـس آیـیـنه او

کـی

از پـــس آیـنـه عـقـل کــل را

کـی ببـیـند وقـت گـفت و مـاجـرا
(مولوی1344 /8/1421ـ 1345و 1347ـ)1745

از نظر مولوی ،این پیر ،گوهر آینه کل است؛ یعنی مقولة کل و کلیّت ،مانند آینه
است که ذات و گوهر آن ،همین پیر است .پیر آینه است و مولوی میگوید« :با
آینه دم نزنید ،که نفس و دم شما آینه را تیره و تاریک میکند و اگر تو با او دم
بزنی ،روی خود را زیر بخار نفس شما میپوشاند( ».ثروتیان  )461 :1457این پیر
به دو صورت شمع و شاهد بر سالک تجلی میکند ،سالک هم متناسب با آن لگن
و آینه میشود .در واقع منظور مولوی از این گفتهها ،تابعیت بیچون و چرا از پیر
است:
گـوهـر آیینة کـلست ،با او دم مـزن
دم مزن با آینه تا با تو او همدم بود

کو از این دم بشکند چون بشکند تاوان کند
گر تو با او دم زنی او روی خود پنهان کند
(مولوی  :1453غزل )712

دو صورت پیش میآرد گهی شمع است و گه شاهد
دوم را من چو آیینه نخستین را لگن باشم
(همان :غزل )1344

مولوی پیر را همانند آینه میداند که سراسر محو جمال حق است و مرید هنوز به
درجه او نرسیده و محو وجود پیر است .او روح پیر را آینه جمال حق میداند که
جام جهاننما است:
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من ز نور پیر واله ،پیر در معشوق محو

او چو آیینه یکی رو ،من دوسر چون شانهای
(مولوی  :1453غزل )1752

آیینة جمال الهی است روح او

در بزم عشق حسنش جام جهاننماست
(همان :غزل )1321

بنابر نظر مولوی ،وجود پیر و شیخ برای سالک ،الزم و ضروری است و باعث
خداشناسی سالک میشود ،زیرا پیر آینهای است که وجود خود را صیقل زده و
صفات خداوندی در او تجلی پیدا کرده است.

11ـ رابطة عشق با آینه
مولوی به رابطة عشق با آینه میپردازد و میگوید« :همچنانکه عشق انگیزة بیرون
آمدن آب از سنگ است ،عشق نیز باعث کنده شدن زنگار از آهن میشود ،تا به
آینه تبدیل گردد( ».ثروتیان )332 :1457
عشق برآورد ز هر سنگ آب

عشق

تراشید

ز

آیینه

زنگ

(مولوی  :1453غزل )1441

مولوی معتقد است که در راه عشق باید همه تعلقات را ترک کرد و در آتش
محنت سوخت ،تا همچون آینه صاف و بیزنگار شد:
ای آنکه به عشق رخ تو واجب و حق است

آیینة دل را ز خرافات زدودن
(همان :غزل )1524

در آتش باش جان من ،یکی چندی چو نرم آهن

که گر آتش نبودی خود ،رخ آیینه که زدودی
( همان :غزل )1813

مولوی توصیه میکند که عاشق در برابر معشوق باید تسلیم باشد .او میگوید:
وقتی روی آینه تنفس میکنی ،آینه کدر میشود؛ بنابراین زمانیکه معشوق را
دیدی ،دم نزن؛ چون باعث میشود که خودت را ببینی؛ در صورتی که باید تسیلم
و فنا باشی:
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چون ببینی روی او را دم مزن

کاندر

آیینه

زیان

باشد

نفس

(مولوی  :1453غزل )1114

12ـ آینه و صبر
مولوی از نماد آینه برای تبیین مفهوم صبر استفاده میکند؛ زیرا آهن با صبر در
مقابل صیقل زدن شفاف میشود .او میگوید :ای دل در کوره امتحان الهی مردانه
صبر پیشه کن ،که از تأثیر چنین امتحانی بود که آهن به آینة شفاف تبدیل شد:
دال در بوتة آتش درآ مردانه بنشین خوش

که از تأثیر این آتش چنان آیینه شد آهن
(همان :غزل )1584

13ـ آینه منعکسکنندة حقایق
آینه نشاندهندة حقایق است؛ بنابراین هر چیزی در مقابل آینه قرار گیرد ،تصویر
آن را به همان شکل منعکس میکند .مولوی در این رابطه میگوید :اگر در آینه
چشم کور و روی کبود و زشت خود را میبینی ،عیب از آینه نیست ،بلکه از
ظاهر تو است:
ای تو در آیینه دیده روی خود کور و کبود

تَسخَر و خنده زده بر آینه چون ابلهان
(مولوی  :1453غزل )1267

14ـ آینه نماد مرگ است
مولوی آینه را نماد مرگ میداند .همانگونه که انسان در آینه صورت خود را
میبیند ،با مردن نیز میتواند اعمال خود را مشاهده کند:
مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست

پیش دشمن ،دشمن و بر دوست ،دوست

پیش تُْرک آیینه را خوش رنگی است

پــیـش زنـگی آیـنـه هـم زنـگی است
( مولوی )4334-4342 /4 /1421
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مولوی در غزلیات شمس میگوید مرگ همچون آینه است که زیباییهای تو را
به نمایش میگذارد:
مرگ آینهست و حسنت ،در آینه درآمد

آیینه ،بربگوید خوش منظر است مردن
(مولوی  :1453غزل )1447

15ـ انسان به فنا رسیده ،مانند آینة جال یافته است
مولوی معتقد است« :سالک تا در مرحلههاى سلوک است و به مقام وصول
نرسیده ،امکان لغزش و خطا برای او وجود دارد ،چون مراحل سلوک را طی کند
و به فنای فی اهلل برسد ،دیگر خطرى براى او نیست ،چنان که آهن چون جال
یافت و آینه گردید ،دیگر آهن نشود و میوه رسیده هرگز غوره نگردد( ».شهیدی
 ،1474ج)161 :1
چونکه مخلص گشت مخلص باز رست

در مقام امن رفت و بُرد دست

هـیـچ آیـیـنـه دگـــر آهــن نـشـد

نشد

هیچ

نانی

گندم

خرمن

(مولوی )1417-1416 /1 /1421

مولوی در غزلیات شمس میگوید« :آینهگر و آینهساز ،آهن را میخرد ،بر آن
زخم شرر مینهد و در کوره ذوب میکند .فکر میکنید او (حق) ،شما را ذوب
نمیکند؟ بدانید که مانند آهن شما را ذوب میکند تا آینه سازد؛ زیرا خداوند
میگوید :من شما را بیشما میخواهم ،از این تن مادی بگذارید و رها بشوید».
(ثروتیان  )124 :1457منظور مولوی این است که همانگونه که سازندة آینه برای
ساختن آینه ،آهنی را میخرد ،و آن را آن قدر صیقل میدهد ،تا شفاف شود و به
آینة صاف تبدیل شود ،خداوند هم ما را صیقل میدهد تا انانیِت خود را از دست
داده و فنای فی اهلل شویم:
آهن خَرَد آیینهگر ،بر وی نهد زخم شرر

ما را نمیخواهد مگر ،خواهم شما را بی شما
(مولوی  :1453غزل )14
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او در مجالس سبعه میگوید:
از برون تابخانه ،طبع یابی نزهتم

وز ورایِ چار طاقِ چرخ ،بینی منظرم

ساختم آیینة دل یافتم آب حیات

گرچه باور نایدت ،هم خضر و هم اسکندرم
(مولوی )81 :1472

16ـ رابطه آینه با نور و رنگ
آینه چون هیچ رنگی ندارد ،میتواند رنگها را در خود منعکس کند و اگر
خودش رنگی داشت ،نمیتوانست رنگی را در خود نشان دهد؛ بنابراین تا
شخص ،ذات خود را از رنگ هستى موهوم ،بىرنگ نگرداند ،نمیتواند شاهد
هستى حقیقى را در خود مشاهده کند؛ بنابراین مراد از نیستى ،فنا و مراد از
هستى ،ذات حق است( .اکبر آبادی  ،1454ج)318 :1
آینة

هستی

چه

باشد

نیستی

نیستی

بر

گر

تو

ابله

نیستی

(مولوی )4141 /1 /1421

نور «ظاهر بذاته و مظهر لغیره» است و هر چه مانند نور ذاتاً آشکار و ظاهر باشد
و موجب روشنی و ظهور موجودات دیگر شود ،نور نامیده میشود .همانطورکه
عرفایی چون قیصری و عارفان بعد از او گفتهاند «و هو نور محض اذبه یدرک
االشیاء کلها النه ظاهر بذاته و مظهر لغیره» (قیصری )135 :1474و فیلسوفانی چون
سهروردی ،بر همین اساس عمل کردهاند (شهرزوری  )1471حکما نیز بر وجود،
کلمة نور را اطالق کردهاند (مالصدرا )1451؛ اما آینه ،فقط موجب انعکاس نور بر
اشیاء دیگر میشود و آنها را روشن میکند همانطورکه اولیاء الهی موجب احیاء
و زندگی برای انسانها میشوند:
اولیا

مرده را زیشان حیات است و حیا

هین

که

اسرافیلِ

وقتاند

جان هر یک مردهای از گور تن

کفن

برجهد

زآوازشان

اندر

(مولوی )1241-1244 /1 /1421
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اولیاء منعکس کننده نور انبیاء و نبی خاتم(ص) هستند و آنها هم انعکاس نور
هستی بخش حقاند ،بنابراین روشنگر راه هدایت و جانبخش به موجوداتاند.
در اینجا مولوی به بحث وجودشناسی عرفانی و جهانشناسی عرفانی اشاره دارد.

مقایسه تطبیقی آرای عینالقضات و موالنا دربارة آینه
در بخش مقایسه بین آرای عینالقضات و موالنا دربارة آینه ،سه بخش
وجودشناسی ،جهانشناسی و انسانشناسی عرفانی را لحاظ کرده و همچنین
موانع رویت در آینه را از دیدگاه این دو عارف مورد بررسی قرار دادهایم.
اتفاق نظر این دو عارف در این سه محور اساسی ،بیانگر وحدت نظر این بزرگان
در حوزة عرفان اسالمی است ،البته گسترة کاربردها متفاوت است.

وجودشناسی عرفانی
عینالقضات با استفاده از نماد آینه ،به عاجز بودن عقل برای درک حقایق الهی و
امور غیبی میپردازد و از این طریق بحث وجودشناسی عرفانی را مطرح میکند.
از نظر او هنگامی که انسان به آینه نگاه میکند ،متوجه میشود که تصویر داخل
آینه ،واقعی نیست و وجود مستقلی از خود ندارد؛ بلکه تصویر داخل آینه وابسته
به شخصی است که مقابل آینه ایستاده است؛ بنابراین کثراتی هم که در این عالم
هستند ،دارای وجودی مستقل نیستند و وجودشان وابسته به وجود خداوند است.
مولوی نیز بحث وجودشناسی را با استفاده از نماد آینه مطرح میکند .موالنا
بسیار واضح به این موضوع میپردازد .ولی در مورد بیان محدودیتهای عقل ،از
این نماد استفاده نکرده است؛ بلکه آن را واسطهای برای شناخت حق قرار داده
است .مولوی با تقسیمبندی عوالم وجود ،بر اساس تجلّی خداوند ،معتقد است
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که این مراتب وجودی ،همانند آینهای هستند که اسماء و صفات خداوند را
منعکس میکنند .او تجلّی حق را تکرارناپذیر میداند و خداوند در عالم هر لحظه
تجلّی میکند.
بنابر دیدگاه مولوی ،هیچ کدام از موجودات عالم از خود وجودی ندارند ،بلکه
ممکناتی هستند که در اعیان ثابته ،به خاطر ظرفیت استعدادیشان ،خداوند به آنها
وجود بخشیده است .این ممکنات مانند آینهای هستند که منعکسکنندة اسماء و
صفات خداوندی محسوب میشوند.

جهانشناسی عرفانی
در بحث جهانشناسی عرفانی ،عینالقضات و موالنا معتقدند که این جهان در
واقع چیزی جز اسماء و مظاهر خداوند نیستند .برای شناخت یک صانع ،باید به
صنع او نگاه کرد .همانطور که انسان در مقابل آینه قرار میگیرد و تصویر
شخص در آینه منعکس میشود ،جهان هم مانند یک آینه برای شناختن خداوند
عمل میکند .آینه به دلیل اینکه صیقل داده شده است ،از خود رنگی ندارد و
هرآنچه در مقابلش قرار گیرد ،عین آن را نشان میدهد .جهان هستی هم چیزی
جز وجود تجلی یافتة خداوند نیست.
با توجه به اینکه در عرفان ،انسان کامل به عنوان «جهان اصغر» شناخته میشود،
یکی دیگر از شباهتهای فکری این دو عارف آن است که انسان کامل را آینة
تمامنمای خداوند میدانند .به اعتقاد عینالقضات و موالنا ،انبیاء به ویژه حضرت
محمّد(ص) و اولیای الهی توانستهاند صفات خداوند را در خود تجلّی کنند و
شناخت انبیاء و اولیاء ،به خداشناسی کمک میکند .عینالقضات و موالنا ،توجه
ویژهای به داشتن پیر ،و تبعیت از دستورهای او ،داشتهاند .آنها پیر را به آینه تشبیه
میکنند .عینالقضات پیر را آینة مرید میداند ،مرید میتواند در پیر ،خدا را ببیند،
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و مرید را هم آینة پیر میداند که پیر در جان او ،خود را میبیند .پیر به واسطة
اینکه دل خود را مانند آینه شفاف کرده است ،به عنوان یک واسطه عمل میکند
که مرید میتواند خدا را در دل پیر خود مشاهده کند؛ همانطور که مستقیم
نمیتوان به آفتاب نگاه کرد و نیاز به واسطه است .موالنا هم وجود پیر را برای
سالک ضروری میداند؛ زیرا پیر ،زنگار وجودی خود را زدوده است و به آینه
پاکی تبدیل شده که میتوان خدا را در آن مشاهده کرد .مولوی به التزامات آینه
در مجالس و سایر کتابهای خویش توجه بسیار نموده و آن را با نور و رنگ
همراه کرده است.

انسانشناسی عرفانی
عینالقضات و موالنا ،آینه را وسیلهای برای شناخت نفس انسان معرفی میکنند.
انسان به وجود خویش آگاهی دارد ،اما نیازمند آن است که بتواند خود را از منظر
بیرونی هم نگاه کند و به نحوی از دیدن خویش لذت ببرد؛ به همین دلیل خود را
در آینه نگاه میکند .آینه تصویر شخص را همانگونه که هست ،نشان میدهد و
در آن تغیری ایجاد نمیکند ،پس انسان میتواند معایب خود را برطرف نماید.
عینالقضات و موالنا برای تببین بحث عشق در عالم هستی ،از مثال آینه
استفاده میکنند .البته شیوه بیان آنان متفاوت است .عینالقضات معتقد است که
کمال حُسن معشوق ،در آینه عشق قابل مشاهده است و وجود عاشق برای
شناخت معشوق ضروری است .در واقع وجود عاشق همانند یک آینه است که
تصویر معشوق در آن قابل رؤیت است .مولوی علّت تبدیل شدن آهن به آینه
شفاف را عشق میداند ،و در تشبیهی زیبا معتقد است که عشق باعث میشود که
عاشق از هر چیزی غیر از معشوق ،ترک تعلقات کند و مانند آهن در محنت و
درد عشق بسوزد تا خالص و صاف و شفاف شود و انانیتی در او باقی نماند تا
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بتواند تصویر معشوق را در خود ببیند .در واقع عاشق در مقابل معشوق تسلیم
است؛ همان طور اگر انسان در مقابل آینه دهان باز کند ،بخار او آینه را کدر و
تیره میکند .اظهار وجود کردن در مقابل معشوق ،باعث خودبینی و غفلت از
معشوق میشود.
یکی از موارد دیگری که عینالقضات و موالنا به آن پرداختهاند ،موضوع فنا
است .عینالقضات معتقد است که آینه ،حقیقت وجود موجودات را نشان
میدهد .زمانی که انسان به آینه نگاه میکند و تصویر خود را داخل آن مشاهده
میکند ،با عقل خود متوجه میشود که تصویر داخل آینه واقعی نیست و معدوم
است و دوام آن بستگی به شخصی دارد که مقابل آینه قرار گرفته است.
عینالقضات با این تمثیل میخواهد نشان دهد که این جهان در واقع معدوم است
و وجود واقعی ندارد؛ بلکه وجودش وابسته به آن ذات الهی است .او هر چیزی
را جز ذات خداوند فانی میداند و تنها ذات حق باقی و ماندگار است؛ زیرا
وجودش قائم به چیزی نیست .موالنا در بحث فنا و ارتباط آن با آینه معتقد
است ،همانطور که آهن را صیقل میزنند تا شفاف شود و بتواند تصویر اشیاء را
در خود منعکس کند ،انسان هم باید با صیقل زدن دل خود ،زنگار وجودی
خویش را گرفته و از صفات بشری پاک و فانی گردد و به صفات الهی متّصف
شود .مولوی مرگ را هم با آینه مرتبط میسازد .همانطور که آینه حقایق را نشان
میدهد ،با مرگ انسان نیز ،حقایق وجودی او مشخص میشوند و کارهای زشت
و زیبایی که انسان انجام داده است ،نمایان میگردد.

موانع رؤیت در آینه
همانطور که پیشتر بیان شد ،به واسطة جنس آهنی آینه در زمانهای گذشته،
رطوبت هوا موجب ایجاد زنگار بر آن میشد .این زنگار در ادب عرفانی گاهی به
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واسطة نفس ،یا دم انسانی که در مقابل آینه ایستاده ،به وجود میآید .ناپاکی
نفس ،یا دم انسان ،باعث زنگار بستن آینه وجود او میشود .زنگار ،حجابِ
ضخیمی است که بهسادگی برطرف نمیشود و نیازمند تالش و مجاهده است .در
قرآن کریم نیز به این مورد اشاره شده است ،که خداوند میفرماید« :کَلَّا بَلَْ رَانَ
عَلَى قُْلُْوبِهِم مَّا کَانُْوا یَکَْسِبُونَ» (المطففین )13 :به این معنی که «هر گناهی را
مرتکب میشوند مثل زنگار بر دلهایشان زنگار بسته میشود ».عینالقضات و
موالنا هر دو به موانع رؤیت انسان در آینه پرداختهاند و از آن تعبیر عرفانی
کردهاند .آنها یکی از موانع رؤیت در آینه را زنگار میدانند .همانگونه که زنگارِ
رویِ آینه ،اجازه نمیدهد تصویر داخل آینه دیده شود ،اگر دل آدمی نیز دچار
زنگار باشد ،نمیتوان خداوند را در آن مشاهده کرد .منظور از زنگار وجود آدمی،
آلودگیها و ناپاکیها و گناهانی است که انسان انجام میدهد و باعث به وجود
آمدن حجابی میشود که انسان را از دیدن حقیقت بازمیدارد .عینالقضات غبار
را نیز از جمله موانعی میداند که باعث میشود ،انانیّت آدمی از بین نرود؛
بنابراین نمیتواند معشوق خود را نظاره کند .مولوی نیز خودبینی و اظهار وجود
را از عوامل زنگار دل انسان میداند .اگر انسان بخواهد به معشوق خود برسد و
در او فانی شود ،باید از همه رنگها فانی شود و در واقع بیرنگ باشد .مولوی
دل انسان را به آینه تشبیه میکند .همانطور که زنگار بر روی آینه به ما اجازه
نمیدهد که تصویر خود را در آینه مشاهده کنیم ،اگر دل آدمی نیز زنگار گیرد،
نمیتوان در آن تصویر منعکس شده خداوند را دید .بنابراین برای منعکس شدن
خداوند در دل مؤمن ،باید زنگار آن را گرفت تا صاف گردد .مولوی در داستان
رومیان با چینیان در مثنوی به این زنگار اشاره کرده است .رومیان افرادی بیادعا
و وارسته از قید و بندهای ظاهری ،قیل و قال و رنگ و زنگارند و همواره در پی
صیقل و دفع زنگاند( .گلیزاده و گبانچی )4 :1421
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رومیان گفتند نی لون و نه رنگ

در خور آید کار را جز دفع زنگ

در فرو بستند و صیقل میزدند

همچو گردون ساده و صافی شدند
(مولوی )4378-4373 /1 /1421

نتیجه
1ـ عموم کاربردهایی را که عینالقضات و مولوی برای نماد آینه در حوزه عرفان
مطرح کردهاند ،میتوان در سه بخش وجودشناسی عرفانی ،جهانشناسی عرفانی
و انسانشناسی عرفانی جای داد .مباحث چون تأمل در آینه و فهم حقیقت
موجودات ،رابطة آینه با نور و  ...در وجودشناسی عرفانی و مباحث آینه راهی
برای خداشناسی و جهانشناسی ،تشبیه آینه به اسماء و صفات خداوند و  ...در
جهانشناسی عرفانی و مباحث تأمل در آینه و مشخص شدن عجز عقل آدمی ،پیر
و مرید آینه یکدیگرند و  ...در حوزة انسانشناسی عرفانی جای میگیرند ،و از
این جهت وحدتی میان بینش عرفانی آنها وجود دارد.
 -1عینالقضات و موالنا از نماد آینه برای تبیین اندیشههای خود در حوزههای
مختلف عرفانی استفاده کردهاند .عین القضات و موالنا ،به یک وجود حقیقی
معتقدند که سایر موجودات از این وجود حقیقی افاضه شدهاند .جهان همانند
آینهای است که منعکسکنندة اسماء و صفات خداوند است .در جهان ،انسان
بیش از هر مخلوق دیگری ،مظهر تجلّی اسماء و صفات خداوند است .بنابراین
اگر دل انسان صیقل داده شود و زنگار وجودی آن گرفته شود ،خداوند در آن
جای میگیرد .البته گسترة موضوعاتی را که مولوی در این سه حوزة یاد شده بیان
کرده است و مباحثی که به هرکدام اختصاص داده است و مثالهایی که ذکر
نموده است ،بسیار بیشتر از مباحث عینالقضات است.
 -4نماد آینه در اندیشة موالنا ،بیشتر از عینالقضات است .از جمله اینکه موالنا
برای مباحث صبر و مرگ نیز از نماد آینه استفاده کرده است .او معتقد است که
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آهن به علت صبری که داشته ،به آینه تبدیل شده است؛ و پس از مرگ ،اعمال
انسان همانند آینه ،برای او به نمایش درخواهند آمد.
 -3عینالقضات و موالنا ،از زنگار ،غبار ،خودبینی ،اظهار وجود و انانیّت ،به
عنوان موانع رؤیت در آینه نام بردهاند .این موانع باعث میشود که بین انسان و
حقیقت ،حجاب قرار گیرد و او را از دیدن حقیقت کلّی در جهان باز دارد.
 -8مولوی در ضمن بیان مباحث عرفان نظری مانند اسماء و صفات حق ،وحدت
وجود و تجلی حقّ در اشیاء ،به عوالم وجود نیز اشاره کرده و از نور و رنگ نیز
سخن گفته است که مرتبط با نماد آینه است .او همچنین مطالب و ارشاداتی در
سلوک و طریقت و عرفان عملی ذکر نموده است؛ اما عینالقضات بسیار کمتر به
این امر پرداخته است.
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