دوفصلنامة علمي -پژوهشي
(س)
ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا
سال هفتم ،شمارة  ،13پاییز و زمستان 1394

بازتاب نماد آینه در اسطوره و عرفان

با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد
زهرا عامری
مهین پناهی

1

2

3

تاریخ دریافت94/6/26 :
تاریخ تصویب95/4/15 :

چکیده

اساطیر ،میراث بهجامانده از باورهای انسان نخستیناند که در طوو زموان

ادامه یافتهاند و در ضمیر ناخودآگاه جمعی بشور بوه یواد آورده مویشووند.

آنها در خود ،نمادهوایی را جوای دادهانود کوه در دورههوای مختفوب بوه

اشکا گوناگون در آثار ادبی و هنری انعکاس موییابنود .اسوتااده از ایون

نمادها برای ترسیم جهان انتزاعی بزرگتر ،اساطیر را کوه الفوب درموورد

حوادث ماورایی خفقت سخن میگویند ،با عرفان که عرصة نادیدهها را به

تصویر میکشد ،پیونود مویدهود« .آینوه» یکوی از ایون نمادهاسوت کوه بوه
شیوههای مختفب ،در متون اسطورهای و عرفانی جفوهگر شده است.
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در این مقاله ،با روشی توصیای -تحفیفی به این پرسش پاسخ داده میشود

که نماد آینوه در بندهشون و مرصوادالع اد ،بوهعنووان نمونوههوایی از متوون
اساطیری و عرفانی ،چگونه بازتاب یافته است .در بندهشن که از مهمترین

متون دینی زرتشتیان و تااسیر پهفوی اوستاست ،از آینه بوهعنووان یکوی از
اجزای پنجگانة بدن آدمی نام برده شده است .آینه بخشی از وجود انسوان

است که بعد از مرگ به خورشوید بوازمیگوردد و در رسوتاخیز ،خورشوید

آنها را دوباره به آدمیان میدهد تا یکدیگر را بازشناسند.

در مرصاد نیز که از امهات آثار منثور فارسی و از تااسویر عرفوان اسو می

است ،آینه کاربردی شاعرانه یافته و توا حودودی بوه ماهووم انسوان کامو

نزدیک شده اسوت .درون آدمیوان ،آینوهکواری دسوت توانوای پروردگوار

است .این آینهها سرانجام بعد از مرگ در کنار یکدیگر قرار میگیرند توا
آینة تمامقدی را بسازند که تجفیگر جفوة خداوند است.

واژههای کلیدی :نماد ،اسطوره ،عرفان ،آینه ،بندهشن ،مرصادالع اد.

مقدمه

اساطیر ،عرصوة تخیو و اموور انتزاعویانود کوه در خوود ،مجموعوهای از باورهوا ،آرزوهوا و
ففساهبافیهای انسان نخستین را جای دادهانود .آنهوا الفوب آفورینش نخسوتین پدیودههوا را
روایت کردهاند و از ایزدان و دیوانی سخن گاتهاند که در امور این جهان مداخفه داشتهانود.
پیوستگی این روایات اساطیری در میوان اقووام مختفوب ،برخوی از صواحبنظوران را بور آن
داشت که این روایتها را خواب مشترک بشر بدانند که بریدهبریده به یاد آورده مویشوود.
مطالعات روانشناسانه ،محو ث وت ایون اسواطیر را ضومیر ناخودآگواه جمعوی مویدانود کوه

نمادهای اسطورهای یعنوی کهونالگوهوا 1را در خوود گنجانوده اسوت .وجوود ایون نمادهوا و
کهوونالگوهووا س و ب موویشووود روایووات اسوواطیری در ورای ظوواهر خووود معووانی رمزگونووه و
اسرارآمیزی داشته باشند.
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ع وه بر اساطیر ،متون عرفانی نیز از ابزار نماد برای بوهتصوویردرآوردن جهوان مواورایی
مکاشاات و تااسیر خود بهره بردهاند .نماد به عارف کمک میکند که تجربة انتزاعی خوود
را به تجربة حسی و قاب لمس ت دی کند؛ بنوابراین ،متوون عرفوانی و اسواطیری از یوک سوو
بهدلی سخن گاتن از نادیدنیها و امور انتزاعی و از سوی دیگر به سو ب اسوتااده از نمواد و
بیان نمادین ،به یکدیگر نزدیک شدهاند .این نزدیکی به اندازهای است که میتوان نمادهای
مشترکی را میان آنها یافوت .یکوی از ایون نمادهوای مشوترک ،آینوه اسوت .آینوه در متوون
اساطیری ،دو کارکرد منای و مث ت دارد .از یک سو ممکن است مظهر عیوبی ماننود لورور
و شهوت باشد و با جادوگری ارت اط بیابد .از سوی دیگر مظهوری از روح زنودگی ،خورد و
آگاهی است و با عناصری مانند مردگان ،خورشید و نقاب ،خوشة معنایی خود را میسوازد.
این نماد در متون عرفانی ،با دگردیسی معنایی نمادهای اساطیری به سم فی از قفب عوارف و
انسان کام ت دی شده است.
پیشینۀ پژوهش

با توجه به گیرایوی و جوبابیت م حوم نمادهوا و کواربرد آن در متوون اسواطیری و عرفوانی،

تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه صوورت گرفتوه اسوت .کتوابهوای فرهنون نمواد ،بوه
بررسی عناصر نمادین در میان فرهننها و اقوام پرداختهاند .از کتابهای مهم در این زمینوه

میتوان به فرهنن نمادهای ژان شوالیه و آلن گربران ،ترجمة سوودابه فاوایفی اشواره کورد

که در مقدمة خود ،توضیحات ارزشمندی در ارت واط بوا نمادشناسوی آورده اسوت .فرهنون

نمادهای خوان ادواردو سرلو به ترجمة مهرانگیز اوحودی نیوز در مقدموه ،مطوال ی را دربوارة

نماد و کارکردهای آن جای داده است .همچنین فرهنن نگوارهای نمادهوا در هنور لورب و

شرق اثر جیمز ها و فرهنن مصور نمادهای سنتی جی .سی .کوپر ،از کتابهوای مایود در
زمینة نمادپردازی بهشمار میروند.

کتابهای ب لت تصویر محمود فتوحی ،رمز و داستانهای رموزی تقوی پورناموداریان،

زبان شعر در نثر صوفیه از محمدرضا شایعی کدکنی و زبان عرفانی عفیرضا فوالدی ،به رموز
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و نماد ،زبان عارفان و تمثی های عرفانی توجه کردهاند و گامهای ارزشمندی را در شناخت
نماد و کاربرد آن در متون عارفانه برداشتهاند.
ع وهبر این منابع جامع و مرجع میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد که با موضوع ایون
مقاله ارت اط بیشتری دارند و بخشی از آنها به این موضوع اختصاص یافته است:

کریستینسن در نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار ،فصوفی را بوه بررسوی سوابقة

توواریخی و اسوواطیری شخصوویت جووم و جووام سووحرآمیز وی اختصوواص داده و ایوون جووام را

مترادف با آینه دانسته است .فرهنن مصور نمادهوای ایرانوی از بهمون نوامور مطفو و منیو ه

کنگرانی ،در فصفی به جمشید و کیخسرو و ارت اطشان بوا جوام پرداختوه اسوت .مودخفی بور
رمزشناسی عرفانی ج

ستاری ،بخشی از رمزهای عرفانی را مطالعه و در چند صاحه ،نماد

آینه را در متونی مانند سوانح ،لمعات و منط الطیر بررسی کرده است.

ع وهبر این کتابها ،مقاالت بسیاری دربارة نماد و نمادپردازی انجام شده است کوه در

میان آنها میتوان به دو پ وهش جوامع «نمواد و جایگواه آن در ب لوت فارسوی» از حسوین
آقاحسینی و اشرف خسروی و «نمادگرایی در شعر عرفانی» از محمود فتوحی اشاره کرد.

مقاالتی نیز تنها به نماد آینه پرداختهاند که میتوان نمونههایی از آنها را نام بورد :تجفوی

آیینه در ادبیات عرفانی (قدمعفی سرامی) ،نماد آینه در اندیشة مولوی (امین روشن) ،آینه و

اشارات آن در مثنووی معنووی موالنوا (طواهره حیودری و محمودهادی خوال زاده) ،آینوه و

چنن در زبان مولوی (مریم مشرف) ،مقایسة سیر تکوامفی آینوه در شوعر صواوب و سویدای
نسای (شهیندخت صانعی) ،موتیب آینه در دیوان خاقانی (محمد بهنامفور و زهورا دلیوبیر)،

حافظ در پس آینه (مسیح بهرامیان) ،و ژان ژنه و نگرشی متااوت به ماومون آینوه (مهتواب
بفوکی).

اگرچووه درمووورد نموواد آینووه و خ قیووت شوواعران و نویسووندگان دربووارة کوواربرد آن
بررسیهایی صورت گرفته ،از آنجاکه تاکنون پ وهش مستقفی درمورد کوارکرد ایون نمواد

در بندهشن و مرصادالع اد و مقایسة آنها صورت نیبیرفتوه اسوت ،انجوامدادن ایون پو وهش
ضرورت مییابد.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 147 /

مسئلۀ پژوهش

با توجه به پیوند میان عرفان و اساطیر ،در این پ وهش به این پرسش پاسخ داده میشوود کوه

نماد آینه چگونه در متن اساطیری بندهشن و موتن عرفوانی مرصوادالع اد بوهکوار رفتوه و چوه

معنایی یافته است .پاسخ به این پرسش ،سیر تحو این نماد را در گبر از اسطوره بوه عرفوان
مشخص میکند و نشان میدهد که عارفان برای ترسیم اندیشههای دینی خود تا چوه انودازه
از نمادهای اساطیری بهره بردهاند.
روش پژوهش

بندهشن که در حقیقت ،تاسیر پهفوی کتاب دینی زرتشوتیان اسوت ،شوام اسواطیر فراوانوی

است که نمادهایی در آن جای گرفتوه اسوت .آینوه یکوی از ایون نمادهاسوت .ایون نمواد ،در

اسطورهایترین حالت ،بهعنوان یکی از اجزای پنجگانة بدن آدمی ظاهر میشوود و بوا نمواد

خورشید ارت اط مییابد .در مرصادالع اد نیوز کوه از مهومتورین متوون عرفوانی منثوور فارسوی

است ،داستان آفرینش با نماد آینه پیوند یافته اسوت .آینوه ،درون آدموی کوار گباشوته شوده
است تا منعکسکنندة تصویر جما الهی باشد .نوع روایت شاعرانة این کتواب و اسوتااده از
این نماد در فص داستان آفرینش ،زی ایی آن را دوچندان کرده است.
این مقاله به روش کتابخانهای ،ابتدا تا حدودی به مطالعة کارکردهای آینوه در عرفوان و
اسطوره میپردازد و سیس بوا یوافتن ایون نمواد در دو موتن موورد نظور ،بوه روش توصویای-

تحفیفی ،کاربرد معنایی آنها را بررسی میکند.
نماد

اگرچه نماد یکی از عناصر ادبی شناختهشده بهشمار مویرود ،گنجانودن آن در قالوب تنون
تعریای محدود دشوار است؛ زیرا گسترة فراخی دارد که آن را از یوک سوو بوا آثوار متعودد
اساطیری و عرفانی پیوند میدهد و از سوی دیگر ،خ قیت هنرمندان ،نو به نوو نمادهوایی را

به این گستره میافزاید .برای پیشگیری از سرگشتگی در داالنهای تودرتوی تعاریب نمواد،
تنها به تعریب آن در حوزة متون ادبی پرداخته میشود.
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نمادهای ادبی ،در قالب الااظ ظهور میکنند و به آنها وسعت معنایی مویبخشوند .نمواد
را از این لحاظ ،جایگزین لاظ عربی رمز و سم در ادبیات لورب مویداننود کوه مویتووان
مرزهای مشابهی در تعاریب آنها یافت .در ادبیات عرب ،رمز ع ارت است از هر ع موت،
اشاره ،کفمه ،ترکیب و ع ارتی که به معنا و ماهومی ،ورای آنچه ظاهر آن مینماید ،داللوت
دارد (پورنامداریان)4 :1389 ،؛ بنابراین ،در این تعریب ،به دو مقولة معنای ظاهری و معنوای
پنهان در آن توجه شده است که آن را به نماد نزدیک میسازد.
ماهوم امروزی سم

نیز در حقیقت برگرفته از واژهای یونانی است که در ابتدا به شیئی

دونیمشده اط ق میشد که هر نیمه را دو نار نگواه مویداشوتند توا در زموان جودایی بوه یواد
پیمانی مشترک باشند و در زمانی دیگر ،با کنار هم قوراردادن دو نیموه ،آن بیعوت را بوه یواد
بیاورند (شوالیه و گربوران .)34 :1388 ،اصوط ح اموروزی سوم  ،بوهنووعی یوادآور هموین
توضیح است .به این معنا که سم در قالب لاظ ،بهعنوان نیمهای از ماهوم ظاهر مویشوود و
با قراردادن آن در کنار معنای دیگر ،ماهوم یا معنا بوهعنووان پیوام موورد نظور بوه یواد آورده
میشود .در حقیقت ،بخش دیدنی و مروی نمواد کوه لاوظ اسوت ،نیموة دیگور را کوه بخوش
نادیدنی و ادراکی است ،به ذهن میآورد.
این یادآوری ،الفب به س ب وجود ش اهت یا تفمیحی است که میوان لاوظ و معنوای آن
وجود دارد؛ بنابراین ،میتوان نمادها را که ژرفساختی تشو یهی دارنود ،در دو گوروه کفوی
جای داد :گروه او نمادهای استعاری که مانند استعاره قرینه دارنود و مویتووان دلیو خفو
معنای نمادینشان را از راه ش اهت با وی گیهای مشابه یافوت (فتووحی .)189 :1395 ،گوروه
دیگر نمادهایی که حاص وی گیهای مشوترک نیسوتند؛ بفکوه بورای درک معنوای نموادین
آنها باید به تاریخ ،اساطیر و داستانهای دیگر رجوع کرد تا به دلیفی دست یافوت کوه ایون
معنای نمادین را ت یین کند .این نمادها را میتوان در حوزة نمادهای یادبودی یا قدسی جای
داد .نمادهووای یووادبودی یووا تفمیحووی ،نمادهووایی هسووتند کووه رویوودادی واقعووی را در خوواطر
برمیانگیزند و نمادهای قدسی را میتوان نمادهای بهکاررفته در اسواطیر و آیوینهوا دانسوت
(همان به نق از فرهنننامة انوشه.)190 :
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قابفیت چندمعنایی نماد و گرهخوردگیاش با تخی  ،آن را به ابزاری ت دی کرده که در
زمینههای مختفب بهکار میرود .از داستانهای اساطیری کوه جفووهای از نخسوتین تخوی ت
مردمان اولیهاند ،تا متون عرفانی که از جهوانی انتزاعوی سوخن مویگوینود و حتوی در جهوان
معاصر امروز ،کاربرد نماد مشهود است .آنچه در این میان حاوز اهمیوت اسوت ،پیونود میوان
اساطیر و متون عرفانی ،از لحاظ توجه به امور ماورایی و بهکوارگیری نمواد و گواه نمادهوای
مشترک است که از عرصهای بوه عرصوة دیگور معنوایی توازه یافتوهانود؛ زیورا نمواد یکوی از
شگردها و ترفندهای تصویرسازی است و این قابفیت را دارد که با توجه به سوابقة روحوی و
ذهنووی خواننووده ،در زمووانهووای مختفووب و حتووی در یووک زمووان واحوود ،معووانی متاوواوت و
تأوی های گوناگون را بیبیرد (ذوالاقاری و امیودعفی .)190 :1392 ،درواقوع ،لحواف گورم
اسوواطیر کووه خووواب خوووش درک جهووانی لووبتبخووش و رؤیووایی را بوورای انسووان بووههمووراه
میآورد ،از چه تکة نمادهایی ساخته شده که کهنالگو نامیده میشود .این کهونالگوهوا،
بهمرور زمان از بستر اساطیری خود خارج میشوند و هنگامیکوه مصوداقی پیودا مویکننود،
یعنی نزد یک فرهنن دارای مصداق میشوند ،به خف نمادهای چندمعنایی منجر میشووند.
از همین رو ،نماد ع ارت است از کهنالگوی فرهنگیشده (نامورمطف .)29 :1392 ،
استااده از این نمادها برای ترسیم جهان انتزاعی بزرگتور و سوخن گاوتن از نادیودههوا،
اساطیر را که الفب درمورد حوادث ماورایی و خفقوت سوخن مویگوینود و نووعی دیودگاه
مبه ی و آیینی انسان نخستین را نشان میدهند ،با «عرفان که نووعی نگواه جموا شناسوانه بوه
دین است» (شایعی کدکنی )19 :1392 ،و زبان نموادین و سوم فیک را برمویگزینود ،پیونود
میدهد.
عارفان ناگزیرند برای تجسمبخشیدن به مااهیم ماورایی و عوالم بواال ،از نمادهوایی بهوره
بجویند که «هرکدام رمزی از ایدههای ناگاتنی عارف و کفید اشارت به دریافتها و معوانی
لی ی» (فتوحی )213 :1395 ،او هستند .برخی از این نمادها ،اصط حات رسمی صوفیانانود
که در میان آنها با شورح مشخصوی رواج داشوته اسوت .پوارهای از ایون نمادهوا نیوز سواختة
خ قیت فردی آنها بودهانود ،اموا بخشوی از آنهوا برگرفتوه از اسواطیر هسوتند کوه بوا تیییور
کارکرد معنایی در متون عرفانی راه یافتهاند.
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برای درک ارت اط میان نمادهای اساطیری و عرفانی باید توجه داشوت کوه نموادپردازی
در ادبیات صوفیه ،یک اره پدید نیامده است و عارفان برای رمزسازی ،از میوراث ادبوی کهون

بهورههوای فوراوان گرفتوهانود (همووان .)214 :عمیود زنجوانی در تحقیو و بررسوی در توواریخ

تصوووف ،ریشووة تاکوورات صوووفیان را در هنوود ،چووین ،یونووان و ایووران باسووتان دانسووته اسووت.

ریشههای اولیة افکار صوفیانه و ایدوولوژی تصوف و سابقة آن در میان اقوام و مف مختفوب
پیشین و مکاتب گوناگون فکری و ادیان و مباهب کهن بهخوبی مشهود است و حتی سابقة
آن تا حدود سه هزار سا پیش کشیده میشود (عمید زنجانی)24 :1367 ،؛ بنابراین ،دور از
ذهن نیست که اساطیر این اقوام و آیینهایی مانند مانی ،زرتشت ،مسویحیت و یهودیوت ،بور
آثار صوفیه تأثیر گباشته باشند؛ هرچند که این اساطیر ،در ایون آثوار نموود دیگور و معنوایی

تازه یافته باشند .درواقوع ،از راه م وادالت روزموره و ارت اطوات موردم هور عصور ،پوارهای از
داستانها و اساطیر اقوام مختفب نیز میان آنها منتق میشده است که صوفیان با بهرهگیوری
از زبان نمادین ،این گنجینة لنی را برای ایجاد جبابیت و نیز انتقا مااهیم ذهنی خود بهکار
گرفتهاند.
از آنجاکه نماد در ادبیات ،در قالب الااظ نمایوان مویشوود ،عارفوان کوشویدهانود بورای
ایجاد پیوندی میان جهان مروی و نامروی ،سادهترین چیزهوا را بوه خودمت بگیرنود توا هرچوه
روشنتر آن جهان نادیدنی را آشکار سازند؛ بنابراین ،در نمادهای عارفانه ،اشیا ،موجوودات
و عناصر ساده و پیشپاافتادهای دیده میشووند کوه بوهمورور زموان از سوادگی خوود خوارج
شدهاند و معنایی فراخ را پبیرفتهاند .آینه یکی از این نمادهاست که بهدلیو قابفیوت نموایش
تصاویر ،در ذهن مردمان نخستین و دورههای بعد شکفی اسرارآمیز یافته و بوه کسووت نمواد
درآمده است.
آینه
آینه در اص  ،واژهای پهفوی است که از ریشة  Adو از پیشوند  venبهمعنوای دیودن سواخته
شده است (مقیمپور بی نی .)98 :1389 ،این واژه به دو شک  Ayinakو  Ayenakث ت شده
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است که دو معنای آیین (رسوم ،آداب و طریو ) و آینوه را دربرمویگیورد (دهخودا:1377 ،
.)268
این شیء اعجابانگیز ،از دیرباز بهعنووان نموادی در آداب و رسووم وجوود داشوته و در
کنار سورها ،گورهای مردگان ،سارههای هاوتسوین و ...دیوده شوده اسوت .بعودها نیوز در
بسیاری از شاخههای عفمی مانند روانشناسی ،ففساه و عرفان کاربرد پیدا کرده و بهوی ه در
متون عرفانی و اسطورهای به شیوهای نمادین بهکار گرفته شده است .با وجود توجوه فوراوان
به این واژه ،متناسب با موضوع این پ وهش ،کارکردهای آن در دو زمینة اسوطوره و عرفوان
بررسی میشود.
الف) کارکرد آینه در اساطیر

آینه در اساطیر ،دو کارکرد مث ت و منای دارد .از یک سو سم فی از خیر و نیروهای یاریگر
است و از سوی دیگر به سم فی اهریمنی و ناخوب ت دی میشود .در کارکرد مث ت ،آینه با
ماهوم خرد و آگاهی در تقاب با جه و نادانی قرار گرفته و به شک ابوزار اشوراق درآموده

است« .درواقع ،این شیء را نماد فرزانگوی و آینوة پوشویده از گردول وار را روحوی کودر از
جهالت دانستهانود» (شووالیه و گربوران .)325 :1388 ،ایون آگواهی ،از سووی دیگور بوا روح
ارت اط مییابد و این روح است که به سم فی از آینه ت دی میشود .بوهع وارت دیگور ،آینوه
همان روح است که فرد را به دانش و خرد میرساند .شوخص در آینوه قوادر اسوت آگواهی
مختصری از همة دانشها بهدست بیاورد و به درون روح خود بنگرد (ها .)5 :1380 ،
در کارکردی منای ،آینه با صاات رذیفه ارت اط مییابد .بهنظر میرسد این نوع نگواه بوه
آینه در نتیجة کاربرد حقیقی آن بهعنوان ابزاری برای تماشا و آراستگی ظاهری ظواهر شوده
است .در تماثی دورة رنسانسی ،آینه صات وی ة احتیاط از فاای اصفی و حقیقت و مظهور
عیوبی مث لرور و شهوت بهشمار میرود (همان.)5 :
در اساطیر ،گاه آینه با نمادهای دیگری مانند ماه و خورشید مورت

مویشوود .آینوه نیوز

مانند ماه ،از من عی نور و تصویر میگیرد و سیس همان را منعکس میکنود« .در بواور موردم
این سرزمینها ،خورشید و ماه دو آینه هستند که آنچه بور روی زموین مویگوبرد ،انعکواس
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میدهند» (کریستینسن .)329 :1389 ،این نقش نمادین خورشید ،برای آن قداستی را ایجاد
کرده است که میتوان آن را با ادیان مهرپرستی و میتراییسم مربوط دانست .مهر از م زمان
خورشید بوده که با آمدن زرتشت به هیئت فرشتهای بفندپایه درآمده و در اوستا ،یشت دهم
را به نیایش خود اختصاص داده است« .مهر بوهمعنوی پیموان اسوت و معمووالا بوه شوک حود
واس و پیونددهندة امور ظاهر میشود .او پیونددهندة شوب و روز ،بهشوت و دوزخ اسوت»
(برگرفتووه از بصوویری .)48 -46 :1393 ،تووداخ مهوور و خورشووید را موویتوووان در م زمووت
همیشگی این دو دانست که گاه از آنها چهرة واحدی را پدید آورده است.
نماد آینه در مطالعات روانشناسانة یونن ،درمورد اسواطیر نیوز دیوده مویشوود .او نمواد

آینه را در ارت اط با نقاب 2توضیح میدهد .بهزعم وی ،نقاب آن چهرة سواختگی یوا کواذبی
است که انسان از خود به نمایش میگبارد .در برابر این نقاب ،آینه قرار دارد که فورد را بوا
خود واقعیاش روبهرو میسازد .بهع ارت دیگر ،آینه آن چهورهای را بوازمیتابانود کوه فورد
هرگز به دیگران نشان نمیدهد و آن را در پشت نقاب پنهان میدارد (بیفسوکر.)66 :1391 ،
ریشة این نظریات را میتوان در عقاید کیمیاگری یافت؛ زیرا در این عقاید نیوز آینوه نقشوی
اص حکننده دارد .زوسیموس کیمیاگر بر تأثیر اخ قی آینه تأکید کرده است« :روانوی کوه
خود را در آینة سحرآمیز میبیند ،آلودگی خود را بازمی شناسود و خوود را از هموة لکوههوا
(سایهها) پاک میکند .روان خود را بر ط آینه و بر ط روح مقدس متحوو مویسوازد و

خود روح 3میشود» (کریستینسن.)461 :1389 ،

ع وهبر حاور مستقیم آینه در اسطوره ،کارکرد آن در روایوات مورت

بوا اسواطیر نیوز

دیده میشود .لوففر دالشو ،قصههای پریوان ،منظوموههوای حماسوی ،افسوانههوا و سورودهای
عامیانه را آخرین شاخههایی میداند که از تنة اساطیر منشعب شدهاند ()30 :1386؛ بنابراین،
جفوههای اساطیر را میتوان در آنها دید .در افسانههای پریان ،آینوه گواه پیشگوسوت ،گواه
با زمان ارت اط یافته است و گاه نیز میتواند روبوهروکننودة فورد بوا واقعیوت خوود باشود .در
داستان گ حسرت (النن1387 ،الب ،)384 :آینة ناموادری حقیقوتگوسوت و تحوت هور
شرایطی واقعیت را نشان مویدهود .در افسوانة قوربالوة سو ز کوچولوو (النون،)72 :1386 ،
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آینوهای سویاه وجوود دارد کووه بوا نموایش دختوری جوووان ،شواهزاده را دل اختوة او مویکنوود.
بدینترتیب ،کار آینه روبهروکردن پسر جوان با سرنوشت خویش است.
در این داستانها ،ع وه بر آینه ،اشیای براق هم کارکردی مانند آینه دارنود .در داسوتان
کوشچئی بیمرگ (النن1387 ،ب ،)55 :قاش  ،چنگا و انایوهدان نقورهای ،از حوا وروز
ایوان ،قهرمان داستان ،خ ر میدهند .این اشیای براق به ماهوم یکیشودن نمواد آینوه بوا روح
نزدیک شدهاند؛ زیرا با مرگ ایوان ،اشیای نقرهای تیرهوتار میشوند .نزدیکترین کوارکرد
افسانه های پریان بوا اسواطیر را مویتووان در داسوتان شواهزادة نوامروی (النون)105 :1386 ،
مشاهده کرد .در این داستان ،سه آینه دیده میشود که بهترتیب وقایع گبشته ،حا و آینوده
را نشان میدهند.
درمجموع ،میتوان گات آینه به این عفوت کوه تصوویر روان انسوان را در خوود دارد و
درعینحا روان را مح وس نمیکند و نیز بدین س ب که مسطح اسوت ،اموا جهوان را خوود
منعکس میکند ،چهرهای جادویی یافته است .از این مشاهدات ،بهآسانی این عقیوده نشوو و
نما مییابد که آینه چیزی را در خود پنهان میدارد که دیده نمیشود و نهتنها خود انسوان را
بفکه آنچه را به او تعف یا آنچه دوست میدارد ،نشان میدهد و نهتنها حوا  ،بفکوه آینوده را
نیز آشکار میسازد؛ بنابراین ،آینوة معموولی در داسوتانهوای عامیانوه ،بوه آینوهای سوحرآمیز
ت دی میشود (کریستینسن.)458 :1389 ،
همانطورکه گاته شد ،منظومههای عامیانه ارت اط نزدیکی با اسواطیر دارنود .در منظوموة

فارسی خسرو و شیرین نیز نظامی گنجهای ،ابیاتی را دربارة آینه آورده است .او افسوانهای را
ذکر میکند که از یک سو تعفیفی اسطورهای برای آفرینش کوهها و بیشههاست و از سووی
دیگر ،آینه را ابزاری زنانه دانسته است.
نیوشووود بووور توووو آن افسوووانه را راز

که در راهوی زنوی شود جوادویی سواز

یکووووی آیینووووه و شووووانه درافکنوووود

بووه افسووونی بووه راهووش کوورد دربنوود

ففک این آینوه و آن شوانه را جسوت

کزین کوه آمود و زآن بیشوه بررسوت

زنوووی کوووو شوووانه و آیینوووه باکنووود

ز سووختی شوود بووه کوووه و بیشووه ماننوود
(نظامی گنجوی)65 :1388 ،
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زنی جادوگر ،آیینه و شانهای را بهعنوان دامی بر سور راه قورار مویدهود .ففوک آنهوا را
برمیدارد و از آینه ،کوه و از شانه ،بیشهها را مویسوازد .نتیجوهگیوری نظوامی در ایون زمینوه
جالبتوجه است .او زنی را که ابزار زنانگیاش را رها میکند ،مانند کوهها و بیشهها سخت
میداند .شاید دلی ایجاد بیشه از شانه ،ش اهت دندانههای آن بوا درختوان جنگو باشود؛ اموا
دلی خف کوه از آینه تأم برانگیز است و احتما دارد بهخاطر کنار هم قوراردادن دو شویء
متااد ،سنن و شیشه ،نماد مردانگی و زنانگی باشد؛ چراکوه بوا رهواکردن زنوانگی ،زن بوه
خشونت و مردانگی خواهد رسید .حاور آینه و شانه در همین معنا ،در افسانة پریان کوتولة
زرد (النن1387 ،الب )39 :مشهود است .پری دریایی ،با زی ایی زنانة بیهمتا و با گیسووان
فروهشته ،در یک دست آینه و در دست دیگر شوانه ،از اعمواق آبهوا در برابور شواه ظواهر
میشود .حاور این عناصر در کنار زی ایی زنانوه ،بوه کوارکرد نموادین آنهوا اشواره دارد و
افسانة نظامی را به یاد میآورد که آنها را ابزاری زنانه برای تقویت زنانگی دانسته است.
ب) کارکرد آینه در متون دینی و عرفانی

زبان رمزی متون دینی و عرفانی ایجاب میکند که نمادها را برای بیان معانی متعالی خویش
بهکار بگیرند .نمادهای دینی ،گاه با شخصیتهای مقدس پیوند مییابند؛ همانطورکه بورای
مثا  ،صفیب با عیسی (ع) ،ماهی با یونس (ع) و کشتی با نوح (ع) ارت اط یافتهانود .آینوه نیوز
در سنت مسیحی ،نماد بکرزایی و مریم عبراست (ها .)5 :1380 ،
در احادیم و روایات دینی ،آینه در بافت تش یهات تمثیفوی دیوده مویشوود .در حودیم
شناختهشدة «المومن مرآت المومن» ،نقش اجتماعی -اخ قی فرد بوا نمواد آینوه پیونود یافتوه
است؛ بنابراین ،همانطورکه آینه عیبها و حسنها را موینمایانود ،آدموی در برابور دیگوری
مسئو چنین کاری میشود .این آموزههای اخ قی ،بوه اشوعار تعفیموی فارسوی نیوز کشویده
شدهاند و آینه هرچه بیشتر نقش نمایشگر عیوب را یافته است:
آینه چوون نقوش توو بنموود راسوت

خووود شووکن آیینووه شکسووتن خطاسووت
(نظامی گنجوی)397 :1384 ،
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در متون عرفانی نیز که پیوندی ناگسستنی با اساطیر دارند ،آینه از یک سوو خوود دارای
معنایی نمادین است و از سوی دیگر کارکرد خود را به نمادی دیگر تعمیم داده و درواقوع،
با نماد جام یکی شده است و با شخصیتهای اساطیری مانند جمشوید ،کیخسورو ،سوفیمان و
اسکندر پیونود یافتوه اسوت .ایون افوراد درواقوع ،گواه یوک شخصویت اسوطورهای محسووب
میشوند که منشوروار در چهار شخصیت بازتاب یافتهاند.
آیینة اسوکندر ،آینوده را بورای وی آشوکار موی سواخته اسوت .ایون آیینوه بور فوراز شوهر
اسکندریه برای آگاهی از شورشیان بنا نهاده شده بود ،اما بهدلی لافت دیدهبوان ،ایون شوهر
توس اه فرنن ویران و به دریا انداخته شد .اسکندر دوباره آن را از دریا بیورون کشوید و
بر سر شهر نصب کرد .داستان آینهساختن اسکندر به شکفی م سوط در اسوکندرنامة نظوامی
آمده است (روشن .)110 :1386 ،جمشید نیز شواهی باسوتانی و مح ووب اسوت کوه بوهدلیو
لرور و رواج لبای حیووانی ،فورهش را از دسوت داد و بوا مورگ لومانگیوزش ،سرنوشوتی
تراژیک یافت .او هات شیء اسرارآمیز داشت که یکی از آنها جام جهانبین بود .این جام
میتوانست تمام دنیا را در خود منعکس کند .کیخسرو ،شاه اساطیری ایران نیز با نمواد جوام

ارت وواط دارد .سووهروردی در رسووالة لیووت موووران ،جووامی را بووه وی نسو ت موویدهوود« :جووام
گیتینمای کیخسرو را بود .هرچه میخواست در آنجا مطالعت میکرد ،بور میی وات واقوب
میشد و بر کاونات مطفع میگشت» (سهروردی.)11 :1388 ،
بعدها در شعر عرفانی ،این جام معنوایی نموادین یافوت و قفوب عوارف کوه مویتوانسوت

تجفیگر جهان باشد ،سم فی از این شیء اسرارآمیز شد .عارفان بسیاری ایون ماومون را در
آثار خود آوردهاند که از آن میان میتوان به ابن عربی ،عین القاات ،لزالی و نسای اشواره
کرد و نمونههایی از این توجه را در اشعار حافظ دید.
آیینة سکندر جوام موی اسوت بنگور

تا بر تو عرضوه دارد احووا مفوک دارا
(حافظ)3 :1389 ،

دلی که لیب نمای است و جام جوم دارد

ز خاتمی که همی گم شود ،چه لم دارد
(همان)115 :
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موالنا نیز در تمثی نامدار «مریکردن چینیان با رومیان» در مثنوی ،به خاصویت آیینگوی

اشاره کرده است و این تمثی را به د تعمیم میدهد که «بیصورتی و بیرنگی اص است.

اگر د صیق بخورد ،بیرنگی میآید و بیرنگی ،مادر همة رننهاست» (اس میندوشن،
)169 :1377؛ بنابراین ،اگر زنگارهای د زدوده شود ،قابفیت تصویرگری مییابد.
از سوی دیگر ،این نماد نهتنها با قفب که با انسوان کامو نیوز در ارت واط اسوت .درواقوع،
قفب انسان کام را از جهت مظهریت او آینه نامیدهاند؛ زیرا ذات و صواات و اسوما را آینوه
گویند و این معنی در انسان کام که مظهریت تامه دارد آشوکارتر اسوت (سوجادی:1389 ،
 .)45انسان کام  ،درواقع خفیاة خدا بر زمین است؛ بنابراین ،میتواند فیض بویواسوطه را از
ح تعالی بگیرد و خود ،چون آینهای آن را به خف منعکس سازد (بهنام فر.)122 :1387 ،
ع وهبر این کارکردهای معمو  ،گاه تخی خاص خال اثر ،تصوویری منحصوربهفورد و
گاه مخالب با کارکردهای معمو را آفریده است؛ برای مثا  ،در نمایشونامههوای ژان ژنوه،
نمایشنامهنویس فرانسوی ،در مخالات با نظر یونن ،آینه بوهعنووان عامو تووهم ذکور شوده
است .شخصیتهای داستانهای ژنه ،هموواره از خوود واقعویشوان گریوزانانود .آینوه نیوز بوا
عینیتبخشیدن به ظواهر م د آنها واقعیت روزمرهشان را میزداید و آرزوها و توهماتشان
را تحکیم میبخشد (بفوکی .)90 :1386 ،درواقع ،آینه به نماد بازتابانندة ناواقعیتهوا ت ودی
میشود.
بحث و بررسی

 .1آینه در بندهشن

4

در این کتاب اساطیری ،نخستین بار از آینه بهعنوان یکی از پنج بخش وجود آدمی نام بورده

شده است .مهرداد بهار ،اگرچه لیت آیینه را در متن کتاب آورده ،در توضیحات ،ایون واژه
را  ewenagبه معنای شک و قالب ترجمه کرده است.
صرفنظر از اینکه دو واژة  ewenagبا لیت  ayenakهمریشه هستند یا خیر ،بایود توجوه
داشت که میتوان حدود معنایی نزدیکی برای آنها یافت .آینه در زبان پهفوی به دو شوک
 ayenakو  advenakآمده که در هردو شک  ،دو معنای متااوت یافته اسوت :آیینوه و آیوین
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(فورهوشووی .)17 :1381 ،همچنوین فرهنوون دهخودا ،واژة آیینووه را در دو معنوای «آبگینووه» و
«صوووورت ،آیوووین و طریو و » تعریوووب کووورده اسوووت (دهخووودا .)268 :1377 ،در کتووواب
 A Concise Pahlavi Dictionaryنیز واژة  ewenagبه دو صورت آینوه و شوک و روش
ترجمه شده ( )Mackenzie, 1986: 31که نشانگر نزدیکی ریشة این واژه با  ayenakاست.
دلی این تیییر معنا از آینه به «شک و قالب» و «روش» مشخص نیست ،اما نکتة مهم در ایون
مقاله ،بررسی کارکرد نمادین این واژه ،بهعنوان یکی از اجزای پنجگانة بدن آدمی است.

بندهشن آینه را بخش درونی بدن آدمی میداند که تا زمانی که زنده است با اوست ،اما

بعد از مرگ از وی جدا میشود و به خورشید میپیوندد:

6

«او 5مردم را به پنج بخش فراز آفرید :تن ،جان ،روان ،آیینه و فروهر .چون تن آن
که ماده است ،جان آن که با باد پیوسته ،دمآوردن و بردن ،روان آن که با بوی 7در
تن است :شنود ،بیند ،گوید و داند .آیینه آن که به خورشید پایه ایستد ،فروهور آن
که پیش هرمزد خدای است .بدان روی چنان آفریده شد که در (دوران) اهریمنی،
(چون) مردم میرند ،تن به زمین ،جان به بواد ،آیینوه بوه خورشوید ،روان بوه فروهور
پیوندد تا روان ایشان را توان میراندن ن اشد» (دادگی.)48 :1390 ،

از آنجاکووه معنووای نمووادین کفمووات را زنجیوورة واژگووانی ق و و بعوود از آنهووا مشووخص
میسازد ،حاور آینه بهعنووان جزووی از بودن انسوان و نیوز ارت واطش بوا خورشوید ،آن را از
کارکرد معمو خارج میکند و به آن معنایی نمادین میبخشود .ایون آینوه را بنوابر توضویح
متن نمیتوان همان تون ،فوره یوا روان و جوان دانسوت؛ زیورا آنهوا چهوار جوزء دیگور بودن

محسوب میشوند .همچنین شواهد بندهشن بر این فرضیه صحه میگبارد که آینوه ،جودای
از این اجزای چهارگانة دیگر است.

در بخشی از این کتاب ،ضمن اشاره به داستان کیومرث و گاو ایوک داد ،بار دیگر تون
و آیینه در کنار هم ذکر شدهاند که اگرچوه نشواندهنودة ارت واط آنهوا بوا یکودیگر اسوت،
مشخص میکند که این آینه همان تن نیست .در این بخش چنین آمده است:
«پس اهریمن بر گاو آمد .گاو ،بهسوی نیمروز بر دسوت راسوت افتواد .نخسوت آن
پای راست را بر هم برد .هرمزد آن تن و آیینة گاو را برگرفت و به مواه سویرد کوه
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این روشنگری ماه است که به گیهان بازتابد .چنین گوید که مواه ،گوسویند تخموه
است؛ زیرا آیینة گاوان و گوسیندان به ماهپایه ایستد .سیس چون بر کیومرث آمد،
کیومرث بهسوی نیمروز برطرف چپ افتاد و نخست نیز آن پای چپ را بر هم زد.
هرمزد آن تن او را برگرفت و به خورشید سیرد که این روشنی خورشید است کوه
بر جهان بتابد» (همان.)69 :

اگرچه این بخش از بندهشن ،آنچه را به مواه پایوه و خورشوید پایوه مویرود تون و آیینوه

میداند ،بخش نهم این کتاب در بخش چگونگی آفرینش جانوران ادعا مویکنود آنچوه بوه
ماه پایه برده شده است ،نطاه و منی گاو بوده و تون گواو بوا مانودن روی زموین سو ب خفو
جانوران و گیاهان گوناگون شده است (همان .)78 :همچنین نطاة کیومرث است که توس
خورشید پالوده میشود و با قرارگرفتن در سیندارمب (زمین) عام خف مشی و مشیانه ،زوج
نخستین میشود؛ درحالیکه تون ففوزی کیوومرث تجزیوه و هاوت گونوه ففوز از آن آفریوده

میشود؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که در این بخش از بندهشون ،منظوور از آیینوه بیشوتر هموان
عام وجودی خفقت و نطاه است که با تن و بدن معنایی متااوت دارد.

آیینة درون آدمی را روان نیز نمیتوان دانست؛ زیرا بخشی از این کتاب که به آفورینش
روان و تن پرداخته است ،از آن بهعنوان فره یاد کرده (همان )81 :و مهرداد بهار نیز یکوی از
معانی متااوت فره را روان دانسته اسوت .ایون روان اسوت کوه در حسابرسوی اعموا حاضور
میشود (همان ،)135 :سه روز مرده را رها نمیکند (همان )129 :و مث آیینه ب فاصفه پوس
از مرگ به خورشید سیرده نمیشود؛ بنابراین ،با توجه بوه ایون شوواهد ،از آنجاکوه در هوی
بخشی از این متن ،آیینه بهمعنای روان بهکار نرفته است و نیز از آنجاکوه روان ،آن بخوش از
وجود آدمی است که با درک و حواس ظاهری مرت

است ،میتوان آن را بوهعنووان یکوی

از پنج بخش وجود انسان دانست که عنصری زندگیبخش و با ماهوم روح متعالی متاواوت
است.
اگرچه در هی یک از بخشهای این کتاب ،آیینه به معنای روان به کار نرفتوه اسوت ،در
بخشی از آن ،روان به ماهوم جان آمده و بهجای پیوستگی باد با جان ،از اتصا روان بوا بواد
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سخن رفته است که این باد برای پبیرة روان درگبشته حاضر میشود و برای پرهیزگار بهتر
و نیکوتر و برای بدکار پوسیده و نام ارک خواهد بود (همان.)135 :
آمیختگی این اجزای چهارگانة لیرمادی با یکدیگر ،بیشتر این فرضیه را به ذهون مت وادر
میسازد که میتوان جان ،روان ،آیینه و فروهر را چهار بخش روحانی آدمی دانست کوه در
باالترین سطح آن فروهر حاور دارد و مانند صورتی مثالی ،بیواسطه نزد خداوندگار یکتوا
قرار دارد.
محتم است این آیینة رمزآمیزِ نمادین ،یکی از اجزای چهارگانة روح آدموی یوا بخوش
خاصی از روح و روان وی ،جوهر یا هیولی یا بوا توأثیری کوه در آگواهی رسوتاخیزی دارد،
وجدان وی باشد .بههرحا  ،این جزء مینوی با خورشید ارت واط یافتوه کوه بوه دو شویوه قابو
توضیح است :چرخة کما و رسیدن به خودآگاهی.
الف) چرخۀ کمال و وحدت :خورشید از دیرباز بهعنوان یکی از پرکاربردترین عناصر
نمادین مورد توجه بوده است .گاه رمزی از رستاخیز و مرگ و زندگی شوده ،گواه نگه وان
دنیای مردگان بوده و گاه نقش تطهیرگر را پبیرفته است.
خورشید در اساطیر گوناگون بهدلی شک کرویاش ،به ماهوم نمادین دایوره بوهعنووان
سم فی از کما و وحدت نزدیک شده است .یونن حالت دایرهای و کروی را به «مانداال»
مربوط میداند که در اص زبان سانسکریت بهمعنای دایره است .او معتقد اسوت مانوداال در
بودیسم ،ابزاری برای ژرفاندیشی ،یگانگی و وحودت اسوت .ارت واط خورشوید بوا مانوداال
حتی در تصاویر مربوط به این شک نیوز مشوهود اسوت؛ زیورا گواهی در مرکوز شوک یوک
خورشید با انوار ساطع دیده میشود (برگرفته از بیفسکر.)142 -139 :1391 ،

با توجه به متن بندهشن -که آینه را یکی از اجزای بدن انسان میداند که پوس از مورگ

به خورشید سیرده میشود -این دو نماد با یکدیگر پیونود یافتوهانود؛ بنوابراین ،خورشوید کوه

مظهری از کما است ،در چرخهای کام همراهیاش را با آیینه حاظ مویکنود .چرخوهای
که از زایش آلاز و با ع ور از زندگی سیری میشود ،به مرگ منجر میشود ،بوا حسابرسوی
ادامه و با خودآگاهی پایان مییابد.
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در اولین مواجهة آینه با خورشید ،آیینه نطاهای است کوه توسو خورشوید پوالوده و بوه
زمین سیرده میشود« .کیومرث در هنگام درگبشت ،نطاة خود را رها مویکنود و آن نطاوه
به وسیفة خورشید پالوده میشود» (کریستنسن.)22 :1389 ،
سیس آیینه در معنایی نمادین بهعنوان یکی از اجزای پنجگانة آدمی ذکر میشود که توا
زنده است ،درون او قرار دارد .طی زندگی آدمی نیز خورشید از این آینه جداشدنی نیست؛
بفکه بهمنزلة چشم اهورامزدا ناظر بر همه چیز است.
پس از مرگ ،این نماد به خورشید سیرده میشود کوه روشونی خوود را از ایون آیینوههوا
دارد .این مرحفه از چرخة کما درواقع ،پیچیدهترین و نمادینترین بخش آن است؛ زیرا از
یک سو به ارت اط خورشید با روشنیاش با آیینهها اشاره دارد که بوا کموی تیییور در اسواطیر
دیگر نیز مشهود است .همانطورکه در افسانههای مکزیکی ،روشنی خورشید در ارت واط بوا
انسانهاست؛ بنابراین ،ق ای با قربانیکردن انسانها (مردها) به پیشگاه خورشید از مورگ آن
جفوگیری میکنند و خورشید را زنده و گرم نگه میدارند؛ زیرا «گمان میکردند خورشوید
از خون انسان که موجب نامیرایی او میشود ،تیبیه مویکنود» (دوبوکوور .)83 :1373 ،ایون
باور به شکفی دیگر در اساطیر ایرانی نیز دیده میشود« :جوهر و عرض انسانها در خورشید
است و خورشید ،روشنی خود را ع وهبر روشنی مینووی خوود از جووهر و عورض مردموان
دارد» (میرفخرایی.)42 :1366 ،
از سوی دیگر در این بخش ،خورشید بهعنوان راه ع وری تصویر شده است که بوه روح
اجازة سوار بوه دیگور سووی آسومان را مویدهود .در باورهوای مهرپرسوتی ،خورشوید ماننود
دروازهای دانسته شده است که روح آلوده بعد از ع ور از دروازة ماه و بازگشوت مجودد بوه
زمین ،هنگامیکه پالوده شد ،از دروازة خورشید به آسومان بازگردانوده مویشوود (بصویری،
)59 :1393؛ بنابراین ،در نتیجة این وحدت و کما است که خودآگاهی به ثمر مینشیند.
ب) خودآگاهی :ع ور از خورشید ،درواقع آلاز مرحفة خودآگاهی است؛ بنابراین ،آینوه
در این سطح ،با گبراندن مراح تطهیر تا کما آماده میشود تا نقوش رسوتاخیزی خوود را
نشان دهد .در این حالت ،کارکرد آینه این است که به شیوهای جوادویی ،تصواویری را کوه
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در زمان گبشته دریافت کرده ،آشوکار کنود یوا بوا ازبوینبوردن فاصوفههوا ،بوه آنچوه زموانی
دربرابرش نقشی در وی بهجای گباشته ،حاووری دوبواره ب خشود (سورلو .)115 :1392 ،از
سوی دیگر ،خورشید نیز که دروازة جهان و پاالیندة بدیهاست ،نقشی دیگر میپبیرد .این
جوورم آسوومانی و تیییرناپووبیر ،بووه آشووکارگری پدیوودههووا موویپووردازد و تنهووا هوودفش
شاافیتبخشیدن به پوستة تاریک حواس میشود تا حقای برتر دیده شوند (همان .)374 :از
آنجاکه این آینه در رستاخیز س ب شناخت افراد میشود ،شاید بتوان آن را بهنووعی بوا نمواد
خودآگاهی آینه نیز مرت

دانست؛ بنابراین ،روشنی خورشید که از هموین آینوههاسوت بوین

کیومرث و دیگران تقسیم میشود تا روانها و اجساد یکدیگر را تشخیص دهند و بیابند.
«آن روشنی را (که) با خورشید است ،نیمی بوه کیوومرث و نیموی بوه دیگور موردم
بدهند .سیس مردم مردم را بشناسند که روان روان را و تن تن را بشناسود کوه ایون
مرا است پدر ،این مرا است برادر ،این مرا است زن .این مراست کودام خویشواوند
نزدیکتر» (دادگی.)146 :1390 ،

از سوی دیگر ،خورشید که پاالیندة ناپاکیها و دروازة جهان دیگور اسوت ،بوه شویوهای
دیگر خود را نشان و بهنوعی خود را با کارکرد رستاخیزی آینه تط ی میدهد .خورشیدپایه
به مکانی ت دی میشود که ارواح نیکان را در خود جای داده است.
باید توجه داشت آیینهای که ق از تطهیر با ففز گداخته ،تنهوا بوا خورشوید پوالوده شوده

بود ،عام شناخت آگاهی مقدماتی است و بعد از ورود به تن ،دیگور در بندهشون اشوارهای

به آن نمیشود؛ بفکه در بازسازی نقشی همانند ،در مرحفهای باالتر ،هنگوامیکوه روانهوا بوا

ففز گداخته پاک میشوند ،این بار در قالب عشقی بوزرگ (هموان )147 :ظهوور مویکنود و
مردمان را به یکدیگر میرساند .خورشید نیز ارت اطش را با این آیینه ،روان پوالوده یوا عشو
بزرگ که درواقع گویی روان ارواح نیکانند ،رها نمیکند؛ بفکه به مکوانی ت ودی مویشوود

که آنها را در خود جای داده است .در بندهشن ،بین فاصفة ماه تا خورشید ،جایگاه کسوانی
است که ثوابشان بیشتر از گناه است ،اما «تناپ » یعنی گناه ک یره را که مانع ع ور فورد از پو
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«چینود» میشود ،انجام دادهاند و در فاصفة میان خورشید تا آسمان« ،گرودموان» 8قورار دارد
(همان.)136 :

 .2آینه در مرصادالعباد

صوفیان و عارفان ،زبان رمزی را ابزاری بورای کشوب عووالم روحوی و تجربوههوای معنووی

میدانند .آنها گاه ایون زبوان را در پوردازش داسوتانهوای قرآنوی بوهکوار مویگیرنود توا بوا
بازآفرینی ،آنها را متناسب با مقاصد خود بهکار ب ندند .در اثنای ایون داسوتانهوا ،خ قیوت
نویسندگان به تیییر نمادهایی منجر مویشوود کوه گواه تواریخی طووالنی در ادبیوات گبشوته
داشتهاند.

مرصادالع اد بهعنوان یکی از مهمترین آثار منثور عرفانی زبان فارسوی ،داسوتان آفورینش

را با شیوهای شاعرانه به تصویر کشیده و کارکرد نماد آینه را تازگی بخشیده است.

داستان آفرینش به شکفی عادی آلاز میشود تا اینکوه خداونود قصود مویکنود موجوود
تووازهای را بیافرینوود .بوورای آفوورینش ایوون موجووود ،موواده الزم اسووت و خداونوود خوواک را
برمیگزیند .فرشتگان ،بهتزده از خفقت این موجود خاکی لب به اعتراض میگشایند ،اموا
پروردگار با اشاره به رازی پنهان میان خود و این موجود ،به کار خویش اداموه مویدهود .بوا
خف انسان ،داستان وارد مرحفة تازهای میشود؛ زیرا خداوند با دستکاری حکمت و قودرت
خود ،متناسوب بوا صواات خداونودیاش هوزار و یوک آینوه در بیورون و درون آدموی کوار
میگبارد:
« در بعای روایت آن است که چه هزار سا در میان مکه و طایب با آب و گ
آدم از کما حکمت دستکاری قدرت میرفت و بور بیورون و انودرون او مناسوب
صاات خداوندی آینهها بر کار مینشاند که هریک مظهور صواتی بوود از صواات
خداوندی  ،تا آن معروف است از هزار و یک آینه مناسب هزار و یک صوات بور
کار نهاد» (دایه.)72 :1391 ،

بدینصورت آینه از کارکرد معمو خود خارج و به نمادی عرفوانی ت ودی مویشوود و
نمادپردازی داستان را به اوج میرساند .درواقع ،تمام ایدههای دینی ،استعارههای رموزیانود
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که اگر بهاشت اه معنی ظاهری آنها برای معنای ضمنی درنظر گرفته شود ،پیوام نهاتوه در آن
نماد خاص بهطور ک از دست میرود (کمی )100 :1394 ،؛ بنابراین ،باید با عم بیشوتری
به این نماد توجه کرد .در این داستان ،خاصیت آینگی انسان به کمک تخیو عوارف آموده
است تا او را همچون آینهای در برابر پروردگوار قورار دهود .از آلواز از یوک سوو خداونود
بزرگتر از آن دانسته شده است که انسان بتواند تجفیگر آن نور بویحود باشود و از سووی
دیگر ،انسان قطع کام از او را نمیپبیرفته است و تمای داشته بهنووعی جزووی از او باشود؛
بنابراین ،در اندیشههای دینی ،خدا از روح خود به انسوان مویدمود توا ایون قابفیوت را بیابود؛

بنابراین ،آدمی استعداد تجفی پروردگار را در خویش یافته اسوت .مرصوادالع اد نیوز بوه ایون
استعداد آینگی اشاره کرده و آن را عامو اصوفی خودشناسوی و خداشناسوی دانسوته اسوت.

منتها ناس و قفب انسان ،برای آینهشدن راه درازی در پیش دارد و بایود مسوالک و مهالوک
بسیاری را پشت سر بگبارد:
«چون ناس انسان که مستعد آینگی است ،تربیت یابد و به کما خود برسد ،ظهور
جمفگی صاات ح در خود مشاهده کند ،ناس خود را بشناسد که او را از بهر چه
آفریدهاند .آنگه حقیقت مَن عَرَفَ ناسه فَقود عَورَفَ ربوه محقاو او گوردد» (دایوه،
.)3 :1391

ش سوتری در گفشوون راز ،بووه خووود ماهوووم آینگووی توجووه کوورده و شووارح آن ،الهیجووی،

بهزی ایی آن را ت یین کرده است .از منظر او ،آدمی بهعنوان آخرین موجود آفریودهشوده در
مراح چه گانة آفرینش ،از یک سو بنا بر اتصا به مرحفة پیشین رو بوه «هسوت» دارد و از
سوی دیگر ،از آنجاکه پس از او موجودی قرار ندارد ،رو بوه برهووت «عودم» نهواده اسوت؛
بنابراین ،درحقیقت برزخ میان عودم و وجوود اسوت (الهیجوی .)173 -171 :1391 ،تصوویر
انتزاعی هستی کثیب و عدم لطیب در بینش عارفانة ش ستری ،س ب خف تصوویر آینوه شوده
است؛ بنا بر این بینش ،انسان نیز آینهای فرض شده که از یکسو جیوهآلوود وجوود اسوت و
از دیگر سو شاافیت عدم را دارد .این آینه ،جفووهگور ذات خداونودی اسوت کوه وی را بوه
ترلیب حب ظهور خویش آفریده است.
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این اندیشه همچنین در تاکرات شویخ اشوراق ،سوهروردی ،نیوز دیوده مویشوود .وی در

رسالة عق سرخ ،از پیری سرخمووی سوخن مویگویود کوه نیموی از او در عودم و نیموی در

وجود است؛ بنابراین ،رنن تیرهای پبیرفته است« :هر سییدی که نور بازو تعف دارد ،چوون

با سیاه آمیخته شوود ،سورخ نمایود» (سوهروردی .)3 :1393 ،منشوأ ایون تصوویرپردازیهوای
عارفانه را درحقیقت میتوان برگرفته از آینوه دانسوت کوه از یوک سوو روی بوه نوور دارد و
شااف است و از سوی دیگر به جیوه آلشته و تیره است.
خاصیت آینگی س ب شده است که نجمالدین رازی ،آینه را در مرکز تصویرسازیهای
نمادین این بخش از داستان قرار دهد که درواقع ،منشوروار در ارت اط با چهار معنای اصوفی
منتشر شده و قاب تاسیر است:

درحقیقت میتوان گات «اساس همة رؤیاهوا و مکاشواات صووفیان ،درواقوع یوک چیوز
است و آن ع ارت است از دیدار بوا امور مطفو بویرنون بویکو ب کیوب ،اموا وقتوی ایون
مکاشاات و رؤیاها به عالم زبان و حس منتقو مویشوود و از آن بوا عناصور زبوان و ادراک
حسی گزارش میکنند ،صورتها و تصاویر مختفاوی بوه خوود مویگیورد» (فتووحی:1395 ،
 .)216هریک از این معانی چهارگانه نیز در منظومة تصویرسازی خود ،با نمادهوای دیگوری
ارت اط یافتهاند و همة آنها درنهایت ،به ماهوم کفی «آگاهی و دیدار» منجر شدهاند.
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الففف) بلفف  :نجوومالوودین رازی در جووایجووای کتووابش ،قف وب آدمووی را ابووزاری بوورای
تصویرسازی قرار داده است؛ بهطوریکه یکی از استعارههای مرکوزی و کفیودی او را د و
اطوار چندگانة آن دانستهاند (شایعیکدکنی .)562 :1392 ،در این داستان نیز مؤلب این بار
د و آینه را به هم آمیخته است تا تصویری هنری و عالمی دستنیافتنی را ترسیم کند.
از منظر نجمالدین رازی« ،خ صة ناس انسان ،د است و د آینه است و هوردو جهوان
ل ف آن آینه و ظهور جمفگی صاات جما و ج

الوهیت بوه واسوطة ایون آینوه» (دایوه،

)3 :1391؛ بنابراین ،یکی از مهمترین تااسیری که میتوان برای نماد آینوه در داسوتان موورد
نظر یافت ،قفب انسان است که در متون عرفانی بیشماری نیوز بوه شوک ترکیوب تشو یهی-
نمادین «آینة قفب» یا «آینة د » دیده میشوود .سرچشومة ایون اندیشوه را مویتووان در متوون
لیرعرفانی فارسی نیز یافت؛ برای مثا « ،یکوی از معوانی واژة یونوانی پسووخه (روح) را نیوز
آینة قدی دانستهاند» (شوالیه و گربران.)333 :1388 ،
ع وهبراین ،مطاب با متن داسوتان ،ایون قفوب آدموی اسوت کوه آیینوهکواری مویشوود و
اعجاب ابفیس و فرشتگان را بیشازپیش برمیانگیزد .شیطان که از فرمان خودا بورای سوجده
بر آدم سرپیچی کرده است ،در پی آن برمیآید تا ب یند کجای ایون توودة گو و آب قابو
سجده است .او از روزنة دهان آدمی وارد اندامش میشود و ناگهان آیینهواری جسم آدموی
او را بهتزده میکند؛ زیرا جهان صییری را مییابود کوه بازتوابی از عوالم ک یور را در خوود
جای داده و از آنچه در جهان است ،در او نموداری است :سر را ماننود آسومانی هاوتط قوه
میبیند و تن را مانند زموین ،رگهوا را ماننود رودهوا ،موهوا را ماننود گیاهوان و درخوتهوا،
استخوانها را چون کوهها .ابفیس در اندام آدم میگردد تا در سمت چپ سینهاش کوشوکی
مییابد ،چون سرای پادشاهان! اما هر چه میکند نمیتواند راهی به این کوشک بیابد:
«پس چون ابفیس گرد جمفه قالب آدم برآمد ،هور چیوزی را کوه بدیود ،ازو اثوری
بازدانست که چیست ،اما چون به د رسید ،د را بر مثا کوشکی یافت در پویش
او از سینه میدانی ساخته ،چون سرای پادشاهان .هرچند کوشید که راهوی بیابود توا
در اندرون د در رود ،هی راه نیافت .با خود گات هورچ دیودم سوه بوود .کوار
مشک اینجاست .اگر ما را وقتی آفتی رسد از این شخص ،از این موضع تواند بود
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و اگر ح تعالی را با این قالب سروکاری باشد یا تع یهای دارد ،درین موضع توانود
داشت» (دایه.)77 :1391 ،

بنابراین ،در تصویرسازی نجمالدین رازی ،د به مفک خصوصی خودا ت ودی مویشوود
که الیار را ن اید در آن راهی باشد .گویا آن راز پنهان ناگاتة پروردگار با فرشوتگان در ایون
قصر نهاته است .سیس خداوند دست به آینهکاری این کوشک میزند تا آن را برای تجفوی
خویش بیاراید.
ب) تجلیگری :وی گوی اصوفی آینوه ،تجفوی و نموایش اسوت؛ یعنوی هرچوه دربرابور آن
بگبارند ،همان را بیکموکاست نشان مویدهود؛ بنوابراین ،اگور انسوان د را صویقفی دهود،
میتواند آینهای گردد که به اندازة استعداد خویش ذات ح تعالی را بازمیتاباند.
سهروردی در تمثیفی دلنشین ،سویمرغ را پرتوو و تجفیوات ذات الهوی مویدانود و معتقود
است« :در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آیینه یا مث آن برابر سیمرغ بدارنود ،هور دیوده
که در آینه نگرد ،خیره شود» (سهروردی)11 :1393 ،؛ زیرا تجفی سیمرغ اسوت کوه بور آن
آینه منعکس شده است.
بنا بر اشارة نجمالدین رازی ،خاصیت آینگی قفب آدمی ،بنا بور حوب ظهوور پروردگوار
خف شده است تا راز پنهان میان او و آدمی که عش است ،جفوهگر شود؛ بنابراین ،در یوک
ارت اط دوسویه ،آینه از یک سو خود عاش را نشان میدهد و از سوی دیگر ،چهرة معشوق
را بر او میتاباند تا درد هجران را تسکین دهد .گاه آینه «آینوة معشووقی اسوت توا عاشو در
وی مطالعة ذات خود کند و از روی عاشقی ،آینة معشوقی تا در او اسماء و صواات خوود را
ب یند» (ستاری .)139 :1384 ،سرانجام در آینه ،این دو تصویر به هم موی پیوندنود و عاشو و
معشوق یکی میشوند.
بنابراین ،آینه ع وهبر تجفی ،ماهومی واالتر نیز مییابد و آن «یگوانگی» اسوت .درواقوع،
آینه فق عم انعکاس تصویر را انجام نمیدهد؛ بفکه گویی با تصویر یکی مویشوود .قفوب
نیز وقتوی یوک آینوة توام و تموام شوده باشود ،بوا تصوویر شوریک مویشوود و ایون اشوتراک
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نشاندهندة تیییر و تحو کام اوست .ابنعربی نیز به همین مسئفه اشواره مویکنود و عقیوده
دارد «همانطورکه جووهر هور فورد در ذات حو مونعکس اسوت ،ذات حو در جووهر فورد
بازمیتابد» (شوالیه و گربران.)331 :1388 ،
ج) نماینده و یابنده :این نماد در یکی از تااسیر خود ماهومی متناقض را دربرمیگیورد.
از یک سو این آینه متبکری میشود که با تجفی پروردگار در خوویش ،بوه انسوان عوزت و
سربفندی بخشد و از سوی دیگر با نمایش این عزت ،نقص و نیواز آدموی را بوه یواد بیواورد.
درحقیقت آینه به نمایندة عزت و یابندة نقص ت دی میشود و با کارکردی اخ قوی ،انسوان
را از گردنکشی دربرابر پروردگار بازمیدارد.

نجمالدین رازی با آوردن تمثیفی ،اهمیت این آینه را یادآور شده است« :صاحبجموا

را اگرچه زرینه و سیمینه بسیار باشد ،اما به نزدیک او هی چیز آن اعت ار ندارد کوه آینوه ،توا
اگر در زرینه و سیمینه خففی ظاهر شود ،هرگز صواحبجموا بوه خوود عموارت آن نکنود،
ولکن اگر اندک ل اری بر چهرة آینه پدید آید ،در حا به آستین کورم بوه آزرم تموام ،آن
ل ار از روی آینه برمیدارد و اگر هزار خروار زرینه دارد ،در خانه نهد یا در دست و گوش
کند ،اما روی از همه بگرداند و روی فراروی او کند» (دایه.)73 :1391 ،
بنابراین ،حتی اگر آدمی هزاران گوهر وجودی ،اعما و حسنات ،جما و کما داشوته
باشد ،تا آیینهای ن اشد که آنها را نشانش دهد و عیب و حسنش را متبکر شود ،همة آنهوا
هی اند.
د) انسان کامل :یکی از مهمترین کارکردهای نماد آینه در این داستان ،در «انسان کام »
متجفی شده که با ماهوم «بار امانت» نیز پیوند یافته است .درحقیقت هنگامیکه پروردگار از
رازی پنهان میان خویش و انسان سخن مویگویود کوه فرشوتگان را تووان درک آن نیسوت،
ماهوم بار امانت جفوه مییابد .این بار امانت ،هموان آینوهای اسوت کوه خداونود در گنجینوة
بازناشدنی قفب آدمی نهاده است .با این نگواه ،آینوه از نقوش صورفاا تجفویگور خوود فاصوفه
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میگیرد و به گوهری ت دی مویشوود کوه آد موی بایود او را پواس بودارد توا پیموان بسوته بوا
پروردگار خویش را پاس داشته باشد.
این آینههای نمادین ،به دو شک با ماهوم انسوان کامو ارت واط موییابنود :ظهوور انسوان
کام در روح کما یافتة فردی یا روح واحودی از مجمووع ایون ارواح .هوزار و یوک آینوة

آمده در مرصادالع اد ،مظهری برخاسته از ماهوم روح واحد است که همچون آینوهای هوزار
و یک تکه ،خود را در افراد منتشر کرده است تا صاتی از صواات الهوی را انعکواس دهنود.

ال ته این آینهها نهتنها انعکاسدهنده صاتی الهیاند ،بفکه آدمیوان خوود همچوون آینوههوایی
تودرتو آینة دیگری را نیز در خود بازمیتابانند .این بازتواب کوه بوهنووعی نماینودة حسون و
نقص آنها به یکدیگر است ،آگاهی را به ارمیان مویآورد؛ بنوابراین ،جفووهای مویشوود از
«المؤمن مرآت المؤمن»؛ یعنی مؤمن آینة مؤمن است .این انعکاس ،از ایون جهوت ارزشومند
است که س ب پیوند عمی آدمیان میشود و هر آدم را به جزوی از یک ک ت دی میکنود.
اف طون معتقد است چنانکه عالم عین ،آینة عالم مثا است؛ ذهن آدمی نیز آینة عوالم عوین
است .یعنی همانطورکه عالم عین ،عالم مثا را در خود منعکس میکنود ،ذهون آدموی نیوز
باید مظهر خرد محض شود یا صاات انسان کام را تقفید کند توا انعکاسوی از انسوان کامو
شود (مشرف.)82 :1383 ،
ابن عربی نیز به ماهوم آینه توجه داشته است .از دیود او خودا شوک ناپوبیر اسوت .پوس
آینهای میسازد تا جفوة خود و صاات و اسماوش را در آن ب یند .بهع ارت دیگور ،بوا اینکوه
«صاحب کماالت به کما خود عفم دارد ،اموا خوود را در آینوهدیودن لوبت دیگوری دارد»
(ابنعربی )49 :1370 ،ابنعربی این آینه را «انسان کام » میداند.

عطار نیز در داستان تمثیفی منط الطیر ،به بازنمایی یک حقیقت واحود در کثورت اشواره

کرده است .در این منظومة شناختهشده که با ت ش بورای جسوتوجووی شواه مرلوان آلواز
میشود ،مرلان درواقع تکههای پراکنده از یک حقیقتاند که بعد از ع ور از دشواریهوا و
پالودهشدن به شناخت میرسند و بهنوعی در رستاخیز درونیشوان درموییابنود کوه پیوسوتن
آنها به یکدیگر ،آن حقیقت واحد را میسازد.
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آینههای پراکنده در وجود آدمیان نیز همین مرلانند که سرانجام به هم خواهند پیوسوت
تا آینة تمام قدی را پدید آورند که تجفیگر شاه مرلان و واسطة انعکاس ح تعوالی اسوت.
این بههمپیوستگی ،در نتیجة صیقفیدادن آینة درون اتااق میافتد.
بنابراین ،میتوان انسان کام را از یکسوو یوک انسوان کموا یافتوه درنظور گرفوت کوه
بووهتنهووایی ،خوودا و جمیووع اسووماء او را در خووود موونعکس موویکنوود و از سوووی دیگوور ،او را
مجموعهای از انسانها تصور کرد که با پیوستن به یکدیگر و در کنار هم قوراردادن صواات
و اسماء الهی که در هر یک از آنها پراکنده بوده است ،یوک آینوة بوههومپیوسوته را شوک
میدهند که شایستة تجفی ح اسوت .درواقوع ،بوا پیوسوتن انسوانهوا بوه یکودیگر  -بنویآدم
اعاای یک پیکرند -انسان کام تحق مییابد.

مقایسۀ آینه در بندهشن با مرصادالعباد
بندهشوون و مرصووادالع اد بووهعنوووان دو مووتن اس وطورهای و عرفووانی ،آینووه را بوورای بازتوواب
اندیشههای خویش به کار گرفتهاند .در هردو اثر از آینوه بوهعنووان بخشوی درون آدموی نوام

برده شده است و نویسندگان با آشناییزدایی مکانی ،آن را به نماد ت دی کردهاند .درواقوع،
از آنجاکه «جایگاه واژهها در معنای نمادین ،تا حد زیادی به زنجیرة زبانی پسوپیش آن
مربوط است (پورنامداریان و خسروی شکیب ،)153 :1387 ،وجود این نماد در تون آدموی،
از همان آلاز کبب این گزاره را نشان میدهد و مخاطب را بر آن میدارد تا معنایی لیور از
معنای معمو را برای آن بجوید.

در هردو اثر ،آینه درون انسان قرار دارد؛ با این تااوت که در بندهشن ،مکان آن بهطوور

مشخص ذکر نشده است ،اما مرصادالع اد مح آن را قفب دانسته است .این جوزء ،روحوانی

است و با مرگ فرد نابود نمیشود؛ بفکه کارکردی رستاخیزی مییابد و در جهان دیگر نیوز
جفوهگر میشود.

این نمواد در هوردو اثور پویاسوت و عامو تجفویگوری و آگواهی شومرده مویشوود .در

بندهشن ،این آینه است که ارواح را به تنها میرساند و در مرصوادالع اد بوا صویقفییوافتن و
پالودگی ،ذات الهی را در خود منعکس میکند .با این تااوت که آینه در بندهشون ،اگرچوه
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در چرخة کما حاور یافته است ،از این مرز فراتر نمیرود و نمیتواند جفوهگر اهورامزدا

باشد؛ درحالیکه آینه در مرصادالع اد ،از آلاز دایرة کما  ،همراه آدموی اسوت و سورانجام
اوست که با تطهیر به انسان کام ت دی و سم فی از کما و رستگاری میشود.

همچنین میتوان بین تصاویر اراوهشده از «اهورامزدا و خورشید» و «خدا و انسوان کامو »
پیوندی یافت .در اساطیر ،خورشید چشم اهورامزداست و آینوههوا بوه او بوازمیگردنود و توا
زمانی که رسوتاخیز فرارسود ،در آنجوا بواقی مویماننود .ابونعربوی نیوز بوا دیودی عارفانوه در

فصوصالحکم ،انسان کام را مردمک چشم دانسته و نسو ت او را بوا خودا ماننود مردموک
چشم به چشم درنظر گرفته است .بهع ارت دیگر ،خورشید برابر با ماهوم انسان کام اسوت

که تکههای الهی نهاته در آدمیان در این دو ،گرد هم میآیند.

این نتایج نشان میدهد اگرچوه بندهشون متنوی آمیختوه بوه اسواطیر اسوت و مرصوادالع اد

تاسیری عرفانی محسوب میشود ،نماد آینه در این دو اثر ،تااوتی بنیوادین نیافتوه اسوت و از
آنجاکه هردو این متون بهنوعی دینی تفقی میشوند ،آینه در آنهوا بخشوی از چرخوة کموا
شده و نقشی رستاخیزی یافته است.
نتیجهگیری

نمادها در یک ارت اط دوسویه به کمک خال اثر و مخاطوب مویآینود توا هوم نگاتنویهوای

خال را در خود جوای دهنود و هوم تأویو هوا و تاسویرهای گونواگون مخاطوب را بیبیرنود.
نمادهووای موجووود در اسوواطیر ،همووواره بووهصووورت دسووتاویزی بوورای متووون دورههووای بعوود
درآمدهاند تا هرکس بنا بر نیاز خود از آنها بهره بجوید و جامة سیاسی ،عرفوانی ،اخ قوی،
اجتماعی بر آنها بیوشاند.
از آنجاکووه پیونوود میووان متووون اسوواطیری و عرفووانی بوویش از هوور چیووز در زبووان نمووادین
آنهاست ،گاه در میان این متون نمادهای مشترکی دیده مویشوود کوه کوارکردی متاواوت

پبیرفتهاند .در این مقاله ،به بررسی کارکرد دگرگونة نماد آینوه در بندهشون و مرصوادالع اد

پرداخته شد .بررسیها نشان داد که این نماد در بندهشن به شوک اسوطورهای در ارت واط بوا

خورشید قورار دارد کوه بعود از ع وور از چرخوة کموا  ،فورد را بوه خودآگواهی مویرسواند.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 171 /

مرصادالع اد نیز این تصویر شاعرانه را با داستان آفرینش اراوه میدهد تا جهوان آینوهواری را

ترسیم کند که با ماهوم انسان کام گره خورده است .انسان کام از یک سو مظهور جمیوع
صاات خدا و آینة تمامقد جفوة خداست و از سووی دیگور ،تنهوا یوک انسوان نیسوت؛ بفکوه
مجموعهای از تمام آدمهاست.
بنابراین ،نماد آینه در جریان گبار از اسطوره به عرفان ،پیشینة اسواطیری خوویش را نیوز
بووههمووراه آورده و آینووة درون آدم وی ،همووواره بووا ماوواهیمی از ق ی و تجفووی ،قفووب عووارف،
خودآگاهی ،کما و تحو در متون عرفانی منعکس شده است.
پینوشت

 .5هرمزد
 .7بهمعنای درک و دریافت

1. Archetype
2. Persona
3. Pneuma
4. Bun-dahisn
6. ewenag

 .8عرش اع ء
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پیاپی  .19صص .204 -189

 رازی ،نجمالدین دایه .)1391( .مرصادالع اد .تصحیح محمدامین ریاحی .چ  .15عفموی و
فرهنگی .تهران.

 روشن ،امین .)1386( .آیینة در اندیشة موالنا .ادیان و عرفان .ش  .11صص .121 -107
 زنجووانی ،بوورات .)1384( .احوووا و آثووار و شوورح مخووزناالسوورار نظووامی گنجوووی .چ .7
دانشگاه تهران .تهران.

 ستاری ،ج

 .)1384( .مدخفی بر رمزشناسی عرفانی .چ  .2مرکز .تهران.

 سجادی ،سویدجعار .)1389( .فرهنون اصوط حات و تع یورات عرفوانی .چ  .9طهووری.
تهران.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 173 /

 سرلو ،خوان ادواردو .)1392( .فرهنن نمادها .ترجموة مهرانگیوز اوحودی .چ  .2دسوتان.
تهران.

 سهروردی ،شهابالدین .)1393( .عق سرخ .چ  .9مولی .تهران.
 .)1388( . _____ لیت موران .چ  .3به کوشش حسین ماید .مولی .تهران.
 شایعیکدکنی ،محمدرضا .)1392( .زبان شعر در نثر صوفیه .سخن .تهران.
 شوالیه ،ژان و آلن گربران .)1388( .فرهنن نمادها .ج  .1چ  .3ترجمة سوودابه فاوایفی.
جیحون .تهران.

 عمید زنجانی ،ع اسعفی .)1367( .تحقیو و بررسوی در تواریخ تصووف .چ  .2دارالکتوب
االس میه .تهران.

 فتوحی ،محمود .)1395( .ب لت تصویر .چ  .4سخن .تهران.
 فرهوشی ،بهرام .)1381( .فرهنن فارسی به پهفوی .چ  .3دانشگاه تهران .تهران.
 کریستینسن ،آرتور )1389( .نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهای ایوران.
ترجمة ژاله آموزگار و احمد تاافی .چشمه .تهران.
 کمی  ،جوزف ( .)1394تو آن هستی .دوستان .تهران.
 النن ،اندرو .)1386( .قصه های پریان کتاب زرد .ترجمة عفویاک ور خداپرسوت .لووک
(وابسته به انتشارات کاروان) .تهران.

1387( . _____ الب) .قصه های پریان کتاب آبی .چ  .3ترجموة عفویاک ور خداپرسوت.
لوک (وابسته به انتشارات کاروان) .تهران.

1387( . _____ ب) .قصههای پریان کتاب قرمز .ترجموة عفویاک ور خداپرسوت .لووک
(وابسته به انتشارات کاروان) .تهران.
 الهیجی ،شمسالدین محمد .)1391( .مااتیح االعجاز فوی شورح گفشون راز .تصوحیح و
تعفی محمدرضا برزگر خالقی و عات کرباسی .چ  .10زوار .تهران.

 لوففر دالشو ،مارگریت ( .)1386زبان رمزی قصههای پریوار .چ  .2ترجمة ج
توس .تهران.

ستاری.
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 مشرف ،مریم .)1383( .آینه و چنن در زبان مولوی .زبان و ادبیات فارسوی .س  .12ش
 .46 -45صص .106 -81

 مقیمپور بی نی ،طاهره .)1389( .آینه و قاب آینه در تاریخ هنر ایران .کتاب مواه هنور .ش
 .140تهران .صص .103 -98

 میرفخرایی ،مهشید .)1366( .آفرینش در ادیان .مؤسسة مطالعوات و تحقیقوات فرهنگوی.
تهران.

 نامورمطف  ،بهمن .)1392( .درآمدی بور اسوطورهشناسوی :نظریوههوا و کاربردهوا .سوخن.
تهران.

 نظامی گنجوی ،الیاس بن یوسب .)1388( .خسرو و شیرین .چ  .2مصوحح حسون وحیود
دستگردی .زوار .تهران.

 ها  ،جیمز .)1380( .فرهنن نگارهای نمادها در هنر شرق و لرب .ترجمة رقیه بهوزادی.
فرهنن معاصر .تهران.
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