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چکیده
یکی از ویژگی های شعر سنایی بهره برداری از عناصر اسطوره ای و رمزی است که به واسطه 
آن در یافته های شهودی را بیان می کند و از آنها به عنوان ابزار انتقال معانی عرفانی بهره می گیرد، 
این عناصر بی شمار بوده و دارای ویژگی های خاص هستند از میان آن عناصر اسطوره ای و رمزی 
در این مقاله به آینه اشاره می شود. سنایي با بهره گیري از واژه آینه زیباترین مضمون هاي عرفاني 
را به بیان مي آورد و در اکثر اشعار بر آینه بودن دل،  صفا و یکرنگي و تهذیب آن تأکید مي کند 
و در بعدي عالي تر، عالم را آینۀ حضرت حق، و خداوند را در آینه جهان متجلي مي بیند و بدین 
ترتیب نکات تعلیمي ابعاد شعر خویش را در ضمیر خواننده رقم مي زند. نگارنده در شرح این سیر 
تطور ایماژهای آینه را مورد بررسی قرار می دهد و در ادامه به حکمت ها و ظرایف عرفانی آن اشاره 

مي رود و در نهایت ویژگیهای اسطوره ای و نکته های رمزین وارسی می شود.
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1- مقدمه
بیان  براي  الهي  زبان شعر عاشقانه و مقدس فارسي، زباني است که عرفا و حکماي 
ذوقي  تجربۀ  این  آوردند، ساحت  پدید  تدریج  به  بعد  به  پنجم  قرن  تجربۀ ذوقي خوداز 
مرتبه اي بود وراي عالم ملک، معاني اي که عارف حکیم مي خواست بیان کند، معاني بود 
آنها را نداشت، تجربه اي دیني که در زبان طبیعي وجود  بیان  که زبان طبیعي ظرفیت 
داشت، همان واژه هایي بود که یک معني را بیش برنمي تافتند و این معني مقصود حکماي 
ذوقي را برنمي آورد، معاني آنها چیزي بود که  این حکما درتجربۀ خود از آن گذشته بودند، 
آنها مي خواستند همین تجربه و تعالي را بیان کنند، به عبارت دیگر معاني عالم شهود را 
در زبان طبیعي بیان کنند زیرا در تجربیات خود از عالم ملک فراتر رفته بودند، پس آنها 
همان واژه ها را با معاني جدید خلق کردند، معاني اي وراي معاني معمولي و دیني و زبان 
طبیعي، زیرا همیشه یک دسته واژه بودندکه معاني آنها از لحاظ ارزشي در این دایره جاي 
مي گرفت. مثل آینه که از زبان طبیعي وارد زبان عاشقانه و مقدس عرفا و حکماي ذوقي 
شد و یک تحول معنایي مطابق با بیان جدید از تجربۀ ذوقي پدید آورد، عرفا به این واژه ها 

زندگي دادند و آن را معادل با پدیده هاي زنده قرار دادند.
چشم تو ترا به چشم کردي گر آیینه اي بدي به دستت
تا هست شفات نیست دردي نداري آینه  که  است  نیک 

)سنایي، 1362: 627(
زنگ بگیرد  شود  تر  آینه  مردِم تَْر ز محنت آرد رنگ

)سنایي، 1360: 229(
که آینه در حد نظارۀ تست چه نگري خویشتن در آیینه

)سنایي، 1362: 810(
پیشینه تحقیق

عرفا توجه ویژه اي به آینه داشته اند و اغلب آن ها از نماد آینه براي تبیین اندیشه هاي 
بقلي  147:1374؛  قشیري  105:1386؛  )حالج  جمله:  از  کرده اند  استفاده  خود  عرفاني 

شیرازي 90:1374؛ سهروردي 33:1375 و...( 
پرسش های تحقیق

اما سنایي نگرشي خاص دارد، هدف از نگارش این مقاله بیان اندیشۀ سنایي در مورد 
آینه با توجه به ویژگي هاي رمزي و اسطوره اي است با محوریت این پرسش که: 1- از دید 

سنایي آینه چه ویژگي هایي دارد؟ 2- هدف سنایي از بهره گیري رمزهاي آینه چیست؟
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نگارنده ضمن آوردن شواهد شعري سنایي به تحلیل و تفسیر نکات ظریف عرفاني و 
اسطوره اي و رمزي کالم وي مي پردازد.

2- بحث و بررسی
آینه

اساسي ترین ویژگي آینه نشان دادن است، آینه همه چیز و همه کس را نشان مي دهد 
جز خود را، نظیر چشمان انسان که همه چیز را مي نگرد، اال خود را و عقل که همه چیز 
اما تنها به واسطۀ کیفیات و آثارش شناخته مي شود.  رادر حوضۀ درک خویش مي آورد، 
آینه با رویارویي است که معنا پیدا مي کند آینه و آن که روي در آینه دارد. پس براي 
معنا  به همدیگر  نگرند  در یک دیگر  دو  و چون هر  است  رویارویي شرط  آینه  در  دیدن 
مي دهند، در حقیقت آدمي و آینه دوگانه اي مي شوند که با رویارویي با یکدیگر تحقق و 
معني مي یابند. بدین نحو با رمز  آینه نهایت حد شباهت یافتن مطرح است و جال یافتن، 
تصویر آینه قرینه ي شي و منظره است، تصویر قرینه، نیمه ي زیبایي هر شيء است، حتي 
زشت ترین تصویر اگر بتوان گفت که وجود دارد. في نفسه آینه نه صورت کس را زشت 
مي کند، نه زیبا، هرچه هستي در آینه هماني. تصویر در هر آینه اي که مي افتد با حفظ 
اصالت وابسته به صاحب تصویر به شکل و ویژگي آن آینه در مي آید، در آینه ي کوچک و 
مقعر و محدب و زنگار گرفته و روشن یا در آب صافي و کدر یا راکد و مواج. در رمز همیشه 
اشیاي فروتر و محسوس رمز معاني و حقایق و اشیاي برتر قرار مي گیرند، زیرا رمز متضمن 
مضموني ناخودآگاه است که خواننده تنها مي تواند آن را حدس بزند چرا که طبیعت آن 
هنوز ناشناخته است، اما به لحاظ پیوند ماهوي که با بینش و تجربه عرفاني و دیني دارد، 

دقیق ترین و مناسب ترین زبان براي تجارب روحاني و حقایق عرفاني است.
او درآید  آینه  کدام  در  او نماید  را ذات چون  خلق 

)سنایي، 1374: 66(
حلول روي  و  اتحاد  ره  نز  با توچون رخ در آینۀ مصقول
او شود  کي  تو  خاطر  گوشۀ  چون برون از کجا و کي بود او

)همان: 182(
نبود یکي  آینه  و  صورت  پیش آن کس به دل شکي بود
توي نه  بود  آینه  در  آنک  بوي شکل  به  درآینه  گرچه 

)سنایي، 1374: 68(
سنایي بر آن است که تصویر در آینه منظره است و منظره نیست و دریافت انسان 
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خدا است و خدا نیست، بنابراین آن چه از خدا در دل حاصل آید خدا است و خدا نیست 
مثل نور خورشید که جدا از خورشید هست وجدا نیست و صورت آدمي در آینه هم آدمي 
است و هم نیست. تا به فهم معبود ازلي نزدیک مي شوي از علو درجه از فهم مي گریزد، 
حق در آینه و خاطر دیده نمي شود. زیرا پشت آینه را نمي توان دید. مگر از طریق انعکاس 
او را به تمامه مي بینیم، پس  انعکاس  دروني خود، معهذا بي آنکه بتوانیم آینه را ببینیم 
از خود را به جاي حق اشتباه مي گیریم زیرا به پشت  انعکاسي  چون در آینه مي نگریم 
آینه بي توجهیم. »بدان زماني که تو بر خود در آینه مي نگري، بر آینه  مي نگري و خود را 
مي یابي که تو خود نیستي. چیزي به غیر از صورت خود نیز در آینۀ حق نمي بیني، دیدن 
حق في نفسه غیرممکن است اگرچه مي داند که او فقط خود را در آن مي بیند، در آینه 
و پشت آینه چیزي نیست مگر صورت خود، حال آنکه خود آینه را نتوان دید. به همین 
قیاس آینه بهترین و دقیق ترین سبب براي رؤیت تجلي و ظهور في نفسه اوست.« )ابن 

عربي، 1385: 50(
تنها  آینه  و  نمي آید  فراچنگ  و  ندارد  صورتي  و  مي آفریند  را  صورتها  که  خداوندي 
محل ظهور صورتها و ظهور و افشاء است. تا تشبیه اش مي کني باید به تنزیه روي آوري. 
چراکه حضرتش غیرقابل قیاس و نامحدود و نامکرر است و بهتر آنکه بگویي )الیوصف و ال 
یدرک( وصال براي آنکه در آینه مي نگرد، دیدار است، اما وصال آینه محال است، هرکس 
که در آینه نگه کند، صورت خود را مي بیند اما آینه را صورتي نیست. سنایي بر آن است 
که بیننده در مشاهدۀ واقعیت دیدش را به تصاویر محسوس و محدود نکند، زیرا تصاویر 
محسوس در آینه چون حجابهایي هستند که حقیقت الهي را مي پوشانند. البته هرکس 
این حقیقت یا واقعیت امر الهي را به قدر بضاعت و استعدادش در لوح ضمیر یا سرضمیر 
خویش مي نگرد. پس آنچه که مریي و مشهود است آینه است، باید تصویري دیگر که علي 
العموم نامریي است، پشت جهان هاي بي شماري را که آینه منعکس مي کند به خداي دو 

عالم بازگرداند.
زیرا که در آینه هم از ما شبه ماست زین رشگ همي آینه در دست نگیریم
آییــــنه تـــو  رخ  از  زمیـــن  وي  اي زمـــتان از تـــو عیــــد و آدینــــه

)سنایي، 1362: 77(
زانکه هــم رویي و هــم آینــه اي از صــفـت صــورت معـــاینـــه اي

)سنایي، 1374: 346(
حضرت حق شئون خود را در آینه ي کاینات ظاهر مي گرداند بي آنکه خود دچار تغییر 
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و تحول باشد. این رمز از لحاظ اندیشه شناسي عرفان سنایي اهمیت بسیار دارد در نگرش 
سنایي نظام عالم، آینه تجلي ها و ظهورات حضرت حق است. عوام هر پدیده اي از پدیده هاي 
جهان هستي را به دیدۀ استقالل و حقیقت مي نگرند، حال آنکه در نگرش سنایي جهان 
در  غیب  یا »حضور  است.  تعالي  و مجالي حق  مظهر  و  ندارد  وجودي  استقالل  هستي 
شهادت یا قدیم در حادث یا نامریي و نامحسوس در مریي و محسوس.« )پورنامدارایان، 

)160 :1375
تجلي خداوند در کاینات و وجود بخشیدن به آنان از کمال غناي اوست. غنایي که گنج 
فیاض بي تغییري است، آفاق و انفس پذیراي شأن خداوند هستند و خدا در یک آن یعني 
در هر آن یک تجلي دارد و آن نقطه اي است که ازلیت و ابدیت در آن به هم مي رسند، چرا 
که کوچکترین واحد زمان است. با این ویژگي همۀ نقشها از اوست و چون آینه دربند هیچ 
نقشي نیست، همه نقشها را مي نمایاند، همۀ هستي ها سایه ها و تصاویري هستند که از او 
بازتابیده اند. در اندیشه سنایي، آینه ابزار معرفت حق مي شود. زیرا عالم را در آن جلوه گر 
مي بیند که پرتوي از حق در آن مي افتد و سبب مي شود، چیزي را که مستقیما نمي توان 
دید غیرمستقیم ببیند. به همین جهت آینه معناي رمزي مي یابد و عالم خلق و صنع، آینه 
دار جمال حق مي شود و طالب مشتاق با مشاهدۀ امر به مؤثر پي مي برد. پس به چشم سر 
باید در آینه نگریست تا سطح صیقلي از شیشه صاف یا فلز، ورود تصویر در آینه رمزي از 
ورود در عوالم مختلف و رمز طي مراتب عالم است و آینه رمز ارتباط بین وجود و ماهیت 
با  است  اصل وجود  دارد.  و همیشه حضور  است  مراتب حاضر  آنچه در همۀ  زیرا  است، 

جلوه هاي متفاوت یعني ماهیت.
باز روي من ز آب دیدگان باشد بحار روي او نه در صفا و روشني چون آینه است
باز اصول جوهر ما باد و خاک و آب و نار حسن وخلق ولطف و ملح آمد اصول جوهرش
من همي او گردم و او من به روزي چندبار من بد و چون بنگرم یا او به من چون بنگرد

)سنایي، 1362: 247(

عاشق و معشوق در آینه به غایتي ظریف دایره اي از بود و شناخت ترسیم مي کنند.آینه 
محب و محبوب را رویاروي قرار مي دهد، در آن صورت، آینه یک تصویر از عاشق و معشوق 
نشان مي دهد. عاشق با درک زیبایي معشوق، چون او مي شود و رابطه ي  اتحاد عاشق و 
معشوق به واسطۀ   آینۀ عشق صورت مي گیرد. این جا رمز انتقال در آینه صورت مي گیرد 
و تصویر معشوق صفات ذات عاشق مي شود. و این امر بي دوام تکرار مي شود و عاشق به 

رمز و اسطوره آینه در شعر سنایي



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی60/

واسطۀ درک زیبایي معشوق در خود تعالي مي یابد و خود را با معشوق یکي مي بیند. اما 
از دید سنایي عشق است که معرفت بخشي میکند و معرفت به وجوه معشوق و  اینجا 
وجوه زیباي وي عشق آفرین مي شود. تصویر در آینه به واقع از آن صاحب تصویري است 
که با آینه روبه روست تصویر در آینه وجهي دیگر از صاحب تصویر، یعني همان قرینه و 
مجازي از صاحب تصویر است از این رو دیدن تصویر در آینه دیدن خود است در دیگري، 
در حقیقت آدمي میل خود را و شوق خود را به جنبه اي از دیدن خود در دیگري نشان 

مي دهد و آن صورت عین اوست و نه غیر او.
حق آینۀ عشق است هرکس خود را در آینه مي بیند »عجب آینه ایست، هم عاشق را و 
هم معشوق را، هم در خود دیدن و هم در معشوق دیدن، و هم در اغیار دیدن.« )غزالي، 

)54 :1359
آینۀ عشق در کالم سنایي رمز علي االطالق است »زیرا اگر محب خود را به عین خود 
در آینۀ محبوب مي نگرد و دیده، دیدۀ اوست از این روست که گاهي آینۀ هم مي شوند، 
گاه این آینه اوست، گاه او آینۀ این و ذات عشق از روي معشوقي، آینۀ عاشقي است تا در 
وي ذات خود را ببیند و از روي عاشقي، آینۀ معشوقي تا در او اسماء و صفات خود بیند 
و هم چنانکه عاشق مرات حسن معشوق است، معشوق نیز آینۀ عاشق است، پس مفهوم 
آینه صورتي از مفهوم شاهد است و شاهد خداوند، شاهدي که حق آفریده، چون با حق 
متحد شده اینجا توحید باطني تحقق مي پذیرد، در آغازشاهد مظهر تجلي حق است و در 
پایان مجنون آینۀ حق، یعني شاهدي که خداوندبا مشاهدۀ اوبه مشاهدۀ خود پرداخته 
است، بدینگونه عشق مجنون به اعتقاد صوفیه نمایشگر منتهي درجۀ تجلي است چون اگر 
معشوق آیینه عاشق است متقاباًل معشوق نیز حسن خود را تنها در دیده و نگاه عاشق که 

شاهد و ناظر اوست مي تواند دید.« )ستاري، 1389: 139(

دار روشن  کژمدار  آینه  دیدار دهد  بر  که  باید  گرت 
)سنایي، 1374: 69(

رنگ نگــیرد  و  نپذیـــرد  زنـــگ  زنگ نبــود  کــه  را  آیــینــه  روي 
ایـــست معاینـــه  او  پیـــش  رازها  دل صـــادق بســان آینــــه ایــست

)همان: 242(
الســت ناخـن بــتر اي هسـتي بر از پـــي زنــــگ آیـــنــۀ دل حــر

)همان: 110(
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دل او بــــر مثــال آینـــه شـــد معـــاینه شد بــــرش  عالم  مـلک 
)همان: 610(

بتوان دید از آن که در گل خویش صورت خود در آینــــۀ دل خویش
)همان: 69(

بــــس و  آیـــد  زدودن  دل  آینۀ  سوي حق شـــاه را نفــــس و نفــس
شقاق و  خـالف  از  روشـــن  نشـــود  نفـــاق و  کفـــر  زنــــگ  ز  دل  آینه 

چیست محض صفاء دین شماست صــــیقل آینــــه یقـــین شماست
)سنایي، 1374: 194(

آینه دل است و دل رمز خداست، پس باید آینه را رها کرد و به دل توجه کرد و از دل 
هم رها شد و به صاحب دل رسید، آنچه مدنظر سنایي است، زنگار بستن بر دل است که 
رمزي ازکهنگي و بدحالي و گران جاني است که به تدریج ویژگي انعکاس را از آن مي گیرد. 
پس باید آینۀ دل را جال و صفایي بخشید، صفا و پاکي بازدودن غبار ناپاکیهاست که آن 
هم با درد و رنج و مشقت همراه است، چرا که باید خواستها و امیال خود را از دل پاک 
کرد و پاکي با رنج از خود گذشتن توأم است شاید این بدان معناست که: »روح تنها در 
صورت پذیرش رنج و ارتباط هاي انساني مي تواند همان آیینه شود و قدرت هاي الهي در 

آن بازتاب یابد.« )یونگ، 1383: 308(
در آینه تصویر مي افتد و در دل معنا قرار مي گیرد. دل آدمي قابلیت آینگي دارد و تنها 
در دل آدمیانست که خدا به کمال ظهور مي یابد و شکوه و جمال حق دلي است که رام 
است و در جمال حق فاني مي کند و از صیقل و پاالیش مکرر بي نیاز مي کند و از رنج نیز 
مي رهد. آینه براي آنکه بنمایاند مي باید به صافي رسیده باشد، روال بر آوردن آهن از سنگ 
و ساختن و پرداختن آن، سر به سر آیتي است از براي گذشتن از آلودگیهاي جسماني که 

دل را صاف چون آ ینه کند.
حالت تعلیق در میان بودن یا نبودن چنان سرگشتگي اي را براي انسان تحمیل مي کند 
که چاره اي جز فرود نوستالژیک در گسترۀ معنویت کهنسال را ندارد. نگاه سنایي به تاریخ 
عظیم اسطوره و رمز و تمدن عرفاني سرشار از مبادي معنوي در گونه هاي مختلف بوده 
انسان را در زمانها ومکانهاي مختلف  بر آن است که معنویت شرایط زیستي  است. وي 
در یک نظام فرامعرفتي اعتبار بخشیده است، بدین ترتیب مي توان معنویت را به معناي 
بازگشت حسرت بار به آنچه انسان از دست داده و تمناي دست یابي به آن را همواره در 
باورهاي خود دارد،تعبیر کرد. زدودن زنگار آینۀ دل یک تجدید حیات واقعي است و براي 
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آن نوع انساني روي مي دهد که هنوز نداي امر قدسي در گوش وي طنین انداز است و در 
قلب این ندا، تجدید حیات دل، تجدیدبناي حقیقت و توان بخشي انسان قرار گرفته، که 

در پرتو آن حقیقت که در مرکز وجود جاي دارد، محقق مي گردد.
در میان روي نرگس بوستان  افروز را بایدت تماشا  گر  بنگر  و  برگیر  آینه 

)سنایي، 1362: 793(
روشن چشمۀ  خفاش  همه  دشمن آینۀ  زشتان  همه 

)سنایي، 1374: 290(
زیبارویان از تماشاي جمال خود شادند از این رو با آینه دمسازند و همواره روي در 
آینه دارند چرا که هرکس خود یا جنبه هایي از خود رادر هر کجا که بیابد )آینه( با آن 
دمساز مي شود. به تعبیري آینه تسلیم محض صاحب جمال است، هرکس به هر دلیلي 
درک از زیبایي و زیبا بودن را از کف داده باشد، آینه او را زشت مي نمایاند، آینه به یک 
تعبیر میزان هم هست، خود دیدن با مؤاخذه و بازبیني خود ارتباط دارد. آینه با سنجش 
و حساب قرابت دارد. در معنایي فراتر آینه بودن حق بر بندگان معناي میزان بودن حق 
بر آدمیان است. هرکس در آینه ي حق تعالي بنگرد که عین حقیقت است خود و احوال 
و سیماي برون و درون خود را مشاهده مي کند، آینه گویاترین رمز تقابل خاک و افالک 
است بدین معنا که هریک از دوصورت روبرو، حق و خلق در حکم آینه ایست براي دیگري.

برداشـــته ز پیش تو لحـم و عظام تو شده ظاهـــرت  آینۀ  تو  باطن  از 
)سنایي، 1362: 567(

تــو قفـــاي  مـــا  روي  آییـــنۀ  اي گشـــته ز تابـــش صـــفاي تــو
)همان: 570(

شکـــتمش آیــــنۀ  پشــــت  سایه  قدمش صفـــوت  و  نـــور  از  گشته 
)سنایي، 1360: 220(

مرد عارف آینۀ تمام نماي حقیقت است و حقیقت هرکس و هرچیزي آن چنان که 
هست در وي ظهور مي کند، پیر عارف با تهذیب و ریاضت وجود را از بغض و زنگار و اغراض 
پاک کرده و بدون حب و بغض، زشتي و زیبایي را در خود مي نمایاند و حقیقت را فاش 
مي کند. پیر کامل واصل در حق است پس هرچه بنماید تصویر خداست که در آینۀ او 
افتاده، چرا که پیر از خود هیچ تصویري ندارد. »هیچ داني ارادت چه بود؟ خدا رادر آینۀ 

جان پیر دیدن.« )عین القضات، 1362: 269(
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رمزها و نمادهاي به کار رفته در مورد آینه در آثار سنایي، مانند نمادهایي است که 
فراموش  ناخودآگاه  از  تأثیرپذیر  بشریت  روان  عبارتي  به  مي آید.  انسان  سراغ  به  دررویا 
شده اي است که از آن ناآگاه است، این نمادها، نشاني از ناخودآگاه فراموش شده جمعي 
بشریت اند که ارادۀ یادآوري  خاطرات ازلي انسان را دارند. »نماد آن الیه هایي از واقعیت را 
فرا روي ما مي گشاید که در غیر این صورت بر روي ما مسدود مي ماند و نه تنها واقعیت 
برون از مارا نمایان مي سازد، بلکه ابعادي از خود ما را نیز مکشوف مي سازد که در غیر 

اینصورت نهان باقي مي ماند.« )استیور، 1380: 177(
آینه رمزیست که مبین هم خواني و همدلي و همدمي است و رمزگذار از مرتبه اي به 
مرتبۀ دیگر را ممکن مي سازد. رمز آینه رمز رمز است، رمز هم زبان، همدمي و همدلي  
است و ناقل پیامي مینوي است. و اگر رمز زبان کودکي انسان و دوران طفولیت بشر باشد، 
برداشتها از رمز نیز تابع شخصیت و ذهنیت و روحیات مخاطب است، در اشعار سنایي 
با چهره اي آراسته به ما  او را مي یابیم که ناخودآگاهش را  اثرات رویا و طفولیت بشري 
مي نمایاند، گام بعدي سنایي را در مبادي معنوي مي توان در میان اسطوره ها جست، نقشي 
از طرح اسطوره  تاریخ و دگرگوني هاي آن دارد، غالباً  اقوام در پیدایش  که حیات دیني 
آغاز مي شود. اسطوره که به زمان ذهني تعلق دارد وبه دنیاي ماوراي زمان پیوند مي دهد، 
اسطوره هایي که از برپایي مراسم و آداب آییني ـ سنتي شکل گرفته اند. عنصرهاي عیني 
و ذهني را به هم مي آمیزند. و بدین ترتیب زمان واقع عینیت خود را از دست  داده و با 
دگردیسي زمان ذهني روبه رو مي شود. الهه به صورت انسان در مي آید و انسان قدرت هاي 
عیني اي را که اسطوره به حوادث مینوي  متافیزکي منسوب مي دارد از خود نشان مي دهد. 
سعي در برگزاري باورهاي شهودي و مینوي انسان را با جابه جایي معرفتي مواجه مي سازد. 
آموزه هاي  و  معرفتي  بنیان هاي  رازآمیز  ایده هاي  و  خدایان  ستایش  گنوسي،  آیین هاي 
معنوي پس از گذار از دریاي اسطوره هاي معطوف به طبیعت فرا طبیعت مي شود. تبلور 
نمود.  دریافت  متفارق  نمودهاي  با  سنتي  ادیان  در  مي توان  را  فوق  معنوي  آموزه هاي 
در  هرکدام  یکتاپرستي  ادیان  و چه  به طبیعت  معطوف  ادیان  ادیان، چه  با شکل گیري 
گستره ي دانایي خودتأمالت معنوي را به گونه هاي متفاوت پرورش داده اند. ایران باستان 
را که رستنگاه دین زرتشت است، مي توان مبناي معنویت مادي و زرتشتي دانست یکي از 
مقوالت معنوي این دین آینه است آینه یا آبگینه به سه معني به کار رفته است »1- به 
معني شکل کلي )عرض و وجود( هرکسي است که هویت اورا مي سازد و او را از دیگري 
متمایز مي سازد. انسان از تن و جان و روان و آینه و فروهر تشکیل شده است. از آنجا که 
انسان سرشتي خورشیدي دارد آینۀ او درخورشید پایه است و پس از مرگ نیز آینۀ او 

رمز و اسطوره آینه در شعر سنایي
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به همانجا باز مي گردد. پس از مرگ براي آمارسدوس )یک دوره سه روزه پس از مرگ( 
نریوسنگ )فرشته( بیاید، جان، بو، فروهر و روان را دوباره یکي سازد و چهره و آیینه را 

بیاراید.« )بهار، 1390: 48-69-78-170-171(
چون انسان اصل خورشیدي دارد، پس سنایي در ضمیر ناخودآگاه به سرشت خورشیدي 

انسان و طبیعت اشاره مي کند.
باشد گهر  از  پر  پشتــش  گرچه  باشد هـــنر  را  روي  آینـــه  ز 
نگاه ایج  نکردي  کس  بودیي  سیاه روي  پشت  چو  گر  آینه 
سپید خواه  و  سیاه  خواه  او  پشت  خورشید بود  به  روي  آینه  ز 
برداشت دل  پیش  ز  تو  آینۀ  بنگاشت دل  درون  از  ترا  چون 

)سنایي، 1374: 87(
در اساطیر ژاپني نخستین آینۀ جهان »آینه اي است که آماتراسو خداي بانوي خورشید 
عکس خود رادر آن دید از این رو امپراتوري ژاپن که خود را از نسل خداي بانوي خورشید 
مي داند. آینه را به عنوان یکي از نشانه هاي سلطنتي خود در معبد آیسه نگه مي دارند، 
آینه یکي از دو شي مقدس مربوط به نشانه ها وعالئم امپراطوري ژاپن است و در مراسم 
آیین شینتویسم به کار مي رود و نشان دهندۀ روان شخص زنده و متوفي است.« )پیگوت، 

)17 :1373
در بندهشن نیز روان زنده و مرده در ارتباط با آینه است. »در تن پسین سوشیانس با 
فرشگردسازان )بازآرایي رستاخیز( با یاري هرمزد اجزاي تن مردگان را فراهم مي آورند و به 
هریک آیینه و هویت او را مي بخشند و مردم یکدیگر را بازمي شناسند در هزاره سوشیانس 
هرمزد استخوان را از زمین و خون را از آب و موي را از گیاه و جان را از باد خواهد، یکي را 
به دیگري آمیزد وآیینه اي که خود دارد به آن بدهد، جانوران نیز از تن، جان، روان، آیینه 

و مینو به وجود آمده اند.« )بهار، 1390: 178(
نیز  رابطۀ دیگر  اساطیري  رابطۀ  بر  آینه عالوه  و  نور  و  آفتاب  بین  نگرش سنایي  در 
هست، چرا که آینه واسطه ي دیدار نور محض خورشید است و وجودات عالم واسطه و 
آیه ي فهم حضرت حق است، همه چیز با نور خورشید به مشاهده مي آید، اما خورشید را 
مستقیم نمي توان دید زیرا به هالکت منجر مي شود، بدین سبب آینه اي باید که در آن از 
صرافت و محض بودن نور کاسته و قابل رؤیت باشد، بدین تعبیر خورشید مثال وجود ذات 
الهي است و نور خورشید صفات حق و آینه دل انسان است. نسخه اي از آن چه در عالم 

است در انسان وجود دارد انسان و عالم که شئون حق هستند آینه و قرینه ي یکدیگرند.
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است خبر  بي  تو  صورت  از  آینه  دگـــري تــتو چــو آینـــه دگــرست
است نــور  از  صــورت  پذیراي  کان  است دور  صــفت  از  صـــورت  آینۀ 
عیـــب در آینـــه اسـت و در دیدست بزیـــدست آفتـــاب  ز  نـــور خـــود 

)سنایي، 1374: 68(
در خاور دور آینه داراي خواص جادویي بوده است و مي توانسته ارواح پلید را دور سازد. 
»در مصر شخص مي توانست آگاهي مختصري از همه دانشها بدست آورد و به درون خود 
بنگرد آینه مي توانست ارواح خبیثه را هم در این جهان و هم در آن جهان از وي دور کند 
بنابراین آن را در کنار مردگان قرار مي دادند.« )هال، 1383: 4( ارتباط آینه و خدایان در 
آثار کهن نیز مشهود است. »نیمرخي منقوش از آفرودیت در مهرکده استي یافت شده که 

آینه اي به دست دارد.« )ورمارزن، 1372: 173(
»رمز آینه از دیرباز در یویان باستان با عشق جسماني و روحاني، عشق به عالم الهوت 

و ملکوت ارتباط یافته است.« )ستاري، 1387: 16(
آینه وسیله اي براي شناخت خرد و معرفت پروردگار بوده است، شاید به تعبیر یونانیان 
و مصریان عالم غیب در آینه جلوه گر مي شده است و یا پرتوي از آن در آینه مي افتاده است. 
پس آینه به نگرنده مجال مي  دهد، آنچه را که مستقیماً نمي تواند ببیند غیرمستقیم ببیند 
و به همین جهت معنایي رمزي مي یابد. »افلوطین و پولس قدیس و قدیس اگوستن همه 
از آینه چنین معناي رمزي را مراد کرده اند امروز در غرب آینه اساساً وسیلۀ خودشیفتگي 
است، یعني در اندیشۀ آدم غربي آینه وسیله اي است که مي توان خود رادر آن نگریست 

پس خودبیني مي آورد.« )همان: 16(
آینه سیمین بر آن جا بود سیماي تو در بهشت از بهر خودبیني نباشد آینه

)سنایي، 1362: 570(
در تورات و آیین حضرت موسي )ع( آینه در داستان سلیمان و بلقیس به کار رفته، دو 
شخصیت واقعي و تاریخي که سیماي اسطوره اي یافته اند. چون قرار شد که بلقیس همسر 
سلیمان شود، دیوان از همسري آن دو به بیم افتادند. پس گفتند بنایي سازیم تا سلیمان 
عیب بلقیس را دریابد، پس خانه اي از آبگینه ساختند، بلقیس عیبي نداشت مگر به ساق 
پایش موي فراوان بودي. پس دیوان به سلیمان گفتند او بر پاي موي دراز و زشت دارد 
و این نیکو نیست، سلیمان خواست که آن عیب را به چشم خویش ببیند، پس تختگاهي 
صد ارش در صد ارش از آبگینه ساختند، آن را بر آب استوار کردند، آن آینه چنان محکم 
بلقیس را که  درست شده بود که مردم بر سطح آن حرکت مي کردند و سلیمان تخت 
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توسط وزیرش به یک آن از سبا آورده بود، زیر آبگینه نهاد، چون بلقیس آمد، چشمش بر 
تخت افتاد گفتند: آیا تخت توست؟ بلقیس گفت: همان است. گفتند به نزد سلیمان شو. 
»چون آبگینه پدید شد، پنداشت که آب است، شلوار از ساق برکشید و ساقهایش برهنه 
شد. سلیمان ساقهایش بدید ونخواست که کسي دیگر ببیند، گفت این آبگینه است نه آب 

و ساق بپوش، سلیمان مویي مشاهده نکرد.« )بلعمي، 1353: 575(
آب و آینه در این قصه رمزي است از امتحان دشواري براي بلقیس تازیرکي و دانایي و 
دانش اورا بسنجد. پس امتحانات راز آموزند و این آزمونها در حکم موانعي بر سر راه وصال 
آسان یاب اند تا عاشق یا معشوق آرام، آرام پخته و با تجربه شوند، وصال در هر عشق که به 
افسانه و اساطیر مي پیوندد بعد از رنجها وامتحانات بدست مي آید. در ضمن بلقیس تصویر 
شبهه برانگیز تخت را در لحظه اي باز مي یابد و شناسایي مي کند و در آزمون خطاي بعدي 
پیروز مي شود و فریب ظاهر را نمي خورد و دید مضاعف خود را بروز مي دهد و این امر 
مشخصه کساني است که با ّسر و راز آشنا هسند. معهذا تصویر آبگینه پوش کاخ فریبنده 
است و آینه با آب، به منزلۀ دامي است تا دل سلیمان و بلقیس درآن شکار یکدیگر شود، 
پس آینه و آب پژواک تمایل قلبي  آندو به هم مي شود، از وجهي دیگر بلقیس با ورود به 
کاخ سلیمان به کانون همۀ تصاویر پا مي نهد و آینه اي نمونه و مثالي مي یابد که آینه هاي 
دیگر همه بازتاب آن آینه مثالي اند.بلقیس رمزي از وجود سالکي است که مي بایست آینه 
اصلي را مي دید، آینه اي که همۀ تصاویر را منعکس مي سازد. و شکوهي خیره کننده دارد. 
اشتیاق بلقیس، اشتیاق به کسي است که اصل و منشأ هر آرزویي است. این راهیابي به 
جهان حقیقي خویش )ملکوت، هویت( پیمودن راهي است که از مریي به نامریي یا غیبي 
مي رسد. حق آینه تصویرسازي است که باید به آن نگریست تا تصویر آرزوي خود را در 
تصویر منبع آن آرزو مشاهده کرده، تقابل آب و آینه در شعر سنایي و تقارن با آب و آینه 

کاخ سلیماني:

من آینه  مثـــال  بر  منــزلي  من معـــاینــه  روشــني  از  دیدم 
بــي آتش و  بــي آب  تابــان  و  تــر  انـــدرو صـــــدهـــزار حـــــوراوش
آینــه اي روي  گشــته  قبـــله شــان  معـــاینــه اي ســر  نـــز  خـــبر  از 
بــودي امــل  جذبــۀ  از  رنگــش  بــودي عمــل  تابــش  از  آبــش  که 
بیني ست خویشتن  پیشه  بي گمان  ست چیني  آینه  جاي  را  آنکه 
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باشد بین  خداي  خودبین  گــرچــه  باشد یــقیــن  آیــنــه  را  هــرکــه 
)سنایي، 1360: 240(

سنایي این اسطوره را مثل رویا و عقاید و افکار مذهبي و یک تجربۀ رواني که اتفاق 
افتاده به زبان سمبولیک بیان مي کند و هر دو داستان بلقیس و خودش را سمبولي از 
دنیاي حقیقي مي انگارد،عالمي که تجربیات روحاني در آن روي داده است، عالم مثال، 
عالمي که طبیعت روح را آشکار مي کند، عالم مثالي که همان حافظۀ جمعي و حافظه 
پنداري  ذات  بلقیس هم  با  که  است  زندگي  در طول  فردسنایي  تجربۀ  و  است  شخصي 
مي کند و سلوک او را نمونه اي براي تجارب روحاني خود قرار مي دهد. بي شک آب اولین 
آینه بود که انسان خود را در آن مشاهده کرد و عالوه بر آن مایه حیات و رمز معرفت و 
فیض و روشني است و آینه نیز نماد آگاهي و معرفت است و آگاهي حیات بخش جان 
است، پس هر دو، دو نماد معرفتي محسوب مي شوند و رمزي از رسیدن به کمال، آب رفتن 
و رسیدن و آینه جال و اشراق است، آینه نقص و عیب مي نماید و آب کدورت مي شوید و 
هر دو در پرتو نور روشني که، سنایي اشاره دارد به تابش مي آیند. پس نور و آب و آینه 
رمز وحدت هستند. آرامش آب رمز آیینگي است، آینه گویاي خموش و نور حقیقي واحد 
و منعکس در آینه و آب، آب و نور و آینه، در آینه سر به هم مي سایند و یافته هاي نو وتر 
و تازه و شگرف و شیرین بر جان رهرو مي ریزند و سبب فرا روي هاي رواني و روحاني و 
پیش روي سالک شده که در آینۀ دل وجان سالک بازمي تابند و روي مي نمایند و شناخت 

و شعور او رادیگرگون و روز افزون مي سازند.
پــــرده آینـــه اســـت آه شــــما شـــما راه  روشــنـست  آینـــه 

)سنایي، 1374: 185(
زد نیـــارد  دم  روي  آن  در  کـــس  خرد دســــت  بــه  روشــني  آینــۀ 

)همان: 351(
پیش آن روي چو آیینه چرا آه کنید عجز سر  از  شما  آهست  آینه  آفت 

)سنایي، 1362: 180(
آه و آیینه از زوجهاي شعري در ادبیات فارسي هستند، مثل ذره و آفتاب، اما آه دشمن 
آینه است و آن را تباه مي کند و جلوه و جالي آن را مي گیرد، آه، همان کدورتهایي است 
که با حسن روي آینه بي پروایي خواهد کرد. رمزهاي سنایي پویایي ذهن را آفتابي مي کند 
و تمام فعل وانفعاالت ناخودآگاه را که در ژرفاي ضمیر است به بیرون پرتاب مي کند و 
عالوه بر مراتب زیباشناختي از لحاظ دیني ما را با تجربیاتي روبرو مي کند که در جهت 
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معیارها و ارزشهاي روح طراحي شده، نه حوزۀ عملکردهاي جسماني، تجربه اي که دیني 
است و واقعي است و رهایي بخش روان و قلب آدمي است و فرایند انسجام و یکپارچگي 
جان را شتاب مي بخشد و توازن و تعادل روحي ایجاد مي کند. »از دیدگاه من روانشناس 
فیض و تفضل الهي واقعیت دارد و این همان آرامش کامل روان و تعادل خالقي است که 

سرچشمۀ نیرو و کارمایۀ روحاني است« )یونگ، 1387: 166(
 

3- نتیجه گیري
آینه کاویده  با جستجو در حدیقه و دیوان و سیرالعباد، جایگاه اسطوره اي و رمزین 
شد، روند شکل گیري مضامین با توجه به نمونه هاي شعري بررسي گردیده وصف آینه با 
توجه به ویژگیهاي زبان سنایي نشان داده شده در نتیجه مشخص گردید که آینه ریشه 
با اسطوره و رمز  ارتباطي تنگاتنگ  بوم دارد و در  این مرز و  تاریخ  باور و فرهنگ و  در 
است. آینه در سیري از زمان از اسطوره به معنایي نمادین راه پیدا کرده و در مضامین 
عرفاني جایگاه ویژه اي را اشتغال نموده است گاه آینه، شئون حق را نشان میدهد و گاه 
دل سالک مي شود که انوار حقیقت آن دل را مي نمایاند و گاه تجلي ها و ظهورات حضرت 
حق را منعکس مي کند، تصویر در آینه رمزي از ورود در عوالم مختلف است و رمز ارتباط 
بین وجود ماهیت است، پس آینه وجهي از صاحب تصویر، یعني همان قرینه و مجازي از 
صاحب تصویر است و تسلیم محض در برابر صاحب جمال، و در بُعدي دیگر عارف، آینه 
تمام نماي حقیقت است، پس آینه وسیلۀ شناخت خود و حضرت حق مي شود. بار معنایي 
و ظرفیت بي انتهاي زبان عرفان سنایي سبب مي شود که وي عناصر اسطوره اي در رمزي را 
در خدمت آموزش حقایق عرفاني و دیني و اخالقي و اجتماعي به کار گیرد و قایق مکتب 
خود را با بهره گیري از ایماژهاي آینه بیان کند، نگاه سنایي به جهان هستي نگاه لطیف و 
باورپذیر است دقایق این نگاه و آموزه هاي حاصل از آن که متأثر از ویژگیهاي اسطوره اي و 
رمزین است در اشعار مشهود است، آینه وسیله اي است تا سنایي به واسطۀ آن و با پیروي 
از اصل و قواعد ارزشي و فرهنگي اغتشاش ذهني سالک را زدوده و تجلي تعبیرات ایراني 
را مفاخره کند و از ابعاد فرهنگي و انساني در الیه هاي سطحي عبور نماید و سبب بیداري 

آدمي و تعلق وي به زیبایي شود. 
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