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Abstract  
 

One of the symbolic, prominent and thematic words in Persian poetry is the theme of 
the mirror. Attention to the mirror due to its appearance and symbolic features, the 
quality and how these images originated and their connection with some of the 
epistemological and social discourses of each period, has always been considered by 
poets, especially Iraqi-style speakers. . The purpose of this article is to explain the 
structure of the mirror and analyze the connections of its meaning with the heart and 
inner spirituality of the person, the beloved face and other examples of it according to 
its apparent, symbolic and social functions in Hafez's lyric poems. There is a recurring 
image title and face narration. The results show that in Hafez's lyric poems, among the 
functions of the mirror, the highest frequency of the mirror is related to the heart of the 
seeker. It has added rhetorical features and even social discourses . 
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 چکیده

 
هاي ظاهري و مایۀ آیینه است. توجه به آیینه با ویژگی ساز در شعر فارسی، بنجمله واژگان نمادین، برجسته و مضمون از

هاي معرفتی و اجتماعی ها با برخی از گفتمان یت و چگونگی پیدایش این تصاویر و پیوند آننمادین برخاسته از آن، کیف
تبیین  ،سرایان سبک عراقی، قرار گرفته است. هدف مقالۀ حاضرخصوص سخن ههمواره موردنظر شاعران، ب ،هر دوره

و دیگر مصادیق آن ناظر به  مایۀ آیینه و تحلیل پیوندهاي معناي آن با دل و درون صافی شخص، چهرة معشوق بن
اي  عنوان نشانهورد واکاوي آیینه بههاآن در غزلیات حافظ است که از ر و اجتماعیکارکردهاي ظاهري، سمبلیک 

در که دهد . نتایج پژوهش نشان میبررسی شده استمایه) (بن شونده و روایی ر عنوان تصویري تکرا معناآفرین و سپس به
ضمن پیروي از گفتمان، بیشترین بسامد در ارتباط با دل سالک است و شاعر  ،کردهاي آیینه کارغزلیات حافظ، از میان 

هاي فرمی و معنایی، تصاویر و شگردهاي بالغی بدیع و  مایۀ آیینه در سبک عراقی، خالقیتتصاویر و مفاهیم مربوط به بن
 .هاي اجتماعی را بر آن افزوده استحتی گفتمان
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 . مقدمه1
است که در منظومۀ اندیشگانی عارفان، درصدد القاي  یهای ادبیات عرفانی، سرشار از اصطالحات و نماد

این معانی در پیوند با اشیاي پیرامون و تجارب زیستۀ زندگی عارفان چون باشد. معانی شناختی متعالی می
هاي خاص مؤثر و ماندگاري بیافریند و در ارجاع به ذهن مخاطب معانی باشکوهی تواند روایتاست، می

ساز ماندگار شود. وقتی عارفی منویات قلبی عنوان عناصر سبک را بازتولید کند و در قرون متمادي حتی به
ها پیرامون این واژه آغاز  شود، بازي نشانهمعشوق می ةگر چهرکند یا آیینه تداعی خود را به آیینه تشبیه می

قابلیت تفاسیر  ،بینی خاص شاعرگیرد که هرکدام با توجه به جهانهایی شکل میشود و مدلول می
به شیوة تحلیل کیفی از نوع  حاضر مایه، پژوهشگوناگونی دارند. با توجه به ژرفا و گستردگی این بن

 افظ است. مایگی آیینه در غزلیات حمضمونی درصدد تبیین مفهوم بن
 پیشینۀ پژوهش. 1-1

و   هاي مثنوي به بررسی نماد آیینه در داستان» مولوي ۀآیینه در اندیش «اي با عنوان  ، در مقاله)1386( روشن
تجلی آیینه  «اي با عنوان ، در مقاله)1388(معانی نمادین آن و ارتباط آیینه و جام جم پرداخته است. سرامی 

، )1392( دلپذیرو  فرینه و ارتباط آن با عرفان پرداخته است. بهنامیه بررسی نماد آب »در ادبیات عرفانی ایران
هاي نو و  هاي آیینه و نوآوري به بررسی و ویژگی »نه در دیوان خاقانییموتیف آی« اي تحت عنوان در مقاله

بازتاب نماد در آیینه در  « اي با عنوان ، در مقاله)1394(اند. عامري، پناهی ي آیینه پرداخته بدیع خاقانی درباره
به بررسی و کارکرد آیینه در اساطیر و متون دینی و  »عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد

اي تحت عنوان  ، در مقاله)1394( وفایی و اند. کمالی بانیان پرداخته مرصادالعبادو  بندهشنعرفانی در کتاب 
نمادهاي آیینه و ارتباط معانی و مفاهیم آن با  به بررسی   »صائب تبریزي داري تا آیینگی در اشعاراز آیینه«

 ةاستعار«اي با عنوان  ، در مقاله)1395( اند. اسکویی وادي طریقت در اشعار صائب تبریزي پرداختههفت
زاده و  مفهومی آیینه پرداخته است. سلیمان ةبه بررسی استعار »فارسی ۀمفهومی آیینه در ادب عارفان

به بررسی مفهوم آب  » تحلیل استعاري آب و آیینه در اشعار بیدل «اي با عنوان  در مقاله نیز )1398(  مکارانه
 اند. پرداخته است، ها ساخته شده و آیینه و ترکیباتی که با آن

 آیینه در فرهنگ نمادها. 1-2
-(مقیمي دیدن ساخته شده است معنابه Venو از پیشوند  Ad ۀاي پهلوي است که از ریش آیینه در اصل، واژه

(رسم، آداب ثبت شده است که دو معناي آیین  Ayenakو  Ayinak. این واژه به دو شکل )98: 1389پور بیژنی، 

 .)1377:268(دهخدا، گیرد  بر می و آیینه را درو طریق) 
 ةواژ ۀریش speculumالتین ة واژ ،آیینه «: گونه معرفی شده است در فرهنگ نمادها، آیینه این    

معنی رصد آسمان و حرکت ستارگان به کمک یک آیینه در اصل این واژه به مل است.أاندیشی و ت باریک
شناخت و آگاهی است.  ۀنمادگرایی پرباري در زمین ۀعنوان یک سطح بازتابنده پشتوان آیینه به بوده است.

در واقع نماد فرزانگی  .اشراق است آیینه بازتاب حقیقت، صمیمیت، درون قلب و آگاهی است. آیینه ابزار
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الهی  ۀروحی کدر از جهالت است. همچنین نماد اندیش ۀآیین ،و آگاهی است. آیینه پوشیده از گردوغبار

صورت خودش خلق کرده است. آنگلوس مظهریت را که به ؛کند است که مظهریت را منعکس می

اول  ۀجنس آیینه در مرتب .کند عکس میاي است که خدا را من قلب انسان آیینه«گوید:  سیلسیوس می
گوید:  . گرگوریس میداشته باشدسطح آن باید صیقلی و پاك باشد تا حداکثر بازتاب را  .اهمیت است

شده تمامی خطوط بدن آن کسی را که جلویش   پرداخته و گونه که یک آیینه وقتی درست ساخته همان
شده در پاکی خود تصویر جمال   هر آلودگی دنیایی صافی گونه هم روح وقتی از همان ،نماید ایستاده برمی

هاست. عطار جسم را در کدورتش  نماد نمادگرایی ،نماید. در عرفان اسالمی آیینه ناپذیر الهی را برمیزوال
داند و روح را سطح صیقلی آن. مضمون آیینۀ جادویی که دیدن گذشته، حال و آینده  چون پشت آیینه می

شهنشاه اساطیري ایران در واقع یک آیینه بوده و به سهم  مضمونی قدیم است. جام جمِ ،سازد را میسور می
نماد  ،نماد گناه و صیقل ،نماد قلب و زنگار ،خود نماد قلب سالک است. آیینه که در قدیم فلزي بوده

، امکاناتی ها نماد امکاناتی هستند که ذات خداوند در اختیار دارد تا متجلی شود آیینه است. روح ۀتزکی
 ).397 :1384(شوالیه و گربران،هاست آگاهی ۀمنتهایش. آیینه نماد مبادل منبعث از فضیلت بی

 مفهوم آیینه یشینۀپ. 1-3
کند. افالطون و  داند که جهانِ عینی را منعکس می اي می ، هنر را آیینهجمهوریتسقراط در کتاب دهم  

هاي واقعی  منزلۀ بیان استعاري و مفهومی از دریافتنه را بهپس از او فلوطین، نخستین کسانی بودند که آیی
 ).93-92 :1391،و غفوري پور(غنی کردند  و فراواقعیِ انسان از حقایق جهان، وضع

هاي وزیر دانشمندش، ارسطو برخوردار بوده در  اند اسکندر در ساختن آیینه از راهنمایی گفته چون
یافتن از حال فرنگ ت داده شده و آمده است که آن را براي آگاهیساختن آیینه به ارسطو نسب برهان قاطع
اسکندریه نصب کرده بودند و شبی پاسبانان غافل شدند و فرنگیان فرصت یافته آن را در آب  ةبر سر منار

سکندري کنایه از  ۀآن را از آب بیرون آورد. آیین انداختند و اسکندریه را بر هم زدند و عاقبت ارسطو
آیینۀ اسکندر در ادب فارسی مظهر و نماد حقایق نمایی است که ). 74/ 1: 1343(برهان،  هستهم آفتاب 

دادن اسرار پنهان  ظرفیتّی یکسان در نشان(سمبل عرفان عاشقانه) و جام جم   گاهی در اشعار عرفانی با جام می
 کند. پیدا می

انسان در نخستین روز نوروز بود که  ةدهند اي تشکیلبنابر باورهاي اساطیري ایران، آیینه یکی از نیروه        
عنوان نمادي از  آیینه به ،روانسان کیهانی بر اثر آمیختن فروهر مینوي یا نیروهاي دیگر شکل گرفت. ازاین

دهد که آیینه و آهن در  می شواهد نشان «). 53: 1390(یاحقی، شود  آن در باالي خوان نوروزي نهاده می
، آیینه و آهن با آفرینش انسان، بندهشناند. در  مفهوم کهن و دو عنصر مرتبط به هم فرهنگ ایران، دو

(تن، جان، روان، است که هرمزد، وجود انسان را از پنج بخش   ارتباط مستقیم دارند. در کتاب مزبور آمده

 ردارد. بنا بآید که آیینه جایگاهی آسمانی  آفریده است. از مطالب ذکرشده، چنین برمیآیینه و فروهر) 
بنابراین در باب  ؛، پایگاه اصلی آن خورشید است و بازگشت آن نیز به خورشید استبندهشنگزارش 
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شده و همچنین آینه که  ، تن کیومرث از آن ساختهبندهشناي که بنا بر گزارش  عنوان ماده ارتباط آهن به
و در حقیقت، رمز و نهاد دلِ روشن و آید، باید گفت که این د می  شمار بخشی از ساختار وجود انسان، به

 .)93-92: 1391پور و غفوري،  (غنی» اند جانِ آگاه انسان

ویژه پس  است، اما از قرن ششم، به  رفته کار  هاي آغازین شعر فارسی، معموالً در معنیِ حقیقی خود به آیینه، در دوره«
گیرد و گاهی آن را نمادي از دل عارف  می ید قراراز رواج باورهاي صوفیانه در شعر، آیینه در خدمت مضامین جد

به دیگر سخن، آیینه یکی از تصاویر ثابت و معین شعر  ؛بودن آن بیانگر تزکیۀ روح استاند که صفا و صیقلی دانسته
 ).18: 1392فر،  (بهنام» غنایی فارسی است که به قوة خیال و آگاهی هنري شاعر، ارتباط دارد

سیر تکاملی تربیت وجود براي انسان  تگریل از قرن ششم در منظومۀ عرفانی، رواگفتمان آیینگی د    
چون نفس انسان که مستعد آیینگی است، تربیت یابد و به «آورد:الدین رازي می که نجم شود؛ چنان می

کمال خود برسد، ظهور جملگیِ صفات حق در خود مشاهده کند، نفس خود را بشناسد که او را از بهر 
 .)3: 1366الدین رازي،  (نجم» گه حقیقت من عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربه محقق او گردد اند، آن ریدهچه آف

 گوید:  زمان دل سالک سخن می عنوان رخ معشوق و هم بودن آیینه به سرامی در گفتاري شاعرانه از نشانه      
مکتب دریافت این  راست. بنا ب  کرده  ن جان و جهانزارا عرفان ایرانی در قوالب گوناگون، شعر دري را آیینه«

نشاند و عکس رخ او را در  ، تنها به صیقل، از سنگ خویش، آیینه برآوردن است که ما را رویاروي یار مییعرفان
چشاند. عظمت این عرفان، تنها  رقصاند و لذّت مدام را مدام به چشم و گوش و هوش و نیوش ما می ناب حیات می

تواند او و جهان را در جامِ  تواند خدا را در آیینۀ جهان ببیند که می یست که انسان به میانجی پذیرفتن آن میدر آن ن
اجمال آورد و از سوي  ها در خود به بیناي خویش به تماشا بنشیند. در نظرگاه عرفان، انسان از سویی جهان تفصیل

 ).36: 1389امی،(سر» دیگر، آفریننده و اجمال را در خود بازیافته است
کاربرد آیینه در ادبیات فارسی بسامد باالیی دارد و پیوسته در معناي حقیقی و مجازي، گردان و سیال     

تدریج هضم و جذب شده و معناي آیینه در طول ادبیات مشهود است که به ۀبوده است. گردش و استحال
توان  اي که می به گونه ،دبیات شده استاز این طریق جاودانه گردیده و باعث بالندگی آن در سراسر ا

  ).257: 1388(قبادي، » ترین نمادهاي مشترك در ادب حماسی و عرفانی استیکی از اصلی«گفت آیینه 
 کارکرد آیینه در اساطیر .1-4
از خیر و نیروهاي یاریگر است و از  نمادي سو یکآیینه در اساطیر، دو کارکرد مثبت و منفی دارد. از  

شود. در کارکرد مثبت، آیینه با مفهوم خرد و آگاهی در تقابل با  اهریمنی تبدیل می نمادير به سوي دیگ
 ۀشکل ابزار اشراق درآمده است. در واقع، این شیء را نماد فرزانگی و آیینجهل و نادانی قرار گرفته و به

این آگاهی، از سوي ). 325: 1388(شوالیه و گربران، » اندپوشیده از گردوغبار را روحی کدر از جهالت دانسته
عبارت دیگر، آیینه  شود. به از آیینه تبدیل می نماديیابد و این روح است که به  دیگر با روح ارتباط می

 ۀرساند. شخص در آیینه قادر است آگاهی مختصري از هم همان روح است که فرد را به دانش و خرد می
 ).1380نقل از هال،  ، به151: 1395(عامري،بنگرد ها به دست بیاورد و به درون روح خود  دانش
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 ۀاین نوع نگاه به آیینه در نتیج ،رسد نظر مییابد. به کردي منفی، آیینه با صفات رذیله ارتباط می در کار    

 ةاست. در تماثیل دور وجود آمدهبه ،عنوان ابزاري براي تماشا و آراستگی ظاهري کاربرد حقیقی آن به
شمار  احتیاط از فضایل اصلی و حقیقت و مظهر عیوبی مثل غرور و شهوت به ةصفت ویژ ،هرنسانسی، آیین

 (همان).رود  می
 کارکرد آیینه در متون دینی و عرفانی .1-5
کند که نمادها را براي بیان معانی متعالی خویش به کار  زبان رمزي متون دینی و عرفانی ایجاب می 

طور که براي مثال، صلیب با یابند؛ همان هاي مقدس پیوند می یتبگیرند. نمادهاي دینی، گاه با شخص
اند. آیینه نیز در سنت مسیحی، نماد بکرزایی  ارتباط یافته(ع) و کشتی با نوح  (ع)، ماهی با یونس (ع)عیسی 

 .)154(همان:و مریم عذراست 
 ةشد در حدیث شناختهشود.  در احادیث و روایات دینی، آیینه در بافت تشبیهات تمثیلی دیده می    

طور که  است؛ بنابراین، همان اخالقی فرد با نماد آیینه پیوند یافتهـ  ، نقش اجتماعی»منؤالمؤمن مرآت الم«
 هاي شود. این آموزه نمایاند، آدمی در برابر دیگري مسئول چنین کاري می ها را می ها و حسن آیینه عیب

 عیوب را یافته است: نمایشگرِ نقشِ یشتر،اند و آیینه هرچه ب دهاخالقی، به اشعار تعلیمی فارسی نیز کشیده ش 
 آیینه چون نقش تو بنمود راست

 

 خود شکن آیینه شکستن خطاست 
 

 )1395شده از عامري ، نقل397: 1384(نظامی گنجوي،   

 مایهبن. 1-6
مانند نام،  ؛آفرین باشدشونده در اثر ادبی که حساسیت عبارت است از هر عنصر تکرار ،مایه یا موتیفبن

هاست. هر  کند، ظهور مکرر آن شونده. آنچه این عناصر را به موتیف تبدیل می شیء، رنگ و تصویر تکرار
(فتوحی، انگیزد  حساسیت مخاطب را برمی ،شود موتیف نیست؛ اما وقتی تکرار می خود، يِخود اي بهحادثه

1398 :336(. 
 یمعن این است. اثر یاصل ۀمای درون یا معنا از یبخش و یادب اثرهر  در باورهاي مسلّط یکی از موتیف

نقل  ، به1388(تقوي، باشد  شونده تکرار یزبان يالگو یک یا تصویر، یک یک شخصیت، شامل است ممکن

 .)1998از کادن، 
 ادبی متفاوت اثر چندین در که نوعی است و شخصیت تصویر عقیده، واقعه، موقعیت، یک موتیف

 عام مضمون اي در استادانه نحو به عنصري که هر ،ياساطیر یا هاي عامیانه آثاري چون قصه در شود. یافت
نحوي  آید و هرجا که یک تصویر، حادثه، یا عناصر دیگر به  یم شمار به موتیف باشد، به کار رفته آن

نقل از  (همان، به خوانند یم موتیف  در یک اثر واحد تکرار شود، آن را یک الیتبرانگیز]  [یا حساسیتدار  معنی

 .)1990بالدیک، 
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 براي فراخواندن یا و شود یم تکرار هاي مشابه موقعیت در طرحی ذهنی است که یا واژه موتیف،
 درو یم کار ادبی به نوع یک مختلف آثار در یا اثر یک خالل در مشابهۀ یا روحی حالت یادآوري یک

 ).1970(همان، به نقل از شیپلی؛ 
 مایۀ آیینه در غزلیات حافظمایی بنبازن. 2 

هاي بعدي با  کم در دورهاز آغاز شعر فارسی، آیینه بیشتر در معناي قاموسی خود به کار رفته است و کم
رواج تصوف و عرفان در شعر فارسی استعاره یا نمادي از دل و قلب عارف یا چهرة معشوق و دیگر 

اي که به گونه ،در سبک هندي نیز آیینه کاربرد فراوانی داردشود. هاي مرتبط با گفتمان عرفانی می نشانه
ها، طرفه تصاویر و مفاهیمی با واژة آیینه ساخته و پرداخته است. در شعر معاصر بیدل، مشهور به شاعر آیینه

شاعران واقع شده و معناي آن از سطح قاموسی تا نمادین سیالن دارد.  ۀنیز آیینه همچنان موردتوجه و عالق
سراي نامی ایران، ضمن پیروي از گفتمان، غزلتوان دریافت که  نگاهی اجمالی به غزلیات حافظ، می با

هاي هاي فرمی و معنایی و حتی گفتمانمایۀ آیینه در سبک عراقی، خالقیتتصاویر و مفاهیم مربوط به بن
 اجتماعی را بر آن افزوده است.

 آیینه و دل. 2-1
اي که   مضمونی رایج در میان عارفان و شاعران سبک عراقی است. آیینهلک، مثابۀ دل روشن ساآیینه، به

 یافتگی آن و محل تجلی حقایق غیبی و نور جمال حق درسبب گسترشمحل انعکاس حقایق هستی به
میان دلی که جایگاه تجلی  ،گونهشدن آن است. خواجۀ شیراز در گفتمان روایی و تقابل صورت صیقلی

 شاه است:
  

 دارد ياست غبار یشاه ۀنییه آدل ک
 

 

 ییرا صحبت روشن طلبم یاز خدا م
 

 

)490: غزل 1389(حافظ،   

با بیت آخر غزل: واي بر مسلمانانی که اگر فرداي قیامتی براي آنان وجود داشته باشد، روایتی خالق 
دهد و سپس آفریده است که ضمن تأکید بر سنت ادبی آیینگی دل، نخست اصالت آن را به شاه نسبت می

رایی را تنها از خدا داند و مصاحبت با چنین روشندر روایت محوري غزل وجود چنین دلی را کمیاب می
خویش  وبوي زمانۀاما رنگ ،خواهد. به بیانی دیگر، اگرچه حافظ تکرارکنندة سنت ادبی پیشینیان استمی

اما  ،شودبودن دل در آیینه بازنمایی میقلیمایه و روایت صیدر بیتی دیگر همین بنکند. را بر آن اضافه می
 زدایی از دل دارد، عشق است:  آنچه که خاصیت زنگ

 دارد یقلیدل از جواهر مهرت چون ص
 

 

 مصقول نهییبود ز زنگ حوادث هر آ
 

 

 ( 306همان، غزل  ) 

ارکردي داند و در وجهی تجویزي و کحافظ در بیت فوق، حفظ اصالت و جوهر دل را وابسته به عشق می
 هاي روزگار دل و جانتان را تیره سازد، عشق راخواهید زنگار حوادث و غصهدهد که اگر نمینشان می
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هاي اولیه و  هاي معنایی دل و آیینه و زنگار و غم در یک روایت پیوسته و دال شبکهپیشۀ خویش سازید.

 توجه است. شناسی ادبی قابلثانویۀ مرتبط با آیینه از منظر زیبایی
 
 

پژوهان آن را بیان در غزل معروف حافظ جریان دارد که حافظ تریافتهتکاملاي همین تصویر به گونه
 آورد:که در آن معانی عالی به او الهام شده است. در بیتی که می انداي عرفانی دانسته مکاشفه

 وصف جمال نهییمن و آ يرو نیبعد از
 

 

 ذاتم دادند ةکه در آنجا خبر از جلو
 

 

 ( 183همان، غزل  ) 

اي رسیده که جمال معشوق در آن پیدا شده گوید که به مرتبهاي سخن میدر این بیت حافظ از آیینه
شود و از منظر جهان مظهر تجلی حق است، جهان آیینۀ وصف جمال معشوق می چون ،است. از یک منظر

یشین، استحقاق دریافت سبب دریافت برات در مبارك سحرِ بیت پاین دل عارف است که به ،دیگر
 .بردمییابد و سپس با تأمل در این آیینه به اوصاف معشوق پی تصاویر جمال حق را می

 نمایاند:شود که جز خیال جمال معشوق را نمیاي تلقی میمثابۀ آیینهدر بیتی دیگر نیز دل به    
 دارم یدل هر آن چه م ۀنییآ شیبه پ

 

 

 زبا دینما یجمالت نم الیبه جز خ
 

 

 ( 261همان، غزل  ) 

نمایش خیال معشوق در آیینه است. ، آنچه در این بیت، موجب زیبایی و وجه افتراق با بیت قبلی شده    
یابم که کفایت آن را می ،اگر بتوانم به درجۀ آیینگی دل برسم و هرچه جز تو را از دل خویش پاك کنم

که اگر این تصویر را در فضاي واقعی و  تر آنظریفخیالت را در این شفافیت و نورانیت دریابم. نکتۀ 
رسد و چنین امري محال به نظر می شکبیعینی تصور کنیم، چه خواهد شد؟ نمایش خیال در آیینه! 

اما دل عارف چنین ویژگی دارد. حافظ به شکل  ،تواند در آیینۀ واقعی عکس خیالی را ببیندکسی نمی
 بیند.  تر مییینۀ نورانی، روشناي این دل صافی را از هر آرندانه

خصوص سبک عراقی است  ههاي شعري کالسیک فارسی بدانیم، تشبیه دل به آیینه از سنتکه می چنان    
 شود: عنوان نمونه در بیت زیر از غزلیات سعدي دیده می که به

 کنیاست ول بیصورت غ نه،ییدل آ
 

 

 زنگار نباشد نهییشرط است که بر آ
 

 

)202: غزل 1383(سعدي،    

گونه خالقیت خاصی در تصویرسازي دل و آیینه  بینیم که همین مفهومِ سعدي را حافظ بدون هیچ می    
دهد و فقط براي بیان برخی مقاصد دیگر به کار گرفته آورد. در حوزة معنا هم اتفاق خاصی رخ نمی می
 شود: می

 روز خوردن یروز در کسب هنر کوش که م
 

 

 در زنگ ظالم اندازد نهییدل چون آ
 

 

 )150: غزل 1389(حافظ،  
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ها  اما در بیت زیر، حافظ پیوند ماهرانه و شکوهمندي میان آیینه و دل و خورشید و تصاویر معنایی میان این
 :کندبرقرار می

 
 مپسند ایهاست خدا بر دلم گَرد ستم

 

 

 نمییمهرآ ۀنییکه مکدر شود آ
 

 

 )355(همان، غزل  

هاي روزگار نشسته است و از سویی دیگر، آن غبار ستم داند که از بررا آیینۀ محبتی میاز سویی دل 
گوید. گویا حافظ، فارغ از گفتمان در انتساب آن به خورشید از روشنی فزاینده و ازلی آن سخن می

گوید که دل عارفانۀ جهد و تالش عارف براي رسیدن به آیینۀ صافی دل، از این موضوع سخن می
ها و هاست و او باید مراقب باشد که غبار ستم رآیین و آیینه مانند، نصیبۀ ازلی خداوند براي تمام انسانمه

 تعلقات تاریک آن را مکدر نکند. همین مفهوم در بیتی از سعدي نیز وجود دارد:  
 پاك دار نهییتو آ ستیحجاب ن يسعد

 

 

 جمال دوست دیزنگارخورده چون بنما
 

 

 )97زل : غ1383 ،ي(سعد 

ترین محور در وسیلۀ زنگارزدایی از آن و رهاشدن از حجاب تعلقات، برجستهساختن آیینۀ دل بهقابل
جاري و ساري بوده  ،مایهترین بن عنوان بزرگ دست است که در گفتمان عرفانی بههایی ازاینمرکز روایت

یدن معشوق ازلی باید خود را صیقل  است. در این بیت از حافظ هم، آیینه استعاره از دلی است که براي د
 دهد تا تجلیات حق را دریافت کند:

 را قابل ساز نهییآ یجانان طلب يرو
 

 

 يندمد ز آهن و رو نیور نه هرگز گل و نسر
 

 

 )485: غزل 1389(حافظ،  

توجه  در بیت فوق، شبکۀ تصویري حاصل از ایهام روي و تشبیه مضمر گل و نسرین و روي جانان قابل
ت که در ارجاع با تیرگی آهن و روي و طراوت گل و نسرین، القاي روشنی آیینۀ دل را دوچندان اس

 کند. می
خصوص در غزلیات سعدي  هبسیاري از مضامین فوق، تکرار معانی و مفاهیمی است که پیش از حافظ، ب

راهگشاي خوبی باشد: تواند چنینی براي مخاطب میگونه تعابیر، نگاهی این در تفسیر ایندیده شده است. 
است. این تطبیق   گرفته  دهندة تطبیقی است که میان دل و آیینه صورت تعبیر استعاري آیینۀ دل، نشان

بودن آیینه به این معنی است که دل مکانی گیرد. ظرف می  صورت »آیینه ظرف است«براساس استعارة 
بۀ بدنی این است که انسان تجربۀ در گیرند. منظور از تجر می  شود که اشیا درون آن جاي تلقی می

 .)70: 1388(سرامی،است   کرده  بودن را از طریق تجربۀ درجایی بودن خودش، کسب آیینه
 ؛سویه و از مبدأ به مقصد است سویگی در نظریۀ استعارة مفهومی، این نگاشت یک براساس اصل یک      

به مدد آیینه تصویرسازي کرد. در این استعاره، طور نیست که بتوان حوزة شنیدن یا دانستن را یعنی این
 ها بر جنبۀ خاصی از معرفت و دانایی متمرکز شاهد آن هستیم که در تطابق با اصل تمرکز، این استعاره
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 براي مثال،است و آن معرفت به حق و ایمان به خداست و با ابعاد دیگرِ دانش یا نادانی کاري ندارد. 

هرچه در عالم غیب باشد که عالم «نظر نیست: ضی یا فلسفه و سیاست مدآگاهی به علوم تجربی یا ریا
مالئکه و ارواح است، در باطن سالک پیدا آید، همچون دو آیینۀ صافی که در مقابلۀ یکدیگر بدارند، 

 .)89: 1377(نسفی،» هرچه در آن آیینه بود، در این پیدا شود و هرچه در این آیینه بود، در آن پیدا شود
 آیینه و آه. 2-2

هاي  بودن آیینه دلیل آهنینترین تصاویر شعري شاعران عارف است که بهتصویر آه و آیینه، از جالب
که سنایی در  کاربرد فراوان داشته است، چنان ها در اثر ترکیب با هواي پیرامونشان، زدن آن ابتدایی و زنگ

 آورد:باره میاین
 آه است شما از سر عجز نهییآفت آ

 

 

 دیچرا آه کن نهییچو آ يآن رو شیپ
 

 

 )180: 1385 ،یی(سنا 
 

اگرچه حافظ خالق و مبدع تصاویر آه و آیینه نبوده است، اما نحوة بیان آن در برخی موارد بسیار زیبا و 
اي دیگر با بیان برخی تجارب که معناهاي ابیات فوق با تصاویر آه و آیینه، به گونه چنان ؛بدیع است

 نمایاند: زیر رخ می تر در بیتشخصی
 شب میسر مکش حافظ ز آه ن

 

 

 رخشان کنند نهییتا چو صبحت آ
 

 

 )197: غزل 1389(حافظ،  

واسطۀ  شدن به حافظ در بیت فوق، با تصویرسازي رابطۀ میان آه و ایجاد تیرگی در آیینه، سیر روایت صافی
آورد که آیینه دانی  در جاي دیگر می برد. اگرچهشکلی معکوس پیش میراز و نیاز شبانه را در صبح به

 کند.جا این آه است که آیینۀ دل را چون صبح درخشان می ، اما در این)127(همان، غزل  تاب آه ندارد
 فکندیبر ما ن یمهر تو عکس

 

 

 آه از دلت آه ایرو نهییآ
 

 

 )418(همان، غزل  

ندا همراه شده است، با تداعی کلمۀ رؤیا  رو که با الفهمچنین در این بیت، خطاب شاعر به معشوق آیینه
نبودن وي و آرزوي   کشد و در دسترس و آهی که عاشق در رؤیاهاي خویش با خیال عکس معشوق می

حس گرم و دلپذیر پرتوي از روي خورشیدمانندش، تصویر پیچیدة مطبوعی را در ذهن مخاطب ایجاد 
 کرده است.

ون آیینه است و از سویی دیگر چونان خورشیدي که بر در بیتی دیگر از حافظ، روي معشوق زیبا چ
توجه زمانی است که به  اما معمولی است. نکتۀ جالب ،ها زیبا جا نکته عاشق پرتو نیفکنده است که تا این

مانند عارف توجه ها تصویرگري کرده است و دل آیینه روایت آه و آیینه در ذهن حافظ که بارها با آن
شود که عکسی از پرتو معشوق بر قلبش نیفتد. این  و همین آه کشیدن او سبب می کشدکنیم. عاشق آه می
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شود که آن را با بیتی معناي این بیت وقتی زیباتر میاست.  یسهمقا مضمون با مضامین ابیات پیشین قابل
 کند، مقایسه کنیم:دیگر که از آه و آیینه استفاده می

 دیند بیجز ع که به نیآن زاهد خودب اربی
 

 

 ادراك انداز ۀنییدود آهیش در آ
 

 

 )264(همان، غزل  

روشن دانسته شده است. از این منظر، حتی زاهد خودبین  ،در بیت فوق، ادراك در معناي عام چونان آیینه
اي در درون خویش دارد، اما آه درویشان و اهل دل که همواره آنان را آزرده است، سبب چنین آیینه ،هم

 اریک شود. شده که ادراکش ت
ها در غزلیات سعدي جریان دارد که براي اثبات  آه و آیینه و تصاویر و مفاهیم مرتبط با آن ینینش این هم

 شود:ها آورده می هایی از آنمدعاي خویش نمونه
 اي رخ چون آیینه افروخته

 

 

 الحذر از آه من سوخته
 

 )489: غزل 1383(سعدي،   
 یاام گفت منال سعد چرخ شنید ناله

 

 ینۀ جمال منیکند آ کآه تو تیره می 
 

 )471(همان،   
 

 آیینه و چشم. 2-3
مثابۀ چشم است. در بیت زیر، شاعر از دو چشم خود به تر تعبیرات حافظ، آیینه بهاز مصادیق جالب و تازه

 ببیند: چیز در آن، اما قادر نیست که روي معشوق رادو آیینه تعبیر کرده است که با وجود انعکاس همه
 من هزار افسوس رانیح ةدیدو د نیبر

 

 

 نمیب ینم انیع شیرو نه،ییکه با دو آ
 

 

 )358(همان، غزل  

هایی که آنچه مرکز ثقل معناي بیت فوق است، صفت حیران و ارتباط آن با تصویر آیینه است. آیینه
هاي عجبی که  ند. نقشدار کنند و بیننده را به سرگشتگی وامی تصاویر متعدد را در خود منعکس می

ها به خود، وي را از دیدن روي معشوق  کردن آن هاي چشم و مشغول سبب برانگیختن حیرت در آیینه به
 کنند.محروم می

اي دانسته شده است که هم در معناي حقیقی و هم در معناي مجازي منزلۀ آیینهدر بیت زیر هم چشم به
 دهنده و محل تجلی رخ جانان باشد: اکی باشد تا انعکاسباید به دور از هرگونه آلودگی و خس و خاش

 رواست نه جانان رخ از نظرچشم آلوده
 

 

 پاك انداز ۀنییبه رخ او نظر از آ
 

 

 )264(همان، غزل  

 گیرد:تر به کار میداري، این مفهوم را ژرفدر بیت زیر هم حافظ با اشاره به شغل آیینه
 تخط و خالش گش داراننهییچشمم از آ

 

 

 بر و دوشش باد انیربالبم از بوسه
 

 

 )105(همان، غزل  
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 آورد:این مفهوم را خواجو در معنایی بسیار نزدیک به بیت حافظ می

 کنم به چشم تو را دارينهییمرا که آ
 

 

 مردم چشم دارنهییبود جمال تو آ
 

 

 )80: 1394،یکرمان ي(خواجو 

پیوستگی و  ،نمایدبرجسته میبراي عروس)  (غالباً اريدآنچه در حوزة مفاهیم میان چشم و آیینه
دار و شوق عاشق براي خیره نگریستن بدون مالل و مداومت وي براي انعکاس ناپذیري آیینه خستگی

اش نگریستن به عالم براي رسیدن به تکامل و هاي زیباي معشوق از دریچۀ چشمانی است که وظیفهجلوه
 ست.هاي این عالم ا دریافت زیبایی

 آیینه و جام می. 2-4
 ی مختلفیکه خود به معان  و آیینه است. جام می  گري میان جام میهاي رایج عارفان، روایتاز موتیف

مثابۀ دل و حسن یار و جام اي بهدر یک چرخش شبکه ،اشاره دارد چون روي معشوق، دل عارف و...
وبوي اسطوره تفصیل گفته شد، رنگانی نظري بهکه در بخش مب گاه نیز چنان شود.تفسیر می نما و...غیب

 کند:تري را بیان میگیرد و مفاهیم گستردهبه خویش می
 است بنگر  یسکندر جام م ۀنییآ

 

 

 تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
 

 

 )105(همان، غزل  

د. همان مفهومی که شو نگري نیز مستفاد میاسکندر مفهوم دوربینی و جهان ۀدانیم از آیین که می چنان
اسکندر را با جام  ۀگاه آیین ،رواند. ازاین نما نسبت دادهجهان ۀدر ادبیات و عرفان ایرانی به جام جم و آیین

 نمایی دارند. پس جام میاي ویژگی غیب اند؛ زیرا هر دوي این نمادها از لحاظ اسطوره جم یکی دانسته
 نمایاند. است که آفاق و انفس را می همان آیینه دلی  

هاي ها و روایتاي دانسته شده است که براي دیدن جهانچونان آیینه  در ابیات زیر نیز، قدح و جام می
 آید: نادیدنی و ناشنیدنی از منظر عام به یاري اهل دل می

 خرم و خندان قدح باده به دست دمشید
 

 

 کرد¬یصد گونه تماشا م نهییو اندر آ
 

 

 )143(همان، غزل  

 دیمقصود ند ةاست که دل چهر روزگار
 

 

 اریب کردار نهییآن قدح آ ایساق
 

 

 )249(همان، غزل  

 دهد:کرد، پیر میخانه آن را در آیینۀ جام به وي نشان میحسنی که معشوق آن را از عارف پنهان می
 داد نمیب سحر جام جهان خانهیم ریپ

 

 

 از حسن تو کرد آگاهم نهییو اندر آن آ
 

 

 )361 (همان، غزل 

الدین خرمشاهی از غزلی از ءاوج شگردهاي هنري حافظ در ابیاتی از قبیل بیت زیر است که البته بها
 کند:سلمان ساوجی با همین مضمون و حتی برخی واژگان یاد می
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 لعل تو در جام افتاد  یدر ازل، عکس م
 

 

 دل، در طمع خام افتادعاشق سوخته
 

 

 )484: 1373 ،ی(نقل از خرمشاه 

یک ابتدا چنین  آورد که معلوم نیست کدام خرمشاهی می ینزمانی حافظ و سلمان، بهاءالد با توجه به هم
 .)484: 1373، رك: خرمشاهی( اندغزلی را سروده بوده

 
 جام افتاد ۀنیتو چو در آ يعکس رو

 

 

 در طمع خام افتاد  یم ةعارف از خند
 

 

 )111، غزل 1389حافظ، ( 

یک از این شاعران نخستین سرایندگان این بیت هستند؛ آنچه که در  که کدام اشدقدر مهم نب شاید آن
اي و هم به ترکیب آیینۀ جام است که هم به جام شفاف شیشه ،تأمل است شعر حافظ برجسته و قابل

که هم به   خویشی از تعلقات حسابگرانه و خندة میدر حال سکرآوري و بی  نمایی جام میویژگی غیب
در جام و هم جلوة ساقی در آن اشاره دارد. آنچه نقطۀ تالقی این تصاویر ماهرانه   شدن میختهصداي ری

اي که سبب نمایاندن تجلیات ساقی در آن است. همان جلوهبه  است، همان تلقی آیینگی داشتن از می
  دارد که ادعاي وحدت و اتحاد با معشوق را در سر بپروراند.عارف را به طمع خام وا می

 روي و آیینه. 2-5
ترین و زیباترین ویژه سعدي و حافظ با روي و آیینه از مطبوعهاي شاعران سبک عراقی، بهتصویرسازي

سو  تصاویري است که دربارة چهرة معشوق در ادب غنایی فارسی وجود دارد. این سنت زیبا که از یک
و عینی آیینه در روزگاران شاعران است،  ناظر به جایگاه معشوق و از سویی دیگر وابسته به کارکرد روشن

سرایان در اي و معنوي گره خورده است که تجارب واقعی و روحانی سخنحال با ذهنیتی اسطورهدرعین
 آورد:که وقتی حافظ می چنین بازنمایی دخیل بوده است. چنان

 داند ينه هر که چهره برافروخت دلبر
 

 

 داند يدارد سکندر نهیینه هر که آ
 

 

 )177(همان، غزل  

ربایی و میان دل ۀدهد که بر اساس آن مقایسهمانی میان چهرة معشوق و آیینه روي مییک نوع این
افتد. اغلب ابیات حافظ، تابندگی روي دلدار و آیینۀ اسکندر که همان فر و شکوه آن است، اتفاق می

 :شودیشان به آیینه مانند میت دروطلع اما در مواردي نیز ،مانند یار استروي آیینه یتگرروا
 طلبند یمقصود که شاهان به دعا م يرو

 

 

 است شانیطلعت درو ۀنییمظهرش آ
 

 

 )44(همان، غزل  

 ها اي از آنشده با روي و آیینه است که نمونههاي ساخته مایهتشیبه روي دلدار به آیینه از پربسامدترین بن
 :بینیمرا در غزلیات سعدي نیز می

 یخوب نیبد يانهییزان که آ
 

 

 يبصریباشد به دست ب فیح
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 )556: غزل 1383(سعدي،  

 آیینه، خورشید و ماه. 2-6
شود. آیینه نیز مانند ماه، از منبعی نور و  در اساطیر، گاه آیینه با نمادهایی مثل ماه و خورشید مرتبط می

هاي مربوط به  ا گاه آیینه با گفتمانهکند. همچنین در اسطوره گیرد و سپس همان را منعکس می تصویر می
یابد که حاصل تداعی شفافیت آیینه و روح لطیف زنانه است و از سویی دیگر در زنان پیوندي عمیق می

هاي خاص آیینه حتی  د که دربردارندة تجلیبیا وجه مقابل آن با جادوگران و ابزار ساحري آنان پیوند می
لطافت و محبت و جایگاه بازنمایی اسرار مرموز و غیرقابل فهم  جا که مظهر در گفتمان عرفانی است. آن

 شود. هاي خاص روحانی می تجربه
 آیینۀ جمال دوست هستند: ،در شعر حافظ، ماه و خورشید

 اگرچه از مه و مهر دمیدوست ند رینظ
 

 

 در مقابل رخ دوست ها نهیینهادم آ
 

 

 )58(همان، غزل  

 یا در بیتی دیگر:
 رخ به رندان یینما یک کنیول

 

 

 يدار نهییو مه آ دیتو کز خورش
 

 

 )447(همان، غزل  

عنوان آیینۀ  افزاید. از سویی معشوق خورشید و ماه را بهاي بر غناي پیام شعر میدر این بیت، وجه دوگانه
خویش براي نگریستن در آن در اختیار دارد که نشان از عظمت و شکوه وي است و از سویی دیگر، 

چون خورشید و ماه تابان است که تصویر مرکبی با درنظرگرفتن استعارة آیینه از روي معشوق  اشچهره
عنوان شیئی روشن و ارتقاي آن در نسبت با روي یار، در مرکز تصویر  گیرد که باز نقش آیینه بهشکل می

 گیرد. قرار می
 بینیم:نزدیک به مضمون فوق را در بیت زیر هم می

 ستیمن تنها ن ةدیگاه رخ او د جلوه
 

 

 گردانند یم نهییآ نیهم دیماه و خورش
 

 

 )193(همان، غزل  
 شود:می داري معشوق توصیفدر جایگاهی دیگر نیز، آفتاب در مقام آیینه

 دار جمال تو نهییآفتاب آ يا
 

 

 گردان خال تو مجمره اهیمشک س
 

 

 )408(همان، غزل  
داري خورشید براي معشوق، بیان درخشندگی چهرة وي است آیینهکه مقصود حافظ از بیان  با توجه به این

شناسی بیت از دال ساده و توان گفت که باز هم آیینه در نظام نشانهکه در خورشید منعکس شده است، می
 هاي گفتمان عرفانی پیوند یافته است.اولیۀ خویش فراتر رفته و با بسیاري از مدلول

 نتیجه. 3
سی ابیات شاخص غزلیات حافظ در حوزة کاربرد واژة آیینه به واکاوي مفاهیم و در این پژوهش با برر

مایه پرداخته شد. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که در غزلیات گرفته دربارة این بنهاي شکلروایت
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مسلک سبک عراقی، واژة آیینه از سطح نمادین خویش حافظ، مطابق با سنت ادبی شعر شاعران عارف
مایگی شده است. این هاي تصویري و روایی متعدد وارد مرحلۀ بنافته است و با وجود شبکهاستعال ی

هاي شود. شگردهاي بالغی و گفتمانتنها در محتوا، بلکه در فرم غزلیات حافظ نیز دیده میمرحله نه
هاي گفتمانی یرههاي مربوط به مشاغل نیز سبب تقویت این داعارفانه و اجتماعی و باورهاي عامیانه و حوزه

شده است. از سویی دیگر، میزان خالقیت هنري حافظ در پروراندن تصاویر شاعران پیشین باعث شده 
هاي زیرین و گاه پنهان سخن هاي آشناي این موتیف در الیههاي دیگري غیر از مدلولاست که مدلول

 .نامی ایران شودسراي حافظ به ذهن مخاطب برسد که موجب جذابیت و ژرفا و تأثیر غزل
 منابع

 سینا.تهران: ابن  ، به اهتمام دکتر محمد معین،برهان قاطع)، 1343برهان، محمدحسین بن خلف (
 4 ة، شمار5 ة(بوستان ادب)، دور شعر پژوهی ۀ، فصلنام»موتیف آیینه در دیوان خاقانی«، )1392زهرا دلپذیر ( و فر، محمدبهنام

 .17-40 ، صص)18پیاپی (
، صص 8 ة، شمار2 ة، دورنقد ادبی ۀ، نشری»گیرد؟ موتیف چیست و چگونه شکل می«)، 1388الهام دهقان ( و دتقوي، محم

31-7. 
 .، به کوشش سیدمحمد راستگو، تهران: نیدیوان حافظ )،1389الدین محمد ( حافظ، شمس
 ، تهران: نگاه.نامهحافظ)، 1373( الدینءخرمشاهی، بها

به کوشش فرید مرادي،  ، به تصحیح احمد سهیلی خوانساري ودیوان خواجو)، 1394( خواجوي کرمانی، محمد بن علی
 تهران: نگاه.

 .33-74، صص 24 ة، شمار6 ة، دورعرفان اسالمی ۀ، فصلنام»تجلی آیینه در ادبیات عرفانی ایران«، )1388، قدمعلی ( سرامی
 ، تهران: ترفند.ذهن انسان ۀعرفان در آیین)، 1392( سرامی، قدمعلی

 ، به کوشش مظاهر مصفا، تهران: روزنه.دیوان سعدي)، 1383( سعدي شیرازي، مصلح بی عبداهللا
 هتمام مدرس رضوي، تهران: سنایی.ا، به سعی و دیوان سنایی، )1385( سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم

 یحون.سودابه فضایلی، تهران: ج ۀ، ترجمهانماد  فرهنگ)، 1384شوالیه، ژان و آلن گربران (
ادبیات  ۀ، فصلنام»بازتاب نماد آیینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد«،)1394مهین پناهی ( و عامري، زهرا

 .143-174 ، صص)7 پیاپی( 3ة ، شمار2 ة، دورعرفانی
، نامۀ پارسی، »صائب تبریزي آیینه، مضامین و تناسبات شعري آن در غزلیات«)، 1391السادات غفوري (مریم و پور، احمد غنی

 .89-110، صص 2و  1 ة، شمار17 ةدور
 ، تهران: سخن. 4، چ بالغت تصویر)،1395فتوحی، محمود (
 ، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.2، چ آیین آینه)، 1388( قبادي، حسینعلی

 امین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی.، به اهتمام محمدالمعاد العباد الی مرصاد)، 1373الدین رازي، عبداهللا بن محمد (نجم
 ، تهران: طهوري.الکامل االنسان)،1371نسفی، عزیزالدین (

 ار.، تهران: زو2حسن وحید دستگردي، چ  :، مصححخسرو و شیرین)، 1388نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف (
 تهران: فرهنگ معاصر.  رقیه بهزادي،  ۀ، ترجماي نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ نگاره)، 1380هال، جیمز (

 .، تهران: فرهنگ معاصر3، چ  ها در ادبیات فارسی وارهفرهنگ اساطیر و داستان)، 1389یاحقی، محمدجعفر (



 
 
 


