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چکیده
جهان، اسکندریه و از عجایب هفتگانۀةاست بر سرِ مناراي بودهاند آینهاسکندري که گفتهآینۀ

اي منعکس ادهالعهاي خارقدر متون نظم و نثر پارسی بخصوص در شعر حافظ و خاقانی با ویژگی
اسـت. نویسـندگان کتـب تـاریخی و جغرافیـایی نیـز از قـدیم در خـالل آثـار خـود شـرح و            شده

خذ خاقانی و حـافظ  أبر قراین، مها بنااند. این نوشتهتوضیحاتی گاه متناقض در باب این آینه آورده
د بـه ایـن منـابع    در شرح اشعار حافظ با اسـتنا بخصوص اند. استادان و محققان معاصر نیز و... بوده

است. ابهام ماندهماهیت و کیفیت این آینه در بوتۀآید هنوز واقعیت، اند. اما به نظر میها کردهبحث
هـا،  بندي اقوال مختلف قدیم و جدید و تحلیـل آن نویسنده در این مقاله بر آن است که ضمن جمع

گامی در جهت رفع این ابهامات بردارد.
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هـا در  اما بیشـترین بحـث  ،سکندري اشاره شدهن نظم و نثرفارسی بارها به آینۀدر متو
هورترین این ابیات عبارتند از: مشاست کهاین باره ضمن شرح ابیاتی از حافظ مطرح شده

وال ملک داراـا بر تو عرضه دارد احــتگرــاست بنیـام مــدر جـــنۀ سکنــآیی
گیردگیرد این آتش زمانی ور نمیاگر مین آن آیینه را روزي به دست آرم سکندروار  م
)1(داندازد سکندري ــه هرکه آینه ســنري داند ــره برافروخت دلبـــرکه چهه هــن

ها بارها مورد استناد و شرح و تحلیـل واقـع شـده   بیت زیر از خاقانی نیز در این بحث
:است

کز ظلمات بحر جست آینۀ سکندريصبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهري  
)419(خاقانی، دیوان، ص 

هـاي  هالمعارفی به گونهدایرها، متون تاریخی، جغرافیایی و آینۀ اسکندري را در فرهنگ
سـت کـه بـه    ابزرگـی بـوده  اند آینۀاند. این آینه که گفتهمتفاوت و گاه متناقض معرفی کرده

بوده، به دالیلی در شعر فارسی بـا جـام   نصب شدهشهر اسکندریه دستور اسکندر بر منارة
، خضر و سلیمان مربـوط شـده و از آن تعبیـرات    خسرو، شرابجم، جام اسکندر، جام کی

هـا را بـا یکـدیگر    اسـت. ایـن تعبیـرات، مفـاهیم، مصـادیق و ارتبـاط آن      گـونی شـده  گونه
مقـاالت و کتـب متعـددي در اختیـار     خالل اند و گران زبان و ادب فارسی بررسیدهپژوهش

مکتب حافظ، مجموعه مقاالت دکتر معین، اند. (اهم این منابع عبارتند از: مندان گذاردهعالقه
توانند بـراي اطـالع کـافی و    مند میکه خوانندگان عالقه») رجام اسکند«ي و مقالهآئینۀ جام

وافی به این منابع مراجعه کنند.
اسکندري عرضه نشده و نهایتاً ۀها، متأسفانه تحلیل درستی از کیفیت آیندر این بررسی

اسـت.  هـا یـا آرزوهـا بـوده، اکتفـا شـده      هاي قدما که عموما مبتنی بـر افسـانه  به نقل نوشته
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دانشـکده ادبیـات تبریـز    استاد دکتر مرتضوي است در مجلۀها مقالۀاین پژوهشترینِقدیم
اللغاتغیاثنیز به چاپ رسید. دکتر مرتضوي، به نقل از مکتب حافظ) که بعدها در 1332(

چون سکندر شهر اسکندریه در سرحد فرنگ معمور کرد در آن شـهر بـر کنـارة    «اند: آورده
ل فرنگ منارة بنا کرد و آیینه از حکمت و طلسم سـاخته بـر   دریا براي آگاهی از شورش اه

آن مناره نهاد و دیدبانی معین کرد تا تهیۀ آمدن ایشان در آن آیینه دیده فوج اسکندر را آگاه 
گرداند. ...دیدبان غفلت کرد اهل فرنگ آمده شهر اسکندریه را خراب کردنـد و آن آیینـه را   

ا خبر شد باز آن آیینه را از دریا برآورده بر سـر منـاره   در میان دریا انداختند چون سکندر ر
اي بود از هنرهاي ارسطو که بجهـت  آینه«اند: آوردهبرهان قاطعو نیز به نقل از » نصب کرد.

آگاهی از حال فرنگ بر سر منارة اسکندریه کـه در حـدود فرنـگ بـر کنـار دریـا، بنـاکردة        
غافل شدند و فرنگیان فرصـت یافتـه آنـرا در    شبی پاسبانان .اسکندر بود، نصب کرده بودند

ایشـان  » آب انداختند و اسکندریه را بر هم زدند، و عاقبت ارسطو آنـرا از آب بیـرون آورد.  
اند. مرحوم از شرح و توضیح خودداري کرده،)2(دکتر معینۀضمن ارجاع خوانندگان به مقال

(اکثـر منـابعی   مأخذ فارسی14مأخذ عربی و 10مفصل خویش از معین نیز در مقالۀدکتر
و بـا خـودداري از   اند) توضیحات مبسوطی نقل کردهاسکندریه مطلبی داشتهآینۀکه دربارة

شـاد اسـتاد دکتـر    انـد. روان شرح و تحلیل تنها به ذکر تعبیرات شعرا از این آینه اکتفا نموده
و توضـیح  ، ضمن شـرح آئینۀ جام، شرح مشکالت دیوان حافظزریاب خویی نیز در کتاب 

کیفیـت ایـن آینـه بـه     خاقانی از آینۀ اسکندري، دربارةنسبتاً مفصلی در باب تعبیر حافظ و 
که بـراي نمایانـدن   اند که آینۀ اسکندري آینۀ مقعري بوده و آوردهقدما اعتماد نمودهۀنوشت

خسـرو  آور جـام کـی  یاد،و حتی به جهت همین مقعر بودناست رفته اشیاي دور به کار می
ت، ایشان در توضیح شعر حافظ:اس

کردو اندران آینه صدگونه تماشا میدیدمش خرم و خندان قدح باده به دست 
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است که باز همان آینۀ اسکندري است قدح باده تشبیه به آینه شده«اند که تصریح کرده
هـاي مقعـر را گوشـزد    و بـاز خاصـیت آینـه   » از جهت مقعر بودن و نمایاندن اشیاي دیگر.

هاي مقعر بطور عملی هم براي نمایاندن اشـخاص و اشـیاي دور اسـتفاده    از آینه«اند : کرده
)66و 65، 61، ص1368(زریاب، » کردند.می

هایی که در شعر حافظ و خاقانی و دیگـران بـه ایـن آینـه نسـبت داده شـده،       خاصیت
بر آنچه در د. بناخورها به چشم میشده و مانند آنبرگرفته از اطالعاتی است که در کتب یاد

بـود  متون کهن آمده این آینه بر باالي منارة بلندي در اسکندریه نزدیک ساحل نصب شـده 
جهـان شـمرده   ه معروف بـود و از عجایـب هفتگانـۀ   البحر یا منارة اسکندریکه به نام مناره

و مصاحب، ذیل اسکندریه) عباراتی که در متون کهن در 47، ص 1365شد. (مسعودي، می
اند براي پی بردن به صحت و سقم ها و اهداف ساخت این مناره آوردهکارکرد، ویژگیباب

اطالعات یادشده قابل تامل است. بنابراین توصیفات؛
اسـت  هجري نوشته333است. مسعودي در الف) این مناره ساختمان بسیار بلندي بوده

(مسـعودي،  » اسـت. بـوده ذراع 400تـر از آن  ذراع بـود و پـیش  230طول مناره به تقریب «
ــوره) در 47، ص 1365 ــاوز از  االرضص ــاع آن متج ــده 300ارتف ــته ش ــت. ذراع دانس اس
» گوینـد کـی دویسـت ارش اسـت    «اسـت  نوشـته العالمحدود) مؤلف 142حوقل، ص (ابن
قامـت،  150گـز ،  300قـدم،  125گـز،  450ون دیگر ــ) و در مت176العالم، ص دودــ(ح

)3(اند.ذراع نوشته1000متر و 135، متر120

بناي مناره سه قسم اسـت : نزدیـک   «است: ب) ساختمان سنگی عریض و طویلی بوده
یک نصف و بیشتر از یک ثلث مربع است و در حدود یکصد و ده ذراع با سـنگهاي سـپید   

گوشـه  گوشه است و قریب شصت و چند ذراع بشکل هشـت ساخته شده، پس از آن هشت
ف آن فضائی هست که انسان در آن توانـد گشـت و قسـمت بـاال     ساخته شده است و اطرا
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و 47، ص 1365(مسـعودي،  » ریب یکصد ذراع است.مدور است. ...قطر مناره روي زمین ق
اند که ... کسی که وارد آن شود بجهت کثرت اطاقها و طبقات و چراغهـاي آن  و گفته) «48

) 327، ص 1، ج 1989دي، (مسـعو » گم گردد، مگر آنکه بـدخول و خـروج آن آگـاه بـود.    
چون در آن نگاه کنند صورت ابر و سبزي دریا پیدا شود بر سان آئینه. ...از زیر تا بـر بـاال   «

است، هر خانـۀ بیسـت گـز و طـول     سیصد و شصت خانه بر باالي یکدیگر مخالف ساخته
نی [بطول] و عرض. و آنجا مقیمان باشند و راه برشدن چنانک هر چه خواهد بچهار پا بآسا

» بر خانۀ باالئین تواند برد و همه جاي و هر خانه را روزنی ساخته روشـنائی و نگریـدن را.  
9در اندرون مناره اطاقهاي بسیار است و عرض راهـروِ داخـل   ) «494التواریخ، ص (مجمل

وجب 440وجب و عرض مناره از هر جهت از جهات چهارگانه 10وجب و عرض دیوار 
یکی از چهار طرف آن پنجاه و انـد بـاع بـود. فضـاي داخـل      ) «21بطوطه، ص (ابن» است.

هاي زیادي دارد، چنان که متـولی آن نیزغالبـا   ساختمان بسیار وسیع است و پلکان و مدخل
اي اسـت کـه در وصـف نیایـد. در بـاالي منـار       شود و خالصه به گونههایش گم میدر راه

» سـاختمان عجیـب آن را دیـدیم.   مسجدي است .... در آن مسجد مبارك نماز خوانـدیم و  
بسیار مرتفع است و بیش از سیصـد اتـاق دارد و جـز بـا راهنمـا      ) «9–10جبیر، ص (ابن
) پس از انکـار اخبـاري   626) یاقوت (د: 40(االصطخري، ص » توان به باالي آن رفت.نمی
چیـز  وارد اسـکندریه شـدم و اطـراف آن را گشـتم.    «نویسـد:  اند، مـی مناره گفتهدربارةکه

آوري در آن ندیدم جز ستونی که اکنون به عمود السـواري معـروف اسـت نزدیـک     شگفت
اي عظیم است. ...دژي است بلند بر سر الشجره. ...و آن بسیار بزرگ است و مانند منارهباب

هـاي فـراخ   هاي بسیار و جایگـاه گویند، در آن غرفهکوهی مشرف بر دریا. ...و چنان که می
(یاقوت، » جاست.اي مدور مانند چاهی خالی در آندر آن گم شود، بلکه پلهنیست تا ناآشنا

[نصـف  و مناره بدین صورت که ذکر کردیم «است: آمدهمروج الذهب ذیل االسکندریه) در
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» باشـد بـاقی مانـده.   332مناره از باال منهدم شده و آینـه محـو شـده] تـا کنـون کـه سـال        
نزدیک سی ذراع از 344دي گوید: در ماه رمضان مسعو) «326، ص 1، ج 1989(مسعودي، 

اي که در مصر و بیشتر دیار شام و مغرب در یک وقت رخ داد ، ویرانی باالي مناره از زلزله
من در بازگشت به مغرب در سال «گوید: ) ابن بطوطه می48، ص1365(مسعودي، » گرفت.

)21بطوطه، ص (ابن»مناره را خراب یافتم چنان که ورود به آن ممکن نبود.750
ایـن منـاره را   «نویسـد:  است؟ مسـعودي مـی  ج) ساخت این مناره به چه منظوري بوده

اي از سنگهاي شفاف بود که از آنجا کشـتیها را کـه از   دیدگاهی کرده بودند و باالي آن آینه
دیدنـد و پـیش از آنکـه برسـد     توانست دید در آینه میآمد از مسافتی که چشم نمیروم می

و آئینۀ بقطر هفت گـز در آن میـل   ) «47، ص 1365(مسعودي، » شدند.قابلۀ آن آماده میبم
ان پرداخته که هر کشـتی کـه از قسـطنطنیه بـر روي دریـاي      ــانده و آن را بطلسم چنــنش

آن ) «629، ص4(خوانــدمیر، ج » د آمــدي.ــــحرکــت کــردي در آن آئینــه پدی…فرنــگ 
» نصب کرده بودند.…فرنگ بر سر منارة اسکندریه الــهی از حگاایست که بجهت آآئینه

اي نصــب کــرده.... چــون بــدوربین در آن بــر ســر آن آئینــه«)4()41_2، ص1333(معــین، 
(رامپـوري، ذیـل آئینـه    » نگریستی هر چه در استنبول واقع بودي، در آن آئینه ظـاهر میبـود.  

شـد  مسافت در آیینه دیده میهایی که بدانسو میآمدند از بیش از صد میل و کشتی«سکندر) 
آینـۀ  «اسـکندري)  ۀئینـ آ(شـعوري، ذیـل   » کـرد. و مسافران دوست و دشمن را معلـوم مـی  

ابـن حوقـل  اسـکندري)  (جانسـن، ذیـل آیینـۀ   » داد.اسکندریه ... تمام جهان را نشان مـی 
همۀ اهل درایت از عامه و خاصه متفقند که مؤسس آن، آن را براي رصد فلک «است: آورده

) و در 142، ص حوقلابن» (جا که توانست دریافت.جا علم هیئت را تا آنخت، و در آنسا
اي اسـت ، ... ترجمـۀ آن ایـن    اند که بر جانب شرقی آن نوشـته گفته«است: آمدهالدهرنخبه

است که این مناره به دستور دختر مربیوش یونـانی بـراي رصـد کواکـب در سـال هـزار و       
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تحلیـل  حوقـل ابـن ) 51(الدمشـقی، ص  » اسـت. ] ساخته شدهدویست پس از طوفان [نوح
اي سـاخته  اند که منـاره را بـراي آینـه   پردازان ...ادعا کردهچنان نیست که محال«کند که: می

)142حوقل، ص (ابن» دیدند.جنگ را میهاي ... آمادةکشتیر آن همۀدبودند که 
نشسـتند و  هـا اطـراف آن مـی   بـان دیـده آینه را باالي مناره قرار داد و «د) کیفیت آینه: 

دیدند به دیگرانی که در نزدیکـی آنـان بودنـد    هنگامی که در نور آینه دشمنی را در دریا می
این مناره را دیـدگاهی کـرده بودنـد و    ) «326، ص 1، ج 1989(مسعودي، » دادند...خبر می

آمد از مسافتی که ز روم میاي از سنگهاي شفاف بود که از آنجا کشتیها را که اباالي آن آینه
» شـدند. دیدند و پیش از آنکه برسد بمقابلۀ آن آماده مـی توانست دید در آینه میچشم نمی

مناره، بلیناس آیینۀ ساخته بود در عهد خویش بر سر باالي آن ) «47، ص 1365(مسعودي، 
یاها جملـه،  که چون در آن نگریدندي، جمله کشتیها بر در روم و قسطنطنیه بدیدندي، و در

پنداشـتند آینـه   من موضعی را کـه مـی  ) «494التواریخ، ص (مجمل» و هیچ پوشیده نماندي.
جا بوده، جست و جو کردم اما نیافتم و اثري هم از آن به دست نیاوردم. و کسانی گمـان  آن

است. چگونهي آن تا زمین قریب صد ذراع یا بیشتر بودهاند آینه دیواري بوده که فاصلهبرده
(یاقوت، ذیـل  » اي نگاه توان کرد که بین آن و بیننده صد ذراع یا بیشتر فاصله باشد؟در آینه

و آنجا مناره اي است که من دیـدم، آبـادان بـود باسـکندریه، و بـر آن منـاره       «االسکندریه) 
اي حراقه ساخته بودند که هر کشتیِ رومیان که از استنبول بیامدي ، چون بـه مقابلـۀ آن   آینه
) 7–10(ناصرخسرو، ص » یدي، آتشی از آن آینه در کشتی افتادي و بسوختی.رس

هـاي کـروي   اي از جـنس آینـه  است بلکـه آینـه  آینۀ اسکندري از نوع آینۀ عادي نبوده
است براي نمایاندن اشیاء دور ... این آینه بجهـت مرکزیـت یـافتن اشـعۀ خورشـید در      بوده

است به آینۀ سوزان یا آینۀ آتشین هـم معـروف   شدهکانون آن که سبب اشتعال اشیاء هم می
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، 1368(زریـاب،  » انـد. است و آفتاب را بهمین جهت از روي تشبیه آینۀ آتشین خواندهبوده
)61ص 

تـوان دریافـت کـه عظمـت ایـن      گون و بعضا ضد و نقیض مـی از این توصیفات گونه
است که ه بود، سببِ این شدهساختمان که از قدیم به عنوان یکی از عجایبِ عالم معرفی شد

اي بـدان نسـبت دهنـد. نکتـۀ     هاي برسـاخته انگیزيِ آن، ویژگیدر به کمال رساندن شگفت
رسد این است که هیچ کسی به چشـم خـود ایـن آینـه را     مهمی که در این قضیه به نظر می

.است یعنی هیچ سند معتبري براي وجود این آینه در دست نیستو گزارش نکردهندیده
داند و دیگري شیشه و یکـی دیگـر   این که یکی جنس این آینه را آهن صیقل شده می

است که در نورِ آن سنگی خاص و کمیاب، ناشی از همین فقدان سند معتبر است. یکی گفته
دیدنـد، آن  هـا را مـی  پنداشته که در آن آینه، کشتیدادند، دیگري میدشمن را تشخیص می

اي دیگر آن را سالحِ قوي و مهمی دانسته و عدهقابل رؤیت میدیگري همۀ جهان را در آن
هاي دشمن، بر باالي منـاره نصـب کـرده   دادند که براي به آتش کشیدن کشتیتشخیص می

اند.بودند. و دیدیم که برخی از مورخان در تحلیل خود این اقوال را مردود شمرده
مـرآه المحرقـه) و در نهایـت سـالح     هاي سـوزان ( در این باب که این آینه از نوع آینه

محققانۀ خـویش بـا عنـوان    ۀاست، آقاي دکتر حسین معصومی همدانی در مقالجنگی بوده
همـدانی،  یاند. (معصـوم ضمن بحث مستوفایی این نظر را رد کرده» سوزان افالطونۀآیین«

)248-77، ص 1381
اطالعی نیست که انکـارِ آن  اي در اسکندریه، جهان در یک آینه، باالي منارهدیدنِ همۀ

نیاز به دلیل داشته باشد و همین طور دیدنِ جزئیات شهر استانبول از اسکندریه در این آینه: 
ه را بسوي روم کرد و گفت بنگر! اسکندر با همـه حکیمـان درنگریسـتند و    ــآنگاه آن آیین«
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، 2(طرسوسـی، ج  » یی بر گـردن گرفتـه.  هــردي از دروازه روم برون آمد بچــبدیدند که م
)534ص 

بـه نظـر قـدما و همـان     دور ظـاهراً هـاي روي آب در آینـه از فاصـلۀ   تیاما دیدنِ کش
مجبـور بـه   »العالمبهجه«تاریخ رسیده که صاحب پردازان هم چندان ممکن به نظر نمیخیال

است تا آن را ممکن گرداند. استفاده از دوربین شده
ها، نوعِ در صورت احتمال وجود این آینه» افالطونسوزانآیینۀ«نویسندة محترم مقالۀ 

اند کـه  هم منابع یونانی و هم منابع اسالمی گفته«نویسند:کنند و میآن را محدب فرض می
ها را هایی وجود داشته که عبور کشتیاي در کنار دریا آیینهدر اسکندریۀ مصر بر باالي مناره

هایی، اگر وجود خود نامحتمل نیست و چنین آیینهاست. این داستان به خوديدادهنشان می
کنند. خاصیت ها نصب میاست که امروزه سر پیچ جادههاي محدبی بودهداشته، از نوع آیینه

هـایی در  و بعید نیسـت کـه چنـین آیینـه    نمایی آیینۀ محدب از دیرباز شناخته بودهکوچک
ور این است که آینۀ بـاالي  منظ) اگر270(معصومی، ص » است.اسکندریه هم وجود داشته

آورد که کسانی که روي زمین است، این سؤال را پیش میاسکندریه، آینۀ محدب بودهمنارة
ها را آن طور که هستند و به وضـوح در آینـه   توانستند از آن فاصله، کشتیبودند چگونه می

، از بـاالي منـاره در آینـه    ها اشاره شـد تر بدانها که پیشبر بعضی از گزارشببینند و اگر بنا
خواسـتند  نمایی است چه چیزي را مینگریستند، در آینۀ محدب که خاصیت آن کوچکمی

توانستند ببینند؟ در این صورت اخیر این آینه اصال به عنوان یک ببینند که خود مستقیما نمی
کننـد از  صب میها نهایی را که امروزه سر پیچ جادهاست. آینهشدهابزار ویژه محسوب نمی

تـوان در آن دیـد و   فاصلۀ مشخصی که زیاد هم نیست، کارآیی دارد و از دور چیزي را نمی
عالوه بر آن حتما باید از زاویۀ مشخصی به آن نگاه کرد تا مثال اتومبیلی را که از آن سـوي  

آید، مشاهده کرد.پیچ جاده می
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مطلـب مـوجهی بـه نظـر     تشخیص دادن دشمن از دوست در نورِ این آینه هم چنـدان 
دیـده  تواند شب به ساحل نزدیـک شـود و اصـالً   رسد. زیرا عالوه بر آن که دشمن مینمی

، کشتی و سرنشینان آن، آن اندازه در تاریکی نیسـتند کـه بـه چشـم     نشود، در روشنایی روز
اي بر ایشان، به وضوح دیده شوند. نیایند تا با بازتاباندنِ نور خورشید از آینه

پـردازي پیشـینیان بـوده کـه بـر اسـاس       تمام این مطالب محصول خیالرسدظر میبه ن
و اکنـون ثلثـی از منـاره    «باشـد:  آمده، ساخته شدهالتواریخمجملاطالعاتی از قبیل آنچه در 

و همانجا [مناره] قصـر  مقدار چهل فرسنگ کشتیها اندر دریا پدیدار باشدبرجاي است و 
در آن نگـاه کننـد   چون اند و ساختهسنگ املسست که دیوان ازاالسالم بودهسلیمان علیه

) آنچـه حقیقـت   494التواریخ، ص (مجمل.» بر سان آیینهصورت ابر وسبزي دریا پیدا شود 
اي جزء اسـکندریه)،  فاروس (اکنون شبه جزیرهةدارد این است که منارة اسکندریه در جزیر

حب، ذیل اسکندریه و فانوس دریائی) و بـه  پیش از میالد ساخته شده بوده (مصا3در قرن 
هـا کـه نـام    است و منشا و الگوي ایـن فـانوس  ترین فانوس دریایی بودهرسد قدیمنظر می

(Phare)و انگلیسـی (Pharus)، التینـی (Pharos)هـاي یونـانی   فانوس دریایی در زبـان 

و ممکـن  اسـت شده) از نام این جزیره گرفته132، ص 4المعارف اسالم، ج وبستر، دایره(
اي است که چند منظوره بوده یا بعدها از آن براي رصد ستارگان و نیز شاید به عنوان قلعـه 

است. شدهنظامی یا حتی براي اقامت دریانوردان و مسافران استفاده می
استاد زریاب خویی در شرح ابیـاتی از حـافظ کـه در ابتـداي مقالـه آمـد، در توضـیح        

ابوجعفر «اند که جاي تامل دارد: توضیحاتی دادهنقل شاهدي از طبري هاي مقعر، ضمنآینه
اي داشت و از آن براي دیـدن دشـمنان خـود اسـتفاده     منصور دومین خلیفۀ عباسی ... آئینه

کرد که ابـراهیم بـن عبـداهللا بـن حسـن مثنـی دشـمن        ه نگاه میــکرد. روزي در آن آینمی
، ریان خـود شـناخت. (طبـري   ــدر میان لشکدعی نیرومند خالفت را ــسرسخت خود و م
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است زیرا آینۀ عادي افـراد  هاي مقعر بودهی شک این آینه از نوع آینهــ) ب145حوادث سال 
) عین عبارت تـاریخ طبـري چنـین    66، ص1368(زریاب، » دهد.و اشیاي دور را نشان نمی

قـال...: قـد واهللا رایـت    جعفر مرآه ینظر فیها ، فیري عدوه من صـدیقه... ف کانت البی«است: 
، 7(طبري، ج » االرض عدو اعدي لی منه ، فانظر ما انت صانع!ابراهیم فی عسکري و ما فی

نگریست و دشمنش را از دوسـت  اي داشت که در آن می(ابوجعفر منصور آینه)5()624ص 
ی شناخت...) جست و جویی در متون تاریخی به رفع ابهام در این مطلب کمک شایانبازمی

گوینـد ابـوجعفر   مـی «اسـت:  کند. ابوعلی مسکویه همین مطلب را به این صـورت آورده می
یافت ... و [مردم] شک نداشـتند  نگریست و از آن غیب را درمیاي داشت که در آن میآینه

اي بودنـد  داند. ... و عجیب آن است که در آن هنگام نزد منصور عـده که ابوجعفر غیب می
گفتند. یکی از و کهانت، محل و مستقر محمد (برادرِ ابراهیم) را به او میکه از راه غیبگویی

یاران محمد که از مصاحبان منصور بود به محمد نوشـت: پـس از آن کـه نامـه را دریافـت      
گفتند که محمـد را  درنگ از جایی که هستی خارج شو. (غیبگویان) به منصور میکردي بی

جـا بـرود و بـه    کـرد کـه از آن  محمد او را خبردار میتبینیم و آن دوس[فالن نقطه] میدر
) 385، ص 3(مسـکویه، ج  » یابی به او براي منصور ناممکن شده بـود. همین صورت دست

اي ابوجعفر آینه«است: است و ضمنا گفتههایی آوردهالجوزي نیز با تفاوتاین موضوع را ابن
فتند که این آینه بر آدم نازل شده بـود  گدید. میآنچه در زمین بود میۀداشت که در آن هم

هـا  ) این تفاوت47، ص 8الجوزي، ج (ابن» و بعد به سلیمان رسید و شیاطین آن را ربودند.
دشمن را از دوست «در متون تاریخی در ارتباط با همین موضوع خاص، بخصوص عبارت 

قابلیـت نشـان دادنِ   اي واقعی آگـاه کنـد کـه    بیش از آن که ما را به وجود آینه» بازشناختن
کننـد  اندازد که ادعا مـی هایی میبینچیزها را از دور داشته، شنونده و خواننده را به یاد آینه

توانند غیب را در آینه ببینند یا نشان بدهند. می
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التحصـیالن  ها دشـتی و منفـرد فـارغ   شدن مطلب و اطمینان بیشتر، از خانمبراي روشن
تی شریف تقاضا کردم تا موضوع این مقاله را بررسی نماینـد،  فیزیک دانشگاه صنعةدانشکد

کنم: درج میعیناً ایشان لطف کردند و یادداشتی فرستادند که 
، 1370بودند. (یـوجین و زایـاك،  هاي کروي از زمان یونانیان باستان شناخته شدهآینه«
رنـد. در  نمـایی و دورنمـایی دا  هاي کروي در شرایط خاص خاصیت بـزرگ ) آینه124ص 

ها چند نکته قابل ذکر است:مورد این آینه
شـود و در آینـۀ   تصویر در آینۀ محدب مجازي است یعنی پشت آینه تشـکیل مـی  -1

این براي دیدن تصویر در آینۀ مقعر برشود. بنامقعر حقیقی است یعنی مقابل آینه تشکیل می
بتـوان تصـویر را واضـح رويِ آن    اي مناسب قرار داد تااي در مقابل آینه در فاصلهباید پرده

آید:ي مناسب از فرمول زیر به دست میپرده مشاهده کرد. تعیین فاصله
111

فاصلۀ کانونی آینهفاصلۀ جسم تا آینه فاصلۀ تصویر تا آینه 

یر ي زشود که از رابطههاي کروي تعریف مینمایی براي آینهکمیتی به عنوان بزرگ-2
کند:پیروي می
جسمةاندازتصویر از آینهۀفاصل
تصویر اندازةه جسم از آینۀفاصل
جسم از آینه بیشتر باشد (جسـم  ۀشود هرچه فاصلمیطور که در این رابطه دیدههمان

توان گفت خاصیت دورنمایی آینه این میبرشود بناتر میدورتر باشد) اندازة تصویر کوچک
این در فواصـل دور بـراي اجسـام    برنمـایی آن دارد. بنـا  اي عکس با خاصـیت بـزرگ  بطهرا

ها داریم. تر از حد طبیعی آنکوچک، تصویري کوچک

+=

نماییبزرگ==
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ي بسیار دور تا مرکز آینـه (دوبرابـر فاصـله   ۀهاي مقعر زمانی که جسم از فاصلدر آینه
ۀاز جسم است و در فاصـل تر باشد، تصویر آن حقیقی، وارونه و کوچککانونی) قرار داشته

»شود.بین کانون و مرکز آینه تشکیل می

نتیجه:
اندیشۀ آیینه یا جام سحرآمیزي که همۀ دنیا را منعکس کند و هـر چـه را در هـر جـا     «

گذرد به بیننده بنمایاند، بسیار قدیمی است. نخسـت اینکـه در نظـر انسـان اولیـه آیینـه       می
که آیینه تصویر یعنی روان انسان را ، در خـود دارد  به این سبب خاصیت سحرآمیزي دارد. 

کند، و نیز به این سبب که مسطح است و با ایـن همـه   و در عین حال روان را محبوس نمی
یابـد کـه   شود. از این مشاهدات به آسانی این عقیده نشو و نما میجهان در آن منعکس می

نه تنها خود انسان را بلکه آنچه را به او بینیم، وآیینه چیزي را در خود پنهان دارد که ما نمی
دهد، و نه تنها حال بلکه آینـده را نیـز   ان میـــدارد نیز نشتعلق دارد یا آنچه را دوست می

. کتـابی  گـردد این، آیینۀ معمولی آیینۀ سحرآمیز داستانهاي عامه مـی برسازد. بنایــآشکارا م
پر است »العجائب و الغرائبمختصر«ابـــکته نامـــف آن معلوم نیست، بــعربی که مؤل
اتح اسپانیا، در ایـن سـرزمین ... آیینـۀ سـحرآمیزي را     ــهاي سحرآمیز. طارق، فاز ذکر آیینه

، 2سـن، ج  (کریسـتن .» م ببینند... ـــوانستند همه چیز را در هفت اقلیــتیافت که با آن می
)458ص 

سـوزان بـر بـاالي منـارة     ۀه از آینـ دکتـر معصـومی، اسـتفاد   با توجه به مقالۀ محققانـۀ 
ها دشـتی و منفـرد نیـز، اسـتفاده از آینـه      اسکندریه امر ناممکنی بوده و بنابر یادداشت خانم

ها یا... از فواصل دور، عمال منتفی است زیرا حتی کشتیالي همان مناره به منظور مشاهدةبا
دانسـتند کـه بـا قـراردادن     مـی شـناختند و  هاي مقعر را میاگر آن زمان روابط حاکم بر آینه
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بـودنِ نصـب ایـن    کنشود تصویر را روي آن دید، و با فرضِ مماي در جلوي آینه، میپرده
بودند که چیـزي قابـل   قدر کوچک میمناسب! از آینه، تصاویر روي پرده آنپرده در فاصلۀ

تشخیص نباشد. 
باشـد  سـاختگی  رسـد بـه نظـر مـی   بر آنچه گذشت هاي منسوب به این آینه بناویژگی

وجـود  رسـد کـه   همینطور به نظر میعباسی دیدیم. خلیفۀ همانند آنچه در باب آینۀ منصور 
پردازان باشد و البته از این جهت کـه موجـب خلـق    خیالۀآینه باالي آن مناره باید برساخت

است مطلوب است.ها و شعرهاي زیبایی شدهافسانه
ساس تلقی رایج از موجودات خیالی و یا واقعـی  سرانجام اینکه خلق تعابیر شاعرانه برا

گمان زیبایی آثار هنـري نیـز در گـرو    و یا همراه با تغییر ماهیت آنها امري است طبیعی، بی
همین خالقیتهاست، اما در تحلیل و تفسیر این قبیل آثار از تکیه بر مطالبی که از همان نـوع  

با مراجعه به منابع ید اجتناب ورزید وها و تشبیهات و استعارات نشأت گرفته است باتلقی
معتبر و توجه به واقعیتها به شرح و تحلیل پرداخت.

یادداشتها:
غنی است.–) ابیات حافظ در این مقاله بر اساس چاپ قزوینی 1
ۀبودند، سال بعد در مجل) این مقاله که دکتر مرتضوي ظاهرا آن را پیش از چاپ دیده2

به چاپ رسید.»سکندرآیینۀ«) با عنوان 1333تهران (ادبیات دانشگاه ةدانشکد
التـواریخ، ص  ، مجمـل 326، ص 1، ج 1989ودي، ـــ مسع←تـر  ) براي اطالع دقیق3

ر، ج ـ، خواندمیـ 117العبري، ص ، ابن»االسکندریۀ«ل ــ، یاقوت، ذی9یر، ص ــ، ابن جب494
.»اسکندریه«اسالمی ذیل معارف بزرگالو دایرة»آئینه سکندر«، رامپوري، ذیل 630، ص 4
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انـد کـه ایـن    ) دکتر معین با نقل این مطلب از مجمع الفرس سـروري تصـریح کـرده   4
است.اللغات نیز نقل شدهاللغات و غیاثمطلب عینا در برهان قاطع و کشف

انـد  الجوزي این مطلب را تقریبا با همین الفـاظ از طبـري نقـل کـرده    ) ابن اثیر و ابن5
).86، ص 8الجوزي، ج ، ابن584، ص 3اثیر، ج (ابن

منابع:
، حققـه و ضـبط   الکامل فـی التـاریخ  الکرم، االثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن ابیابن

1989، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 3اصوله و علّق حواشیه علی شیري، ج 
ت، دار ، کـرم البسـتانی، بیـرو   رحله (تحفه النظار فی غرائـب االمصـار)  ابن بطوطـه،  

1964دار بیروت، -صادر
ابن جبیـر، رحلـه ابـن جبیـر فـی مصـر و بـالد العـرب و العـراق و الشـام و صـقلیه            

، تحقیق دکتور حسین نصار، مکتبه مصر»الحروب الصلیبیهعصر«
دراسه ، المنتظم فی تاریخ الملوك و االممالجوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، ابن

دالقادر عطا، راجعه و صححه نعـیم زرزور،  ـعطا و مصطفی عبدالقادرــو تحقیق محمد عب
1992، بیروت، دارالکتب العلمیه، 8ج 

، بیروت، منشورات دار مکتبه الحیاهاالرضصورهابن حوقل النصیبی، ابوالقاسم، 
، وقـف علـی   تـاریخ مختصـر الـدول   العبري، غریغوریوس ابوالفرج بـن اهـرون،   ابن

1983صالحانی الیسوعی، حازمیه، دارالرائد اللبنانی، تصحیحه و فهرسته االب انطون
االصطخري، ابن اسحق ابـراهیم بـن محمـد، المسـالک و الممالـک، تحقیـق الـدکتور        

و االرشاد القـومی  ، الجمهوریه العربیه المتحده، وزاره الثقافهمحمدجابر عبدالعال الحسینی
1961دارالقلم، -
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29اطالعـات  ضـمیمۀ ،13شـمارة  ، سـال اول ، گلچـرخ،  جام اسکندربهمنی، اردشیر، 
1364بهمن 

چـاپ  ، باهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، دیوانالدین محمد، حافظ شیرازي، شمس
1362، زوار، چهارم

، دوماپ، به کوشش ضیاءالدین سـجادي، چـ  دیوانالدین بدیل، خاقانی شروانی، افضل
1357تهران، زوار، 

، زیر نظر دکتـر  السیر فی اخبار افراد البشرحبیبالدین، الدین بن همامخواندمیر، غیاث
1353، تهران، کتابفروشی خیام، دوماپ، چ4محمد دبیرسیاقی، ج 
الدهر فـی عجائـب البـر و    نخبهطالب، الدین ابوعبداهللا محمد بن ابیالدمشقی، شمس

1408، بیروت، دار احیاء التراث، البحر
1363به کوشش منصور ثروت، تهران، امیرکبیر، ،اللغاتغیاثالدین، رامپوري، غیاث

هجري1155، چاپ سنگی، لسان العجمشعوري، 
، تحقیق محمـد  تاریخ الطبري تاریخ االمم و الملوكطبري، ابوجعفر محمد بن جریر، 

1967ابوالفضل ابراهیم، الجزءالسابع، بیروت، دارالتراث، الطبعه الثانیه، 
اهللا صـفا،  ، به کوشش ذبـیح نامۀ طرسوسیارابدطرسوسی، ابوطاهر محمد بن حسن، 

1356، 2، ج دوماپتهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ
اي هاي نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسـانه نمونهسن، آرتور، کریستن

1368، تهران، نشر نو، 2، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار و احمد تفضلی، ج ایرانیان
، تبریـز،  سـوم اپ، چـ شناسـی مکتب حافظ یا مقدمه بـر حـافظ  ر، مرتضوي، منوچه

1370انتشارات ستوده، 
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اپچ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، التنبیه و االشرافمسعودي، ابوالحسن علی بن حسین، 
1365، تهران، علمی و فرهنگی، دوم

1989، الشرکه العالمیه للکتاب، 1، ج الجوهرالذهب و معادنمروج، __________
، تهـران،  3، حققه و قدم له الدکتور ابوالقاسم امـامی، ج  االممتجاربمسکویه، ابوعلی، 

1379سروش، 
، تهـران،  دوماپ، چـ 1، جالمعـارف فارسـی  دایـره مصاحب، غالمحسین و همکاران، 

1380امیرکبیر،
، مجموعه مقاالت مطالعـات ایرانـی،   سوزان افالطونۀآیینی، حسین، ـمعصومی همدان

248-77، ص 1381، 6ش 
، 1مارة ، شـ اولال ادبیات دانشگاه تهران، سةدانشکدۀ، مجلسکندرآیینۀمعین، محمد، 

25–47، ص 1333
، تهـران،  2، بـه کوشـش دکتـر مهـدخت معـین، ج      مجموعه مقاالت، __________

1367انتشارات معین، 
، دوماپقی، چـ دبیرسـیا ، به کوشش دکتر محمدسفرنامهانی مروزي، ناصرخسرو قبادی

1363زوار، 
1288، چاپ سنگی، آراي ناصريانجمنخان، هدایت، رضاقلی

1988، بیروت، دار بیروت، 1، ج البلدانمعجمالدین ابوعبداهللا، یاقوت حموي، شهاب
، ترجمۀ پروین بیـات مختـاري و حبیـب مجیـدي     نورشناختیوجین، اچ و ا. زایاك، 

1370، دوماپ، چذوالبنین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
ر سـتوده، تهـران،   ـــ ، بـه کوشـش منوچه  المغـرب المشرق الـی نــالم مــالعحدود

1362طهوري، 
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1377، تهران، 8، زیر نظر کاظم موسوي بجنوردي، ج المعارف بزرگ اسالمیدایره
، تهران، رمضانیدوماپالشعراء بهار، چ، به تصحیح ملکالتواریخ و القصصمجمل

Johnson, Francis, Dictionary Persian, Arabic, and English, London, 1852.

Encyclopaedia of Islam, new edition, Vol iv, second Impresion, Leiden, E.

J. Brill

Webster`s Third New International Dictionary of the English Language

unabridged, USA, 1986.


