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  ابزاري ناشناخته در آوردگاه جنگ ؛آينه

  *تقي پورنامداريان

  **معصومه سام خانياني

  چكيده
كه از روزگاران ديرين در آثار پارسي بر جاي مانـده اسـت،    ،ميان ابزارهاي نبرددر 

ها   اند و در فرهنگ  بدان توجه كرده تر كمآينه از جمله ابزاري است كه پژوهشگران 
ايـم    در ايـن پـژوهش سـعي كـرده    . نيز اطالع چندان كاملي دربارة آن نيامده است

بيان كنيم و در  ،با توجه به مĤخذ متعدد ،و سابقة استفاده از آينه را ،تعاريف، كاربرد
توجهي به اين كاربرد از آينه چگونه برخي از شارحان متون   نشان دهيم كه بي پايان

از سـدة   ،مشخص شد كـه تقريبـاً   ،پس از بررسي متون. را دچار اشتباه كرده است
ري بوده كه بر پيشاني فيـل و اسـب   آينه در آوردگاه ابزا ،چهارم تا سيزدهم هجري

يكـي از انـواع    ،عالوه بـر آن  .شده براي بازتاباندن نور در ديدگان هماورد  بسته مي
هاي جنگي بوده كه بر پشت فيل گذاشـته يـا از گـردن آن آويختـه       ها و زنگ  طبل
و هـم   تر بيش هم براي محافظت ؛جويان بود گاه نيز نوعي زره بر تن جنگ. شد  مي

  .بازتاباندن نور در ديدگان مبارز براي
  .چهار آينه ،پوشش جنگيآينه، آينة پيل،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

ترين آثار ادبـي    كه كهن ،در قرون سوم و چهارم. آينه در ادبيات ايران سرنوشت جالبي دارد
زبان فارسي از اين ادوار بر جاي مانده است، بسامد بسـيار پـايين آينـه در ديـوان شـاعران      
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بـاقي   رودكـي  ديواندر آنچه از . دهندة توجه بسيار كم به اين ابزار در اين دوره است نشان
نـام   هفـت بـار   ناصرخسرو ديواندو بار و در  فقط شاهنامهدر . مانده واژة آينه وجود ندارد

 ،در بسـياري از مـوارد   ،شـد و  تـر  بيش و تر بيش با گذشت زمان اين توجه. آينه آمده است
خاقاني آينـه   ،در سدة ششم هجري. شاعران از آينه براي آفرينش تصاوير شعري بهره بردند

وسـه بـار از    يا حافظ در غزليات خود چهـل  ،خود آورده است ديوانرا بيش از صد بار در 
ـ  . خلق تصاوير و انتقال مفاهيم خود استفاده كرده است واژة آينه براي قـدري  ه اين توجـه ب

بـيش از حـد از آينـه در     كـاربرد بـه دليـل    ،بيدل دهلوي ،در سبك هندي ،شود كه  زياد مي
  .كند  را پيدا مي) 1385شفيعي كدكني، (» ها  شاعر آينه«در دورة معاصر لقب  ،اشعارش

 ،، يا آثار داسـتاني نامه بانوگشسب، نامه  گرشاسب، امهشاهننظير  ،با گذري در آثار حماسي
نام بسـياري از ابزارهـاي جنگـي را     ،نظير قصايد خاقاني ،يا قصايد مدحي، عيار سمكنظير 
د وابراهيم پـورداو . ها آمده است  نام برخي از آن االسامي في الساميدر كتبي نظير  يابيم كه  مي

ونـدهايي  آ زيـن  ؛از اين ابزارها را گردآوري كرده اسـت  نام برخي، ابزار زيننيز در اثر خود، 
هرچند  ؛كه آينه نيز يكي از اين ابزارهاست ،و نيزه ،چون تيغ، خشت، دشنه، چرخ، تير، كمان

  .نامي برده نشده است االسامي في السامييا  ابزار زيناز اين ابزار جنگي در كتبي چون 
عالوه بر  ،بينيم كه آينه  كنيم، مي  مراجعه مي مو پنج مهاي چهار  وقتي به متون فارسي سده

آينـه در ايـن كـاربرد     ،البته. رفته است  كار مي ابزاري جنگي نيز به منزلةبه  ،كاربرد امروزينش
هاي   آهن ها پاره  اين آينه. اي كه مخصوص ديدن چهره بوده داشته است  جنسي متفاوت از آينه

از بعضـي  . شـبيه آينـه بودنـد    ،شفافيتشان سبببه  ،ند كها  شفافي بوده شده و داده بسيار صيقل
شـدند در    هايي را كه به قصد ساخت آينه در كوره شكسته مي  آيد كه آهن  شواهد چنين برمي
  :آمده است نامه اقبالدربارة ساخت جوشن از آينه در . بردند  كار مي ساخت جوشن به

ــدĤدر آن كــوره ك ــه روشــن كنن  آيينه جوشن كننـد چو بشكست از    يين
  )11: الف 1335نظامي، (

. شـد   در زمان پيشين آيينه از آهن سـاخته مـي   :در حاشيه و توضيح اين بيت آمده است
اي كـه بـراي     آيينـه «: نوشته اسـت  ،با تسامحي در معني ،وحيد دستگردي در شرح اين بيت

  .)11ح : همان(» سازند  رود چون شكست از آن زره آهنين مي  صيقل و روشني در كوره مي
از آهـن بسـيار    هـا معمـوالً    توان دريافت ايـن اسـت كـه آينـه      متون مي   آنچه از بررسي

شده دربـارة   ك از منابع بررسييدر هيچ  ،البته ،شدند و  شده و درخشان ساخته مي داده صيقل
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مـوارد سـاز    تـر  بـيش  هـا در   ها در آوردگاه  اين آينه. ها سخني نيامده است  شكل و ظاهر آن
بوده است  اي پوشش جنگي ،عالوه بر آن. اند  نهاده  جنگي بزرگي بوده كه بر پشت پيالن مي

نيز بـر   .اند تا در آوردگاه از خطر زخم سالح در امان بمانند  بسته  جويان بر خود مي كه جنگ
د در بينـايي  شد تا با انعكاس نور آفتاب در ديدگان هماور  هايي بسته مي  آينه اسب و پيل تكه

  .وي مشكل ايجاد كند
سبب شده تا در شرح بعضـي ابيـات نيـز     ،ها خلط شده است  كه در فرهنگ ،اين معاني

  .ي رخ دهدهاي جد  نارسايي
 

  ها  و چهار آينه در فرهنگ ،آينه، آينة پيل. 2
در  ،ابـزاري در نبـرد   منزلـة بـه   ،»چهـار آينـه  «و  »آينـة پيـل  «نظير  ،آينه و تركيبات ديگر آن

  :تعريف شده است ذيلشكال ها به اَ  فرهنگ
  
 آينه 1.2
جويان بـر پشـت و    هاي آهن كه جنگ  پاره« :آمده است »آينه«دهخدا ذيل واژة  ةنام لغتدر 

  .»و ظاهراً مجموع آن را چهار يا چار آينه خواندندي. سينه و ران راست كردندي دفاع را
  :شاهد آورده استدهخدا براي اين معني اين بيت خاقاني را 
 دارد شـــجاع روز وغـــا در بـــر آينـــه   سازد فلك ز عزم تو دايم سالح خويش

اطالق بستن  نام سالحي كه آن را چار آيينه گويند و« :نيز آمده است آنندراج فرهنگدر 
 ،ترتيـب  ، بههمدآبراي اين تعريف  آنندراجشواهدي كه در . »و پوشيدن بر آن هر دو صحيح

  :چاچي است از طاهر وحيد و بدر
ــه ــد ز آيينـ ــوارنمايـ ــي سـ  چـــو آيينـــة تيـــغ در كـــارزار      پوشـ

  
ــانش ز رخ خــويش ــاه ســر منجــوق كم ــرنس      م ــاق مق ــن ط ــر اي ــت ب ــة زر بس  آيين

 
 آينة پيل 2.2
دهـل يـا طبـل بـزرگ كـه آن را بـر پيـل        « :آمده اسـت  »آينة پيل«ذيل دهخدا  ةنام  لغتدر 
  .»اند جرس و دراي و زنگ كه بر پيل آويزند بعضي گفتهو . اند  نواخته مي
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جرس و نيز آيينه كه بـر پيشـاني   « :نوشته شده است »آيينة پيل«ذيل  آنندراج فرهنگدر 
ثبـت   ذيـل شـواهد   آنندراجدربارة اين معني در . »علي الخصوص در روز جنگ ،پيل بندند
  :شده است

ــغب ــتش ــل مس ــة پي ــاي آيين  پـيالن گسسـت  همه شانه بر پشت    ه
  )نظامي(

 برون برد ز عذار قمـر غبـار فلـك      فــروغ آينــة پيــل تــو بــه روز نبــرد
  )چاچي بدر(

 صدف را شـبه رسـته بـر جـاي در       ز آيينـــة پيـــل و زنـــگ شـــتر
  )نظامي(

دهل ) آينة پيل (=آيينة پيل « :معرفي شده است »سازي جنگي«آينة پيل  معين فرهنگدر 
  .»اند  نواخته  پيل مييا طبل بزرگ كه آن را بر 

آينة پيل را يكي از انواع سازها معرفـي و  ، منوچهري دامغاني و موسيقيدر كتاب  ،مالح
  :كند  به كاربرد آينة پيل در آوردگاه هم اشاره مي

اي فلـزي از ردة زنـگ     آينة پيل يا آيينة پيل سازي اسـت از خـانوادة آالت موسـيقي كوبـه    
، مربـع (شكال گونـاگون  شده از يك لوحة فلزي به اَ  كيل ميساختمان اين ساز تش. اي  لوحه
بستند و با   شده و آن را بر كوهة پيل مي  كه به چهارچوبي مقيد مي) يا بيضي ،مستطيل، مدور
اي است كه در روزگاران بسيار   گونة كوچك آن زنگ اخبار لوحه .كوبيدند  اي بر آن مي  كوبه

رفتـه و بـه زبـان      كـار مـي   ميران برخي از نواحي ديگر بهي و ايدور در بارگاه پادشاهان ختا
يافتـه   كه از فلز صيقل ،اين ساز به سبب جنس آن .شده است  خوانده مي GONGفرانسوي 

به كار انعكـاس   ،درخشيده است، عالوه بر استخراج صوت  بوده و مانند آيينه در آفتاب مي
 آمـده اسـت    اي به نقطة ديگـر نيـز مـي     نور آفتاب در ديدگان دشمنان و ارسال خبر از نقطه

)1363 :62  - 63(.  

  :آورد  دو نمونه از اشعار منوچهري را براي اثبات منظورش مي ،در ادامه ،مالح
 شـمار  وز بانگ رعد آينـة پيـل بـي      ز بــاد پيلبــانااز ابــر پيــل ســازم و

  
 شاه افريقيه را جامه فرو نيـل زننـد     چون به لشگرگه او آينة پيـل زننـد

  )منوچهري(
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چنـين   ،از نظـر منطقـي   ،دهـد كـه    را نشان مي ،رساني يعني پيام ،مالح كاربرد ديگر آينه
 ،اما ،كند  ها را هم بيان مي  و شكل ظاهري اين آينها ،عالوه بر اين .اي از آن ممكن بود  استفاده
نيـز در متـون    شده نياورده است و ما شاهدي از متون براي اثبات هر دو نكتة گفته ،متأسفانه
  .ها نيافتيم  شده شاهدي براي چنين كاربرد يا شكل دقيق آينه بررسي
  

  چار آينه /چهار. 3
نويسـان   ديگر اصطالحي است كه در متون ادبي موجود بـوده و فرهنـگ  » چار آينه /چهار«

جويان بود كه چهار تكه  چار آينه پوششي ويژه بر تن جنگ /چهار. اند  دربارة آن توضيح داده
  .پوشاندند  ميـ  و دو سر زانوان ،سينه، پشتـ  جو آهن صيقلي را بر چهار جاي بدن جنگ

  :نوشته شده است »چار آينه«دربارة دهخدا  ةنام  لغتدر 
نوعي از اسلحه و اين عبارت از چهارپاره آهن پهن . جويان قديم هاي جنگ  يكي از پوشش

نوعي از لباس جنگ كه چهار تخت از آهـن   .)آنندراج( باشد كه در زره بر سينه پيوند كنند
  .ساخته و در مخمل گرفته گرد پشت و سينه كشند

 فرهنـگ دو شـاهد بـراي چهـار آينـه آورده شـده كـه برگرفتـه از        دهخدا  ةنام  لغتدر 
  :است االطباء ناظم

 داران را نگنجــد عكــس در آيينــه چــار آيينــه   ات شد تنگ بر اعداز بس ميدان كين از حمله
  )آنندراجبه نقل از  ،والة هروي(

 چار آينه آيينـة آن تـرك جفاجوسـت      آمادة جنگ است شب و روز به عاشق
  )آنندراجبه نقل از  ،رايح(

اي از   امـا نمونـه   ،معرفي شـده  »جويان قديم پوشش جنگ«چار آينه دهخدا  ةنام  لغتدر 
و  آننـدراج توضيحات  ،كه گذشت چنان. متون كهن براي اثبات قدمت آن آورده نشده است

شـاهدي افـزون دارد كـه در     آننـدراج  فقطدربارة چهار آينه يكسان است، دهخدا  ةنام  لغت
  :آمده است »چهار آينه«ذيل  نامه  لغت

ــرد ــه در نب ــار آين ــدد چه ــو بن ــرد     چ ــردار م ــن ك ــد از آن حس  نماي
  )ميرزا طاهر وحيد(

  :نوشته شده است »چهار آينه«نيز دربارة  معين فرهنگدر 
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پوشيدند و آن داراي چهـار قطعـه آهـن      به هنگام رزم آن را مي نوعي جامة جنگ كه سابقاً
  .گرفته  مانند بوده كه در پيش سينه و پشت و باالي زانوان قرار مي شده و آيينه صيقل

  
  و چهار آينه در متون  ،آينه، آينة پيل. 4

  :است شدني ميقستبه چهار دسته  توان دربارة آينه يافت  آنچه در متون مي
  
  آينه بر اسب بستن 1.4

كـردن ديـدگان    بـراي خيـره   ،آينه پوششي بوده است كه بر برگستوان يا بـر پيشـاني اسـب   
ربسامدترين پ ،با توجه به شواهدي كه ارائه خواهد شد ،آينه كاربرداين . اند  بسته  مي ،هماورد

هـا دربـارة آن توضـيحي داده      ك از فرهنـگ ياما در هيچ  ،شده است كاربرد در متون بررسي
آينـه  «كه در متون يافته شد، همانا  ،ترين كاربرد جنگي آينه  قديمي ،اينبا وجود . نشده است

كه اثري است متعلق به سدة چهارم هجـري،  ، يطبر ريتفس ةترجمدر . است »بر اسب بستن
  :در بخش جنگ خندق آمده است

اسب او را زين برنهادند، و نام آن اسب مهلوب بود و هيچ جاي نبـود و  و عمرو بفرمود تا 
 سـاخته  يا  نـه يآ اسب آن بر. هيچ مصاف كه عمرو بر آن اسب نشستي كه نه پيروز آمدي

ـ پ و سوار چيه ،يتافت نهيآ آن در آفتاب كه گه هر و كرده، روشن و بود ـ  ادهي  او شيپ
  .)1444 -  1443/ 5: 1339طبري، ( ستاديا يبنتوانست

با جزئياتي  ،و عبدود )ع( جو در متون مشخص شد كه ماجراي نبرد امام عليو با جست
در ايـن  (موجـود نيسـت    يطبر ريتفسدر اصل متن عربي  ،آمده يطبر ريتفس ةترجمكه در 

نقل شـده و گويـا    يطبر خيتارماجرا مفصل در  بلكه ،)86 -  80/ 21: 1972، همان ←باره 
در ترجمـة تفسـير    و برگرفتـه  يطبـر  خيتـار مترجم تفسير اين بخش از داستان را از مـتن  

بسـتن بـر    نه نام اسب عبـدود و نـه آينـه    يطبر خيتاردر  ،اينبا وجود . استفاده كرده است
نيـز   يعقوبي خيتاردر  .)574 -  573/ 2: 1967، همان ←در اين باره (پيشاني آن آمده است 
بستن بر پيشاني اسـب نشـاني نيسـت     اما باز هم از آينه ،اي شده است  به ماجراي نبرد اشاره

ـ  .)409: 1347يعقوب،  ابي بن احمد ←( چنـين   يطبـر  ريتفسـ  ةترجمـ راسـتي چـرا در    هب
شـايد  ! كه در متون مرتبط با آن سخني از آن نرفته اسـت؟  حال آن ،شود  اي ديده مي  برافزوده

 خيتـار گونه كـه مـاجراي نبـرد را از     همان ؛اين بخش را در متن افزوده باشد ،مترجم، خود
 ،اما دور از ذهن نيست كه اين بخش برافزودة آينه بر اسب بستن! به تفسير اضافه كرد يطبر
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نويسان قرون بعدي در متن ترجمه باشد و اين شـك   بردن كتّاب و نسخه دست ،حقيقت  در
به بعد از سدة شـش   يطبر ريتفس ةترجمهاي موجود از   نسخه همةگيرد كه   وقتي قوت مي
ها در متون موجود قطعيت كـاربرد آينـه     اين ناهمخواني ،در هر صورت. گردد  هجري بازمي

  !سازد  در سدة چهارم هجري را با شك و ترديد مواجه مي
 ؛تـوان ديـد    مـي  نامـه   گرشاسـب را در كـاربردي  حدود يك قرن پس از اين اثر، چنـين  

  :اند و درخشش بسياري در ميدان نبرد دارند  بر برگستوان اسب بسته شده هايي كه  آينه
 به كـف تيـغ تيـز ابـرش تنـد زيـر         قلب ايستاده چـو شـيرهبكهآنكه

ــش ــاوپيكر درف ــرش گ ــم ب  ســپر زرد و برگســتوانش بــنفش     زده ه
ــود ــر كب ــانش از ب ــر و خفت ــود     زره زي ــاعدش و از زر خ ــوالد س  ز پ

ــرز ــتوانشب ــاه  گس ــه قلبگ  چــون درفشــنده مــاه نــهيآبــسز   هم
  )101: 1317اسدي طوسي، (

الخير در اواخر قـرن پـنجم و اوايـل قـرن      شاه بن ابي ، حماسة سرودة ايراننامه  بهمندر 
  :شدن ديدة دشمن وجود دارد ششم، آينه بر اسب دوختن براي خيره

ــران    بــه پــيش آمــدش نــامور سركشــي ــته گ ــه  نشس ــي ماي ــر ابرش  ب
ــمند ــتوانش سـ ــده برگسـ  كه خواني همي مغفري چون پرنـد    برافكنـ

ــ ــهيآيبس ــهن ــردوخت ــنشب ـ د يشـد رهيخكه  ت   دشـمنش  ةدي
  )244: 1370الخير،  شاه بن ابي ايران(

هـاي    از آينه نيز در وصف اسب هرمز كيل اريع سمكدر داستان  ،در سدة ششم و هفتم
  :رفته است شده بر پيشاني اسب وي سخن بسته

 بـه  اسـب  وبر اسـبي بادپـاي ابلـق سـوار گشـته      ...  پس هرمز كيل در ميدان جوالن كرد
ـ  نهييآ كه چنان بسته، ياستاد به اسب يشانيپ در ها نهييآ و دهيپوش برگستوان  تافـت،  يم

  .)353 /1 :1348 ،بن خداداد ارجاني فرامرز( كردن ينتوانست نگاه نهييآ آن در كس چيه

  :هايي در برگستوان اسب بسته شده است  ديگر از اين داستان آينهو در جاي 
 در ياسـتاد  به ينيچ ةنييآ و ... دبور بر آن اسب سواره بود كه او را نام رخش بادپاي بود

  .)55 /2 :همان( ختهيدرآو زنگله و عالقه نهييآ هر يرو بر و برده كار به برگستوان آن

رستم  كه متعلق به همين سده است، سهروردي در بيان حال ،شيخ اشراق سرخ عقلدر 
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جا كـه رسـتم بـراي     آن ؛كند  نبرد اين دو پهلوان را ترسيم مي ،و اسفنديار، با روايتي متفاوت
كـه از سـيمرغ مـدد گرفتـه اسـت، جـاي تيـر           در حالي ،گردد  نبرد مجدد با اسفنديار بازمي

رخش و بر جوشن رستم بسته شده است و تابش نور گيرند كه بر   هايي مي  دوسر را آينه  گز
خورشيد در آن باعـث آزار چشـمان اسـفنديار شـده و بـدين شـكل در مبـارزه شكسـت         

هاي عرفاني متناسـب بـا داسـتان، بيـانگر       وراي تأويل ،آينه بستن بر پيشاني اسب. خورد  مي
  :كاربرد اين ابزار در زمانة سهروردي است

چنان بود كه رستم از اسفنديار عاجز آمد و از خستگي « :گفت »اسفنديار؟حال رستم و « :گفتم
و در سيمرغ آن خاصيت است كه  .ها كرد  پيش سيمرغ تضرع ،زال ،پدرش .»سوي خانه رفت

 زال. شود رهيخ نگرد نهييآ در كه دهيد هر بدارند، مرغيس برابر آن مثل اي يا نهييآ اگر
 يخود و ديپوشان رستم در و بود مصقول جمله كه چنان ،بساخت آهن از يجوشن

 برابر از را رستم گه آن. بست اسبش بر مصقول يها  نهييآ و نهاد سرش بر مصقول
 ديرس كينزد چون. آمدن رستم شيپ در بود الزم را ارياسفند. فرستاد دانيم در مرغيس

 آمد، ارياسفند ةديد بر عكس نهييآ و جوشن از. افتاد نهييآ و جوشن بر مرغيس پرتو
 چشم دو هر به يزخم كه پنداشت و كرد توهم. ديد  ينم چيه شد، رهيخ چشمش

 يپندار. شد هالك رستم دست به و درافتاد اسب از .بود دهيند آن دگر كه رايز ،ديرس
  .)72: 1390پورنامداريان، ( بود مرغيس پر دو ،كنند تيحكا كه ،گز پاره دو آن
تصويري هنري آفريده است كه در آن  ،در يكي از قصايد خود ،در همين دوران ،خاقاني

  :هاي برگستوان اسب برق ابرهاي صحنة نبردند  آينه
 انـد   افشـانده  برگستوان ةنييآزها برق   اندها ز پيكان كردهابرها از تيغ و باران

  )109: 1388 ،خاقاني(

  :يا در جايي ديگر خاقاني آورده است
ــييآ  بـا بـرگ بيـد آنـك،كمانبا شاخ سرو آنك ــتوانةن ــه   برگس ــمرها ريخت ــرد ش  گ

  )379: همان(

اين ابـزار بـر    كاربرددهندة  نيز آمدن آينه در كنار اسب و پوشش آن نشان ذيلدر ابيات 
  :كار رفته باشد هرچند در تصويري تخيلي به ؛برگستوان در زمان شاعر است

 اين خشن هزار ميخ از سر چـرخ عنبـري     پيش كه صبح بركشـد،بركش ميخ غم ز دل
ــد زره    ساخت فروكند ز اسـب، آينـه بنـدد آسـمان ــر كن ــد، اب ــا زره زن  گــري صــبح قب

  )426 -  425: همان(
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  :بندد  شده از اسب را بر عذار صبح مي در تصويري تخيلي، آينة گشاده ،ذيلدر بيت  ،خاقاني
 نقش رخسار يـار بنـدد صـبح   برقــع زرنگــار بنــدد صــبح
 اش بـر عـذار بنـدد صـبحآينه   از جنيبت فروگشـايد سـاخت

  )465 :همان(

، در نامـه  داراب در بخش نبرد مالطيه از. نهم نيز رواج داشت آينه بر اسب بستن تا قرن
  :اوصاف مركب شموط آمده است

بـر زرده خنگـي   . عزم ميـدان كـرد  ] يكي[هنوز تمام نگفته كه از طرف راست سپاه مالطيه 
ـ يچ ةنييآ از يبند شيپ و انداخته مركب پشت بر ينارنج برگستوانسوار گشته بود و   ين

  .)41: 1341بيغمي، (و غژغاوي سبز از گردن مركب درآويخته  ختهيآو مركب يشانيپ از
  
  آينه بر پيل بستن 2.4
  :متفاوتبستن بر پيل در متون با سه كاربرد  آينه

 ةنييآ ها كه به  طبل جنگي بر پشت پيالن يا زنگ آويخته از گردن آنان در آوردگاه )الف
پـس بانـگ   «: شده در قرن پنجم هجري، آمده اسـت  ، نوشتهاالخبار نيزدر . مشهور بود ليپ

» سپيد مهـره بخاسـت   كرناي وو  النيف ةنيآ طبل و بوق و دهل و دبدبه و گاودم و صنج و
بار ديگر آينة فيل در كنـار سـازهاي    ،در جاي ديگر از همين كتاب .)170: 1347گرديزي، (

  :جنگي نام برده شده است
و فرمود تـا   .ميمنه و ميسره و قلب و جناحين بساختند .پس فرمود تا لشكر را تعبيه كردند

و پس فرمود  .با برگستوان و پاالن بيستانيدندزرادخانه اندر قفاي هر تعبيه بداشتند، و فيالن 
و مهرة  النيف ةنييآو بر پشت فيالن نهالي و  .تا به يك بار بوق و دبدبه و دهل و طبل بزدند

  .)187: همان(بزدند ... سپيد و 

دو بار از آينة پيل بـه عنـوان    ،در سدة پنجم هجري، در اشعارش ،منوچهري دامغاني نيز
  :ندك  سازي جنگي ياد مي

ـ پ ةنيآ وز بانگ رعد   از ابــر پيــل ســازم و از بــاد پيلبــان  شـمار  بـي  لي
  )31: 1338منوچهري دامغاني، (

شاعر هواي ابري و باراني را چون صحنة نبردي تصوير كرده است كه پيل آن ابر و بـاد  
  .پيلبان و رعد با صداي بلندش آينة پيل است
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  :يا در اين بيت
 شاه افريقيه را جامه فرو نيـل زننـد     زننـد  ليپةنيآلشـكرگه او  ه چون ب

  )191: همان(
از آينه به عنوان طبل بزرگي ياد كرده است كـه بـر    ،نامه شرفدر  ،در قرن ششم ،نظامي

  :بستند  پشت پيالن مي
ــاشــغب ــييآيه ــپةن  همي شانه بر پشت پيالن شكسـت    مســت لي

  )199: ب 1335(

هـا صـداي     خـوردن آن  هم اند تا از به  آويخته  از پيل ميهايي كه   آينة پيل به معني آينه )ب
اين كـاربرد را در  . كردند  ظاهراً از اين ساز در بعضي مراسم نيز استفاده مي. مهيب بلند شود

  :توان يافت  مي يهقيب خيتار
ز كه در ميان باغ بداشته بودند، بدميدند و آواز به آوا ،هاي زرين  امير روي به قبله كرد و بوق

ـ  ةنييآهـا و    ها پيوست و غريو بخاست و بر درگاه كوس فروكوفتند و بوق  ديگر بوق  النيپ
  .)508 -  507/ 2: 1387بيهقي، (گفتي رستخيز است  ؛بجنبانيدند

  :آينه بر پيل بستن به منظور بازتاباندن نور آن نه صداي سهمناكش )ج
اسـت كـه    آننـدراج  فرهنگ فقطها   طور كه پيش از اين ديده شد، در ميان فرهنگ همان

پوششي بر پيشاني پيل براي بازتابانـدن   منزلةبه  ،عالوه بر ساز جنگي ،استفاده از آينة پيل را
  .نور خورشيد نشان داده است

كه در سدة پنجم هجري سروده شده است، شـاعر چنـد بـار آينـه را     ، نامه گرشاسب در
  :آورده استبراي انعكاس نور به همراه پيل در ميدان نبرد 

دنهيĤكبسز ـ پزدرفشـانبـ  همي خاست آتـش ز دريـاي نيـل     لي
  )443: 1317اسدي طوسي، (

شـود كـه بازتـاب و درخشـش نـور در آينـه بـر پشـت پيـل بـه             در اين بيت ديده مي
هم تابيدن آينه از پشت پيل  ذيلدر بيت . كشيدن آتش از درياي نيل همانند شده است شعله

  :شده استبه تصوير كشيده 
ــ   سر از سايه وز نور ماهزمين يك  كــردار ابلــق ســپيد و ســياههب

ـ پ پشت از تابد نهيآروزه ب   مه از چرخ تابان چه از گرد نيل  لي
  )289: همان(
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است كه در  ةعالشجاآداب الحرب و بستن بر پيشاني پيل در  شده از آينه تنها نمونة يافته
  :هسدة ششم هجري نوشته شد

 بـود  ينيچ ةنييآ ».توانم« :گفت »؟يكي تير لشكرشكن تواني انداخت« :اياز او را گفتامير 
ـ ييآداده بزد بـر   ، بخاري تيري پيكان سه سوي پوالدي آبختهيآو ليپ يشانيپ بر بزرگ  ةن

تير ديگر بگشاد بـزد بـر    .پيل بترسيد .فرسنگي برفته ب نهييآ بانگ .پاره شد آيينه پاره .ليپ
  .)248: 1346شاه،  مبارك(چشم پيل 

  .اند  بسته  جا پيداست كه آينه را بر پيشاني پيل براي انعكاس نور نيز مي در اين
از آينة پيل به منظور انعكاس نور در آن استفاده كرده است كه در  ،در سدة ششم ،نظامي

ت كه گويا در گذشته باور مردم بر اين بوده اس. كند  ضمن آن به باوري عاميانه نيز اشاره مي
ها به در آبستن خواهند شد و اگر با رعد و   صدف ،رعد و برق به دريا ببارد  باراني بي اگر ابر

با  ،نيز شاعر ذيلدر بيت  .)100ح : ب 1335، نظامي ←(گردند   به شبه بارور مي ،برق باشد
  :از آينة پيل برق ابر و از زنگ شتر رعد ابر را اراده كرده است ،توجه بدين باور

ــييآاز  ــپةنـ ــتر ليـ  رصدف را شـبه رسـته بـر جـاي د       و زنـــگ شـ
  )100: همان(

  :شده است   به براي برق و ابر درفشان ترتيب مشبه از خاقاني، آيينه و پيل به ذيليا بيت 
 بر نيلگون فرش از دهان عاج مطرا ريخته  ست و ابـر درفشـان، آيينـه و پيـلا برق

  )379: 1388خاقاني، (
  
  ابزاري زينتي در پشت مركب ،آينه 3.4

كـه   ،اند گاه نيز كاربردي زينتي داشتند  هايي كه سالح يا ساز جنگي بوده  گويا در گذشته آينه
كه از فلـزات ارزشـمندتري چـون     ،ها  اين آينه. گرفتند  قرار مي ،ويژه بر پيالن هب ،ها  بر مركب

ها در  بودند و از آنيني ئتزدادن و ابزاري  به منظور هديه تر بيش ،شدند  طال و سيم ساخته مي
ها باب نبود، به دليل   هرچند اين كاربرد آينه در آوردگاه. شده است  اي نمي  ها استفاده  آوردگاه

  .ند، آوردن آن را خالي از فايده نديديما هها بدان اشاره نكرد  كه هيچ كدام از فرهنگ  اين
در هنگام عرضة هدايايي كـه علـي   . است يهقيب خيارتشدة آينة زينتي از  تنها نمونة يافته

 دو و آوردنـد  نـر  ليپ پنج شانياو با «: فرستاد ،عيسي از خراسان براي رشيد، خليفة بغداد
و مادگـان بـا مهـدهاي زر و     نيميسـ  و نيزر يها  نهييآ و بايد يها برگستوان با نران ماده
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در اين نمونه روشن است  .)643/ 2: 1387بيهقي، (» هاي مرصع به جواهر  كمرها و ساخت
  .اند  داشتهيني ئتزاي   سيمين بر پيالن جنبه هاي زرين و  كه آينه

  :كه پيش از اين آورده شد نامه  شرفدستگردي در توضيح آينة پيل دربارة بيتي از 
ــاشــغب ــييآيه ــپةن  همي شانه بر پشت پيالن شكسـت    مســت لي

  )199: ب 1335نظامي، (

اما بيت مذكور مصداق درستي بـراي توضـيح   . كاربرد زينتي آينه اشاره كرده استبه همين 
آيينة پيل اسبابي است كه براي زينت پيل از آهن و زر و نقره بـه شـكل   « :دستگردي نيست

ها هم   در فرهنگ .)199ح : همان(» ... سازند و چون آيينه شفاف و درخشان است  ر ميمدو
شـده از   رسد نمونـة يافتـه    نظر مي ينه توضيحي وجود ندارد، اما بهدربارة چنين كاربردي از آ

  .با توضيح دستگردي همخواني دارد كامالً يهقيب خيتار
  
  پوششي بر خفتان و زره جنگاوران ،آينه 4.4

 جويـان، بـراي محافظـت    كه پوششي بر خفتان جنـگ  ،شده از آينه ترين نمونة جسته  قديمي
يا براي بازتاباندن نور خورشيد در ديدگان هماورد بود، به سدة ششـم هجـري    ،آنان تر بيش
  :سهروردي آمده است سرخ عقلدر  ،گونه كه پيش از اين توضيح داده شد  همان. گردد  بازمي

 مصقول جمله كه چنان ؛بساخت آهن از يجوشنزال  ... »حال رستم و اسفنديار؟« :گفتم
 اسـبش  بـر  مصقول يها  نهييآ وو خودي مصقول بر سرش نهاد  ديپوشان رستم در و بود

اسفنديار را الزم بود در پيش رسـتم  . گه رستم را از برابر سيمرغ در ميدان فرستاد آن. بست
 عكـس  نهييآ و جوشن از .افتـاد  نهييآ و جوشن برچون نزديك رسيد پرتو سيمرغ . آمدن
  .)72: 1390پورنامداريان، ( ديد  ينم چيه شد، رهيخ چشمش آمد، ارياسفند ةديد بر

شـده در   هاي شكسته  هايي از آينه  دهد كه جوشن  نظامي در بيتي نشان مي ،در همين سده
  :شد  كوره ساخته مي

ــد ــه روشــن كنن  چو بشكست از آيينه جوشن كننـد    در آن كــوره كĤيين
  )11: الف 1335(

  :شداي از آينه يافته   در قصايد خاقاني هم چنين استفاده
ــر در وغــا روز شــجاعدارد   سازد فلك حزم تو دايم سالح خويش ــهيآب  ن

  )399: 1388خاقاني، (
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 او فر و بهاي ايـزدي  درعيهانهيآ   چــرخ ز خنجــر زحــل ســاخته
  )465: همان(

تـوان    مـي  ،از سدة چهارم تا دهـم هجـري   ،هاي شاعران پارسي  جو در ديوانو  با جست
تا پيش از دورة صفويه  ،جويان بود كه پوششي بر تن جنگ ،آينهچنين برداشت كرد كه گويا 

چار آينه به صورت ويژه  /و بعد از اين دوره است كه لفظ چهار رفت  كار مي با همين لفظ به
اند همگي از آثـار    ها در ذيل اين واژه آورده  هاي شعري كه فرهنگ  نمونه. بر آن گذاشته شد

  .هاي ده به بعد است  شاعران سده
يكي از متوني كـه از چهـار آينـه بـه عنـوان پوشـش جنگـي يـاد كـرده اسـت كتـاب            

گويا آينه بسـتن   و در سدة سيزدهم هجري نوشته شده است اين كتاب .است خيالتوار رستم
كه معموالً چهار آينه  ،آينه بر خفتان پوشيدن. ه استبر خفتان در اين دوره بسيار متداول بود

  :هاي جنگي ديگر آمده است  شش بار در كنار پوشش خيالتوار رستم در ،شود  بستن ناميده مي
اتفاقاً در آن وقت اين مخلص هم آالت حرب سراپا پوشيده، يعني كالهخود فوالد هنـدي  
زراندوده، سه ابلق بهادري و پهلواني از پر مرغ همايون بر آن نصب نموده، بر سر نهـاده و  

امير تيموري بر سينه و پشت و پهلـو بسـته    يهند فوالد ةنييآ چهارزره داودي پوشيده و 
 .)213و ) بار 2( 138، 43 -  42 ،36: 1352آصف، (

 كه آينه بستن به منظور بازتاباندن نور در چشمان بوده است، براي حفاظت  عالوه بر اين
از توان در اين بند   اين كاربرد را مي. شد  در ميدان نبرد هم از آن استفاده مي جو جنگ تر بيش
  :يافت خيالتوار رستم

چگونه شد  .و ما در كار خود متعجب مانده بوديم كه هرگز ما شمشير به چيزي نزده بوديم
دوز به دو نيمـه   و زره و خفتان و قباي پيله نهييآ چهارهزاري را از روي  ةكه شمشير ما الل

  .)43: همان(نمود 
  

  شاهنامهآينه در . 5
و سـند  اسـت  ترين و معتبرترين متون حماسـي و تـاريخي منظـوم      يكي از قديمي شاهنامه

در ايـن  . آداب و رسـوم و ، حماسـه، تـاريخ،     اسـطوره  معتبري براي يافتن اطالعاتي دربـارة 
وجـو   براي بررسي بود، اما پـس از جسـت   و مراجع مهم يكي از اسناد شاهنامهپژوهش نيز 

در ايـن دو بـار نيـز منظـور كـاربرد       ؛در آن آمده است دو بار نام آينه فقطمشخص شد كه 
  :معمولي آينه است
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ــ ــرهآهــنازانســاعتهب ــگتي  زنـگ  چو روشن ساختآينهيكى   رن
  )26: 1968فردوسي، (

ــهنهـــادســـكندر   دژمو ســياه شــد تــا داشــتهمـى   نـــمزيـــرآينـ
  )همان(

هـا احتمـاالً بايـد در      طور كه پيش از اين اشاره كرديم، استفاده از آينه در آوردگاه  همان
كـه بـا    يطبـر  ريتفس ةترجمدر (سابقه داشته باشد  شاهنامهسدة چهارم و پيش از سرودن 

در حماسـة منظـوم    ،شـاهنامه از يـك قـرن بعـد از     تـر  كـم در ). ترديد قابل پذيرش است
آن در آوردگاه از وچهار بار بسامد دارد كه در چند مورد استفادة  ، آينه بيستنامه  گرشاسب
كه گويـا در فاصـلة   ، فرامرزنامهو  نامه  بانوگشسبهاي   در دو اثر حماسي به نام. بوده است

 نامه  بهمناما در  ،از آينه نامي نيست، اند  سروده شده نامه  بهمنو  نامه  گرشاسببين سرايش 
 مهاي پنج  در آثار ديگري از سده. برگستوان اسب رفته است يك بار سخن از آينه بر فقط

ها اشاره شد، شواهدي از كاربرد آينـه در ميـدان نبـرد وجـود       كه پيش ازين بدان م،و شش
متفـاوتي در  كاربردهـاي  بايد در زمان حيات فردوسي هم آينه   اين بدان معناست كه  ؛دارد

چنين بيت دارد هزار  حدوداً شصتكه  شاهنامهراستي چرا در  هاما ب .ميدان نبرد داشته باشد
  وجود ندارد؟ هايي  اشاره

 ممكـن  كـه  كنـيم  توجـه  نكته اين به بايد ،پرسش بدين پاسخ براي داليلي بيان از پيش
 بـه  را اسب بر شده بسته آينة يطبر ريتفس ةترجم نوشتن تاريخ از بعد هاي  سده كاتبان است
 .ندارد وجود كاربردي چنين با آينه نيز دوره اين متون ديگر در كه ويژه به ؛باشند   افزوده متن

 توان   يم ،ضمناً. باشد بيعج چندان دينبا شاهنامه در آينه چون افزاري جنگ نبودن ،بنابراين
شد و تقريباً بـا حضـور     مي   ها استفاده  آوردگاه در نهيآ از يهجر پنجم ةسد از قطعاً افتيدر

ـ     يا مغـوالن  ،اقوام ترك غزنوي، سلجوقي آينـه در  تـدريج اسـتفاده از    هدر ايـران بـود كـه ب
نظير  ،هرچند در يكي از معتبرترين كتب تاريخي مربوط به تاريخ مغول. ها باب شد  آوردگاه

عالوه بر آنچـه مطـرح   ! افزار نشاني نيست  از آينه به عنوان جنگ ،ينيجو يجهانگشا خيتار
نسبت بـه   ،تري  تر و اصيل  اين نكته هم تأمل كرد كه فردوسي از منابع كهن درتوان   شد، مي

 كـاربردن  هـا بـه    منابعي كه در آن ؛استفاده كرده است ،ساير شاعران آثار حماسي بعد از خود
 تـر  كمنبود و فردوسي نيز به منابع در دسترس خود وفادار بوده و  ها مرسوم  آينه در آوردگاه

اي اســتفاده كــرده اســت كــه   شــاهنامهاز آداب و رســوم متــداول زمــان حيــات خــود در 
در حالي كه در اكتشافات تپة سيلك، نخستين آينـة  . گردد  ها پيش بازمي  هايش به قرن  داستان
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شود   معلوم مي .گردد  به هزارة چهارم قبل از ميالد بازمي اين آينهقدمت  .مسي ايران يافته شد
امـا طبـق    .)24: 1342سمسـار،   ←(كه استفاده از آينه از دوران باستان در ايران رايج بـود  

 ،در مقابـل  1.كردنـد   هاي دور از آينه در ميادين نبرد استفاده نمي  در گذشته ،هاي پيشين  گفته
كـار گرفتـه، حـداقل در     به نامه  گرشاسبدربارة قدمت اسنادي كه اسدي طوسي در سرودن 

 نامه  گرشاسبآغاز هرچند اسدي خود در  ؛جاي ترديد است، شاهنامهمقايسه با قدمت اسناد 
بـه توصـية وزراي    ،خوانـد و   را مـي  شـاهنامه هاي باستاني بـه غيـر از     كه نامه كند  اشاره مي
  :كشد  هاي اين نامة باستان را به نظم مي  يكي از داستان ،ابودلف

ــ  ــره از نام ــدان هم ــتانةب  به شعر آر خـرّم يكـي داسـتان   باس
  )14: 1317اسدي طوسي، (

تـر   اين شك را به يقـين نزديـك   نامه  گرشاسبآميزش اساطير ايراني با اساطير سامي در 
اند و برخي   چندان معتبر نبوده ،از نظر قدمت و صحت ،كند كه اسناد مورد استفادة اسدي  مي

قدمت بسياري نـدارد و در   نامه  گرشاسبابزارهايي چون آينه در  كاربرداز آداب و رسوم يا 
ر قضاوت را بر مبنـاي اسـناد مـورد    اگ. اند  هاي بعد از فردوسي به اين اسناد افزوده شده  دهه

هاي احتمالي كاتبان را نيـز نديـده بگيـريم، بايـد انتظـار        استفادة شاعران قرار دهيم و افزوده
 نامـه   گرشاسـب كـه پـس از   ، نامه    بهمنو  فرامرزنامه، نامه  بانوگشسبداشت در آثاري چون 

چنين  فرامرزنامهو  نامه  بانوگشسبكه در    در حالي. اند، آينه ابزاري جنگي باشد  سروده شده
در يك جا آينه  فقط ،دارد نامه  گرشاسباز   بيش كه ابياتي، نامه  بهمن موردي يافت نشد و در

رسد بر اساس ايـن اسـناد بتـوان      نظر مي بعيد به ،بنابراين. ابزاري جنگي در ميدان نبرد است
  .كردقضاوت درستي  به

ش نهفته باشـد كـه آيـا در اسـناد مـورد اسـتفادة       پاسخ ديگر شايد در جواب بدين پرس
ها بايـد ثبـت       جزئياتي چون استفاده از انواع سالح ،... شاعران، چه فردوسي و چه اسدي و

هـاي    بايد پذيرفت گاهي برخي از جزئيات حوادث و داستان ،شد؟ اگر پاسخ منفي باشد  مي
بـر ايـن   . ترس آنان برگرفته شده استها از زمان زندگي شاعر و نه اسناد در دس  اين منظومه

هـايي از آينـه       بايد بررسي كرد كه آيا در منطقة سكونت اين شاعران چنـين اسـتفاده   ،اساس
رايج بود يا خير؟ فردوسي و اسدي هر دو از اهالي طـوس خراسـان بودنـد، امـا فردوسـي      

را در نخجوان، زماني كه در  نامه  گرشاسبو گويا اسدي  را در سرزمين خود سرود شاهنامه
بـر   اگـر ). »هشـت «: 1317يغمـايي،   ← اين بـاره  در(به نظم كشيد  ،دربار شاه ابودلف بود

به اين نتيجه خواهيم رسـيد   ،اساس اين استدالل بخواهيم به پرسش مورد نظر پاسخ گوييم
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اسدي مـدتي در  كه  ،شد و شايد در نخجوان  نمي   ها استفاده  كه در طوس از آينه در آوردگاه
توان به اين نكته توجه كرد كـه    مي ،عالوه بر اين. زيست، آينه اين كاربرد را داشت  آنجا مي
جايي قدرت از غزنويـان بـه سـلجوقيان در زمـان حيـات اسـدي احتمـاالً وي در         هدر جاب
 كـه است  هيا از ديگران شنيد ههايي از نبرد بود  هاي بين اين دو قدرت شاهد صحنه  درگيري

تـوان دريافـت كـه      مـي  ،در صورت پذيرش اين فرضـيه . اند  كرده  مي   از آينه در نبرد استفاده
در اقوامي غير از ايرانيان باب بوده و بعدها ايرانيان از آنان الگوبرداري  تر بيش استفاده از آينه

، قابل كاربرد نداشتهها   كه آينه در آن ،تواند براي ديگر آثار حماسي  اين استدالل مي. اند  كرده
اي   از آينـه چنـين اسـتفاده    زيسـتند كـه    شايد سرايندگان اين آثار در مناطقي مـي . ذكر باشد

  .اند  هاي كهن نياورده  قدري تازگي داشته كه آن را در سرودن داستان شده يا كاربرد آن به  نمي
  

  وناگون آينهاشاره به چند توضيح اشتباه از شارحان در پيوند با كاربردهاي گ. 6
 هـاي بدون توجه به چنـين كاربرد  ،طور كه در مقدمه آمد، گاه برخي از شارحان متون همان

هاي آن   برخي از اين ابيات و شرح ،در ادامه. اند  آينه، در شرح و توضيحات خود اشتباه كرده
  .شود  آورده مي

  :توجه نماييد يخاقان وانيداز  ذيلبه بيت 
 انـد   افشـانده  برگستوان ةنييآزها  برق   اندز پيكان كردههاابرها از تيغ و باران

)1388 :109(  

دوزي برگسـتوان اسـب    استعالمي در شرح بيت پيشين آينة برگستوان را به اشتباه يـراق 
دوزي و زرق و بـرق   پوشش زير زين اسب است و آيينة آن يـراق  برگستوانْ« :دانسته است

 كـامالً  ،با توجه به آنچه پيش از اين دربارة كاربرد آينه آورديـم  .)403 /1: 1387(» آن است
  .مشخص است كه در اين بيت منظور از آينه چيست

  :از خاقاني ذيلاستعالمي در بيت 
 آيينـــة برگســـتوان گـــرد شـــمرها ريختـــه   با شاخ سرو آنك كمان با برگ بيد آنك سنان

  )379: 1388خاقاني، (

اسـت كـه از روكـش زيـن     ي ا   آينـه هاي   مثل تكه) شمر(آبگير  هاي روي  حباب«: نويسد  مي
در  ،شـود   كـه ديـده مـي     چنان .)1191 /2: 1387استعالمي، (» ها جدا شده و فروريخته  اسب
  .دانسته است »هايي از آينه  تكهداراي «جا نيز روكش زين اسب را  اين
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  :يخاقان وانيداز  ذيلبيت در 
 اين خشن هزار ميخ از سر چـرخ عنبـري     بركشدبركش ميخ غم ز دل پيش كه صبح

ــد زره    ساخت فروكند ز اسب، آينه بنـدد آسـمان ــر كن ــد، اب ــا زره زن  گــري صــبح قب
  )426 -  425: 1388خاقاني، (

زين و برگ اسب، استعاره از تيرگي شب  ؛ساخت«: نويسد  كن در توضيح آن مي معدن
اي بـوده كـه بـه برگسـتوان       آينة برگستوان آينـه  ؛نهيآ. كه آسمان را در خود پوشانده است

واضـح اسـت كـه پـذيرفتن ايـن       .)217 -  216: 1387(» بستند براي ديدن اطراف  اسب مي
بـه   تر كماي از آن   نمايد و چنين استفاده  بسيار عجيب مي مو هفت مكاربرد آينه در سدة شش

  !كند  ذهن خطور مي
  :از خاقاني ذيلكزازي دربارة بيت 

 ا ريختهبر نيلگون فرش از دهان عاج مطرّ   ست و ابر درفشان، آيينه و پيل دمانا برق
  )379: 1388خاقاني، (

انـد    نهاده  آيينه يا آيينة پيل كوسي بزرگ بوده است كه بر پشت پيل مي«: آورد  اين توضيح را مي
روشن است كـه شـاعر در ايـن بيـت      .)526: 1388كزازي، (» اند  نواخته  و به هنگام جنگ مي

  .نداردهمخواني معني كوس با برق و معني كلي بيت  زيرا، هچنين قصدي از آينه نداشت
كند و خود نظـري    كن نيز براي شرح اين بيت به توضيح دهخدا و مالح اشاره مي  معدن

 ←در ايـن بـاره   (منظور از آينه در اين بيت چيسـت؟  د شودهد تا مشخص   دربارة آن نمي
  .)188: 1387كن،   معدن

  :اند  نهاده  اما در اين ميان استعالمي منظور از آينه را همان ابزاري دانسته كه بر پشت پيل مي
اند، و   آويخته  اند يا بر تخت روان مي  بسته  ي است كه بر پيشاني پيل ميا   برق آسمان مثل آيينه

هاي تاريخ هست و جزئيات آن روشن نيست   معني در توصيف سپاه و جنگ در كتاب اين
  .)1192/ 2: 1387استعالمي، (

اي از آينـه    استعالمي اشاره كرده است جزئيات چنـين اسـتفاده   ،گونه كه ديده شد همان
  !روشن نيست و نگفته است كه اين كاربرد آينه در كدام كتاب تاريخي آمده است

  :از خاقاني كه شارحان را به اشتباه افكنده است بيتي ديگر
 نــهيآبــر در وغــا روز شــجاعدارد   سازد فلك حزم تو دايم سالح خويش

  )399: 1388خاقاني، (
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وار  كـه آينــه  ،آينــه را اسـتعاره از زره زدوده و درخشــان  ،در شـرح ايــن بيـت   ،كـزازي 
با توجه به شـواهد و   ،كه   در حالي .)586: 1388كزازي،  ←(درخشد، معني كرده است   مي

اي از آينه در اين بيـت توجـه     بسيار بعيد است كه خاقاني به استعاره ،شده توضيحات آورده
 ،ضمناً. جويان است شده بر خفتان جنگ مقصود همان آينة نصب بلكه منظور و ،داشته باشد

آورده  ،جويـان  تـن جنـگ   به عنوان پوشش بـر  ،اي كه دربارة تعريف آينه  دهخدا تنها نمونه
  !همين بيت است

  :شكال شارحان استهاي موارد ا  نظامي نيز از بيت  ةنام شرفاز  ذيلبيت 
ـ ييآيهـاشغب ـ پةن  همي شانه بر پشت پيالن شكسـت    مسـتلي

  )199: ب 1335(

  :دستگردي در توضيح آن نوشته است
سـازند    ر مينقره به شكل مدوآيينة پيل اسبابي است كه براي زينت پيل از آهن و زر و 

يعني پيالن مست چون به جنبش آمـده و آيينـة   . و چون آيينه شفاف و درخشان است
شانه و كتف آن پيالن شكسـته شـد    ةافكندند از شغب و شور آين خود را زير و باال مي

  .)199ح : ب 1335نظامي، (

آيد تعريفي كه دستگردي از آينه براي اين بيت آورده چنـدان بـا معنـاي بيـت       نظر مي به
با توجه بـه   ،»نهادند  طبلي بزرگ كه بر پشت پيل مي«همخواني ندارد، و شايد همان تعريف 

  .تر باشد  مناسب ،قراين
ـ پ پـنج و بـا ايشـان   «: آينه با كاربرد زينتي آمده اسـت  يهقيب خيتاردر بخشي از   نـر  لي

و مادگـان بـا    نيميسـ  و نيزر يها  نهييآ و بايد يها برگستوان با نران ماده؛ دو و آوردند
در توضـيح   .)643 /2 :1387بيهقي، (» هاي مرصع به جواهر  مهدهاي زر و كمرها و ساخت

دانسـته و آورده   »سـاز جنگـي  «بدون توجه به اين نكتـه، آن را   ،رهبر نيز اين بخش خطيب
» آويختنـد   نواختند يا جرس كه بر پيل مـي  دهل يا طبل بزرگ كه بر پيل مي: آينة پيل«: است

آينـة پيـل   «: دانسـته اسـت   »طبل«آينه را  بخشياحقي نيز در توضيح اين  .)783/ 2: همان(
كه  ه اينبا توجه ب .)458ح : 1390، همان(» اند  نواخته  طبل بزرگي كه بر پشت پيل مي :زرين

هاي زريـن و سـيمين در كنـار هـدايايي زينتـي و ارزشـمند         آينه يهقيب خيتاردر اين بند از 
عـالوه بـر   . معني كـرد  »طبل«ها را   اند آينه  توان با اين قطعيت كه شارحان گفته  نمي ،اند  آمده
آينـة پـيالن در   ) از همين مقالـه  »بستن ليپ بر نهيآ« ←( يهقيب خيتاردر جاي ديگر از  ،اين



 63   پورنامداريان و معصومه سام خانيانيتقي 

منظور از آن طبل يـا سـاز    ،بدون شك ؛كنار سازهاي ديگري چون بوق و كوس آمده است
هاي زرين و   تر آن است كه آينه  درست ،با توجه به فضاي كلي متن ،در اين مورد هم .است

  .هايي زينتي دانست تا طبل  سيمين را آينه
  

  گيري نتيجه. 7
هاي چهارم تا سـيزدهم هجـري چهـار كـاربرد       پنجاه عنوان كتاب از سدهبا بررسي بيش از 

 اسـب  بر بستن نهيآ :ها توجه شده بود  به آن تر كماز آينه يافته شد كه پيش از اين  گوناگون
تـرين نمونـة موجـود از آن بـا       كهـن  ؛»بازتاباندن نور آفتاب در ديدگان همـاورد «به منظور 

ربسـامدترين كاربردهـاي آن   پ گردد و البته يكـي از   بازمي ترديدهايي به سدة چهارم هجري
اين  ؛آمده از آينه است دست ، دومين كاربرد بهمتفاوت كاربردبا سه  ،ليپ بر بستن نهيآ .است

هايي   آينه. گردد  ترين نمونة آن به سدة پنجم هجري بازمي  مورد هم بسامد بااليي دارد و كهن
ـ جو جنگ جوشن بر بستن نهيآ .كاربرد زينتي داشتند فقطاند كه گويا   نيز بوده از ديگـر   اني

زمان به مرور  ي داشته و بعداًتر كمبسامد  ،نسبت به دو مورد قبلي ،كاربردهاي آينه است كه
  .ي يافته استتر بيشكاربرد 

نسبت به حجـم   ،جو در متون مشخص شد كه استفاده از آينه در ميادين نبردو با جست
تـوان پنداشـت كـه      مـي  ،بدين ترتيب. بسامد پاييني دارد ،ابزارها متون موجود و ساير جنگ

يكي از . چندان مورد اقبال و توجه نبود ،به دليل مشكالتي كه به همراه داشت ،استفاده از آن
ظـور  ها ناشي از آن است كه آينه بر جوشن و پيشاني اسب يا پيل بستن بـه من   اين دشواري

آن هـم در   بازتاباندن نور در چشمان هماورد بوده كه در اين صـورت نبـرد بايـد در روز و   
عالوه بـر  . كرد  بايست رو به آفتاب حركت مي  نيز مبارز مي. گرفت  روزي آفتابي صورت مي

. بـود تـن بـه تـن    به شـكل  گرفت و گاه مبارزه   هميشه نبرد بر روي اسب صورت نمي ،آن
 فقـط و سـنگيني بودنـد كـه     هاي بزرگ  به عنوان طبل، آينه ،هاي پيل  آينه كه آن مشكل ديگر

مشكالتي در  آينه بر جوشن بستن نيز هميشه كارساز نبود و. پيالن ياراي حمل آن را داشتند
 .آورد  چاالكي مبارز پيش مي

 اسـب  بـر  نـه يآ« ←( با توجه به بسامد و دورة كاربرد آينه از زمان سامانيان بـا تسـامح  
آن در ميادين جنگ رايج  كاربرد ،و البته با قطعيت از سدة پنجم هجري) ، همين مقاله»بستن

افـزار    شايد بتوان گفت در برخي منـاطق از ايـن جنـگ   . دش تر بيش و تر بيش مرور بود و به
ند و در آثـار خـود از آن نـام    ا هآن بودكاربرد نويسان شاهد  برخي از تاريخ وشد   استفاده مي



 ابزاري ناشناخته در آوردگاه آينه، جنگ   64

مـثالً،  . توان نشاني از آن در متون موجود يافـت   نمي هنداشتو در مناطقي كه كاربرد  ،اند  برده
 ،از آينه شواهدي يافته شده است ةالشجاع و الحرب آداب، االخبار نيز، يهقيب خيتاردر متن 

، دارالخالفـه  رسـوم ، االرض يسـن  خيتـار ، خيالتـوار  جامع، خيالتوار مجملاما در كتبي چون 
  .ابزار نامي نيست از اين جنگ ينيجو يجهانگشا خيتار، الوزراء خيتار، ياالسام يف يالسام
 

  نوشت پي
سپاهيان ايراني بر زره خـود   كند كه در زمان اشكانيانْ  در يكي از مقاالت خود، اشاره مي ،سمسار. 1

: درخشـيدند   پوشانيدند كه در آفتـاب چـون آينـه مـي      و بر پوشش اسبان فلزات بسيار صيقلي مي
گرديد، به نحوي كه هنگام   خوبي صيقلي و شفاف مي شد به  ها دوخته مي  قطعات فلزي كه بر زره«

» بخشـيد   درخشيد و به سـواران جـالل و شـكوه خاصـي مـي       ها چون آينه مي تابش آفتاب بر آن
 اما وي براي اين توضيحات هيچ ارجاعي نداده است تا مشخص شود از روي چـه  .)19: 1343(

  .كند  سندي اين سخنان را نقل مي
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