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Abstract
Since the time man observed his picture in the water, mirror has en-
tered both man’s spiritual and material life. The role of mirror has un-
dergone a lot of changes, ranging from foretelling to its use by barbers 
in different situations, to its use as warfare, mystic allegories, literal 
metaphors and historical narrations such as Alexander Mirror located 
in Alexandria. The present study aims to investigate the application of 
mirror in medicine in the past. Based on authentic traditional medical 
texts such as the Canon of Medicine (Avicenna) and Zakhireh (Trea-
sure of ) Kharazmshahi, a specific kind of mirror, called copper mirror 
or china (Chinese) mirror,  was used to cure Bell palsy. In this article, 
we have investigated this specific type of therapy and have shown that 
china (Chinese) mirror, which has been referred to in some newer texts 
for the treatment of Bell palsy and some think it is made in China or 
maybe made of china, is, in fact, the very copper mirror mentioned in 
the older texs.
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چكيده
در مقاله حاضر تالش می شود نوعی روش درمانی خاص برای بيماری لقوه 
با استفاده از آینه مسی، که در متن های معتبر پزشکی هم چون قانون ابن سينا و 
ذخيره خوارزمشاهی و سابرمتون ،به آن اشاره شده است، معرفي و بررسي شود. 
هم چنين در ضمن این بررسی  نکته ای نيزدرباره آینه چينی به دست آمده که قابل 
توجه است. توضيح آن که در برخي متون به جای آینه مسی در درمان بيماري 
لقوه ، به آیينه ي چيني شاره شده و همين لفظ گروهي را بر آن داشته که ساخت 
آن را به کشور چين منسوب کنند یا حتي برخي گمان برده اند جنس آن چيني 
بوده است، اما با مقایسه متن های مختلف وبررسی کارکرد آینه چينی این نتيجه به 
دست آمد که در واقع این دو آینه یکی است و تفاوتی ميان  آیينه ي مسي که در 
متون کهن تر از آن سخن گفته شده است آینه چينی که بيشتر در متن های جدید 
به کار رفته تفاوتی جدی وجود ندارد و به نظر می رسد نوعی بدخوانی متن، این 

اختالف در  خوانش را پدید آورده باشد.
واژگان كليدي: پزشکي سنتي، لقوه، آینه ي مسي، آینه ي چيني

مقدمه
نظري مختصر به تاریخچه ي آینه در فرهنگ ایراني و ادب فارسي    

از روزگاري که نخستين انسان در چشمه اي عکس خود را دید، تحيرانسان از 
آینه و از بازنمود خود آغاز گشت و در مسير این تحير بازپرداخت تصور انسان 
از آینه نيزتحوالت زیادي را طي کرده است. به عنوان نمونه گفته شده است که 
از قدیمي ترین شيوه هاي تفأل، استفاده از آینه بوده است و گویا این شيوه از ایران 
به سایر نقاط راه یافته بوده است، چنان که گفته مي شود فيثاغورث نيز به شيوه ي 
پارسيان به آینه تفأل مي زده است.1 تا آن جا که انعکاس این باور در تداول عاميانه 
به این صورت جلوه یافته که به نظر برخي از مردم پریان از آینه گریزان هستند. این 

معني در شعر خاقاني نيز انعکاس یافته است:
ساقي به روي چون پري جام به کف چو آینه       او نرمد زجام اگر ز آینه مي رمد پري2  
از این معني تا معني آینه گرداني و آینه داري که در دوران ميانه به عنوان پيشه  و 
شغل در کتاب هاي مختلف و نيز شعر فارسي منعکس شده فاصله ي زیادي نيست.

جلوه گاه رخ او دیده ي من تنها نيست          ماه و خورشيد هم این آینه مي گردانند3
ابزار جنگ در متون ثبت شده است و گویا  آینه هم چنين به عنوان گونه اي 
به  بر سينه و پشت و ران ها مي بستند که  آینه هایي  از خود  براي دفاع  جنگاوران 
آن چارآینه )چهار آینه ( مي گفتند )براي شواهد بيش تر رجوع شود به لغت نامه ي 
دهخدا(4 به تدریج که کاربرد آینه گسترش  مي یافت، وجه هاي تمثيلي و استعاري 
از آن در شعر نيز کاربرد بيش تري مي یافت؛از آن جمله مي توان به ترکيب هایي 
هم چون: آینه ي دل، آینه ي زانو، آینه ي عبرت، آینه ي پشت دست، آینه ي شرع، 
از  آن ها  معنایي  وجه  به  پرداختن  که  کرد  اشاره  وحدت  آینه ي  عرش،  آینه ي 

حوزه ي کار این مقاله خارج است.
آیينه هم چنين سرمنشأ چند تمثيل مهم در شعر و فرهنگ فارسي گشته است 
که مهم ترین و بدیع ترین آن ها در داستان منطق الطير عطار اتفاق مي افتد که داستان 
به  تعدادشان  اغاز  این مرغان که در  سفر مرغان در جست وجوي حقيقت است. 
آخرین  در  متعدد،  وادي هاي  و  مهلکه ها  از  عبور  از  پس  مي رسيد،  مرغ  ده هزار 
منزل، به عنوان حقيقت مطلق آینه اي را مي بينند که تصویري از آن ها را که اینك 
به سي مرغ تقليل یافته اند را در خود انعکاس مي دهد. به این ترتيب مفهوم سي مرغ 
را )حقيقت جاویدي که در جست وجویش بوده اند( در خود و در انعکاس خود 
در آینه در مي یابند و درمي یابند که خودشان همان سي مرغ یا حقيقت جاویدي 
که به دنبال آن بوده اند، تبدیل شده اند. و نيز تمثيل هاي دیگري چون آینه و طوطي 

که در منابع متعدد ذکر شده است، از جمله در شعر حافظ:
در پس آینه طوطي صفتم داشته اند          آن چه استاد ازل گفت بگو، مي گویم5

ادبيات  در  اما  داشته،  تاریخي  واقعيت  اگرچه  اسکندر که  آینه ي  و هم چنين 
فارسي به جام جم و آینه ي جهان نماي و سرانجام آینه ي جام استحاله یافته است:
آینه ي سکندر جام مي است بنگر          تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا6   

با این حال یکي از کاربردهاي مهم آینه در وجه حقيقي که کم تر مورد توجه قرار 
آن  از  بيماري هاست که  معالجه   در  و  پزشکي  در حرفه ي  از آن  استفاده  گرفته، 

1- Chevalier et al, 2000: 326-8.
2- Khaghan, 2009: 227.
3- Hafez, 1995: 130.
4- Dehkhoda, 1995.
5- Hafez, 1995: 262.
6- Ibid: 10.
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جمله مي توان به کاربرد آینه در معالجه ي بيماري لقوه اشاره کرد و همين معني در 
این نوشتار به بحث گذاشته شده است.

بحث و بررسي
تعریف بيماري لقوه

بيماري لقوه از موارد شایع بيماري است که بيش تر کتاب هاي پزشکي پزشکي 
سنتي فارسي به آن پرداخته اند و راه هایي براي درمان آن توصيه کرده اند. از آن 
جمله در ذخيره ي خوارزمشاهي در اشاره به مرض لقوه، آن را نوعي بيماري دانسته 
»که در عضله هاي روي چشم افتد و چشم و ابرو و لب و پوست و پيشاني از نهاد 
طبيعي بگردد.« جرجاني در حفي عالیي نيز شبيه به همين نظر را اعالم مي دارد .7 
هم چنين ابوعلي سينا درباره ي آن مي نویسد: »]لقوه[ علتي است ]که[ رخساره را 
تغيير  را  نيمي جذب مي شود که هيأت  به سوي  از رخساره  نيمي  برمي گيرد.  در 
مي دهد، دو لب و پلك ها به خوبي به هم نمي رسند.8« و در هدایة المتعلمين در 
صفحه هاي 261 تا 264 در »باب لقوه« درباره ي آن مطالبي ذکر شده است که به 
طور خالصه لقوه را نوعي بيماري مي داندکه »به یك شق فرود آید از روي تا یك 

نيمه روي سست شود و آن نيمه دیگر از روي متشنج گردد...9«
در سایر منابع نيز بيش و کم بيماري لقوه به همين صورت معرفي شده است.

طریقه ي معالجه ي لقوه 
براي معالجه ي بيماري لقوه، افزون بر روش هاي معمول، روشي خاص و نادر 
بتوان  امروز قرار گيرد، شاید  توصيه شده است که چنان چه مورد توجه پزشکي 
راهي جدید براي مداواي این بيماري کشف کرد. این روش بر این اساس است که 
براي مداواي لقوه از بيمار خواسته مي شد تا به طور مرتب در آینه مسي و در برخي 
موارد آینه ي چيني به خود بنگرد و تالش نماید تا کجي و ناسازي صورت خود 
این  قانون  از نخستين پزشکاني است که در کتاب  ابوعلي سينا  نماید.  را اصالح 
روش را توصيه کرده است.10 پزشکان و حکيمان دیگر درباره ي شرایط و لوازم 
این روش درماني، توضيحات بيش تري داده اند. از جمله درباره ي ميزان روشني 
اتاق و جنس آینه مطالبي ذکر کرده اند. به عنوان نمونه از سخن حکيم جرجاني 
آینه  به  نگریستن  از طریق  معالجه ي خود  به  آن  در  بيمار  اتاقي که  برمي آید که 
برمي آید، باید نيمه تاریك باشد یا به قياس امروز نور مستقيم به آن نتابد و چنين 
نوشته است: »]صاحب بيماري لقوه[ اندر خانه اي که سخت روشن است نباشد اندر 
آینه ي ]چيني[ نگاه مي کند.11« جرجاني در ادامه ي مطلب، علت انتخاب این روش 
ظاهراً غير معمول را نيز توضيح مي دهد و مي نویسد: »از بهر آن که آینه ي چيني 
سخت روشن نباشد، صورت خویش به تکلف تواند دید، آن تکلف سود دارد، و 
هيأت روي به جاي بازآرد...12« به دیگر سخن از ظاهر امر چنين برمي آید حکماي 
قدیم در معالجه ي این بيماري به وجه رواني و حاالت دروني و احساسي بيمار نيز 
توجه داشته اند و ضمن آن که او را ترغيب مي کرده اند مرتباً به خود بنگرد و به 
صورتصورتي که مي توان آن را گونه اي خودتوان بخشي ناميد، به معالجه ي خود 
بپردازد. شاید یکي از علت هاي انتخاب آینه ي مسي یا چيني که نسبت به آینه هاي 
باشد که پزشکان در عين حال مراقب  بوده، آن  آهني و فوالدي کم تر مرغوب 
بوده اند که ناهنجاري هاي صورت و شکل ظاهر در روحيه ي بيمار تأثير معکوس 

بر جا نگذارد. 
به  را  آن ها  نمي توان  آثار کهن که  سایر  در  است که  آن  توجه  قابل  نکته ي 
صراحت در گروه آثار صرفاً پزشکي قرار داد، از جمله در کتاب هایي که درباره ي 
تأليف  کاني ها، جوهرها ]گوهرها[ و سایر مواد معدني و گاه شيميایي و صنعتي 
شده، به همين شيوه ي درماني توجه شده است در این منابع جنس آینه را معموالً 
از مس دانسته اند و درمان این بيماري را با استفاده از آینه ي مسي، تجویز کرده اند. 
از جمله در جواهرنامه نظامي که در قرن ششم تأليف شده، و یکي از کهن ترین 
منابع درباره ي معدن شناسي به زبان فارسي است، چنين آمده است: »اگر آینه اي 
کنند از مس و صاحب لقوه در خانه اي که نور آفتاب در آن جا افتد، بيش تر در آن 
مي نگرد، شفا یابد.13« نکته ي مهم درباره ي کتاب جواهرنامه آن است که افزون 
بر بهره مندي از کتاب الجماهر ابوریحان بيروني و کتاب االحجار ارستو، از آن جا 
سرشار  کتاب  بوده اند،  حکاك(  و  )زرگر  جوهري  دو  هر  پسرش  و  مؤلف  که 
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7- Jorgani, 2010: 138.
8- Ibn Sina, 1995: 190. 
9- Akhavaini Bokharai, 1992: 261-4. 
10- Ibn Sina, 1995: 193.
11- Jorgani, 2010: 497.
12- Ibid.
13- Johari Neishaboori, 2004: 321.
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روش هاي  و  رایج  باورهاي  را  آن ها  مي توان  که  است  ارزشمندي  اطالعات  از 
متداول صنعت فلزکاري در زمان هاي گذشته دانست. هم چنين محمدبن منصور 
در گوهرنامه نوشته است: »اکثار انظار به آینه ي مسي در خانه اي که نور آفتاب در 
آن خانه افتاده باشد، ازاله ي لقوه کند.14« )ص 282(. به همين جهت الزم مي آید 

تا در مورد جنس آینه در منابع کهن مطالبي ذکر شود:

جنس آینه
از دیرباز کشف و ساختن آینه به صنعتگران نسبت داده شده است. داستاني 
معروف در پيدایش آینه وجود دارد که ساخت آن را به اسکندر نسبت مي دهد و 
گویا او هنگامي که در شمشير صيقلي خود نگریست، عکس خود را در آن دید 
و از آن جا به راز آینه ساختن از آهن پي برد. در هر حال معروف ترین ماده اي که 
آینه از آن ساخته مي شده است، آهن بوده است اما در متون مختلف به آینه هاي 
آینه ي  از  هم  چنين  است.  شده  اشاره  برنج  فوالد،  نقره،  مس،  روي،  جنس  از 
توتيا  روح  )که  مس  آهن،  ترکيب  از  گویا  که  آمده  ميان  به  سخن  هفت جوش 

باشد(، سرب، طال، قلع، مس و نقره، ساخته مي شده است.15 
دیار سازندگان آن  یا  به کشور  دیرباز  از  را  آینه آن  به جنس  بسته  هم چنين 
نيز  و  رومي  آینه ي  هندي،  آینه ي  چيني،  آینه ي  از  این رو  از  مي داده اند،  نسبت 
آینه ي حلبي، در ادبيات فارسي نشان مي توان یافت. در این ميان آن چه مورد بحث 
این نوشتار است، آینه ي چيني و آینه ي مسي است که چنان که گذشت در متون 
پزشکي از هر دو نوع درباره ي عالج بيماري لقوه، نام به ميان آمده است. بر اساس 
این منابع آینه ي مسي، آینه اي بوده است که از فلز مس ساخته مي شده است و گویا 
به همين دليل انعکاس تابش آن بيش و کم زرد رنگ بوده و از جهت مرغوبيت در 
سطح پایين تري از آینه ي آهني قرار داشته است به همين دليل بيمار داراي لقوه، 
انعکاسي بيش و کم مبهم و غير شفاف از صورت خود مي دیده و احتماالً ميزان 
ناهنجاري صورت خود را مالیم تر و محوري تر مي دیده است که از نظر رواني در 
باال بردن روحيه ي او تأثيرمثبت داشته و شاید خواص درماني ظریف تري نيز در آن 
نهفته باشد. در مورد آینه ي مسي ابهام چنداني وجود ندارد و تقریباً همگان بر این 
اعتقادند که صنعتگران و آینه سازان قادر بوده اند از فلز مس نيز آینه بسازند.17,16 
اما در مورد آینه چيني و جنس یا ترکيب جنسي آن ابهام وجود دارد و مراجعه به 
فرهنگ هاي مختلف نيز از این ابهام نکاسته  است. به عنوان نمونه، در لغت نامه ي 
دهخدا در ذیل واژه  آینه آمده است: »]آینه ي چيني[ آیينه اي از فوالد جوهردار، 

آیينه  از مس و نقره و برنج یا ظاهراً آینه ي حلبي نيز همين است.18« 
جواهردار  فوالد  و  آهن  »از  که  دانسته   آیينه اي  را  آینه چيني  معين  فرهنگ 
مي ساخته اند.19« و صاحب فرهنگ جهانگيري در این مورد چنين نظر داده است: 
سحبنجل  تازي  به  را  آن  و  سازند  تال  از  که  گویند  را  آیينه اي  چيني  »آیينه ي 

خوانند.20« 
روشن است که تعریف هاي مندرج در لغت نامه ها نمي تواند ابهام موجود در 

این زمينه را به طور کامل برطرف کند.
در  معتبر  و  مهم  متون  شده  ذکر  چنان که  پزشکي،  متن هاي  به  مراجعه  در 
نيز از آینه ي چيني سخن به  نام برده اند و در مواردي  عالج لقوه از آینه ي مسي 
به جواهر و کاني ها که هم چون گوهرنامه و  اما در متون مربوط  ميان آورده اند. 
دانسته اند. در سایر کتاب هایي که در  از مس  را  آینه ي چيني  جواهرنامه  جنس 
به  آینه ي چيني سخن  از  هر جا  است  تدوین شده  مورد کاني ها  در  ميانه  دوران 
ميان آورده اند، جنس آن ره به طور معمول از فلزات و به ویژه از مس دانسته اند. 
به عنوان نمونه در تنسوخ آمده است:  »آینه ي چيني مرکبي است که در اقصا بالد 
طمغاج از آن آینه ها سازند و اصل آن خارصيني است و آورده اند که هر که را 
علت لقوه باشد، در آینه ي چيني نگرد، شفا یابد.21« و تنسوخ نامه از جمله متوني 
است که به شدت با تأثيرپذیري از جواهرنامه نظامي تدوین شده و مؤلف آن بدون 
شك معاني جواهرنامه را در نظر داشته است. صاحب بهار عجم نيز در ذیل آیينه ي 
چيني مي نویسد: »در عرف اطبا آینه اي باشد که از بعص فلزات سازند و از دیدن 
آن اماله ي وجه ملقوه به طرف مطلوب حاصل مي گردد و کجي که هست برطرف 

مي شود:
آن را که رسد از مرض لقوه گزند         باید که به یاد دارد از من این پند

14- Dashtaki, 1956: 282.
15- Khalaf Tabrizi, 1997.
16- Dashtaki, 1956.
17- Johari Neishaboori, 2004.
18- Dehkhoda, 1995.
19- Moein, 1981.
20- Enjo Shirazi, 1996.
21- Toosi, 1969: 224-5. 
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 آیينه ي چيني به نظر آورده          در خانه ي تاریك نشيند یك چند22
قول  از  را  بيت  آنندراج که همين  فرهنگ  به  مراجعه شود  نيز  آیينه ي چيني 

یوسفي طبيب ذکر کرده است.23
در تحفه ي حکيم مؤمن آینه ي چيني را آینه اي دانسته  که از مس و نقره و برنج 
با حکيم مؤمن همراه است که  نيز  سازند24 و عقيلي خراساني در مخزن االدویه 
آینه ي چيني  »اسم چيزي است مانند آینه که از نقره و برنج سازند.25« نکته ي قابل 
تأمل آن است که عقيلي در جاي دیگر، برنج را نوعي مس دانسته  است: »و چون 
سرخ آن ]نُحاس، مس[ را با عشر آن روي توتيا بگذارند، جسمي زرد رنگ حاصل 
نامند...26«  پيتل  هندي  به  و  مصنوع  صفر  عربي  به  و  برنج  فارسي  به  که  مي شود 
برنج  را  چيني  آینه ي  جنس  که  نيز  منابعي  در  که  مي گردد  مالحظه  بنابراین 
دانسته اند، در واقع به ترکيبي از مس اشاره کرده اند. از مجموع شواهد ذکر شده و 
از مقایسه ي تعریف هاي متعددي که مالحظه شد، مي توان چنين نتيجه گرفت که 
آیينه ي چيني مندرج در متون پزشکي دوران متأخر، همان آینه ي مسي است که 
در متن هاي متقدم پزشکي از قبيل قانون و ذخيره ي خوارزمشاهي، ذکر شده است. 
شاهد معتبر دیگر که مي توان براي اثبات این مدعا از آن کمك گرفت، انعکاس 
این مضمون در شعر فارسي است. از آن جمله خاقاني شرواني که در دوارن ميانه 
مي زیست و حلقه ي واسط دوران اوایل و دروان ميانه است و نيز به قدر کافي از 
دانش پزشکي و اصطالحات رایج این علم در روزگار خود بهره مند بوده است.27 
و از سوي دیگر یکي از دقيق ترین و سخت گيرترین مضمون  پردازهاي شعر فارسي 

است، در این زمينه سروده است: 
حاسد ز دولت تو گرفتار آن مرض          کز مس کند براي وي آهنگر آینه28

نتيجه گيری
در متون اصلي و بنيادي پزشکي دوران قدیم هم چون قانون ابن سينا و ذخيره ي 
خوارزمشاهي، براي درمان بيماري لقوه طریقه ي خاصي پيشنهاد شده است و آن 
استفاده از آیينه ي مسي در اتاقي با نور غيرمستقيم است، به این ترتيب که از بيمار 
خواسته مي شود با نگریستن به صورت خود، در صدد برطرف کردِن ناهماهنگي 
مسي  آینه ي  برآید.  است،  بوده  بيماري  عارضه ي  که  خود  صورت  ناموزوني  و 
به دنبال  تعبير شده است و  به آیينه ي چيني  ميانه  این متون، در دوران  مطرح در 
با توجه  دانسته اند،  فلز  از چند  را ترکيبي  آن، فرهنگ هاي مختلف آینه ي چيني 
انعکاس  نيز  و  مختلف  متن هاي  مقایسه ي  از  و  مقاله  این  در  به شواهد ذکر شده 
چيني  آیينه ي  که  گرفت  نتيجه  مي توان  فارسي،  ادبيات  در  درمان  شيوه ي  این 
همان آیينه ي مسي است. به نظر مي رسد این شيوه درمان را که مي توان آن را به 
خودتوان بخشي تعبير کرد، بتوان به عنوان روش درماني خاصي در درمان بيماري 
لقوه مد نظر قرار داد. اما این که فلز مس و پرتوهاي صارده از آن از جهت فيزیکي 
یا شيميایي و دارویي در درمان این بيماري مؤثر است، محتاج مطالعه ي جدي تري 
به احتمال زیاد متضمن معاني  بر جنس آینه،  اندازه تأکيد  این  این حال  با  است. 
خواص  مس  فلز  براي  قدیم  حکماي  که  آن را  احتمال  ميزان  و  است  نهفته تري 
ویژه اي قائل بوده اند، افزایش مي دهد. در غير این صورت ضرورتي براي این همه 

تأکيد بر جنس آینه به نظر نمي رسد.
آن چه مي توان به طور قطعي تأیيد کرد آن است که از مقایسه ي متون مختلف 
که در این مورد مطالبي ذکر کرده اند، این نکته بر مي آید که حکيمان در درجه ي 
نخست و نيز جوهریان و صنعتگران آینه ي مسي یا آیينه ي چيني را در معالجه ي 

بيماري لقوه، مؤثر دانسته اند.
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