
ینهتمدن
 
نمادین هایهای کهن و آ  

ینه آست که به سال  نچه می خوآنید خالصه یک فصل آز پژوهش کم نظیر ریچارد گریگوری درباره آ  ینه ;quot&در قالب ک تابی با عنوآن  7991آ  آ 
و روآنشناسی کاربردی آز دآنشگاه کیمبریج بود، البرآتوآر ویژه آی برآی بررسی به چاپ رسید. وی که فارغ آلتحصیل فلسفه  ;quot&ها در ذهن

  .تاسیس کرد ;quot&شنوآی  ی;quot&و ;quot&بینای  ی;quot&های خود در حوزه 
 

ثار آو ک تاب  . آثر منتشر شد 7911آست که به سال  ;quot&چشم و مغز;quot&آو یکی آز برجسته ترین محققین بینای  ی آست و آز مهمترین آ 
ینه ها در ذهن;quot&به چاپ رسید.ک تاب 7911نام دآرد که در سال  ;quot&چشم هوشمند;quot&دیگر آونیز  یکی آز معدود  ;quot&آ 

ن در آدبیات و هنر به بحث پردآخته آست. به ینه و جایگاه آ  سرآغ  پژوهش های آرزنده آی آست که درباره تاریخ ، فلسفه ، فیزیک ، و رمزپردآزی آ 
ینه در تمدن های بزرگ جهان می رویم  :تاریخچه آ 

 

 مصر
ینه در مصر یک دآرآی  ی آرزشمند و پر آستفاده  0711مدآرک تاریخی مربوط به تمدن مصر به  پیش آز میالد مسیح برمی گردد. به نظر می رسد که آ 

ینه های فلزی و شیشه آی، نخستین  ب بودبوده و کارکرد نمادین دآشته ست.پیش آز ساخته شدن آ  ینه چهره نما، آ    .آ 
ب نگاه کند.ضمن آین ینه کار چندآن ساده آی نیست. زیرآ فرد برآی دیدن چهره خود مجبور آست آز باال به سطح آ  که آما قطعا نگریستن در آین آ 

ن آست.مصریان در عصر م ب آفقی بودن آ  ب هرگز نمی توآند آندآم و پوشاک خود رآ به شکل تمام قد ببیند.دشوآری آصلی آ  اقبل شاهی توآنستند آ 
ب می پاشیدند.آین لوحه ها تابناکی و شفا ن آ  نان لوحه های سنگی رآ بر دیوآر نصب می کردند و بر آ  فیتی رآ آز سطح آفقی به عمودی بچرخانند! آ 

  .همچون شیشه دآشتند
میخته با ذرآت بلور مهارت بسیاری دآشتند. مس، و گه گاه طال ، فلزآتی  مصریان در صیقل دآدن مس و طال و نقره به وسیله شن و ماسه های آ 

رآی  ی آست.زیرآ کمتری ینه برآی چهره آ  ینه نقره آی بهترین و مناسب ترین آ  ینه مورد آستفاده قرآر می گرفتند. آما آ  ن دخالت رآ بودند که برآی ساخت آ 
غاز  رآیش صورت در مصر آبدآع شد.آین کار در آ  فتاب سوختگی به ویژه در حاشیه در رنگ تصاویر آنعکاس یافته می کند. آ  به منظور جلوگیری آز آ 

نکه جنبه زیبندگی دآشته باشد یک ضرورت بود   .چشم ها آنجام می گرفت.سایه پشت پلک پیش و بیش آز آ 
ینه های  ی آست که آز گورهای نخستین خاندآن های مصری) ینه های فلزی کشف شده در مصر باستان آ  ق.م( به  9111-9991قدیمی ترین آ 

ینه ها در مصر کشف شده آند گ فته می شود که صاحبان آصلی  ینه های مسین، گالبی شکل و دسته دآرهستند.آگرچه آین آ  مده آست.آین آ  دست آ 
نها  نکه آین فرم در نمونه های بعدِی به دست  ;quot&هیتی ها;quot&آ  ینه های مصری دیده نشده آست حال آ  هستند.زیرآ فرم گالبی بعدها در آ 

مده آز  ینه های مصری آز چهارمین دورآن پادشاهی آین سرزمین)آ  ق.م( به بعد به صورت دآیره های  9221-9172گورهای هیتی دیده شده آست آ 
نگونه که بر خط آفق نمایان می شود به صورت منکسر و تغییر یافته باز می  مدند که طلوع و غروب خورشید رآ آ  مسین کم و بیش مسطحی در آ 

نه ینه ها بیشتر در تابانند.)پهنای آ  ینه دستی مصری بود.( آین آ  ا در حدود یک پنجِم نسبت تقریبی خط آفق به عمود در نمونه معمولی یک آ 
نها به کار می رفتند.آین قرص های صیقلی  رآستای هدآیت نور خورشید به سمت مکان های تاریکی همچون گورها و گنبدهای فرآز آ 

چندآن شگ فت نبود که مقدس و متبرک به شمار می رفتند و همرآه با مردگان دفن می شدند.آز  تابناک،درخششی چونان خورشید دآشتند.پس
ینه رآ زیر سر مرده در گور قرآر دهند، روح ینه منعکس کننده چهره آنسان آست آحتماال مصریان بر آین باور بودند که آگر آ  نجای  ی که آ   ) آ 

&quot;کا&quot;   نها یا همان همزآد( خوآهد توآنست آز آ ینه عبور کند و به مالقات خدآ برود. بعدها در گورهای ساده تر نمونه های چوبی که بر آ 
ینه های فلزی ذیقیمت شد   .نوشته های  ی درباره زآیش مجدد آنسان و تصاویری آز دآیره خورشید حکاکی شده بود جایگزین آ 

 
 چین

میختند. گرچه آین یک آصل جهان شمول آست که علم آساسا ریشه در آفسانه دآرد ، آما چینی ها فلزکاری و صنعتگری رآ با آسطوره و آفسانه درآ 
ینه رآ پیش آز یونانی ها درک کرده بودند.در آسناد فنی ب ه جا در تمدن چینی آین دو هرگز کامال آز یکدیگر تفکیک نشدند.چینی ها جوهر بصری آ 



ینه های محدب  -مو چینگ–مانده آز قرن چهارم ق.م 
 
مده آست.در آین منابع آشاره شده که وصف آنوآع آ

 
آگر یک فرد روی یک  ;quot&:و مقعر آ

ینه مسطح بایستد و آز باال به خود نگاه کند درخوآهد یافت که تصویرش وآرونه آست 
 
  : و در آدآمه ;quot&آ

&quot;، ینه مسطحی تنها یک تصویر دآرد.آنعکاِس شکل ، جهت ،رنگ ؛سیاهی/سفیدی
 
ویخته/آیستاده فاصله؛ دوری/  هر آ

 
نزدیکی، حالت؛آ

ینه رآ به صورت کج)با زآویه باز یا بسته( در کنار هم قرآر دهیم
 
ینه  ی تصاویر جملگی به موقعیت سوژه و منبع تابش نور بستگی دآرد.آگر دو آ

 
دو آ

  ;quot&.تصویر یکدیگر رآ منعکس می کنند
ینه های محدب و مقعر که در نوع خود نشان

 
وری های تجربی پیچیده آی هستند نیز بدین وسیله شرح دآده می  جزئیاتی مربوط به آ

 
دهنده فن آ

ینه ها همچ
 
ینه های محدب آستفاده می کردند.آین آ

 
نین شوند.چینی ها آز زمان های دور برآی روشن کردن مسافت های طوالنی آز تاباندن نور بر آ

تش نیز به کار می رفت
 
  .برآی آفروختن آ

نان رآ به طور کلی آز یونانی ها متمایز می کرد.با چینی ها آز سده چهارم پ
 
یش آز میالد تجارب و تدآبیر حساب شده آی رآ به کار می گرفتند که آ

ته آی مطالعه آثر عظیم جوزف نیدهام )دآنش و تمدن در چین(پ ی می بریم که چینی ها پیش آز یونانیان به ویژه در زمینه برنز به تکنولوژی پیشرف
ینه ها که به صورت محدب و با قطر کم ساخته می شدند آنبوهی آز نمادهای فلسفی و مذهبی رآ با خود به همرآه  دست یافته بوده

 
آند.آین آ

ینه های گیتی نما به ویژه در 
 
نها نمادی آز شعور هستی.آین آ

 
سمان بود و درخشش آ

 
ینه ها نشانی آز دآیره کیهانی آ

 
مکاتب دآشتند.شکل دوآر آین آ

&quot;یان&quot;  و&quot;یین&quot;  یندی آز نظام هماهنگ هستی بود که بر مبنای آیجاد تعادل میان
 
غالبا وآجد مفهوم زمان و مکان و برآ
  .قطب های متضاد روشنای  ی و تاریکی، سرما و گرما و زن و مرد شکل می گرفت

ن در ک تاب ینه های چینی و نمادپردآزی های مربوط به آ  ینه و آنسان ;quot&تاریخ آ   7992به سال  ;quot&بنیامین گلدبرگ;quot&آثر  ;quot&آ 
ینه ها جلوه آی آز معبد بودند و هدآیای  ی گرآنبها به شمار می رفتند.به همین خاطر بود که در سال  مده آست.آین آ  پیش آز  110به طور دقیق آ 

ینه در زندگی آفرآدی که  ینه هدیه دآد.آ  به طبقات باالی آجتماع تعلق دآشتند آهمیت بیشتری میالد آمپرآتور چین به ملکه حلقه بزرگی آز آ 
نان آغلب آز کاله ها و سرپوش های  ی آستفاده می کردند که نیاز به توجه مدآوم دآشت   .دآشت.زیرآ آ 

ینه های باستانی چینی به وسیله  وری و فهرست بندی شده  quot;(7901)&برن هارد کارلگِرن ;quot&نوشته های حکاکی شده بر آ  جمع آ 
ینه ها سمبول آزدوآج آست .آین نوشته ها حاوی سمبول های ستاره شناختی، طالع بینی و آحکام و دستورهای آخالقی آست.برخی آز آ 

ینه ها ریشه در آفسانه آی قدیمی دآشت .آین آفسانه ، حکایت عاشق و معشوقی بود که زمانی به آجبار آز  یکدیگر بودند.تصاویر کالغ بر روی آین آ 
ینه رآ دو نیمه می کنند ، هر نیمه رآ یک نفر بردآشته قول می دهد که به دیگری متعهد بماند.آما هنگامی که دختر شرط جدآ می شوند. نها آ  آ 

  .وفادآری رآ زیر پا می گذآرد نیمه متعلق به آو تبدیل به کالغی سیاه می شود و به سوی همسر پروآز کرده رآزش رآ فاش می کند
ینه به عنوآن سمبول وفاد ینه نقاب چهره فرد رآ در رویاروی  ی با جهاِن بیرون، می آ  نان معتقد بودند که آ  آری ریشه در آندیشه فالسفه باستان دآرد .آ 

گاهی و آشرآف به خویشتن می رساند و باعث پاالیش آو می شود.فالسفه چینی آن دمی رآ به درجه آی آز خودآ  ینه آ  عکاس درد.بنابرآین نگریستن در آ 
ینه رآ با ن رآ در کنار مفهوم غور و تعمق قرآر می دهند های آ  ینه رآ با  quot;(021&چوآنگ تزو ;quot&.مرآقبه ذهنی مقایسه می کنند و آ  ق.م(آ 

ینه نه می آفزآید و نه می کاهد ؛زیبای  ی ، زشتی ، خشم و نفرت رآ به همان ص رآمش و قرآر ذهنی مطابقت می دهد .ذهن فالسفه نیز همچون آ  ورت آ 
نچه منعکس می کند آثری نمی پذیردکه هست بازتا   .ب می دهد و آز آ 

ینه در تفکر چینی دآرآی  فرینش;quot&آ  ینه می  ;quot&جوهر حیاتی آ  ن حرمت می گذآشتند.چینی ها حتا باور دآشتند که آ  بود و در معابد به آ 
ینه  ;quot&شی هوآنگ تی;quot&.توآند آندآم های دآخلی بدن رآ نشان دهد ؛یعنی  ;quot&چاو کو پاو;quot&آی دآشت به نام آمپرآتور چینی آ 

ینه های دیگری هم بودند که به باور چینی ها می توآنستند آشعه آیکس رآ که دآرآی نیروی شکار می کند.آ  ینه آی که آستخوآن های بدن رآ آ   آ 
ینه ها همچنین آروآح خبیث شیاطین رآ به شکل حیوآنات زشت رو آ  .شفابخش آست منعکس کنند  ینه ها در ک تابی آین آ  شکار می کنند.شرح آین آ 

ینه های قدیمی;quot&به نام مده آست ;quot&وآنگ تو;quot&آثر  ;quot&مدآرکی آز آ  آز سوی دآنشمندی به نام  ;quot&وآنگ تو;quot&.آ 
&quot;هئو شینگ&quot;  ینه دآستان ن دفع آروآح خبیثه بوده آست. آین آ  ینه آی دریافت می کند که خاصیت آ  مفصلی دآرد. آز ویژگی های آ 

ینه های جادوی  ی قدرتمندی  ن درخشش در تاریکی ، شفای بیمارآن و طاعون زدگان ، و مسخر ساختن دریا در هنگام طوفان آست.آینها آ  آصلی آ 
  .بودند

&quot;کی ِین-کوآنگ-تئون&quot;  ن عبور کند.زمانی که ینه آی آست که آجازه می دهد نور آز آ  ینه رآ گرفت  ;quot&وآنگ تو;quot&آ  آ 
&quot;هئوشینگ&quot;  ینه آست( به تصویری ن )منظور نوشته های پشت آ  ینه بتابد جوهر نوشته های آ  فتاب بر آین آ  به آو گ فت: هرگاه نور آ 

ینه ینه آی که تحت عنوآن آ  ن یاد می شو TVL که منعکس می کند رآه می یابد.آکنون ما می دآ نیم منظور آو چه بوده آست.آ  د در وآقع محل آز آ 



ینه ها تصویر 
 
ینه های برنزی رآ آفشا می کند.نمادهای کیهانی چندی بر آین آ

 
شده آند تالقی آفسانه و علم بود.جوزف نیدهام رآز پشِت صیقلی آین آ

غاز چهار فص V.نمادی آز چهار جهت دآیره آست L.طرآحی شده آند LوVوT که به نظر می رسد با حروف
 
 ل آشاره دآرد وبه چهار گوشه هستی و آ

T  ن به سوی آمپرآتور هدآیت می شدند.مشابه طرح
 
فتابی چین  TVL آحتماال به پرده درونی دروآزه آی داللت دآرد که آفرآد آز آ

 
بر ساعت های آ

ن رآ به چینیان نسبت می دهند ، در علم و در مکاتب نهان lui-po باستان نیز دیده شده آست.در فن پیشگوی  ی
 
ه نیز آین رمزها رآ گرآیان-که آبدآع آ

  ...یه گونه آی پیچیده و درهم بافته مشاهده می کنیم
ینه های بسیار مشهور و پر قدمت آفسانه آی در چین و ژآپن مشخصه ممتازشان بازتاباندن طرح های  ی قابل رویت بر دیوآر یا پرده روبرو 

 
آ

  :ذ می کند. بنابرآین در منابع چینی متعلق به قرن یازدهم می خوآنیمبود.درست تا آوآخر قرن نوزدهم تصور غالب آین بود که نور در فلز نفو
&quot;ینه های  ی وجود دآرند که نور می توآند آز

 
ینه ها در حدود بیست حرف به سبک باستان حکاکی شده   بدون تردید آ

 
نها عبور کند.بر آین آ

 
آ

ینه در معرض تابش نور قرآر 
 
ن عبور آست که غیر قابل تاویل هستند.آگر آین آ

 
ینه حک شده آند آز آ

 
گیرد با وجود آینکه حروف جملگی در پشت آ

ین می کنند و بر دیوآر روبرو آنعکاس یافته به وضوح دیده می شوند.آفرآدی که درباره علت آین پدیده بحث می کنند معتقدند در هنگام ساخت آ
ینه قسمت های  ی که ضخامت کمتری دآشته آند زودتر سرد می شده آند و ب

 
ن حک شده بوده به دلیل آ

 
ینه که طرح های  ی بر آ

 
خش های  ی آز پشت آ

ن هم خطوط  .ضخامت بیشتر دیرتر . در نتیجه برنز کمی چین می خورده آست
 
ینه حک شده بوده آند بر روی آ

 
بنابرآین گرچه آین حروف پشت آ

نند که با چشم غیرمسلح
 
  ;quot&.دیده شوند محو و ظریفی دیده می شده آست.آلبته آین خطوط نازک تر آز آ

 .آین پدیده رآ مربوط به نا صافی های غیر قابل رویتی بر سطح بعضی آنوآع فلزآت می دآنست ;quot&ووچیو یین;quot&در قرن پنجم میالدی 
&quot;ِسر دیوید بروستر&quot;  ن رآ ترآکم های متفاوت می دآنست.تا آینکه سرآنجام دو فیزیکدآن آنگلیس 7909به سال ی دلیل آ 
&quot;ًیرتون نان );quot&جی.ِپری  ;quot&و  ;quot&و.آی.آ  ینه ها رآ کشف کردند.آ  کسی که آلک تریسیته رآ به ژآپنی ها شناساند( رآز آین آ 

ینه ها با یک کاردک کار شده  ینه ها شیارهای عمیقی وجود دآرد که بر پرده روبرو منعکس می شود.بر روی آین آ  دریافتند که پشت آین آ 
ینه آندکی حالت محدب به خود می گیرد. آست.قسمت  نها کمتر کار می شود. به آین ترتیب آ  های نازک تر آنعطاف بیشتری دآرند و در نتیجه روی آ 

ردآند تغییرآت خفیفی که در زآویه آیجاد می شود به عنوآن آهرم های نوری عمل می کند و نور آنعکاس یافته رآ به طور کامل به سمت دیوآری می گ
ینه های جادوی  ی مانند ساندویچ ساخته می که بر  ینه به چشم بیاید. آ  ن آست که روی سطح آ  ن تصاویر تولید می شود. ناصافی ها ظریف تر آز آ  آ 

ینه ها آمروز هم در چین وجود دآرند ینه قرآر می گرفت.نمونه های مدرن آین آ    .شدند.به نحوی که شیارها در میانه آ 
 

 ژآپن
ینه های ژآپ ینه ها برآی آنتقال مفهوم آحترآم و حق شناسی نسبت به طبیعت در قدیمی ترین آ  نی تحت تاثیر طرح های چینی ساخته شدند.آین آ 

ینه های فلزی در ژآپن تا قرن نوزدهم یعنی هنگامی که ژآپن مرزهایش رآ به روی جهان گشود و آز آنزوآ دست ئین شینتو به کار می رفتند.آ  کشید ،  آ 
ن  ینه های فلزی کردساخته می شد.پس آز آ  ینه های شیشه آی رآ جایگزین آ    .ژآپن هم مانند سایر کشور ها آ 

ینه به دورآن آستیالی مذهب شینتو برمی گردد.شینتو فاقد هر گونه آیدوئلوژی یا آالهیات مدون آست.عبادآت  و آفسانه های ژآپنی مربوط به آ 
ئین صرفا در رآستای برآنگیختن  آحساس آحترآم و حق شناسی آست. نماد مجسم و ملموس حضور خدآوند در آین ممارست های مربوط به آین آ 

ینه ئین ، آ  ماترآسو آومیکامی ;quot&آ  خاستگاه آصلی آین باور رآ با آشاره به یک  ;quot&بنیامین گلدبرگ;quot& .بود-آالهه خورشید – ;quot&آ 
  :آفسانه قدیمی شرح می دهد

&quot;ماترآسو آز رفتار بی آدب انه آالهه دوزخ که خود رآ در غاری وآقع در بهشت حبس کرده ، زمین رآ در تاریکی فروبرده بود خشمگین روزی آ 
ورد تا درباره بیرون کشیدن آالهه آز زرده خاطر شده بود تعدآدی آ زخدآیان رآ بر تپه آی در بهشت برین گرد آ   شد.سپس در حالیکه به شدت آ 

تش نان آ  ن رقص کنان عشاء ربانی رآ آز بر خوآندند.آما بی فایده بود.سرآنجام تصمیم گرفتند دو مخفیگاه آش چاره آی بیندیشند.آ  ی آفروختند و گرد آ 
ن آز کوهی مقدس آستخرآج شده بود وآدآرآند.سپس در حالیکه بیرون آز غار آیستاده بودند ، ب ینه آی که فلز آ  ه طرزی تن آز خدآیان رآ به ساختن آ 

ینه و زیبای  ی و  ِن فردی عالیقدر توآند بود سخن گ فتند و آو رآ به آغوآگرآنه آ  ینه آرزشمند تنها آز آ  ن رآ وصف کردند و درباره آینکه آین آ  الیشی آ  بی آ 
ماترآسو با صدآی بلند به خود گ فت: نمی دآنم چگونه خدآی  ی می توآند آز عیش و نوش لذت ببرد در  ینه دعوت کردند.آ  گشودن غار و ستاندن آ 

ینه آی که حالیکه جهان به وآس ن لحظه آ  رآمی دِر غار رآ گشود و خودش رآ نشان دآد.در آ  طه سرخوشی آو در تاریکی فرو رفته آست؟آالهه دوزخ به آ 
ت مقابل دِر غار تعبیه شده بود تصویر درخشان آالهه رآ منعکس ساخت.سپس یکی آز خدآیان مذکر به سوی آو رفت و آالهه رآ به بیرون غار دعو

  ;quot&.آ درباره روشن کندکرد تا آو زمین ر 



ینه رآ چنان آرج بگذآرید که گوی  ی روح عالیقدر ماست.و به همان سان که آو به ما حرمت می
 
ن پس به نسل خود آعالم کرد که آ

 
ماترآسو آز آ

 
نهد  آ

ن ساطع می شود بر سرزمین خود فرمان برآنید
 
  .تکریم آش کنید.و با درخشش نابی که آز سطح آ

ینه رآ چونان عناصر قدسی دیگر آین آفسانه تا قر 
 
ن ششم که در منابع مک توب به ثبت رسید به مرور رو به فرآموشی گذآشت.آما ژآپنی ها هموآره آ

  .می ستایند
 

 یونان
ینه ها آندکی محدب بود

 
میخته با قلع ساخته می شد. آین آ

 
ینه یا آسپکیوالم در یونان دآیره آی فلزی و باریک بود که غالبا آز برنز آ

 
ن آ

 
ند یک سمت آ
ینه های قدیمی یونانی برگرفته آز نمونه های مصری آست . 

 
ن طرح های  ی حکاکی می شد.به نظر می رسد که آ

 
ها صیقلی بود و بر یک سمت دیگر آ

فرودیت)آالهه عشق و زیبای  ی
 
ینه ها غالبا تندیس آالهه ها و به ویژه آ

 
ینه های م.( بود که بر یک پایه آستوآر می شد.نمونه دی-دسته آین آ

 
گری آز آ

ن دیگری به شمار می رفت ، با طرح ه
 
ینه آی بود که آز دو دآیره متصل به یکدیگر تشکیل شده بود.یکی آز آین دآیره ها که پوشش آ

 
ای یونانی آ

مونه خوبی آز ق.م ن 111م.( ، پسر بچه آی که عقاب آو رآ می دزدد ، در حدود -ساقی خدآیان )برجسته نا محسوسی تزئین شده بود. گنومیدیز
ینه های مصور آست 

 
 آین نوع آ

ینه شده آست در آسطوره نارسیس جوآن آست که با دیدن چهره خود در برکه شیفته خود
 
 بهترین و مهمترین آشاره آی که در آساطیر یونانی به آ

( درباره 7191-7919اس بارفینچ )می شود.بخش دیگری آز آفسانه نارسیس مربوط به حکایت نارسیس و آکو آست که یک حوری زیبا روست.توم
  :آین آسطوره می گوید

خر رآ آو بزند. یک روز جونو به جستجوی  آکو یک نقص بزرگ دآشت ؛ آو عاشق سخن گ فتن بود آما در بحث و گ فتگو آصرآر دآشت حرف آ 
مده بود که آکو رآ دید . آکو با آو شروع به سخن  نقدر به آین کار آدآمه دآد که شوهرش که فکر می کرد سرگرم حوریان دیگر آست آ  گ فتن کرد و آ 

  :حوریان توآنستند آز پیش چشم آو بگریزند.وقتی جونو به آین نک ته پ ی برد به آکو گ فت
نکه آز شروع گ فتار عاجزی  خرین وآژه رآ تکرآر کنی حال آ   .تو باید جزآی فریب دآدن من رآ با زبانت بدهی.تو تنها قادری که آ 

حال شکار کردن تنها یافت.آو قادر نبود توجه نارسیس رآ به خود جلب کند. آما هنگامی که نارسیس پرسید : چه کسیست  روزی آکو نارسیس رآ در
ت رآ آز آینجا؟ آو پاسخ دآد :آینجا نارسیس آطرآفش رآ نگاه کرد کسی رآ ندید.گ فت:بیرون بیا! آکو جوآب دآد :بیا. نارسیس دوباره پرسید چرآ خود

مد تا دستش رآ به گردن نارسییس بیاویزد.نارسیس به عقب برگشت و در حالیکه من مخفی می کنی؟آ کو همین پرسش رآ تکرآر کرد و بیرون آ 
آسِت شگ فت زده شده بود فریاد کشید: دستت رآ بیندآز! من ترجیح می دهم بمیرم تا آینکه با تو باشم.و آکو پاسخ دآد:با تو باشم.آما آکو درخو

  .آ ترک گ فت تا در تنهای  ی و آندوه بمیردحوری رآ رد کرد و آو ر 
  :بازتاب صدآ و آنعکاس تصویر تنها موضوع مورد توجه آدبیات یونان نیست.آرسطو در آین باره می گوید

نکه همان هوآ در برخورد ب ن شکل می گیرد فرم خود رآ به سرعت آز دست می دهد حال آ  ا چرآ صدآ که به وآسطه هوآ منتقل می شود و در بستر آ 
ن رآ به وضوح می شنویم؟   یک ِجرم سخت به شکل پژوآک بر می گردد و نه تنها تجزیه نمی شود بلکه ما آ 

ن دلیل نیست که آنکسار و شکست نور بر مبنای بازتاب آست نه گسست؟بدین ترتیب موجودیت صدآ تدآوم می یابد و ما شاهد دو  یا آین به آ  آ 
ن آست صورت متفاوت آز یک فرم مشابه خوآهیم بود   .. به آین دلیل که بازتاب صدآ در همان زآویه آتفاق می آفتد پژوآک صدآ عین آصل آ 

همچنان که کارل بویر آشاره می کند رویکرد آرسطو به صدآ بر مبنای درک آو آز پدیده های دیدآری آست و بدین وسیله توضیح دآده می 
ینه کوچک ناصاف آست که فرم ها رآ به درستی منعکس نمی کند.قطعا شود.تجزیه و پرآکندگی صدآ در حین تصام شبیه آنعکاس تصو یر در یک آ 

ینه نزد یونانیان )همچون سای وری آ  ینه آست.به هر روی فن آ  ر جهت حرکت پژوآک برگرفته آز تصور به مرآتب روشن تری آز جهت آنعکاس نور در آ 
 .جادو دآرد تمدن ها( ریشه در آفسانه و


