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چکیده
از جمله تصاویر مهم بالغی که در بررسی و شناخت سبک شخصی هر شاعر نقش مؤثری
ایفا میکند ،کاربرد چشمها و آیینهها و میزان استفادۀ شاعر از این واژهها است .اهمیت این
مسأله در شعر برخی از شاعران به ویژه شاعران سبک هندی به حدی است که از طریق آن
میتوان به بسیاری از سلیقهها ،باورها ،آرزوها و خواستههای شاعر پیبرد .بیدل دهلوی
( 1054-1133ه.ق) ،یکی از برجستهترین شاعران سبک هندی است که در غزلیات خود به
فراوانی از این امکان بهره گرفته است .هدف از این پژوهش توصیفی -تحلیلی ،بررسی
نوآوریهای هنری و بسامد معنایی چشم و آیینه در غزلیات بیدل دهلوی میباشد .نتیجۀ
تحقیق حاکی از آن است که شاعر با نگرش و بیانی خلّاقانه از لفظ چشم و آیینه ،با بسامد
چشمگیری به عنوان نقشمایه و نماد چند معنایی و محور ساختاری تصاویر بالغی در جهت
بیان اندیشههای شاعری -عرفانی ،زیبایی شعر ،هماهنگی و تناسب بخشیدن به اجزای کالم
استفاده نموده است.
کلمات کلیدی :بیدل دهلوی ،غزلیات ،چشم ،آیینه ،عرفان ،بالغت.
 -1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل ( نویسنده مسئول) ()m38_mir@yahoo.com
 -2کارشناس ارشد زبان و ادبیاتفارسی دانشگاه زابل ()shahgoli69@gmail.com
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 -1مقدمه
اهمیت چشم و آیینه در شعر بیدل به گونهای است که برخی او را "شاعر چشمها و آیینه
ها" دانستهاند (شاعر آینهها ،شفیعیکدکنی :ص323؛ استعارههای تأویلی در غزل بیدل
دهلوی ،اکرمی :ص .)67به طوری که کمتر غزلی از بیدل میتوان یافت که در آن چشم،
آیینه ،حیرت ،اشک ،رنگ ،پرواز و ...وجود نداشته باشد .وی با بهرهگیری هنرمندانه از چشمها
و آیینهها ،صحنههایی متنوع ،رنگارنگ و پر تحرّکی را در شعر خویش میآفریند که جلوه
هایی خاص را در ذهن خواننده تداعی مینماید .چشم و آیینه در ذهن و ضمیر بیدل ،حضوری
تزیینی و اتّفاقی ندارد و وی در راستای جهتگیریهای ذهنی ،روحی و تمایالت خویش از
آنها بهره برده است .بررسیها نشان میدهد که شاعر نوآوریهای عمده و چشمگیری در بیان
هنری چشمها و آیینهها داشته که در حقیقت نقشمایۀ شعر بیدل محسوب میشوند و در
همۀ موارد به نمادی چند معنایی تبدیل شدهاند و یکی از اساسیترین نقشها را در محور
ساختاری و معنایی شعر بیدل بر عهده گرفتهاند .چشم و آیینهدر شعر وی ،محور اصلی سخن
هستند که اغلب با تصاویر بالغی همراه میباشند و به عنوان عاملی مهم برای بیان اندیشه
های عرفانی ،به شمار میروند.
 -2پیشینۀ تحقیق
تا کنون از جمله تحقیقاتی که در زمینههای شعر بیدل دهلوی صورت گرفته ،اغلب مربوط
به دیدگاههای فلسفی ،عرفانی و کالمی وی است و تا کنون تحقیق جامع و درخور توجّهی
در مورد کاربرد چشم و آیینه در غزلیات بیدل دهلوی صورت نگرفته ،لذا انجام این تحقیق
امری ضروری به نظر میرسد .اما پیش از پرداختن به این موضوع ،اشارهای مختصر به کاربرد
چشم در شعر دیگر شاعران و تفاوت آن با شعر بیدل ضرورت دارد.
فروغی بسطامی نیز به بیان رنگ شهالگون چشم محبوب خویش پرداخته است .اما در
شعر بیدل دهلوی ،چشمها و دیدهها بیشتر کاربردی نمادین و عرفانی دارند و به طور کلی
شاعر از آن برای بیان سه جنبۀ عاشقانه ،عارفانه و فرهنگی و اجتماعی استفاده کرده است.
از سویی دیگر ،چشم در شعر بیدل با صورخیال و آرایههایی نظیر :تشبیه ،استعاره ،کنایه و..
همراه شده که کارکرد آن را در شعرش متنوعتر و ادبیتر میسازد و گاه با تعبیرها و ترکیبهایی
همراه میشود که ساختۀ ذهن خلّاق و تصویرآفرین شاعر میباشد.

بیدل دهلوی شاعر چشمها و آیینه ها 323/

 -3چشم در شعر بیدل
واژۀ چشم ،یکی از پر بسامدترین و پرکاربردترین کلمهها در غزلیات بیدل دهلوی میباشد.
شاعر این واژه را به صورتهای گوناگون توصیف نموده و تعبیرهای بسیار زیبا و شاعرانهای از
آن ساخته است .وی با بهرهگیری از چشم ،به تصویرسازی و نقاشی با کلمات پرداخته است
و توانسته انواع اوصاف و حاالت چشم را در برابر دیده و ذهن مخاطب به تصویر بکشد .این
تصویرسازیها برای شاعر مجالی است تا با قدرت تخیّل ،جهان آرمانی خود را بسازد و حالتهای
عاطفی درونی خویش را بیان کند .بنابراین چشمها و دیدهها ،ظرف بیان عواطف و احساسات
شعر بیدل گشتهاند .در شعر بیدل دهلوی ،واژۀ چشم حضوری تزیینی و اتّفاقی ندارد و وی
در راستای جهتگیریهای ذهنی ،روحی و تمایالت خویش از آن بهره برده است و به طور
کلی به سه جنبۀ عاشقانه ،عارفانه و اجتماعی -فرهنگی تقسیم میشود.
 -1-3چشم ،بیانگر عواطف و احساسات شاعرانه (جنبۀ عاشقانه)
در غزلیات بیدل ،چشم با صفات و تعبیرهای مختلفی نظیر :بیداد نگاه (ص395ب ،)9دیدۀ
نمناک (ص373ب ،)3نظرباختن (ص328ب ،)3اشکچشم (ص327ب ،)5چشم غزال
(ص300ب ،)3نظربازی (ص301ب ،)4چشم مشتاقان (ص267ب ،)3نگاه اشکآلود
(ص261ب ،)2طوافچشم (ص408ب ،)6شرم چشم (ص569ب ،)3نگاه واپسین
(ص650ب ،)5مستیچشم (ص198ب ،)1نگاه وحشی (ص167ب ،)1چشممجنون
(ص167ب ،)1چشم عتابآلود (ص122ب ،)5نگاه آشنا (ص676ب )8چشمخشمناک
(ص728ب ،)3یاد چشم (ص855ب ،)4نگاه حسرتآلود (ص1008ب )3و ...که به میزان
 713بار آمده است.
در رهت تا چند دزدم چشم گریان زیر پوست
میروم چون آبـله مژگان خاری تر کنـم
(دیوان غزلیات بیدل236:ب)2
اندوه و غم ،یکی از بارزترین احساسهای بیدل است که در سراسر شعر او موج میزند .در
حقیقت اشکریزی چشم شاعر در غم هجران معشوق میباشد .وی مدام از چشمان اشکبار
خود سخن میگوید و اینگونه غم درونی خویش را برای مخاطب بازگو مینماید.
از فریب سرمهساییهـای آن چـشم سـیاه

سرمهدان را میل انگشت تحیّر بر لب است
(همان224:ب)7
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از جمله مایههایی که شاعر در توصیف چشمهای زیبای معشوق بکار برده ،سیاهی رنگ
آن است که گاهی از توصیف فراتر رفته است .بیدل میگوید :چشمهای محبوب من آنچنان
زیبا و سیاه است که حتی سرمهدان با وجود سیاهی و تیرگی در برابر آن متحیّر و انگشت بر
لب مانده است.
از کواکب در کنارش نرگـسستان ریختند
آسمان زان چشم شهال چشمکی انـدیشه کرد
(همان436:ب1)4
ثعالبی ،شهال را صفت چشمی تعریف کرده که سیاهی آن با سرخی آمیخته باشد (فقه
اللغه و سّر العربیّه ،ثعالبی :ص .)67اما زمخشری ،شهال را صفت چشمی دانسته که سیاهی
آن با مایهای از رنگ سبز باشد (اساس البالغه ،زمخشری :ص .)36دهخدا نیز شهال را به
معنی زن میشچشم و چشمی میشینه تعبیر کرده است (امثال و حکم ،دهخدا :ص.)614
شاعر در این بیت به بیان زیبایی چشم معشوق خویش میپردازد و میگوید حتی آسمان نیز
در اندیشۀ چشمهای شهالگون محبوب من است.
 -2-3چشم ،بیانگر اندیشههای اخالقی و عرفانی (جنبۀ عارفانه)
در غزلیات بیدل دهلوی ،واژۀ چشم اغلب حاوی انواع تفکّرهای اخالقی و عرفانی شاعر
میباشد و از آن برای بیان اوصاف و تعبیرهای عارفانۀ خویش بهره گرفته است .مواردی از
قبیل :مبصّران حقیقت (ص650ب ،)1دیدۀ بیدار (ص344ب ،)3چشم ناتوان
(ص1020ب ،)3چشم سفید (ص146ب ،)9چشم روشن (ص206ب ،)6چشم بینش
(ص749ب ،)4چشم جانبین (ص583ب ،)7چشم خیالبین (ص186ب ،)3چشم غلطبین
(ص86ب ،)10چشم عبرت (ص361ب ،)4چشم تأمّل (ص373ب ،)11عبرتنظران
(ص225ب ،)3چشم صافدالن (ص180ب ،)9چشم ندامت پیشگان (ص817ب ،)7چشم دو
عالم (ص848ب ،)5چشم مغروران (ص971ب ،)2چشم تعظیم (ص709ب ،)1چشم تمیز
(ص1060ب ،)7دیدۀ حقبین (ص250ب ،)10چشم پاکبین (ص489ب )6و ...که با بسامد
 1024مورد بکار رفته است.

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص 128 :ب132 ،1ب185 ،4ب258 ،6ب289 ،4ب300 ،7ب415 ،5ب418 ،7ب،1
512ب3

بیدل دهلوی شاعر چشمها و آیینه ها 325/

به رنگ چشم شبنم درد این میناست دیدنها
نـگه در دیدۀ حیران ما شوخی نمیدانـد
(دیوان غزلیات بیدل108:ب)5
یکی از پرکاربردترین اوصاف چشم در شعر بیدل دهلوی ،بُهت و حیرتزدگی میباشد که
از پر رمز و رازترین کلمات است و معانی زیادی را بدنبال دارد« .اگر بخواهیم مهمترین پیام
عرفانی و فلسفی شعر بیدل را دریابیم ،چیزی جز حیرت نخواهد بود» (شاعر آینهها ،شفیعی
کدکنی :ص.)323
آن دست حـنا بـسته جز رنگ حنا نیست
هر بـیبصــری را نـکند مـحرم تحقـیق
(دیوان غزلیات بیدل374:ب)4
چشم در نظر بیدل ،ابزار بصیرت است که راه را به انسان نشان میدهد .شاعر معتقد است
که در ورای حواس ظاهری ،حواس باطنی وجود دارد که با آن میتوان حقیقت و خداوند را
شناخت و بنابراین انسانهای بیبصر الیق و سزاوار حقیقتجویی و دریافت حقیقت نیستند.
همچنین در جایی دیگر در این رابطه میگوید:
به غیر شکـــل قیاس اینجا نمیکند چشم کور پیدا
بفهم کیفیت حقیقت کراست بینشکجاست فطرت
(همان120:ب)1
بیدل دهلوی در بیتی دربارۀ "چشم یقین" میگوید:
زین خیره نگاهی که شهان راست به درویش

پیداست که بر چشم یـقیـن گرد حشم زد
(دیوان غزلیات بیدل583:ب1)5

 -3-3چشم ،بیانگر باورهای عامیانه (جنبۀ اجتماعی -فرهنگی)
بیدل دهلوی ،چشم را در مواردی با جنبههای اجتماعی و فرهنگی آن آورده است که در
باور عامیانۀ مردم وجود دارد .مثالهایی مانند :دیدۀ غمّاز (ص848ب ،)2چشم بد
(ص230ب ،)1چشم حسود (ص474ب ،)6دیدۀ نامحرم (ص403ب ،)13خیرهچشمی
(413ب ،)2شوخ چشمی (ص624ب ،)8خواب گران چشم (ص174ب ،)5نگاه سرمهآلود
(ص168ب ،)5چشمطمع (ص388ب ،)2نگههای سرمهسا (ص370ب ،)3همچشمی
(ص299ب ،)5سیر چشمی (ص294ب ،)3دیدهدرایی (ص229ب ،)9همنظری
 -1شواهدی دیگر :همان ،ص512 :ب632 ،8ب725 ،7ب812 ،8ب902 ،3ب1000 ،4ب1022 ،3ب،5
1026ب1056 ،7ب8
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(ص1028ب ،)1نگاه هرزه (ص718ب ،)3چشم خیرهنگاهان (ص748ب )12و ...که  114بار
استفاده شده است.
چون زبان خامشان پـیچیده سر در کامها
پیش آن چشم سخنگو موج می در جامها
(دیوان غزلیات بیدل87:ب)1
چشم ،همۀ حالتهای روحی و درونی آدمی را مانند خشم ،ریا ،مهربانی ،دروغ ،حیا و ...با
صداقت تمام به نمایش میگذارد و به همین دلیل است که در باور مردم ،چشم غمّاز و
خبرچین میباشد و آشکار کنندۀ حقایق است.
عطسۀ صبحم سپندی در دماغ شام سوخت
کرد نومیدی عالج چشم زخم هـســتیم
(همان235:ب)1
اعتقاد به چشم زخم و شوری چشم در فرهنگ ملتها سابقهای دیرینه دارد .وجه مشترک
همۀ این اعتقادات این است که عامل اصلی چشم زخم در مواردی سوء نیت و حسادت
میباشد« .در باورهای عامیانه ،حسودان ،شور چشمان ،افراد ارزق چشم ،زنان نابارور ،افراد
معلول ،زنان پیر و حتی گاهی پدر و مادر (از روی محبّت) به چیزهایی مانند کودکان ،باغهای
میوه ،مزارع و داراییهای انسان آسیب میرسانند .اما این عوامل در نگاه شاعران بسیار متنوع
است» (عوامل چشم زخم در شعر شاعران فارسی ،غالمحسینزاده و دیگران :ص .)79بیدل
دهلوی در این بیت ،ناامیدی را عالجی برای دفع چشم زخم میداند.
زبـان ایـنجا چو مـژگان بـیجـواب است
ز چـشم ســـرمه آلـــودش مـپـرسـیـد
(دیوان غزلیات بیدل394:ب1)7
در فرهنگ عامیانه ،سرمهکشیدن سبب زیبایی و دفع بیماریهای مربوط به چشم انسان میشود
و روشنیبخش دیدهها است.
 -4-3چشم در تصاویر بالغی
 1-4-3تشبیه
بررسیها نشان میدهد تشبیهاتی که بیدل از واژۀ چشم استفاده کرده ،اغلب به صورت
اضافۀ تشبیهی آمده و در مواردی تازه ،نامأنوس و در عین حال گیرا ،محرّک و جالب به نظر

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص22 :ب26 ،1ب36 ،8ب41 ،7ب56 ،3ب75 ،8ب100 ،9ب216 ،6ب216 ،9ب،11
316ب7

بیدل دهلوی شاعر چشمها و آیینه ها 327/

میرسد .به عنوان نمونه مانند :تار نظر (ص371ب ،)1سر رشتۀ نگاه (ص381ب ،)2موج نظر
(ص374ب ،)5خلوتسرای چشم (ص358ب ،)2خانۀ چشم (ص329ب ،)6محراب چشم
(ص266ب ،)2کشتی چشم (ص239ب ،)4برق نظر (ص231ب ،)6پیمانۀ نگاه (ص59ب،)4
طفیل چشم (ص474ب ،)1گلهای نظر (ص525ب ،)2تیر نگاه (ص626ب ،)4هوای نظر
(ص639ب ،)8غبار نظر (ص640ب ،)3شمع چشم (ص470ب ،)4باغ چشم (ص720ب،)2
گره دیده (ص789ب ،)5ابر دیده (ص957ب ،)1مرغ نظر (ص1002ب ،)2چمن نظر
(ص1055ب ،)10آشیانۀ چشم (ص843ب ،)1چراغ دیده (ص1040ب )4و ...از جمله
تشبیهاتی هستند که شاعر با واژۀ چشم آفریده و بسامد آن  411مورد است.
از بـن چـاه بـــرآر این مـه کـنـعـانی را
اشـک در غمـکــدۀ دیده ندارد قـیـمـت
(دیوان غزلیات بیدل138:ب)2
شاعر در این بیت مخاطب خود را به اشکریزی توصیه میکند و دیده را به غمکدهای مانند
کرده است .همچنین در مصراع دوم ،تشبیه دیده به چاه و اشک به ماه کنعانی قابل تأمّل
میباشد.
که دیدهها چو جرس بی تو شیون آبادست
مشـو ز حـسرت دیـدار بـیش ازین غافل
(همان375:ب1)4
در این جا نیز بیدل دهلوی ،دیده را به جرس تشبیه کرده است و شاعر بدون معشوق ،چشم
خود را مانند جرس میداند و همواره باید اشک بریزد و شیون سر دهد.
 2-4-3استعاره
شعر بیدل ،سرشار از استعاره و نماد میباشد که در میان انواع تصاویر ،ارزندهترین و پر
تحرّکترین شکل آن است و بیدل این آرایه را به اوج خود رسانیده است .وی با استفاده از
استعاره ،نه تنها با اشیا بلکه حتی به معانی انتزاعی نیز خصوصیّت انسانی میدهد و آنها را
صاحب اعمال و عواطف انسانی میسازد .بیدل ،چشم را در نمونههای زیر در معنی غیرحقیقی
خود بکار گرفته است تا تصویری خیالانگیز بیافریند .استعاره از چشم او شامل هر دو نوع
استعارۀ مکنیه و مصرحه است .مثالهایی از استعارۀ مکنیه (اضافۀ استعاری) نظیر :سرخرویی

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص44 :ب129 ،5ب123 ،8ب147 ،6ب200 ،8ب256 ،9ب329 ،10ب456 ،15ب،1
519ب8
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چشم (ص95ب ،)9چشم میپرست (ص64ب ،)1دیدۀ خمیازه (ص206ب ،)5دیدۀ بخت
(ص191ب ،)6دیدۀ انجم (ص425ب ،)1چشم بهاران (ص446ب ،)3چشم شوق
(ص478ب ،)7نرگس مست (ص508ب ،)4چشم لطف (ص170ب ،)6شرم چشم
(ص569ب ،)3چشم تمنا (ص581ب ،)2نرگس کافر (ص1018ب ،)8زبان چشم
(ص353ب ،)7چشم خرمن (ص594ب ،)1چشم شرر (ص602ب ،)3دیدۀ وهم
(ص623ب ،)5دیدۀ آتش (ص624ب ،)2چشم تغافل (ص642ب ،)2دیدۀ خلد
(ص645ب ،)3چشم جنون (ص218ب ،)2چشم قدح (ص213ب ،)6چشم دقت
(ص200ب ،)2چشم هوس (ص197ب ،)8چشم امید (ص161ب ،)7گریبان دیده
(ص155ب ،)7دیدۀ دریا (ص117ب ،)5چشم سرو (ص882ب ،)4دست نگاه (ص893ب،)8
چشم عدم (ص343ب ،)4دیدۀ شبنم (ص244ب ،)2آغوش نگاه (ص347ب )5و ...آمده
است .همچنین استعارههای مصرحه مربوط به واژۀ چشم در ترکیبهایی مانند :چشم بیمار
(ص373ب ،)1نرگس ساغرکش (ص832ب ،)3نرگس جادوها (ص61ب ،)4نرگس سیاه
(ص413ب ،)4نرگس خمّار (ص443ب ،)9لعل حیاپرور (ص636ب ،)2نرگس (ص193ب،)2
خمارآباد (ص201ب ،)11نرگس مخمور (ص196ب ،)2نرگس مستانه (ص307ب ،)2چشم
فتّان (ص268ب )1و ...که در غزلیات بیدل دهلوی  734بار آورده شده است.
دارد گالب جـامـۀ مـاتـــم گــریـستــن
ای دیـده با لبــاس سیـه گریهات خوش است
(همان957:ب)2
شاعر دیده را به انسانی مانند کرده که لباس سیاه بر تن دارد و دچار غم و اندوه شده و
اشکریزی مینماید .بنابراین "لباس سیاه دیده" ،استعارۀ مکنیه میباشد.
نرگسستانهاست هر سو موجزن اما چه سود

کس چه بیند زین چمن بیچشم بینایی که نیست
(همان287:ب1)7

"نرگسستان" ،ترکیب ابداعی و خلّاقانۀ بیدل دهلوی میباشد که در آن چشمها را به طور
هنرمندانه به نرگسستانی تشبیه کرده است.

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص55 :ب301 ،1ب356 ،7ب371 ،9ب389 ،5ب406 ،1ب412 ،8ب415 ،6ب،7
536ب8
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 3-4-3کنایه
کنایه ،از برجستهترین ترفندهای زیباییآفرین در شعر محسوب میشود .در حقیقت «ارزش
زیباییشناسی کنایه نیز در آن است که سخن کنایهآمیز با درنگ و تالش ذهنی بیشتری
دریافته میشود» (زیباییشناسی سخن پارسی ،کزازی :ص .)156بیدل دهلوی با استفاده از
کلمۀ چشم ،کنایههای زیبا و هنرمندانهای ساخته است که در این بخش به عبارتهای کنایی
که بر محور واژۀ چشم و مالزمت آن ساخته شده ،اشاره میشود .برای نمونه تصاویر کنایی
چون :چشم پای نهادن (ص405ب ،)3چشم کار کردن (ص426ب ،)7چشم به هم رسانیدن
(ص475ب ،)2چشم از خود بستن (ص476ب ،)6چشم برداشتن (ص521ب ،)11دود چشم
(168ب ،)5حلقه به گوش بودن چشم (ص547ب ،)6خاک در چشم غلتیدن (ص555ب،)2
چشم دزدیدن (ص637ب ،)4چشم بر چیزی افتادن (ص204ب ،)5نظر افکندن
(ص201ب ،)1نظر داشتن (ص199ب ،)2به یک چشم زدن (ص174ب ،)7در خون باریدن
چشم (ص164ب ،)3واماندن چشم (ص151ب ،)5آب دادن چشم (ص144ب ،)9دیدۀ
خونبار (ص112ب ،)9اشک در چشم گره کردن (ص831ب ،)2سراپا چشم بودن
(ص983ب ،)13چشم باختن (ص1035ب ،)5نگاه گرم (ص1053ب ،)5چشم دوختن
(ص400ب ،)1چشم تنگ (ص398ب ،)8دیده وقف کردن (ص372ب ،)5چشم افکندن
(ص327ب ،)3چشم داشتن (ص324ب ،)7چشم بر روی کسی بودن (ص306ب ،)2چشم
به راه داشتن (ص259ب ،)11چشم بر هم نهادن (ص225ب )6و ...که به صورتهای گوناگون
کنایه از صفت ،کنایه از موصوف و کنایه از فعل به میزان  318مورد آمدهاند.
 -5-3چشم ،در محور همنشینی کلمات
بیدل دهلوی ،دنیا و همۀ هستی را در قالب چشمها میبیند و سخن خویش را به وسیلۀ
آنها بیان میکند .بنابراین چشمها و دیدهها ،ظرف عواطف شاعر هستند .تصاویر شعری وی از
هر نوعی که باشند ،همراه با صورتهای خیال (تشبیه ،استعاره ،کنایه و )...در مواردی ساده و
روشن و در جاهایی پیچیده و مبهم هستند و ترکیبات خلّاقانۀ چشمها کامالً متناسب با
معنی و مفهوم ابیات قرار گرفته است .به طوریکه مخاطب تصاویر آنها را در جای مناسب
خود میبیند و از تنوع تصاویر لذّت میبرد .در واقع واژۀ چشمها ،محور اصلی سخن در بیان
مقصود شاعر هستند و بیدل در موارد متعددی از آنها به عنوان عاملی مهم برای هماهنگ
ساختن و تناسب بیشتر بخشیدن به اجزای تصویر استفاده کرده است .چشمها و دیدهها ،به
تناسب فضای غنایی و عرفانی غزلیات بیدل دهلوی با مفاهیم و معانی فراوانی همراه هستند.
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با اینکه چشم در شعر بیدل دهلوی از گسترۀ کاربردی باالیی برخوردار است ،اما در پاره
ای موارد وی از چشمها در معنی عادی و قاموسی آنها استفاده کرده است که کاربرد فراوان
آنها نیز نشان از خلّاقیت و ابتکار او در آفرینش تصاویری زنده و پویا دارد و به غنای تصاویر
افزوده و قدرت القای معانی را بیشتر کرده است به طوریکه بسامد کل آنها به  168بار
میرسد .مواردی نظیر :دیدۀ پروانه (ص347ب ،)2اشک چشم (ص327ب ،)5پردۀ چشم
(ص322ب ،)1دیدۀ آهو (ص305ب ،)3چشم غزاالن (ص300ب ،)3چشم خلق
(ص294ب ،)5چشم گدا (ص294ب ،)3دیدۀ یعقوب (ص291ب ،)5چشم ماهی
(ص275ب ،)1چشم زاهد خودبین (ص269ب ،)7چشم بلبل (ص52ب ،)6گوشۀ چشم
(ص266ب ،)3چشم کودک (ص258ب ،)6چشم بیدالن (ص226ب ،)7سرمۀ چشم
(ص80ب ،)5چشم خوابآلود (ص468ب ،)5نگاه چشم (ص214ب ،)5چشم مردم
(ص160ب ،)11مردمک دیده (ص657ب ،)8چشم عسس (ص208ب ،)4سواد چشم
(ص690ب ،)5چشم بیمژگان (ص772ب ،)8چشم اعمی (ص809ب ،)6کوری چشم
(ص870ب )3و ...در معنی عادی و قاموسی خود آورده شده است.
آیـینۀ خـیــال تو صورت پرست نـیست
عـالـم فریب دیدۀ عــاشـــق نـمیشـود
(همان267:ب)9
شاعر میگوید مردم جهان فریب صورت و ظاهر چیزها را نمیخورند و به دیدۀ عاشق که
امری حسّی است توجهی ندارند و بنابراین باید به دنبال باطن و معنی چیزها بود .در جایی
دیگر نیز واژۀ دیده همراه با اشک آمده است:
دیده گر بیاشک گردید از حیا امیدهاست

جبهه آسان میکند کاری که مژگانم نـکرد
(همان666:ب1)10

 -6-3نو واژهها و ترکیبهای ابداعی چشم
نو واژهها به صورتهای تازۀ زبانی که محصول فرایند ذهنی شاعر هستند ،اطالق میگردد.
به عبارت دیگر «به ساختن واژههای جدید بر اساس قیاس دستوری و اصول ساخت واژه
توسط شاعر ،نو واژه گفته میشود .در این نوع کلمات ،وجه معنایی و عناصر سازنده از مؤلفه

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص226 :ب258 ،6ب312 ،1ب339 ،4ب412 ،1ب517 ،8ب552 ،4ب559 ،1ب،11
612ب4
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های اساسی به شمار میرود .همچنین به میزان خلّاقیت نویسنده و پشتوانۀ ریشهای و صرفی
(سازگاری با دستور زبان) آنها بستگی دارد» (سبکشناسی ،فتوحی :ص .)256به نظر میرسد
در غزلیات بیدل دهلوی برخی از واژههای مربوط به چشم ،ساختۀ ذهن خلّاق خود شاعر
هستند که غالباً شکل ترکیبی (مرکب) دارند .گریهآلود (ص663ب ،)13نگهپرور
(ص662ب ،)2نگه سیار (ص658ب ،)5دیده رفتن (ص659ب ،)3شوخیانداز نگاه
(ص804ب ،)8دیدهساز (ص329ب ،)12سوختن نگاه (ص1006ب ،)11نگاهخانه
(ص1012ب ،)5چشم خودگران (ص383ب ،)3نگاهانداز (ص534ب ،)3نگه عریان
(ص274ب ،)6رنگ باریدن دیده (ص478ب ،)1دیدۀ خمیازهسنجی (ص206ب ،)5چشم
حیرتساز (ص444ب ،)1از چشم صدا افتادن (ص299ب )11و نگاه گلباز (ص322ب،)2
که به تعداد  18مورد استفاده شده است.
چشم میروید درین محفل چو شمع از آستین
چند خواهی حسرت دیدار پنهان داشتن
(دیوان غزلیات بیدل940:ب)12
"روییدن چشم" ،ترکیب ابداعی و استادانۀ شاعر است که از ذهن خلّاق وی آفریده شده و
همچنین در جایی دیگر ،ترکیب "نگهسوز" ،محصول فرایند ذهنی بیدل دهلوی میباشد:
نـگهسـوز اسـت بــــرق بـینـقــابـــی

که دید از حـسن جــز نادیـدن حـســن
(همان948:ب)12

 -4آیینه در شعر بیدل
یکی دیگر از کلمات پربسامد و پر استعمال در شعر بیدل دهلوی ،آیینه میباشد .در حقیقت
شاعر بدنبال خلق افقهای تازۀ معنایی و تصویرسازیهای نو و بدیع است اما گویی در خلق
تصاویر ،تنها بدنبال اقناع ذهن وهمآلود خود و حیرت و شگفتیآفرینی در خواننده است که
گاه کشف و فهم معنای غزلیات وی را بسیار دشوار میسازد« .شبکۀ تداعی معانی که در ذهن
شاعر شکل میگیرد ،گاه آنقدر دور از ذهن و رمزآلود است که به فضایی مهزده شبیه است و
ارتباط میان عناصر خیال در آن وضوحی ندارد .بنابراین لذت مخاطب در بسیاری مواقع نه
از کشف معانی شعر بلکه از تماشای حیرتآور جزء به جزء تصاویر حاصل میشود» (واژه
گزینی و واژهسازی در شعر و نثر بیدل ،صائبحبیب :ص .)56از جمله تصویرهای رمزآلود و
اندیشمندانه در شعر بیدل ،آیینه میباشد« .آیینه در آغاز شعر فارسی در معنای حقیقی خود
بکار رفته است اما بعد از رواج باورهای صوفیانه ،آن را در مفهوم نمادین و رمزی برای دل و
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قلب عارف بکار بردهاند که زنگار گرفتگی آن نشان گناه و صفا و صیقلی بودن آن بیانگر
تزکیۀ روح بوده است» (فرهنگ نمادها ،شوالیه :ص .)331به طور کلی در غزلیات بیدل
دهلوی ،آیینه با سه جنبۀ عاشقانه ،عارفانه و فرهنگی -اجتماعی بکار رفته که در این پژوهش
به آن پرداخته میشود.
 -1-4آیینه ،بیانگر عواطف و احساسات شاعرانه (جنبۀ عاشقانه)
بیدل دهلوی از آیینه اغلب برای بیان عواطف و احساسات متفاوت خویش استفاده کرده
است و او را گاهی مانند انسانی میداند که دچار مستی ،درد ،اندوه ،شادی ،عشق ،صداقت و...
میشود و نیز حتی از خواننده میخواهد که مانند آیینه صاف ،شفاف و بیریا شود .مواردی از
قبیل :آینۀ ماتم (ص296ب ،)5آینۀ استغنا (ص270ب ،)11آینۀ معشوق (ص68ب ،)1آینۀ
احتیاج (ص245ب ،)4آینۀ عشق (ص125ب ،)1آینۀ عجز (ص380ب ،)1آینۀ دل
(ص366ب ،)5آینۀ عاشق (ص349ب ،)5آینۀ مهر (ص322ب ،)6آینۀ ناز (ص81ب،)11
آینۀ دیدار (ص211ب ،)4آینۀ تسلی (ص668ب ،)10آینهخویی (ص1032ب ،)8آینۀ بی
حیایی (ص1038ب ،)2آینۀ خودنمایی (ص373ب ،)1آینههای ساده (ص777ب ،)5آینۀ
رسوایی (ص236ب ،)13دلتنگی آینه (ص402ب ،)11آینۀ نازکدلی (ص464ب )2و ...که با
بسامد  924مورد آمده است.
تو هـر اسمی که میخواهی برون آر از معمّایش
دو عالم نیک و بد را شخص توست آیینۀ تهمت
(دیوان غزلیات بیدل910:ب)4
شاعر در این بیت بر این باور است که «در دنیا ،نیک و بد (خیر و شرّ) حقیقت واقعی ندارند.
بلکه تهمتی است که انسان آن را از آیینۀ (دل) خود بر اشیاء مینهد و حتی به درجهای
نسبی و عارضی است که مانند معمّا مربوط است به تعبیر تو که از آن نام میبری» (نقد بیدل،
سلجوقی :ص.)261
حیرتی بود که از روز الـسـتــم دادنــــد
دل خون گشته که آیینۀ درد است امروز
(دیوان غزلیات بیدل540:ب)3
بیدل در اینجا به واسطۀ تشبیه مضمر ،دل خود را به آیینهای مانند کرده که دچار غم و
حیرت فراوانی است که از روز الست به آن مبتال شده است .همچنین در بیتی دیگر شاعر
حس نیازمندی را به آیینه نسبت داده است:

بیدل دهلوی شاعر چشمها و آیینه ها 333/

چون سایه باش یک قلم آیـیـنــۀ نیــاز

آن را که سجده جزء بدن نیست بنده نیست
(همان317:ب1)9

 -2-4آیینه ،بیانگر اندیشههای اخالقی و عرفانی (جنبۀ عارفانه)
جنبههای عرفانی آیینه در شعر بیدل شامل نمونههایی از قبیل :شهود آینه (ص242ب،)8
آینۀ عبث (171ب ،)7آینۀ جان (ص135ب ،)7آینۀ خودشناس (ص135ب ،)2آینۀ تحقیق
(ص103ب ،)5غفلت آینه (ص85ب ،)11آینۀ حق (ص69ب ،)9آینۀ ادراک (ص489ب،)12
آینۀ فنا (ص431ب ،)3آینۀ تسلیم (ص430ب ،)2آینۀ تجرّد (ص640ب ،)12آینۀ وجود
(ص894ب ،)5آینۀ مشربفنا (ص248ب ،)3وحدت آیینه (ص243ب ،)8آینۀ رضاطلبی
(243ب ،)1آینۀ احوال (ص384ب ،)8اتحاد آیینه (ص332ب ،)2آینۀ صفا (ص351ب )6و...
که به تعداد  2364مورد بکار رفته است.
آیـیـنـه کمند نگهی بــود که چـین شد
از عـالم حـیرانی مـن هـیــچ نپـرســید
(همان603:ب)9
عالم حیرانی ،همان عالم حیرت و سرگشتی و خیرگی است« .در اصطالح اهل اهلل ،امری
است که بر قلوب عارفان در موقع حضور ،تأمّل و تفکّر آنها وارد میشود و بر آنها تفکر و تأمّل
حاجب میگردد» (فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،سجادی :ص .)39بیدل در
این بیت اشاره میکند که حیرت من چون آیینهای است که کمند نگاه بوده و بعد از حلقه
شدن ،بصورت آیینهای گرد در آمده است ،یعنی نگاه من چون کمندی است که حلقه شده
و تبدیل به آیینهای حیران گشته است .من حیرت را در نگاه خود نشاندهام و به عبارتی
دیگر ،سرگشتی و بیخودی من عجیب است ،زیرا بدنبال آگاهی میرفتم که حیران شدم .چین
شدن کمند نگه :ایهامی دارد به اینکه آیینۀ حیرت من آمادۀ صید و شکار امور مادی و دنیوی
شد.
دو عالم خوب و زشت از صافی دل کردهایم انشـا

قیامت میشود آیینه چون بیزنگ میگردد
(همان612:ب)11

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص321 :ب322 ،1ب419 ،6ب426 ،8ب714 ،1ب806 ،6ب888 ،4ب894 ،2ب،4
1002ب1
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شاعر میگوید آیینه (دل) زمانی که صاف و صیقل داده شود ،به باالترین پایۀ خوبی و زیبایی
میرسد و آن چنان تأثیری دارد که قیامت و شور و غوغایی به واسطۀ آن بر پا میشود.
چه نمایم آنچه ندیدهام تو بپرس از آینهساز من
سخنی ز پرده شنیدهام به حضــور دل نرسیدهام
(همان1039:ب1)9
بیت به مفهوم غیبت و شهود اشاره دارد .نداشتن حضور قلب مانع تجلّی میشود .بیدل میگوید:
من شنیدهام که از پشت پرده کسی سخن میگوید ،اما خود او را ندیدهام ،چیزی که ندیدهام
چگونه به تو نشان دهم .من آیینهام ،دربارۀ جمال یار هر چه میخواهی از آیینهساز (خداوند)
بپرس.
 -3-4آیینه ،بیانگر باورهای عامیانه (جنبۀ اجتماعی -فرهنگی)
آیینه در برخی موارد به صورت کمرنگ و به تعداد محدود با باورهای عامۀ مردم آمیخته
و همراه گشته است و بیدل دهلوی در غزلیات خویش مواردی نظیر :گویا بودن آینه
(ص317ب ،)2آینه ساختن دل (ص244ب ،)8آینهداری /منظور آینه قرار دادن شخصی
مقابل عروس در جشن عروسی (ص373ب ،)4آینهبستن /منظور مراسم آینهبندان
(ص157ب ،)8سادگی آینه (ص137ب )12و ...را  41بار آورده است.
تـیغ ابروی تو را خــاصیت آب بـقـاست
کـشتـۀ نــاز تـو شد آیـیــنۀ عـمJر ابد
(همان378:ب)3
در این بیت واژۀ آیینه در معنی مجازی شیشه بکار رفته است .در باور مردم ،هر انسانی
دارای شیشۀ عمری است که با شکستن آن حیات آدمی به اتمام میرسد و بنابراین همواره
باید مراقب آن بود.
مـثال هر کـس از آیـیـنه پـیــداســت
رمـــوز دل نـتــوان خــــواند از جبینم
(همان317:ب)4
مصراع دوم ضرب المثل عامیانه است که در بین مردم رواج دارد.

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص25 :ب27 ،1ب31 ،7ب63 ،1ب74 ،1ب81 ،9ب88 ،2ب112 ،6ب125 ،1ب،9
136ب8

بیدل دهلوی شاعر چشمها و آیینه ها 335/

 -4-4آیینه در تصاویر بالغی
 -1-4-4تشبیه
در بررسی تشبیه میتوان گفت مهمترین رکن ،وجه شبه است که از مشبهُ به بدست می
آید .وجه شبه به مثابۀ ستون خیمۀ تشبیه است و هر قدر رابطۀ بین مشبه و مشبهُ به دورتر
باشد و به عبارتی دیگر ادعاییتر و غریبتر باشد ،این ستون استوارتر ،بلندتر و در نتیجه تشبیه
هنریتر و با ارزشتر خواهد بود« .تشبیه در واقع ادعای مانندگی دو چیز به یکدیگر با
استداللهای هنرمندانه و خیالی است .این استدالل شاعرانه ،همان وجه شبه میباشد»
(صورخیال در شعر فارسی ،شفیعیکدکنی :ص .)68بررسیهای به عمل آمده نشان از آن دارد
که در غزلیات بیدل دهلوی بخاطر شیوۀ بیان انتزاعی شاعر ،کشف وجه شبه بسیار دشوار
است .در شعر وی گاه وجه شبه تنها تصویری مبهم و وهمآلود است که خواننده تنها با حیرت
به تماشای آن میپردازد و از بیان آن ناتوان است .به طور کلی در غزلیات بیدل ،آیینه هم در
جایگاه مشبه و هم در جایگاه مشبهُ به آمده است .مواردی از قبیل :آیینۀ اصل و نسب
(ص189ب ،)2آینۀ برگِ تاک (ص184ب ،)8آب آیینه (ص178ب ،)3آینۀ دل
(ص130ب ،)2آیینۀ دلها (ص119ب ،)1آینۀ اشک (ص624ب ،)5آینۀ الفت (ص97ب،)8
ماه آینه (ص91ب ،)1چاه آینه (ص91ب ،)4گردباد آینه (ص74ب ،)2آینۀ دنیا
(ص54ب ،)10چراغ آینه (ص451ب ،)5آیینهوار (ص799ب ،)8آینه سان (ص824ب،)5
آینۀ هستی (ص872ب ،)9آینۀ اندیشه (ص879ب ،)7بزم آینه (ص588ب ،)10کتاب آینه
(ص775ب ،)5سراب آینه (ص888ب ،)3چشمهسار آینه (ص1002ب ،)2روزگار آینه
(ص1003ب ،)3گل آینه (ص1065ب ،)3آینۀ فردا (ص288ب ،)8برق آینه (ص274ب،)8
آینۀ بخت (ص272ب ،)6آینۀ خورشید (ص247ب ،)5آینۀ شهرت (ص244ب ،)4بتخانۀ
آینه (ص236ب ،)6آینۀ وهم (ص210ب ،)8کشتی آینه (ص205ب ،)4دفتر آینه
(ص396ب ،)8موج آینه (ص395ب ،)6آینۀ بقا (ص370ب ،)1آینۀ دیدهها (ص384ب،)2
چشمۀ آیینهها (ص369ب ،)8آینۀ حسن (ص353ب ،)3آینۀ گلزار (ص351ب ،)5بهار آینه
(ص328ب ،)1آینۀ صبح الست (ص342ب )5و ...که  712مورد بکار رفته است.
آیینه چنـدین تب و تــاب اسـت دل مـا

چون داغ جنون شعـله نقاب است دل ما
(دیوان غزلیات بیدل218:ب)3
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بیدل در این بیت ،دل را هم به آیینه و هم به داغ جنون تشبیه کرده است و از ادات تشبیه
"چون" استفاده نموده و معتقد است که همانند داغ جنون بر آینۀ دل ما ،نقابی از شعله
کشیده شده است و همین نقاب شعله است که دل ما را از غبار تعلّقات دنیوی پاکیزه نگه
داشته و از آن محافظت میکند.
دود بر چهرۀ آتش شب عید اسـت اینجا
مگذر از زنگ کـه آینۀ اقــبال صفاســت
(همان186:ب1)1
شاعر در این بیت خوشبختی و سعادت را به آیینهای تشبیه کرده است و نیز تشبیه زنگ
(زنگار آینه) به آینۀ اقبال ،مورد تأمّل میباشد.
 -2-4-4استعاره
استعاره با واژۀ آیینه در شعر بیدل به هر دو صورت استعارۀ مصرحه و استعارۀ مکنیه آمده
است اما بسامد کاربرد استعارۀ مکنیه بیشتر است .بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که
شاعر در استعارهپردازی بیشتر به کالم گذشتگان توجه داشته اما در مواردی نیز به نوآوریهایی
دست زده است .به عنوان نمونه استعارههایی که بیدل دهلوی از آیینه ساخته شامل :آینۀ
تیره روز (ص855ب ،)10فهم آینه (ص887ب ،)10درشترویی آینه (ص959ب ،)4ید
بیضای آینه (ص1005ب ،)1کف پای آینه (ص1005ب ،)11شعور آینه (ص1025ب،)11
دست آینه (ص1036ب ،)7آینۀ صاحبنظر (ص305ب ،)1زبان آینه (ص241ب ،)12گریبان
آینه (ص212ب ،)2خیالاندیشی آینه (ص398ب ،)7دردسر آینه (ص396ب ،)2دامن آینه
(377ب ،)3آبروی آینه (ص354ب ،)1رخ آینه (ص359ب ،)1دست آینه (ص338ب،)1
خندۀ آینه (ص454ب ،)7چهرۀ آینه (ص624ب ،)3آغوش آینه (ص690ب ،)4خفتن آینه
(ص757ب ،)8عزت آینه (ص793ب ،)4دیدۀ آینه (ص176ب ،)8آه آینه (ص91ب،)7
خودنمایی آینه (ص280ب )1و ...که 902بار استفاده شده است.
آن آیـنه کز عرض صفـا نیـز حـیا داشت

تا چـشم گـشودیم پــریـخانۀ چـین شد
(همان494:ب)5

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص74 :ب85 ،3ب95 ،5ب321 ،12ب369 ،12ب396 ،14ب370 ،11ب389 ،6ب،5
456ب1
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آینه ،استعاره از دل است و حیا داشتن آن صنعت تشخیص دارد .بیدل معتقد است آینۀ
دل که از نشان دادن پاکی خود شرم داشت ،در فاصلۀ بسیار کمی تبدیل به محل آرزوهای
دور دست شد.
آب در آیـنـــــهام قــــــــــرار نــدارد
شبـنــم طاقــت فـروش گـلـشن اشکم
(همان492:ب1)4
آینه در اینجا استعاره از چشم است .بیدل میگوید :من در نزد محبوب خود اشکریز هستم
و با زاری و اشک ،نیایش میکنم و طاقت و توان آن را ندارم که جلوی اشکهایم را بگیرم .این
حالت خاصی است که در وقت نیایش برای عارف دست میدهد و در آن لذّتی است که با
هیچ دولت قابل مقایسه نیست.
 -3-4-4کنایه
بیدل دهلوی با استفاده از واژۀ آیینه ،ترکیبهای کنایی فراوانی در غزلیاتش آورده است که
در این بخش به ترکیبهایی که در محور آیینه و مالزمت آن ساخته شده اشاره میشود .کنایه
در شعر وی به صورتهای مختلف کنایه از صفت ،کنایه از موصوف و کنایه از فعل آمده است.
به عنوان نمونه مواردی نظیر :پوشیدگی آینه (ص519ب ،)5آینه رو (ص559ب ،)2آینه
کردن (ص441ب ،)1آینه مشربان (ص519ب ،)2آینهبین (ص602ب ،)5بیمطلبی آینه
(ص619ب ،)5آینه برگرفتن (ص713ب ،)4آینۀ معجز نما (ص735ب ،)12نقش بر آب زدن
آینه (ص197ب ،)7آینه نمودن (ص172ب ،)7آینه گشتن (ص256ب ،)3دکان آینه گرم
بودن (ص150ب ،)1آینهبسترها (ص123ب ،)3آب زیرکاه آینه (ص91ب ،)9آینه بر خاک
زدن (ص54ب ،)1عنقا بودن آینه (ص840ب ،)10سامان کردن آینه (ص904ب ،)1آینۀ
دویی (ص989ب ،)7خون کردن آینه (ص992ب ،)9آینه جو (ص271ب ،)6آینه بالین
(ص646ب ،)4فال آینه زدن (ص399ب ،)4آینۀ بیسر و پایی (ص1045ب ،)6تصویر بستن
آینه (ص354ب ،)1آینه خواه (ص360ب ،)2آینه پرداختن (ص344ب ،)8آینه در راه بودن
(ص331ب ،)4آینه شدن (ص284ب ،)5آینه در کار داشتن (ص260ب ،)1آینه در برداشتن
(ص246ب ،)6بیرنگی آینه (ص234ب ،)2آیینه گلستان شدن (ص224ب ،)4آینۀ مقصدنما
(ص207ب ،)4آینه اندوختن (ص203ب )3و ...که بسامد آن  311مورد است.

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص81 :ب85 ،10ب89 ،3ب93 ،4ب101 ،3ب101 ،1ب124 ،10ب258 ،6ب،6
569ب4
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الف) کنایه از صفت:
نـا محرمیت کــرد تمــاشایی آفـــــاق

در خــانۀ آیـیـنـــه نـیـفـتـاد عـبـورت
(همان112:ب)10

خانۀ آیینه :کنایه از درگاه حق.
ب) کنایه از موصوف:
اجزای مــدارایـی مـا نـیـست مـصـافـی
آیـیـنـهدالن جــــوهر شمـشـیر نـدارند
(همان1029:ب)4
آیینهدالن :کنایه از انسانهای پاکسرشت و با خلوص نیّت.
ج) کنایه از فعل:
بـیفنا نتوان به کنه معنـی اشـیاء رسید

آیـنهگر خاک گردد با دو عالم روبروست
(همان399:ب1)8

خاک گشتن آینه :کنایه از نابودی و بیارزش شدن آینه.
 -5-4آیینه در محور همنشینی کلمات
با اینکه شاعر از آیینه استفادۀ فراوانی کرده و این واژه حاوی انواع اندیشهها و سخنان
بیدل دهلوی است ،اما در مواردی آیینه در معنای عادی و معمولی خود در زنجیرۀ کلمات و
جملهها آمده است و در برگیرندۀ معانی مجازی نیست .آینۀ سیمابی (ص855ب ،)4جوهر
آینه (ص240ب ،)4آینۀ بارگاه (ص994ب ،)2نقش و نگار آینه (ص1001ب ،)6زنگ آینه
(ص306ب ،)1آینۀ رنگ رفته (ص277ب ،)4آینۀ روشن (ص231ب ،)7گرفتن آینه
(ص932ب ،)6آویختن آینه (ص361ب ،)2صفحۀ آینه (ص339ب ،)3آیینهساز
(ص337ب ،)6صاحب آینه (ص337ب ،)7غبار آینه (ص320ب ،)1آینۀ دلشکسته
(ص558ب ،)14آینۀ فغفور (ص306ب ،)6اجزای آینه (ص284ب )5و ...که به میزان 217
مورد استفاده شده است.

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص800 :ب914 ،6ب1003 ،4ب1009 ،4ب1015 ،4ب1070 ،14ب1070 ،2ب،3
1070ب5

بیدل دهلوی شاعر چشمها و آیینه ها 339/

جوهـر از مـوی سر است آیــنــۀ زانـو را
در مقامی که بـود جلوهگــه شاهد فکـر
(دیوان غزلیات بیدل127:ب)5
شفیعیکدکنی در رابطه با ترکیب "آینۀ زانو" میگوید« :انحنای زانو را آینۀ زانو میگویند
و از همین ارتباط لفظی است که شاعر تداعی برخی خصایص آینه را از آینۀ زانو دارد» (شاعر
آینهها ،شفیعیکدکنی :ص .)324همچنین در جایی دیگر عبارت "آینۀ مینا" ،منظور همان
آینۀ شیشهای میباشد:
میپرستان فارغند از عرض اسباب کمــال

مـوج صهـبا جوهر آیـنۀ مـینا بـس است
(دیوان غزلیات بیدل240:ب1)4

 -6-4نو واژهها و ترکیبات ابداعی آینه
این عبارتهای ترکیبی ،مجموعه واژههایی هستند که اغلب در ساختن یک یا چند اسم و
صفت هنری با هم درست شدهاند» (واژهگزینی و واژهسازی در شعر و نثر بیدل ،صائبحبیب:
ص .)14مواردی از قبیل :آینهگردی (ص317ب ،)9آینهچین (ص109ب ،)6آینه چیدن
(ص225ب ،)7آینه دمیدن (ص373ب ،)12آینهزا (ص415ب ،)1آینهزایی (ص133ب،)2
آینۀ کمنگاه (ص147ب ،)3آبیاری آینه (ص320ب ،)10آینه چکیدن (ص846ب ،)2آینه
زین (ص902ب ،)9آینهپرداز نگاه (ص1004ب ،)2آینهسوز (ص901ب ،)7آینه فریاد
(ص142ب ،)11صفر آینهداران عدم (ص156ب ،)13آینۀ گلباز (ص577ب ،)2آینهپوش
(ص885ب ،)9آینه پیچیدن (ص105ب ،)4هزار آینه خندیدن (ص1053ب )2و بالیدن آینه
(ص682ب ،)5که  21مورد آمده است.
همچو عکس آیـینهزار دهر را سرمایهام

رفتن رنگم تهی گردیدن صد قالـب است
(دیوان غزلیات بیدل264:ب)2

از مـعنی زنهار مــن آگــاه نـگشـتـــی

تا چند چو شمع آینه کارد به سر انگشت
(همان248:ب)8

 -1شواهدی دیگر :همان ،ص96 :ب100 ،3ب125 ،5ب136 ،4ب197 ،7ب215 ،4ب259 ،11ب369 ،3ب،4
399ب12
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جدول  -1بسامد انواع چشم
چشم در شعر بیدل
نوع

چشم در تصاویر بالغی

عاشقانه

عارفانه فرهنگی

تشبیه

استعاره

کنایه

713

1024

114

411

734

29/25 20/37

3/25

ترکیبات

چشم در

ابداعی

محور

چشم

همنشینی
کلمات

تعداد
درصد

20/97 11/74

جمع

318

18

168

9/08

0/51

4/8

%100

جدول  -2بسامد انواع آیینه
نوع

آیینه در شعر بیدل
عاشقانه

آیینه در تصاویر بالغی

عارفانه فرهنگی

تشبیه

استعاره

کنایه

712

902

311

ترکیبات

آیینه در

ابداعی

محور

آیینه

همنشینی
کلمات

تعداد

924

درصد 16/82

2364

41

0/74 43/04

5/66 16/42 12/96

21

217

0/38

3/95

جمع %100
 -5نتیجه
چشمها و آیینهها یکی از عناصر بسیار مهم در تحلیل تصاویر شعری بیدل دهلوی است.
کاربرد اینگونه واژهها از معنای لغوی و عادی آن شروع شده و سپس در معنای عاشقانه،
عارفانه و فرهنگی -اجتماعی آن ادامه پیدا میکند .بررسیها نشان میدهد که شاعر در اکثر
موارد ،معنای دیگری به جز معنای ظاهری آن در نظر داشته است .در جاهایی منظور بیدل

بیدل دهلوی شاعر چشمها و آیینه ها 341/

از چشم ،کل وجود هستی است که مظهر و نشان دهندۀ رخ زیبای یار میباشد .همچنین در
مواردی از آیینه ،مقصود بیان شفافیت و روشنی آن را داشته است اما در بیشتر اشعار وی
مراد از آیینه ،دل است که با استفاده از این تمثیل ،از گرد گرفتن آیینه ،غبار گرفتن دل بر
اثر مادّیات و خواهشهای نفسانی و از پاک کردن آیینه ،زدودن آلودگیها و ناپاکیها از صفحۀ
دل مقصود است .به طور کلی بیدل دهلوی از عنصر چشم و آیینه در سه جنبۀ عاشقانه،
عارفانه و اجتماعی -فرهنگی استفاده کرده و در زیباسازی فضای ادبی اثر خود به شایستگی
بهره برده و آنها را با آرایههایی نظیر تشبیه ،استعاره و کنایه همراه کرده است .از نظر بسامد،
بیشترین موارد کاربرد چشم و آیینه در غزلیات بیدل مربوط به جنبۀ عرفانی و مقولۀ استعاره
میباشد .همچنین نمونههای فراوانی از انواع چشم و آیینه وجود دارد که در واقع جزء نو واژه
ها و ترکیبهای ابداعی ساختۀ ذهن شاعر محسوب میشوند .شایان ذکر است که در کل
غزلیات بیدل دهلوی ،چشم در همۀ ابعاد و معانی با بسامد  3500بار و آیینه در معانی و
توصیفات مختلف به میزان  5492مورد نمود یافته است.
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