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  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه
  ♦ابوالفضل مهدوي اقدم و ∗احمد گلي

ل قرن دوازدهم ي نيمة اوسرا فارسيشاعران ترين و پرشعرترين  بيدل يکي از بزرگ
 در هجري ۱۰۵۴سال  وي که اصلش از ترکان جغتايي ارالت بود، به. هجري است

ي و تقاضاي قصيدة مدحي از در پي کسب شهرت شاعر. ١دنيا آمد هند بهآباد  عظيم
گيري  زيب، از دربار و منصب لشکري کناره سوي محمد اعظم شاه، سومين پسر اورنگ
آباد، محضر دوستداران  اش در شاهجهان کرد، عزلت و قناعت پيشه ساخت و خانه

، در هفتاد و نه سالگي، هجري ۱۱۳۳سال  بيدل سرانجام به. سخن و بزرگان گرديد
  .٢بدرود حيات گفت

ت اين شاعر خيالپرداز مضمون داليل پيدا و ناپيدا، هنوز هم شعر و شخصي بنا به
رفته است و اين  اي از ابهام و تاريکي فرو آفرين، در گرد و غبار کاروان روزگار در هاله

حالي که  ي شعر فارسي هم کامالً گشوده نشده است که چرا درراز برخوانندگان جد
ميان ما  هر و افغانستان، بيش از شعر حافظ درو ماوراءالنّشعر او در شبه قارة هند 

  .هي نشده استشود، در حوزة زبان فارسي بدان توج ايرانيان، خوانده مي
آوري سرآمدتر از همة  بايد اقرار داشت که بيدل در زمينة خيالپردازي و مضمون

د و ايران ا در عهد او، در هنياو  هاي نزديک به شاعران ديگري است که در زمان
 را، از هر نوع که ها ها و ترکيب ساز کوشش دارد تا واژه اين شاعر معني. پديدآمده بودند
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  ٩٦  قند پارسي

  

آينه . ١خواهد رساني ببرد که قريحة او مي راهي از معني باشند، تابع خيال خود کند و به
هايي است که بيدل براي خلق مضامين متنوع در شعر خود، از آن بهرة  يکي از آن واژه

وزه حهاي شاعر در اين  ورزي در اين مقاله کوشش شده است خيال. ان برده استفراو
  .نقد و بررسي شود

ب بوده است که مرکّ) āδēnakو در فارسي ميانه  (ādayanakايران باستان  آينه در
صورت  توان آن را با است که مي» ديدن «dayق از ريشة ت مشdayunaka) پيشوند (āاز 

 .٢ ديدن و مشاهده کردن، سنجيد در معنيdāyاوستايي 
کرده که  زيبق ور پشت بهآهن مصقول و آهن پرداخت کرده و شيشه و بلّ آينه

آورند و آن را  در ابتدا آهن را از معدن بيرون مي. ٣صورت اشياي خارجي در آن افتد
استاد  دست چندين در آب و آتش و به. دهند الحيل پرورش گوناگون مي لطايف به
داري در قديم شغلي بوده است و تنها بزرگان و اميران  آينه. ٤تا آينه شودکند  مي گذر

بنابر باورهاي اساطيري ايران، . ٥نوايان آب بوده است اند و آينة فقيران و بي آينه داشته
آينه يکي از نيروهاي تشکيل دهندة انسان در نخستين روز نوروز بود که انسان کيهاني 

عنوان نمادي  از اينرو آينه به. ا نيروهاي ديگر شکل گرفتبي ر مينوهورآميخن فُ بر اثر
  .٦شود از آن در باالي خوان نوروزي نهاده مي

                                                   
 .۱۳۷۹- ٨١ص : صفا  .1

 از آيين بآن را مرکّ) ۱۴: نک رامپوري (اللغات غياث به نقل از بهار عجمصاحب » آينه«حسن دوست، ذيل   .2
ا آن که در اصل ام. کنند زيب و زينت مي چه از ديدن آينه ،نسبت دانسته» هاي«معني زيب و آرايش و  به

، آهن را گويند و ظاهر است که آينه در اصل از آهن ساخته شده بود و يآهينه بوده، آهين به زبان گيالن
  .اند  به معني شکل و ديدار گرفته(advenak)» ادونک«ي آن را از ريشة ياحقّ

ة  واژةريش) آينه (spéculumژة التيني ي خود بر اين باور است که وافرهنگ نمادهاژان شواليه در 
spéculution) ل باريكمعني رصد آسمان و حركت ستارگان  در اصل اين واژه به. است) انديشي و تأم

، ترجمة سودابه فضايلي، انتشارات فرهنگ نمادها: ژان شواليه، آلن گربران. (كمك يك آينه بوده است به
  ).٣٢٣، ص  شه ١٣٨٧جيحون، تهران، 
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  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ٩٧

  

. ١»املؤمنرآةُ ِماملؤمن« :شده استيادعنوان آينه  در باورهاي ديني از برادر مؤمن به
ا بعد از رواج کار رفته است، ام  آينه در معني حقيقي خود به٢يدر آغاز شعر فارس

کار   نمادين، رمزي براي دل و قلب عارف بهيباورهاي صوفيانه، آن را در مفهوم
اند که زنگار گرفتگي آن، نشان گناه، و صفا و صيقلي آن، بيانگر تزکية روح بوده  برده
  .است

عنوان عنصر محوري  بيدل دهلوي بيش از همة شاعران در شعر خود از واژة آينه به
. ٣اند  لقب داده»ها آينه شاعر«حق   و بدين جهت او را بهساز استفاده کرده است مضمون

ع، در ذيل دوازده مدخل اينجا استفادة بيدل از اين عنصر براي خلق مضامين متنو در
  .آيي آن بحث و بررسي شده است همراه هم به

  آينه و حيرت
ان جه د آن، گويي محور تعامل شاعرانة بيدل باحيرت، حيراني، وهم و ترکيبات متعد

خودي، پريشاني،  همراه عناصر ديگري همچون خاموشي، بي اين واژگان به. هستند
واري را  نشينند و جهان شاعرانه و خلسه شوند، در برابر آينه مي ت ميتقوي… آشفتگي و

 مشرب و مرام صوفيانة او، ه بهتوج در شبکة تداعي بيدل، با. ٤کشند تصوير مي به
پايان معشوق است و تالطم امواج آن  دة حسن بييي و زاحيرت همزاد و مقيم خانة آينه
هاي حسن  هاي حسن اوست که گاهي اين گستاخي در صفحة آينه نتيجة گستاخي

توان  ي با صيقل هم نميکند که حتّ سرشار معشوق، آينه را چنان محو پيچ و تاب مي
                                                   

  :٤١ص : فروزانفر  .1
  روي او ز آلـودگي ايمـن بـود  چون که مؤمن آينة مؤمن بود
 اي جان دم مـزن بر رخ آيينـه  يار آيينه است جان را در حزن

  :در شعر منوچهري و فرخي در معني حقيقي به کار رفته است  .2
  هاي چينيان راست پنداري بلورين جام

 
  بر سر تصوير زنگاري و بند آينه

 منوچهري                             
 تو گفتي موي سنجـاب است بر پيروزه گون ديبا  چيـنـيتـو گفـتي گـرد زنگار اسـت بـر آييـنـة

خيفر  
 .بنگريد به شفيعي کدکني  .3

 .٣٤ص : سالجقه  .4



  ٩٨  قند پارسي

  

رار دل رسايي است که بيان اس را زدود و گاهي هم آن حيرت، چون نگاه، زبان آن
  :کند مي

  هاي حسنت محو پيچ و تابها اي ز شوخي
 

  حيـرت اندر آيـنه چـون مـوج در گـردابها
 ١/٣٣٩                                      ج 

  با حسن تو آسان نتوان گشت مقابل
 

  حيرت چقدر آينه را پشت و پناه است
 ١/٥١٩                                ج 

  حيرت مقيم خانة آيينه است و بس
 

  ها فراز كرد ما دِر دلنتوان به روي 
 ١/٧٨٠                              ج 

  زن من همان محو تماشايم مژه گو بال مي
 

  به سعي صيقل از آيينه نتوان رفت حيراني
 ١/٨١٠                                      ج 

  متاع خانة آيينه حيرت است اينجا
 

  جويي مدعا چه مي تو ديگر از دل بي
 ٢/٨١٣                        ج        

  آينه و نَفَس
هاي خود  عارفان در آموزه, سازد گفتن چون آينة دل را مكدر مي زدن و سخن نفس

دم برنيارند تا , ضرورت كنند كه سكوت پيشه كنند و جز به پيوسته مريدان را توصيه مي
عنوان معلّم و آموزگار اين مرام و  بيدل نيز به. ال يابددل صفا و ج آينة, در ساية آن
گهران همچون نفس و آه  سخن سرد را براي روشن, بيان هنري شاعرانه با, انديشه
داند و معتقد است كه هستي براي صفاي طبع مانند نفس  زا مي آفت, رخ آينه بر
  :گهران است حتّي دشمن روشن, گره و حجاب, صفحة آينه بر

  بر رخ آيينه ز سيلي كم نيستكه نفس  گهران سهل مشمر سخن سرد به روشن
 ١/٦٩٧                                   ج 

  

  نفس به چشم تأمل غبار آيينه است كدورت از دم هستي كشد دل آگاه
 ١/٦٦٠                              ج 

  

  كشد صاف طبعان بيدل از هستي كدورت مي
 

  ها را نيست در دل جز گره از نفس آيينه
 ٢/٧٦٦                       ج                

  

  گير و بس بيدل از آيينه عبرت
 

  صفاست تا نفس باقي بود دل بي
 ١/٧٣١ ج                          



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ٩٩

  

  عرض هستي بر دل روشن غبار ماتم است
  گـردد سـياه آييـنه را ها خانـه مي از نفـس

  ١/٣٧٨ج 
  پيچد ر آيينه چرا مينفس پوچ د  گهران نبود هستي اگر دشمن روشن

  ١/٨٣٦                              ج 

  آينه و روشنگري
  :كند عنوان وسيلة روشنگري ياد مي بيدل از نفس براي خلق مضمون جديد به

  از نفس خانة اين آينه روشن كردند چه خيال است مكدر نشوددل ز هستي 
 ٢/٢٧                                    ج 

  به دل گردي ز هستي يافتم از خويشتن رفتم
  كـرد من رفـتم نفـس تا خانة آييـنه روشـن

  ٢/٤٣٧ ج

  آينه و ناپايداري نفس برآن
رسد كه راحتي و آسايش ما در  اين نتيجه مي به, بيدل از ناپايداري نفس بر صفحة آينه

تر است؛ و بر اين باور است  ر نزديكسف اين سراي سپنج دو روزي بيش نيست و آن به
  :ناپايدار است, چون نفس بر آينه هم, كه نقش تعلّقات هستي بر صفحة دل

  ام چون نفس نيم نفس در قفس آينه
 

  راحت منزل ما پر به سفر نزديك است
 ١/٧٥٩                                  ج 

  

  دل با غبار هستي ربط آن قدر ندارد
 

  بار نفس دو دم بيش آيينه برندارد
 ٢/٥٨                 ج                

  پايد هاي هسـتي با دلت چنـدان نـمي تعـلّق
  سازد نفس را يك دو دم اين آينه محبوس مي
  ٢/١٣ ج

  سرا يك دو دم بيدل به ذوق دل در اين وحشت
  ايـم چـون نفـس در خانـة آيينه لنـگر كـرده

  ٢/٤٣٠ج 



  ١٠٠  قند پارسي

  

  حصار آينه و نفس
كند و نفس، با آن همه تپندگي و   مانند حصاري است كه نفس را در خود حبس ميآينه
  :پايد اي بيش نمي يابد؛ اما اين آرامش لحظه در حصار آينه آرام مي, قراري بي

  خانـة دل مركز آرام نيست غير حيرت
 

  چون نفس غافل مباشيد از حصار آينه
 ٢/٧٦٢                                 ج 

  

  سخن ز جوش حيا بر لبم گره گرديد
 

  فس ز آب به بند حصار آينه استن
 ١/٦٦٠                               ج 

  ربط خامشي, طبع روشن كم دهد از دست
  از پي حبس نفـس آيينه حصن آهن است

  ١/٦٢١ج 
  به دل رو كن اگر سرمنزل امني هوس داري

  نـفـس در خـانـة آيـيـنـه آرام سـفـر دارد
  ٢/٥٣ج 

  دل نفسي بيش نيست مركز الفت
 

  چند نشيند نفس در آينه محبوس
 ٢/٣٠١                           ج 

  آينه پيش نفس داشتن
اگر آيينه . آينه پيش نفس گذارند و حالت تنّفس دريافت كنند, هوشي تمام در حالت بي

  .١و الّا مرده است, مكدر شود زنده
  :اشرف گويد

  نك گشت فكر خويش كنديده چون محتاج عي
  ٢بـر نـفـس دارنـد روز واپـسـيـن آيـيـنه را

*  
  مرگ شايد دل از اسباب هوس پردازد

  
  ورنه در ملك نفس صافي آيينه كم است

  ١/٦٨٤                                    ج 
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  دار فريـاد است نفـس در آيـنه دنباله ايم و هنوز رد حسرت ديدار مردهبه د

 ١/٧١٩                               ج 
  تا شود روشن كه بيمار محبت مرده نيست

  از نفـس بـايـد فكـندن بسـتر انـدر آيـنه
  ٢/٧٧٢ج 

  الِف تصور زنـدگي مفـكن به گـردِن آگهي
  چه سيه شود آينه كه به ما دهد خبر از نفس

  ٢/٢٩٥ج 

  آينه و زنگار
لذا شاعران در شعر خود از زنگار آينه , ندا ساخته ها را در قديم از فلز مي چون آينه
  :اند سخن گفته

  تـو گـفتي گـرد زنـگار اسـت بـر آييـنة چـيني
  ١تو گفتي موي سنجاب است بر پيروزه گون ديبا

داند و اين  هاي فلزي مي علت زنگار آينه, بيدل نفس را كه رطوبت مستلزم آن است
اموشي و ضبط نفس و گاهي هم جهت خ مضمون در شبكة تداعي شعر بيدل گاهي به

  :جهت قيل و قال است به
  سخن درد سر است اما متَن بر خامشي چندان

  كه چون آيينه از ضبط نفس در زير زنگ آيي
  ٢/٨٣٩ج 

  هاي اسيران چقدر حوصله دارد دل آيينة فوالد سيه كردة آهي است
 ١/٧٨١                            ج 

  اخته استگوهر دل ز سخـن رنگ صفا ب
  زنگ اين آينه يكسر ِز نفس ساخته است

  ١/٧٢٠ج 
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  ١٠٢  قند پارسي

  

  آينه و خاموشي
, بيدل شاعري است عارف؛ لذا او نيز مانند شاعراني كه مشرب و مسلك عرفاني دارند

كند و معتقد است كه  از عناصر و عبارات عرفاني براي خلق مضامين بسيار استفاده مي
 چنان كه بدون آه، آينه پاك و سكوت و خاموشي ماية صفا و پاكي دل است؛

داند و  صفايي و كدورت آينة دل مي بيدل الف از من و ما زدن را باعث بي. صفاست با
  :دار معني روشندلي است گوياي اسرار و آينه معتقد است كه سكوت و خاموشي زبان
  شود گفت و گو سيل بناي سينه صافي مي

 
  توان كردن به آه آيينه را امتحاني مي

 ١/٣٧٨                                     ج 
  دهد دل را نفس آخر به سيل اضطراب مي
 

  گردد خراب اي داريم و مي خانة آيينه
 ١/٥١٠                                     ج 

  نيست بيدل چاره از پاس نفس آيينه را روشندلي استدار معني  خامشي آيينه
 ١/٣٤٥                                  ج 

  اند جايي كه خامشان ادب انشاي صحبت
 

  آييـنه باش پاي نفـس در ميـانه نيـست
 ١/٥١٨ ج                                    

  صاحب دل را نزيبد گفت و گو با هيچ كس
  نفـس محـرم آييـنه چـون تمـثال بايـد بي
  ٢/٢٩٩ج 

  اي از الف ما و من تبرا كن به دل وامانده
  نفـس باشـد ـم خانـة آييـنه بايـد بيمـقي

  ١/٨٨٤ج 
  اند غفلت آهنگان كه دل را ساز غوغا كرده

  انـد از نـفـس بـر خـانة آييـنـه در واكـرده
  ٢/١٤٤ج 

  ادب خاموش باش بر دِر دل ورنه بي
 

  وارت زيان كند هر دم زدن يك آينه
 ٢/٢٢٣                            ج   

  هم زن روشندلي استگفت و گو هنگامة بر
  ها دارد نفـس اينجا مكش اين بسـاط آييـنه

  ٢/٣٣٩ج 



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ١٠٣

  

قفل خانة آينه است و او معتقد است كه چون , در تصويرسازي شعر بيدل زنگار
پس بهتر است كه آينه بر سراي خود از زنگار , خودفروشي و خودآرايي حاصلي ندارد

  :اشدقفلي بزند تا روز بازار خودكامگي رونقي نداشته ب
  حاصلي است اين بي اختالط خودفروشان گر به

  از زنـگار نيـست خــانــة آيينـه را قـفـلي به
  ١/٦٤٦ج 

  آينه و نمد
, اي را براي نشكستن هاي شيشه ماندن از زنگار و آينه هاي فلزي را براي مصون آينه
دي از آن مضمون جدي, اين رسم و شيوه ضمن اشاره به, بيدل. پوشاندند نمد مي با

, كسوت ابر نمدپوش كرد توان با كه آينة خورشيد را نمي چنان هم: ساخته و گفته است
  :كمال انسان نيز قابل نهفتن نيست

  آيينة خورشيد نمدپوش نباشد بيدل چه خيال است كمال تو نهفتن
 ٢/٢٢٧                               ج 

  در نمد نتوان نهفت آيينة اقبال مرد
 

  زير مو هر چند پنهان است پنهان نيست سر
 ٢/٢٧٦ ج                                     

, در بيان اين كه كسوت فقر ماية شهرت غناست, گاهي هم براي ارائة تصوير جديد
  :گويد كه براي حفظ آبرو و رونق و صفاي آينه بايد آن را نمدپوش كرد مي

  ناموس غنا در گرو كسوت فقر است
 

  گر آب رخ آينه خواهي به نمد گير
 ٢/٢٥٣                ج               

  آينه و طوطي
با او سخن , آن كه ديده شوند بي, نشاندند و از پشت آينه طوطي را در برابر آينه مي

  :كرد ها را تكرار مي گفته, جنس اوست گمان آن كه هم گفتند و طوطي به مي
  اند در پس آينه طوطي صفتم داشته

  القاي معني حيرت سرشار ما نيست بي
 

  ١گويم آنچه استاد ازل گفت بگو مي
  شود ينة روشن سخنور ميطوطي از آي

 ٢/١٧٥                                 ج 
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  ١٠٤  قند پارسي

  

  ات هيـچ رهي آينة دل نشـكافـت طـوطي
  تا بداني كه تو را جز تو كسي همدم نيست

  ١/٦٤٣ج 

  آينه و خاكستر
. ١»بيني صيقلش خاكستر است هر كجا آيينه«. دادند ميخاكستر صيقل  هاي فلزي را با آينه

داند و از سوي  بخش صفاي دل روشندالن مي ها را رونق خاكساري, آن بيدل با توجه به
داند و  بخش او مي ها فنا و خاكسترشدن آينة دل را روشني اين مناسبت توجه به با, ديگر

دل را   برق حسن او آينةكند بهتر است؛ زيرا معتقد است كه معشوق اگر تغافل
توان خود  منزلة غازه و سرخابي است كه با آن مي كند و آن به سوزاند و خاكستر مي مي

  .را آراست
  جمال مدعا روشن نشد از صيقل ديگر

  ام ديدار جوشاند مگر خاكسـتر از آييـنه
  ١/٨٠٣ج 

  شيوه تغافل خوش است ورنه به اين برق حسن
  ه خـاكسـتر اسـتاي آينـ تـا تـو نـظر كـرده

  ١/٦٨٠ج 
  فنا مشكل كه گردد دل به عبرت آشنا بي

  چشم اين آيينه را خاكستر خود توتياست
  ١/٥٨٤ج 

  هاست بيدل رونق اهل صفا خاكساري
 

  كند خاكسـتر افـزون آبرو آيينه را مي
 ١/٤٧٨                                ج 

  با غبار فقر سازد هر كجا روشندلي است
  هـا را غـازه خاكسـتر بـود يينـهچهـرة آ

  ٢/١٤١ج 
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  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ١٠٥

  

  آينه و عكس
, بلكه چون خيالي گذرا, آينه باشد تواند مقيم خانة عكس نمي, در شبكة تداعي بيدل

اي بر آن نمايان است؛ و بدين جهت است كه از يك سو عكس عالمي در آينه جا  لحظه
  :كند گيرد و از سوي ديگر، دو عكس خانة آينه را تنگ مي مي

  فرصت هستي اقامت تهمتي در محفل كم
 

  كن جا را چو عكس از خانة آيينه بيرون گرم
 ١/٣٥٧                                    ج 

  

  در وصل هم كنار خياليم چاره نيست
 

  كشيم ما ايم و عكس به بر مي آيينه
 ١/٤٣٤                               ج 

  جا داردهمه گر عكس آفاق است در آيينه 
  انـفـعـالـي را بـنـازم دسـتـگاه عـالـم بـي

  ١/٤٥٨ج 
  صفاي دل به كدورت مده ز فكر دويي

 
  كند جا را تنگ بر آيينه مي, كه عكس

 ١/٤٥٤                                  ج 
  هر كجا او جلوه دارد عرض هستي مفت ماست

  بايـد نفـس در كار نيسـت عـكس را آييـنه مي
  ١/٦٤٦ج 

  :تعبير كرده است» رنگ« بيدل گاهي از تصوير آينه به
  به اقبال حضورت صد گلستان عيش در چنگم

  پرد رنگم مشو غايـب كه چون آييـنه از رخ مي
  ٢/٤٢٩ج 

  ات از زنگ بپـرداز آييـنه, گر آگهي
 

  اي علم تو مصروف سيه كردن كاغذ
 ٢/٢٥٠                               ج 

بيدل معتقد است آينه , پذيرد ه هر تصويري را ببيند با آغوش باز مياز آنجا كه آين
اين  توجه به با, او. وجود آينه است پرست است و هستِي تمثال وابسته به تمثال

  :مضامين متعدد و متنوعي ساخته است, پيوندهاي بين آينه و تمثال
  ما را ز بهارت چه رسد غيرتحير

 
  تمثال گلي بود كه آيينه به سرزد

 ١/٨٦٩                           ج



  ١٠٦  قند پارسي

  

  رنگ تو بر قـلب صـور زد تا جـلوة بي
 

  تمثال گرفت آينه در دست و به در زد
 ١/٨٦٩                                 ج 

  ه شوخي آردگفتيم شخص هستي نازي ب
 

  ها كرد گر شـد آيينـه خنـده تمثـال جلـوه
 ١/٨٠٦                                    ج 

  مكش اي جلوه ز دل يك دو نفس دامن ناز
 

  كه هنـوز آينه تمـثال تو نشـناخته است
 ١/٧٢٠                                    ج 

  جز شـبهة تحقيق در اين بزم نديـدم
 

  پرست است ما را چه گناه آينه تمثال
 ١/٦٧٦                                ج 

  آييـنه معـدوم اسـت بنيادش چو تمثالي كه بي
  فراموش خودم چندان كه گويي رفتم از يادش

  ٢/٣٢٣ج 
  پرسي ز احوالش اي دارم چه مي دل گمـگشته

  دو عالـم گـر بـود آييـنه ناپيـداسـت تمثـالش
  ٢/٣٣١ج 

  ام چون عشـق از آيينة امكان قناعت كرده
  به آن مقدار تمثالي كه نتوان كرد پيدايش

  ٢/٣٢٧ ج
   بيـدل خيـال چند سـودا كن به بـازاريتـو هم

  كه چون آيينه تمثال است يكسر جنس دكانش
  ٢/٣٣٥ج 

  آينه و يكرنگي
خوب و  آينه صاف و يكرنگ و صادق است؛ با, در تصاوير زيبا شناختي شعر بيدل
نمايد و حوادث و ناماليمات و مكروهات دنيا  مي, بيند زشت كاري ندارد و آنچه مي

خطر و تأثيري , چنان كه سيل بر خانه و خار بر دامن دالن ندارند، هم تأثيري بر صافي
  :ندارند

  با بد و نيك است يكرنگي هوس آيينه را
  نيست اظهـار خـالف هيـچ كـس آيينه را

  ١/٣٤٤ج 



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ١٠٧

  

  دل چه خواهد كرد هجوم حادثه با صاف
  ز سـيل خانـة آيـيـنـه را خـطـر نـبـود

  ٢/٤٩ج 
  صافي دل چيست از تميز گذشتن

 
  اردآينه با خوب و زشت كار ند

 ٢/٨٤                             ج 
  دل اگر صاف شد از زخم زبان ايمن باش

  دامــن آيــنــه از خــار چـه پــروا دارد
  ٢/٢١٤ج 

  گر دلت صاف است از مكروهي دنيا چه باك
  قبح شـخص آييـنه را بدنام نتـوانسـت كـرد

  ٢/٢٢٠ج 

  آينه و آب
اين آب , آينه داراي چشمه و آبي است كه از تأثير حيرت, يال شعر بيدلدر صور خ

بسته است و از تأثير مالحت معشوق رفته رفته شور خواهد شد؛  چكد و در آينه يخ نمي
  :اي ندارد و مانند خاك دامنگير است آبش از بحر نيست و سرچشمه

  چه جلوه پرتو حيرت در اين بساط فكند
 

  هـا چكيدن رفت كـز آب چشـمة آييـنه
 ١/٧٠٦              ج                      

  هـا دارد اثـر گر نمـكدانت چنـين در ديـده
  آب در آيينه همچون اشك خواهد شور شد

  ٢/١١٢ج 
  محتاج كريمان نشود مفلس قانع

 
  سرچشمة آيينه ز بحر آب نگيرد

 ٢/١٦٥                         ج 
  ن آسان نيستز حال ما به تغافل گذشت

  چو آب آيـنـه داريـم خـاك دامـنگـيـر
  ٢/٢٧١ج 

  محيط فيض قناعت كه موجش استغناست
  چو آب آيـنه سرچشـمـه نيسـت در كارش

  ٢/٣٢٦ج 



  ١٠٨  قند پارسي

  

  سيماب و جوهر, آينه
. اند در شعر بيدل تداعيگر بيتابي, اند اي كه از شيشه ساخته شده هاي جيوه آينه
يابد و برق و آتش آن  جا آرام نمي لغزد و در يك كه سيماب بر روي شيشه مي چنان هم

تواند سيماب پشت شيشة آينه  كه گرماي آتِش رخسار معشوق مي چنان. كند را ذوب مي
  :جوهر آينه نيز ماية صفا و روشنگري است, را از ميان ببرد
  ماند ر برسي جست و جو نميبه دل اگ

 
  تحير است در آيينه شـوخي سيماب

 ١/٥٠٠                                 ج 
  

  ات چشم خيالم آب داد شب كه ياد جلوه
 

  ام آيينه بر سيماب داد تابي حيرت بي
 ٢/١١٦                                  ج 

  

  ما در مقام آينة رنگ ديگريم
 

  چون اشك داغ در دل و سيماب درنظر
 ٢/٢٥٢                                  ج 

  

  اگر اين برق دارد آتش رخسار او بيدل
 

   پس ديوار هيچ آيينه سيمابشنيابي در
 ٢/٣٢٢                                  ج 

  دارد غـرور وحشـتم بـار تـحيـر برنمـي
  چو شبنم در دل آيينه سيمابي دگر دارم

  ٢/٤٨٩ج 
  انكار نمود آنچه ز صافي به درافتاد

 
  جوهر به رخ آينه روشنگر چين شد

 ٢/١١١                              ج 

  آينه و ديدة بيدار
گذارد و اين هيئت درنظر شاعر  آينه هميشه بيدار است و پلك بر روي پلك نمي

سبب  جهت عدم اجتماع غفلت و روشندلي و يا زاييدة تحير آينه و گاهي به تواند به مي
  :پرآبي چشم آينه نيز باشد

  غبار غفلت و روشندلي نگردد جمع
 

  ها كجاسـت ديدة آييـنه را غنـودن
 ١/٣٨١                             ج 

  اي ز حــيرت آيــنة مــا بــه هم نـزد مـژه
  اي كه پرآب است خواب دشوار است به خانه

  ١/٦٥٣ج 



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ١٠٩

  

   مخملبر پاي تو گر باز شود ديدة
 

  چون آينه هرگز خبر از خواب نگيرد
 ١/٨٧٥                              ج 

  در تحير لذت ديدار كو
 

  ديدة آيينه بيدار است و بس
 ٢/٢٩٩                    ج 

  نتيجه
رمزي براي صفاي دل و ضمير , عنوان بارزترين صفت آن به, صفا و روشني صفحة آينه

صفايي و آلودگي  نمادي براي بيان بي, انديش و عارف، و نَفَس و آه و زنگار انسان پاك
جهت بيان حيرت و حيراني ديدة صوفي در سير و , چشم دي آينه بهو همانن, آن

هايي هستند كه بيدل در خلق مضامين و مفاهيم و تعبيرات  از جمله دستمايه, سلوك
  .متنوع و ارائة تصاوير شاعرانه در شعر خويش از آنها بهرة فراوان برده است
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