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An Investigation of the Image of Violets in Persian Poetry
Alireza Nabilou1
(133-153)

Persian poets have made use of violets in their poetry and paid attention to
particulars and descriptions of violets. The purpose of this study is to
investigate numerous and various images of violets. The evolution of this
image in different periods at the vertical axis of Persian literary history is
studied as well. Also, the amount of innovations and imitations in this
illustration and also the variety of violet poetic images are determined. All
images for violets are classified and studied in 54 Persian poets and,
according to the factor of initiator and imitator poet, original and imitative
images are presented. Tables and charts are used to show the frequency and
images of violets. The results of the study indicate that more than 552
various images and 248 original images appear in these works and that
images referring to the relation between violets and hair and tress, violets
and jasmine, violets and mustache, violets and bruises, violets and curvature,
violets and tulip, violets and smell, violets and indigo are respectively more
frequent. In this selection, the poems of different poets with various styles
have been used, from first-class and famous poets to poets with lesser fame.
This selection has a great variety, for example, the poets of lyric poetry, ode
poetry, Masnavi poetry ... and mystical, ascetic and secular poets ... and
types of epic, lyrical, didactic and ... poetry in this selection and research
have been. Some poets such as Qatran with 29 images, Khaghani with 19
images, Manouchehri with 16 images, Farrokhi with 15 images, Amir
Mo'ezzi with 14 images, Nezami with 13 images, and Attar with 12 images,
have created the most innovative and latest poetic images of violets. As can
be seen, violets and human beings are 50%, violets and object 20%, violets
and nature 18%, violets and animals 4.5%, violets and literary compositions
3.5%, violets and colors 2%, violets and immaterial concepts 1% and violets
and the location of 1% of the images are included.
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Abstract
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بررسی تصاوير شعری «بنفشه» در ادبیات فارسی
علیرضا نبیلو

1

استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه قم ،قم ،ايران
تاريخ دريافت مقاله1399/03/10 :؛ تاريخ پذيرش مقاله1399/05/25 :
علمی ـ پژوهشی

چکیده
«بنفشه» در شعر اغلب شاعران بهکار رفتهاست و با توجه به اوصاف و ويژگیهايش ،امکـان تصويرسـازی
بسیاری ايجاد کردهاست .هدف اصلی اين پژوهش ،بررسی و تحلیـل تصويرسـازی شـاعران از «بنفشـه»
است و هدف ديگر ،ترسیم نوع نگرش شاعران به اين موضوع در طول تاريخ ادب فارسی است .همچنین،
میزان ابتکارها و تقلیدها در اين تصويرسازی و نیز تنوع تصاوير شعری بنفشه مشخص میگردد .به همین
منظور 54 ،شاعر انتخاب ،و طبق معیار تقدم و تـخ ر تـاريخی ،تصـاوير تقلیـدی و ابتکـاری مشـخص ،و
يافتهها نیز با استفاده از جدول و نمودار ،عینیتر و ملموستر نشـان داده شـد .بر ـی از يافتـههـای ايـن
پژوهش بدين قرار است :در شعر اين شاعران ،بیش از  552تصوير متنوع و  248تصوير منحصربهفـرد از
بنفشه ديده میشود و رابطۀ «بنفشه» و «مو ،زلف ،گیسو و طـره ،بنفشـه و سـمن و ياسـمن»« ،بنفشـه» و
« ط»« ،بنفشه» و «کبودی»« ،بنفشه» و «دوتايی و میدگی»« ،بنفشه» و «اللـه»« ،بنفشـه» و «بـو» ،و نیـز
«بنفشه» و «نیلی بودن» در شعر آنان به ترتیب بیشترين بسامد را دارد .در اين انتخـاب ،از شـعر شـاعران
مختلفی با سبکهای متنوع استفاده شدهاست؛ از شاعران طراز اول و مشهور گرفته ،تا شاعرانی با شهرت
کمتر .اين انتخاب ود تنوع زيادی دارد؛ مثالً شاعران غزلسرا ،قصـیدهسـرا ،مثنـویسـرا و ، ...شـاعران
عارف ،زاهد ،دنیاگرا و ...و نیز انواع شعر حماسی ،غنايی ،تعلیمی و ...در اين گزينش و پـژوهش مـد نظـر
بودهاست .بر ی از شاعران نظیر قطران با  29تصوير ،اقانی بـا  19تصـوير ،منـوچهری بـا  16تصـوير،
فر ی با  15تصوير ،امیر معزی با  14تصوير ،نظامی با  13تصوير و عطار با  12تصوير ،ابتکـاریتـرين و
تازهترين تصاوير شعری را از بنفشه پديد آوردهاند .چنانکه ديده میشود ،بنفشه و اوصـاف انسـانی ،50%
بنفشه و اشیاء  ،20%بنفشه و طبیعت  ،18%بنفشه و حیوانات  ،4/5%بنفشه و ترکیبات ادبی  ،3/5%بنفشه و
رنگها  ،2%بنفشه و مفاهیم غیرمادی  1%و نیز بنفشه و مکان  1%از تصاوير را شامل میشوند.
واژههای کلیدی :بنفشه ،تصوير ،تصاوير ابتکاری ،تصاوير تقلیدی.

 .1مقدمه
دربارۀ تصوير شعری ،از جهات مختلف میتوان پژوهش ،و آن را بهتنهايی يا در ارتباط بـا
ساير تصاوير بررسی کرد .تحقیق در تصاوير شعری که نقطۀ مرکزی یالآفرينی و ايمـاژ
است ،اهمیت ويژهای دارد .یـال شـاعرانه بـه کمـک تصـوير در بـرانگیختن عواطـف و
احساسات ،نقش بسزايی دارد؛ چراکه:
 .1رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

dr.ar_nabiloo@yahoo.com
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«تصوير سبب میشود تا واننده احساس کند که چیزی را به گونهای متمايز مـیبینـد،
لمس میکند ،میبويد يا میشنود .يک شعر غالباً با سا تن طرحی از تصويرها ،هیجـان
را برمیانگیزد ،به گونهای که واننده آن اندازه که به وسیلۀ احساسات تحريک میشود،
تحت تخثیر معنای شعر واقع نمیگردد» (اسکلتن.)155 :1375 ،

تصوير میتواند عناصری متضاد و ظاهراً بیارتباط را کنار هم بنشاند؛ چنانکـه دربـارۀ
تصاوير بنفشه واهیم ديد که در واقع« ،تصوير حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغاير است
به وسیلۀ کلمات در يک نقطۀ معین ...قدرت تصويرسازی ،مهمترين قسمت قدرت تخیـل
است» (براهنی .)113 /1 :1380 ،غرض از تصوير ،تمام صـوَر یـال و ايماژهـايی اسـت کـه
میتواند به وسیلۀ تخیل بهکار گرفته شود ،تا نوآوری و ابداعی را ايجاد کند ،هرچند اساس
اغلب تصاوير یالانگیز به گونهای بر تشبیه است.
«مرکز اغلب صورتهای یال که حاصل نیروی تخیل شاعر است ،تشبیه اسـت ...صـورتهـای
ديگر یال ،از قبیل تمثیل ،استعاره ،تشخیص ،رمز و حتی گاهی کنايه و يا صـورتهـای ديگـر
بیان که میتوان با توسع معنی آنها را نیز در دايرۀ تصوير قـرار داد ،در حقیقـت از يـک تشـبیه
پنهان يا آشکار مايه گرفتهاست» (پورنامداريان.)189 :1381 ،

چنانکه گفته شد ،تصوير و یالپردازی شاعرانه يکی از مهمترين ارکان شعر است و
تقريباً تمام منتقدان و پژوهشگران ادبیات اين موضوع را تصديق مـیکننـد؛ زيـرا عنصـر
تصوير در موفقیت يا عدم توفیق يک شعر بسیار مؤثر است .همچنـین ،تصـوير و تخیـل،
تمايزدهندۀ شعر از نظم است:
«اين تصرف ذهنی شاعر ،در مفهوم طبیعت و انسان و اين کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت
میان انسان و طبیعت ،چیزی است که آن را " یال" يا "تصوير" مینامیم و عنصر معنوی شـعر
در همۀ زبانها و در همۀ ادوار ،همین یال و شیوۀ تصرف ذهن شاعر در نشـان دادن واقعیـات
مادی و معنوی است» (شفیعی کدکنی.)2 :1372 ،

برای بررسی تصاوير شعری ،عالوه بر ارتباطها و تقسیمبندیهای معمول ،میتوان به
عناصر سازنده و زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و تاريخی نیز توجه کرد.
پیش از ورود به بحث اصلی ،در نگاهی اجمالی ،به تنوع تصاوير بنفشه در شعر فارسی
اشاره میشود .با توجه به محوری بودن تصـوير بنفشـه و ويژگـیهـای آن در ادوار شـعر
فارسی و نیز به دلیل تنوع اغراض شاعران در استفاده از اين مضمون ،به نظر میرسـد در
انواع مختلف شعر نیز جلوههای متنوعی از بنفشه در نگاه شاعران ديده میشود .در قصايد
فارسی بیشتر به رابطۀ بنفشه با ديگر عناصر طبیعت و به ـود مشـغول بـودن آن توجـه
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شدهاست و برای آن اوصاف انسانی قائل شدهانـد؛ مـثالً قطـران و اقـانی کـه بیشـترين
تصوير را در اين زمینه پديده آوردهاند ،برای بنفشه ،سر در پیش داشتن ،رخ به سوی ـود
داشتن ،عاشقی ،هجران کشیدن ،حلقهبهگوش بودن ،غالمی ،تابداری ،همراهی با چمن و
سبزه ،نسرين ،شنبلید ،و پوششهايی مانند اکسون ،کرباس ،ديبا ،دو تن وطای نیلـی و...
ذکر کردهاند.
در بر ی اشعار ديگر برای بنفشه ،تصاويری نظیر مناجـات کـردن (ر.ک؛ نظـامی:1384 ،
 ،)392صوفی فوطهپوش (ر.ک؛ عطـار ،)330 :1371 ،جامۀ سـو داشـتن (ر.ک؛ عراقـی:1368 ،
 ،)50آب حیات و حیوان (ر.ک؛ همان )148 :و ...ذکر شده که بیشتر بار روحانی و معنـوی بـه
آن دادهاست .همچنین ،به ضرورت شکل و سا تار ظاهری بنفشه ،گاهی اوصاف منفی نیز
برای آن ذکر شدهاست؛ تصاويری مانند :عدوی نگون (ر.ک؛ منـوچهری ،)55 :1375 ،مخـالف
بوسهل (ر.ک؛ منوچهری ،)143 :1375 ،دشـمن (ر.ک؛ قطـران ،)63 :1333 ،مـرد گناهکـار (ر.ک؛
همان ،)179 :ظلمـت (ر.ک؛ امیـر معـزی ،)544 :1318 ،کفـر (ر.ک؛ همـان ،)544 :دورويـی (ر.ک؛
نظامی ،)53 :1384 ،بیوفايی (ر.ک؛ واجو )36 :1374 ،و . ...از سوی ديگـر ،در شـعر شـاعری
مانند مسعود سعد ،اوصافی ذکر شده که با وضع و احوال شاعر مرتبط است؛ مانند :سـجود
کردن (ر.ک؛ مسعود سعد ،)60 :1374 ،سر فرواندا تن (ر.ک؛ همان ،)599 :سرنگونی (ر.ک؛ همان:
 )597و . ...چنانکه گذشت ،بر ی از ويژگیها نیز در طول ادبیات فارسـی دربـارۀ بنفشـه
تکرار شدهاست؛ مانند طره ،مو ،گیسو ،تابداری ،میدگی ،رخ به سوی ود داشـتن ،جامـۀ
کبود و...
 .2بیان مسئله
در اين پژوهش ،تصاوير شعری بنفشه در شعر  54تن از شـاعران زبـان و ادب فارسـی ،از
رودکی تا پروين بررسی شدهاست و در اين گـزينش ،سـعی شـده از شـعر تمـام طبقـات
شاعران مشهور ،سود جسته شود .با توجه به اينکه بنفشه يکی از عناصر محوری در شـعر
فارسی است ،نويسنده سعی کردهاست با بررسی ،دسـتهبنـدی و تحلیـل تصـاوير شـعری
بنفشه ،کیفیت و چگونگی اين تصاوير را در گسترۀ ادبیـات فارسـی نشـان دهـد .در ايـن
پژوهش ،روش انجام کار به شکل کتابخانهای ،تحلیلی و آماری است .بعد از استخراج تمام
واژههای بنفشه ،بسامدگیری و رعايت سیر تاريخی آن ،تصاوير هر شـاعر دسـتهبنـدی ،و
میزان بسامد تصوير بنفشه در شعر هر شاعر بررسی شد .سپس سهم و جايگاه تصوير هـر
شاعر در کل تصاوير مشخص شد .با تقسیم تصوير بر بسامد ،قدرت تصويرگری هر شاعر
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در اين مورد معلوم گرديد و از کلیشهایترين تصـويرها تـا ابتکـاریتـرين آن ،بـه شـکل
بسامدی دستهبندی شد ،تا تصاوير ابتکاری هر شاعر معلوم شـود .سـرانجام ،تصـاوير بـه
شکل موضوعی دستهبندی گرديد و با استفاده از تحلیلهای علمی و آماری و نیز ترسـیم
جدول و نمودار ،نتايج به شکل ملموس و عینی نشان داده شد .در اين تحقیق ،تقريباً تمام
تصاوير یالانگیزی که حول محور بنفشه در شعر فارسی پديد آمده ،مد نظر قرار گرفتـه،
استخراج شدهاست و برای آنکه ارزيابی علمی به دست داده شـود ،نقـش بنفشـه در ايـن
تصاوير از جهات مختلف بررسی شدهاست .الزم به ذکر است که در اين انتخـاب ،از شـعر
شاعران مختلف با سبکهای متنوع استفاده شدهاست؛ از شاعران طراز اول و مشـهور ،تـا
شاعرانی با شهرت کمتر .اين انتخاب ،تنوع زيادی دارد؛ مثالً شاعران غزلسرا ،قصیدهسرا،
مثنویسرا و ،...شاعران عارف ،زاهد ،دنیاگرا و ...و انواع شعر حماسی ،غنـايی ،تعلیمـی و...
در اين گزينش و پژوهش مد نظر بودهاست .بر ی از شاعران نظیر قطران بـا  29تصـوير،
اقانی با  19تصوير ،منوچهری با  16تصوير ،فر ـی بـا  15تصـوير ،امیـر معـزی بـا 14
تصوير ،نظامی با  13تصوير و عطار با  12تصوير بکر ،ابتکاریترين و تـازهتـرين تصـاوير
شعری را از بنفشه پديد آوردهاند.
 .3ضرورت و اهمیت پژوهش
بررسی تصاوير شعری بنفشه در ادبیات فارسی به دلیل گستردگی دامنۀ آن ،تنوع شاعران
و نیز اهمیت جايگاه بنفشه در شعر فارسی ،بسیار مهم است .چنـانکـه در مطالعـۀ محـور
عمودی شعر ،بیت به عنوان محور افقی ،و کلیت و نظام شعر بـه عنـوان محـور عمـودی
بررسی میشود ،ضروری مینمايد تصاوير شعر فارسی نیز با اين رويکرد بررسی شـود .در
اين نوع پژوهش ،شعر هر شاعر بهتنهايی محور افقی تاريخ ادبیات فرض میشود و طـول
دورۀ تاريخ ادبیات و تقدم و تخ ر زمانی شاعران ،محور عمودی تلقی میگـردد و بـه ايـن
شیوه ،سیر و زندگی و نیز بالغت يک تصوير يا عنصر شاعرانه از آغاز شعر تا هر زمانی که
مد نظر باشد ،مورد بررسی قرار میگیرد .برای اين منظور ،هر بخش از صوَر یـال نظیـر
استعاره ،تشبیه و کنايـه قابـل بررسـی و سـیر و تحلیـل اسـت و بـا معیارهـای علمـی و
بسامدگیری مشخص و نتیجهبخش ،به ارزيابی دقیقی در آن زمینه میتوان دسـت يافـت.
چنین جستجو و مطالعهای دربردارندۀ مزايا و کاربردهای ارزندهای است که از آن جمله به
اين موارد میتوان اشاره کرد :کمک به تهیۀ «فرهنگ تصاوير شعری» که امکـان مطالعـۀ
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سیر يک تصوير را در طول تاريخ ادبیات فـراهم مـیکنـد و میـزان ابتکـار و تقلیـد را در
تصويرسازی شاعران نشان میدهد .اين نوع بررسی تمام تصاوير سا تهشدۀ شاعران را از
يک موضوع ،در يک جا کنار هم مـینشـاند و تحلیـل و پژوهشـی جـامع را امکـانپـذير
میسازد .مقايسه و مطالعۀ تطبیقی با تصاوير مشابه سـاير ملـل ،بهتـر محقـق مـیشـود.
تصاوير ابتکاری و تقلیدی ،پويا و عقیم و نیز شاعران مقلد و مبتکر در اين نـوع پـژوهش
قابل شناسايی هستند و بررسی تصاوير از منظرهای مختلف بالغی ،سبکی و نقادانه با اين
نوع نگرش ،بهتر انجام میشود.
 .3پیشینۀ پژوهش
تاکنون کارهای زيادی دربارۀ مطالعۀ تصاوير شعری شاعران بهتفکیـک و جداگانـه انجـام
شدهاست ،ولی تصاوير در محور عمودی تاريخ ادبیات فارسی ،يعنی پـرورش و تکامـل يـا
سیر نزولی و صعودی يک تصـوير در طـول تـاريخ ادبیـات فارسـی چنـدان مـورد توجـه
نبودهاست؛ مثالً در کتاب صوَر یال در شعر فارسی اثر دکتر شفیعی کـدکنی ،بـه بررسـی
تصاوير شعری شاعران پردا ته شدهاست و بهتفکیک ،وشههـای یـال آنهـا واکـاوی
گرديدهاست .همچنین ،در مقالۀ تکامل يک تصوير از همین نويسنده ،میتوان سیر تحول
يک تصوير را مالحظه کرد .پاياننامههای متعددی نیز به قلم دانشجويان در موضوع صوَر
یال شاعران نوشته شده که هر يـک نشـانگر کیفیـت تصويرسـازی آن شـاعران اسـت.
همچنین ،در سه مقالۀ بررسی و تحلیل بسامد تصوير اللـه در شـعر فارسـی (ر.ک؛ نبـیلـو،
 )1388و بهشت در یال شاعران ( )1389و بررسی تصاوير شعری بلبل در ادبیـات فارسـی
( )1394از همین نويسنده ،به سیر شکلگیری تصاوير شعری الله ،بهشت و بلبـل در شـعر
فارسی پردا ته شدهاست ،ولی تاکنون دربارۀ تصوير شعری بنفشه در ادبیـات فارسـی ،آن
هم با اين گستردگی که در مقالۀ حاضر مد نظـر بـوده ،کـاری انجـام نشـدهاسـت و ايـن
پژوهش کامالً تازه و بديع است.
 .4بحث
4ـ .1تصوير بنفشه در شعر فارسی

برای بررسی تصاوير بنفشه و تحلیل آنها ،بايد میزان تصاوير آن را در شعر اين شـاعران
مشخص کنیم ،تا جايگاه تصاوير و بسامد آنها دقیـقتـر تبیـین شـود .از مجمـوع تکـرار
تصاوير بنفشه در شعر اين شاعران ،حدود  552تصوير ايجاد شدهاست .بر ی از تصاوير را
يک شاعر چند بار تکرار کردهاست و نیز بر ی تصاوير کمتر مورد توجه بودهاست .هر کدام
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از شاعران به بر ی تصاوير توجه بیشتری دارند و بـه بر ـی تصـاوير تمايـل و گرايشـی
ندارند .با نگرش به جدول شمارۀ  1درمیيابیم که در طول تاريخ ادبیـات فارسـی ،تقريبـاً
تصوير بنفشه در شعر اغلب شاعران حضور دارد .هم در رودکی به عنوان نقطۀ آغـاز ايـن
سیر ،هم در فردوسی حماسهسرا و هـم در شـعر شـاعران مديحـهگـويی نظیـر فر ـی و
منوچهری .همچنین ،در منظومههای عاشقانۀ فخرالدين اسعد گرگانی ،نظامی و جامی نیز
حضور اين تصوير هويداست و مسعود سعد نیز در زندان اين تصاوير را فراموش نکردهاست
و سنايی ،عطار و مولوی عرفانگرا نیز به آن توجه داشتهانـد .همـین طـور در قالـبهـای
رباعی ،دوبیتی ،غزل ،قصیده ،مثنوی و ...اين تصوير حاضر است.
پس از بررسی میزان و تعداد تصاوير بنفشه در شعر هر شاعر نسبت بـه کـل تصـاوير
( 552تصوير) درمیيابیم که شاعرانی مانند قطران ،اقانی ،منوچهری ،فر ی ،امیرمعـزی،
نظامی و عطار بیشترين بسامد از تصاوير ابتکاری بنفشه را در اشعار ـود آوردهانـد و ايـن
تصوير در شعر شاعرانی چـون ابـوالفرج رونـی ،باباطـاهر ،مختـاری ،کمـال جنـدی و...
کمترين نمود را دارد .در اين بین ،حدود  %8از کل تصاوير مورد بحث بنفشـه ،متعلـق بـه
قطران تبريزی است .از اين بررسی معلوم میشود که میزان کاربرد تصـاوير بنفشـه تنـوع
اصی در اشعار دارد ،ولی در اشعار حماسی نظیر شاهنامۀ فردوسی ،فقـط  2مـورد از ايـن
تصاوير ديده میشود ،و برعکس ،میزان اين تصاوير در قصايد و اشعار غنـايی ،عرفـانی و
توصیفی بسیار زياد است.
4ـ .2دستهبندی بسامدی تصاوير متنوع بنفشه در شعر فارسی

پس از بررسی کل تصاوير ( 552مورد) ،درمی يابیم که بر ی از تصويرهای بنفشه ،بیشـتر
مورد توجه شاعران بودهاست و بر ی کمتر؛ به عبارت ديگر ،بر ی تصاوير آنقـدر تکـرار
شدهاند که حالت کلیشهای و تقلیدی به ود گرفتهاند؛ مثالً ارتباط بنفشه با مـو ،گیسـو و
طره در شعر  38تن از شاعران بهکار رفتهاست و ارتباط بنفشه ،سمن و ياسمن در شعر 24
تن ديده میشود .بر ی از تصاوير نیز عقیم هستند و جذابیت الزم را نداشتهاند که غالـب
شاعران از آن استفاده نمايند و فقط در شعر يک شـاعر ظهـور کـردهاسـت و پـس از آن،
فراموش شدهاست .پس از کنار نهادن تکرار يک تصوير در شعر هر شاعر ،از مجموع 552
تصوير ،حدود  248تصوير نهايی از بنفشه به دست میآيد؛ يعنی تعداد تصاوير کلیشهای و
مکرر و تصاوير شاذ و نامکرر از بنفشه ،بعد از کنار نهادن و ناديده گرفتن تکرار آن در شعر
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هر شاعر ،مجموعاً بیش از  248مورد میشود که در اين بخش ذکر مـیگردنـد .از حـدود
 248تصوير نهايی بنفشه 183 ،تصوير ( ،)%74جداگانه و در شعر يک تن از شاعران مـورد
بحث بهکار رفتهاست؛ يعنی از مجموع تصـويرهای بنفشـه 183 ،مـورد نسـبتاً ابتکـاری و
غیرتکراری است؛ تصاويری مانند بنفشه و مناجات کردن (ر.ک؛ نظامی ،)392 :1384 ،بنفشه و
تواضع (ر.ک؛ امیر سرو ،)6 :1361 ،بنفشه و ابجد وانی (ر.ک؛ همان ،)215 :بنفشه و سیاه کمبها
(ر.ک؛ حافظ ،)77 :1369 ،بنفشه و توبهشکنی (ر.ک؛ حسن غزنوی ،)280 :1362 ،بنفشه و بسـتان
ل أَتَی (ر.ک؛ قوامی ،)75 :1334 ،بنفشه و پروانۀ مرصـع (ر.ک؛ بهـار )413 :1358 ،و ...از ايـن
هَ ْ
زمرهاَند .همچنین ،تصاويری مانند بنفشـه و مـو ،طـره ،گیسـو و جعـد ،بنفشـه و سـمن و
ياسمن ،بنفشه و گل ،بنفشه و ط ،بنفشه و کبودی و ...تکرار زيادی دارند.
 .1بنفشه و مو ،زلف ،طره ،گیسـو ،جعـد و کاللـه و مرغـول( 1در شـعر  38شـاعر بـهکـار
رفتهاست).
 .2بنفشه و سمن و ياسمن (در شعر  24شاعر بهکار رفتهاست).
 .3بنفشه و گل (در شعر  22شاعر بهکار رفتهاست).
 .4بنفشه و ط (در شعر  20شاعر بهکار رفتهاست).
 .5بنفشه و کبودی (در شعر  16شاعر بهکار رفتهاست).
 .6بنفشه و کوژی ،میدگی و پشت دوتا /بنفشه و الله (هر تصوير در شعر  14شاعر بهکار
رفتهاست).
 .7بنفشه و بو (در شعر  11شاعر بهکار رفتهاست).
 .8بنفشه و نیل و نیلگونی (در شعر  10شاعر بهکار رفتهاست).
 .9بنفشه و سوسن /بنفشه و طبری (هر تصوير در شعر  9شاعر بهکار رفتهاست).
 .10بنفشه و سوگواری و ماتم گرفتن (در شعر  8شاعر بهکار رفتهاست).
 .11بنفشه و رخ ،عارض و عذار /بنفشه و تاب دادن و تابـداری /بنفشـه و چمـن و سـبزه/
بنفشه و سنبل /بنفشه و عنبـر /بنفشـه و ارغـوان (هـر تصـوير در شـعر  7شـاعر بـهکـار
رفتهاست).
 .12بنفشه و سر بر زانو نهادن /بنفشه و زبان از قفا کشـیدن /بنفشـه و نـرگس /بنفشـه و
سرو /بنفشه و مشک (هر تصوير در شعر  6شاعر بهکار رفتهاست).
 .13بنفشه و نسرين (در شعر  5شاعر بهکار رفتهاست).
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 .14بنفشه و سر فرو اندا تن /بنفشه و طَری و تازگی /بنفشه و ال (هر تصوير در شعر 4
شاعر بهکار رفتهاست).
 .15بنفشه و رکوع /بنفشه و سـرافکنده /بنفشـه و سـرنگونی /بنفشـه و نـزاری /بنفشـه و
شرمگینی /بنفشه و ماه /بنفشه و آتش /بنفشه و بادام /بنفشه و تیغ (هر تصوير در شـعر 3
شاعر بهکار رفتهاست).
 .16بنفشه و سجود کردن /سـر در پـیش داشـتن /رخ بـه سـوی ـود داشـتن /عاشـق/
سرگرانی /ط معنبر کشیدن /رخ تاباندن /غالم /دمت کردن /افسردن /شادی و کشی/
دل /طپانچه /بر /نسترن /نیلوفر /ريحان /جلنار و گلنار /باد و نسیم /دود /سواد /ردا و جامۀ
کبود /ديبای بنفش /عطر /دامن /کمند /سپر /الژورد /ـوردن آب حیـات و حیـوان (هـر
تصوير در شعر  2شاعر بهکار رفتهاست).
 .17بنفشه و پشت چون چوگان /شکستگی /پای ود بوسیدن /مناجـات کـردن /تواضـع/
طفلوار /ابجد وانی /نوشتن /گوش /بناگوش /واندن ط سبز /سر برنیاوردن /سر در بر
افکن دن /مهجور دلخسته /ستگی /دژم /رشک /سیراب بـودن /زبـان درکشـیدن /پَسـت
افتادن /قفا زدن /دَه گوش /حزين و محزون بودن /بندگی /حلقهبهگوش بودن /مژدۀ نوروز
دادن /آزردن /دل تیمارديده /درد دل هجرانکشیده /روی نهفـتن /در تـاب بـودن /سـیاه
کمبها /لب /زانو /وی ريختن /کاشتن در دل مخالف /بوی دهان /دو تن وطـای نیلـی/
بیوفايی /اموشی /قفل بر زبان اندا تن /بار دادن /دامن در پا کشیدن /مسکین /راستی/
دلجويی /توبهشکنی /قامت پَست /صوفی فوطهپوش /رقهپوشی /جلـوهگـری /مسـتی و
رابی /ماری /طفلی /زاری /سوی پَستی نگريستن /نگار /دم /پريشیده /سـفر /دشـمن/
عدوی نگون /مخالف بوسهل /نثار آوردن /شمن /مرد گناهکار /پیادۀ لشکری /غلطیـدن/
جوان /استغفار کردن /بر يک پای ماندن /چشم /کاژی و دوبینی /سـیلی ـوردن /زبـان/
مزور /حسد بردن /شفیع بودن /دورويی /جامه در نیل زدن /پیام دادن /نگهبانی /مراقـب/
مشکپوشی /طاليهکنان /رسن در گردن داشتن /نفس /کجکالهی کردن /سیهکاری /قد/
موی دماغ /مشکريزی /مشکسايی /قالب در آب اندا تن /گره بـر بنفشـه زدن /شـام/
شنبلید /شقايق /آذرگون /سايه /گل یری /گل سوری /گلستان /اللـهزار /چنـار /سـپهر/
شب /برف /قوس قزح /نارنج /فلک /کیوان /صبا /مغیالن /کاه /مرطب /ودرويی /سنگ/
گرد نیلگون /سفید پوشیدن /سپیدی /سیاهی /آهن /سلب /جامۀ سو  /جامۀ ماتم کبود/
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قرطۀ چینی نیلوفری /فوطۀ کحلی /دراعۀ نیلـی /رقـۀ /مخمـل /ديبـای ازر  /کربـاس
نیلگون /اکسون (جامۀ فا ر) /بالین /میل سرمه /غالیه /عود /نافۀ تتار /بسد /نقاب /تحفه/
نمک /شکر /کلۀ ديلمی /قالب /سايبان /پرگر (طو ) /ياقوت کبود /نگین کبود /افسـر از
ياقوت کبود /کاله /میسوری /شراب /پیـرهن /زکـال /فـرش /قـر  /محفـوری (نـوعی
فرش) /زلفین /معجر کتان نیلگون /جامۀ ترسا /یل /پروانه /کبک دری /پر طاووس /پـر
طاووس برآوردن /ستور ابلق /سپاه مور /موروَش /کرکما (نوعی پرنده) /بناگوش سرکش/
ل أَتی /پروانـۀ مرصـع /آتـش کبـود/
قافیه /گردن گل شکستن /شعلۀ نیلوفری /بستان هَ ْ
ظلمت /کفر /کثرات /تتر /افرنجی (هر تصوير در شعر  1شاعر بهکار رفتهاست).
4ـ .3تقسیمبندی موضوعی تصاوير بنفشه

با توجه به اينکه بنفشه گلی است با اوصاف و ويژگیهای ا  ،از زوايای مختلف مـورد
توجه شاعران قرار گرفتهاست و توصیفات متنوعی از آن حاصل شدهاست .گاهی بنفشه را
با اوصاف و اعمال انسانی سنجیدهاند و گاهی آن را با ديگر عناصر طبیعت و گاهی با اشیاء
بررسی و مقايسه کردهاند که در اين بخش ،به اين دستهبندیها اشاره میشود.
4ـ3ـ .1بنفشه و اوصاف و اعمال انسانی

طره ،کالله ،مو ،زلف ،گیسو ،جعد و مرغول (پیچ و تاب زلف) /کوژی و میدگی و پشت
دوتا /پشت چون چوگان /شکستگی /سر بر زانو نهادن /پای ود بوسیدن /سجود کردن/
رکوع /مناجات کردن /تواضع /طفلوار /ابجد وانی /نوشتن /گوش /بناگوش /واندن ط
سبز /سر فرو اندا تن /سر بر نیاوردن /سر در پیش داشتن /سر در بر افکندن /رخ به سوی
ود داشتن /عاشق /مهجور دلخسته /ستگی /سرافکنده /سرنگونی /سرگرانی /نزاری/
ط چهره /ط معنبر کشیدن /سوگواری و ماتم گرفتن /دژم /رشک /سیراب بودن/
شرمگینی /زبان درکشیدن /پَست افتادن /زبان از قفا کشیدن /قفا زدن /ال /عذار ،گونه،
رخ و عارض /رخ تاباندن /دَهگوش /حزين و محزون بودن /بندگی /حلقهبهگوش بودن/
غالم /دمت کردن /مژدۀ نوروز دادن /افسردن /آزردن /دل تیمارديده /درد دل
هجرانکشیده /روی نهفتن /تابداری و تاب دادن /در تاب بودن /سیاه کمبها /شادی و
کشی /لب /زانو /وی ريختن /دل /کاشتن در دل مخالف /بوی دهان /دو تن وطای
نیلی /بیوفايی /اموشی /قفل بر زبان اندا تن /بار دادن /دامن در پا کشیدن /مسکین/
راستی /دلجويی /توبهشکنی /قامت پَست /صوفی فوطهپوش /رقهپوشی /جلوهگری/
مستی و رابی /ماری /طفلی /زاری /سوی پستی نگريستن /نگار /دم /پريشیده /سفر/
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دشمن /عدوی نگون /مخالف بوسهل /نثار آوردن /شمن /مرد گناهکار /پیادۀ لشکری/
غلطیدن /جوان /استغفار کردن /بر يک پای ماندن /چشم /کاژی و دوبینی /طپانچه/
سیلی وردن /بر (سینه) /زبان /مزور /حسد بردن /شفیع بودن /دورويی /جامه در نیل
زدن /پیام دادن /نگهبانی /مراقب /مشکپوشی /طاليهکنان /رسن در گردن داشتن/
نفس /کجکالهی کردن /سیهکاری /قد /موی دماغ /مشکريزی /مشکسايی /قالب در
آب اندا تن /گره بر بنفشه پیچیدن.
4ـ3ـ .2بنفشه و اشیاء

آهن /سلب /جامۀ سو  /جامۀ ماتم کبود /قرطهچینی نیلوفری /فوطۀ کحلی /دراعۀ نیلی/
جامه و ردای کبود /رقه /مخمل /ديبای ازر  /ديبای بنفش /کرباس نیلگون /اکسون
(جامۀ فا ر) /بالین /میل سرمه /بوی وش /مشک /غالیه /عنبر /عود /عطر /نافۀ تتار/
بسد /نقاب /دامن /تحفه /نمک /شکر /کلۀ ديلمی /کمند /قالب /سايبان /سپر /تیغ/
الژورد /پرگر (طو ) /ياقوت کبود /نگین کبود /افسر از ياقوت کبود /کاله /میسوری/
شراب /پیرهن /زکال /فرش /قر  /محفوری (نوعی فرش) /زلفین /معجر کتان نیلگون/
جامۀ ترسا.
4ـ3ـ .3بنفشه و عناصر طبیعت

طری ،تری و تازگی /ارغوان /الله /ماه /شام /سمن و ياسمن /شنبلید /سوسن /نرگس/
نسرين /نسترن /شقايق /نیلوفر /ريحان /آذرگون /جلنار و گلنار /سايه /سنبل /گل /گل
یری /گل سوری /چمن و سبزه /گلستان /اللهزار /سرو /باد /چنار /سپهر /شب /برف/
قوس قزح /نارنج /فلک /کیوان /آتش /دود /بادام /صبا و نسیم /مغیالن /کاه /مرطب/
ودرويی /سنگ /گرد نیلگون.
4ـ3ـ .4بنفشه و حیوانات

یل /پروانه /کبک دری /پَرِ طاووس /پَرِ طاووس برآوردن /ستور ابلق /سپاه مور/
موروش /کرکما (نوعی پرنده).
4ـ3ـ .5بنفشه و ترکیبات ادبی

بناگوش سرکش /وردن آب حیات و آب حیوان /قافیه /گردن گل شکستن /شعلۀ
ل أَتَی /پروانۀ مرصع /آتش کبود.
نیلوفری /بستان هَ ْ
4ـ3ـ .6بنفشه و رنگها

نیل و نیلگونی /کبودی /سفید پوشیدن /سپیدی /سیاهی /سواد.
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4ـ3ـ .7بنفشه و مفاهیم غیرمادی

ظلمت /کفر /کثرات.
4ـ3ـ .8بنفشه و مکان

طبری /تتر /افرنجی.
چنانکه ديده میشود ،بنفشه و اوصاف انسـانی  ،50%بنفشـه و اشـیاء  ،20%بنفشـه و
طبیعت  ،18%بنفشه و حیوانات  ،4/5%بنفشه و ترکیبات ادبی  ،3/5%بنفشه و رنگهـا ،2%
بنفشه و مفاهیم غیرمادی  1%و بنفشه و مکان  1%از تصاوير را شامل میشوند .با دقت در
موارد فو و نمودار شمارۀ  ،2مشخص میشود که بیشترين تصاوير بنفشـه بـا اوصـاف و
اعمال انسـانی ،اشـیاء و عناصـر طبیعـت گـره ـوردهاسـت و سـاير موضـوعات در ايـن
تصويرسازی کمرنگتر هستند.
4ـ .4تصاوير ابتکاری هر شاعر از بنفشه

منظور ،تصاويری است که در شعر هر شاعر برای اولین بار آمدهاسـت و در شـعر شـاعران
پیش از او سابقه ندارد .هر کدام از شاعران مورد بحث ،به جنبـههـای متفـاوتی از بنفشـه
پردا تهاند .با توجه به اينکه در قرنهای نخستین بـه امـور محسـوس و طبیعـت التفـات
زيادی میشد ،بیشتر شاعران اين دوره ،تصاوير بديعی از بنفشه را در شعر ـود آوردهانـد.
رودکی بنفشه را با طری ،تازگی و آتش کبود ديده ،فردوسی به رابطـۀ بنفشـه بـا زلـف و
سمن توجه کرده ،فر ی رابطۀ بنفشه را با روی ،آذرگون ،سـنبل ،نـرگس ،الژورد و ...بـه
تصوير کشیدهاست و شاعران ديگر نیز تصويری به تصاوير بنفشه افزودهاند .البتـه هسـتند
شاعرانی نظیر ابوالفرج رونی ،باباطاهر ،مختاری ،فلکی ،عبید ،محتشـم ،نشـاط ،فروغـی و
فر ی يزدی که تصويری بر تصاوير پیشـینیان از بنفشـه نیفـزودهانـد و غالبـاً از تصـاوير
بیانشدۀ آنان استفاده کردهاند .تصاوير ابتکاری هر شاعر از بنفشه به ترتیب تاريخی زمان
حیات شاعران ذکر میشود ،تا امکان مقايسه و بررسی شاعران مبتکر و تصـاوير ابتکـاری
در طول تاريخ ادبیات فارسی بهتر نمايانده شود.
1ـ رودکی :طری و تازگی /آتش کبود (2 ،)2ـ کسايی :کبودی /میسوری (3 ،)2ـ فردوسی:
زلف ،مو و /...سمن و ياسمن (4 ،)2ـ فر ی :رخ ،روی و عذار /نگار /مردم /پريشیده /گـل/
آذرگون /سنبل /نسترن /نرگس /الله /سـنگ /عنبـر /مشـک /الژورد /طبـری (5 ،)15ــ
عنصری :گره بر بنفشه زدن /سرو /ماه /دامن /سپر (6 ،)5ـ منـوچهری :کـوژی ،میـدگی و
دوتايی /سر بر زانو نهادن /رکوع /ط /عدوی نگون /مخالف بوسهل /حسد بردن /جلنار/
ودرويی /بو /ديبای بنفش /زلفین /معجر کتان نیلگون /کرکما /نیلی /سـپیدی (7 ،)16ــ
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عسجدی :صبا (8 ،)1ـ فخرالدين اسعد :سرافکنده /مستی و رابی /گل یری /بالین (9 ،)4ــ

قطران :پَست چون چوگان /سر در پیش داشتن /رخ به سوی ود داشتن /عاشق /مهجـور
سته /دل تیمارديده /درد دل هجرانکشـیده /تابـداری و تـاب دادن /دل /دشـمن /نثـار
آوردن /شمن /مرد گناهکار /پیادۀ لشکری /چمن و سبزه /نسرين /شنبلید /مغیالن /کـاه/
گرد نیلگون /اکسون /کرباس نیلگون /ديبای ازر  /پرگر (طـو ) /يـاقوت کبـود /نگـین
کبود /افسر از ياقوت کبود /کاله /ستور ابلق (10 ،)29ـ ناصر سرو :سوسن /جامۀ ترسا (،)2
11ـ ابوالفرج رونی12 ،)0( :ـ باباطاهر13 ،)0( :ـ مسعود سعد :سـجود کـردن /سـر فروانـدا تن/
سرنگونی /کاژی و دوبینی /طپانچه /بر (سینه) /ارغوان /زکال (14 ،)8ـ مختـاری15 ،)0( :ــ
معزی :نزاری /سوگواری و ماتم /رشک /سیراب بودن /شرمگینی /مشکسايی /سايه /بسد/
قرطهچینی نیلوفری /سلب /آهن /تیغ /ظلمت /کفر (16 ،)14ـ یام :ال (17 ،)1ــ عمعـق:
عود (18 ،)1ـ سنايی :دمت کردن /راستی /دلجويی /فوطۀ کحلی (19 ،)4ـ حسـن غزنـوی:
زبان از قفا کشیدن /در تاب بودن /توبهشکنی /کیـوان /سـفید پوشـیدن (20 ،)5ــ قـوامی:
ل أَتی (21 ،)1ـ مهستی :شفیع بودن /عطر (22 ،)2ـ انوری :رخ تابانـدن /دهگـوش/
بستان هَ ْ
چنار /نقاب (23 ،)4ـ مجیر :استغفار کردن /بر يک پای ماندن /چشم /اللهزار /گل سـوری/
آتش /پیرهن (24 ،)7ـ فلکی25 ،)0( :ـ اقانی :حلقهبهگوش بودن /غالم /لب /زانـو /ـوی
ريختن /دل /کاشتن در دل مخالف /بوی دهان /دو تن وطای نیلی /شب /سپهر /بـرف/
قوس قزح /شکر /نمک /تحفه /قافیه /یـل /سـواد (26 ،)19ــ نظـامی :مناجـات کـردن/
ماری /جامه در نیل زدن /دورويی /پیام دادن /نگهبانی /مشکپوشی /طاليهکنان /رسن
در گردن داشتن /نفس /شقايق /پَرِ طاووس برآوردن /سیاهی (27 ،)13ـ عطـار :پـای ـود
بوسیدن /سر در بر افکندن /سرگرانی /ط معنبر کشیدن /صوفی فوطهپوش /رقهپوشی/
جلوه گری /طفلی /گلستان /نیلوفر /سايبان /پَرِ طاووس (28 ،)12ــ مولـوی :سـوی پَسـتی
نگريستن /مزور /ريحان /مرطب /شراب /قر  /محفوری (29 ،)7ـ عراقی :جامـۀ سـو /
وردن آب حیات و حیوان (30 ،)2ـ سعدی :سر بر نیاوردن /نارنج (31 ،)2ـ سیف :شکستگی/
گردن گل شکستن (32 ،)2ـ امیر سـرو :تواضـع /طفـلوار /ابجـد وانی /نوشـتن /گـوش/
واندن ط سبز /بناگوش سرکش (33 ،)7ـ اوحدی :زبان درکشـیدن /پَسـت افتـادن /قفـا
زدن /باد و نسیم (34 ،)4ـ واجو :بیوفايی (35 ،)1ـ عبید36 ،)0( :ـ سلمان سـاوجی :حـزين و
محزون بودن /شادی و کشی /اموشی /بار دادن /دامن در پای کشیدن /مسکین /فلک/
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غالیه (37 ،)8ـ حافظ :سیاه کم بها (38 ،)1ـ کمال جندی :کمند (39 ،)1ـ جـامی :دژم /سـیلی
وردن /مراقب /رقه و ردای کبود /دراعۀ نیلی /جامۀ کبود (40 ،)6ـ وحشی :مشکريزی/
قالب در آب اندا تن /دود (41 ،)3ـ محتشم42 ،)0( :ـ نظیری :ستگی /کجکالهی کـردن/
سیهکاری /شام (43 ،)4ـ کلیم :غلطیدن /جوان (44 ،)2ـ صائب :قفل بر زبان اندا تن /بادام/
میل سرمه /مخمل /قالب /شعلۀ نیلوفری /پروانه (45 ،)7ـ واعظ :قد /موی دماغ /مـوروش
(46 ،)3ـ بیدل :بندگی (47 ،)1ـ حزين :بناگوش (48 ،)1ـ نشاط (49 ،)0ـ قاآنی :افسردن /سفر/
جامۀ ماتم کبود (50 ،)3ـ فروغی51 ،)0( :ـ صفا :قامت پَست /کثرات /کبـک دری (52 ،)3ــ
فر ی يزدی (53 ،)0ـ بهار :زاری /زبان /نافه و نافۀ تتار /فرش /تتر /افرنجی /پروانۀ مرصع/
سپاه مور ( )8و 54ـ پروين :مژدۀ نوروز دادن /آزردن /روی نهفتن (.)3
2
به چند بیت از شاعران مورد بحث که حاوی تصاوير بنفشه است ،اشاره میشود :
«بنفشههای طـری یـل یـل بـر سَـرِ کـوه
«بپیچـــد همـــی چـــون مـــن از عشـــق او
«شــاخ بنفشــه بــر سَــرِ زانــو نهــاده ســر
«عِلمش نگـار و صـورت ايـوان ملـت اسـت
«به پیش الله بنفشه سـجود کـرد چـو ديـد
«صــبا تعــرض زلــف بنفشــه کــرد شــبی
«زِ بنفشه تاب دارم ،کـه زِ زلـف تـو زنـد دم
«گیرم چون گل نهای ،سـا ته ـونینلبـاس
«زود از قفـــا کشـــید زبـــانش بنفشـــهوار
«جامــــۀ مــــاتم کبــــود کــــرد بنفشــــه

چــو آتشــی کــه بــه گــوگرد بردويــد کبــود»
(رودکی.)498 :1382 ،
گـــره بـــر بنفشـــه شـــکن بـــر ســـمن»
(عنصری.)207 :1366 ،
ماننــــدۀ مخــــالف بوســــهل زوزنــــی»
(منوچهری.)143 :1375 ،
جودش گل و بنفشۀ بستان هَلْ أَتَـی اسـت»
(قوامی.)75 :1334 ،
که هر دو برگی از الله شـد يکـی محـراب»
(مسعود سعد.)60 :1374 ،
بنفشــه ســر چــو درآورد ايــن تمنـــی را»
(انوری.)1 :1376 ،
تو سیاه کم بها بین ،کـه چـه در دمـاغ دارد»
(حافظ.)77 :1369 ،
کــم زِ بنفشــه مبــاش ،دو تــه نیلــیوطــا»
( اقانی.)35 :1374 ،
چون سوسنش اگرچـه زبـان در زبـان فتـاد»
(حسن غزنوی.)32 :1362 ،
پیــرهن از غصــه چــاک زد گــل احمــر»
(قاآنی.)239 :1380 ،
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*****
« صم سوسن گشت نرگس ،چشم او زان شـد دژم
عاشق گل شد بنفشه ،پشت او زان شد دوتا»
(امیرمعزی.)24 :1318 ،

با دقت در نمودار شمارۀ  1درمیيابیم که قطران با  29تصوير ( ،)11/5%اقانی بـا 19
تصوير ( ،)7/5%منوچهری با  16تصوير ( ،)6/5%فر ی با  15تصوير ( )6%از تصاوير بنفشه،
در بین شاعران مورد بحث ،بیشترين تصاوير بکر را دارند و شاعرانی نظیر عنصری ،انوری،
مولوی ،سعدی ،سنايی ،واجو ،حافظ و صائب ـ با وجود مهـارت و قـدرت تصـويرگری ـ
تصاوير ابتکاری زيادی در اين موضوع به دست ندادهاند .البته طبیعی مینمايد که شاعران
متقدمتر به دلیل آنکه زودتر در تاريخ ادبیات ظهور کردهاند ،امکان آوردن تصاوير ابتکاری
بیشتری نسبت به شاعران بعدی داشتهاند.
 .5نتیجه
هدف اين مقاله ،پژوهش پیرامون تصاوير شعری متعدد و متنوع بنفشه بود ،با ايـن هـدف
که به سیر يک تصوير در ادوار مختلف شعر فارسی و در طول محور عمودی تاريخ ادبیات
فارسی نگريسته شود؛ زيرا بیشتر مطالعات ادبی ما ،مقطعی و به شکل بررسی محور افقـی
تاريخ ادبیات فارسی (يعنی شاعر ا در يک دورۀ ا ) است .در اين پژوهش ،تقريبـاً
تمام تصاوير بنفشه در شعر  54شاعر ،از رودکی تا پروين ،بررسـی و دسـتهبنـدی شـد .از
اهداف اين تحقیق ،نشان دادن تصاوير ابتکاری و تقلیدی شاعران و نوع و میزان تصـاوير
ارائهشدۀ آنان از بنفشه بود .اين پژوهش میتواند معرف مد لی از «فرهنگ تصـاوير شـعر
فارسی» باشد که مزايای بسـیاری دارد .روش کـار بـه شـکل کتابخانـهای و تحلیلـی بـا
بهرهگیری از جدولها و نمودارهای آماری است که با بررسی بسامدی تصاوير بنفشه آغاز
میگردد و جايگاه تصاوير بنفشۀ هر شاعر در کل تصـاوير و نسـبت هـر تصـوير بـر کـل
تصاوير نشان داده میشود و نیز بررسی تصاوير از کلیشهایترين تا ابتکاریترين آن ،نشان
دادن تصاوير ابتکاری هر شاعر و تقسیمبندی موضوعی تصاوير شعری بنفشـه ،از مراحـل
ديگر پژوهش است .از نتايج اصلی پژوهش میتوان به موارد زيـر اشـاره کـرد 54 :شـاعر
مورد بحث ،بیش از  552تصوير از بنفشه ارائه نمودهاند .بعد از تجزيه و تحلیل اين تصاوير
و کنار نهادن تصاوير مکرر ،حدود  248تصوير متنوع و نامکرر از بنفشـه بـه دسـت آمـد.
بنفشه و مو ،طره ،گیسو و جعد (در شعر  38شاعر) ،بنفشه ،سـمن و ياسـمن (در شـعر 24
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شاعر) ،بنفشه و گل (در شعر  22شـاعر) ،بنفشـه و ـط (در شـعر  20شـاعر) و بنفشـه و
کبودی (در شعر  16شاعر) ،به ترتیب بیشترين بسامد را در شعر ايـن شـاعران دارنـد و از
تکراریترين تصاوير بنفشه هستند 183 .مورد از مجموع  248تصوير ،هر کـدام فقـط در
شعر يک شاعر ذکر شدهاند و از ابتکاریترين تصاوير بنفشه محسوب میشوند .قطران بـا
 ،11/5%اقانی با  ،7/5%منوچهری با  6/5%و فر ی با  6%بیشترين تصاوير ابتکـاری را از
بنفشه پديد آوردهاند ،در حالی که شاعرانی مانند سنايی ،مولوی ،سـعدی ،حـافظ و صـائب
تصوير ابتکاری کمتری در اين زمینه دارند 8 .دستهبندی از بنفشه به دست داده شده کـه
بنفشه و اوصاف انسانی ( ،)50%بنفشه و اشیاء ( )20%و بنفشه و طبیعـت ( )18%بیشـترين
تصوير را در ذهن شاعران ايجاد نمودهاست.
پینوشتها
1ـ به دلیل حجم زياد تصاوير ،امکان ذکر ابیات و شمارۀ صفحات دواوين میسر نشد.
2ـ به دلیل محدوديت صفحات مقاله ،فقط به ذکر چند نمونه اکتفا شدهاست.
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