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Abstract 
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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 فارسی ادبیاتدر  «بنفشه» شعری ريتصاو بررسی
 1لو علیرضا نبی
 ، قم، ايراندانشگاه قم ،استاد زبان و ادبیات فارسی

 25/05/1399 مقاله: پذيرش تاريخ ؛10/03/1399 :مقاله دريافت تاريخ
 پژوهشی ـعلمی 

 دهیچک
 یسـاز ريان تصوکـ ش، اميها ويژگیبا توجه به اوصاف و  و است ار رفتهک هدر شعر اغلب شاعران ب «بنفشه»
ـ و تحل ین پژوهش، بررسيا اصلی هدف است. کردهجاد يا یاریبس  «بنفشـه »شـاعران از   یرسـاز يل تصوی
 ،همچنین است. یفارس خ ادبين موضوع در طول تاريم نوع نگرش شاعران به ایرسگر، تيهدف د و است
. به همین گردد یمبنفشه مشخص  یر شعريز تنوع تصاویو ن تصويرسازین يدها در ایارها و تقلکزان ابتیم

ـ ر تقلي، تصـاو یخير تـار م و تـخ  دار تقیو طبق مع شاعر انتخاب، 54 ،منظور و  ،مشـخص  یارکـ و ابت یدی
ـ ا یهـا  افتـه ياز  یتر نشـان داده شـد. بر ـ    و ملموس تر ینیع با استفاده از جدول و نمودار،نیز  ها افتهي ن ي

فـرد از   هبتصوير منحصر 248ر متنوع و يتصو 552 ازش ین شاعران، بين قرار است: در شعر ايپژوهش بد
و  «بنفشـه »، «سـمن ه، بنفشـه و سـمن و يا  مو، زلف، گیسو و طـر  »و  «بنفشه» ۀرابط و شود یمده يبنفشه د

 و نیـز  ،«بـو »و  «بنفشـه » ،«اللـه »و  «بنفشه»، «دوتايی و  میدگی»و  «بنفشه»، «کبودی»و  «بنفشه»، « ط»
از شـعر شـاعران    ،ن انتخـاب ين بسامد را دارد. در ايشتریب بیدر شعر آنان به ترت «نیلی بودن»و  «بنفشه»

تا شاعرانی با شهرت گرفته، ل و مشهور طراز او؛ از شاعران است ع استفاده شدههای متنو با سبک یمختلف
، شـاعران  ... سـرا و  مثنـوی ، سـرا  قصـیده ، سرا غزلمثالً شاعران  ؛ددار یاديع ز ود تنون انتخاب يکمتر. ا

نظـر  نش و پـژوهش مـد    ين گزيمی و... در ای، تعليیانواع شعر حماسی، غنا دنیاگرا و... و نیز عارف، زاهد،
، ريتصـو  16تصـوير، منـوچهری بـا     19تصوير،  اقانی بـا   29ان نظیر قطران با . بر ی از شاعراست بوده

و  نيتـر  یابتکـار تصوير،  12تصوير و عطار با  13تصوير، نظامی با  14تصوير، امیر معزی با  15فر ی با 
، 50% یانسـان صـاف  وبنفشه و ا ،شود یمديده  که چنان .اند آوردهد يرا از بنفشه پد یر شعريتصاو نيتر تازه

، بنفشه و 5/3% یادببات کیتر ، بنفشه و5/4%وانات ی، بنفشه و ح18% عتیطب، بنفشه و 20% ءایاشبنفشه و 
 .شوند یم از تصاوير را شامل 1%ان کبنفشه و م نیز و 1% یرمادیغم ی، بنفشه و مفاه2% ها رنگ

 

 .یدیر تقليتصاو ،یارکر ابتيتصاو ر،يتصو ،بنفشه :دییکل یها واژه

 مقدمه .1
ا در ارتباط بـا  ي يیتنها بهو آن را  پژوهش، توان میات مختلف از جه، یشعرر يتصوربارۀ د
مـاژ  يو ا ینيآفر الی  یزکرمۀ ه نقطک یر شعريق در تصاویتحق .کرد یر بررسير تصاويسا

ختن عواطـف و  یانگر در بـر يال شـاعرانه بـه کمـک تصـو    یـ   .ددار یا ژهيوت یاهم است،
 چراکه: دارد؛ يینقش بسزا ،احساسات
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، نـد یب یمـ ز ياای متم ه گونهزی را بی واننده احساس کند که چتا  شود یمر سبب يتصو»
جـان  یه ،رهايبا سا تن طرحی از تصو ک شعر غالباًي .شنود یما ي ديبو یم، کند می لمس
 ،شود یمک ياحساسات تحر ۀلیوسکه  واننده آن اندازه که به ای  ه گونهب ،زدیانگ یمرا بر

 .(155: 1375 ،)اسکلتن« گردد ینمی شعر واقع عنار میثتحت تخ

 ۀبـار کـه در  چنان را کنار هم بنشاند؛ارتباط  بی عناصری متضاد و ظاهراً تواند یمر يتصو
ر است يای متغایاز دو دن زیر حلقه زدن دو چيتصو» د که در واقع،يم دی واه بنفشهر يتصاو
ل یـ ن قسمت قدرت تخيتر مهم ،تصويرسازیقدرت  ن...یمع ۀنقطک يکلمات در  ۀلیوسبه 
ـ  ر،يغرض از تصو .(113 /1: 1380 ،براهنی) «است اسـت کـه    يیماژهـا يال و ایـ   روَتمام ص 
چند اساس ، هرندک جادياتا نوآوری و ابداعی را  ،کار گرفته شود ل بهیتخ ۀلیبه وس تواند یم

 ه است.یبر تشب ای گونهز به یانگ الیر  ياغلب تصاو
 یهـا  صـورت  ه اسـت... یتشب است، ل شاعریروی تخیال که حاصل نی  های مرکز اغلب صورت»
گـر  يهـای د  ا صـورت يه و يرمز و حتی گاهی کنا ص،یتشخ ل، استعاره،یل تمثیاز قب ،الیگر  يد
ـ قـت از  یدر حق ر قـرار داد، يتصو ۀريداز در یها را ن ع معنی آنبا توس  توان یمان که یب ه یک تشـب ي

 .(189 :1381 ،پورنامداريان) «تاس ه گرفتهيا آشکار مايپنهان 

ن ارکان شعر است و يتر کی از مهميپردازی شاعرانه  الی  ر ويتصو ،ه گفته شدک چنان
ـ ز ؛کننـد  یمـ ق ين موضوع را تصديات ایپژوهشگران ادب تمام منتقدان و باًيتقر را عنصـر  ي
ل، یـ ر و تخيتصـو  ،نیهمچنـ ر است. ث ار مؤیبس ک شعريق یا عدم توفيت یر در موفقيتصو
 :شعر از نظم است زدهندۀيتما

ن کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت يعت و انسان و ایدر مفهوم طب ف ذهنی شاعر،ن تصر يا»
 و عنصر معنوی شـعر  مینام یم "ريتصو" اي "الی "زی است که آن را یچ عت،یان انسان و طبیم
ـ اقعر در نشـان دادن و ف ذهن شاعتصر  ۀویشال و ین  یهم ادوار، ۀهمها و در  زبان ۀهمدر  ات ی
 .(2 :1372)شفیعی کدکنی،  «ی و معنوی استماد 

به  توان یم ،های معمول بندی میها و تقس عالوه بر ارتباط ،ر شعریيرسی تصاوبرای بر
 ز توجه کرد.یخی نياجتماعی و تار ،فرهنگی یها نهیزمعناصر سازنده و 

شعر فارسی در  بنفشهع تصاوير ث اصلی، در نگاهی اجمالی، به تنوپیش از ورود به بح
ی آن در ادوار شـعر  هـا  ويژگـی و  بنفشـه ه به محوری بودن تصـوير  . با توجشود یماشاره 

در  رسـد  یمبه نظر  ع اغراض شاعران در استفاده از اين مضمون،نیز به دلیل تنوفارسی و 
قصايد در  .شود یمدر نگاه شاعران ديده  بنفشهعی از متنو یها جلوهمختلف شعر نیز  انواع

 توجـه  و به  ـود مشـغول بـودن آن    بنفشه با ديگر عناصر طبیعت ۀرابطبیشتر به فارسی 
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کـه بیشـترين     اقـانی مـثالً قطـران و    ؛انـد  شده قائلو برای آن اوصاف انسانی  است شده
سر در پیش داشتن، رخ به سوی  ـود   ،بنفشهبرای  ،اند آوردهپديده  زمینهتصوير را در اين 

با چمن و گوش بودن، غالمی، تابداری، همراهی  به ، هجران کشیدن، حلقهتن، عاشقیداش
 مانند اکسون، کرباس، ديبا، دو تن وطای نیلـی و...  يیها پوششو  سبزه، نسرين، شنبلید،

 .اند کردهذکر 
: 1384نظـامی،  ر.ک؛ ) تصاويری نظیر مناجـات کـردن   در بر ی اشعار ديگر برای بنفشه،

 :1368 عراقـی، ر.ک؛ ) داشـتن سـو    ۀ، جام(330: 1371عطـار،  .ک؛ ر) پوش ، صوفی فوطه(392

ر بار روحانی و معنـوی بـه   که بیشت شدهذکر  و... (148 :همانر.ک؛ ) وانیح، آب حیات و (50
گاهی اوصاف منفی نیز  ،به ضرورت شکل و سا تار ظاهری بنفشه ،. همچنیناست  آن داده

، مخـالف  (55: 1375 ،منـوچهری ر.ک؛ ) نگونعدوی  :تصاويری مانند است؛ شدهبرای آن ذکر 
ر.ک؛ ) گناهکـار ، مـرد  (63: 1333قطـران،  ر.ک؛ ) دشـمن ، (143: 1375 ،منوچهریر.ک؛ ) بوسهل

ر.ک؛ ) يـی دورو، (544: ر.ک؛ همـان ) کفـر ، (544: 1318 معـزی، ر.ک؛ امیـر  ) ظلمـت ، (179 :همان

در شـعر شـاعری    ،ز سوی ديگـر ا و... . (36: 1374  واجو،ر.ک؛ ) يیوفا ، بی(53 :1384 نظامی،
سـجود   :مانند ؛مانند مسعود سعد، اوصافی ذکر شده که با وضع و احوال شاعر مرتبط است

 :ر.ک؛ همان) یسرنگون، (599: ر.ک؛ همان) فرواندا تن سر، (60 :1374 مسعود سعد،ر.ک؛ ) کردن

بنفشـه   ۀربـار نیز در طول ادبیات فارسـی د  ها ويژگیبر ی از  ،که گذشت چنان و... . (597
 ۀگیسو، تابداری،  میدگی، رخ به سوی  ود داشـتن، جامـ   ه، مو،مانند طر  است؛ شدهتکرار 
 کبود و...

 له. بیان مسئ2
تن از شـاعران زبـان و ادب فارسـی، از     54در شعر  بنفشهدر اين پژوهش، تصاوير شعری 

بقـات  ط از شـعر تمـام   شـده سـعی   ،در اين گـزينش  است و شدهرودکی تا پروين بررسی 
يکی از عناصر محوری در شـعر   بنفشهبا توجه به اينکه  شاعران مشهور، سود جسته شود.

بنـدی و تحلیـل تصـاوير شـعری      دسـته  با بررسی، است کردهنويسنده سعی  فارسی است،
ـ در ا ادبیـات فارسـی نشـان دهـد.     ۀگسترکیفیت و چگونگی اين تصاوير را در  ،بنفشه ن ي

بعد از استخراج تمام  لی و آماری است.یتحل ،یا کتابخانهکل پژوهش، روش انجام کار به ش
و  ،بنـدی  ر هر شـاعر دسـته  يتصاو خی آن،ير تاریت سيری و رعایگ، بسامدبنفشه یها واژه
ر هـر  يگاه تصويسپس سهم و جا شعر هر شاعر بررسی شد.در  بنفشهر يزان بسامد تصویم

رگری هر شاعر يقدرت تصو امد،ر بر بسيم تصویبا تقس .مشخص شدر يشاعر در کل  تصاو
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بـه شـکل    آن، نيتـر  یابتکـار رها تـا  يتصـو  نيتر یا شهیکلد و از يمعلوم گرد ن مورديدر ا
ر بـه  ي، تصـاو سـرانجام  د.شـو ر ابتکاری هر شاعر معلوم يتا تصاو ،شد بندی دستهبسامدی 

سـیم  تر نیز های علمی و آماری و لیو با استفاده از تحل بندی گرديد دستهشکل موضوعی 
باً تمام يق، تقرین تحقيدر ا نی نشان داده شد.یج به شکل ملموس و عينتا جدول و نمودار،

 نظر قرار گرفتـه،  مد  د آمده،يدر شعر فارسی پد بنفشهکه حول محور  یانگیز الیتصاوير  
ـ در ا بنفشـه نقـش   ابی علمی به دست داده شـود، يارز و برای آنکه است استخراج شده ن ي

از شـعر   ،ن انتخـاب يالزم به ذکر است که در ا است. شدهمختلف بررسی  ر از جهاتيتصاو
تـا   ،از شاعران طراز او ل و مشـهور  ؛است ع استفاده شدههای متنو شاعران مختلف با سبک
 ،سرا قصیده ،سرا غزلمثالً شاعران  د؛دار یاديع زن انتخاب، تنويا شاعرانی با شهرت کمتر.

 مـی و... یتعل ،يیغنـا  و انواع شعر حماسی، ...و دنیاگرا اهد،ز شاعران عارف، ،...و سرا مثنوی
تصـوير،   29نظیر قطران بـا  بر ی از شاعران  .است بودهنش و پژوهش مد  نظر ين گزيدر ا

 14تصـوير، امیـر معـزی بـا      15، فر ـی بـا   ريتصو 16تصوير، منوچهری با  19 اقانی با 
ر يتصـاو  نيتـر  تـازه و  نيتر یابتکار ،رکب تصوير 12تصوير و عطار با  13تصوير، نظامی با 

 .اند آوردهد يپد بنفشهرا از  یشعر
 پژوهشضرورت و اهمیت . 3

تنوع شاعران  آن، ۀدامنبه دلیل گستردگی  در ادبیات فارسی بنفشهبررسی تصاوير شعری 
محـور   ۀکـه در مطالعـ   چنـان  است. بسیار مهم در شعر فارسی، بنفشهیت جايگاه و نیز اهم

ـ یعنوان محور افقی، و کل ه ت بیبعمودی شعر،  عنـوان محـور عمـودی    ه ت و نظام شعر ب
کرد بررسی شـود. در  ين رويز با ایر شعر فارسی نيتصاو دينما یمضروری  ،شود یمبررسی 

و طـول   شود یمات فرض یخ ادبيی محور افقی تاريتنها ن نوع پژوهش، شعر هر شاعر بهيا
ـ و بـه ا  گـردد  یممحور عمودی تلقی  ،ی شاعرانات و تقد م و تخ  ر زمانیخ ادبيتار ۀدور ن ي
ا عنصر شاعرانه از آغاز شعر تا هر زمانی که ير يک تصوي بالغتنیز و  یر و زندگیوه، سیش

ـ ر  وَهر بخش از ص  ،ن منظوري. برای اردیگ یممد  نظر باشد، مورد بررسی قرار  ـ ال نظی ر ی
ـ ناکه و یتشب استعاره، ارهـای علمـی و   یت و بـا مع ل اسـ یـ ر و تحلیه قابـل بررسـی و سـ   ي
 افـت. يدسـت   توان یم زمینهدر آن  یقیدق یابيبه ارز بخش، جهیگیری مشخص و نت بسامد
است که از آن جمله به  یا ارزندها و کاربردهای يمزا ۀبردارنددر یا مطالعهن جستجو و یچن
 ۀعـ که امکـان مطال « ر شعریيفرهنگ تصاو» ۀیکمک به ته اشاره کرد: توان یمن موارد يا
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ـ و م کنـد  یمـ ات فـراهم  یخ ادبير را در طول تاريک تصوير یس د را در یـ زان ابتکـار و تقل ی
شاعران را از  ۀشد ر سا تهين نوع بررسی تمام تصاويا .دهد یمشاعران نشان  تصويرسازی

ـ نشـاند و تحل  ک جا کنار هم مـی يدر  ک موضوع،ي ر يپـذ  ع را امکـان جـام  یل و پژوهشـ ی
 .شـود  یمـ بهتـر محق ـق    ،ر ملـل ير مشابه سـا يبا تصاوقی یتطب ۀسه و مطالعي. مقاسازد یم

ن نـوع پـژوهش   يدر ا ان مقل د و مبتکرشاعر نیز م ویا و عقيپو ،دییر ابتکاری و تقليتصاو
ن يبا ا سبکی و نقادانه ر از منظرهای مختلف بالغی،يهستند و بررسی تصاو يیقابل شناسا

 .شود یمنوع نگرش، بهتر انجام 
 هشپژو ۀنیشیپ. 3

ـ تفک به ر شعری شاعرانيتصاو تاکنون کارهای زيادی دربارۀ مطالعۀ انجـام   و جداگانـه ک ی
ـ عنی پـرورش و تکامـل   ي ،ات فارسییخ ادبير در محور عمودی تاريولی تصاو ،است شده ا ي
 توجـه ات فارسـی چنـدان مـورد    یـ خ ادبير در طـول تـار  يک تصـو ير نزولی و صعودی یس
، بـه بررسـی   شفیعی کـدکنی دکتر اثر  در شعر فارسی یال  روَص مثالً در کتاب  ؛است بودهن

هـا واکـاوی     یـال آن  یهـا   وشهتفکیک،  و به است تصاوير شعری شاعران پردا ته شده
سیر تحول  توان یم همین نويسنده،از  تکامل يک تصوير ۀمقالدر  ،همچنین است. گرديده
ر وَص  در موضوع لم دانشجوياننیز به قدی متعد یها نامه پايان .تصوير را مالحظه کرديک 

 .اسـت  انشـاعر  آنسـازی  یـت تصوير که هر يـک نشـانگر کیف    شدهنوشته   یال شاعران
لـو،   ر.ک؛ نبـی ) بررسی و تحلیل بسامد تصوير اللـه در شـعر فارسـی    ۀمقال سهدر  ،همچنین

 بیـات فارسـی  دو بررسی تصاوير شعری بلبل در ا (1389) بهشت در  یال شاعرانو  (1388

در شـعر  و بلبـل  بهشت گیری تصاوير شعری الله،  ه سیر شکلاز همین نويسنده، ب (1394)
آن  ،در ادبیـات فارسـی   بنفشهتصوير شعری  ۀدربارکنون ولی تا، است شدهفارسی پردا ته 

و ايـن   اسـت  نظـر بـوده، کـاری انجـام نشـده      حاضر مد  با اين گستردگی که در مقالۀهم 
 تازه و بديع است. کامالً پژوهش

 بحث. 4
 یدر شعر فارس بنفشهر يتصو. 1ـ4

ن شـاعران  يشعر ا را در تصاوير آنزان ید ميبا ها، ل آنیتحل و بنفشه ريبررسی تصاو برای
ـ دق ها آنبسامد  ر ويگاه تصاويتا جا ،میص کنمشخ  رار مجمـوع تکـ  از  .دشـو ن یـی تب تـر  قی
ر را يبر ی از تصاو .است شدهجاد ير ايتصو 552 حدود ،شاعران نيدر شعر ا بنفشه تصاوير

هر کدام  .است بوده توجهر کمتر مورد يبر ی تصاو نیز و است ک شاعر چند بار تکرار کردهي
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ـ ر تمايبـه بر ـی تصـاو    شتری دارند ویب توجهر ياز شاعران به بر ی تصاو  یشـ يگرا ل وي
ـ ادبخ يکه در طول تار میابي یمدر 1 ۀشمار با نگرش به جدول .ندارند  بـاً يتقر ،ات فارسـی ی
ـ آغـاز ا  ۀنقطعنوان ه در رودکی ب مه .حضور داردشاعران در شعر اغلب  بنفشهر يتصو ن ي
ـ نظ يیگـو  حـه يمداعران شـ شـعر  در  مهـ  سرا و در فردوسی حماسه ، همریس و  ر فر ـی ی

ز یجامی ن نظامی و ن اسعد گرگانی،يالد فخر ۀعاشقان یها منظومهدر  ،نیهمچن .منوچهری
 است کردهر را فراموش نيوان تصيدر زندان انیز د سعد مسعو و داستيهو ريوتصن يا حضور
هـای   قالـب در ن طـور  یهمـ  .انـد  داشته توجه آنز به ین گرا عرفانمولوی  ار وعط ، یيسنا و

 .ر حاضر استين تصويا و... مثنوی ده،ی، قصتی، غزلیرباعی، دوب
 رياوتصـ  بـه کـل   نسبت هر شاعر در شعر  بنفشه ريتصاوو تعداد  زانیم یبررسپس از 

قطران،  اقانی، منوچهری، فر ی، امیرمعـزی،  شاعرانی مانند ه ک میابي یمدرر( يتصو 552)
ـ ا و انـد  آوردهدر اشعار  ـود  را  بنفشه ابتکاری رين بسامد از تصاويشتریب نظامی و عطار ن ي

 ابـوالفرج رونـی، باباطـاهر، مختـاری، کمـال  جنـدی و...      شاعرانی چـون  ر در شعر يتصو
ـ  ،بنفشـه ر مورد بحث يتصاوکل از  %8 حدود ،نین بيادر  دارد. نمود ران يکمتر ق بـه  متعل 

تنـوع   بنفشـه ر يزان کاربرد تصـاو یکه م دشو یممعلوم  ین بررسياز ا است. قطران تبريزی
ـ ااز  مـورد  2 فقـط  ،فردوسی ۀشاهنامر یحماسی نظ ولی در اشعار ،رددر اشعار دا ی اص ن ي
و  یعرفـان  ،يیغنـا  قصايد و اشعاردر اين تصاوير  میزان ، و برعکس،شود یمده يدر يتصاو
 .اد استيار زیبس یفیتوص
 یدر شعر فارس بنفشهر متنوع يتصاوبسامدی  بندی دسته. 2ـ4

شـتر  یب ،بنفشه یهاريتصواز که بر ی  يابیم درمی ،(مورد 552) ريتصاو ل کاز بررسی پس 
قـدر تکـرار    آن رير ی تصاوب ،گريبه عبارت د کمتر؛است و بر ی  هبودشاعران  توجهمورد 
مـو، گیسـو و    با بنفشهارتباط  مثالً ؛اند گرفتهدی به  ود یو تقل یا شهیکلکه حالت  اند شده
 24در شعر  سمن و ياسمن ،بنفشهارتباط است و  کار رفته شاعران بهاز  تن 38در شعر  هطر 
غالـب   که اند داشتهنت الزم را یابم هستند و جذ یعقنیز ر يبر ی از تصاو .شود یمده يد تن
 پـس از آن، و  اسـت  ک شـاعر ظهـور کـرده   يدر شعر و فقط ند يران از آن استفاده نماشاع

 552از مجموع  هر شاعر،ر در شعر يک تصويکنار نهادن تکرار  پس از است. شدهفراموش 
و  یا شهیکلر يعنی تعداد تصاوي ؛ديآ یمبه دست  بنفشهاز  يینها ريتصو 248 حدود ،ريتصو
در شعر رار آن کده گرفتن تيدنا بعد از کنار نهادن و ،بنفشهر از و نامکر  ر شاذ يو تصاو رمکر
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حـدود  از  .گردنـد  یمـ ر کن بخش ذيدر اکه  شود یممورد  248 ازش یب مجموعاً ،هر شاعر
ک تن از شاعران مـورد  يدر شعر جداگانه و  ،(%74) ريتصو 183 ،بنفشهنهايی ر يتصو 248
ابتکـاری و   نسـبتاً  مـورد  183 ،بنفشـه  هایريصـو مجموع تعنی از ي ؛است کار رفته به بحث
، بنفشه و (392: 1384نظامی، ر.ک؛ ) بنفشه و مناجات کردن مانند یريتصاو رتکراری است؛یغ

 بها ، بنفشه و سیاه کم(215: ر.ک؛ همان) ی وان، بنفشه و ابجد(6: 1361امیر سرو، ر.ک؛ ) تواضع
، بنفشه و بسـتان  (280: 1362 حسن غزنوی،ر.ک؛ ) یشکن و توبه ، بنفشه(77 :1369 حافظ،ر.ک؛ )
ـ  ۀ، بنفشه و پروان(75 :1334 قوامی،ر.ک؛ ) یتَأَ ْلهَ ايـن   از و... (413: 1358بهـار،  ر.ک؛ ) عمرص 

و  تصاويری مانند بنفشـه و مـو، طـره، گیسـو و جعـد، بنفشـه و سـمن        ،. همچنیننداَ زمره
 فشه و کبودی و... تکرار زيادی دارند.، بنياسمن، بنفشه و گل، بنفشه و  ط

ار کـ  شـاعر بـه   38)در شـعر   1مرغـول ه، گیسـو، جعـد و کاللـه و    مو، زلف، طر و  بنفشه .1
 .است( رفته
 .(است رفتهکار  شاعر به 24 در شعر) اسمنيبنفشه و سمن و  .2
 .(است رفته کار بهشاعر  22در شعر ) گلبنفشه و  .3
 .(است رفته کار بهر شاع 20در شعر  ط )بنفشه و  .4
 .(است رفته کار بهشاعر  16در شعر ) یکبودبنفشه و  .5

 کار بهشاعر  14در شعر هر تصوير الله )بنفشه و کوژی،  میدگی و پشت دوتا/ بنفشه و  .6
 .(است رفته

 .(است رفته کار بهشاعر  11در شعر بو )بنفشه و  .7
 .(است رفته ارک بهشاعر  10در شعر ) یلگونینبنفشه و نیل و  .8
 .(است رفته کار بهشاعر  9در شعر هر تصوير ) یطبربنفشه و بنفشه و سوسن/  .9
 .(است رفته کار بهشاعر  8)در شعر بنفشه و سوگواری و ماتم گرفتن  .10
بنفشه و رخ، عارض و عذار/ بنفشه و تاب دادن و تابـداری/ بنفشـه و چمـن و سـبزه/      .11

 کـار  بـه شـاعر   7در شـعر  هـر تصـوير   ) بنفشـه و ارغـوان   /بنفشه و سنبل/ بنفشه و عنبـر 
 .(است رفته
بنفشه و سر بر زانو نهادن/ بنفشه و زبان از قفا کشـیدن/ بنفشـه و نـرگس/ بنفشـه و      .12

 .(است رفته کار بهشاعر  6هر تصوير در شعر ) مشکسرو/ بنفشه و 
 .(است رفته کار بهشاعر  5در شعر ) نينسربنفشه و  .13
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 4در شعر هر تصوير )  ال/ بنفشه و ری و تازگی/ بنفشه و طَو سر فرو اندا تن بنفشه .14
 .(است رفته کار بهشاعر 
بنفشه و رکوع/ بنفشه و سـرافکنده/ بنفشـه و سـرنگونی/ بنفشـه و نـزاری/ بنفشـه و        .15

 3هر تصوير در شـعر  )شرمگینی/ بنفشه و ماه/ بنفشه و آتش/ بنفشه و بادام/ بنفشه و تیغ 
 .(است رفته کار به شاعر
ـ    بنفشه و سجود کردن/  .16 ه سـوی  ـود داشـتن/ عاشـق/     سـر در پـیش داشـتن/ رخ ب

 دمت کردن/ افسردن/ شادی و کشی/   ط معنبر کشیدن/ رخ تاباندن/ غالم/سرگرانی/ 
 ۀبر/ نسترن/ نیلوفر/ ريحان/ جلنار و گلنار/ باد و نسیم/ دود/ سواد/ ردا و جامچه/ طپان/ دل

هـر  )  ـوردن آب حیـات و حیـوان   ای بنفش/ عطر/ دامن/ کمند/ سپر/ الژورد/ کبود/ ديب
 .(است رفته کار بهشاعر  2تصوير در شعر 

ضـع/  مناجـات کـردن/ توا   بنفشه و پشت چون چوگان/ شکستگی/ پای  ود بوسیدن/ .17
برنیاوردن/ سر در بر  بناگوش/  واندن  ط سبز/ سر نوشتن/ گوش/ وار/ ابجد وانی/ طفل
سـت  دن/ مهجور دلخسته/  ستگی/ دژم/ رشک/ سیراب بـودن/ زبـان درکشـیدن/ پَ   افکن

ۀ نوروز گوش بودن/ مژد به ين و محزون بودن/ بندگی/ حلقهه گوش/ حزافتادن/ قفا زدن/ دَ
روی نهفـتن/ در تـاب بـودن/ سـیاه     کشیده/  درد دل هجرانديده/ دادن/ آزردن/ دل تیمار

/ بوی دهان/ دو تن وطـای نیلـی/   ن در دل مخالفبها/ لب/ زانو/  وی ريختن/ کاشت کم
یدن/ مسکین/ راستی/ وفايی/  اموشی/ قفل بر زبان اندا تن/ بار دادن/ دامن در پا کش بی

گـری/ مسـتی و    شی/ جلـوه پو پوش/  رقه ست/ صوفی فوطهشکنی/ قامت پَ دلجويی/ توبه
ده/ سـفر/ دشـمن/   ستی نگريستن/ نگار/ دم/ پريشی رابی/  ماری/ طفلی/ زاری/ سوی پَ

لشکری/ غلطیـدن/   ۀعدوی نگون/ مخالف بوسهل/ نثار آوردن/ شمن/ مرد گناهکار/ پیاد
جوان/ استغفار کردن/ بر يک پای ماندن/ چشم/ کاژی و دوبینی/ سـیلی  ـوردن/ زبـان/    

رويی/ جامه در نیل زدن/ پیام دادن/ نگهبانی/ مراقـب/  ردن/ شفیع بودن/ دومزور/ حسد ب
کاری/ قد/  کالهی کردن/ سیه نان/ رسن در گردن داشتن/ نفس/ کجک يهپوشی/ طال مشک

سايی/ قالب در آب اندا تن/ گره بـر بنفشـه زدن/ شـام/     ريزی/ مشک موی دماغ/ مشک
 زار/ چنـار/ سـپهر/   سوری/ گلستان/ اللـه شنبلید/ شقايق/ آذرگون/ سايه/ گل  یری/ گل 

سنگ/ غیالن/ کاه/ مرطب/  ودرويی/ نارنج/ فلک/ کیوان/ صبا/ م برف/ قوس قزح/ شب/
دن/ سپیدی/ سیاهی/ آهن/ سلب/ جامۀ سو / جامۀ ماتم کبود/ سفید پوشی گرد نیلگون/
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/ مخمـل/ ديبـای ازر / کربـاس    قرطۀ چینی نیلوفری/ فوطۀ کحلی/ دراعۀ نیلـی/  رقـۀ  
 / تحفه/نقاب د/تتار/ بس  جامۀ فا ر(/ بالین/ میل سرمه/ غالیه/ عود/ نافۀ) اکسوننیلگون/ 
طو (/ ياقوت کبود/ نگین کبود/ افسـر از  ) پرگر/ سايبانديلمی/ قالب/  شکر/ کلۀ نمک/

نـوعی  ) یمحفـور / شراب/ پیـرهن/ زکـال/ فـرش/ قـر /     یسوریمياقوت کبود/ کاله/ 
ترسا/  یل/ پروانه/ کبک دری/ پر طاووس/ پـر   (/ زلفین/ معجر کتان نیلگون/ جامۀفرش

سرکش/ نوعی پرنده(/ بناگوش ) کرکماش/ وَسپاه مور/ مور /طاووس برآوردن/ ستور ابلق
ـ یتأَ ْلنیلوفری/ بستان هَ قافیه/ گردن گل شکستن/ شعلۀ آتـش کبـود/   مرصـع/   ۀ/ پروان

 .(است رفته کار بهشاعر  1هر تصوير در شعر ) یافرنجظلمت/ کفر/ کثرات/ تتر/ 
 بنفشهر يتصاو یموضوع یبند میتقس .3ـ4

مختلف مـورد   یاياز زوا  ا ، یها ويژگیست با اوصاف و ا گلی شهبنف نکهيبه ا توجهبا 
را  بنفشه یگاه .است شدهاز آن حاصل  یمتنوع توصیفاتو  است رفتهشاعران قرار گ توجه

 ءديگر عناصر طبیعت و گاهی با اشیاآن را با  یو گاه اند دهیسنج یانسانو اعمال با اوصاف 
 .شود یماشاره  ها بندی دستهبه اين  ،شدر اين بخ که اند کردهو مقايسه  یبررس
 بنفشه و اوصاف و اعمال انسانی .1ـ3ـ4

پیچ و تاب زلف(/ کوژی و  میدگی و پشت ) مرغولجعد و  طره، کالله، مو، زلف، گیسو،
/ بر زانو نهادن/ پای  ود بوسیدن/ سجود کردن دوتا/ پشت چون چوگان/ شکستگی/ سر
بناگوش/  واندن  ط  نوشتن/ گوش/ / ابجد وانی/وار رکوع/ مناجات کردن/ تواضع/ طفل

نیاوردن/ سر در پیش داشتن/ سر در بر افکندن/ رخ به سوی  بر فرو اندا تن/ سر سبز/ سر
 ود داشتن/ عاشق/ مهجور دلخسته/  ستگی/ سرافکنده/ سرنگونی/ سرگرانی/ نزاری/ 

اب بودن/  ط معنبر کشیدن/ سوگواری و ماتم گرفتن/ دژم/ رشک/ سیر  ط چهره/
 یدن/ قفا زدن/  ال/ عذار، گونه،ست افتادن/ زبان از قفا کششرمگینی/ زبان درکشیدن/ پَ
گوش بودن/  به حزين و محزون بودن/ بندگی/ حلقه گوش/ هرخ و عارض/ رخ تاباندن/ دَ
ز دادن/ افسردن/ آزردن/ دل تیمارديده/ درد دل نورو ۀغالم/  دمت کردن/ مژد

/ شادی و بها کمتن/ تابداری و تاب دادن/ در تاب بودن/ سیاه کشیده/ روی نهف هجران
کشی/ لب/ زانو/  وی ريختن/ دل/ کاشتن در دل مخالف/ بوی دهان/ دو تن وطای 

/  اموشی/ قفل بر زبان اندا تن/ بار دادن/ دامن در پا کشیدن/ مسکین/ وفايی بینیلی/ 
/ گری جلوه/ پوشی  رقه/ شپو فوطهست/ صوفی / قامت پَشکنی توبهراستی/ دلجويی/ 

مستی و  رابی/  ماری/ طفلی/ زاری/ سوی پستی نگريستن/ نگار/ دم/ پريشیده/ سفر/ 
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لشکری/  ۀدشمن/ عدوی نگون/ مخالف بوسهل/ نثار آوردن/ شمن/ مرد گناهکار/ پیاد
ی و دوبینی/ طپانچه/ غلطیدن/ جوان/ استغفار کردن/ بر يک پای ماندن/ چشم/ کاژ

رويی/ جامه در نیل حسد بردن/ شفیع بودن/ دو ر/سینه(/ زبان/ مزو ) بر سیلی  وردن/
نان/ رسن در گردن داشتن/ ک پوشی/ طاليه زدن/ پیام دادن/ نگهبانی/ مراقب/ مشک

سايی/ قالب در  ريزی/ مشک کاری/ قد/ موی دماغ/ مشک کالهی کردن/ سیه نفس/ کج
 .آب اندا تن/ گره بر بنفشه پیچیدن

 و اشیاء بنفشه .2ـ3ـ4

نیلی/  ۀکحلی/ دراع ۀی نیلوفری/ فوطچین قرطهکبود/  جامۀ ماتم/ جامۀ سو آهن/ سلب/ 
 اکسونجامه و ردای کبود/  رقه/ مخمل/ ديبای ازر / ديبای بنفش/ کرباس نیلگون/ 

تتار/  ۀ/ غالیه/ عنبر/ عود/ عطر/ نافمشک فا ر(/ بالین/ میل سرمه/ بوی  وش/ ۀجام)
ديلمی/ کمند/ قالب/ سايبان/ سپر/ تیغ/  ۀشکر/ کل نمک/ تحفه/ نقاب/ دامن/ د/بس 

/ یسوریمطو (/ ياقوت کبود/ نگین کبود/ افسر از ياقوت کبود/ کاله/ ) پرگرالژورد/ 
نوعی فرش(/ زلفین/ معجر کتان نیلگون/ ) یمحفورشراب/ پیرهن/ زکال/ فرش/ قر / 

 .ترسا ۀجام
 بنفشه و عناصر طبیعت .3ـ3ـ4

تازگی/ ارغوان/ الله/ ماه/ شام/ سمن و ياسمن/ شنبلید/ سوسن/ نرگس/  طری، تری و
نسرين/ نسترن/ شقايق/ نیلوفر/ ريحان/ آذرگون/ جلنار و گلنار/ سايه/ سنبل/ گل/ گل 

برف/  شب/ زار/ سرو/ باد/ چنار/ سپهر/ سوری/ چمن و سبزه/ گلستان/ الله  یری/ گل
بادام/ صبا و نسیم/ مغیالن/ کاه/ مرطب/  /نارنج/ فلک/ کیوان/ آتش/ دود قزح/  قوس

 لگون. ودرويی/ سنگ/ گرد نی
 بنفشه و حیوانات .4ـ3ـ4

آوردن/ ستور ابلق/ سپاه مور/ طاووس بر رِطاووس/ پَ رِ یل/ پروانه/ کبک دری/ پَ
 .)نوعی پرنده( وش/ کرکمامور
 بنفشه و ترکیبات ادبی .5ـ3ـ4

 ۀ/ قافیه/ گردن گل شکستن/ شعلبناگوش سرکش/  وردن آب حیات و آب حیوان
 .مرصع/ آتش کبود ۀ/ پروانیتَأَ ْلنیلوفری/ بستان هَ

 ها رنگبنفشه و  .6ـ3ـ4

 .کبودی/ سفید پوشیدن/ سپیدی/ سیاهی/ سواد نیل و نیلگونی/
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 مادیو مفاهیم غیر بنفشه .7ـ3ـ4

 .کثراتظلمت/ کفر/ 
 و مکان بنفشه .8ـ3ـ4

 .تتر/ افرنجیطبری/ 
، بنفشـه و  20% ءایاشـ بنفشـه و   ،50% یانسـان صاف وو ا بنفشه ،شود یمکه ديده  چنان

، 2% هـا  رنگبنفشه و  ،5/3% یادببات کیو تر بنفشه ،5/4%وانات یو ح بنفشه، 18% عتیطب
در  با دقت. شوند یماز تصاوير را شامل  1%ان کو بنفشه و م 1% یرماد یغ میو مفاه بنفشه

که بیشترين تصاوير بنفشـه بـا اوصـاف و     شود یممشخص  ،2 ۀشمارنمودار  موارد فو  و
اسـت و سـاير موضـوعات در ايـن      ء و عناصـر طبیعـت گـره  ـورده    اعمال انسـانی، اشـیا  

 هستند. تر کمرنگتصويرسازی 
 بنفشههر شاعر از  یارکر ابتيتصاو .4ـ4

شـعر شـاعران    و در اسـت  ن بار آمدهیاول یه در شعر هر شاعر براکاست  یريتصاو ،منظور
 بنفشـه متفـاوتی از   یهـا  جنبـه به  ،هر کدام از شاعران مورد بحث ز او سابقه ندارد.ش ایپ

عـت التفـات   یحسـوس و طب بـه امـور م   نخستین یها قرننکه در يبه ا توجهبا  .اند پردا ته
 .انـد  آوردهرا در شعر  ـود   بنفشهعی از ير بديتصاو ،ن دورهيشتر شاعران ایب ،شد یمادی يز
زلـف و  بـا   بنفشـه ۀ به رابطـ فردوسی ، دهيد تازگی و آتش کبود ،طریرا با  بنفشه کیرود

بـه   بنفشه را با روی، آذرگون، سـنبل، نـرگس، الژورد و...   ۀفر ی رابط ،ردهک توجهسمن 
. البتـه هسـتند   ندا شاعران ديگر نیز تصويری به تصاوير بنفشه افزودهو  است تصوير کشیده

اری، فلکی، عبید، محتشـم، نشـاط، فروغـی و    شاعرانی نظیر ابوالفرج رونی، باباطاهر، مخت
از تصـاوير   غالبـاً و  انـد  فـزوده ینفر ی يزدی که تصويری بر تصاوير پیشـینیان از بنفشـه   

تصاوير ابتکاری هر شاعر از بنفشه به ترتیب تاريخی زمان  .اند کردهآنان استفاده  ۀشد بیان
مبتکر و تصـاوير ابتکـاری    تا امکان مقايسه و بررسی شاعران ،شود یمحیات شاعران ذکر 

 در طول تاريخ ادبیات فارسی بهتر نمايانده شود.
 فردوسی: ـ3 ،(2) یسوریمکبودی/  :یيکسا ـ2 (،2) کبودطری و تازگی/ آتش  رودکی: ـ1

رخ، روی و عذار/ نگار/ مردم/ پريشیده/ گـل/    ی:فر  ـ4 ،(2) اسمنيزلف، مو و.../ سمن و 
 ــ 5 ،(15) یطبـر له/ سـنگ/ عنبـر/ مشـک/ الژورد/    آذرگون/ سنبل/ نسترن/ نرگس/ ال

 میـدگی و   کـوژی،  منـوچهری:  ـ6 ،(5) سپرگره بر بنفشه زدن/ سرو/ ماه/ دامن/  عنصری:
رکوع/  ط/ عدوی نگون/ مخالف بوسهل/ حسد بردن/ جلنار/  دوتايی/ سر بر زانو نهادن/

 ــ 7 ،(16) یدیسـپ لی/  ودرويی/ بو/ ديبای بنفش/ زلفین/ معجر کتان نیلگون/ کرکما/ نی
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 ــ 9 ،(4) نیبالسرافکنده/ مستی و  رابی/ گل  یری/  ن اسعد:يفخرالد  ـ8 ،(1) صبا عسجدی:
شتن/ عاشق/ مهجـور  ست چون چوگان/ سر در پیش داشتن/ رخ به سوی  ود داپَ قطران:

ـ    سته/ دل تیمارديده/ درد دل هجران داری و تـاب دادن/ دل/ دشـمن/ نثـار    کشـیده/ تاب
لشکری/ چمن و سبزه/ نسرين/ شنبلید/ مغیالن/ کـاه/   ۀشمن/ مرد گناهکار/ پیادآوردن/ 

طـو (/ يـاقوت کبـود/ نگـین     ) پرگرگرد نیلگون/ اکسون/ کرباس نیلگون/ ديبای ازر / 
 ،(2) ترسا ۀسوسن/ جام ناصر سرو: ـ10 ،(29) ابلقکبود/ افسر از ياقوت کبود/ کاله/ ستور 

انـدا تن/  سـجود کـردن/ سـر فرو    سعد: مسعود ـ13 ،(0) باباطاهر: ـ12 ،(0) ابوالفرج رونی: ـ11
 ــ 15 ،(0) مختـاری:  ـ14 ،(8) سینه(/ ارغوان/ زکال) برسرنگونی/ کاژی و دوبینی/ طپانچه/ 

د/ نزاری/ سوگواری و ماتم/ رشک/ سیراب بودن/ شرمگینی/ مشکسايی/ سايه/ بس  ی:معز 
 عمعـق:  ــ 17 ،(1)  ال ام:ی  ـ16 ،(14) فری نیلوفری/ سلب/ آهن/ تیغ/ ظلمت/ کچین قرطه
 :حسـن غزنـوی   ـ19 ،(4) کحلی ۀ دمت کردن/ راستی/ دلجويی/ فوط ی:يسنا ـ18 ،(1) عود

 قـوامی:  ــ 20 ،(5) / کیـوان/ سـفید پوشـیدن   شکنی توبهزبان از قفا کشیدن/ در تاب بودن/ 
گـوش/   هخ تابانـدن/ د ر انوری: ـ22 ،(2) عطرشفیع بودن/  ی:مهست ـ21 ،(1) یتأَ ْلبستان هَ
زار/ گل سـوری/   الله استغفار کردن/ بر يک پای ماندن/ چشم/ ر:یمج ـ23 ،(4) نقابچنار/ 

غالم/ لب/ زانـو/  ـوی   گوش بودن/  به حلقه  اقانی: ـ25 ،(0) فلکی: ـ24 ،(7)آتش/ پیرهن 
ريختن/ دل/ کاشتن در دل مخالف/ بوی دهان/ دو تن وطای نیلی/ شب/ سپهر/ بـرف/  

مناجـات کـردن/    نظـامی:  ــ 26 ،(19)کر/ نمک/ تحفه/ قافیه/  یـل/ سـواد   قزح/ ش قوس
کنان/ رسن  پوشی/ طاليه  ماری/ جامه در نیل زدن/ دورويی/ پیام دادن/ نگهبانی/ مشک

ـ  ـ27 ،(13) یاهیسطاووس برآوردن/  رِدر گردن داشتن/ نفس/ شقايق/ پَ پـای  ـود    ار:عط 
/ پوشی  رقه/ پوش فوطهی/  ط معنبر کشیدن/ صوفی بوسیدن/ سر در بر افکندن/ سرگران

سـتی  سـوی پَ  مولـوی:  ــ 28 ،(12طاووس ) رِ/ طفلی/ گلستان/ نیلوفر/ سايبان/ پَگری جلوه
/ جامـۀ سـو    عراقی: ـ29 ،(7) یمحفورر/ ريحان/ مرطب/ شراب/ قر / نگريستن/ مزو 

شکستگی/  ف:یس ـ31 ،(2) نارنجسر بر نیاوردن/  سعدی:ـ 30 ،(2) وانیح وردن آب حیات و 
 وانی/ نوشـتن/ گـوش/   وار/ ابجـد  تواضـع/ طفـل   ر سـرو: یام ـ32 ،(2شکستن )گردن گل 

سـت افتـادن/ قفـا    کشـیدن/ پَ زبان در اوحدی: ـ33 ،(7) سرکشندن  ط سبز/ بناگوش  وا
حـزين و   سلمان سـاوجی:  ـ36 ،(0) د:یعب ـ35 ،(1) وفايی بی  واجو: ـ34 ،(4) مینسزدن/ باد و 
بودن/ شادی و کشی/  اموشی/ بار دادن/ دامن در پای کشیدن/ مسکین/ فلک/  محزون
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دژم/ سـیلی   جـامی:  ـ39 ،(1) کمند :یکمال  جند ـ38 ،(1) بها کمسیاه  حافظ: ـ37 ،(8) هیغال
ريزی/  مشک وحشی: ـ40 ،(6) کبود ۀنیلی/ جام ۀ وردن/ مراقب/  رقه و ردای کبود/ دراع

کالهی کـردن/    ستگی/ کج ری:ینظ ـ42 ،(0) محتشم: ـ41 ،(3) دودقالب در آب اندا تن/ 
قفل بر زبان اندا تن/ بادام/  صائب: ـ44 ،(2) جوانغلطیدن/  م:یکل ـ43 ،(4) شامکاری/  سیه

وش قد/ موی دماغ/ مـور  واعظ: ـ45 ،(7پروانه )نیلوفری/  ۀمیل سرمه/ مخمل/ قالب/ شعل
افسردن/ سفر/  قاآنی: ـ49 ،(0) نشاط ـ48 ،(1) وشبناگ ن:يحز ـ47 ،(1) یبندگ دل:یب ـ46 ،(3)

 ــ 52 ،(3) یدرست/ کثرات/ کبـک  قامت پَ صفا: ـ51، (0) فروغی: ـ50 ،(3) کبود جامۀ ماتم
مرصع/  ۀتتار/ فرش/ تتر/ افرنجی/ پروان ۀزاری/ زبان/ نافه و ناف بهار: ـ53 ،(0) یزديفر ی 
 .(3) نهفتنزردن/ روی نوروز دادن/ آ ۀمژد :نيپرو ـ54 و (8) مورسپاه 

 :2شود یماشاره  ،است بنفشهر يتصاو یه حاوکت از شاعران مورد بحث یبه چند ب
  یـل بـر سَـرِ کـوه     ی طـری  یـل  ها بنفشه»
 
 بپیچـــد همـــی چـــون مـــن از عشـــق او»
 
ــر    » ــاده س ــو نه ــرِ زان ــر سَ ــه ب ــاخ بنفش  ش
 
 عِلمش نگـار و صـورت ايـوان ملـت اسـت     »
 
 ديـد  به پیش الله بنفشه سـجود کـرد چـو    »
 
ــبی    » ــرد ش ــه ک ــف بنفش ــرض زل ــبا تع  ص

 
 زِ بنفشه تاب دارم، کـه زِ زلـف تـو زنـد دم    »

 
 لبـاس  ای، سـا ته  ـونین   گیرم چون گل نه»
 
ــه  » ــانش بنفشـ ــید زبـ ــا کشـ  وار زود از قفـ
 
 جامــــۀ مــــاتم کبــــود کــــرد بنفشــــه»
 

 «کبــودچــو آتشــی کــه بــه گــوگرد بردويــد  
 (.498: 1382رودکی، )                          

ــ ــر  گـ ــکن بـ ــه شـ ــر بنفشـ ــمنره بـ  «سـ
 (.207: 1366عنصری، )                         

ــهل   ــالف بوســ ــدۀ مخــ ــماننــ  «یزوزنــ
 (.143: 1375منوچهری، )                       

ـ أَ ْجودش گل و بنفشۀ بستان هَل  «اسـت ی تَ
 (.75: 1334قوامی، )                             

 «حـراب مکه هر دو برگی از الله شـد يکـی   
 (.60: 1374مسعود سعد، )                      

 «رابنفشــه ســر چــو درآورد ايــن تمنـــی     
 (.1: 1376انوری، )                               

 «داردبها بین، کـه چـه در دمـاغ     تو سیاه کم
 (.77: 1369حافظ، )                              

ــی   ــه نیل ــاش، دو ت ــه مب ــم زِ بنفش ــا ک  «وط
 (.35: 1374 اقانی، )                            

 «فتـاد چون سوسنش اگرچـه زبـان در زبـان    
 (.32: 1362حسن غزنوی، )                    

 

 «احمــرپیــرهن از غصــه چــاک زد گــل    
 (.239: 1380قاآنی، )                            
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***** 
  صم سوسن گشت نرگس، چشم او زان شـد دژم »

 

 

 «دوتاگل شد بنفشه، پشت او زان شد عاشق  
 (.24: 1318امیرمعزی، )                         

 19 اقانی بـا   ،(5/11%) ريتصو 29قطران با  هک يابیم درمی 1 ۀشمارنمودار با دقت در 
 ،بنفشهر ياز تصاو( 6%) ريتصو 15(، فر ی با 5/6%) ريتصو 16(، منوچهری با 5/7%) ريتصو
عنصری، انوری، ر ینظ یشاعرانر بکر را دارند و ين تصاويشتریب ورد بحث،ن شاعران میدر ب

 ـ  یرگريبا وجود مهـارت و قـدرت تصـو    ـ  مولوی، سعدی، سنايی،  واجو، حافظ و صائب
که شاعران  دينما یمعی یطبالبته  .اند ندادهن موضوع به دست يدر ا یاديز یارکر ابتيتصاو
 آوردن تصاوير ابتکاریامکان  ،اند کردهات ظهور یخ ادبيل آنکه زودتر در تاریبه دلتر تقدمم
 .اند داشتهی نسبت به شاعران بعدی شتریب
 جهینت. 5

ـ ا با ،بود بنفشهمتعدد و متنوع  یشعرر يرامون تصاویپژوهش پ ،ن مقالهيهدف ا  هـدف ن ي
ات یخ ادبيمحور عمودی تاردر طول و  یشعر فارسر در ادوار مختلف يک تصوير یکه به س
مقطعی و به شکل بررسی محور افقـی   شتر مطالعات ادبی ما،یرا بيز سته شود؛يسی نگرفار
 بـاً يتقر ،ن پژوهشيدر ا است.  ا ( ۀدورک يعنی شاعر  ا  در ي) ت فارسیایخ ادبيتار

از  شـد.  بنـدی  دسـته بررسـی و   ،نياز رودکی تا پرو شاعر، 54شعر در  بنفشهر يتمام تصاو
ر يتصـاو  زانینوع و مشاعران و تصاوير ابتکاری و تقلیدی  نشان دادن ،قین تحقياهداف ا
ر شـعر  يفرهنگ تصـاو » ازمعرف مد لی  تواند یمن پژوهش يا .بود بنفشهاز  آنان ۀشد ارائه
لـی بـا   یو تحل یا کتابخانـه روش کـار بـه شـکل     .داری داریای بسـ يمزا هک باشد« فارسی
آغاز  بنفشه تصاويربررسی بسامدی ها و نمودارهای آماری است که با  ری از جدولیگ بهره
 بـر کـل    ريهـر تصـو  نسـبت  ر و يتصـاو  هر شاعر در کل  ۀبنفشر يگاه تصاويو جا گردد یم

نشان  آن، نيتر یابتکارتا  نيتر یا شهیکلر از يبررسی تصاو نیزو  شود یمر نشان داده يتصاو
از مراحـل   ،بنفشـه  یشعرر يتصاو یموضوعبندی  میر ابتکاری هر شاعر و تقسيتصاودادن 
ـ به موارد ز توان یمج اصلی پژوهش ياز نتا .است پژوهشگر يد شـاعر   54 رد:ر اشـاره کـ  ي

ر ين تصاويل ایه و تحليبعد از تجز. اند نموده ارائه بنفشهر از يتصو 552ش از یب مورد بحث،
 بـه دسـت آمـد.    بنفشـه ر متنوع و نامکرر از يتصو 248 حدود ر مکرر،يو کنار نهادن تصاو

 24در شـعر  ) اسـمن يسـمن و   ،بنفشه، شاعر( 38)در شعر مو، طره، گیسو و جعد  و بنفشه
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و  بنفشـه و  شـاعر(  20)در شـعر   ـط  و  بنفشـه ، شـاعر(  22)در شعر گل و  بنفشه، شاعر(
ـ در شعر ان بسامد را يشتریب بیبه ترت ،شاعر( 16 شعر)در کبودی  دارنـد و از  ن شـاعران  ي
هر کـدام فقـط در    ر،يتصو 248از مجموع  مورد 183 هستند. بنفشهر يتصاو نيتر یتکرار
قطران بـا   .شوند یممحسوب  بنفشهر يتصاو نيتر یابتکارو از  اند شدهک شاعر ذکر يشعر 
تکـاری را از  ر ابين تصاويشتریب 6%و فر ی با  5/6%، منوچهری با 5/7%،  اقانی با %5/11

 مولوی، سـعدی، حـافظ و صـائب   سنايی، که شاعرانی مانند  یدر حال ،اند آوردهد يپد بنفشه
به دست داده شده کـه   بنفشهاز  بندی دسته 8 دارند.در اين زمینه  یمترکر ابتکاری يتصو
ن يشـتر یب (18%عـت ) یو طب بنفشه و (20%) ءاشیاو  بنفشه(، 50%) یانسانو اوصاف  بنفشه
 است. جاد نمودهياعران ار را در ذهن شيتصو
 ها نوشت پی
 ر نشد.س ین ميصفحات دواو ۀات و شماریامکان ذکر اب ،رياواد تصيل حجم زیبه دل ـ1
 .است شدهفقط به ذکر چند نمونه اکتفا  ،ت صفحات مقالهيل محدودیبه دل ـ2

 بنفشههر شاعر از  یارکر ابتيبسامد تصاو :1 نمودار
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 یخيتارۀ ب دوریاعران به ترتدر شعر ش کلی و ابتکاری بنفشهر يجدول بسامدی تصاو :1 جدول
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 1 10 حافظ 5 12 حسن غزنوی 2 2 رودکی

 1 2 کمال 1 6 قوامی 2 2 یيکسا

 6 26 جامی 2 4 مهستی 2 2 فردوسی

 3 6 وحشی 4 8 انوری 15 16 فر ی

 0 5 محتشم 7 16 ریمج 5 8 عنصری

 4 11 ریینظ 0 3 فلکی 16 21 ریمنوچه

 2 5 میکل 19 33  اقانی 1 5 عسجدی

ن يفخرالد 
 اسعد

 7 13 صائب 13 28 نظامی 4 10
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 3 7 واعظ 12 19 عطار 29 44 قطران

 1 3 دلیب 7 21 مولوی 2 6 ناصر سرو

ابوالفرج 
 رونی

 1 4 نيحز 2 4 عراقی 0 1

 0 2 نشاط 2 6 سعدی 0 1 باباطاهر

 3 15 قاآنی 2 7 فیس 8 15 مسعودسعد

 0 5 فروغی 7 11 ر سرویام 0 1 مختاری

 3 6 صفا 4 10 اوحدی 14 32 معزیامیر 

 1 7  واجو 1 2 امی 
فر ی 

 زدیي
2 0 

 8 17 بهار 0 5 دیعب 1 5 عمعق

 3 6 نيپرو 8 20 سلمان 4 14 یيسنا

 ر بنفشهيموضوعی تصاو بندی دسته :2 نمودار

بنفشه و اوصاف و اعمال 

انسانی; 124

بنفشه و اشیا; 51

بنفشه و عناصر طبیعت; 44

بنفشه و حیوانات; 9

بنفشه و تعابیر ادبی; 8

بنفشه و مفاهیم غیر مادی; 3

بنفشه و مکان; 3

رنگ ها; 6

 
 منابع

 ترا.یم تهران،، 1 چ ز اوحدی،یمهرانگ ۀترجم ،ت شعريحکا، (1375) نیراب اسکلتن،
 .سنبله تهران،، 1 چبه اهتمام حسن برازان،  ،وان اشعاريد، (1384) نيپرو اعتصامی،
 علمـی و  تهـران، ، 5 چ، تقی مدرس رضویدبه اهتمام محم ،وان اشعاريد، (1376) علیاوحدالد ين  انوری،
 .گیفرهن
 ر.یرکبی، تهران، ام2 چسی، ید نفی، به اهتمام سعوان اشعاريد(، 1375ن )ي، اوحدالد یا مراغهاوحدی 
 اب.يزر تهران،، 1 چ ،طال در مس، (1380)رضا  براهنی،
 ر.یرکبیام تهران،، 4 چ ،وان اشعاريد، (1358)تقی دمحم بهار،
 مای دانش.یس تهران،، 1 چلی، یهللا  لا لی لبه اهتمام  ،وان اشعاريد، (1384)عبدالقادر  ،دهلوی دلیب
 ران.يخ و فرهنگ ايتار ۀسمؤس ز،يتبر، 1 چد آبادی، به اهتمام محم ،وان اشعاريد، (1358) ریمج لقانی،یب

 نگاه. تهران،، 1 چ ،سفر در مه، (1381)تقی  ان،يپورنامدار
 سعدی. تهران،، 2 چس، به اهتمام مرتصی مدر ،هفت اورنگ، (1366)حمن عبدالر  جامی،
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 تهـران، ، 6 چب رهبـر،  یـ  ط لیـل  ، به اهتمـام  وان اشعاريد، (1369) الد ين مخمد شمسشیرازی،  حافظ
 شاه.یعل صفی
 ر.ی، تهران، اساط2 چس رضوی، درتقی م، به اهتمام محمدوان اشعاريد(، 1362) ، حسنغزنوی
 ار.زو  تهران،، 5 چ، ن سجادیياءالد یبه اهتمام ض ،وان اشعاريد، (1374)ل يبد  اقانی،
پاژنـگ و مرکـز    تهـران، ، 3 چ، لییبه اهتمام احمـد سـه   ،اشعار وانيد، (1374)محمود  ،ی کرمانی واجو

 شناسی. کرمان
 ر.یاساط ،، تهران2 چعلی فروغی و قاسم غنی، دبه اهتمام محم ،اتیرباع، (1373)عمر  ام،ی 

 ی، تهران، جاويدان.، تصحیح سعید نفیسديوان اشعار(، 1361دهلوی، امیر سرو )
 ر.یرکبیام تهران،، 4 چسی، ید نفبه اهتمام سعی ،وان اشعاريد، (1382)هللا اابوعبد رودکی،
 باستان. مشهد،، 1 چ، به اهتمام محمود مهدوی دامغانی ،وان اشعاريد، (1347)ابوالفرج  رونی،
 شاه.یعل صفی تهران،، 2 چ، به اهتمام منصور شفق ،وان اشعاريد، (1367)سلمان  ساوجی،
 ر.یرکبیام تهران،، 5 چ، علی فروغید، به اهتمام محماتیکل، (1365)هللا اعبدالد ين  مصلح سعدی،
 ی.يسنا تهران،، 3 چس رضوی، مدرمحمدتقی به کوشش  ،وان اشعاريد، (1362) بن آدممجدود ی،يسنا

دانشـگاه   تهـران، ، 4 چس رضوی، درممحمدتقی به کوشش  ،قهیالحقةقيحد، (1369) ـــــــــــــــــ
 تهران.

 فردوسی. تهران،، 2 چهللا صفا، ا حیبه اهتمام ذب ،وان اشعاريد، (1364)د محم ف فرغانی،یس
 آگاه. تهران،، 5 چ ،ال در شعر فارسیی  روَص ، (1372)رضا دمحم عی کدکنی،یشف

 و فرهنگی.تهران، علمی ، 1 چ، به اهتمام محمد قهرمان ،اشعار وانيد(، 1371)دعلی محم صائب،
 زوار. تهران،، 1 چ، اتابکی زيبه اهتمام پرو ،اتیکل، (1379)هللا ادیعب ،زاکانی دیعب

 دان.يجاو تهران،، 5 چ، سیید نفیبه اهتمام سع ،اشعار وانيد، (1368)م یاهابر عراقی،
 نگی.علمی و فره تهران، ،6 چ، لیبه اهتمام تقی تفض  ،وان اشعاريد، (1371)د ن محميدالد يفر عطار،
 فروغی. تهران،، 1 چ، سیید نفیبه اهتمام سع ،وان اشعاريد، (1339)ن يالد  بشها ،بخارايی عمعق
 ی.يسنا تهران،، 2 چ، اقییسریبه اهتمام محمد دب ،وان اشعاريد، (1366) حسنابوالقاسم  عنصری،
 ار.زو  تهران،، 6 چاقی، یسرید دببه اهتمام محم ،وان اشعاريد، (1380)علی  ستانی،یفر ی س
 ر.یرکبیام تهران،، 13 چن مکی، یبه اهتمام حس ،اشعار وانيد، (1382)د محم زدی،يفر ی 
 چاپ مسکو.، شاهنامه، (م 1965)ابوالقاسم  فردوسی،
 نگاه. تهران،، 1 چن صانعی، یرحسیبه اهتمام ام ،وان اشعاريد، (1380)هللا ا بیحب قاآنی،
 دانشگاه تهران. تهران،، 6 چق، محق مهدی نوی و یح میتصح ،وان اشعاريد، (1384)ناصر سرو  انی،يقباد

 فروشی تهران. کتاب ،زيتبر، 1 چ، به اهتمام محمد نخجوانی ،وان اشعاريد، (1333)ابومنصور  قطران،
ـ به اهتمام م ،اشعار وانيد، (1334) نيبدرالد  قوامی رازی، ـ  تهـران، ، 1 چی، نین حسـ يالـد   رجاللی  ۀچاپخان
 .سپهر

 توس. تهران،، 3 چاحی، ين ریامداهتمام محم به ، ی مروزی و....يکسا، (1370) والحسناب ی،يکسا
 .یيسنا تهران،، 5 چعلی گرگانی، دبه اهتمام محم ،اشعار وانيد، (1376) ن علیيالد  کمال ،محتشم
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 علمی. تهران،، 1 چ، فرخ ونين همايالد  به اهتمام رکن ،وان اشعاريد، (1336)عثمان  مختاری،
 .نگاهتهران، پرويز بابايی،  ، به اهتمامديوان اشعار، (1374)سلمان  ود سعدمسع
فروشـی   کتاب تهران،، 1 چ، آشتیانی به اهتمام عباس اقبال ،اشعار وانيد، (1318)د هللا محماوعبداب ی،معز 

 ه.یاسالم
 .ارزو  تهران،، 2 چ، اقییسری، به اهتمام محمد دبوان اشعاريد، (1375) احمد ،منوچهری
 ر.یرکبیام تهران،، 2 چمان فروزانفر، الز  عيبه اهتمام بد ،ات شمسیکل، (1355)د محمالد ين  جالل مولوی،

علمـی و   تهـران، ، 5 چم سـروش،  يبه اهتمـام عبـدالکر   ،مثنوی معنوی، (1378) ــــــــــــــــــــــ
 فرهنگی.

ادبیـات و   دانشـکدۀ  نشريۀ ،«شعر فارسیبررسی و تحلیل بسامد تصاوير الله در »، (1388)علیرضا  لو، نبی
 .347ـ327 صص، 26 ش ،جديد دورۀ ،علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آرا. گل تهران،، 3 چن نخعی، یبه اهتمام حس ،اشعار وانيد، (1379) ابعبدالوه  نشاط،
 نگاه. ن،تهرا، 5 چدی، د دستگریوححسن ح یتصح ،اشعارات یکل، (1384) بن محمد اسیال نظامی،

 ر.یرکبیام تهران،، 1 چن نخعی، یبه اهتمام حس ،وان اشعاريد، (1339)د محم وحشی بافقی،
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