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Abstract  

Vegetable elements create symbols that offer a transcendent 
embodiment of the signifier more prominent than their meanings, and 
in fact connect the human soul with the transcendental. The symbol is 
somehow related to the feeling of need in human beings. Popular 
literature is the field of recognizing the customs and beliefs of the 
people, which includes myths, beliefs, stories, songs, etc. Folk songs 
are an important part of the oral literature due to the protection of 
cultural and national identity and the transmission of feelings and 
beliefs about our past. In this study, more than a thousand verses of 
Mazandaranian poetry have been studied. Based on the library and 
field study findings, it can be said that the violet flower has a high 
frequency among other flowers in the poems of Mazandaranian 
people, because it represents the spring season, which is sometimes 
associated with the social, educational, and romantic themes (sadness 
of love, and pain of waiting). To the extent that the lover converses 
with the violet flower, he remembers Yar with his pleasant perfume, 
and considers the shape of his heart and the color of blue as a symbol 
of his aching heart. Finally, he sees its tangling and twisting as a 
symbol of the beloved's hair. 
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Research background 
As far as the author has examined, there has been no independent 
research on violets in the Persian and oral literature, but some works 
have been written about flowers and plants. 

Rangchi (1994) has investigated the flowers and plants in Persian 
poetic literature until the beginning of the Mongol period. In this 
book, the author mentions the names of 170 types of flowers and 
plants and tries to explain their etymology and cite examples from the 
Poets' Divan. 

Zomordi (2008) studies plant symbols and cods. In this book, the 
author has analyzed plant symbols and its literary applications. 

Research questions 
The study pursues the following research questions: 

A) How is the violet flower reflected through symbols in the 
Mazandaranian couplets?  

B) What concepts does the structure of violet flower inspire in the 
Mazandaranian poems? 

Research hypotheses 
To answer the above-mentioned questions, the following hypotheses 
were raised: 

A) The most important concepts of violet flower in Mazandaran 
poems are the symbol of Seyed's escape in spring and the face of the 
beloved.  

B) The structure of the violet flower is a symbol of humility, and its 
bruising is a symbol of the bloody heart of the lover waiting for the 
beloved. 

Discussion 
Poetic symbols have always been the representation of the individual 
and collective unconscious secrets of each nation and civilization. 
"Anthropological perspective indicate that plant life has endeavored 
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human reason and imagination and has given it a sacred and eternal 
color" (Mehandost, 2001, p. 166). The symbol shows the depth of the 
person. A world without a symbol will lead to the spiritual death of 
the man. The history of symbols shows that any subject can have a 
symbolic value (Chevalier & Gheerbrant, 2001, vol.1, pp. 49-55). 
Flowers and plants have become a source of poetic inspiration among 
poets in literature. Poets took help from nature and expressed the 
mystical, social, political, and other ideas in the form of poetry. In 
Mazandaranian poems, more attention has been paid to violet flowers. 
"Violet flower is called friendship flower; it is a symbol of love and its 
life is short" (Rangchi, 1994, p. 38). According to the people of 
Mazandaran, the growth of violets in the last days of winter is a 
harbinger of spring, the yard of nature, and the beginning of work and 
effort. 

Vanuše dar bemu dase be dasse//bǝ hâre jelodâr bayye mevârek 
Ârus besâtene beč â-beč â -re//masse belbel sar hǝ dă  še sedâ re 
Translation: The violet flower came out in a bunch and announced 

spring; congratulations. the primrose married and the nightingale is 
singing intoxicated (Ahmadi Kamarposhti, 2014, p. 17).  

In addition to being the symbol of spring, the violet flower is also 
used for the lost concepts that are more associated with the grief of 
losing a loved one. Sometimes, with the change of the year, there is a 
talk of grief, and the lover remembers his memories with his beloved 
in the last spring. Another point to consider about violet flowers is its 
fragrance that the lover remembers as spring comes, and inhales the 
scent of the violets. On the other hand, the heart-shaped leaves of the 
violet flowers in purple and blue pushes the poets to direct their 
imagination towards considering them as a symbol of the lover's 
sadness. The realities of society such as poverty, social distance, 
sorrow and pain, etc., force the poet to speak and bring these silent 
elements into life with a simple description. The conversation with the 
violet flower in Mazandaranian songs is in fact a reflection of the 
poets' feelings and their living environment as well as a reflection of 
their suffering. 
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Conclusion 
From the perspective of poets in Mazandaran, besides being the 
symbol of a promising spring and new year was well as dynamism and 
movement, the violet flower has a variety of concepts, including: 
attention to complexity and social unrest. The realities of the society 
in which they live indicate the educational attitude in the form of 
advice, the discredit of the world, indigenous beliefs and separation, 
and the expectation of the beloved's return. The beloved, which has a 
special place in Mazandaranian poems, has been re-mentioned in a 
significant part of the verses related to the violets. Where they speak 
with fervor of the beloved and affection, love falls from the margins of 
their couplets and accompanies the audience, and thus the presence of 
the violet flower indicates a reciprocal and practical confrontation 
between nature and the man. The poet approaches the violet flower so 
much that he sees it as a friend who is in pain with him. The fragrant 
scent is a reminiscent of sweet memories. He considers the lover of 
the blue color and the appearance of the heart as the shape of the 
violet flower. His embarrassed heart is caught in the twist of a lot of 
violet, and this is how the violet flower is tied to the life of the people 
of Mazandaran. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 بهمن و اسفند، 36، شمـارة 8 سال

 

 
 های مازندرانیمفاهیم نمادین گل بنفشه در دوبیتی

 
 1ویدا ساروی

 

 (08/28/9311پذیرش:  20/20/9311)دریافت:  

 چکیده
-لولتر از مدتر از دال و حتی برجستهعناصر نباتی موجدِ نمادهایی هستند که تجسمی متعالی

دهند. نماد دارند و درحقیقت روح انسان را با ماوراء هستی پیوند میهای خود را عرضه می
نوعی با احساس نیاز در انسان مرتبط است. ادبیات عامه، علمی برای شناخت آداب و رسوم به

شود. ها  و... را شامل میها، ترانهها، داستانها، باورداشتو عقاید مردم است که افسانه
دلیل پاسداری از هویت فرهنگی ـ ملی و انتقال احساسات و عقاید گذشتگان های عامه بهترانه

شود. در اشعار مازندرانی نمادهایی دیده ما، بخش مهمی از ادبیات شفاهی محسوب می
الگوهایی که نسل به نسل در میان مردم گشته و شوند که در اساطیر ریشه دارند و کهنمی

است. در این پژوهش، بیش از هزار بیت از اشعار مازندرانی ر خاصی یافته جایگاه و اعتبا
توان گفت که گل بنفشه ای و میدانی تحقیق میهای کتابخانهبررسی شده است. بر اساس یافته

های دیگر در اشعار مردم مازندران بسامد زیادی دارد، زیرا نمایانگر فصل بهار، در میان گل
های اجتماعی، تعلیمی و عاشقانه )غم مایهتالش دوباره است که گاه با بن سال نو و آغاز کار و

پردازد؛ با عطر وگو با گل بنفشه میعشق و درد انتظار( همراه است. تا جایی که عاشق به گفت
داند و درهم افتد و شکل قلبی و رنگ کبود را نمادی از دل دردمند خود میخوشش یاد یار می

 بیند.  یچ بودنش را نمادی از زلف معشوق میپدرروییدن و پیچ
 : نماد، ادبیات بومی، مازندران، گل بنفشه.های کلیدیواژه  

                                                                                                                   
 ن.ایرا بابل، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی،دانشکدة علوم انسانی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،  .9
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   مقدمه .1
در فرهنگ و ادب بشری، نمادهای زیبایی نهفته است که از آبشخور پندارهای  

در  ها و باورهاگیرد. این اندیشههای زیباشناختی  و ادبی مایه میای و آموزهاسطوره
 اند. تاروپود اشعار بزرگان ادب فارسی جای گرفته

در تاریخ و فرهنگ ایران در کنار شاعران تحصیل کرده و آشنا با فنون ادبی، کسانی 
دلیل داشتن ذوق و قریحۀ ادبی، گاهی اشعاری به زبان بومی هم بودند که به

 کردند. یآوری اشعارشان نمقبیل شاعران، تالشی برای جمعسرودند. این می

ها به بسیاری از آداب، لحاظ اجتماعی مهم هستند، زیرا در آنگونه اشعار بهاین
ها، مراسم، اعتقادات و نیز حوادث اجتماعی و بالیای طبیعی اشاره شده است آیین

 (. 360، ص. 9311)جعفری )قنواتی(، 
کی شود و درنماد موجب تکامل روحی انسان و پیشبرد او به سوی معنویت می

بخشد تا در پهنۀ هستی رابطۀ خود با جهان و عوالم برتر را شناسانه به او میزیبایی
 دریابد. 

ناخودآگاه را با کمک ِنماد با آگاه متداخل « من»دهد و نماد، عمق ِمن را نشان می
کند تا مس به طال تبدیل شود. دنیای بدون نماد دنیای غیر قابل تنفس است و می

دهد هر موضوعی انسان خواهد شد. تاریخ نمادها نشان میموجب مرگ معنوی 

باشد مانند سنگ، درخت، گل  طبیعیتواند ارزشی نمادین پیدا کند، چه شیء می

 گربران، و... و چه امری مجرد مانند اشکال هندسی، اعداد، عقاید و... )شوالیه و

 (. 55، 11/ صص. 9، ج9382، ترجمۀ فضایلی، 9126
همواره تجسم و تبلور رازهای ناخودآگاه فردی و جمعی هر قوم نمادهای شاعرانه 
شناسانه اعتقاد بر این است که حیات گیاهی، در باورهای مردم»و تمدن بوده است. 

« تعقل و تخیل آدمی را به تکاپو وا داشته و به آن رنگی مقدس و جاودانه بخشیده است
عالم خلقت است که راز و (. گل یکی از شاهکارهای 966، ص. 9382دوست، )میهن

 ای است که اش به گونهرمز غریبی با خود دارد؛ لطافت، رنگ، بو و ساختار ظاهری

ها به گل بنفشه کند. در اشعار مازندرانی از میان گلشک، چشم بینندگان را خیره میبی
های تحقیق به آن خواهیم پرداخت. در این توجه بیشتری شده است که در یافته

است. با توجه یش از هزار بیت از اشعار مازندرانی مورد بررسی قرار گرفته پژوهش ب
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شده و بقیه موارد با ذکر ها، برای هر بخش دو مورد درنظر گرفته به فراوانی شاهد مثال
 است.    نوشت ارجاع داده شدهنام نویسندة کتاب و اثرش در پی

 . سؤاالت پژوهش1ـ1
 است؟ های مازندران نمود یافته دی در دوبیتیگل بنفشه با چه مفاهیم و نما .9
 است؟بخش چه مفاهیمی در اشعار مازندرانی شده ساختارِ گل بنفشه، الهام .0

 های پژوهش. فرضیه4ـ1
ترین مفاهیم گل بنفشه در اشعار مازندرانی، نمادی از فرار سیدن فصل مهم .9

 بهار و چهرة معشوق است.
کبودی آن نمادی از دل خونین  ساختار گل بنفشه نمادی از تواضع و .4

 عاشق در انتظار معشوق است

 . پیشینۀ تحقیق    4
تا جایی که نگارنده بررسی کرده تحقیق مستقلی درمورد گل بنفشه در ادبیات فارسی و  

 ها و گیاهان آثاری نگارش یافته است، ازجمله:شفاهی صورت نگرفته، ولی درمورد گل
( از غالمحسین 9303) سی تا ابتدای دورة مغولگل و گیاه در ادبیات منظوم فار .9

ها و گیاهان ذکر کرده و نوع از گل 902رنگچی. نگارنده در این کتاب اسامی 
ها را توضیح داده شناسی و آوردن شاهد مثال از دیوان شاعران، آنضمن ریشه

 است. 

بیان  ( از حمیرا زمردی.  نگارنده در این کتاب به9380) نمادها و رمزهای گیاهی .0
 است. نمادهای گیاهی و کاربردهای ادبی آن پرداخته 

نامۀ (، پایان9381) ها، گیاهان و پرندگان در اشعار نیما یوشیجتصویرپردازی گل .3
ها، گیاهان و پرندگان پرداخته و پردازی گلاصغر ابراهیمی. نگارنده به تصویرعلی

 بسامدشان را ذکر کرده است. 
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 ش    . چارچوب مفهومی پژوه3

     . مفهوم نمادگرایی وکاربرد آن1ـ3
 ثبات و وحدت تداوم، بشر، روان و ذهن در اعماق و ادیان تاریخ در همواره نمادها
 و جهانی زبانی نمادها زبان. روندمی پیش به مشابه ساختاری مبنای بر و داشتند خاص
 دنیای و درون ایدنی میان تربیتی عملکردی با و است بشر افراد تمام برای فهم قابل
 . کنندمی برقرار ارتباط انسان بیرون

 اصطالح نماد جایگزین سمبل یونانی و رمز عربی است. گرچه برخی از 

رساند های رمز و سمبل را مینظران معتقدند کلمۀ نماد فقط تا حدی جنبهصاحب
یک  توان هر سه واژه را درو توسع معنایی این دو واژه را  ندارد، ولی گاهی می

 (. 199، ص. 9368معنا و کاربرد استفاده نمود )پورنامداریان، 

کارگیری رمزها بازنمایی نمادگرایی یعنی کسی بتواند افکار خود را هوشمندانه، با به
نظر کند. اگرچه تعیین زمان دقیق برای نمادپروری، دشوار و تا حدودی ناممکن به

 رسد، اما باید دانست که می

روش بیان چیزهاست.  تریناصولیترین و ری از دانش و کهنرمزپردازی ابزا

دهد که در ها را تشکیل میها، یک دانش مشترک میان ملتبسیاری از رمزپردازی
دوران بسیار کهن شکل گرفته و در اندیشه، تفکرات و رؤیاهای اقوام گوناگون 

 (. 50، ص. 9382گنجانیده شده است )بهزادی، 
 شناسان، شناسان، دیناصطالحاتی است که روان نماد در معنی خاص، از

شناسان و هنرمندان مختلف، تعریفی از آن ارائه داده و از منظر خود به آن اسطوره

کند. ذکر . همین فراگیری، ارائۀ تعریفی جامع را از نماد، دشوار میاندنگریسته

بی و روانی و این نکته الزم است که کشیدن مرز بین نمادهای عرفانی و دینی و اد
اند و در های مختلف بسیار به هم آمیختهاساطیری، کاری ناممکن است. این جنبه

 (.    3، ص. 9381توانند یگانه تلقی شوند )آقاحسینی و خسروی، یک نگاه وسیع، می
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 . نمادهای گیاهی                  4ـ3
های ذهنی و نیازهای هشاعران و هنرمندان نمادگرا به فراخور پشتوانۀ فرهنگی، دغدغ

گیری از ای به بهرهاست توجه و اقبال ویژه اصیل فردی و اجتماعی خود، ممکن
 نمادهای خاص در آثار هنری خویش داشته باشند. 

و  حیاتی گرایشات از نماد پرتو در گیاهی طبیعت با انسان همزادپنداری حس
 ما ادبیات در را ادیننم عناصری آن مبنای بر و گیردمی سرچشمه غریزی معرفتی

نباتات،  آیینی به رستاخیز باورها مربوط از دنیایی آن پرتو در آورد کهمی وجودبه

 که است موجودی انسان هستیم. شاهد را ...و و طبی عامیانه اساطیری، تفکرات

 خورده پیوند آسمان با او و انجام آغاز اما دارد، خاک در ریشه نباتات همچون
 اساطیری وجود برانگیزندة و قدسی روحانی نمادهای عنوانبه نیز گیاهان .است
 شعر و عرفانی اساطیری قدسی، هایجلوه .هستند خداوند به اتصال در انسان
 این توانمی وضوحبه است کهچنان  نباتات ادبی نمادهای حوزة در ما سرایانسخن
 (. 02، ص. 9380زمردی، )را دریافت  ارتباط

گیری از طبیعت زیبا و متنوع ایران و با الهام از راز و بان با بهرهسرایندگان فارسی ز
های درخشان این مرز و بوم، آثار زیبایی رمزها، تاریخ و تمدن، اساطیر و فرهنگ و آیین

 را به نمایش گذاشتند.

 مختلف و ادیان فرهنگ در گیاه و گل . بازتاب3ـ3
 در» .بیشتر است طبیعی عناصر سایر از انادی و هافرهنگ در گیاه و گل از استفاده قلمرو
 بیماری هر که است انگیزیگیاه شگفت وجویجست در گمشگیل النهرینبین اساطیر

 یونان در(. »03، ص. 9380میرصادقی، ) «کنددور می انسان از را مرگ و دهدمی شفا را
 مورد خود ننمادی شکلبه گیاهی هر و بودند خدایان و انسان بین رابط هاگل باستان
مخبر،  ۀ، ترجم9188کمپبل، ) «دانستندمی زیبایی الهۀ را زنبق گل آنان. استبوده  توجه
 مقدس فینای و عذرا مریم نشانۀ سفید بنفشۀ عیسویت گل آیین در(. »920، ص. 9386
 ۀ، ترجم9108کوپر، ) «روییدبنفشه می ،(Attis)آتیس  خون از یونان اساطیر در. است

(. 311، ص. 9388، ترجمۀ فیروزمند، 9812؛ نیز فریزر، 61، ص. 9310بهزادی، 
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 نام به گیاهی بوتۀ از اساطیر اساس بر (و مشیانه مشی) باستان ایران زن و مرد نخستین
و  و آرامش طراوت که سمبل و گیاه گل دیرباز به از ایرانیان» .اندشده آفریده ریواس

 .است و انسان خدا رابطۀ بازتاب گیاه نی،ایرا فرهنگ کردند. درزیبایی است، توجه می
 سبب گل به زدن صدمه که باور داشتند «اورز» نام به مقدسی فرشتۀ به قدیم ایرانیان
 (.98، ص. 9381)ابراهیمی،  «شدمی او ناراحتی

      فارسی شعر در گرایی. طبیعت2ـ3
 تواننمی را رمندیهن. است شده شاعران میان در شعری الهام منبع ادبیات در و گیاه گل

 شاعران. باشدنپذیرفته  تأثیر...پرنده و گیاه، گل، نظیر آن هایو مؤلفه طبیعت از که یافت
 سیاسی اجتماعی،  عرفانی، هایو اندیشه گرفتند طبیعت کمک از خود نمادین بیان در
و اسراری ها و گیاهان هر کدام رازی در سینه دارند بیان کردند. گل شعر در قالب را ...و

ها را درک کنند که جز عشاق واقعی و صاحبان ذوق سلیم مفاهیم آنرا آشکار می
 و گیاهان به را معشوق بدن اعضای شاعران فارسی، آغاز شعر همان کنند. ازنمی
 جویعربده چشمش نرگس دارد، سرو دلجوی قد که اندکرده تشبیه باغی هایگل

 اشچهره سرخ گل بر گیسوانش سنبل د،دار یاسمن است، روی غنچه دهانش است،
قرن  در سه فارسی شعر» دارد. ...و مانندسیب زنخدانی و گونعناب لبی اندازد،می سایه

 دوره این اند. اما شعرطبیعت بود. منوچهری، فرخی و عنصری از این دسته نخست شعر
 «ردازندپمی طبیعت از ساده توصیف و به هستند گرابرون آن و شعرای است آفاقی

ارتباط شاعران کالسیک با طبیعت ارتباطی است » (.398، ص. 9366کدکنی،  شفیعی)
است ... اما با انقالب مشروطه و که گویی میان شاعر و طبیعت، مرزی کشیده شده 

گو وشود که شاعر با آن به گفتهای آن، طبیعت جزئی از وجود شاعر میدگرگونی
، ص. 9389)محسنی، « اندو شفیعی کدکنی از این دستهنشیند. نیما، اخوان، سهراب می
 توانمی که طوریبه شود،می مشاهده جهان ادبی آثار اغلب در طبیعی های(. جلوه963
        .اندشده عجین یکدیگر در طبیعت و ادبیات که کرد ادعا
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 . گل بنفشه و جایگاهش در ادب فارسی  5ـ3
شده ساله دارد، چنانکه در آیین زرتشتی ستایش می سابقۀ تاریخی چندین هزار 9بنفشه

 در و اندروییده ریشه یک از که باریک بسیار هایشاخه با است ایدولپه است .گیاهی
گل بنفشه گل دوستی نام . رویدمی معطر بنفش رنگ با بهار اوایل در نمناک جاهای

 گل نمادگرایی»(. 38، ص. 9303دارد، مظهر عشق و عمر آن کوتاه است )رنگچی، 
 از یکی دقیقاً عدد این و عددند پنج که استمبتنی  هایشگلبرگ تعداد بر اساساً بنفشه

 از است، اندیشه یعنی انسان، خاص مختصۀ نشانۀ وحشی بنفشۀ. است انسان نمادهای
، 9126شوالیه وگربران، ) «استشده  انتخاب تفکر و تمرکزِ دادن نشان برای رو، این

در طبرستان )مازندران( بنفشه بسیار است، چنانکه (. »902، ص. 9382ی، ترجمۀ فضایل
 گوید: رودکی می

 شکسته زلف تو تازه بنفشۀ طبریست

 رخ و دو عارض تو تازه الله و نسرین 
 « بنفشۀ طبری و نوع خودروی آن معروف است

 (.62، ص. 9303)رنگچی، 

 به گاه تشبیه و گیسو به د، گاهاز نگاه شاعران پنهان نمان بنفشه گل فارسی، ادب در
 شده است:                 اشاره آن نظایر و بردن فرو سربرگریبان

   کبـود  شـده  نـاخن  بن چون بنفشه برگ 

 

  زمهریـر  سـرمای  بـه  شیرخواره دست در 
 

 (  10، ص. 9310منوچهری، ) 

 در پـیش  سر غفلـت  بنفشه چو آخر کی تا
 

    0بیـدار نرگس  و خوابی در تو که باشد حیف 

 

 (91، ص. 9301)سعدی،      
ــی     ــره م ــود گ ــول خ ــرفة مفت ــه ط  زد بنفش

 
ــداخت    ــو در میــان ان  صــبا حکایــت زلــف ت

 

 ( 65، ص. 9365)حافظ، 

نیما در رباعی زیر مناظره بین گل سرخ و گل بنفشه را به صورتی زنده و جاندار به 
 3است:تصویر کشیده 

 گل گفـت: بنفشـه را بـه بـازار کـه بـود      

 

ــود؟    ــدین روی کب ــرَدت کســی ب ــا خَ  آی

 

 گفتـا: هــم از ایــن اسـت بــه بــازار رواج  

 

 آلـود  کاین اسـت کبـود و آن دگـر خـون     

 

 (    511، ص. 9309)نیما یوشیج، 
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 های تحقیق   . یافته2

 . جایگاه طبیعت وگل بنفشه در شعر شاعران مازندرانی1ـ2
عاطفی و اجتماعی شاعران مازندران ترین عامل برای بیان افکار عاشقانه، طبیعت، مهم

است. طبیعت  است. غالب تصویرها عینی و تجربی و برگرفته از محیط زندگی آنان
های پوشیده از گیاهان، ذوق شاعر بارانی و گیاهان خیس شمال، دریای نیلگون و کوه

انگیزاند. در شناخت شعر هر شاعر،  محیط زیست وی را باید درنظر عاشق را برمی
بنفشه  باشد. گلهای طبیعت را تجربه کرده ویژه که شاعر روستایی و پدیدهت، بهداش

کند و و ....را آیینگی می غنایی اخالقی، در میان شاعران این دیار مفاهیم اجتماعی،
-ها یکهگوناگونی دارد. همانطوری که در ادب فارسی گل سرخ در میان گل کاربردهای

نی نیز گل بنفشه تا جایی که نگارنده بررسی کرده است با کند، در شعر مازندراتازی می
مورد نمونۀ  15مورد نمونۀ شعری بیشترین بسامد را دارد و گل سرخ با حدود  02

اند. گل بنفشه به تر کاربرد داشتهها به مراتب کمشعری در رتبۀ دوم قرار دارد و بقیۀ گل
است. کاربردهای مختلف گل  کردهانگیزی با مردم مازندران پیوند برقرار طرز شگفت

اند از: گل بنفشه نمایانگر آغاز فصل بهار؛ عطر و بنفشه با توجه به بسامدشان عبارت
بوی گل بنفشه؛ داغ و کبودی گل بنفشه؛ ارتباط گل بنفشه و معشوق؛ پیچ و تاب بنفشه 

شه، با وگو با گل بنفشه. در ادامه هر یک از این مفاهیم و کاربردهای گل بنفو گفت
 شوند.نمونه اشعارشان بررسی می

 2فصل بهار آغاز نمایانگر . گل بنفشه1ـ1ـ2

شود و نشاط ها وگیاهان میبا آمدن فصل بهار، زمین سرد و خاموش دوباره آبستن گل
گردد. از نظر مردم مازندران رویش گل بنفشه در آخرین و خرمی  به طبیعت برمی

گر فصل بهار، حیاط دوبارة طبیعت و آغاز کار و عیدهندة و تداروزهای زمستان، مژده
 شوند. روند و با دیدنش خوشحال میتالش است؛ از این جهت به استقبالش می

 شرق و مرکز در خواهیآفتاب هایآیین از که گردی(بنفشه)ونوشه مراسم در
 ات روندمی زارهابوته به مردم شد،می طوالنی باران و برف وقتی است مازندران

 را بهار رسیدن فرا و زمستان یافتن پایان وعدة که را بنفشه رویش هاینشانه
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 بِرو، وَنوشه بِرو بَنیشه بِرو بِرو: خوانندمی جمعیبیابند. در آن هنگام دسته دهد،می
 . (18، ص. 9312یوسفی، ) بیا بنفشه ای بیا بیا

دهد و شاعر باره میآور بهار است و به طبیعت جانی دودر ابیات زیر بنفشه پیام
زیسته با دیدن این همه زیبایی به وجد مازنی که در محیطی سرشار از مناظر بدیع می

 مو نقش بیافریند با ابیات لطیفش که امید در آن موج آید و به جای آنکه با قلممی

 شود. زند، زیبایی و شکوه طبیعت را به مخاطبش یادآور میمی

ــه، ــتلِق ونوشــ ــل مِشــ ــار فصــ  بهــ

 

ــوج  ــزو ن ــواحی بَ ــر، ویشــه صِ ــار س  کن

 

ــا رَش ــه رِمِ تیکــ ــا دلــ ــزو چیکــ  بــ

 

     بهـــار  بیمـــو بِهـــار بیمـــو بِهـــار کـــه 

 

Vanuše mšə teleqe fasle bǝ hā r  //Nuj bazu sevā hi sar više kǝ nā r 
Raš tikā  reme dele č ikā  bazu // ke behā r bimu behā r bimu bǝ hā r       

ار صبح زود کنار بیشه جوانه زد. توکای خاکستری در برگردان: بنفشه مژدة فصل به
 .(82. ص ،9313 عمران، پورمهدی)ها چهچهه زد که بهار آمد   بهار آمد  انبوه شاخه

ــه ــه در ونوشـ ــه بِموئـ ــه دسّـ ــه بـ  دسّـ

 

  مِــــوارک بیّــــه جلــــودار رِ بهــــار 
 

ــاتِنه آروس ــا بِســـــــ  رِ بِچابِچـــــــ
 

 رِ صـــدا شِـــه هـــدا ســـر بِلبِـــل مَـــس 
 

Vanuše dar bemu dase be dasse//bǝ hâre jelodâr bayye mevârek 
Ârus besâtene beč â-beč â -re//masse belbel sar hǝ dă  še sedâ re 

رو بیانگر فصل بهار شد؛ مبارک باد. گل برگردان: گل بنفشه دسته دسته بیرون آمد و پیش 
 .(90. ص ،9313 ی،کمرپشت احمدی)خواند پامچال را عروس کردند و بلبل، سرمست آواز می

 در فصل بهار« مارمه». ارتباط گل بنفشه و 4ـ1ـ2
آدمیان نخستین، »اند. از دیر زمان مردم مازندران آغاز سال نو را با گل بنفشه پیوند زده

کردند. از طبیعت تقلید و مشکالت خویش را با توسل به نیروهای پنهان طبیعت حل می
های اند و آنگاه هر ساله در زمانتین درآوردههای نخسصورت مراسم و آیینآن را به

 از بسیاری (. در82، ص. 9381)ابومحبوب، « کردندها را اجرا میای این آیینویژه
همچنان دیده  سنتی هایآیین کوهستانی مناطق خصوصبه مازندران روستایی مناطق
 شود. می

ر مازندران اجرا که با اندکی تغییر در جزئیات، در سراس هاآیین این از یکی
شود، انتخاب شگون و ورود او پس از لحظۀ تحویل سال به منزل است. این می
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هایی چون مادرمه، مارمه، مادرمج، سال اُر، فرد در نقاط مختلف مازندران با نام
  .(51/ ص. 1، ج. 9318شود )نصری اشرفی، ورمزدی و... خوانده می

 یک از روز این در خانه صاحب .شودمی محسوب مارمه تبری ماه هر روز اولین»
زیرابی،  یوسفی) «شودمی او خانۀ وارد که باشد کسی خواهد اولینمی قدمخوش نفر

در دست مارمه عالوه بر آب و آینه  مازندران برخی از نقاط غرب در. »(35، ص. 9312
 گاهی .رددا بهار قرارای از گل همیشهو یا گاه شاخه بنفشه گل از ایو قرآن گاه شاخه

 «است بهار آورپیام که گذراندمی سین هفت سفرة روی بر بنفشه از گلدانی نیز
     .(دلیری مصاحبه با سام)

 کنـده  ره، سـرمه چِـش  شِـه  نـرگس،  گلِ

 

ــه  ــاره، شِـ ــبزة مکنـ ــه سـ ــده تِرمـ    کنـ

 

ــا  ــاره، بِچـ ــفرهِ عیـــدی بِچـ ــده سـ  کنـ

 

  کنـــده «مادرمـــه» ره، ونوشـــه گـــل 
 

gəle nargǝs še češ rə sərmə kəndə // še mekənā rə sabsəye termə kəndə 
bəčābəčā rə əydiye səfrə kəndə // gəle vannušə rə mādərmə kəndə   

 خودش برای سبزرنگ، ترمۀ با .کشدمی سرمه چشمانش بر نرگس برگرداتن: گل
  عید سفرة بخشِزینت را پامچال . گل(کندمی پهن را هایشبرگ)بافد می روسری

 باشد (سال تحویل مادرمه،) جشن قدمخوش تا کندمی شکوفا را بنفشه گل .کندمی
 .(900. ص ،9312 عالمی، و عمادی)

ــه ــه ره ونوشــ ــه تِــ ــارم مادرمــ  بیــ

 

    بیـــارم  لــــله بنـــدِهفـــت نمـــا،رو 

 

ــحرا ــه ص ــحرا ب ــازه  ره، ص ــم س  بکش

 

  بیـــارم ســـرمه وطـــنف، تِـــه ِ خـــاک 
 

Vanuše re te mâdarme biyârǝ m //runemâ haf band-e-lale biyârǝ m 
Sarâ be sarâ re sâze bakǝ šem // xâk-e-vatene tǝ   sǝ rme biyârǝ m  

 هدیۀ را بندهفت نی .باشد مادرمه( تو) قدمخوش تا آورممی تو برای را بنفشه برگردان: گل
 چشمانت سرمۀ را وطن خاک .کشممی جارو را صحراها تو خاطر به .کنممی تو عروسی

   .(38. ص ،9310 رجه، نادری) سازممی

 و انتظار برگشت معشوق گر غم عاشق. بنفشه آغازگر بهار اما تداعی3ـ1ـ2
کار به ایگمشده مفاهیم گاهی برای ولی است، بهار آغازگر بنفشه که است درست

 تغییر گاه با .است دیگر ایگمشده یا معشوق دادن دست از غم گرتداعی رود. بیشترمی
آید و عاشق یاد خاطرات خود با معشوق در میان میبه صحبت جانکاه غمی از سال
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 ترینمحوری معشوق و بومی هایسروده مضمون ترینعشق مهم افتد.بهاران گذشته می
 عواطف و احساسات فردی، تجربۀ به بنا شاعر هر .است اشعار گونهاین شخصیت

 هاهجرانی را عامه ادب یشعرها از عظیمی بخش .درونی آن را درک کرده است
پوشیده. آمدن فصل  و گاه زندمی حرف فراق از صراحتبه شاعر گاه .دهندمی تشکیل

بهار و رویش گل بنفشه و انتظار برای برگشت معشوق مورد توجه شاعران مازندران 
شود تا جایی که شاعر بعد از رفتن در این اشعار احساس می نوستالژی نوعی 5بود.

 نیست گل بنفشه را بو بکشد. معشوق حاضر

ــد ــهِ بعــ ــه تــ ــو رِ رمــ ــه پِنــ   نکمبــ
 

ــار  ــهِ بهـــ ــو ونوشـــ ــه رِ بـــ    نکمبـــ

 

 زنــــدگانی  گیرمبــــه دس بعــــدِ تــــه 

 

ــه  ــراب شـ ــهِ خـ ــو خنـ ــه رِ سـ   نکمبـ
 

Bad-e-tǝ  rame re pǝ nu nakǝ mbe// bǝ hâr-e-vanuš re bu nakǝ mbe 
Bad-e-tǝ  das girǝ mbe zendǝ gâni // še xerâb-e-xene re su nakǝ mbe 

 آغاز نشانگر را که بنفشه گل .برمنمی یا آغل سر تالر به را گلفه دیگر تو از بعد برگردان: 
 ماشده ویران خانۀ در دیگر کشم.می دست امزندگی از تو از بعد .کشمنمی بو بهار است
 .(50. ص ،9310 رجه، نادری)کنم نمی روشن چراغی

ــه کِــــه ــاه بونــ ــه مــ ــر بتابــ  ور لمبــ

 

ــه  ــه کـ ــار بونـ ــوینم خـ ــره بـ ــر تـ   دلبـ
 

ــد  ــی بلنـ ــی سـ ــل بچینـ ــه گـ  ونوشـ

 

ــن  ــه م ــاری و تِ ــی انتظ ــه ک ــر؟ بون   س
 

Ke bunə mā bətābe ləmbər-e var// ke bunə xār bavinəm tərə dəlbar 
bələnd –e si bačini gəle vanu šə// mən-o tǝ entəzāri kəy bunə sar         

 بر کنم، تماشایت خوب دلبرم شودمی بتابد، کی دامنه بر ماه شود می برگردان: کی
. ص ،9313 جوادیان،)رسد؟  می پایان به کی و تو من انتظاری بچینی، بنفشه گل بلندا
19).   

 بنفشه آغازگر بهار همراه با انتظار برای بهبود اوضاع جامعه .2ـ1ـ2
ف طبقاتی باشد. تواند فقر، یأس، ناامیدی، نامردمی و شکاهای اجتماعی شعر میمایهبن

کند که تغییر و شود که شاعر احساس میبینی وقتی آشکار میزمینۀ امید و خوش
تحولی اجتماعی در حال ظهور است، ولی شعرهای ناامیدانه یادآور جامعۀ سرد و 

 گیر جامعه نیز هست. گیرد، بلکه دامنتنها گریبان شاعر را میها نهروح است. ناامیدیبی



هنگ و ادبیات عامهفر دوماهنامة ________________________ 9611بهمن و اسفند  ،63، شمـارة 8 سال  

422 

 

نشیند و همین که موجبات پیدایش در مقطع معین در حافظه می اشعار اجتماعی
 افتد. به هر حال شاعر از درد مردم سخن ها از میان رفت، در طاق نسیان میآن

ترین مضامین اجتماعی شعر باشند. مهمگوید و مردم مشتاق شنیدن درد خود میمی
ازتاب نامردمی و فقر و رعیتی و شکاف طبقات اجتماعی، ب مازندرانی: نظام ارباب

 (. 96، ص. 9389اقتصادی است )پرستش، 
آور بودن فصل بهار گاهی مفهوم انتظار و نگرانی را نیز گل بنفشه عالوه بر پیام

ها این است که اغلب شاعران بومی خود محصول دلیل این نگرانی کند.تداعی می
آور جامعه، ترس از اجتماعی پردرد هستند. شرایط نابسامان اجتماعی، محیط خفقان

مغزی نرسیدن به جامعۀ ایدئال، شکست عشقی، فقر، دوری از خانواده، تحجر و خشک
دردست هم شاعران را به سوی بدبینی و آنیمای برخی افراد،  عدم آزادی و... دست

کشانند. در بیت زیر شاهد نمادی از انتظار برای رسیدن فصل بهار )تغییر و منفی می
      امعه( هستیم.بهبود اوضاع ج

ــه کــه ــوه خِشــبو صــحرا و دشــت بون  ب

 

ــه  ــه در ونوشـ ــه بـ ــو ویشـ ــوه کهـ    بـ

 

  بـــوه ســـیو بخونـــده اَنـــده بِلبِـــل 
 

   بـوه  شـو  روز خِـش، دشـمن   دل دوست 

 

Ke bune dašt-o-sahrā xešbu bavve//vanuše dar be više kahu bavve 
Belbel ande baxunde siyu bavve//duste del xeš dešmǝn –e-ruz šu bavve    

 خوشبو را و دشت شود دشت و کوه خوشبو شود، بنفشه دربیایدبرگردان: کی می
 شب همچون دشمن و روز خوش دل دوست .شود کبود بخواند که آنقدر بلبل .کند

 .(86، ص. 9313کمرپشتی،  احمدی)شود  تاریک
 بـــــدون گـــــل ونوشـــــه میرمبـــــی

 

ــی     ــه میرمبــ ــدم خوشــ ــدون گنــ  بــ

 

ــرا ــر افـ ــداریم اگـ ــوار نـ  دار و خوارخـ

 

ــی        ــه میرمبـ ــه ویشـ ــه امـ ــویر بونـ  کـ

 

Bedun-e-gel-e-vanuše mirembi bedun-e-gandem-e-xuše mirembi 
Age efrâ dâr re xâr-xâr nedârim kavir bune ame više mirembi    

 میریم. اگر از درخت افرا خوبمیریم. بدون خوشۀ گندم میبرگردان: بدون گل بنفشه می
 (. 51، ص. 9310شود )نادری رجه، هایمان به کویر تبدیل میمواظبت نکنیم، بیشه

گندم و نان قوت اصلی مردم و نبود آن نشان فقر اقتصادی است. بیت باال معنی 
خواهد بگوید الزمۀ بهبود وضع معیشتی مردم، آزادی و کنایی بهار را درپی دارد و می
 تغییر اوضاع اجتماعی است. 
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   اخالقی های تعلیمی ومایهبنفشه آغازگر بهار همراه با بن .2ـ1ـ2

های اخالقی و تربیتی به شیوة پند های برجستۀ ادبیات تعلیمی آموزش نکتهاز شاخه
های زیبایی از بایدها و و...شاهد نمونه گلستان، بوستان، نامهقابوسواندرز است. در 

شوند. تعلیم و تربیت همواره یکی از نبایدها هستیم که سبب رشد و تعالی انسان می
های اخالقی و تربیتی دیر زمانی است که با شعر مایهاست. درون های بشر بودهدغدغه

است. ماهیت اصلی ادب تعلیمی نیکی )خیر(، حقیقت و زیبایی است.  و ادب آمیخته
ندرز ذوق ضمن اشاره به حضور بنفشه و آمدن بهار به پند و ادر بیت زیر شاعر خوش

 پردازد.می
ــه ــو در ونوشـــ ــاره در رو بِمـــ  بهـــ

 

 اعتبــــارهکــــم نَــــون دل جــــه دارِزن 

 

ــونه دارزن ــه شــ ــر خِنــ ــه فکــ   عیالــ
 

ــق  ــاره عاشــ ــم بیچــ ــارهچشــ   انتظــ
 

vanušə dar bəmo ru dar bəhārə //zan dār jə dəl navən  kam etəbārə  
zandār šonə kənə fəkrə ayālə// āšəqə biĉārə ĉəšməntəzārə       

 .است اعتباربی که نبند دل دارزن مرد به .شد آغاز بهار و داد گل برگردان: بنفشه  
 راهش به چشم بیچاره عاشق .هست اشخانواده فکر به و رودمی اشخانه به دارزن مرد
 .(906، ص. 9311زیرابی،  یوسفی)ماند می

یانگر آغاز بهار است و در بیتی دیگر نیز شاعر ضمن اشاره به اینکه گل بنفشه نما
اشاره به عطر و بوی بنفشه که فضا را عطرآگین کرده است، در پندی زیبا و ظریف از 

اش به معشوق باشد، زیرا در راه گوید و اینکه عاشق باید همۀ توجهوفاداری سخن می
 ترین چیز گذشتن از جان است.عشق کم

 بِهـــــارِ بِموئـــــه دَر کـــــه ونوشـــــه

 

  نِــداره؟ ردنکــ سَــرِ بــو  بوئــه کَــس 
 

ــار ــه اونِ یــ ــاطر کــ ــارِ خــ   داره یــ
 

ــر  ــان گـ ــبِ، جـ ــو، طلِـ ــا نـ ــپارِ نـ    ِبسـ

 

Vanuše ke dar bǝmue bǝháre// kas bue sare bu kardǝn nǝdăre 
Yăr ūne  ke xătǝre yár dare// gar jăn talǝbe nănave bespăre 

 نداشته را بنفشه ردنبو ک قصد که هست کسی.است بهار فصل درآمد، که برگردان: بنفشه  
 ببخشد  و نگوید نه طلبد، جان او از اگر .دارد نگاه را یار خاطر که است آن باشد؟ یار

 (. 989، ص. 9305بارفروش،  زادةنجف)
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 اعتباری دنیا   گر بی. بنفشه آغازگر بهار اما تداعی2ـ1ـ2

از او زمان عمر آدمی مُعین نیست؛ همین مشخص نبودن عمر آدمی است که مدت
سازد. دنیادوستی کار و... میکوش، گاهی حریص و طمعانسانی فعال، امیدوار، سخت

است. یکی از صفاتی است که هم در تعالیم اسالمی و هم در ادبیات ما نکوهیده شده 
ها خودباوری بیشتر از یابد که در آنمعموالً این صفت، در ذهن کسانی خطور می

اعتباری سیک شاعرانی چون خیام، سعدی و... بارها از بیخداباوری است. در اشعار کال
اعتباری ای برای نشان دادن بیمازندرانی نیز از هر وسیله 6اند. شاعراندنیا سخن گفته

های گیرند تا مخاطب را به تفکر وادارند که قدردان داشتهدنیا و گردش زمانه کمک می
است، برای ری دنیا در اشعار زیر آمده اعتباتوان گفت انذاری که از بیخود باشد. می

ثبات بخشیدن به این امر مهم است که تا هستیم نسبت به یکدیگر عشق بورزیم، زیرا به 
طرفه با گل بنفشه وگوی یکماندگاری دنیا اعتباری نیست. در دوبیتی زیر که گفت

شاعر  مایۀ تعلیمی نیز دارد،است، به شکل خمیدة این گل اشاره شده است و درون
 کند. عالوه بر کوتاهی عمر گل بنفشه به عمر کوتاه پنج روزة آدمی نیز اشاره می

  چــاک؟ دامــنِ تِــه چیــه گمّــه رِه ونوشــه
 

  خـاک  بـه  همیشـه  دارنی نظر روز و شُو 
 

 بـاک   چیّـه  تـره  دارنـی  عمـر  روز پنج تو

 

   پـاک  مونفـه  دَئیّـه  تـر کم دنی کِه کس هر 

 

Vanuŝe gǝmme ĉiye tǝ dămǝne ĉăk //ŝu-o ruz nazǝr dărni  hamiŝe  
Tu panj ruz-e umr dărni tǝre ĉiye băk// hark as kr dǝni kamter dayye munnǝ 
păk 

 که استشده  چه را تو ای؟دریده تن بر پیراهن چرا گفتم: بنفشه گل برگردان: به
 که کس نآ هر هراسی؟می چه از است روز پنج نگری؟ عمرتمی خاک بر روز و شب
    .(310. ص ،9319 پازواری، امیر)است  ترو آسوده ترپاک زیست، ترکم دنیا این در

ـنه  نماشون جَلدی نَوش، خِش جا صواحی  رَس
 

ــار  ــو به ــۀ ن ــه، جم ــه پِ ـتون پیت ـنه زمسـ  رَسـ

 

ــر ــد ه ــۀ چن ــار صــفا ونوش ــووری به ــه ن  دین

 

ـتون  وقتـی  پِـه  بِچـای  بِـچ  پیسِنه  ـنه  زمس   رَس
 

Sevâhi jâ xeš navuš jaldi nemâšun rasǝne // bǝhâr-e-nu jeme-ye-pe pite 
zǝmessun rasǝne  
Har čand vanuše-ye-sefâ behârre nuvari dene/pisene beč- bečâye pe vaqti 
zemessun rasene      
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 نوبهار، لباس دنبال به رسد؛می فرا غروب زودی به که مگیر انس صبحدم بابرگردان: 
 رسد،می زمستان وقتی اما دهد،می تازگی بهار به بنفشه صفای چند هر .رسدیم کهنه زمستان
 (. 89، ص. 9313کمرپشتی،  احمدی)پوسد می پامچال گل پاهای

 . ارتباط گل بنفشه و معشوق4ـ2
 توانمی شودمی بنفشه گل به مربوط که ابیاتی همۀ در تقریباً را معشوق پای اگرچه رد

 که دارد جا 0شودمی معشوق به مستقیم زیادی اشارة ابیات در هاینک دلیلبه اما دید،
 . شود پرداخته آن به نیز جداگانه

 مازندران، هایترانه در عاشقانه شعرهای شخصیت ترینمحوری عنوانبه معشوق
 هایمایهبن از معشوق رفتاری و ظاهری هایزیبایی وصف. دارد گسترده حضوری

 مجموعۀ ــ در  یوشیج نیما اشعار تحلیل و سیبرر. شعرهاست گونه این اصلی
 سرایبومی شاعر ترینــ بزرگ پازواری و امیر مازندرانی زبان به روجا شعری

 فارسی شعر سنت پیرو معشوق توصیف در هاآن که است آن از حاکی مازندران
، 9315هاشمی، )عاشق  به اعتناییبی و دلیسنگ گیسو، چهره، توصیف. اندبوده
  (.88ص. 

 هایتجربه است، شده بزرگ طبیعت دامن و در روستا طبیعی محیط در که شاعری اما
 آب محلی، رقص :دارد، مانند معشوق به گرایانهبومی و نگاه کندمی کشف عینی جدید

 در»بهار.  معشوق در فصل چیدن بنفشه برنج، گل کردن نشا چشمه، از معشوق برداشتن
 ترکم خیلی بود ما کالسیک شعر که در غنایی رهایشع در معشوق کلیت معاصر دورة
 دو میان عاشقانه روابط به شعرا و شد آشکارتر معشوق چهرة دوره این در شود.می

 عاشق برای بنفشه گل گاهی (.60، ص. 9380کدکنی،  شفیعی) «آوردند روی انسان
  داشت. معشوقش کنار در بهاری روزهای در که شودمی خاطراتی یادآور
 از دوری باالتر دردی هیچ کرده حس جانش عمق با را عشق که واقعی عاشق یبرا

افتد و با بیند، به یاد معشوقش میپیشه گل بنفشه را میشاعر عاشق. نیست معشوق از
 دمد. اش میحزن در نی

ــو ــو چل ــه ک ــه تنگ ــه دل مِ ــه تنگ  دل مِ

 

ــه  ــو ونوش ــو، لُ ــ  بِم ــزو تِ ــه نَ ــل مِ    گ

 

 دل مِـــــه رهبَیـــــ وا وا،لَلـــــه بــــزنم 

 

  بلبــــل بنالــــه جــــا، حــــالِ غَریبــــه 
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ĉəlū kū tan g-ə me dəl tan g-ə me dəl //vanūšə lū-bemū-teq nazū me gəl 
bazənəm laləvā vā bayrə me dəl //qaribə hāl-e jā bənāle bəlbəl 

 (معشوقم) من گل اما رویید، بنفشه گل. هستم دلتنگ و دلتنگ چالو برگردان: کوهستان
 هم بلبل «حال غریبه» آهنگ با. بگیرد آرامش دلم تا دربیاورم صدا به را امنی. استنتابیده  زهنو
  .(8. ص ،9388 چالوی، هاشمی) بیاید آواز به

 شکنی،پیمان جفاکاری، .ندارد ایمالحظهقابل ویژگی رفتاری نظر از سنتی معشوق
 از عاشق شکایت. ثابت اوست هایویژگی از نازفروشی دلی،سنگ عاشق، به اعتناییبی
 به عاشق بود ممکن گذشته در. چشمگیر است بومی ادبیات در معشوق وفاییبی

 با خواستگاری حتی یا و شود شهر راهی کار یافتن برای یا و برود سربازی خدمت
 عاشق صورت این در دهد. ازدواج به تن او و شود پیدا دختر برای بهتر موقعیت
 گوید:سخن می جفاکار شوقمع وفاییبی از جفاکش

ــدر اون ــه گِـ ــه کـ ــه بیمـ ــه توسّـ  بیمـ

 

ــه  ــه بنفشــ ــه رِ چیمــ ــیمه تسّــ  رِســ

 

  رِ بدیمبــــه وفــــاییبــــی تِــــه اِســــا
 

ــارِیمّ   ــۀ مـــــ ــیمه بنفشـــــ  بکشـــــ

 

Un.gǝdǝr.ke.bime.tǝvesse,bime// benafŝe.re. ĉime,tǝsse.rǝssime 
Esā.te.bivǝfāi.re.badime.// benafŝeye.mārimme.bakǝŝime   

 اکنون. فرستادممی برایت و چیدممی را بنفشه بودم، گل تو برای بودم که زمان برگردان: آن
 .(988. ص ،9302 صمدی،) درآوردم جا از را بنفشه ریشۀ دیدم را تو وفاییبی

   بنفشه عطر و بوی .3ـ2

خصوص گل سرخ، بنفشه  و نرگس از دیرباز مورد توجه شاعران ها بهعطر و بوی گل
است. در مازندران قبل از اینکه درختان برگ دهند ارسی و ادب بومی قرار گرفته ادب ف

گیرد و طراوت و شادابی را به ارمغان عطر و بوی گل بنفشه کوه و دشت را فرا می
 کند.آورد. گاهی با وزش باد در فصل بهار بوی بنفشه فضا را عطرآگین میمی

ــه ــه بِ ونوشـ ــج رِ ویشـ ــاکرده گـ   هـ
 

  هـــاکرده تِـــج رِ شِمشـــر شِ دَکِـــت وا 
 

ــف و واش ــی و دار مَلِــ ــا تِتــ  هیاهیــ

 

ــحرا  ــهِ رِ صَ ــون ب ــرجِ س ــاکرده گَنگ   ه
 

Vanuše be više re gej hā kǝ rde //vā  dakǝ te še šemšere tej hā kǝ rde 
Vā š- o malef -o dā re teti hiā  hiā  //sarā  re be sune gangǝ rej hā kǝ rde   
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 .استکرده  را تیز و شمشیرش افتاد باد .استکرده  دیوانه را بیشه بنفشه برگردان: بوی
 کرده زیبا (چالو) کالگنگرج مانند را بیابان همدیگر با درخت هایو شکوفه و ملف علف
   .(19. ص ،9313  عمران، پورمهدی) است

کند و استعارة مناسبی برای نفس گاهی نیز عطر بنفشه وجود عاشق را مست می
های قابل تأمل در ارتباط با عطر و بوی دهد. یکی از نکتهشوق قرار میبخش معزندگی

افتد. در است که عاشق با آمدن بهار و استشمام بوی بنفشه یاد معشوقش می بنفشه این
در ادب فارسی این مورد را در »کند. واقع بوی گل یاد یار را در قلب عاشق زنده می

فس رحمان شاهد هستیم که موالنا آن را به اسطورة مجنون، بوی پیراهن یوسف  و ن
(. در ادب بومی مازندران نیز شاهد 985، ص. 9312)رمضانی، « نظم درآورده است

شود. می 8اشعار زیبایی هستیم که بوی گل بنفشه برای عاشق یادآورخاطرات معشوق
 گوید تو اگررسد که شاعر عاشق خطاب به معشوقش میاین یادآوری گاه به جایی می

 نباشی گل بنفشه با همه عطر و بویش برای من بویی ندارد.
ــه ــووی، تـ ــدگونی، نَـ ــو زنـ ــه سـ  نکِنفـ

 

  نکِنفـــه بــو  ونوشـــه گــل  نَـــووی، تــه  
 

ــیّه وار شــــو دل، بهلــــوت مــــنِ   شــ
 

ــه  ــووی، ت ــه نَ ــه برم ــه چــش، م  خونکنف

 

tə  nawvi ,zə ndə guni sū  nakə nnə  // tǝ  nawvi,gel vanuše , bū  nakə nne 
 mə ne behlutə  də l,šū  vā rə šiyə // tə  nawvi ,bə rmə  č eč  , me xū  
nakə nnə   

 دل .ندارد بویی بنفشه گل نباشی اگر تو ندارد. فروغی زندگانی نباشی، اگر برگردان: تو
 ،9308 هومند،) خوابدنمی بارماشک چشمان نباشی اگر تو است؛ بارانی ام، شبگرفتهآتش
      .(51. ص

 د داغ دل عاشقنما گل بنفشه . کبودی2ـ2
 تخیل قوة شاعران تا شد سبب بنفشه گل و کبود بنفش رنگ و به شکلقلبی هایبرگ
عاشق بدانند. شاعر ِعاشق در دل  دردمند دل نماد را آن که دهند سوق سمتی به را خود

کند که آن گیرد تصور میبیند از طبیعت الهام میطبیعت گلی به رنگ کبود )بنفش( می
 شکلبه 1اشعار مازندران در ویژگی نالد. ایندل دارد و از دوری یار میهم غم عشق در 

 شود.گدازی مشاهده می و پرسوز
ــوز ــه ننـ ــه گُتـ ــه کـ ــهِ دل کئومـ   گوشـ

 

    ونوشــــه دکاشــــته گُــــل وَِ دل کئــــو 
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 خوشـه  دوسـیته  دل مـه  مَـل ِ عشـق  ته تا

 

ــا  ــه دِریـ ــی بَزومـ ــه هرچـ ــه بیّـ    بَوشـ

 

Nē nuz-gotē -ke-kau-me-dē le gusē // kau-dē le-var-gol-dē kā s tmē -
vanuŝ ē  
Tā -tǝ -eǝ qe-mal-mǝ -del-davē stē -xuŝ ē //dē ryā -bazumē -har-ci-bayyē -
bavuŝ e 

 کبودرنگ بنفشۀ گل کبودم قلب در کنار .است کبود دلم گوشۀ :گفتمی برگردان: ننوز 
 نصری  )ادب بادا چه هر امزده دریا بست، دل به خوشه دلم تو در عشق پیچک ام تاکاشته
 .   (6. ص ،9306 اشرفی،

 بیّـــه کـــو وصـــل کـــو بـــورد کـــوهی

 

ــه  ــل دل  مـ ــه مثـ ــو ونوشـ ــه کهـ   بیّـ
 

ــا ــار اتـــ ــا یـــ ــه درو و بیتمـــ  بیّـــ

 

ــات روز  ــه عرِصــ ــرو مسّــ ــه امــ      بیّــ

 

Kuhi.burde.ku.vasle.ku.bayye// mǝ .del.mǝ sle.vanuŝ e.kahu.bayye 
Attā  .yā r.baytemā .ve.deru.bayye// ruze.arǝ sā t.messe.amru.bayye 

 .استشده  کبود بنفشه مثل دلم .پیوست کوه به و رفت کوه به (کوهی دختر)برگردان: 
 صمدی،) استشده  محشر روز برایم امروز .است درآمده آب از دروغ ام،گرفته که یاری
                      .(980. ص ،9302

   بنفشه پیچ و تاب زلف. 5ـ1
 شه از مواردی است که در ادب فارسی نیز به آن اشاره شدهزلف و گیسو داشتن بنف

(، 9811فرانسوی ) محقق دوبوکور نظر به .استوگیسو نماد نباتات قرار گرفته 
 پردرخت جنگل صورتبه شاعران شعر در که هستند زندگی نیروی نماد گیسوان»

 در رو، این از. (03، ص. 9303، ترجمۀ ستاری، 9111)دوبوکور، « شوندمی تصور
 :اندشده مرتبط ناخودآگاه صورت به گیاه و موی ارتباط دلیلبه و جان ما، موی ادبیات
ــرفه ــد او طـ ــروح دل صـ ــت مجـ  داشـ

 

   داشــت روح در رگــی مــویش ســر هــر  

 

    (093، ص. 9383عطار، )  

دلیل فراوانی، پیچ در پیچ روییدن و انبوه گل بنفشه به 92در ادبیات بومی مازندران
ن در دشت و جنگل نماد زلف و پیچش مو قرار گرفته است. در مناطقی که در شدن آ

رویند که از راه دور شبیه های آب هستند گل بنفشه آنچنان در هم میکنار جوی
 رسد.نظر میتنیده بهگیسوان درهم

 و کنـــارِ بایـــت کـــوه وشـــکفت گـــل

 

  بایــــت تــــاودار زلــــف ونوشــــه 
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ــوردم ــم ب ــش ایش ــش چِ ــت وار چِ  بای

 

   بایـــــت غِـــــوار راه بـــــیم رِســـــمدَ 

 

Gol veā ə ŝ kə ftə  kū h vū  kā ə nâr-e baitaə  //vanū ŝ ǝ  zulfæ tā vædar 
baitaə  
Bū rdǝ mâ eŝ ǝ ā m ĉ ǝ ŝ  ĉ ǝ ŝ -e var baitaǝ // dā rə sǝ m bə âm ră h 
gâvā r baitaǝ  

 نمایش معرض به را تابدارش زلف بنفشه گرفت، را و کنار کوه و شکفت برگردان: گل
 نیما) گرفت غبار را راه بیایم برگشتم گرفت، را تیرگی چشمانم نمک نگاه رفتم گذاشت،
   .(661. ص ،9309 یوشیج،
های متمادی است که معشوق در شعر شاعران چهرة یکسانی دارد و در قرن

فضاسازی روابط عاشقانه و کاربرد نمادها و تشبیهات شعرشان شبیه به هم است. چشم 
یار  طبق سنت گذشتگان گیسوی»اند. ند کردهرا به نرگس و زلف را به بنفشه مان

 آن، حلقۀ و پیچ هر در که رنگ و پیچ در پیچ استپرپشت و تابدار، زنجیرشکل، سیاه
 و (. گویا با حرکت دادن گیسو06، ص. 9305هاشمی، « ) گرفتار شده است عاشقی دل
 . ریزدمی فرو عاشق به دست معشوق دل آن کردن شانه

 گل بنفشه در دشت و صحرا به پراکندگی گیسو تشبیه شده در بیت زیر پراکندگی
 زند که در این مقال گونه ابیات موج میاست. تصویرسازی و صور خیال در این 

 گنجد.نمی
ــونه ــرا نِماشــ ــونِ سَــ ــدا کِرکــ   صــ

 

ــه   ــار مِــ ــرهِ یــ ــف کَــ ــه زِلــ   دَکتــ
 

ــه ــارِکره مِـ ــف یـ ــور زلـ ــه انگـ  غوشـ

 

ــون   ــل میـ ــه، گـ ــار دارنـ ــه نـ   ونوشـ
 

nə mă šune-e sar-ă  kə rkun-e sə dă //mǝ  yă r-e kar-e zə lf-e dakə tə  vă  
mǝ  yă r-e kar-e zə lf angur-e qušə //miyun gol dă rnə ,kə nă r vanušə    

 است. کرده پریشان را یارم پرپشت زلف باد .آیدپرندگان می صدای هنگامبرگردان: غروب
 (گیسو دو)کنار  در شهو بنف دارد میان در گل است انگور خوشۀ من یار پرپشت زلف

 .(58. ص ،9316 مطلق، پوراسماعیل)

      بنفشه گل با وگو. گفت2ـ2
گیرد همانند مناظره، می وگو از دیدگاه گوناگون اشکال متفاوتی را دربرمقولۀ گفت

وگوی جمعی(، وگوی دوطرفه(، همولوگ )گفتسؤال و جواب، دیالوگ )گفت
وگو،  یعنی گوینده و دهندة گفتناصر تشکیلگویی( و... . گاهی عمونولوگ )تک
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توانند توانند اشخاص خیالی و یا امور و اشیایی باشد که در عالم واقع نمیمخاطب، می
 عوامل از دارد که درواقع و عاشقانه غنایی مضمون هاگل با وگووگو کنند. گفتگفت
 غالباً .دارد شاعر قذو با مستقیمی است و ارتباط عامه شعر پیدایش در و طبیعی اصلی
 و یا مادی هایانگیزه برای نه سرایدمی خود دل برای را شعر نوع این شاعری هر

  .آمد دیگرانخوش
از آنجا که گیاه بر همۀ جوانب زندگی آدمی سایه افکنده و انسان زندگی اقتصادی 

ه است، سبب شد برداری از نباتات سامان بخشیدهو حتی اجتماعی خود را با بهره
وجود آید و انسان با گیاه سخن بگوید )رمضانی، به« آنیمیسمی»تا چنین باور 

  (.53، ص. 9312
نگرد که با او درد شود که او را همچون رفیقی میگاه انسان آنقدر به گیاه نزدیک می

های جامعه مانند: فقر، فاصلۀ اجتماعی، غم و درد و... کند. به هر حال واقعیتدل می
توصیفی ساده به سخن گفتن و جان بخشیدن به این عناصر خاموش وادار  شاعر را با

نمای درواقع آینۀ تمام 99های مازندرانیوگو با گل بنفشه در ترانهکند. گفتمی
ها و بازتاب رنج و دردشان است. اینک به احساسات سرایندگان و محیط زندگی آن

کنیم که شاعر هنرمندانه اشاره میطرفۀ عاشق با گل بنفشه وگوی یکای از گفتنمونه
 پردازد.    به توصیف زیبایی معشوقش نیز می

ــه ــل، ونوشـ ــه گـ ــه مِـ ــار ونوشـ  بهـ

 

   الرهِ آهــوی چشــمون، برفــه، کمــون  

 

 وچــــاره دَه ماهــــه، مثــــل رو، وِنــــه

 

  یادگـــــاره مِـــــه رَوش، و راه وِنـــــه  
 

vanū šə  gə l ,mǝ  vanū šə  bə hă r-ə // kamun bə rfə , č ə šmun ā hū -ye 
lă rə  , 
mǝ slæ mā he  dā hū  care// və ne rā h-u ravə š me yă də gā r-ə  və ne rū  

 چشمان چون چشمانی ابرو، باکمان .است بهار من بنفشۀ گل بنفشه، گل برگردان: ای 
 آوردمی یاد به را امگذشته دوران او حرکات .است چهارده شب ماه مانند او چهرة الر، آهوان

     .(61. ص ،9388 چالوی، هاشمی)

 نشیند. شاعر عاشق غم و درد و هجرانی و وگو میگاهی نیز گل بنفشه به گفت

وگوی گذارد. دوبیتی زیر از نظر ساختار، گفتوفایی معشوق را به زبان بنفشه میبی
توان یافت آنجا که معشوق یار دیگری طرفه است. مفهوم را در مصراع چهارم مییک
 کند. یگیرد و عاشق آرزوی مرگ ممی
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ــه ــه بنفشـ ــن بهوتـ ــه مـ ــرم چـ  حَخیـ

 

 اســــیرم  مــــن لِــــوار و لــــم تمــــام 

 

ــروز ــه دیـ ــروز وچومـ ــه امـ ــرم چـ  پیـ

 

ــه  ــار تـ ــو یـ ــی نـ ــنِم بیتـ ــرم مِـ  بمیـ

 

 (نسبمصاحبه با حاجیه احمدی)  
Benafŝ e bahute mә n ĉ ǝ  haxirә m// tә mă me lam-o lǝ vă r mә n asirǝ m. 
Diruz-e vaĉ ume amruz ĉ ǝ  pirǝ m// tǝ  yă r-e nu bayti  mǝ nә m bamirә m. 

 روی جاهای بدترین در. امدیدهآسیب و پژمرده چقدر من گفت: برگردان: بنفشه
 که امروز ولی آمدم دنیا به دیروز. کنممی زندانی را خودم اوقات گاهی و رویممی زمین
 را دیگری کس تو وقتی  من محبوب ای. امشده پیر کنممی احساس نگرممی خودم به
  .بمیرم است بهتر دارد؛ ایفایده چه ماندنم زنده برگزیدی، من جای به

 های مازندرانی در ارتباط با گل بنفشهبندی دوبیتی: تقسیم1جدول 

Table 1: Division of Mazandaran couplets in relation to violets 

  
 تعداد دوبیتی عنوان ردیف

 06 گل بنفشه بیانگر آغاز فصل بهار 9
 0 گل بنفشه و مارمه )تحویل سال نو( در فصل بهار ارتباط 0
گر غم عاشق و انتظار برگشت گل بنفشه آغازگر فصل بهار، اما تداعی 3

 معشوق
95 

 5 گل بنفشه آغازگر فصل بهار همراه با انتظار برای بهبود اوضاع جامعه 1
 1 های تعلیمی و اخالقیمایهگل بنفشه آغازگر فصل بهار همراه  با بن 5
 3 اعتباری دنیاگر بیگل بنفشه آغازگر فصل بهار، اما تداعی 6
 30 گل بنفشه در فصل بهار یادآور خاطرات معشوق 0
 93 عطر و بوی گل بنفشه 8
 92 داغ و کبودی گل بنفشه نماد دل دردمند عاشق 1
 0 ارتباط زلف پیچ در پیچ بنفشه و تاب گیسوی معشوق 92
 6 اشق با گل بنفشه و گل بنفشه با عاشقطرفۀ عگوی یکوگفت 99
 903 هاتعداد کل دوبیتی 90
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 به هادوبیتی از برخی مازندرانی در ذوقخوش شاعران که است این توجه قابل نکتۀ
 02 ها بیشتر ازتعداد کل دوبیتی نظر این از کردند. اشاره بنفشه گل از مضمون سه یا دو

 است. دوبیتی

 
 های مازندرانی در ارتباط با گل بنفشهی دوبیتیبند: تقسیم1نمودار 

Figure 1: Division of Mazandaran couplets in relation to violets 

 . نتیجه5
اند بوده آن گریجلوه شاهد همواره که مازندران ــ سبز خطۀ شاعران نزد در بنفشه گل

 و کشاورزی و الشو ت کار نو و آغاز و سال بهار فصل نویدبخش اینکه بر ــ عالوه
 به توجه :شامل که دارد درپی را گوناگونی است، مفاهیم حرکت و پویایی رمز

 نگرش زیستند،می آن در که ایجامعه هایواقعیت اجتماعی، نابسامانی و هاپیچیدگی
 و انتظار فراق بومی و دنیا، باورهای اعتباریبی اندرزها، و پندها قالب در تعلیمی
در اشعار مازندرانی جایگاه خاصی دارد ـ در  . معشوق ــ کهاست معشوق بازگشت
 که آنجا. است شود تکرار شدهکه مربوط به گل بنفشه می ابیاتی از ایتوجه قابل بخش
 هایشاندوبیتی الیالبه از عشق گویندمی سخن دلدادگی و معشوق از و گداز با سوز
 بیانگر بنفشه گل حضور چنین نو ای کندمی همراه با خود را مخاطب و چکدمی فرو
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 نزدیک بنفشه گل به آنچنان شاعر. است انسان و طبیعت از و کاربردی دوسویه تقابل
 نشیندمی وگوگفت به او با که نگردمی رفیقی همچون را آن دارد که و باورش شودمی

 کرده، دیوانه را بیشه شاعر گفتۀ به نیز که بنفشه خوش عطر. کندمی و درد و دل
 از نمادی را بنفشه گل شکلو ظاهر قلبی کبود عاشق رنگ. است یار خاطرات گرداعیت

 را خود دل از بنفشه انبوهی و تاب پیچ و در داندمی خود دیدةو هجران کبود قلب
 خورده گره مازندران مردم زندگی با بنفشه گل که است چنین و این بیندمی گرفتار
 .است

 هانوشتپی
1. violet 

بیتی زیبا و تعلیمی آمده ( در ذیل انوری قطعۀ سه005، ص. 9383صفا ) تاریخ ادبیاتر جلد اول د .0
پردازد و خمیدگی گل بنفشه را نماد تواضع و فروتنی وگوی باغبان با گل بنفشه میکه به گفت

 انوز بر سر خمیدگی، تر دیده شده و شاعران معموالً بهداند. چنین مفهومی در ادب فارسی کممی
مازندران تا آنجایی که نگارنده  کنند. در ادب بومیگل بفشه اشاره می روییغفلت و کم گذاشتن،
( به خمیدگی گل بنفشه  310، ص. 9319امیر پازواری ) دیوانوجو کرده فقط یک مورد در جست

 است.      اشاره شده 

 و بنفشه گل مناظرة به توانمی یفارس در ادب بنفشه گل وگوهایگفت زیباترین از یکی دیدن . برای3
  کرد.      مراجعه (82 ، ص.9380) آبادینزل محمد تصنیف و جالل جمال مثنوی در جالل شاه

توان به هاشمی چالوی های دیگری که گل بنفشه نمایانگر آغاز بهار است، می. برای دیدن دوبیتی1
(، سام 18، 10، 81، 86، 89. ، صص9313کمرپشتی) (، احمدی09، 61، 01، 0، 0، صص. 9388)

، صص. 9310(، نادری رجه )99، ص. 9312(، پاشازانوسی )030، 929، 01، صص. 9318دلیری )
، ص. 9313پورعمران )(، مهدی989، ص. 9305زاده )(، نجف01، ص. 9309(، قیصری )09، 52
   ( مراجعه کرد.  59، ص. 9313(، و جوادیان )62، ص. 9380(، جاللی کندلوسی )03

های اجتماعی، مایههای دیگری که گل بنفشه نمایانگر فصل بهار همراه با بنبرای دیدن دوبیتی . 5
، 9319(، امیرپازواری )18، ص. 9313کمرپشتی )توان به احمدی می ستاعتباری دنیاتعلیمی و بی

وی (، و هاشمی چال929، ص. 9318(، سام دلیری )62، ص.9380(، جاللی کندلوسی )310ص. 
 ( مراجعه کرد.01، ص. 9388)

های اجتماعی، مایههای دیگری که گل بنفشه نمایانگر فصل بهار همراه با بنبرای دیدن دوبیتی .6
، 9319(، امیرپازواری )18، ص. 9313کمرپشتی )توان به احمدی ست میاعتباری دنیاتعلیمی و بی
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(، و هاشمی چالوی 929، ص. 9318)(، سام دلیری 62، ص. 9380(، جاللی کندلوسی )310ص. 
 ( مراجعه کرد.01، ص. 9388)

کمرپشتی  توان به احمدیهای دیگری که گل بنفشه در ارتباط با معشوق است میبرای دیدن دوبیتی .0
(، هاشمی چالوی 50، 38، ص. 9310(، نادری رجه )18، 10، 10، 81، 31، 32، صص. 9313)
(، 51، ص. 9382(، هومند )13، 12، 59، صص. 9313یان )(، جواد09، 61، 50، 10، صص. 9388)

(، نصری اشرفی 151، 051، صص. 9319(، امیر پازواری )961، ص. 9305زاده بارفروش )نجف
پور (، اسماعیل908، ص. 9312(، عمادی و عالمی )980، ص. 9302(، صمدی )6، ص. 9306)

، 86، صص. 9311یوسفی زیرابی )(، 36، ص. 9310نژاد )(، گیتی999، 58، صص. 9316مطلق )
 ( مراجعه کرد.990

توان به احمدی های دیگری که درآن به عطر و بوی گل بنفشه اشاره شده می. برای دیدن دوبیتی8
، 9305زاده بارفروش )(، نجف50، ص. 9310(، نادری رجه )18، 10، 86، صص. 9313کمرپشتی )

(، و 86، ص. 9311(، یوسفی زیرابی )09، 50، صص. 9388(، هاشمی چالوی )989، 961صص. 
 ( مراجعه کرد.153، ص. 9319امیرپازواری )

های دیگری که در آن داغ و کبودی گل بنفشه نماد دل دردمند عاشق است برای دیدن دوبیتی .1
(، 999، 32، صص. 9313کمرپشتی ) (، احمدی00، 0، صص. 9388توان به هاشمی چالوی )می

( 051، ص. 9319(، امیرپازواری )908، ص. 9312، عمادی و عالمی )(12، ص. 9313جوادیان )
 مراجعه کرد.      

توان به هاشمی چالوی های دیگری که در ارتباط با پیچش زلف بنفشه هست می. برای دیدن دوبیتی92
(، 153، ص. 9319(، امیرپازواری )38، 31، صص. 9313(، احمدی کمرپشتی )913، ص. 9388)

 ( مراجعه کرد.990، ص. 9311) یوسفی زیرابی

، 9382توان به هومند )پردازد میگو با گل بنفشه میوهای دیگری که به گفتبرای دیدن دوبیتی .99
، 9312(، و عمادی و عالمی )36، ص. 9310نژاد )(، گیتی310، ص. 9319( امیرپازواری )51ص. 
 ( مراجعه کرد. 929ص. 

  منابع 

 الف( منابع مکتوب
، 0، بوستان ادب(. نماد و جایگاه آن در بالغت فارسی. 9381ی، ح.، و خسروی، ا. )آقاحسین
9-01    . 

 رسالۀ .یوشیج نیما اشعار در پرندگان و گیاهان ها،گل تصویرپردازی(. 9381)ع.ا.  ابراهیمی،
 مازندران. دانشگاه دکتری زبان و ادبیات فارسی.
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 . 88-82، 0، فرهنگآرش.  (. چوب بالگردان یا تیر9381ابومحبوب، ا. )
(. به کوشش ل. احمدی کمرپشتی. های تبریببۀ اُویا )سروده(. 9313احمدی کمرپشتی، ک. )
 تهران: رسانش نوین.

 . تهران: رسانش نوین. های مازندرانیترانه(. 9316پور مطلق، ا. )اسماعیل

 .   56-50، 36، کتاب ماه هنرنماد در اساطیر. . (9382بهزادی، ر. )

 . پژوهش ب. جویباری. تهران: کاوشگر.. دیوان اشعار(9319پازواری، ا. )
 نوشهر: آوا. وَرف )اشعار غرب مازندران(.(.  9312پاشازانوسی، ا. )
اولین شناسی شعرنو؛ نیما و مسئلۀ اجتماعی ایران. (. پژوهشی در جامعه9389پرستش، ش. )

 .052-012. صص.همایش ملی نیماشناسی
 . تهران: علمی و فرهنگی.های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان (.9368ت. ) پورنامداریان،
(. 9388ترجمۀ ک. فیروزمند )شاخۀ زرین )پژوهشی در جادو و دین(. (. 9812فریزر، ج. )

 تهران: آگاه.
 . تهران: جامی. درآمدی بر فولکلور ایران(. 9311جعفری )قنواتی(، م. )

 (. ساری: شلفین.های مازندرانیه)سرود هاواگویه(. 9313جوادیان، م. )
 . تصحیح پ. ناتل خانلری. تهران: خوارزمی.دیوان اشعار(. 9365حافظ، ش. )
 (. تهران: نشرمرکز.9303. ترجمۀ چ. ستاری )رمزهای زنده جان (.9111دوبوکور، م. )
رن نهم بر ها و نباتات در نظم و نثر فارسی تا قوگو با گل. تحلیل گفت(9312رمضانی، ن. )

 نامۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تهران. پایان اساس مقولۀ مدحی.

 . تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات.گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی(. 9303رنگچی، غ. )
 . تهران: زوار.نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی(. 9380زمردی، ح. )

 . چالوس: فقیه.هد سلیمان. هد( 9318سام دلیری، س. )
 . به تصحیح ج. شعار. تهران: علمی.گزیدة قصاید سعدی(. 9301سعدی، م. )

 . تهران: آگاه.          صور خیال در شعر فارسی(. 9366شفیعی کدکنی، م. )
 . تهران: سخن.ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سلطنت(. 9380شفیعی کدکنی، م.  )

ج. تهران:  5(. 9382. ترجمۀ س. فضایلی )فرهنگ نمادها(. 9126آ. )شوالیه، ژ.، و گربران، 
 جیحون.  

 جهان.ج. بابل: نقش 3. مجموعه مقاالت، در قلمرو مازندران(. 9302صمدی، ح. )
 . تصحیح م. شفیعی کدکنی. تهران: سخن.الطیرمنطق(. 9383عطار نیشابوری، ف. )
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ساری:  زمین بارانی )برگزیدة اشعار مازندرانی(.های سرنغمه(. 9312عمادی، ا.، و عالمی، م. )
 شلفین. 
 (. تهران: نشرمرکز.      9386. ترجمۀ ع. مخبر )قدرت اسطوره(. 9188کمپبل، ج. )

 علمی.         :تهران (.9310بهزادی ) ر. ترجمۀ .آیینی نمادهای فرهنگ. (9108) س.. کوپر، ج

 . ساری: شلفین.درانهای قدیمی مازنترانه(. 9310نژاد، م. )گیتی
. مشهد: دانشگاه ها در شعر فارسیها و پرندگان و کاربرد آنفرهنگ گل(. 9389محسنی، ا. )

 فردوسی مشهد.
 . تصحیح م. دبیرسیاقی. تهران: زوّار.دیوان منوچهری(. 9310منوچهری دامغانی، ا. )

 ران: رسانش نوین.ته های تبری(.اَتفامیس مازرونی )سروده(. 9313پور عمران، ر. )مهدی
 . تهران: علمی. ادبیات داستانی(. 9380میرصادقی، ج. )

 . تهران: توس.های عمومی فرهنگ عامهپژوهش(. 9382دوست، م. )میهن
 . سوادکوه: ملرد.. چش براه )مجموعه اشعار تبری((9310نادری رجه، ش. )

زة هنری سازمان تبلیغات . تهران: حوهای مازندرانینغمه(. 9305زاده بارفروش، م.ب. )نجف
 اسالمی.

 . تهران: سبز.های ننوزامیری(. 9306نصری اشرفی، ج. )
 ج. تهران: نی. 5. دانشنامۀ تبرستان و مازندران(. 9381نصری اشرفی، ج. )

. ساری: همایش علمی و پژوهشی مجموعه مقاالت(. نیما زبان و شعر تبری. 9315هاشمی، م. )
 هاوژین.

 آمل: طالب آملی.های مازندرانی(. آهو مونا )سروده(. 9388هاشمی چالوی، ع. )
 آمل: طالب آملی.های تبری(. سَر چمر، دل سو)سروده(. 9382هومند، ن. )

 . ساری: شلفین.های باستانی مازندرانآیین(. 9312یوسفی زیرابی، ف. )
المثل و ه، ضربزن در فرهنگ عامۀ مردم مازندران )با بررسی تران(. 9311یوسفی زیرابی، ف. )

 ساری: شلفین.   افسانه(.
 . تدوین س. طاهباز. تهران: نگاه.      مجموعه کامل اشعار(. 9305نیمایوشیج )

 شوندگان(ب( منابع شفاهی )مصاحبه
 ساله. 00دار. . خانهروایتگر اشعار محلی مازندران(. 91/90/9310نسب، ح. )احمدی 

 ساله.  05ر بومی غرب مازندران. شغل آزاد. عر اشعا. شا(8/6/9318سام دلیری، س. )
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