
 

 

 

 ی مانلیآنیمای آرمانی نیما در منظومه پیکر دریایی پری

 

                         

 *الناز محمدی                                                                          

 

 چکیده

 ة مانلیدر منظوم که های روانی زنانه در روح مرد استتمامی گرایشآنیما، تجسم       

دارای دو کارکرد آنیما، اساطیر و ادبیات  در« پری» متجلی شده است.« پری»وجود  در

-چهره دو کارکرد مثبت و منفی دارد اما «پری»هم  در منظومة مانلی .استمثبت و منفی 

-به دو صورت مثبت و منفی مجال بروز مینیز  آنیما .تر استبسیار پررنگی مثبت او 

-صورت و بخشیآب و الهام در طبیعت، منظومة مانلی در های مثبت آنیابد که صورت

بر آن  هنگارنددر این پژوهش اند. آشکار شده مرگ و انزوا ،تاریکی های منفی آن در

 تر موردای دقیقگونهها و کارکردها، این منظومه را بهین جلوهتا با تکیه برااست 

 قرار دهد. کندوکاو

 

  نیما، پریمنظومة مانلی، آیما یوشیج، الگو، یونگ، نکهن کلیدی:ه های  واژ

______________________________________ 
   Elnaz.mohammadi3@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا                      ارشدشناس کار*
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 مقدمه

شناسی وارد علوم مختلف است که از روان ( اصطالحی Archetypeتایپ )آرکی     

که  ای است از آداب و رسوم، باورها و اساطیریاز جمله ادبیات شده است و مجموعه

ریشه در ناخودآگاه جمعی دارند. این واژه در زبان فارسی به کهن الگو، صورت نوعی، 

نخستین  .ازلی، صور ازلی و صور اساطیری ترجمه شده است ةهای باستانی، نمونسنخ

ـ کارل گوستاو یونگ  صورت کاربردی مطرح نمود،الگو را بهنظریة کهن کسی که

ست ا هاالگو در دیدگاه او تجارب غریزی اجداد انسانبود. کهن ـ روانشناس سوئیسی

ها سال به صورت نیروی ازلی و بالقوه در روان انسان درآمده است. از که در طی میلیون

-جا به چشم میدر تمامی ادوار و در همه»شناخته شده نیست اما  هانظر یونگ منشأ این

های نژادی ها و آمیزشخورند. حتی در جاهایی که نتوان حضورشان را در تداوم نسل

هر انسانی  دانیمهمانطور که می (.8731:69)یونگ،«ناشی از مهاجرت توضیح داد

از نیاکان به فرزندان رسیده  هاست که در سیر سدههاییدار رویدادها و خاطرهمیراث

جا که این خاطرات مربوط به ناخودآگاه است، انسان در حالت هوشیاری از است. از آن

 مها یا در حالت کنار رفتن ناخودآگاهی به هنگامکاشفه مها آگاه نیست و به هنگاآن

نماید. پس بیراه نیست اگر در شعر که یکی از تجربة شهود در آثار هنری روی می

الگوها، بنا بر این، کهن دستاوردهای عالم ناخودآگاه و ناهشیاری است، ردیابی شود.

ای، اند که در مضامین افسانهعناصر ساختاری ناخودآگاه جمعی و اصل ثابت روان انسان

پردازی و رویاهای بینی اقوام ابتدایی، مفاهیم آیینی ملل گوناگون و گاه در خیالجهان

نیما یوشیج از  الگوها آنیماست.یابند. یکی از نمودهای این کهنیمردم امروزی نمود م

زمرة شاعرانی است که این جنبه از ناخودآگاه در شعر او تجلی یافته است و با توجه به 

بر خود تر است، این آنیما برجسته« ریاییپری د»و شخصیت « مانلی»منظومة در این که 

پیش از پرداختن به آنیما ذکر این نکته  م.دیدیم که به تحلیل و بررسی آن بپردازی

اند از3 های کهن الگو از دیدگاه یونگ عبارتترین نمونهنماید که برجستهضروری می



 

 

صعود به دنیای علیا، جستجوی پدر، نقاب، سایه، پیر خردمند، آنیموس)روان مردانة »

 .(3432 1:93، )داد «زن( و آنیما)روان زنانة مرد(

 پیشینة پژوهش

با توجه به جستجوهایی که در مجالت معتبر علمی صورت گرفت، تاکنون کسی به    

شعر حوزة در  الگوهای نیما یوشیج نپرداخته است و این کهنبررسی آنیما در سروده

. عالوه بر این، استبررسی و تحلیل شده  معاصر، فقط در اشعار دو تن از شاعران

. با آن که است دست داده نشدهمنظومة مانلی  ای ازتاکنون تحلیل کامل و خرسند کننده

وسواس زیاد به خرج »گوید میدر مقدمة آن نیما در سرودن این شعر آن چنان که خود 

«. تر از آب دربیایدتر و الیقخوب»است تا « خیلی دستکاری کرده»در آن است و « داده

ار و پر فراز و فرودی که اما به دلیل ساختار پیچیده و موسیقی بسیار مالیم و زبان ناهمو

 داشته است، کمتر توجه منتقدان را به خود جلب کرده است.  

بانوی بادگون)بررسی و تحلیل آنیما در شعر (. 1:91جمشیدیان، همایون.) .1

 .89-:9، صص:1و  14های ادبی، شماره فصلنامة پژوهش سهراب سپهری(،

لگوی آنیما در اشعار ابررسی کهن(. 1:83نیا، پیمان. مدرسی، فاطمه.)ریحان .4

های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، ، مجلة پژوهشمهدی اخوان ثالث

 .43-1(، صص8)پیاپی1سال سوم، شماره 

، مجلة تحلیل ساختار و محتوا در منظومة مانلی(. 1:94ذوالفقاری، محسن. ) .:

 ، پاییز و1:و 2:دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شمارة 

 .444ـ  188صص  ،زمستان

، فصلنامة فلسفی، منظومة مانلی و داستان اوراشیما(. 1:92صارمی، سهیال. ) .2

 19:ـ  36:، تابستان، صص :و 4عرفانی و ادبی اشراق، شمارة 

نخست، نگارنده به تحلیل آنیما و پیوند آن با باد و آب و گیاه و تیرگی پرداخته در مقالة 

که است  باورو بر این  کرده است اب را با آنیما مطرحاست و در نهایت همسانی سهر

 ، به فردیت رسیده است.ی درونیسهراب از وصال با این بانو



 

 

الگوها و در مقالة دوم هم نگارندگان در ابتدا به معرفی تفصیلی ناخودآگاه جمعی و کهن

و ابر و... را ها و رابطة آن با ماه های آن و ویژگیاند و جلوهدر نهایت، آنیما پرداخته

قهرمان یک اند که آنیما برای اخوان همچون اند و به این نتیجه رسیدهبررسی نموده

ویژگی مشترک این دو مقاله آن است که هردو به صورت کلی و  کند.نجات عمل می

گویی، معموال پرداختن به اند. در کلیمفصل، همة اشعار این دو شاعر را تحلیل نموده

-گیرد اما در مقالة حاضر ما تنها به یک منظومه از نیما بسنده کردهجزییات صورت نمی

گویی اجتناب لذا مجال بیشتری برای پرداختن دقیق به جزییات داریم و از کلی ،ایم

 ایم.ورزیده

های داستانی آن با یک داستان دیگر در دو مقالة بعدی، تنها بافت روایی و همانندی   

ر مقالة سوم منظومة مانلی بیشتر از منظر عناصر داستانی، دبررسی شده است. چنان که 

، عناصر گفتگو ،ها، طرح و پیرنگ، صحنه پردازیچون زاویة دید، پرداخت شخصیت

از نام آن  نیز همچنان که. در مقالة چهارم واژگانی و توصیف بررسی شده است

اوراشیمای  های مختلف بااز نظر اجزا و قسمتمانلی  منظومة به تفصیل هویداست

ها و امتیازهای برجستة هر مقایسه شده و ویژگیترجمة صادق هدایت  هتاکاماتو یوشی ب

  کدام بازگو شده است.

 آنیما

های روانی زنانه در روح مرد است. همانند تجسم تمامی گرایش، عنصر مادینه آنیما،    

ای غیر منطقی، ههای پیامبر گونه، حساسیتاحساسات، خلق و خوهای مبهم، مکاشفه»

قابلیت عشق شخصی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با 

است از ای (. پس به عبارتی باید گفت3 آنیما مجموعه46331:91یونگ،«)ناخوآگاه.

که جنس مرد  های روانیتابیتجارب، احساسات و الهامات روحی، تخیلی، آرمانی و بی

زن داشته و از نسلی به ف عاطفی از جمله موضوعات مختل یدر باره در طول تاریخ

جایگیر شده است و یا این که بخشی از احساساتی است که نوع  اونسل دیگر در روان 

ها گرایش داشته و در طول اعصار در بخشی از ضمیر مرد در مواجهه با نوع زن به آن



 

 

تین روح به نام ال3 »گویدیونگ میدربارة ریشة آنیما ناخودآگاه او جای گرفته است. 

معادل هوای  ،معنای باد است. در زبان التین، یونانی و عربی نام اطالق شده به روح

(. پس این جنبة روان 4:31:93یونگ،«)متحرک، وزش باد و نفس منجمد ارواح است

هایش مرد، نمود عینی ندارد و بنابر ریشة لغوی آن، مانند باد ناپیداست و گاهی جلوه

ی مخرب و منفی و یا سازنده و تواند جنبهی این عنصر مادینه مییواز س شود.نمایان می

مثبت داشته باشد و شاید به همین دلیل که نمادهای زنانه در دو نقش متضاد و با 

سو آفریننده، این جنبة زنانه از یک ،های کامال متعارض ظاهر شده استخویشکاری

 و مخرب است.گر، کشنده زاینده و سازنده و از سوی دیگر ویران

 و منظومة مانلی های آنیما و پری در ادبیاتجلوه

های گوناگونی متجلی شده است. به عنوان مثال آنیما در ادبیات ملل مختلف با نام      

، در بوف کور هدایت «حوا»، در بهشت گمشدة میلتون «بئاتریس»در کمدی الهی دانته 

رنگ، انة موعود، خواهر تکامل خوشزن شب»در اشعار سهراب سپهری » ، و«زن اثیری»

و « معشوق خیالی»سرایان کهن نیز او را خوانده شده است. غزل« حوری تکلم بدوی

خوانده شده « پری»های عامیانه نیز آنیما، اند. در قصهخوانده« معشوق جفاکار»گاهی 

)با  اندکنند، سخن گفتهاست و شاعران عرب از جن و تابعه که به آنان شعر القا می

 (.:44631:9تصرف و تلخیص، شمیسا،

فریبد. او ( وجودی است بسیار لطیف و زیبا که با جمال خود انسان را میfairyپری)   

نیکوکار  اًپر است که اصلش از آتش است و به چشم نیاید و غالبموجود متوهم صاحب»

عاره از زن است»( و اغلب 2.:3119 1:66، )دهخدا «است. به عکس دیو که بدکار باشد.

زیبا است و به مثابة نوعی قماش است که در نهایت مالیمی است و به سان مخمل 

خدایان از نیمه Nympheپری یا »(. در یونان قدیم،  3678.1 1:61، )معین «است

گفتند غالبا در شده است. میتصور میمصورت دوشیزة زیبایی اساطیری است که به

-النوع طبیعت میبرد و آن را ربدها به سر میها و کنارة روزارها، جنگلچمن

-(. در آیین مزدیسنا، پری به سان یکی از مظاهر شر از دام44731:66شمیسا،)«دانستند.



 

 

های اهریمنی انگاشته شده و بازتاب این انگاره در ادبیات زرتشتی چنان است که از 

های پلید و از بوده در نامة اوستا، پریان گروهی»رفته است.  سخنپری همیشه به زشتی 

ها در کنار دیوان و جادوان نام رفته و برای چیرگی بر آنان و شکستن اند که از آنپتیاره

شان به ایزدان و فروهر برخی از پهلوانان و پارسایان، نیایش شده گزند و دشمنی

 هایایزدان بوده که در زمان(. به عبارت دیگر پری یکی از زن131:13سرکاراتی،«)است.

های در اثر عوامل و انگیزه»شده ولی بعدها کهن و پیش از ظهور زرتشت ستایش می

های اخالقی آوری و نوکیشی و رواج ارزشهای اجتماعی، دینگوناگون مانند دگرگونی

تشت را پذیرفته بودند، دگرگون های ذهنی آن گروه از ایرانیان که آیین زرتازه، برداشت

(. دلیل 48331:61الهیجی،«)زشت اهریمنی پنداشتند پری را به صورت موجود شدة

-منفی شدن چهرة پری این بوده که3 پریان، تجسم ایزدینة میل و خواهش جسمانی بوده

های اخالقی و اهمیت پارسایی در کیش اند ولی بعدها در اثر تغییر و تحول ارزش

و در دستة  شان از گروه ایزدان رانده شدندزرتشتی، پریان به علت سرشت شهوانی

اهریمنان جای گرفتند. اما با این وجود؛ دیدگاه مثبتی که از ابتدا در ذهن ایرانی وجود 

داشت منجر به انعکاس چهرة مثبت پری در ادب فارسی و فرهنگ عامیانة ایرانی شده 

است چنان که در دورة اسالمی پری به صورت زنی زیبا درآمده است که حتی در 

     و نمونة زیبایی و به اندامی و فریبندگی است و به دلیل  است دیمواقعی دارای فرّ ایز

گیرد. در شعر فارسی دورة اسالمی از قرون اش به مردم در برابر دیو قرار میسود رسانی

رویی و نخستین هجری تا دورة معاصر هرگاه از پری سخن به میان آمده، مراد خوب

 بینیم3یات میکه در این ابدلربایی و دلبری است. چنان

 (2:231:96فردوسی،)سای سر زلفشان بر سمن مشک /چهرگان پیش خسرو به پایپری

 (3118 1:99، دمی بنشست با جمعی پریوش )نظامی / پیکر چو دید آن سبزة خوشپری

 (3742 1:91، توبة صوفی به زیان آوری  )سعدی /چهره نپوشی نقابگر تو پری

پری »سد که در ادبیات عرفانی و نزد کسانی چون موالنا رجا میاین خوبی پری تا بدان 

های الهی وار، مستعد شنیدن وحیشود که آیینهنمادی از دل و جان می

 (.431:97حسینی،«)است



 

 

، هر صورت خیالت از وی شدست پیدا  )موالنا/ بر چشمة ضمیرت کرد آن پری وثاقی

41:7 367) 

-تأثیر پذیری شعرا از محیط پیرامون و تجربهرسیم، به دلیل به ادبیات معاصر که می   

-چهره نمایان میهای متفاوتی از پری شان، برداشتهای سیاسی و اجتماعی و درونی

مورد  حساس و ظریف که شاعریباشد؛  ی شاعرممکن است پری، نماد زن گاهی کند.

کوچک زنی که همانند یک پری  .آوردستم واقع شده و تاب اندوه و درد زمانه را نمی

 )فرخزاد، شودمیسحرگاه از یک بوسه متولد  ومیرد یک بوسه می شب ازغمگین، 

 ی دنیایی است کههای مسحور کنندهدلبستگی ،در سرودة شاعری دیگر (.329 :1:7

پریانی که سر از »شود3 برای رسیدن به معشوق ازلی تلقی میساز وابستگی موانع نوعی 

 .(:3:7 1:94، )سپهری «فسون از سر گیسوهاشانفشانند آرند... میآب به در می

گوید3 زن اگر به صورت آنیما متجلی شود، باالتر از مرد است زیرا انعکاس یونگ می»

کیفیات باال و ناب مرد است و به این دلیل بوده است که مردم باستان زن را به شکل 

ود معمایی و آن موجپس اگر  (.19331:61شمیسا،«)دیدند.هلن، صوفیا یا مریم می

با تعبیرات متعددی چون پری  در منظومة مانلی چنین زیبا و دلربا و دلبر مطلوب مردانه

تجلی وجود او چیزی جز ، است توصیف شده (171( و مهوش دریایی ):17پیکر )

  3نیست نیماآنیمای 

 (.14631:98یوشیج،«)دة دریای نهانفریبندل»

 بران!ی بهین همة هوشبه سخن با آن مهپارة دریا افتاد3 ا»...

 های نهفتپرورد حرمسایه

 (.149همان3«)دختر پادشه شهر که ماییم در آن

 (.171و  ::1همان3«)نوازندة دریادل»

 (.1:9همان3«)نازپروردة دریای نهان»

 .(111همان3«)بارنوازندة دریای گراندل»

 (.119)همان3«پیکر دریایینازنین« »روپری»



 

 

شده است این است « پری»موجب تجلی آنیمای مانلی در قالب  یکی از دالیلی که    

که با نیروهای مرموز و دنیای  عنصر مادینه، اغلب به صورت زنان جادوگر و پریان»که3 

 «پری(.»46131:91)یونگ،«شودارواح)ناخودآگاه( در ارتباط هستند به تصویر کشیده می

وی احساس  تجربة دست یابی بهاز قدرتی مافوق بشری دارد و مانلی پس  نیز زیباپیکر

 چه رخ داده خارج از خودآگاهی و در عالم خواب بوده است3کند تمام آنمی

 وای بر من که بپیمودم این راه دراز!»

 (.17631:98یوشیج،»)ده است به دریای چنانرمن خوابم ب ،و سراسر شب

 ام من شب دوش؟در چه بگذاشته» 3یا

 (.178)همان3«پی کاری چه در این ره بودم؟

شود که مرد به هنگام برخورد فرافکنی عنصر مادینه موجب می»دلیل دیگر این است که3 

گاهی اش شود که همان زنی است که در جستجویش بوده و چنان شیفته« او»پندارد 

هستند که فرافکنی عنصر « گونهپری»حالت دیوانگی به وی دست دهد و دقیقا این زنان 

مانلی پس از رویارویی با پری دریایی و  (.46131:91یونگ،«)شوند.مادینه را موجب می

و جدایی از او  شودگیرد، شیفته و شیدای پری میگفتگوهایی که بین آن دو صورت می

 3برایش ناممکن

 ست دلمدر گروگان تو مانده»

 هایت گرم و شیرینبا سخن

 کرده روی تو به کارم افسون

 اگرم راه چو کوه

 امونور به پیشم ه

 گفت به اونگاه وی این دم همه میپُرتمنای 

 دست در کارم آمد کوتاه

 نیست دیگر نفسم

 تا به سویی گذرم

 آوردده آبگر نباشی تو مرا نیز ای آرام



 

 

 به کجا راه برم؟

 به چه کس درنگرم؟

 توتیای چشمم

 نوشداروی من این لحظه تویی

 دارم من مهر از توبرنمی

 (.112-:311 1:98)یوشیج، «ی ز تو راستدارم بر روز جدایدل نمی

 

 در مانلی آنیمامثبت نمودهای 

منفی. یعنی های هم جلوهو  است  های مثبتدارای جنبههم آنیما در روان مرد       

، پیرو مقتضیات و اوضاع و هاکه این گرایش استهای دوسوگرایانه دارای گرایش»

ای است است. این عنوان همان جنبه احوال خودآگاه و چگونگی سودجویی از آن نماد

در اساطیر نیز  .(3218 1:77، )ستاری «که یونگ به آن نام فعالیت استعالیی داده است

نمادهای مختلفی در زن در اسطوره » 3این چهرة مثبت و منفی بارها مشاهده شده است

د بانوی دانش ها، ایزدبانوی روشنایی و پیمان، ایزمانند امشاسپندان زمین، ایزدبانوی آب

های پلید و منفی در قالب و در مقابل در نقش و دانایی و امثال آن ظاهر شده است

-گری، دیوزن نخوت و تکبر، دیوزن زاینده و بههای زنانه و نماد روسپیآلودگی دیوزنِ

-1:231:96موسوی،«)یابدوجود آورندة هفت سر دیو و ضحاک و مانند آن نمود می

 .نیما نیز این نمودهای مثبت و منفی وجود دارندشک در ذهن . بی(1:1

خود را  بخشیطبیعت، آب و الهامتر در در منظومة مانلی بیشآنیما های مثبت جنبه 

  .نمایان ساخته است

 ،گیرداش را میگاه و پناه شاعر که پیش از هرچیز دامن تنهاییتنها تکیه3 طبیعتالف( 

سالم و ساکت و  عناصر بکر و ساده وبه احساسات و عواطف مرد نسبت  همةبروز 

گیرد که که گاهی چنان باال می تفکر انگیز دشت و کوه و صحرا و جنگل و دریا است.

. نیما بارها در زندگی خود ابراز کرده است که در دل طبیعت کندعاشقانه پیدا میجنبة 



 

 

درش به چون پاست اش هم در دل طبیعت بوده آغاز زندگیبرد. از زندگی لذت می

-های یوش اشتغال داشته است. نیما فقط به طبیعت نمیداری و کشاورزی در درهگله

های ها و درهیک تکه از این کوه»نویسد3 کند. در جایی مینگرد بلکه با آن زندگی می

 «ای نداشته باشیم. مملو از خون و خیال ماستقشنگ نیست که ما در آن خاطره

ها تنها روم و مدتها میبه فراز کوه»گوید3 ایی دیگر می. در ج(3186 1:96 )طاهباز،

من خوشم با زندگی کوهیان/ (. 447)همان3 «کنمنشسته، در گذشته و آیندة خود فکر می

های تار،/ در کنار گوسفند و به به از آن آتش شبچون که عادت دارم از طفلی بدان. 

اعث شده است تا واژگانی چون الهام از طبیعت ب( 46ـ  347 1:78کوهسار. )یوشیج، 

تکرار منظومة مانلی و باران و دریا به مراتب بیش از سایر واژگان در  ماهو  بادابر و 

 3شود

 آن شب از جمله شبان»

 یک شب خلوت بود

 پردازی بودش به ره باال ماهچهره

 ریخته ابری که به رویش روپوشاز بهم

 باد را بود درنگ

 (.14431:98یوشیج،«)بود دریا خاموش

 لیک دیری نگذشت»

 از شب و مختصر از روشنی ماه در آن

 که به دریای گران

 باد از جا شده زاین سوی بدان سوی رها داد لجام

 ش دریای گران اندر سرهیبت مُدهِ

 (.:14همان3«)بست اندیشة غرّیدن و طوفیدن آرام آرام...

شود؛ آنیما به عاجز میهای پنهان ناخودآگاه ذهن منطقی مرد از تشخیص کنش»هرگاه 

تر عنصر مادینه این است که به ها را آشکار کند. نقش حیاتیشتابد تا آنیاری وی می

ترین های واقعی درونی همساز کند و راه به ژرفدهد تا خود را با ارزشذهن امکان می



 

 

را های وجود ببرد. عنصر مادینه با این دریافت ویژه، خود، نقش راهنما و میانجی بخش

آنیمای  (.46931:91)یونگ،«به عهده دارد« خود»یعنی « دنیای درونی»و « من»میان 

شود، در این طور که دیده میهمان طبیعت هم در تمام شعر به یاری نیما شتافته است و 

دو بند و البته در تمام شعر، او واژگان ماه، ابر، باد و دریا و... را مکرر به کار برده است 

برای سرودن و پیش بردن شعر، یاری بجوید.  ه طبیعت باعث شده تا از آنو این عشق ب

 رسد.طبیعت برای او امن است چون در دامان آن به آرامش می

را نیز به ذهن تداعی « آب»که « دریا»چون داستان مردی ماهیگیر است، واژة  ب( آب:

یونگ . »هستهم  یکی از نمودهای آنیماآب کند، نمود زیادی در منظومه دارد و می

ترین آب راز آفرینش، تولد، مرگ، رستاخیز، پاالیش و صفا، باروری و متداولگوید3 می

ترین تصویر به آنیما، آب است. و نزدیک (16231:63)گورین، «نماد ناخودآگاه است

 نمایان رودخانه و دریا هایصورت به آب .نداها هم در کنار آب شکل گرفتهاولین تمدن

شود. می شامل را شدن جاودانگی و کرانگیبی مفهوم صورت این در هک شودمی

گر جریان زمان به سوی ابدیت است دریا بیان سوی به آن حرکت و رودخانه همچنین

 مظهر آبدهد. در حالی که نوعی تالش و تکاپو برای زنده ماندن را هم نشان می

 ارتباط آب با ناهید و میترا ناهیتا،آ ایرانی هایههال بین در و گیردمی قرار نیز خدایان

 دارند. نزدیک

گردد و پیوندی ناگسستنی با از دریا آمده است و به دریا بازمی آنیمای مانلی این که   

معشوق خود  مانلی. وی استدر  این عنصر مادینه وجود آب دارد، خود نمود بارزی از

 «آوردده آبآرام»است3 وصف کرده « دریایی»اوست با واژة « آنیمای درون»را که 

، وقتی به وصف یی(. در جا1:1همان3 ) «گشتة دریاییمهربان»(، :311 1:98)یوشیج، 

 که در دل آب تجلی یافته است3 داندخلقت می معنایپردازد او را آیینة پری می

 راستی او چه به زیبایی آراسته است!» 

 نیست در ساحت دشتش همتا

 نیست در یکسره کوهش دیگر



 

 

 همه رنگ ،ه نقش است و فسونهم

 تا دل از خلق برد کرده درنگ!

 ربای مهتابگویی از روشنی هوش

 اند بر آبگل نشانده

 ور این آب گرانوز دل پهنه

 (.1:6همان3«)اند عیانمعنی خلقت کرده

در جایی دیگر، از زبان پری دریایی، برتری دریا و خلق دریا و آب را بر خاک و خلق 

 د3کنخاک مطرح می

 آری. از هرچه که زیباتر در خطة خاک»

 تا بخواهی به درون دریاست

 شانهم به از آدمیانی که تو پنداری

 هاستدر نهانخانة آب است اگر آدم

 اندر آن ناحیه بر فرش تک دریاییم

 همه از نیل کبود

 واندر آن هر گل آن از مرجان

 ام( آن چیز که در فکر تو بوددید خواهی )همه بر عهده

 ازنینانی انگیخته جوشن

 رقص برداشته رفته از هوش

 سازان مرغاننغمه

 رنگ که در آرامگه روشنی باخته

 شانهریک از نازک منقاری

 (.121همان3«)سراید به نوایی آهنگ...می

مانلی توانسته است با سفر به دنیای ناخودآگاه)آب(، آنیمای خود را پیدا کند و بخت 

 بیدار سازد. آنخفتة خویش را در درون 



 

 

شود. در این صورت گاهی آنیما در صورت مثبت خود، منبع الهام می بخشی:الهامج( 

های اخالق را در پی دارد و باعث سازگاری فرد با نیما، منبع راهنما است و بروز انگارهآ

ها یا موجودات مافوق ها، پریصورت الههبخشی آنیما بهشود. نمود الهامدرون خود می

 است.تجلی پیدا کرده بشری 

 باید3برُتا دل از مانلی  و سعی دارد آرد، سر از آب به در می(پریآنیما )در ابتدا 

 بود از این روی اگر»

 کز بهم ریختن موج دمان

 در بر چشمش ناگاهی دیدار نمود

 فریبندة دریای نهاندل

 قد و باالش برهنه بر جای

 چون به سیالب سرشکش سوزان

 سر تا پایشمع افروخته از 

 (.14631:98یوشیج،«)گیسوانش بر دوش...

 او را سوی خود آوردنتر پس پی بیش»یا 

 ترقد بیاراست به غمازی آراسته

 پای او بر سر آب

 تن در ابری که بر آب از مهتاب

 بر سر سینة سوزانش نارین پستان

 همچنانی که جدا از تن جان

 آه برداشت در آن حرف که بود

 (.121همان3«)لب شیرینش گشود... رباتربه سخن هوش

شود ، آنیما)پری( دارای ماهیتی میآن دوو در خالل گفتگوهای دوجانبة  در ادامهسپس 

تواند مانلی را برای رسیدن به خودآگاهی و شناخت یاری رساند و او را راهنمایی که می

 3عهده بگیردبخش را بر الگوی پیر و راهنمای الهامو رهبری کند و در حقیقت نقش کهن



 

 

 من نه آنم که توام پنداری»

 من تو را هستم یاری ده تو...

 تر آی و به من باش و بیندیش و زمانی بشنوپیش

 کارم و همخانة موجمن برآوردة دریای نهان

 از هر آن چیز که پنداری تو یکتاتر

 وز هر آن لطف نهانی که در آن فکرت تیز بشری

 مانده باشد در راه...

 ام زیباترهمهمنم آن کز 

 دارم راممن دل مردم را با خود می

 هردم گمشده در شوکت روی سحری

 رنگکاندر آن روشنی ماه نماید کم

 و شب از بهر وداع دم آخر با او

 داستان دارد دلتنگ

 برد از من ناممی

 (.1:3همان3«)دارد از من پیغام

 وستد ولی ای دریا»

 هیچ از این راه میازاری دل

 گشادچشم از تو ب

 تر از این همه را خواهم دادبه تو من خوب

 عهده خواهم شد هر روز تو را

 راه آمد شدنت را پی رزقی ناچیز

 بر سر آب گران خواهم کرد کوتاه

 گر قدم رنجه کنی

 ور به من داری رای

 من نثار قدمت را چه نمایم که چه خواهم افزود



 

 

 گل مرجانم یا پنجة مرواریدم

 (.124)همان3«چه تو را خواهد بود.

 

 نمودهای منفی آنیما در مانلی

-دهد که اگر از رای او پیروی نماید، میطور که دیدیم، پری به مانلی نوید میهمان    

نگرد؛ ای که او همواره با دیدی منفی به آن میتواند مانلی را به زیستن در دنیا و جامعه

های خیالی و ذهنی هستند و اما از آن جا که آنیما و آنیموس شخصیت امیدوار سازد.

به این  ،ها سر و کار داشته باشندتوانند در عالم واقعیت با آنگاه نمیها غالباً هیچانسان

ها به روان ناخودآگاه ها ناتوانند. تعلق آنسبب، از یاری رسانی مستقیم و عملی به آدم

کند. حتی سی ایجاد میها در هر کای مبهم و محو از ماهیت آنها نیز، همواره چهرهآدم

ها ندارند. گاهی نیز ارتباط فراوان با به این دلیل، بسیاری از مردم شناخت درستی از آن

هایی کند که انزوا و جنون نمونههای روانی و رفتاری مواجه میها را با اختاللها آدمآن

، آنیما ومة مانلیها است. بر این اساس در منظبافیاز پیامدهای ارتباط با این گونه خیال

    اند از3 تاریکی و مرگ و انزوا.های منفی متعدد نیز هست که عبارتدارای جلوه

ای های آنیما این است که همیشه در هالهترین ویژگییکی از برجسته الف( تاریکی:    

روشن نشان در ادبیات و نقاشی نیز خود را در سایه»از تاریکی و سیاهی قرار دارد. آنیما 

پوشی پوش است، سیاهگیرد. آنیما سیاهگاه در روشنایی کامل قرار نمیدهد، او هیچمی

(. از 16631:61شمیسا،«)شاید به سبب ارتباط روح با عوالم ابهام و ناشناختگی باشد

دیگر سو جهان ناخودآگاهی وآنیما با شب ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا خاصیت آنیما و 

تاریکی در ارتباط باشد و قسمت ناخودآگاه ذهن همواره  روح این است که با جهان

یونگ در مورد شب و تاریکی از کربن سیاه » مبهم و غیر قابل شناخت و تاریک است.

کند که معنای نمادین سیاهی و گوید که اساس الماس شفاف است و تأکید میسخن می

 (. 94همان3«)تاریکی، اختفا و رویش است.



 

 

و در شبی  را به کار برده است« تاریکی»و « شب»بارها شاعر واژة در منظومة مانلی هم 

 کند3آرام و خلوت و تاریک به دنیای ناخودآگاهی سفر می

 من همین دانم کان موالمرد» 

 نیز شب برد به دریای گران آنراه می 

 شباناز جمله  شبهای دگر....آن شبچنانی که به هم 

 .  (14431:98یوشیج،«)خلوت بود شبیک  

صورت زنی اغواکننده ادبیات، آنیما در حالت منفی به و در رویاها و اساطیر3 ب( مرگ

پایه و موهوم عشق گر که نماد رویاهای بیصورت سرابی ویرانگر و گاهی بهو افسون

دهد. آفرین سوق میهای خطرناک و مرگآید و مرد را به موقعیتاست به نمود می

آنیما این است  هایاز ویژگی. »هاستوگر از جملة اینحضور جن و پری و زنان جاد

تواند سبب ناهنجاری، ترس از بیماری، ناتوانی و تصادف گردد و زندگی، سراسر که می

شود. این خلق و خوهای تیره و تاریک ممکن است موجب کننده میغمگین و خسته

 (.46:31:91،یونگ«)خودکشی هم بشوند و عنصر مادینه تبدیل به عفریت مرگ گردد

های گوناگون قابل جا که اغلب اشعار شعرای معاصر تأویل پذیر هستند و از جنبهاز آن

توانیم این بررسی؛ باید گفت اگر به کارکرد منفی پری در این منظومه بنگریم می

دهندة خاموشی و برداشت را بکنیم که از یک سو ظهور پری در داستان مانلی نشان

خواهد به سوی ناشناختة ذهن پناه ببرد اما این پناه بردن او را می غمگینی راوی است که

های گوناگون آید که با شیوهصورت زنی اغواگر در میرساند و پری بهبه روشنایی نمی

 کشاند3مانلی را به کام مرگ می گری دارد و در نهایتقصد ویران ،دلبری

 مرد که هرچه به راه وی داد از کف، دادش هم این»

 گرچه بی آن مدد دست که بود

 خفت شبیبه دل آسوده نمی

 نامد از ملتمس او به دل او تبعی

 بر سر ناوش آورد نشست



 

 

 دل بر آن مهوش دریایی بست

 همچو چشمانش بربست دهان

 های وی از هم بگشاددست

 رفت گویی از هوش

 واندر آغوشی افتاد

 نوازندة دریا خندیددل

 (.17131:98یج،یوش«)هردو را آنی دریا بلعید

 تواند از سر خبث طینت باشد.نشاند، میبر لب می« نوازندة دریادل»لبخندی که 

وقتی آنیما طی فرایند فردی، کشف نشود و مجال بروز را در خودآگاه نیابد »ج( انزوا: 

گیرد و خُلق و خوی و همچنان در ناخودآگاه باقی بماند؛ مرد تحت سیطرة آنیما قرار می

کنند یابد. در چنین وضعیتی است که مردان احساس بیهودگی میمآبانه میحساس و زن

(. نیما از کودکی انزوا را دوست داشته :4:31:6)یونگ، «شوندمی و منزوی و زودرنج

یک فکر شایسته راجع به زندگانی همة وجود من فکر شده است. با وجود این » .است

شود، انزوایی که از کودکی ارد تهران می(. هنگامی که و2131:96)طاهباز، «خود ندارم

-یک جزوه زیر بغل و در آن کوچه» شود3تر میهمراه وی بوده در فضای شهری پررنگ

های عفن و هوای مسموم چقدر شتابان، مثل این که دنیا یک راه دارد و آن راهی است 

الخصوص ی(. لذا این انزواطلبی در همة اشعار او و عل:42همان3«)رویکه به جهنم می

منظومة مانلی، مشهود است. شخصیت اصلی که همان مانلی است تنها است و هر شب 

 رود و بر همة تنهایی او، شب سایه افکنده است3در تنهایی و خلوت به صید می

 من همین دانم کان موال مرد»

 برد به دریای گران آن شب نیزراه می

گونه که دیدیم مانلی هرشب، همان (.14431:98یوشیج،«)های دگرهمچنانی که به شب

 رود.تنها به دریا می

 راند3مانلی باز هم از تنهایی خویش سخن می



 

 

 اش این3در سر او همه اندیشه»

 من به راه خود باید بروم

 کس نه تیمار مرا خواهد داشت

 در پر از کشمکش این زندگی حادثه بار

 هرکس تنهاست

 (.141)همان3«دارد تیمار مرا، کار من استآن که می

 

 ادبی یتأویلی اجتماعی از کهن الگوی

گاه نامی به صراحت در متن شعر بر او نهاده نشده است و این موجود آرمانی که هیچ    

نام پری نیز برگرفته از مقدمة شاعر بر منظومه است، برای مانلی آن چنان لطیف و 

آهستگی تمام از او سخن  ظریف و حساس است که او با زبانی بسیار مالیم و آرام و با

کند که مبادا از گوید. گویی او در خواب است و مانلی همواره مراعات حال او را میمی

های خوش خیال انگیز خود بیدار شود و آن رؤیاهای شیرین که او را به آن خواب

و اند به یک باره به پایان رسند. الفاظ و آهنگ آرام ای زیبا و دل انگیز فرو بردهخلسه

تواند نشان دهندة این واقعیت حزن انگیزی که کل فضای شعر را در بر گرفته است می

گذارد که دیگر اندوه به نیز باشد که انگار مانلی آن تجربه را در زمانی به روایت می

های زیبا، او را در سوگ خود نشانده است و او با حالتی حسرت پایان رسیدن آن لحظه

ها ساختاری گوید. به این سبب است که بیشتر جملهن سخن میآلود و اندوه زده از آ

ها به وجود آمده است همه برای های جملههایی که در سازهکوتاه دارند و جا به جایی

آن است که عالوه بر موسیقی مالیم جویباری که بر کل شعر حاکمیت دارد، آهنگ 

وردار شوند؛ تا حال نزار و ها نیز از ریتم آرام و کشدار و زیر برخسطرها و عبارت

حالت زار زنندة شخصیت از طریق تک تک سطرها نیز برای مخاطب به نمایش عینی 

های سطرها به های متعددی که در میانة عبارتها و درنگدرآید. این وضعیت، با مکث

شود، آن چنان که گاه گویی حتی هر سطر کوتاه نیز از وجود آمده است چند برابر می



 

 

-پردازی بودش، به ره، باال، ماه/ از بهمچهره»تر تشکیل شده است3 ملة کوتاهدو سه ج

 (.3144 1:98)یوشیج، « ریخته ابری که، به رویش روپوش

های مختلفی که در حوزة موسیقی و زبان وشیوة بیان، به خصوص در آشنایی زدایی 

از همان نوعی ها و افعال در مانلی صورت گرفته است، اگر چه کاربرد بعضی عبارت

است که در بسیاری از اشعار بلند و بعضی از اشعار کوتاه نیما اغلب وجود دارد و از 

شود، و بسیاری از منتقدان به خصوص پورنامداریان های سبکی او محسوب میمشخصه

آورند که به سبب اهمیتی که این گونه تصرفات زبانی را از عیوب شعر نیما به شمار می

دهد بر شعر او عارض شده ضوع و محتوا و به کارگیری زبان طبیعی میاو به بیان مو

هایی چون مانلی و سریویلی اما در منظومه ،(:16ـ  3123 1:66است )پورنامداریان، 

ها این باشد ها نهفته است. شاید یکی از علتدالیل دیگری نیز در پس این عادت شکنی

روایت رخدادهای روانی و استغراق در یک که نیما در منظومة مانلی بیشتر متمرکز بر 

روند که گویی شخصیت مردِ ای پیش میدنیای خیالی است. ماجراهای آن به گونه

منظومه، به تمامی هوش و حواس و ادراکات بیرونی خود را در برابر معشوق آرمانی و 

رو ناخودآگاهی قدم ازلی خود از دست داده است و از مرحلة خودآگاهی به قلم

اشته است. به این دلیل است که در هنگام سخن گفتن، روح و رمق خود را از دست گذ

ها بر هم ریخته داده است و با آهنگی بسیار افتان و جمالتی که گاه بافت متعارف آن

پردازد. انگار تشعشعات آن دیدار که در گذشته اتفاق افتاده است به روایت ماجرا می

 زبان او باقی مانده است.    است تا هنگام روایت بر ذهن و 

 فضای گسترده و سیالِ تواند نمادی ازدر عین دریا بودن، میدریا، در منظومة مانلی،     

آن پری دریایی که همة  با این تفسیر،. باشدهای هنری و فرهنگی و آزاد اندیشی نوآوری

نری آزاد و های انسانی در او جمع آمده است، برای نیما که وارد آن فضای هزیبایی

. با این نیستآرمانی شده است در یک برداشت اجتماعی،  چیزی جز شعر نو 

خود را به موضوع کشف راهگشای شعر نو و بسیاری از اشعار نیما حساسیت است که 

مخالفان سرسخت و شیطان صفت یا جهالت گرفتگان تاریک اندیش آن اختصاص داده 

آوردن مانلی به پری دریایی، تمثیلی از است. از لحن کالم نیما هویداست که روی 



 

 

رویکرد نیما به شعر نو نیز هست که در هر دو، این کنش و کشش به طور ناخواسته و 

شود. وقتی کسی با فضای بیکرانی از تصادفی و به دور از هر گونه برنامه ریزی انجام می

بسیار طبیعی است های هنری است سر و کار یافته باشد، ها که نمادی از آرمانزالل آب

های مطلوب آن محیط او را مجذوب خود کنند. و چه چیزی که حوادث و پدیده

تر از زیباترین موجود دریا که پری دریایی باشد؟ در عالم نویسندگی تر و تخیلیمعروف

این پری دریایی با آن وسعت نظر و انصاف ، استترین نوع بیان، زبان شعر نیز که عالی

تواند داشته باشد. تنها ها، مصداقی جز شعر نو نمیو محترم شماری سنتو آزاد اندیشی 

ها را همانند اوراشیما و فایز دشستانی با شیفتگی تمام به دنیای پری دریایی است که آدم

در دارد. ها را به زندگی با خود وامیها آنبرد و سالای درون دریاها فرو میافسانه

آوای حزین و »ن را به دلیل اقامت در دریا و برخورداری از اشعار دیگری نیز نیما، پریا

( که همواره نیز بدون توجه به امر و نهی 64:ـ  3:61 1:78)یوشیج، « آوردگرگون و غم

کند ای مطرح میربایند، به گونهدهند و هوش از سر رهگذران میرا سر می آن، دیگران

ها غراب و شیطان مقابل آن ةدر نقطکه گویی چیزی جز شعر نو و شاعران آن نیستند. 

سیاه و شوم خود درآورند و هم با  ةکوشند هم مردم را در زیر سیطراند که میقرار گرفته

های دنیایی خود، پریان را از مندی به مقاصد و دلبستگیکاری و ایجاد عالقهفریب

است )همان3  مطرح شده« پریان»در شعر  اهداف خود باز بدارند. این واقعیت به تفصیل

گرانة شیطان و نیروهای او که اغلب در نقطة مقابل پری پیکران قدرت تخریب .(77:

دریایی قرار گرفته است نیز در منظومة بلند سریویلی به طور مفصل به نمایش عینی 

نیروهای پلید، همچون جهالت و شرارت و دنیاطلبی  ةدرآمده است. شیطان که مظهر هم

ماندگی و دروغ و دغل و ریاکاری است، وقتی بر جایی تسلط و قدرت پرستی و عقب 

کند جا را به دشتی سترون و ویران و انباشته از موران و ماران تبدیل میپیدا کند، آن

    .(:::)همان3 

دریایی با مانلی، پری به صراحت از غزلبازان و ترانه پردازانی که در  در گفتگوی پری   

این  گوید که خبرشان به او نیز رسیده است.ند سخن میهمسایگی دریا در خشکی هست

ترین شاهدها برای تأیید این مفهوم است که قسمت در منظومة مانلی، یکی از برجسته



 

 

های عاطفی و روانی، همچنان بخشی از ذهن خود را ترین لحظهنیما حتی در ناخودآگاه

هست همسایه » ص داده استخود اختصا ةگرایان و نوپردازان در جامعکهنه به درگیری

گویم بُهتان. اما/ خبر آن همه مخلوق غزلباز و ترانه پرداز/ به همسایه قرین./ من نمی

ها،/ گذرد با جانها میپسِ هر پرده که هست، / خوب و ناخوب به من آمده باز./ که چه

آشوب نهان شان به چه ها،/ زندگیزندانغبار آلوده،/ واندر آن زنده کشان  اندر آن تنگِ

سپس در ادامه  .(3263 1:78)یوشیج، « روز و شبان/ غرق در نشئة دل خواستن است

خانة آب ها در نهانگوید هر چیز زیبایی که در خطة خاک وجود دارد بهترین آنمی

لِ آن جا مرجان است. در آن نازنینانی وجود دارند که جوش شادی موجود است. هر گُ

اند. مرغان نغمه سازی هستند که هر یک از هوش رفته اند و ازو رقص برانگیخته

های دل افسایی که اگر سرایند. و گلمنقارهای نازکشان با نوایی مخصوص، آهنگ می

 .(261ـ  262ی عمر تو به مستی گذرد )همان3 د، همهرَبویی از آنان به دماغ تو دمی راه بَ

بر اساس تمثیلی بودن دریا و گمان  بیاین دنیا که چندان همانندی به دنیای دریا ندارد 

ها و بهترین گلهمیشه شود. دنیای شعر و شاعری است که پری دریایی معنادار می

خود قرار داده است. رفتار آرمانی آن پری  یهاابزار تصویرها و توصیفپرندگان را 

دریایی که انباشته از صداقت و صمیمیت و انصاف و انعطاف و عطوفت و زیبایی و 

نها در دنیای شعر و هنر آزاد و مدرن است یاری خصوصیات درست انسانی است تبس

دنیای شعر آزاد، از یک سو دنیای خواب و خیال و تنهایی و  تواند متحقق شود.که می

کند، از سوی دیگر فضای سیال و زالل و ناخودآگاهی است، که مانلی آن را تجربه می

در آن قرار گرفته ا گونه است که پری دریایی آب و دری رنگیو یک پاکی و بیکرانگی

به این سبب است که مانلی، هم خود و هم از زبان آن پری دریایی، گاهی  است.

کند. او از گرایانه و نادرست خود میانتقادهایی نیز به رفتار و افکار مبالغه آمیز و افراط

ساکنان خاک  یعنیـ  آموزد که قضاوتش حتی در بارة مخالفان خود نیزپری دریایی می

به خصوص آن ها به دریا پناه برده است ـ منصفانه و با صداقت باشد. که او از دست آن

جا که مانلی در هنگام مقایسة زن خود با پری دریایی، پری را زنی بسیار زیبا و سفید 

گوید دنیای من انباشته از سیاهی است و پری کند و به پری دریایی میتوصیف می



 

 

ات را با چه گوید، پس دیوار خانهخواند و میرا مبالغه آمیز و غیر واقعی می حرف او

های خاکی ها را از همسایهای که سفید است؟ تو هم این حرفچیزی گِل اندود کرده

آورند. مثالً همیشه ای که هر حرف راست را همواره با روی و ریا بر زبان میآموخته

دنیا هستند )همان3  ةهمه دلبست که را نشاید، در حالی گویند3 هر چه نپاید دلبستگیمی

 .(278ـ  279

 

 گیری نتیجه

گیری این منظومه داشته است. واژگان و الگوی آنیما نقش فعالی در شکلکهن   

ها از ضمیر الگوهای طبیعت برای شاعر بار فکری و درونی خاصی دارد و جوهرة آن

 ناخودآگاه سرچشمه گرفته است.

بخشی خود، عالوه بر نقشی که دارد)روح زنانة مرد(، همچون یک کارکرد الهام آنیما در

پیر خرد هم هست و قصد نشان دادن راه صحیح به مانلی را دارد و پیوسته او را به 

نماید. از دیگر سو همراهی مانلی با آنیمای درونش، امیدی تبعیت از خویشتن دعوت می

تواند داشته باشد زیرا هنگامی که هیچ دگی میاست که او در روزگار بی کسی به زن

تواند که اشاره شد آنیما میگری نیست تنها باید از آنیما کمک خواست. چنانیاری

دارای جنبة منفی و پتیاره نیز باشد. در این منظومه آنیما در کارکرد منفی خود)مرگ( 

شود. هایت موفق میکند که قصد نابودی مانلی را دارد و در نهمچون عفریتی عمل می

در تاریکی و انزوا که از دیگر کارکردهای منفی آنیما هستند، روح ناامیدی جریان دارد و 

همین فضای حاکم بر شعر را تا حدی غمناک نموده است. نقش مثبت آنیما حضور 

تواند او را به روشنایی تری نسبت به نقش منفی آن دارد و در نهایت میبسیار پررنگ

 اش را بیدار کند.بخت خفتهبرساند و 

 

 منابع

 ام ابری است، تهران، سروش.(. خانه1:66پورنامداریان، تقی. )



 

 

نامة علوم (. پری در شعر موالنا  دیدار با آنیما، فصل1:97حسینی، مریم. )

 .41-1، صص78و  79انسانی دانشگاه الزهرا، سال هفدهم و هیجدهم، شماره 

 اصطالحات ادبی، تهران، نشر مروارید. (. فرهنگ1:93) داد، سیما.     

 

 

 نامه، جلد چهارم، تهران، نشر روزنه.(. لغت1:66اکبر. )دهخدا، علی

(. کلیات دیوان شمس تبریزی، به کوشش محمد 41:7الدین. )رومی، جالل

 محمدلوی عباسی، تهران، نشر طلوع.

 (. هشت کتاب، تهران، نشر طهوری.1:94) سپهری، سهراب.

(. سه مفهوم اساسی در روانشناسی یونگ، تهران، نشر 1:77ل. )ستاری، جال

 توس.

    شناسی تطبیقی، (. پری، تحقیقی در حاشیة اسطوره1:13سرکاراتی، بهمن.) 

-1صص ،133-86تبریز، شماره دانشگاه مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

:4. 

فروغی،  (. غزلیات سعدی، تصحیح محمد علی1:91الدین. )سعدی، مصلح

 تهران، نشر ققنوس.

 (. داستان یک روح، تهران، نشر فردوس و مجید.1:61شمیسا، سیروس. )

(. فرهنگ اشارات ادبیات فارسی، جلد اول، تهران، نشر 1:66..........................)

 فردوس.

 (. نقد ادبی، تهران، نشر فردوس.:1:9.)........................

 (. کماندار بزرگ کوهساران، تهران، نشر ثالث.1:96طاهباز، سیروس. )

 (. تولدی دیگر، تهران، نشر مروارید.:1:7زاد، فروغ. )فرخ

(. شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، تهران، نشر 1:96فردوسی، ابوالقاسم. )

 قطره.



 

 

   (. راهنمایی رویکردهای نقد ادبی، ترجمة 1:63گورین، ویلفرد، ال و دیگران.) 

 خواه، تهران، انتشارات اطالعات.نزهرا میه

(. شناخت هویت زن ایرانی در گسترة 1:61الهیجی، شهال. کار، مهرانگیز. )

 گران.پیش از تاریخ، تهران، نشر روشن

 (. فرهنگ فارسی، جلد اول، تهران، نشر امیرکبیر.1:61معین، محمد. )

اهران در (. آنیما و راز اسارت خو1:96موسوی، سید کاظم. خسروی، اشرف.)

 .112-::1، صص44شاهنامه، مجلة پژوهش زنان، شماره 

 (. خمسه نظامی، به کوشش فرشید اقبال، تهران، نشر اقبال.1:99الیاس. ) نظامی،    

  (. مجموعة کامل اشعار، به کوشش سیروس طاهباز، تهران، 1:98یوشیج، نیما. ) 

 نشر نگاه.

مجموعة کامل اشعار، چاپ دوم، به کوشش  (.1:78................................. )

 سیروس طاهباز، تهران، نشر ناشر.

هایش، ترجمه محمود سلطانیه، (. انسان و سمبل1:91یونگ، کارل گوستاو. )

 تهران، نشر جامی.

(. انسان در جستجوی هویت خویشتن، ترجمه 1:93).................................

 بان.محمود بهفروزی، تهران، نشر گل

شناسی و کیمیاگری، ترجمة پروین (. روان:1:6.................................)

 فرامرزی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی.

(. اسطوره و رمز، ترجمه جالل ستاری، 1:69................................و دیگران.)

 تهران، نشر سروش.

 


