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 چکیده
است  ، میراثیکارل گوستاو یونگ، ضمیر ناخودآگاه جمعی ،یسیشناس سویبراساس نظریات روان

آگاه جمعی، های نخستین نیاکان بشر که در ذهن هر انسانی وجود دارد. در این ناخودبازمانده از دوره

 تریننامد. مهممی« الگوکهن»، آنها را تصاویر ازلی و مفاهیم مشترک جهانی وجود دارند که یونگ

اشد که الگوها بترین این کهنسایه، نقاب، آنیما و آنیموس هستند. آنیما شاید مهم ،الگوها از نظر اوکهن

در تمامی آثار ادبی جهان مشاهده  ،الگوشود. این کهنبه شخصیت زن پنهان در وجود هر مردی اطالق می

السیّاب  د. بدر شاکرانگرفتن از آن غنا بخشیده، آثار ادبی خود را با الهامنویسندگان شود وشاعران ومی

ار الگو، احوال درونی خود را آشکرفتن از این کهنگیز از شاعرانی هستند که با الهامپور نو قیصر امین

قی طبیبا رویکرد ت ،الگو در شعر این دو شاعر، به بررسی وتطبیق این کهنضراند. در پژوهش حانموده

ترین یکی از مهم ،دهد که حضور آنیمانشان می ،شود. نتایج این پژوهشمیمکتب آمریکایی پرداخته

ان، به شاست که با توجه به شرایط متفاوت فرهنگی و جغرافیاییهای عاطفی این دو شاعر بودهگاهتکیه

 است. تفاوتی در اشعار آنها ظهور یافتههای منهگو
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 مقدمب -1

تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. این رویکرد جدیدی است که می ،ایرشتهمطالعات میان

حقق گشاید. مرا به دنیاهای دیگری میکند و چشم او گرایی خارج می، محقق را از حصررویکرد

های تواند به کشف نهفتهزدن میان چند رشته میهای گوناگون و پلبا ایجاد تعامل میان رشته

ای فهم و تواند راهگشایجاد ارتباط بین ادبیات با سایر علوم می ،شماری بپردازد. در این میانبی

مختلفی که  هایای مطالعات فرهنگی و غنای نظریهرشتهماهیت میان»باشد. تحلیل بهتر آثار ادبی 

نۀ اند، امکان پژوهش در زمیهای علوم انسانی به نظریه و نقد ادبی جدید راه یافتهاز سایر رشته

« ند.اای جدیدی در این حوزه ایجاد کردههو جذابیت سابقه، افزایش دادهادبیات را به میزانی بی

 (143: 1385)پاینده، 

ان و وهشگرروی پژای را فرادریچۀ تازه ،شناسیپیوند میان ادبیات و روان ،ی اخیرهادر سال 

تری از یقو تفسیر دق وندبا دنیای درونی ادیبان آشنا ش ،است تا از این راهمنتقدان ادبی باز کرده

دو رند که هادر قرن حاضر به این واقعیت پی برده ،شناسیادبیات و روان»باشند. آثار ادبی داشته

: 1374ل، )اد« ها و رفتار انسانی سروکار دارند.دو با انگیزشهای مشترکی هستند و هردارای زمینه

نقد »دی جدید در حوزۀ ادبیات به نام شناسی، ظهور نق( نتیجۀ این پیوند میان ادبیات و روان165

 شد. در این نوع از نقد،« شناسیروان
ال کوشند جریان باطنی و احوکنند. این دسته میکا میشناسی اتّنقادان بر مبادی و اصول روان»

درونی شاعر یا نویسنده را ادراک و بیان کنند. قدرت تألیف و استعداد ترکیب، ذوق و قریحۀ او 

امعه تأثیری را که محیط و ج ،را بسنجند، نیروی عواطف و تخیاّلت او را تعیین کنند و از این راه

 (80: 1378کوب، )زرّین« ها دارند، مطالعه کنند.جریانو سنن و مواریث در تکوین این 

ن گرفتاز جنگ جهانی اوّل، به دنبال اوجهای بعد شناسی در نقد، به سالظهور نظریۀ روان     

آگاه دهای او دربارۀ ضمیر ناخوو بسط نظریه« زیگموند فروید»ویژه شناسان، بهای روانپژوهش

شناسی های رواننظریه ،به دنبال فروید( 79: 1379) فرزاد، گردد. ی او بر میو روش روانکاو
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یکی  ،«گوالکهن»وانه را متحول کردند. نظریۀ نقد ادبی روانکا ،کداممختلفی ظهور کردند که هر

) Carl Gustav شناس سوئیسی، کارل گوستاو یونگ،هاست که متعلق به رواناز این نظریه

Jung( برای  ،اشراقی و عرفان هندی افالطونی، نظریات فالسفۀیر مُثُل تحت تأث ،است. یونگ

ۀ الی ،آید. اومیشمارالگوها بهجمعی قائل شد که محل نگهداری کهنانسان یک ناخودآگاه 

 personal)ناخودآگاه شخصی  ،سطحی ضمیر ناخودآگاه را که حاوی تجربیات شخصی است

unconscious) تر بنا شده که فطری است ای عمیقیهبر ال ،ا این ناخودآگاه شخصینامد امّمی

همگانی است و  ،شود. این قسمتمینامیده (collective unconscious) و ناخودآگاه جمعی

یات محتو جا و نزد همه یکسان است.فتارهایی است که کم و بیش در همهشامل محتویات یا ر

لگوهای مورد نظر ااز کهن ( برخی14: 1376د. )یونگ، نامنمی« الگوکهن»ناخودآگاه جمعی را 

واند تحلیل تبر پایۀ این نظریه می ،در تحلیل و تفسیر آثار ادبی راهگشاست. نقد ادبییونگ، 

دهد  ه دستاند، بهای ذهنی که با آفرینش ادبی فرصت ظهور یافتهتری از تخیالت و صورتدقیق

 گشای برخی ابهامات یک اثر ادبی باشد. و گره

     ،ورپرسی، بدر شاکر سیّاب و قیصر امیناعران بلند آوازۀ عربی و فادر شعر دو تن از ش

ی    ، یعنالگوهاکه نشان از حضور یکی از  این کهنخورد های بسیار جالبی به چشم میاشاره

 دوست. الگوی آنیما در اشعار آنکهن

 بیان مسئلب -1-1

ار این دو الگو در اشعاین کهن ارزهای ببر آن است تا به بررسی و تطبیق ویژگی ،نوشتۀ حاضر

 ود:ش، به این دو پرسش اساسی پاسخ دادهشناسانه بپردازد تا در نهایتبر پایۀ نقد روان ،شاعر

؟ پور و سیّاب( کدام استنیما در اشعار این دو شاعر )امینالگوی آهای کهنترین ویژگیمهم -1 

 ر پرداختن به این موضوع چیست؟های این دو شاعر دها و تفاوتترین شباهتمهم -2
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 پیشینة تحقیق -1-2

جو در سایت مجالت علمی والزم به ذکر است که پس از جست ،پیشینه این پژوهش دربارۀ

، (sid.ir)داخل و خارج کشور، بویژه مجالت موجود در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

       ترینباشد. در زیر به مهماشتهی دهیچ موردی یافت نشد که با موضوع مورد بحث همخوان

 شود:جو اشاره میوهای این جستیافته

شتۀ فاطمه مدرّسی و پیمان    ، نو«آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث الگویبررسی کهن» -

های زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیا، مجلۀ پژوهشریحانی

  .1 اصفهان، شمارۀ

، ، نوشتۀ همایون جمشیدیان«تحلیل آنیما در شعر سهراب سپهری گون، بررسی وادبانوی ب» -

 .13و  12های ادبی، شمارۀ فصلنامۀ پژوهش

صلنامۀ ادبیات ف ، نوشتۀ علی فالح و مرضیه یوسفی،«پیکر نظامیتأثیر آنیما و تجلّی آن در هفت» -

 .30شناختی، شمارۀ عرفانی و اسطوره

نیما و آنیموس در شعر طاهره الگوی آیستی و چگونگی ظهور کهنسی و تحلیل چبرر» -

 .1مجلۀ زن در فرهنگ و هنر، شمارۀ نژاد مهرآبادی و همکاران،، نوشتۀ صغری سلمانی«صفارزاده

رضا صرفی و جعفر عشقی، مجلۀ نقد ، نوشتۀ محمّد«ما در ادبیات فارسینمودهای مثبت آنی» -

 .3ادبی، شمارۀ 

، نوشتۀ سعید قشقایی و مهدیه اسدی، فصلنامۀ بهارستان سخن، «پهری و تجلّی آنیما در گیاهانس» -

 .16شمارۀ 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

تواند گامی مؤثر باشد در جهت فهم بهتر اشعار این دو شاعر و می ،چنینهایی اینانجام پژوهش

ه در نگاه هایی کتفاوت منوایی و احیاناًتواند تالشی باشد در جهت تعیین مصادیق همی ،همچنین
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        بر پایۀ نقد  ،این پژوهش الگویی وجود دارد.ن جوامع مختلف، نسبت به مقولۀ کهنشاعرا

 ست.اتطبیقی مکتب آمریکایی صورت گرفتهالگوها( و با رویکرد شناسی )نظریۀ کهنروان

 بحث -2

 الگوس آنیماکهن -2-1

کند که هر زن و مردی به این مورد مهم اشاره می ،الگوهاحث کهن، در ب1کارل گوستاو یونگ

 ،. این دو تصویر، در ارتباط استدر وجود خویش با عنصر دیگری که از جنس مخالف است

یرد، گبیشتر تحت تأثیر ناخودآگاه قرار مربوط به روح و الزمۀ وجود هر شخصی است. هرچه فرد

 ،«آنیما»گفت:  باید ،ند. برای تعریفی ساده از این دو پدیدهیاباین تصاویر در وی نمود بیشتری می

حد فاصل  ،بخش مردانۀ روح زن است. آنیما و آنیموس ،«آنیموس»جنبۀ زنانه در روح مرد و

 دهند. یونگخود را نشان می ،گردند و بسته به وضعیت موجودهوشیاری و ناهشیاری واقع می

 معتقد است: 
دهد. آنیما و ی، خود را در هیأت آنیما و آنیموس نشان میخود مختاری ناخودآگاه جمع»

وانند با تکه وقتی از فرافکنی پس کشیدند می-آنیموس به آن محتویات ناخودآگاه جمعی 

بخشند؛ سنگ زیربنای ساختار روانی اند که در کلیت شخصیت می -خودآگاهی یکپارچه شوند

 ( 29: 1382)یونگ، « خود فراتر از محدودۀ خودآگاهی است.

رسند. یماند وماورایی وقدسی به نظرهای احساسی غیر قابل توصیفآنها اصوالً دارای کیفیت

مرد  ترین بانوی روحبزرگ»حساسیت، نشانۀ بروز آنهاست. آنیما که  و داری، توداریخویشتن

که ها نام جلوه کرده است، چنان با ده ،در ادبیات ملل مختلف» ،(190: 1374)یاوری، « است

 ،، سهراب سپهری«حوّا»او را  ،، میلتون در بهشت گمشده«بئاتریس»او را  ،در کمدی الهی ،دانته

 ،سرایان کهنوغزل« حوری تکلم بدوی»و « وش رنگخواهر تکامل خ»، «زن شبانۀ موعود»او را 

 نه، گاهی آنیما،های عامیااند. در قصهخوانده« معشوق جفاکار»وگاهی « معشوق خیالی»او را 

کنند، سخن        از جنّ وتابعه که به آنان شعر القا می ،است وشاعران عربخوانده شده« پری»

حکم همان آنیمای یونگ را  ،سوفیا»( در متون مذهبی غرب نیز 55: 1371)شمیسا، « اند.گفته



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     166  

ها کند. در فرهنگ سمبولدارد وروح مؤنّث مرد است که در مقام راهنمای روحانی عمل می

 ،(Georg gichtel) گئورگ گیشتلو  (Jacob Bohme) یاکوب بوهمهاست که به نظر آمده

او را  ،پسزیسته وساساساً در انسان نخستین می ،«باکرۀ بهشتی»یا « سوفیا»عارفان قرن هفدهم، 

 (60: 1371، )شمیسا« را بازیابد. تواند رستگار شود مگر اینکه دوباره اوترک کرده وآدمیزاده نمی

های مختلفی دارد: بانوی روح، حوّا، پری، کنیم، اصل تأنیث جلوهطور که مشاهده میهمان

های او نیز آنیما است. البته در بسیاری از موارد نیز اسم مشخصی ندارد؛ وغیره که یکی از اسم

ی از اسم طور نمادین، بهدر مواردی ،اسم خاصی برای آن نیست. همچنین ،در اشعار قیصر مثالً

مای درون دی برای آنیعنوان نمابه« وفیقه»از  ،شود؛ مثالً در اشعار سیّابرای آن استفاده میبدیگر 

 است. استفاده شده

آفرین شاعران ونویسندگان داند و جنبۀ مثبت آن را الهامآفرین می، آنیما را حیاتیونگ

اه ه جنبۀ ناخودآگبیشتر ب ،بشر آغازین که رسد( به نظر می34: 1376شمارد. )یونگ، بزرگ می

سرایی ها که نوعی شعراست. آفرینش اسطورهپرداختهذهن توجه داشته و بیشتر به امور هنری می

ه تواند خود را بکمتر می ،ناخودآگاه بشر ،حاصل همین دوران زندگی بشر است. امروزه ،است

اپس زدن اه و وعرصۀ نمایش بگذارد. نوعی منیّت وخودخواهی، جوامع را به پرورش خودآگ

امّا در بین شاعران و است زی کمتر شدهسااست. این است که اسطورهناخودآگاه واداشته

بر ذهن آنان حاکم است  ،ناخودآگاه کامالً مضمحل نشده ودر بسیاری از لحظات ، نویسندگان

ند دو تن از شاعرانی هست ،قیصر و سیّابزنند. های هنری دست میروست که به آفرینشو از این

گنای وزن و قافیه به تصویر و عقایدشان را در تن هاکه با وجود اینکه همواره وطن خود، آرمان

آگاه خوداند ودر لحظاتی که سیطرۀ نااند، هرگز جنبۀ ناخودآگاه ذهن خود را رها نکردهکشیده

 .ندابه نحوی شایسته، احوال درونی خود را نیز آشکار نموده ،استبر وجودشان سایه انداخته
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 آنیما در شعر سیّاب  -2-2
 ترین شاعران معاصر عربمتولد کشور عراق و از پرآوزه ،(1964 -1926بدر شاکر السیّاب )

دانند، هرچند در       سیّاب را پرچمدار شعر نو در ادبیات عربی می ،است. بسیاری از منتقدان

: 2006،رالخی)تالف نظر وجود دارد. میان منتقدان اخ ،دادن این عنوان به او و نازک المالئکهنسبت

عاصر عربی را در مسیری جدید شعر م، سبکی نو به وجود آورد و سیّاب در شعر عربی (53

 یافت را ودخ بیانی محیط ،عرب جدید شعر که بود او تجربۀ با و سیّاب شعری تجربۀ از»داد، قرار

: 1381 )رجایی،« است. گسترشو  استمرار حال در پیوسته که استرسیده ایمرحله به و اکنون

  ،سیّاب ( شعر176
 رنج یمایس، کودکی روزگار در و یا تراژدی، تاریخ، ها اسطوره قلم با که است بزرگ تابلویی»

 آنهاست از خود سیّاب که ایخورده زخم دردمندان. دهدمی نشان را عربی معاصر حیات دیدگان

 هیاهوی و در هاست آن آوای و هم درد هم رو نای و از دارد تن بر را مرهمبی زخم همان و خود

  (24: همان. )کندمی ایفا را خویش «عصر پیامبر» نقش آشوب پر قرن

توان به موارد ترین آنها میاست که از مهمهای شعری زیادی بر جای ماندهمجموعه ،از سیّاب

 زیر اشاره کرد:

( کور روسپی) العمیاء المومس، 1950( ها افسانه) أساطیر، 1947( پژمرده هایگل) ذابله أزهار

 المطر أنشودۀ، 1960( گورکن) القبور حفار، 1955( وکودکان اسلحه) واألطفال األسلحۀ، 1954

، 1963( بردگان یخانه) األقنان منزل، 1962( شده غرق معبد) الغریق المعبد، 1960( باران سرود)

 .  1965( اقبال) إقبال و 1964( چلبی دخترِ های پنجر) الجلبی ابنۀ شناشیل

 ،سالگی 38 های سیاسی، بارها آواره یا روانۀ زندان شد و سرانجام درسیّاب به دلیل فعالیت

. ستب فرو جهان از چشم کویت در بیمارستانی در ،هابیماری انواع با فراوان کشمکش از پس

 (161: تابی، پطرس)
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به یاد  ،وضوحبه »نویسد: دربارۀ سیّاب می ،«النار و الجوهر» ،جبرا ابراهیم جبرا در کتاب خود

باره دختری به من گفت که او یک ،1961یا اوایل سال  1960آورم که سیّاب در اواخر سال می

سیّاب (  53: 1982)جبرا، « و اسم او وفیقه است. که او را در کودکی دوست داشته هآوردرا به یاد

سراید می« ابمدینۀ السر»و « حدائق وفیقه»، «باک وفیقهش»دی با عناوین ، قصایاز این تاریخ به بعد

او را  ،این شخصیت که ما در این مقاله کشد.میتصویرآنها مستقیماً شخصیت وفیقه را بهکه در 

کنیم، یکی از خویشاوندان نزدیک سیّاب بود که در جوانی ی سیّاب معرفی می«آنیما»به عنوان 

 ،با خیال او سپری کرد ولی طولی نکشید که شعلۀ عشق این دورانسیّاب دلباختۀ او شد و ایّامی را 

 ،کستهش، او را به ازدواج فردی دیگر درآوردند و سیّاب دلرو به خاموشی نهاد زیرا خانوادۀ وفیقه

پس از  (51: 1990. )حسن، سرود« علی الشاطئ»اوّلین قصیدۀ عاشقانۀ خود را با عنوان  او،در غم 

 ،در نهایت و کدام به سرانجامی نرسیدشد ولی هیچ بار دیگر گرفتار عشق این شکست، سیّاب چند

 ازدواج کرد ولی در این پیوند هم چندان موفق نبود.« اقبال»با دختری به نام 

ود را ، خدر نهایت ،بودپیروز نشده کدام از روابط عاطفی خود با جنس زنسیّاب که در هیچ

ه تنها مادربزرگش ک ،هنگام مادر و سپسن، درگذشت زودیافت. افزون بر ای شکستهرنجور و دل

اثری سخت بر روح و روان او بر جای گذاشت. از این رو،  ،گاه عاطفی او پس از مادر بودتکیه

هد. دگاه عاطفی خود قرارود پرورش داد تا بتواند او را  پناهگاه و تکیهشخصیتی را در ذهن خ

ده شصیت وفیقه، نمایش دادهدر قالب شخ ،استاین شخصیت که همان آنیمای درون سیّاب 

از  ،نالی آهکند ودر البلوگ خود را با این شخصیت اجرا میدیا ،با هنرمندی تمام ،است. سیّاب

الی هصورت مستقیم و در البگاه به ،دارد. آنیمای سیّابمیکار و تمایالت پنهان خود پرده براف

 ،شخصیت . اینکندمی جلوه ،در قالب سایر قصاید و مستقیمصورت غیرِقصاید مستقل و گاه به

دست  ،گیرد و شاعرمیاو قراردر عین آنکه مورد عالقۀ شدید سیّاب است، گاهی نیز مورد غضب 

ات گوناگونی است که در ها و روحیّداری ویژگی ،زند. این معشوقه در آثار اورد بر سینۀ او می

 می کنیم: به موارد بارز این ویژگی ها اشاره ،ادامه
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 پیوند آنیما با اسطورۀ تموز-2-2-1

است.  ای،ورهاسط یشخصیت ،«عشتار»یوند میان این معشوقه با پ ،هایکی از بارزترین این ویژگی

« تموز»خود را به جای شخصیت کند ومیمعشوقۀ خود و عشتار پیوند برقرارگاهی میان  ،سیّاب

که خود، کار عشتار را       طوریهکند، بمیامّا صورت اولیۀ اسطوره را برعکس  دهدمیقرار

این اسطوره  زیرا در اصل آیدفرود می ،گزیند و به عالم تاریکی، آنجا که وفیقه منتظر اوستمیبر

 ،«نس»یکی از دختران  ،عاشق عشتاررود، میشمارخیزی بهکه خدای حاصل است که تموزآمده

 های. تالشکندزخمی میاو را خوکی و رود می روزی برای گردش بیرون ،شود. اوخدای ماه می

تموز به دنیای فَرودین )سرزمین  رسد؛آوردن خون به جایی نمی، عشتار، برای بندهمسرش

پس  ،همسرش )عشتار( و بنددسرسبزی از زمین رخت بر می ،کند و با مرگشمردگان( سقوط می

، در عالم مردگان که شودسد، مصمم میرای نمیبه نتیجه کند وجو میوجا را جستاز اینکه همه

کند و یبخش را بر او نثار میابد و بوسۀ زندگیاش را میآنجاست که عشتار، محبوبه او را بیابد.

 (92: 1982فریزر، ر.ک: آغاز بهار است. ) ،گردند. ایناز نو به زمین بر می ،این دو عاشق

قه عوض جایگاه عشتار را با وفی ،«ک وفیقۀشبا»گیری از این اسطوره در قصیدۀ با بهره ،سیّاب

ت اینجا تموز )سیّاب( اس ،گشتکند امّا بر خالف اصل اسطوره که عشتار به دنبال تموز میمی

   تمام تالش شاعر برای مالقات با وفیقه  ،رود. در این قصیده)وفیقه( می که به دنبال عشتار

جهان زیرین است.  ،است. محل این مالقاته، از دنیا رفتاست که در دوران کودکی ای)عشتار(

آن را محور اصلی قصیدۀ  آورد،رغم آنکه شاعر، نامی از تموز به میان نمی، علیدر این قصیده

 دهد و خود را در جایگاه تموز و وفیقه را در جایگاه عشتار، همان الهۀ باروری ومیخود قرار

 است: شدهوردهی از این قصیده، در زیر آدهد. قسمتمی، قرارعشق

 ( وینشرُوعَو یس/ المشیه )کجلیل تنتظرُ/ ی الساحهنشوانُ یُطلّ علَ/ القریه یف شبّاکُ وفیقۀَ» -

ووفیقۀ  /األعین عندک منتظره.../ یالغَبَش الصاح یتتنفّسُ ف/ وفیقۀ یا شجره اکُشبّ/ ...هُألواحَ

م: 2000ب، )السیّا  .«عید ضحوۀِ یهرُ... فالنّ هُفیهمسُ یمرُسَ / القبر وتنتظر ن قاعِمِ/ أسف یتنظر ف

89)  
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که انتظار  2میدانگاه مشرف است/ همچون جلیل ترجمه: پنجرۀ وفیقه در روستا / سرمست بر

و  / در گرگپراکند.../ پنجرۀ وفیقه، ای درختهایش را میکشد( ولوحپیادگان ومسیح را می

انتظارند.../ و وفیقه در غصه و اندوه/ از  دهد/ دیدگان در نزد تو بهمیمیش هوای صاف، دم فرو

 با او به نجوا خواهدنشست. ،گذشت و در روز عیدنگرد و منتظر است/ رود خواهداعماق قبر می

ها شخصیت جایی موقعیتگرفتن از این اسطوره و با تکیه بر جابه، با الهامسیّاب در این قصیده

میان خود و وفیقه حرکت کرده و از طرف  در جهت بیان واقعیت رابطۀ عاشقانه ،از یک طرف

ت است که بر حال، در شعرش ایجاد کردهنوعی درگیری و پویایی میان گذشته و حال ،دیگر

 ست.االیی در کاربرد اسطوره دست یافتهبه توفیق هنری وا ،درامی شعر خود افزوده و با این کار

 «باریس( یمن لیالی السهاد ) لیلۀ ف» توانیم در قصیدۀنمونۀ دیگر این پیوند با اسطوره را می

احساس کرد که  ،مالقات کرد 3لوک نوران ،بلژیکیزمانی که با شاعرۀ  ،مشاهده کنیم. سیّاب

ویی با است. گشدهامید و زندگی در وجودش دمیدهشده و روح از قبر خویش برانگیخته« قهوفی»

دن ش، آمدن بهار و فراگیره دنبال آناست و بده شدهیاد و خاطرۀ وفیقه دوباره زن ،مالقات او

ۀ تموز ، از اسطورکشیدن این صحنهتصویراست. شاعر برای به، از نو محقق شدههای زندگیجلوه

یوند برقرار ، پو حیات دوبارۀ عشتار هوفیقشدن و میان مالقات لوک نوران و زنده استبهره گرفته

 است:  کرده

 یف یمرعُ عادَمن قبرها، و لَ/ ت وفیقهنبعثَاک ..آه لَعدُلو صحَّ و/ لو صحَّ وعدُک یا صدیقه»-

یه لَت عَعلیه. کأنما هبطَ یمشاف / طریقه یأمدا من قلب/ تأتین أنتِ إلی العراق؟/ السنین إلی الوراء.

 .«قَ الهواءبِعَ هِلعِطَوالنخیل بِ یتوتٌ ودفل/ الربیعُ لها وبرعمتِ الغُصون: رَجَفانفَ عشتارُ/ ماءن السّمِ

  (324)همان: 

هایت عمل هایت درست بود/ آه! به راستی اگر به وعدهام! ای کاش وعدهترجمه: ای محبوبه

ای ال و هوبه آن حگشت )میخاست و عمرم به گذشته بازمی، وفیقه از قبرش برکردی...می

ایی( مآیی؟/ )بدان که اگر آهنگِ عراق نگشتم(/ آیا تو به عراق میمیخوش روزگار دلدادگی بر
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عشتار،  وییگ ،گسترانم/ پس تو بر آن قدم بنه. )و اگر تو قدم بر قلبم بگذاری(از قلبم راهی می

شینند/ نها به غنچه میشود و شاخهبهار برای او شکوفا می ،است/ پساز آسمان بر آن هبوط کرده

 است.فضا را آکنده کرده ،های خوش عطر و بویشتوت، خرزهره و خرما که با خوشه

 ،اشتپندخاطرات عشق خود با وفیقه را که دوران خوشبختی خود می ،سیّاب در این قصیده    

 های حال خویش بکاهد.از تلخی ،کند تا با یاد آن دوراناز نو زنده می

 آمیختگی امید ویأي در آنیما-2-2-2

آمیخته با  حالتی ،این است که امید شاعر برای مالقات با او ،ویژگی دیگر وفیقه )آنیمای سیّاب(

کند که امیدی به بازگشت وفیقه های زیادی اشاره مییأس و اضطراب است. شاعر در موقعیت

نوان عگانۀ او نسبت به جنس زن باشد؛ بهتواند دلیلی بر نگاه دواش ندارد و این خود میدر زندگی

ش که نماد انجرۀ آبیکند تا وفیقه از پشاعر در ابتدا آرزو می «هوفیقشباک »در قصیدۀ  ،نمونه

ه چهرۀ وفیقه را آنگاه ک ،آسمان سیّاب است، خریدار باران اشک او باشد. او زندگی و به مثابه

دهد و برای آن را نشان می ،داند که صدفگونۀ عشتار می، مانند چهرۀ مرواریدکندنگاه می

پایانی  به ناگاه و در سطرهایدارد امّا تحقق نوزایی در برابر وفیقه )عشتار( نمازی آیینی بر پا می

  انتظارش شدن، از طوالنیکند و خطاب به وفیقه )عشتار(شعر، ناامیدی بر سیّاب )تموز( غلبه می

داند، یده میفااش را امری بیکردن برای تحقق نوزایی و بازگشت محبوبهنماید و صبرمی شِکوه

گان( بازگشت او از سرزمین فرودین )مردچرا که در نظر تموز، عشتار دیگر زنده نیست و نباید به 

 امیدی داشت: 
إذا انشقّ  /الزورقُرجفۀ  یَکأنّی ب/ موعالدّ ن خاللِتبیّنتُه مِ/ سماء تجوع/ فشبّاکک األزرقُ یاطلّ»

/ ...البحارُ یلّصَغلقِ / تُمالمرفأ ال یو ف/ ...المحارُ عن عشتروتِ کما انشق / ک األسمرعن وجهِ

ن مِ یعن ترجِأ و هیهاتَ/ "الصدود؟ وفیمَ یالتأنّ فیمَفَ/ یتاء انتظارالشّ نذُمُ لقد طالَ/ الغالیه یامیرت"

 (92و91) همان:  .«ن سفار یعود؟و هل میّتٌ مِ/ سفار

ختم/ ها آن را شناست گرسنه/ از میان اشکا ات/ آسمانیترجمه: از پنجره بنگر که پنجرۀ آبی

گونه نشود/ آگونت آشکار میآنگاه که چهرۀ گندم لرزم/گویی من همچون قایقی به خویش می
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شاهزاده »خواند /  گرداند/ و در لنگرگاه بسته/ دریا نماز میچهرۀ عشتار را آشکار می ،که صدف

گ و است / درن، به درازا کشیدهکشم و این انتظار، من از آغاز فصل سرما انتظار میخانم عزیزم

 ؟. گرددمیاست/ آیا مرده از سفر )مرگ( باز فر بعید/ بازگشت تو از س«ممانعت برای چه؟

مشاهده کرد. سیّاب )تموز( در این « هحدائق وفیق»توان در قصیدۀ نمونۀ دیگر این نگاه را می    

خیال  ،ادر آنهنماید که های وفیقه )عشتار( را ترسیم میهای جهان زیرین، باغدر تاریکی ،سروده

 اند :ر تالقی و درگیریدو واقعیت و صبح و شب با هم 

/ ولیلُ ا صبحٌجوه یف ییلتق/ دیقهی حَالموتَ زرعُیَ ممّا فیه/ حقلُ یّفلالسا العالمِ المِظَ یف/ فیقهوَلِ»

 (93)همان:  .«هقیقَوحَ وخیالٌ

های مردگان، رین باغی است/ در میان کشت و زرعهای جهان زیترجمه: وفیقه را / در تاریکی

 ر هوای آن، صبح و شب/ و خیال و واقعیت به هم می پیوندند.بُستانی است / که د

فقی از اهمچون  ،میان پژمردگی و لبخندو  ها، وفیقه بر روی تختی زیبا و سرسبزدر این باغ    

کند یدرگیری میان امور متضادی م که خود تأکید بر عنصر درام استروشنایی و تاریکی، آرمیده

 دارد:حکایت د در اندیشۀ شاعر که از نگرش دوگانۀ یأس و امی

 أفقٍ مثلُ/ سامٌ، فیه ابتدامعٍ شحوبٍ یف/ أخضر یٍزنبق / القمرِ ن شعاعِمِ سریرٍ یی فتتمط / هوفیق و»-

 (93)همان:  .«هقیقَوحَ وخیالٍ/ وظالم ن ضیاءعمِ

در آن بار، پژمردگی اشک / دراسته: و وفیقه/ بر تختی زنبقی و سبزرنگ از پرتو ماه لمیدهترجم

 ست/ همچون افقی از روشنایی و تاریکی و خیال و واقعیت.ا لبخندی

در که پس از این ،مشاهده کرد. سیّاب« یجیکور أم»توان در قصیدۀ نمونۀ دیگر این نگاه را می    

وباره به زمان ددارد، در پایان قصیده، امید خود را برای پیوند با وفیقه ابراز می ،ابتدای این قصیده

این  که هد که آرام بگیرند و به خواب فروبروندخواگردد و از خاطرات گذشته میمیبرحال 

  حکایت از نگرش دوگانۀ یأس و امید در اندیشۀ شاعر است :امر، 

 (341مان: ) ه.«ییا ذکریات ونام یفقرّ/ لن یرجعا بعدُ والزمانُ یبالصِّ/ ی وضاعول  بیالصِّ آه لکن »
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ند/ گردنمیوانی و زمان )های خوشی( دیگر بازرفت و نابود شد/ ج ترجمه: افسوس که جوانی

 پس ای خاطرات گذشته، آرام گیرید و به خواب فرو روید. 

 گیرس از شبّاک )پنجرۀ( وفیقببهره -2-2-3

ت که این اس ،شدهدر قالب شخصیت وفیقه نمایش داده های دیگر آنیمای سیّاب کهاز ویژگی

            ت کند تا اینکه نهایعنوان نمادی استفاده می( بهۀشبّاک وفیقه )شاعر از پنجرۀ خانۀ وفیق

 باشد: داری ادبی را از این شخصیت داشتهبربهره

 ( 89) همان:  .«هی الساحعلَ طلّیُ نشوانُه/ القری یفَ  هوفیق اکُشبّ»-

 ترجمه: پنجرۀ وفیقه در روستا / سرمست بر میدانگاه مشرف است.

 (90)همان:  .«اک األزرقِالشبّ ن ذاکَمِ/ هُاکَشبّ یفتحُ مُالعالَ»گوید: می و در ادامه

 کند.اش را از دریچۀ همان پنجرۀ آبی باز میترجمه: دنیا پنجره

مشرف بر واقعیت زیبای زندگی روستایی است؛ جایی که پر از  ،پنجرۀ وفیقه در نزد سیّاب    

 ت تا به آن پناه ببرد: عشق و صمیمیت است و شاعر به دنبال آن اس

/ من ء الیهلتجاإ یریدُ/ األزرق کِبشبّاکِ وطافَ/ المغیب عندَ ی البحرَطوَ/ بحرٍ غریب طائرُ یکأنّ»

 (91)همان:  «اللیل یربدّ عن جانبیه.

 رۀ آبیپنج سوی به نوردید/ وکه دریا را هنگام غروب در غریب دریایم/ گویی من پرندۀترجمه: 

 .آورد پناه تو به کشیده، هم در چهره او بر خشم از که شبی از  تا/ کرد پرواز تو

به مثابه طنابی است که زندگی سیّاب را در حال به گذشته وصل  ،این پنجره در نزد سیّاب    

 کند تا راهی باشد برای گریز از دردهای حال:می

) همان  «.إلی الموت کیال تموت /یشدّ الحیاۀَ بلٍحَی کَتبدَّ/ طبقُمُ ی ظلمۀٍلَعَ/ شبّاککِ األزرقُ و»

91) 

ند زترجمه: و پنجرۀ آبی تو/ در تاریکی شدید/ همانند طنابی است که زندگی را به مرگ گره می

 تا تو نمیری.
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ی ادبی را از این گیراز پنجرۀ خانۀ وفیقه، نهایت بهرهگیری بینیم که شاعر با بهرهبنابراین، می    

 است. شخصیت داشته

تر چوپانی ، دخ«ههال»توان در قالب عشق او به هایی از آنیمای او را میه افزون بر وفیقه، نمونهالبت    

بسیار  ،گیری ادبی از این شخصیتداشت، مشاهده کرد. میزان بهرهکه در گذشته دوستش می

تفاده سهای خوشبختی و سرخوشی اعنوان رمزی برای سالاندک است. سیّاب از این شخصیت، به

    های سبزیعنی سال ،«السنین الخضر»ها را آن سال« یجیکور أم»در قصیدۀ  مثالً است؛هکرد

 است:دانسته

 )هالۀ(َ یتَجنَو/ لقبّلتُ ثاُلثاً أو رُباعا ینِلم نَزل بعدُ فتیَّ/ نّات، یوم کُعادَ السنین الخُضرَ آه لو أنّ»

) همان:  .«هإلی بحارٍ عمیق یسفَنَ تحملُ یالت طورِن العسیولٍ مِ یف/  الظالم ر أمواجَنش  یوالش عر الذ

340) 

 شتربی جوانی دو هنوز/ که روزی برگردند، (برکت پر)سبز  هایسال که کاش ای ترجمه: آه،

 را کیتاری که امواج گیسوانش را و( هاله) هایگونه/ بار چهار یا سه بوسیدممی هرآینه نبودیم،

 برد. می ژرف دریاهای  به مرا که اییعطره از سیلی در/ ساختمی پراکنده

نوان عبنابراین، یکی از وجوه تشخص معشوق در شعر سیّاب، عشق او به وفیقه و برگزیدن او به    

د قدری با معشوق آسمانی و آرمانی پیونیش اوست. این شخصیت در شعر او، بهمعشوق قابل ستا

معشوقی و ابلکه باید گفت  ر نظر گرفتآن را دتوان فقط بُعد زمینی سختی میخورد که بهمی

 است.که با معشوق آنیمایی پیوند خوردهزمینی با لعابی آسمانی  ؛است

 حضور آنیما در شعر قیصر -2-3

در کوچۀ »های سیم کنیم، دورۀ اوّل، شامل مجموعهاگر دوران شاعری قیصر را به دو دوره تق

شامل دفتر اوّل  ،مشود و دورۀ دومی« هانهای ناگآینه»، و دفتر دوّم «تنفس صبح» ، «آفتاب

شود. در می« دستور زبان عشق»، و «اندها همه آفتابگردانگل»، «های ناگهانآینه»های مجموعه

فاوت چندانی ت ،پردازد و توصیفاتشتی میدورۀ اوّل، شاعر به توصیف معشوق از منظر ادبیات سنّ



 
 
 
 
 
 
 
 

پورامین قیصر و سیّاب شاکر بدر شعر در آنیما الگویکهن تطبیق و بررسی                                 

 
 

175 

ش های درونی خویر برای توصیف معشوق، به تجربهم، شاععران دیگر ندارد امّا در دورۀ دوبا شا

ماهیتی  ،است. معشوق او در این اشعارای دوری گزیدهاستناد کرده و از توصیفات مکرر وکلیشه

ورزد. این معشوق، معشوق سطحی پاک و عفیف دارد و شاعر به او پاک وعفیفانه عشق می

نیست بلکه موجودی است که در ابعاد روح های چند دهۀ قبل از انقالب انگارانۀ رمانتیکوساده

: 1390است. )روزبه، درک باالیی از مفهوم عشق رسانیدهریشه دوانیده و او را به  ،و روان شاعر

292 ) 

های آسمانی دارد، همان آنیمای درون شاعر است و این مایهاین معشوق که در بیشتر مواقع بن

ود زیرا شیسۀ مضمون عشق او با سیّاب در نظر گرفتهتواند در مقاای است که میترین مقولهمهم

عهّد گیرد. از دیگر سو، آن تنمیتحت تأثیر گذشتۀ دردناک او قرار عشق قیصر، همانند سیّاب،

نگ راخالقی نسبت به جنس زن که در شخصیت قیصر شاهد آن هستیم، در درون سیّاب بسیار کم

الگو در اشعار این دو ، به مقایسۀ ظهور این کهناست؛ از این رو، با محور قراردادن این مقوله

 ایم.شاعر پرداخته

رین گوید و او را به نیکوتطور فراوان از آنیمای خود سخن میالی اشعار خود، بهقیصر در البه

کند. آنیمای او در بیشتر موارد اسم ندارد و از ضمیر دوّم شخص مفرد )تو( یا ها وصف میشکل

« همسر»برخی موارد هم از  کند. دردادن او استفاده میرای مخاطب قراری )ای( باز حرف ندا

 کند و اوصاف او را با اوصاف همسرکشیدن آن استفاده میتصویرعنوان نمادی برای بهخود، به

عر عنوان نمونه، در شکند؛ بههای آسمانی وزمینی معرفی میمایهآمیزد و معشوقی با بنخود درمی

قدیم او را به همراه  گوید که گویی از عهدشاعر از معشوقی سخن می ،«انعاشقان جههمزاد »

 است:خویش داشته

فحه، صآیم/ این دفتر سفید قدیمی/ این ودم برخیزم/ تا با تو در سماع درخواهم از کنار خمی»

 (106: 1391پور، امین« ) خانقاه من و توست.
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همان آغاز، همراه روح شاعر  داشته و از کسی است که شاعر او را از عهد ازل دوست ،او    

 است:بوده

 من از عـــهد آدم تو را دوست دارم

 

ست دارم    ــالم تو را دو  از آغاز عـــ

 چه شب ها من و آسمان تا دم صبح 

 

 ســرودیم نم نم: تو را دوســت دارم 

 (  171)همان:                                                                                                           

ستت دو»های تار و در خلوت خیال خویش، سرود جاودانۀ این زن جاودانه که در دل شب    

زنی  ،است، همان آنیمای دورن اوست. این زن جاودانه در دید اورا برای او تکرار کرده« دارم

 ردازد:پبه توصیف او می ،یأتی شگفتزمینی است؛ زن دلخواهی که شاعر در های و فرااسطوره

ـم دیدارم   نه در خوابم، نه بیدارم، سرا پا چش

 

 آیــــد به دیدارم، زنی نادیدنی امشبکه می 

شب     شب  شبنم  زنی با مویی از  تر و رویی ز 

ــر  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

میان خـــــــواب و بیداری، چو رؤیا دیدنی      

 امشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 
ــفره تنگ دلم را می  گشــایم بازبرایش ســـــ

 

ــاطی گل به گ  ــاطی چیدنیبس  ل رنگین، بس

 امشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 
 ( 208) همان:                                                                                                          

 آفریند:باشد، او را میدر کنار شاعر حضور فیزیکی نداشتهحتّی اگر این معشوق 

یده      ــ یال تراشـ  ام تو رابا تیشــــۀ خ

 

 را ام توام دیدههر بتی که ساخته در  

 (44)همان:                                                                                                           

 داند:و شاعر حضور او را تسکین دردهای خویش می

مۀ   ــدی ای نی یب دلم   گم شــ ــ  سـ

 

ــام روح من!   ــــ  ای منِ من! ای تمــ

لم            ای   یِن د ک گرگــاه تســــ ن ل  تو 

 

ــتی من! نوح من!  ــاحل من، کشـ  سـ

 قـــدر انـــدوه دل مـــا را بـــدان 

 

ــتــه و مجروح من    قــدر روح خسـ

ــد انبوه  ــوی توهرچــه شــ  تر گیسـ

 

ــدوه مــی  ــود ان ــدوه مــن!شــ ــر ان  ت

 ( 43) همان:                                                                                                        
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 وبنابراین، قیصر نیز همانند سیّاب، با آنیمای درون خود در ارتباط بوده و برای بیان عواطف     

 است.احساسات خود از آن الهام گرفته

دو  های شخصیتی آنیمای اینتوانیم ویژگیحال که وجود آنیمای قیصر نیز مشخص شد، می     

وق، های نگاه این دو شاعر به این معشها و تفاوتدهیم تا شباهتقرارایسه و تطبیق شاعر را مورد مق

 معلوم شود.

 هاس آنیماس دو شاعرشباهت -2-4

 دی برای بیان آنیمای درونشان استبارزترین شباهت آن دو در این موضوع، استفادۀ آن دو از نما

ت ای درون خود از شخصیبیان آنیم طور که در بحث سیّاب مشاهده کردیم، ایشان برایزیرا همان

ن این زن میا ،است. قیصر نیز در بسیاری از مواردنوان نمادی برای آن استفاده کردهع، بهوفیقه

ه ه بهمان آنیمای درون اوست ک ،کند. انگار همسر اومیخویش پیوند برقرار« همسر»دانه و جاو

 است:صورت فیزیکی نمود پیدا کرده

ند دل منی   ــ  از هر نظر، تو عین پسـ

 

سندیده ام تو    هم دیده، هم ندیده، پ

 را

 
 زیبا پرســتی دل من بی دلیل نیســت

 

سندیده ام تو    هم دیده، هم ندیده، پ

 را

 
 با آنکه جز سکوت، جوابم نمیدهی

 

 در هر سؤال از همه پرسیده ام تو را   

ــبیه برتری   ــتعاره و تش ــعر و اس  از ش

 

م تو اجز تو نســـنجیدهبا هیچکس به 

 را

 
 ( 44)همان :                                                                                                           

این است که قیصر نیز همانند سیّاب، آنیمای درون  شاعر، های دیگر آنیمای این دواز شباهت    

معشوقی است ورای        با آنکه خود را به صحنۀ روابط ملموس زندگی برگردانده است و

تلفیقی است از عشق  ،دهد. معشوق آن دوهای زمینی را انجام میهای زمینی، کار معشوقمعشوق

 گوید:های آنیمایی. قیصر در جایی میزمینی با مایه

/ مثل پری شناور در باد/ یا مثل سایه پشت سرم راه  صدا/ در هیأت الهه الهام/ آرام و بیوقتی تو»

اند/ از روی فرش کوچکمان جمع / که در کف اتاق پراکنده و دفتر و مداد و کتاب را روی/می
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کنی/ بی آنکه گرد هیچ صدایی/  بر لحظه سرودن من سایه افکند/  آرامش حضور تو عطر می

 (107)همان: « پراکند.وار خلوت من میبر خلسه  خیال را/

اهری آنیمای قیصر با آنیمای سیّاب را به این های ظتوان شباهت در برخی ویژگیهمچنین، می    

بهترین صفات را برای آنیمای درون خود مجسم  ،موارد اضافه کرد زیرا قیصر نیز همانند سیّاب

 توان به بیت زیر اشاره کرد: می ،های آن در شعر قیصرکند. از نمونهمی

صورتگران چین همه انگار خوانده  

 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

ــم ت    ــی نظری پیش چش ــناس  وزیباش

 ( 47)همان:                                                                                                        

  هاس آنیماس دو شاعرتفاوت -2-5 
های میان آنیمای قیصر و سیّاب، غموض بیشتر این شخصیت در شعر سیّاب ترین تفاوتاز مهم

معنایی  از بار ،سیّاب در بیشتر موارد ،گونه که مشاهده کردیمانزیرا هم نسبت به قیصر است

یصر به است ولی قخصیتی آنیمای درون خود بهره بردهکردن ویژگی شتربرای عمیق ،هااسطوره

 دهد. دگی و وضوح، تمایل بیشتری نشان میسا

صورت به ،سیّاب برخالف آنیمای ،تفاوت دیگر در آنیمای این دو، این است که آنیمای قیصر    

یّاب که کند. برخالف سمثبت نمود پیدا کرده و نگاه شاعر نسبت به او هیچ تغییری نمی کامالً

 گاه او را در حدّ تقدیس پرستش که شدنگاهی همراه تردید به معشوق خود داشت و این باعث می

کند که الم میقیصر روز مبادای خود را روزی اع گاه هم از او دوری و بیزاری جوید،و کند 

 معشوق در کنارش نباشد:
که بایدند/ نه بایدها.../ مثل همیشه آخرِ حرفم/ و حرف های ما/ چونانوقتی تو نیستی/ نه هست»

د کنم/ باشهای الغر خود را/ در دل ذخیره میخورم/ عمری است/ لبخندآخرم را/ با بغض می

چه باشد/  نام روز مبادا نیست/  آن روز هر ههای تقویم/  روزی ببرای روز مبادا!/ اما/ در صفحه

مین روزهای ماست/ امّا کسی چه روزی شبیه دیروز/  روزی شبیه فردا/ روزی درست مثل ه

ایدند/ که بهای ما/  چونانباشد!/  وقتی تو نیستی/ نه هست  داند؟/ شاید/ امروز نیز روز مبادا/می

 (251)همان:  «ست!.باداها.../  هر روز بی تو/ روز منه باید
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ی مورد اآنیما فقط به عنوان معشوقه ،تفاوت دیگر آنیمای آنها، این است که در شعر قیصر    

 گوید:چنین مییابد. قیصر در یک نمونۀ شعری اینستایش ظهور می

 ای حُسن یوسف دکــمه پیراهن تو  

 

شــکوفد گل به گل از دامن دل می 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 
ــفر    ــیر و سـ جز درهوای تو مرا سـ

ــتنـــــــــــــــــ   یســــــــــــــــــ

 

سن          سو سرو و  گلگشت من دیدار 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو!

 
 (35)همان:                                                                                                          

ندگی های زگاهی است که شاعر در سختیولی آنیما در شعر سیّاب، در بیشتر موارد، تکیه    

ای او امّا هبه عبارت دیگر، آنیمای قیصر، همراه خوشی برد؛دامان او پناه میبه  ،هایشوگرفتاری

ه شده در متن مقالهای ذکرهای اوست. این گفته در برخی از نمونهآنیمای سیّاب، همراه سختی

 مشهود است. 

 گیرسنتیجب -3

کی از ی ،صرالگوی آنیما در شعر سیّاب و قیدهد که حضور کهننتایج این پژوهش نشان می   

احوال درونی  ،الگوگرفتن از این کهن، با الهامدوست. این دو شاعر های اصلی شعر آنمحور

ست. استفاده از هایی اها و تفاوتدارای شباهت ،اند. آنیمای این دو شاعرخود را آشکار نموده

 .صورت نمادین برای توصیف آنیمای درون، از نقاط مشترک آنان استهشخصیتی عینی ب

های ظاهری برگرداندن آنیما به صحنۀ روابط ملموس زندگی و شباهت در ویژگی ،همچنین

یاد ز غموض آنیمای سیّاب بر اثر استفادۀاست. شعر دو شاعر های دیگر از شباهت ،آنیمای آن دو

 ت.های شعر دو شاعر استفاوتجمله از  ،ها و سادگی و وضوح آنیمای قیصراز بار معنایی اسطوره

نیز  و مثبت و منفیوجوه نمود مثبت آنیمای قیصر و نمود متردد آنیمای سیّاب بین  ،نینهمچ

، یصراین ویژگی در آنیمای قنبود گاه بودن آنیمای سیّاب برای او در مواجهه با سختی ها و تکیه

 های دیگر آنیمای آنهاست. از تفاوت
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