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 چکیده

 

ها در شعر نوگرایان به دو صورت  اسطوره اند. گزند فراموشی رهایی یافتهشالوده ادبیات هر ملّت، اساطیری است که بسیاری از آنها از 

دار ایرانی حفظ شود. در شعر معاصر فارسی، اخوان ثالث )م.  پردازی نمود یافته تا اصالت فرهنگ و هنر ریشه سازی و اسطوره اسطوره

ی آریگایی و وگومی کگه     فت و انبوه از فرهنگگ و پیشگینه  ی شگ امید( به بهترین وجه از اسطوره بهره برده است. او با داشتن پشتوانه

ترین آثار ماندگار روزگار ما را آفریده اسگت. در ایگن پگشوهش،     گردد، شماری از پر بارترین و ملی ی آن به اسطوره باز می بخش عمده

 بررسی ورار گرفته است.ای در اشعار این شاعر مورد تحلیل و  های طبیعی اسطوره ها و پدیده چگونگی به کار بردن شخصیّت

 

 اسطوره، شخصیت تاریخی، شعر معاصر فارسی، مهدی اخوان ثالث.: ها کلیدواژه
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Historica and mythical characters in the poems of Akhavan 
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Abstract 
 

Cornerstone literature of every nation is a mythical forgotten most of them have escaped from harm. 

Myths in the poetry of myth and mythicizing partially reflected both deep-rooted Iranian culture and art 

to preserve authenticity. In contemporary Persian poetry, Akhavan (m. Hope) to the best of myth 

benefited. He has an amazing ability to redeem and heaps of Aryan and ethnic culture and history that 

goes back to the myth of it, some of the most fruitful and enduring works of our time Mlytryn created. In 

this study, how to apply natural phenomena mythical characters in the poems of the poet have been 

analyzed. 
 

Keywords: myth,historicalcharacter, contemporary Persian poetry, Mehdi Akhavan sales. 
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 مقدمه -1

ی  بار آدمی؛ در تالش برای زنده ماندن و اسگتمرار حیگات و مبگارزه     اسطوره در فرهنگ جهانی عمری دارد به درازای سرگذشت رنج

پگردازی در شگعر    تگر. اسگطوره   امان با طبیعت و شناخت عوامل و عناصر گوناگونِ آن به نفع زندگی و گذرانِ هرچه امگن و آسگوده   بی

روح، رها سگاخته و بگه    های خشک و بی ایی نیست؛ بلکه نبوغ و خالویت شاعر معاصر، آن را از حوزهنوگرایان، یک تقلید صرف محتو

پردازی در شعر نوگرایان، متکگی بگر مفگاهیر  رف و نیازهگای      یک فضای با نشاط سیاسی و اجتماعی وارد نموده است. بحث اسطوره

داشته است. بنابراین کاری که اخوان انجگام داده، احیگا و پرداخگت    ی ادوار تاریخ زندگی بشر وجود  بزرگ اجتماعی است که در همه

(. اخوان به طگور  1382پور، ای و اساطیر مزدایی و در حقیقت پاسخ به یک نیاز اجتماعی بوده است )اسماعیل جدید اساطیر شاهنامه

، همگان پهلوانگان و دروران اسگاطیری    ها دارد. انسان آرمانی در شعر اخوان شناس است و سعی در انعکاس اسطوره وطع یک اسطوره

هگای بسگیار دور همگواره در تگالش      ایران است که نموداری از آرزوهای متعالی نه تنها اخوان، بلکه ملتی است که از اعصار و گذشته

هگایی را در   ههای وگوم ایرانگی اسگت و اسگطور     ها و اسطوره ی حماسه اند تا به کرامت و فضیلت انسانی دست یابند. اخوان شیفته بوده

ی فردوسی یا به عبارت دیگر بگه   برد که فرهنگ اصیل این مرز و بوم را با خود، همراه دارد. او به وهرمانان شاهنامه آثارش به کار می

شگعری   -این مقاله، رویکردی است بر تعریف اسطوره و تأثیر اساطیر بر ساحت ذهنگی   .اساطیر شاهنامه اشارات بسیاری کرده است

 اخوان.

 

تگوان بگه    ی آنها مگی  ی شعر و زندگانی مهدی اخوان ثالث مقارت زیادی نوشته شده است که از جمله : در زمینهی تحقیق پیشینه

از “ ی مهدی اخوان ثالث ایران و هویت ملّی در اندیشه”(، 1383پور ) از علی احمد“ عشق به ایران و مظاهر ملّی در شعر اخوان ثالث”

از فاطمگه مدرسگی و پیمگان ریحگانی نیگا      “ بررسی کهن الگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالگث ”(، 1389آباد ) یوسف عالی عباس

( و غیره اشاره کرد. اما 1386از عزت اهلل فوردوند )“ ی اساطیر شعر اخوان ثالث مردگی در آیینه ها شکست و دل غبار ورن”(، 1390)

 ای در اشعار اخوان پرداخته باشد، تاکنون انجام نشده است. اسطوره های ی اسطوره و شخصیت پشوهشی که صرفاً به مقوله

 

 اسطوره چیست؟ -2

ی خاصّی از تطوّرات اجتماعی که در عصرِ جوامگعِ بگه    ی باورهای مقدس انسان در مرحله گیرنده اسطوره اصطالحی است کلی و دربر

هگا بقایگای از    (. فروید بر این باور است کگه اسگطوره  1389هار،گردد )ب گیرد و باورداشتِ مقدسِ همگان می اصطالح ابتدایی شکل می

(. در نظر میرچگا الیگاده،   1376باشند، یعنی رویاهای تمام بشریّت جوان )مورنو، ها می ی ملّت های دلخواه همه ی فانتزی ریخت افتاده

اولین رخ داده است و متضمن روایگت  اسطوره روایتی ودسی و مینوی از کارهای خدایان و موجودات فوق طبیعی است که در زمان 

برگشگت   هگا  زیرا به واوعیتگردد  میهمچون داستان واوعی تلقی  گرددحوادثی که در اسطوره نقل می(. 1368آفرینش است )الیاده،

   .(1389)بهار،. کند و همیشه منطقی را دنبال می شود داده می
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 پیوند اسطوره و ادبیات -3

شوند، خاستگاه مشترکی دارند و همواره پیوند عمیقی با یکدیگر دارند،  ها آفریده می اسطوره و ادبیات از آنجا که از ذهن خلّاق انسان

ها با حفظ شدن در ادبیات یا بگازآفرینی در آن، بگه بقگای خگود ادامگه       توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. اسطوره به طوری که نمی

گاهی برای اسطوره است و همچنین از آنجا که اسطوره عنصگری پویگا و فعگال اسگت بگرای       همین جهت، ادبیات تکیهدهند، و به  می

های طبیعت )آسمان، آب، باد، باران، ماه و...( و اشیا، زنده و  های بدوی، تمامی پدیده آید. در نگاه انسان شمار می گاهی به ادبیات تکیه

پگردازی   کگرد و بگه داسگتان    هگایی انتخگاب مگی    آنها در ارتباط بود و برای هریک از آنهگا نگام یگا نگام    ی  دارای شعور بودند و او با همه

گذاری طبیعت  های اولیه به نام پرداخت. شاعران نیز برای ارتباط با محیط بیرون با استفاده از ودرت تخیل خویش، همانند انسان می

کننگد و   ی مکنیگه تخییلیگه، اسگطوره را وارد شگعر مگی      استفاده از تشخیص، اسگتعاره پردازند. آنان با  پنداری آنان می و اشیا و جاندار

 کنند.   پیوندی عمیق میان شعر و اسطوره ایجاد می

 

 های اساطیری در شعر اخوان شخصیّت -4

سگیاوش، زال،   ها و پهلوانان اساطیری به کار رفته در شعر اخوان عبارتند از: جمشید، ضحّاک، کاوه، گرشاسب، کیکگاووس،  شخصیّت

سرو، بیشن، رودابه، تهمینه، مشی و مشیانه، گیوبن گودرز، لیلگی و مجنگون، فرهگاد و     شَغاد، رستر، سهراب، توس، بهرام، پشوتن، زاد

مناسبت بگه نظگر    دهد بی ی افسانه و اسطوره ورار می ی امید که گذشته و گذشتگان را در عرصه با توجه به عقیده آفرید. شیرین، گرد

 های تاریخی و پهلوانان اساطیری یاد شده در شعر او نیز از نظر بگذرد: سد که اسامی شخصیتر نمی

شاه، اسکندر، خیام، نیما، شمس، منصور، موسی، یعقوب، عیسی،  نیس، تاراس بولبا، ناصر خسرو، عمر، شمر، یزید، خشایار کافکا، مک

 حافظ.امام علی، حسن و حسین )ع(، خسرو پرویز، ثنایی، سعدی، 

 

 جمشید 4-1

ی ماه و خورشید، نخستین کسی بود  رود. جمشید، پرستنده شمار می جمشید از پادشاهان پیشدادیِ تاریخ اساطیری ایران باستان به

ارواح »های ودایی حاکی از آن است که روح، پس از مگرگ بگا کمگک     که مرگ را برگزید تا موجبات خشنودی خدایان گردد. سروده

برابر جمشید در ادبیگات   -بیند که با یمه کند و در آنجا پدران را می نشیند یا پرواز می پیوندد، بر ارابه می ایی ابدی میپدران به روشن

 (.1375برند )بهار، در برترین آسمان به سر می -ایرانی

 کند: امید در جایی از جمشید چنین یاد می

 چه عمر کوته و پوچی که خاک شد جمشید»

 !«ست آتش سده را  ولی زمانه نکشته

 (.21: 1348)اخوان ثالث،
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 ضحّاک/ بیوراسب 4-2

کند. ضحّاک  ضحّاک در شاهنامه و نزد ایرانیان، غیر ایرانی و عرب معرفی شده است. او کسی است که جمشید را با ارّه به دو نیر می

مطابق اکثر منابع )شاهنامه، تاریخ سیستان...(، شود.  ی بارز ستمگری، بددینی و حسادت در تاریخ پادشاهان ایران محسوب می نمونه

گیرد. طی این جریان، ضحّاک در غاری از کوه دماوند زنگدانی و   شود و فریدون جای او را می ضحّاک با ویام کاوه از سلطنت عزل می

و همچنگان در دل ایگن   های دینی مغان حاکی از آن است که ضحّاک هنوز هر نمگرده   شود. افسانه ای میخکوب می وا گونه بر صخره

 کوه تا روز ویامت زنده خواهد ماند.

 آورد: ی زیر بدون آوردن نام ضحّاک، سخن از او به میان می اخوان در اشعارش از ضحّاک نامی نبرده است ولی در نمونه

 گسسته است زنجیر هزار اهریمنتر زآنکه در بند»

 «دماوند است...

 (.24: 1353)اخوان ثالث،

 

 کاوه 4-3

ه شخصیت آرمانی امید، مظهر و عامل ایجاد انقالب و تحوّل است. اکثر منابع حاکی از آن است که کاوه، آهنگری اهگل اصگفهان   کاو

 شناسد: زیسته است. اخوان نیز او را آهنگر می بوده که در زمان ضحّاک می

 گر دهد چون کاوه آن سارر و آهنگر،»

 ی بیداد، آتشِ این کوره

 (.163: 1376)اخوان ثالث،     ...«                آبی همه جوهر، تیغِ پورد تو را، 

 

 گرشاسب 4-4

گرشاسب پسر زو، آخرین پادشاه پیشدادیان،از فرزندان فریدون و همان سام پسر نریمان است. گرشاسب از لحگا  اخالوگی، انسگانی    

نها نبرد با ا دهای شگاخدار اسگت. امیگد او را پهلگوانی     ترین آ های زیادی از او نقل شده است که مهر وار معرفی شده است و پهلوانی

 دهد. ای خود ورار می شناسد و در کنار دیگر پهلوانان اسطوره ایرانی می

                                          «                                    ویگگن اهریمنگگی رایگگات را بگگر خگگاک اندازنگگد      آور/ و آن دیگگگر/ انیگگران را فگگرو کوبگگد   و گرشاسگگب دلیگگر، آن شگگیر گنگگد  »... 

 (.17: 1353)اخوان ثالث،

 

 سیاوش 4-5

ای از مادری تورانی زاده شده است که از دست پدر فرار کرده بود و در مرز توران توسط  گناه اسطوره سیاوش، شخصیت معصوم و بی

گنگاه بگر زمگین     اوشان گیاهی است که از خون سگیاوشِ بگی  سی ها حاکی از آن است که پر شود. افسانه طوس و گیو و گودرز پیدا می
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ای شاهنامه که تقدیر، ناجوانمردانه وتل آنان را رور زده و نیز در کنار پهلوان  روییده است. نام سیاوش در کنار دیگر پهلوانان اسطوره

 تاریخی ایران زمین، جهان پهلوان تختی، یک بار در شعر امید به کار برده شده است:

 ی درد است. ه است این، وصّه، آری وصّهوصّ»

 «                                                                                  هاست شعر نیست، / این گلیر تیره بختیهاست./ خیسِ خونِ داغِ سهراب و سیاوُشها، / روکشِ تابوتِ تختی

 (.67: 1376)اخوان ثالث،

 

 رودابه -زال 4-6

های شیرین شاهنامه است. رودابه همسگر زال و مگادر رسگتر دسگتان، در نظگر اخگوان،        داستان عاشق شدن زال به رودابه، از افسانه

 سازد: کند اهمیّت مقام او را نمایان می بار یادی که از رودابه می جایگاهی وار دارد. او در طی یک

 این شغادِ دون، شغالِ پست،»... 

 بَرادَندَر!این دغل، این بَدْ 

 ی زالِ زر است، امّا نطفه شاید نطفه

 «کِشتگاه و رُستگاهش نیست رودابه

 (.72: 1376)اخوان ثالث،

 

 تهمینه -رستم 4-7

از میان پهلوانان اساطیری/ حماسی، رستر از بزرگترین و مشهورترین مقام برخوردار است. نام رستر چهارده بار با القاب و عنگاوینی  

های او، سگخن بگه میگان آورده اسگت.      دستان و... در شعر اخوان بسامد دارد. اخوان بارها از پهلوانی ال، تهمتن، پورچون: رستر، پور ز

 کنیر: ای از توصیفات اخوان از رستر را در ذیل مرور می اند. نمونه تهمینه، همسر او یک بار و رخش دوازده بار در شعر او تکرار شده

 آه،»

 ه و امیّدِ ایرانشهر،دیگر اکنون آن عمادِ تکی

 ی ناوردهای هول، شیرمردِ عرصه

 گرد گُند اومند،

 پَهلو، پورِ زالِ زر، جهان

 مانند. آن خداوند و سوارِ رخشِ بی

 کرد وردی طلب می آنکه نامش، چون همآ

 «افکند... های عالر لرزه می در به چار ارکانِ میدان

 (.69: 1376)اخوان ثالث،
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 شَغاد 4-8

ی منفور شاهنامه و شعر امید، برادر رستر است که از پدر یکی ولی از مادر جدا هسگتند. اخگوان علّگت دون صگفتی      چهرهشَغاد، این 

 کشد: شَغاد را این چنین به تصویر می

 ی زالِ زر است، امّا نطفه شاید نطفه»

 (.72)همان:« کِشتگاه و رُستگاهش نیست رودابه

رساند و با این کار پشت و عمادِ ایران زمین را  کند و برادر خود، رستر را به وتل می میاو همان کسی است که سیستان را پر آشوب 

 کند. اشارت اخوان به شغاد و نامردی او چنین آمده است: نابود می

 پورِ دستان جان ز چاهِ نابرادر در نخواهد برد.»

 (.75: 1383)اخوان ثالث،«             مُرد، مُرد، او مُرد

هنگر  « در حیگاط کوچگک پگاییز در زنگدان    »در ششگمین دفتگر شگعر خگود بگه نگام       « خوان هشتر»در شعری با عنوان  اخوان ثالث

 گذارد. پردازی خود را در ارتباط با داستان کشته شدن رستر به دست شغاد به نمایش می اسطوره

 

 توس بن نوذر 4-9

است و هر فرزند نوذر شاه؛ و در آیین زرتشتی یکگی از جاودانگان   توس از سرداران و پهلوانان ایران زمین است که هر پهلوان بزرگی 

دانگد و از   شود. بنابراین در نزد ایرانیان از مقامی برجسته و مقدس برخوردار است. اخوان او را یگک پهلگوان ایرانگی مگی     محسوب می

 آورد: ان ایرانی میبار در کنار دیگر پهلوان شناسد. وی نام توس را یک ی جاودانان و منجی بشریّت می جمله

 پس از او گیوِ بن گودرز»... 

 و با وی توسِ بن نوذر

 «انیران را فرو کوبد وین اهریمنی رایات را بر خاک اندازند

 (.17: 1353)اخوان ثالث،

 

 آرش 4-10

پرتاب تیر او، مرز ایران ی  آرش پهلوانی نامدار در زمان منوچهر است که تیراندازی ماهر بوده است. او همان کسی است که به وسیله

 کنند. بسامد نام آرش در شعر اخوان یک بار است: شود و به این ترتیب منوچهر و افراسیاب صلح می و توران مشخص می

 تیر اگر تیر آرش و رستر»

 «رجرم جایی اوفتد به زمین

 (.202: 1348)اخوان ثالث،
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 زاد سرو 4-11

سرو، پیری سخنگو و دانشمند که با سهل در مرو بود و بسیاری از سخنان گذشتگان را  زاد»های شاهنامه آمده است:  در فرهنگ نام

خوانگد   مگی « ی بگا شگکوه   گوینگده »و « هنرمند»و « پشوه پیر دانش»رسید. فردوسی او را  به خاطر داشت و نشادش به سام نریمان می

 (.12: 1379)رستگار فسایی،

 کند: ا در زبان شعری بازگو میاخوان ضمن معرفی کردن او، سخنان یاد شده ر

 هفتخوان را زاد سروِ مرو،»

 آنکه از پیشین نیاکان تا پسین فرزندِ رستر را به خاطر داشت،

 یا به وولی ماخ سارر، آن گرامی مرد،-

 «روایت کرد؛... -ی خوب و پاک آیین آن هریوه

 (.66: 1376)اخوان ثالث،

 

 بیژن 4-12

ای ایگران اسگت. او    های اسطوره انی است. داستان عشق بیشن و منیشه، دختر افراسیاب تورانی از داستانبیشن از دروران و پهلوانان ایر

افتگد. تجلّگی ایگن موضگوع      های گرسگیوز در چگاهی مگی    شود و به دنبال توطئه پسر گیو است که در زمان کیخسرو عاشق منیشه می

 اساطیری یک بار در شعر اخوان نمود پیدا کرده است:

 هی نصیبر شد چو بیشن سیه چا

 چه گویر، با که گویر، رستمی نیست

 (.28: 1348)اخوان ثالث،

 

 لیلی و مجنون 4-13

 اند: گونه تجلّی یافته ای دیگر لیلی و مجنون است که در شعر اخوان دو بار نام آنها آورده شده و این های اسطوره از شخصیت

 این سرگذشت لیلی و مجنون نبود، آه،»

 «ی معصوم دخترم چهرهشرم آیدم ز 

 (.128: 1381)اخوان ثالث،

 

 شیرین -فرهاد 4-14

های ایرانی است که نظامی به بهترین وجه به زبان شگعری سگروده    ی اسطوره ی ارمنستانی، از جمله ترا دی زندگی شیرین، شاهزاده

 شود: هایی از آن در ذیل آورده می نمونهاند که  ای این داستان در شعر امید نیز تجلّی یافته های اسطوره است. شخصیّت

 «بنیاد، ازین فرهادکش فریاد... جهان پیر است و بی»
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 (.340: 1381)اخوان ثالث،

 

 گیوبن گودرز 4-15

آورد. اخوان یگک بگار نگام ایگن      گیو در شاهنامه یکی از پهلوانان سپاه ایران زمین است. او کسی که کیخسرو را از توران به ایران می

 راند. ا در کنار پهلوانان دیگر ایرانی بر زبان میپهلوان ر

 

 سهراب/ گردآفرید 4-16

های شاهنامه است. نام سهراب چهار بار زینت شعر اخوان گشته است که در ذیل بگه   ترین داستان داستان رستر و سهراب از غمناک

 شود: ای از آن اشاره می نمونه

                       اگر خیزد از شهر جانان نسیر                      »

 تنر را نویدِ روان آورد

 به سهراب خسته و گالویز مرگ

 «همان نوشدارویِ جان آورد

 (.165: 1348)اخوان ثالث،

کند و به همین خاطر خود را به هیگأت مگردان    گردآفرید، دختر گشدهر است که از شکست هجیر در برابر سهراب، احساس شرم می

 کند: خواند. اخوان یک بار از گردآفرید، این درور ایرانی یاد می نبرد میآورد و سهراب را به  در می

 با توام من، آی دختر جان!»

 دارِ ایل! ی میوه دختر، ای شکوفه شیر

 تیهویِ شاهین شکارِ کُرد!

 که به تاری از کمندِ گیسویت گیری

 صد چنان سهرابِ یل را، آن که نتوانست

 «نازنین گُردآفریدِ گُرد

 (.192: 1376ثالث،)اخوان 

 

 بهرام/ پشوتن 4-17

کند و بگه شگاهی    بهرام و پشوتن از جمله جاودانان زرتشتی هستند. بهرام نخستین موعود زرتشتی است که در آخرالزمان ظهور می

 بخشی ایرانیان خواهد شتافت. رسد. پشوتن، پسر گشتاسب و برادر اسفندیار کسی است که پس از بهرام برای نجات می

چون نی مورنا از بند بنگد وجگود    ی خویش هر عام شده ی وتل برای بیان درد، رنج و درمان جراحات چرکین روح ووم و وبیله اخوان

ها  ها و روایت کند و سرگذشت و حکایت جدایی ملّتی را که از اصل تاریخی و فرهنگی خود جدا مانده است، داستان خود ناله سر می
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هگا   گذشگته  های مدفون در ها از نقل اساطیر و افسانه ها و شوربختی ها و غلبه بر بیداد ها و ارزش اصالتگوید و برای بازگشت به آن  می

 جوید: یاری می

 بینر در او بهرام را مانَد نشانیها که می»

 همان بهرامِ ورجاوند

 «که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست.

 (.17: 1353)اخوان ثالث،

 تظار رسیدن منجی وجود دارد ولی گویا این انتظار به یأس و ناامیدی بدل شده است، آمده است.نام پشوتن یک بار جایی که ان

 «پشوتن مرده است آیا»

 (.25)همان:                                

 

 کاووس 4-18

ووس در داستان رستر ای خودکامه و خودخواه و تندخو معرفی شده است. کا کاووس سومین پادشاه کیانی، در شاهنامه دارای چهره

و سهراب، به خاطر حسادت و طمع از اینکه با زنده ماندن سهراب، ودرت رستر دو چندان شود و خطری برای او بگه وجگود آیگد؛ از    

 آورد: کند. اخوان یک بار نام این پادشاه ناسپاس ایرانی را بر زبان می دادن نوشدارو به سهراب امتناع می

 چاهِ شغادپر شد از وهقَه دیوانگیش »

 «شکرِ کاووس شه این است ز تهمینة من

 (.271: 1376)اخوان ثالث،

 

 نتیجه -6

جایی که  پردازی، از کمیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است. از آن ویشه در بُعد اسطوره های اساطیری در شعر نوگرایان به مظاهر و پدیده

اجتماعی است؛ لذا کاربرد آن از ایگن منظگر    -گرایانه و با رویکرد سیاسی نگاه شاعر نوگرا به مفاهیر اسطوره یک نگاه نو و بعضاً آرمان

های اساطیری همچگون افراسگیاب، کگاوه، سگیاوش گرفتگه تگا دیگگران و نیگز موجگودات           لیل و تبیین است. از شخصیتدر خور تح

ای همانند سیمرغ، آتش، ناهید، و ... هرکدام عالوه بر مفاهیر اساطیری بگا زنگدگی و واوعیگات جگاری در آن نیگز، در پیونگد        اسطوره

دیون آگاهی و شناخت عمیق از ادبیات کهن فارسی است. او با افتخارات تگاریخی،  باشد. اخوان موفقیت خود در شعر را م نزدیک می

پردازی از شگگردهای او    نهاد. حماسه را ارج می« بهی»وار، آیین نیاکان و دین  ی خوبی داشت و فردوسی پردازی میانه اسطوره و وصه

های زندگی ایرانی است که در بعضگی   ش به اساطیر و ویشگیی گرای های شعر امید، نوعی سنگینی بیان و مسأله بود و یکی از ویشگی

، و ... «آواز چگگور »، «آنگگاه پگس از تنگدر   »، «مگرد و مرکگب  »، «ی شگهر سنگسگتان   وصه»، «کتیبه»شود.  های او دیده می از سروده

هگای   قیماً از نوع افسانهمست« شهر سنگستان»و « کتیبه»دهد. حتی طرح کلی  های شعر امروز ایران را نشان می زیباترین فضاسازی

 عوام گرفته شده است. 
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