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  مقدمه
اسطوره از مفاهيمي است كه همواره با ادبيات پيوند تنگاتنگي داشته است چنانكه به باور               

هـا در    اگرچـه اسـطوره    .)74: 1378 روتـون،  ( سرنوشت يكي وابسته به ديگري است      برخي
 ةها صحبت كرده و تا حـدودي وظيفـ        اند كه از نخستين   ابتدا روايات قدسي و مينوي بوده     

امـا ايـن     ،)14: 1363اليـاده،   ( انـد ده داشته مردمان جهان باستان را بر عه     بيني  بيان جهان 
گرفتـه در   با مطالعه در آثار شكل. ها ديگر وجود ندارندبدان معنا نيست كه امروزه اسطوره  

 آثـار  درهـا  اسـطوره  مختص زمان گذشته نيـست و     توان گفت كه اسطوره   عصر جديد مي  
ـ      ميبه چشم   هاي گوناگون   ادبي دوره   ةمـده در دور آي پديدخورند، تا آنجا كـه در آثـار ادب
 كـار نويـسندگان و      ةمايـ  هـاي پيـشين را كـه دسـت         اسطوره  حيات ةتوان ادام معاصر مي 

 و چه در كـشور خودمـان،   ،از اين رو بايد گفت چه در غرب   .  ديد شاعران قرار گرفته است   
آثار نويسندگان و شـاعران     ها كاسته نشده، بلكه درك بسياري از        نه تنها از ارزش اسطوره    

  .)4: 1382پور، اسماعيل( پذير است آگاهي از دانش اسطوره امكانةتنها به واسط
تنـوع بيـشتري    ها در آثار ادبي معاصر نسبت به آثار كهن          با اين حال شكل اسطوره         
كارگيري برخي از اساطير كهن در آثار خـويش،          هنرمندان معاصر عالوه بر به    زيرا  ؛  دارد

بعـضي از   سـازند و حتـي بـه        هاي جديـدي نيـز مـي      با تغييراتي در آنها، گويي اسطوره     
 هاي رفته انواع اسطوره هم روي. بخشنداي ميشكل و كاركرد اسطوره هاي تاريخي،شخصيت

  :توان در موارد ذيل گنجاندموجود در شعر شاعران معاصر را مي
 

 آنها  كاركرد هاي كهن بدون تغيير شكل وباززايي اسطوره) الف

 مورد نظـر در     ةهاي كلي با عصري كه اسطور     در اين مورد شاعر معاصر به دليل شباهت       
 و عـين اسـطوره را در شـعرش بـاززايي            بيند  نميآن شكل گرفته است، نيازي به تغيير        

پـذيري  ها در عصر كنوني قدرت انطبـاق      در حقيقت راز بقاي اين گونه اسطوره      . كندمي
 به عنوان مثـال    ؛)373-372: 1381بهار،  ( ماعي و سياسي اين عصر است      اجت آنها با شرايط  

  .گير در شعر سياوش كسرايي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت  آرش كمانةاسطور
  
 آنها هاي كهن با تغيير شكل و كاركرد باززايي اسطوره )ب

انطبـاق و   شـد،   گيري اساطير تفاوت داشته با    اگر اين شرايط تا حدودي با شرايط شكل       
زند تـا آن  پذير نبوده، شاعر دست به تغيير در شكل اين اساطير مي           باززايي كامل امكان  
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اسطوره در هر زمـان، شـكل و نقـش و كـاربرد             «؛ زيرا    با وضعيت كنوني انطباق دهد     را
اي دارد و در جريان زمان و در مرزهاي جغرافيـايي و در ميـان مردمـان گونـاگون                   ويژه

: 1378سـركاراتي،  ( »اي بپـذيرد نقش تازه هايي شود وگرگونيممكن است دستخوش د
هـاي  شهمانند شـعر سـيمرغ دكتـر خـانلري كـه بـه دليـل تـأثر شـاعر از انديـ                      ؛)213

يـستي بـه خـود      ناچار اسطوره نيز رنگ و بوي اگزيستانسيال       اگزيستانسياليستي عصر، به  
  .)1: 1385خاني، پور آالشتي و امنحسن( گرفته است

 
 هاي تاريخيسازي از شخصيتطورهاس) ج

 جديد را ندارند، جـاي      ةپذيري با شرايط و تفكرات جامع      هايي كه قدرت انطباق   اسطوره
هـاي  سازي غالبـاً شخـصيت    گونه اسطوره  در اين . دهندهاي جديد مي  اسطورهخود را به    

در گيرند و به صورت نمونه و الگوي عـصر نـوين            اي اساطيري به خود مي    تاريخي، گونه 
  .)73: 1377پور، اسماعيل( ة سياسي دارندآيند كه بيشتر جنبمي

هـاي علمـي و   مايـه  به فراخور قدرت ادبـي و دسـت        ،    در ميان شاعران معاصر افرادي    
هاي كهن، با پرداختي تازه و متناسب با نيازهاي         گيري از اسطوره    با بهره  ،هنري خويش 

انـد و يـا بـا الهـام گـرفتن از            پرداختـه آنها   ةناجتماعي، به باززايي و بازآفريني هنرمندا     
  .اندهاي جديد دست زدهفرينش اسطورهدار گذشته، به آيم اساطيريِ ريشهمفاه

    سياوش كسرايي يكي از شاعراني است كه در كنـار نيمـا، اخـوان، شـاملو، شـفيعي                  
هـاي  تسازي از شخصي  هاي كهن و همچنين اسطوره    با استفاده از اسطوره   ...  كدكني و 

در نظر گرفتن نيازهاي زمانه، به اشعارش غناي خاصي بخشيده و           با  تاريخي، با توجه و     
هـاي محكـم بـا زنـدگي مـردم و           او همـواره بـا ريـشه      . باعث ماندگاري آنها شده اسـت     

 گـذرد توجـه نـشان داده اسـت        رافش مـي  سرزمينش ارتباط داشـته و از آنچـه در اطـ          
عر صـرفاً  بنـدوباري شـاعران بـه شـ      تعهدي و بـي   بي ةو در دور  ) 75: 1380كلياشـتورينا، (

  .)414: 2، ج1384شمس لنگرودي، ( سياسي وفادار مانده است
از  رفته   هاي به كار      نگارندگان در اين مقاله در نظر دارند با اشاره به برخي از اسطوره            

، ضـمن   »خـون سـياوش   «و  » گيـر  آرش كمان  «ةسوي سياوش كسرايي، در دو مجموع     
هـا و   ها در شعر اين شاعر، به بررسي زمينه        چگونگي باززايي و خلق اسطوره     نشان دادن 

  .ها در شعر او شده استشرايطي بپردازند كه سبب باززايي و خلق اسطوره
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  ايتحليل عناصر اسطوره
نـد  ا   در شعر معاصر عموماً سه دسـته       رفتههاي به كار    چنانكه در مقدمه آورديم اسطوره    

در . گيردهاي عاطفي و معنايي شعر خويش آنها را به كار مي          نهكه هر شاعري بنابر زمي    
  :دهيماينجا اين سه شكل كاربرد را در اشعار كسرايي مورد بررسي قرار مي

  
  ) گير آرش كمان(بدون تغيير در شكل و كاركرد اسطوره ) 1

فكـران ايـران      اميدي بـر روي روشـن      ة با سقوط رضاشاه، دريچ    1320هاي پس از     سال
فشاني بسيار در    اي را كه در عصر مشروطه با جان        شد تا بلكه آنان بتوانند آزادي      گشوده
، دوبـاره بـه   ا روي كار آمدن رضاشاه از دست رفته بود بيابي به آن بودند و     ت دس ةآستان

ود يـك حكومـت مركـزي مقتـدر، احـزاب و            ها كه بـه دليـل نبـ       اين سال . دست آورند 
شد بدون ترس،   هايي بود كه مي    يافته بودند، سال   نويسندگان مجال بيان عقايد خود را     

دار آزادي هيعهاي جديدي شكل گرفت كه دا نهضت،هدر اين دور. شروع به فعاليت كرد
رسيد به ثمـر    ها بود كه به نظر مي      اين تالش  ترينِ نهضت مصدق و كاشاني بزرگ    . بودند

 كـه   1332 مـرداد    28 اين نهضت، بـر اثـر كودتـاي          ةاما با شكست يكبار   . نشسته باشد 
 ايرانيان ريخته شـد و       اميد بيگانگان عامل اصلي آن بودند، بار ديگر آبِ سردي بر آتش          

  .ايرانيان سرخورده به درون خزيدند
 شاعران به جاي بحث از مسائل سياسي روز به سراغ مضاميني چـون              ،     در اين دوره  

.  كورسـوي اميـدي دارنـد      نانهمچ كمي   ةروند و تنها عد   مي...  بندوباري، ولنگاري و   بي
گيرش كه اوج ايـن     اين شاعران است، با شعر آرش كمان       ترينِسياوش كسرايي برجسته  

تـرين و    فومعـر «شعري كه به تعبير برخي      ،  )63-59 :1380شفيعي كدكني، (اشعار است   
 شمس لنگرودي،( » بوده است57يدايش شعر نو تا سال فراگيرترين شعر فارسي از زمان پ

  .)493: 2 ج ،1384
 كهن اين اسطوره در آن شكل گرفته، با شـرايط ايـران             ة      ميان شرايطي كه در دور    

تـرين تغييـري در      پس از كودتا تطابق بسيار زيادي وجود دارد تا آنجا كه كسرايي كـم             
بنابراين بايد به شرايطي كه     . كشدمي شكل و كاركرد اسطوره نداده و آن را تنها به نظم          

  .اند نگاهي بيندازيمه در آن پديدار گشتهاين دو اسطور
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  گير در اساطير كهن آرش كمان
شود، امـا شـكل كامـل       هاي پيش از اسالم نيز ديده مي      داستان آرش اگرچه در در متن     

هـايي  ها با تفاوت  ن داستان اي. آمده است ) فارسي و عربي  (هاي پس از اسالم     آن در متن  
  :توان به شكل زير بازگو كردرا ميين داستان  اةخالص. يات شبيه به هم هستنددر جزئ

) مازندران(      ايرانيان در يكي از نبردهاي خود با سپاه افراسياب توراني، در طبرستان           
شـود، دو   آيند و چون اين محاصره طـوالني و فرسايـشي مـي           مي  دشمن در  ةبه محاصر 
 مـرز ايـران و    ةكننـد  تيري از سوي پهلوان ايرانـي، مـشخص       پذيرند كه پرتاب    طرف مي 

ـ          . توران باشد  بيننـد،  روي خـود مـي     هايرانيان كه از فرجام كار نااميدند و شكست را روب
اي را  گزينند و با پرتاب تير آرش، كه مسافت طوالني        مي آرش را براي اين كار خطير بر      

پيمايـد، افراسـياب و سـپاه او        لنهر مـي  اءهاي رود جيحون در ماورا    از طبرستان تا كناره   
  1.شوندر به ترك ايران ميمجبو

  
   معاصرةگير در دور آرش كمان

توان در دو    مي را در شعر كسرايي سبب گرديده است      اما شرايطي كه باززايي اين اسطوره       
  :مل زير دانستعا
 ةاز شـاعران اميـدوار بـه آينـد        ...  ه گفته شد كسرايي برخالف اخوان و      گونه ك  همان) الف 

ة آن  و يأس سرتاسر آن را فراگرفته و كمتر كسي بـه آينـد            ايران است، ايراني كه ناميدي      
 ايـران   ةشود كه يأس و نااميدي بر جامعـ        باستان زماني ظاهر مي    ةآرش در دور  . داراميد د 
 ةاند و در محاصـر    فرماست و تمامي پهلوانان ايران از مبارزه با افراسياب درمانده شده           حكم

ا پرتـاب كنـد باعـث اميـدواري و شـور و             ظهور آرش كه قرار است تيـر ر       . سپاه او هستند  
كسرايي نيز با در نظر گرفتن عنصر روحيه و اميدبخشي          . شودهيجان در ميان ايرانيان مي    

 آرش  ة كار خود قرار داده و منظومـ       ةگير در ميان ايرانيان، اين اسطوره را زمين        آرش كمان 
: نويـسد يـن بـاره مـي     دكتر خانلري در ا   و چنانكه   . بر اساس  آن سروده است     گير را    كمان

كنـد، در ايـن      برخالف اكثر آثار نويسندگان و شاعران كه از مرگ و نااميدي حكايت مي            «
  .)508: همان(» فرماست ق و تكاپوي زندگي حكممجموعه اميدواري و شور و عش

بدون ترديد يكي از اهداف كسرايي از باززايي ايـن اسـطوره، انتقـاد از وضـعيت                 )     ب
فكـران و شـاعران نيـز         حاكم بر آن است كه حتي خـود را بـر روشـن             جامعه و نااميدي  
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تـر   اما شاعر از باززايي اين اسطوره هدف ديگري نيـز دارد كـه كـم              . تحميل كرده است  
  .مورد توجه قرار گرفته است

دانند كه پس   بخشي به ملتي مي    ين شعر را، شعر اميدواري و روحيه      ن ا ا    اغلب منتقد 
گير عـالوه بـر      اند؛ اما آرش كمان    به نااميدي و يأس دچار شده      از فروپاشي نهضت ملي،   

بخشي با خود نوعي اعتراض به دخالت و نفوذ بيش  دارا بودن خصلت اميدواري و روحيه
 ةبرطبـق متـون كهـن، در دور       .  دارد ط آنها بر اوضاع كشور را نيز      از حد بيگانگان و تسل    

شود كه تورانيـان از مرزهـاي ايـران         ي كارزار م  ةگير زماني وارد عرص    باستان آرش كمان  
 كه جان خـود     -اند و آرش با پرتاب تير       گذشته، خاك ايران را به تصرف خود در آورده        

 آنان بـر امـور      ةگرداند و بر سيطر   مي  آنها را به مرزهاي خود باز      -كندرا چاشني آن مي   
  .دهدمملكت پايان مي

يات زمـان دسـت بـه بـاززايي ايـن            معاصر نيز كسرايي با توجه بـه مقتـض         ة     در دور 
گيـرد، كـه گرچـه      گير را بـه كـار مـي         آرش كمان  ةشاعر زماني اسطور  . زنداسطوره مي 

اند، اما نفـوذ و تـسلط آنهـا بـر دولـت             نيروهاي متفقين به اصطالح از كشور خارج شده       
دهنـد؛ چنانكـه    هاي كشور جهـت مـي      آنها آشكارا به سياست   . مشهود است ايران كامالً   

هـا و  كـست نهـضت ملـي، برنامـه     و ش1332 مـرداد   28ز داليل اصـلي كودتـاي       يكي ا 
اي در اين دوره آمريكا بـه شـكل فزاينـده          .2هاي آمريكا و انگليس بود    هاي دولت  نيرنگ

.  و بيشترين نفوذ را بر دولت ايـران داشـت           را از رقباي ديگر خود ربوده بود       گوي رقابت 
مان داده شـده از سـوي سـيا، دولـت بـه      كه كودتـاي سـاز  (1332 از ةدور«در حقيقت  

 محمد مصدق را سرنگون كرد و محمدرضا پهلوي را بر           ة شد صورت دمكراتيك برگزيده  
 دولـت پهلـوي و تـسلط        ة تحكـيم فزاينـد    ة دور 1342تا سـال    ) مسند قدرت بازگرداند  

 اين تسلط تـا جـايي       .)61 -2: 1382وحدت،  (» شودمياياالت متحده بر ايران محسوب      
ـ  ،يا بهتر بگوييم    و ،وزير ايران با پيشنهاد   كه حتي نخست  بود   ا دسـتور دولـت آمريكـا        ب

    .)386: 1377آبراهاميان، ( شدمنصوب مي
 ة اين دو برهةاندازد و مقايس اين وضعيت جامعه، شاعر را به ياد روزگاران گذشته مي   

بار ديگر در تسلط     يك ايران   ةدارد؛ زيرا جامع  مي مشابه، شاعر را به سرودن اين شعر وا       
بـا توجـه بـه محـدود بـودن      (سـرايد  كسرايي با توجه به اين شرايط مي . بيگانگان است 

    :)شودتر آورده ميهاي اصليصفحات مقاله، از مجموع اشعار منتخب، فقط بخش
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  ها فصل زمستان شد،فصل   
  ها گم شد، نشسن در شبستان، گلگشتةصحن

  هاي خاموشي،در شبستان
  .ها عطر فراموشييد از گل انديشهتراومي

  هاي مرگ؛ ترس بود و بال
  .جنبيد، چون بر شاخه برگ از برگكس نمي

  سنگر آزادگان خاموش؛
  .گاه دشمنان پرجوشخيمه

              
  مرزهاي ملك،

  .سامان گستر انديشه، بي همچو سرحدات دامن
  هاي شهر،برج

  .همچو باورهاي دل، بشكسته و ويران
  ...شته از سرحد و از باوردشمنان بگذ

  .اندوختنمي اي در برهيچ سينه كينه
  .ورزيدهيچ دل مهري نمي

  .آوردهيچ كس دستي به سويِ كس نمي
  .خنديدهيچ كس در رويِ ديگر كس نمي

  برگ؛ هاي آرزو بيباغ
  .ها پربارآسمان اشك

  بند؛ آزادگان درروگرم
  ... نامردمان در كار روسپي

گيـر، در    كمـان  آرش ةرسد كه سياوش كسرايي با سرودن مجموعـ       مي    چنين به نظر    
گاه مردم سرزمين او باشد و مردم با تكيه          اتكا و تكيه   ةآرزوي آرشي است كه بتواند ماي     

 و به انتقاد از وضـع       وندو اميد به او از نوميدي و يأسي كه گرفتار آن شده بودند، رها ش              
 و نفوذ نيروهاي بيگانه بر امور مملكـت پايـان           موجود بپردازند؛ تا بدين وسيله به تسلط      

، جان   باستان ةگير دور  ناگفته پيداست كه اين آرش نيز بايد مثل آرش كمان         . داده شود 
كـه راوي از زبـان خـود آرش      چنان.  مردم و سرزمينش را نجات دهد      خود را فدا كند تا    

  : گويدمي
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  در اين ميدان،
  سامان، سوز بي درين پيكار هستي

  .ننشيند از پرواز  جان ببايد تا فروپري از
  :شودگونه نيز مي اين    و

  شامگاهان،
  گير،ها، پيجستند آرش را به روي قلهجوياني كه مي راه

  بازگرديدند،
  نشان از پيكر آرش، بي

  .تير با كمان و تركشي بي
  .آري، آري، جان خود در تير كرد آرش

  .)83: انهم( شمشير كرد آرش ةكارِ صدها صدهزاران تيغ
  
  )اندوه سيمرغ(با تغيير در شكل و كاركرد اسطوره ) 2

 در  ة سـيمرغ   ديگري كه در اشعار سياوش كسرايي باززايي شده اسـت، اسـطور            ةاسطور
طبـق اسـاطير و آثـار كهـن،         . اسـت » خونِ سـياوش   «ةدر مجموع » اندوه سيمرغ «شعر

خود را به آنها داده رود كه يكي از پرهاي اي است كه به كمك كساني مي     سيمرغ پرنده 
. باشد؛ فقط كافي است تـا پـر او را بـر آتـش بـسوزانند تـا سـيمرغ يـاريگر آنهـا شـود                        

ي كـه زال پـرِ سـيمرغ را در آتـش            گونه كه در داستان رسـتم و اسـفنديار، زمـان           همان
اما ايـن پرنـده در      . 3كندهاي رستم را درمان مي     زخم سوزاند، اين پرنده حاضر شده،     مي

 با آن سيمرغ گذشته متفاوت است و شـكوه خـود را           ،ايسرايي، تا اندازه  شعر سياوش ك  
اگرچه در ابتدا داراي پر و بال بوده و . ريخته است از دست داده و اكنون مرغي بال و پر

بخـشي خـود را از       ته است، ولي اينك قدرت نجـات      شتافبه كمك پهلوانان و دليران مي     
مانـده  » انگيـز  مشوش و غـم   «،  »چناري پير «ند  و مان دست داده و هيچ پر و بالي ندارد         

  :هوداينك بخشي از اين سر .است
  ارهـ       مـنـم سـيمرغِ پنهان از نظ  نــهـاده آشـيـانه بــر ســـر كــوه             

  گذرهاــام بر رهـاه خـسـتهـنـگ         ن در چنگِ تشـويـشـدل بيـتاب م 
  ه آوردم به ميدانـها كچه رستم         رگست ـهــــه زيـر شـاهـبـال سـايب 
  ان ــه امـيـد بـزرگم يافت پايـك         دمـوهي پريـر كـسامان به ه چه بي 
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  ردم به هر رزمي دليريــوان كـق            رة عـشــــاديِ ويــرانـپـيِ آبـــ 
  ري ـه هر دستي، طلسم دستگيـب          بـال خويش و دادمدم زـپـري كـن

  دــاس دارنــــي را پـدژ آزادگـ         روردگانـمـتـن پـ ـا رويـيـنهـ تكـه
  ا بخواننـدــرا بـا آتـش پـرهــم         دـ در بـنـد ديـو و دد بـماندنگـر و

  رــكشد سها مي به سوي آسمان         شـون در چـشـم من امواج آتـكـن
  رـي كه ديگر نيستم پـم مرغـمن         ت و افسوســپرِ هر شعله فرياد اس

  اد پاييزــها در بده برگـفـشـانـ         نونـر را مـانـنـدم اكــار پـيـچـنـ
  گيزــمشوش مانده در شام غم ان             اك ــفـشرده ريـشـه در خاكستر خ  

  )105: 1378كسرايي، (   
  

ذشـته  شـويم كـه اگرچـه در گ        مـي   مـا بـا سـيمرغي مواجـه        ،     در اين شعر كسرايي   
اي است كه به قول عاميانه،       پرنده توان خود را از دست داده و        بخش بوده، اكنون     نجات

اي منفعل و غمناك تبديل شده است كه ديگر ياراي به پرنده بال و پرش ريخته است و
  .4هيچ كاري را ندارد

 د كه چرا سياوش كسرايي، سرايندة مجموعـة آي    ممكن است پرسشي در اينجا پيش  
 گي است، در همان سال، در مجموعـة       كه سراسر اميد و شوق به زند      » گير رش كمان آ«
انـدوه  «ر شعر   كه د   چنان 5رسدمي يوس به نظر  أدر برخي از اشعارش م    » خون سياوش «

 كـه ديگـر يـاراي حركـت و          كنداي وصف مي  گونه بخش را به  ، اين پرندة نجات   »سيمرغ
  حتي نجات خود را هم ندارد؟

  :توان با توجه به اشعار كسرايي به چند شكل توجيه نمودوكس را مي     اين پاراد
، انـسان را وارد  رنگ كردن و تضعيف عناصـر متـافيزيكي       خواسته است با كم   او مي ) الف

ل سرنوشت خود است و اوست كه آينده        وكه در اين عصر، انسان مسؤ     صحنه نمايد؛ چرا  
 شـروع رنـسانس در اروپـا شـكل          اين نگرش به انـسان بـا      . سازدو سرنوشت خود را مي    

توانـايي انـسان در كـشف قـوانين          بر نقـش و   ...  بزرگاني چون گاليله، دكارت، و    . گرفت
ريـزي  اي را پايـه   در همين عصر امانوئل كانت فلـسفه       .كردندحاكم بر طبيعت تأكيد مي    

وانين  او ذهن انسان نه تنها قـ   ةبه عقيد . دادكرد كه انسان را كانون تمام چيزها قرار مي        
كيوپيـت،  ( كـرد بلكه قوانين را تحميل نيـز مـي       كرد،  نهفته در دلِ طبيعت را كشف مي      
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 يكي از پيامدهاي اين نوع نگرش، خارج نمودن مركزيـت عـالم از اختيـار                .)165: 1380
  .خداوند و انتقال آن به انسان است

 ايران پديـدار    غرب شكل گرفت، در كشورهايي چون      گونه كه در        البته اين انديشه، آن   
هاي آنان نيز بـه شـكلي بـسيار          ايرانيان با غرب، انديشه   با انقالب مشروطه و آشنايي      . نشد

هـا در نگـرش برخـي از        تر وارد كشور شد، كه ورود هر چند نـاچيز ايـن انديـشه              سطحي
اين توجه به نقـش انـسان و در مركـز قـرار              .فكران ايراني تغييرات جدي پديد آورد      روشن

 نيما، پدر شـعر   كه به عقيدة   د؛ چنان شووفور ديده مي   در اشعار شاعران معاصر به    فتن او   گر
 ...  اوسـت دگرگون كردن لحظه به لحظـة موقعيـت انـسان بـه دسـت و ارادة         «رسي،  نوِ فا 

   .)229: 1372مختاري، ( » اصلي تاريخ است و همه چيز از او ساخته استانسان اسطورة
ياليـستي كـسرايي نيـز همخـواني دارد؛ زيـرا كـه او              هـاي سوس     اين توجيه با انديشه   

 و افـراد  )404: 2، ج1384شمس لنگرودي، (  ايران بوده استترين شاعر حزب تودة     صريح
انـد، بـراي حـضور انـسان و تـالش و            اين حزب كه غالباً تفكرات سوسياليـستي داشـته        

ناپذير حزب، شعر را  تحت تعليمات تخطي «اند؛ آنها   ودهاي قائل ب  فعاليت او، اهميت ويژه   
 وجوديش به حركت در آوردن      ةدانستند كه فلسف  عبارت از مقاالت موزون و مقفايي مي      

  .)19: همان( ت سوسياليستي اسةمردم، براي تحقق جامع
ـ                  ) ب دليـل  ه  شاعر دچار دوگانگي است؛ از يك سو او نيـز چـون بـسياري از ايرانيـان ب

    خواهد اميد خود  رخوردگي شده است و از سوي ديگر نمي       شكست نهضت ملي، دچار س
در واقع او در برزخي گرفتار آمده است كه نه كامالً اميدوار است و نه               . را از دست بدهد   

توان بـه شـعر آرش      مي)  شاعر ذهندوگانگي  ( تر شدن مسأله  براي روشن  6.كامالً نااميد 
ر دل آن شـعري   موجـود د ةاين شـعر اگرچـه بـه خـاطر اسـطور      . گير او نظر كرد    كمان

كننده است، اما زبانش زباني است رمانتيك و غيرحماسي، تـا آنجـا كـه چنـين                  اميدوار
گيـر نـشان    شـعر آرش كمـان   ةمايـ  زبان و درون .7اندزباني را براي اين اثر ضعف دانسته     

 به خاطر به كارگيري اسطورة(است  ايران دل بسته   دهد كه او از يك طرف به آيندة        مي
به خـاطر زبـان      (8هاي پيشين است  و از سوي ديگر سرخورده از تالش      ) گير كمانآرش  

رسد كـه بـا چنـين تـأويلي پـارادوكس        چنين به نظر مي   ). رمانتيك و غيرحماسي شعر   
توان اشتورينا مي گردد؛ البته به مانند كساني چون كلي      موجود در شعر كسرايي فهم مي     
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اي از اندوه و اميد، بيش از هـر چيـز           وحيه در اين مجموعه شاعر با ر      چنين پنداشت كه  
انگيـز و بـه يـاد آوردن        هاي غم غم سرنوشت وطن و قهرمانان راه آزادي را دارد، انديشه         

كند نفوذ مي» ياوشخون س «ة گذشته در بسياري از اشعار مجموع    ةاميدهاي بر باد رفت   
 ة شـاعر، كـه همـ      سيمرغ، سمبلي از تراژدي است بـراي      « و   )76 -7: 1380كلياشتورينا،(

    .)79: همان(» كند، در راه كمك به خلق فدا مي)بال و پرش را(توان خودش را 
ي نيـز   برد، اما خارج از حقيقتـ         بايد گفت اين تفسير اگرچه پارادوكس را از بين نمي         

شود  ديده ميگونه كه نشان داديم در شخصيت كسرايي نوعي تناقض         همان، زيرا   نيست
شعر آرش  (توان انتظار داشت كه گاه از اميد دم بزند          اي مي نان روحيه  شاعري با چ   و از 

  ).شعر اندوه سيمرغ( و گاه نيز فرياد نااميدي سر دهد) گير كمان
   

  هاي تاريخيسازي از شخصيت اسطوره)3
 سازي نيـز دسـت يازيـده       از اساطير كهن، به اسطوره     سياوش كسرايي عالوه بر استفاده    

هاي تاريخي پرداختـه    سازي از شخصيت  به اسطوره ... لو، شفيعي، و  او همانند شام  . است
اند، بلكه از برخـي از آنهـا        واقع اينان فقط به تقليد از اساطير كهن دست نزده         در .9است

 بسيار عـالي    ة نمون .)34 :1382پور،  اسماعيل( اندهاي نو خلق كرده   ته و اسطوره  الهام گرف 
در ايـن شـعر او      . كـسرايي ديـد   » جهان پهلـوانِ   «توان در شعر  سازي را مي  اين اسطوره 

هاي گذشته، در   دهد كه برخي از اساطير كهن با تمام جايگاه خود در اسطوره           مينشان  
 جديد با نـوعي     ةها در دور  اين دوران توان باززايي كامل را ندارند و باززايي اين اسطوره          

  :»جهان پهلوان«عر اينك بخشي از ش.ها همراه استدگرديسي در شكل اين اسطوره
  ـديــوفا جـوان سـرفـراز آمـــشـكـ           رستــم از راه بــاز آمــدي الــهــ...      
  رفتـــو اين شهر آذين گــهر تــزِ م  طـلـوع تـو را خـلــق آيـيـن گـرفت     
  ايشيدهـر سـنـگ بـخـــرم بـدلِ گ  ايكـه خـورشـيـدِ در شب درخشيده     
  ـودــشـبـان سـيـه را سـپـيدي نـب  دي تـو و هـيـچ امـيـدي نــبود بـونـ     
  ـراغــ آفـتـابي سـةه از چـشـمـــنـ  ـم چـراغـنـه سـوسوي اختر نه چشـ     
  مهــ شمع پيچان هةـل سـايـه گـبـ  ــمـهـفرو بـرده سـر در گـريـبان هـ     
  اختندـس درد مــيةـــه قـصمـــهـ  باخـتندبـه يـاد تـو بـس عشـق مـي     
  »تـماند آتـشي دود بـر خامه رفـنـ            تـ شهنـامه رفكه رستم به افسون ز«    
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  »ـهـر در چـاه ماندــسي بـيـژنِ مـب  ـدــسـمنـد بـسي گُـرد از راه مانـ«...    
  »وردـ عمر بر سنگ خةسي شيشــب  ستــبسي خون به تشت طال رنگ ب«    
  »ورد آب از آبـــيكن تكـاني نخـول  ـيابــها كـشـت افـراسـاووشــيسـ«    
  » ـر يـاد خون سـياووش نيستـــمگ  يستــرستم كه در جوش ن دريـغا ز«    

    ) 163-162: 1383كسرايي، (                                                             
كند كه با شعر، ابتدا تختي را به رستم تشبيه ميبينيم كسرايي در اين  ميكه      چنان
ولي در ادامه تختي تبديل به قهرمـان        . ندبندمردم شاد شده، شهر را آذين مي      آمدن او   
گيـرد؛   پيـشي مـي    ،اي و حامي ايران و ايرانيان     شود و بر رستم، پهلوان افسانه     اصلي مي 

در اين شعر . ت داده استي كاركرد خود را از دسشده در شعر كسراي    زيرا رستم توصيف  
ماند و   شود، در چاه باقي مي    بيرون آورده مي  از چاه    رستم    به ياري  شاهنامهن كه در    بيژ

 هنگامي كه سياوش به دسـت       شاهنامههمچنين در   . تواند به او كمكي بكند    رستم نمي 
 ولـي در ايـن   ،كندشود، رستم سرزمين توران را با خاك يكسان ميافراسياب كشته مي 

در حقيقـت كـسرايي بـا       . دخـور تكـان نمـي   » آب از آب  «با كشته شدن سياوش،     شعر  
 خاص خود نياز دارد     ة جديد به اسطور   ةدهد كه جامع   رستم نشان مي   ة اسطور دگرگوني

تواند در اين دوره سودمند      ايران است، ديگر نمي    ةاي گذشت و رستم كه قهرمان اسطوره    
زند سازي مي  ة رستم، دست به اسطوره    اسطورشاعر بر همين اساس و با الهام از          .10باشد

اي توصـيف   و تختي را كه يك شخصيت تاريخي معاصر شاعر است، به عنـوان اسـطوره              
  .»هاي پريشيده را به هم بند كنددل«است و بايد » پيك پرشور آينده«كند كه مي

  ايـكي پـيـك پـرشـور آيـنـدهـيـ    ايو آن شـبـرو ره گـشـايـنـدهــت       
   چشم پر جستـجوةــويي چشمــت   ف كرده از آرزوـر ايـن دشـتِ تَــب       
  داص ـو شـد يكــريـن تـــپــيِ آف   ـداــالف نـواهـاي از هـم جــك...        
  نـد كـم بنـها بـه ه پـريـشيده دل   نــ مهر پيوند كةـو ايـن رشـتــت       
  ـتــسـار هس ـي ددِ آدمـيـشـگفت  يو بسيار هستخوان د ه در هفتـك       
  ـدت ــساز آيـ اي چارهنان رشتهـچ  دتـ نـياز آيــوانـــه پـيـكار ديـب       

   ) 165-164: 1383كسرايي،(                                                         
 كـشور را از     پهلوان ايران، بتوانـد    ن شعر اميدوار است كه تختي، جهان          كسرايي در اي  

سوسـويِ  «اي كه آن را فراگرفته است و باعث شده اسـت كـه هـيچ                آن يأس و تاريكي   
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ميـدي  هـيچ ا   در آن نباشد، نجات دهد و مردمي را كه بي         » چراغيو  چشم  «و  » اختري
تا بتوانند با » بند كند« گرد هم بياورد و به هم ، همانند رستماند،بوده» سر در گريبان«

كه همانا بيگانگان و رژيم حاكم است كه باعث خفقان در جامعه           (» نپيكار ديوا «هم به   
 .شودمردم باعث اتحاد درحقيقت از قهرمان خود انتظار دارد كه . بروند11)اندشده

 
  نتيجه

اين ارتباط امروزه نيز    . گرددمي پيوند ميان اسطوره و ادبيات به روزگاران بسيار دور باز         
 خود دست به    ةز شاعران، با در نظر گرفتن شرايط زمان       كه بسياري ا   شود چنان ديده مي 
انـد و باعـث مانـدگاري آن        وسيله بر غناي شعر خود افـزوده        بدين پردازي زده، اسطوره

بق ها را به دليل عدم تطـا       قابل توجه اين است كه شاعران اين اسطوره        ةاما نكت . اندشده
نمايند و گاه نيـز بـا       گون مي  عصر حاضر، گاهي دگر    باگيري آنها    هاي شكل كامل زمينه 

زننـد؛ نيمـا، شـاملو، اخـوان، شـفيعي          سازي مي الهام از اساطير كهن، دست به اسطوره      
  .اند اين شاعران زا ... كدكني و

اي دارنـد و  ها در شعر او جايگاه ويـژه  سياوش كسرايي نيز شاعري است كه اسطوره      
. شـوند اي در شـعر او ديـده مـي        هـاي اسـطوره   هاي اساطيري و داسـتان    برخي از چهره  

  :اندها در شعر او به اشكال زير به كار گرفته شدهرفته اسطوره هم روي
  هاي كهن بدون تغيير در شكل و كاركرد باززايي اسطوره) الف     
  آنها ها با تغيير در شكل و كاركرد باززايي اين اسطوره) ب     
  هاي تاريخيسازي از شخصيتاسطوره)  ج    

سازي در اشعار كسرايي، ارتباط     ها و اسطوره   مهم اين است كه باززايي اسطوره      ةنكت     
كه هدف از باززايي و سـاختن اسـطوره         ر و نگرش اجتماعي شاعر دارد؛ چرا      عيني با تفك  

 مردم و به حركـت در آوردن آنـان اسـت كـه              ةدر اشعار او، توجه به اجتماع، اتحاد تود       
  .بيني شاعر داردارتباط تنگاتنگي با جهان

  
  نوشت پي        

، بخـش   تـاريخ بلعمـي   : ي از متون گذشته آمده اسـت، از جملـه          اين داستان در بسيار    .1
جـشن  «، بخـش  آثارالباقيـه  ؛350 تا   340، صفحات   »ملك منوچهر و پادشاهي او    ] اندر[«
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) 29او . نـويس م  بررسي دسـت ( .335 و 334، صفحات »نيلوفر در خرداد ماه و عيد تيرگان     
اما  .370 تا   360هاي ديگر، صفحات     داستان گرشاسب، تهمورث و جمشيد، گلشاه و متن       

ترين متني كه به داسـتان آرش اشـاره دارد، اوستاسـت در             هاي ايراني كهن  در ميان متن  
اد بهـار ايـن     دياد مهر البته زنده . )338-331: 1382دوستخواه، (شت تيري 38  و 7و   6بند

ودا و ادبيات    هاي آن را در ريگ    داند و ريشه  شأ بسيار كهن مي   داستان را داراي اصل و من     
هاي سنجد و همانندي   را با آرش مي    ،ودايياو ويشنو، ايزد ريگ   . كندبرهمنان جستجو مي  

شمرد و بر اين باور است كه روايات مربوط به ويشنو، در بخش شـرقي نجـد         مي آنها را بر  
 دايي بـه صـورت انـساني در آمـده اسـت     ورت خايران بر اوستا تأثير گذاشته و آرش از ص    

گير رجوع   تر اين داستان و شخصيت آرش كمان      براي توضيحات كامل  . )89: 1376بهار،  (
  .   80 تا 77 ايران و اسالم، صفحاتةدانشنام: شود به

 فروپاشي نهضت ملي به رهبري محمد مصدق، داليل زيادي داشت، ولي يكي از داليل   .2
هـاي دو دولـت     ها و نيرنگ   و فروپاشي اين دولت، دخالت     1332اد   مرد 28اصلي كودتاي   

انگلستان و سـرنگوني    « :ةبراي آگاهي بيشتر رجوع شود به دو مقال       . آمريكا و انگليس بود   
 1332كودتـاي سـال     « .179 تا   145 ويليام راجر لويس، صفحات      ة، نوشت »دولت مصدق 
  .277 تا 247 مارك گازيوروسكي، صفحات ةنوشت» عليه مصدق

، داسـتان رسـتم و   6 فردوسي، به كوشش سـعيد حميـديان، ج    ة رجوع شود به شاهنام    .3
  . 1320 تا 1237اسفنديار، ابيات 

 سيمرغ در شعر برخي ديگر از  شاعران معاصر نيز به چـشم    ة اين دگرديسي در اسطور    .4
 هـاي گونـه كـه گفتـيم، آشـنايي شـاعر بـا انديـشه              مثالً در شعر خانلري همان    . خوردمي

اگزيستانسياليستي، سبب شده است كه روح اين انديشه در فـضاي شـعر حـاكم شـود و                  
توجـه    آفرينش و سرنوشت مرغان ديگر، بي     اي منفعل تبديل گردد كه به     سيمرغ به پرنده  

 همچنين در شـعر شـفيعي كـدكني در          .)5: 1385خاني،  پور آالشتي و امن   حسن( است
  :سرايد كه شاعر در بخشي از اين شعر  مي  چنانة اين پرنده دگرديسي رخ داده است،پيكر

  گفت گونه كه شاعر مي روزگاري شد و آن ...
  »مهرگان آمد و سيمرغ بجنبيد از جاي«

  حضور سيمرغ حاليا پر شده هر سو ز
   مرغان تنگ آمده استةزندگي بر هم

  نيز بر مردم شهر 
  .فزاي و پَِِر و پيكر سيمرغ شده لحظه



  103  ها در اشعار سياوش كسراييحليل اسطوره  ت  
 

   
 

  1388پاييز ،  9 شمارة                  

  وز چه روزي باشدآن ر«: گويند همه مي
  باره سوي قاف برآيد سيمرغ،كه دگر

  ... »برگي و تنگي به سراي قحطي آورده و بي
    )157: شفيعي كدكني(                                    

كـه پـر و      شـويم چرا  رو مي   ه سيمرغ روب  ة   در اين قسمت شعر ما با دگرديسي در اسطور        
هـاي  مرغان و مردمان فروافكنده كه حتي لحظـه       پيكر سيمرغ، چنان سنگيني بر زندگي       

اي را كه در نظـر  گان، وجود اين مرغ افسانه  تر آنكه پرند    است و جالب   آنها را نيز پر نموده    
برگـي   ، باعث قحطي و بي)243 :1383محجوب،  (ميمون بود  برخي چون هما خجسته و    

  .انددانسته
از خـون  «، هـر دو، در كتـاب   »يمرغاندوه سـ  «و  » گير آرش كمان « تاريخ سرودن شعر     .5

آرش «كه تاريخ نـشر      حاليدر.  است 1337كسرايي،  » دفتر شعرِ منتخب سيزده   : سياوش
انـدوه  «، كـه شـعر      »خـون سـياوش   «، و   1338بنابر تاريخ تحليلي شـعر نـو،        » گير كمان

 بر تـاريخ سـرودن ايـن        اساس كار ما در اين مقاله     . اشدب مي 1341در آن است،    » سيمرغ
  .    استاشعار

مـثالً در   . شـود هاي ديگـر كـسرايي نيـز ديـده مـي           اين دوگانگي و ترديد در مجموعه      .6
  :سرايد، شاعر در شعري به همين نام مي»به سرخي آتش به طعم دود «ةمجموع
  ! آزادية خجستةاي واژ

  با اين همه خطا
  با اين همه شكست كه ما راست

  ) 312-311: 1378كسرايي، ( آيا به عمر من تولد خواهي يافت؟
  .يابدكه اين ترديد تا پايان اين شعر ادامه مي

: گويـد گيـر مـي     آرش كمان  ةزبان كسرايي در مجموع    ةاخوان ثالث در گفتگويي دربار    . 7
انـصافاً بـسيار      حماسي ندارد و جز اول و آخر آن كه خوب اسـت و             اين اثر آنچنان زبان   «

ـ        ةزيبا، در بقي   زبـان حماسـي بايـد اسـتحكام،         .شده اسـت   آن زبان حماسي به كار برده ن
اي با تمام معنا بجا بنشيند و ما قادر به تعويض           درشتناكي و اعتال داشته باشد و هر كلمه       

اخـوان،  ( طور نيست  اما در شعر كسرايي اين    . ن نباشيم و قرار دادن چيز ديگري به جاي آ       
 قصه حماسي اسـت،     ترديدي نيست كه  «: نويسد رضا براهني در اين باره مي      .)53: 1371

نوشتن حماسـه زبـان و      . هاي حماسي نيست   قصه توسط كسرايي داراي ويژگي     ةولي ارائ 
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خواهد و نوعي نيرو و كشش حماسـي كـه همـه چيـز را بـا قـدرت بـه                     بيان حماسي مي  
م است، حماسي بـودن قـصه       براي نوشتن حماسه، نَفَسي حماسي الز      .يكديگر پيوند دهد  

  .)459 :1347براهني، ( كافي نيست
ن سؤال  اگير، براي برخي از منتقد      آرش كمان  ة اميدواري كسرايي، خصوصاً در مجموع     .8

كـسرايي بـر بـسياري از اشـعار         «: نويـسد به عنوان مثـال براهنـي مـي       . ايجاد كرده است  
دم، روز و روشـنايي،      به سپيده  ، هميشه اميدوار است   »گير آرش كمان «نيز در    كوتاهش و 

اي كه كـسرايي از     آينده...  اريكي و گذشته و حال را روشن نمايد       آنكه ماهيت شب و ت     بي
توانـد شـب حاضـر را درك     موهومي است و از آنجا كه او نمـي     ةكند، آيند آن صحبت مي  
  .)464: همان(  نيامده و موهوم باشد؟ةگوي آيند تواند پيشكند، چگونه مي

ــماعيل . 9 ــر اس ــار دكت ــور درب ــطورهةپ ــاملو در مجموعــ   اس ــازي ش ــازه  ةس ــواي ت  ه
 كه يك شـهيد     »از زخم قلب   « شخصيت آبايي آمان جان را در شعر       ]شاملو[«:نويسند مي

كند و در عين حـال مـضمون        اي تبديل مي  بديل و اسطوره  اي بي تركمني است، به چهره   
  .)**** :1382پور،اسماعيل( »ندكاجتماعي شعر را حفظ مي

شـفيعي، حـالج،    «: نويـسد حي مـي  وسازي شفيعي نيز دكتـر محمـود فتـ         اسطوره ةدربار
هـاي  اهللا حروفـي را از واقعيـت      و فـضل  ) ناصرخـسرو (  يمگـان  ةالقضات همداني، آوار   عين

 هـاي اندازد و آنها را به اسـطوره      اي به جريان مي   تاريخي خارج، و در فضاي اساطيري تازه      
  .)294: 1385فتوحي، (» كندآگاهي و مقاومت بدل مي

در شعر معاصر، آنچه پيرامون شخصيت رستم جلب        «: نويسدميتيغ   مريم خليلي جهان  . 10
  در ادامـه بـراي     وي. )73: 1382خليلي،( »پردازي و پارودي است    نوعي نقيضه  كند،نظر مي 

از » كـش  حماسـة مگـس   «عراي بهـار و     از ملك الش  » نامه رستم«نشان دان اين امر، دو شعر       
  . رستم استةر اسطورآورد كه نشانگر اين دگرديسي داسماعيل خويي را مي

  .13ص: 2تارخ تحليلي شعر نو، ج: رجوع شود به. 11
  
  منابع 

: تهـران ، ة كاظم فيروزمند و همكـاران ، ترجمايران بين دو انقالب ، )1385(آبراهاميان، يراوند   
   . نشر مركز

، سـال دوم،    كيـان ،  )ثالـث گفتگو بـا اخـوان    (» سطرهاي آخرين « ،)1371(ثالث، مهدي   اخوان
   . 57-49صص ، 8 مارةش

  ).انتشارات صدا و سيما(سروش: ، تهراناسطوره؛ بيان نمادين ، )1377( پور، ابوالقاسماسماعيل
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، گفتگوهـاي محمدرضـا      اسطوره گسترة،  »هاي ايراني تحول اسطوره «،  )1382( ــــــــــــــ
  . ها المللي گفتگوي تمدن هرمس؛ مركز بين: ارشاد، تهران
  .نشر افكار: تهران، هاي نور زير آسمانه ،)1382(ــــــــــــــ 
 .توس:  جالل ستاري، تهرانةترجم ،چشم اندازهاي اسطوره، )1362 (الياده، ميرچا
  . انتشارات كتاب زمان: تهران،طال در مس ،)1347(براهني، رضا 
  . انتشارات فكر روز: ، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران ،)1376( بهار، مهرداد

  .  انتشارات آگاه: تهران،پژوهشي در اساطير ايران ،)1381(  ــــــــــــــ
، تصحيح محمد تقـي بهـار، بـه كوشـش محمـد پـروين               تاريخ بلعمي  ،)1353(بلعمي، ابوعلي   

     .فروشي زواركتاب: گنابادي، جلد اول، تهران
   .اميركبير:  اكبر داناسرشت، تهرانة، ترجمالباقيه آثار ،)1363(بيروني، ابوريحان 

: تهـران جلـد اول،   ، زير نظر احـسان يارشـاطر،   ايران و اسالم   ةدانشنام ،)1356(تفضلي، احمد   
      . زيباةچاپخان

تـا انقـالب   ) 1332(هـاي شـعري معاصـر از كودتـاي       جريـان  ،)1384(حسين پورچافي، علي    
  .انتشارات اميركبير: ، تهران)1357(

 ة وجـودي در اسـطور  ةبازتـاب انديـش   «،)1385(خـاني  پورآالشتي، حسين و عيسي امن حسن
، 154 مارة، شـ   ادبيات و علوم انـساني مـشهد        دانشكدة مجلة،  »سيمرغ در شعري از خانلري    

  .12-1، صص39 سال
 ادبيـات و علـوم      مجلـة دانـشكدة   ،  »اسطوره و شعر معاصـر     «،)1382(تيغ، مريم    خليلي جهان 

   . 84-68، صص36 ، سال140 مارةانساني مشهد، ش
  .طوس: ، جلد دوم، تهرانهاي ايرانيانترين سرودهاوستا كهن ، )1382(ليل دوستخواه، ج

بـه اهتمـام     مصدق و كودتا،     انگلستان و سرنگوني دولت مصدق،     ،)1384(راجر لويس، ويليام،    
  .سرا انتشارات قصيده: مارك گازيوروسكي و مالكوم برن، مترجم علي مرشدي زاد، تهران

  .نشرمركز:  ابوالقاسم اسماعيل پور، تهرانةرجم، تاسطوره ، )1378.(ك.روتون،ك
  .روزگار: ، تهران دانشگاهينامة ؛ درس)شعر( بيات معاصر ايراناد ، )1343(روزبه، محمدرضا 
  .نشر قطره: تهران ،هاي شكار شدهسايه ، )1378( سركاراتي، بهمن 

  .سخن: ، تهران دوم آهوي كوهيهزارة ، )1378(شفيعي كدكني، محمدرضا 
  .سخن: ، تهرانادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت ، )1380(ــــــــــ ــــ

  .سخن: ، تهرانبالغت تصوير ، )1385(فتوحي، محمود 
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، براسـاس چـاپ مـسكو، بـه كوشـش سـعيد              فردوسـي  شاهنامة ،)1379(القاسم  فردوسي، ابو 
  .نشر قطره: لد ششم، تهرانجحميديان، 

  .سخن: ، تهرانمنتخب سيزده دفتر شعر: ن سياوشاز خو ، )1374(كسرايي، سياوش 
 انتشارات  ةسستاج طباطبايي، مؤ   ة همايون ، ترجم شعر نو در ايران    ،)1380(كلياشتورينا، وراب   

  .نگاه
  .نو انتشارات طرح:  كامشاد، تهران  حسنة، ترجم ايمان درياي ،)1380( كيوپيت، دان

لفقاري، جلد اول و    ا، به كوشش حسن ذو     ايران ةادبيات عاميان  ،  )1383( محجوب، محمدجعفر 
  .نشر چشمه: تهراندوم، 

  . انتشارات توس: تهران،انسان در شعر معاصر ، )1372( مختاري، محمد
ــور، كتــايون  داســتان گرشاســب، تهمــورث و ) 29او . بررســي دســتنويس م( ،)1378(مزداپ

  .آگهنشر : ، تهرانهاي ديگرجمشيد، گلشاه و متن
  .نشر مركز: تهراندوم،  ، جلدتاريخ تحليلي شعر نو ،)1384(لنگرودي، شمس

:  خـواه، تهـران   مهدي حقيقتة، ترجمرويارويي فكري ايران با مدرنيت  ،)1382(وحدت، فرزين 
  . ققنوس


