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In this article, by examining the poetry flow of black romanticism in the thirties and 

forties in Iran, the representation of loneliness in the poems of the poets of this flow 

is analyzed. The main issue is the connection between the intellectual and 

ideological components of the black romanticism of these two decades with the 

emergence of the concept of loneliness in their poetic meanings. The main reason 

for the emergence of the black romanticism trend is the frustration Coup D’etat of 

1332 Š./1953/ 1332, which has led to dark themes and blackness in this poetic trend, 

and it harbors nihilistic ideas. The discussion of loneliness has strongly considered 

this nihilistic trend. The main poets of this trend, based on their influence from the 

existentialist and humanist attitude, whose works are analyzed in this article, are 

Hassan Honarmandi, Forough Farrokhzad and Ahmed Shamlou. The results of this 

research showed that although the influence of the thoughts of French thinkers about 

loneliness is evident in this thought stream, this is associated with the unconscious 

influence of the background of Iranian thought in Persian poetry and concepts such 

as humanism, individualism, the endlessness of life, freedom based on It has 

reproduced individuality. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The poets of this movement were philosophically influenced by the culture of individualism and western 

subjectivity, especially when they were familiar with the ideas of French thinkers and artists. According to 

this view, the concept of loneliness is rooted in the existence of humans (existential) in the world, and 

according to it, loneliness is a forced thing that is created by the concept of "being human". This loneliness 

can manifest in a spiritual and optimistic or atheistic and pessimistic form. The root of this type of attitude 

can be traced in two ways of spiritual or atheistic existentialism (authenticity of existence), which is the 

representative of the first type of Gabriel Marcel and the latter type of Jean-Paul Sartre. In the tradition of 

existentialism, loneliness is the separation between the individual and the world, which is referred to as the 

suffering caused by loneliness. In addition to analyzing the intellectual roots of the romanticism of this 

period in the representation of loneliness, the important issue of the research is to analyze how this 

representation is formed in terms of meaning, form and structure in the poems, as well as its effects in terms 

of reading on the critics and the audience. The formation of black romanticism in Iran Black romanticism 

in Iranian poetry has its roots in the romantic flow of poetry, which is distinguished from the epic-social 

poems of poets such as Nima, Shamlou, and the Third Brotherhood and it is simply a flow of poetry that 

was formed among Iranian poets after the constitution and later on the basis of social conditions and the 

fading of revolutionary and reformist passion and despair of reforming the state of the country. This matter, 

in harmony with the 1930s and 1940s, when the national movement failed, gave a new life to the poetry of 

romanticism in Iran. Since in this school of poetry, escape from the existing situation and introversion is 

one of its most important elements, so the trend towards romantic poetry became widespread among poets 

in the 1930s. 

Black romanticism reached its peak based on political and social developments after the coup d'état on 

August 28, 1332. According to the researchers of the history of Iranian poetry, the emergence of the trend 

of black romanticism in Iranian poetry was from Dehkhoda's poem "Yad Arz Shama Morde Yad Ar" after 

the constitutional revolution. But the beginning of the formation of romanticism is in Nima's period with 

his poem "Efsaneh" (Shafi'i Kodkani, 1383: 50; Zarkani, 1384: 342). Looking at the pioneers of this poetry 

movement in Iran, it can be seen that the most important influence for the formation of this movement in 

the thirties and forties was the acquaintance of the aforementioned poets with French romantic poems in 

two ways: directly from French literature and the new Ottoman Turkish literature which It is also influenced 

by French literature. Because the pioneers of romantic poetry in Turkey were educated in France. The 

important component of the romantic movement that started with Dehkhoda's poem "Yad Ar" is the 

difference that this poem had in terms of form and content with the poems of the era before it, and it can be 

compared with the form and content of European poems. Did Dehkhoda himself and the critics of that period 

have also acknowledged this issue? For example, it is mentioned in the same period that "this poem is almost 

in the first row of European poems"; "Obviously influenced by European literature" and "the vanguard and 

the first example of modern Iranian poetry" and "is an example of the poet's innovative style and grace". 
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The main intellectual influences for the emergence and shaping of the concept of loneliness in the poetic 

collections of the black romanticism movement in the 1930s and 1940s were familiarity with the ideas of 

French thinkers and poets due to familiarity with the French language. Parallel to this familiarity with 

existentialist ideas, which was about the loneliness of man in the world and then the formation of the 

relationship of loneliness with art and poetry, the important event of the August 28 coup also happened in 

Iran. This symmetry was the driving force behind the modeling of the concept of existential loneliness in 

the poems of poets such as Hasan Artmanari. Ahmed Shamlou and Forough Farrokhzad are also familiar 

with the French language, and their influence on the French culture has been different. In Farrokhzad's 

poems, this impression of loneliness is associated with the theme of thinking about death. The thought of 

death, which is modeled on lyrical and naturalist poetry, and death is also considered one of the equivalents 

of physical pleasures. But the effectiveness of the French attitude towards loneliness in Shamlu's poems was 

different from the two mentioned currents, that is, the discussion of loneliness corresponding to humanist 

ideas and freedom based on individuality was accepted. 
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  نیدر اشعار شاعران ا   ییموضوع تنها  ییبازنما  ، یو چهل شمس  یدر دو دهه س  اهیس  سمی سیرمانت  یشعر  انیجر  یمقاله با بررس  نیدر ا 
دو    ن یا   اهیس  سمیسیرمانت  یشعر  انیجر  یشگان یو اند   یفکر  یهامولفه  انیارتباط م  یمسئله اصل .  ردی گیقرار م  لیمورد تحل  انیجر

  28  یاز کودتا  ی سرخوردگ  اهیس  سمیسیرمانت  انیآمده جر  دیپد  لیاست. عمده دال  شانی ا   یشعر  یمعان  در  ییدهه با بروز مفهوم تنها
را    ی ستیلی نه  یهاشهیشده است و سراسر اند  یشعر  انیجر  نیدر ا   یینما  اه یو س  اهیس  نی است که منجر به مضام یشمس  1332مرداد 

بر اساس   انیجر  نیعمده شاعران ا   را مد نظر قرار داده است.  انهیگرا چپو  یۀسو  نیبه شدت هم  زین  ییپروراند. بحث تنهامی  در خود
فروغ فرخزاد    ، یشده است، حسن هنرمند  یمقاله آثار آنها بررس  نیکه در ا   یستیو اومان  یستیالیستانسیآنها از نگرش اگز  یریرپذیتأث

ا   قیتحق  نیا   ج ی و احمد شاملو هستند. نتا با  ا   یی درباره تنها  یمتفکران فرانسو  ی هاشهیندا   یریرپذیتأث   هیسو  نکهینشان داد   نیدر 
  ،ییا گر انسان  ری نظ  یمیهمراه بوده و مفاه  ی در شعر فارس   یران یا   شهیاند  نهیشیناخودآگاه پ   ری امر با تأث  نیبارز است اما ا   یفکر  انیجر

 کرده است.  دیرا بازتول  تیبر فرد یمبتن یآزاد ، یبودن زندگ تیبدون غا ، یی فردگرا 

  ی دهه س  : اگزیستانسیالیستی به مفهوم تنهایی در جریان شعری رمانتیك سیاهرویکرد  (. 1401)  نسیم.  ،پناهداوودی  ؛یحیی  ، طالبیان  ؛داوود  ، اسپرهم ؛محمود  ، یریبش  :استناد

          DOI: http//doi.org/10.22034/jpiut.2022.52252.3262. 365- 382: (39) 16 ، های فلسفیپژوهش. یدیو چهل خورش

نویسندگان.  ©                                                                                                 تبریز.دانشگاه  :شرنا    
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   مقدمه

ای است  بندیمندانه از سوی یك جریان شعری باشد، حاصل کار طبقهرمانتیسیسم در شعر معاصر ایران بیش از آنکه پرداختۀ غرض
ایران صورت گرفته است. به همین دلیل، مکاتبِ پذیر کردن دورهمنتقدان برای فهمکه اساس کار   ای از جریان شعری معاصر 

ی متفاوت و متضادی با دیگر مکاتب و شعرای دایه دار هاها و نظریهپذیرد که اساساً نگرش می  شعری یا شعرایی را در ذیل خود
ی جریان رمانتیسیسم بواسطه تمایزات شعری از نظر شکلی، مفهومی و فرمی( با  رگیرمانتیسیسم دارند اما باید تأکید داشت شکل

دیگر جریانهای شعری معاصر ایران نظیر سمبولیسم اجتماعی، شعر مذهبی، اشعار کالسیك جدید، موج نو و شعر چپ و چریکی 
 متفاوت است.  

یرکگور اولین جود انسان برگرفته شده است. سورن کیبه معنای وجود و اصالت برای و  1اگزیستانسیالیسم از واژه اگزیستانس
ترین  شدهاگزیستانسیالیست نامیده شده است، میان »اگزیستانسیالیسم الحادی« و »اگزیستانسیالیسم مسیحی« تفاوت هست. شناخته

لحادی ژان پل سارتر  ی اهایرکگور، گابریل مارسل، و کارل یاسپرس و اگزیستانسیالیستهای مسیحی سورن کیاگزیستانسیالیست
و آلبر کامو هستند. از دید اگزیستانسیالیسم درک و شناخت مفهوم صرفاً از طریق حضور در آن میسر است. به عنوان مثال مفهوم  

شود. بنابراین تنهایی و درک نمی  مرگ، از طریق درک آن توسط مرگ یکی از خویشاوندان یا آگاهی از مرگ یك غریبه حاصل
ی  هاین رنجتریی از این حس در وجود انسان و درگیر این حس بودن است. تنهایی یکی از عمیقهاداشتن بارقه   آن نیز نیازمند

ی غایی  هاکشاند. مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی از دلواپسیمی  بشری است که سالها او را به دنیای تاریك خود همراه با تفکر عمیق
سازد. افراد اغلب از دیگران می  این حقایق زندگی درون مایه تعارض پویایی اگزیستانسیال رابشر است که رویارویی فرد با هر یك از  

ای ی دارد که به هستی مربوط است. تنهاییترتنهایی جایگاه اساسی هاافتند ولی در عمق این جدا افتادگیمی  و از اجرای خود جدا
رضایت رغم  به  خوتربخشکه  رغم  به  و  دیگران  با  روابط  تنهایی ین  است.  باقی  همچنان  عیار  تمام  درونی  انسجام  و  دشناسی 

هم پلی  و  گشوده  دهان  دیگری  موجود  هر  و  انسان  میان  که  دارد  اشاره  مغاکی  به  تنهایی نمی  اگزیستانسیال  زد.  آن  بر  توان 
دنیا. جدای از دنیا که عبارت درستی  است جدایی میان فرد و    ترایو ریشه  تراشاره دارد که بسیار بنیادیای  اگزیستانسیال بر تنهایی

 . (496 :1390یالوم، ) رسد هنوز گنگ و مبهم استمی  به نظر
در دید بسیاری از متفکران به مثابه    های مشترک هستند که این مولفه هارمانتیسیسم و اگزیستانسیالیسم دارای برخی از مولفه
ن مثال مولفه آزادی که از ژرفترین عناصر جنبش رمانتیك است. به نظر  تأثیرپذیری اگزیستانسیالیسم از رمانتیسیسم است. به عنوا

ناتوان است زیرا علم به نحوی سطحی و تهی به توضیح هر چیزی هر قدر هم که   هارمانتیك تفکر و تعقل از کشف حقیقت 
باشد تالشی برای  بی  موشکافانه  آن  بر وجدان فردی و خودبسندگی  ایشان  بنابراین  تأکیدفایده است.  انسان  کنند. می  راهنمایی 

ی اخالقی در دسترس همه  ها داند و معتقد است که معیار داوریمی  مانمیانجی از وظیفه معینبی  چنانچه فیشته وجدان را آگاهی
برای شهود باوری است که ای  (. این آزادی مقدمه57  :7، ج1387میانجی است )کاپلستون،  بی  انسانها است و آن نوعی احساس 

گذارد »رمانتیسیسم آگاهی از سرشت اصوال ذهنی است می  صحه   2واسطه آن انسان بجای تأکید بر واقعیت خارجی بر شهود درونی ب
شهود باوری منجر به تأکید بر تخیل نزد   .(40 :1390ی از واقعیت برای حرکت به سوی کنه و مرکز نفس« )ولك، گیرنوعی کناره

به همین دلیل   .(60  :1390شود )باوره،  می  دانستند که شهود از طریق آن ممکنمی   ا مسیریاست زیرا آنها تخیل ر  هارمانتیك
خواستند از طریق ادبیات و شعر بر ها میکردند. رمانتیكمی  بیشتر بر ادبیات و شعر برای کشف جهان تأکید   هااست که رمانتیك

 ها ارج نهادن فرد و فردگرایی رمانتیك  .(258  :1374ست )احمدی،  زندگی چیره شوند و این موضوع به دلیل اهمیت احساسات نزد آنها
ی فردی خود را با روح عصر در هم آمیخته هابه منزله قلمرو فرمانروایی من است. قهرمان رمانتیك فرد است. فردی که دغدغه

این  .(193 :1378)جعفری جزی،  شودمی  است و مظهر امید دوران برای رهایی از وضع موجود و رسیدن به وضع آرمانی محسوب
  : 1385شود متفکری مانند آیزایا برلین، اگزیستانسیالیسم را وارث واقعی رمانتیسیسم بداند )برلین،  می  یی است که سببهامولفه
ی به انسان و  متک هاکه تمامی ارزش  اندو چنین نمود یافته انددر نگرش اگزیستانسیالیسم نیز بازتولید شده هاتمام این مولفه  .(224

  توان خود را آفرید می  آزادی او هستند و هر فرد باید خود واضع ارزشهای خود باشد و تنها با آفرینش ارزشهای شخصی است که
 . (21 :1348)سارتر، 

 
1. existence  
2. intuitionism  



 

 
 1401 ، 39شماره  ، 16 دوره ، هاي فلسفيپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (39): page 370 

370 

ی خود، ارتباط با دیگران و عالم است که در  های وجودی انسان در ارتباط با خواستههااز مهمترین شاخصه  1مبحث تنهایی 
 ی مختلف شعری بازنمود یافته است. بازنمایی تنهایی در اشعار و آثار ذیل جریان رمانتیسیسم دهه سی و چهل شمسی هاریانج

 : تواند بر اساس جریان اندیشگانی زیر بررسی شودمی
ی  ها اندیشه تأثیرپذیریِ شاعران این جریان به لحاظ فلسفی از فرهنگ فردگرایی و سوبژکتیویتۀ غربی و بخصوص آشنایی با  

باشد می  متفکران و هنرمندان فرانسوی. بر اساس این نگرش مفهوم تنهایی ریشه گرفته از وجود انسان )اگزیستانسیال( در جهان
تواند به شکل معنوی و خوشبینانه می  سرشته شده است. این تنهایی  "انسان بودن"و طبق آن تنهایی امری جبری بوده که با مفهوم  

بدبینانه بروز یابد. ریشه این نوع نگرش به تنهایی در دو شیوه اگزیستانسیالیسم )اصالت وجود( معنوی یا الحادی قابل یا الحادی و 
باشد. در سنت وجودگرایی تنهایی جدایی میان فرد می  پیگیری است که نماینده نوع اول گابریل مارسل و نوع اخیر ژان پل سارتر

ی فکری جریان شعری  هاشود. مسئله مهم تحقیق عالوه بر تحلیل ریشه می  از تنهایی یادو عالم است که از آن به رنج ناشی  
یابی این بازنمایی از لحاظ معنایی، فرمی و ساختاری در اشعار و  رمانتیسیسم این دوره در بازنمایی تنهایی، تحلیل چگونگی شکل

 لحاظ خوانشی در منتقدان و مخاطب است.  ه همچنین تأثیرات آن ب

 ي جريان شعري رمانتيسيسم سياه در ايران گيرشكل
اجتماعی شاعرانی نظیر نیما،   -رمانتیسیسم سیاه در شعر ایران ریشه در جریان رمانتیك شعری دارد که در تمایز با اشعار حماسی

( و صرفاً جریانی شعری است که پس از مشروطه و اواخر آن بر  153  :1380پور،  ی شده است )حسینگذارشاملو و اخوان ثالث نام 
ی آن در میان  گیرگری و ناامیدی از اصالح وضع کشور، زمینه شکلاساس شرایط اجتماعی و کمرنگ شدن شور انقالبی و اصالح

به  ای  رد، جان دوباره شاعران ایرانی فراهم آمد. این موضوع در هماهنگی با دهه سی و چهل شمسی که نهضت ملی شکست خو
شعر رمانتیسیسم در ایران داد. از آنجایی که در این مکتب شعری گریز از وضعیت موجود و درونگرایی از مهمترین عناصر آن است 

 . (219 :1384بنابراین گرایش به اشعار رمانتیسیسمی در دهه سی در میان شاعران به وفور شایع شد )زرقانی، 
به اوج خود رسید. بر اساس نظر محققان    1332مرداد    28س تحوالت سیاسی و اجتماعی پس از کودتای  رمانتیسیسم سیاه بر اسا

تاریخ شعر ایران، ظهور جریان رمانتیسیسم سیاه در شعر ایران از شعر »یاد آر ز شمع مرده یاد آر« دهخدا پس از مشروطه بوده  
؛ زرقانی،  50  :1383و با منظومه »افسانه« او است )شفیعی کدکنی،  ی جریان رمانتیسسیم در دوره نیما  گیراست. اما شروع شکل 

»سه تابلو مریم« اثر میرزاده عشقی و سپس آثار توللی بوده است. با نگاه به پیشگامان    ادامه دهنده این جریان با شعر  .( 342  :1384
ریان در دهه سی و چهل، آشنایی شاعران ی این جگیرتوان دریافت که مهمترین تأثیر برای شکلمی  این جریان شعری در ایران

مستقیماً از ادبیات فرانسه و ادبیات جدید ترکی عثمانی که آن نیز متأثر    :مذکور با اشعار رمانتیك فرانسوی از دو طریق بوده است
لفه  ؤم  .( 202  :1382نیا،  از ادبیات فرانسه است. زیرا پیشگامان شعر رمانتیك در ترکیه خود تحصیل کرده در فرانسه بودند )صدری

شعر از لحاظ فرم و محتوا با اشعار دوران پیش از  مهم جریان رمانتیك که با شعر »یاد آر« دهخدا آغاز شد، تفاوتی است که این  
توان آنرا با فرم و محتوای اشعار اروپایی مقایسه کرد. خود دهخدا و منتقدان آن دوره نیز به این موضوع اذعان  خودش داشت و می

شعرهای اروپایی است«؛ »تأثیر »این شعر تقریبا در ردیف اول    به عنوان مثال در این باره در همان دوره ذکر شده است که  اندداشته
یش و لطف ذوق اندآشکاری از ادبیات اروپایی پذیرفته« و »طلیعه و نمونه آغازین شعر نوگرای ایران« و »نموداری از قریحه نو

 . (138 :1384شاعر است« )کریمی حکاک، 
سروده    1301نست. این منظومه در سال  توان منظومه افسانه نیما را آغازگر رمانتیسیسم شعری ایران دامی  پس از شعر دهخدا،

این   .(471  :2، ج1372پور،  شده است و در آن نگرش شعرای رمانتیك فرانسوی نظیر المارتین و آلفرد دو موسه نمایان است )آرین
ان شعری  ( و به نظر برخی مانیفست این جری137  :1380ساز رواج جریان رمانتیسیسم سیاه در ایران شد )مهاجرانی، منظومه زمینه 

 . (54 :1383)شفیعی کدکنی،  در ایران بود 
میرزاده عشقی نیز مانند دهخدا عناصر شعری رمانتیك دیده یا »ایده می   در شعر  تابلو مریم«  پیرمرد  شود، در شعر »سه  آل 

ه انقالب سروده شده، شکل رمانتیسیسم عاشقانه در آن هویداست. خود عشقی این منظومه را دیباچ  1302دهگانی« که در سال  
   .(376 :2، ج1372پور، ادبیات ایران نامیده است )آرین
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ی جریان شعر رمانتیك سیاه در ایران، دهه سی و چهل را باید نقطه اوج رواج این گونه شعری گیربا بیان این پیشینه از شکل
در شعر رمانتیك سیاه تثبیت کرد، قالب سازی که او در ایران دانست که پیشرو آن فریدون توللی بوده است. اولین مشخصه جریان

چهارپاره برای این جریان شعری بود. توللی تحت تأثیر منظومه »افسانه« نیما شعر رمانتیك سیاه را به اوج خود رسانید و به آن  
غفلت از    ی آن توجه به احساسات فردی وهالفه ؤکه م  (86  : 1386؛ ذوالریاستین شیرازی،  51  :1351فردی داد )حقوقی،  ای  وجهه

رمانتیسیسم که امروزه در    . (532  :1384اجتماع و مردم، اظهار مالل از زندگی و رویکرد به مرگ و مرگ طلبی است )زرقانی،  
شکل گرفت و در آن   1332مرداد    28ست که پس از کودتای  ا  به رمانتیسیسم سیاه معروف شده از جریانهای شعری  هابندیتقسیم

آمد )پیروز و می   ایی و یأس به شعر درگراخالقی و شیطانبی  نفرین، عصیان، اظهار به گناه و کفر و  یشی،اندمضامینی مانند مرگ 
 . (79 :1395دیگران، 

 تحليل جريان شعري رمانتيسيسم بر اساس مفهوم تنهايي اگزيستانسياليستي 
دهد، اصطالح »غریب« یا »در خانه نبودن« می  هایدگر برای توصیف موقعیتی که فرد حس آشنا بودن با جهان را در آن از دست

کار  به  موقعیت  می  را  با  را  ارتباطش  و  آشناست  ظاهری  با  جهانی  درگیر  کامالً  )دازاین(  فرد  وقتی  است  معتقد  هایدگر  بَرَد. 
و را به وسیله  (. اضطراب راهنمایی است که ا275 :1386اگزیستانسیالش از دست داده، در حالت روزمره و گمراه قرار دارد )هایدگر،  

آید و اشیاء از معنای خود می  گرداند. به نظر هایدگر وقتی انسان از جذب در دنیا شد باز می   غربت گاهی از تنهایی و پوچی به راه باز
کند. پس فرد برای گریز از غربت، جهان  می رحمی جهان، اضطراب را تجربهبی شوند. هنگام رویارویی با تنهایی، پوچی ومی تهی

کند که او یا جهان ظواهر پدید آورده است. دلهره تنهایی زمانی  می  ییهابیند و خود را مجذوب گمراهیمی  را به عنوان یك ابزار
تواند کمکش کند این همان نمی  افتد که فرد با نیستی رو به رو است. در مواجهه با نیستی هیچ چیز و هیچ موجودیمی  اتفاق
به نظر سارتر این تنهایی بدوش کشیدن   .(502  :1390کند )یالوم،  می  اگزیستانسیال را به تمامی تجربهاست که فرد تنهایی  ای  لحظه

ی تعالی جسته شده و خود را تنها از  هاتواند این بار را سبك کند. زیرا دیگران تعالینمی بار مسئولیت در جهان بودن است و کسی
نگرش مسئاندساخته  هاو شانس  هافرصت این  در  زندگی.  دیگر  افراد  آن  در  به تمام جهان و جهانی که  کنند می  ولیت »خود« 

نهد، نه هستی دیگری را، نه در می بیند که نه هستی خود را بنیانمی یابد. به همین دلیل خود را برای خود در هراس می گسترش 
رباره معنی هستی به تنهایی تصمیم بگیرد  سازد، بلکه مجبور است خودش و در هر جایی بیرون از خودش، دمی   خودی که جهان را

ی فردگرایی و اصالت بر فرد را دارد با ها باید اشاره داشت که رمانتیسیسم از این رو که در خود شاخصه  .(196  :1392)بالکهام،  
ن آن دارای اهمیت اما از این رو که رمانتیسیسم بیشتر وجه تکیه بر تخیل و اصیل دانست  ؛شودمی  اگزیستانسیالیسم همگام و مرتبط
 شود. می  است از اگزیستانسیالیسم متمایز

 رمانتيسيسم و تنهايي اگزيستانسياليستي در اشعار حسن هنرمندي
ی خام«و »شعرهای آسان« هااز جمله شاعران جریان رمانتیسیسم سیاه حسن هنرمندی است که از او سه دفتر »هراس«، »اندیشه

یشی و مرگ  اندقالب نیمه سنتی و برخی اشعارش نیمایی است. در اشعار او تنهایی بصورت تاریكدر دست است. اغلب اشعار او در 
دلیل این   .( 503  :1387محوری برجسته است و تأثیر مفاهیم اگزیستانسیالیستی در اشعار او بیش از تأثیرات اجتماعی است )زرقانی،  

رمبو، ژید و دیگر شاعران و متفکران    ،از اشعار افرادی همانند آرتوریی است که  هاموضوع تحصیل او در فرانسه و موید آن ترجمه
انسان که سویۀ تنهایی را در اشعارش پررنگ  .)همان(   فرانسوی داشته است کند، نوعی گریز از  می  این نگرش او درباره غایت 

ه انسان بر اساس بیگانگی دچار نوعی سوداهای زیستن بوده و پناه جستن به هنر یا شعر است. در نگرش اگزیستانسیالیستی ملحدان
سانه بوده و تنها راه معنایابی زندگی اصالت بخشی به هنر است. به نظر سارتر، هنر و شعر راه نجاتی برای شاعر شنا تنهایی هستی
اعر بنا بر طبیعتی  ی روزگار است زیرا تصور و شعر در خود نفی واقعیت و نفی شرایط در دنیا بودن را پنهان دارد. شها در برابر سختی

زند تا در دنیای تصور زندگی کند. دنیاگریزی در این نگرش حاصل طبیعت و خوی اوست و همین  می  که دارد دنیای موجود را پس
آفریند تا با آن جهان را تسخیر کند و نشانی از خود در این  می بنابراین شاعر  .( 261 :1990)سارتر،  شودمی  زمینه آفرینش هنری او

پس شعر بخشی از جهان موجود است که به خطا به وجود آمده و باید دگرگون    .( 53  :1393متخاصم بر جای گذارد )درانتی،  جهان  
یشی درباره وقایع که علت مهم  انددر زمینه تاریك.  توان یافتمی  حسن هنرمندی  شعارهمین امر را در ا  .( 21  :1391شود )سارتر،  

 : توان به شعر زیر از حسن هنرمندی اشاره داشتمی شناختی است،برای تنهایی هستی

 این است آنچه هست
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 مرگ است و بیم نیستی و وحشت شکست 
 خورشید نور تیره فشاند به نیم روز

 ( 13 :1348مهتاب رنگ مرده فشاند به هر چه هست )هنرمندی، 

ید  ؤکند نیز این شعر حسن هنرمندی ممی  تأکیددر بحث اگزیستانسیالیستی که هنر و شعر درباره دوباره برساخت جهان به آن  
 :همین موضوع است

 تا دل به مهر هر که سپردم ز من گریخت
 آشنای منای   بیگانه ماندم از همه

 تپد می زین پس دلم به مهر تو در سینه
 ( 21 :1348)هنرمندی،  سرود غم دیرپای منای  شعرای 

 اگزيستانسياليستي در اشعار فروغ فرخزادرمانتيسيسم و تنهايي 
از اشعار  ای  شود. این موضوع در دورهمی  سانه دیدهشنای فلسفی درباره تنهایی هستیها در آثار شاعران دیگر این دوره نیز نگرش 

آن در شعر فارسی کند که پیش از  می  شود، شاعر یأس فلسفی را در نگرشی انسان وار و زنانه بیان می   فروغ فرخزاد به شدت دیده 
ی »تولدی دیگر« و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« را  هااست که مجموعه ای  مألوف نبوده است. این اشعار فروغ برای دوره

نوشته است. در این دو مجموعه فروغ از شاعران معاصر خود کمتر اثر پذیرفته است و به سوی رمانتیسیسمی پرمایه و سراشر از  
ی فلسفی وجود هاالبته در آثار اولیه فروغ نظیر عصیان نیز توجه به اندیشه .( 131 :1377فی گراییده است )یاحقی،  ی فلسهااندیشه

دارد و در آن هستی و خداوند مورد بحث هستند. البته نگرش فروغ به این امور نگرشی عصیان گونه است و خودش را بجای خدا  
 . (192 :1385ازد )مدنی، پردمی گذشته و به بیان چگونگی خدایی کردن

 راضی مشو که بنده ناچیزی
 عاصی شود به غیر تو روی آرد

 راضی مشو که سیل سرشکش را 
 در پای جام باده فرو بارد 

 از تنگنای محبس تاریکی 
 از منجالب تیره این دنیا 

 و ن بانگ پر از نیاز مرا بش
 ( 86 :1380همتا )فرخزاد، خدای قادر بیای   آه

ی زمینی« در  هاخصیصه فلسفی اشعار فروغ فرخزاد در نگرش تیره و سیاه او به سرانجام دنیا است که در شعر »آیه مهمترین  
دهد می  کتاب »تولدی دیگر« به آن پرداخته است. نگرش اگزیستانسیالیستی در این اشعار اینگونه است که تنهایی فردی را نشان

 :شودمی کند و انسان معاصر به مثابه تفاله یك زنده مجسممی  دانه نگاهکه آینده بشر و جامعه انسانی را بطور نومی

 آور گاهی به این حقیقت یأس 
 کنید می  اندیشه

 ی امروزی هاکه زنده
 ( 275 :1380چیزی جز تفاله یك زنده نیستند؟ )فرخزاد، 

 :کندمی انجام دهد او را تبدیل به یك جنازهخواهد این تغییر را نمی محکوم بودن این انسانی که توانایی تغییر در او نیست و

 ی خوشبخت هاجنازه
 ی ملولهاجنازه
 ی ساکت متفکر هاجنازه
 ی خوش برخورد، خوش پوش، خوش خوراک هاجنازه
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 ( 327های معین )همان، ی وقتهادر ایستگاه 

زمینی« هیچ روزنه رهایی برای هیچ ی  هابه نام »آیه ای  فروغ به علت نگرش بدبینانه به بشر و رهایی او در شعری مکاشفه
خواهد تباهی و بیهودگی فراگیری را نشان دهد که آن  می   شود اما شاعرنمی  گذارد. باید توجه داشت که آیه، زمینینمی  کس باقی

اعی این نومیدی محض فقط به خاطر وقایع و مسائل اجتم  .(101  :1385را نه آیه رحمت بلکه نشانه مصیبت گرفته است )دستغیب،  
 گذار ی زمینی به شدت اثر های فلسفی او ریشه دارد. شعر آیه هاباشد بلکه چنین یاسی در زندگی فردی شاعر و اندیشه نمی  آن دوران

ی زمینی شعری است که موثر و تکان دهنده است که از  هایی از آن را در زندگی روزمره شاهد هستیم شعر آیههااست زیرا بخش
شاعر در  .(263 :1376یی از آن به نحوی با زندگی او در ارتباط خواهد ماند )شمیسا، هاشود و همواره پاره نمی حافظه خواننده محو

آید از آینده بشر و از بین رفتن ارزشهای می  این شعر با نگرشی فلسفی و در رویکردی که تغزل و رومانتیسیسم در آن به چشم 
 :پردازدمی کاخالقی و انسانی به بیان برخی از حوادث دهشتنا

 آن گاه 
 خورشید سرد شد 
 رفت  هاو برکت از زمین

 به صحراها خشکیدند هاو سبزه
 و ماهیان به دریاها خشکیدند

 و خاک مردگانش را
 ( 265زان پس دگر به خود نپذیرفت )همان، 

آور  کند؛ این افکار یأس بینی میکند و عاقبت شومی را برای آن پیشفروغ در این شعر جهان را با دیدی وحشت آور نگاه می
 :یابدمی همچنان در ذهن شاعر تداوم

 ی پریده رنگ هاشب در تمام پنجره
 مانند یك تصور مشکوک 

 پیوسته در تراکم و طغیان بود
 ادامه خود را  هاو راه

 ( 266در تیرگی رها کردند )همان، 

یابد آنچه که در  نداشته است و در این میان درمیای  برد که کوشش برای رهایی هیچ نتیجهاما فروغ پس از مکاشفه پی می
کند. دستغیب دربارة این جستجو و تالش  می  میان انسانها گمشده مفهومی فلسفی به نام ایمان است لذا به سمت آن گرایش پیدا

گیرد می  ور از عشق کمكبا این همه فروغ در جستجوی ایمان است و برای این منظ  :گویدمی  ی رهاییهافروغ برای پیدا کردن راه
یابد و زمانی که شاعر ثمری از تالش و  می  در واقع در ذهن فروغ این تأمالت وحشتناک همچنان ادامه  .(531  :1375)جاللی،  

.  (102  :1385گراید )دستغیب،  می  کند و به قسمی تسلیم و ایمان آورد کشمکش را رها مینمی  دست و پا زدن جانکاه خود بدست
برد که آنچه که از دلها گریخته ایمان می  یابد و پیمی  ت سر گذراندن این مراحل با دریافتی درونی گمشدة خود را بازاو پس از پش

 : سرایدمی کند و چنیناست و لذا به این صورت راه رهایی را پیدا می

 دانست و هیچکس نمی
 که نام آن کبوتر غمگین 
 ( 269 :1380ست )فرخزاد، ا کز قلبها گریخته، ایمان

اعتقادی است. آتشی در این  ایمانی و بیبی باشد و علت آن هممی  در این نگرش فلسفی فساد و تباهی جزء ذات انسان معاصر 
گوید گویی جزء ذات انسان امروز است گویی کبوتر ایمان از قلب بشر که فروغ از آن سخن میای  فساد و تباهی  :گویدمی  باره

 .( 80 :1378گریخته است )حریری، 
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آورند بر ضد  می  های اخالقی هر آنچه را که برای پیشرفت بدستکند که انسانها افزون بر آلودگیفروغ در زمانی زندگی می
عصری که    ؛کندمی  کند و در جای جای شعرش به عصر خود اشارهمی  برند. فروغ به این موضوع فلسفی اشارهمی  همدیگر به کار

 . (200 :1385عصری که با بمب و دشمنی همراه است )مدنی،  ؛ریت استپیشرفت و تمدن آن بر ضد بش

 این انفجارهای پیاپی 
 و ابرهای مسموم

 ی مقدس هستند هاآیا طنین آیه 
 همخون ای  برادرای  ای دوست

 وقتی به ماه رسیدی 
 ( 336را بنویس )همان،  هاتاریخ قتل عام گل 

شود و در واقع نوعی مرثیه  می  زوال و نابودی ارزشهای اخالقی و انسانی دیدهدر دفتر »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«  
توان شد؛ زیرا بشر درنده خو شده و دیگر جایی برای  نمی  برای او متصورای  دهد که آیندهمی  فلسفی برای تنهایی انسانی را نشان

 عشق و محبت و دوستی و انسانیت نیست. 

 بیابان را یهای گرگها شبی که چشمای  سالم
 کنی می  ی استخوانی ایمان و اعتقاد بدلهابه حفره 

 و در کنار جویبارهای تو ارواح بیدها
 ( 322بویند )همان، می  ارواح مهربان تبرها را

کند  می  اندیشد و تصورمی  ی فلسفی تنهایی در اشعار فروغ فرخزاد است. او در اشعارش به مرگهامرگ اندیشه نیز یکی از مولفه
شود و با می ی زندگی و از بیهودگی رهاها و گرفتاری هارسد. شاعر معتقد است که با مرگ از تنشمی با مرگ به آرامش ابدیکه 

کند در  می  رسد و در حقیقت نجات دهنده در گور خفته است اما با این وجود او باز هم احساس نگرانیمی  خفتن در گور به رهایی
 . ( 108 :1385مان زمان نگران کننده و نجات دهنده است )دستغیب، واقع برای فروغ مرگ در یکسو ه

 نجات دهنده در گور خفته است
 و خاک، خاک پذیرنده 

 (318ست به آرامش )همان، ا اشارتی

با تنهایی پرداخته استای  فروغ در مصاحبه ارتباط آن  »پوسیدگی و غربت برای من مرگ نیست یك    :به موضوع مرگ و 
شود با نگاهی دیگر و دیدی دیگر زندگی را شروع کرد خود دوست داشتن منهای اضافات و مسائل  می  ز آنجااست که اای  مرحله

تواند پلی باشد از پیغام  می  خارجی سالم کردن است سالمی بدون توقعات و تقاضای جواب به همه چیز و همه کس. دستهایی که
 . (216 :1375)جاللی،  «شوندمی عطر و نور و نسیم در همین غربت سبز

 سخن از دستان عاشق ماست 
 که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم 

 . (285 :1380)فرخزاد،  اندساخته هابر فراز شب

یش  هاو خوانده  هاو شنیده  هاشاعری آگاه که در هر شعر بخشی از دیده.  نگرش فلسفی فروغ به تنهایی نوعی تنهایی آگاهانه است
ریزد و از این میان شعر ایمان می  با انفجارهای متداوم درونی باال   اندشاعری که در وجود او ته نشین شده را در طی سالهای آگاهی  

دارد شاعری که پس  می ترین این انفجارهاست شعرش پیامبرانه با ساعتی جادویی که هر دم مرگ شاعر را اعالمبیاوریم سهمناک
 . اند رسیدتونمی داند که به مقصود و مقصد خودمی از این

 زمان گذشت و ساعت چهار باز نواخت 
 ( 318 :امروز روز اول دیماه است )همان
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کند که از نگرش فردی به می  ی دیگران را بیانها فروغ با نگرش فلسفی به تنهایی هم درد و رنج و خستگی خود را و هم رنج
 :یابدمی نگرشی کلی و فلسفی سوق

 آیدمی  در کوچه باد
 ویرانی است این ابتدای 

 ( 320آمد )همان، می آن روز هم که دستهای تو ویران شدند باد

 در شب کوچك من افسوس 
 باد با برگ درختان میعادی دارد

 ( 220در شب کوچك من دلهره ویرانیست )همان، 

شود و موقعیت می  دهد از فضایی کامال فردی و درونی آغازمی  تنهایی فلسفی که فروغ در شعر» ایمان بیاوریم« آن را نشان
 : دهدمی کند شرحمی خود را در تنهایی و انزوایی که مدام با آن دست و پنجه نرم 

 این منم 
 زنی تنها 

 در آستانه فصلی سرد
 در ابتدای درک هستی آلوده زمین

 و یأس ساده و غمناک آسمان 
 ( 317 :1380ی سیمانی )فرخزاد، هاو ناتوانی این دست

گذارد و به جهان  می  کند و با یك حرکت طبیعی کم کم قدم بیرون از خویشمی  تنهایی شروعدر این شعر فروغ از خود و  
ی درختان شکوفه ها افتد. بهاری که خواهد آمد و شاخهمی پردازد و در پایان در ریزش مدام برف به یاد بهار و جوانیمی  پیرامونش

کند. شعر با کلماتی ساده مانند من، تنهایی و می  از فصل سرد تجدیدخواهد زد و با یاد یار و روزگار است که ایمان خود را با آغ
شود گویی شاعر با تکرار  می  »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« تکرار  در انتهای شعر بند   .(14  : 1376شود )ترابی،  می سرما شروع

ای پذیر، در کنار پنجرهتماشاگر، متأثر و ضربه  موقعیت انسانی  :خواهد وضعیت انسان معاصر را این چنین به تصویر کشدمی  این بند
 . (258 :1373)حقوقی،  بلند و بزرگ که به همه جهان اشراف دارد

داند می  پردازد و با نگرشی بدبینانه سرانجام جهان را برای بشر شوممی  فروغ با این دیدگاه به بیان فضای بیرونی و جهان
و مضامین محدود گذشته را در هم شکسته   هاعامه مردم آشناست و در نتیجه اشعارش قالبی  ها»پیداست که به درد مشترک و رنج

 . (103 :1385یش رنگ و بوی دیگری پیدا کرده است« )دستغیب، هاو افکار و تصاویر و سروده
دیت پیوستن  آید که همان راز هستی است سوختن و نابود شدن و به ابمی   رازی که از نگرش فلسفی فروغ به تنهایی بدست

کشد و این است آن راز فصل سرد و یخ  می   است، واقعیتی که با تصویر آخرین شعله شمع در واپسین دم حیات به روشنی به تصویر
کشاند تا بدان ایمان بیاورد فصل سردی که بهار رویش و زندگی را در پی دارد«  می که از ابتدای شعر فروغ را به دنبال خود ای زده

 . ( 26 :1376)ترابی، 

 غرابت تنهایی ای م سال
 کنم می  اتاق را به تو تسلیم

 چرا که ابرهای تیره همیشه
 ی تازه تطهیرند هاپیغمبران آیه

 و در شهادت یك شمع 
 راز منوری است که آن را

 (328 :1380داند )فرخزاد، می ترین شعله خوبآن آخرین و آن کشیده 
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 آید و این موضوع منتج به انزوای جنایتکاران می  نیست به امید در آن نیز به چشمنگرش فلسفی فروغ به تنهایی، تنها یأس  
  یابد و از اینکه دیگر انتظار ظهوری نیست و چیزی عالی محرک مردمان می  »او حتی در غربت و تنهایی جنایتکاران راه  :شودمی

 :1375کند« )جاللی،  می  ت باشد که به سوی نور پروازخوشبخای  خواهد مرگی در مرداب نباشد بلکه پرنده می  شود در رنج استنمی
است به امید به رویش و تولدی دوباره. دستغیب نیز به این موضوع تأکید کرده  ای  به همین دلیل است که مرگ نیز روزنه  .(535
ترانه و امید رویش دوباره ی مصور شده در آن به طور کامل تغزل  هاو تباهی  ها»در دو دفتر آخرین فروغ به رغم همه تاریکی  :است

 : کنند چنین هستندمی ابیاتی که این موضوع را تأکید .( 166 :1385را طرد نکرده است« )دستغیب، 

 شاید حقیقت آن دو دست جوان بودند
 آن دو دست جوان

 که زیر بارش یکریز برف مدفون شد
 و سال دیگر وقتی بهار

 شودمی  با آسمان پشت پنجره همخوابه
 کنند می تنش فورانو در 
 ی سبکبار ها ی سبز ساقههافواره

 ترین یاریگانه ای  یارای  شکوفه خواهد داد
 ( 328 :1380ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد )فرخزاد، 

شاعر  شود اشاره دارد و »در پایان این سیر و سلوک و کشف و شهود  می  که از تنهایی زادهای  فروغ در این اشعار به حیات دوباره
داند کسی که زیر بارش یکریز برف  می  ورزد چرا که فروغ می  است که با تکرار ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد بر اعتقاد خود تأکید

مدفون شده در حقیقت نمرده است و به زودی روزی که بهار بیاید شکوفه خواهد داد و به هستی خویش ادامه خواهد داد و این  
دارد تا می  در این شعر بلند و موفق خویش در پی تبیین آن بوده است. رازی که انسان را به تالش و تکاپو وارازی است که فروغ  

یی که امید را در دل  هااین نگرش به تنهایی فلسفی با سویه  .(26  :1376های پیرامونش بیندیشد« )ترابی،  به خود و جهان انسان 
 :توان سراغ گرفتها میشود که در اشعار رمانتیكمی فاهیمی همراهاز مای بدبینی خود نگه داشته است با سویه

 شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگمی و باز
 یك پنجره که دستهای کوچك تنهایی را

 ی کریمهااز بخشش شبانه عطر ستاره 
 کند می سرشار

 شود از آنجامی و
 ی شمعدانی مهمان کردهاخورشید را به غربت گل 

 ( 335 :1380نجره برای من کافیست )فرخزاد، یك پ

»شعر فرخزاد به ویژه در کتاب    :آوریم« نوعی فلسفه خصوصی استمی  دارد که اشعار فروغ در کتاب »ایمانمی  براهنی بیان
را  آوریم« شعر فضای عاطفی فلسفه است. فلسفه او بیشتر یك فلسفه خصوصی است و نه عام. چیزی که فلسفه او  می  »ایمان

بینی عاطفی فروغ به عنوان یك زن است سکوی پرش فروغ به طرف نوعی فلسفه، عطوفت زنانه اوست  کند. جهانمی  خصوصی
ی اگزیستانسیالیستی هاالبته نگرش او به اینکه تنها نجات دهنده انسان خود اوست رویه فلسفی او به شیوه   .(491  :1375)جاللی،  

 : کندمی  را بیشتر هویدا

 پرس از آینه ب
 ات رانام نجات دهنده

 لرزد می  آیا زمین که زیر پای تو
 ( 336 :1380تنهاتر از تو نیست )فرخزاد، 
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کند  می  »غربت شاعر در جهانی که زندگی  :نویسدمی  شود. براهنی در این بارهمی  معنای نگرش فلسفی فروغ در تنهایی خالصه
  بشود یعنی فروغ شاعری است که از این غربت به سوی قربت حرکت تواند عمومی هم  می  این جهان یك جهان خصوصی است که

کند از غار تنهایی خود که به شدت خصوصی و فردی است  می  فروغ در طول زندگی اش کوشش   .(492  :1375کند« )جاللی،  می
بیاید و به جهانی عمومی وارد شود اما همیشه این تالش  ه فروغ به جهانی  یی هست کهاثمر هستند. کوششبی  ی اوها بیرون 

ماند نخست این کوشش را می  مثال در شعر تنها صداست که  ؛شودمی  لیکن همیشه این کوشش او نقش بر آب  بزرگتر دست یابد و
 . (1103 :1371کند )براهنی، می دهد و بعد شکست این کوشش را با قدرت تمام تصویرمی  نشان

 نهایت تمامی نیروها پیوستن است پیوستن
 ن خورشید به اصل روش

 ( 350 :1380و ریختن به شعور نور )فرخزاد، 

 رمانتيسيسم و تنهايي فلسفي در اشعار شاملو 
ب با فلسفه اگزیستانسیالیسم، نهیلیسم و اومانیسم آشنا شد. به طوری که این مفاهیم و  ه  شاملو  ادبیات اروپایی  واسطه ترجمه از 

از   دیگر  یکی  واقع  در  یافت.  راه  شعرش  در  با  ها»ویژگیمضامین  بومی  فرهنگ  آمیزش  سی  دهه  در  ویژه  به  معاصر  شعر  ی 
به   غرب  فرهنگی  و  فکری  صادرات  با  مواجهه  در  دوره  این  شاعران  که  معنا  این  به  است  غرب  ادبیات  تکنیکی  دستاوردهای 

اغلب اشعار   .ی آمیختندی مدرن غربهان را هشیارانه با شگردها و تکنیكآی فرهنگ بومی و خودی گراییدند اما بعضا ها سرچشمه
شاملو از تأثیرپذیری خود از ادبیات و فلسفه    .(44  :1383لی،  احمد شاملو در این دوره مصداق بارز همین آمیختگی است« )حسن

ی گوناگون زبان  ها »اینها بودند که بینش شاعرانه مرا که از نیما آموخته بودم گسترش دادند و مرا با ظرفیت  :غرب چنین گفته است
از مکاتب مدرنیستی  ای  باید توجه داشت که شاملو بدون تردید از پاره  .(172  :1384)فیروزآبادی،   سطح گوناگون آن آشنا کردند«  و

غرب تأثیر پذیرفته است به عنوان مثال تأثیر نویسندگان مکتب اگزیستانسیالیسم در مجموعه باغ آیینه مشهود است )نجومیان،  
 :1382گذارد جهانی که در آن مبارزه مفهوم زندگی است )پاشایی،  می به نظر شاملو امروز شاعر با رسالتی پا به جهان .(61 :1383
ی اگزیستانسیالیسم بسیار سخت گرفته است که از ها شاملو در اشعارش از مرگ و مرگ آگاهی به عنوان یکی از شاخصه  .(676

 . (104 :1385ی ادبی آن است )دستغیب، هامایه سوی دیگر در رمانتیسیسم سیاه نیز جزو بن

 در مفصل انسان و خدا
 آری 

 نااستوار هستای ام کومهدر مفصل خاک و پوک
 گذرد می و باری که بر لجه تاریك

 رونق سردم بر ایوان بی
 (695 :1383کشد )شاملو، می جاروب

 آه بگذاریدم بگذاریدم 
 اگر مرگ 

 سرخآشناست که ساعت ای همه آن لحظه
 ماندمی از تپش باز

 و شمعی که به رهگذر باد 
 میان نبودن و بودن 

 ( 534کند )همان، نمی درنگی

 بست سر به زیر بن
 تا ابدیت گسترده است

 دیوار سنگ
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 از دسترس لمس به دور است 
 در میدانی که در آن 

 خوانچه و تابوت
 گذرد می بی معارض

 لبخنده و اشك را 
 ( 370مجال تأملی نیست )همان، 

گوید می   شاملو در مجموعه باغ آینه به این مفاهیم اگزیستانسیالیستی توجه دارد و در آن اشعار از محکومیت ابدی بشر سخن
 ( 144 :1352کند )دستغیب، می او در بخش سوم باغ آینه این موضوع یعنی محکومیت ابدی انسان را تشریح

 و 
 ستاره پر شتاب

 در
 گذرگاهی مأیوس 

 ( 366 :1383گردد )شاملو،  می جاودانهبر مداری 

ی اومانیستی آن را نیز وام گرفته است. اومانیسم در شعر شاملو به خوبی مشهود  ها شاملو از فلسفه اگزیستانسیالیستی نگرش 
( اومانیسم با رویه اگزیستانسیالیسم  189  :1384بندی با انسان را در رفتار شعری خود داشته است )قاسمی،  است او بیشترین پیمان 

دهد. می  در اشعار شاملو به این معنا است که او انسانی است که فرایند زندگی هنری و شعری، او را شاعری متعهد به انسان نشان 
 .ی او دقیقاً ادبیاتی است که باید برای آدمی آفریده شود )همان(هادغدغه

 انسان زاده شده تجسد وظیفه بود 
 وان دوست داشتن و دوست داشته شدنت

 توان شنفتن
 توان دیدن و گفتن 

 ( 974 :1383ین شدن و شادمان شدن )شاملو، گتوان انده

 من به هیأت ما زاده شدم
 به هیأت پرشکوه انسان 

 تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم
 ( 973)همان،  غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم

 خدایان از میان برخاستند و دیگر
 ( 526نام انسان بود )همان، 

شود، همواره با تنهایی گره  می  این نگرش اگزیستانسیالیستی در اشعار شاملو که سبب نوعی مسئولیت و وظیفه اومانیستی در آنها
 : خورده است

 من
 خیزممیبر

 چراغی در دست چراغی در دلم 
 زنم می زنگار روحم را صیقل

 گذارم می اتدر برابر آینه ای آینه
 تا با تو 
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 ( 390 :1383ابدیتی بسازم )شاملو، 

مرداد    28البته نگرش شاملو به اگزیستانسیالیسم همواره نگرشی مثبت و امیدوارانه نبوده است، او در اشعاری که پس از کودتای  
ت. در این باره او بسیار از واژه صلیب استفاده کرده و سروده به ناامیدی و سرخوردگی بشر نیز در این عصر تأکید کرده اس  1332

فایده قهرمانان و مبارزانی است که نتوانستند با مبارزات و جانفسانی خود جامعه خفته زمانشان را بیدار  بی  منظور او مرگ بیهوده و
ساختار اصلی اسطوره مسیح نجات  حاصل قهرمانی است که برخالف آنچه در روایت و  بی  کنند. »تصلیب در نگاه او نماد مرگ

 ( 113 :1392اش را چنان کند که از خواب بیدار کند« )احمدی و همکاران، بخش نهادینه شده است نتوانسته با مرگ خود جامعه 

 و دریغا که راه صلیب
 دیگر

 نه راه عروج به آسمان
 که راهی به جانب دوزخ است و 
 (  584 :1383سرگردانی جاودانه روح )شاملو، 

 : کندمی ر شعر مرثیه نیز شاملو به مرگ بیهوده قهرمانان و مبارزان اشارهد

 عیسی بر صلیب بیهوده مرده است
 خوانندمی ی تهی سرودی دیگرگونههاحنجره

 ( 393گویی خداوند بیمار درگذشته است )همان، 

 حاصل است بی رگبارهای اشك
 و کاج سرافراز چنان پر بار است

 که مریم سوگوار
 شناسد )همان( نمی عیسای مصلوبش را باز

 گيرينتيجه
های شعری جریان رمانتیسیسم سیاه در دهه سی و  مفهوم تنهایی در مجموعه   دهیعمده تأثیرات فکری برای پدید آمدن و شکل

های متفکران و شاعران فرانسوی به سبب آشنایی با زبان فرانسه بوده است. مقارن این آشنایی با چهل شمسی آشنایی با اندیشه
گیری رابطه تنهایی با هنر و شعر بود، واقعه لهای اگزیستانسیالیستی که از طرفی درباره تنهایی انسان در عالم و سپس شکاندیشه

مرداد نیز در ایران رخ داد. این تقارن محرک الگوبرداری از مفهوم تنهایی اگزیستانسیالیستی در اشعار شاعرانی   28مهم کودتای  
شان از فرهنگ فرانسوی  مانند حسن هنرمندی شد. احمد شاملو و فروغ فرخزاد نیز به سبب آشنایی با زبان فرانسه، نوع تأثیرپذیری

اندیشی که الگوبرداری شده  اندیشی همراه است. مرگمتفاوت بوده است. در اشعار فرخزاد این تأثیرپذیری از تنهایی با موضوع مرگ 
اما تأثیرپذیری نگرش    ؛شودهای جسمانی تلقی میا بوده و در آن مرگ نیز یکی از متناظرهای کامجوییگراز شعر تغزلی و طبیعت

های اومانیستی و آزادی انسوی از تنهایی در اشعار شاملو متفاوت با دو جریان مذکور بود، یعنی بحث تنهایی متناظر با اندیشهفر
 مبتنی بر فردیت تحویل پذیرفت.
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