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 چکیده

هاا ننهاه را در    گیاری از واه   ها و افکار است. شاارر باا بهار     ادبیات بستری برای بیان درونیات و بازتاب اندیشه

برای مخاطب بازگو کرد  و به این طریا  مخاطاب را نیار در اسساساات درونا  راود شاری         درون سینه دارد 

دالیل بسایاری بارای باروز ایان      کهکند. اسساس یأس و اندو  از جمله مواردی است که در انسان پدید نمد   م 

وجود دارد. شارران مختلف نیر از این قارد  مستثنا نبود  و ننهه را کاه باراا ایدااد ایان ساس در درون       سس

بخش مهم  از مکتب رمانتیسا  و در پا  نن متاون ادبا  باا رویکارد       کنند.  را در قالب شعر بازگو م   ها شد  نن

ساب    اراوان االاا از شاارران بااسب     ی اندو  و یأس درون  شارر یا نویسند  هستند. نوستالژی بازتاب دهند 

توان بازتاب این سس را در اشعارش به باورت گساترد  درک کارد. از     ی اشعار او م  شعر نو است که با مطالعه

بررسا    باا هاد   ایان پاژوهش    است،  مختلفپیدایش های  نن جهت که یأس و اندو  درون  شارر دارای زمینه

تحلیل   –به روش توبیف   و واکنش شارر نسبت به این موارد الااروان ادر وجود  این سسروامل پدیدنمدن 

در پنج فصل تهیه و تنظی  شد  است. نتایج سابل از پژوهش نشان داد که پدید نمادن یاأس و انادو  در اشاعار     

شاوند.   ی روامل بیرون  و اجتمار  و روامل درون  و زندگ  شخص  تقسی  م  ی رمد  اروان االا به دو دسته

دوست  و مواجه شدن او با شرایط  راطر کرد  سس میهن ن روامل بیرون  بیشترین چیری که اروان را نزرد در میا

های مختلف مبارزات  و زندان  شدن شاارر   ی همین سس است. در این میان شکست نامناسب اجتمار  به واسطه

رد، ابتدا اندو  و اسساس رود را بیاان  نیر بر اسساس یأس و اندو  درون  او افرود  است. اروان در برابر این موا

دوست  تشوی  کرد  است. در میاان روامال درونا  کاه مرباو  باه        کرد  و سپس مردم را به مبارز  و سس وطن

ترین مواردی بود  که اروان  زندگ  شخص  او بود ، نوستالژی دوری از معشوق و از دست دادن رریران برجسته

و اندو  درون  در وجاود او شاد  اسات. اراوان در ماورد مسااصل  شخصا         را درگیر کرد  و بارا ایداد یأس 
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 شعر نو، رمانتیس ، نوستالژی، یأس و اندو ، اروان االا.  های کلیدی: واژه

  


