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دلیل تقابل با  که به یوشیج، شاعر معاصر ایران    هنرمندان و اندیشمندان قرار گرفت. نیما

و قواعد کهن و نیز طرح امکانات معنایی و تنظیمات ساختاري تازه در شعر  ها  سنت

بنیان را  او  میفارسی  ایران  مدرن  شعر  که  گذار  سرود  اشعاري  بارز  نمونهدانند،  ي 

بودسنت ادبیات فارسی  نوآوري در  »آي آدم مقاله . در  ستیزي و    ها«، ي پیش رو شعر 

هاي معروف اکسپرسیونیستی به نام »فریاد«، را با یکی از نقاشی  ،ي نیما یوشیجسروده

کنیم. هدف  بررسی می  تطبیقی  - اي کیفی و تحلیلی  شیوه  اثر ادوارد مونک نروژي، با 

ست تا نشان دهد که شعر  هاي اکسپرسیونیستی و مشترک در دو اثر امقاله، تحلیل مؤلفه

 راوانی دارد.  هاي اکسپرسیونیستی فتنها شعر مدرنی است؛ بلکه رگهنه  هاآي آدم

 . ها، نقاشی فریادتحلیل تطبیقی، شعر آي آدم اکسپرسیونیسم، های کليدی: واژه 

 

 . مقدمه ۱

 . بيان مسئله ۱.۱

هاي صنعت، اقتصاد، سیاست و علم به وجود تحوّالتی که در آغاز قرن بیستم در حوزه

هنر مدرن با سرعتی  تأثیر قرار داد. در این دوره،  آمد، هنرمندان و اندیشمندان را تحت

باورنکردنی گسترش یافت و مکاتب مختلف هنري و ادبی، یکی پس از دیگري پاي به  

مکتب  عرصه بیستم،  قرن  اوایل  در  نوظهور  مکاتب  از  یکی  گذاشتند.  ظهور  ي 

بود که در آغاز پیدایش جایگاه مهمی   (School of Expressionism)اکسپرسیونیسم  

اي بر اساس مبانی این مکتب به وجود آمدند.  آثار برجستهدر هنر و ادبیات پیدا کرد و  

منشأ ظهور مکتب اکسپرسیونیسم، نقاشی بود. نقاشان اکسپرسیونیست، سبکی اعتراضی  

ي غربی آن روزگار که گرفتار جنگ  و انقالبی داشتند و با خلق آثاري برجسته در جامعه 

ردند. دیري نپایید که دیگر  جهانی بود، توجّه طیف وسیعی از مردم را به خود جلب ک 

، یکی از آثار  (Scream)  هاي هنري و ادبی از این مکتب تأثیر پذیرفتند. نقاشی فریادقالب

مهم در مکتب اکسپرسیونیسم است که الگوي هنرمندان فراوانی بوده است. این اثر را  

تم ، یکی از نقاشان مکتب اکسپرسیونیسم، در قرن بیس(Edvard Munch)ادوارد مونک  

است.   آفریده  فریاد وحشتناکی میالدي  تابلو،  این  براي خلق  را  الهام خود  منبع    مونک 
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نقاشیمی بود.  شنیده  طبیعت  از  که  رشتهدانست  بر  عالوه  اکسپرسیونیستی  هاي  هاي 

قابلیت  به  توجّه  با  نیز  شعر  قالب  گذاشتند.  اثر  نیز  ادبیات  بر  هنري  و  مختلف  ها 

تص منش  همچنین  و  ذاتیکارکردهایش  انعکاس  ویرسازي  براي  مناسبی  فضاي  اش، 

مضامین اکسپرسیونیستی شد. با شروع تحوّالت سیاسی و اجتماعی در اروپاي قرن بیستم، 

اشعار اکسپرسیونیستی موردتوجّه قرار گرفتند و شاعران براي مبارزه با مظاهر فساد از  

 کردند.  ها استفاده میآن

ي  کردن جامعه تقلید از کشورهاي غربی براي مدرني پهلوي، رضاخان به  در دوره

اقدام داشت. ایرانی  زیادي  تأثیر  هنرمندان  نگرش  تغییر  در  که  داد  انجام  مهمی  هاي 

هاي جدید نقد در نشریات این دوره اهمیّت بیشتري پیدا کرد و همین عوامل باعث  روش

اندیشه  عمقشکوفایی  شاعران  و  هنرمندان  آژند،  ي  )رک.  شد  شعر  197:  1363نگر   .)

هاي فراوان، زودتر  دلیل ظرفیتعنوان هنر غالب آن دوره و همچنین به معاصر فارسی به

از دیگر انواع ادبی و هنري دگرگون شد. »بحث در باب تجدّد ادبی خاصّه در شعر فارسی  

 (.24:  1358کوب،  گیرد.« )زرینالملل اوّل درمیتر در ایران، بعد از جنگ بینطورجدّي به

ازیک غرب  هنري  و  ادبی  مکاتب  خفقانتأثیر  و  سیاه  فضاي  و  جامعه  زدهسو  ي 

اي در هنر و ادبیات معاصر در ایران شد که تا  ساز ظهور آثار برجستهدیگر، زمینه ازسوي

 آن روز سابقه نداشت.  

دلیل ساختار نمایشی و )نیما یوشیج(، به  ي علی اسفندیاريها«، سرودهشعر »آي آدم

اش شباهت و نزدیکی فراوانی با آثار  آور و فلسفی یأس  زبان جدّي و مضمون  تصویري،

ها«  هاي اکسپرسیونیستی و مشترک میان شعر »آي آدممایهاکسپرسیونیستی دارد. وجود بن 

و نقاشی »فریاد«، نگارندگان این مقاله را بر آن داشت تا به تحلیل تطبیقی این دو اثر از  

ي تطبیقی یک شعر با یک اثر نقاشی  بپردازند. هرچند مقایسه   منظر مکتب اکسپرسیونیسم

برنده براي درک بهتر و کاري دشوار و سنگین است؛ امّا روشی مناسب، کارآمد و پیش

دقیق و قضاوت  آثار است. پرسشنیز سنجش  این  تحلیل    تر  با  است:  مقاله چنین  این 

ي اکسپرسیونیستی در این شعر قابل  ها ها و تابلوي فریاد، کدام مؤلفهتطبیقی شعر آي آدم
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می آیا  و  هستند  آدمپیگیري  آي  شعر  برجسته توان  و  مدرن  آثار  ردیف  در  را  ي  ها 

 اکسپرسیونیستی قرار داد؟

هاي اکسپرسیونیستی و مشترکی که میان  فرض مقاله این است که مبانی و مؤلفهپیش

ادي مفاسد جامعه و زندگی پر  ها و نقاشی فریاد وجود دارند، با نگاهی انتقشعر آي آدم

ها باعث شده است که شعر  کشند. وجود این مؤلفهاز رنج انسان معاصر را به تصویر می 

آدم و آي  مدرن  شعري  نظر  این  از  و  بزند  پهلو  اکسپرسیونیستی  مشهور  آثار  با  ها 

 رود. اکسپرسیونیستی به شمار می

 

 ی موضوع پيشينه. ۲.۱

گونه مقاله یا کتابی  ها، هیچایت ایران داک و دیگر سایتجو در سونگارندگان با جست

« عنوان  آدمبا  آي  شعر  تطبیقی  مؤلفهتحلیل  بر  تأکید  با  فریاد  نقاشی  و  هاي  ها 

نکردهاکسپرسیونیستی مشاهده  درباره«  کتاباند.  اثر،  دو  این  مقالهي  و  فراوانی  ها  هاي 

رسد.  ها ضروري به نظر نمیي آنمه اند که ذکر نام هصورت مستقل و جداگانه نگاشتهبه

ها و ( و »تحلیل شعر آي آدم1387شناسی« )منظر نشانه  ها از »نقد شعر آي آدممقاالت  

بر   آن  نظریه تفسیرهاي  زیبایی اساس  )ي  دریافت«  پژوهشی  1396شناسی  کارهاي  از   )

ي  اند. مقاله ها دست یافته و دریافتی متفاوت از شعر آي آدم  خوبی هستند که به خوانش 

است تا به امکانات ساختاري    (، تالش کرده1385نامند؟« )ها می آدم»چرا نیما را شاعر آي  

ي دیگري با عنوان »بررسی  و نقش تنظیمات فرمالیستی در توفیق این شعر بپردازد. مقاله

هاي تصویري  (، نیز به بررسی نشانه1392با نقاشی« )  ي عنوانشناختی رابطه معنا  -نشانه  

 است. ها با خلق و تثبیت معانی هنري پرداختهو ارتباط آن

 

 .  ضرورت پژوهش ۳.۱

توان با کمک این شیوه  ي تطبیقی آثار ادبی و هنري کاري تازه باشد؛ اما می شاید مقایسه 

براي مخاطبان، ملموس و دست را  از مفاهیم مبهم  تطبیقی  بسیاري  بررسی  یافتنی کرد. 
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ها  کند تا از این طریق، پیام اصلی آنها و نقاشی فریاد به مخاطب کمک میشعر آي آدم

 ها را کشف نماید.تر ارزیابی و درک کند و سطوح پنهان آنرا دقیق 

 

 تحليل متن . ۲

معرفی کنیم  ها و نقاشی فریاد را  اختصار شعر آي آدمدانیم بهقبل از تحلیل متن الزم می

 تا خوانندگان این مقاله  بتوانند مقصود و هدف نگارندگان را بهتر دریافت کنند. 

   

 ها و نقاشی فریاد  شعر آی آدم. ۱.۲

گذار شعر نو  یکی از شاعران معاصر ایران است که او را بنیان  (1338-1276)نیما یوشیج  

ثیر مطالعات خود از ادبیات غرب، تأ»نیما یک نفر نقّاد دقیق بود که تحتدانند.  فارسی می

)آژند،   بدان بخشید.«  بُعد جدیدي  و  ایجاد کرد  بنیادین در جریان شعر فارسی  تحوّلی 

ها نام دارد که ازنظر زبان، فرم  یکی از مشهورترین آثار شعري او، آي آدم(.  342:  1363

یونیستی دارد. نیما  و محتوا، قابلیت باالیی براي تحلیل و مقایسه با آثار طراز اوّل اکسپرس

در سال   را  از    1320این شعر  مردم  بیداري  این شعر،  از  و هدفش  خورشیدي سروده 

از نقاشان مشهور مکتب اکسپرسیونیسم در قرن    1ادوارد مونکتفاوتی است.  خواب بی

بیستم میالدي بود که در کشور آلمان به شهرت رسید. او تابلوي فریاد )جیغ( را در سال  

ي ناخوشایندي  هاي درخشان و متضاد نقاشی کرد. تجربه میالدي با استفاده از رنگ   1890

از یک غروب در سواحل اسلو و دیدن آسمان با ابرهاي خونین و شنیدن فریادي ترسناک،  

ترغیب نمود.   اثر  براي آفریدن این  تعبیراتی از  »سرچشمهمونک را  آثار مونک که  هاي 

می هستی  عبارتنمادهاي  هراسباشند،  نیروهاي  از:  بیان اند  و  طبیعت  موهوم  و  انگیز 

درحقیقت این تابلو  (.  87:  1378عنوان نماد.« )گودرزي،  شناسانه و تصویر انسان بهروان

صورت تصویري ساده از یک فرد  بازتاب عواطف و احساسات درونی مونک است که به

کرد و واقعیت حیط تصوّر میاي را در مبه نمایش درآمده است. »ادوارد مونک، خودبیگانه 
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گردید.« )ضیمران  نحوي که پدیدار میکرد، نه بهشد نقاشی مینحوي که احساس میرا به

 (. 160: 1391و گودرزپروري، 

 
 م.1890تابلوي فریاد، اثر ادوارد مونک، 

 

 ها و تابلوی فریاد های اکسپرسيونيستی و مشترک در شعر آی آدم. مؤلفه۲.۲

هاي نوزدهم و بیستم میالدي در سراسر جهان فرهنگ،  اجتماعی در قرنعوامل سیاسی و  

هاي  دلیل گرایشي ادبیات، شاعران بهي بشري را دگرگون کرد. در حوزهادب و اندیشه 

سیاسی زودتر از دیگر هنرمندان، تغییر و تحوّل عمیقی در ساختار شعر به وجود آوردند. 

ر نماندند و تالش کردند تا شعر فارسی را ازنظر  شاعران ایرانی نیز از این جریان برکنا

ستیزي و تغییر  در سنت هاترین چهره مضمون و قالب تغییر دهند. نیما یوشیج از برجسته

ي بیان  اش به زندگی مدرن و شیوهدلیل نگرش ویژهقالب شعر فارسی بود. اشعار او به

رسد درک صحیح نیما  نظر میاشتراکات فراوانی با مکاتب ادبی و هنري غرب دارند. به  

تأثیر نبوده است. شباهت  اش با آثار غربی در این مسئله بیاز مقتضیات زمان و آشنایی
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هاست که در هنر  آثار ادبی در میان ملل مختلف، گاه برخاسته از فطرت هنرآفرین انسان

ي  لل است. نکتهدلیل اقتباس و اثرپذیري از آثار دیگر مکند و گاه بهو ادبیات نمود پیدا می 

هاي مختلف هنري و هاي هنر مدرن، آمیختن رشتهذکر این است که یکی از ویژگیقابل

ي مقاله،  ها  تعیین کرد. در ادامه توان مرز دقیقی براي آنادبی با یکدیگر است که نمی

هاي مشترک و اکسپرسیونیستی در دو اثر را ازنظر  ساختاري و مضمونی  ترین مؤلفهمهم

 کنیم. و بررسی می تحلیل

 2ی ابتال.  استعاره۱.۲.۲

پذیرد و احساسات و عواطفش برانگیخته  ها اثر میانسان در برخورد با آثار هنري از آن

در می فرانماید.  انسان  در  را  سرخوشی  احساس  خوب،  شعر  یک  است  ممکن  شود. 

یک اثر هنري یا ادبی  شدن با  روحقیقت فرانمایی بیان یا ابراز احساسات انسان هنگام روبه

ي اثر با مخاطبان  ي اثر هنري و خالق آن و هم به رابطهاست. در فرانمایی، هم به رابطه

آن نظر داریم. بسیاري از محققان بر این باورند که کار اصلی هنر، فرانمایی احساسات و  

ي عینی  عواطف است. »تنها راه فرانمایی یا ابراز عاطفه در فرم هنر، یافتن یک همبسته 

هاي طبیعی که با حضور  اي از پدیده(. به عبارت دیگر مجموعه35:  1386است.« )شپرد،  

هاي طبیعی  انگیزانند. این پدیدهشوند و عاطفه را برمیي حسی منجر میخود به تجربه

 هاي عینی در فرانمایی عاطفه هستند.  همان همبسته

  ، معتقد است که هنرمند راستین هنر چیست؟  در کتاب (  Leo Tolstoy)  لئو تولستوي

ي  ي استعارهانگیزاند. او در نظریه نماید و هم آن را برمیکسی است که هم عاطفه را فرامی

ابتال، معتقد است که هنرمند ازطریق هنر، عواطف و احساساتی را که از قبل تجربه کرده  

کند. مخاطبان براي اینکه ابتالیی  ها را مبتال میدهد و آناست، به مخاطبانش انتقال می 

موفّق داشته باشند، معیارشان هنر خوب است. تولستوي واکنش مخاطب دربرابر اثر هنري  

استعاره ازطریق  میرا  توصیف  ابتال  )رک.ي  مکتب  (.  37همان:    کند  در  هنرمندان 

عواطف    پردازند و احساسات وها و آمال درونی خود میاکسپرسیونیسم بیشتر به بیان جنبه

ها به بیان عواطف بیش از واقعیت  اي دارند. »اکسپرسیونیستدر نظر آنان جایگاه ویژه
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گونه  دادند؛ درنتیجه در آثار آنان ترس، خشم، سردرگمی، تلخی و امثال ایناهمّیت می

)شمیسا،   است.«  مطرح  مهم141:  1394مسائل  برجسته(.  و  و  ترین  عواطف  ترین 

ها و تابلوي فریاد به آن مبتال  ن در برخورد با شعر آي آدماحساسات درونی که مخاطبا

 اند از: ترس، اضطراب، نومیدي، مرگ و خشونت.شوند، عبارتمی

 (Expressionist anxiety)اکسپرسيونيستی   ترس و اضطراب . ۱.۱.۲.۲

  اثرگذاري   قدرت  درونی،  احساسات   به  هنرمندان عمیق  توجّه دلیلبه  اکسپرسیونیستی  آثار

  مؤثر   و  قوي  بیان  اکسپرسیونیستی،  هنر   هايویژگی  از  »یکی  دارند.  مخاطبان  بر  بیشتري

  حاصل  را  هنري  اثر  اکسپرسیونیست  هنرمند  تعبیري،  به  است.  شخصی  ياندیشه  و  احساس

  از   مخاطب  وقتی  (160  :1391  گودرزپروري،  و  )ضیمران  داند.«می  درونی   ضرورت  یک

تزکیه    آید.می  وجود  به  (Catharsis)  3کاتارسیس  یا   تزکیه  حالت  د،پذیرمی   تأثیر   هنري   اثر

کند و او را با  در نقد حالت اضطراب یا دلهره در آثار ادبی و هنري مخاطب را متأثّر می

  موقعیت   و  وضعیت  برمبناي  »گاهی سازد. تعلیق یا دلهره  جریان حوادث داستان همراه می

  یا   شخصیت  براي  بداند  خواهدمی  خواننده  که   است  وقتی  آن  آید،می  وجود  به

ترس و اضطراب    (.99  :1394  )میرصادقی،   افتاد.«  خواهد  ّتفاقی ا  چه  داستان   هايشخصیت

کند. را تهدید می  اي است که ازنظر  او آیندهدلیل وقوع فاجعههنرمند اکسپرسیونیست، به

ي بشر در جوامع صنعتی تبدیل به داستان شده است.  »در اکسپرسیونیسم رؤیاهاي روزانه

اثر، مبیّن اضطراب و تنش  مسائل روانی جاي محاکات را گرفته است و   معنا و ظاهر 

 (. 141: 1394است.« )شمیسا،  

فریاد،  يدرونمایه در چهره  تابلوي  که  ترسی  اضطراب است؛  و  ي شخصیت  ترس 

تجربه از  ناشی  دارد،  وجود  واقعهاصلی  هراسي  و اي  ترس  مفهوم  انتقال  است.  آور 

گیرد. رنگ سرخ آسمان در هاي پرکنتراست صورت می اضطراب در این اثر ازطریق رنگ

کننده دارد. آسمان  این تصویر براي انتقال مفهوم ترس و اضطراب، نقش اساسی و تعیین

هاي تیره و کند. رنگسرخ و غیرعادي در این تابلو، فضایی غیرواقعی را به بیننده القا می

اضطراب    ها، حالتدهند و حرکت رنگکبود در تابلوي فریاد، جریان یک رود را نشان می
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ي  دهندههاي سرد و گرم نشانکنند. ترکیب رنگو نگرانی را در تماشاگر دوچندان می 

 تضاد و حالت غیرواقعی این تصویر است. 

شود.  هاي آغازین به مخاطب منتقل میترس و اضطراب در مصراع ها،  در شعر آي آدم

 زند:هاي نشسته بر ساحل فریاد می نیما بدون مقدمه خطاب به آدم

 ها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانید! آي آدم»

 ( 445: 1384سپارد جان... .« )یوشیج، یک نفر در آب، دارد می 

مقدمه فرصت  اضطراب  و  مصراع  ترس  همان  در  و  است  گرفته  شاعر  از  را  چینی 

 شود: نخستین فریاد او را درآورده است و این مسئله چندبار تا پایان شعر تکرار می

 ی بگویم من؟ »در چه هنگام 

 کند، بیهوده جان قربان.« )همان(.یک نفر در آّب دارد می 

تفاوت کمک  کند با زبانی خشن و اعتراضی از مردم بی راوي )شاعر( همواره تالش می 

خورد  ها غوطه می بگیرد و بر ترس و اضطراب خود پیروز شود. تصویر فردي که در میان موج 

ی مفهوم اضطراب و نگرانی را در جان مخاطب شعر  خوب اند، به و چشمانش از وحشت دریده 

 کند تا در پایان، اتفاقات را رمزگشایی کند. ریزد و او را در داستان حاضر می می 

 دارد دهان، با چشم از وحشت دریده.« )همان(. »باز می

ها پاشیده است و عنصر ترس و اضطراب در هر دو اثر، رنگ احساسی فراوانی به آن

 آید. ها همچون تابلوي فریاد، اثري اکسپرسیونیستی به شمار میشعر آي آدماز این نظر، 

 . نوميدی و مرگ ۲.۱.۲.۲

هاي مهم به شمار  ها و مضموناندیشی در آثار اکسپرسیونیستی، همواره از موضوعمرگ 

روشنی مطرح نیست؛  موضوع مرگ در تابلوي فریاد، بهآید که ناشی از نومیدي است.  می

ي شخصیت اصلی، بیانگر ترس و اضطرابی است که  پریدهزده و رنگي وحشتچهرهاما  

شده در یک اثر اکسپرسیونیستی،  »غالباً موضوعات مطرحارتباط نیست. با این موضوع بی

ومرج ي صنعتی شهري ]است[ که در هرجي یک فرد تنها در یک جامعهنمایانگر تجربه

(. درد، بیماري و مرگ  110:  1384د.« )ایبرمز، کنفروپاشیده است و احساس وحشت می
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هاي  هاي مهم در تابلوهاي مونک هستند؛ زیرا او تا پایان عمر گرفتار بیماري از موضوع

دهد  گر است. تابلوي فریاد نشان میروانی بود و این مسئله در تابلوهاي دیگرش جلوه

دار  رسیم پیکر لرزان و موجخوبی در تکه مونک تعادل روانی نداشته است و این موضوع به

است.   نمایان  اصلی  آدم شخصیت  آي  مهمها، مرگ در شعر  از  نومیدي  و  ترین  اندیشی 

کند. پیام اصلی شعر، مرگ  هایی است که خواننده در پایان حوادث آن را درک می موضوع

د.  انگرایی غرق شدهتفاوتی و تجمّلها و باورهاي ناب انسانی است که در دریاي بیارزش

 کند:سوز را با زبان بسیار تلخی بیان مینیما این موضوع ناخوشایند و جان

 ها که بر ساحل، بساط دلگشا دارید!...»آي آدم

 خواند شما را... یک نفر در آب می 

 (. 445:  1384زند فریاد و امید کمک دارد.« )یوشیج، می

است که  آورد و منظورش این  سه نقطه میدو بار  ها...«،  آي آدماو پس از عبارت »

براي نجات شخصیت درحال    دارد. نیما از آغاز تا پایان شعر ها جریانی پیوسته  مرگ ارزش

خواند؛ اما حسرت و نومیدي در پایان شعر  ها را به کمک میغرق از چنگال مرگ، آدم

اندیشی و احساس نومیدي در این شعر کند. مرگوجود شاعر و مخاطبان را تسخیر می 

قوين فریاد،  تابلوي  به  پررنگسبت  و  است.  تر  موردنظر،  استعارهتر  اثر  دو  در  ابتال  ي 

ي غیرواقعی است که در روان هنرمند ایجاد  اي اکسپرسیونیستی و لحظهي تجربهنتیجه 

ي  شدهصورت انتزاعی در تاروپود او جاري شده است. »بازتاب تحریفشده است و به

شاعر و نقاش اکسپرسیونیست مبیّن دید و برداشت او از   ها در ذهن نویسنده،واقعیت

هاي طبیعی  (. هنرمندان اکسپرسیونیست در برخورد با پدیده51:  1371جهان است.« )داد،  

به را  خود  میبرداشت  عینیت  ذهنی  و  واقعیت  از  دور  درد  صورتی  بخشند. 

نها با اصالح  ها فردي نیست؛ بلکه دردي اجتماعی و انسانی است که تاکسپرسیونیست

 رسد. کلّی جامعه به پایان می
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 ی اکسپرسيونيستی . صيحه۲.۲.۲

معناي بانگ، فریاد و جیغ است. فریادي که بسیار  در لغت به  ( Scream)ي صیحه  واژه

می  مضطرب  را  شنوندگان  و  است  واژهبلند  و  صیحه  از  چندبار  کریم  قرآن  هاي  کند. 

کاه است که انسان، جز  ي آسمانی چنان مهیب و جانصیحهکند. این  مترادف با آن یاد می

 نجات خود در فکر دیگري نیست:

 ( 49)یس/ . «َتأْخُُذهُمْ وَ هُمْ یَخِصِّمُونَ هًي واحِدَما یَنْظُرُونَ إِلَّا صَیْحَه»

 ( 42)ذاریات/  « بِالْحَقِّ ذلِکَ یَوْمُ الْخُرُوجِ هًیَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَ »

دانند و بر هاي جهان را داراي شعور میبعضی از عارفان و فیلسوفان، همواره پدیده

ي بلند  در مکتب اکسپرسیونیسم، این صیحه   کنند.ها را احساس میاین باورند که فریاد آن

دهد که انسانیت و عدالت درحال نابودي  کند و به او هشدار میهمواره انسان را آگاه می

(  Friedrich Nietzsche)  ترین صور خیال در آثار فردریش نیچهاز برجسته  است. صیحه

می شمار  نیچهبه  موردعالقه  4آید.  و  محبوب  اکسپرسیونیستفیلسوف  از  ي  که  بود  ها 

انسانیت و ها »آخرین شانس براي نجات  گرفتند. اکسپرسیونیستهاي او بهره میاندیشه

دیدند.« )پالیزبان،  تک مردم و متعاقب آن، تغییر در جامعه میزوال دنیا را تغییر در تک

ها تغییر در نظام فکري و اجتماعی بود؛ زیرا معتقد  (. هدف اکسپرسیونیست778:  1382

ي افراد تغییر پیدا کند، جامعه نیز دگرگون خواهد شد؛ به همین سبب  بودند اگر اندیشه 

زدند. صیحه در تابلوي فریاد مبتنی بر باورهاي  خواهی را فریاد میاصالح و عدالت  همواره

اش را  شنید و زندگی و اندیشههاي طبیعت می »مونک« است که همواره آن را از پدیده

اي از هراس عصبی  کنندهي کامالً ناراحتداد. »در تابلوي جیغ، منظره تأثیر قرار میتحت

دهد این جیغ ]از[ داخل  شتناک ولی آرام درآمده است، نشان میصورت جیغی وحکه به

(.  604:  1381پاشد.« )گاردنر،  شود که در اثر نگرانی طوالنی از هم میذهنی شنیده می

هاي نابودگر تکنولوژي و صنعت است. پیام تابلوي فریاد، نابودي مظاهر انسانی زیر چرخ

ها و  است که با شتاب در میان کارخانه  فریاد شخصیت درون تابلو، فریاد انسان مدرن

ناتوانماشین تنهاتر و  ي  شود. »این فریاد وحشت و ترس از زندگی در جامعه تر می ها 
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دین و بورژوا.« )سیدحسینی، طلب و پاکاي بود، اصالحاسکاندیناوي برخاسته از جامعه

شود  وبی احساس می خها، مانند تابلوي فریاد بهصیحه در شعر آي آدم(.  702:  2، ج 1385

می که  است  فریاد، خود شاعر  این  منبع  است.  شعر  اساسی  عناصر  از  انسان  و  خواهد 

تفاوت معاصر را نسبت به سرنوشتش آگاه کند و او را براي دوري از بدبختی و فالکتی  بی

کند تا  تالش می  دارد. راوي از آغاز تا پایان شعر کند، دلسوزانه برحذر  که تهدیدش می

ها« را تکرار و با این کار  شش بار عبارت »آي آدم  را آگاه کند. نیما در این شعر  طبمخا 

هاي بشري را در نظر خواننده  دیگر نابودي ارزشکند. ازسويتأکید می   بر عمق فاجعه 

است که در آثار بزرگ    ها همان صیحهسازد. این فریاد پیوسته در شعر آي آدمبرجسته می 

 ها بر آن تأکید فراوانی دارند.  بینیم و اکسپرسیونیسترا می اشادبی و هنري نمونه

 ( 446-445: 1384ها...!« )یوشیج، ها...!/ آي آدمآي آدمها...!/ »آي آدم

بینی و نگرش فلسفی نیما و  در جهانها و تابلوي فریاد  کاربرد صیحه در شعر آي آدم

جریان یافته است. بدبینی، اضطراب، مونک ریشه دارد و بر همین اساس در ساختار دو اثر  

ها بیمارانی روانی ساخته است که در افکار  نومیدي و ترس از فاجعه از اکسپرسیونیست

ها و تابلوي فریاد این  ي شعر آي آدمي جالب دربارهو رؤیاهاي خود غرق هستند. نکته

نام که حتّی  اکسپرسیونیستی است.گذاري آناست  از همین فریاد  متأثر  مخاطب در    ها 

کند و خود را آماده  ها احساس مینخستین برخورد با این دو اثر، فریاد بلندي را در آن

ها دقیق  ي هولناکی را تجربه کند. فریاد اکسپرسیونیستی در شعر آي آدمکند تا حادثهمی

نظر، هر دو اثر در عین سادگی و شنیدن است و ازاینروشنی قابلمانند نقاشی فریاد به

 دهند.شنی پیام دقیق و مهمی را به مخاطبان خود انتقال میرو

 سازی  و برجسته مبالغه.  ۳.۲.۲

اکسپرسیونیست شگردهاي  از  برجستهیکی  و  مبالغه  آثارشان،  خلق  در  در  ها  سازي 

آید.  ها به شمار میدادن عناصر موردنظر است و از ابزارهاي انتقال مفهوم براي آننشان

منظور تغییردادن اکسپرسیونیسم، مبالغه در برخی نقاط تصاویر از روي قصد و به»در سبک  

نمایی،  (. هدف هنرمند از برجسته186:  1396گیرد.« )داندیس،  تصویر واقعیت انجام می
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عالوه بر دورشدن از واقعیت که جزء وظایف اوست، تأکید بر موضوعات و مفاهیمی  

ها بیاگاهاند؛ به همین دلیل »اعتقاد بر تقدّم قالب  است که او قصد دارد مخاطب را از آن

برمحتوا، تأکید در برتري فرد بر جامعه و اصرار در تفوّق امر غیرعقلی بر آنچه منطقی  

می نشان  منحط  مکتب  نوعی  را  مکتب  این  )زریناست،  (.  591:  1361کوب،داد.« 

کنند. بیان  و پیام اثر تأکید می  ها به زیبایی اثر توجّه ندارند و تنها به مفهوم اکسپرسیونیست

هاي دور  گیرند. »رنگها ارزشمند است و براي انتقال پیام از آن، بهره میهنري براي آن

ها عوامل مادي  ي ایناز واقعیت، تأکیدهاي غلوّآمیز بر اجزاي موضوع، تغییر فرم، همه

 (. 117: 1374بیان تجربیات درونی و محسوس است.« )کوچترنی، 

ها و دیگر عناصر در آثار خود سخن  ن اکسپرسیونیسم با زبان کلمات، رنگهنرمندا

ها،  کنند. نقاشی فریاد و شعر آي آدم گویند و خود را در تاروپود اثر هنري پنهان میمی

نظر داراي مبالغه و برجستگی در عناصر ساختاري و دیداري هستند. ادوارد مونک  ازاین

ي شخصیت  را کرده است تا عنصر فریاد را در چهره  در تابلوي فریاد، تمام تالش خود

آمیز نشان دهد. برجستگی این عنصر چنان در ساختار تابلو نمایان  اي مبالغهاصلی به شیوه

ي روشن و غیرطبیعی  کند. چهرهاي در نگاه نخست آن را احساس می است که هر ببینده

اري بیشتر بر مخاطب  توجّه و اثرگذ شخصیت اصلی روشی است که مونک براي جلب

هاي شخصیت موردنظر،  خود از آن بهره گرفته است. بازشدن غیرطبیعی دهان و چشم

کند  دهد و او را آماده میاي به تماشاگر نشان میطورشایسته احساس درونی مونک را به

هاي تیره، خطوط درشت در کنار  گیري از رنگي را کسب کند. بهرهاشده ي عینیتا تجربه 

کند تا تماشاگر از این طریق  هاي درخشان، زنده و پر از تضاد، تصویر را برجسته میرنگ

به عمق مفاهیم درونی آن دست یابد و احساس موردنظر را تجربه کند. نیما در شعر آي 

یاريآدم موضوع  میها،  برجسته  آغاز  همان  در  را  همنوع  به  مسئله  رساندن  این  کند. 

ي انسان درحال  دادن چهرهپایان شعر جریان دارد. او براي نشانطورپیوسته از آغاز تا  به

ي این  کند. چهرهي شعر تصویر میاش را براي خوانندهغرق، چشمان از وحشت دریده

 زده در تابلوي فریاد است.ي شخص وحشتشخص یادآور چهره
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 خواند شمارا.»یک نفر در آّب، می

 کوبد. موج سنگین را به دست خسته می

 دارد دهان با چشم از وحشت دریده،می باز

 ( 446-445:  1384هاتان را ز راه دور دیده.« )یوشیج،  سایه

ي تأکید  دهندهها ...« و »یک نفر در آب ...« در شعر نشانهاي »آي آدمتکرار عبارت

شدن یک انسان براي خواننده است. هدف نیما از این کار، انتقال افکاري  و برجستگی غرق

هایی است که هر روز پیش چشم انسان جان  آزارد و آن ارزشدرونش را میاست که  

ها را برجسته  شود. او در این شعر، بعضی از واژهدهند و کسی از این وقایع متأثّر نمیمی

ها، معناي پنهان را کشف کند.  برد تا در پس این واژهکند و خواننده را در فکر فرومیمی

»واژه و  »خندانید«  میمیهاي  ایجاد  تضاد  در شعر،  آدمدانید«  از  کنند.  کنار ساحل  هاي 

را در خود می تیره که شخصی  و  تند  بهوضعیت دریاي  و  بلعد،  آگاه هستند  طورکامل 

 اند. جاي اینکه نگران حال او شوند، بر ساحل، شاد و خندان نشستهبه

 ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید! ...»آي آدم

 (. 445دانید.« )همان: ي تند و تیره و سنگین که میروي این دریا

کند. او معتقد است که  تر میگیرد و پیام خود را برجستهي »سایه« بهره مینیما از واژه

واري بیش نیستند. این افراد  اند و سایههاي نشسته بر ساحل از واقعیت خود دور شده آدم

 اند تا توانایی بهتر پدید آورند.وار در گمان خود دست ناتوانی را گرفته سایه

 »آن زمان که پیش خود، بیهوده پندارید 

 که گرفتستید دست ناتوانی را 

 تا توانایی بهتر را پدید آرید...

 هاتان را ز راه دور دیده.« )همان(. سایه

تأثیر  برجسته با  را  پیام موردنظر  آن  به کمک  از شگردهایی است که هنرمند  سازي 

دهد. تأکید هنرمندان بر موضوعات خاص از تعهّد و اعتقاد  مخاطب نشان میبیشتري به  

دانند چون پیامبري نسل بشر را ارشاد و در ها خود را موظف میگیرد. آنآنان ریشه می
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سازي در  ها را آگاه کنند. در دو اثر موردبحث، مبالغه و برجستههاي خطیر آنموقعیت

 شبیه به هم به کار رفته است. عناصر ساختاري تقریباً یکسان و 

   معناباخته و  ناشناس های شخصيت .۴.۲.۲

  در   مختلف  هايشخصیت   حضور  هنري،  و  ادبی  آثار  آفریدن  براي  مهم  عناصر  از  یکی

  انتخاب   جامعه  پایین  طبقات  از  اکسپرسیونیستی  آثار  در  ها شخصیت  معمواًل  هاست.آن

 گیرند.می  قرار  نرمندانه  جدي   موردتوجه  فرودست   و  عادي   مردم  و  شوندمی

 و  گمنام  افراد  برجسته،  هايشخصیت  جايبه   خود  آثار  در  »معمواًل  هااکسپرسیونیست

  ذهنی   و  درونی  عاطفی  حاالت  داستانی،  پیرنگ  جايبه  و  نمایاندندمی  را  بشر  ي ناشناخته

  نمایشی   آثار  در  (.110  :1384  )ایبرمز،  کشیدند.«می  تصویر  به  را  ثبات  بدون

  پنهان   صورت به  بیشتر  و  هستند  داستان  گرروایت  اصلی  هاي شخصیت  اکسپرسیونیستی،

  نوع   این  ساختن  از  هدف  دارند.  چهره  بر  صورتک  گاه  و  شوندمی   حاضر  حوادث  در

  ]هنر[   »مبناي  است.  آثار  این  ساختنانتزاعی  و  واقعیت  از  دوري  ها،شخصیت

  و  شخصی  ارتباط  هایش،خصیت ش   ازطریق  نویسنده  که  است  این  بر  اکسپرسیونیستی

  و دنیا از ]خود[ که دیدي  در را هاآن تا  کندمی  ایجاد تماشاگرانش  با را نیرومندي درونی

   (.710 :2ج ،1385 )سیدحسینی، کند.« شریک دارد، جامعه

در تابلوي فریاد، دو دسته شخصیت حضور دارند؛ شخصیت اصلی در مرکز تابلو با  

کند. شکل و طرح این شخصیت برگرفته از  گري میجلوهاي غیرعادي و ترسان  چهره

جامعه  ازنظر  و  است  جامعه  عادي  تیپمردم  و  چیزي  شناسی  جامعه  در  حاضر  هاي 

هاي  هاي نمایشنامهي او یادآور شخصیتغیرعادي ندارد؛ اما رنگ چهره و سر تراشیده

دیوانه ک  تابلوي فریاد »موجودي  در  از خشم  اکسپرسیونیستی است. شخصیت اصلی  ه 

نرده کنار  در  است،  لرزان  آمده  باال  تشنجی  اثر  بر  گویی  که  دریا  بر  مشرف  پلی  هاي 

میگونه فشار  دست  دو  با  را  میهایش  فریاد  آسمان خونین  زیر  و  )همان:  دهد  کشد.« 

هاي دیگري نیز حضور دارند که با شکلی  ي تابلوي فریاد، شخصیتزمینه(. در پس702

ي این دو شخصیت نامعلوم است. این نوع ابهام  ل هستند. چهرهعادي درحال عبور از پ
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انتقال احساسات درونی از آن بهره به براي  طورعمد ازطرف نقاش ایجاد شده است و 

گیرد و مخاطب  ها از دو نوع شخصیت بهره میگیرد. نیما یوشیج نیز در شعر آي آدممی

ر که دورتر از ساحل و در  دهد. شخصیت اصلی شعرا در جریان حوادث شعر قرار می

 غرقاب هالک است، براي مخاطب ناشناس و نامشخص است. 

 سپارد جان.»یک نفر در آب دارد می

 زند،  یک نفر دارد که دست و پاي دایم می

 (.445:  1384دانید.« )یوشیج،  روي این دریاي تند و تیره و سنگین که می

که   است  واقعیتی  بیان  است،  مهم  براي شاعر  و  گریبانآنچه  رنج  و  است  بشر  گیر 

شدن است، گاه،  کشاند. شخصیت اصلی که درحال غرقدردهایی که او را به کام مرگ می

شناسد؛ اما او را انسانی  ي شعر او را نمیآید. خوانندهسر و گاه پایش از آب بیرون می

  هاي دیگر شعر داند که مظلومانه پیش چشم همگان درحال غرق شدن است. شخصیت می

اند و به حوادث  ها افرادي عادي هستند که در کنار ساحل، بساط شادي گستردهآي آدم

 پیرامون خود توجهی ندارند.  

 ها که بر ساحل، نشسته، شاد و خندانید! ...»آي آدم

 ها که روي ساحل آرام در کار تماشایید!« )همان(.آي آدم

احساس جامعه  تفاوت و بیبیي افراد  ها، نمایندههاي فرعی در شعر آي آدمشخصیت

ها نیست و انتظار از آنان کاري بیهوده است. هستند که چون سایه، امیدي به حضور آن

این افراد در جامعه کم نیستند و تنها به فکر خود و آرزوهاي حیوانی خود هستند و از  

 خبر ندارند. دردهاي دیگران 

 دارد دهان با چشم از وحشت دریده،باز می »...

 هاتان را ز راه دور دیده.« )همان(. ایهس

-خبر بوده است، شباهت شخصیت اگر نیما در سرودن این شعر از وجود نقاشی فریاد بی 

ي اوست که در اداراک خود از جهان، نگرشی  دلیل فطرت خالق و هنرمندانه هاي دو اثر به 
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هاي اکسپرسیونیستی  ه گونه رگ ها از این یکسان با مونک داشته است. برخورداري شعر آي آدم 

 شود که خواننده احساس کند با اثري مدرن سروکار دارد. باعث می 

 . نمادپردازی اکسپرسيونيستی۵.۲.۲

جنبه مجذوب  که  امپرسیونیست  شاعران  برخالف  اکسپرسیونیست  حسی  شاعران  هاي 

آنان با  اي دورتر را احساس می ها هستند، نیاز به اشاره پدیده استفاده از نمادها و کنند. 

نظر  دهند که معناي غایی جهان چیزي باالتر از ظاهر آن است و ازاینتصاویر نشان می

 (. 27: 1390شباهت زیادي به شاعران سمبلیک دارند )رک. فرنس،  

دنیاي   این  درک  است که  ناشناخته  و  نامحسوس  دنیایی  نمادین،  تصاویر  آن سوي 

کشفیات   و  مکاشفه  ازطریق  میناشناخته  دو درونی حاصل  به  ادبی  اثر  در  »نماد  شود. 

شود: یا درمقام تصویرهاي پراکنده، درون اثر حضور دارد، یا کل  صورت به کار گرفته می 

 (.  199:  1388اثر ساختاري نمادین دارد.« )حسینی، 

فرم نمادین، ساختاري قوي دارند. این دو اثر  نظر    ها ازتابلوي فریاد و شعر آي آدم

اند و ساختاري نمادین  ها و نمادهایی هستند که در کل اثر درهم تنیدهي از تجربها مجموعه

 اند. یافته 

شده، کند که در آن طبیعت دگرگوناي را بیان میدر این تابلو ادوارد مونک »صحنه

یابی به نماد است.« )کوچترنی، ي سعی هنرمند در دستدهنده هاي غیرطبیعی، نشاناندام

1374  :119.) 

ها است که در تمام طبیعت بازتاب  دادن مرگ ارزش کل تابلوي فریاد نمادي براي نشان

وتار که تحت  دارد. »مونک در تصاویر سمبلیک خود بر دنیایی از تصورات و تخیالت تیره

 (.183:  1363زند.« )بینا، پوشش نیروهاي مرموز قرار دارند، نقش می

شکل رنگ خطوط،  و  درها  موجود  خود    هاي  به  نمادین  حالت  کدام  هر  اثر،  این 

کنند. »در فرانمود راستین، هنرمند تا  خوبی بیان میاند و پیام موردنظر مونک را بهگرفته

نهایی نقطه  نمیي  چهاش  فرامی داند  را  نمیچیز  او  نتیجه نماید.  از  کار،  تواند  نهایی  ي 

 (. 43: 1386پیشاپیش آگاهی داشته باشد.« )شپرد،  
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تعادلی اوضاع جامعه است که هر لحظه  ثباتی و بیتصویر، رودخانه نماد بی  در این

درحال تالطم است. یکی از نکات مهم در آثار نقاشی اکسپرسیونیستی این است که کل  

شود. مونک در این اثر بر نقاط خاصی از تابلو تمرکز بیشتري  صورت نماد ترسیم می اثر به

انگر احساسات و عواطف درونی مونک است که  داشته است. تصویر شخصیت اصلی بی

 به صورتی غیرعادي بر تابلو نقش بسته است.  

  شعر   کل   در   واژگان   همنشینی   ي زاییده   ها آدم   آي   شعر   در   موجود   تصویرهاي   و   روابط 

  از  منظور   هستند.   متن   از   مستقل   مفاهیمی   بیانگر   بلکه   مؤثرند؛   معنا   شناخت   در   تنها نه   که   است 

  نقش   خیال   عنصر   که   سخن   زیبایی   هاي آرایه   از   استفاده   است.   زبان   مجازي   کاربردهاي   تصویر، 

  رودمعجنی،  فتوحی   )رک.   دارد   نام   تصویرآفرینی   ادبی   آثار   در   دارد،   عهده   بر   ها آن   در   را   اساسی 

  هنرمند   خدمت   در   اي وسیله   همواره   اکسپرسیونیستی،   اشعار   در   تصویر   عنصر   (. 44  : 1389

  بسازد.   غیرواقعی   و   رؤیایی   دنیایی   خواننده   ذهن   در   کند می   سعی   ر عنص   این   بر   تأکید   با   که   است 

  کمک   با   او   بلکه   نیست؛   شعر   زبان   در   آفرینی زیبایی   شعر،   این   در   تصویرسازي   از   نیما   هدف 

  اکسپرسیونیسم،   آخر   ي دوره   در   »زبان   دهد.   انتقال   خواننده   به   را   مفاهیم   کند می   تالش   تصاویر 

  فرم  به  را   خود  جاي  اثر   در   واژگان  ازطریق   پیام  و  معنا   که  هوم مف   این   به  شد...   رادیکال  بسیار 

  (. 19 : 1393 مهر، )حسینی   بود.«  بیشتر   ها آن   بصري   تأثیر  که   هایی فرم  و   تجریدي  هاي فرم   داد؛ 

از واژه  نیما روي بعضی  تأثیر دیداري واژه تأکید  بیانگر  او  ها  ها براي مخاطب شعر است. 

ي  شوند. در این صحنه واژه اجش مستانه بر ساحل پخش می کند که امو دریایی را تصویر می 

 دهد. هاي ساحل نشان می ادراکی دریا را در مقایسه با آدم بودن و بی »مست«، خطرناک 

 کوبد به روي ساحل خاموش. »موج می

 ( 446:  1384گردد، چنان مستی به جاي افتاده، بس مدهوش.« )یوشیج، پخش می

آید که  و مبانی مکتب اکسپرسیونیسم چنین به نظر میبا توجّه به سبک اشعار نیما  

هاي عادي جامعه هستند که در دنیاي معاصر  ها، نماد انسانها در شعر آي آدمشخصیت

ها در امواج صنعت و مدرنیته محکوم به هالک و  هاي فراوانی دارند. این شخصیتنمونه

فریاد نمادین هستند. هر    ها و تابلويهاي اصلی در شعر آي آدمنیستی هستند. شخصیت
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هاي دیگر نیز آن کنند که ممکن است انساناي از زندگی را تجربه میدو شخصیت لحظه

ي تصویر دو زمینه زده، در پسرا تجربه کنند. در تابلوي فریاد عالوه بر شخصیت وحشت

ا  هنفر درحال گذر از پل هستند و به حوادث اطراف خود توجهی ندارند. در شعر آي آدم

اند و در کار تماشایند.  نیز در ساحل دریا افرادي حاضر هستند که بساط دلگشا گسترده

درک جامعه هستند که فقط  تفاوت و بیهاي فرعی در هر دو اثر، نماد مردم بیشخصیت

ها ارزشی ندارند.  هاي دیگر براي آناندیشند و انسانبه خود و آرزوهاي حیوانی خود می

خورند. این دریا نمادي براي  زا رقم میوادث در میان امواجی مرگدر شعر نیما تمام ح

 ها را فداي پیشرفت و صنعت کرده است.  اي است که تمام زیباییزدهي بحرانجامعه

 (.  445زند در آب.« )همان: »یک نفر دارد که دست و پاي دایم می 

کند و فرصت  خفه میصداي باد رمز ظلم و ستمی است که فریاد معترضان را در گلو  

 دهد.شنیدنش را به دیگران نمی

 »وصداي باد هردم دلگزاتر،

 (.  446در صداي باد، بانگ او رهاتر... .« )همان: 

هاي خاصی در هنر و ادبیات هاي خود از ترفندها و شیوههنرمندان براي القاي اندیشه

ي طبیعت  ر، استحالهگویند: »هنر، طبیعت نیست؛ هنبه همین منظور می  ؛گیرندبهره می

یافته، جهان مرئی به دنیایی  هاي رنگین سازمانتوسط ذهن سازنده است. به مدد شکل

 (.342:  1386شود.« )پاکباز،  یابد، بدل میدیگر که در ذهن آدمی واقعیت می

تنهایی موضوع  ها نیز در آثار دیداري اکسپرسیونیستی حالت نمادین دارند و گاه بهرنگ

ها از رنگ خاصی نام  کنند. نیما در شعر آي آدمر هستند و پیام را منتقل میاصلی یک اث

برد؛ اما خواننده در ذهن خود رنگ بار از عبارت »گود کبود« نام مینبرده است و تنها یک

رسد او براي این عبارت دو معناي ایهامی  کشد. به نظر میدریا و امواج را به تصویر می

کند و دیگر،  ریاي نیلگون و ژرف را در ذهن خواننده مجسم میدر نظر دارد: نخست، د

 ي فرد درحال غرق را. دهان کبودشده

 (. 445: 1384و هر زمان، بی تابیش افزون.« )یوشیج،  گود کبود»آب را بلعیده در 
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ي خود را در رود و ریشهشناسی فراتر میي زیبایی در این مکتب »هنر از چهارچوبه

(. شعر آي  700:  2، ج1385برد.« )سیدحسینی،  لسفه و سیاست فرومیهاي ف اعماق زمینه

اي کامالً فلسفی و اکسپرسیونیستی را  ها و تابلوي فریاد با ساختاري نمادین، اندیشه آدم

 کشند. اي انسانی را به تصویر میکنند و در پس ظاهر خود، اندیشه دنبال می

 تی ای و فضای اکسپرسيونيسپردهی تک. صحنه۶.۲.۲

شویم که  رو میروبه ها، تنها با یک صحنه در نگاه نخست به تابلوي فریاد و شعر آي آدم

اي در جان مخاطب  اندازهاي بهپردهي تکشود. این صحنه تمام حوادث در آن انجام می

نمایشنامهاثر می نقاشان ها و کتابگذارد که شاید  باشند.  آن عاجز  انجام  از  هاي دیگر 

تازه ایجاد  کردند که شکلسم تالش می اکسپرسیونی هاي رایج را درهم بشکنند و طرح 

صورت  ها را بهکردند که رنگحال از طبیعت تقلید نکنند. آنان کوشش میکنند و درهمان

ذهنی به کار ببرند و تاحدامکان از واقعیت فاصله بگیرند. »در یک اثر اکسپرسیونیستی،  

: 1374نی رنگ بار احساسی دارد.« )کوچترنی،  هر رنگ در خدمت یک تجربه است؛ یع

هاي پر  ها در آثار نقاشی، استفاده از رنگ(. یکی از کارهاي ابداعی اکسپرسیونیست121

بخشید. »تضاد یا کنتراست موجود در  اي به آثارشان میاز تضاد بود که برجستگی ویژه

حساسپدیده باعث  آنها  معناي  به  نسبت  ما  حسی  قواي  کار  میها  ترشدن  این  شود. 

ها و اثرات  (. شناختن رنگ125:  1396گیرد.« )داندیس، علت وجود اضداد صورت میبه

ها بهره آن بر مخاطب، به تجربه و مهارت هنرمند بستگی دارد که در چه مواقعی از آن

شکل و  اشیا  ترسیم  براي  اکسپرسیونیست  »نقاشان  بیگیرد.  درهمهاي  خطوط  از   نظم 

اي و هاي سلیقه هاي طبیعی از رنگجاي رنگکردند و بهاف استفاده میپیچیده و ناص 

هاي آبی و نارنجی  (. ترکیب رنگ110:  1385اند.« )ایبرمز،  وبرق بهره گرفتهغالبا پرزرق

اند و فضایی ذهنی و دور از واقعیت در تابلوي فریاد، ابرهاي نامتعارف را به وجود آورده

ي حسی مونک باشد که  سد که ترسیم این ابرها ناشی از تجربهراند. به نظر میرا آفریده

بینیم، درحقیقت  صورت تغییریافته بر تابلو طرح ریخته است. غروبی که در این تابلو میبه

بخشی خودانگیخته و  هایی است که درحال غروب هستند. »عینیتبیانگر باورها و ارزش 
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ي هنري، بلکه ازنظر  قدرت  نه از جنبه  ارتجالی تجریبات درونی، الجرم انتخاب رنگ را 

بی بیننده  دارد.  پی  در  آن  بیان  بیان  قدرت  پی  در  اکسپرسیونیستی  نقاشی  در  اختیار 

ترین شگردي است  هاي متضاد مهم(. ترکیب رنگ118:  1374هاست.« )کوچترنی،  رنگ

ه است.  که مونک براي آفرینش این اثر از آن بهره گرفته و شاهکار هنري خود را آفرید

ها و استفاده از خطوط درشت و  ي ترکیب رنگ آور تابلو، نتیجه فضاي انتزاعی و دلهره

رنگ با  رودخانه  و  پل  غروب،  است.  به خود  کج  نمادین  و  ذهنی  حالتی  متضاد،  هاي 

بهگرفته منتقل می اند و  را  ترکیب  خوبی مقصود موردنظر مونک  از  ادوارد مونک  کنند. 

هاي پر از کنتراست براي  کند؛ اما نیما از واژهسازي استفاده میاهاي متضاد براي فض رنگ

 گیرد.  پردازي و فضاسازي کمک میصحنه

گزاتر ي باد هر لحظه آن را جان ها، سرد و تیره است که زوزهفضاي حاکم بر شعر آي آدم 

ود و کند، رنگ کب خوبی حس میکند. در این شعر، رنگی که مخاطب آن را به تر می و تیره

کند. نیما براي فضاسازي ي دریاست که ازنظر روانی، اضطراب و نومیدي را تداعی می تیره 

گیرد و از این دادن اضطراب اکسپرسیونیستی خود بیشتر از ترکیب صداها بهره می و نشان 

کند. صداي برخورد امواج با ساحل، شیوه براي انتقال احساسات و عواطف خود استفاده می 

اند. در آور ساخته ها بر ساحل و فریاد راوي فضاي شعر را دلهره ي آدم ، خندهي باد زوزه 

هاي »ساحل« و »دریا« با هم تضاد دارند و همچنین »شاد« هاي آغازین شعر، عبارتمصراع 

هاي »ساحل سپارد جان«  از عناصر متضاد هستند. در این شعر، ترکیب و »خندانید« با »می 

 اند.ي مقابل هم به کار رفتهان« نیز در نقطهزنخاموش« و »موج، نعره 

 . خاموش  ساحلکوبد به روي می موج»

 گردد، چنان مستی به جاي افتاده، بس مدهوش.پخش می

 (.  446:  1384... .« )یوشیج، زناننعرهرود می

چیز غیرواقعی و ذهنی است و هنرمند در عالم رؤیا به  در مکتب اکسپرسیونیسم، همه

کند،  کند. بازتولید نمیکند، تجربه میکند. وصف نمیبیند، نگاه میرسد. »او نمیشهود می

می )فرنس،  شکل  نیست.«  خبري  واقعی  امور  از  دیگر  انتقال  47:  1390دهد.  قدرت   .)
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مفهوم در تابلوي فریاد که اساس آن بر استفاده از رنگ قرار دارد، بسیار بیشتر از شعر 

توان ارزش کار نیما را  نادیده  اوصاف نمیتر است. بااینقوي  نیماست؛ زیرا ازنظر دیداري

کند و این کار، دشوارتر از نقاشی است. سازي میها، تصویرانگاشت. نیما با زبان واژه

نهتصویر  فریاد  تابلوي  با  نیما در مقایسه  باالیی  سازي  توان  با  بلکه  نیست؛  تنها ضعیف 

 دهد. وقایع شعر قرار می خوبی و روشنی در جریانخواننده را به

 

 گيری . نتيجه۳

فضاي فکري حاکم بر جوامع قرن بیستم در آفرینش آثار ادبی و هنري مشابه در میان ملل  

مختلف اثرگذار بود. این موضوع یکی از دالیل اشتراک مضامین در میان آثار ملل به شمار  

آدمآید. شباهت مضمونمی نها و عناصر ساختاري شعر آي  و  از  ها  متأثّر  قاشی فریاد، 

فضاي حاکم بر جوامع معاصر نیما و مونک است. وجود عناصر اکسپرسیونیستی در دو 

ترین ویژگی ها را در میان مخاطبان باال برده است. برجسته اثر، جذابیت و اثرگذاري آن

زدگی  دردي و صنعتتفاوتی، بیضد بیاکسپرسیونیستی این دو، اعتراض برمشترک و   

گیرند.  هاي فردي و اجتماعی او را نادیده میر جوامعی است که انسان و ارزشحاکم ب

هاي مشترک دیگري یافتیم که در مکتب  ها و نقاشی فریاد، ویژگیدر بررسی شعر آي آدم

مؤلفه و  مبانی  جزء  صیحه اکسپرسیونیسم،  هستند.  موردتأکید  اکسپرسیونیستی،  هاي  ي 

دلهره و  ترسناک  شخصیتفضاي  دیداريهآور،  ناشناخته،  بیاي  و  کردن  تفاوتی 

گیري از الگوهاي نمادین براي انتقال وحشت،  معناباختگی موجود در ذات مدرنیسم، بهره

هاي احساسی و اضطراب و نداي عمومی، تالش براي بیداري همگانی و تأکید بر تجربه

توفیق این دو هاي اکسپرسیونیستی و مشترکی هستند که در  ترین نشانعاطفی از برجسته

ها  طورکامل مؤثّرند. عالوه بر موارد باال در شعر آي آدمها بهاثر و نیز اقبال عمومی به آن

غافلاستفاده اصل  از  هنرمندانه  انعکاس  ي  در  تصویري  منش  تلگرافی،  بیان  گیري، 

  ي مناسب از ها« و استفادهي »آي آدم هاي بشري، تأکید بر مصراع کوتاه و پرعاطفهایدئال 

هایی هستند که  ترین ویژگیپردازي از مهمها براي فضاسازي و صحنه صدا و رنگ واژه
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توان شعري  ها را میها،  شعر آي آدماند. با تکیه به این ویژگیاز آن شعري ماندگار ساخته 

 هاي اکسپرسیونیستی قلمداد کرد. مدرن با الیه
 

 ها یادداشت

(، عالوه بر نقاشی فریاد، تابلوهاي دیگري چون حسادت، جدایی، 1944  -1863. ادوارد مونک )1

 مادر مرده و مرگ در بیمارستان را به عالم هنر عرضه کرده است.  

 هنر چیست؟ . براي توضیحات بیشتر رک. 2

 ( 73: 1371. )رک. داد، 3

 تراژدي چنین گفت زرتشت، وقتی نیچه گریست و زایش  (،  1900-1844. از آثار معروف نیچه )4

 توان نام برد.را می

 

 منابع 

 اي، تهران: شبستان دانش. ي مهدي الهی قمشه(. ترجمه1386. )قرآن کریم

. تهران: ادبیات نوین ایران از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی(.  1363آژند، یعقوب. )

 امیرکبیر. 

ي سعید سبزیان  ترجمه.  فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی(.  1384هوارد. )یر ایبرمز، می

 مرادآبادي، تهران: رهنما.

 . 185  - 164، صص 5  ي ، شماره 3  ي دوره   ، هنر (. »سیري در مکتب اکسپرسیونیسم«.  1363بینا. ) 

 . تهران: نگاه.وجوي زبان نودر جست(. 1386پاکباز، رویین. )

،  22ي  ، دورهتاچیس(. »اکسپرسیونیسم و تأثیر آن بر ادبیات آلمان«.  1382پالیزبان، فریبا. )

 .780- 778، صص  200يشماره

شناسی«.  ي نیما یوشیج از منظر نشانه ها سروده(. »نقد شعر آي آدم1387پاینده، حسین. )

 .113-96، صص 4ي ، شماره10، سال ي فرهنگستاننامه 

تقی  )   ؛پورنامداریان،  آدم1385بیرانوندي، محمد.  را شاعر آي  نیما  »چرا  نامند؟«. ها می (. 

 . 36-19، صص55-54ي ، شماره14، سال ي ادبیات و علوم انسانی ي دانشکدهمجله
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 . تهران: سروش.مشت در نماي درشت(. 1388حسینی، سیدحسین. )

 . تهران: نگاه.پست مدرنیسم ،اکسپرسیونیسم، دادایسم(. 1393مهر، ناصر. )حسینی

 . تهران: مروارید. فرهنگ اصطالحات ادبی(. 1371داد، سیما. )

 ي مسعود سپهر، تهران: سروش. . ترجمهمبادي سواد بصري(. 1396داندیس، دونیس. )

شبنم  )  ؛الساداترادمنش،  حمیدرضا.  نشانه  1392شعیري،  »بررسی  ي  معناشناسانه   -(. 

 . 30- 7، صص 24ي  شماره ،6سال   ،نقد ادبیشی«. ي عنوان با اثر نقّا رابطه

 . تهران: توس. انداز شعر نو فارسیچشم(. 1358کوب، حمید. )زرین

 . تهران: امیرکبیر. نقد ادبی(. 1361کوب، عبدالحسین. )زرین

 ، تهران: نگاه.2. ج هاي ادبیمکتب(. 1385سیدحسینی، رضا. )

 ي علی رامین، تهران: علمی و فرهنگی. ترجمه. ي هنرمبانی فلسفه (. 1386شپرد، آن. )

ها و تفسیرهاي آن بر (. »تحلیل شعر آي آدم1396اصغر. )آذرپیرا، علی  ؛شفق، اسماعیل

 . 161-135، صص37ي شماره ،10سال   ،نقد ادبیاساس نظریه زیباشناسی دریافت«. 

 . تهران: قطره.هاي ادبیمکتب(. 1394شمیسا، سیروس. )

هاي تأثیرگذار بر آن«. (. »هنر مدرن و جنبش1391ودرزپروري، پرناز. )ضیمران، محمد، گ

 . 168-145، صص 26 ي، شماره5، سال مطالعات نقد ادبی

 . تهران: قطره. بالغت تصویر(. 1389معجنی، محمود. )رودفتوحی

 ي فرزانه طاهري، تهران: مرکز. . ترجمه اکسپرسیونیسم(. 1390فرنس، آر. اس. )

ي محمود  ، ترجمههنر(. »ماهیت و حدود اکسپرسیونیسم«.  1374کوچترنی، الکساندر. )

 .124- 113، صص  29 ي، شماره14  يزاد، دوره حسینی

 ي محمدتقی فرامرزي، تهران: آگاه.. ترجمههنر در گذر زمان(. 1381گاردنر، هلن. )

ي ، دورهاي تجسمیمطالعات هنره(. »انفجار عواطف پنهان«.  1378گودرزي، مرتضی. )

 . 87– 78، صص  6ي ، شماره2

 . تهران: سخن. عناصر داستان(.  1394میرصادقی، جمال. )

 . تهران: نگاه.ي کامل اشعارمجموعه (. 1384یوشیج، نیما. )


